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رئیس بسیج سازندگی اصفهان :  
بهره برداری از ۷۰ پروژه 

 قرارگاه خاتم االنبیاء 
در اصفهان

جمالی نژاد:
عملیات عمرانی سالن 

اجالس سران نیمه نخست 
سال ۹۶ به پایان می رسد

فرماندار مبارکه خبر داد :
تشکیل کمیته های 

فرهنگسازی پرداخت زکات 
در شهرستان

 سال اول

 شماره دوم 

 سه شنبه 

 11خرداد 1395

 24 شعبان 1437

31May 2016 

 8 صفحه

 500 تومان 

 سامانه پیام کوتاه :

100052401220

سرهنگ حسین انوری اظهار داشت: بخشی از فعالیت های 
محرومیت زدایی سازمان بسیج سازندگی استان اصفهان با 
در سال  که  انجام می شود  قرارگاه خاتم االنبیاء  اعتبارات 
گذشته 70 پروژه عمرانی در سطح استان به بهره برداری... 

مهدی جمالی نژاد  با اشاره به پروژه اجالس سران اظهار 
داشت: در ابتدا قرار بود بار مالی ساخت سالن اجالس 
به مشکالتی که  با توجه  اما  باشد  بر عهده دولت  سران 
در بخش اقتصاد کشور ایجاد شده، دولت اعتباری را ....

علی اصغر ذاکری در جلسه ستاد زکات شهرستان که با 
استان  ،رئیس ستاد زکات  حضور حجت االسالم رنجبر 
رحلت  تسلیت  ضمن  شد  برگزار  فرمانداری  محل  در 
امام خمینی)ره(، با اشاره به اینکه در دین مبین اسالم.... 

مجلس دهم اصولگرا ، خبرگان انقالبی تر؛

بازهم اصولگراها پیروز رقابتها شدند

 تقدیر دکتر الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی  
 از تالش ها و خدمات دکتر علی ایران پور

  نماینده مردم شریف شهرستان مبارکه
 در نهمین دوره مجلس شورای اسالمی

14 خرداد سالروز رحلت امام خمینی )ره ( و 
سالروز قیام 15 خرداد روز قیام خونین تسلیت باد 

14 خرداد سالروز رحلت امام خمینی )ره ( و سالروز قیام 15 خرداد روز قیام خونین تسلیت باد 

14 خرداد سالروز رحلت 
امام خمینی )ره ( و سالروز 
قیام 15 خرداد روز قیام 

خونین تسلیت باد 

روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر مبارکه

روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر دیزیچه

روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر زیباشهر

 پیام قدردانی و تشکر 
 دکتر علی ایران پور

  نماینده و خادم مردم 
شریف شهرستان مبارکه در 

 نهمین دوره مجلس 
شورای اسالمی

صفحه 2

صفحه 4

4

5

6

7

8

صفحه 3

صفحه 6 صفحه 3

دوره آموزشی آتش نشانی تخصصی به میزبانی سازمان آتش نشانی مبارکه

صرفه جویی ۷ میلیارد ریالی و افزایش تولید در ناحیه فوالدسازی فوالدمبارکه

افزایش تعرفه تنها راه کاهش مصرف روغن پالم

ذوب آهن برای دومین سال متوالی قهرمان جام حذفی شد

آئین افتتاح وکلنگ زنی ساختمان پاسگاه انتظامی روستای دهسرخ  ید
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داشت:  اظهار  رهبری   خبرگان  مجلس  رئیس 
مجلس خبرگان رهبری که جایگاهی بس مهم 
انقالب اسالمی  از  برآمده  نهادهای  از جمله  و 
همه  رأس  در  مسئولیتی  امام  تعبیر  به  و  است 
مسئولیت ها داراست. وی ادامه داد:  نهاد مجلس 
خبرگان رهبری راهی است برای تحقق آرمان 
مردم مسلمان و ستمدیده که حکومت اسالمی 
امام  بر پایه نظریه مترقی والیت فقیه از سوی 

راحل انتظار می کشیدند.
شاکریم  را  بزرگ  خدای  افزود:  جنتی  آیت اهلل 
که موجبات شکل گیری نظام جدید سیاسی بر 
پایه اسالم و نظریه مترقی والیت فقیه را فراهم 
خبرگان  مجلس  در  تهران  مردم  نماینده  کرد. 
رهبری تأکید کرد: مجلس خبرگان از یک نظر 
مظهر مردم ساالری دینی و اسالمی و حاکمیت 
به  وی  است.  اسالمی  احکام  و  ارزش ها 
فرمایشات مقام معظم رهبری در آخرین دیدار 
چهارم  دوره  خبرگان  مجلس  اعضای  با  خود 
نفوذ، حفظ  کرد: معظم له  خاطرنشان  و  اشاره 
هاضمه  در  نشدن  حل  و  انقالبی  خصوصیات 
خطرناک جهانی اشاره کردند و وظیفه مجلس 

خبرگان را انقالبی ماندن و انقالبی فکر کردن 
عنوان فرمودند.

دوره  انتخابات  داد:  ادامه  نگهبان  شورای  دبیر 
پنجم مجلس خبرگان رهبری در حالی برگزار 
را  آن  خاصی  شرایط  و  حساسیت ها  که  شد 
کمال  در  شاکریم  را  خدا  که  بود  کرده  احاطه 
شورای  دبیر  شد.  برگزار  سالمت  و  صحت 

 94 اسفند   7 انتخابات  اینکه  بیان  با  نگهبان 
کرد:   خاطرنشان  شد  برگزار  کامل  سالمت  در 

این انتخابات  عالوه بر رضایت مردم رضایت 
حمایت  از  ما  و  داشت  بر  در  نیز  را  رهبری 
و  می بالیم  خود  به  نگهبان  شورای  به  معظم له 
خدا را سپاسگزاریم. آیت اهلل جنتی با بیان اینکه 
خبرگان می تواند مظهر حلول سکینه الهی باشد، 

مکررا  رهبری  معظم  مقام  و  راحل  امام  گفت: 
رهبری  خبرگان  مجلس  جایگاه  و  اهمیت  بر 
رهبری  خبرگان  مجلس  و  فرمودند  تأکید 
از  برآمده  نهادهای  از  و  دارد  مهمی  جایگاه 
نظام اسالمی است. برپایه این خبر دبیر شورای 
از  گزارشی  خود  سخنرانی  انتهای  در  نگهبان 
انتخابات مجلس  روند برگزاری پنجمین دوره 

خبرگان رهبری ارائه کرد.
آیت اهلل جنتی با 51 رای رئیس مجلس خبرگان 
مجلس  رئیس  رای   51 با  جنتی  اهلل  شدآیت 

خبرگان شد.
الزم به ذکر است که در اولین اجالسیه پنجمین 
از  احمد جنتی  اهلل  آیت  دوره خبرگان رهبری 
86 رای ماخوذه با کسب 51 رای رسمًا ریاست 
سال   2 مدت  به  را  رهبری  خبرگان  مجلس 
موحدی  آیت اهلل  این  بر  گرفت.عالوه  برعهده 
کرمانی با 65 رای و آیت اهلل هاشمی شاهرودی 
با 63 رای نواب رئیس مجلس خبرگان رهبری 
شدند. همچنین آیت اهلل دری نجف آبادی با 49 
رای و آیت اهلل خاتمی با 56 رای به عنوان منشی 

های هیات رییسه خبرگان انتخاب شدند.

با پایان یافتن کار انتخابات رئیس و اعضای 
رهبری  خبرگان  مجلس  رئیسه  هیات 
اعضای  و  رئیس  انتخابات  همچنین  و 
رئیسه دهمین دوره مجلس شورای  هیات 
ترکیب  با  رابطه  اسالمی گمانه زنی ها در 
به  ساز  سرنوشت  و  مهم  مجلس  دو  این 
ا... احمد جنتی که هم  . آیت  پایان رسید 
را  نگهبان  شورای  دبیری  مسئولیت  اکنون 
درخشان  سوابق  دارای  و  دارد   عهده  بر 
مقدس  نظام  مختلف  های  عرصه  در 
ایران است در حالی به  جمهوری اسالمی 
ریاست خبرگان رهبری انتخاب شد که این 
فتنه  آتش  بر  سردی  آب  همچون  بود.همچنین انتخاب رئیس و نواب رئیس افروزیهای دشمنان داخلی و خارجی نظام انتخاب 

و هیات رئیسه دهمین دوره مجلس شورای 
موید  انتخاب شوندگان  ترکیب  و  اسالمی 
دکتر  انتخاب  بر  که عالوه  است  نکته  این 
اصولگرا  بعنوان یک چهره  علی الریجانی 
 ، اسالمی  رئیس مجلس شورای  به سمت 
در مجموع از 12 نفر اعضای هیات رئیسه 
این دوره مجلس ، 9 نفر اصولگرا و سه نفر 
دیگر اصالح طلب و مستقل انتخاب شدند، 
که این نکته نیز حاکی از این مطلب است 
که همچنان نیروهای اصولگرا و ارزشی در 
نظام  قانونگذاری  و  گیری  تصمیم  ارکان 
همچون  ایران  اسالمی  جمهوری  مقدس 

گذشته تعیین کننده هستند.

نشست علنی یکشنبه مجلس شورای اسالمی با 
دستور کار انتخاب هیات رئیسه موقت مجلس 

دهم آغاز شد.
قم  مردم  منتخب  الریجانی  علی  بین  این  در 
برای  تهران  مردم  منتخب  عارف  محمدرضا  و 
کرسی ریاست به رقابت پرداختند که در نهایت 
با  والیت(  فراکسیون  )گزینه  الریجانی  علی 
وکالی  آرای  اکثریت  حائز  رأی،   173 کسب 
شورای  دهم  مجلس  موقت  رئیس  و  ملت 

اسالمی شد.
و  عارف  محمدرضا  آراء،   نتایج  اعالم  از  پس 
علی  به  دهم  مجلس  منتخبان  از  دیگر  برخی 

الریجانی تبریک گفتند.
محمود  کولیوند،  محمدجواد  جاللی،  کاظم 
صادقی و غالمرضا حیدری از سوی رئیس سنی 
مجلس دهم به جایگاه هیأت رئیسه فراخوانده 
اعضای  آرای  بر شمارش  نظارت  امر  تا  شدند 
عهده  بر  را  دهم  مجلس  موقت  رئیسه  هیأت 

داشته باشند.
نواب  کاندیدای  که  منتخبانی  جلسه،  ادامه  در 
رئیسی موقت مجلس دهم بودند، اسامی خود 
کردند.  اعالم  مجلس  سنی  رئیسه  هیأت  به  را 
علی  حاجی بابایی،  حمیدرضا  اساس،  این  بر 
دهقان  محمد  و  پزشکیان  مسعود  مطهری، 
مجلس  موقت  رئیس  نواب  تصدی  کاندیدای 

دهم شدند.
همچنین عبدالرضا هاشم زائی در زمان انتخاب 
برای  داوطلب  منتخبان  از  رئیسه  هیأت  دبیران 
به  را  خود  نام  تا  خواست  پست  این  تصدی 
این  بر  که  کنند  اعالم  سنی  رئیسه  هیأت 
اساس علی سبحانی فر، عبدالکریم حسین زاده، 
موسوی،  سیدفرید  وکیلی،  محمدعلی 
امیری خامکانی،  حسین  جلودارزاده،  سهیال 
کاتب،  غالمرضا  امیرآبادی فراهانی،  احمد 
اکبر  قاضی زاده هاشمی،  سیدامیرحسین 

سیدناصر  و  پاپی زاده  عباس  رنجبرزاده، 
هیأت  دبیری  تصدی  برای  موسوی الرگانی 

رئیسه موقت مجلس دهم کاندیدا شدند.
برای  دهم  مجلس  سنی  رئیس  اعالم  از  پس 
)ناظری(  کارپردازی  تصدی  داوطلبین  ثبت نام 
هیأت رئیسه، بهروز نعمتی، مجید ناصری نژاد، 
عثمانی،  محمدقسیم  عاشوری تازیانی،  محمد 
پروانه مافی و عبدالرضا هاشم زائی برای تصدی 
ناظران )کارپردازان( هیأت رئیسه مجلس دهم 

داوطلب شدند.
هیأت رئیسه مجلس 3 ناظر یا کارپرداز دارد که 
این 6 نفر از دو فراکسیون والیت و امید برای 

تصدی این مسئولیت کاندیدا شده اند.
رأی گیری برای مشخص شدن اعضای هیأت 

رئیسه برگزار شده است.
پزشکیان و دهقان نواب اول و دوم 

هیأت رئیسه مجلس دهم شدند
در این جلسه پس از انتخاب علی الریجانی به 
با 173 رأی،  عنوان رئیس موقت مجلس دهم 
مسعود  مطهری،  علی  حاجی بابایی،  حمیدرضا 
کاندیدای  عنوان  به  دهقان  محمد  و  پزشکیان 
دهم  مجلس  موقت  رئیس  نواب  تصدی 

داوطلب شدند.
پس از رأی گیری، از مجموع 279 آرای مأخوذه، 

مسعود پزشکیان )گزینه فراکسیون امید( با 154 
رأی و محمد دهقان )گزینه فراکسیون والیت( 
با 136 رأی به ترتیب به عنوان نواب اول و دوم 
هیأت رئیسه موقت مجلس دهم انتخاب شدند.
حمیدرضا  و  رأی   132 مطهری  علی  همچنین 
حاجی بابایی 122 رأی به خود اختصاص دادند.
مجلس دهم پس از انتخاب نواب هیأت رئیسه 
کارپردازان  و  دبیران  انتخاب  وارد  موقت ، 
)ناظران( هیأت رئیسه موقت مجلس دهم شد.
6 دبیر هیأت رئیسه موقت مجلس دهم 

انتخاب شدند
نمایندگان مجلس در جلسه امروز خود پس از 
انتخاب علی الریجانی به عنوان رئیس موقت و 
مسعود پزشکیان و محمد دهقان به عنوان نواب 
دهم،  مجلس  موقت  رئیسه  هیأت  دوم  و  اول 
وارد انتخابات  دبیران هیأت رئیسه موقت شدند.
از میان 12 منتخب که برای تصدی دبیری هیأت 
رئیسه موقت مجلس دهم کاندیدا شده بودند، 
با  والیت(  فراکسیون  )گزینه  کاتب  غالمرضا 
قاضی زاده هاشمی  سیدامیرحسین  رأی،   161

اکبر  رأی،   146 با  والیت(  فراکسیون  )گزینه 
 138 با  والیت(  فراکسیون  )گزینه  رنجبرزاده 
فراکسیون  )گزینه  حسین زاده  عبدالکریم  رأی، 
موسوی الرگانی  سیدناصر  رأی،   137 با  امید( 
)گزینه فراکسیون والیت( با 131 رأی و احمد 
والیت(  فراکسیون  )گزینه  امیرآبادی فراهانی 
به  مأخوذه  آرای   279 مجموع  از  رأی   130 با 
عنوان دبیران هیأت رئیسه موقت مجلس دهم 

انتخاب شدند.
سهیال  رای،   118 با  وکیلی  محمدعلی 
سبحانی  رمضانعلی  رای،   117 با  جلودارزاده 
فرد با 116 رای، عباس پاپی زاده با 111 رای، 
سیدفرید موسوی با 100 رای و حسین امیری 
خامکانی با 92 رای نتوانستند اکثریت آرا را به 

خود اختصاص دهند.
ناظران هیأت رئیسه موقت مجلس دهم 

برگزیده شدند
نمایندگان پس از انتخاب رئیس، نواب رئیس و 
دبیران هیأت رئیسه موقت، وارد انتخاب ناظران 
دهم  موقت مجلس  رئیسه  هیأت  )کارپردازان( 
مجید  نعمتی،  بهروز  اساس  این  بر  که  شدند 
ناصری نژاد، محمد آشوری تازیانی، محمدقسیم 
هاشم زائی  عبدالرضا  و  مافی  پروانه  عثمانی، 
ناظری )کارپردازی( هیأت  برای تصدی پست 

رئیسه مجلس دهم داوطلب شدند.
بهروز  مجلس،  صحن  در  رأی گیری  از  پس 
با 175 رأی،   نعمتی )گزینه فراکسیون والیت( 
با  والیت(  فراکسیون  )گزینه  آشوری تازیانی 
168 رأی محمدقسیم عثمانی )گزینه فراکسیون 
امید( با 138 رأی از مجموع 276 آرای مأخوذه 
رئیسه  هیأت  )کارپردازان(  ناظران  عنوان  به 

موقت مجلس دهم برگزیده شدند.
پروانه  رأی،   119 ناصری نژاد  مجید  همچنین 
مافی 105 رأی و عبدالرضا هاشم زائی 76 رأی 

به خود اختصاص دادند
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پیام رهبر معظم انقالب به مجلس دهم:
سنگری در برابر افزون خواهی 

گستاخانه استکبار بسازید
افتتاحیه  مراسم  به  پیامی  در  خامنه ای  اهلل  آیت  حضرت   
دهمین دوره مجلس شورای اسالمی اقتصاد مقاوم و فرهنگ 

اسالمی را دو اولویت فوری این مجلس خواندند.
آمده  ملت   نمایندگان  به  خطاب  پیام  این  از  بخشی  در 
مجلس  که  است  آن  شما  قانونی  و  انقالبی  وظیفه ی  است 
افزون خواهی  و  ترفند و فسون  برابر  در  استوار  را سنگری 
اتکای درخشاِن مردم مؤمن  نقطه ی  استکبار و  گستاخانه ی 

و انقالبی بسازید.

فتاح: 
به جز یک نفر، سایر نیروهای ایرانی 
دفاتر خارج کشور به ایران بازگشتند

حال  در   : گفت  خمینی)ره(  امام  امداد  کمیته  رئیس 
به کشور  دفاتر  این  در  مستقر  ایرانی  نیروهای  تمام  حاضر 
بازگشته اند و در دفاتری همچون دفاتر سوریه و لبنان، حتی 

یک نفر ایرانی نیز وجود ندارد.
وی در ادامه افزود: در حال حاضر به جز دفتر کمیته امداد در 
یک کشور که تنها یک نیروی ایرانی دارد، سایر دفترهانیزاز 

نیروهای بومی همان کشور استفاده می کنند.

رییس پلیس راهور :
پلیس به سیمفا متصل شد  

رییس پلیس راهور ناجا از اتصال بانک اطالعاتی پلیس با 
کشور  وزارت  در  فنی  معاینه  شده  تجمیع  اطالعاتی  بانک 

خبر داد.
بانک  اتصال  حاضر  درحال  گفت:  مهری  تقی  سردار 
اطالعاتی پلیس با بانک اطالعاتی تجمیع شده در معاینه فنی 
برقرار شده است و پلیس به سیمفا)سامانه یکپارچه معاینه 

فنی ایران( متصل شده است.

رییس سازمان غذا و دارو :
جنس "قاچاق"، "اصل" نیست

دکتر رسول دیناروند، بارها اعالم کرده است که بسیاری از 
محصوالت خارجی به ظاهر با برندی معتبر، ولی در واقع 
محصوالت تقلبی شبه برند هستند که به صورت قاچاق وارد 
می شوند و برخی از خریداران به صرف خارجی بودن و از 

روی ناآگاهی به خریدشان مبادرت می کنند. دارند.

اعتراض به اتهام شهردار تهران :
چمران ادعای باج خواهی اعضای شورا از 

قالیباف را پی گیری کند

اختصاص 4۰۰ میلیارد تومان برای داروی 
بیماران »ام اس«

 وقت اصالح مصوبه دولت درباره
 سن خودروهای فرسوده

مخالفت مشاور سازمان حفاظت محیط زیست با 
طرح های انتقال آب رسوده فرا رسیده است

رییس جمهور در آیین گشایش مجلس دهم :
شفافیت قانون می خواهیم

شرمن: 
 می توان تحریم های حقوق بشری

 علیه ایران اعمال کرد

 در اجرای قانون مالیات بر مجموع درآمد 
و ثروت منفعل عمل نشود

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی:
 طرح خرید کارت اعتباری کاال، بازار 

را تکان نداد

برنامه دولت برای ساماندهی ۷۰ هزار پروژه 
ناتمام عمرانی

 توافق گروه های یمنی بر سر مبادله اسرا
 تا قبل از ماه رمضان

کوتاه از مسئولین 
 انتظار فرج از

  نیمه خرداد کشم...

همکالمتان می شویم با این شماره که در آستانه 
انقالب  کبیر  بنیان گذار و رهبر  رحلت جانسوز 
خونین  قیام  و  خمینی)ره(  امام  ایران  اسالمی 

پانزده خرداد هستیم.
صدایش فریادی بود علیه بت هایی جدید و مشرکان 
"حرای" در  که  هایی  آیه  کالمش  روزگار!   این 
خرداد  پانزده  و  بود  تابیده  دلش  بر  خودسازی   
خشم  که  تومر"  بما  "فاصدع  از  ای  جلوه   که 
طاغوت ها را برانگیخت و زندانی شدنت "شعب 

ابی طالب" بود.
عجیب واقعیت میدانم این سخن حضرت آقا را 

که فرمودند:
»امام خمینی یک حقیقت همیشه زنده است«

فرقی  سپهر،  بلندای  یا  جماران  حسینیه   بالکن 
نمی کند.امام خمینی)ره( بلد است برای ما دست 
تکان دهد، دیده های ما را بارانی کند، بلد است 
در دل ما طوفان به پا کند، هوای انقالبش را داشته 
باشد،بلد است ساده سخن بگوید، بلد است که 
همچنان از خود بگذرد و بگویدخدا،خدا،خدا.... 
سخن  که  همچنان  ما  با  است  امام  سخن  این 

»حضرت آقا«است با ما.
ایران  ملت  خرداد  پانزده  قیام  یاد  به  روزها  این 
گرامی  را  استکبار  با  امام)ره(  مبارزه  قرن   نیم 
می دارد که بی شک می توان الهام بخش رسالتی 
باشد که همواره به عهده منتظران ظهور حضرت 
صاحب االمر والزمان است. قیامی که زمینه ساز 
برای  آزادی  و  استقالل کشور   ، اسالمی  انقالب 

همه مردمان این سرزمین گردید.

 جناب حجت االسالم و المسلمین
 آقای موسی غضنفرآبادی

ضمن تقدیر از زحمات حضرت عالی در طول 
بم  نمایندگی مردم شریف شهرستان  سه دوره 
انتصاب شایسته آن  در مجلس شورای اسالمی 
اسالمی  انقالب  دادگاه  ریاست  به  را  جناب 
دوام  و  نموده  عرض  تبریک  تهران  استان 

توفیقاتتان را از درگاه احدیت خواستاریم .

سید ناصر موسوی الرگانی
عباس مقتدایی
علی ایران پور

حضرت آیت اهلل جنتی )دامت برکاته(
عنوان  به  انقالبی حضرتعالی  و  شایسته  انتخاب 
رییس مجلس خبرگان رهبری را که از ارکان 
است،  اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام  حساس 
شخصیت  می نماییم.  عرض  تهنیت  و  تبریک 
انقالبی، ضد استکباری و فتنه ستیز شما در این 
یاری  به  نومیدی دشمنان را  جایگاه، موجبات 
متعال  خدای  از  کرد.  خواهد  فراهم  خدا 
محترم  مجلس  آن  اعضای  روزافزون  توفیق 
مسألت  والیت  طیبه  شجره  از  حراست  در   را 

می کنیم.
سید ناصر موسوی الرگانی

علی ایران پور

یادداشت هفته

کوتاه از مطبوعات 

در  مشهد  مردم  نماینده 
مجلس دهم شورای اسالمی 
الریجانی  علی  انتخاب  از 
فراکسیون  رئیس  به عنوان 

والیت خبر داد.
جواد کریمی قدوسی نماینده 
در  کالت  و  مشهد  مردم 
مجلس دهم شورای اسالمی 
جلسه  برگزاری  به  اشاره  با 
اظهار  والیت،  فراکسیون 
روز  جلسه  در  داشت: 

علی الریجانی  فراکسیون والیت،  گذشته 
این  رئیس  به  عنوان  آراء  اکثریت  با 

فراکسیون انتخاب شد.

با  که  این جلسه  در  همچنین  افزود:  وی 
آقای  شد،  برگزار  منتخب   188 حضور 
الریجانی گزینه نهایی این فراکسیون برای 

تصدی ریاست مجلس دهم شد.

علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در حاشیه همایش 
تجلیل از فعاالن اقامه نماز گفت: به دلیل ایجاد کارشکنی 
از سوی مقامات دولت عربستان سعودی و عدم پاسخگویی 
آنها به نکات مورد نظر ما امسال عمال نمی توان حج تمتع 

را در این شرایط برگزار کرد.
وی گفت: سازمان حج و زیارت فردا طی بیانیه ای این خبر 

را به طور رسمی اعالم خواهد کرد.
جنتی تصریح کرد: آنچه برای ما مهم است موضوع تامین 
امنیت زائران و حفظ حرمت و کرامت آنهاست که با توجه 
به پیشینه و سابقه دولت عربستان نسبت به بی حرمتی به 
زائران ما و شهادت بسیاری از مسلمانان جهان و هموطنان 

کشورمان امسال حج تمتع نخواهیم داشت.
وی افزود: در زمینه اجرایی و زمانی نیز ما زمان را از دست 
امکانات الزم از جمله  ایم و نمی توان در این مدت  داده 
محل استقرار، شرایط رفاهی، تغذیه و ... حجاج کشورمان 

را فراهم آوریم.
جنتی گفت: به نظرم این رفتار دولت عربستان تعمدی است 

و اعالم موضع کشور ما در این زمینه الزم بود.
شئونات  رعایت  عدم  بر  مبنی  سوالی  به  پاسخ  در  وی 
از  که  هایی  گالری  با  افزود:  ها  گالری  برخی  در  اسالمی 
سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مجوز فعالیت دارند 
قوانینی هستند که در صورت  به رعایت مجموعه  موظف 

مشاهده هرگونه تخلف با آنها برخورد خواهد شد.

استان  دادگستری  کل  رییس  حکم  با 
تهران، حجت االسالم موسی غضنفرآبادی 
انقالب  دادگاه  جدید  رییس  عنوان  به 

منصوب شد.
رییس  آزاد  موحدی  این  از   پیش 

حکم  با  که  بود  انقالب  های  دادگاه 
اسماعیلی جای خود را به حجت االسالم 

غضنفرآبادی داد.
و  قدیم  روسای  معارفه  و  تودیع  مراسم 
جدید دادگاه انقالب، شنبه در محل دادگاه 

های انقالب برگزار شد.
موسی غضنفرآبادی نماینده سه دوره مردم 
مجلس  در  نرماشیر  و  فهرج  ریگان،  بم، 
شورای اسالمی، قاضی دادگستری و عضو 

کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بود.
اسماعیلی  غالمحسین  مراسم  این  در 
و  تهران  استان  دادگستری  کل  رییس 
استان  محاکم  کل  رییس  پوریانی  عباس 

تهران حضور داشتند.

الریجانی رئیس فراکسیون والیت مجلس دهم شد

»حج« امسال لغو شد

رییس دادگاه  انقالب تغییر کرد

رئیس مجلس خبرگان رهبری:

خبرگان می تواند مظهر حلول سکینه الهی باشد

مجلس دهم اصولگرا ، خبرگان انقالبی تر؛

بازهم اصولگراها پیروز رقابتها شدند

جلوس الریجانی بر کرسی ریاست با ۱۷۳رأی

  به قلم : 
محمد تقی قاسمیان  

سرپرست هیات 
تحریریه
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حذف یارانه ۲4 میلیون پردرآمد در دستورکار
شنیده شده است : نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با 
بیان این که دولت امسال 34 تا 35 هزار نفر را استخدام می کند در مورد 
حذف یارانه 24 میلیون پردرآمد گفت این موضوع در دستور کار دولت 

قرار دارد.

سازمان پزشکی قانونی:
 مجموع گردش مالی  خرید و فروش مشروبات الکلی

 در کشور ۶58 میلیارد تومان
شنیده شده است :  5 استان  تهران، البرز، اصفهان، لرستان و کرمانشاه 

بیشترین مصرف الکل رادر ایران دارند.

محاکمه شریک زنجانی در نیویورک برگزار شد
مخالفت با آزادی موقت رضا ضراب

شنیده شده است :  دادستان امریکا اعالم کرده است که این متهم، خطر فرار 
باالیی دارد و هیچ شرایط ضمانتی نمی تواند برای کسب اطمینان از حضور 

او در دادگاه کافی باشد

پایان بدون نتیجه مذاکره ایران و عربستان درباره حج تمتع
شنیده شده است : نشست چند روزه مسئوالن سازمان حج ایران و وزارت 
حج عربستان به دلیل ادامه کارشکنی و دخالت وزارت خارجه عربستان در 

رابطه با حج تمتع، بدون نتیجه پایان یافته است.

آمادگی مسکو برای میانجیگری بین تهران و ریاض
شنیده شده است : وزیر امور خارجه روسیه گفته است  که »مسکو آماده 

است به حل مشکالت در روابط میان ایران و عربستان کمک کند.«

سایت های قوۀ قضائیه این بار زیر سایۀ هکرها
شنیده شده است : در ادامۀ حمالت سایبری گروهی به نام تیم داعس هکر 
این بار برخی از سایت های معاونت های قوۀ قضائیه هک شدند. سایت های 
قوۀ  پژوهش  قضائیه،  قوۀ  حقوقی  معاونت  قضائیه،  قوۀ  حقوقی  کل  ادارۀ 

قضائیه و ادارۀ کل امور مترجمین هم اکنون از دسترس خارج شده اند.

هشت کرسی خالی در افتتاحیه مجلس دهم
شنیده شده است : مراسم افتتاحیه مجلس دهم در حالی آغاز شده که هشت 
تاکنون صحت  زیرا  است  نگردیده  تکلیف  تعیین  هنوز  مجلس  این  کرسی 
از سوی  اهر  در  کرسی  یک  و  تبریز  انتخابیه  در حوزه  کرسی   4 انتخابات 
شورای نگهبان اعالم نشده است. عالوه بر این، شورای نگهبان انتخابات بندر 
دیلم را باطل کرده و با صدور اعتبارنامه برای مینو خالقی نماینده اصفهان 
مخالفت کرده است. محمدعلی حسین زاده، منتخب مردم مراغه نیز در حالی 
که برای شرکت در نشست منتخبان مجلس دهم راهی تهران بود، در حادثه 

رانندگی جان باخت.

 ترامپ نامزد نهایی جمهوری خواهان در انتخابات
 ریاست جمهوری آمریکا

"دونالد ترامپ" آرای الزم برای کسب نامزدی حزب جمهوری خواه 
در انتخابات ریاست جمهوری امریکا را به دست آورده است.

کشوری که دو سال است رئیس جمهور ندارد

این  جمهور  رئیس  انتخاب  ویژۀ  لبنان،  پارلمان  هشتم  و  سی  جلسه 
کشور هفته گذشته بی نتیجه به پایان رسید. لبنان نزدیک به دو سال 

است که رئیس جمهور ندارد.

سرکرده داعش در فلوجه کشته شد

فرمانده  که  کرد  اعالم  داعش  ضد  بین المللی  ائتالف  سخنگوی 
ائتالف کشته شده  تروریست های داعش در فلوجه در حمله هوایی 

است.

سامانه موشکی اروپا تهدیدی علیه روسیه

علیه کشورش  تهدیدی  را  اروپا  رئیس جمهوری روسیه سامانه موشکی 
خواند و تأکید کرد: روسیه پاسخی مناسب به این تهدید خواهد داد.

سپر  حالی که  در  است.  رفته  بین  از  ایران  هسته ای  »تهدید  افزود  پوتین 
پاسخی  تهدید  این  به  برای روسیه است. مسکو  تهدیدی  اروپا  موشکی 

مناسب خواهد داد.«

نرخ ۲۰ درصدی بیکاری در آمریکا

آمریکا  جمهوری  ریاست  انتخابات  در  جمهوریخواهان  احتمالی  نامزد 
گفت: نرخ بیکاری آمریکا به طور واقعی ۲۰ درصد است، یعنی چهار 

برابر بیشتر از آنچه که تصور شده و توسط باراک اوباما ادعا می شود.

تأسیس ۳ مدرسه داعش در افغانستان

 گروه تروریستی داعش سه مدرسه در والیت ننگرهار افغانستان 
تأسیس کردند که در زنگ ورزش این مدارس، نحوه استفاده از 

سالح آموزش داده می شود.

بازداشت مشاور رییس جمهوری فراری یمن

گروه های انقالبی یمن یکی از مشاوران رییس جمهوری فراری 
و مستعفی یمن را در فرودگاه صنعا بازداشت کردند.

یک مسوول بلندپایه یمنی با بیان این که سرلشکر صالح الضنین 
برای درمان به قاهره رفته بود، افزود: وی به هنگام بازگشت در 

فرودگاه بازداشت شده است.

شنیده شده است !!!

پروژه اخبار کوتاه جهان به  اشاره  با  جمالی نژاد   مهدی 
ابتدا  در  داشت:  اظهار  سران  اجالس 
قرار بود بار مالی ساخت سالن اجالس 
سران بر عهده دولت باشد اما با توجه 
به مشکالتی که در بخش اقتصاد کشور 
ایجاد شده، دولت اعتباری را برای این 
تعهدات  به  و  نداده  اختصاص  پروژه 

خود در این پروژه عمل نکرده است.
تالش  در  شهری  مدیریت  افزود:  وی 
سالن  پروژه  اعتبار  تأمین  با  که  است 
سال  نخست  نیمه  در  سران  اجالس 
پایان  به  را  آن  عمرانی  عملیات  آینده 

رساند.
شهردار اصفهان با اشاره به پروژه های عمرانی در اصفهان 
اجرایی  عملیات  جدید  سال  شروع  با  کرد:  تصریح 
است  قرار  و  گرفته  سرعت  اصفهان  عمرانی  پروژه های 
کلنگ زنی های زیادی داشته و به یمن اعیاد مبارک شعبان 

افتتاح پروژه های عمرانی بسیاری در دستور کار است.
تنها شاهد  نه  این مدت  در  اصفهان  مردم  کرد:  بیان  وی 

پروژه های  بلکه  هستند  قبلی  پروژه های  رسیدن  پایان  به 
جدید هم کلید خورده و سعی می کنیم پروژه هایی را کلید 

بزنیم که در زمان شورای پنجم به پایان برسد.
جمالی نژاد خاطرنشان کرد: امیدوار هستیم با سرعتی که 
انجام است شهر اصفهان در  پروژه های عمرانی در حال 
کنار کارهای فرهنگی و خدماتی یک چهره رو به جلو در 

بخش عمرانی داشته باشد.

با اشاره به کمبود  غالمرضا اصغری 
اظهار  اصفهان  در  بیمارستانی  تخت 
داشت: بر اساس برآوردهای صورت 
گرفته در اصفهان نیازمند به 3 هزار 
قرار  که  هستیم  بیمارستانی  تخت 
خصوصی،  بخش  حمایت  با  است 
تامین  نیاز  این  دولت  و  خیریه ها 

شود.
چندین  حاضر  حال  در  افزود:  وی 
ساخت  زمینه  در  درخواست 
به  بیمارستان ها  تجهیز  و  بیمارستان 
امکانات تصویربرداری و رادیوتراپی 
در برخی از بیمارستان های استان به 

دست دانشگاه علم پزشکی اصفهان رسیده است.
کرد:  بیان  اصفهان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
هزار  مجموعه  بزرگ ترین  درخواست ها  این  در 
مجموعه   2 و  بیمارستان سازی  بخش  در  تخت 
ام.آر. و  سی تی اسکن  رادیوتراپی،  تصویربرداری 
آی بوده که قرار است با مشارکت سرمایه گذاران 

بخش خصوصی این کمبود جبران شود.
مردم  الکترونیک سالمت  پرونده  به  اشاره  با  وی 

الکترونیک  پرونده  کرد:  خاطرنشان  اصفهان 
و  است  اقدام  دست  در  اصفهان  مردم  سالمت 
شناسایی  و  سرشماری  حال  در  حاضر  حال  در 

خانواده ها هستیم.
اصغری تصریح کرد: این سرشماری از طریق خانه 
به خانه در حال انجام بوده و پس از آن معاینات 
برنامه ریزی های  با  که  می شود  شروع  خانواده 
پرونده  جاری  سال  پایان  تا  گرفته  صورت 
الکترونیک سالمت مردم اصفهان به پایان می رسد.

سرهنگ حسین انوری اظهار داشت: بخشی از فعالیت های 
محرومیت زدایی سازمان بسیج سازندگی استان اصفهان با 
سال  در  که  می شود  انجام  خاتم االنبیاء  قرارگاه  اعتبارات 
بهره برداری  به  استان  گذشته 70 پروژه عمرانی در سطح 

رسید.
مسجد،  تعمیر  و  ساخت  شامل  پروژه ها  این  افزود:  وی 
کتابخانه و  بهداشت، غسالخانه،  احداث خانه عالم، خانه 
پروژه های آب رسانی به روستاها و ساخت منبع آب است، 
البته امسال قرار است که بیش از 120 پروژه با اعتبارات 
قرارگاه خاتم االنبیاء در استان اصفهان اجرایی شود که این 

موضوع قطعی نشده است.
رئیس بسیج سازندگی استان اصفهان با بیان اینکه بخشی 
از فعالیت های عمرانی سازمان بسیج سازندگی برای مناطق 
تصریح  می شود،  انجام  جهادی  گروه های  توسط  محروم 
خود  اعتبارات  از  بخشی  که  است  موظف  دولت  کرد: 
کند،  بسیج سازندگی واگذار  به  برای محرومیت زدایی  را 
بسیج سازندگی استان نیز به تناسب اعتبارات دولتی، در 

مناطق محروم فعالیت می کند.
اشاره  جهادی  گروه های  فعالیت های  چگونگی  به  وی 

کشوری  قرارگاه های  جزء  اصفهان  استان  افزود:  و  کرد 
مختلف  مناطق  محرومیت  وضعیت  به  توجه  با  و  است 
مناطق  آن  به  استان  جهادی  گروه های  کشور،  سراسر  در 

اعزام می شوند. 
استان  سطح  در  گروهی  فعالیت های  داد:  ادامه  انوری 

این  به  می شود  انجام  قرارگاهی،  صورت  به  اصفهان 
با اعمال نظر یک قرارگاه در  صورت گروه های جهادی، 
منطقه ای خاص، فعالیت می کنند و به جای حضور پراکنده 
در مناطق مختلف در یک منطقه حضور می یابند تا بتوان 
با حضور گروه های جهادی در تعدادی روستا به صورت 

متمرکز، فعالیت های محرومیت زدایی را اجرایی کرد.
وی افزود: فعالیت گروه های جهادی به صورت قرارگاهی 
پوشش  در روستاها  تا عرصه های مختلف  سبب می شود 
برای  پشتیبانی  افزایش  و  تردد  داده شود و کاهش حجم 
وضعیت  همچنین  دارد،  دنبال  به  را  جهادی  گروه های 
در  و  قرارگاه رصد شده  یک  توسط  روستاها  محرومیت 
اقدام  و  برنامه ریزی  محرومیت ها  کردن  برطرف  راستای 

می شود.
از  یک  هر  گفت:  اصفهان  استان  سازندگی  بسیج  رئیس 
نواحی مقاومت بسیج، به عنوان معین یک منطقه محروم 
برنامه های  سال،  فصول  تمام  در  تا  می شود  انتخاب 
کشاورزی،  عمرانی،  قالب های  در  را  محرومیت زدایی 

آموزشی، بهداشتی، مشاوره ای و فرهنگی اجرا کرد.
وی بیان کرد: در سال گذشته با کمک گروه های جهادی و 
با رصد وضعیت محرومیت یکی از روستاها، تعدادی بیمار 
مسیرهای  بودن  صعب العبور  واسطه  به  که  شد  شناسایی 
منتهی به این روستا و کمبود امکانات، بیماران برای درمان، 

به مرکز استان انتقال داده شده اند.
دانشجویان  و  دانش آموزان  رصد  کرد:  تصریح  انوری 
آنان،  به  تحصیلی  و  آموزشی  کمک  ارائه  و   مستعد 
دیگر  از  پزشک  اعزام  و  نخبه  دانش آموزان  از  حمایت 
راستای  در  بسیج سازندگی  که سازمان  است  برنامه هایی 
کرده  اجرا  محروم  مناطق  در  محرومیت  کردن  برطرف 

است.

امنای  هیأت   جلسه  دهمین  در  پور   زرگر  رسول 
همه  قطعًا  کرد:  اظهار  اصفهان  استان  آزاد  دانشگاه 
مشکالت  فکر  به  بزرگ  اساتید  که  هستیم  خرسند 

دانشگاه ها هستند.
وی افزود: دانشگاه آزاد اسالمی به این نتیجه رسیده 
است که باید تحولی در دانشگاه انجام بگیرد و وارد 
واحدهای  از  بسیاری  چراکه  شود  جدیدی  مرحله 
آموزشی و برنامه های مختلف نظیر برنامه های پژوهشی 
طبق دستور قدیمی و گذشته عمل می کنند و باید این 
برگزار  دانشجویان  برای  که  برنامه هایی  و  واحدها 
می شود، با رویکردهایی مانند فنّاوری که دانشجویان 

در جامعه امروزی نیاز دارند؛ صورت بگیرد.

در  تحول  این  انجام  خصوص  در  اصفهان  استاندار 
خصوص  این  در  کرد:  تأکید  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
دانشگاه ها  زمین های  فروش  مثل  قبل  از  را  اقداماتی 
این  نشان دهنده  اقدامات  این  همه  و  قراردادیم  مبنا 
آزاد  دانشگاه های  در  حاضر  حل  در  ما  که  هستند 
در  تحول  این  اگر  و  هستیم  جدی  تحولی  نیازمند 
دانشگاه آزاد اسالمی صورت نگیرد قطعًا بسیار دچار 

مشکل می شویم.
اشتراک  وجه  حاضر  حال  در  آنچه  کرد:  عنوان  وی 
همه دانشگاه های آزاد اسالمی است، این است که باید 
تهیه کرد که  تغییر تحول  برنامه  دانشگاه ها یک  برای 
همه مسؤوالن دانشگاه های آزاد اسالمی استان اصفهان 

این  به چگونگی و ساختار  تا  آمده اند  اینجا گرد هم 
تحول به بحث بپردازند.

کرد:  بیان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  درباره  پور  زرگر 
مردم  نظرات  برخالف  اسالمی  آزاد  دانشگاه های 
دارای  نیست،  آزاد  خیلی  می کنند،  فکر  که  آن طور 
تمرکز، چارچوب کلی است و آنچه اهمیت دارد این 
است که دانشگاه ها باید بازنگری شوند و بایستی برای 

نتیجه موفق فرآیندهای این بازنگری مشخص باشند.
که  داریم  یقین  کرد:  نشان  خاطر  اصفهان  استاندار 
انجام  بازنگری  اسالمی  آزاد  دانشگاه های  در  اگر 
انجام  نگیرد، هیچ مشکلی حل شدنی نیست و تحول 

نمی پذیرد.

در  تحول  مسئله  شدن  اجرایی  خصوص  در  وی 
به  توجه  با  کرد:  اظهار  اسالمی،  آزاد  دانشگاه های 
انجام  جلسه  این  در  که  تصمیماتی  و  رأی گیری ها 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  تا  شد  مصوب  شد، 
کاشان مسؤولیت برنامه ریزی این تحوالت را بر عهده 
اجرایی  برنامه  که  است  کاشان موظف  گرفت، واحد 
این مستندات را حداکثر تا دو ماه دیگر به مسؤوالن 
دهد.  تحویل  استانداری  و  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
استاندار اصفهان در پایان خاطرنشان کرد: پس از ارائه 
برنامه های اجرایی مستندات برای تحول دانشگاه های 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  طرف  از  اسالمی  آزاد 
این  استانداری  و  آزاد  دانشگاه های  مسؤوالن  کاشان، 
برنامه ها را مورد ارزیابی قرار می دهند و اگر از ارزیابی 
برنامه  این  آمد،  دست  به  خوبی  نتیجه  برنامه ها  این 
را برای تمام دانشگاه های آزاد اسالمی استان اصفهان 

اجرا می کنیم و به تصویب می رسانیم.

مراسم تجلیل از مهندس شرفا شهردار مبارکه به پاس خدمات وی به میراث 
فرهنگی شهر مبارکه با حضور استاندار ، شهردار اصفهان ، مدیر کل میراث 
فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان ، معاون استانداری و 

شهرداران استان اصفهان در کاخ چهلستون اصفهان برگزار شد.
اینکه  بیان  با  مبارکه  مهندس محمد شرفا شهردار   ، مراسم  این  در حاشیه 
هویت  و  تاریخی  آثار  به  توجه  مبارکه  شهر  اسالمی  شورای  و  شهرداری 
تاریخی مبارکه را از اولویت های کاری خود می داند گفت : از مجموع 20 
هزار متر مساحت قلعه تاریخی نهچیر تا کنون بیش از 90درصد آن به تملک 
شهرداری مبارکه درآمده است .وی با بیان اینکه این قلعه یکی از زیباترین 
اماکن تاریخی موجود در کشور است افزود : شهرداری و شورای اسالمی 

شهر مبارکه تا کنون بالغ بر 40 میلیارد ریال جهت مرمت و تعمیر این قلعه 
تاریخی هزینه کرده است .

با  یادکرد و  پیشینیان  ماندگار  میراث  به عنوان  قلعه  این  از  مبارکه  شهردار 
اشاره به استقبال گسترده شهروندان مبارکه ای و سایر هم استانی ها از این 
قلعه در ایام نوروز سال 95 گفت : این استقبال و بازدید گسترده موید این 
نکته است که شهرداری در اولویت بندی انجام پروژه ها در شهر مبارکه و 

محالت موفق عمل کرده است که بازدید ده ها هزار نفری مردم از این قلعه 
گویای این مطلب می باشد .

و  استان  فرهنگی  میراث  کل  اداره  های  همکاری  از  قدردانی  با  وی 
گذشته  یکسال  طی  اینکه  بابیان   ، مبارکه  شهرستان  فرهنگی  میراث  اداره 
بازدیدهایی از سوی دکتر سلطانی فر معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان 
میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری کشور و نیزمهندس خندان دل 
معاون امور عمرانی وزارت کشور از این قلعه صورت گرفته است افزود : 
حمایت های مادی و معنوی مسئولین ملی و استانی از اقدام موفق شهرداری 
در اجرای این پروژه بسیار می تواند در تسریع انجام سایر فازهای تعمیر و 

مرمت قلعه موثر باشد .

قلعه تاریخی نهچیر به همت آقا محمد علی در زمان فتحعلی شاه قاجار بنا 
شده استحیات میانی و حیات خلوت این بنا و اتاق های تو در تو، پستوها، 
داالنها، هشتی های ورودی و تمام خصوصیات این بنا از بهترین نمونه های 
خانه سازی مناطق مرکزی ایران است و همچنین دو بادگیر برای اتاقهای 
نشیمن تعبیه شده است که در خانه سازی این منطقه کمتر سابقه دارد و در 
سال 1376 به شماره 1895 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

از  بیش  زیربنای  و  مربع   متر   20000 دارای وسعت  نهچیر  تاریخی  قلعه 
قرینه  بصورت  معماری   سبک  ازلحاظ  قلعه  این  است.  مربع  متر   7000
وقسمتی از آن دارای سبک معماری زیبای زندیه و قدمتی مربوط به دوران 

صفویه وقسمتهایی از آن نیز اوایل قاجار میباشد.
و  خانه  هفت  قبیل:  از  دیدنی  و  متنوع  های  مجموعه  شامل  نهچیر  قلعه 
 - اداری  قسمتهای   - بوده  نشین  خان  بصورت  آن  مورد  دو  که  حیاط 
بازداشتگاه- اسطبل - داالنهای تودرتو - انبار- هشتی ها - بادگیر- برجهای 
کبوترونگهبانی - وقسمتهای گوناگون دیگر میباشد که بطورکلی در سبک 
کشور  و  استان  در  تاریخی  های  قلعه  نظیرترین  بی  از  یکی  بعنوان  خود 

محسوب میگردد.

جمالی نژاد:

عملیات عمرانی سالن اجالس سران نیمه نخست 
سال ۹۶ به پایان می رسد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان :

کمبود ۳۰۰۰ تخت بیمارستانی در اصفهان

رئیس بسیج سازندگی اصفهان :  

بهره برداری از ۷۰ پروژه قرارگاه خاتم االنبیاء در اصفهان

استاندار اصفهان:

دانشگاه های آزاد نیازمند بازنگری و تحول جدی هستند

در آیینی  از زحمات شهردار مبارکه در رابطه با توجه ویژه در نگهداری از  آثار تاریخی مبارکه قدردانی شد

شهردار مبارکه :
 مصمم به مرمت 

قلعه نهچیر هستیم



فضل اهلل کفیل در مراسم افتتاح درمانگاه قائمیه 
تالش های  داشت:  اظهار  شهرضا،  شهرستان 
و  بهداشت  توسعه  راستای  در  زیادی  بسیار 
در  و  گرفته  مختلف صورت  نقاط  در  سالمت 
شهرستان شهرضا نیز شاهد این تالش ها هستیم.
وی با بیان اینکه اینگونه مراسم ها فرصت تجلیل 
خود  داشته های  تمام  از  که  است  خیرانی  از 
برای رضای خدا و ارائه خدمات بهتر به مردم 
گذشته اند، افزود: یکی از مهمترین شاخص های 
و  بهداشت  بهبود وضعیت  می توانیم  را  توسعه 
سالمت بدانیم که الزم است از همه ظرفیت ها 

در این راستا استفاده شود.

فرماندار استان اصفهان با اشاره به فعالیت 400 
خیران  نبود  گفت:  اصفهان،  در  خیریه  انجمن 
خأل بزرگی در امور  اجرایی کشور است، خیران 
با حضور فعال خود دولت ها را در ارائه خدمات 

بهتر به مردم یاری می کنند.
وی با بیان اینکه خیران همواره در طول تاریخ 
ارائه  مسئوالن  به  را  کمک ها  بیشترین  انقالب 
کرده اند، تصریح کرد: امنیت و سالمت دو گوهر 
گران بها هستند و بسیاری از احادیث و روایات 
برای  افراد  باید  و  دارند  تاکید  موضوع  این  بر 
پیشرفت و ترقی جامعه از جان و مال خود ایثار 

کنند.

کفیل تصریح کرد: در استان اصفهان ظرفیت های 
فعالیت های  و  حضور  زمینه  در  توجهی  قابل 
از  استان  این  نظر  این  از  و  دارد  خیران وجود 
جایگاه ممتازی در سطح کشور برخوردار است.

وی با بیان اینکه فرهنگسازی در امور خیر، از 
مسئله  داشت:  اظهار  است،  امور  ارزشمندترین 
نیازهای  مهم ترین  از  یکی  درمان،  و  بهداشت 
ابتدای انقالب بر آن  کشور بوده که همواره از 
تأکید شده تا اینکه دولت یازدهم در این زمینه 

خدمات خوبی را ارائه کرده است.
فرماندار استان اصفهان با تأکید بر اینکه اجرای 
طرح تحول در نظام سالمت یکی از موفقیت های 
دولت یازدهم بوده است، گفت: خیران سالمت 
به یاری دولت می شتابند تا خدماتی ارائه شود 
که در نهایت سبب ارتقاء سطح سالمت عمومی 

و افزایش نشاط و شادابی مردم شود.

در مراسمی با حضور شهردار ، برخی از اعضای 
و  مدیرعامل  شهر،  شاهین  اسالمی  شورای 
شهرداری  پسماند  مدیریت  شرکت  معاونان 
پسماند  مدیریت  شرکت  در  شاغل  بانوان  از 

شهرداری شاهین شهر تجلیل به عمل آمد . 
رئیس  و  شهر  شاهین  شهردار  امیری  حسین   
هیئت مدیره شرکت مدیریت پسماند شهرداری 
در این مراسم گفت: خوشبختانه با درایت،برنامه 
عامل  مدیر  پذیری  مسؤولیت  و  ،دقت  ریزی 
مجموعه  و  پسماند شهرداری  مدیریت  شرکت 
شرکت  این  امور  مورد  در  ای  شرکت،دغدغه 

نداریم.
حجم  وجود  با  اظهارداشت:  ادامه  در  وی 
تعهد  با  پسماند  مدیریت  کار در شرکت  باالی 
شرکت  مجموعه  باالی  پذیری  مسؤولیت  و 

توانسته اند از برنامه ها و چشم اندازهای خود 
جلوتر باشد.

امیری با اشاره به جمعیت 1200 نفری کارگران 
مجموعه شرکت مدیریت پسماند گفت: همواره 
کارگران  رفاهی  مزایای  و  حقوق  شده  سعی 

عزیز در اولین فرصت موجود پرداخت گردد.
بی  زحمات  از  پایان  در  شهر  شاهین  شهردار 
شرکت  اداری  مجموعه  در  شاغل  بانوان  دریغ 

مدیریت پسماند شهرداری تشکر نمود.
مدیریت  شرکت  مدیرعامل  ربیعی  محمدباقر 
پسماند شهرداری شاهین شهر نیز در این مراسم 
ضمن تشکر از حضور اعضای حاضر در مراسم 
گفت: این شرکت در سال 1383 تشکیل و در 
در  شهرستان   3 های  شهرداری  با  حاضر  حال 
می  فعالیت  روستا  و  شهر   11 از  بیش  قالب 

نماید.
شرکت  مجموعه  موفقیت  گفت:  ادامه  در  وی 
همکاری  و  همدلی  گرو  در  پسماند  مدیریت 
در  شاغل  بانوان  الخصوص  علی  کارکنان  همه 

این شرکت می باشد.
السادات موسوی عضو شورای اسالمی  نرگس 
شاهین شهر نیز در این مراسم گفت: خوشبختانه 
و  عامل  مدیر  خوب  بسیار  تدابیر  و  تالش 
شهرداری  پسماند  مدیریت  شرکت  مجموعه 
شاهین شهر در مباحث و حمایت های کارگری 

و کارمندی بسیار مطلوب بوده است.
وی در ادامه از حضور پرتالش بانوان شاغل در 

شرکت مدیریت پسماند تقدیر و تشکر نمود.
گفتنی است در این مراسم از شش خانم شاغل 
شاهین  شهرداری  پسماند  مدیریت  شرکت  در 

شهر با اهداء لوح سپاس تجلیل به عمل آمد.
دانش  ده  از  مراسم  این  حاشیه  در  همچنین 
آموز ممتاز کارکنان مدیریت پسماند شهرداری 

شاهین شهر با اهداء لوح تقدیر شد.

علی اصغر ذاکری در جلسه ستاد زکات شهرستان 
،رئیس  رنجبر  االسالم  حجت  حضور  با  که 
برگزار  فرمانداری  محل  در  استان  زکات  ستاد 
با  خمینی)ره(،  امام  رحلت  تسلیت  ضمن  شد 
اشاره به اینکه در دین مبین اسالم سفارشات و 
زکات  پرداخت  در خصوص  متعددی  روایات 
به دست ما رسیده است، گفت:پرداخت زکات 
یکی از واجبات مهم است و در دین اسالم به 
را  زیادی  برکات  خداوند  آن  پرداخت  واسطه 

نصیب بندگانش می کند.
10سال  در  اصفهان  استان  اینکه  بیان  با  ذاکری 
گذشته با خشکسالی روبرو بوده اذعان داشت: 
گذشته  سال  در  آسمانی  نزوالت  بارش  با 
وامید  تدبیر  دولت  ریزی  وبرنامه  ومدیریت 
کشاورزی  آب  نعمت  از  استان  مناطق  بیشتر 
عزیز  کشاورزان  داریم  انتظار  که  شدند  بهرمند 
نیز با پرداخت زکات محصوالت خود پرداخت 

زکات عالوه بر خشنودی خداوند باعث همدلی 
و ارتقاء سطح  زندگی فقرا شوند.

پرداخت  اهمیت  و  نقش  به  فرماندار شهرستان 
زکات از دیدگاه دین اسالم و گسترش فرهنگ 
به  تاکید کرد.: تشکیل کمیته هایی  اشاره و  آن 

فعال ساختن بحث زکات در شهرستان  منظور 
داشته  مسئله  این  در  سزایی  به  تاثیر  تواند  می 
نزول  شاهد  الهی  سنت  این  احیاء  با  که  باشد 

برکات آسمانی باشیم.
لحاظ  از  مبارکه  شهرستان  اینکه  بیان  با  وی 

صنعت وکشاورزی در جایگاه خوبی قرار دارد 
شهرستان  کشاورزان  داریم  داشت:انتظار  اظهار 
با پرداخت به موقع زکات خود شهرستان را در 

جایگاه ورتبه باالی استان وکشور قرار دهند.
برای  اعتبار  تخصیص  از  شهرستان  فرماندار   
پروژه های عمرانی روستاها خبر داد وگفت: به 
هر میزان روستاها زکات پرداخت کنند به همان 
از  عمرانی  بودجه  از  آنان  به  فرمانداری  میزان 

بحث تملک دارایی اختصاص می دهد.
زکات  فرهنگ  واشاعه  گسترش  برای  ذاکری 
ازبخشداران،شوراها ودهیاران خواست عالوه بر 
تبلیغات در روستاها ،خود عاملین جمع آوری 
با  شهرداریها  کرد  اضافه  ذاکری  باشند.  زکات 
تبلیغات  وسازمان  ها  شهر  در سطح  بنر  نصب 
روحانیون  توجیه  با  نماز  اقامه  وستاد  اسالمی 
زکات  پرداخت  اثرات  با  را  مردم  خود  مبلغین 

آشنا وآنان را تشویق نمایند.

در  )ع(  علی  امام  زورخانه  زنی   کلنگ  آئین 
نماینده  پور  ایران  با حضور دکتر  شهر دیزیچه 
،حجت  نهم  مجلس  در  مبارکه  مردم شهرستان 
االسالم و المسلمین حاج آقا صانعی امام جمعه 
شهردار،  راسخ  ثابت  مهندس  شهردیزیچه، 
اعضای محترم شورای اسالمی شهر دیزیچه و 
اداره ورزش و جوانان شهرستان مبارکه  رئیس 

برگزار شد.
به  اشاره  با  دیزیچه  شهردار  مراسم  این  در 
و  شهرداری  محور  ورزشی  فرهنگی  رویکرد 
شورای اسالمی شهر دیزیچه ، از جمله اهداف 
در  موجود  امامزادگان  تبدیل  را  شهرداری  این 
شهر دیزیچه به مکان های فرهنگی ، ورزشی و 
زیارتی بیان کرد و افزود : با توجه به فرمایش 
امامزادگان  تبدیل  بر  مبنی  رهبری  معظم  مقام 
شورای  و  شهرداری   ، فرهنگی  های  قطب  به 
این  به  عمل  راستای  در  دیزیچه  شهر  اسالمی 
جوار  در  باستانی  ورزش  سالن  احداث  مهم 
امامزاده سید محمد نکوآباد و نیز احداث سالن 
محمد  سید  امامزاده  جوار  در  باستانی  ورزشی 

دیزیچه را در دستور کار خود قرارداده است .
مهندس شهاب ثابت راسخ با اشاره به پیشرفت 
ورزش  سالن  احداث  درصدی   50 فیزیکی 

نکوآباد  محمد  سید  امامزاده  جوار  در  باستانی 
بر  مبنی  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  تعهد  به 

مشارکت 50 درصدی در اتمام پروژه اشاره کرد 
و خواستار تسریع در انجام این تعهد از سوی 

اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان شد .
شهرستان  مرکزی  بخش  در  شهری  دیزیچه 

مبارکه از استان اصفهان است
 شهر دیزیچه که دومین شهر شهرستان مبارکه 
به لحاظ جمعیت می باشد ، در 35 کیلومتری 
جنوب غربی شهر اصفهان و در 10 کیلومتری 
زاینده  رودخانه  حاشیه  در  و  شهر  زرین  شرق 

رود واقع شده است.
و  سبک  صنایع   . جات  کارخانه  با  دیزیچه 
آهن  ذوب  جمله  از  اصفهان  استان  سنگین 
اصفهان و  مجتمع فوالد مبارکه مجاور است . 
و کارخانه سیمان سپاهان به نوعی در دل شهر 

جای گرفته است.
گذر دو خط راه آهن از حاشیه  و مرکز شهر  
همچون کمربند قسمتی از شهر را در خود جای 
به  اول  اقتصاد مردم شهر در درجه  داده است. 
کشاورزی و فعالیت های جنبی و سپس اشتغال 
در بخش صنعت ) به ویژه حمل و نقل سیمان( 

وابسته است.

کاشان

زمین خواری ۳۰ هکتاری در کاشان
مورد  یک  به  اشاره  با  کاشان  انتظامی  فرمانده 
زمین خواری به مساحت 299 هزار و 515 متر مربع)حدود 
شهرستان،  این  در  طبیعی  منابع  زمین های  از  هکتار(   30

ارزش این زمین  ها را 30 میلیارد ریال ذکر کرد.

نجف آباد

توقیف ۹۰۰ قلم مواد آرایشی و پلمب یک 
واحد دندانپزشکی در شهرستان نجف آباد

شبکه  داروی  و  غذا  معاونت  مشترک  بازدید  پی  در 
اداره  نماینده  و  نجف آباد  شهرستان  درمان  و  بهداشت 
صنعت و معدن و تجارت از یک واحد بدون پروانه کسب 
قاچاق  آرایشی  مواد  قلم   900 تعداد  ویالشهر،  در  واقع 
ریال  هزار   700 و  میلیون   2 تقریبی  ارزش  به  غیرمجاز 

کشف و جمع آوری شد.

شهرضا

 سند چشم انداز توسعه شهرضا 
تدوین می شود

روستاهای  و  شهر  اسالمی  شوراهای  هم اندیشی  نشست 
با هدف استفاده از تجارب شوراها، برگزار شد،  شهرضا 
جویی  صرفه  و  شهرضا  توسعه  چشم انداز  سند  تدوین 
خدمات  خصوصی سازی  با  شهرداری  ریالی  میلیارد   30

مهمترین مسائل مطرح شده در این نشست بود.

مبارکه

 برگزاری جلسه کارگروه مدیریت پسماند
 شهرستان مبارکه

این  در  مبارکه  فرمانداری شهرستان  معاون  جواد سلطانی 
جلسه موضوع دفع پسماند وزباله رایکی از اولویت های 
وظایف  مهمترین  از  یکی  وگفت:  برشمرد  کاری  مهم 
عاری  و  سالم  محیطی  آوردن  فراهم  شهری  مدیریت 
از  یکی  و  است  محیطی  زیست  های  آسیب  هرگونه  از 
،مدیریت  بهداشت جامعه  شاخصه های اصلی سالمت و 
صحیح و بهداشتی پسماند است که سالمت ومحیط زیستی 

مردم را به دنبال خواهد داشت.

چادگان

رئیس اداره بهزیستی چادگان :
 ساخت ۱۲8 واحد مسکونی برای

 معلوالن شهرستان چادگان
رئیس اداره بهزیستی شهرستان چادگان گفت: با کمک های 
خیرین و کمک های بهزیستی استان اصفهان تاکنون 128 
نفر از معلوالن و زنان سرپرست خانوار شهری و روستایی 

در شهرستان چادگان صاحب خانه شدند.

اردستان
 قنات »وزوان« در یونسکو به

 ثبت جهانی می رسد
استان اصفهان در نوبت  قنات های وزوان، مون و مزدآباد 
است.  گرفته  قرار  یونسکو  جهانی  آثار  فهرست   در  ثبت 
اردستان  وزوان  شهرستان  در  وزوان  قنات  میان  این  در 
باستانی و منحصربه فرد که مردم آن  واقع است، منطقه ای 
هنوز گویش خاص خودش را دارد و با نزدیکی به سایر 

شهرستان ها هنوز هم لهجه خود را نگه داشته است.

امام جمعه موقت اصفهان:
اجرای برجام وحل مشکالت اقتصادی و معیشتی از 

مطالبات مردم است
حجت االسالم و المسلمین محمدتقی رهبر گفت: اجرای 
نیازها  وتامین  ومعیشتی  افتصادی  مشکالت  حل  برجام، 
در  باید  و  است  مردم  مطالبات  از  اجتماعی  و  فرهنگی 

دستورکار نمایندگان مجلس قرار گیرد.

امام جمعه خمینی شهر : 
هنر مجلس دهم ایجاد رونق اقتصادی،اشتغال و 

اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی است
آیت اهلل عباس رحیمی گفت: نمایندگان مجلس دهم خود 
ایجاد  دهم  مجلس  هنر  نکنند،  سیاسی  مباحث  درگیر  را 
رونق اقتصادی، اشتغال و اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی 

است .

امام جمعه زرین شهر:
  صهیونیست ها کاهش جمعیت مسلمانان

را می خواهند
حجت االسالم والمسلمین قاسم باقریان با اشاره به شروع 
گفت:  اسالمی  شورای  دهم  مجلس  نمایندگان  فعالیت 
مجلس دهم باید به جد از پرداختن به مسائل حاشیه ای 

بپرهیزد.

امام جمعه فوالدشهر:
اقتدار حقیقی کشور با تالش روز افزون و تکیه بر 

توان داخلی میسر می شود
آبادی  محمود  حسین  سید  والمسلمین  االسالم  حجت 
گفت: اقتدار حقیقی کشور و جهاد کبیر با تالش روز افزون 

و تکیه بر توان داخلی میسر خواهد شد.

امام جمعه چادگان :
انتظار مردم ازخادمان ملت رفع مشکالت اقتصادی 

وبیکاری است
ملت  نمایندگان  گفت:  سلیمانی  ابوالفضل  حجت االسالم 

برای بیکاری در جامعه برای قشر جوان تالش کنند.

کوتاه از استان اصفهان

 سال اول  شماره دوم4
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معاون استاندار اصفهان خبر داداعزام ۲۷ هزار 
اصفهانی به مراسم ارتحال امام راحل

سالگرد  برنامه های  خبری  نشست  در  سیستانی  حسین 
ارتحال امام خمینی )ره(، اظهار کرد: در سال های گذشته 
مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی )ره( به بهترین نحو و 

در حد شایسته، در استان اصفهان صورت گرفته است.
ظرفیت  با  سهمیه ای  تصمیمات،  اساس  بر  افزود:  وی 
ثبت نام 23 هزار نفر برای مشتاقان و عالقه مندان به شرکت 
مرقد  در  )ره(  خمینی  امام  ارتحال  و  عزاداری  مراسم  در 
امام مشخص شده است که با تشکیل 10 کمیته این مراسم 

همانند سال های گذشته و با کیفیت بهتر برگزار می شود.
اصفهان  استاندار  انسانی  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون   
تصریح کرد: به  طور میانگین 23 هزار نفر از طریق بسیج 
در  )عج(  صاحب الزمان  سپاه  و  بسیج  نواحی  محالت، 
مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی )ره( در کنار مرقد ایشان 
اعزام می شوند و حدود 4 هزار نفر به  طور خودجوش با 
هماهنگی ارگان ها و ادارات برای این مراسم به تهران اعزام 

می شوند.
وی درباره برگزاری مراسم در شهرستان های استان اصفهان 
به مراسم سالگرد ارتحال امام، خاطر نشان کرد: فرمانداری 
شهرستان های استان اصفهان مکلف شده اند تا برای اعزام 
و برگزاری مراسم در خود شهرستان ها با مشارکت نواحی 

بسیج و سپاه، اقدامات ویژه ای انجام دهند.
مراسم  این  در  که  مسافرانی  همه  اینکه  بیان  با  سیستانی 
شرکت می کنند بیمه  هستند، تأکید کرد: با همکاری نیروی 
در  تردد  وضعیت  رانندگی،  و  راهنمایی  پلیس  و  انتظامی 
مطلوب  حد  در  خردادماه   14 و   13 روز  دو  در  جاده ها 
است؛ هم چنین برای امنیت مسافرین، گروه هایی در جاده ها 
از  و جلوگیری  امنیتی  مشکالت  بروز  از  برای جلوگیری 
مشکالت سالمتی در نظر گرفته  شده است تا مسافران با 
اطمینان و به  دور از هرگونه مشکلی در این مراسم شرکت 

نمایند.
در  که  دستگاه هایی  همه  کرد:  تصریح  پایان  در  وی 
نقش  رسانه ها  و  صداوسیما  مانند  مردم  به  اطالع رسانی 
دارند، مکلف شده اند تا همه تدارکات و فعالیت هایی که 
)ره( صورت  امام خمینی  ارتحال  مراسم  برای  است  قرار 
و  بروشورها  پخش  کلیپ،  پخش  قالب های  در  را  بگیرد 

تبلیغات مختلف به اطالع مردم برسانند.

آمادگی اصفهان برای برگزاری ویژه برنامه  
سالگرد ارتحال حضرت امام)ره(

اصفهان  استان  اسالمی  تبلیغات  مسئول شورای هماهنگی 
برای  استان  سطح  در  مختلفی  برنامه های  اینکه  بیان  با 
خرداد   15 قیام  و  خمینی)ره(  امام  ارتحال  گرامیداشت 
برنامه ریزی شده است، گفت: اعزام 27 هزار نفر به مرقد 
بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران در دستور کار قرار دارد.

جعفری عسگری با بیان اینکه اعزام زائران با محوریت سپاه 
کاروان  اعزام  گفت:  می شود،  انجام  الزمان)عج(  صاحب 
عاشقان 700 نفری از مجتمع دانشگاهی به صورت دوی 
امدادی، برگزاری مراسم رحلت امام و قیام 15 خرداد در 
حجت االسالم  حضور  با  سیما  و  صدا  همایش های  سالن 
برنامه هایی  از جمله  اندونزی  از  اختری و خواهر حکیمه 
اصفهان  در  خمینی)ره(  امام  رحلت  مناسبت  به  که  است 

برگزارمی شود.
وی گفت: مراسم ویژه گرامیداشت سالگرد رحلت امام)ره( 
سید  مسجد  9:30در  ساعت  از  خرداد   13 شنبه  پنج  روز 
اصفهان با حضور اقشار مختلف مردم و مسئوالن استانی 
و  عکس  نمایشگاه های  برپایی  همچینین  می شود،  برگزار 
آثار حضرت امام )ره( در حاشیه مراسم، چاپ ویژه نامه، 
توزیع بسته های فرهنگی و اجرای تبلیغات شهری از دیگر 
برنامه هایی است که در اصفهان و سایر شهرستان ها برگزار 

می شود. 

شهردار اصفهان خبر داد :
میزبانی شهرداری اصفهان از شهردار وین

مهدی جمالی نژاد با اشاره به اینکه میشائل هویپل شهردار 
بناهای  و  اصفهان  از  بازدید  منظور  به  است  قرار  وین 
تاریخی به اصفهان سفر کند اظهار کرد: بدون شک اصفهان 
دارای فرصت های بسیاری برای گردشگری است که این 
میان دو کشور نقش  تعامل دو جانبه  حضور می تواند در 

مهم و موثری را بر عهده داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه شهر پویا، خالق و دانش محور زمانی 
می تواند صفات و ویژگی های خود را رشد و گسترش دهد 
که ارتباطی فرامرزی داشته باشد بیان داشت: چندی پیش 
داشته که  دیدار  اتریش  فنی وین  دانشگاه  از  با هیأتی  نیز 

دغدغه های خود را با آنان نیز در میان گذاشتم.
شهردار اصفهان تصریح کرد: اساتید دانشگاه وین نیز دراین 
دیدار از زیبایی های تاریخی اصفهان سخن به میان آوردند 
و بدون شک سفر این اساتید در کنار سفر و شهردار وین 
به اصفهان می تواند زمینه و بستر مناسبی باشد تا هر یک 
از آن ها به عنوان سفیران فرهنگی ایران در کشور خود از 

خوبی ها و زیبایی های ایران سخن به میان بیاورند.

گشایش اولین پارک آبی اصفهان
مدیرعامل پارک آبی سپاهانشهر گفت: مجموعه پارک آبی 
سپاهانشهر در مساحتی بالغ بر 36 هزار متر مربع احداث 

شده و به بهره برداری خواهد رسید.
عبدالحمید فروغی ادامه داد: این مجموعه از انواع ابزارهای 
سرگرم کننده و بازی  های آبی مانند سرسره و تونل آبی، 
رودخانه آرام و خروشان، استخر، سونا، جکوزی و غیره 

تشکیل شده است.
وی اضافه کرد: اتمام این مجموع با احتساب زمین، 200 
میلیارد تومان هزینه در برداشته و با ظرفیت پذیرش بیش 
از 3 هزار نفر تا پایان تیرماه آماده بهره برداری خواهد شد.

مدیرعامل پارک آبی سپاهانشهر در ارتباط با سازه سقف 
این پارک آبی گفت: این سقف از نمونه های بارز طراحی 
مهندسی است و با وجود ابعاد 140 در 86 متر با ارتفاع 33 
متر، هیچگونه ستون میانی در آن وجود ندارد، بنابراین از 

تمامی فضای این مجموعه استفاده می شود. 

اخبار استان اصفهان

کوتاه از نماز جمعه استان

فضل اهلل کفیل در مراسم افتتاح درمانگاه قائمیه شهرستان شهرضا :

اصفهان از ظرفیت قابل توجهی برای حضور خیران برخوردار است

تجلیل از بانوان شاغل در شرکت مدیریت پسماند شهرداری شاهین شهر

شهردار شهر دیزیچه :

امامزادگان این شهر به قطب های فرهنگی تبدیل می شوند

فرماندار مبارکه خبر داد :

تشکیل کمیته های فرهنگسازی پرداخت زکات در شهرستان 

 مراسم کلنگ زنی زورخانه امام علی )ع( 
در شهر دیزیچه

دوره  این  در  اینکه  بیان  با  مبارکه  نشانی  آتش  سازمان  مسئول 
آموزشی پنج کالس تخصصی در طی یک دوره 13 روزه برگزار 
با حضور  نشانی  آتش  آموزشی تخصصی  می شود گفت: دوره 
65 نفر آتش نشان از شهرداری های مبارکه، زرین شهر، دیزیچه، 

طالخونچه، کرکوند و مجلسی در حال برگزاری است.
و  امداد  مبانی  اصول  مبانی حریق،  اصول   : افزود  کریمی  مجید 
نجات، اطفای حریق در ساختمان های بلند، سیستم های اطفای 

حریق و مواد شیمیایی خطرناک، کالس های این دوره است.
بردن سطح  باال  دوره،  این  برگزاری  از  اینکه هدف  بیان  با  وی 
اطالعات تخصصی آتش نشان ها است ، گفت : در آخر دوره از 
دفتر امور شهری استانداری استان اصفهان برای شرکت کنندگان 

گواهی صادر می شود.
مسئول سازمان آتش نشانی مبارکه درپایان بیان کرد: استادان این 
دوره، تخصص در رشته های زیر مجموعه آتش نشانی دارند و 

استادان دانشگاه های آتش نشانی هستند.

برگزاری دوره آموزشی آتش نشانی تخصصی به میزبانی سازمان آتش نشانی شهرداری مبارکه
 بازدید مهندس ذاکر اصفهانی معاون شهرداری مبارکه و 

مسئول حراست شهرداری از روند برگزاری دوره 
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نگاهی به قیمت خودرو 
 رسیدن به استاندارد جهانی

 با تکیه بر نیروی انسانی

دارابــودن است  معتقـد  اقتصادی  کارشنـاس   یـک 
آموزش  و  بشری  دانش  از  استفاده   سرمایه های کالن، 
نیروی انسانی می تواند کیفیت تولیدات داخلی را افزایش 

دهد.
خصوص  در  اقتصادی  کارشناس  اصل  دقیقی  علیرضا 
استاندارد جهانی گفت: استاندارد در کل دنیا در سطوح 
مختلفی از جمله استاندارد ملی و اتحادیه ی اروپا تعریف 
تغییر و  به مرور زمان، دچار  می شود که موارد مذکور 

تحوالتی می شوند. 
وی در ادامه اذعان کرد: با پیشرفت تکنولوژی و دانش 
بشری باید به طور مستمر کاالهای ساخت داخل را در 
حوزه های مختلف پزشکی، ایمنی و موارد دیگر به لحاظ 

کیفیت به باالترین سطح ممکن ارتقا دهیم.
در سطح  که  هایی  تکنولوژی  کرد:  تصریح  اصل  دقیقی 
تغییر  حال  در  دائما  گیرند  می  قرار  استفاده  مورد  دنیا 
سرمایه ها،  آن  به  دسترسی  ی  الزمه  و  بوده  تحول   و 
و  آالت  ماشین  ارتقای  برای  مستمر  های  گذاری   
تجهیزات و دارا بودن نیروی انسانی ضمن خدمت است.
این فعال اقتصادی با اشاره به نیروی انسانی افزود: نیروی 
متخصص باید به سرمایه ی انسانی تبدیل شده تا بتواند با 
تکیه بر مهارت خود و دانش بشری اقدام به تولید ماشین 
آالت و تجهیزات کند که تحقق این امر، داشتن سرمایه 

های کالن و برنامه ریزی دقیق را می طلبد.
بسیاری  که  است  این  در  اساسی  مشکل  وی   گفته  به 
زمینه  این  در  گذاری  سرمایه  از  پس  گذاران  سرمایه  از 
حاضر به صرف مبالغ باال برای ارتقای سطح ماشین آالت 

و تکنولوژی نیستند.
وی در پایان بیان کرد: در صورت تقویت این امور، امید 
است که در سال های آتی، کشور بتواند در سطح تولید 
ملی و نیروی انسانی ارتقا پیدا کند و بتواند به استاندارد 

جهانی دست پیدا کند.

نگاه...

قالب  قدرت  انتقال  سیستم  سازي  بهینه  با 
شرکت  فوالدسازي  تن   110 جرثقیل  اصلي 
میلیارد   7 جویي  صرفه  بر  عالوه  فوالدمبارکه، 
تولید  افزایش  ، کاهش زمان تعمیرات و  ریالي 

در ناحیه فوالدسازي شرکت به ارمغان آمد.
نظري رئیس  دانیال  به گزارش خبرنگار فوالد، 
ترانسفرکارها  و  جرثقیلها  تعمیرات  و  راهبري 
قدرت  انتقال  سیستم  سازي  بهینه  به  اشاره  با 
در  فوالدسازي،  تن   110 جرثقیل  اصلي  قالب 
خصوص نحوه کار این جرثقیل گفت: جرثقیل 
 )LTS(شماره ي 18 در سالن آماده سازي پاتیل
واحد فوالدسازي در حال کار است و وظیفهي 
آن حمل و جابجایي پاتیلهاي خالي و همچنین 
ریخته  واحد  از  برگشتي  پاتیلهاي  ته  تخلیهي 
قالب  قدرت  انتقال  سیستم  و  باشد  مي  گري 
110 تن این جرثقیل به نحوي طراحي گردیده  
به  کیلووات   150 موتورالکتریکال  عدد  دو  که 
تن   60 وزن  با  گیربکس  یک  ورودي  شافت 
متصل بوده و شافت خروجي گیربکس نیز وارد 
با وزن حدودي 5.5  دو عدد درام سیم بکسل 

تن میشود.
از مشکالت اصلي  افزود: یکي  ادامه  نظري در 
تعویض  امکان  عدم  جرثقیل  این  طراحي 
با  بود.  نیاز  زمان  در  اصلي  قالب  گیربکس 
مستلزم  گیربکس  تعویض  اینکه  به  توجه 
جداسازي درام هاي سیم بکسل از روي شافت 
نامناسب  طراحي  باشد،  مي  گیربکس  خروجي 
این جرثقیل و جوشي بودن اتصاالت ساپورت 
کف  به  درامها  انتهاي  بیرینگ  ي  نگهدارنده 
پایین تر بودن سطح دیسک  ترولي و همچنین 
ترمز اضطراري متصل به انتهاي درام ها از کف 

ترولي ، به هیچ عنوان امکان دمونتاژ درام ها از 
روي گیربکس را فراهم نمي کرد.

وي بهینه سازي بهره برداري از این جرثقیل را 
اخیر  سالهاي  در طي  و گفت:  ضروري خواند 
ارائه   ISC واحد  با همکاري  زیادي  طرحهاي 
بنا به دالیلي اجرایي نبود  شده بود که هرکدام 
براي مثال یکي از طرح هاي ارائه شده تعبیهي 
بر  تعمیراتي در جهت عمود  دو عدد مونوریل 
جرثقیل  باالي  در  موجود  تعمیراتي  ریل  مونو 
گیربکس  ي  مجموعه  بتوان  که  نحوي  به  بود 
و درامها را بصورت یک پارچه توسط 3 عدد 
به  و  کرده  بلند  جرثقیل  روي  از  کرین  جیب 
روي زمین منتقل نماییم و سپس قطعات دمونتاژ 
گردد، که این طرح به دلیل هزینهي باالي خرید 
و نصب جیب کرین ها و غیرایمن بودن نحوه 
انتقال باري نامتقارن به طول 12 متر و وزن 17 
تن از ارتفاع 30 متري و همچنین عدم اطمینان 
از مقاومت خرپاهاي سقف فوالدسازي اجرایي 

نگردید.
و  جرثقیلها  تعمیرات  و  راهبري  رئیس 
ترانسفرکارها ادامه داد: در سال گذشته با توجه 
به ترک خوردن دنده هاي چرخ دنده خروجي 
بررسي  آن،  شرایط  شدن  بحراني  و  گیربکس 
اولویت  در  جرثقیل  گیربکس  تعویض  نحوهي 
کاري واحد قرار گرفت. طرحها و راهکارهاي 
تک  و  شد  ارائه  تعمیرات  تیم  توسط  مختلف 
تک آنها درکمیته بحراني که متشکل از رئیس، 
فورمنهاي  تکنسینها،  کارشناسان،  سرپرستان، 
دقیق  بررسي  بود  واحد  تعمیرکاران  و  مکانیک 
اصالح   طرح  سرانجام  و  گردید  موشکافانه  و 
ارتفاع کلیهي تجهیزات موجود بر روي ترولي 

اصلي جرثقیل تصویب شد.
وي افزود: در این طرح ارتفاع تمامي تجهیزات 
موتورها،  جمله  از  ترولي  روي  بر  شده  نصب 
و  اصلي  ترمز  هاي  سیستم  ها،  درام  گیربکس، 
سانتي   20 اندازهي  به  اضطراري  ترمز  سیستم 
متر افزایش مي یافت  و ساپورت بیرینگ انتهاي 
درام نیز از حالت جوشي به پیچي تغییر پیدا مي 
دمونتاژ  امکان  ایجاد  طرح  این  مزیت  که  کرد 
درام ها و سپس گیربکس را به صورت تک به 
تک در آینده فراهم میساخت که پس از تصویب 
داخلي طرح، فاز بررسي دقیق تر مدارک و تهیه 
هاي  ساپورت  ساخت  جهت  الزم  هاي  نقشه 
مورد  اجرایي  روشهاي  و  مکانیزمها  و  جدید 
کلیهي  مجدد  مونتاژ  و  دمونتاژ  زمان  در  نیاز 
انتقال  و  ترولي  روي  بر  موجود  تجهیزات 
متري،  صفر  سطح  به  متري   30 ارتفاع  از  آنها 
دقیق  نصب  و  موجود  ساپورتهاي  برشکاري 
ساپورتهاي جدید کلید خورد. بعد از استعالم از 
چند شرکت جهت هزینه اجراي پروژه و قیمت 
باالي اجراي طرح، واحد تعمیرات جرثقیلها بر 
نیز خود عهده  پیاده سازي طرح را  آن شد که 
جدید  ساپورتهاي  نقشههاي  بنابراین  شود.  دار 
تهیه و با همکاري کارگاههاي اسکلت فلزي و 

مکانیک تعمیرگاه مرکزي ساخته شدند .
پس  نهایت  در  کرد:  خاطرنشان  نظري 

برگزاري  و  ملزومات  تمامي  ازآمادهسازي 
تعمیرات  اجرایي  تیم  با  چندین جلسه مشترک 
مشاوره  اخذ  و  درگیر  پرسنل  تمامي  توجیه  و 
نهایي از واحد بازرسي فني جرثقیلها و سازهها 
طي 10 روز کاري کلیهي تجهیزات موجود بر 
و  دمونتاژ  بکسلها  سیم  و  شاهین  ترولي،  روي 
پس از نصب ساپورتهاي جدید،کلیهي تجهیزات 
تولید شد  وارد خط  و  و جرثقیل تست  نصب 
بر صرفه جویي  عالوه  این طرح  اجراي  با  که 
براي  دائم  راهکاري  ایجاد  و  ریالي  میلیارد   7
زمان  جرثقیل،  هاي  درام  یا  گیربکس  تعویض 
کاهش  ساعت   8 به  نیز  گیربکس  تعویض 
یافت و این در حالیست که اگر براي گیربکس 
جرثقیل در وضعیت قبلي مشکلي بوجود میآمد 
باعث توقف چندین روزهي جرثقیل و متعاقبا 
کاهش میزان تولید واحد فوالد سازي میگردید.

و  جرثقیلها  تعمیرات  و  راهبري  رئیس 
ترانسفرکارها در پایان گفت: جا دارد از کلیهي 
جرثقیلهاي  واحدتعمیرات  زحمتکش  پرسنل 
و  فلزي  اسکلت  کارگاههاي  فوالدسازي، 
فني  بارزسي  واحد  مرکزي،  تعمیرگاه  مکانیک 
لیزري  االینمنت  واحد  ها،  سازه  و  جرثقیلها 
بازرسي  و  نقل  و  حمل  مرکزي،  تعمیرات 
یاري  را  ما  پروژه  این  اجراي  در  که  خوردگي 

نمودند تشکر و قدرداني نماییم.

جواد حاجي مزداراني معاون امور مناطق بانک مهر اقتصاد کشور 
وا هیات همراه متشکل از ایرج نیک اختر معاون اعتبارات و بین 
اداره امور شعب بانک  الملل این بانک ، علیرضا زماني رئیس 
مهر اقتصاد اصفهان و 4 تن از دیگر مسئولین بانک مذکور ضمن 
حضور در ذوب آهن اصفهان و بازدید از خط تولید این کارخانه 

با مهندس صادقي مدیر عامل شرکت دیدار و گفتگو نمودند .
شرکت  برداري  بهره  معاون  افضلي  مهندس  که  دیدار  این  در 
نیز  اقتصادي مدیرعامل  و  مالي  امامي مشاور  مهندس سجاد  و 
به  اشاره  با  سخناني   طي  صادقي  مهندس   ، داشتند  حضور 
نقش بانک ها و موسسات اعتباري در همکاري و مشارکت در 
پروژه هاي اقتصادي و صنعتي و کمک به واحدهاي صنعتي در 
جهت برون رفت از تنگناها و حرکت به سوي رشد و پیشرفت 
وضع موجود ، زمینه هاي قابل سرمایه گذاري در ذوب آهن را 
برشمرد و از بانک مهر اقتصاد دعوت به همکاري و حضور در 

سرمایه گذاري هاي مشترک نمود .
مدیر عامل شرکت در این زمینه به ساخت و بازسازي چندین 
پروژه مسکوني ، تفریحي و تجاري عام المنفعه ذوب آهن در  
ها  زمین  گیري  کار  به  با  لنجان  منطقه  و  فوالدشهر   ، اصفهان 
اقتصاد  مهر  بانک  از  و  کرد  اشاره  موجود شرکت  تجهیزات  و 

اعتباري در  مالي و  با مشارکت و حضور  نمود که  درخواست 
این سرمایه گذاري ها با هدف تامین منافع مشترک اقدام نماید .
بانک  مناطق  امور  معاون  مزداراني  حاجي  جواد  دیدار  این  در 

مهر اقتصاد نیز ضمن ابراز خوشنودي از حضور در ذوب آهن 
اصفهان و مشاهده زحمات کارکنان این شرکت در جهت تولید 

بحران  شرایط  در   : یادآور شد  موجود  هاي  موفقیت  و کسب 
اقتصادي در کشور و از جمله بحران در صنعت فوالد و به دنبال 
حرکت  کشور،  فوالدي  واحدهاي  از  زیادي  تعداد  تعطیلي  آن 

طبیعي چرخ هاي اقتصادي ذوب آهن ،  بسیار امیدوار کننده و 
موجب خوشنودي است .

وي در ادامه با اشاره به جایگاه بانک مهر اقتصاد کشور تصریح 
نمود : این بانک علي رغم سابقه کوتاه فعالیت خود هم اکنون 
و  اساسنامه  لحاظ  به  و  دارد  را  کشور  هاي  بانک  هشتم  رتبه 
همواره  خود  اقتصادي  العاده  فوق  توان  و  آن  وجودي  فلسفه 
از  آماده است که  بوده و  تولید  ، صنعت و  اقتصاد  در خدمت 
طریق پرداخت خریدحق دین  و حضور در سرمایه گذاري هاي 
اقتصادي مشترک با ذوب آهن از طریق واحد ها و شرکت هاي 
اقتصادي تحت پوشش خود با ذوب آهن همکاري و مشارکت 

داشته باشد .
ایرج نیک اختر معاون اعتبارات بین الملل بانک مهر نیز با اشاره 
به وظیفه ذاتي و مردم محور بانک مذکور یادآور شد که بانک 
مهر اقتصاد همواره در بخش هاي عام المنفعه که موجب رشد 
اشتغال و کاهش تورم است مشارکت کرده و از جمله آمادگي 
دارد که در پروژه هاي عام المنفعه ذوب آهن از قبیل بازسازي 
 ، آبي   استخر موج هاي  ، ساخت  ، ویالسازي  متل فوالدشهر 

ساخت مسکن و غیره مشارکت و سرمایه گذاري کند .
در پایان این دیدار و مذاکرات مطرح شده قرار شد که کمیته مشترک 
 زمینه هاي قابل سرمایهگذاري را از نزدیک مشاهده نموده و نتایج

 را در جهت تصمیم گیري و مراحل بعدي ارائه نماید .

 صرفه جویی ۷ میلیارد ریالی 
و افزایش تولید در ناحیه فوالدسازی 

فوالدمبارکه

آمادگي بانک مهر اقتصاد کشور براي سرمایه گذاري مشترک در پروژه هاي عام المنفعه ذوب آهن

نام خودرو
قیمت 

بازارتومان
قیمت کارخانه 

تومان

  SE 111 سایپا 
۲۰,4۰۰,۰۰۰۲۰,۲7۰,۰۰۰سفید 

 SE 111 سایپا  
۲۰,5۰۰,۰۰۰۲۰,53۰,۰۰۰) تنوع رنگ (

 SE 131 سایپا
19,9۰۰,۰۰۰۲۰,۰5۰,۰۰۰) سفید (

 SE 131 سایپا
۲۰,1۰۰,۰۰۰۲۰,31۰,۰۰۰) تنوع رنگ (

 SE 131 سایپا
پایه گازسوز 

) سفید (
۲1,5۰۰,۰۰۰۲1,55۰,۰۰۰

 SE 131 سایپا
پایه گازسوز

) تنوع رنگ (
۲1,6۰۰,۰۰۰۲1,81۰,۰۰۰

 SE 13۲ سایپا
۲۰,۲۰۰,۰۰۰19,93۰,۰۰۰) سفید (

 SE 13۲ سایپا
۲۰,19۰,۰۰۰ ۲۰,۲۰۰,۰۰۰ )تنوع رنگ ( 

 SE 13۲ سایپا
۲1,1۰۰,۰۰۰ ۲1,7۰۰,۰۰۰ پایه گازسوز 

 SE 141 سایپا
19,81۰,۰۰۰ 18,5۰۰,۰۰۰ )تنوع رنگ ( 

 SE 141 سایپا
19,65۰,۰۰۰ 18,۰۰۰,۰۰۰ )سفید ( 

۲4,61۰,۰۰۰ ۲4,7۰۰,۰۰۰ تیبا EX یورو 4 

۲4,1۰۰,۰۰۰ ۲4,۰۰۰,۰۰۰ تیبا( SX  سفید ( 

 SXتیبا
۲4,36۰,۰۰۰ ۲4,۲۰۰,۰۰۰ )  تنوع رنگ (

  SX تیبا
دوگانه سوز 

) سفید (
 ۲5,8۰۰,۰۰۰ ۲5,6۰۰,۰۰۰

  SX تیبا
دوگانه سوز 

) تنوع رنگ (
 ۲5,8۰۰,۰۰۰ ۲5,86۰,۰۰۰

تیبا ۲ - هاچ بک 
SX ۲5,7۰۰,۰۰۰ ۲7,3۲۰,۰۰۰ ) سفید ( 

تیبا ۲ - هاچ بک 
EX ۲6,8۰۰,۰۰۰ ۲7,3۲۰,۰۰۰  )سفید ( 

۲9,4۲۰,۰۰۰ 3۰,۰۰۰,۰۰۰  وانت زامیاد ۲4 

وانت زامیاد ۲4 
3۰,915,۰۰۰ 31,5۰۰,۰۰۰ گازسوز 

  آگهی مزایده
شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی ) دی ام تی ( در نظر دارد نسبت به فروش مقادیری 
از متریال مازاد خود به شرح ذیل اقدام نماید. از متقاضیان محترم دعوت می شود از تاریخ 
درج آگهی به مدت ده روز به محل کارخانه این شرکت مراجعه و ضمن بازدید از اقالم 

مورد مزایده نسبت به دریافت اسناد آن اقدام فرمایند.
 آدرس: اصفهان ، کیلومتر 45 جاده مبارکه ، جنب شرکت پلی اکریل ، شرکت دی ام تی   

تلفن تماس : 031-52288234-52288225
-  انواع ورق استیل با ضخامت های مختلف

بازاریابی و فروش شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی ) دی ام تی (

14 خرداد سالروز رحلت امام خمینی )ره ( و سالروز 
قیام 15 خرداد روز قیام خونین تسلیت باد 

14 خرداد سالروز رحلت امام 
خمینی )ره ( و سالروز قیام 15 

خرداد روز قیام خونین تسلیت باد 

14 خرداد سالروز رحلت امام خمینی )ره ( و سالروز قیام 15 خرداد روز قیام خونین تسلیت باد 

روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر طالخونچه روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر کرکوند

روابط عمومی شهرداری شهر مجلسی



 سال اول  شماره دوم6
هفته نامه فرهنگی اقتصادی طلوع امروز        سامانه پیام کوتاه : www.TL- News.ir      100052401220  سه شنبه  11خرداد 1395 

۲ کشته برا اثر برخورد تریلر با اتوبوس
برخورد یک دستگاه تریلر با اتوبوس سایپا کاشان 2 کشته و 

یک مصدوم برجا گذاشت.
در این حادثه  که نیمه شب گذشته رخ داد راننده تریلر و 

اتوبوس جان باختند.
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی کاشان 
از  اطالع  از  پس  کاشان   115 اورژانس  کارشناسان  گفت: 
حادثه،با 2 کد عملیاتی به محل صحنه تصادف اعزام شدند 
به  حیاتی   اقدامات  انجام  از  پس  را  تنها مصدوم حادثه  و 

بیمارستان شهید بهشتی کاشان منتقل کردند.
محمد حسین مکی افزود: اتوبوس سایپا کاشان که به سمت 

این کارخانه در حرکت بود، مسافری نداشته است.
دست  در  راه  پلیس  کارشناسان  سوی  از  حادثه  این  علت 

بررسی است.

غرق شدن دو ماهیگیر در ارومیه 
شدن  غرق  و  ماهیگیری  قایق  واژگونی  موجب  باد  وزش 

سرنشینان آن شد
دو تن از اهالی شهرک ارس در حین ماهیگیری در رودخانه 
ارس بر اثر وزش باد شدید و واژگونی قایق به داخل آب، 

غرق شدند.
 رییس اداره جمعیت هالل احمر پلدشت گفت: این افراد 
به دلیل آشنا نبودن به فنون شنا در این رودخانه غرق شدند.
توسط  شدگان  غرق  از  یکی  جسد  افزود:  علیزادگان 
ماهیگیران از آب بیرون کشیده شد و جسد یکی از قربانیان 

همچنان مفقود است.
مفقود شده  یافتن جسد  برای  ها   وی تصریح کرد: تالش 

ادامه دارد.
رودخانه ارس  به طول ده هزار و 72 کیلومتر از ارتفاعات 
مین  گول ترکیه سرچشمه می  گیرد   و پس از عبور از مرز 

ایران و جمهوری  آذربایجان به دریای خزر می  ریزد.

قتل جنگلبان مازندرانی حین ماموریت 
جنگل  در  چوب  قاچاقچیان  جمعه،  بامداد   3:30 ساعت 
سالده شهرستان نور با جنگلبانان منابع طبیعی درگیر شدند.

جنگلبانان جلوی خروج دو نیسان حاوی چوب از جنگل را 
مسدود کرده بودند که قاچاقچیان با اسلحه شکاری و گلوله 
چهارپاره به صورت مستقیم به سمت نیروهای منابع طبیعی 

شلیک کردند.
در جریان این درگیری، جنگلبان فضل اهلل علی پور 43 ساله 
استان  شهرستان های  از  چمستان  آهودشت  روستای  اهل 

مازندران بر اثر اصابت گلوله کشته شد.
همچنین فرمانده یگان منابع طبیعی شهرستان نور و یک نفر 
دیگر از جنگلبانان در جریان درگیری مسلحانه مجروح شده 

و به بیمارستان های استان مازندران منتقل شده اند.

حوادث

 37 کشور  مراتع  سالیانه  ظرفیت  دانید  می  آیا   
میلیارد راس و میزان چرای دامها 75 میلیون راس 

یعنی 2 برابر ظرفیت مراتع می باشد .
 آیا می دانید بازی بوکس از روم قدیم به یادگار 

مانده است .
 آیا می دانید علت خستگی و درد ناشی از بازی 
و تمرین ورزشی به دلیل اسید الکتیک در عضالت 

شما می باشد 
 آیا می دانید نخستین واکسن بر علیه بیماری آبله 

ساخته شد 
 آیا می دانید کانال پاناما برای ارتباط اقیانوسهای 
اطلس و آرام توسط فرانسوی ها ایجاد شده است 

 آیا می دانید لخته شدن خون اولین قدمی است 
که بدن در راه التیام خود بر می دارد 

مناطق  در  نارگیل  درخت  طول  دانید  می  آیا   
استوایی حدود 20 متر است 

 آیا می دانید مارماهی برقدار جنوب آمریکا می 
تواند الکتریسته کافی برای روشن کردن 10 المپ 

تولید می کند 
 آیا می دانید بزرگترین مار دنیا پیتون به طول 11 

متر می باشد.
 آیا می دانید  در سال 1394 ،تعداد پرونده های 
رانندگان مستی که در شهر تهران بازداشت شده اند 

2900 فقره بوده است ؟
گوشت  قیمت  افزایش  متوسط  دانید   می  آیا   
گوسفند در ایران از سال 1384 تا 1394 بیش 500 

درصد بوده است ؟
 آیا می دانید  بیماری دالتونیسم توسط فیزیکدان 

و شمیدان انگلیسی بدین نام ، نامیده شده است 
 آیا می دانید  بازی کویکت از قرن پانزدهم و از 

انگلیسان آغاز شده است .

آیا می دانید 

رییس آزمایشگاه های مرجع سازمان غذا و دارو از افزایش تعرفه 
روغن پالم برای کنترل مصرف آن و در نتیجه پیشگیری از ابتال 

به دیابت خبر داد.
و  غذا  سازمان  مرجع  های  آزمایشگاه  رییس  رستگار  حسین 
دارو در خصوص وضعیت سالمت روغن های موجود در بازار 
گفت: وجود پالم در روغن های مایع سرخ کردنی به دلیل نیاز 
به  مقاومت باالی حرارتی، ضرورت دارد اما در لبنیات و مواد 
غذایی دیگر این روغن می تواند موجب آسیب به سالمت مردم 

شود.
و  سمی  همه  که  دارد  گوناگونی  انواع  پالم  روغن  افزود:  وی   
چرب  اسید  با  پالم  روغن  از  نوعی  بلکه  نیستند  رسان  آسیب 
ترانس پایین برای روغن های مایع و برخی محصوالت غذایی 

باال  ترانس  با اسید چرب  پالم  به کار می رود در مقابل روغن 
هم وجود دارد که سمی و آسیب رسان و مصرف خوراکی آن 

غیر قانونی است.
رستگار در خصوص راهکارهای سازمان غذا و دارو برای کاهش 
کرد:  عنوان  پالم  روغن  از  استفاده  برای  کنندگان  تولید  تمایل 
سازمان غذا و دارو برای کاهش تمایل تولید کنندگان در استفاده 

از این روغن تعرفه آن را افزایش داده است .
وی تاکید کرد: با افزایش تعرفه روغن های پالم عالوه بر کاهش 
میزان   ، خوراکی  محصوالت  در  روغن  این  مصرف  به  تمایل 
تمایل مردم به مصرف محصوالت پرچرب و در نتیجه ابتال به 

دیابت کاهش می یابد.
رییس آزمایشگاه های مرجع سازمان غذا و دارو خاطر نشان کرد: 

شعار سازمان بهداشت جهانی غلبه بر دیابت است که با توجه به 
روند رو به رشد دیابت در کشور این اقدام می تواند تا حدودی 

در کنترل ابتال به دیابت موثر باشد.

یک متخصص پوست گفت: دستکاری جوش باعث به جا ماندن 
اثر آن بر روی پوست، افزایش تعداد آنها و موجب از بین رفتن 

زیبایی چهره می شود.
حمید احسانی متخصص پوست و مو گفت: جوش زدن روی 
بلوغ  عوامل سن  این  از جمله  که  دارد  مختلفی  عوامل  پوست 
و غلیان خون است که خود را به صورت جوش روی پوست 

نشان می دهد. 
وی افزود: مصرف انواع ویتامین ها موجود در میوه ، سبزیجات 

کاهش این عارضه را در پی دارد. 

عوامل  از  دیگر  یکی  داشت:  ابراز  مو  و  پوست  متخصص  این 
افزایش جوش بر روی پوست استفاده از لوازم آرایشی چرب به 

صورت طوالنی مدت است. 
احسانی در ادامه گفت: دستکاری جوش باعث به جا ماندن اثر 
آن بر روی پوست ، افزایش تعداد جوش ها و زیبایی چهره را 

از بین می برد. 
وی تصریح کرد: برخی ضایعات پوستی عفونی، چرکی، التهابی، 
بنابراین از دستکاری کردن آن جدا  کیستی و آزار دهنده است 

خودداری کنید. 

عامل  صورت  ناحیه  در  جوش  کرد:  تاکید  پایان  در  احسانی 
خطرناکی نیست و با  استفاده از پماد و مراقبت از پوست قابل 

درمان است. 

ای  مجموعه  اند  دریافته  تازگی  به  کارشناسان 
اثر  متمایز  اشکال  با  بینی  ایجاد  در  ها  ژن  از 

گزار است.
باستانی  اجداد  از  رسیده  ارث  به  های  ژن   
و  بینی  شکل  تغییر  در  نکردنی  باور  نقشی 
در  دقت  با  افراد  و  دارد  مطلوب  ظاهر  ایجاد 
شجره نامه خانوادگی خود می توانند ظاهر بینی 

فرزندانشان را پیش بینی کنند.
تعیین  در  که  ها  ژن  از  ای  مجموعه  محققان 
شکل بینی موثر هستند را کشف کرده اند. این 
ژن ها در تعیین عرض، اندازه، وسعت بینی و 

حتی نوک بینی افراد موثر هستند.
افراد  بینی  ها  نئاندرتال  دوران  در  گذشته  در 
بوده است  امروزی  بینی های  از  بزرگتر  بسیار 
و به تدریج با گذشت زمان این عضو صورت 

کوچک شده است.
پیشینیان را  بینی  بودن  کارشناسان علت بزرگ 
توان مقابله با آب وهوای سرد کره زمین در آن 

زمان می دانند.
 DCHS2 ژن  گذار،  اثر  های  ژن  جمله  از 
و  بینی  نوک  ایجاد  در  موثری  نقش  که  است 

توسعه غضروف استخوانی دارد.
ژن دوم GLI3 است که باعث رشد بینی و نیز 

شکل دادن حفره های بینی می شود.
ژن سوم ، PAX1 است که در فرم دادن حفره 
های بینی موثر است و ژن RUNX2 در ایجاد 

استخوان و توسعه عرض بینی موثر است.
روی  بر  مطالعه  با  را  ها  ژن  این  کارشناسان 
در  زن  و  مرد  داوطلب  از 6630  بیش   DNA
و  مکزیک  شیلی،  کلمبیا،  برزیل،  کشورهای 

پرو بدست آورده اند.این افراد دارای ژن های 
از جمله 50  مختلف و اصلیت های گوناگون 
درصد نژاد اروپایی ، 45 درصد بومی آمریکایی 

و 5 درصد آفریقایی بوده اند.
کارشناسان بر این باورند بینی افراد و شکل آن 
به محیط زیستی که افراد در آن زندگی می کنند 
نیز بستگی دارد.بینی افراد در آب و هوای گرم 
می  کوچکتر  سرد  هوای  و  آب  در  و  بزرگتر 

شود.
در عین حال افرادی که دارای والدین از رگه ها 
و ریشه های مختلف هستند بیشتر احتمال دارد 
که دچار بینی های بزرگ شوند زیرا تنوع ژن ها 

در شکل گیری بینی آنها بیشتر است.
 کارشناسان جرائم فضایی در نظر دارند از این 
شیوه برای بازسازی صورت مظنونان بااستفاده 

از DNA بدست آمده از بقایای اجساد استفاده 
کنند.

اکثرافراد از ظاهر بینی خود راضی نیستند و می 
این   ، تغییر دهند  خواهند شکل ظاهری آن را 
از  برگرفته  بینی  ظاهر  این  که  است  حالی  در 
فرم  بهترین  و  آنها  اجداد  ژنتیکی  خصوصیات 
در صورت سالم بودن بینی برای زنده ماندن و 

حفظ بقای آنها در محیط زیست است.
توسط  بینی  ژنتیک  خصوص  در  تحقیق 
پژوهشگران دانشگاه کالج لندن صورت گرفته 

است.

افزایش تعرفه تنها راه کاهش مصرف روغن پالم

هرگز جوش های صورتتان را دستکاری نکنید

دالیلی برای اینکه از بینی بزرگ خوشتان بیاید!

بسم ا... الرحمن الرحیم
خادمی مردم بزرگوار ایران اسالمی و بویژه مردم فهیم ، بصیر و آگاه شهرستان مبارکه در 
4 سال به عنوان نماینده نهمین دوره مجلس شورای اسالمی افتخار ماندگاری برای این 

فرزنِد کمترین بود که به پایان رسید.
یقینًا مردم بزرگوار شهرستان مبارکه با در نظر گرفتن جمیع موضوعات کشور همچون 
از  ناشی  اقتصادی  ، مشکالت  ایران اسالمی  استکبار و غرب علیه  تحریم های ظالمانه 
محقق نشدن بسیاری از درآمدهای دولت ، رکود در تولید و صنعت و ... اذعان خواهند 
نمود که در 4 سال فعالیت دوره نهم مجلس شورای اسالمی این حقیربعنوان سرباز نظام 
مقدس جمهوری اسالمی ایران همه تالش و کوشش خود را مصروف جبران بخشی از 
عقب ماندگی های شهرستان در حوزه های مختلف آموزش و پرورش ، آب ، برق ، راه 
، ورزش ، آموزش عالی ، کشاورزی ، بهداشت و درمان ، رفع مشکالت صنایع ، اثبات 
آالیندگی صنایع ، ارتقاء استاندارد امداد و نجات جاده ای و ... نمودم که البته شایستگی 
شما مردم بزرگوار، اقداماتی بیش از این بود ولی با وجود بضاعت ، کمبود منابع مالی 
اما در مجموع زمینه ساز حرکت رو به جلوی  اقتصادی موجود در کشور  و مشکالت 
توسعه و عمران شهرها و روستاهای شهرستان شد که از این بابت خدای متعال را شاکرم 
که توفیق خدمت بی منت و خادمی شما بزرگواران را در این دوران سخت نصیب این 

حقیِرکمترین نمود .
آبرسانی به شهرمجلسی و شهرک صنعتی مبارکه و روستای دهسرخ ، تامین 30 میلیارد 
ریال اعتبار مازاد بر بودجه های آموزش و پرورش از طریق وزیر به عنوان سرانه مدارس 
و تجهیزات و تکمیل خانه معلم ، تامین روشنایی و نصب پایه های برق جاده پلیس راه 
تا زیباشهر با هزینه 27 میلیارد ریال، احداث 5 پایگاه امداد و نجات هالل احمر ، تکمیل 
خانه معلم شهرستان پس از 24 سال ،پیگیری و شروع عملیات آزاد سازی اراضی واقع 
بالغ بر 50 میلیارد ریال ، اخذ مجوز و  اعتبار اولیه  با  در مسیر مترو اصفهان به مبارکه 
کلنگ زنی شهرک صنعتی دوم مبارکه در راستای کاهش آمار بیکاری  ، پیگیری و ایجاد 
پست جدید برق در شهرک صنعتی سه راهی مبارکه با اعتبار 20 میلیارد ریال ، پیگیری 
تکمیل پروژه 20 ساله احداث ورزشگاه کارگران مبارکه با اعتبار 10 میلیارد ریال  تکمیل 
پیگیری   ، ، اجرای فاضالب شهر کرکوند  از 24 سال  پروژه فاضالب شهر مبارکه پس 
الحاق طرح فاضالب شهرهای زیباشهر - دیزیچه و طالخونچه به قرارداد خرید پسآب 
فاضالب توسط شرکت فوالد مبارکه ، اخذ 4 مجوز پایگاه اورژانس 115 و احداث 2 
پایگاه آن تاکنون ، تامین 35 میلیارد ریال اعتبار برای حوزه بهداشت و درمان از جمله 
تکمیل فاز یک اورژانس بیمارستان حضرت محمد رسول ا... )ص( ، اخذ مجوز و افتتاح 
بیمارستان شهرستان ، اخذ مجوز  تنها سی تی اسکن شهرستان ، تامین تجهیزات برای 
شبانه روزی شدن تنها درمانگاه تامین اجتماعی شهرستان ، اخذ مجوز شبانه روزی شدن 
تنها درمانگاههای زیباشهر و کرکوند و راه اندازی آنان ، اخذ مجوز کالنتری کرکوند و 
انتقال خون  نمایندگی  اندازی  اندازی هر دو کالنتری، اخذ مجوز و راه  دهسرخ و راه 
 ، طالخونچه  و  دیزیچه  شهرهای  در  احوال  ثبت  اندازی  راه  و  مجوز  اخذ   ، شهرستان 
 تامین 80 میلیارد ریال اعتبار از طریق شرکت سیمان سپاهان برای تکمیل چهاربانده امام 
رضا )ع( شهر دیزیچه ، تامین 4 میلیارد ریال اعتبار برای درمانگاه شهر دیزیچه ، تامین 12 
میلیارد ریال اعتبار از طریق بنیاد مسکن برای روستاهای بخش مرکزی و گرکن جنوبی 

، اخذ مجوز ، تاسیس و راه اندازی شهرداری شهر مجلسی ، تامین مجوز استفاده از آب 
زاینده رود برای سالهای 93 و 94 برای کشت پاییزه و بهاره کشاورزان عزیز، اخذ مجوز 
تقاطع غیر همسطح سه راهی طالخونچه و باند دوم زیرگذر ورودی روستای دهسرخ ، 
تامین آسفالت مسیر پل فخرآباد تا زودان ، تامین 10 میلیارد ریال برای تامین روشنایی 
ورودی تعدادی از روستاها و رفع افت فشار و جابجایی تیرهای برق روستاهای شهرستان 
مبارکه ، تامین 40 میلیارد ریال برای اجرای پروژه های آموزشی - ورزشی و خدماتی 
در شهر مجلسی ، پیگیری و اخذ مجوز احداث خوابگاه ورزشکاران ) در حال احداث 
( ، اخذ مجوز و راه اندازی 4 خانه ورزش روستایی ، اخذ مجوز احداث سالن ورزش 
افتتاح آن، اخذ مجوز تاسیس سازمان آتش  باستانی در شهر مجلسی و  زورخانه ای و 
نشانی شهرداری مبارکه ، اخذ مجوز و بازگشایی درمانگاههای قلعه مبارکه - محله لنج 
زیباشهر و محله حسن آباد شهر دیزیچه ، دعوت و حضور بی سابقه بیش از 80 وزیر - 
معاون وزیر و مسئوالن ملی به شهرستان مبارکه ، تشکیل بیش از 300 جلسه دیدارعمومی 
با مردم عزیز شهرستان در مساجد ، اخذ 6 میلیارد ریال برای تکمیل سالن ورزشی آموزش 
و پرورش در محله دهنو شهر مبارکه ، کمک 2 میلیارد ریالی به مساجد شهرستان مبارکه 
و صدها اقدام دیگر که در این مجال نمی گنجد گوشه ای از اقدامات و تالشهای اینجانب 
در جهت انجام وظیفه و ادای دِین به امانتی بود که در انتخابات مجلس نهم در اسفندماه 

1390 در اختیار حقیر قرار گرفت .
اینجانب بعنوان خادم کوچک مردم شریف شهرستان مبارکه و سرباز نظام مقدس جمهوري 
اسالمي و والیت ضمن ادای احترام به روح بلند و ملکوتی معمار کبیر انقالب اسالمی 
وآرزوی  مقدس  دفاع  و  اسالمی  انقالب  گرانقدر  شهدای   ، )ره(  خمینی  امام  حضرت 
 صحت و سالمتی و طول عمر با عزت برای مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای 
) مدظله العالی( ،  از همراهي  و همدلي مردم عزیز و قدرشناس شهرستان مبارکه و بویژه 
 خانواده معظم شهدا و ایثارگران،روحانیون،اصناف و بازاریان،فرهنگیان،جامعه کارگري،
هالل  امدادگران  ورزشکاران،کشاورزان،رانندگان،   ، درمان  و  بهدات  و  پزشکی  جامعه 
احمر،پرسنل و مربیان فنی و حرفه ای ، روسا و پرسنل خدوم وکارمندان ادارات و نهادها، 
دانشگاه ها و بانک ها و همه مدیران و مسئولین عزیز استاني و شهرستاني باألخص ائمه 
محترم  تامین،اعضاي  شوراي  فرماندار،بخشداران،اعضاي  جمعه،فرماندار،معاون  محترم 
و  مرکزي،شهرداران  و  جنوبي  گرکن  بخش  روستا،شوراهاي  و  شهر  اسالمي  شوراهاي 
اداره   ، دادگستری   ، بسیج شهرستان  مقاومت  انتظامي،نیروي  و  نظامي  دهیاران،نیروهاي 
مبارکه،دیزیچه،  شهرهاي  گرانقدر  مردم  همه  و  شرکتها  و  صنایع  مدیران  و  اطالعات 
زیباشهر، طالخونچه ، کرکوند و مجلسي و محالت و نیز اهالي بزرگوار بیست و چهار 
روستاي بخش مرکزي و گرکن جنوبي در طي چهار سال توفیق خدمتگزاري به مردم 
تشکر و از عموم مردم و مسئولین از بابت قصور و کوتاهي هاي سهوي طلب حاللیت 
نیز منتخب مردم  نموده و براي منتخبین مردم در دوره دهم مجلس شوراي اسالمي و 

شریف مبارکه آرزوي توفیق روز افزون مسئلت می نماید.
یارب این قافله را لطف ازل بدرقه باد       که از او خصم به دام آمد و معشوقه به کام
ماجرای من و معشوق مرا پایان نیست          هرچــه آغــاز نــدارد  نپـذیـرد انجـام

 دکتر علی ایران پور
خادم همیشگی مردم شریف شهرستان مبارکه

پیام قدردانی و تشکر دکتر علی ایران پور نماینده و خادم مردم شریف شهرستان مبارکه در نهمین دوره مجلس شورای اسالمی

کاری کنیم که بماند ، نه کاری کنیم که بمانیم



تست دوپینگ ۲۳ ورزشکار المپیک ۲۰۱۲ مثبت اعالم شد
در  که  ورزشکار   23 دوپینگ  تست  کرد،  اعالم   )IOC( المپیک  بین المللی  کمیته 
ورزشکاران  این  است.  بوده  مثبت  داشته اند،  حضور  لندن   2012 المپیک  بازی های 
از پنج رشته و شش کشور مختلف هستند. IOC تعداد 454 نمونه گرفته شده از 
از ورزشکاران  المپیک 2008 پکن و 250 نمونه گرفته شده  ورزشکاران حاضر در 
حاضر در بازی های المپیک 2012 را دوباره مورد آزمایش قرار داده که از این بین 23 

تست المپیک اخیر مثبت در آمد. 

برتری انگلیس در شب تساوی هلند
سه شیر در شب تساوی الله های نارنجی به برتری هایش در بازی های ملی ادامه دارد. 
استرالیا  سد  از  انگلیس  ملی  تیم  دنیا،  فوتبال  ملی  دوستانه  بازی های  مهم ترین  در 
گذشت، جمهوری چک 6 بر صفر مالت ضعیف را خرد کرد و هلند و  جمهوری ایرلند 

به تساوی یک بر یک رضایت دادند.

برانکو: نه اسپانیا نه آلمان، کرواسی مدعی یورو است 
سرمربی پرسپولیس اعالم کرد تیم ملی کشورش شانس زیادی برای کسب قهرمانی 

در یورو دارد.
برانکو درباره عملکرد کرواسی در یورو گفت: متاسفانه نمی توانم در فرانسه باشم و 
تیم ملی کشورم را حمایت کنم. باید همراه پرسپولیس برنامه شروع ابتدای فصل را در 
پیش بگیریم ولی با تمام قلبم از تیم ملی کرواسی حمایت می کنم و امیدوارم که این 

تیم بتواند در یورو به نتیجه خوبی برسد.

سیمئونه مربی فصل اللیگا شد
سرمربی اتلتیکو به عنوان مربی برتر فصل اللیگا انتخاب شد. دیه گو سیمئونه به عنوان 
سرمربي برتر فصل اخیر اللیگا معرفي شد. لوییز انریکه سرمربي بارسا و گارسیا تورال 
سرمربي ویارئال دیگر گزینه هاي این عنوان بودند اما سیمئونه از این دو پیشي گرفت 

و عنوان مربي برتر را از آن خود کرد.

مصدومیت بد موقع رونالدو
  ستاره رئال که هواداران و کادر فنی این تیم حساب ویژه ای برای فینال لیگ قهرمانان 
اروپا روی او باز کرده اند مصدوم شد. تنها چهار روز به فینال لیگ قهرمانان و مسابقه 
با اتلتیکو مادرید باقی مانده اما رونالدو امروز در تمرین رئال آسیب دید. او به خاطر 

آسیب دیدگی نتوانست تمرین تیم را دنبال کند.
مسابقه رئال مادرید و اتلتیکو مادرید شنبه 8 خرداد ماه از ساعت 23:15 شروع می 

شود.

قضاوت یک ایرانی در واترپلو المپیک بعد از ۱۶سال
مسعود رضوانی رئیس کمیته داوران واترپلو فدراسیون و داور بین المللی این رشته به 

عنوان داور بی طرف برای قضاوت در المپیک ریو انتخاب شد.
فدراسیون جهانی ورزش های آبی )فینا( با اعالم این خبر نام او را در کنار 9 داور 
بیطرف دیگر قرار داد.در مسابقات واترپلو مرسوم است هریک از تیم های حاضر در 
رقابت ها، داوری را به همراه تیم به مسابقات اعزام می کنند. عالوه بر این تعداد 10 

داور بیطرف هم از طرف فدراسیون جهانی برای این مهم فراخوانده می شوند.

 برانکو ۱۰ روز دیگر برمی گردد
برانکو ایوانکوویچ به زودی برای شروع تمرینات به تهران باز می گردد. برانکو قرار 
است هفدهم خرداد ماه به ایران برگردد و دور جدید تمرینات پرسپولیس روز 22 

خرداد آغاز می شود.

پرویز مظلومی: می خواهم فصل بعد هم سرمربی
 استقالل باشم

شایعه ای مطرح شد در یکی از رسانه ها که احتمال رفتن من به تیم صنعت نفت 
برای  و  می گویم  تبریک  را صمیمانه  برتر  لیگ  به  تیم  این  دارد. من صعود  وجود 
صنعت نفت آرزوی موفقیت دارم اما هیچ صحبتی با هیچ تیمی انجام نداده ام. همه 
تمرکز من روی فینال جام حذفی است و فقط به این مسابقه توجه دارم. ضمن این که 
قرارداد من با استقالل 2 ساله است و می خواهم پس از قهرمانی در جام حذفی، تیم 

خوب و قدرتمندی برای استقالل فصل آینده ببندم.

فردوسی پور جرات دعوت من به نود را ندارد ! 
علی خسروی به تازگی مصاحبه ای با سایت بانک ورزش انجام داده و طی آن مروری 
کرده بر وقایعی که بر سالهای داوری اش و همچنین دالیل بحث برانگیز اخراجش از 
داوری مطرح شد. علی خسروی که این اواخر کمتر به برنامه نود دعوت می شود از 
مجری برنامه انتقاد کرده و گفته: » عادل فردوسی پور جرات ندارد از آدم هایی مثل 
خسروی استفاده کند!« البته این ادعا در حالی است که خسروی در این چندسال بارها 

به نود رفته و کارشناسی کرده است. 

ایران -۳ استرالیا ۰؛ شاخ غول اول شکست
تیم ملی والیبال ایران موفق شد در اولین دیدار مسابقات انتخابی المپیک ریو، استرالیا 

جدی ترین رقیب آسیایی خود را به راحتی و با نتیجه قاطع 3 بر 0 شکست دهد.

احمدی: هیچ کاراته کایی با رانت وارد اردو ها نشد 
سعید احمدی در مورد شرایط دومین مرحله از اردوهای تیم ملی کاراته، گفت: شرایط 
در  فضای خوبی  و خوشبختانه  است  ملی خوب  تیم  اردوی  در  امکانات حاضر  و 
اردوها حاکم است. امسال خدا را شکر سال بی حاشیه ای را داشتیم و هیچ کاراته کایی 
حاضر  حال  در  خود  توانایی های  براساس  و  نشدند  ملی  تیم  اردوی  وارد  رانت  با 

ملی پوش هستند.

حضور دو نماینده از ایران در مسابقات کشتی فرنگی 
جام باشگاه های جهان

دو تیم فرنگی از ایران مجوز حضور در جام باشگاه های جهان که در کشور مجارستان 
برگزار می شود را پیدا کردند.

رقابت های کشتی فرنگی جام باشگاه های جهان روزهای 21 و 22 آذرماه در شهر 
بوداپست مجارستان برگزار خواهد شد و دو تیم از کشورمان می توانند در این رقابت 

ها شرکت کنند. 
تیم های اول و دوم دو مرحله لیگ باشگاه های کشور مجوز حضور در این رقابت 

ها را بدست می آورند.

کوتاه از دنیای ورزش 
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در  خود  مسابقه  دومین  در  ایران  والیبال  ملی   تیم 
رقابت های انتخابی المپیک درحالی که در دو ست اول و 
دوم مغلوب کانادا شده بود، موفق به کسب دومین پیروزی 
خود در این رقابت ها شد تا با روحیه بیشتری به کار خود 

در راه صعود به المپیک ادامه دهد.
دومین روز مسابقات والیبال انتخابی المپیک از ساعت 5 و 
40 دقیقه یکشنبه به وقت ایران با دیدار تیم های ملی ایران 

و کانادا در سالن متروپولیتن توکیو انجام شد.
سومین  که  مسابقه  این  در  کشورمان  والیبال  پوشان  ملی 
بر  سه  شد،  می  محسوب  کشور  دو  والیبال  تاریخ  دیدار 
دو به پیروزی رسیدند تا پنج امتیازی شوند و همچنان در 

صدر جدول این رقابت ها باقی بمانند.
ملی پوشان ایران در ست های اول و دوم این مسابقه 29 
بر 27 و 25 بر 19 مغلوب کانادا شدند اما در سه ست سوم 
تا پنجم به ترتیب با امتیازهای 25 بر 20، 25 بر 21 و 16 
بر 14 به یپروزی رسیدند تا در مسیر کسب سهمیه المپیک 
تیم ملی کانادا دومین قربانی ملی پوشان والیبال ایران باشد.
تیم ملی والیبال ایران روز گذشته و در نخستین دیدار خود 
در این رقابت ها موفق به شکست سه بر صفر استرالیا شد.
رائول لوزانو سرمربی تیم ملی والیبال ایران سعید معروف، 
مجتبی  غفور،  امیر  غالمی،  عادل  موسوی،  محمد  سید 
میرزاجانپور، میالد عبادی پور و فرهاد ظریف را به عنوان 

ترکیب آغاز کننده تیم ایران برابر کانادا به میدان فرستاد. 
گلن هوگ سرمربی تیم ملی کانادا در ابتدای این مسابقه از 
ترکیب تایلر ساندرز، جان گوردون، دنیل لوئیس، نیکوالس 
اشمیت  گاوین  و  کورنلیوس  دنیل  داف،  جاستین  هوگ، 

استفاده کرد.
تیم ایران در ست نخست این مسابقه رقابت بسیار نزدیکی 
با کانادا داشت و به رغم شایستگی 29 بر 27 مغلوب این 
آرمین  زرینی،  حمزه  از  ایران  تیم  ست  این  در  شد.  تیم 

تشکری و مهدی مهدوی نیز استفاده کرد.
در ست دوم هماهنگی ملی پوشان ایران با مشکل روبرو 
شد و اختالف امتیاز تیم ایران با کانادا افزایش پیدا کرد به 
گونه ای که در امتیاز 18 بر 10 به سود کانادا، این اختالف 
متوالی  امتیاز  پنج  ایران  تیم  رسید. سپس  امتیاز  به هشت 

وقت  گرفتن  به  مجبور  کانادا  سرمربی  تا  آورد  دست  به 
استراحت شود.

در نهایت ملی پوشان کشورمان ست دوم را نیز با امتیاز 25 
بر 19 واگذار کردند. سرمربی تیم ایران در ست دوم نیز 
حمزه زرینی را از ابتدا به بازی آورد و در ادامه از شهرام 
محمودی، فرهاد قائمی و مهدی مهدوی استفاده کرد. این 
تغییرات تیم ایران در شرایطی بود که تیم کانادا تنها یک 

بازیکن را در ست های اول و دوم به زمین آورده بود. 
در ست سوم تیم ملی والیبال ایران از ابتدا توپ و میدان 

را در اختیار گرفت و این شرایط تا پایان ست ادامه داشت 
تا ملی پوشان کشورمان 25 بر 20 به پیروزی دست یابند. 
کانادا  با  خود  قبلی  مسابقه  دو  در  ایران  والیبال  ملی  تیم 
المپیک آتن و جام جهانی 2015( سه بر  انتخابی   2004(
صفر مغلوب این تیم شده بود و برد ست سوم این مسابقه 
نخستین ست برده ایران برابر کانادا پس از 9 ست رقابت 

محسوب می شد.
در ست های  را  روند خوب خود  ایران  والیبال  ملی  تیم 
چهارم و پنجم نیز حفظ کرد و سرویس های هدفمند ملی 
پوشان کمک زیادی به برد آنان در این دو ست کرد تا در 
نهایت فاتح سه بر دوی این میدان باشد و برای نخستین 

بار کانادا را نیز شکست داده باشد.
از  خارج  در  بازیکنانش  تمام  که  کانادا  والیبال  ملی  تیم 
برزیل،  دانشگاهی  یا  باشگاهی  های  لیگ  در  و  کشور 
هلند  و  ترکیه  سوئیس،  اندونزی،  چین،  لهستان،  فرانسه، 
توپ می زنند، امسال قصد دارد طلسم 24 ساله را بشکند 
و پس از سال 1992 یک بار دیگر جواز حضور در المپیک 

را به دست آورد.
این تیم تاکنون سه بار در بازی های المپیک حاضر بوده 
به  و  بود  ها  بازی  میزبان  که   1976 سال  در  ابتدا  است. 
عنوان چهارم  که  در سال 1984  نهم رسید. سپس  عنوان 
را از آن خود کرد و در نهایت هم در سال 1992 که در 

رده دهم ایستاد. 
از کشورهای  ترتیب  به  زنوویچ  آندری  و  گیاکومو  آرتور 
بلژیک و روسیه قضاوت دیدار ایران و کانادا را بر عهده 

داشتند.

 تیم فوتبال ذوب  آهن در ضربات پنالتی موفق به شکست استقالل 
و برای دومین سال متوالی قهرمان جام حذفی شد.

 دیدار فینال جام حذفی فوتبال بین تیم های استقالل و ذوب آهن از 
ساعت 21یکشنبه در ورزشگاه نفت وگاز اروندان خرمشهر برگزار 
شد که  این دیدار در 90 دقیقه با نتیجه یک بر یک به اتمام رسید 
تا کار به وقت های اضافه کشیده شود. در پایان وقت های اضافه هم 
نتیجه تغییری نکرد تا ضربات پنالتی تعیین کننده قهرمان باشد. در 
ضیافت پنالتی ها این تیم ذوب آهن بود که در ضربات پنالتی برنده 

میدان شد و توانست قهرمان جام حذفی شود.
گل های این بازی در 90 دقیقه توسط دانیال اسماعیلی فر در دقیقه 

20 برای ذوب آهن و امید ابراهیمی در دقیقه 55 از روی نقطه پنالتی 
برای استقالل به ثمر رسید.

ترکیب  با  دیدار  این  در  استقالل 
میالد  رحمتی،  سیدمهدی 
فخرالدینی، حنیف عمران زاده، هرایر 
مگویان، یعقوب کریمی، محمدرضا 
امید  شیحی(،  عادل   46( خرسندنیا 
میثم  اسماعیلی،  فرشید  ابراهیمی، 
مجیدی، جابر انصاری و بهنام برزای 
) 73 علیرضا رمضانی( به  میدان آمد.

مسابقه  این  در  ذوب آهن  تیم  برای 
اسماعیل،  ولید  مظاهری،  رشید 
حدادی فر،  قاسم  محمدی،  هادی 
تبریزی  مرتضی  رضایی،  کاوه 
مهدی  حسینی(،  محمد  سید   18-(
دانیال  حمام،  علی  مهدی پور، 
محمدرضا   82 اسماعیلی فر) 
وحید  و  مهدی رجب زاده  عباسی(، 

محمد زاده راهی میدان شدند.
در ضربات پنالتی برای استقالل میثم مجیدی، هرایر مگویان، امید 
ابراهیمی و یعقوب کریمی گل زدند و ضربه علیرضا رمضانی را 

رشید مظاهری دفع کرد.
مسعود  مهدی پور،  مهدی   رجب زاده،  مهدی   هم  ذوب  آهن  برای 

حسن زاده، سید محمد حسینی و هادی محمدی گل زدند.
بدین ترتیب ذوب  آهن در مجموع با نتیجه 6 بر 5 برای دومین بار 
متوالی قهرمان جام حذفی شد و سهمیه آسیا را گرفت و استقالل 

در این فصل با پرویز مظلومی بدون جام ماند.

باشگاهی  های  رقابت  در  ای  مبارکه  بانوی 
دو ومیدانی جانبازان و معلولین بانوان کشور 
گردن  بر  را  دیسک  پرتاب  طالی  نشان 

آویخت.
بانوی مبارکه ای در رقابت های دو ومیدانی 

کشور به مقام قهرمانی رسید
شهرستان  این  نماینده  تنها  محمدی  زهرا   
معلولین  و  جانبازان  دومیدانی  مسابقات  در 
کشور موفق شد در رشته ی پرتاب دیسک 
از آن  را  از مسابقات  این دوره  مدال طالی 

خود کند.  
محمدی در این مسابقات با رکورد 18.7 و 
امتیاز 627 در رشته پرتاب دیسک کالس 55 
موفق به کسب مقام اول این مسابقات شد. 

جانبازان  ومیدانی  دو  باشگاهی  های  رقابت 
با  جمعه  روز  بانوان  بخش  در  معلولین  و 
از  تیم   13 قالب  در  ورزشکار   60 حضور 
استان های مختلف و در کلیه مواد و کالس 
آفتاب  ورزشی  مجموعه  در  پزشکی  های 
و  ها  تیم  پایان  در  و  برگزار  تهران  انقالب 
امتیازات  بیشترین  اساس  بر  برتر  نفرات 

کسب شده معرفی شدند. 
خیز  نفت  مناطق  مسابقات  این  پایان  در 
امتیاز   590 هزار   4 امتیاز  کسب  با  جنوب 
 3 با  شرقی  آذربایجان  جانبازان  هیات  و 
 هزار 638 امتیاز دوم و استان اصفهان نیز با

سوم  رده  در   170 و  هزار   2 امتیاز  کسب   
قرار گرفت. 

 قهرمانی بانوی مبارکه ای درذوب آهن برای دومین سال متوالی قهرمان جام حذفی شد
 رقابت های دو ومیدانی کشور

کوتاه از ورزش ایران 

افقی:
1. حاال- دسترسی به کامپیوترها و عملکرد آن ها از طریق اینترنت یا یک 
بوزد- دو  یا جنوب غربی  از جنوب  بادی که  شبکه محلی را گویند 2. 
پرسپولیس  و  استقالل  های  تیم  در  عضویت  سابقه  با  فوتبالیست  برادر 
3.خرابی- اندوه و غصه- بوکسور مسلمان آمریکایی که هیچ گاه در طول 
عمر ورزشی اش ناک اوت نشد 4.آسمان- مطرود- سبز در زبان انگلیسی 
5. نفوذ اینترنتی- تخته های چوبی زیر ریل راه آهن- شعله آتش 6.امر از 
بودن- کمک غذای گیاهی- سازمدور- لوله باریک 7. میان بدن- محافظت 
کردن- دل آزار کهنه! 8.رقص سنتی مردم برزیل- کالبد 9. قلیل- از فدائیان 
اسالم- فلزسنگین!- 10 .تکان شدیدعصبی- پسوند مصدر جعلی- سنت 
حسنه ازدواج- اسلحه رستم 11. پوشاننده- شاخه ای از علم مکانیک- نیز 
12.گستاخ- شاخه ای از ورزش شنا- بیان کردن 13 . شایسته- باادب- معبر 
 درون شهری خودروها 14 . پادشاه-قمرمصنوعی 15. مسلک نظامی گری

 -پسران                 

عمودی:
که  اعظم(ص)  پیامبر  عموهای  از  یکی  به  کریم  قرآن  که  ای  کنیه   .1
و  عشوه  نجار-  کار  ابزار  است-  داده  بود،  ایشان  سرسخت  دشمنان  از 
 .3 فرانسوی  آقای  کرمانشاه-  شیرینی سوغات  ته جوی-  2. رسوب  ناز 
 نشانی-خورشید- ماده ای که در حرارت باال از ساکارز به دست می آید

 4. پشیمانی- ناپدری- انتها- قدم یک پا 5.!شهرمقدس هندوان- صاحب 
اختیار- مرده -6 فلزچهره!-شکرپنیر- سه راه نوشابه مشهد!-7مخفف اگر- 
عهدودوره- فرمانده سپاه 8. ازقوای سه گانه- دندان های نیش 9. رانده 
فلز  کشورروسیه-  و  سیبری  جنوب  در  ای  دریاچه  خدا-  ازدرگاه  شده 
الکتریسیته 10 . غالف شمشیر- ازانبیای الهی که مدفنش در شوش واقع 
لبه چیزی  پیکار -کناره و  ناپخته 11. تکه پارچه- جنگ و   شده است- 
12. لحظه- آب+خاک- گل نومیدی!- ترشح کننده 13 .الیتناهی- وفات-

بچه  خوری-  ازظروفآب   .  14 گویند  می  سوار  آب  آن  به  فارسی  در 
گوسفند- گیاه فیل گوش 15.سمت راست - فشرده سی دی است - ازمنه

کاریکاتور هفته
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محمد قاراخانی رئیس شورای اسالمی روستای ده سرخ در 
شهدای  خاطره  و  یاد  گرامیداشت  ضمن  مراسم  این  ابتدای 
گرانقدر و رشادت های جانبازان عزیز گفت : تالش مسئولین 
باالخص دکتر  این روستا  انتظامی  پاسگاه  افتتاح  راستای  در 
دکتر  و  اسالمی  مجلس شورای  نهم  دوره  نماینده  پور  ایران 
ذاکری فرماندار شهرستان واقعا ستودنی و قابل تقدیر است .

وی با بیان اینکه یکی از مهم ترین ارکان و الویت های جامعه، 
امنیت و آرامش جامعه است ، افزود : این پاسگاه انتظامی فعال 
متعدد  جلسات  با  که  گردیده  مستقر  ای  اجاره  ساختمان  در 
مسئولین ،  دهیاری و شورای اسالمی روستا زمینی به مساحت 
4000 متر مربع  به مبلغ 400 میلیون تومان خریداری شده که 
امروز شاهد کلنگ زنی ساختمان دائمی این پاسگاه خواهیم 

بود .
قاراخانی با اشاره به خرید 150 میلیون تومان تجهیزات برای 
پاسگاه انتضامی روستای ده سرخ گفت : این تجهیزات قطعا 
 40 و حدود  است  استفاده  قابل  پاسگاه  دائمی  ساختمان  در 
میلیون تومان آن از محل کمک خیرین و کارخانجات اطراف 

تامین شده است .
ذاکری فرماندار مبارکه در مراسم افتتاح وکلنگ زنی ساختمان 
،از زحمات  اعیاد شعبانیه  تبریک  با  انتظامی دهسرخ  پاسگاه 
سردار آقاخانی فرماندهی نیروی انتظامی استان در خصوص 
وتشکر  تقدیر  دهسرخ  روستای  انتظامی  پاسگاه  مجوز  اخذ 
کرد وگفت:اگر امروز شاهد افتتاح این پاسگاه هستیم حاصل 
وهمکاری  وانتظامی  نظامی  وتیم  مسئوالن  تمام  پیگیری 
بنده  که  است  دهسرخ  ودهیاری  اسالمی  شورای  ومساعدت 
تالش  از  شهرستان  تامین  شورای  ورئیس  فرماندار  عنوان  به 

وهمکاری همه عزیزان کمال تشکر را دارم.
از  یکی  دهسرخ  روستای  اینکه  بیان  با  شهرستان  فرماندار 
بزرگترین وپرجمعیت ترین روستاهای شهرستان است وتعداد 
زیادی از صنایع بزرگ وکوچک در اطراف آن قرار دارند از 
نیاز مبرم  روستا به پاسگاه خبر داد وگفت:با افتتاح این پاسگاه 
از  ای  توجه  قابل  ،امنیت  مردم روستا  امنیت  تامین  بر  عالوه 

بخش گرکن جنوبی نیز تامین می شود.
اشاره  گذشته  سال  در  سالم  انتخابات  دو  برگزاری  به  وی 
واذعان داشت:80 درصد امنیت شهرستان در انتخابات گذشته 
شد  باعث  که  بود  شهرستان  انتظامی  تیم  زحمات  حاصل 

شهرستان لحظه ای از وضعیت سفید خارج نشود.
را  زمینی  دهسرخ  ودهیاری  اسالمی  شورای  کرد  اضافه  وی 
خریداری کرده که انتظار داریم هر چه زودتر عملیات احداث 
آن آغاز وبه بهره برداری ودر اختیار نیروی انتظامی قرارگیرد.

نیز در  انتظامی شهرستان مبارکه  سرهنگ جبارپور فرماندهی 
آیین افتتاح پاسگاه انتظامی روستای ده سرخ گفت : استقرار 
این پاسگاه با پیگیری های مجدانه فرماندهی انتظامی استان ، 
پیگیری های موثر دکتر ایران پور , فرماندار و اعضای شورای 
تامین و همکاری و مساعدت دهیاری و شورای اسالمی این 

روستا صورت پذیرفت.
فرمانده انتظامی شهرستان مبارکه با اشاره به فاصله روستای 
ده  روستای  اهالی  گفت:مراجعه  زیباشهر  شهر  با  سرخ  ده 
نیروی  با  مربوط  امور  انجام  برای  اطراف  سرخ،کارخانجات 
موضوع  این  که  بود  زیادی  زمان  صرف  مستلزم  انتظامی 

استقرار پاسگاه را در این روستا ضرورت می بخشید .
وی درادامه با بیان اینکه مقام معظم رهبری فرمودند "نیروی 

انتظامی باید یار مهربان مردم باشد " افزود : ما اگر بخواهیم یار 
مهربان مردم باشیم باید در همه حال و همه جا حضور داشته 
خصوص  در  رهبری  معظم  مقام  منویات  اساس  بر  و  باشیم 

خدمت رسانی به حاشیه شهرها و نقاط دور از دسترس برای 
سرخ  ده  روستای  پاسگاه  افتتاح  شاهد  االن  امنیت  برقراری 

هستیم.
 : گفت  روستا  این  استحفاظی  محدوده  به  بااشاره  جبارپور 
محدوده ای حدود 70 کیلومتر طی 12 جلسه و 100 مصوبه 
برای این پاسگاه تعیین  و بر اساس  پارامترهای خاص محل 

ساختمان پاسگاه جانمایی گردید.
در  مبارکه  شهرستان  مردم  نماینده  پور  ایران  مراسم  این  در 
دوره نهم مجلس شورای اسالمی با قدردانی از همه مسئولینی 
که در افتتاح پاسگاه انتظامی ده سرخ تالش کرده اند گفت: 
واحد  پانصد  دلیل وجود حدود  به  مبارکه  شهرستان صنعتی 
این  در  شاغل  و  کارگر  هزار  ها  ده  روزانه  تردد  و  صنعتی 
صنایع و نیز همجواری با استان چهارمحال بختیاری و چندین 
شهرستان نیازمند توجه جدی به مقوله تامین امنیت می باشد .
دو  تاسیس  به  این شهرستان  مردم  مبرم  نیاز  به  اشاره  با  وی 
پاسگاه انتظامی در شهر کرکوند و روستای ده سرخ افزود : با 
تالش فرماندهی محترم انتظامی استان و شهرستان ، فرماندار 
اسالمی  شورای  و  شهرداری  نیز  و  تامین  شورای  اعضای  و 
کرکوند و دهیار و شورای اسالمی روستای ده سرخ توانستیم 
در یک پروسه زمانی چهار ساله شاهد افتتاح این دو پاسگاه 

انتظامی باشیم .
ایران پور اهمیت تاسیس پاسگاه انتظامی ده سرخ را با عنایت 
به وجود شهرک صنعتی سه راهی مبارکه ، ناحیه صنعتی ده 
سرخ ، زندان اسد آباد و نیز قرارداشتن روستای ده سرخ در 
 : گفت  و  کرد  ارزیابی  مهم  بسیار  مبارکه  شهرستان  ورودی 
وجود زیرساخت های الزم برای شهرها و روستاهای شهرستان 
مبارکه از جمله ضروریات است که در این میان مبحث مهم 

امنیت از جایگاه ویژه ای برخوردار است .
افتتاح  تقارن  نهم  دوره  در  مبارکه  شهرستان  مردم  نماینده 

کاری  روز  آخرین  با  را  سرخ  ده  روستای  انتظامی  پاسگاه 
پیگیری  در  شهرستان  مسئولین  جدیت  از  نشان  نهم  مجلس 
سرخ  ده  روستای  شناس  قدر  مردم  های  دغدغه  و  مطالبات 

دانست و با قدردانی از همراهی ها و تعامالت سازنده مردم و 
مسئولین شهرستان مبارکه در طول دوره چهارساله مسئولیت 
مردم عزیز روستای ده سرخ و  پیگیری های مکرر  به   ، وی 
با  رابطه  در  روستا  این  اسالمی  اعضای شورای  و  دهیار  نیز 
توجه  با   : افزود  و  کرد  اشاره  پاسگاه  این  افتتاح  در  تسریع 
دوره  در  تا  شد  سعی  روستا  این  مردم  اساسی  نیازهای  به 
چهارساله مسئولیت این حقیر ، بخشی از مطالبات جدی مردم 

مورد پیگیری قرارگیرد .
وی از جمله این پیگیری ها را اخذ 180 میلیون تومان جهت 
و  پیگیری   ، روستا  بهداشت  خانه  جدید  ساختمان  احداث 
پیمانکار  تعیین  ، اخذ مجوز و  انتظامی روستا  پاسگاه  افتتاح 
و  کرد  بیان  روستا  ورودی  زیرگذر  دوم  باند  احداث  پروژه 
ناحیه   ، سرخ  ده  روستای  به  آبرسانی  بزرگ  طرح   : افزود 
صنعتی ده سرخ و شهرک صنعتی سه راهی مبارکه به طول 16 
کیلومتر و اعتبار حدود 90 ملیارید ریال در این دوره پیگیری 
و کلنگ زنی شد که از مجموع 16 کیلومتر طرح تا کنون 13 

کیلومتر آن لوله گذاری شده است .
ایران پور در رابطه با موضوع روشنایی جاده اصفهان به مبارکه، 
و  جوهرستان   ، اراضی   ، باغملک   ، سرخ  ده  روستاهای  که 
نیز شهرهای زیباشهر و مبارکه و صنایع موجود در مسیر را 
و  راه  وزارت  مشارکت  با  پروژه  :این  گفت  شود  می  شامل 
شهرسازی، وزارت نیرو و دهیاری روستای ده سرخ در حال 
اجرا می باشد که امیدوار هستیم با پیگیری مسئولین شهرستان 

به زودی شاهد بهره برداری از این طرح باشیم .
انتظامی استان اصفهان  سردار آقاخانی فرمانده محترم نیروی 
همچنین  و  مسئولین  به  مقدم  خیر  ضمن  مراسم  این  در  نیز 
اهالی والیتمدار روستا و تقدیر از زحمات آنان گفت : نماینده 
دوره نهم مجلس شهرستان مبارکه مجدانه پیگیر استقرار این 

پاسگاه بودند .

فرماندهی  توسط  پاسگاه   9 حدود  افتتاح  به  اشاره  با  وی 
انتظامی استان اصفهان طی دو سال گذشته گفت : نمایندگان 
مجلس نقش مهمی در افتتاح این پاسگاه ها داشتند و در بین 

این نمایندگان دکتر ایران پور واقعا پیگیر بودند .
از  ابراز خورسندی  با  اصفهان  استان  انتظامی  نیروی  فرمانده 
افتتاح دو پایگاه خیریه در شهرستان مبارکه افزود:منظور از دو 
پایگاه خیریه ، پاسگاه انتظامی شهرکرکوند و روستای ده سرخ 
است که تجهیز اینها توسط خیرین ، مردم و مسئولین شهرستان 
انجام شد و تنها تجهیزاتی که در اختیار عموم نیست توسط 

نیروی انتظامی برای این پاسگاه های تامین شد.
همچنین در این آیین ، فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان 
گفت:  در سال 94 ، بیش از 36تن مواد مخدر در سطح استان 
کشف و ضبط شد که نشان دهنده تهدید عظیم دشمن برای 

نسل جوان است.
نیز،  گذشته  2ماه  طی  در  افزود:   ادامه  در  آقاخانی  سردار   

روزانه 160کیلو گرم مواد مخدر کشف شده است.
سردار آقاخانی در پایان ضمن تشکر از همه مسئولین و مردم، 
این  شده  زنی  کلنگ  ساختمان  احداث  در  تسریع  خواستار 

روستا شد . 
شایان ذکر است روستای ده سرخ بزرگترین روستای بخش 
گرکن جنوبی است مردمی با دو زبان و لهجه فارسی وترکی. 
وکل  متر   705347 هادی  طرح  طبق  روستا  کلی  وسعت 
چاه  700حلقه  با  که  جریب   18000 آن  کشاورزی  زمینهای 
آب آن تامین می گردد 70واحد دامداری دارد و محصوالت 
.بقعه  باشد  می  ،برنج،علوفه،ذرت،جو،انگور  گندم  آن  عمده 
از مکانهای  باستانی ویکی  امامزاده سید جالل از جمله آثار 
زیارتی و تاریخی است که عالوه بردرختان هفت برادر،خانه 
،خانه  چوپانی  ناصر  ،برج  چوپانی  عنایتی،میرزا  میرزا  حاج 
این  باستانی  آثار  جز  قدیمی  مسجد  چوپانی،و   محمد 
 1050 و  جمعیت  نفر   3635 تعداد  با  دهسرخ   . ست  روستا 
خانوار دارای علمای به نامی همچون مرحوم آیت اله موسوی 
ده سرخی و مرحوم آیت اله موسوی اصفهانی می باشد. این 
روستا از طرف شمال با روستای سمسان واز طرف جنوب با 
دشت مهیار از شرق با کوه بابا عبد اله واز غرب با اسدآباد 
همسایه می باشد و فاصله آن تا بخش 8 کیلومتر با شهرستان 
 . دارد  فاصله  کیلومتر   30 اصفهان  تا  و  کیلومتر   10 مبارکه 
ارتفاع آن تا سطح دریا 1638 متر است زبان مردم ترکی و 
قدمت روستا به 300 سال پیش باز می گردد و بدلیل وجود 
بناهای قدیمی که با خاک سرخ ساخته شده اول به حصنی 
سرخ وبعدها دهسرخ نامیده شده است . امکاناتی که این روستا 
نامهای،مسجد  به  از 3 مسجد  از آن برخوردار است عبارتند 
چهار  و  الزمان،و  صاحب  جامع،مسجدالمهدی،مسجد 
،دبیرستان  همدانیان  وشفیع،راهنمایی  نجمه  مدرسه،ابتدائی 
میالد نور،دبستان رحمت نقش جهان،خانه عالم،رستوران بین 
،جمعیت هالل  ودارالقرآن  فرهنگی  بسیج،کانون  راهی،پایگاه 
احمر دهسرخ،دو معدن شن یک معدن سنگ وشهرک صنعتی 
مواد غذایی و کارخانجات عظیمی مانند شرکت پلی اکریل 
کننده  تولید  شرکت   ، جهان  نقش  قند  ودی.ام.تی.،کارخانه 
کشت  شرکت  و  مبارکه  راهی  سه  صنعتی  آبرسانی،شهرک 
با  مکانهای  از  عبداله  بابا  آبشار  و  چشمه   . فضیل…  ودام 
بیشترین بهار   صفا و دیدنی وپر جاذبه دهسرخ است که در 

 بازدید کننده را دارد .
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