
ــد از  ــان در بازدی ــتاندار اصفه اس کیمیای وطن
شــانزدهمین نمایشــگاه قــرآن و عتــرت، برگزاری 
ایــن نمایشــگاه را مطلــوب ارزیابــی کــرد و گفــت: 

ــته  ــان توانس ــرت اصفه ــرآن و عت ــگاه ق نمایش
نقــش تأثیرگــذاری در ترویــج فرهنــگ قرآنــی در 

میان عموم مردم ایفا کند.

ــگاه های  ــرکت نمایش ــانه ش ــل از اداره رس ــه نق ب
ــی  ــاس رضای ــان، عب ــتان اصفه ــی اس بین الملل
در بازدیــد از شــانزدهمین نمایشــگاه قــرآن و 
ــوب از  ــه ای مطل ــن نمایشــگاه را نمون ــرت، ای عت
ــگ  ــج فرهن ــرای تروی فعالیت هــای الزم االجــرا ب
ــاه  ــا م ــان ب ــزود: همزم ــرد و اف ــوان ک ــی عن قرآن
بهــار قــرآن، اصفهــان میزبــان نمایشــگاه بســیار 
منســجم و بــا عظمتــی در حــوزه قــرآن و عتــرت 
شــده کــه بــه مطالبــات مــردم متدیــن و دینــدار 

ــار پاســخ داده اســت. ــن دی ای
ــژه  ــردم و به وی ــتقبال م ــه اس ــان اینک ــا بی وی ب
ــال  ــرآن امس ــگاه ق ــودکان از نمایش ــان و ک جوان
بســیار پررنــگ بــوده اســت، تصریــح کــرد: ارائــه 
محصــوالت  نمایــش  و  خالقانــه  ایده هــای 

ــا قــرآن و عتــرت  ــط ب ــی مرتب فرهنگــی و مذهب
ــردم اســتقبال  ــا م در نمایشــگاه ســبب شــده ت
ــژه ای از ایــن نمایشــگاه داشــته باشــند؛ ایــن  وی
اســتقبال پرشــور در شــرایطی ایجاد شــده که نیاز 
بــه ترویــج فرهنــگ قرآنــی در زندگــی تک تــک 
احســاس  پیــش  از  بیــش  جامعــه،  افــراد 

می شــود.
شــرکت  از  تجلیــل  بــا  اصفهــان  اســتاندار 
نمایشــگاه های بین المللــی اســتان اصفهــان 
و دســت اندرکاران برپایــی نمایشــگاه قــرآن و 
عتــرت، اظهــار داشــت: از ارگان هــا، نهادهــا و 
دســتگاه های اجرایــی انتظــار مــی رود بــا قــدرت 
بیشــتری در برپایــی نمایشــگاه قــرآن مشــارکت 

ــند. ــته باش داش

ــی  ــل شــرکت نمایشــگاه های بین الملل مدیرعام
اســتان اصفهــان نیــز در بازدیــد اســتاندار از 
ــای  ــت: تالش ه ــرت گف ــرآن و عت ــگاه ق نمایش
ــرای هرچــه باشــکوه تر برگــزار شــدن  بســیاری ب
ــه  ــه ک ــرآن صــورت گرفت ــن دوره نمایشــگاه ق ای
خوشــبختانه نتایــج مطلوبــی در بر داشــته اســت.

ــگاه  ــه نمایش ــان اینک ــا بی ــان ب ــی یارمحمدی عل
امســال رویکردهــای ویــژه ای را در حــوزه قرآنــی، 
مذهبــی، فرهنگــی و اجتماعی در دســتور کار خود 
ــای  ــی از ویژگی ه ــزود: یک ــت، اف ــرار داده اس ق
مهــم نمایشــگاه قــرآن و عتــرت امســال نســبت 
ــای  ــدن بخش ه ــته، جداش ــای گذش ــه دوره ه ب
تجــاری از بخش هــای فرهنگــی و مذهبــی 
اســت؛ نمایشــگاه قــرآن و عتــرت امســال 

نســبت بــه دوره هــای قبــل بســیار تخصصی تــر و 
ــر شــده کــه نتیجــه آن را در اســتقبال  باکیفیت ت

مــردم شــاهد هســتیم.
وی اضافــه کــرد: در حاشــیه برگــزاری ایــن 
نمایشــگاه، همایش هــا و برنامه هــای جانبــی 
ــن  ــت؛ همچنی ــده اس ــی ش ــیاری پیش بین بس
نشســت های  برگــزاری  نظیــر  برنامه هایــی 
ــات  ــا موضوع ــی ب ــی و فرهنگ ــی قرآن تخصص
آموزشــی،  کالس هــای  برگــزاری  مختلــف، 
ــواده و  ــا موضــوع خان نشســت های تخصصــی ب
ــاد  ــای ش ــدان و ُجنگ ه ــت فرزن ــم و تربی تعلی
کودکانــه در حاشــیه ایــن نمایشــگاه برگــزار شــد 
کــه موجبــات اســتقبال بی نظیــر مــردم متدین و 

ــم آورد. ــگاه را فراه ــان از نمایش ــدار اصفه دین
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شهرستانها
 برگزاری اولین جلسه 

شورای فرهنگی عمومی 
 شهرستان نجف آباد 

در سال 98
اولیــن جلســه شــورای فرهنگــی  کیمیای وطن
عمومــی شهرســتان نجف آبــاد در ســال ۱۳۹۸ بــا 
ــورای  ــس ش ــه و رئی ــام جمع ــناتی، ام ــور حس حض
فرهنــگ عمومــی، راعــی فرمانــدار ویــژه شهرســتان و 
ــزی  ــی، مغ ــگ عموم ــورای فرهن ــس ش ــب رئی نای
سرپرســت شــهرداری نجف آبــاد، فردوســی مدیرعامــل 
ســازمان فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری و 
ائمــه جمعــه، رؤســا و مســئولین ادارات شهرســتان در 

دفتر امام جمعه نجف آباد برگزار شد. 
ــاره آخریــن صورتجلســه شــورای  در ایــن جلســه، درب
فرهنــگ عمومــی کــه در تاریــخ ۹7/۱۱/۱۱ برگــزار 
شــد، بحــث و تبــادل نظــر گردیــد و از مبلغیــن نمونــه 
ــای  ــاره روش ه ــل و درب ــاد تجلی ــتان نجف آب شهرس
تبلیغاتــی فرهنگــی و مذهبــی راهکارهــا و موانــع راه هــا 

ــادل نظــر شــد.  و بایدهــا و نبایدهــا بحــث و تب
ــود در  ــت موج ــری ظرفی ــون به کارگی ــواردی همچ م
ــردی و  ــای کارب ــاد و فعالیت ه ــردم نه ــکل های م تش
تخصصــی فرمانــداری با حضــور دســتگاه های مختلف 
ــکیل  ــوزی، تش ــاز دانش آم ــات نم ــذار، جلس و تأثیرگ
ــف در  ــت وق ــوزی، اســتفاده از ظرفی ــه دانش آم کمیت
جهــت گســترش فعالیت هــای فرهنگــی شهرســتان، 
ــالق  ــودی ط ــار صع ــاد، آم ــالق و اعتی ــات ط موضوع
ــات در  ــرو و امکان ــکالت نی ــته، مش ــنوات گذش در س
سیســتم آمــوزش و پــرورش، اســتفاده از معتمدیــن 
محلــه، مســاجد و آمــوزش و پــرورش بــرای آمــوزش 
ــیب های  ــگیری از آس ــی و پیش ــای اجتماع مهارت ه
برنامه هــای  ازدواج،  خیریــن  شــبکه  اجتماعــی، 
اجــالس ازدواج آســان، خانــه علوم و ریاضیــات و ... در 
ایــن جلســه مــورد بحــث و تبــادل نظــر قــرار گرفتنــد.

 برگزاری مراسم 
 غبارروبی و عطرافشانی 

گلزار شهدای شاهین شهر
شاهین شهربهجت بیرانوند

B.Biranvand@eskimia.ir

بــه مناســبت ســالروز آزادســازی خرمشــهر و بــا حضور 
نهادهــای شاهین شــهر، قبــور  ادارات و  مســئوالن 
 پــاک و مطهــر شــهدای شــهر غبارروبــی و عطرافشــانی

شد.
حمیــد عشــقی، شــهردار شاهین شــهر در ایــن مراســم 
ــی شــهدای  ــره تمام ــاد و خاط ــن گرامیداشــت ی ضم
ــام  ــهدای واالمق ــوص ش ــه خص ــالمی، ب ــالب اس انق
عملیــات بیت المقــدس و عــرض قبولــی طاعــات 
ــان،  ــض رمض ــاه پرفی ــه  روزه داران در م ــادات هم و عب
گفــت: امــروز بــه برکــت خــون شــهدای عزیــز، ایــران 
ــوردار  ــی برخ ــیار باالی ــدار بس ــزت و اقت ــالمی از ع اس
اســت و در ایــن راســتا مــا نیــز وظیفــه داریــم حافــظ 

ــام باشــیم. خــون شــهدای واالمق
ــه  ــور ک ــان ط ــود: هم ــح نم ــه تصری ــقی در ادام عش
شــهدای گرانقــدر در جنــگ تحمیلــی از نظــام مقــدس 
جمهــوری اســالمی ایــران دفــاع نمودنــد، ما نیــز امروز 
ــت  ــه مــردم لحظــه ای غفل ــد در ســنگر خدمــت ب بای
ــرت  ــای حض ــهدا، آرمان ه ــون ش ــظ خ ــرده و حاف نک
امــام خمینــی)ره( و گوش به فرمــان رهنمودهــای 

ــه العالــی( باشــیم. مقــام معظــم رهبــری )مدظل
شــایان ذکــر اســت در مراســم غباروبــی و عطرافشــانی 
ــرآن  ــی از ق ــهر، آیات ــهدای شاهین ش ــر ش ــور مطه قب

مجیــد توســط حافظــان کشــوری قرائــت شــد.
گفتنــی اســت در پایــان ایــن مراســم معنــوی، حضــار 
بــا قرائــت فاتحــه و نثــار گل بــر ســر مــزار مطهر شــهدا، 
ــالب  ــر انق ــار کبی ــا آرمان هــای واالی معم ــر ب ــار دیگ ب
اســالمی حضــرت امــام خمینــی )ره( و شــهدای 
گرانقــدر تحــت منویــات مقام معظــم رهبــری )مدظله 

العالــی( تجدیــد میثــاق نمودنــد.

راه اندازی نخستین 
ایستگاه های دوچرخه شهری 

شهرستان در شهر مبارکه
نخســتین ایســتگاه های دوچرخه در  کیمیای وطن
ــا حضــور شــهردار، رئیــس و اعضــای  شــهر مبارکــه ب
شــورای اســالمی شــهر مبارکــه و جمعــی از مســئوالن 
عصــر سه شــنبه، همزمــان بــا میــالد بــا ســعادت امــام 
ــد.  ــدازی ش ــمی راه ان ــی مراس ــن مجتبی )ع( ط حس
انقــالب و پارکینــگ  ایــن ایســتگاه ها در میــدان 

شهدای ایرانپور مستقر هستند. 
ــن  ــه در ای ــهردار مبارک ــمی، ش ــن هاش ــید محس س
مراســم گفــت: راه انــدازی ایــن ایســتگاه بــا هزینــه ای 
ــا هــدف تقویــت  ــال و ب ــر ســیصد میلیــون ری ــغ ب بال
ورزش همگانــی و اســتفاده همــگان و تکیــه بر توســعه 

ــت.  ــج ورزش اس و تروی
ــا  ــط ب ــد فق ــهروندان می توانن ــه ش ــان اینک ــا بی وی ب
ارائــه کارت شناســایی دوچرخــه تحویل بگیرنــد، یادآور 
شــد: در صــورت اســتقبال گســترده مــردم، شــهرداری 
ــد.  ــش می ده ــداد ایســتگاه های دوچرخــه را افزای تع
توســعه فضاهــای ورزشــی در پارک هــا و محــالت 
ســطح شــهر و برخــی مجموعه هــای تفریحــی بســیار 
ضــروری اســت کــه شــهروندان می تواننــد بــا مراجعــه 
بــه ایــن مراکــز از مزایــای اجــرای ایــن طــرح اســتفاده 

یند.  نما
هاشــمی بــا اشــاره بــه اینکــه اجــرای ایــن طــرح گامی 
مؤثــر در راســتای توســعه و ترویــج فرهنــگ ورزش و 
ــت:  ــت، گف ــهروندان اس ــالمت ش ــطح س ــای س ارتق
و کاهــش  آلودگی هــای زیســت محیطی  کاهــش 
ترافیــک در نقــاط پرتــردد شــهر از دیگــر اهــداف اجرای 
ایــن طــرح اســت. از شــهروندان خواســتاریم که ضمن 
رعایــت قوانیــن و مقــررات راهنمایــی و رانندگــی هنگام 
اســتفاده از دوچرخــه، در حفــظ و نگهــداری ایــن 

دوچرخه هــا یاری رســان شــهرداری باشــند.

استاندار اصفهان در بازدید از نمایشگاه قرآن و عترت:

نمایشگاه قرآن اصفهان نقش بسیاری در ترویج فرهنگ قرآنی دارد

اخبارکوتاه
امام جمعه اصفهان:

قضات بر روی یک شمشیر دولبه 
حرکت می کنند

امــام جمعــه اصفهــان گفــت: قضــات بــر  کیمیای وطن
روی یــک شمشــیر دو لبــه و مــرز باریکــی میــان حــق و باطل 
ــن  ــورت کوچک تری ــه در ص ــی ک ــه نوع ــد، ب ــت می کنن حرک

غفلت ممکن است به مرز نادرست وارد شوند.

آیــت هللا سیدیوســف طباطبایی نــژاد در آییــن تودیــع و 
ــه  ــان اینک ــا بی ــتان ب ــتری اس ــس کل دادگس ــه رئی معارف
حجــم پرونده هایــی کــه بــه دســتگاه قضایــی وارد می شــود، 
نگران کننــده اســت، اظهــار داشــت: امیدواریــم بــا کار جهــادی 
در دســتگاه قضایــی اســتان اصفهــان ایــن رونــد هرچــه زودتر 
ــان  ــی اصفه ــای دســتگاه قضای اصــالح شــود و شــاهد ارتق

باشــیم.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان:
ح ملی همای رحمت در اصفهان  طر

در حال اجراست
ــر اســتان  ــت هــالل احم مدیرعامــل جمعی کیمیای وطن
اصفهــان جزئیــات اجــرای طــرح ملــی همــای رحمت توســط 
جمعیــت هــالل احمــر اســتان در مــاه مبــارک رمضــان ۹۸ را 

تشریح کرد. 
ــر اســتان  ــت هــالل احم ــط عمومــی جمعی ــل از رواب ــه نق ب
اصفهــان، محســن مؤمنــی در حاشــیه بازدیــد از طــرح ملــی 
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــتان اصفه ــت شهرس ــای رحم هم
امســال نیــز همچــون ســنوات گذشــته بــه تأســی از ســیره 
و رفتــار مــوالی متقیــان حضــرت علــی)ع( ایــن طــرح ملــی 
ــار  ــت: انتظ ــت، گف ــزاری اس ــال برگ ــعب در ح ــه ش در هم
مــی رود بــه همــت و مشــارکت اعضــاء، داوطلبــان و خیریــن 
ــاه پرفیــض و برکــت، ده  ــن م ــت اســتان در طــول ای جمعی
ــال  ــارد ری ــش از ۳0 میلی ــه ارزش بی ــی ب ــبد غذای ــزار س ه
 تهیــه و در بیــن افــراد نیازمنــد و بیمــاران بی بضاعــت توزیــع 

شود. 
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه حمایــت از کرامــت انســان ها 
ــی همــای رحمــت در  ــوان شــعار محــوری طــرح مل ــه عن ب
ــر از  ــزار نف ــش از ۱0 ه ــزود: بی ــه شــده اســت، اف ــر گرفت نظ
محرومیــن و نیازمنــدان و خانواده هــای زندانیــان و بیمــاران 
از ایــن طــرح بهره منــد شــده و در ایــن طــرح خداپســندانه بــا 
یــاری خداونــد متعــال، عــالوه بــر تحــت پوشــش قــراردادن 
ــای  ــه و خانواده ه ــدان جامع ــروم و نیازمن ــای مح خانواده ه
زندانیــان و بیمــاران، ایــن جمعیت بــه همــت واالی خیرین و 
داوطلبــان اقــدام بــه برپایــی ســفره های افطــاری در روســتاها 

و مناطــق محــروم خواهــد کــرد. 
مؤمنــی در ادامــه اظهــار داشــت: ســبدهای غذایی توزیع شــده 
شــامل برنــج، روغــن، مــرغ، حبوبــات، خرمــا، گوشــت، پنیــر، 
کنســروجات، قنــد، شــکر، ماکارونــی، چــای و ... خواهــد بــود 

کــه ارزش ریالــی هــر ســبد ۳ میلیــون ریــال اســت. 
مدیرعامــل جمعیــت هــالل احمــر اســتان اصفهــان همچنین 
ــداوم  ــه ت ــه ب ــا توج ــود ب ــخنان خ ــری از س ــش دیگ در بخ
جمــع آوری و تهیــه ســبدهای غذایــی طــرح همــای رحمت تا 
پایــان مــاه مبــارک رمضــان، از تمامــی داوطلبــان خیراندیــش 
خواســت تــا بیمــاران نیازمنــد و خانواده هــای بی بضاعــت را از 

نیــات خیــر خــود بهره منــد ســازند.

 در نخستین جلسه کمیسیون 
ح شد: کشاورزی و محیط زیست مطر

ارتقاء GDP استان در حوزه کشاورزی
رئیــس اتــاق بازرگانــی اصفهان درنخســتین  کیمیای وطن
جلســه کمیســیون کشــاورزی و محیــط زیســت، کمــک بــه 
ارتقــاء GDP اســتان در حــوزه کشــاورزی را یکــی از مهم تریــن 

اهداف این کمیسیون در دوره نهم عنوان کرد.
باوجــود  ایــن جلســه گفــت:  در  مســعود گلشــیرازی، 
جهت گیــری دوره جدیــد اتــاق بازرگانــی اصفهــان بــه ســمت 
اتاق هــای بازرگانــی نســل دوم و ســوم، ســاختارهای گفتمانی 
بــا قــوای حاکمــه کــه هویــت اصلــی اتاق هــای کشــور اســت، 

ــد.  ــد ش ــر نخواه ــگ و کم اث کمرن
وی مهم تریــن ابــزار اتاق هــای البی گــر و گفت وگومــدار را 
ــزود: در دوره  ــرد و اف ــر ک ــود در آن ذک ــیون های موج کمیس
ــار  ــل اول در کن ــای نس ــول اتاق ه ــای معم ــم، فعالیت ه نه
گام هــای عملــی بــرای ورود بــه اتاق هــای بازرگانــی پیشــرو 

انجــام خواهــد گرفــت.
ــندی  ــراز خرس ــن اب ــان ضم ــی اصفه ــاق بازرگان ــس ات رئی
در  اصفهــان  مطــرح  اقتصــادی  فعــاالن  عضویــت  از 
اتــاق تصریــح کــرد: بــا ایــن  کمیســیون های نه گانــه 
وجــود نتیجه گــرا بــودن و خروجی داشــتن کمیســیون ها 
ــرای حصــول نتیجــه  ــوده و ب ــژه ای برخــوردار ب از اهمیــت وی
ــط  ــی توس ــورت تیم ــه ص ــیون ها ب ــت کمیس ــر، مدیری بهت
ــور  ــع و ام ــت مجام ــدگان، شــکل گیری مدیری ــت نماین هیئ
ــاط  ــرای ارتب ــا حضــور یــک فعــال اقتصــادی ب ــدگان ب نماین
هرچــه بهتــر اتــاق بــا مجامــع مختلــف، اجــرای مــدل ارزیابی 
ــه  ــت رئیس ــط هیئ ــیون ها توس ــرد کمیس ــه عملک ۳60 درج
 و ... از جملــه راهکارهــا بــرای حصــول نتیجــه بهتــر خواهــد 

بود. 
ــاق  ــان ات ــکاری می ــه هم ــاء تفاهم نام ــه از امض وی در ادام
ــی  ــت: ط ــر داد و گف ــگاه آزاد خب ــان و دانش ــی اصفه بازرگان
توافــق طرفیــن مقــرر شــد، 2۸ دانشــگاه موجــود در اســتان 
بــرای تحقــق اتــاق نســل دوم در اختیــار اتــاق اصفهــان قــرار 

بگیرنــد.

بــرای  پرســش  ایــن  شــاید  کیمیای وطن
خیلی هــا از جملــه والدیــن و مربیــان مطــرح باشــد 
کــه بــرای رشــد شــخصی کــدام اصــل مهم تر اســت؛ 

آموزش یا تربیت؟
ــزدی  ــه ای ــر راضی ــدی و دکت ــا عاب ــر محمدرض دکت
در یازدهمیــن نشســت از سلســله نشســت های 
چهل چــراغ بــا موضــوع راه هــای نرفتــه موفقیــت، بــه 
ســراغ دو اصــل واقعــی و دو اصــل غیرواقعــی دیگــر 
ــی تمرکــز، تأمــل،  ــه موفقیــت یعن ــرای رســیدن ب ب

ــد. آمــوزش و تربیــت رفتن
محمدرضــا عابــدی تمرکــز را اصلــی غیرواقعــی برای 
ــار داشــت: از  ــت دانســت و اظه ــه موفقی رســیدن ب
تمرکــز همــواره بــه عنــوان یکــی از اصــول رســیدن به 
ــا  ــوگا ی ــد ی ــاد می شــود و ورزشــی مانن ــت ی موفقی

مراقبــه روی همیــن اصــل تأکیــد دارنــد.
ــد  ــتر باش ــز بیش ــه تمرک ــد هرچ ــزود: می گوین او اف
ــرای  ــا ب ــت؛ ام ــتر اس ــم بیش ــت ه ــال موفقی احتم
موفقیــت در زندگــی بایــد تأمــل را جایگزیــن تمرکــز 
کنیــم. برخــی تمرکــز را شــاه کلید موفقیــت معرفــی 
می کننــد؛ امــا تأمــل می گویــد بایــد همــه جوانــب را 

در نظــر گرفــت و پیــش رفــت.
رئیــس دانشــکده علوم تربیتــی و روان شناســی 
ــاره  ــی درب ــه برخ ــان اینک ــا بی ــان ب ــگاه اصفه دانش
دیگــران از روش هــای تجویــزی یــا تحلیلی اســتفاده 
می کننــد، بیــان داشــت: در روش تجویــزی یــا 
ــد  ــام ده ــم کاری را انج ــرد می گویی ــه ف ــی ب تحلیل
یــا رفتــار او را تحلیــل می کنیــم؛ امــا روش ســومی 
بــا  تأملــی وجــود دارد کــه در آن  به نــام روش 
پرســیدن چنــد ســؤال، یــا درخواســت از فــرد بــرای 
گفتــن خاطــره یــا داســتان، فــرد را بــه تأمــل دربــاره 

خــود وا می داریــم.

عابــدی اضافــه کــرد: تمرکــز در مقابــل تأمــل اصــل 
ــه  ــگام مطالع ــال برخــی در هن ــدی نیســت. مث مفی
ــرار  ــق برق ــکوت مطل ــند و س ــا باش ــد تنه ــاز دارن نی
می تواننــد  هــم  جمــع  در  برخــی  امــا  باشــد؛ 
 درس بخواننــد؛ پــس تأمــل نیــاز بــه حضــور

دارد.

در ادامــه، راضیــه ایــزدی بــه برخــی پیش فرض هــای 
اصــل غیرواقعــی تمرکــز بــرای رســیدن بــه موفقیــت 
ــگاه  ــتاد دانش ــناس و اس ــن روان ش ــرد. ای ــاره ک اش
ــک  ــت از ی ــارت اس ــا عب ــن پیش فرض ه ــت: ای گف
فــرد موفــق و یــک فــرد معمولــی بــا تمرکــز بســیار 
بــاال، افــراد موفــق عواملــی کــه باعــث حواس پرتــی 
بــه حداقــل می رســانند، موفقیــت  را  می شــود 
ــی تمرکــز کامــل روی هــدف، در زندگــی هیــچ  یعن
چیــز مهم تــر از اهداف تــان نیســت؛ پــس روی آنهــا 
تمرکــز کنیــد. وقتــی بــر باورهــا، توانایی هــا و اهــداف 
ــوان  ــس ت ــد هیچ ک ــز کنی ــود تمرک ــده خ تعریف ش
ــما را  ــردن ش ــف ک ــرد و متوق ــاختن، دلس آشفته س

نــدارد.

او ادامــه داد: افزایــش تمرکــز، یعنــی افزایــش 
ســرعت موفقیــت، راز موفقیــت ایــن اســت کــه فقط 
و فقــط روی یــک هــدف تمرکــز کنــی، افــکار منفــی 
ــت اســت و  ــع موفقی ــز و در نتیجــه مان ــع تمرک مان
ــود،  ــب تان ش ــر روز و ش ــدف، فک ــی ه ــز یعن تمرک
برخــی دیگــر از ایــن پیش فرض هــا اســت کــه مــا را 

ــاند. ــی نمی رس ــت واقع ــه موفقی ب
دربــاره  دانشــگاه  اســتاد  و  روان شــناس  ایــن 
بــرای  تأمــل  واقعــی  اصــل  پیش فرض هــای 
موفقیــت در زندگــی تصریــح کــرد: بــرای موفقیــت 
دالیــل کافــی نیســت، تأمــل دیــدن خودمــان، 
ــت  ــرای موفقی ــت. ب ــاال اس ــی از ب ــران و زندگ دیگ
ــل  ــت، تأم ــی نیس ــتن کاف ــتن و خواس دوست داش
یعنــی دیــدن آثــار یــک تصمیــم در 20 ســال آینــده، 
تأمــل درنظرگرفتــن آثــار یــک تصمیــم بــر روی تمام 
ابعــاد زندگــی اســت. تأمــل یعنــی احساســات قــوی 
تفکــر را تحت تأثیــر قــرار ندهــد، تأمــل به دنبــال 
ــه جــای انتخــاب ســریع یــک  روش مؤثرگشــتن ب
روش اســت و تأمــل یعنــی اولیــن و راحت تریــن راه 

ــردن. ــاب نک را انتخ
ــراغ دو روش  ــه س ــپس ب ــه س ــان برنام کارشناس
اختصاصــی بــرای موفقیت در رشــد شــخصی، یعنی 

آمــوزش و تربیــت رفتنــد.
محمدرضــا عابــدی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت: 
ــر  ــخصی مؤث ــد ش ــت در رش ــرای موفقی ــوزش ب آم

نیســت، بلکــه تربیــت بایــد اصــل قــرار گیــرد.
راضیــه ایــزدی ادامــه داد: برخــی از پیش فرض هــای 
اصــل غیرواقعــی آمــوزش بــرای موفقیــت در رشــد 
ــخصی  ــد ش ــرای رش ــت از: ب ــارت اس ــخصی عب ش
بایــد مطالعــه کــرد، بــرای رشــد شــخصی بایــد بــه 
ــت  ــگاه رف ــه دانش ــت، ب ــف رف ــای مختل  کالس ه

افــراد  را فــرا گرفــت، فقــط  و مهارت هــای الزم 
خاصــی می تواننــد رشــد کننــد، رشــد شــخصی بــه 
ــه  ــد، ب ــات می خواه هــوش وابســته اســت و امکان
ــد،  ــد کن ــد رش ــردی نمی توان ــر ف ــل ه ــن دلی همی
رشــد شــخصی یعنــی ارتقــای مــدرک، درآمد، شــغل 
و دارایــی و شــیوه ارتقــای اینهــا را بایــد فــرا گرفــت 
ــد  ــه بای و رشــد شــخصی مســیر مشــخصی دارد ک

ــت. آموخ
او اضافــه کــرد: در مقابــل اصــل غیرواقعــی آمــوزش، 
اصــل واقعــی تربیــت قــرار دارد کــه پیش فرض هــای 
ــی و  ــخصی یاددادن ــد ش ــت از: رش ــارت اس آن عب
ــرورش دادن  ــخصی پ ــد ش ــت، رش ــی نیس یادگرفتن
خــود اســت، رشــد شــخصی بــا شــناخت نیازهــای 
واقعــی و پاســخ دادن مؤثــر بــه آنهــا اتفــاق می افتــد، 
ــی،  ــا بیرون ــی اســت ت رشــد شــخصی بیشــتر درون
رشــد شــخصی شکوفاشــدن اســت تا شــکوفاکردن، 
رشــد شــخصی یعنی پــرورش آنچــه در درون انســان 
ــد رشــد  ــرون، فراین ــزی از بی ــق چی ــه تزری اســت، ن
شــخصی در هــر لحظــه و هــر جــا می توانــد جریــان 
ــد  ــتر می خواه ــخصی بس ــد ش ــد، رش ــته باش داش

نــه آمــوزش و تربیــت بســترهای رشــد شــخصی را 
ــد. ــم می کن فراه

در ادامــه، محمدرضــا عابــدی گفــت: اینکــه فرزنــدان 
ــه رشــد  ــوزش اســت و ب ــه کالس بفرســتیم آم را ب
ــردن  ــا بازی ک ــد؛ ام ــک نمی کن ــا کم ــخصی آنه ش
بــا فرزنــد بــه شــرطی کــه بــرای آمــوزش نباشــد، بــه 
ــا  ــازی ی رشــد شــخصی او کمــک می کنــد؛ چــون ب

ــزار تربیتــی اســت. قصه گفتــن یــک اب
او افــزود: واقعیــت ایــن اســت که متأســفانه مدرســه 
جلــوی خالقیــت را می گیــرد و آمــوزش، خالقیــت و 

پــرورش را می کشــد.
رســم  بــه  چهل چــراغ  نشســت های  سلســله 
ســال های اخیــر و بــه همــت دفتــر تخصصــی 
ــی  ــی و ورزش ــی، اجتماع ــازمان فرهنگ ــواده س خان
ــان  ــارک رمض ــاه مب ــام م ــان در ای ــهرداری اصفه ش
در تــاالر ادب برگــزار شد.نشســت های چهل چــراغ 
ــت  ــه موفقی ــای نرفت ــه موضــوع راه ه رمضــان ۹۸ ب
اختصــاص داشــت و کارشناســان برنامــه دربــاره 20 
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــی ب ــی و 20 راه غیرواقع راه واقع

ــد. ــخن گفتن ــت س موفقی

،،
متأســفانه مدرســه جلــوی خالقیــت را 
می گیــرد و آمــوزش، خالقیــت و پــرورش 

را می کشــد

آموزش، خالقیت را می کشد

گروه اصفهان فاطیما جاللی
F.Jalali@eskimia.ir

مدیــرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اســتان اصفهــان گفت: ســاالنه 
۳5 هــزار شــکایت کارگــری و کارفرمایــی در اســتان اصفهان رســیدگی 

ــود. می ش
ــا  ــی ب ــری و کارفرمای ــکل های کارگ ــدار تش ــد در دی ــن نیرومن محس
اســتاندار اصفهــان بــا بیــان اینکه مهم تریــن وظیفــه وزارتخانــه تعاون، 
ــت:  ــروی کار اســت گف ــت از نی ــظ و صیان ــی حف ــاه اجتماع کار و رف
ســاالنه ۳5 هــزار شــکایت کارگــری و کارفرمایــی در اســتان اصفهــان 

ــود. ــیدگی می ش رس
وی افــزود: در حــال حاضــر در اســتان اصفهــان ۳۸ هیئت تشــخیص 
ــه  ــالف در مرحل ــت حــل اخت ــدوی و ۱۸ هیئ ــه رســیدگی ب در مرحل

تجدیــد نظــر شــکایات در ســطح اســتان فعــال هســتند.
ایــن مقــام مســئول همچنیــن گفــت: بیــش از ۱ میلیــون و ۱00 هــزار 

نفــر از مــردم اصفهــان بیمه شــده تأمیــن اجتماعــی هســتند.
نیرومنــد بــا بیــان اینکــه قانــون بیمــه بیــکاری حامــی کارگــران از کار 
بیــکار شــده اســت، افــزود: در حــال حاضــر بیــش از 2۸ هــزار نفــر در 

اســتان بیمــه بیــکاری دریافــت می کننــد.

وی بــا اشــاره بــه مــاده ۱۳۱ قانــون کار عنــوان کــرد: واحدهــای 
اقتصــادی بــاالی ۳5 نفــر بایــد شــورای اســالمی کار داشــته باشــند 
کــه در حــال حاضــر 7۱ مــورد در اســتان هســتند و واحدهای بــا تعداد 
کارگــر کمتــر نیــز بایــد نماینــده یــا انجمــن صنفــی داشــته باشــند.

ایــن مقــام مســئول در ادامــه گفــت: در حــال حاضر در ســطح اســتان 
اصفهــان، ۱۹ کانــون شهرســتانی بازنشســتگان و یــک کانــون اســتانی 
بازنشســتگان، دو تشــکل صنفــی مســتقل سیاســی کارگــری شــامل 
خانــه کارگــر و جامعــه اســالمی کارگــران، 40 انجمــن صنفــی، یــک 
ــای  ــون انجمن ه ــک کان ــران و ی ــی کارگ ــای صنف ــون انجمن ه کان
صنفــی کارفرمایــان، کانــون هماهنگــی شــوراهای اســالمی کار اســتان 

و مجمــع نماینــدگان کارگــران اســتان فعــال هســتند.
مدیــرکل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهان پیگیــری احیای 
ــای  ــه اعض ــت حق الجلس ــع پرداخ ــع موان ــازش و رف ــوراهای س ش
هیئت هــای حــل اختــالف را از مهم تریــن خواســته های ایــن دیــدار 
ــکل های  ــا تش ــدار ب ــان در دی ــتاندار اصفه ــن اس ــوان کرد.همچنی عن
کارگــری و کارفرمایــی اظهــار داشــت: امــروزه دیگــر ســنتی فکرکــردن 
جوابگــو نیســت و بایــد بــه ســمت ایده پــردازی و نوگرایــی در تولیــد 

و اشــتغال رفــت.

گروه اصفهان پریسا خاکبازان
P.Khakbazan@eskimia.ir

 مدیــرکل بنیــاد مســکن اصفهان گفــت: 4 هــزار و 250 واحد ســیل زده 
در پلدختــر تاکنــون در بنیــاد مســکن اصفهان تشــکیل پرونــده داده اند 

کــه بــه صــورت احداثــی، تعمیــری، مالک یا مســتأجر هســتند.
از ســیل  پــس  روز  یــک  داشــت:  اظهــار  غالمحســین خانــی 
۱۳۳ فروردین مــاه امســال در پلدختــر، اکیپــی از بنیــاد مســکن 
اصفهــان بــرای انجــام امــور تعمیــر و بازســازی واحدهــای مســکونی 

تخریب شــده در ایــن شــهر مســتقر شــد.
وی افــزود: ۱60 دســتگاه ماشــین آالت از 22 اســتان بــرای الیروبــی و 
تمیزکــردن شــهر پــس از ســیل وارد پلدختــر شــدند و رونــد پاکســازی 
همچنــان ادامــه دارد و بیــش از ۹۹ درصــد تمیــزکاری تاکنــون انجــام 

شــده اســت.
مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــالب اســالمی اصفهــان گفــت: بــه علــت 
اینکــه واحدهــای تخریبــی ناشــی از ســیل در پلدختــر در حــال 
تعمیــرات اســت و نخاله هــا در ســطح شــهر انباشــت می شــود، 
ایــن بنیــاد روزانــه کار پاکســازی را انجــام می دهــد و هفــت دســتگاه 
ــوی  ــرای شست وش ــان ب ــتان اصفه ــانی اس ــین آالت آتش نش ماش

ــر شــده اســت. ــا هماهنگــی وارد پلدخت شــهر ب
خانــی افــزود: از مجمــوع کل واحدهایــی کــه در جریــان وقــوع ســیل 
در پلدختــر خســارت دیــده، 4255 واحــد احداثــی و مابقــی تعمیــری 

هســتند و یــک هــزار و ۱00 واحــد بــه صــورت اســتیجاری هســتند.
وی خاطرنشــان کــرد: بــا توجــه بــه ارزیابی هــای انجام شــده 4 هــزار 
و 250 واحــد ســیل زده در پلدختــر تاکنــون در بنیــاد مســکن اصفهــان 
تشــکیل پرونــده داده انــد کــه بــه صــورت احداثــی، تعمیــری، مالــک 

یــا مســتأجر هســتند.
مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــالب اســالمی اصفهــان افــزود: چهــار هــزار 
ــزار و 500  ــک ه ــت ســامانه شــده، ی ــداد ثب ــن تع ــده از ای و ۱20 پرون
خانــوار بــرای دریافــت تســهیالت تعمیــری بــه بانــک معرفــی و ۳60 
واحــد بــا عقــد قــرارداد مرحلــه اول وام خــود را دریافــت کردنــد و یــک 
هــزار و ۹50 پرونــده کمــک بالعــوض تعمیــری بــه حسابشــان واریــز 

شــده اســت.
خانــی گفــت: یــک هــزار و ۱65 نفــر بــرای دریافــت تســهیالت 
معیشــتی بــه بانــک معرفــی و از ایــن تعــداد ۳5۱۱ نفر این تســهیالت 
را دریافــت کــرده و بــرای ۸20 خانــوار کمــک بالعــوض معیشــتی واریز 

شــده اســت.

 رسیدگی ساالنه به 35 هزار شکایت کارگری و کارفرمایی 
در استان اصفهان

  تشکیل پرونده برای ۴۲5۰ واحد خسارت دیده
 از سیل پلدختر

گروه اصفهان زهرانصیری
Z.Nasiri@eskimia.ir

ــه  ــان ب ــرق اصفه ــع ب ــرکت توزی ــرق ش ــازار ب ــر ب ــر دفت مدی
انــرژی خورشــید بــه عنــوان یــک منبــع پــاک، تمام نشــدنی، 
ــت:  ــرد و گف ــاره ک ــی اش ــد آلودگ ــه فاق ــر و البت ــدون خط ب
ظرفیــت منصوبــه تولیــد بــرق کشــور ۸0 هــزار مــگاوات اســت 
ــیلی و  ــوخت های فس ــد آن را س ــه ۹0 درص ــک ب ــه نزدی ک

ــد. ــن می کن ــی تأمی ــای حرارت نیروگاه ه
ســارا صالحــی گفــت: در ســال ۹2 بــرای نصــب نیروگاه هــای 
خورشــیدی در خانه هــا، تســهیالت ویــژه ای از طــرف دولت در 
نظــر گرفتــه شــد که ۸۸ ســامانه بــه ظرفیــت 444 کیلــووات 
در مــدار قــرار گرفــت و بــه عبارتــی نزدیــک بــه 2/5 میلیــون 
کیلــووات ســاعت انــرژی پــاک در اصفهــان بهره بــرداری شــد 
ــای  ــش گازه ــزان کاه ــرح، می ــن ط ــدن ای ــا اجرایی ش و ب

گلخانــه ای ســاالنه بالــغ بــر 420 تــن بــوده اســت.
وی تصریــح کــرد: اســتعداد تولیــد بــرق از خورشــید در ایــران 
 بســیار بیشــتر از پتانســیل تولیــد بــرق از نفــت و گاز اســت

نصــب  قابــل  و مســاحت  آفتابــی  روزهــای  آن قــدر  و 
نیروگاه هــای خورشــیدی داریــم کــه می توانیــم بــا همــکاری 

ــم. ــرف نمایی ــرق را برط ــد ب ــکالت تولی ــترکین مش مش
ــا  ــرداری ب ــال بهره ب ــامانه های در ح ــر س ــرح دیگ ــه ط وی ب
عنــوان قــرارداد خریــد تضمینــی 20 ســاله اشــاره کــرد و گفت: 
ــای  ــه منظــور گســترش انرژی ه ــن طــرح در ســال ۹5 ب ای
ــامانه های  ــرح، س ــن ط ــت و در ای ــام گرف ــر انج تجدیدپذی
خورشــیدی متصــل بــه شــبکه عمومــی شــد و در اصفهــان 
تعــداد 47 ســامانه بــا ظرفیــت ۸۹۳ کیلــووات برق رســانی به 

شــبکه را میســر نمــوده اســت.
وی اذعــان داشــت: مجمــوع درآمــد حاصــل از فــروش انرژی 
ــوده اســت،  ــال ب ــارد ری ــر ۱5 میلی ــغ ب در طــی ایــن دوره، بال
در حالــی کــه فقــط در ســال ۹7 مجمــوع درآمــد حاصــل از 

فــروش انــرژی نزدیــک بــه ۱2 میلیــارد رســیده اســت.
صالحــی با اشــاره بــه مصوبه هیئت وزیــران خاطرنشــان کرد: 
وزارتخانه هــا و مؤسســات و شــرکت های دولتــی و نهادهــای 
ــدند،  ــف ش ــن موظ ــی معّی ــی در فرصت ــی غیردولت  عموم

دســت کم بیســت درصــد از بــرق مــورد نیــاز ســاختمان های 
ــد؛  ــن کنن ــر تأمی ــامانه های تجدیدپذی ــق س ــود را از طری خ
ــا ظرفیــت  ــه ۸ ســامانه ب بنابریــن در ایــن راســتا نزدیــک ب
تولیــدی ۱۱2 کیلــووات بــا کاهــش گازهــای گلخانــه ای ســاالنه 
نزدیــک بــه ۱40 تــن در شــهر اصفهــان در تولیــد انــرژی پــاک 
ســهیم شــدند و در ایــن طــرح، ســامانه های برق خورشــیدی 
بــه شــبکه های عمومــی متصــل شــده اســت و تهاتــر بیــن 

انــرژی تولیــدی و مصرفــی صــورت گرفتــه اســت. 
ــروگاه گازی احــداث شــده در  ــداد 5 نی ــه تع ــان ب وی در پای
محــدوده شــرکت توزیــع بــرق شهرســتان اصفهــان متصل به 
شــبکه توزیــع اشــاره کــرد و اظهار داشــت: بایــد توجــه ویژه ای 
بــه انــرژی خورشــیدی داشــته باشــیم و نکتــه بســیار مهــم 
در ایــن عرصــه زمــان اســت؛ مــا بایــد خیلــی ســریع حرکــت 
ــرای تمــام مشــترکین  ــم و سال هاســت کــه فرصتــی ب کنی
ایجــاد نموده ایــم تــا دســت بــه توســعه نیروگاه هــا و 

ــد. ــیدی بزنن ــامانه های خورش س
 مدیــر دفتــر بــازار بــرق شــرکت توزیــع بــرق اصفهــان تأکیــد 
ــروگاه جــدی  ــک نی ــه احــداث ی ــدازه ک ــان ان ــه هم ــرد: ب ک
ــا اهمیــت اســت؛ در  ــز ب ــرق نی ــت مصــرف ب اســت، مدیری
ــویقی  ــای تش ــی، از طرح ه ــار مصرف ــت ب ــای مدیری طرح ه
بــرای مشــترکینی کــه از دیــزل ژنراتورهــای مولــد خودتأمیــن 
ــه  ــوری ک ــه ط ــم، ب ــره گرفته ای ــز به ــد نی ــتفاده می کنن اس
ــه  ــاد تفاهم نام ــا انعق ــان ب ــترک همزم ــت مش ــن حال در ای
ــور  ــزل ژنرات ــا در مــدار آوردن دی ــن طــرح و ب همــکاری در ای
ــش  ــبکه را کاه ــی از ش ــرژی مصرف ــار، ان ــاعات اوج ب در س
می دهــد کــه در ایــن صــورت ضمــن بهره منــدی از تخفیــف 
و تشــویق مشــارکت در طــرح، هزینه هــای بــرق مصرفــی اش 

ــد.  ــش می یاب ــز کاه نی

ــا روز ارتباطــات و روابــط عمومــی  روابــط عمومــی وزارت نیــرو همزمــان ب کیمیای وطن
ــانی  ــردم در اطالع رس ــارکت م ــب مش ــرای جل ــگار ب ــهروند خبرن ــوان ش ــا عن ــی را ب طرح

موضوعات مرتبط با صنعت آب و برق در کشور آغاز کرده است.
ــدان  ــن منظــور از تمامــی عالقه من ــاون(، بدی ــرو )پ ــگاه اطالع رســانی وزارت نی ــه  نقــل از پای ب
دعــوت بــه عمــل می آیــد تــا بــا ارســال اخبــار، تصاویــر و فیلم هــای حــوزه صنعــت آب و بــرق 
در زمینه هــای مدیریــت مصــرف، حــوادث، خدمات رســانی، کیفیــت آب، وضعیــت فاضــالب، 
خدمــات برق رســانی و ... اســتان، شــهر و محلــه خــود شــهروند خبرنــگار وزارت نیــرو باشــند.

آثــار منتخــب در ســایت، کانــال و صفحــات اجتماعــی وزارت نیــرو در صورت وجود مشــخصات 
بــا نــام ارســال کننده بــاز نشــر داده می شــود و تمامــی آثــار در جشــنواره نیــرو رســانه کــه در 
ســال ۹۸ برگــزار می شــود، شــرکت داده خواهنــد شــد و بــه آثــار برتــر جوایــزی اهــدا خواهــد 

. شد
ــه  ــای مربوط ــا در خروجی ه ــالی آن ه ــب ارس ــه 20 مطل ــی ک ــهروند خبرنگاران ــن ش همچنی

ــرد. ــد ک ــت خواهن ــرو را دریاف ــاری وزارت نی ــگار افتخ منتشــر شــود، کارت شــهروند خبرن
مخاطبیــن می تواننــد آثــار خــود را بــه آدرس http://pr.moe.gov.ir یــا از طریــق پیام رســان 
بــه آدرس nirooreporter@ ارســال کننــد. در صــورت ارســال از طریــق آدرس ســایت حجــم 
فایــل نمی بایســت بیشــتر از ۱5 مگابایــت باشــد و در صــورت ارســال از طریــق پیام رســان نیــز 

#شــهروند_خبرنگار بایســتی در ابتدای کپشــن درج شــود.
گفتنــی اســت تصاویــر ارســالی بایــد دارای زیرنویــس باشــد و در هنــگام فیلمبــرداری زمــان و 
مــکان و توضیحــات موضــوع بــه صــورت گفتــاری ضبــط شــود. همچنیــن در زمان ضبــط فیلم 

گوشــی در حالــت افقــی باشــد.

 استعداد تولید برق از خورشید در ایران
 بسیار بیشتر از پتانسیل تولید برق از نفت و گاز است
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