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وزیر	اقتصاد:

مردم	در	انتخاب	نمایندگان	به	نقش	آنان	در	اقتصاد	توجه	کنند

زاینده	رود	بصورت	موقت	زنده	شد

علــی طیــب نیــا در نشســت خبــری کــه در ســاختمان 
ــدر در  ــه چق ــاره اینک ــزار کرد،درب ــاد برگ وزارت اقتص
میــان کاندیداهــای مجلس شــورای اســامی پتانســیل 
ــادی و دوری  ــت گذاری های اقتص ــا سیاس ــی ب همراه
از رفتــار سیاســی وجــود دارد دربــاره انتخابــات آینــده 
توضیــح داد: اکنــون در نقطــه ای بســیار حساســی قــرار 
داریــم کــه جمعــه آینــده انتخابــات مجلــس خبــرگان 
و مجلــس شــورای اســامی برگــزار می شــود و ایــن از 
افتخــارات نظــام جمهــوری اســامی ایــران اســت کــه 
بــه صــورت منظــم و مرتــب انتخابــات برگــزار می کند و 
برگــزاری انتخابــات را حتــی در دوران جنــگ نیز پشــت 
گــوش نیانداختــه اســت. او همچنیــن اظهــار کــرد: از 
دیگــر افتخارات برگــزاری انتخابــات در نظــام جمهوری 
ــا معمــوال  ــه در دولت ه ــن اســت ک ــران ای اســامی ای
انتخاباتــی برگــزار شــده اســت کــه محصــول آن برنــده 
شــدن جنــاح مقابــل دولــت بــوده اســت. ایــن اتفــاق در 
ــرای  ــاز ب ــای ممت ــا رخ داده و از ویژگی ه گذشــته باره
کشــور مــا بــه حســاب می آیــد کــه در منطقــه مــورد 
ــت:  ــن گف ــا همچنی ــود ندارد.طیب نی ــابه آن وج مش
ــه صــورت  ــه ب ــن اســت ک ــردم ای ــن از م خواهــش م
ــد و در  ــرکت کنن ــس ش ــات مجل ــترده در انتخاب گس
بیــن نامزدهــا افــرادی هســتند که بــا ســلیقه و انتخاب 
جناح هــا و گروه هــا می تواننــد ســازگاری و تفاهــم 

داشــته باشــند.
وی اظهــار کــرد: مــردم بــه نمایندگانــی رای می دهنــد 
ــا  ــری ایف ــش موث ــذاری نق ــد در قانون گ ــه می توانن ک
کننــد. مــا اکنــون در شــرایطی قــرار داریــم کــه قوانین 

ــن  ــدازه قوانی ــش از ان ــاح دارد و بی ــه اص ــاز ب ــا نی م
ــن  ــا قوانی ــد م ــام تولی ــم و در نظ ــت وپاگیر داری دس
ــر اســت جهت گیــری  بســیاری فعــال اســت کــه بهت
برعکــس آن حرکــت کــرده و قوانیــن اضافــی حــذف 
شــود.وزیر اقتصادتوضیــح داد: بایــد بتوانیــم قوانینــی در 
مجلــس داشــته باشــیم کــه حامــی ســرمایه گذاری و 

تولیــد در بخــش خصوصــی باشــند و بــه همیــن دلیل 
ــده اقتصــادی  ــه در آین ــد ک ــی رای دهن ــه نمایندگان ب
ــور  ــد و همین ط ــا می کنن ــری ایف ــش موث ــور نق کش
می تواننــد در چگونگــی اجــرای قوانیــن نظــارت داشــته 

باشــند.
او بــه موفقیــت کشــور در عرصــه برجــام اشــاره کــرد و 
آن را مرهــون هماهنگــی دولــت و مجلــس دانســت و 
گفــت: هماهنگــی دولــت و مجلــس زمینــه موفقیت در 

برجــام را فراهــم کــرد و در ایــن زمینــه گرچــه بخــش 
کوچکــی از نماینــدگان مجلــس موافــق برجــام نبودند، 
ولــی بــه دلیــل همراهــی اکثریــت قاطــع توفیقــات در 
زمینــه برجــام بــه دســت آمد.طیــب نیــا اظهــار کــرد: 
در شــرایط پســابرجام بــه پیشــنهادهایی کــه منجــر به 
انتقــال دانــش و تقویــت تــوان تولید در کشــور نشــود و 
زمینــه را بــرای توســعه صــادرات فراهم نکند، خوشــامد 
نمی گوییــم.وی افــزود: بنابرایــن فقط به پیشــنهادهایی 
خوشــامد گفتــه مــی شــود که تــوان تولیــد و صــادرات 

کشــور را افزایــش دهــد.
او همچنیــن در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه در کاهــش 
نــرخ ســود بانکــی صحبت هایــی از تبانــی بیــن بانک ها 
ــی ای  ــت مطــرح شــده اســت، گفــت: هیــچ تبان و دول
وجــود نــدارد، وقتــی نــرخ ســود باالســت بانک هــا قــادر 
نیســتند مطالبــات را وصــول کننــد. درخواســت نــرخ 
کاهــش ســود بانکــی هــم مــورد توافــق نظــام بانکــی 
ــادی.  ــاالن اقتص ــد فع ــورد تاکی ــم م ــت و ه ــوده اس ب
ضمــن اینکــه اقتصاددانــان نیــز ایــن موضــوع را تاییــد 
می کردنــد در نتیجــه مدنظــر دولــت هــم قــرار گرفــت.

ــدند و  ــع ش ــم جم ــا گرده ــرد: بانک ه ــه ک وی اضاف
خواســته خــود را مطــرح کردند و شــورای پــول و اعتبار 
نیــز آن را تصویــب کــرد. نکتــه اینجاســت که ابتــدا باید 
شــرایط الزم بــرای کاهــش نــرخ ســود فراهــم می شــد 
ــت  ــم می گرف ــار تصمی ــول و اعتب ــورای پ ــد ش و بع
کــه نــرخ ســود را کاهــش دهــد. اگــر بــه ایــن نتیجــه 
ــکان  ــم ام ــه گرفته ای ــی ک ــه تصمیم ــیدیم ک می رس

ــار می گذاشــتیم. ــدارد آن را کن صفحه 4اجــرا ن
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ــه و ســالروز  ــار فاطمی ــم ب ــام غ ضمــن تســلیت ای
ــی  ــی ب ــرا)س(، ب ــه زه ــرت فاطم ــهادت حض ش
دوعالــم، پــاره تــن پیامبــر)ص( و اســوه زنــان عالــم 
ــج(،  ــی عصر)ع ــرت ول ــارک حض ــر مب ــر محض را ب
مقــام معظــم رهبــری و رهــروان حضرتش تســلیت 
و دعــوت از تمامــی اقشــار مــردم جهــت شــرکت در 
انتخابــات هفــت اســفندپیش رو را یــادآوری کنیــم 
کــه جامعــه مطبوعاتــی کشــور و اســتان هــم صــدا 
بــا مســئولین اجرایــی و امنیتــی و نظارتــی در 
ــتی   ــات بایس ــر انتخاب ــکوه ت ــه باش ــزاری هرج برگ
بــه جهــت حداقــل کاری کــه تعــدد و تنــوع حضــور 
و مشــارکت انتخاباتــی نامزدهــا انجــام مــی دهــد، 
ــئولیت  ــاس مس ــوس احس ــروز محس ــت و ب تقوی
ــش و  ــت خوی ــن سرنوش ــه تعیی ــبت ب ــردم نس م
کمــک بــه ارتقــای ضریــب هشــیاری افــکار عمومی 
در ایــن ایــام حســاس و تعییــن کننــده مــی باشــد 
کــه از ایــن بابــت بایــد از نامزدهــا و اعضــای فعــال 
ــه  ــود و توج ــا متشــکر ب ــی آنه ــتادهای انتخابات س
ویــژه بــه ایــن اصــل داشــته باشــیم کــه مشــارکت 
حداکثــری مــردم پــای صندوقهــای رای خار چشــم 
دشــمنان نظــام اســت و دسیســه هــای کینــه توزانه 
ــم  ــی کند.درخت ــر آب م ــی و نقــش ب ــا را خنث آنه
ــم کــه  کشــورهای  ــن داری ــر ای ســرمقاله تاکیــد ب
ــد نظــام جمهــوری  دوســت و دشــمن مایلنــد بدان
ــگاه  ــگاه و پای ــد از جای ــه ح ــا چ ــران ت اســامی ای
مردمــی برخــوردار اســت، بنابرایــن بایــد بکوشــیم 
ــمنان را  ــری دش ــام و رهب ــت از نظ ــا حمای ــا ب ت

ــوس و دوســتان را خرســند ســازیم. مای

وعده ما هفتم اسفند ماه
روزسربلندی مردم كشورعزيزمان

مدیرمسئول

بــه گــزارش ایرنا،مهــدی جمالــی نــژاد روز پنجشــنبه در یکصــد و بیســت و دومین 
ــار  ــه نخســتین ب ــان اینک ــا بی ــان ب ــی شــورای اســامی شــهر اصفه جلســه علن
بودجــه شــهرداری و ســازما ن هــای وابســته در قالــب یــک بودجــه بــه شــورای 
ــه شــد، افــزود: یکــی دیگــر از خصوصیــات بودجــه ســال 95  اســامی شــهر ارائ

شــهرداری، ادغــام بودجــه نقــدی و غیرنقــدی در یکدیگــر بــود.
ویــد بــا بیــان اینکــه بــرای جــذب مشــارکت بخــش خصوصــی وارد عمــل شــده 
ــی و  ــای شــهرداری در دســتور کار عملیات ــت ه ــه فعالی ــرد: هم ــح ک ــم، تصری ای

کاربــردی قــرار گرفتــه اســت.
ــام  ــن انج ــرد نوی ــا رویک ــال 95 ب ــه س ــند بودج ــن س ــه تدوی ــان اینک ــا بی وی ب
شــده اســت، گفــت: بودجــه شــهرداری در فضایــی کامــا تعاملــی و در فراینــدی 
ــورای  ــهرداری و ش ــژه ش ــی وی ــا همدل ــز ب ــان 1400نی ــه اصفه ــی و برنام منطق

ــن شــد.  اســامی شــهر اصفهــان تدوی
ــات یکــی از  ــات و خدم ــه امکان ــع عادالن ــان اینکــه توزی ــا بی شــهردار اصفهــان ب
ــی، کاهــش  ــت زدای ــرد: محرومی ــح ک ــی شــهرداری اســت، تصری شــعارهای اصل
ــا  ــازگار ب ــای س ــاخت ه ــعه زیرس ــی، توس ــل عموم ــل و نق ــا، حم ــی ه آالیندگ
ــهروندی از  ــگ ش ــای فرهن ــرور و ارتق ــور و م ــازی عب ــت، روانس ــط زیس محی

ــود. ــی ش ــوب م ــا محس ــای م ــت ه ــن اولوی مهمتری
ــا بیــان اینکــه انقابــی در زمینــه درختــکاری در اصفهــان رخ خواهــد داد،  وی ب
ــزار  ــهید 230 ه ــزار ش ــاد 230 ه ــه ی ــکاری ب ــه درخت ــا هفت ــان ب ــت: همزم گف

ــان کاشــته خواهــد شــد. درخــت در اصفه
از 15 تا 22 اسفند بعنوان هفته درختکاری نامگذاری شده است. 

وی افــزود: محرومیــت زدایــی در شــهر اصفهــان نســبت بــه ســال گذشــته 40 تــا 
50 درصــد افزایــش خواهــد داشــت و در کنــار توجــه بــه مناطــق محــروم توجــه 

ویــژه ای نیــز بــه رویکردهــای نوآورانــه و خاقانــه خواهیــم داشــت.
جمالــی نــژاد بــا بیــان اینکــه کوچــک و چابــک ســازی حــوزه فرهنــگ در زمینــه 

منابــع انســانی را دنبــال مــی کنیــم، خاطرنشــان کــرد: ایجــاد زمینــه مشــارکت 
ــای  ــه ه ــر برنام ــی از دیگ ــای ورزش ــه فضاه ــی در زمین ــش خصوص ــردم و بخ م

شــهرداری اســت.
ــا بیــان اینکــه بودجــه ســال 95 شــهرداری فرهنــگ محــور اســت، افــزود:  وی ب
فراهــم کــردن زمینــه مشــارکت و حضــور همــه مــردم در فعالیــت هــای مختلــف 
فرهنگــی و آوردن برنامــه هــای فرهنگــی از ســالن هــا بــه ســطح شــهر و محــل 

هــای بــاز شــهری در بودجــه پیــش بینــی شــده اســت.
شــهردار اصفهــان بــا بیــان اینکــه فعالیــت در عرصــه فرهنــگ شــهروندی وظیفــه 
اصلــی و ذاتــی شــهرداری محســوب مــی شــود، تصریــح کــرد: شــهرداری اصفهــان 
در ســطح کشــور اولیــن مراکــز خاقانــه و نــوآوری را در ســطح ایــن شــهر احــداث 

. د کر
ــل و  ــل و نق ــای حم ــه ه ــد برنام ــال جدی ــان در س ــهرداری اصفه ــت: ش وی گف
کنتــرل ترافیــک خــود را بــا شــعار ›هــوای اصفهــان را داریــم‹ اجــرا خواهــد کــرد.

رئیــس شــورای اســامی شــهر اصفهــان نیــز در ایــن جلســه گفــت: در مجمــوع 
76 درصــد از بودجــه ســال آینــده اصفهــان عمرانــی و 24 درصــد جــاری اســت. 
ــارد  ــزار و 650 میلی ــان دو ه ــزود: بودجــه ســال 95 شــهر اصفه ــی اف رضــا امین

تومــان اســت. 
وی افــزود: در مجمــوع 49 جلســه بــا میانگیــن دو ســاعت در شــورای شــهر بــه 

بررســی الیحــه بودجــه ســال 95 اختصــاص پیــدا کــرد. 
امینــی گفــت: بــه موضوعــات فضــای ســبز، توزیــع آب، تملــک و احــداث بوســتان، 
ــار  ــهرداری، اعتب ــال 95 ش ــه س ــی در بودج ــات فرهنگ ــهری و موضوع ــار ش قط

خوبــی اختصــاص یافتــه اســت. 
رئیــس شــورای اســامی شــهر اصفهــان گفــت: در جلســه علنــی شــورای شــهر 
ــه  ــک برنام ــه ی ــن برنام ــب رســید و ای ــه تصوی ــه اصفهــان 1400 ب ــات برنام کلی

ــرای اجــرای برنامــه هــای شــهری اســت.  فاخــر باالدســتی ب

امینــی اظهــار کــرد: قــرار اســت در مــدت ســه مــاه اشــکاالت جزئــی ایــن برنامــه 
مرتفــع شــود. 

ــر ســاعت کار کارشناســی  ــزار نف ــا شــش ه ــان 1400 ب ــردی اصفه ــه راهب برنام
ــق و  ــای مناط ــروژه ه ــاخص، پ ــای ش ــروژه ه ــا و پ ــرح ه ــش ط ــه بخ دارای س
ــن  ــان تدوی ــا ســال 99 اصفه ــرای ســال 95 ت ــات طــرح تحــول اســت و ب اقدام

شــده اســت. 
رییــس شــورای اســامی شــهر اصفهــان بــا بیــان ایــن کــه امــروز نیــز دو ســند 
راهبــردی شــهر اصفهــان در مــدت زمــان هــای پنــج و یــک ســاله بــه تصویــب 
رســید، اظهــار کــرد: دو ســند راهبــردی شــهر اصفهــان شــامل برنامــه اصفهــان 

1400 و بودجــه ســال 95 امــروز بــه تصویــب نهایــی رســید. 
وی افــزود : پــس از تصویــب و ابــاغ دو برنامــه راهبــردی، شــهرداری مــی توانــد 
از ابتــدای ســال آینــده خدمــات خــود را بــر اســاس برنامــه بــه شــهروندان ارائــه 

کنــد. 
ــردی پیشــرفت شــهر  ــند راهب ــان 1400 س ــه اصفه ــرد: برنام ــح ک ــی تصری امین
اصفهــان در مــدت پنــج ســال اســت کــه پــس از ارائــه بــه شــورا بــرای بررســی 

ــه کمیســیون هــای تخصصــی ارســال شــد.  ب
گســترش محــرک هــا و جاذبــه هــای هویتــی و تقویــت حــس مــکان در عرصــه 
ــای  ــت ه ــی باف ــی شــهر و بهســازی و بازآفرین ــک و عناصــر طبیع ــای اکولوژی ه
ــی آن از  ــی و فرهنگ ــت تاریخ ــر هوی ــه ب ــا تکی ــان ب ــمند اصفه ــی و ارزش تاریخ

ــان 1400 اســت.  ــه اصفه ــداف برنام اه
ــا  ــان ب ــهر اصفه ــورای اســامی ش ــی ش ــن جلســه علن یکصــد و بیســت و دومی
دســتور جلســه اعــام جمــع بنــدی نظــرات کمیســیون تلفیــق شــورا و تصویــب 
بودجــه نقــدی و غیرنقــدی پیشــنهادی بــرای ســال 95 در تــاالر شــورای 

ــد. ــزار ش ــان برگ ــهرداری اصفه ش

شهـرداری	اصفـهان	در	بودجـه	سـال	95	
به	افزایش	درآمد	پایدار	توجه	خاص	کرده	است

شهردار اصفهان گفت: بودجه سال 95 
شهرداری اصفهان با رويكرد جديد تدوين 
و در آن به افزايش سهم درآمدهای پايدار 

توجه ويژه ای شده است.

تاریخ	شروع	و	پایان	ایام	فاطمیه	امسال
ایــام فاطمیــه امســال از چــه تاریخــی شــروع و چــه تاریخــی تمــام مــی شــود؟ 
تاریــخ دقیــق شــهادت حضــرت فاطمــه )س( را بــا توجــه بــه روایــات مختلــف 
ــت پیامبراعظــم )ص(  ــخ رحل ــا تاری ــق آن ب ــخ دقی ــا تاری ــد ام ــی کنن ــان م بی

مشــخص مــی شــود.
ایام فاطمیه امسال دهه اول و دوم در اسفند ماه قرار دارد.

ــا  ــا بیســتم جمــادی االول ) از ســی ام بهمــن ت دهــه فاطمیــه اول : از دهــم ت
دهــم اســفند 1394(

ــم  ــت و یک ــی ) از بیس ــادی الثان ــم جم ــا ده ــم ت ــه دوم : از یک ــه فاطمی ده
ــن 1395( ــم فروردی ــا یک ــفند1394 ت اس

 دربــارة تاریــخ شــهادت حضــرت زهــرا )س( روایــات مختلــف و متضــاد اســت. از 

چهــل روز تــا شــش مــاه بعــد از رحلــت پیامبــر )ص(.
میــان علمــای شــیعه، دو تاریــخ مشــهور و مقبــول اســت: یکــی هفتاد و پنــج روز 

بعــد از رحلــت پیامبــر )ص( و دیگــری نود و پنــج روز.
بــا توجــه بــه رحلــت پیامبــر اســام )ص( در بیســت و هشــتم صفــر، بنــا بــه 
ــا پانزدهــم جمــادی األّول ،  ــاد و پنــج روز، در مورخــة ســیزدهم ت ــت هفت روای
ــام را فاطمیــة اّول مــی خواننــد. ــن ای شــهادت حضــرت زهــرا)س( اســت و ای

امــا بنــا بــه روایــت نــود و پنــج روز، شــهادت حضــرت)س( در ســوم تــا پنجــم 
جمــادی الثانــی اســت و ایــن ایــام را فاطمیــة دوم مــی خواننــد.

تاریــخ دقیــق ایــام فاطمیــه ، شــروع ایــام فاطمیــه امســال ، ایــام فاطمیــه از کی 
شــروع میشــود ایــام فاطمیــه جمعــا 6 روز می باشــد، 3 روز در ماه جمــادی االول 
و 3 روز در مــاه جمــادی الثانــی. بنابرایــن فاطمیــه اول از 13 تا 15جمــادی االول 
اســت و فاطمیــه دوم از ســوم تــا پنجــم جمــادی الثانــی مــی باشــد. ظاهــراً علت 

اینکــه ســه روز در هــر مــاه بعنــوان روز شــهادت آن حضــرت)س( معرفــی شــده 
اســت بــه ایــن دلیــل اســت کــه ایــن احتمــال وجــود دارد کــه ماههــای قمــری 
از رحلــت پیامبــر)ص( تــا شــهادت حضــرت زهــرا)س(،29روز بــوده باشــند،حال 
آنکــه درصــورت کامــل بــودن ماههــای قبــل،روز شــهادت 13جمــادی االول و یــا 
ســوم جمــادی الثانــی خواهــد بــود. چــرا کــه طبــق تقویــم، حداکثــر ســه مــاه 
قمــری 29 روزه و حداکثــر 4 مــاه قمــری 30 روزه مــی تواننــد پشــت ســر هــم 

ــرار گیرند. ق
ولــی در عــرف بــه دهــه دوم جمــادی االول از دهــم تــا بیســتم جمــادی االول 
کــه بنابــر قــول 75روز، شــهادت آن بانــوی بزرگــوار در آن واقــع شــده اســت دهه 
فاطمیــه اول و بــه دهــه اول جمــادی الثانــی از اول تــا دهــم جمــادی الثانــی، که 
طبــق قــول 95روز،شــهادت حضــرت زهــرا)س( در آن واقــع شــده اســت،دهه 

فاطمیــه دوم گفتــه مــی شــود.

سرمقاله

حجــت االســام ســید مجتبــی میردامــادی، امــام 
ــاز  ــای نم ــه ه ــروز در خطب ــان ام ــت اصفه ــه موق جمع
ــش رو  ــات پی ــه انتخاب ــاره ب ــا اش ــان ب ــه اصفه جمع
اظهارداشــت: ملــت ایــران هــم اکنــون آمادهــه حضــور 
ــه 7  ــیدن روز جمع ــا فرارس ــتند و ب ــات هس در انتخاب
اســفندماه، بــا حضــور خــود در پــای صنــدوق هــای رای 

ــد. ــی آفرینن ــزرگ م ــه ای ب حماس
ــت  ــم مل ــان عظی ــات، روز امتح ــزود: روز انتخاب وی اف
ــن سرنوشــت خــود،  ــر تعیی ــاوه ب ــه ع ــران اســت ک ای
بــا حضــور حماســی خــود پاســخی محکــم بــه دشــمنان 
نظــام مقــدس جمهــوری اســامی ایــران مــی دهنــد  و 
ــوس  ــد و مای ــا امی ــن ن ــد روز 22 بهم ــا را همانن آن ه

مــی کننــد. 
ــور  ــه حض ــان اینک ــا بی ــادی ب ــام میردام ــت االس حج
ــرد:  ــح ک ــت، تصری ــب اس ــر واج ــک ام ــات ی در انتخاب
ــی  ــم م ــردم آن رق ــت م ــه دس ــت ب ــر مل ــت ه سرنوش
ــاوه  ــات ع ــود در انتخاب ــور خ ــا حض ــردم ب ــورد و م خ
بــر اینکــه مملکــت اســامی را بیمــه مــی کننــد، افــراد 
ــه عرصــه  ــرای مدیریــت کشــور انتخــاب و ب اصلــح را ب

ــد. ــی کنن ــی م ــت معرف ــای مدیری ه
وی بــا بیــان اینکــه کســب تقــوای الهــی مایــه شــناخت 
واقعیــت هــا مــی شــود، گفــت: بــا کســب تقــوای الهــی 
ــی  ــرای نمایندگ ــا را ب ــد ه ــن کاندی ــم بهتری ــی توانی م
مجلــس بــه لطــف الهــی بشناســیم و ایــن شــناخت مــا 

باعــث انتخــاب خــوب و اصلــح مــی شــود.
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــت اصفه ــه موق ــام جمع ام
دشــمنان نظــام همچنــان دشــمنان ایــن ملــت و نظــام 
ــی جــز تســلیم نســبت  ــچ موضوع ــزود: هی هســتند، اف
ــا نمــی  ــان دشــمنی آن ه ــا موجــب پای ــر آن ه ــه ام ب
ــر  ــلیم ام ــچ گاه تس ــه هی ــز ک ــران نی ــت ای ــود و مل ش

دشــمنان نمــی شــود پــس همــواره دشــمنی هــای آن 
ــه دارد. ــا ادام ه

ــت  ــن مل ــمنان در بی ــری دش ــوذ فک ــه داد: نف وی ادام
ــاور نباشــند  ــن ب ــر ای ــت ب ــت و مل ــد جــدی گرف را بای
ــای  ــت ه ــا دول ــاط ب ــا ارتب ــور ب ــه ام ــاید هم ــه ش ک
ــد بداننــد تمــام  مســتکبر درســت مــی شــود بلکــه بای
بخــش هــای مختلــف کشــور بــرای پیشــرفت نیــاز بــه 

ــت. ــران اس ــت ای ــود مل ــاش خ ــتادگی و ت ایس
ــت:  ــرد و گف ــاره ک ــز اش ــت نی ــگاه روحانی ــه جای وی ب
روحانیــت و محافــظ دیــن و کشــور هســتند و دشــمنان 
نیــز از قــدرت روحانیــت در دفــاع از دیــن و ملــت مــی 

ترســند.
حجــت االســام میردامــادی در بخشــی از ســخنان 
ــرد و  ــاره ک ــرا)س( اش ــرت زه ــهادت حض ــه ش ــود ب خ
ــت  ــاع از والی ــش زن در دف ــرا نق ــرت زه ــت: حض گف
ــداری و  ــت م ــرای والی ــو ب ــن الگ ــان داد و بهتری را نش
حرکــت در مســیر امامــت بــرای زنــان و مــردان جامعــه 

اســت.

جهــان در انتظــار حماســه ای دیگــر از کشــور ماســت 
ــارات  ــن افتخ ــوم زری ــاءاهلل در آلب ــفند ان ش ــم اس هفت
ایــن ملــت ورق دیگــری افــزوده خواهــد شــد و مــردم 
ســاالری دینــی بــه رخ جهانیــان کشــیده خواهــد شــد.

ــاره  ــم اش ــه مه ــار نکت ــه چه ــری ب ــم رهب ــام معظ مق
ــد کردن

1(دشــمن تــاش میکنــد از اســاس انتخابــات را تحــت 
تاثیــر قــرار دهــد کاری کنــد کــه متوقــف و مخــدوش 

بشــود
2(تاش میکند حضور مردم را کمرنگ کند

3(از ورود افــراد اصلــح بــه مجالــس مــا جلوگیــری کنــد 
ــه فــان شــخص  ــد کــه ب بطوریکــه رســما bbc میگوی
رای ندهیــد انگلیســی هــا آنقــدر وقاحــت دارنــد دارنــد 

کــه بــرای مــا تاییــن تکلیــف میکننــد
ــد  ــمن االن میخواه ــوذ , دش ــان نف ــه جری ــه ب 4( توج

ــمن  ــد دش ــدا کن ــوذ پی ــا نف ــدرت م ــای ق ــه ه در الی
میخواهــد کســانی بــه مجلــس راه پیــدا کننــد که ترســو 
ــا  ــد ب ــه بتوانن ــند ک ــر باش ــرب نزدیکت ــه غ ــند و ب باش

ــد ــازی کنن ــا ب آنه
ــه  ــد داشــتند ک ــری تأکی ــام معظــم رهب ــن مق همچنی
انتخابــات مجلــس خبــرگان هــم مثــل مجلــس شــورای 
اســامی جــدی گرفتــه شــود و مــردم در دو انتخابــات 

شــرکت کننــد.
نكته هايى خطاب به كانديداها :

کاندیداهــا دقــت داشــته باشــند کــه یــک نفــر رای مــی 
آورد و بقیــه میماننــد بنابرایــن بــه ســیم آخــر نزنیــد و 
همــه کاری نکنیــد مراقــب باشــید ارزش هــای انقــاب 
اســامی را تخریــب نکنیــد ,همدیگــر را تخریــب نکنیــد 
شــما نخبــه هســتید کــه در انتخابــات شــرکت کردیــد 
ــی کــه  ــد , آمارهای ــرژی خــود را مصــرف نکنی همــه ان
بــه مــردم میدهیــد  دقیــق باشــد , بــا مــردم صادقانــه 
صحبــت کنیــد , کاری نکنیــد کــه وحــدت و همدلــی در 
جامعــه خدشــه دار شــود, بــه مــردم وعــده هــای غیــر 
ممکــن ندهیــد , توقعــات مــردم را بــاال نبریــد ,نماینــده 
مجلــس وظایــف خاصــی دارد قانــون خــوب بایــد وضــع 
کنــد , بــر اجــرای آن نظــارت کنــد , مطالبــات مــردم را 
پیگیــری کنــد .گاهــی وعــده هــای داده مــی شــود کــه 
کل نظــام هــم جمــع شــوند نمیتواننــد آنــرا اجــرا کننــد

حجت	االسالم	محمدی	امام	جمعه	مبارکه	در	خطبه	های	نماز	جمعه	اظهار	داشتحجت	االسالم	میرباقری		امام	جمعه	موقت	اصفهان	در	خطبه	های	نماز	جمعه	اظهار	داشت

حجت	االسالم	اسماعیلی	درخطبه	های	نماز	جمعه	شهرستان	دهاقان
ــی مســئوالن  ــی مــا هــم افزائ یکــی از نیازهــای ضــروری جامعــه کنون
ــواده، اجــرای  و مراکــز فرهنگــی اســت کــه نیازمنــد فرهنگســرای خان
ــواده، کاهــش  ــه منظــور رضایتمنــدی در خان برنامــه هــای فرهنگــی ب
ــمی  ــامت جس ــواده و س ــی در خان ــاد مقاومت ــاق، اقتص ــل ط عوام

ــواده اســت. خان

حجت	االسالم	باقریان	درخطبه	های	نماز	جمعه	شهرستان	زرین	شهر
وی بابیــان اینکــه ســتون وخیمــه نظــام اســامی ولــی فقیــه اســت گفــت: دنیــا 
بــا همــه وجــود وبهــره گیــری از همــه سیســتم هــای جاسوســی بــه مقابلــه بــا 
ایــران اســامی و امنیــت کشــور پرداخــت امــا بــه برکــت حضــور ولــی فقیــه 
ــی  ــردم تمام ــتادگی م ــت و ایس ــن حمای ــر همچنی ــجاع و بصی ــمند، ش هوش

توطئــه هــای آنهــا نقــش بــر آب شــد.
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بي توجهــي  از  حاتمي كيــا  ابراهيــم  انتقــاد 
دولــت و ســينماگران نســبت بــه مدافعــان حــرم

ــرا  ــت: چ ــي اس ــاي  روحان ــا آق ــخنم ب روي س
فيلــم هــاي دربــاره ســوريه در جشــنواره فجــر 

ــدند؟ ــذف ش ح
ســینمایي  فیلــم  کارگــردان  حاتمي کیــا،  ابراهیــم 
»بادیــگارد« پــس از پایــان نشســت ایــن فیلم ســینمایي 
کــه در بــرج میــاد برگــزار شــد، در جمــع خبرنــگاران 
حاضــر شــد و بــه ســواالت آن هــا پاســخ داد. حاتمي کیــا 
ــان  ــرف روز را بی ــینما ح ــد در س ــه بای ــان این ک ــا بی ب
کــرد، گفــت: حــرف ســینماگران در ســینما بایــد حــرف 
ــا  ــور م ــاي کش ــن حرف ه ــي از مهم تری ــد و یک روز باش
ــوي در  ــد جل ــگاه کنی ــما ن ــت. ش ــوریه اس ــوع س موض
ورودي همیــن ســالن بــراي حفــظ امنیــت، گیــت اشــعه 
ایکــس گذاشــته اند، داعــش هــم بــه کشــور مــا نزدیــک 
ــت  ــه گی ــز ب ــورمان را نی ــاي کش ــت و مرزه ــده اس ش
اشــعه ایکــس مجهــز کرده ایــم و امیــدوارم فیلمســازهاي 
ــود را  ــاي خ ــوند و فیلم ه ــوع ش ــن موض ــه ای ــا متوج م
ــفانه  ــا متاس ــد ام ــت خــاص کشــور کنن متوجــه وضعی
ــاخته  ــوع س ــن موض ــاره ای ــه درب ــاري ک ــنویم آث مي ش
شــده وارد جشــنواره نشــده اســت، 90 درصــد فیلم هــا 
متوجــه ایــن خطــر نیســتند و بي توجهــي بــه بچه هــاي 

رزمنــده ظلــم بــزرگ اســت.
حاتمي کیــا ادامــه داد: ایــن توجیــه درســت نیســت کــه 
ممکــن اســت آثــاري از ایــن دســت نتواننــد موضــوع را 
نمایــش دهــد. اتفاقــا بایــد ایــن آثار ســاخته شــوند و باید 
فیلمســازي کــه خطــر را پذیرفتــه و بــراي فیلمســازي به 
ــم در ســاختار  عــراق رفتــه تشــویق شــود. مــن نمي دان
ــزي مي شــود  ــه برنامه ری ــزي جشــنواره چگون و برنامه ری
ــد  ــم وارد مســابقه شــوند. بای ــا 20 فیل ــا 10 ت کــه لزوم
ــژه  ــود به وی ــده ش ــان دی ــد و کارش ــا بیاین ــن بچه ه ای
فیلمســازي کــه رفتــه در عــراق کار کــرده و هــر لحظــه 
احتمــال تــرور او وجــود داشــته بایــد مــورد احتــرام قــرار 
ــتند.  ــنواره هس ــیه جش ــم در حاش ــي مي بینی ــرد ول گی
ایــن فیلمســاز ادامــه داد: مــن نــه بــه محمــد حیــدري 
کار دارم، نــه حتــي بــه آقــاي ایوبــي و آقــاي جنتــي، بــا 
ــي از  ــي کار دارم. چطــور مي شــود فیلم های ــاي روحان آق
ایــن دســت وارد مســابقه نمي شــوند، حتــي اگــر ضعیــف 
باشــند. بــه هرحــال ایــن موضــوع،  موضــوع روز ماســت. 
چــه کنیــم کــه هنــوز هــم مثــل زمــان جنگ مســؤوالن 
ــوب  ــه در جن ــي ک ــتند،  در حال ــمال مي ایس ــمت ش س
جنــگ اســت. خطــر پشــت مرزهــاي ایــن کشــور اســت 
و دوســتان متوجــه نیســتند. کارگــردان فیلــم ســینمایي 
ــال  ــه  ح ــا ب ــرا ت ــه چ ــه این ک ــخ ب ــگارد« در پاس »بادی
بــراي تهیــه مســتند بــه ســوریه نرفته اســت، گفــت: واهلل 
ــتم  ــروز مي خواس ــروم و ام ــوریه ب ــه س ــتم ب مي خواس
تهــران نباشــم امــا نشــد. وي در پاســخ بــه ایــن ســؤال 
کــه آیــا »بادیــگارد« ســکانس حذفــي هم داشــته اســت، 
افــزود: بــه هیــچ عنــوان هیــچ ســکانس حــذف شــده اي 

نداشتیم.

ازد واج؛ راهــي تضميــن شــد ه بــراي پولد ار شــد ن
ــته  ــد س د انس ــري مق ــام ازد واج را ام ــن اس ــه د ی اگرچ
ــراد  ــد  بســیاري از اف ــروز، د ی ــه ام ــي د ر جامع اســت، ول
ــت؛  ــد ه اس ــاد ي ش ــد س، م ــر مق ــن ام ــه ای ــه ب جامع
ــه  ــاد ي، ازد واج را ب ــبات م ــرش و محاس ــا نگ ــن ب بنابرای
تأخیــر مي اند ازنــد و بعضــاً تــا آخــر عمــر مجــرد  
ــي پشــت  ــد س اله ــر مق ــن ام ــه ای ــد  و ب ــي مي مانن باق

مي کننــد .
اهميت ازد واج

ــه محضــر امــام صــاد ق علیــه الســام رســید .  مــرد ي ب
حضــرت بــه او فرمود نــد : آیــا همســر د اري؟ گفــت: نــه. 

فرمود نــد :
ــه د ر آن  ــا و آن چ ــه د نی ــه هم ــد ارم ک ــت ن ــن د وس م
ــد ون همســر  اســت مــال مــن باشــد ، امــا یــک شــب ب

ــرم. ــه ســر ب ب
ــا د اشــتن  یعنــي د اشــتن د نیــا و آن چــه د ر آن اســت، ب
همســر برابــري نمي کنــد . ایــن قــد ر مهــم اســت. آن گاه 

فرمود نــد :
د و رکعــت نمــاز مــرد همســرد ار، بهتــر و باالتــر از مــرد 
بــد ون همســر اســت کــه شــب را بــه عبــاد ت و روز را بــه 

روزه د اري مي گذرانــد .
ــد :  ــد  و فرمود ن ــا کرد ن ــه او عط ــار ب ــت د نی ــپس هف س
بــرو و بــا ایــن پــول ازد واج کــن. آن گاه فرمود نــد : رســول 
خــد ا صلــي ا... علیــه و آلــه فرمود نــد : بــراي خــود همســر 
اختیــار کنیــد  کــه ایــن روزي شــما را زیاد تر مــي کنــد . 

)الکافــي، ج 5، ص 329، ح 6(
راه حل مشكالت مالي ازد واج از د يد گاه د ين

نمي شــود مســائل اقتصــاد ي را ناد یــد ه گرفــت، امــا بایــد  
بد انیــم کــه د لیــل خیلــي از تأخیــر افتاد ن هــا د ر ازد واج، 
نــه بي پولــي، بلکــه قانــع نبــود ن به انــد ازه د ارایــي اســت 
ــکیل د اد .  ــره را تش ــي د و نف ــک زند گ ــوان ی ــه مي ت ک
ــود  ــود ي  خ ــه  خ ــي ب ــائل مال ــام، مس ــگ اس د ر فرهن
مانــع ازد واج محســوب نمي شــوند . بنابرایــن اصــل 
ازد واج ربطــي بــه مســائل و مشــکات مالــي نــد ارد ، پــس 
مي تــوان بــا هزینــه انــد ک، اصــل ازد واج را مســلم کــرد 

و تشــکیل خانــواد ه د اد .
ــي و  ــد  کاف ــد  د رآم ــا، بای ــه م ــروز جامع ــق ام د ر منط
ــوان ازد واج  ــا بت ــت ت ــري د اش ــغل معتب ــول و ش قابل قب
ــته اند  و  ــن گذاش ــر از ای ــا را فرات ــم پ ــا ه ــرد . بعضي ه ک
قائلنــد  کــه خانواد ه پســر یــا د ختر بایــد  از وضعیــت مالي 
خوبــي برخــورد ار باشــند ، تــا د ر آینــد ه بتواننــد از آن هــا 
نیــز اســتفاد ه کننــد . امــا د ر منطــق وحیانــي و فرهنــگ 
د یــن اســام، حقیقــت جــز ایــن اســت. اســام یکــي از 
راه هــاي افزایــش برکــت و د رآمــد  را ازد واج مي د انــد ؛ بــه 
بیانــي د یگــر، بــراي پولــد ار شــد ن بایــد  ازد واج کــرد ؛ نــه 
این کــه اول پولــد ار و غنــي شــویم ســپس ازد واج کنیــم. 
ازد واج باعــث ازد یــاد روزي و جــذب رزق و برکــت د ر 
ــا افزایــش رزق و روزي کــه از جانــب  زند گــي اســت و ب
خد اونــد متعــال وعــد ه اش د اد ه  شــد ه اســت مي تــوان از 
عهــد ه تأمیــن مخــارج و افزایــش هزینه هــا هــم برآمــد .

خد اونــد متعــال بــه افزایــش رزق و روزي بــه ویــژه 
ــه ازد واج را  ــا ک ــت: » آن ه ــد ه د اد ه اس ــراي ازد واج وع ب
ــه این کــه خــود نمي خواهنــد ( عفــت پیــش  نمي یابند )ن
ــان را از فضــل خــود بي نیــاز کنــد . « گیرنــد تــا خــد ا آن

ــکاح د ر  ــر نظــر مفســران، مــراد  از تحقــق نیافتــن ن بناب
ــه  ــراي تهی ــي ب ــوان مال ــه، ند اشــتن تمکــن و ت ــن آی ای
جهزیــه و نفقــه اســت کــه خد اونــد بــه مؤمنــان وعــد ه 
ــاز  ــه بي نی ــت ک ــند ، اوس ــر نترس ــه از فق ــت ک د اد ه اس

)1( مي ســازد . 
ــاس  ــن اس ــر ای ــام ب ــه الس ــاد ق علی ــام ص ــرت ام حض
ــرک  ــر ازد واج را ت ــرس فق ــس از ت ــر ک ــد : ه مي فرماین
ــون  ــت؛ چ ــرد ه اس ــد  ب ــان ب ــد ا گم ــه خ ــس ب ــد ، پ کن
خد اونــد مي فرمایــد : اگــر فقیــر باشــند ، خد اونــد از 

فضــل خویــش آنــان را بي نیــاز مي کنــد . )2(
ــا  ــد ب ــد ه اي مي پند ارن ــن تصــور غلطــي اســت کــه ع ای
ــود  و....  ــم مي ش ــرمایه ک ــه و س ــوري اضاف ازد واج، نان خ
د یــن اســام برعکــس ایــن افــراد ، ازد واج را موجب جذب 
روزي و ســرمایه مي د انــد . امــام صــاد ق علیه الســام 
ــت.«)3( روزي  ــا اس ــر د ر زن ه ــر خی ــد : »بیش ت فرمود ن
شــخصي نــزد پیامبــر اکــرم صلــي ا... علیــه وآلــه وســلم 
آمــد و از فقــر شــکایت کــرد ، حضــرت فرمود نــد : ازد واج 

کنیــد  تــا روزي تــان زیــاد  شــود . )4(
همچنیــن شــخصي از امــام صــاد ق علیه الســام پرســید : 
آیــا روایــت »روزي، همراه همســر و فرزند اســت«واقعیت 

د ارد ؟امــام علیه الســام د ر پاســخ فرمود نــد : »بلــه«)5(
ــه  ــه ک ــن جمل ــم ای ــه مي گیری ــات نتیج ــن روای از ای
ــد ار  ــه پول ــه این ک ــویم« ن ــد ار ش ــا پول ــم ت »ازد واج کنی

ــت. ــح اس ــًا صحی ــم، کام ــا ازد واج کنی ــویم ت ش
پي نوشت ها

1. جوامع الجامع، ج 4، ص 310
2. وسائل الشیعة، ج  20، ص 42

3. من الیحضره الفقیه، ج 3، ص 385
4. الوافي، ج 21، ص 38
5. کافي، ج 5، ص 330

معموال حضرت آقا با تهيه بليت با هواپيماي عادي 
سفر مي كنند....

ــتان،  ــتان کردس ــه اس ــان ب ــفر ایش ــه در س ــراي نمون ب
رهبــر معظــم انقــاب همچــون گذشــته بــا پــرواز عــادي 
بــه همــراه دیگــر مســافران بــه ایــن اســتان ســفر کردند.

در یکــي از ســفرهاي معظم لــه بــه مشــهد مقــدس بــود 
کــه آقــا از تیــم همراهشــان خواســتند ممانعتــي بــراي 
کســاني کــه مي خواهنــد ایشــان را ببیننــد، ایجاد نشــود.

اشــتیاق مســافران بــراي دیــدار باعــث شــد تــا حضــرت 
آقــا تــا پایــان ســفر حتــي فرصــت بــراي نوشــیدن یــک 
اســتکان چــاي هــم نداشــته باشــند.در همیــن پــرواز بود 
کــه یــک زوج جــوان فرزندشــان را کــه تــازه متولد شــده 
بــود خدمــت آقــا آورده و ایشــان نیــز در گــوش کــودک 
اذان گفتنــد. چنــد نفــر لبنانــي هــم در این پــرواز حضور 
داشــتند کــه توانســتند بــا آقــا دیــدار و گفت وگــو کننــد.

امیر خلبان تورج دهقاني زنگنه 

نتيجه ناگوار بدحجابي چيست؟!
ــان  ــراط زن ــاري و اف ــد و ب ــل بي بن گرچــه یکــي از عوام
در خودنمایــي و تبــرج، احســاس خــأ و کمبــود عاطفــي 
اســت کــه در آنــان بــه وجــود آمــده، ولــي در ایــن جــا 
ــت؛  ــح اس ــم صحی ــب ه ــس مطل ــت عک ــوان گف مي ت
یعنــي افــراط در بدحجابــي و نمایــش زیبایي هــاي 
جســماني نیــز مي توانــد عامــل احســاس حقــارت، 
درماندگــي و کمبــود عاطفــي در زن شــود و آن را 
تشــدید کنــد؛ زیــرا آســیب هاي اجتماعــي کــه از 
ــان  ــود آن ــث مي ش ــردد، باع ــه زن مي گ ــن راه متوج ای
داراي شــخصیتي متزلــزل و وابســته شــوند؛ شــخصیتي 
ــت؛  ــته اس ــرزه وابس ــردان ه ــته هاي م ــه خواس ــه ب ک
مردانــي کــه محبــت و عاقــه شــان حقیقــي نیســت و 
فقــط بــه دنبــال ارضــاي غرایــز حیوانــي خــود هســتند 
ــره  کشــي جنســي نمي اندیشــند  ــزي جــز به ــه چی و ب
ــرف و  ــام ش ــز، تم ــن غرای ــاي ای ــراي ارض ــد ب و حاضرن
شــخصیت زن را قربانــي کننــد. آیــا خفتــي از ایــن باالتر 
بــراي زن وجــود دارد کــه تمــام ارزش و ســرمایه خویــش 
ــار مــردان حیــوان صفتــي  ــگان در اختی ــه طــور رای را ب
قــرار دهــد کــه یــا بــراي ارضــاي غرایــز شــهواني خــود 
اظهــار دوســتي مي کننــد یــا بــراي رســیدن بــه پــول و 
ثــروت از زیبایــي زنــان بهــره مي برنــد؛ چنــان کــه یکــي 

ــد: ــرب مي گوی ــندگان ع از نویس
زن امــروزي بــه حــدي از بیگانگــي و خودباختگــي 
رســیده کــه روح و جســم او در اختیــار دیگــران اســت. 
ــل  ــه می ــه ب ــدارد ک ــر جســمش ن ــي ب ــاري حت او اختی
ــد از او چــه  ــد ببینــد ُم ــه آن بپــردازد بلکــه بای خــود ب
ــان  ــت و ارباب ــتریان در چیس ــند مش ــد و پس مي خواه
ســرمایه دار ُمــد در پاریــس یــا نیویــورک چــه چیــزي را 

ــد. ــن او مي دانن ــا ت ــب ب مناس
همچنیــن مهاتمــا گانــدي، رهبــر آزادیخــواه هنــد 

یــد: مي گو
ــور  ــه منظ ــا ب ــما تنه ــردن ش ــر آرایش ک ــان! اگ اي زن
ــن کار خــود  ــردان اســت، از ای ــب توجــه شــهوت م جل
جــداً خــودداري کنیــد و زیــر بــار چنیــن خفتــي نرویــد.
بــا ایــن فــرض مي تــوان تصــور کــرد کــه وقتــي 
دختــران و زنــان بدحجــاب بــه ایــن بــي حرمتي هــا پــي 
ــوند و از  ــي مي ش ــذاب روح ــار ع ــاً دچ ــد، عمیق مي برن
ــان شــده خشــمگین و  ــه آن ــي ب ــن خیانت ــه چنی این ک
ناراحــت مي گردنــد. خانــم ســیمون دویــووار، دانشــمند و 

ــد: ــوي، مي نویس ــروف فرانس ــدان مع حقوق
ــد مــردان، خــود آن هــا را  دختــران جــوان دوســت دارن
بخواهنــد، نــه برقراري رابطه جنســي بــا آنــان را؛ بنابراین 
نگاه هــاي مــردان در عیــن این کــه آن هــا را مي ســتاید، 
آزار هــم مي دهــد. هــوس مذکــر بــه همــان انــدازه کــه 
ــر  ــاً اگ ــران طبیعت ــن اســت. دخت تحســین اســت توهی
احســاس کننــد مــردان بــه آن هــا نظــر ســوءدارند ســعي 
مي کننــد خــود را بپوشــانند؛ شــرم و حیــا از همیــن جــا 

ــود. ــوم مي ش معل
ــز  ــي، نی ــروف آمریکای ــناس مع ــز، روانش ــام جیم ویلی

مي نویســد:
ــن  ــه طع ــازي مای ــت و دلب ــه دس ــد ک ــان دریافتن زن
ــاد  ــران خــود ی ــه دخت ــر را ب ــن ام ــر اســت و ای و تحقی

ــد. دادن

ادب	و	هـنر

بدحجابـی

راه	سعادت

در	پرتو	خورشید

https://telegram.me/shamimevatan

به	کانال	تلگرام	شمیم	وطن	بپیوندید

کمیســیون صنایــع اتــاق بازرگانــی اصفهــان از برگــزاری 
همایــش بررســی وضعیــت صنعــت نســاجی بــا حضــور  
معــاون  وزیــر صنعــت و مســوولین نســاجی  5 اســفند 

در اتــاق بازرگانــی اصفهــان خبــر داد
بازرگانــی  اتــاق  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
اصفهان،»مجتبــی مااحمــدی«در هفتمیــن جلســه 
ــش  ــن همای ــان افزود:ای ــاق اصفه ــع ات کمیســیون صنای
بــه بررســی نقــش و جایــگاه اســتان اصفهــان در صنعــت 
ــن  ــای ای ــای و تهدیده ــت ه ــور و فرص ــاجی کش نس
ــردازد. ــی پ ــم م ــا تحری ــه در دوران پس ــت دیرین صنع
وی خاطــر نشــان کرد:صنعــت نســاجی اســتان اصفهــان 
بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن و اثرگذارتریــن صنایعــی 
اســت کــه طــی 100 ســال اخیــر همــواره جایــگاه ویــژه 
ای در صنعت اســتان و کشــور داشــته اســت. مااحمدی 
ــاد  ــتار ایج ــود خواس ــخنان خ ــری از س ــش دیگ دربخ
ــتان  ــی اس ــای صنعت ــق از واحده ــات دقی ــک اطاع بان
بــرای ایجــاد هــم افزایــی بیــن آنــان و شناســایی فرصت 
ــاب  ــید عبدالوه ــش شد.»س ــر بخ ــای ه ــا و تهدیده ه
ــن  ــی اصفهــان در ای ــاق بازرگان ســهل آبادی«رییــس ات

جلســه  گفت:فعــاالن اقتصــادی از دوران پســاتحریم 
ــم  ــه مه ــی را موولف ــد. وی بازاریاب ــتفاده کنن ــد اس بای
ــل برشــمرد و  ــن المل ــازار بی ــای اقتصــادی در ب بنگاهه
گفت:اتــاق بازرگانــی اصفهــان آمــاده اســت بــه صــورت 
گروهــی هیــات هــای بازاریابــی بــه کشــورها اعــزام دارد.
ــی  ــاق بازرگان ــم ات ــی از ارکان مه ــوزش  را یک وی آم
برشــمرد و گفــت: برگــزاری همایــش هــا و دوره هــای 
ــات  ــد هی ــورد تاکی ــاق م ــد ات ــی در دوره جدی آموزش

ــت. ــدگان اس نماین
ــد  ــژه تولی ــیون وی ــس کمیس ــا فوالدگر«ریی »حمیدرض
ملــی مجلــس شــورای اســامی در ایــن جلســه  گفت:بــر 
اســاس طــرح پیشــنهادی مجلــس اشــتغال زایــی جدیــد 
واحدهــای تولیــدی  در شــهرکهای صنعتــی   مــی توانــد 
زمینــه معافیــت مالیاتــی بــرای 5 ســال در کان شــهرها 
ــرای شــهرهای محــروم  فراهــم  و معافیــت 10 ســاله ب
ــه  ــم و بودج ــه شش ــرد:در برنام ــه ک ــازد .وی اضاف س
ســال آینــده بخــش تولیــد و صنعــت دارای پیشــنهادات 

کمتــری نســبت بــه ســایر بخــش هاســت. 

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی اصفهــان » 
فــاح میرزایــی« عضــو شــورای راهبــردی نظــام مالیاتی 
کشــور در ایــن ســمینار گفت:مهمتریــن رویکرد ســازمان 
امــور مالیاتــی وصــول مالیــات اســت نــه اجــرای دقیــق 
اصــول.وی افزود:قانــون بــه روش هایــی اجــرا مــی شــود 
ــرای فعــاالن اقتصــادی  کــه گرفتــاری هــای بســیاری ب
ــتی  ــد و بایس ــی کن ــاد م ــدگان ایج ــد کنن ــژه تولی بوی
ــد  ــد. وی تاکی ــل ش ــک قاب ــرا تفکی ــون و اج ــن قان بی
کرد:نماینــده اتــاق در هیــات هــای حــل اختــاف 
ــده  ــرا نماین ــد زی ــودی باش ــل م ــتی وکی ــی بایس مالیات
ســازمان امــور مالیاتــی بــه عنــوان وکیــل  از نظــرات و 

ــاع مــی کنــد . ــدگاه  ســازمان دف دی
،»ســید عبدالوهــاب ســهل آبادی« در ســمینار کاربــردی 
بررســی دســتورالعمل دادرســی مالیاتــی در ســالن 
ــه  ــان افزود:ب ــاق اصفه ــی ات ــن الملل ــای بی ــش ه همای
دلیــل کســری درآمدهــای نفتــی دولــت، عمــده فشــارها 
بــه ســمت مالیــات خواهــد رفــت و  برخــی بــا واحدهای 
ــار  ــی دچ ــایل مالیات ــل مس ــه دلی ــدی ب ــاری و تولی تج
مشــکات زیــادی شــدند . وی خاطــر نشــان کــرد: 
موضوعــی کــه در حــال حاضــر تمــام اقتصاددانــان از آن 
آگاه هســتند  هزینه هــای بــاالی دولــت اســت و عمــده 
ــه  ــروف هزین ــال 95 مص ــی در س ــت حت ــه مملک بودج

هــای دولــت مــی شــود . 
ــا بیــان اینکــه ارزش  رییــس اتــاق بازرگانــی اصفهــان ب
وجــود مدیــر مالــی از وجــود یــک متخصــص در بنــگاه 

ــش  ــی نق ــران مال ــت، گفت:مدی ــر اس ــادی باالت اقتص
ــادی در  ــگاه اقتص ــک بن ــح ی ــت صحی ــی در حرک مهم
ــا بیــان اینکــه اســتان  ــد . وی ب فضــای اقتصــادی  دارن
ــور  ــه دوم کش ــت در رتب ــه دول ــات ب ــت مالی در پرداخ
ــه  ــت در رتب ــات از دول ــت خدم ــرار دارد و در دریاف ق
آخــر اســت، اظهــار کــرد: اســتان اصفهــان در بدتریــن 
شــرایط کمبــود آب قــرار دارد و فعالیتــی بــرای جبــران 
ایــن کمبــود صــورت نمــی گیــرد . وی بــا بیــان اینکــه 
بــا لطــف خــدا، همــت و مقاومــت مــردم، تدبیــر مقــام 
ــد و  ــر و امی ــت تدبی ــری دول ــری و  پیگی ــم رهب معظ
ــرای  ــی ب ــیار خوب ــاق بس ــده اتف ــره کنن ــات مذاک هی
ــی  ــه راه ــمانمان ب ــروز چش ــزود: ام ــور رخ داد، اف کش
روشــن شــده کــه آینــده بســیار خوبــی را در پــی 
ــد  ــی نمی توان ــا فشــار نظام ــه ب ــد ک ــا فهمی دارد و  دنی
ملــت ایــران را از پــای درآورد همچنیــن  تیــم مذاکــره 
ــی  ــه خوب ــی را ب ــن الملل ــورد بی ــات برخ ــده ادبی کنن
ــرد  ــن ف ــابداران را امین تری ــهل آبادی، حس ــه داد.س ارای
ــده  ــی دی ــت: گاه ــگاه اقتصــادی دانســت و گف ــک بن ی
ــگاه  ــل اشــتباهات بن ــه دلی می شــود کــه حســابداران ب
اقتصــادی را بــه مســیر نامناســبی می برنــد.وی بــه 
موضوعــات مربــوط بــه مالیــات بــر ارزش افــزوده اشــاره 
کــرد و افــزود: در بــاب ارزش افــزوده اعتراضاتــی وجــود 
دارد . معتقدیــم   کــه ارزش افــزوده نبایــد توســط 

ــود.  ــت ش ــدگان پرداخ تولیدکنن

همایش	بررسی	وضعیت	صنعت	نساجی		در	پسا	تحریم		5	اسفند	در	اتاق	اصفهان	برگزار	می	شود

رییس	اتاق	بازرگانی	اصفهان	گفت:	دولت	برای	جبران	کسری	درآمد	به	دنبال	کاهش	هزینه	هایش	باشد	
سهل آبادی در سمينار كاربردی بررسى 

دستورالعمل دادرسى مالياتى:
دولت برای جبران كسری درآمد به دنبال كاهش 

هزينه هايش باشد .
دولت   به جای فشار مالياتى به واحدهای توليدی 

از هزينه های خود بكاهد.

شــهردار مباركه:مجموعــه شــهرداری خدمــت رســانى بــه شــهروندان را 
وظيفــه خــود مــى داند

محمــد شــرفا در اییــن افتتــاح و بهــره بــرداری از میــدان و پــل غدیــر و خیابــان 
شــهدای محلــه ســرارود گفــت: اینکــه مــردم خدمــات شــهرداری را مــی بیننــد و 

بــا رفتــار خــود از مــا تشــکر مــی کننــد وظیفــه مــا را ســنگین تــر مــی کنــد.
شــرفا گفــت: وظیفــه خــود مــی دانیــم کــه از مــردم خــوب محلــه ســرارود تشــکر 
کنیــم بــه دلیــل اینکــه در مدتــی کــه ایــن پــروژه در حــال اجــرا بــود و مشــکاتی 
ــرای آنهــا ایجــاد کــرد  را در زمینــه رفــت و آمــد، ســر و صــدا و گــرد و خــاک ب

نهایــت همراهــی و همــکاری را بــا مــا داشــتند.
وی افــزود: تعــدادی از اهالــی ایــن محلــه نیــز کــه زمینهــای آنهــا در طــرح قــرار 
گرفــت بــا روی بــاز و صادقانــه بــا مــا همــکاری کردنــد و زمیــن هــا را در اختیــار 

مــا قــرار دادنــد تــا پــروژه را اجــرا کنیــم.
وی بــا بیــان اینکــه ارتبــاط مــردم مبارکــه بــا شــهرداری دو ســویه اســت، تصریــح 
ــا  ــردم از م ــه م ــر اینک ــود مگ ــی ش ــرا نم ــهر اج ــی در ش ــچ کار عمران ــرد:  هی ک
بخواهنــد و اگــر بــه عنــوان شــهرداری پــروژه ای را کــه نیــاز مــردم نیســت اجــرا 

کنیــم و مــردم نخواهنــد در واقــع بیــت المــال را هــدر داده ایــم.
ــی  ــرکت م ــا ش ــروژه ه ــرای پ ــردم در اج ــی م ــا وقت ــت: ام ــه گف ــهردار مبارک ش
ــاط دو  ــت و ارتب ــد نشــان از رضای ــی کنن ــا حرکــت م ــر از م ــی جلوت ــد وحت کنن

ــهرداری دارد. ــا ش ــا ب ــویه آنه س
وی گفــت: اگــر مــی خواهیــم کارهــا بــه صــورت اساســی و ریشــه ای انجــام شــود 
ــم و مســئوالن هــم خــود را جــای  ــرار دهی ــان را جــای مســئوالن ق ــد خودم بای

مــردم قــرار دهنــد و بــا هــم در تعامــل باشــیم.
ــی بیــن  ــا کنــون همراهــی و همــکاری خوب ــان اینکــه  الحمــدوهلل ت ــا بی شــرفا ب
مــردم و شــهرداری وجــود داشــته اســت،  گفــت: اگــر مــردم و مســئوالن در تقابــل 
بــا هــم حرکــت کننــد هیــچ کاری انجــام نمــی شــود و فقــط انــرژی یکدیگــر را 

مســتهلک مــی کننــد.
ــای  ــای اعض ــت ه ــر حمای ــت: اگ ــهر گف ــورای ش ــای ش ــی از اعض ــا قدردان وی ب

ــود. ــام نشــده ب ــی انج ــه خوب ــا ب ــروز کاره ــود ام ــهر نب ــورای ش ش
ــر ســرارود گفــت:  ــروژه پــل غدی ــد احــداث پ ــه رون ــا اشــاره ب شــهردار مبارکــه ب
ایــن پــروژه از مردادمــاه 93 کلنــگ زنــی شــد و نیمــه دیمــاه 93پایــه هــای پــل 
ــه مناقصــه گذاشــتیم،یعنی  ــود و در اســفندماه 93ادامــه پــروژه را ب اجــرا شــده ب

هنــوز کار قبلــی تمــام نشــده بــود ادامــه کار جدیــد را بــه مناقصــه گذاشــتیم.
وی بــا تشــکر از پیمانــکاران اجــرای پــروژه گفــت: از اول ســال تعطیلــی نداشــتیم 
و ظــرف 14 مــاه از روزی کــه کلنــگ زده شــد تــا امــروز بطــور دائــم در حــال کار 

بــود ، کــه بــدون حمایــت هــای اعضــای شــورای شــهر امــکان پذیــر نبــود.

ــم در  ــهر ه ــئوالن ش ــت: مس ــتان گف ــئوالن شهرس ــی از مس ــا قدردان ــرفا ب ش
ــه جابجایــی داشــت  ــرق کــه نیــاز ب جابجایــی دکل هــا ، تاسیســات و تیرهــای ب
همــکاری خوبــی بــا مــا داشــتند و جابجایــی هــا را بــا ســرعت انجــام دادنــد تــا مــا 

ــدون وقفــه انجــام دهیــم. ــروژه را ب بتوانیــم پ
ــت:  ــهرداری  گف ــف ش ــای مختل ــان واحده ــنل و کارکن ــی از پرس ــا قدردان وی ب
کارکنــان شــهرداری در واحدهــای عمــران، خدمــات شــهری، امــاک، فضــای ســبز 
و شهرســازی نیــز در اجــرای ایــن پــروژه بــا مــا همــکاری خوبــی داشــتند و تــاش 

کردنــد تــا ایــن پــروژه بــه صــورت خــوب و شایســته اجــرا شــود.
وی بــا بیــان اینکــه چندیــن پــروژه آمــاده افتتــاح در شــهر داریــم و قصــد داریــم 
ــه  ــبت ب ــراد نس ــی از اف ــزود: بعض ــم، اف ــاح کنی ــا را افتت ــی از انه ــه یک ــر هفت ه
اینگونــه افتتــاح هــا و عــدم حضــور مســئوالن اســتانی از مــا ســوال مــی کننــد.

شــهردار مبارکــه بــا بیــان اینکــه مــا بدنبــال ایــن هســتیم کــه مــردم از افتتــاح 
پــروژه هــا لــذت ببرنــد و دلمــان مــی خواهــد کــه مــردم بــا مــا باشــند،گفت: مــی 
ــور  ــدون حض ــان و ب ــتان اصفه ــئولی از اس ــور مس ــا حض ــک روز و ب ــتیم ی توانس

ــروژه هــا را افتتــاح کنیــم . مــردم و شــهروندان پ
ــا  ــم ، ام ــا مســئوالن اســتان را هــم قطــع نمــی کنی ــاط ب ــه ارتب ــزود: البت وی اف

ــا ارزش اســت. ــا بســیار ب ــرای م ــردم ب خوشــحالی م
ــارات شــهرداری وصــول شــد،  ــه امســال 50 درصــد از اعتب ــان اینک ــا بی شــرفا ب
گفــت: دیــدگاه شــورای اســامی شــهر و شــهرداری ایــن اســت کــه ابتــدا پــروژه 
ــروژه کار  ــم پ ــه محــات ه ــا در هم ــم و حتم ــل کنی ــام را تکمی ــه تم ــای نیم ه

شــود.
ــرا  ــک اج ــی کوچ ــی حت ــروژه های ــات پ ــک مح ــک ت ــه در ت ــان اینک ــا بی وی ب
ــای  ــم کاره ــی کنی ــا ســعی م ــم اســت ام ــان ک ــت: اعتباراتم ــرد، گف ــم ک خواهی

ــم. ــه دهی ــی ارائ خوب
شــهردار مبارکــه بــا بیــان اینکــه کارهایــی را کــه انجــام مــی دهیــم وظیفــه خــود 
ــزود: مــی توانســتیم کار را  ــر کســی نیســت، اف ــه منتــی ب ــم و هیچگون مــی دانی
ــم بهتریــن تاسیســات، پیــاده  ــا هزینــه کمتــری انجــام دهیــم امــا ســعی کردی ب
رو ســازی، آســفالت، چــراغ هــای راهنمایــی و رانندگــی و تابلوهــا را بــرای مــردم 

انجــام دهیــم.
ــد، تصریــح کــرد: از  ــه گــردن مــا دارن ــا بیــان اینکــه مــردم حــق بزرگــی ب وی ب
ــرداری  ــره ب ــهربه به ــروژه درســطح ش ــش از 10 پ ــون بی ــا کن ــال ت ــدای امس ابت

رســیده اســت.
ــا بودجــه بســیار پایینــی در شــهر مواجــه هســتیم،  ــا بیــان اینکــه امــروز ب وی ب
گفــت: بایــد بــا کمــک مــردم واقعیــت هــا و مشــکات را بیــان کنیــم و اولویــت 

بنــدی کنیــم.
شــهردار مبارکــه بــا بیــان اینکــه نمــی توانیــم یــک محلــه را آبــاد کنیــم و نســبت 
ــهر  ــورای ش ــهرداری و ش ــت: سش ــیم، گف ــاوت باش ــی تف ــر ب ــه ای دیگ ــه محل ب
ــردم اســت را  ــع م ــه نف ــه ب ــرایطی کاری ک ــر ش ــد در ه ــی کن ــه ســعی م مبارک

ــه را مــد نظــر داشــته باشــیم. ــد توزیــع عادالن انجــام دهنــد البتــه بای
ــا کنــون نزدیــک 17 هــزار متــر مربــع آســفالت در ســطح  ــا بیــان اینکــه ت وی ب
شــهر کار شــده امــا هنــوز نیــاز اســت و در دســتور کار مــا قــرار دارد، گفــت: ســعی 
مــی کنیــم امســال گــذر هــای اصلــی را اســفالت کنیــم و اوایــل ســال آینــده بــرای 
محــل هایــی کــه اســفالت پیــش بینــی شــده مشــکات را برطــرف خواهیــم کــرد.

ــر اســت و نمــی  ــه ب ــان اینکــه انجــام امــور روتیــن هزین ــا بی شــهردار مبارکــه ب
ــه نظیــر جمــع  توانیــم آنهــا را حــذف کنیــم، گفــت: انجــام امــور روتیــن و روزان
ــرای  ــان ب ــارد توم ــک میلی ــدود ی ــی ح ــه مبلغ ــبز ماهیان ــای س ــه، فض آوری زبال

ــر دارد . ــه در ب ــهرداری هزین ش
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درس هايي از قرآن
آیــا انســان مي پنــدارد کــه بــه حــال خــود رهــا 

؟ د مي شــو
ــه  ــم( ریخت ــه)در رح ــود ک ــي نب ــره اي از من ــا او قط آی

مي شــد؟
ســپس خــون بســته اي شــد و خداونــد آن را آفرینش داد 

ــتوار ساخت. و اس
و دو جنس زن و مرد را از آن پدید آورد.

آیا این خدا قادر نیست که مردگان را زنده کند؟
قیامت، 40-36

پیام ها
1. کســي کــه انســان را بي هــدف و بي مســؤولّیت 

مي پنــدارد، ســزاوار تحقیرهــاي مّکــرر اســت.
ــدار،  ــد حکیــم اســت و انســان موجــودي هدف 2. خداون

ــف، پــس بایــد قیامتــي در کار باشــد. مســؤول و مکلّ
3. بسیاري از محاسبات انسان، باطل است.

ــوان  ــکان و ت ــر ام ــانه اي ب ــتین، نش ــش نخس 4. آفرین
ــت. ــدي اس ــش بع آفرین

5. متکّبران بدانند که ضعیف و ناچیزند.
ــه دور از  ــل و ب ــورت کام ــه ص ــان را ب ــد انس 6. خداون

هر گونــه کاســتي و فزونــي آفریــده اســت.
ــش انســان از  ــي آفرین ــل و چگونگ ــه در مراح 7. مطالع

ــاي معادشناســي اســت. راه ه
8. تعــادل میــان جنســّیت دختــر و پســر، نشــانه قــدرت 

و حکمــت خداونــد اســت.
9. اگــر قیامتــي در کار نباشــد، آفرینــش انســان بي معنــا 

و بــدون هــدف مي شــود.

ــت وزارت  ــواده و جمعی ــامت خان ــر س ــرکل دفت مدی
ــال  ــن در س ــقط جنی ــزار س ــوع 250 ه ــت از وق بهداش
خبــر داد و گفــت: ســاالنه حــدود 100 هــزار نــوزاد مــرده 
بــه دنیــا مــی آیــد. در شــهر یــزد 14 درصــد بارداریهــا 
بــه ســقط منجــر مــی شــود و در هــر شــبانه روز یــک 

ــاردار مــی میــرد. زن ب
بــه گــزارش فــارس، محمــد اســماعیل مطلــق در میزگرد 
بررســی علــل کاهــش جمعیــت و راهکارهــای پیــش رو 
ــم.  ــی داری ــزار مرده زای ــدود 100 ه ــت: ح ــار داش اظه
هرچنــد آمارهــا متفــاوت اســت، امــا بــه طــور متوســط 
ــزارش  ــال گ ــن در س ــقط جنی ــزار س ــدود 250 ه ح
می شــود کــه البتــه اینهــا مربــوط بــه ســقط های 

ــی اســت. غیرقانون
وی افــزود: حــدود 6 هــزار ســقط جنیــن قانونی در ســال 

انجــام می شــود.
ــواده، جمعیــت و مــدارس  مدیــرکل دفتــر ســامت خان
ــام  ــزد انج ــی در ی ــه داد:  دو بررس ــت ادام وزارت بهداش
ــن  ــا در ای ــارداری ه ــد ب ــان داد. 14 درص ــه نش ــد ک ش

ــود. ــم می ش ــن خت ــقط جنی ــه س ــهر ب ش
مطلــق تصریــح کــرد: اگــر روی ایــن مســائل کار کنیــم 
از بعــد افزایــش جمعیــت پیشــرفت می کنیم.بــا درنظــر 
ــزار  ــون و 750 ه ــک میلی ــم ی ــا می توانی ــن آماره گرفت

تولــد در ســال داشــته باشــیم.
ــن  ــقط جنی ــدارد س ــت ن ــس دوس ــزود: هیچ ک وی اف
داشــته باشــد حتــی در مــورد روابــط نامشــروع. بنابرایــن 

مــا مقصریــم.
مطلــق گفــت: آمــار نشــان می دهــد کــه یــک میلیــون 
ــه  ــه در مرحل ــد ک ــاق می افت ــارداری اتف ــزار ب و 750 ه
ســنی جوانــی بــه میانســالی اســت امــا بــه علــت اینکــه 
ــی اســت و 250  حــدود 100 هــزار مــورد آن مــرده زای
هــزار مــورد ایــن بارداریهــا بــه ســقط منجــر مــی شــود. 
تعــداد کل موالیــد در هــر ســال بــه یــک میلیــون و 400 
ــه ســاالنه حــدود  ــه البت ــورد رســیده اســت. ک ــزار م ه

350 هــزار مــرگ نیــز در کشــور ثبــت مــی شــود.
ــواده، جمعیــت و مــدارس  مدیــرکل دفتــر ســامت خان
وزارت بهداشــت ادامــه داد: البتــه ممکــن اســت 5 ســال 
دیگــر ایــن آمــار کمتــر شــود چنانچــه مراقبــت پیــش 
از بــارداری و در حیــن آن انجــام شــود می توانیــم از 

ــم. ــگیری کنی ــوزادان پیش ــر ن مرگ ومی
ــای  ــا مراقبت ه ــه آی ــؤال ک ــن س ــه ای ــخ ب وی در پاس
وزارت بهداشــت در ایــن خصــوص ضعیــف بــوده اســت 
یــا خیــر گفــت: عملکــرد وزارت بهداشــت در ایــن 
ــرای  ــه ب ــن وزارتخان ــا ای ــوده ام ــف نب ــوص ضعی خص
انجــام ایــن مهــم نیــاز بــه اعتبــار کافــی و تأمیــن نیروی 

ــانی دارد. انس
ــم  ــی داری ــار کاف ــه اعتب ــر ن ــال حاض ــت: در ح وی گف
ــیم و  ــته باش ــا را داش ــر اینه ــانی. اگ ــروی انس ــه نی و ن
ــم  ــام دهی ــارداری را انج ــن ب ــش و حی ــای پی مراقبت ه

جمعیــت افزایــش پیــدا می کنــد.
مطلــق افــزود: اکنــون از هــر هــزار تولــد، 16 نفــر قبــل 
ــی اســت کــه  از یکســالگی فــوت می کنــد. ایــن در حال
ســازمان جهانــی بهداشــت عملکــرد ایــران را در زمینــه 
ــف  ــوب توصی ــتی خ ــول بهداش ــت اص ــت و رعای مراقب
ــی  ــار بین الملل ــران از آم ــه ای ــته ک ــام داش ــرده و اع ک
نیــز جلــو اســت. از طرفــی بایــد گفــت از هــر هــزار تولد، 

ــرد. ــالگی می می ــل از 5 س ــوزاد قب 18 ن
وی تصریــح کــرد: چــون می خواهیــم در 1404 و طبــق 
فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری حــرف اول را در منطقه 

بزنیــم بایــد ایــن عــدد را بــه زیــر 7 برســانیم.
مطلــق بــا اشــاره بــه چالشــی کــه وزارت بهداشــت درباره 
میــزان مــرگ و میــر دارد، اظهــار داشــت: برنامــه مــا این 
نیســت کــه جمعیــت را کم یــا زیاد کنیــم. برنامــه وزارت 

بهداشــت تأمیــن ســامت مــادر و کــودک اســت.
ــد 149  ــزار تول ــر ه ــل از انقــاب از ه ــه داد:  قب وی ادام
نــوزاد می مــرد، امــا پــس از انقــاب بــر روی ایــن موضوع 
کار شــده اســت. در حــال حاضر افغانســتان آمــار تلفاتش 

در ایــن زمینــه خیلــی بیشــتر از ایــران اســت.
ــواده، جمعیــت و مــدارس  مدیــرکل دفتــر ســامت خان
ــت  ــش جمعی ــی افزای ــاره چگونگ ــت درب وزارت بهداش
کار  مراقبت های مــان  برنامه هــای  روی  اگــر  گفــت: 
ــم  ــری کنی ــارداری جلوگی ــرگ ناشــی از ب ــم و از م کنی
ــیم. در  ــدوار باش ــت امی ــش جمعی ــه افزای ــم ب می توانی
حــال حاضــر در هــر شــبانه روز یــک مــادر می میــرد کــه 
اگــر از آن پیشــگیری کنیــم افزایــش جمعیــت را شــاهد 

ــود. خواهیــم ب

اسالم؛ د يني شاد 
سام

خوبید ؟
اوال ببخشید  اگه نیومد م خبر بد م.

چون سرعت نت پایین است و معطلي د اره،
آخرشم نظرم ثبت نمي شه.

این د فعه مي خوام د رباره د ین شاد بگم.
اسام د ین شاد است.

چــرا فکــر مي کنیــم اســام د یــن غــم و انــد وه و 
ایناســت؟

بابا! توي اسام لباس سیاه پوشید ن مکروهه.
ــگ  ــاس رن ــا لب ــه بعضي ه ــه این ک ــد ارم ب ــاال کار ن ح

مشــکي مي پوشــن
و مي گن: مشکي رنگ عشقه

اما مشکي پوشید ن توي اسام مکروهه.
ــش  ــم و به ــن رو بخند ونی ــتحبه موم ــه: مس د وم این ک

محبــت کنیــم.
یعني ثواب مي کنیم.

امــا یــه ســوال: پــس چــرا مــا هــر جــا مي ریــم یــا روضــه 
هســت یــا گریــه و زاري بــراي ائمــه و اماما و ایناســت؟

جــواب اینــه کــه: اگــر یکــي از اقواممــون بمیــره ناراحــت 
ــیم. مي ش

ــه  ــه بایــي ســرش بیــاد  خــد اي نکــرد ه ب ــا این کــه ی ی
ــي؟ ــم چــي شــد ه؟ چــرا ناراحت رفیقمــون مي گی

مي گه: مثا بابام مریضه.
یا خد اي نکرد ه یکي از اقوام مرد ه.

خب! ما هم همین جوره.
ما هم از این ناراحتیم که ماد رمون رو کشتن.

ــا لــب  امــام حســین رو تــوي کربــا و تــوي بیابــون و ب
تشــنه کشــتن.

بــا این کــه اون جــا آب بــود، ولــي اون نامــرد ا بــه 
ند اد نــد  آب  اماممــون 

و اون جوري کشتنش.
بچه هاش رو کشتن و....

مــا هــر وقــت یاد مــون میــاد  ناراحــت مي شــیم. بابــا مــا 
آد میــم. احســاس د اریم.

نه این که گریه نکنیم که اون مرد ه عذاب مي شه.
نه. کي گفته اون عذاب مي شه؟

تــازه مــا اون د نیــا از اونــا شــکایت مي کنیــم کــه 
ماد رمــون رو کشــتن و هــر وقــت یاد مــون میــاد  

مي کنیــم. گریــه  و  مي شــیم  ناراحــت 
بابــا! مــا هــم مي خوایــم تــوي ایــن د نیــا خــوش باشــیم 

و شــاد باشــیم.
ولي اونا نذاشتن.
نظر شما چیه؟

بیبین! افتااااااااد؟
نویسند ه: یاوري

آقاي عزيز؛ خانم خانه را فراموش نكن!
ــا انجــام  اگــر کنجــکاو هســتید و مي خواهیــد بد انیــد ب
چــه کارهایــي مي توانیــد همســر خــود را شــاد کنیــد ، 
ــد : ــل را مطالعــه کنی ــم نکته هــاي ذی پیشــنهاد مي کنی

1. نامــه عاشــقانه اي بنویســید و فرامــوش نکنیــد د ســت 
ــذ  ــان را روي کاغ ــقانه ترین افکارت ــد . عاش ــس باش نوی
بیاوریــد و بــه آن عطــر بزنیــد کــه چشــمان همســرتان 

بد رخشــد .
2. او را بــا غذایــي کــه خود تــان د رســت کرد ه ایــد ، 
شــگفت زد ه کنیــد . حتمــا الزم نیســت غذایــي باشــد  که 
اســتاد انه د رســت کــرد ه باشــید ، حتــي مي توانــد  نوعــي 
ســاالد ، غــذاي اصلــي یــا د ســر مــورد  عاقــه همســرتان 
ــمع و گل  ــا ش ــفره را ب ــد  س ــتان باش ــا حواس ــد ، ام باش

تزییــن کنیــد .
3. یــک ســفر د ر پایــان هفتــه بــراي خود تــان و 
همســرتان ترتیــب د هیــد . پیــاد ه روي ســاد ه د ر کوهپایه، 
ــهر و...  ــل ش ــتان هاي د اخ ــهر، بوس ــراف ش ــاي اط باغ ه
ــال و  ــد  و ح ــن باش ــاد ي آفری ــیار ش ــد  بس ــم مي توان ه

ــد . ــوض کن ــواي شــما و همســرتان را ع ه
4. د ر یــک مناســبت خــاص مثــل ســالگرد  ازد واجتــان، 
خانــواد ه همســرتان را بــه منــزل د عــوت کنیــد . مي د انید 
کــه خانــواد ه همســرتان بــراي او خیلــي عزیــز هســتند و 
ــما  ــه ش ــود  ک ــن مي ش ــرتان مطمئ ــن کار همس ــا ای ب

ــواد ه خــود مي د انیــد . ــواد ه او را هــم جــزو خان خان
5. بــد ون هیــچ د لیلــي بــراي همســرتان گل بخریــد و او 

را بــا ایــن کار شــگفت زد ه کنیــد .
6. کارهایــي انجــام د هیــد کــه شــاید  همســرتان از 
ــد .  ــي نباش ــد ، راض ــام د ه ــود انج ــا را خ ــه آن ه این ک
ــه را  ــه خان ــا اثاثی ــد ی ــرون بگذاری ــا را بی ــا زباله ه مث

کنیــد . گرد گیــري 
ــن کار  ــد . ای ــه نشــان د هی ــه ســرگرمي هاي او عاق 7. ب
ــاد ي  ــرور و ش ــاس غ ــرتان احس ــود  همس ــث مي ش باع

کنــد .
8.  بــه او بگوییــد  از بچه هــا مراقبــت مي کنیــد و او 
ــورد   ــاي م ــراي انجــام کاره ــن فرصــت ب ــد  از ای مي توان

ــد . ــتفاد ه کن ــه اش اس عاق

در	محضر	قرآن آمار		سقط	جنین	در	ایران

حرفهای	خودمانی

مشاوره

ــاز  ــاه آغ ــان م ــاری از آب ــن بیم ــیوع ای ــاک: ش تابن
شــده امــا اداره دامپزشــکی فقــط 10 روز اســت کــه 
متوجــه ایــن مســئله شــده و اقدامــات آموزشــی را 

انجــام داده اســت.
بــه گــزارش تابنــاک اصفهــان، بیمــاری تــب برفکــی 
یــک بیمــاری ویروســی بســیار عفونــی و به شــدت 
ــه لحــاظ شــدت خســارات  ــه ب ــردار اســت ک واگی
اقتصــادی یکــی از موانــع اصلــی در تأمین بهداشــت 
محســوب  دامــی  فرآورده هــای  و  دام  تولیــد  و 

می شــود.
ایــن بیمــاری ســبب کاهــش شــدید تولید دام شــده 
و نقــش اساســی در تجــارت دام و فرآورده هــای 
خــام دامــی دارد. تقریبــاً تمامــی دام هــای زوج 
ــی  ــخوارکنندگان اهل ــای نش ــه گونه ه ــم ازجمل س
نظیــر گاو، گاومیــش، گوســفند و بــز مــورد هــدف 
می گیرنــد.  قــرار  بیمــاری  عامــل  ویــروس  و 
ــاال  ــری در دام هــای حســاس بســیار ب شــدت واگی
)100درصــد( بــوده ولــی میــزان مرگ ومیــر بســیار 
ــاً دام هــای جــوان را دربرمــی  ــوده و عمدت پائیــن ب

ــرد. گی
ویــروس مســبب ایجــاد بیمــاری قــادر اســت 
توســط بــاد از منطقــه آلــوده بــه ســایر مناطــق دور 
ــا  ــتقیم ی ــورت مس ــده و به ص ــک منتقل ش و نزدی

ــود. ــل ش ــر منتق ــای دیگ ــه دام ه ــتقیم ب غیرمس

بیش از 200 رأس دام در چادگان تلف شد
ــرب در  ــی ع ــتای عل ــار روس ــرادی، دهی ــیه م آس
ــان  ــن بی ــاک، ضم ــا تابن ــو ب ــه در گفتگ ــن رابط ای
اینکــه تاکنــون 248 رأس دام ســنگین و ســبک در 
ــه علــت ورود بیمــاری از شهرســتان  ایــن روســتا ب

نجف آبــاد تلف شــده اند، اظهــار داشــت: از آبــان 
مــاه ایــن مشــکل بــه وجــود آمــده امــا اداره 
دامپزشــکی فقــط 10 روز اســت کــه متوجــه ایــن 
ــام داده  ــی را انج ــات آموزش ــده و اقدام ــئله ش مس

اســت.
وی افــزود: اقدامــات پیشــگیرانه ماننــد توزیع شــش 
تــن آهــک و توزیــع دســتکش های بهداشــتی بیــن 

ــداران و آهــک پاشــی ورود و خروجــی روســتا  دام
ــر و طــول  ــک مت ــق ی ــه عم ــی ب ــر کانال های و حف
ــرای دفــن بهداشــتی، در ایــن منطقــه  ســه متــر ب

ــت. ــده اس انجام ش
ــن  ــم در ای ــادگان ه ــکی چ رئیــس اداره دامپزش
ــوی  ــرد: به احتمال ق ــام ک ــاک اع ــه تابن ــه ب رابط
ــکل ورود دام  ــن مش ــدن ای ــود آم ــه وج ــل ب عام
ــاد توســط چــوب داران  بیمــار از شهرســتان نجف آب

ــت. ــوده اس ــتایی ب روس
ســتار داوود ونــد همچنیــن از برگــزاری کاس هــای 

پیشــگیرانه بــرای روســتاییان خبــر داد.
تلفات تب برفکی در چادگان امروز کنترل شد

از شهرســتان فریــدن، شــهر داران هــم آمــار تلفــات 
دام بــه علــت بیمــاری تــب برفکــی گزارش شــده و 
ــک  از روســتای خرســانک ســفلی چــادگان هــم ی
ــه مشــکوک  ــی مشاهده شــده ک ــاری دام ــوع بیم ن

بــه بیمــاری تــب برفکــی اســت.
مرکــزی  بخــش  بخشــدار  لطفــی،  حمیدرضــا 
ــت:  ــاک گف ــه تابن ــه ب ــن زمین ــم در ای چــادگان ه
ایــن مشــکل کــه از آبــان مــاه بــروز کــرده 
ــی را در  ــا روز گذشــته تلفات اســت، باوجوداینکــه ت
شهرســتان ایجــاد کــرده اســت امــا امــروز تلفاتــی 

ــد ــرل ش ــاری، کنت ــت و بیم نداش

بــه گــزارش صاحــب نیــوز بــه نقــل از شــانا، مدیــر 
شــرکت ملــی پخــش فــرآورده هــای نفتــی منطقــه 
ــن  ــن ای ــه مصــرف بنزی ــن ک ــان ای ــا بی ــان ب اصفه
بــازه زمانــی در مقایســه بــا مــدت مشــابه پارســال 
ــه اســت، گفــت:  ــش یافت اندکــی در اصفهــان افزای
مصــرف بنزیــن منطقــه اصفهــان در 7 مــاه امســال 
ــابه  ــدت مش ــه م ــبت ب ــد نس ــد رش ــا 2,4 درص ب
ــر  ــون لیت ــارد و 97 میلی ــک میلی ــه ی ــال، ب پارس

رســیده اســت.
حســین کــرد مصــرف بنزیــن 7 مــاه نخســت 
پارســال را یــک میلیــارد و 72 میلیــون و 138 هــزار 
و 900 لیتــر اعــام و تصریــح کــرد: اختــاف مصرف 
ــده  ــاد ش ــی ی ــازه زمان ــی در ب ــرآورده نفت ــن ف ای
نســبت بــه 7 مــاه نخســت امســال، 25 میلیــون و 

ــوده اســت. ــر ب ــزار و 200 لیت 786 ه

وی دربــاره مصــرف نفــت گاز نیــز گفــت: در 7 مــاه 

ــون  ــارد و 863 میلی ــک میلی ــال، ی ــت امس نخس
و 388 هــزار و 722 لیتــر نفــت گاز در منطقــه 

ــدت  ــا م ــاس ب ــه در قی ــد ک ــرف ش ــان مص اصفه
مشــابه ســال پیــش، 115 میلیــون و 709 هــزار و 

ــت. ــه اس ــش یافت ــر افزای 922 لیت
بــه گفتــه کــرد مصــرف ایــن فــرآورده نفتــی در 7 
مــاه پارســال، یــک میلیــارد و 747 میلیــون و 678 

هــزار و 800 لیتــر بــوده اســت.
مدیــر شــرکت ملــی پخــش فــرآورده هــای نفتــی 
منطقــه اصفهــان همچنیــن مصــرف نفــت ســفید را 
در 7 مــاه امســال، 19 میلیــون و 781 هــزار و 520 
لیتــر اعــام و اظهــار کــرد: ایــن میــزان مصــرف در 
7 مــاه پارســال، چهــار میلیــون و 265 هــزار و 789 

لیتــر بــود.
وی مصــرف نفــت کــوره منطقــه اصفهــان را از 
ابتــدای امســال تــا پایــان مهرمــاه نیــز بــا کاهشــی 
ــه مــدت مشــابه  ــه 93 درصــد نســبت ب ــک ب نزدی
ــرد. ــام ک ــر اع ــون لیت پارســال، حــدود 149 میلی

بــه گفتــه کــرد در 7 مــاه پارســال میــزان مصــرف 
ایــن فــرآورده نفتــی یــک میلیــارد و 945 میلیــون 

و 462 هــزار و 141 لیتــر بــوده اســت.

آب در بســتر رودخانــه زاینده رود جاری شــد و کشــاورزان 
ــحال  ــوع خوش ــن موض ــود از ای ــت خ ــه کش ــرای ادام ب

وخرســند شــدند. 
ــه زاینــده رود  ــر گــوش جــان رودخان ــای آب ب صــدای پ
ــدت 20  ــه م ــت ب ــرار اس ــه ق ــی ک ــان آب ــد، جری پیچی
روزنشــاط  حیــات و ســرزندگی را هــم بــه رودخانــه و هم 

ــه دهــد. ــه زمین هــای تشــنه کشــاورزی هدی ب
جریــان اب رهــا شــده بــا حجــم 32 مترمکعــب درثانیــه 
ــرق  ــاورزان ش ــاره کش ــت به ــرای کش ــار ب ــد آبش از س
اصفهــان جاریســت و بــه گفتــه رئیــس انجمــن حمایــت 
از کشــاورزان اصفهــان محاســبه حجــم آب از ســد آبشــار 
بــه نفــع کشــاورزان بــوده زیــرا پرتــی که در مســیر بــا آن 
مواجــه هســتیم بــه حســاب کشــاورزان شــرق گذاشــته 

نمــی شــود.
حجــم آب رهاســازی شــده در رودخانــه زاینــده رود 32 
متــر مکعــب بــر ثانیه بــوده که بــرای تقســیم کشــاورزان 
ــرای  ــاورزان ب ــه کش ــا هم ــده ت ــف ش ــال تعری در 4 کان

کشــت خــود از ایــن آب اســتفاده کننــد.
ــا  طبــق اخبــار اعــام شــده قــرار اســت ایــن جریــان ت
20 اســفند مــاه ادامــه دارد و پــس از آن آب دوبــاره 

ــده  ــال آین ــن س ــم فروردی ــدد ده ــده و مج ــته ش بس
ــه  ــاه جــاری می شــود و ب ــه خــرداد م ــا نیم جــاری و ت
گفتــه رئیــس انجمن حمایــت از کشــاورزان اصفهــان اگر 
میــزان بارش هــا در اوایــل فروردیــن خــوب باشــد نیــاز 
ــاز  ــر ب ــم و آب دیرت ــاه داری ــن م ــی کمتــری در فرودی آب
می شــود امــا اگــر میــزان بارش هــا مناســب نباشــد آب 

ــود. ــاز می ش ــرر ب ــخ مق در تاری
زنــده  بــودن زاینــده رود را امــروز شــادی بــه همــراه دارد 
امــا بایدنگــران فــردای آن هــم بــود البتــه در ســال های 
گذشــته جــاری نبــودن آب بــر بســتر رودخانه بــه صورت 
یــک واقعیــت درآمــده و گویــی همــه عــادت کردنــد کــه 

تنهــا نیمــی از ســال  زاینــده رود را پــر از آب ببیننــد
ــان  ــده رود، اصفه ــاف زاین ــن اوص ــه ای ــه ب ــا توج ــا ب ام
هم چنــان مهمتریــن قطــب گردشــگری ایــران به شــمار 
ــازمان های  ــان و س ــتان اصفه ــئوالن اس ــی رود و مس م
مــردم نهــاد در تــاش هســتند کــه ایــن جلــوه و 
شــاهرگ زیبــای اصفهــان را زنــده نگــه دارنــد تــا زاینــده 
رود همیشــه یــک رود زنــده باشــد و بــه چشــم آینــدگان 

ــروز خــود باشــد. ــی امــروز و دی ــه زیبای ب

تـِب	»تب	برفکی«	غرب	اصفهان	را	گرفت

مصرف	بیش	از	1	میلیارد	لیتر	بنزین	در	منطقه	اصفهان

زاینده	رود	بصورت	موقت	زنده	شد

واژگونى اتوبوس در جاده كاشان - بادرود نطنز 10 
مصدوم برجا گذاشت

ــل  ــوس حام ــی یکدســتگاه اتوب ــا- واژگون کاشــان- ایرن
ــادرود  ــان - ب ــاده کاش ــان در ج ــایپا کاش ــان س کارکن

ــت. ــا گذاش ــدوم برج ــز 10 مص نطن
ــت حــوادث و  ــز مدیری ــا، رئیــس مرک ــزارش ایرن ــه گ ب
ــن  ــا گفــت: ای ــه ایرن ــت هــای پزشــکی کاشــان ب فوری
حادثــه عصــر روز پنجشــنبه در جــاده کاشــان - بــادرود 
ــه  نطنــز در اســتان اصفهــان رخ داد کــه در ایــن حادث

10 نفــر مصــدوم شــدند.
سیدمحمدحســین مکــی افــزود: 10 مصــدوم ایــن 
حادثــه از نواحــی انــدام هــا و تنــه مصــدوم شــدند کــه 
ــر از  ــا 8 نف ــس ب ــی اورژان ــار کــد عملیات ــه چه بافاصل
کارشناســان فوریــت هــای پزشــکی در صحنــه حاضــر 
شــده و پــس از انجــام اقــدام هــای حیاتــی و بــا ثبــات 
ــر پزشــکی و بصــورت  ســازی، بیمــاران را تحــت تدابی
ایمــن بــه بیمارســتان شــهید بهشــتی کاشــان منتقــل 

ــد. کردن
وی گفــت: 3 دســتگاه آمبوالنــس از شــرکت هــای 
ــا حــال عمومــی  همجــوار نیــز در انتقــال مصدومــان ب
بهتــر بــا EOC دانشــگاه علــوم پزشــکی کاشــان 

ــد. ــی کردن همراه
شــاهدان عینــی حادثــه، اتوبــوس شــرکت واحــد 
ــان  ــایپا کاش ــرکت س ــه ش ــوط ب ــده را مرب ــون ش واژگ
عنــوان کردنــد کــه در حــال جابجایــی کارکنــان ایــن 
شــرکت بــه مقصــد بــادرود و خالدآبــاد بــود کــه دچــار 

ــه شــد. ــن حادث ای
ــور در  ــس راه ــه از ســوی کارشناســان پلی ــت حادث عل

حــال بررســی اســت.

حوادث

https://telegram.me/shamimevatan

به	کانال	تلگرام	شمیم	وطن	بپیوندید

بیش از یک میلیارد لیتر بنزین از ابتدای امسال تا پایان مهرماه در منطقه اصفهان مصرف شده است.
در 7 ماه امسال ثبت شد
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متولد1339 در روستای نکوآباد
دارای مــدرک لیســانس مدیریــت صنعتــی از دانشــگاه آزاد 

اســامی واحــد مبارکــه)1371(
دارای مــدرک فوق لیســانس مهندســی صنایع از دانشــگاه 

آزاد اســامی نجف آبــاد)1378(
دارای بیــش از 28 ســال ســابقه فعالیــت در شــرکت هــای 
ســیمان ســپاهان ، فــرآورده هــای نســوز و پلــی اکریــل، 
مــدرس دانشــگاههای آزاد ، پیــام نــور و علمــی کاربردی و 

ــال( غیرانتفاعی منطقه)13س
ــمینارها  و  ــات ، س ــی در مج ــه علم ــا مقال ــف دهه مول

ــی. ــن الملل ــی و بی ــای مل ــس ه کنفران
مولــف کتــاب مدیریــت اجرایــی و بهــره وری در ســازمان 
هــا و گذزانــدن دوره هــای مختلــف آموزشــی و شــرکت 
ــای  ــوزه ه ــها در ح ــها و کنفرانس ــمینارها ، همایش در س

مختلــف.
اهم برنامه های مهندس مرتضى عطايى

ــوزه ی  ــا در ح ــا و دیدگاهه ــرش ه ــول در نگ ــاد تح ایج
تولید)کشــاورزی ، صنعــت ، خدمــات ، مســکن و نفــت(و 
کار مولــد بــه عنــوان یکــی از عوامــل اصلی رفع مشــکات 

بیــکاری ، تــورم و . . .
توزیــع مناســب و عادالنــه منابــع و امکانــات در جهت رفع 

تبعیــض ها .
ارتبــاط مســتمر و پیوســته بــا مــردم بمنظــور آشــنایی بــا 

نظــرات و مشــکات آن هــا و انجــام اقدامــات الزم
اولویــت دادن به مســئله اشــتغال و ورزش، مســکن جوانان 

و مردم شهرســتان
ــه  ــع آب ب ــازنده مناب ــش و س ــر بخ ــت اث ــرای مدیری اج
ــه. ــام المنفع ــوب و ع ــج مطل ــه نتای ــتیابی ب ــور دس منظ

همــکاری و مشــارکت بــا واحدهــای آلــوده کننــده محیط 
ــه منظــور اخــذ  ــط ب زیســت و ســایر دســتگاههای ذیرب
ــط  ــی محی ــش آالیندگ ــب کاه ــه موج ــی ک تصمیمات

زیســت مــی گــردد.
ــق  ــه از طری ــی جامع ــگ عموم ــاء فرهن ــت و ارتق تقوی
اصــاح سیســتم آموزشــی ، اثــر بخشــی بیشــتر صــدا و 
ســیما. شایســته ســاالری و تصویــب قوانیــن مــورد نیــاز.

مشــارکت هــر چــه بیشــتر جوانــان ، زنــان و کارآفرینــان و 
تمــام اقشــار جامعــه در امــر تولیــد و فعالیــت هــای مولد و 

حمایــت قانونــی از آنها.
ارائــه راهکارهــا عملــی و منطقــی جهــت حــل مشــکات 
صنــف راننــدگان و کامیــون داران و بهبــود شــرایط کاری ، 

بیمــه و بازنشســتگی آنها.

با	کالمی	از	جنس		قانون	
برای	تحقق	اهداف	مردم

فــرا رســیدن ایــام شــهادت ام الســادات حضرت فاطمــه زهرا 
ــه شــهروندان فهیــم و مومــن ایــن خطــه  علیهاســام  را ب
شــهید پــرور و محبــان اهــل بیــت تســلیت عرض مــی کنم.
ــیصد و  ــت هزاروس ــد اردیبهش ــی، متول ــت اله ــره رحم زه
پنجــاه و هفــت، متاهــل و دارای دو فرزنــد ســیزده و نه ســاله 
هســتم. پــدرم بــا ســی ســال خدمــت صادقانــه بــه عنــوان 
دبیــر آمــوزش و پــرورش اکنــون بازنشســته فرهنگی اســت . 
بنــده حقیــر نــوه حجــت االســام و مــروج االحــکام حــاج آقا 
ســید مهــدی موســوی نســب هســتم و بواســطه پــرورش در 
محیــط فرهنگــی و دینــی شــغلی را برگزیــدم تــا از حقــوق 
مــردم دفــاع کنــم . لــذا شــغل وکالــت را انتخــاب کــردم و 
بــه عنــوان وکیــل پایــه یــک دادگســتری و مشــاور حقوقــی 
کانــون وکای دادگســتری اصفهــان در خدمــت مــردم مــی 

باشــم . 
دارای مــدرک کارشناســی  حقــوق و کارشناســی زبــان 
ــدرک کارشناســی ارشــد  ــان و م فرانســه از دانشــگاه اصفه
حقــوق خصوصــی از دانشــگاه آزاد اســامی خوراســگان بوده، 
ــی  ــی و انگلیس ــای عرب ــه زبانه ــه ب ــان فرانس ــر زب ــاوه ب ع
ــی از  ــون حقوق ــه مت ــه ترجم ــته و مســلط ب ــنایی داش آش

ــه فارســی هســتم. زبانهــای فرانســه و انگلیســی ب
شــخصا بــا ترجمــه بیــش از پنجــاه کتــاب و مقالــه تالیــف 
اســاتید و حقوق دانان برجســته فرانســوی و مطالعه تطبیقی 
آن بــا قوانیــن و اصــول حقوقــی کشــورمان ، اقــدام بــه نظریه 

پــردازی در حقــوق فرانســه نمــودم .
بموجــب اصــل هشــتاد و چهــار قانــون اساســی هــر نماینده 
در برابــر تمــام ملــت مســئول اســت و بــا توجــه بــه اینکــه 
ــذاری  ــورای قانونگ ــس ش ــدگان مجل ــه نماین ــده وظیف عم
و نظــارت بــر حســن اجــرای قوانیــن اســت.لذا حساســیت و 
اهمیــت ایــن موضــوع ایجــاب مــی کنــد ،افــرادی دیــن دار 
، اخــاق مــدار و آشــنا بــه اصــول و قواعــد حقوقــی نیــز وارد 
مجلــس شــورای اســامی شــوند کــه بــا اشــراف بــه پیــچ و 
خــم هــای قانونــی طــرح هــای مناســب بــه صحــن مجلــس 

تقدیــم نماینــد .

اغلــب خواننــدگان عزیــر از مــن پرســیدند چــرا دیــر اقــدام 
بــه تبلیغــات و معرفــی خــودم نمــودم .بــا توجــه بــه اینکــه 
کاندیداهــا در واقــع نماینــدگان قانــون می باشــند لــذ ا بیش 
از هــر شــخص دیگــر، خــود  موظــف بــه رعایــت و پایبنــدی 
بــه قانــون هســتند لــذا بنــده حقیــر نیــز مطابــق بــا قوانیــن 
انتخاباتــی بــه محــض اعــام شــروع تبلیغــات بیســت و نهم 
بهمــن مــاه فعالیتهــای تبلیغاتــی خــود را بــا رعایــت موازین 
مقــرر آغــاز نمــودم و از تبلیغــات زود هنــگام پرهیز کــردم در 
دنیــای پرتاطــم تبلیغــات انتخاباتی قواعدی حکمفرماســت 
ــز  ــم . پرهی ــی باش ــت آن م ــه رعای ــد ب ــه پایبن ــه مجدان ک
ــدم  ــی ، ع ــر عمل ــای غی ــده ه ــات و وع از اســراف در تبلیغ
تخریــب چهــره ســایر کاندیداهــا الــزام بــه قوانیــن انتخاباتی 
را همــواره مدنظــر دارم و تنهــا نســبت بــه آنچــه مــی توانــم 
انجــام بدهــم ، بــا مــردم صحبــت خواهــم کــرد و صرفــا از 
اختیــارات قانونــی نماینــده مجلــس ســخن خواهــم گفــت.

مشــکات حــوزه انتخاباتــی شهرســتان مســائلی اســت کــه 
تمــام ســاکنین اعــم از خــرد و کان بــه آن اشــراف دارنــد 
ــه اشــتغال ،  ــای موجــود در زمین . مشــکات و کاســتی ه
عــدم ثبــات وضعیــت شــغلی ، مشــکات عدیــده کشــاورزان 
،بیمــه زنــان خانــه دار ، قالیبافــان و کشــاورزان و ســهم اندک 
فضاهای فرهنگی ، ورزشــی ، بهداشــتی و . . . از عمده مســائل 

قابــل بررســی اســت .
ارائــه راهکارهــای مناســب در خصــوص مشــکات موجــود ، 
همــکاری و هماهنگــی نهادهــا و ارگانهــای متعــددی را مــی 
طلبــد و اظهــار نظــر یکجانبــه و ارائــه نظرات صرفا شــخصی 
و آرمــان گرایانــه منطقــی بنظــر نمــی رســد . بنــده حقیر به 
زعــم خــود اقــدام به مطالعــه دقیق قوانیــن موجــود )از قبیل 
قانــون کار ، قانــون بیمــه و ...(و اســتخراج نقــاط ضعــف آن و 

مشــاوره بــا کارشناســان خبــره و متخصــص نمــوده ام .
ــع  ــی و واق ــه ، منطق ــب ، مدبران ــای مناس ــا راهکاره ــا ب ت
گرایانــه تمــام تــاش و همــت خــود را جهــت پیگیــری امور 

و خواســته هــای بــه حــق مــردم بــه کار بنــدم.
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حجت	االسالم	والمسلین

استاد حوزه و دانشگاه 
فرزند	شهید	حجت	االسالم	و	المسلمین	سید	حسین	هاشمی	

خدمت	صادقانه		همراه	با	مردم	و	دولت					توسعه	همه	جانبه						

کاندیدای مردم محترم شهرستان مبارکه

*اگر نماینده ای  به مجلس برود که از مسائل کشور درک الزم را نداشته باشد ، فاقد هوشمندی ، آگاهی سواد و معرفت الزم 
باشد ، به درد نمی خورد. نمایندگی کار مهمی است

*نماینده باید کسی باشد که مرعوب نشود . چه کسی مرعوب نمی شود؟ آدمی که دلش به خدا متکی باشد. وقتی کسی به خدا 
متوکل بود از هیچ کس مرعوب نمی شود.

*نماینده باید طرفدار محرومین باشد ، بداند که در کشور محرومیت هست و سعی و همت او باشد که رفع محرومیت کند.
*مردم باید کسانی را انتخاب کنند که به کانونهای ثروت و قدرت متصل نباشند ،کسانی باشند که مردم واقعا اینها را بخواهند ، 

برطبق وجدانشان ، بر طبق دینشان، بر طبق وظائف انقالبی شان عمل کنند.

بیانات	مقام	معظم	رهبری	در	مورد	انتخابات	مجلس	شورای	اسالمی	

، واژه شناســان، دعــا را خوانــدن و درخواســت انجــام کار معنــا کــرده و در اصطــاح 
برخــی آن را بــه مفهــوم فــردی فراتــر بــه مقامــی برتــر، نظیــر خداونــد و درخواســت 

ــت خضــوع دانســته اند. ــا حال از او ب
ــه  ــت ک ــوان دریاف ــرا )س( می ت ــای حضــرت زه ــی از نیایش ه ــه بخش های ــا مطالع ب
میــان دعــا و ســؤال تفــاوت ظریفــی وجــود دارد. به عنــوان نمونــه ایشــان در تعقیبات 
ــای فــی مســألتی  ــا واثِــق باجابتــک ایّ ــاَلّک و اَن ــد: »فانّــی اَس نمــاز مغــرب می فرمای
و ادعــوک و انــا عالــم باســتماعک دعوتــی فاســتمع دعائــی و ال تقطــع رجائــی؛ مــن 
در حالیکــه بــه اجابــت تــو اعتمــاد دارم از تــو درخواســت می کنــم و در حالــی کــه 
ــن  ــن« )اب ــع مک ــدم را قط ــم و امی ــو را می خوان ــنوی، ت ــم را می ش ــم دعای می دان

طــاووس فــاح الســائل، 239، مجلســی، 103/83(
در ایــن بخــش از مناجــات ســؤال و تقاضــا بــا اجابــت و دعــا و درخواســت بــا اســتماع 

ــراه شــده اند. هم
ــده  ــادگار مان ــه ی ــی ب ــای روای ــای بســیاری در کتاب ه ــرا )س( دعاه از حضــرت زه
اســت. ایــن ادعیــه کــه گاه بــا درخواســت نیازهــای مــادی و معنــوی همــراه بــوده و 
گاه تنهــا تســبیح و تقدیــس الهــی و راز و نیــاز بــا خداونــد را شــامل می شــود، معــارف 
و آموزه هــای اخاقــی واالیــی را دربــر دارنــد. بیشــترین و گســترده ترین دعاهــای آن 

حضــرت مربــوط بــه تعقیبــات نمازهــای روزانــه اســت.
ــه و اذکار حضــرت زهــرا )س(  ــه ادعی ــا ب ــا ب ــوان در آنه ــه منابعــی کــه می ت از جمل
ــن  ــارات، اب ــل الزی ــی؛ کام ــد، طوس ــاح المتهج ــد از: مصب ــت، عبارت ان ــت یاف دس

ــاووس. ــن ط ــوات، اب ــج الدع ــال و مه ــال االعم ــی،  اقب ــه قم قولوی
همچنیــن در دوران معاصــر بــه همــت برخــی از پژوهشــگران ســخنان آن حضــرت از 
ــا عناویــن صحیفــة الزهــراء، تألیــف جــواد  جملــه دعاهــای ایشــان در کتاب هایــی ب
قیومــی و موســوعة کلمــات ســیدتنا فاطمــة الزهــرا و اخیــراً در الموســوعة الکبــری 

عــن فاطمــة الزهــرا)س(، تألیــف انصــاری زنجانــی گــردآوری شــده اســت.
ــد  ــه آن توســط خداون ــه زمین ــه راهــی اســت ک ــه منزل ــا ب در حکمــت فاطمــی دع
متعــال فراهــم شــده اســت. بــاب دعــا را خداونــد کــه مــوالی انســان اســت،  خــود 
گشــوده و حجــاب میــان خــود و انســان های خداجــو را برداشــته اســت، چنانکــه آن 
حضــرت در بخشــی از دعــای پــس از نمــاز ظهــر می فرمایــد: »یــا مــن بابــه مفتــوح 

لذاعیــه و حجابــه مرفــوع لراجیــه...«

*دعا و قضا و قدر
ــه  ــگاه انســان، ن ــی، آگاهــی خــدا از وضــع، حــال و جای ــای دین ــر اســاس آموزه ه ب
ــدارد، کــه اعتــراف  تنهــا بیهــوده دانســتن دعــا و دســت کشــیدن از آن را در پــی ن
ــه  ــرای اســتجابت دعاســت، آنگون ــی انســان و شــرط الزم ب ــه آن، مقتضــای بندگ ب
کــه حضــرت زهــرا )س( در مناجات هــا و تعقیبــات پــس از نمــاز عصــر می فرمایــد: 
ــه کارم  ــنوی، ب ــخنم را می ش ــی، س ــرا می بین ــگاه م ــه جای ــتی ک ــدا! براس »خداون
ــان  ــو پنه ــر ت ــن ب ــز از م ــچ چی ــی و هی ــم هســت را می دان ــی، آنچــه در درون آگاه
نیســت. همانــا بــرای خواســته ام بــه ســوی تــو شــنافتم و جاجتــم را از تــو می خواهــم 
ــائل،  ــاح الس ــاووس، ف ــن ط ــم! )اب ــرع و زاری می کن ــو تض ــه ت ــتم ب و در درخواس

»)203
از شــبهه هایی کــه دربــاره دعــا مطــرح بــوده و از راه برخــی از آموزه هــای جعلــی در 
دیگــر ادیــان بــه اعتقــاد مســلمانان وارد شــده، ایــن اســت کــه بــا وجــود قضــا و قــدر 
الهــی، دعــای انســان در تغییــر آن تأثیــری نــدارد. چنــد پاســخ بــه ایــن شــبهه ارائــه 
شــده اســت، مهــم تریــن پاســخ اینکــه دعــا و اســتجابت آن خــود بخشــی از جریــان 
قضــا و قــدر اســت، گــواه ایــن ســخن روایــات فراوانــی اســت کــه بــا ایــن مضمــون 

ــاز می گردانــد. کــه دعــا قضــای الهــی را ب
حضــرت زهــرا در ســخنان و نیایش هــای خــود هــم بــه قضــای حتمــی الهــی توجــه 
ــد   ــر و خشــنودی می کن ــال درخواســت صب ــدای متع ــورد از خ ــن م ــته و در ای داش
هــم تغییــر برخــی از تقدیــرات و قضــای الهــی را بــه وســیله دعــا بــاور داشــته و آن 

ــر می دانســت. ــه مؤث ــن زمین را در ای
*اجابت دعا

در زمینــه اجابــت دعــا چنــد دیــدگاه وجــود دارد، برخــی همــه دعاهــا را بــا اجابــت 
ــا  ــاد دع ــی اتح ــتن و حت ــن دانس ــه بقری ــا توج ــر ب ــی دیگ ــد و برخ ــراه میدانن هم
ــد و شــرط همیشــگی  ــدون قی ــق و ب ــری مطل ــت را ام ــج، اجاب ــا درخواســت حوائ ب

نمی داننــد.
چنانکــه در ســخنان حضــرت زهــرا )س( بــدان اشــاره شــد، خداونــد خــود بــاب دعــا 

را بــه روی انســان گشــوده و در آیــات فــراوان اجابــت آن را وعــده داده اســت.
*شرايط دعا

بــا مــرور در نیایش هــای حضــرت زهــرا )س( می تــوان بــه معــارف بلنــدی در زمینــه 
شــناخت و بینــش دســت یافــت. آن حضــرت در بخشــی از دعــای پــس از نمــاز عصــر 

می فرمایــد: »بــه خاطــر فقــر، نیــاز، خــواری، تنگدســتی، ســختی و بیچارگــی از تــو 
ــن نیایــش نیــز حضــرت زهــرا  ــو نیازمنــدم. « در ای ــه رحمــت ت مســئلت دارم... و ب
)س( نخســت خــود را محتــاج و فقیــر معرفــی می کنــد و ســپس نیازمنــد رحمــت 
کســی می بینــد کــه انســان بــا تمامــی وجــودش بــه او محتــاج بــوده و او از انســان 

بــی نیــاز اســت.
ــی و  ــت حقیق ــتن خواس ــان از نداش ــد نش ــد و ناامی ــا تردی ــردن ب ــا ک ــن دع بنابرای
ــاد شــده ایــن اســت کــه  جــدی اســت. الزمــه برخــورداری از اعتقــاد و اطمینــان ی
انســان همــه امــور خــود را در همــه حــال بــه خداونــد واگــذار کنــد چــه امــور مــادی 

و چــه امــور معنــوی چــه در حــال راحتــی و چــه در حالــت ســختی و ناخوشــی.
*ادعيه حضرت زهرا )س( و مضامين آنها

در کتاب هــای روایــی، بــه نیایش هــای بســیاری از حضــرت زهــرا )س( اشــاره شــده 
اســت کــه معــروف تریــن آنهــا دعاهــای مربــوط بــه روزهــای هفتــه و نیــز تعقیبــات 
نمازهــای روزانــه هســتند کــه بخــش اخیــر، طوالنــی تریــن نیایش هــا ایشــان را بــه 

ــد. خــود اختصــاص می ده
مضامیــن دعاهــای آن حضــرت طیــف بســیار گســترده ای از نیازهــای معنــوی و مادی 
را در بــر می گیــرد کــه می تــوان آنهــا را در چنــد گــروه دســته بنــدی کــرد. ویژگــی 

مشــترک همــه آنهــا زمینــه ســازی بــرای رســیدن بــه کمــال و عبودیــت اســت.
ــه  ــا هدایــت در بخشــی از نیایش هــای حضــرت زهــرا )س( ب قریــن شــدن ایمــان ب
ــته های آن  ــری از خواس ــش دیگ ــت، بخ ــان اس ــی ایم ــش بینش ــر نق ــی بیانگ خوب
حضــرت )س( مربــوط بــه جنبــه آینــده نگــری انســان نســبت بــه سرنوشــت خویــش 

ــن همتــش نباشــد. ــزرگ تری ــا ب ــا و آخــرت اســت او می خواهــد کــه دنی در دنی
راضــی بــودن بــه قضــای الهــی، شــهادت در راه خــدا، زندگــی گــوارا پــس از مــرگ، 
آمــرزش گناهــان، پایــان یافتــن زندگــی بــه اعمــال صالــح و پیوســتن بــه صالحــان، 
ــرت در  ــته های آن حض ــر خواس ــت از دیگ ــر )ص( در بهش ــه پیامب ــدن ب ــق ش ملح

ایــن زمینــه اســت.
مهــم تریــن چیــزی کــه اهــل بیــت از جملــه حضــرت زهــرا )س( در حــاالت مــرگ 
از خداونــد می خواهنــد انــس بــا پــروردگار و قــرار گرفتــن در ســایه توجهــات الهــی 

اســت، بــه طوریکــه مایــه روشــنی چشــم و آرامــش قلــب و خنکــی جــان شــود.

   منبع: جلد سوم دانشنامه فاطمى    

مهمترین	خواسته	حضرت	زهرا	)س(	هنگام	شهادت	چه	بود؟
مهمترین چیزی که اهل بیت از جمله حضرت زهرا )س( در حاالت مرگ از خداوند خواستند، انس با پروردگار و قرار گرفتن در سایه توجهات الهی است، به طوری که مایه روشنی چشم و آرامش قلب و خنکی جان شود
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نفــس گرفتــه، هــوای تــازه مــی خواهــد و خلــق گرفتــه، صــدای جریــان آب 
ــرد و  ــروزه ای ســابق و گ ــای شــهر فی ــد؛ گرفتگی ه ــی طلب ــده رود را م زاین
غبــار گرفتــه امــروز یکــی از دغدغه هــای اصلــی مــردم ایــن اســتان محســوب 
می شــود؛ دغدغــه ای کــه بــرای حلــش نــگاه مــردم بــه ســوی بدنــه حاکمیت 
از دولــت و مجلــس تــا شــورای شــهر اســت، نــگاه مطالبه گــری کــه مطالبــه  
زیســت محیطــی اش بی پاســخ مانــده و تنهــا در روزهــای داغ شــدن فضــای 

انتخاباتــی در صــدر شــعارهای انتخاباتــی قــرار مــی گیــرد.
 )ایســنا(، منطقــه اصفهــان، اصفهــان یکــی از آلوده تریــن شــهرهای کشــور 
اســت و تعــداد روزهــای آلــوده آن در کنــار خشکســالی هــای پــی در پــی 
تبعــات زیســت محیطــی زیــادی را بــرای جامعــه بــه ارمغــان آورده اســت. 

نبــود آب و توســعه نامتــوازن و بارگــذاری هــای فراتــر از ظرفیــت در برخــی 
ــد  ــرزمین در فرآین ــش س ــوع آمای ــه موض ــردن ب ــه نک ــتان، توج ــاط اس نق
توســعه اســتان از عوامــل اصلــی مشــکات زیســت محیطــی اصفهــان اســت، 
اســتان اصفهــان پــس از تهــران دومیــن اســتان صنعتــی کشــور محســوب 
مــی شــود و تراکــم 60 درصــدی جمعیــت در بخــش مرکــزی اســتان عامــل 
مهمــی در ایجــاد آلودگــی و در نهایــت مشــکات زیســت محیطــی اســت. 
ارایــه برنامــه و تنظیــم بودجــه ونظــارت برعملکــرد ســازمان محیــط زیســت 
و ارگان هــای مرتبــط بــا آن و تدویــن قوانینــی بــا رویکــرد زیســت محیطــی 
یکــی از راهکارهــای بــرون رفــت از بحــران هــای زیســت محیطــی اســت و 
ــر  ــت ملموس ت ــط زیس ــه محی ــس در گردون ــش مجل ــه نق ــت ک در اینجاس
ــی  ــی نگاه ــای انتخابات ــعارهای گروه ه ــه ش ــا ب ــن روزه ــر ای ــود اگ می ش

ــعارهای  ــوان در ش ــی ت ــط زیســتی را م ــرد محی ــن رویک ــیم ای ــته باش داش
تقریبــا 90 درصــد کاندیداهــای مجلــس شــورای اســامی دیــد؛ شــعارهایی 
ــات  ــروز و انتخاب ــات ام ــژه انتخاب ــه وی ــات شــده اند ب ــت انتخاب ــای ثاب کــه پ
ــد داشــت را  ــن شــعارها چــه سرنوشــتی خواهن ــا ای ــک دهــه گذشــته ام ی
ــروز مشــاهده  ــدگان ام ــروز و نماین ــای دی ــرد کاندیداه ــوان در عملک ــی ت م

کــرد. 
ــى  ــالمى ط ــورای اس ــس ش ــم مجل ــدگان دور نه نماين
ــت در  ــط زيس ــوزه محي ــود در ح ــت خ ــال فعالي چهارس
ــد  ــى مانن ــب رســاندند طــرح هاي ــه تصوي ــه ب كل 1۶ اليح
ــت،  ــط زيس ــت محي ــازمان حفاظ ــص از س ــق و تفح تحقي
ــازمان  ــا س ــت ب ــط زيس ــت محي ــازمان حفاظ ــام س ادغ
ــع و آبخيــزداری، حــذف بودجــه گــرد و  جنــگل هــا، مرات
غبــار و جمــع آوری امضــا بــرای احــداث جــاده در جنــگل 
ــب  ــرای تصوي ــس ب ــاكام مجل ــای ن ــرح ه ــه ط ــر از جمل اب

ــود.  ب
ــی  ــزار و 275 تذکرکتب ــر از 2ه ــا 23 تذک ــاس آمارتنه ــر اس ــن ب همچنی
ــود در  ــال کاری خ ــن س ــامی در آخری ــورای اس ــس ش ــدگان مجل نماین
ــت.  ــته اس ــاص داش ــی اختص ــت محیط ــات زیس ــه معض ــم ب ــس نه مجل
ایــن بــه معنــای آن اســت کــه نماینــدگان مجلــس نهــم در آخریــن ســال 
کاری خــود کمتــر از یــک دهــم درصــد از تذکراتــی کــه بــه مســائل مختلــف 
ــد را متوجــه محیــط زیســت دانســتند. 23 تذکــری کــه از  اختصــاص دادن
ــه مســائل  ســوی نماینــدگان مجلــس نهــم در آخریــن ســال کاری خــود ب
ــه از  ــوده ک ــی ب ــد کتب ــدم درص ــد 98 ص ــاص دادن ــت اختص ــط زیس محی
ــا نیمــه بهمــن مــاه امســال در صحــن مجلــس قرائــت  ابتــدای ســال 94 ت

شــده اســت. 
ــس نهــم نشــان مــی دهــد  ــدگان مجل ــر نماین ــزار و 275 تذک بررســی 2ه
ــه طــور  ــه جــز مســئله آب شــرب و آب کشــاورزی در 23 تذکــری کــه ب ب
ــور  ــد مح ــا چن ــد صرف ــته ان ــی داش ــت محیط ــائل زیس ــه مس ــخص ب مش
ــود  ــوط و نب ــق جنــگل هــای بل ــوده اســت. حری ــان نب ــد نظــر آن بیشــتر م
امکانــات اطفــاء ، ریزگردهــا، جلوگیــری از آلودگــی آب شــرب بــا فاضــاب و 

ــه.  شــکار در محــدوده دریاچــه ارومی
اصفهان ، بهارستان، محيط زيست 

ــط  ــوزه محي ــان در ح ــاص اصفه ــرايط خ ــه ش ــه ب ــا توج ب
ــم و  ــى مه ــوزه نقش ــن ح ــدگان در اي ــش نماين ــت نق زيس

ــه  ــان در عرص ــدگان اصفه ــا نماين ــت ام ــتراتژيكى اس اس
محيــط زيســت طــى چهــار ســاله گذشــته چــه فعاليــت 

ــته اند؟  ــای داش ه
ــعه  ــت و توس ــط زیس ــیون محی ــس فراکس ــیون های مجل ــی از فراکس یک
پایــدار اســت کــه در ســاختار اصلــی آن هیــچ کــدام از نماینــدگان اصفهــان 
ــعود  ــزد، مس ــش از ی ــا تاب ــیون محمدرض ــن فراکس ــد. در ای ــور ندارن حض
ــوج الهوتــی از گیــان، کمــال  پزشــکیان از آذربایجــان شــرقی، مهــرداد بائ
الدیــن پیرمــوذن از اردبیــل، مقــداد نجــف نــژاد از مازنــدران، مویــد حســینی 
صــدر از آذربایجــان غربــی و محمدجــواد نظــری مهرازگلســتان اعضــا اصلــی 

ایــن فراکســیون را تشــکیل مــی دهنــد. 

نماینــدگان اســتان اصفهــان در حــال حاضــر در فراکســیون صنایــع 
صــادرات  توســعه  الرگانــی(،  فرهنگیان)موســوی   ، غذایی)فوالدگــر( 
دانشــگاهیان)  الرگانــی(،  زندگی)موســوی  امیــد  غیرنفتی)فوالدگــر(، 
ــی  ــی(، کارشناس ــی دلیگان ــاد )حاج ــردم نه ــای م ــازمان ه ــی(، س مقتدای
و لوایــح مهــم ) مقتدایــی(، حمایــت از حقــوق معلــوالن) عمرانــی(، 
گمــرک جمهــوری اســامی ایران)موســوی الرگانــی(، تولیــد ملــی و 
ــان)  ــی(، جوان ــر(، تعاون)موســوی الرگان ــروزی و فوالدگ ــاد اقتصادی)فی جه
ابوترابــی(، مدیریــت شــهری و روســتایی)اخوان(، حــج و زیــارت ) ســالک(، 
ــروزی( و 1404)  ــی) فی ــع معدن ــدن و صنای ــی(، مع ــر) مقتدای ــانه و هن رس

ــد. ــور دارن ــی( حض ــوری بیدکان منص

کارنامه	محیط	زیستی	نمایندگان	یکی	از	آلوده	ترین	شهرهای	ایران

ــد دو  ــهروندان باي ــه: ش ــهر مبارك ــورای ش ــس ش ريي
ــا را از  ــام كاره ــه انج ــه ك ــند و  همانگون ــويه باش س
ــم از  ــع ه ــه موق ــد ب ــد باي ــى كنن ــه م ــئوالن مطالب مس

ــكركنند ــى و تش ــا قدردان آنه
ــدان و  ــرداری از می ــره ب ــاح و به ــن افتت ــری در آیی ــل طاه خلی
ــه  ــان اینک ــا بی ــرارود ب ــه س ــهدای محل ــان ش ــر و خیاب ــل غدی پ
ــهر  ــرای ش ــان ب ــی مهم ــع نوع ــویه در واق ــک س ــهروندان ی ش
هســتند، افــزود: شــهروندان بایــد مســئولیت پذیــر باشــد و ضمــن 
اینکــه از مســئوالن کار میخواهنــد بــه موقــع هــم از آنهــا تشــکر 

ــد. ــی کنن و قدردان
 طاهــری گفــت: مــردم خــوب محلــه ســرارود هــم ماننــد ســایر 
شــهروندان قدرشــناس ایــن شــهر وظیفــه خــود را انجــام دادنــد 
ــات مناســب را از مســئوالن  ــار دو ســویه خــود خدم ــا رفت کــه ب
ــی و  ــئوالن قدردان ــم از مس ــع ه ــه موق ــد و ب ــی کنن ــه م مطالب

تشــکر مــی کننــد.
ــوری  ــت ، آزادی و جمه ــهدا امنی ــه ش ــان اینک ــا بی ــری ب طاه
اســامی را بــرای مــا بــه ارمغــان آوردنــد، گفــت: بــه برکــت خــون 
مطهــر شــهدا روز بــه روز و ســاعت بــه ســاعت در ایــن مملکــت 

پــروژه افتتــاح  و تقدیــم مــردم مــی شــود.
وی بــا بیــان اینکــه رفــاه، آســایش، آزادی و امنیــت مــورد توجــه 
ــزود:  ــرار دارد،  اف ــر اســامی ق ــای اســامی و غی ــام ه ــه نظ هم
امنیــت، الزمــه تحقــق آســایش و عدالــت اســت و رفــاه، آســایش 

و آزادی بــدون امنیــت معنایــی نــدارد.
 طاهــری بــا بیــان اینکــه اعضــای شــورای شــهر در دوره چهــارم 
نســبت بــه فعالیــت در زمینــه آســایش، امنیــت و عدالــت محوری 
قســم خــورده انــد، تصریــح کــرد: 28 پــروژه در 28 منطقــه شــهر 

مبارکــه تعریــف و اجــرا شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه از صفــر تــا صــد پــروژه بلــوار و میــدان غدیــر 
ــه  ــا محل ــوار نیکبخــت ت ــع از بل ــر مرب ســرارود بطــول 1600 مت
ــن  ــارم شــورای شــهر اجــرا شــد، گفــت: ای ســرارود در دوره چه
پــروژه هــا نتیجــه زحمــات تعــداد زیــادی از عوامــل اجرایــی در 
شــهرداری و شــورای اســامی شــهر و عوامــل محلــی و پیمانکاران 

اســت.
رییــس شــورای اســامی شــهر مبارکــه بــا بیــان اینکــه از بابــت 
رضایتمنــدی شــهروندان بایــد بــه خــود و مدیــران شــهری 
ــای  ــره ه ــا چه ــهروندان ب ــور ش ــت: حض ــم، گف ــک بگویی تبری
شــادمان و خوشــحال نشــانه رضایتمنــدی آنهــا نســبت بــه 
اقدامــات و فعالیــت هــای انجــام شــده توســط شــهرداری و شــورا 

ــت. ــهر اس در ش
وی بــا بیــان اینکــه اعتقــاد داشــتیم کــه بایــد حتمــا ایــن پــروژه 
ــه شــهروندان تحویــل دهیــم،  ــوروز افتتــاح و ب را قبــل از عیــد ن
گفــت: از مجمــوع 28 پــروژه شــهرداری و شــورای اســامی شــهر 
ــود  ــل کمب ــر بدلی ــش دیگ ــده و بخ ــرا ش ــی اج ــه ، بخش مبارک

ــده اســت. اعتبــارات باقیمان
 طاهــری بــا بیــان اینکــه شــهرداری دو مدیریــت گرفتــن پــول و 
هزینــه کــردن آن را بــر عهــده دارد، گفــت: 50 درصــد از بودجــه 
ــده  و  50  ــق ش ــه محق ــهرداری مبارک ــی ش ــارد تومان 115 میلی

ــل  ــده در ســال 1395 اجــرا و تحوی ــای باقیمان ــروژه ه درصــد پ
مــردم عزیــز خواهــد شــد

وی بــا بیــان اینکــه بودجــه ســال آینــده شــهرداری مبارکــه 90 
ــر  ــا ب ــاد م ــح کــرد: اعتق ــان پیشــنهاد شــده ، تصری ــارد توم میلی
ایــن اســت کــه 90 میلیــارد تومــان هــم بودجــه غیــر واقعــی و 
ــورد  ــد م ــن وضعیــت بودجــه 95بای ــا ای ــر منطقــی اســت و ب غی

بررســی بیشــتر انجــام گیــرد.
ــا مــردم صــادق و رو راســت باشــیم،  ــد ب ــا بیــان اینکــه بای وی ب
تصریــح کــرد: مــردم بــه صداقــت مــا رای دادنــد و مــا را بعنــوان 
ــا  ــت ب ــا صداق ــد ب ــز بای ــا نی ــد و م ــده خــود انتخــاب کردن نماین

آنهــا برخــورد نماییــم.
ــه  ــورای ب ــای ش ــهرداری و اعض ــا ش ــه ب ــان اینک ــا بی ــری ب طاه
ــه  ــده را ب ــال آین ــه س ــت بودج ــه اولوی ــیدیم ک ــن نتیجــه رس ای
پــروژه هــای در حــال اجــرا بدهیــم و آنهــا را در ســال 95 تکمیــل 
کنیــم، گفــت: یکــی از سیاســت هــای مــا ایــن اســت کــه پــروژه 
ــت اجــرا  ــده را ســال 95 در اولوی ــه از ســال 94 باقیمان ــی ک های
قــرار دهیــم و در صــورت امــکان پــروژه جدیــدی بــرای ســال 95 

تعریــف نکنیــم.
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 ایســنا، مدیرعامــل شــرکت نمایشــگاه های
گفــت: اصفهــان  اســتان   بین المللــی 
ــه ــایپا ب ــودرو و س ــران خ ــرکت های ای  ش
ــرای ــدی ب ــه محصــوالت جدی ــل اینک  دلی
 رونمایــی در نمایشــگاه نداشــتند، عــدم
 .حضــور خــود را در نمایشــگاه اعــام کردند
ــول ــودرو«، رس ــین خ ــزارش »پرش ــه گ  ب
 محققیان در حاشــیه افتتاحیــه دوازدهمین
ــودروی ــت خ ــی صنع ــگاه بین الملل  نمایش
اظهــار  اصفهــان در جمــع خبرنــگاران 
ــزاری ــن دوره برگ ــرد: امســال دوازدهمی  ک
ــن ــان و دومی ــودرو در اصفه ــگاه خ  نمایش
از فــارغ  نمایشــگاه  اســت کــه   دوره ای 

ــود ــزار می ش ــات برگ ــگاه قطع  .نمایش
ــور ــا حض ــال ب ــگاه امس ــزود: نمایش  وی اف
ــود و ــزار می ش ــی برگ ــرکت خارج  13 ش
 BMW بــرای نخســتین بــار در کشــور برنــد
ــیاخودرو در نمایشــگاه ــی پرش ــا نمایندگ  ب

 .شــرکت کــرده اســت
ــن ــگاه های بی ــرکت نمایش ــل ش  مدیرعام
 المللــی اســتان اصفهــان ادامــه داد: از
 ســاعت 9 الــی 13 هــر روز  بازدیدکننــدگان
ــه ــب برنام ــد در قال TEST DRIVE می توانن

ــود را تســت و ــورد نظــر خ ــای م  خودروه
ــد ــرار دهن ــی ق ــورد ارزیاب  .م

اصفهــان  محققیــان خاطرنشــان کــرد: 
کشــور مرکــز  در  حضــور  دلیــل   بــه 
ــودرو و ــرای خ ــی ب ــیار باالی ــت بس  ظرفی
نمایشــگاه ســال در  دارد.   خودروســازی 
 گذشــته شــاهد حضــور 124 هــزار بازدیــد
ــا توجــه بــه  کننــده بودیــم. امســال نیــز ب
ــگاه ــزرگ در نمایش ــرکت های ب ــور ش  حض
ــا 210  پیش بینــی می شــود حــدود 180 ت
 .هــزار نفــر از ایــن نمایشــگاه بازدیــد کننــد
از دوره  ایــن  در  اینکــه  بیــان  بــا   وی 
ــای ــی از خودروه ــد رونمای ــگاه چن  نمایش
ــرد: ــار ک ــد شــد، اظه ــد انجــام خواه  جدی
ــودرو ــگاه خ ــه نمایش ــه اینک ــه ب ــا توج  ب
 اصفهــان از لحــاظ تاریــخ میــادی در زمان
ــازان ــود، خودروس ــزار می ش ــبی برگ  مناس
 تمایــل زیادی بــرای رونمایــی از محصوالت

ــد  .خــود در ایــن نمایشــگاه دارن
 محققیــان اضافــه کــرد: نمایندگــی شــرکت
BMW در ایــن نمایشــگاه از دو خــودرو 
ــا ــود ب ــادی خ ــد می ــال جدی ــد س  تولی
وZ نام هــای  4 Xاز هونــدا  شــرکت   ،1 

 خــودرو ادیســه و شــرکت هــاوال نیــز از دو
ــی خواهــدH 9 وH خــودرو  6 خــود رونمای

ــرد  .ک
ــدم حضــور دو خودروســاز ــون ع  وی پیرام
از  بــزرگ کشــور در نمایشــگاه گفــت: 
 شــرکت های ایــران خــودرو و ســایپا بــرای
ــه ــمی ب ــوت رس ــگاه دع ــور در نمایش  حض
 عمــل آمــد، امــا ایــن شــرکت ها بــه دلیــل
 اینکــه محصــوالت جدیــدی بــرای رونمایی
 در نمایشــگاه نداشــتند، عــدم حضــور خــود

ــد ــام کردن ــگاه اع  .را در نمایش
 وی در پاســخ بــه پرســش خبرنــگاری
 مبنــی بــر اینکــه چــرا در دوران پســاتحریم
 از شــرکت های بــزرگ دنیــا کــه تمایــل بــه
 همــکاری بــا ایــران دارنــد بــرای شــرکت در
ــت: ــت، گف ــده اس ــوت نش ــگاه دع  نمایش
ــا ــت و پ ــن دس ــا و قوانی ــی از مجوزه  برخ
ــود دارد ــودرو وج ــت خ ــا در صنع ــر  وپ  گی
کمــی شــرکت هایی  چنیــن  حضــور   و 
ــه ــت ک ــی اس ــن درحال ــت. ای ــکل اس  مش
 حضــور ایــن شــرکت ها  در نمایشــگاه هــم
ــرکت ــود ش ــه س ــم ب ــا و ه ــود آنه ــه س  ب

ــود ــد ب ــگاه ها خواه  .نمایش
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بر اساس تحقيقات صورت گرفته در صورت 
ادامه روند كنونى تا سال 2050 نيمى از 
جمعيت جهان نزديك بين خواهند شد

بیزینــس  از  نقــل  بــه  فــارس،  خبرگــزاری 
صــورت  بررســی های  اســاس  بــر  اینســایدر، 
گرفتــه در صــورت ادامــه رونــد کنونــی تــا ســال 
2050 حــدود نیمــی از جمعــت جهــان معــادل 5 

میلیــارد نفــر نزدیک بیــن خواهنــد شــد.
یــک پنچــم از ایــن تعــداد جمعیــت نزدیک بیــن 
ــه رو  ــدن روب ــا ش ــر نابین ــا خط ــز ب ــان نی در جه

ــود. خواهنــد ب
جمعیــت تعــداد افــراد نزدیک بیــن در ســال 
ــراد در  ــن اف ــر تعــداد ای ــه حــدود 7 براب 2050 ب
ــت و  ــد یاف ــش خواه ــادی افزای ــال 2000 می س
علیرغــم ایــن افزایــش شــدید دانشــمندان هنــوز 
ایــن  بــروز  بــه دالیــل  نتوانســته اند نســبت 

ــند. ــق برس ــه تواف ــی ب ــکل بینای مش
از  آمریــکا  در  نزدیک بیــن  افــراد  جمعیــت 
ســال 1970 تــا 2000 میــادی در آمریــکا و 
بخش هایــی از آســیا حــدود 2 برابــر شــده اســت.

از ســوی دیگــر مطالعاتــی کــه بــه تازگــی انجــام 
ــدی می دهنــد  ــر از فاجعــه جدی شــده اســت خب
ــات صــورت  ــر اســاس تحقیق ــه ب ــه ای ک ــه گون ب
گرفتــه در حــال حاضــر 96 درصــد از کل جمعیت 

ــی نزدیک بیــن هســتند. نوجــوان کــره جنوب
از ســوی دیگــر نــرخ نزدیک بینــی در کشــورهایی 
ماننــد ســنگاپور، چیــن، ژاپــن، بــه حــدود 80 تــا 

90 درصــد در میــان نوجوانــان رســیده اســت.
ــه از  ــورت گرفت ــات ص ــج تحقیق ــاس نتای ــر اس ب
ــال 2050،  ــی در س ــروه بین الملل ــک گ ــوی ی س
4 میلیــارد و 758 میلیــون نفــر معــادل 49,8 
نزدیک بیــن  جهــان  کل  جمعیــت  از  درصــد 
ــن  ــر از ای ــون نف ــه 938 میلی ــود ک ــد ب خواهن
ــرد افــراد از نزدیک بینــی شــدید رنــج خواهنــد ب

پزشکی

بــه دلیــل واردات بــي رویــه فــوالد چیــن بــه کلیه ي کشــورهاي 
جهــان صنعــت فــوالد بــا بحــران بزرگــي روبــرو شــده و عمــًا 
ــا صــادرات محصــوالت خــود، فــوالد ســازان جهــان را  چیــن ب

بــه چالــش کشــیده اســت.
درششــمین همایــش چشــم انــداز صنعــت فــوالد و معــدن ایران 
بــا نگاهــي بــه بــازار کــه چالشــهاي پیــش روي صنعــت فــوالد 
ــرکت  ــل ش ــبحاني مدیرعام ــرام س ــر به ــد، دکت ــي میش بررس
فوالدمبارکــه اصفهــان و رییــس انجمــن تولیدکننــدگان فــوالد 
ایــران لــزوم توجــه بــه شــرایط فعلــي فوالدســازان را ضــروري 
ــه مطــرح شــد نویدبخــش  ــواردي ک ــرد: م ــار ک دانســت و اظه
آینــده و ســرمایه گــذاري بــراي افــق 1404 بــود امــا وضعیــت 
امــروز فوالدســازها نیــز از اهمیــت ویژهــاي برخــوردار اســت.اگر 
ــه ســمت آینــده  ــا چــه امیــدي ب مشــکل امــروز حــل نشــود ب
ســرمایه گــذاري کنیــم بــه خصــوص کــه طبــق قانــون دولــت 
ــد  ــذاري نشــده و بخــش خصوصــي بای وارد عرصــه ســرمایه گ
ــا بخــش خصوصــي شــرایطي  در ایــن عرصــه قــدم بگــذارد. آی

ــن را  ــه ای ــود؟ اگرچ ــذاري ش ــرمایه گ ــه وارد عرصــه س دارد ک
ــاي  ــه پتانســیلها و مزیته ــه ب ــا توج ــه ب ــم ک ــي نمیکن ــم نف ه
ــون  ــاالي 50 میلی ــد ب ــاً بای ــوت کشــور حتم ــاط ق نســبي و نق
ــي را  ــر جای ــر حــال کمت ــه ه ــم. ب ــت را ایجــاد کنی ــن ظرفی ت
ســراغ داریــم کــه هــم ســنگ آهــن،گاز، ذغــال ســنگ و نیــروي 
جــوان و کارآمــد را یــک جــا داشــته باشــد. همــه اینهــا دســت 
ــوژي و شــرکتهاي  ــار تکنول ــا در کن ــد ت ــم میده ــه دســت ه ب
مهندســي کــه در کشــور داریــم پیــش نیازهــاي صنعــت فــوالد 

بــراي توســعه کشــور فراهــم گــردد.
فــوالد امــروز بــا چالــش ســختي همــراه اســت. بــازار در 
ــد  ــه رون ــي ب ــر نگاه ــرد. اگ ــر نمیب ــه س ــي ب ــت خوب وضعی
ــي ظــرف ســه ســال گذشــته  ــازار جهان ــرات قیمــت در ب تغیی
داشــته باشــیم میبینیــم قیمــت از 750 دالر بــه زیــر 300 دالر 
در بــازار جهانــي افــت پیــدا کــرده و در واقــع میانگیــن قیمــت 
فــوالد در بــازار جهانــي رونــد کاهشــي داشــته اســت. در بــازار 
داخلــي هــم قیمــت محصــوالت فــوالدي بــه ازاي هــر کیلوگــرم 
ــت. در  ــه اس ــش یافت ــان کاه ــه 1300 توم ــان ب از 1900 توم
ــش  ــده و نق ــوض ش ــارج ع ــل و خ ــرایط داخ ــروز ش ــع ام واق
کشــور چیــن بــه عنــوان بزرگتریــن فوالدســاز خیلــي اهمیــت 

ــرده و بحــران ســاز شــده اســت. ــدا ک پی
در ســال 2015 صــادرات فــوالد چیــن بــاالي 100 میلیــون تــن 
بــوده کــه ایــن امــر وضعیــت صنعــت فوالدســازي را در دنیــا بــه 
هــم ریختــه اســت. ایــن موضــوع هــزار نفــر نیــروي انســاني را 
در انگلیــس بیــکار کــرده اســت و ادامــه ایــن رونــد پیــش بینــي 
ــه  ــوند و ب ــراج ش ــوالد اخ ــت ف ــر از صنع ــزار نف ــود10 ه میش
طــور کلــي بایــد گفــت  فــوالد وارداتــي چیــن باعــث بیچارگــي 
ــارد  ــاي میلی ــت. و زیانه ــده اس ــورها ش ــوالد در کش ــت ف صنع
ــه فوالدســازهاي جهــان وارد شــده کــه البتــه خــود  یورویــي ب
ــه  ــي ک ــا جای ــده ت ــب نمان ــي نصی ــان ب ــن زی ــم از ای ــن ه چی
زیــان 8 میلیــارد یورویــي را تحمــل کــرده اســت و ایــن زیــان 
بــراي فوالدســازها کمــاکان ادامــه دارد کــه در ایــن راســتا تمــام 
کشــورها اقداماتــي ماننــد قانــون آنتــي دامپینــگ را انجــام داده 

انــد.
بــراي مثــال پاکســتان در مقابلــه بــا واردات محصــوالت فــوالدي 

قانــون مقابلــه بــا دامپینــگ گذاشــته اســت بــا اینکــه نیازمنــد 
فــوالد اســت، آمریــکا تعرفــه مجــدد بــراي فــوالد چین گذاشــته 
اســت و در ایــران هــم دولــت بایــد قبــل از اینکــه صنعــت فــوالد 

ســقوط بکنــد تعرفــه را بــاال ببــرد.
نوســان قیمــت فــوالد در ســالهاي گذشــته پــا بــه پــاي تغییــر 
ــا  ــوده اســت. قیمــت نفــت رابطــه تنگاتنگــي ب قیمــت نفــت ب
قیمــت محصــوالت فــوالدي دارد، بــه عبــارت دیگــر اگــر قیمــت 
انــرژي کاهــش پیــدا کنــد قیمــت فــوالد هــم کاهشــي میشــود 
ــوالد هــم  ــد قیمــت ف ــدا کن ــش پی ــرژي افزای ــر قیمــت ان و اگ
ــدا خواهــد کــرد چراکــه 80 درصــد قیمــت تمــام  ــش پی افزای
ــر  ــت. ب ــرژي اس ــه و ان ــواد اولی ــوالدي، م ــوالت ف ــده محص ش
اســاس پیــش بینــي هــاي انجــام شــده حالــت محتمــل بــراي 
قیمــت نفــت بدیــن صــورت اســت کــه نفــت بــه 40 تــا 50 دالر 
خواهــد رســید کــه حتــي بــا ایــن افزایــش قیمــت نفــت ممکــن 
ــا  ــوالدي ت ــوالت ف ــاي محص ــد قیمته ــا 40 درص ــت 30 ت اس
ســال 2017 تغییــر کنــد و بــا ایــن توصیــف در یکســال آینــده 
ــد  ــري نخواه ــم گی ــر چش ــوالد تغیی ــت ف ــت صنع ــم وضعی ه
ــن  ــا ای ــه ب ــد ک ــي آی ــش م ــئوال پی ــن س ــال ای ــت. ح داش
آینــده پیــش رو چــه بایــد کــرد؟ بــه یقیــن یکــي از مهمتریــن 
اقدامــات بنــگاه هــاي صنعتــي مدیریــت کاهــش هزینــه بــراي 
ــوارد  ــه برخــي از م ــش هزین ــود اســت.در کاه ــاي موج واحده
در کنتــرل مدیــر و برخــي ماننــد بــرق و گاز خــارج از کنتــرل 
ــر اســت. البتــه در کشــور مــا مزیتهایــي نیــز وجــود دارد.  مدی
در خصــوص نیــروي کار، زمانــي قیمــت تمــام شــده ارزان بــود 
ولــي االن دســتمزد نیــروي کار ایــران بــه اروپــا نزدیــک شــده 
اســت بــه عنــوان مثــال نفرســاعتي کــه بــراي تولیــد یــک تــن 
فــوالد هزینــه میکنیــم بیــش از چنــد برابــر اســت. در گزارشــي 
آمــده بــود یــک کارخانــه در اروپــا بــا ظرفیــت 1,6 میلیــون تــن 
ــر  ــا 450 نف ــزه دارد ب ــرم و گالوانی ــورد گ ــازي و ن ــه فوالدس ک
ــه  ــش هزین ــد در کاه ــا بای ــگاه ه ــال بن ــود در هرح اداره میش

منابــع را نیــز مدیریــت کننــد.
یکــي دیگــر از مــواردي کــه بایــد در ایــن راســتا بــه آن توجــه 
ــر  ــزوده باالت ــا ارزش اف ــت و ب ــوالت باکیفی ــد محص ــود تولی ش
اســت و فوالدهــاي کیفــي بــا نــگاه صادارتــي بایــد تولیــد شــود. 
در واقــع در افــق 1404 کــه قــرار اســت 55 میلیــون تــن فــوالد 
ــا 35 میلیــون تــن مصــرف  تولیــد شــود در نهایــت بیــن 30 ت
داخلــي وجــود دارد پــس بایــد توســعه بــا نــگاه صــادارت انجــام 
شــود و تمــام ســرمایه گــذاري در صنعــت فــوالد در بخشــهاي 
مــکان یابــي، تکنولــوژي، بــازار و گســترش بــازار بایــد بــا نــگاه 

صادراتــي باشــد .
البتــه بایــد بپذیریــم تولیــد بــا حجــم پاییــن جــواب نمیدهــد.

گرفتاریهایــي کــه امــروز فوالدســازهاي خــرد درگیر آن هســتند 
ــازها  ــر فوالدس ــوند. اگ ــکلدار ش ــم مش ــردا ه ــود ف ــث میش باع
ــع شــده و  ــوند، تجمی ــره اي احــداث ش ــه جزی ــاي اینک ــه ج ب
کنسرســیوم بــا هــدف تولیــد فــوالد بــا ظرفیــت بــاال را ایجــاد 
کننــد بــراي زیربناهــا هــم بایــد یــک بــار برنامــه ریــزي شــود.

ــت در ســال  در خصــوص اقدامــات مــورد انتظــار از ســوي دول
آینــده و بــه خصــوص در ایــن مقطــع بایــد بــه تســهیات ارزان 
ــرژي  ــرخ ان ــرد. ن ــاره ک ــردش اش ــرمایه در گ ــراي س ــت ب قیم
ــوالد شــکننده اســت. جــا  ــراي صنعــت ف ــي ب در وضعیــت فعل
دارد دولــت نــرخ انــرژي را افزایــش ندهــدو یارانــه اي کــه قــرار 
اســت  بابــت ســوخت و انــرژي بــه صنعــت پرداخــت شــود نیــز 
ــل واردات  ــد از تولیــد داخــل در مقاب ــت بای پرداخــت گردد.دول
حمایــت کنــد و جلــوي واردات را بگیــرد. همــه کشــورها چــه 
صنعتــي و ثروتمنــد و فقیــر از تولیــد داخــل در برابــر واردات بــا 
قوانیــن ضــد دامپینــگ یــا بــا اعمــال تعرفــه حمایــت میکننــد. 
در هــر حــال مــا نمیتوانیــم بگوییــم بــا آنهــا تفــاوت داریــم. در 
ــواردي اســت  ــر از م ــي یکــي دیگ ــاي صادرات ــه مشــوق ه ادام
ــال  ــت اســت. تقویــت ری کــه مــورد انتظــار فوالدســازان از دول
مهــم اســت امــا بایــد بــه یــک تولیــد کننــده مشــوق صادراتــي 
ــاله  ــر س ــه ه ــده اي ک ــا تولیدکنن ــود ت ــید داده ش ــا سوبس ی

15درصــد افزایــش هزینــه دارد بتوانــد در عرصــه رقابــت حفــظ 
شــود و در ادامــه دولــت بــا تعرفــه مالیــات بــر درآمــد شــرکتها 
را حمایــت کنــد تــا بتواننــد طرحهــاي توســعه خــود را پیــاده 

کننــد .
پانل آزاد با حضور مسئوالن دولتي و خصوصي

ششــمین همایــش چشــم انــداز صنعــت فــوالد و معــدن ایــران 
ــي برگــزار شــد کــه تعــدادي از مســئوالن  روز گذشــته در حال
ــه ســئواالت و  دولتــي و بخــش خصوصــي در یــک پانــل آزاد ب
چالشــهاي مطــرح شــده از ســوي فعــاالن صنعــت فــوالد پاســخ 
ــش،  ــن بخ ــث ای ــن مباح ــش برانگیزتری ــي از چال ــد. یک دادن
مربــوط بــه موضــوع قیمت گــذاري فــوالد بــود. جعفر ســرقیني، 
معــاون امــور معــادن و صنایــع معدنــي وزیــر صنعــت، معــدن و 
تجــارت در ایــن بخــش تأکیــد کــرد کــه ایــن وزارتخانــه قصــد 
نــدارد بــراي فــوالد قیمــت تعییــن کنــد، امــا قــول میدهــد در 
ــد.  ــاط عمــل کن ــا احتی ــه ب ــوارض گندل ــا کاهــش ع ــاط ب ارتب
ــدرو  ــل ایمی ــأت عام ــس هی ــیان، رئی ــدي کرباس ــن مه همچنی

سیاســت دولــت را کنتــرل قیمــت از ســوي بخــش خصوصــي و 
ــازار دانســت. میــزان عرضــه و تقاضــا در ب

بهــرام ســبحاني، مدیرعامــل شــرکت فــوالد مبارکــه اصفهــان در 
ایــن پانــل بــا تأکیــد بــر اینکــه تعــادل میــان عرضــه و تقاضــا 
ــذاري از ســوي  ــدارد، گفــت: چارهــاي جــز قیمــت گ وجــود ن
ــه  ــا ب ــده ب ــرود در ســالهاي آین ــا انتظــار می ــت نیســت؛ ام دول
ــذاري محصــوالت  ــادل رســیدن عرضــه و تقاضــا، قیمــت گ تع

ــازار تعییــن شــود. فــوالدي از ســوي مکانیــزم ب
ــن  ــه ای ــان در ادام ــه اصفه ــوالد مبارک ــرکت ف ــل ش مدیرعام
پانــل بــا تأکیــد بــر مشــکات و چالشــهاي پیــش روي صنعــت 
ــتگانه  ــاي هش ــت از طرحه ــه صحب ــي ک ــت: زمان ــوالد گف ف
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــم ک ــه اي را میبینی ــع عارض ــود، در واق میش
ــه  ــاي جــز ب ــه چاره ــي رســیده ک ــه جای ــي ب ــات اجتماع توقع
ــت  ــي اس ــن در حال ــدارد. ای ــود ن ــا وج ــاندن طرحه ــام رس اتم
ــي اقتصــادي  ــا در شــرایط فعل ــه طرحه ــدازي اینگون ــه راهان ک

ــت. نیس
ــران  ــوالد در ای ــت ف ــودن صنع ــي ب ــه خصوص ــد ب ــا تأکی وي ب
اظهــار کــرد: در حــال حاضــر در بخــش فــوالد خــام 22 میلیــون 
ــن  ــون ت ــا 16 میلی ــا تنه ــود دارد ام ــد وج ــت تولی ــن ظرفی ت
ــا 50 درصــد  ــا ب ــز تنه ــورد نی ــم و ن ــد میکنی ــوالد خــام تولی ف

ظرفیــت خــود در حــال فعالیــت اســت.
وي همچنیــن بــا تأکیــد بــر ایــن موضــوع کــه هیچکــس موافــق 
ــوان  ــت، عن ــث نیس ــخص ثال ــک ش ــط ی ــذاري توس ــت گ قیم
ــود  ــا وج ــه و تقاض ــان عرض ــي می ــه تعادل ــي ک ــا زمان ــرد: ت ک
ــن  ــازار تعیی ــزم ب ــا مکانی ــوان قیمــت را ب نداشــته باشــد، نمیت
کــرد، پــس چارهــاي جــز قیمــت گــذاري ازســوي دولــت وجــود 
ــادل  ــه تع ــا ب ــده ب ــالهاي آین ــرود در س ــار می ــا انتظ ــدارد؛ ام ن
رســیدن عرضــه و تقاضــا قیمــت گــذاري محصــوالت فــوالدي 

ــازار تعییــن شــود. توســط مکانیــزم ب
الزم بــه توضیــح اســت در ایــن همایــش دو روزه کــه بــا حضــور 
معاونیــن و مدیــران و کارشناســان شــرکت فوالدمبارکــه برگــزار 
شــده بــود فوالدمبارکــه بــا برپایــي غرفــه در نمایشــگاه جانبــي 
ــي  ــت زیربنای ــن صنع ــه ای ــدان ب ــه من ــراي عاق ــش پذی همای

بــود.
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ائتـالف	مـردان	آهنـین	صنـعت	-	حوزه	انتخابیه	شهر	اصفهان
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پدر	بازیگر	محبوب	تلویزیون	و	سینما	اکبر	عبدی	درگذشت

یک	دورهمی	با	نقش	آفرینی	مهران	مدیری

مراسم ترحيم پدر اكبرعبدی روز پنجشنبه هفته گذشته با حضور هنرمندان و ديگر شخصيت های معروف برگزار شد.

ــن  ــوان »دورهمــی« از ای ــا عن ــد شــبکه نســیم ب ــه جدی ایســنا: برنام
ــه عنــوان بازیگــر ایــن مجموعــه  ــری ب ــا حضــور مهــران مدی هفتــه ب

ــد.  ــاز می کن ــود را آغ ــط خ ضب
مجموعــه ترکیبــی نمایشــی »دورهمــی« کــه پیــش از ایــن بــا عنــوان 
»زعفــرون« معرفــی شــده بــود، همچنیــن با حضــور بازیگرانــی از جمله 
الیــکا عبدالرزاقــی، مهــران رنجبــر، شــقایق دهقــان و امیرمهــدی ژولــه 

همــراه اســت.
»دورهمــی« یــک مجموعــه نمایشــی ترکیبــی اســت و شــامل 
ــران  ــز بازیگ ــه ج ــت و ب ــاگران اس ــور تماش ــا حض ــتندآپ کمدی ب اس
ــا  ثابــت در هــر قســمت یــک بازیگــر مهمــان نیــز حضــور دارد کــه ب
ــای  ــران وارد فض ــایر بازیگ ــا س ــراه ب ــن هم ــل دوربی ــور در مقاب حض

ــد. ــد ش ــه خواه ــدی قص ــیرین و کم ش
ســاخت دکــور ایــن مجموعــه تلویزیونــی بــه پایــان رســیده اســت و در 

هفتــه آتــی کلیــد خواهــد خــورد.
 »دورهمــی« قــرار اســت از شــبکه نســیم پخــش شــود. ایــن مجموعــه 
تلویزیونــی بــه تهیه کنندگــی هاشــم رضایــت و حمیــد رحیمــی نــادی 

و نویســندگی امیرمهــدی ژولــه در حــال ســاخت اســت.
مهــران مدیــری پــس از »در حاشــیه 1« کــه در آن هــم کارگردانــی و 
هــم ایفــای نقــش کــرد، در مجموعــه »دورهمــی« بــه عنــوان بازیگــر 

ــد. ــش می کن ــای نق ایف

ــیا  ــار آس ــال اخب ــایت فوتب ــدی س ــاس رده بن ــر اس ب
علیرضــا جهانبخــش برتریــن بازیکــن آســیایی شــاغل 

ــد. ــا ش در اروپ
ســایت football channel asia کــه هــر مــاه برتریــن 

بازیکنــان آســیایی شــاغل در اروپــا را انتخــاب می کنــد 
در جدید تریــن انتخــاب خــود علیرضــا جهانبخــش 
ــن  ــوان برتری ــه عن ــد را ب ــار هلن ــم آلکم ــن تی بازیک

ــرد. ــاب ک ــیا انتخ ــاه آس ــن م بازیک
جهانبخــش در 4 هفتــه گذشــته بــا گل و پــاس  گل های 
خــود نقــش بــه ســزای در موفقیــت تمیــش ایفــا کــرده 
اســت و مــورد توجــه کارشناســان فوتبــال آســیا قــرار 

گرفتــه اســت.
ســایت فوتبــال آســیا در جهــت ارتقــای ســطح فوتبــال 
ــرد  ــی عملک ــی و بررس ــاز ده ــه امتی ــروع ب ــیا ش آس
ــت و  ــته اس ــا داش ــاغل در اروپ ــیایی ش ــان آس بازیکن
عملکــرد بازیکنــان آســیایی شــاغل در 7 لیــگ معتبــر 

ــت. ــرار داده اس ــن ق ــره ذره بی ــا را زی اروپ
در آخریــن رده بنــدی ایــن ســایت جهانبخــش بــه دلیل 
ارســال 2 پــاس گل و یــک گل در مــاه ژانویــه بــا امتیــاز 

02/8 بــه عنــوان برتریــن بازیکــن انتخاب شــد.
کــره ای  مدافــع  هنــگ  هــو  جئونــگ  دوم  رده  در 
ــرار دارد. ــکان دوم ق ــاز 76/7 در م ــا امتی ــبورگ ب آگس

   بــه گــزارش پایــگاه خبــری اداره کل  ورزش و جوانــان  اســتان 
اصفهــان بــه نقــل از ســایت  فدراســیون پهلوانــی و زورخانــه ای، 
ایــن مســابقات  در ســالن ورزشــی 17 شــهریور اصفهــان برگــزار 
شدوشــرکت کننــدگان از 27 اســتان کشــور بــرای کســب عنــوان 
ــرخ  ــز، ج ــرخ تی ــاده، چ ــنگ، کب ــای س ــته ه ــی در رش قهرمان
ــری  ــل گی ــازی و می ــل ب ــازی، 3و4و5و6 می ــل ب ــی، 2 می چمن
ــر  ــکار یکدیگ ــه پی ــرم ب ــنگین و در اوزان 90- و 90+ کیلوگ س

رفتنــد.
ــر دو وزن  ــازات تیمــی در ه ــان در مجمــوع امتی ســرانجام اصفه
90- و 90+ کیلوگــرم بــه مقــام نخســت ایــن رقابــت هــا دســت 

یافــت.
    تیــم آمادگــی جســمانی بانــوان اداره کل در رقابتهــای قهرمانــی 
ــد  ــزار ش ــهر برگ ــه در بوش ــان ک ــان وزارت ورزش و جوان کارکن
؛یــک نشــان طــا ، یــک نقــره و یــک برنــز کســب کــرد. در ایــن 
مســابقات کــه بــا حضــور تیمهــای آمادگــی جســمانی بیســت و 
هفــت اســتان کشــور برگــزار شــد، ایــن رقابتهــا بــا حضــور قریــب 
ــان  ــان ادارات کل ورزش و جوان ــر ورزشــکار از کارکن ــه 200 نف ب
سراســر کشــور در قالــب 27تیــم از روز پنجشــنبه 29بهمــن مــاه 
بــه مــدت دو روز بــه میزبانــی بوشــهر در 5رده ســنی برگــزار شــد. 
ــا  ــا ترکیــب مون ــن اداره کل ب ــوان ای ــم آمادگــی جســمانی بان تی

حــق شــناس،نرگس قدوســی،گیتا گابــی، گلنــار حســینی و لیــدا 
نیریــزی بــه مربیگــری و سرپرســتی ســمانه حبیبــی و آرزو مهنــا 
در مجمــوع بابــه مقــام چهــارم تیمــی رســید. تیمهــای خراســان 
رضــوی ، گلســتان و تیــم وزارت ورزش و جوانــان نیــز بــا امتیــاز 

بــه ترتیــب اول تــا ســوم شــدند.
ناظــر و کارشــناس زمیــن فدراســیون جهانــی بیســبال و ســافتبال 
از آغــاز عملیــات اجرایــی ســاخت ایــن زمیــن ظــرف یکمــاه آینده 
خبــر داد و گفــت: زمیــن اختصاصــی ایــن دو رشــته در اصفهــان 
ــرای  ــی« کــه ب قابلیــت بیــن المللــی شــدن دارد. ســاندرو مورون
ــه اصفهــان ســفر  بررســی و تهیــه برنامــه ســاخت ایــن زمیــن ب
ــرداری جهــت آزمایــش خــاک در اعمــاق  ــه ب ــزود: نمون کــرد، اف

مختلــف ایــن زمیــن انجــام شــده اســت.
ــده و  ــای آین ــه آزمایشــگاه طــی روزه ــج اولی ــه نتای ــس از ارائ وپ
تهیــه و تکمیــل چــک لیســتهای مرتبــط، بــرآورد هزینــه ســاخت 

آن اعــام مــی شــود.
ــال  ــت هندب ــی هیئ ــع انتخابات ــینی در مجم ــد سلطان حس محم
اســتان اظهــار داشــت: بــا انتخــاب ســید ابوالحســن مهــدوی بــه 
عنــوان رئیــس فدراســیون، جامعــه هندبــال ایــران نفــس تــازه ای 

کشــید و بــه آینــده امیــدوار شــد.

روی	خط	ورزش	اصفهانجهانبخش	بهترین	بازیکن	ماه	آسیا	در	اروپا	شد
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راهكارهايي براي افزايش خالقيت كود ك
کــود کان چقــد ر نیــاز بــه فراگیــري خاقیــت د ارنــد ؟ آیــا 
ــت  ــوزش خاقی ــا آم ــه آن ه ــالي ب ــت از خرد س الزم اس
د هیــم؟ و باالخــره بــه چــه روش یــا روش هایــي 
د اد ؟  خاقیــت  آمــوزش  کــود کان  بــه  مي توانیــم 
ــم  ــا مي خواهی ــه م ــت چیســت ک ــاي خاقی حــال معن

ــند ؟ ــته باش ــزاري د اش ــن اب ــان چنی کود کانم
ــکار  ــد اف ــرد بتوان ــي ف ــت؛ یعن ــوآوري اس ــت، ن خاقی
ــو  ــي ن ــد و مفهوم ــب کن ــم ترکی ــا ه ــه ها را ب و اند یش
بیافرینــد . تعاریــف متفاوتــي د ر مــورد  خاقیــت وجــود  
د ارد امــا عمــد ه ایــن تعاریــف معتقد نــد  کــه خاقیــت به 
تولیــد چیــزي مي انجامــد کــه اصیــل و ارزشــمند و نــو 
اســت. منتهــي خاقیــت، مجموعــه بــه کارگیــري چنــد 
قــوه اســت؛ هــوش، پشــتکار و توانایــي تفکــر متفــاوت، 
باهــم بــه خاقیــت مي انجامــد . کــود کان معمــوال همــه 
این هــا را د ر کنــار هــم د ارنــد  امــا د ر مســیر خاقیتشــان 
ممکــن اســت بــا موانعــي روبــه رو شــوند  کــه خیلــي زود 
قــوه خاقشــان ضعیــف شــود . مــا چنــد تمریــن ســاد ه 
بــراي افزایــش خاقیــت کود کتــان پیشــنهاد مي کنیــم.

چند تمرین ساد ه براي افزایش خاقیت کود کان
سؤاالتش را بشنوید 

ســعي کنیــد  کنجــکاوي کود ک تــان را برانگیزیــد ، 
ــخ  ــن پاس ــوي یافت ــه س ــنوید  و او را ب ــؤاالتش را بش س
ــخ د ر  ــرارد اد ن پاس ــوض ق ــن د ر ع ــد . ای ــت کنی هد ای
ــود ک،  ــراي کنجــکاو شــد ن ک ــود ک اســت. ب د ســت ک
الزم اســت کــه او را د ر محیطــي غنــي قــرار د هیــد . براي 
ایــن کار نیــازي بــه صــرف هزینــه و وقــت خیلــي زیــاد  

نیســت.
ــا  ــد ی ــه ای ــه مســافرت رفت ــه ب ــي ک ــي اســت زمان کاف
ــا  ــتید و ی ــان هس ــک خیاب ــور از ی ــال عب ــي د ر ح حت
ــد ،  ــه یــک گــرد ش آخــر هفتــه اي مي روی ــي کــه ب زمان
ــرد ن  ــت ک ــا د رس ــک ی ــک کی ــن ی ــن پخت ــي حی حت
ــنا  ــف آش ــایل مختل ــل و وس ــا عوام ــود ک را ب ــار، ک ناه
کنیــد  و بگذاریــد روي آن هــا تمرکــز کــرد ه و بــا آن هــا 
ــرس  ــرایطي از ت ــن ش ــا را د ر چنی ــد . آن ه ــت بگذران وق
آســیب د یــد ن، کثیــف شــد ن و... محــد ود  نکنیــد . بــراي 
مثــال، یــک کفشــد وزک را بــه کــود ک نشــان د هیــد و 
از او بخواهیــد خــوب بــه آن نــگاه کنــد و روي د ســتش 
ــا ســؤاالت  لمــس کنــد . د ر چنیــن شــرایطي کــود ک ب
مختلفــي روبــه رو مي شــود ؛ »مامــان! کفشــد وزک نفــس 
ــذا مي خــوره؟« ،  ــا! کفشــد وزک هــم غ مي کشــه؟«، »باب

ــاد ؟« و... ــا می ــه د نی »کفشــد وزک چطــوري ب
چیزهاي نیمه تمام را تمام کند 

چنیــن نباشــد کــه قصه هــا را از ابتــد ا تــا انتهــا شــروع 
بــه خوانــد ن کنیــد  و بعــد کتــاب را ببند یــد و بــه کود ک 
ــي از  ــه بخــواب«! یک ــوم شــد ، د یگ ــد : »خــب تم بگویی
تمرین هــاي ایجــاد تفکــر خــاق د ر کــود ک ایــن اســت 
کــه از او بخواهیــد چیزهــاي نیمــه تمــام را تمــام کنــد . 
مثــا د اســتاني را تــا نیمــه بخوانیــد و از کــود ک بخواهید 
بــراي آن یک پایان بســازد . نقاشــي نیمه کاره اي بکشــید 
و بخواهیــد آن را تمــام کنــد . د ر جمع خانــواد ه وقت هایي 
ــه ایــن  ــازي جملــه ســازي اختصــاص د هیــد ، ب ــه ب را ب
ــر د وم  ــد و نف ــه مي گوی ــک کلم ــر اول ی ــه نف ــکل ک ش
بایــد  کلمــه اي بــه کلمــه اول اضافــه کنــد کــه ترکیــب 
ــا  ــت ب ــد و د ر نهای ــازه اي بد ه ــي ت ــه معن ــن د و کلم ای
یــک د اســتان یــا جملــه خاقانــه روبــه رو خواهیــد  بــود .

کارد ستي د رست کند 
د رســت کــرد ن کارد ســتي هاي متنــوع، تفکــر و خاقیت 
کــود ک را تقویــت مي کنــد . اســباب بازي هایــي کــه بــه 
ــتي ها را  ــواع کارد س ــرد ن ان ــت ک ــکان د رس ــود ک ام ک
ــد  و  ــت مي کن ــود ک را تقوی ــاق ک ــن خ ــد ذه مي د ه

ــد . ــرورش مي د ه ــق را د ر او پ ــازند گي و خل ــس س ح
بگذارید اتاقش را تزئین کند 

ــا کارتــن  ــزرگ، مثــل کارتــن یخچــال ی یــک کارتــن ب
ــود ک  ــد  و از ک ــه کنی ــم تهی ــاد ار و محک لباسشــویي ج
ــد . او از  ــود ش کن ــاق خ ــه ات ــل ب ــد آن را تبد ی بخواهی
ایــن کار لــذت مي بــرد . حتمــا خواهیــد  د یــد  کــه چطــور 
ــد   ــزان مي کن ــف آوی ــاي مختل ــوارش چیزه ــه د ر و د ی ب
و برایــش پنجــره و د ود کــش مي ســازد . وســایلي را کــه 
مي خواهــد  د ر اختیــارش بگذاریــد و بگوییــد  د ر و د یــوار 
اتــاق جد یــد ش را مي توانــد  هــر طــور کــه د وســت د ارد 

تزئیــن کنــد یــا روي آن نقاشــي بکشــد .

دختري كه 17 روز پس از شهادت پدر به دنيا آمد
روايت حلما، فرزند 40 روزه شهيد مدافع حرم

ــب)س(  ــرت زین ــات حض ــور؛ از صف ــي صب ــا یعن حلم
اســت. ایــن اســم را خــودش انتخــاب کــرد. مثــل همــه 
خانه هایــي کــه در آن بحــث انتخــاب اســم بــراي مســافر 
کوچــک خانــه کــه در راه اســت، وجــود دارد. داخــل ایــن 
خانــه هــم نظــرات مختلفــي بــراي انتخــاب اســم یکــي 
یکدانــه بابــا وجــود داشــت. مــادر حلمــا مي گویــد: مــن 
ــم  ــاب مي کردی ــم انتخ ــم( اس ــادر میث و مادربزرگش)م
ــودش را  ــر خ ــم نظ ــم ه ــه میث ــتم ک ــت داش و دوس
ــودت  ــت: »خ ــم، مي گف ــه مي گفت ــر چ ــي ه ــد ول بگوی
ــن  ــول دارم.« م ــرت را قب ــم نظ ــن ه ــن. م ــاب ک انتخ
دوســت داشــتم از القــاب حضــرت زهــرا)س( یــا حضرت 
ــي داد.  ــچ نظــري نم ــم هی ــي میث ــد ول ــب)س( باش زین
بیــن اســم حلمــا و نازنیــن زهــرا مانــده بودیــم. یــک روز 
منــزل خواهــر میثــم بودیــم بــه شــوخي در جمــع گفتم: 
ــد  ــا بگوی ــد ت ــا نمي آی ــه خــواب م »چــرا هیــچ کــس ب
اســم بچــه را چــه بگذاریــم؟« همــان موقــع آقــا میثــم 
خوابیــد یــا خــودش را بــه خــواب زد و بعــد بلنــد شــد و 
گفــت: »خــواب دیــدم یکــي آمــد در خوابــم و گفت اســم 
دخترمــان را حلمــا بگذاریــم.« مــن وقتــي چهــره اش را 
ــن  ــع رفت ــد. موق ــدم شــوخي مي کن ــدم مي فهمی مي دی
هــم خندیــد و بــه شــوخي گفــت: »زهــره مــن وصیــت 

ــذاري.« ــا بگ ــم اســم بچــه را حلم مي کن
ــد.  ــا آم ــه دنی ــي ب ــم نجف ــهادت میث ــد از ش 17 روز بع
ــا دیــدن  ــود و ب پــدري کــه مشــتاق دیــدن دختــرش ب
لبــاس نــوزادي کــه بــراي او خریــداري مي شــد، دلــش 
غنــج مي رفــت، خیلــي زود از او دل کنــد و رفــت. حتــي 
صبــر نکــرد تــا چیــده شــدن اتــاق نــوزاد را ببینــد و بــه 
یــاد بســپارد کــه همــه مهیــاي آمــدن دختــر کوچــک 
ــرت  ــه حض ــقش ب ــون عش ــرد چ ــر نک ــتند. صب او هس
زینــب)س( بیش تــر از ایــن حرف هــا بــود. چــون 
ظلــم بــه حــرم اهــل بیــت)ع( و مــردم مظلــوم ســوریه 
توســط تروریســت هاي تکفیــري، غیرتــش را بــه جــوش 
ــز  ــردن را جای ــل ک ــرایط تعل ــن ش ــود و در ای آورده ب

نمي دانســت.
ــه مــاه حلمــا  ــه مــادر پاب ــود کــه تلفنــي ب در ســوریه ب
گفــت: »ســپردمتان بــه حضــرت زینــب)س( و از خانــم 
خواســته ام بــه شــما ســر بزنــد.« مــادر میثــم مي گویــد: 
»بعــد از شــهادت میثــم خیلــي دلــم مي خواســت 
ــش  ــت مي بینم ــر وق ــا ه ــود ت ــبیه او بش ــدش ش فرزن
ــان  ــاه همزم ــم.« 12 آذرم ــرم بیفت ــاد پس ــي زود ی خیل
ــدا...  ــرت اباعب ــهیدان حض ــاالر ش ــن س ــام اربعی ــا ای ب
ــدش 29  ــا فرزن ــه شــهادت رســید و تنه الحســین)ع( ب
آذرمــاه بــه دنیــا آمــد. حــاال حلمــا درســت شــبیه پــدر 
ــدش  ــر از تول ــد روز بیش ت ــد چن ــت. هرچن ــده اس ش
نمي گــذرد امــا شــباهت او بــا پــدر آن قــدر زیــاد اســت 
کــه همــه را شــگفت زده کنــد. حــاال ایــن نــوزاد 40 روزه 
ــا شــیریني  ــواده ایــن روزهــا از مهمانانــش ب اســت. خان
پذیرایــي مي کنــد و تأکیــد مي کنــد کــه: »بعــد از 
ــیریني  ــان ش ــان مهمانانم ــر می ــا دیگ ــا م ــد حلم تول
پخــش مي کنیــم.« حلــم و صبــر در وجــود ایــن مــادر 
و فرزنــد مــوج مي زنــد؛ کســاني کــه ایــن روزهــا یــادآور 

حماســه هاي عظیــم ایثــار و پایداري انــد.
به حلماي ندیده سوگند

ــه در  ــذرد ک ــي بگ ــال از روزهای ــي س ــدود س ــاید ح ش
ــو  ــت بلندگ ــدارس، پش ــه م ــاي کودکان ــعار و دعاه اش
ــوگند... / ــدر س ــده پ ــد ندی ــه فرزن ــد: »ب ــده مي ش خوان
ــوگند...«  ــر س ــون جگ ــوش و خ ــیه پ ــادران س ــه م ب
ــان  ــد، پدرانش ــل از تول ــه قب ــي ک ــد کودکان ــم نبودن ک
ــهادت  ــه ش ــه ب ــده و در جبه ــگ ش ــدان جن ــي می راه
مي رســیدند و بچه هــا در اشعارشــان خــدا را بــه همیــن 
کــودکان قســم مي دادنــد، کودکانــي کــه از لحظــه تولــد 
»فرزنــد مقاومــت« بودنــد و عنایــت خــاص خــدا بــا آن ها 
ــدران و  ــدان، نســل پ ــان فرزن ــي از هم ــود. حــاال خیل ب
مــادران امــروز را ســاخته اند. نســل ســوم انقــاب حــاال 
شــاهد ایــن اســت کــه چگونــه بعــد از گذشــت ســه دهه 
از هشــت ســال دفــاع مقــدس، روایــت مقاومت، شــهادت 
و حماســه دوبــاره در درخشــش نــام »مدافعــان حــرم«، 

جــان گرفتــه اســت.
ــه در  ــتیم ک ــي هس ــاهد فرزندان ــز ش ــا نی ــن روزه ای
ــدران خــود  ــد، پ ــوزادي و حتــي قبــل از تول کودکــي، ن
ــه مقاومــت  ــت)ع( در جبه ــاع از حــرم اهــل بی را در دف
اســامي از دســت مي دهنــد. فرزنــدان شــهداي مدافــع 
حــرم نســل جدیــدي را خواهنــد ســاخت؛ نســل فرزندان 
دهــه نــود کــه نشــاني از خلــق حماســه اي جدیــد دارنــد. 
شــاید ایــن روزهــا نیــز بــراي آن کــه دســت هاي 
خالي مــان از درگاه خــدا چیــزي طلــب کننــد و مشــمول 
لطــف الهــي قــرار گیرنــد، نیازمنــد تکــرار همــان اشــعار 
کــودکان زمــان جنگیــم: »خدایــا! بــه فرزنــد ندیــده پــدر 

ســوگند...«
گفتنــي اســت »شــهید میثــم نجفــي« متولــد 1367 از 
نیروهــاي ســپاه حضــرت محمــد رســول ا...)ص( تهــران 
بــزرگ بــود. او بــراي دفــاع از حریــم اهــل بیــت عصمــت 
و طهــارت)ع( و در جریــان عملیــات مستشــاري بــه 
ــب  ــري در حل ــت هاي تکفی ــا تروریس ــه ب ــور مقابل منظ
ســوریه مجــروح مي شــود و بــه کمــا مــي رود؛ امــا 
ــي نمي کشــد کــه او هــم همچــون دیگــر اعضــاي  طول
کاروان شــهداي مدافــع حــرم، به ســوي ســاالر شــهیدان 
حضــرت اباعبــدا... الحســین)ع( پرمي کشــد. )منبــع: 

تســنیم(

مدافعان	حرمخالقیت
گزارشي	از	وضعیت	نابهنجار	تئاتر	فجر	ترویج	امور	غیر	اخالقي	در	سالن	هاي	بسته	تئاتر!

ــرایطي  ــر و در ش ــم فج ــنواره فیل ــوي جش در هیاه
کــه عمــده فعالیت هــاي رســانه ها معطــوف بــه 
ــت،  ــده اس ــالیانه ش ــري س ــداد هن ــن روی ــاز ای آغ
در تاالرهــاي نمایشــي همیــن شــهر و در گوشــه 
ــر  ــنواره تئات ــار جش ــراي آث ــالن هاي اج ــار س و کن
ــتوانه  ــي پش ــار ب ــي آث ــي برخ ــاهد رخ نمای ــر ش فج
از اخــاق و منــش ایــن مملکــت اســامي هســتیم و 
ــگاران  ــه دلیــل عــدم پیگیــري گزارشــگران و خبرن ب
ــدون  ــداد، شــرایط ناگــوار فــوق ب رســانه از ایــن روی

ــد.  ــرا در مي آی ــه اج ــري ب ــتوانه خب پش
ــي  ــاهد نمایش های ــه ش ــرار اســت ک ــن ق قصــه از ای
در جشــنواره تئاتــر فجــر هســتیم کــه انــگار از 
هیچ گونــه فیلتــري از ســوي مســؤوالن فرهنــگ 
ــي و  ــاي نمایش ــامي و اداره کل هنره ــاد اس و ارش
دبیــر جشــنواره و مســؤوالن مرتبــط رد نشــده و 
ــان  ــده مخاطب ــر دی ــزي در براب ــه ممی ــدون هرگون ب
بــا توجــه بــه این کــه ســالن هاي  درآمده انــد و 
ــش  ــوده و بخ ــل ب ــوال تکمی ــر معم ــنواره تئات جش
مهمــي از ظرفیــت آن را افــراد دانشــجو و قشــر 
ــي  ــان ب ــودن ایــن جری ــر مي کننــد، حــاد ب جــوان پُ

مي شــود.  بیش تــر  اخاقــي 
ــده در  ــش درآم ــه نمای ــت ب ــي هوی ــار ب ــي از آث یک
جشــنواره ســي و چهــارم تئاتــر فجــر، نمایــش 
»صندلــي هــا« بــه نویســندگي و کارگردانــي حســین 
رحیمــي و گــروه هنــري پاپیــون بــوده کــه بــا حضور 
ــت و ســازنده  ــه رف ــه روي صحن ــول ب ــر معل 2 بازیگ
ــراد هــر چــه را کــه در  ــن اف ــا ســوء اســتفاده از ای ب
جهــت غیراخاقــي بــود در بیــن دیالوگ هــا و رفتــار 
ــل  ــه تحم ــارانه ک ــواردي شرمس ــرار داد؛ م ــا ق آن ه
ســختي از تماشــاي آن رقــم خــورد کــه حتــي بیــان 

ــود! ــد ب ــن نوشــتار مشــکل خواه آن هــم در ای
نمایــش »صندلــي هــا« کــه براســاس نمایشــنامه اي 
ــده  ــا در ای ــده، تنه ــرا درآم ــه اج ــکو ب از اوژن یونس
اولیــه اش مبنــي بــر رؤیاهــاي ســرکوب شــده زوجــي 

ــداد  ــا و رخ ــده و از فض ــان مان ــاي آرزوهاش در دری
ــي  ــاي جنس ــره برداري ه ــته به ــا مي توانس ــوق ت ف
کــرده اســت، چنــان کــه بازیگــر مــرد ایــن نمایــش 
بارهــا در برابــر تماشــاگران اقــدام بــه گفتــن کلماتــي 
رکیــک و نشــان دادن عائمــي غیــر اخاقــي و 
ــر  ــا بازیگ ــي ب ــط جنس ــادار از رواب ــي معن اصطاحات

زن نمایــش مي کنــد. 
ــي  ــور خیال ــا تص ــه ب ــش ک ــن نمای ــي از ای در بخش
مــرد  ســخنراني  مراســم  در  میهمانانــي  حضــور 
ــه و  ــرد غریب ــا م ــص زن ب ــاهد رق ــد، ش رخ مي ده
ــر از  ــي دیگ ــا زن ــرد ب ــص م ــرادف رق ــه شــکلي مت ب

ــتیم.  ــان هس میهمان
ــارانه و  ــي شرمس ــانه هاي جنس ــواع نش ــن ان همچنی
نمایــش بوســه و بیــان عشــق بازي هــاي مــرد و زن 
ــن  ــه رکیک تری ــا« آن را ب ــي ه ــش »صندل در نمای
ــزه اي  ــر جای ــه اگ ــرده ک ــل ک ــنواره تبدی ــر جش اث
ــب  ــا نصی ــت، حتم ــود داش ــاره وج ــن ب ــم در ای ه
ایــن رو ســوء  از  اثــر مي شــد!  ایــن  کارگــردان 
اســتفاده از بیمــاران ســندرم داون و معلــول در ایــن 
نمایــش شــرایطي از رفتــار و گفتارهــاي شــنیع و غیر 
ــددي  ــوارد متع ــا در م ــم زد. مث ــل تحمــل را رق قاب
ــري  ــل دکت ــش مقاب ــه زن در خیال ــم ک ــاهد بودی ش
قــرار گرفتــه و در صــدد جلــب توجهــش بــراي بازدید 
ــردان  ــه م ــاره ب ــار اش ــد ب ــرار دارد و چن ــش ق اندام
گرانقــدر مي کنــد. مــرد هــم بــا نشــان دادن عائمــي 
بــه توصیــف مادمــازل مي پــردازد! و ایــن روایــت غیــر 
اخاقــي همچنــان در صحنــه نمایــش جشــنواره 

ــت.  ــه یاف ــر فجــر ادام تئات
ایــن چــه شــرایطي اســت کــه در برخــي ســالن هاي 
و  مي شــود  عیــان  فحشــا  مــا  نمایــش  بســته 
قصــه بــي اخاقي هــا در ســطح جامعــه و میــان 
خانواده هــا بــه نمایــش درمــي آیــد. آیــا دبیــر 
جشــنواره و ســتاد برگــزاري جشــنواره ایــن نمایــش 
را دیده انــد و حاضــر هســتند بــا خانــواده خــود آن را 

تماشــا کننــد؟ آیــا حتــي اگــر بــه شــکلي نادانســته 
خانــواده اي اهــل ادب و نزاکــت در ایــن نمایــش 
حاضــر شــوند، مي تــوان از اثــرات مخــرب آن چشــم 
ــتفاده از  ــا اس ــه ب ــا جشــنواره اي ک ــرد؟ آی پوشــي ک
ــي  ــي خیال ــري 2 صندل ــه کارگی ــي ء و ب ــاد ش نم
ــم  ــا را روي ه ــه آن ه ــي غریب ــرد و زن ــه م ــوط ب مرب
ســوار کــرده و ســپس توســط همــان بازیگــر معلــول 
اعــام آتــش بــس و عــدم تهاجــم مي کنــد، رویــدادي 
در راســتاي ایــن کشــور و ایــن مــاه گرانقــدر خواهــد 
ــه  ــه نســبت ب ــا فاصل ــه ب ــن گون ــر ای ــس اگ ــود؟! پ ب
مســاله مهــم فجــر انقــاب برخــورد مي شــود، بهتــر 
ــا  ــوق کام ــنواره ف ــدر از جش ــام گرانق ــن ن اســت ای
ــاي  ــد و باري ه ــي بن ــم ب ــر بخواهی ــود. اگ حــذف ش
ــت  ــم، فرص ــوان کنی ــا« را عن ــي ه ــش »صندل نمای
ــن آن  ــداي از ای ــت و ج ــیاري الزم اس ــان بس و زم
ــش  ــن نمای ــاي ای ــم و بازتاب ه ــدر نشــانه ها و عائ ق
ســطحي گسســتاخانه بــوده کــه شــرم و حیــا 
ــل  ــه دلی ــي ب ــد. از طرف ــوان آن را نمي ده اجــازه عن
ــاي  ــود ابزاره ــت و وج ــازي هاي نادرس ــگ س فرهن
تکنولوژیــک غربــي، بــه کارگیــري ادبیــات غیــر 
اخاقــي در جامعــه رواج یافتــه و در هنــگام اجــراي 
ادبیــات نامناســب »صندلــي هــا« نیــز شــاهد خنــده 
ــم! ــالن بودی ــر در س ــان حاض ــدي مخاطب و عاقمن

آن چــه اهمیــت دارد، تــاش بــراي زدودن ایــن 
شــرایط ناگــوار در بدنــه تئاتــر کشــور اســت کــه بــا 
ــر  ــي و اجرایــي مغای اســتفاده از متن هــاي غیــر ایران
ــي  ــتاي ب ــا در راس ــي م ــي و آئین ــگ دین ــا فرهن ب
ــاس  ــه براس ــي ک ــد؛ معضل ــت مي کن ــي حرک اخاق
ــم  ــا ه ــرت آق ــاي حض ــه نگراني ه ــیده ب ــار رس اخب
تبدیــل شــده و در هنــگام بازدیــد از نمایشــگاه کتــاب 
ــر فرهنــگ و ارشــاد اســامي تذکــر  ــه وزی امســال ب

داده شــده اســت. 
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ــان و هیئــت امنــاء مســجد  ــا شــام والدت ایــن بانــوی بزرگــوار توســط امــام جماعــت، جوان جشــن میــاد حضــرت زینــب )س( مصــادف ب
حضــرت ســجاد )ع( طالخونچــه در محــل مســجد حضــرت ســجاد)ع( برگــزار گردید.ایــن برنامــه بــا حضــور یکــی از مدافعــان حــرم حضــرت 
ــان حــرم حضــرت  ــی یکــی از خدام ــای بابای ــی توســط آق ــودی خوان ــن مدیحــه ســرایی و مول ــان خاطــرات وی و همچنی زینــب )س( و بی

معصومــه )س( همــراه بــود. در ایــن برنامــه قرعــه کشــی نمایشــگاه کتــاب دهــه فجــر برگــزار و بــه برگزیــدگان جوائــزی اهــدا گردیــد.

کارکنــان  فوتســال  مســابقات  دوره  هشــتمین 
ــای  ــازمان ه ــان و س ــتان اصفه ــای اس ــهرداری ه ش
وابســته بــه شــهرداری بــا حضــور شــانزده تیــم 
کاشــان، خمینــی  اصفهــان،  از شــهرداری هــای 
ــدگل،  ــاد، آران و بی ــت آب ــهر، دول ــاهین ش ــهر، ش ش

بهارســتان، باغبهــادران، درچــه، کلیشــاد، نجــف 
ــاد، گلدشــت، قهدریجــان، ســازمان حمــل و نقــل  آب
بهارســتان، مرکــز علمــی کاربــردی شــهرداری هــای 
ــاری  ــازمان همی ــن س ــم چنی ــان، و ه ــتان اصفه اس
ــد. در  ــزار ش ــان برگ ــتان اصفه ــای اس ــهرداری ه ش

ــاه 1394  ــن م ــم بهم ــنبه هیجده ــک ش ــخ ی تاری
ــرکت  ــه ش ــته ب ــالن آبفا)وابس ــازی در س ــتین ب نخس
ــد و  ــزار گردی ــان( برگ ــتان اصفه ــاب اس آب و فاض
بعــد از پایــان مرحلــه مقدماتــی، هشــت تیــم شــامل 
ــهر،  ــاهین ش ــان، ش ــان، کاش ــای اصفه ــهرداری ه ش
ــف  ــاد، و نج ــدگل، کلیش ــهر، آران و بی ــی ش خمین
ــاد بــه مرحلــه بعــد راه یافتنــد کــه از ایــن تعــداد  آب
نیــز تیــم هــای اصفهــان، شــاهین شــهر، کاشــان، و 
دولــت آبــاد بــه مرحلــه نیمــه نهایــی مســابقات صعود 
کردنــد. بــا برگــزاری مســابقات مرحلــه نیمــه نهایــی و 
شــناخت تیــم هــای راه یافتــه بــه مرحلــه رده بنــدی 
ــت  ــنبه بیس ــج ش ــخ پن ــابقات، در تاری ــال مس و فین
ــال در  ــدی و فین ــابقه رده بن ــاه مس ــن م ــم بهم و نه
در ســالن پیــروزی اصفهــان برگــزار گردیــد. مســابقه 
ــان و  ــهرداری کاش ــای ش ــم ه ــن تی ــدی بی رده بن
ــا نتیجــه  ــزار شــد کــه ب ــاد برگ ــت آب شــهرداری دول
5 بــر یــک بــه ســود تیــم شــهرداری کاشــان پایــان 
یافــت و ایــن تیــم بــه مقــام ســوم مســابقات دســت 
ــان و شــهرداری  ــای شــهرداری اصفه ــم ه ــت. تی یاف
شــاهین شــهر نیــز فینــال مســابقات را برگــزار 
ــه  ــا نتیج ــان ب ــهرداری اصفه ــم ش ــه تی ــد ک نمودن

7 بــر یــک بــه برتــری رســید و مقــام نخســت 
کارکنــان  فوتســال  مســابقات  دوره  هشــتمین 
ــای  ــازمان ه ــان و س ــتان اصفه ــای اس ــهرداری ه ش
وابســته بــه شــهرداری بــه خــود اختصــاص داد. هــم 
ــال،  ــدی و فین ــازی رده بن ــن ب ــه بی ــن در فاصل چنی

ــم  ــان تی ــتانه می ــه صــورت دوس ــابقه فوتســال ب مس
ــب  ــم منتخ ــان و تی ــتانداری اصفه ــران کل اس مدی
شــهرداران اســتان برگــزار شــد کــه بــا نتیجــه 
ــید. ــان رس ــه پای ــران ب ــم مدی ــود تی ــه س ــه 2 ب 5 ب
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اختتامیه	هشتمین	دوره	مسابقات	فوتسال	کارکنان	استانداری	و	شهرداری	های	استان	اصفهان	

جلسه ستاد تسهيالت سفر نوروزي شهرستان
بــه گــزارش روابــط عمومــي فرمانــداري مبارکــه ،جــواد 
ــدار در جلســه ســتاد تســهیات  ســلطاني معــاون فرمان
ســفر نــوروزي شهرســتان اظهــار داشــت: بایســتي 
تمــام دســتگاهها بویــژه دســتگاههاي خدمــات رســان بــا 
بررســي نقــاط ضعــف و قــوت در ســال هاي قبل  نســبت 
بــه رفــع کــم و کاســتي هایــي کــه در ســالهاي گذشــته 
ــه خدمــات  وجــود داشــته اســت اقــدام نمــوده و در ارائ
بــه مســافران نــوروزي بــا تعامــل بــا یکدیگــر و همســو با 
هــم حرکــت کننــد تــا انشــاءاله اســباب یــک ســفر ایمن 

بــراي هموطنــان عزیزمــان فراهــم شــود.
ــافران و  ــال مس ــاه ح ــتاي رف ــد در راس ــزود: بای وي اف
ــترهاي  ــتان بس ــن شهرس ــه ای ــوروزي ب ــگران ن گردش
ــه تعــداد الزم  الزم جهــت اقامــت و اســکان مســافران ب

ــود . ــي ش ــش بین ــوب پی و مطل
جــواد ســلطاني  بــه نقــش اداره صنعــت معــدن و تجارت 
و مجمــع امــور صنفــي و ســایر ادارات در امــر تســهیات 
ســفر شهرســتان اشــاره نمــود وتصریــح کــرد : نظــارت بر 
ــگاه ها،  ــا در فروش ــذاري کااله ــع و قیمت گ ــوه توزی نح
ــراي مســافران، آمادگــي  ــدارس شهرســتان ب ــز م تجهی
ــع  ــاني جــاده اي ،توزی ــراي امدادرس ــل دســتگاه ها ب کام
فرهنگــي  مکان هــاي  از  اطاع رســاني  بروشــورهاي 
ــکان،  ــافرین، اس ــت مس ــگري، امنی ــي و گردش ، تاریخ
ــف اعضــاي  ــا و وظای ــن برنامه ه بهداشــت و ...از مهمتری

ایــن ســتاد اســت.
ــش  ــزوم پی ــر ل ــد ب ــا تأکی ــه ب ــدار مبارک ــاون فرمان مع
بینــي تمهیــدات الزم جهــت اســتقبال از مســافران 
نــوروزي عنــوان کرد:تمــام مســووالن شهرســتان بایــد به 
گونــه اي برنامــه ریــزي کننــد کــه زمینــه حضور بیشــتر 
مســافرین نــوروزي  و رفــاه و آســایش آنــان فراهــم گردد.

ــتاد  ــاي س ــه ه ــه کمیت ــن جلس ــت در ای ــي اس گفتن
تســهیات ســفر نــوروزي مشــخص گردیــد و وظایــف به 

ــاغ شــد. اعضــاء اب

تسهیالت	سفرهای	نوروزی
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ــز  ــردم عزی ــه م ــام ب ــا س ب
شهرســتان مبارکــه

احمدپــور  علــی  اینجانــب 
متولــد 1344 در شهرســتان 
مبارکــه ، دوره دبســتان در 
ــه برزگران و راهنمایی  مدرس
در مدرســه پرتــو مبارکــه 
گذرانــدم، دانــش آموز ســال 
اول دبیرســتان بــودم کــه بــا 
مــردم عزیــز شهرســتان، بــه 
ــتیم  ــون پیوس ــع انقابی جم
ــی  ــگ تحمیل ــاز جن ــا آغ و ب
ــان  ــردم و جوان ــا م ــراه ب هم
ــب  ــروی داوطل ــب نی در قال
و  جبهــه  عــازم  بســیجی 
بیــش از شــصت مــاه بــا 
ــه دفــاع از انقــاب  افتخــار ب
و میهنــم پرداختــم. در طول 
هشــت ســال دفــاع مقــدس 

در بیــش از ســیزده عملیــات 
توفیــق  بــه  و  شــرکت 
جانبــازی نایــل شــدم. در 
ســال 1362 ازدواج و حاصل 
خداونــد  لطــف  بــه  آن 
ــد. در  ــی باش ــد م ــه فرزن س
ســال 1368 وارد دانشــگاه 
ــق  ــین )ع( و موف ــام حس ام
عالــی  مــدرک  اخــذ  بــه 
علــوم نظامــی گردیــدم و 
اســامی  آزاد  دانشــگاه  در 
و  کارشناســی  مقطــع  در 
علــوم  ارشــد  کارشناســی 
ــودم.  ــل نم ــی تحصی سیاس
در  تدریــس  ســابقه  دارای 
چهــار دانشــگاه و درحــال 
تدریــس  مشــغول  حاضــر 
مبارکــه  آزاد  دانشــگاه  در 
مقالــه  و چندیــن  هســتم 

منتشــرنموده ام. مــدت ســی 
ــن  ــا عناوی ــال ب ــار س و چه
مدیریتــی در خدمــت مــردم 
عزیــز کشــورم بــوده و مــدت 
خدمــت  از  ســال  پانــزده 
خــود را در تهــران بــودم . 
بــه دلیــل عاقــه شــدید بــه 
شهرســتان عزیــزم ، خانــواده 
ام ســاکن مبارکــه بــوده و 
ــی  ــورت هفتگ ــه ص ــود ب خ
ــن  ــه ای ــته ام و ب ــردد داش ت
شهرســتانم،  بومــی  کــه 

ــم. ــی کن ــار م افتخ

شهرستان برتر با مديريت هوشمند
بدين دانش و اين دل هوشمند         

بدين برز و باال و رای بلند
*تصویــب طــرح هــا و لوایــح مهــم 
حســن  بــر  نظــارت  و  اساســی  و 
ــار  ــت از اقش ــرای حمای ــا ب ــرای آنه اج
ــر  ــر نظی ــیب پذی ــش و آس ــت ک زحم
بیکاران،کشــاورزان،دامداران، فرهنگیان ، 
بانــوان ، بهداشــت و درمــان، راننــدگان و 
کامیــون داران ، بیمــه بازنشــتگان فــوالد 

ــا ــه ه ــن ، یاران و ذوب آه
ــی  ــری در جهــت اجرای ــاش و پیگی *ت
ــم  ــام معظ ــفر مق ــات س ــدن مصوب ش

ــان ــتان اصفه ــری اس رهب
*تاســیس شــورای راهبــردی بــا حضــور 
ــت  ــا جه ــه ه ــد محل ــدگان معتم نماین
پیگیــری مشــکات مــردم شهرســتان 

هــای  طــرح  تکمیــل  و  *پیگیــری 
شهرســتان  اجرایــی  و  عمرانــی 

بــا  تعامــل  و  مســتمر  *دیدارهــای 
شهرســتان اجرایــی  مدیــران 

بــا  تعامــل  و  مســتمر  *دیدارهــای 
کارآفرینــان  و  صنعتگــران 

بــا  تعامــل  و  مســتمر  *دیدارهــای 
مبارکــه فــوالد  شــرکت  مدیــران 

*دیدارهــای مردمــی بــا کشــاورزان، 
ــون داران،  ــدگان و کامی ــداران، رانن دام
ــواده  ــان، خان ــوان، جوان ــان، بان فرهنگی
و  ایثارگــران  و  هــای معظــم شــهدا 

ــتان ــردم شهرس ــی م تمام
ــای  ــروه	ه ــای گ ــت ه ــن اولوی مهمتری
اجــرای برنامــه هــای مــن بــه شــرح زیــر 

مــی باشــد:
کشــاورزان و دامــداران ، راننــدگان و 
ــتگان  ــوان ، بازنشس ــون داران ، بان کامی
آالیندگــی   ، ،آهــن  ذوب  و  فــوالد 
فرهنگیــان   ، درمــان  و  بهداشــت   ،
ــان  ــران ، جوان ــهدا و ایثارگ ــواده ش ،خان

دانشــجویان و 
بــا دعــوت از نماینــدگان محــات و نیــاز 
ــل  ــارت کام ــا نظ ــردم و ب ــنجی از م س
خــودم و چندهــزار کار کارشناســی و 

برنامــه ریــزی دقیــق و هوشــمند در 
و  برنامــه جامــع  راهبــردی  شــورای 
ــاله و  ــداز ده س ــم ان ــا چش ــردی ب راهب

ــودم ــم نم ــاله تنظی ــداف چهارس اه
در چشــم انــداز ده ســاله توســعه و 
تعالــی شهرســتان را مــد نظــر دارم 
و توجــه ویــژه بــه زیرســاخت هــا و 
بــرای تبدیــل شــدن آن بــه شهرســتان 
ــاش خواهــم کــرد و  ــر در کشــور ت برت
در اهــداف چهارســاله، توجــه خــاص 
ــه  ــر محل ــکات ه ــه مش ــیدگی ب و رس
ــا در  ــت انه ــه اولوی ــام س ــل انج و حداق
دســتور کارم خواهــد بود.مــن بومــی 
ــش از ســی  ــا بی شهرســتان هســتم و ب
ســال تجربــه مدیریتــی کــه پانــزده 
ســال آن را در تهــران گذرانــدم و بیســت 
ــا ســردار   و دو ســال همــراه و همــگام ب
شــهید کاظمــی و ارتباطــات بســیار 
ــد  ــه من ــل ضابط ــر و تعام ــوب، موث خ
ــف  ــه لط ــور دارم و ب ــئولین کش ــا مس ب
ــز  ــد و همراهــی شــما مــردم عزی خداون
شهرســتان مبارکــه و بــا  مدیریــت 
ــه  ــه را ب ــم مبارک ــی توانی ــمند م هوش

ــم. ــل کنی ــران تبدی ــن ای نگی
ــاط  ــی نق ــزم در تمام ــهریان عزی همش
شهرســتان مبارکــه بــا لطــف و محبــت 
ــب داشــتند در  ــه اینجان بســیاری کــه ب
قریــب چهارصــد جلســه فرصتــی برایــم 
مهیــا شــد و بــه دعــوت ایــن عزیــزان بــا 
ــدار چهــره  حــدود چهــل هــزار نفــر دی
بــه چهــره داشــتم کــه بدیــن وســیله از 
ــی  ــی م ــکر و قدردان ــزان تش ــه عزی هم
ــد  ــف خداون ــه لط ــدوارم ب ــم و امی نمای
ــا  ــوده و ب ــران نم ــان را جب ــت آن محب
ــب  ــتمر و تصوی ــاش مس ــری و ت پیگی
قوانیــن مــورد نیــاز مــردم گامــی مفیــد 
در خدمــت بــه مــردم عزیــز شهرســتان 

ــردارم. ــه ب مبارک
علی احمدپور 

کارشناس ارشد علوم سیاسی 
کاندیدای دهمین دوره مجلس شورای اسالمی 

شـــده کاندیدای شــهرم شــیر مردی
کـــه گـــردد مرهــم هررنــج ودردی

جهــادی و پرتالش اســــت و پرکار 
ــاالر  ــت و س ــهر اس ــردم ش ــن م امی
شــجاع اســت ورفیــق مردمان اســت
کــه نامــش هرکجــا وردزبــان اســت

بجــز خدمــت بــه خلــق کاری ندارد 
بـــرای شـــهر هـــــزار برنامــــه دارد 
نباشد کــس چنین پرشور و مشهور
بجــز ســرباز دیــن حاجــی احمدپور

ســخن گویــم چنیــن در غالــب پنــد 
به او رأی می دهیم در هفت اســفند

اهداف	علی	احمدپور

زندگی	نامه	علی	احمدپور

پشتیبان	ولی	فقیه	باشید	تا	به	مملکت	شما	آسیبی	نرسد	
امام خمینی )ره(

ستاد مردمى حاج على احمدپور


