
محمدرضــا رضایــی، رئیــس کمیســیون عمــران مجلــس، ضمن حضــور در فــوالد مبارکه  کیمیای وطن
از نزدیک با توانمندی های این بنگاه صنعتی آشنا شد.

وی ضمــن تشــکر از تالش هــا و زحمــات صادقانــه مدیــر عامــل فــوالد مبارکــه خاطرنشــان کــرد: ایــن 
شــرکت، یکــی از واحدهــای تولیــدی بــزرگ اقتصــادی کشــور اســت کــه هــم بــرای کشــور مفیــد فایــده 

واقــع شــده و هــم در منطقــه منشــأ اثــر بــوده اســت.
رئیــس کمیســیون عمــران مجلــس بــا بیــان اینکــه خوشــبختانه مهنــدس عظیمیــان، مدیر عامــل فوالد 
مبارکــه، پیــش از ایــن معــاون وزیــر و شــهردار بوده انــد و بــا محدودیــت منابــع دولتــی آشــنایی دارنــد، 
ابــراز امیــدواری کــرد در ایــن شــرایط، بنگاه هــای اقتصــادی بزرگــی ماننــد فــوالد مبارکــه بتواننــد در حــل 
ــت  ــا بیشــتر از گذشــته یاری رســان دول ــژه مســاعدت در حــوزه عمــران و راه ه ــردم، به وی مشــکالت م

باشند.
رضایــی ضمــن قدردانــی از تعامــالت ســازنده فــوالد مبارکــه بــا نماینــده مــردم شهرســتان مبارکــه در 
مجلــس شــورای اســالمی گفــت: بــه  ســبب حضــور در کمیســیون عمــران مجلــس در جریــان امــور 
عمرانــی کشــور و به ویــژه حــوزه حمــل بــار در شهرســتان مبارکــه هســتم. در همیــن راســتا بــا توافــق دکتر 
خادمــی، معــاون وزیــر راه و شهرســازی، حــل مشــکالت ایــن حــوزه در دســتورکار قــرار گرفتــه اســت.

نماینــده ولــی  فقیــه در اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه تربیــت طــالب خارجــی در مــدارس علمیه اصفهــان، قم و مشــهد 
گفــت: پــس از پیــروزی انقــالب اســالمی ســطح کیفــی تدریس علــوم دینی توســط اســتادان در مــدارس علمیه رشــد 

چشــمگیری داشــته و دروس بــه صــورت تخصصــی ارائه می شــود. 
بــه گــزارش پایــگاه اطالع رســانی دفتــر نماینــده ولــی فقیــه در اســتان اصفهــان، آیت هللا ســید یوســف طباطبایی نــژاد در 
جمــع مبّلغــان شــرق اصفهــان در حســینیه امامــزاده محســن ابــن الحســن چهارمیــان دهســتان بخش براآن شــمالی 
اظهــار داشــت: پــس از پیــروزی انقــالب اســالمی روحانیــون خــوب، فعــال و متدیــن در مناطــق شــرق اصفهــان تربیت 

شــده اند کــه ایــن موضــوع، یکــی از تحــوالت حــوزه بــه شــمار می آیــد.
وی افــزود: در زمــان پهلــوی اول کل طــالب حــوزه 700 نفــر بودنــد و در ســایر شــهرها روحانیــون کمــی وجــود داشــتند؛ 
امــا در حــال حاضــر در شــهرهای کوچــک و بــزرگ طــالب علــوم دینــی بــه تبلیــغ مکتــب شــیعه می پردازنــد. امــروز 
14 هــزار طلبــه خارجــی در مــدارس علمیــه در شــهرهای اصفهــان، قــم و مشــهد در حــال تحصیــل هســتند و پــس از 

مدتــی بــه مناطــق خــود بازمی گردنــد. 
نماینــده ولــی  فقیــه در اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه حمایت هــای دفتــر مقــام معظم رهبــری از طــالب خارجــی گفت: 
بیــش از 200 مدرســه پــس از انقــالب اســالمی در کشــورهای مختلــف همچــون هندوســتان، پاکســتان، لبنــان، ســوریه 

و ... تأســیس شــده و زیــر نظــر مقــام معظــم رهبــری فعالیــت دارند.
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شهرستانها
دیدار شهردار نجف آباد با 

امام جمعه یزدانشهر
مســعود منتظــری نجف آبــادی،  کیمیای وطن
محمــد  حجت االســالم  بــا  نجف آبــاد،  شــهردار 

صفــری، امــام جمعــه یزدانشــهر، در دفتــر ایشــان دیدار 
کرد.

در ایــن دیــدار کــه بــه دعــوت امــام جمعــه یزدانشــهر 
صــورت پذیرفتــه بــود، مغــزی قائم مقــام شــهردار، 
فاضــل معــاون امــور زیربنایــی و حمــل و نقــل شــهری، 
ــر ارتباطــات و  ــی مدی ــه 4 و رضای ــر منطق ــی مدی مؤمن
امــور بین الملــل نیــز حضــور داشــتند. از حــوزه علمیــه 
خواهــران یزدانشــهر »حضــرت نرجــس)س(« و حــوزه 
علمیــه بــرادران )در حــال ســاخت( نیــز بازدیــد بــه عمل 

آمــد.
ــه  ــام جمع ــکر ام ــا تش ــه ب ــدار ک ــه و دی ــن جلس در ای
یزدانشــهر از فعالیت هــای مجموعــه مدیریــت شــهری 
در منطقــه 4 شــهری در شــرایط خاص اقتصادی کشــور 
همــراه بــود، دربــاره مباحــث فرهنگــی و همکاری هــا و 

تعامــالت دوجانبــه بحــث و تبــادل نظــر شــد.

 رقابت حافظان و قاریان کاشان 
در مرحله مقدماتی مسابقات 

سراسری قرآن کریم
ــه  ــور خیری ــاف و ام ــس اداره اوق رئی کیمیای وطن
شهرســتان کاشــان گفت: مرحلــه مقدماتــی و منطقه ای 
چهل ودومیــن دوره مســابقات سراســری قــرآن کریــم 
ــی  ــه قرآن ــر نخب ــا حضــور 300 نف شهرســتان کاشــان ب

برگزار شـد.

بــه نقــل از روابــط عمومــی اداره کل اوقاف و امــور خیریه 
اســتان اصفهــان، حجت االســالم اصغــر توســلی اظهــار 
داشــت: در راســتای ایجــاد زمینــه بــرای حضــور تمــام 
ــکوه تر  ــه باش ــزاری هرچ ــور برگ ــف به منظ ــراد مختل اف
مســابقات قرآنــی و همچنین شناســایی اســتعدادهای 
قاریــان و حافظــان قرآنــی و همچنیــن ایجــاد انگیــزه 
مناســب در بیــن جامعــه قرآنــی بــا رویکــرد دربرگیــری 
تمــام افــراد فعــال در رشــته های مختلــف قرآنــی، 
نیــز همچــون ســال گذشــته مســابقات  امســال 
سراســری قــرآن کریــم بــه صــورت مقدماتــی و نهایــی 

برگــزار می شــود.
ــه  ــابقین منطق ــتا متس ــن راس ــه داد: در همی وی ادام
شــمال شهرســتان کاشــان در مصــالی شــهر مشــکات 
ــش  ــال و بخ ــهد ارده ــه مش ــرکت کنندگان منطق و ش
ــر )ع(  ــن باق ــی ب ــدس عل ــتان مق ــز در آس ــر نی نیاس
ــی  ــرای راهیاب ــه ب ــورت جداگان ــه ص ــال ب ــهد ارده مش
 بــه مرحلــه نهایــی و شهرســتانی بــا یکدیگــر بــه رقابــت 

پرداختند.
رئیــس اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان کاشــان 
ــرکت کننده در  ــر ش ــه 300 نف ــن دو منطق ــزود: در ای اف
ــظ 20  ــظ 10 جــزء، حف ــظ 5 جــزء، حف رشــته های حف
جــزء، حفــظ کل قــرآن کریــم، اذان، دعاخوانــی، قرائــت 
و... بــرای کســب رتبه هــای برتــر در روزهــای پنجشــنبه 
ــت  ــه رقاب ــر ب ــا یکدیگ ــت ب ــه 12 و 13 اردیبهش و جمع

پرداختنــد.
توســلی در ادامــه اضافــه کــرد: در دیگــر مناطــق 
ــاه  ــن مســابقات پــس از م ــز ای شهرســتان کاشــان نی
ــر  ــا نفــرات برت ــد ت ــارک رمضــان ادامــه پیــدا می کن مب
ــر در  ــا یکدیگ ــتانی ب ــه اس ــه مرحل ــی ب ــرای راهیاب ب

رشــته های مختلــف بــه رقابــت بپردازنــد.

»نه« طهرانچی به 
حضور تشریفاتی کارمندان 

دانشگاه دهاقان
رئیــس دانشــگاه آزاد اســالمی در  کیمیای وطن
واحــد دهاقــان از کارمندانــی کــه بــرای اســتقبال از وی 
ــه محــل کار خــود  ــرد ب حضــور داشــتند، درخواســت ک

مراجعه و از تشریفات خودداری کرد.
محمدمهــدی طهرانچــی از دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد 
ــن  ــاک ای ــن و خ ــگاه بت ــن آزمایش ــان و همچنی دهاق
دانشــگاه دیــدن کــرد و بــا رونــد کاری ویژگی هــای 
ــک آشــنا  ــش از نزدی ــن تحــت آزمای ــرد بت منحصربه ف

شــد.
آزمایشــگاه تخصصــی دوام بتــن در دانشــگاه دهاقــان 
ــه  ــه ب ــوده ک ــور ب ــگاهی در کش ــرح دانش ــتین ط نخس
ــق در  ــر عای ــای ژئوپلیم صــورت تخصصــی روی بتن ه
ــون 4  ــرده و تاکن ــردی ک ــات کارب ــرارت تحقیق ــر ح براب
ــی  ــای تخصص ــه در ژورنال ه ــن زمین ــه ISI در ای مقال
چــاپ شــده اســت؛ توافقــات ایــن دانشــگاه بــا کارخانــه 
فــوالد مبارکــه تاکنــون بــا پیشــرفت 90درصــدی همــراه 

ــوده اســت. ب
رئیــس دانشــگاه آزاد اســالمی بــا حضــور در مــزار 
ــان  ــان آن ــد دهاق ــگاه آزاد واح ــام دانش ــهدای گمن ش
را ســبب آســایش و امنیــت دانســت و ســپس از 
گلخانــه ایــن دانشــگاه بازدیــد کــرد. ایــن گلخانــه 6 هزار 
مترمربعــی کــه محصــول خیــار و گوجــه تولیــد می کنــد، 

ــش دارد. ــعه در پی ــد توس رون
طهرانچــی ضمــن آرزوی موفقیــت بــرای دانشــجویان و 
مســئوالن دانشــگاه دهاقــان، از شــرایط ایــن دانشــگاه 

ابــراز خرســندی کــرد.

 اقدامات فوالد مبارکه در حوزه عمران 
یت برای منطقه و کشور است یک مز

ح کرد: نماینده ولی  فقیه در استان اصفهان مطر

یس علوم دینی رشد سطح کیفی تدر

اخبارکوتاه

راه اندازی دو پارک سوار در اصفهان 
تا پایان تابستان

معــاون حمــل و نقــل و ترافیــک شــهرداری  کیمیای وطن
اصفهــان گفــت: پارک ســوارها محــل خوبــی بــرای تبــادل و 
یکپارچگــی ســفرهای شــهروندان هســتند و همچنیــن باعــث 

کاهش ترافیک و آلودگی مرکز شهر می شوند.
علیرضــا صلواتــی بــا بیــان اینکــه پارک ســوارها محلــی بــرای 
اســتفاده از گونه هــای مختلــف حمــل و نقــل عمومــی ازجملــه 
ــخصی  ــودروی ش ــی و خ ــرو، تاکس ــوس، مت ــه، اتوب دوچرخ
اســت، اظهــار کــرد: ایجــاد پارک ســوار موجــب رغبــت بیشــتر 
شــهروندان بــرای اســتفاده از حمــل و نقــل عمومــی می شــود. 
مســافران وســیله نقلیــه خــود را تغییــر می دهنــد و بــا وســیله 

دیگــری بــه ســمت مقصــد حرکــت می کننــد. 
معــاون حمــل و نقــل و ترافیــک شــهرداری اصفهــان بــا 
ــه سیاســت توســعه پارک ســوارها از گذشــته  ــه اینک اشــاره ب
ــزود: در  ــوده اســت، اف در دســتورکار ســازمان حمــل و نقــل ب
ــه و عاشــق آباد احــداث  ــز دو پارک ســوار صف ســال جــاری نی

می شــود. 
ــوار  ــی پارک س ــات عمران ــاز عملی ــه آغ ــاره ب ــا اش ــی ب صلوات
ــن  ــاد ای ــدف از ایج ــرد: ه ــان ک ــق آباد خاطرنش ــه و عاش صف
ــوارها  ــا پارک س ــرانی ت ــوط اتوبوس ــداد خط ــوارها امت پارک س
بــه منظــور اســتفاده بهتــر و بیشــتر شــهروندان از حمــل و نقــل 
عمومــی اســت؛ هرکــدام از ایــن دو پارک ســوارها در ایســتگاه 
مبــدأ و مقصــد خــط یــک قطــار شــهری اصفهــان قــرار دارند تا 
دسترســی آن هــا بــرای اســتفاده شــهروندان آســان تر باشــد. 
ــه مناطــق مرکــزی شــهر و  اتوبوس هــای بیــن  شــهری کــه ب
نقــاط پرازدحــام وارد می شــوند، در ایــن دو پارک ســوار متوقــف 
ــرو و  ــا مت می شــوند و شــهروندان بخشــی از ســفر خــود را ب

ــد.  ــی می کنن ــهری ط ــای درون ش اتوبوس ه
معــاون حمــل و نقــل و ترافیــک شــهرداری اصفهــان بــا تأکیــد 
ــا  ــه احــداث پارک ســوار موجــب شــده شــهروندان ب ــر اینک ب
دغدغــه کمتــر، آرامــش و اطمینــان خاطــر بیشــتر ســفر خــود 
را بــا وســایل حمــل و نقــل عمومــی انجــام دهنــد، ادامــه داد: 
ــاز  ــل از آغ ــن دو پارک ســوار قب ــا ای ــن اســت ت ــر ای ــالش ب ت
ســال تحصیلــی راه انــدازی شــوند کــه در ایــن صــورت ســهم 
ــوس و  ــهروندان از اتوب ــتفاده ش ــفرها، اس ــهری از س ــار ش قط

ــد. ــدا می کن ــرو و تعــداد مســافران افزایــش پی مت

انعقاد تفاهم نامه همکاری 
بین دانشگاه فرهنگیان و 

شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان
در راســتای ایجــاد و گســترش همکاری هــای  کیمیای وطن
ــی و  ــگ کارآفرین ــج فرهن ــاوری، تروی ــی و فن ــی، آموزش علم
ــان و کشــف و  ــه فعالیت هــای دانش بنی ــاوری، توجــه ب خودب
پــرورش ایده هــای خالقانــه، تفاهم نامــه همــکاری بیــن 
شــهرک علمی تحقیقاتــی اصفهــان و دانشــگاه فرهنگیــان 
اســتان اصفهــان منعقــد شــد و بــه امضــای مدیــران دو 

مجموعه رسید.
براســاس این گــزارش، همــکاری درزمینــه برگزاری ســمینارها، 
همایش هــا، دوره هــای تخصصــی و کارگاه هــای آموزشــی 
ــات  ــا و جلس ــزاری همایش ه ــکاری در برگ ــدت، هم کوتاه م
ایده شــو و کشــف ایده هــای نــو، هدایــت و حمایــت از 
ــکاری  ــول، هم ــد محص ــه تولی ــر ب ــه منج ــای خالقان ایده ه
در بازدیــد اســتادان و دانشــجویان از مجموعــه شــهرک 
علمی تحقیقاتــی اصفهــان، برگــزاری دوره هــای مشــترک 
آمــوزش کارآفرینــی و آشــنایی بــا فرهنــگ کســب و کار ویــژه 
ــن  ــکاری در ای ــوارد هم ــه م ــجویان، ازجمل ــتادان و دانش اس

ــت. ــده اس ــوان ش ــه عن تفاهم نام

اجرای 4 ویژه برنامه ماه مبارک رمضان 
در مجموعه تخت فوالد

مدیــر مجموعــه تاریخــی، فرهنگــی و مذهبی  کیمیای وطن
ــه  ــوی مجموع ــه از س ــار ویژه برنام ــت: چه ــوالد گف ــت ف تخ
ــارک رمضــان اجــرا  فرهنگی مذهبــی تخــت فــوالد در مــاه مب

می شود.
بــه نقــل از اداره ارتباطــات رســانه ای شــهرداری اصفهــان، 
مجموعــه  ویژه برنامه هــای  دربــاره  معرک نــژاد  علــی 
فرهنگی مذهبــی تخــت فــوالد در مــاه مبــارک رمضــان اظهــار 
کــرد: بــرای ایــن مــاه چهــار ویژه برنامــه آمــاده اجراســت کــه 
هــدف از ایــن برنامه هــا، معرفــی مشــاهیر و شــخصیت های 

ــت. ــوالد اس ــت ف ــتان تخ ــون در قبرس مدف
ــا مشــارکت صــدا و ســیمای  ــن برنامــه ب وی ادامــه داد: اولی
ــده  ــورت زن ــه ص ــحرگاهی« ب ــوان »س ــا عن ــان ب ــز اصفه مرک
پخــش خواهــد شــد. لوکیشــن ایــن برنامــه، تکایــای تخــت 
فــوالد اســت و از طریــق آن علمــا و چهره هــای فرهنگی مذهبی 

مدفــون در قبرســتان معرفــی خواهنــد شــد.
مدیــر مجموعــه تاریخــی، فرهنگــی و مذهبــی تخــت فــوالد 
افــزود: حضــور در نمایشــگاه قــرآن از دیگــر برنامه هــای 
ــه  ــت ک ــان اس ــارک رمض ــاه مب ــوالد در م ــت ف ــه تخ مجموع
ــق  ــن از طری ــد اجــرا می شــود. همچنی ــرم جدی ــب و ف در قال
حضــور در نمایشــگاه قــرآن بــه معرفــی شــخصیت های قرآنی 

ــم پرداخــت. ــن قبرســتان خواهی ــون در ای مدف
ــژه در  ــتگاه وی ــدر 5 ایس ــب های ق ــه در ش ــان اینک ــا بی وی ب
مکان هایــی کــه مــردم بــرای احیــا حضــور خواهنــد یافــت، برپا 
خواهــد شــد، اظهــار کــرد: هــدف از برپایــی ایــن ایســتگاه ها، 
معرفــی ظرفیت هــای تخــت فــوالد بــه عنــوان یــک مجموعــه 

ــی اســت. فرهنگی مذهب
ــژاد تصریــح کــرد: 27 مــاه مبــارک رمضــان، ســالروز  معرک ن
درگذشــت عالمــه مجلســی اســت کــه بــه همیــن مناســبت 
ــا همــکاری اداره کل اوقــاف و امــور  مجموعــه تخــت فــوالد ب
خیریــه اســتان اصفهــان، اقــدام بــه برگــزاری نمایشــگاهی در 
جــوار عالمــه مجلســی بــرای معرفــی مشــاهیر تخــت فــوالد و 

عالمــه مجلســی خواهــد کــرد.
وی افــزود: معرفــی مشــاهیر تخــت فــوالد در قالــب نمایــش 

فیلــم و عکــس انجــام خواهــد شــد.

زهرا نصیریگروه اصفهان
Z.Nasiri@eskimia.ir

مدیــر مؤسســه دارالقــرآن اهــل بیــت)ع( 
خمینی شــهر یکــی از مســائل مهــم و مغفــول 
در عرصــه قرآنــی را تولیــد بازی هــای رایانــه ای 
برشــمرد و گفــت: نخســتین کافــه قرآنی جهان 
اســالم در مؤسســه دارالقــرآن اهــل بیــت)ع( 
خمینی شــهر بــه زودی راه انــدازی خواهــد شــد 
و در تالشــیم مرکــز تولیــد بازی هــای رایانــه ای 

قرآنــی را نیــز راه انــدازی کنیــم.
ــتین  ــرد: نخس ــار ک ــان اظه ــا قربانی حمیدرض
مــوزه قــرآن و عتــرت اســتان اصفهــان را 
ــرد و هرکــس  ــم ک ــدازی خواهی ــه زودی راه ان ب

کــه دارای آثــار فاخــر خطــی یــا هنرهــای 
ــی  ــورت امان ــه ص ــد ب ــت، می توان ــی اس قرآن
آن هــا را در اختیــار مــا قــرار دهــد یــا اینکــه بــه 

ــد. ــا بفروش م
مدرســه  تأســیس  مجــوز  صــدور  از  وی 
ــظ  ــدف حف ــا ه ــی دوره اول ب ــه قرآن دختران
ــار  ــر داد و اظه ــال خب ــی دو س ــرآن ط کل ق
کــرد: در ســال ســوم ایــن حفظیــات بــه 
ــن  ــر ای ــتعدادهای برت ــد و اس ــت می رس تثبی
دوره هــا نیــز امــکان اخــذ مــدرک کارشناســی 
از مجموعــه ســازمان دارالقرآن و اســتعدادهای 
ــای  ــی در آزمون ه درخشــان را در صــورت قبول
مربوطــه خواهنــد داشــت. حافظیــن مؤسســه 

دارالقــرآن اهــل بیــت)ع( ضمــن برخــورداری 
ــتادانی  ــای اس ــا امض ــر ب ــای معتب از گواهی ه
نظیــر اســتاد پرهیــزکار از جــواز ارزنــده ای 

ــد. ــد ش ــوردار خواهن برخ
وی بــا اشــاره بــه فعالیت هــای ایــن مؤسســه 
کــه در راســتای ترویــج فرهنــگ قــرآن و 
ــا  ــان ب ــت: همزم ــت، گف ــت)ع( اس ــل بی اه
جزءخوانــی، نمایشــگاه یک ماهــه قــرآن کریــم 
نیــز در مــاه مبــارک رمضــان در ایــن مؤسســه 
ــه مباحــث حــوزه  دایــر خواهــد شــد. توجــه ب
مهدویــت، صحیفــه ســجادیه، نهج البالغــه 
حــوزه  در  آموزشــی  دوره هــای  برگــزاری  و 
روایــات و حدیــث نیــز در ایــن مؤسســه انجــام 

می شــود.
ــه اینکــه مؤسســه دارالقــرآن  ــا اشــاره ب  وی ب
بزرگ تریــن  بیــت)ع( خمینی شــهر،  اهــل 
اســت و چنیــن  مؤسســه قرآنــی کشــور 
ــه داد:  ــر اســت، ادام ــی کم نظی ــه بزرگ مجموع
ارائــه آموزش هــا و آداب ســبک زندگــی در 
ــرآن اهــل بیــت)ع(  جلســات مؤسســه دارالق
خمینی شــهر، ازجملــه برنامه هــای برگزارشــده 
ــر ایــن  ــوده اســت کــه در جلســات ســعی ب ب
ــران و  ــران، پس ــادران، دخت ــرای م ــه ب ــوده ک ب
خانــواده، آموزش هــای مــورد نیــاز ارائــه شــود 
و در هــر برنامــه بیــش از هــزار نفــر را میزبانــی 
کرده ایــم. ایــن یــک رکــورد در شهرســتان 

خمینی شــهر اســت.

 استقبال پسران از برنامه های قرآنی 
در خمینی شهر

قربانیــان از اســتقبال پســران از برنامه هــای 
و گفــت:  داد  در خمینی شــهر خبــر  قرآنــی 
برخــالف دیگر شــهرها اقبال پســران از جلســات 
قرآنــی در خمینی شــهر بســیار بیشــتر از دختران 
ــه  ــزاری و ادام ــا خواســتار برگ اســت. خانواده ه
کالس هــای قرآنــی ویــژه پســران هســتند؛ 
زیــرا یکــی از راه هــای مقابلــه بــا گرایــش 
جوانــان بــه مســائل ضدفرهنگــی و انحرافــات، 

ــت. ــم اس ــرآن کری ــا ق ــتن ب ارتباط داش
و  پاتوق هــا  داریــم  بنــا  داد:  ادامــه  وی 
گردهمایی هــای خانــواده را بــه صــورت کارگاهی 
ــرآن را  ــی ق ــبک زندگ ــم. کارگاه س ــزار کنی برگ
ســال گذشــته طــی ســه روز در زمــان صبــح و 
بعدازظهــر برگــزار کردیــم کــه با اســتقبال بســیار 
خوبــی مواجــه شــد. اســتفاده از اســتادان موفق 
ــوده  ــی ب ــی از کارهای ــذار، یک ــد و اثرگ و توانمن
اســت کــه در راســتای ارتقــای کیفیــت کالس هــا 

ــم. انجــام داده ای
 برگزاری کارگاه های فنون تخصصی 

تالوت
مدیــر مؤسســه دارالقــرآن اهــل بیــت)ع( 
ســطح  اینکــه  بیــان  بــا  خمینی شــهر 
برنامه هایــی کــه برگــزار کردیــم بــاال بــوده 
ــش از  ــته بی ــال گذش ــرد: س ــار ک ــت، اظه اس
ــی  ــای فرهنگ ــاعت از برنامه ه ــر س 300 هزارنف

مجموعــه مــا اســتفاده کرده انــد؛ از امشــب 
و  آغــاز می شــود  مــا  مراســم جزءخوانــی 
ــه  ــن برنام ــر در ای هرشــب بیــش از 2 هــزار نف

حضــور خواهنــد داشــت.
فنــون  کارگاه هــای  برگــزاری  از  قربانیــان 
تخصصــی تــالوت در مؤسســه دارالقــرآن اهــل 
بیــت)ع( خمینی شــهر در ســال گذشــته و 
ــر داد و  ــه داشــتن آن در ســال جــاری خب ادام
تصریــح کــرد: اســتفاده از اســتادان تخصصــی 
در موضوعــات خــاص، یکــی از ویژگی هــای 
ــیر  ــن مس ــه ای ــت ک ــوده اس ــا ب ــن دوره ه ای
ادامــه خواهــد داشــت. بــه همیــن روش 

ــه مناطــق  ــر ضــرورت توجــه ب ــد ب ــا تأکی وی ب
ــی از  ــای قرآن ــی برنامه ه ــروم و تمرکززدای مح
مراکــز اســتان ها تصریــح کــرد: در سیســتان و 
بلوچســتان در شهرســتان دلــگان نیــز پــروژه ای 
خواهیــم داشــت. ایــن شهرســتان یکــی از 
شــهرهای شیعه نشــین اســت کــه حرکت هــای 
ــادی در  ــای جه ــکاری گروه ه ــا هم ــی ب فرهنگ

ــت. ــم داش ــه خواهی ــن منطق ای
مدیــر مؤسســه دارالقــرآن اهــل بیــت)ع( 
ریالــی  تاکنــون  کــرد:  اظهــار  خمینی شــهر 
نداشــته ایم.  دولتــی  پــول  یــا  تســهیالت 
ــت  ــی اس ــط بانیان ــه توس ــای مجموع درآمده
ــن  ــد و همچنی ــا کردن ــه را بن ــن مجموع ــه ای ک
ــه  ــر گرفت ــکان در نظ ــن م ــرای ای ــی ب موقوفات

شــده اســت.

ح کرد: مدیر مؤسسه دارالقرآن اهل بیت مطر

 راه اندازی نخستین کافه قرآنی جهان اسالم در مؤسسه دارالقرآن اهل بیت )ع( خمینی شهر

گروه اصفهان پریسا خاکبازان
P.Khakbazan@eskimia.ir

مدیــر کل هواشناســی اســتان اصفهــان گفــت: پیامــد تغییــرات اقلیــم رفتــن بــه ســوی 
پدیده هایــی ماننــد خشکســالی، ســرمازدگی، بارش هــای سیل آســا و نوســانات دمایــی 

ناگهانــی اســت.
حمیدرضــا خورشــیدی اظهــار کــرد: از ابتــدای ســال جــاری شــاهد بارش هــای خوبــی در 
کشــور و پیــرو آن در اســتان اصفهــان بودیــم و اداره کل هواشناســی اســتان اصفهــان از 27 
ــئوالن و  ــه مس ــع ب ــای به موق ــی و اخطاریه ه ــال پیش آگاه ــا ارس ــال 97 ب ــفندماه س اس
مــردم اســتان باعــث شــد میــزان خســارت ناشــی از بارش هــای شــدید در ابتــدای ســال 

بــه حداقــل برســد.
مدیــر کل هواشناســی اســتان اصفهــان گفــت: بارش هــای اخیــر هرچنــد خــوب بــود، امــا 
ــا تــداوم آن  هنــوز نتوانســته کم آبی هــای ســال های گذشــته را جبــران کنــد. امیدواریــم ب
شــاهد افزایــش منابــع و ذخایــر آبــی در اســتان اصفهــان باشــیم. پیامــد تغییــرات اقلیــم 
ــد خشکســالی، ســرمازدگی، بارش هــای سیل آســا و  ــی مانن ــه ســوی پدیده های رفتــن ب

نوســانات دمایــی ناگهانــی اســت.
ــه  ــن ب ــر رفت ــال های اخی ــی در س ــازمان هواشناس ــرد س ــرد: رویک ــوان ک ــیدی عن خورش
ســمت اتوماســیون ایســتگاه های هواشناســی بــوده اســت و ایــن امــر می توانــد داده هــای 
هواشناســی را بــا دقــت، صحــت و ســرعت بیشــتر بــه ســرورهای مرکــز اســتان و نهایتــا به 
دســت کاربــران برســاند. قــدر مســلم اطالعــات هواشناســی محاســباتی اســت و هرچقــدر 
بتــوان خطاهــای محاســباتی را بــه حداقــل رســاند، بــر میــزان صحــت آن افزوده می شــود.

فرمانــده انتظامــی اســتان اصفهــان از اجــرای عملیــات »ظفــر 3« بــا هدف پاک ســازی 
نقــاط آلــوده و شناســایی محل هــای خریــد و فــروش مــواد افیونــی خبــر داد و گفــت: 

در ایــن عملیــات ۸00 خرده فــروش مــواد مخــدر دســتگیر شــدند. 
مهــدی معصوم بیگــی در حاشــیه نمایشــگاه مبــارزه بــا مــواد مخــدر در منطقــه 14 شــهر 
ــه  ــالی خانمان ســوز و ابرآســیب جامع ــت ب ــاد درحقیق ــار داشــت: اعتی ــان اظه اصفه
اســت کــه امــروز بــا آن مواجــه هســتیم و بــرای اینکــه از شــر ایــن بــال نجــات پیــدا 
کنیــم، بایــد همــه مــردم و دســتگاه ها بــه صحنــه بیاینــد و اقــدام جــدی انجــام دهنــد.

وی بــا بیــان اینکــه اگــر شــهرهای ســالمی می خواهیــم، بایــد ابتــدا محــالت ســالمی 
ــال  ــوده در س ــاط آل ــازی نق ــی پاک س ــای عملیات ــدید طرح ه ــیم، از تش ــته باش داش
جــاری خبــر داد و گفــت: در همیــن راســتا عملیــات »ظفــر 3« بــا هــدف شناســایی 
ــدام و  ــی اق ــرارگاه عملیات ــد و فــروش و اســتعمال مــواد مخــدر در ق محل هــای خری
عمــل فرماندهــی انتظامــی اســتان طراحــی و پــس از 10 روز کار اطالعاتــی و تحقیقاتــی 

بــه اجــرا گذاشــته شــد.
وی افــزود: در ایــن عملیــات یــک روزه کــه بــا همــکاری و هماهنگــی خــوب دســتگاه 
قضایــی صــورت گرفــت، تعــداد ۸00 خرده فــروش مــواد مخــدر دســتگیر شــدند و مقدار 
114 کیلوگــرم انــواع مــواد مخــدر بــه همــراه آالت و ادوات مصــرف آن هــا و بیــش از 2 

میلیــارد ریــال وجــوه حاصلــه از فــروش مــواد افیونــی کشــف شــد. 
ــه اســتقبال پرشــور مــردم منطقــه حصــه از  ــا اشــاره ب ــام ارشــد انتظامــی ب ــن مق ای
اقدامــات پلیــس اظهــار داشــت: قشــرهای مختلــف مــردم ایــن منطقــه ضمــن تقدیر و 
تشــکر از اجــرای عملیــات پاک ســازی، خواســتار اســتمرار این گونــه اقدامــات شــدند.

هنوز کم آبی های سال های گذشته 
جبران نشده است

 ۸۰۰ خرده فروش مواد مخدر
 در اصفهان دستگیر شدند

مدیــر کل کمیتــه امــداد اصفهــان گفــت: بــا اجرای  کیمیای وطن
طــرح توشــه برکــت در مــاه رمضــان بــا همــت مــردم نیکــوکار اصفهــان، 
105 هــزار ســبد کاال بــرای ایتــام و خانوارهــای تحــت حمایــت ایــن نهاد 

تأمین خواهد شد.
ــان،  ــداد اصفه ــه ام ــانی کمیت ــی و اطالع رس ــط عموم ــل از رواب ــه نق ب
محمدرضــا متین پــور، مدیــر کل کمیتــه امــداد اســتان اصفهان، بــا بیان 
اینکــه طــرح توشــه برکــت بــرای تأمیــن اقــالم مــورد نیــاز مددجویــان 
در مــاه مبــارک رمضــان اجــرا می شــود، گفــت: 105 هــزار خانــوار تحــت 
حمایــت ایــن نهــاد چشــم  بــه  راه همــت واالی مــردم نیکــوکار اصفهــان 

. هستند
وی بــا اشــاره بــه کاهــش قــدرت خریــد نیازمنــدان جامعــه بــه دنبــال 
افزایــش تــورم اقــالم خوراکــی گفــت: امیــدوارم در مــاه رمضان امســال 
ــوار تحــت  ــه همــه 105 هــزار خان ــن طــرح ب ــا اســتقبال مــردم از ای ب
حمایــت دســت کم یــک ســبد کاالی اساســی اختصــاص پیــدا کنــد. 

در ایــن طــرح اولویــت اول بــا ایتــام و خانوارهــای عائله منــد اســت.
مدیــر کل کمیتــه امــداد اصفهــان تأکیــد کــرد: ســبدهای کاالی طــرح 
توشــه برکــت متفــاوت از بســته حمایــت غذایــی دولتــی اســت و در 
صــورت تخصیــص چنیــن ســبد کاالیــی توســط دولــت، مبلــغ آن بــه 
ــز  ــه کارت هــای سرپرســت خانوارهــای هــدف واری ــه ب شــکل جداگان

خواهــد شــد.متین پور بــا اشــاره بــه روش هــای مشــارکت در ایــن طرح 
ــر کمیتــه امــداد در سراســر  ــه دفات توضیــح داد: مراجعــه حضــوری ب
اســتان و همچنیــن واریز بــه حســاب 2-3091407-11-2401 با شــماره 
شــبای IR ۸00600240101103091407002 و شــماره کارت 0000-2509-

7370-6063 نــزد بانــک قرض الحســنه مهــر ایــران ازجملــه مهم تریــن 
راه هــای موجــود بــرای مشــارکت در ایــن طــرح اســت.

ــد  ــه ک ــاد ازجمل ــن نه ــی ای ــامانه های الکترونیک ــد: س ــادآور ش وی ی
 isfahan.emdad.ir دســتوری #031*۸۸77* و تارنمــای اینترنتــی
نیــز برای آســانی مشــارکت همشــهریان عزیــز اصفهانی در طرح توشــه 

برکــت در اختیــار آن هــا قــرار دارد.
متین پــور بــا بیــان اینکــه مبالغــی کــه مــردم و نیکــوکاران بــرای اجــرای 
ایــن طــرح بــه کمیتــه امــداد اصفهــان می پردازنــد بــا دقت و براســاس 
نیــت ایــن نیک اندیشــان هزینــه می شــود، خاطرنشــان کــرد: مبالــغ 

جمع آوری شــده در اختیــار نیازمنــدان همــان محــل قــرار می گیــرد.
وی بــا بیــان اینکــه اجــرای ایــن طــرح از چنــد روز قبــل از مــاه مبــارک 
ــهر  ــدر ش ــران گران ق ــوکار و خی ــردم نیک ــت: م ــت، گف ــده اس ــاز ش آغ
ناییــن امســال پیش قــدم ایــن خیــر کثیــر شــدند و بــه همــت آن هــا 
15 تــن مــرغ گــرم بــه ارزش بیــش از 1۸0 میلیــون تومان در میــان 1۸00 

خانــوار تحــت حمایــت کمیتــه امــداد ناییــن توزیــع شــد.

جــواد محمــدی فشــارکی، مدیــر بازرســی و نظــارت اصناف اســتان، 
ــرح  ــرد: ط ــار ک ــان اظه ــاه رمض ــژه م ــی وی ــرح بازرس ــاره ط درب
بازرســی مــاه رمضــان از 7 اردیبهشــت ماه آغــاز شــد کــه 95 بــازرس 
حقوق بگیــر و 245 بــازرس افتخــاری در ایــن روزهــا نظــارت دارنــد.

ــدای طــرح، 4 هــزار  وی افــزود: در بازرســی های هشــت روزه از ابت
ــترین  ــد. بیش ــکیل ش ــده تش ــام و 62 پرون ــی انج و 964 بازرس
تخلفــات مربــوط بــه عــدم رعایــت دســتورکار های بهداشــتی، عــدم 

ــت.  ــوده اس ــب ب ــی و تقل ــت، گران فروش درج قیم
ــرد:  ــار ک ــان اظه ــتان اصفه ــاف اس ــارت اصن ــی و نظ ــر بازرس مدی
اصــوال کاالهایــی همچــون زولبیــا و بامیــه، آش و حلیــم، کله پاچــه، 
گوشــت قرمز، گوشــت ســفید، حبــوب، نانوایی هــا و ... در ایــن دوره 

بیشــتر مــورد نظــارت و بازرســی قــرار می گیرنــد. 
ــه شــکایت و  ــه شــهروندان گفــت: در صــورت هرگون وی خطــاب ب
ــا 32352013  ــن 32352012 ی ــا شــماره تلف ــد ب ــزارش می توانی گ
تمــاس بگیریــد یــا به صــورت مکتــوب در ســایت بازرســی اصنــاف 

شــکایات خــود را ثبــت کنیــد. 
در  ماکارونــی  و  شــکر  کمبــود  دربــاره  فشــارکی  محمــدی 
فروشــگاه های اصفهــان و گرانــی آن در بــازار گفــت: واقعیــت 
ــت؛  ــود اس ــی موج ــکر و ماکارون ــان ش ــه در اصفه ــت ک ــن اس  ای

ــرخ  ــا افزایــش ن ــرا ب ــی افزایــش یافتــه؛ زی البتــه قیمــت ماکارون
مــواد اولیــه و دســتمزدها، تولیدکننــدگان ناچــار بــه افزایــش 

می شــوند.  خــود  قیمت هــای 
وی همچنیــن دربــاره گرانــی شــکر و نبــود آن در بــازار اظهــار 
کــرد: شــکر در بــازار موجــود اســت؛ پیــش  از ایــن یکــی از 
اشــتباهات مجموعه هــای دولتــی عــدم اعتمــاد بــه اصنــاف 
بــود کــه شــکر فقــط در فروشــگاه های زنجیــره ای، رفــاه و 
ــز  ــن مراک ــاص از ای ــراد خ ــا اف ــد و تنه ــع می ش ــا توزی تعاونی ه
ــاس  ــادل اجن ــع نامتع ــب توزی ــن موج ــه ای ــد ک ــد می کردن  خری

می شد.
مدیــر بازرســی و نظــارت اصناف اســتان اصفهــان افزود: در نشســت 
بــا ســه اتحادیــه مــواد غذایــی، خواروبــار و آجیــل و ســقط فروش 

بــه هرکــدام ســهمیه ای بیــن 50 تــا ۸0 تــن شــکر داده شــد.
وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر شــکر مــورد نیــاز اصفهــان از یزد 
تأمیــن می شــود، اظهــار کــرد: چنــد روز پیــش 30 تــن شــکر بــرای 
توزیــع در واحدهــای صنفــی وارد اصفهــان شــد؛ البتــه ایــن میــزان 

نســبت بــه جمعیــت اصفهــان کــم اســت. 
محمــدی فشــارکی تأکیــد کــرد: در حــال حاضــر شــکر در اصفهــان 

موجــود اســت؛ امــا احتمــال ضعــف در توزیــع شــکر وجــود دارد.

مدیر کل کمیته امداد اصفهان خبر داد:

تأمین ۱۰۵ هزار سبد کاال برای مددجویان اصفهانی
مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان:

یع دچار مشکل هستیم یم، اما در توز شکر دار


