
Email:shamimevatan@gmail.com

هفته نامه اقتصادي - اجتماعي استان اصفهان

شماره پیامک: 30007957009751   

https://telegram.me/shamimiran

  800 تومان
8 صفحه

سال دوم 

7 ربیع االول 1438
   17 آذر 1395

www.shamimiran.ir 

شماره بیست وپنج
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استاندار اصفهان :

رتبه نهم صادرات 
اصفهان در شان 

استان نیست

سعیدی نماینده مبارکه : 

مالحظات اجتماعی صنایع  
درحمایت از شهرستان 

جای بررسی دارد

در راستای اقتصاد مقاومتی انجام شد؛

تأمین 100 درصدی سنگ 
آهن و گندله مورد نیاز فوالد 

مبارکه از داخل کشور

احداث ورزشگاه ناصرخسرو بهار سال آینده تکمیل می شود
احداث پل عابر پیاده مکانیزه در خیابان کاوه

فراخوان طراحی و ساخت آثار حجمی نوروز 96 شهر اصفهان
احداث پارک جنگلی مهدیه 4 ماه آینده تکمیل می شود

پیشرفت 95 درصدی سنگفرش میدان امام )ره(
موزه میدان امام علی )ع( تا پایان سال 96 به بهره برداری می رسد

شهردار اصفهان در آیین رونمایی از اولین عمود پرواز ایرانی مطرح کرد:

توسعه شهر اصفهان با استفاده از فناوری های نوین شهری

برگزاری جلسه 
کمیته صیانت و 

سالمت اداری در 
شهرداری فوالد شهر

جلسه هم اندیشی درمورد حفر چاه 
غیر مجاز در حریم رودخانه ها در 

دادگستری مبارکه برگزار شد

سمینار بین المللی حفاظت و 
مرمت تزئینات وابسته به معماری

سهل آبادی در آیین تکریم صادرکنندگان نمونه استان اصفهان :

 شرایط کنونی برای 

تولید صادر محور مهیا 
نیست

حضرت آیت اهلل خامنه ای در دیدار خانواده شهدای مدافع حرم:
3افتخار ما این است که باالی سر صهیونیستها نیرو داریم
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ابهام مردم  در مسئله برگشت پولها در حقوق های نجومی
رئیس مجلس در کنفرانس خبری:
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شــمیم وطــن ، رضــا مختــاری اظهــار کــرد: عملیــات اصــاح 
هندســی ایســتگاه اصلــی بی.آر.تــی در خیابــان جــی غربــی 
ــه مســاحت 300 متــر مربــع  – میــدان امــام خمینــی )ره( ب

در دســت اجراســت.
ــد  ــون 20 درص ــروژه تاکن ــن پ ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــات اصــاح هندســی  ــزود: عملی پیشــرفت داشــته اســت، اف
ــا اعتبــار یــک  ــی ب ــان جــی غرب ایســتگاه بی.آر.تــی در خیاب

ــی شــود. ــل م ــاه جــاری تکمی ــان م ــا پای ــال ت ــارد ری میلی
ــه دیگــر  ــا اشــاره ب ــر منطقــه 15 شــهرداری اصفهــان ب مدی
پــروژه هــای منطقــه عنــوان کــرد: بــرای افزایــش رفــاه اهالــی 
منطقــه اصــاح سیســتم روشــنایی و ســاماندهی بوســتان هــا 

در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت.
مختــاری ادامــه داد: ســاماندهی و سیســتم روشــنایی پــارک 
کوثــر واقــع در خیابــان جــی غربــی، خیابــان مســجد علــی بــا 

اعتبــار 3میلیــارد و 500 میلیــون ریــال انجــام شــده اســت.

حســین کارگــر اظهــار کــرد: روکــش آســفالت خیابــان 
کمرزریــن بــا اســتفاده از تکنیــک ژئوکامپوزیــت بــرای 
جلوگیــري از تخریــب آســفالت در فصــل هــای مختلــف ســال 

ــت. ــت اجراس در دس
وی افــزود: الیــه ژئوکامپوزیــت بــراي نخســتین بــار در 
اصفهــان در زیــر آســفالت ایــن پــروژه اســتفاده شــده اســت.
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــهرداری اصفه ــه 3 ش ــر منطق مدی
ــه  ــی اســت، ادام ــن در مراحــل پایان ــان ســازی کمرزری خیاب
داد: عملیــات خیابــان ســازي کمرزریــن بــه طــول 320 متــر 

ــر در حــال اجراســت. و عــرض 16 مت
ــا  ــن ب ــان کمرزری ــازی خیاب ــه آزادس ــان اینک ــا بی ــر ب کارگ
ــه داد:  ــت، ادام ــده اس ــام ش ــال انج ــارد ری ــار 80 میلی اعتب
ــرش  ــوک ف ــر و بل ــول 1500 مت ــه ط ــروژه ب ــذاري پ جدولگ

ــد. ــام ش ــع انج ــاحت 1700 مترمرب ــه مس ــا ب ــاده رو ه پی

مدیرمنطقه 15 شهرداری اصفهان خبر داد:
آغاز عملیات اصالح هندسی ایستگاه اصلی 

بی.آر.تی منطقه 

مدیر منطقه 3 شهرداری اصفهان خبر داد:
اجرای عملیات روکش آسفالت خیابان 

کمرزرین با استفاده از تکنیک ژئوکامپوزیت

مدیر منطقه 12 شهرداری اصفهان:
احداث ورزشگاه ناصرخسرو بهار سال 

آینده تکمیل می شود

مدیر منطقه 2 شهرداری اصفهان:
زیرسازی و آسفالت معابر منطقه 2 در 

دستور کار است

مدیرمنطقه یک شهرداری اصفهان خبرداد:
پیشرفت 50 درصدی پیاده روسازی 

ضلع جنوبی خیابان مسجد سید

با تدابیر سازمان زیباسازی شهر اصفهان صورت گرفت؛
فراخوان طراحی و ساخت آثار 

حجمی نوروز 96 شهر اصفهان

ــات  ــرد: عملی ــار ک ــت اظه ــا برک ــن ، محمدرض ــمیم وط ش
ــن  ــر المومنی ــه امی احــداث ورزشــگاه ناصــر خســرو در محل
)ع( – ملــک شــهر بــا مســاحت 6 هــزار متــر مربــع در دســت 

اجراســت.
ــد  ــون 39 درص ــروژه تاکن ــن پ ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــا  ــزود: ورزشــگاه ناصــر خســرو ب پیشــرفت داشــته اســت، اف
اعتبــار 4 میلیــارد و 200 میلیــون تومــان بهــار ســال آینــده 

تکمیــل مــی شــود.
ــن  ــرد: در ای ــوان ک ــان عن ــهرداری اصفه ــه 12 ش مدیرمنطق
ورزشــگاه تمــام امکانــات ماننــد ســالن هــای صخــره نــوردي، 
ــازي کــودکان، ورزش رزمــي و فضــاي ســبز  ــدن ســازي، ب ب

پیــش بینــی شــده اســت.
برکــت بــا اشــاره بــه دیگــر پــروژه هــای منطقــه بیــان کــرد: 
ــهدای  ــزار ش ــب گل ــی جن ــتان محل ــی بوس ــات اجرای عملی
عاشــق آبــاد بــه مســاحت 3500 مترمربــع بــه پایــان رســید.

ــرد:  ــار ک ــارکی اظه ــری فش ــین جعف ــن ، حس ــمیم وط ش
ــی شــهر و  ــرای زیبای ــه ب ــر منطق زیرســازی و آســفالت معاب
ــت. ــه اس ــرار گرفت ــتور کار ق ــهروندان در دس ــردد روان ش ت
ــارد  ــار 4 میلی ــا اعتب ــه ب ــر منطق ــفالت معاب ــزود: آس وی اف

ــود. ــی ش ــل م ــده تکمی ــاه آین ــرف 4 م ــال ظ ری
ــفالت  ــه داد: آس ــان ادام ــهرداری اصفه ــه 2 ش ــر منطق مدی
خیابــان کهنــدژ حدفاصــل بزرگــراه شــهید خــرازی تــا مــادی 

ســودان بــه طــول 2 کیلومتــر بــه پایــان رســیده اســت.
جعفــری فشــارکی بــا اشــاره بــه دیگــر پــروژه هــای منطقــه 
عنــوان کــرد: احــداث میــدان شــهدای ملــت ولــدان در محلــه 
ــال در  ــون ری ــارد و 200 میلی ــک میلی ــار ی ــا اعتب ــدان ب ول

دســت اجراســت.

ــاده  ــرد: پی ــار ک ــارزادگان اظه ــد عص ــن ، حمی ــمیم وط ش
ــل  ــید حدفاص ــجد س ــان مس ــی خیاب ــع جنوب ــازی ضل رو س
خیابــان طیــب تــا خیابــان ظهیر الســام در دســت اجراســت.
ــد  ــون 50 درص ــروژه تاکن ــن پ ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
پیشــرفت داشــته اســت، عنــوان کــرد: پیــاده رو ســازی ضلــع 
جنوبــی خیابــان مســجد ســید بــا اعتبــار 2 میلیــارد و 500 

میلیــون ریــال ظــرف 2 مــاه آینــده تکمیــل مــی شــود.
ــه دیگــر  ــا اشــاره ب ــان ب ــک شــهرداری اصفه ــه ی مدیرمنطق
پــروژه هــای منطقــه ادامــه داد: بــه منظــور ایجــاد محیطــی 
ــه خصــوص معلــوالن،  ــرای تــردد روان شــهروندان ب ایمــن ب

ــر شــهری در دســتور کار اســت. مناســب ســازی معاب
وی ادامــه داد: در ایــن راســتا مناســب ســازی خیابــان هــای 
ــار 700  ــا اعتب ــی ب ــادی و فروغ ــن، شــمس آب ــاغ پایی چهارب
ــده  ــاه آین ــرف 3م ــت و ظ ــال اجراس ــال در ح ــون ری میلی

ــی شــود. ــل م تکمی

ــه  ــا توج ــرد: ب ــی اظهارک ــعلی نصوح ــن عباس ــمیم وط  ش
بــه حجــم بــاالی تــردد در خیابــان کاوه بــه منظــور تامیــن 
ایمنــی شــهروندان، احــداث پــل عابــر پیــاده در ایــن خیابــان 
در مقابــل بیمارســتان ســوانح ســوختگی حضــرت امــام 

ــت. ــرار گرف ــتور کار ق ــم)ع( در دس ــی کاظ موس
وی افــزود: ایــن پــل عابــر پیــاده مکانیــزه بــه ارتفــاع 6 متــر 

و بــا اعتبــار 12 میلیــارد ریــال احــداث شــد.
ــر  ــه دیگ ــاره ب ــا اش ــان ب ــهرداری اصفه ــه 8 ش ــر منطق مدی
پــروژه هــای منطقــه ادامــه داد: بــه منظــور ایجــاد نشــاط در 
ــوا، احــداث بوســتان  ــن شــهروندان و کاهــش آلودگــی ه بی

ــی در دســتور کار شــهرداری اســت. ــای محل ه
نصوحــی ادامــه داد: در ایــن راســتا احــداث بوســتان محلــی 
فــردوان بــه مســاحت 3600 مترمربــع در محلــه فــردوان در 
ــته  ــرفت داش ــد پیش ــون 85 درص ــت و تاکن ــت اجراس دس

اســت.

ــرد: مناســب  ــار ک ــد عصــارزادگان اظه شــمیم وطــن ، حمی
ســازی معابــر منطقــه بــرای تــردد روان معلــوالن و جانبــازان 

در دســتور کار قــرار گرفــت.
ــان  ــر خیاب ــازی معاب ــب س ــتا مناس ــن راس ــزود: در ای وی اف
چهاربــاغ پاییــن حدفاصــل خیابــان شــهدا تــا چهــارراه 

ــت. ــام اس ــت انج ــی در دس تخت
مدیــر منطقــه یــک شــهرداری اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــت،  ــته اس ــرفت داش ــد پیش ــون 80 درص ــروژه تاکن ــن پ ای
ــا  ــاغ ب ــان چهارب ــر خیاب ــازی معاب ــب س ــرد: مناس ــوان ک عن
اعتبــار 400 میلیــون ریــال ظــرف یــک مــاه آینــده تکمیــل 

مــی شــود.
عصــارزادگان ادامــه داد: مناســب ســازی معابــر خیابــان هــای 
ــه  ــرار گرفت ــتور کار ق ــز در دس ــی نی ــادی و فروغ ــمس آب ش

اســت.

مدیرمنطقه 8 شهرداری اصفهان خبر داد:
احداث پل عابر پیاده مکانیزه در 

خیابان کاوه

مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان:
مناسب سازی معابر چهارباغ پایین 
ظرف یک ماه آینده تکمیل می شود

شــمیم وطــن ، منصــور نجفــی اظهــار کــرد: پیــاده رو ســازی 
و جدولگــذاری کــوی اســتادان در خیابــان هــزار جریــب بــه 

مســاحت 700 مترمربــع در دســت اجراســت.
ــد  ــون 70 درص ــروژه تاکن ــن پ ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
و  روســازی  پیــاده  افــزود:  اســت،  داشــته  پیشــرفت 
ــارد و 500  ــار 2میلی ــا اعتب ــتادان ب ــوی اس ــذاری ک جدولگ
ــود. ــی ش ــل م ــاری تکمی ــاه ج ــان م ــا پای ــال ت ــون ری میلی

ــر  ــه دیگ ــاره ب ــا اش ــان ب ــهرداری اصفه ــه 6 ش ــر منطق مدی
پــروژه هــای منطقــه بیــان کــرد: احــداث ســالن اجتماعــات و 
پارکینــگ عمومــی در جنــوب غربــی گلســتان شــهدا یکــی از 

پــروژه هــای شــاخص منطقــه 6 محســوب مــی شــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه احــداث ســالن و پارکینــگ عمومــی 
ــع و در 2  ــر مرب ــزار مت ــاحت 7 ه ــه مس ــهدا ب ــتان ش گلس
طبقــه احــداث مــی شــود، افــزود: طبقــه همکــف پارکینــگ 
ــده  ــه ش ــر گرفت ــوی در نظ ــمات معن ــزاری مراس ــرای برگ ب

اســت.

مدیر منطقه 6 شهرداری اصفهان خبر داد:
پیاده رو سازی و جدولگذاری کوی 

استادان تا پایان آذرماه تکمیل می شود

ــی  ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــن  ب ــمیم وط ــزارش ش ــه گ ب
ســازمان زیباســازی شــهرداری اصفهــان، طراحــی و ســاخت 
ــا  ــادر« ب ــات »م ــوروز 96 در موضوع ــژه ن ــی وی ــار حجم آث
ــمه  ــک مجس ــا تکنی ــار« ب ــتقبال از به ــک آزاد و »اس تکنی
ــه  ــل ب ــه مای ــی ک ــد و هنرمندان ــوان ش ــادی فراخ ــای ب ه
ســاخت طــرح هــای برگزیــده خــود باشــند بایــد مشــخصات 
طــرح خــود شــامل )ابعــاد، متریــال، اهــداف طــرح و روش 

ــه کننــد. ــه طــور کامــل ارائ اجــرا( را ب
ــت در  ــه صــورت موق ــور ب ــار مذک ــه آث ــه اینک ــا توجــه ب  ب
ــی  ــرار م ــرداری ق ــره ب ــورد به ــال 1396 م ــوروز س ــام ن ای
ــاه  ــک م ــل ی ــر حداق ــاوه ب ــی ع ــار حجم ــن آث ــرد ای گی
مانــدگاری مفیــد در فضــای بــاز شــهری بایســتی از حداقــل 

ــند. ــوردار باش ــز برخ ــه نی هزین
ــد طــرح هــای پیشــنهادی خــود را  ــی توانن ــدان م  عاقمن
حداکثــر تــا تاریــخ 10 دیمــاه بــه صــورت طــرح یــا عکــس 
ــه ســازمان  ــه همــراه ســابقه کاری ب ــب فرمــت jpg ب در قال
زیباســازی شــهر اصفهــان ارســال کننــد و محدودیتــی نیــز 

در تعــداد طرحهــای ارســالی وجــود نــدارد.
 تمامــی شــرکت هــا و کارگاه هــای فعــال در زمینــه 
ــای  ــرح ه ــاخت ط ــور س ــه منظ ــادی ب ــای ب ــمه ه مجس
برگزیــده مــی تواننــد ســابقه کاری خــود را تــا 10 دی مــاه 
ــه نشــانی  ــه ســازمان زیباســازی شــهر اصفهــان ب امســال ب
اصفهــان، خیابــان کاوه، جنــب آتــش نشــانی، کوچــه شــهید 

ــد. ــال کنن ــوراب دوز ارس ج
 همچنیــن ســازمان زیباســازی آمادگــی دارد تــا در صــورت 
تمایــل هنرمنــد، امتیــاز طــرح هــای برگزیــده را خریــداری 

و نســبت بــه ســاخت اثــر اقــدام کننــد.
ــی  ــتر م ــات بیش ــب اطاع ــور کس ــه منظ ــدان ب  عاقمن
تواننــد بــا تلفــن 34398800 -031 تمــاس حاصــل کننــد.

ــه  ــدی تعرف ــش 10 درص ــس از افزای ــن ، پ ــمیم وط ــه ش ــه نام ــزارش هفت ــه گ ب
ــب الیحــه بودجــه  ــت در قال ــی و تجــاری، دول ــه مشــترکان خانگ ــرق ب ــروش ب ف
ســال 96 هــم پیشــنهاد افزایــش عــوارض فــروش بــرق بــه مــردم را تقدیــم مجلــس 

شــورای اســامی کــرده اســت.
بــر ایــن اســاس در صــورت موافقــت مجلــس بــا پیشــنهاد دولــت، عــوارض فــروش 
بــرق بــه مشــترکان خانگــی از 30 ریــال فعلــی بــه 50 ریــال بــه ازای هــر کیلــووات 

ــد. ســاعت افزایــش می یاب
دولــت در الیحــه بودجــه پیــش بینــی کــرده اســت کــه ســقف درآمدهــا از محــل 
افزایــش عــوارض فــروش بــرق، در توســعه و نگهــداری شــبکه های بــرق روســتایی 
و انــرژی هــای تجدیــد پذیــر از 7 هــزار میلیــارد ریــال بــه 11 هــزار میلیــارد ریــال 

افزایــش یابــد.
در بنــد هـــــ تبصــره 6 الیحــه بودجــه ســال 96 آمــده اســت: »عــوارض موضــوع 

ــال در ســقف  ــزان 50 ری ــه می ــرق کشــور ب ــت ب ــت از صنع ــون حمای ــاده 5 قان م
ــا  ــه ب ــه موافقتنام ــا پــس از مبادل ــال تعییــن می گــردد ت ــارد ری ــازده هــزار میلی ی
ــوق صــرف  ــون ف ــوارد مطروحــه در قان ــرای م ــه و بودجــه کشــور ب ســازمان برنام

گــردد.«
ــدی  ــش 10 درص ــه افزای ــبت ب ــرو نس ــرا وزارت نی ــه اخی ــت ک ــی اس ــن درحال ای
تعرفــه بــرق مشــترکان خانگــی از ابتــدای مــرداد مــاه امســال اقــدام کــرده کــه در 
قبــوض صــادر شــده از ابتــدای مهــر مــاه امســال ایــن افزایــش قیمــت بــا گنجانــدن 

بنــد جدیــد بــه نــام »بدهــی گذشــته« از مشــترکان دریافــت شــده اســت.
ــرق مشــترکان موجــب  ــی صــورت حســاب های ب ــار مال ــا ایــن وجــود افزایــش ب ب
ــا صــدور بخشــنامه ای، انتشــار اطاعیــه قطــع  ــر ب شــده اســت کــه شــرکت توانی
بــرق بــا اضافــه هزینــه 4 تــا 12 هــزار تومانــی بــرای مشــترکان بــا بدهــی کمتــر از 

50 هــزار تومــان را ممنــوع کنــد.

جزئیات الیحه بودجه سال96 کل کشور؛
موج دوم گرانی برق کلید خورد - جزئیات افزایش عوارض فروش برق به مردم

ــنواره  ــگاه جش ــه در نمایش ــهرداری طالخونچ ــه ش ــئول غرف ــان مس ــه عابدی نجم
ســفره ایرانــی گفــت: شــهر طالخونچــه بعنــوان دیــار صاحــب ابــن عبــاد بــا بیــش 
از یــک هــزار ســال قدمــت و بــا هــدف ترویــج و اســتفاده بیشــتر ازغذاهــای ایرانــی 

و غذاهــای شهرســتان مبارکــه در ایــن جشــنواره شــرکت کــرد.
ــه تاریخــی  ــه مــدت 3 روز در مجموع ــن نمایشــگاه ب ــان اینکــه ای ــا بی ــان ب عابدی
ــواع  ــه شــهرداری طالخونچــه ان ــت: در غرف ــود، گف ــره شــده ب کاخ چهلســتون دای
نوشــیدنی هــا و دمنــوش هــا، ماســت محلیــف پنیــر محلــی، کشــک و لبــو، امــاج، 
ــه  ــدگان ارائ ــد کنن ــه بازدی ــاش و زردک ب ــه و م آش و ارزن، گنــدی، دلمــه، کوفت

شــد.
ــی  ــیرینی محل ــان و ش ــه ن ــهرداری طالخونچ ــه ش ــه در غرف ــان اینک ــا بی وی ب
ــرای جلوگیــری از ســرما  هــم طبــخ مــی شــود، افــزود: اســتفاده از ایــن غذاهــا ب
ــدن  ــت ب ــش مقاوم ــال و افزای ــرد س ــول س ــتان و فص ــل زمس ــی در فص خوردگ

ــود. ــی ش ــه م توصی
مســئول غرفــه شــهرداری طالخونچــه در نمایشــگاه جشــنواره ســفره ایرانــی افــزود: 
در ایــن غرفــه یــک ســری از صنایــع دســتی شــهر طالخونچــه شــامل فــرش یلمــه 

و کالبافــی هــم بــه نمایــش گذاشــته شــده بــود.
ــع دســتی مخصــوص شــهر طالخونچــه  ــرش یلمــه از صنای ــان اینکــه ف ــا بی وی ب
محســوب مــی شــود، افــزود: امیدواریــم در اینــده فــرش یلمــه بــه ثبــت جهانــی 

برســد.
جشــنواره منطقــه ای ›ســفره ایرانــی، فرهنــگ گردشــگری‹ بــا حضــور نماینــدگان 
پنــج اســتان کشــور بــا هــدف فرهنــگ ســازی، توجــه بیشــتر بــه غــذا بــه عنــوان 

ــی و  ــای بوم ــه غذاه ــش و عرض ــگری و نمای ــت گردش ــم در صنع ــه ای مه مقول
ــا  ــگری و ب ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــازمان می ــط س ــنتی توس س
حمایــت ســرمایه گــذاران بخــش خصوصــی در مجموعــه تاریخــی کاخ چهلســتون 

ــان برگزارشــد. اصفه
در ایــن جشــنواره اســتان هــای اصفهــان، تهــران، البــرز، قــم و مرکــزی بــه معرفــی 
برتریــن مرکــز پذیرایــی، برتریــن آشــپز، بهتریــن غــذای سرآشــپز، بهتریــن پیــش 
غــذا، غــذا دســر، نوشــیدنی و دمنــوش، ســایت اینترنتــی در حــوزه غــذا، طراحــی 
آشــپزخانه، آموزشــگاه صنایــع غذایــی و غــذای خانگــی در بخــش مســابقه مردمــی 

پرداخت.

شهرداری طالخونچه به نمایندگی از شهرستان مبارکه در جشنواره سفره ایرانی

ــن  ــی معلولی ــم  روز جهان ــن ؛مراس ــمیم وط ــه ش ــه نام ــر نگارهفت ــزارش خب ــه گ ب
ــه    ــهردای مبارک ــاعدت ش ــتی و مس ــکاری بهزیس ــا هم ــه  ب ــتان مبارک درشهرس
ــه  ــه مبارک ــام جمع ــدی ام ــتان محم ــهردار،ذاکری فرماندارشهرس ــرفا ش وباحضورش
ــاد  ــگ وارش ــای فرهن ــای اداره ه ــراه  روس ــه زیباشــهر بهم ــام جمع ــی ام ،طباطبای
ــتان  ــده شهرس ــئول دفترنماین ــرورش ، مس ــامی،آموزش وپ ــات اس ــامی ،تبلیغ اس
وکمیتــه امدادشهرســتان مبارکــه در محــل فرهنگســرای غدیــر مبارکــه برگزارشــد.

محمــودی درمصاحبــه خــود باهفتــه نامــه شــمیم وطــن اظهارکرد؛تعــداد معلولیــن 
شناســایی شــده 3291 نفــر در شهرســتان وتعــداد مراکــز توانبخشــی هیــت 
امنایــی و خصوصــی شهرســتان هفــت مرکزمیباشــد کــه تعــداد اشــتغال در مراکــز 

ــد. ــتان 63 نفرمیباش ــی شهرس توابخش
ــه از طــرف بهزیســتی  ــه پرداختــی ماهیان رئیــس اداره بهزیســتی بیــان کــرد : یاران
ــن  ــداد معلولی ــوده و درحــال حاضــر تع ــان ب ــون توم ــغ دویســت و بیســت میلی بال
ــول  ــا 318 نفرمعل ــتان جمع ــطح شهرس ــی س ــز توانبخش ــده از مراک ــتفاده کنن اس

ــتند. هس
ــن  ــلم معلولی ــق مس ــی ح ــن عموم ــازی اماک ــب س ــرد : مناس ــان ک ــودی بی محم
اســت و اداره بهزیســتی بــا عنایــت بــه ایــن کــه دبیــر مناســب ســازی شهرســتان 
ــراورده  ــا ب ــد ب ــا بتوان ــه ت ــه کار گرفت ــود را ب ــاش خ ــعی و ت ــام س ــد تم ــی باش م

ســازی فرصــت هــا و آمــاده ســازی معابــر بــرای معلولیــن ،جانبــازان و ســالمندان 
ــا کاری انجــام داده باشــد ــی آن ه ــرای راحت ب

ــا پیگیــری هــای کــه در ســطح شهرســتان و کمیتــه هــای  وی در ادامــه گفــت: ب
ــدار شهرســتان  ــه مســئولیت فرمان ــری اداره بهزیســتی و ب ــه دبی مناســب ســازی ب
انجــام گرفــت قــرار بــر ایــن شــد کــه بــرای راحتــی معلولیــن و جانبــازان حداقــل 

ــا دوباجــه خــود پــرداز جهــت اســتفاده آنهــا مناســب ســازی شــود. یــک ی
ــم  ــای چش ــت ه ــتان موفقی ــن شهرس ــرد: معلولی ــان ک ــتی ی ــس اداره بهزیس رئی
گیــری ازجملــه تحصیــل، ورزش و...را کســب نمــوده انــد و بــا همــکاری اداره ورزش 
و جوانــان شهرســتان در مــکان اداره تربیــت بدنــی از ورزشــکاران معلــول شهرســتان 
تجلیــل وقدردانــی شــد. امیــد وار هســتم کــه بتوانیــم جملــه »معلولیــت محدودیــت 

نیســت« را در ســطح شهرســتان بــا انگیــزه خــود معلولیــن معنــا ببخشــیم.
ــه  ــه در هفت ــری اداره بهزیســتی شهرســتان مبارک ــان افزود،باپیگی محمــودی درپای
آینــده  دو مرکــز اوتیســم بــدون یارانــه و حرفــه امــوزی دختــران بــاالی چهــارده 
ــه  ــه ان شــااهلل در ده ــرد ک ــاز خواهندک ــت خــود را اغ ــه فعالی ــی بایاران ســال ذهن
ــود.  ــد ب ــتان  خواهن ــتی شهرس ــی بهزیس ــای افتتاح ــزو طرحه ــر ج ــارک فج مب
ــانی  ــت رس ــت خدم ــی جه ــز خصوص ــه مرک ــه ب ــوان یاران ــی بعن ــتی مبلغ بهزیس

ــد ــی کن ــز پرداخــت م مرک

جشن بزرگ فرشتگان زمینی به مناسبت روز جهانی معلولین

الریجانــی  علــی   - وطــن  شــمیم 
اســامی  شــورای  مجلــس  رئیــس 
ــانه  ــا رس ــود ب ــری خ ــت خب در نشس
ــس  ــبت روز مجل ــه مناس ــه ب ــا ک ه
ــوال  ــه س ــخ ب ــد، در پاس ــزار ش برگ
ــر  ــه اخی ــاره گای ــر درب ــگار مه خبرن
بــر  مبنــی  انقــاب  معظــم  رهبــر 
هــای  حقــوق  ماجــرای  در  اینکــه 
ــخ داده  ــردم پاس ــات م ــی ابهام نجوم
بــه  اشــکال  ایــن  اینکــه  و  نشــد 
کجــا بــر مــی گــردد، اظهــار داشــت: 
حتمــا ســرعت عملــی کــه مــورد 
ــت  ــوده، درس ــا ب ــرت آق ــع حض توق
اســت؛ یکبــار هــم بــه مــن فرمودنــد 
بــه  کــه  هایــی  پــول  ایــن  کــه 
ــد  ــده، بای ــه ش ــزاف گرفت ــورت گ ص
برگردانــده شــود کــه ایــن توقــع 

اســت. ســنجیده ای 
وی ادامــه داد: بــه همیــن دلیــل بــود 
کــه مــا اول گفتیــم بایــد ببینیــم 

ــم  ــون رق ــم؛ چ ــرار داری ــا ق در کج
ــا  ــانه ه ــوی رس ــی از س ــای مختلف ه
ــه  ــی ک ــا جای ــد و ت ــی ش ــرح م مط
ــدری  ــل ق ــاع دارم، آن اوای ــن اط م
ــی  ــه م ــی انداخت ــر در تاریک ــم تی ه
ــوردی را  ــک م ــی ی ــر کس ــد و ه ش
ــی داد. ــم م ــرد و تعمی ــی ک ــان م بی

اســامی  شــورای  مجلــس  رئیــس 
خاطرنشــان کــرد: بنابرایــن اولیــن 
ــوان  ــه دی ــه ب ــود ک ــن ب ــا ای کار م
پرونــده  همــه  بگوییــم  محاســبات 
ــه ایــن کار  ــد ک ــی کن هــا را بررس
انجــام و معلــوم شــد کــه حــدود 
400 نفــر تخلــف کــرده انــد کــه 
اســت؛  بــوده  بخــش  دو  در  ایــن 
ــهیات  ــی و تس ــای دریافت ــوق ه حق

. لحســنه ض ا قر

مــاه  دو  ظــرف  گفــت:  الریجانــی 
ــت  ــوع وق ــن موض ــرای ای ــته ب گذش

روزهــای  گــزارش  در  و  گذاشــتیم 
ــام  ــز اع ــبات نی ــوان محاس ــر دی اخی
ــول  ــر پ ــی 370 نف ــه 360 ال ــد ک ش
هــا را برگردانــده انــد و 10 الــی 12 
ــده  ــه پرون ــد ک ــده ان ــی مان ــر باق نف

ــتند. ــی فرس ــه دادگاه م ــا را ب آنه
را  مســئله  مــا  کــرد:  تاکیــد  وی 
حتمــا دنبــال خواهیــم کــرد و در 
ــی جــدی  ــز سیســتم نظارت ــده نی آین

ــود. ــد ب خواه
الریجانــی در پاســخ بــه ســوال دیگــر 
ــه  ــه ب ــر اینک ــی ب ــر مبن ــگار مه خبرن
نظــر شــما ابهــام مــردم در کــدام 
باعــث  کــه  مانــده  باقــی  قســمت 
گایــه رهبــری شــده اســت، تصریــح 
کــرد: در همیــن مســئله برگشــت 
پــول هــا ابهــام اســت کــه بایــد 
آیــا کســی دســت  روشــن شــود، 
انــدازی کــرده یــا اضافــه گرفتــه کــه 

ــت. ــده اس ــام نش ــوز اع ــن هن ای

رهبــر  توقــع  داشــت:  اظهــار  وی 
دیــوان  کــه  شــد  باعــث  انقــاب 
ــال شــده و موضــوع را  محاســبات فع
ــر  ــود زودت ــن ب ــد؛ ممک ــری کن پیگی
ــرد  ــری ک ــوان پیگی ــم بت ــن ه از ای
بــه گونــه ای کــه خــود دســتگاه 
ــان روز اول  ــد هم ــی بای ــای دولت ه
ایــن  کــه  کردنــد  مــی  پیگیــری 
ــد  ــن کار را نکردن ــردد. ای ــغ برگ مبال
اینکــه دیــوان محاســبات وارد  تــا 
افــراد  تــک  تــک  بــرای  و  شــد 

داد. تشــکیل  پرونــده 

در  کــرد:  خاطرنشــان  الریجانــی 
ــادی  ــداد زی ــی تع ــن بررس ــه ای نتیج
ــی در حــدود  ــداد اندک برگشــته و تع
10 یــا 12 نفــر نیــز باقــی مانــده 

ــت. اس

ابهام مردم  در مسئله برگشت پولها در حقوق های نجومی
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رییــس اتــاق بازرگانــی اصفهــان گفــت: صــادرات بــا شــرایط دشــوار انجــام 
ــل  ــکاری و تعام ــا هم ــدگان ب ــکات صادرکنن ــم مش ــود و امیدواری ــی ش م

بخــش دولتــی و  خصوصــی برطــرف شــود.
بــه گــزارش خبــر نــگار شــمیم وطــن ، ســید عبدالوهــاب ســهل آبــادی در 
ــش  ــالن همای ــان در س ــتان اصفه ــه اس ــدگان نمون ــم صادرکنن ــن تکری آیی
ــا اشــاره بــه افزایــش ســهم  هــای بیــن ا لمللــی اتــاق بازرگانــی اصفهــان ب
ــاق بازرگانــی اصفهــان در شــرکت نمایشــگاه هــای بیــن المللــی اســتان  ات
ــتان و  ــای اس ــی توانمنده ــتای معرف ــی در راس ــاق بازرگان ــان گفت:ات اصفه
همچنیــن حضــور فعــاالن اقتصــادی در نمایشــگاه هــای بیــن المللــی اقــدام 
بــه افزایــش ســهم مدیریتــی در ایــن   شــرکت نمایشــگاه  کــرده  اســت .

وی از اعــزام هیــات هــای تجــاری اســتان بــه کشــورهای هــدف صادراتــی 
خبــر داد و گفت:بــه زودی هیــات تجــاری اســتان در نمایشــگاه spx پاریــس 

حضــور   فعــال خواهنــد داشــت .
ســهل آبــادی تصریــح کرد:شــرایط کنونــی بــرای تولیــد صــادر محــور مهیــا 
نیســت زیــرا قیمــت تمــام شــده کاالی ایرانــی نســبت بــه رقبــای خارجــی 

باالتــر اســت و ایــن مهــم بــه دلیــل نــرخ بــاالی ســود بانکــی ،نــرخ بیمــه 
تامیــن اجتماعــی و ســایر هزینــه هاســت . 

وی نبــود شــرکت هــای حمــل و نقــل بیــن المللــی در اســتان اصفهــان را 
یکــی از چالــش هــای پیــش روی فعــاالن اقتصــادی اســتان برشــمرد .

ــع  ــدان صنای ــرای هنرمن ــری ب ــار هن ــی آث ــزاری حراج ــتار برگ وی خواس
دســتی اســتان شــد و گفت:آثــار بســیار ارزشــمند صنایــع دســتی هنرمندان 

در انبارهــا در حــال خــاک خــوردن اســت .
ســهل آبــادی معرفــی صادرکننــدگان نمونــه جــوان را از اقــدام هــای قابــل 
ــویق  ــمرد و گفت:تش ــه برش ــدگان نمون ــاب صادرکنن ــات انتخ ــه هی توج
ــای  ــت ه ــرای حضــور در فعالی ــان را ب ــوان آن ــی ت ــه صــادرات م ــان ب جوان
اقتصــادی بیــن المللــی دلگــرم ســازد و امیداوریــم در ســطح ملــی شــاهد 

ــیم. ــوان باش ــه ج ــدگان نمون ــر از صادرکنن تقدی
ــاون  ــور مع ــا حض ــان ب ــتان اصفه ــه اس ــدگان نمون ــم صادرکنن ــن تکری آیی
ــاالن اقتصــادی در  ــدن و تجــارت ،اســتاندار و جمــع از فع ــر صنعت،مع وزی

ــزار شــد . ــان برگ ــی اصفه ــاق بازرگان ات

سهل آبادی در آیین تکریم صادرکنندگان نمونه استان اصفهان :

 شرایط کنونی برای تولید صادر محور مهیا نیست

اســتاندار اصفهــان بــا ابــراز تاســف نســبت بــه اینکــه رتبــه نهــم اصفهــان 
ــا اســتفاده از  ــت: ب ــن اســتان نیســت، گف در صــادرات کشــور در شــان ای
ــل  ــادرات تبدی ــل ص ــه ری ــل واردات را ب ــوان ری ــی ت ــی م ــاد مقاومت اقتص

کــرد.
ــور  در  ــگار هفتــه نامــه شــمیم وطــن ، رســول زرگرپ ــه گــزارش خبــر ن ب
مراســم تکریــم از صادرکننــدگان نمونــه اســتان اصفهــان در ســالن همایــش 
هــای بیــن المللــی اتــاق بازرگانــی اصفهــان  بــا اشــاره بــه روابــط گل آلــود 
ــی دو کشــور طــی  ــر ســر راه بازرگان ــه ب ــه و مشــکاتی ک روســیه و ترکی
ســال گذشــته تاکنــون ایجــاد شــد، اظهــار داشــت: در ایــن شــرایط امیــد 
بــود ایــران بتوانــد در ارتبــاط بــا صــادرات و تامیــن کاالهــای کشــاورزی و 

لبنــی بــا روســیه همــکاری داشــته باشــد.
وی بــا بیــان اســتقبال مســئوالن روســی از ایــن موقعیــت و بازدیــد نماینــده 
ــزود: در آن  ــان، اف ــی اصفه ــات لبن ــد از کارخانج ــرای بازدی ــود ب ــای خ ه
زمــان امیــد داشــتیم کــه شــاهد جهشــی در صــادرات اصفهــان باشــیم امــا 
ــا پیگیــری از کمیســیون صــادرات مشــخص شــد کــه بخــش خصوصــی  ب
ــی،  ــتم مدیریت ــتن سیس ــون نداش ــواردی همچ ــداده و م ــام ن ــی انج اقدام
نبــود حمــل و نقــل یخچــال دار و .... را از جملــه دالیــل عــدم موفقیــت در 

ایــن فرصــت عنــوان کردنــد.
ــا  ــن برخــی از زیرســاخت ه ــه تامی ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــان ب اســتاندار اصفه
ــد فراهــم کنــد،  ــت نیســت بلکــه خــود بخشــی خصوصــی بای وظیفــه دول
افــزود: متاســفانه بــازاری مناســبی بــرای اســتان پیــدا شــد و طــرف مقابــل 
ــز دارای  ــا نی ــود و م ــد ب ــی عاقمن ــاط بازرگان ــن ارتب ــرای ایجــاد ای ــز ب نی
صاحیــت بــرای انجــام صــادرات بودیــم امــا زیرســاخت هــا و زنجیــره ای 

کــه بایــد وجــود داشــت در اســتانی ماننــد اصفهــان وجــود نداشــت.
ــه آســیب شناســی کمیســیون تجــارت  ــراز خوشــحالی نســبت ب ــا اب وی ب

ــاق اصفهــان در خصــوص صــادرات و کمبودهــای آن در اســتان، گفــت:  ات
اگرچــه دولــت بایــد حمایــت کنــد امــا ایجــاد کننــده و راه انــدازی بخــش 

حمــل و نقــل بــا بخــش خصوصــی اســت.
ــدازی  ــل را راه ان ــل و نق ــد حم ــی بای ــش خصوص ــور بخ ــه زرگرپ ــه گفت ب
ــن  ــا ای ــای اســتان باشــد ب ــر کســری ه ــز پیگی ــی نی ــاق بازرگان ــد و ات کن

ــد. ــا کن ــد تســهیات را مهی ــز بای ــت نی حــال دول
ــت  ــه در دول ــت ک ــالی اس ــومین س ــال س ــه امس ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
یازدهــم ایــن مراســم را برگــزار مــی کنیــم، تاکیــد کــرد: مراســم امســال 
ــی  ــرا شــرایط و فرصــت طای ــود. زی ــا دو ســال پیــش بســیار متفــاوت ب ب

ــا وجــود نداشــت. ــه قب ــد ک ــرای بخــش صــادرات اســتان پیــش آم ب
بــه اعتقــاد اســتاندار اصفهــان، مــا بایــد از ایــن شــرایط و در ســال اقتصــاد 
مقاومتــی، اقــدام و عمــل بــا همدلــی، هــم افزایــی و همفکــری بــه بهتریــن 

وجــه اســتفاده کنیــم.
وی در ادامــه مردمــی محــور، عدالــت محــور، بنیــان محــور، تولیــد محــور 
ــرد  ــام ک ــی اع ــی اقتصــاد مقاومت ــج رویکــرد اصل و صــادرات محــور را پن
ــن و  ــی قوانی ــت طای ــن فرص ــا ای ــوان ب ــی ت ــر م ــال حاض ــت: در ح و گف
ــل واردات را  ــرد و ری ــاد ک ــی را ایج ــت های ــر داد و حمای ــررات را تغیی مق

ــل صــادرات کــرد. ــه ری ــل ب تبدی
زرگرپــور بــا تاکیــد بــر اینکــه فضــای طایــی بــرای صــادرات فراهــم شــده 
ــیم،  ــته باش ــتفاده را داش ــر اس ــتان حداکث ــت در اس ــن فرص ــد از ای و بای
ــت و  ــان نیس ــان اصفه ــور، در ش ــادرات کش ــم ص ــه نه ــرد: رتب ــح ک تصری

ــه شــرمندگی اســت. مای
ــه دوم و ســوم  ــن اســت کــه رتب ــه وی، شــان اســتان اصفهــان ای ــه گفت ب
صــادرات را داشــته باشــد. بایــد بــرای رســیدن بــه ایــن رتبــه هدفگــذاری 

کنیــم.

زرگرپور در آیین تکریم از صادرکنندگان نمونه استان اصفهان :

رتبه نهم صادرات اصفهان در شان استان نیست
شــمیم وطــن ، حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای رهبــر معظــم انقــاب 
ــرم  ــع ح ــهدای مداف ــواده ش ــی خان ــا برخ ــدار ب ــامی در دی اس
ــد کــه متــن منتشــر شــده آن را در  ــراد کردن ســخنان مهمــی ای

ــد:  ــر می خوانی زی
ــات و  ــی از احساس ــرم(، یک ــان ح ــد )مدافع ــه می رون ــی ک اینهای
ــت  ــم اهل بی ــد از حری ــه می خواهن ــت ک ــن اس ــان همی روحیه ش
هــم  مادرهایشــان  و  پدرهــا  کننــد.  دفــاع  )علیهم الســام( 

. ر همین طــو
ــرت  ــه حض ــاب ب ــهدا خط ــادران ش ــی از م ــه یک ــی ک در اظهارات
زینــب داشــت ایــن بــود کــه: »مــن محمدحســین خــودم را دادم 
ــه نســبت  ــی ک ــاارزش اســت؛ آن غیرت ــی ب ــن خیل ــه شــما!« ای ب
ــود  ــد وج ــی بای ــر مؤمن ــه در ه ــام( ک ــت )علیهم الس ــه اهل بی ب

داشــته باشــد.
دّومیــن خصوصّیــت بصیــرت اســت. کســانی کــه ایــن بصیــرت را 
ــب  ــوریه و حل ــا، س ــا کج ــد: اینج ــان می گوین ــا خودش ــد ب ندارن

ــی اســت. ــر بی بصیرت ــر اث ــن ب ــا؟ ای کج
ــَواهلَلّ  ــه َف ــود ک ــام[ فرم ــی علیه الس ــن عل ــرت امیرالمؤمنی [حض
ــد منتظــر  ــوا.« نبای ُّ ــْم إاَِلّ َذل ــِر َداِرِه ــی ُعْق ــُطّ فِ ــْوٌم َق ــِزَی َق ــا ُغ َم
ــه فکــر  ــه ی آدم، بعــد آدم ب ــد کــه دشــمن بیایــد داخــل خان مان
ــه بیفتــد. دشــمن را بایــد در مرزهــای خــودش  ــاع از او و خان دف

ســرکوب کــرد.
 افتخــار جمهــوری اســامی، امــروز ایــن اســت کــه مــا در 
مجــاورت مرزهــای رژیــم صهیونیســتی و باالســر آنهــا نیــرو 
ــای  ــا نیروه ــت ی ــای مقاوم ــا نیروه ــای حــزب اهلل ی ــم: نیروه داری

ــل. اََم
ــوری  ــد جمه ــتند و می گوین ــی هس ــدر ناراض ــا این ق ــه اینه اینک
اســامی چــرا دخالــت می کنــد، بــه ایــن خاطــر اســت؛ مــا امــروز 
ــی  ــار بزرگ ــی افتخ ــن خیل ــم. ای ــرو داری ــا نی ــر اینه ــا باالس آنج

ــوری اســامی اســت. ــرای اســام و جمه ب
ــاً بــه ســوریه،  جوانهایــی کــه رفتنــد بــه ســوریه و عــراق و عمدت
ــن بصیــرت را داشــتند. یــک عــده ای امــروز اینجــا نشســته اند  ای

ــه و نمیفهمنــد کــه قضیــه چیســت. در خان
نکتــه ی ســومی کــه در اینهــا وجــود دارد، شــوق شــهادت اســت. 
بعــد از پایــان جنــگ تحمیلــی، مایــی کــه در جریــان کار بودیــم، 
ــده  وســیعی جلــوی  احســاس می کردیــم کــه یــک جــاّده ی دوبان

ــک  ــل ی ــن بســته شــد؛ جــاّده  شــهادت! مث ــه ای ــود ک رویمــان ب
دری کــه ببندنــد.

کســانی کــه آن موقــع، جهــاد و شــهادت در راه خــدا را دوســت 
داشــتند، دلشــان را غــم گرفــت. ایــن فرزنــدان شــما غالبــاً 
کســانی هســتند کــه آن دوره را درک نکردنــد؛ در اینهــا هــم آن 

ــد. ــد شــدند و رفتن ــه بلن ــود ک احســاس شــوق ب
- االن هــم ]جوانهــا[ بــه مــن نامــه می نویســند، البتــه مــن جــواب 
ــور  ــراف کش ــا از اط ــب جوان ه ــا. مرتّ ــن نامه ه ــه ای ــم ب نمی ده
می کننــد  خیــال  ]می کننــد]،  التمــاس  ]می نویســند[،  نامــه 
ــه  ــم؛ ک ــت بکن ــد دخال ــن بای ــا م ــم ی ــد اجــازه بده ــن بای ــه م ک
ــن شــوِق  ــاد. ای ــرای جه ــم ســوریه ب ــا بروی ــد م ــا اجــازه بدهی آق

ــی مهــم اســت. شــهادت اســت و خیل
- اگــر در یــک ملّتــی، در یــک قــوم و جمعّیتــی، قــدرت و قــّوت 
ــت.  ــت بخور نیس ــوم شکس ــن ق ــد، ای ــی باش ــی از زندگ چشم پوش
ــم،  ــم می آوری ــوادث ک ــل ح ــات در مقاب ــی اوق ــه گاه ــا ک ما ه
ــی  ــه زندگ ــبیده ایم ب ــتی چس ــه دودس ــت ک ــن اس ــر ای ــه خاط ب
و زیبایی هــای زندگــی. زندگــی یعنــی چــه؟ زندگــی فقــط نفــس 
ــم  ــا ه ــادر م ــدر و م ــه و پ ــت؛ زن و بچ ــا نیس ــود م ــیدن خ کش
زندگــی اســت. پــول و عنــوان و اعتبــار مــا هــم؛ بــه ایــن چیزهــا 

چســبیده ایم.
ــل حــوادِث ســخت،  ــا چســبیدیم، در مقاب ــن چیزه ــه ای ــی ب وقت
ــا  ــّوت و اراده در آنه ــن ق ــه ای ــانی ک ــا کس ــم؛ ام ــم می آوری ک
ــوند  ــد میش ــا بلن ــند، اینه ــم بپوش ــی چش ــه از زندگ ــت ک هس

ــهادت. ــدان ش ــه می ــد ب میرون
ــدان،  ــد، چــه همســران، چــه فرزن ــه شــماها دادی ــی ک - بچه های
ــد.  ــه ی افتخارن ــاً مای ــه واقع ــد ک ــدران و مادرانشــان، بدانن چــه پ

ــن اســت. ــه ای ــت قضّی ــن فقــط شــعار نیســت؛ واقعّی ای
[اینهــا] در هــر ملتــی کــه باشــند -حــاال ممکــن اســت شــناخته 
ــان روســتا. ]ممکــن  ــرای ف ــان شــهر، ب ــرای ف شــده نباشــند ب
اســت کســی[ مشــغول یــک شــغل معمولــی اســت؛ ســتاره 
ــه  ــو ب ــر هیاه ــع به خاط ــه در جوام ــا ک ــل بعضی ه ــت، مث نیس
توّهــم ســتاره شــدن هــی دارنــد کار می کننــد؛ امــا اینهــا- 
ســتاره ی واقعی انــد؛ ســتاره در چشــم مــا نیســتند؛ مــا کــه 
ــا  ــی اینه ــأ اعل ــت؛ در م ــن اس ــن و کوته بی ــممان نزدیک بی چش

ســتاره اند.

حضرت آیت اهلل خامنه ای در دیدار خانواده شهدای مدافع حرم:

افتخار ما این است که باالی سر صهیونیستها نیرو داریم

بــه گــزارش هفتــه نامــه شــمیم وطــن در دهمیــن روز از دهــه وقــف 
مراســم غبارروبــی و عطــر افشــانی امامــزاده ســلیمان )ع( بــا حضــور 
ــای  ــی و اعض ــا صانع ــاج آق ــه ح ــهر دیزیچ ــرم ش ــه محت ــام جمع ام
ــئولین  ــدادی از مس ــه و تع ــهر دیزیچ ــامی ش ــورای اس ــرم ش محت
محتــرم ادارات و نهادهــای  شهرســتان مبارکــه و هیئــت امناءامامــزاده 
و سرپرســت اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان مبارکــه و 
نماینــدگان محتــرم از ســپاه ناحیــه مبارکــه و نیــروی انتظامــی حضــور 
و بــا ســخنرانی و تبریــک و عــرض خیــر مقــدم توســط امــام جمعــه 
ــرم شــورای اســامی شــهر دیزیچــه  انجــام  ــرم و ریاســت محت محت
پذیرفــت ضمنــا سرپرســت اوقــاف هــم گزارشــی از درآمــد و هزینــه 

ــه اطــاع عمــوم جمــع حاضــر رســانده شــد. بقعــه ب

مراسم غبار روبی  و عطر افشانی امامزاده  سلیمان )ع( دیزیچه                                                                                                                               

ــیون  ــه ی  کمس ــن ، جلس ــمیم وط ــه ش ــه نام ــزارش هفت ــه گ ب
ــان  ــی فرم ــتاد اجرای ــس و مســئوالن س ــا رئی ــس  ب اقتصــادی مجل
حضــرت امــام )ره(در خصــوص شــهرک صنعتــی دارویــی برکــت و 

ــد . ــکیل گردی ــه تش ــتور جلس ــوب در دس ــوارد مکت ــایر م س
ــان نمــود : متاســفانه شهرســتان  ــن جلســه بی زهــرا ســعیدی در ای
ــرکت  ــا ش ــادر و صده ــه م ــودن 4 کارخان ــود دارا ب ــه باوج مبارک
کوچــک و بــزرگ  فقــط نــام  برخــوردار را یــدک میکشــد و 
ــتان   ــی از کل اس ــع  )حت ــردم از صنای ــات م ــه مطالب ــخگویی ب پاس
ــه  ــه ب ــده میباشــد وباتوج ــر نماین ــته از دفت ــا ناخواس ــته ی (  خواس
ــزرگ  ــع ب ــام صنای ــد ن ــخن میگوی ــه س ــده مبارک ــا نماین ــه ت اینک
ــت از  ــع  درحمای ــی صنای ــات اجتماع ــا  ماحظ ــود واقع اورده میش

ــی دارد . ــای بررس ــتان ج ــن شهرس ای
ــورداری،  ــن برخ ــفانه  ای ــرد متاس ــان ک ــن  اذع ــعیدی همچنی س
، محــروم  از بســیاری  حمایتهــای عــرف  را  مــردم شهرســتان 
نمــوده  وشــاید آثــار آن در ظاهرچنــدان مشــخص نباشــد لیکــن در 
ــد  ــه در چن ــا انجــا ک ــد اســت ت ــا مشــخص و موی زیرســاختها کام
ــتان  ــات شهرس ــی از مح ــردم یک ــاران م ــارش ب ــته ب ــب گذش ش
ــود و شهرســتان  ــان  گل و الی مکــدر کــرده ب ــا ســاعتی در می رات

ــوردار برخ
این است.

ســعیدی در ادامــه  افــزود:  البتــه بگویــم شهرســتان مبارکــه  
ــار ماســت ودر  ــند افتخ ــه س ــوردار از  576 شــهید میباشــد ک برخ
ــار  ــن آم ــه ، باالتری ــار کارخان ــن ام ــوردار از باالتری ــارش برخ کن
ــار بیمــاران کلیــوی  ــن آم ــار ام اس ، باالتری ــن آم ــکاری ، باالتری بی

ــت. ــا کافیس ــورداری م ــرای برخ ــن ب و همی
ــت  ــان سرپرس ــرای زن ــتغال ب ــاد اش ــه ایج ــه  ب ــعیدی در ادام س
خانوارتوســط بنیادبرکــت درقالــب خیریــه هــای نــذر اشــتعال 

ــاد  ــر ایج ــد ب ــن تاکی ــرد و همچنی ــاره ک ــتاها  اش ــا در روس خصوص
ــی پاالیشــگاه  هــا  شــرکتهایی کــه اشــتعالزا باشــد مثــل   مین
ــزوده. ــاد ارزش اف ــام و ایج ــت خ ــروش نف ــری از ف ــت جلوگی جه
ــان زهراســعیدی نماینــده مــردم شــریف شهرســتان مبارکــه   درپای
ضمــن دعــوت از مســولین ایــن ســتاد جهــت بازدیــد از شهرســتان 
،بــا درخواســت دکتــر مخبــر دزفولــی رییــس ســتاد اجرایــی فرمــان 
ــی و  ــین زاده بحرین ــاج آقاحس ــراه ح ــه هم ــام )ره( ب ــرت ام حض
ــه  ــرح منطق ــه ط ــی در تهی ــوان کارگروه ــی بعن ــر کریم ــی اکب عل
ــتر  ــیدگی بیش ــت رس ــت جه ــی برک ــی داروی ــهرک صنعت ــژه ش وی

ــد  . ــردم  مشــخص گردیدن ــع م ــه مناف ب
ــه آمادگــی خــودرا  ــی ک ــده شهرســتان از کارخانجات توضیحــا نماین
ــان شهرســتان اعــام نمــوده  جهــت ایجــاد  اولویــت در جــذب جوان
ــرف    ــرد ازط ــزارش عملک ــاهلل در گ ــد .ان ش ــی مینمای ــد قدردان ان
ــم  ــی خواهی ــه قدردان ــران مربوط ــه از مدی ــردم قدرشــناس مبارک م

نمــود.

 سعیدی نماینده مبارکه : 

مالحظات اجتماعی صنایع  درحمایت از شهرستان 
جای بررسی دارد

ــث  ــخص ثال ــد ش ــون جدی قان
شــورای  مجلــس  مصــوب 
دولــت  ابــاغ  بــا  اســامی 
محتــرم مــورخ 29/3/95 بــه 

اجــرا درآمــد 
ــون  ــن قان ــرات ای یکــی از تغیی
شــرح  بدیــن   14 مــاده  در 

اســت :
در حــوادث رانندگــی منجــر 
کــه  فــوت  یــا  جــرح  بــه 
باســتناد گــزارش کارشــناس 
تصادفــات راهنمایــی و رانندگــی یــا پلیــس راه کــه علــت اصلــی وقــوع 

حادثــه یکــی از تخلفــات حادثــه ســاز باشــد بخشــی از خســارت مالــی و 
ــد : ــر میباش ــرح زی ــه ش ــه ب ــبب حادث ــده مس ــی بعه جان

1_در اولیــن حادثــه در طــول مــدت بیمــه نامــه شــخص ثالــث بــه مبلــغ 
2/5 درصــد از کل خســارتهای مالــی و بدنــی پرداخــت شــده میباشــد 

2_در دومیــن حادثــه در طــول مــدت بیمــه نامــه بــه مبلــغ 5 درصــد از 
کل خســارتهای مالــی و بدنــی پرداخــت شــده میباشــد 

3_در ســومین حادثــه در طــول مــدت بیمــه نامــه بــه مبلــغ 10درصــد 
از کل خســارتهای مالــی و بدنــی پرداخــت شــده میباشــد 

یکــی از عوامــل بازدارندگــی در ایجــاد حادثــه از طــرف قانونگــذار تعیــن 
و تصویــب شــده اســت. 

اصغر کاظمیان - کارشناس بیمه آسیا
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ــور  ــه منظ ــی و ب ــاد مقاومت ــتهای اقتص ــرای سیاس ــی اج ــن ، در پ ــمیم وط ش
ــل  ــر قاب ــروج مقادی ــری از خ ــن جلوگی ــی و همچنی ــع داخل ــت از صنای حمای
توجهــی ارز از کشــور، هــم اکنــون بــا همــکاری هــا بــه عمــل آمــده بــا معــادن 
در بخــش هــای مطالعاتــی مربــوط بــه ارتقــای کیفیــت مــواد، 100درصــد نیــاز 

ــه گــروه ســنگ آهــن از داخــل کشــور تأمیــن مــی شــود. فــوالد مبارکــه ب
ایــن مطلــب را مهــدی توالییــان، معــاون خریــد شــرکت فــوالد مبارکــه بیــان 
ــاری  ــال ج ــدای س ــات از ابت ــش قطع ــی در بخ ــور کل ــه ط ــزود: ب ــرد و اف ک
تاکنــون 89 درصــد مبلــغ سفارشــات خریــد فــوالد مبارکــه بــه ارزش بیــش از 
34 هــزار میلیــارد ریــال از داخــل کشــور تأمیــن مــی شــود کــه ایــن میــزان در 

ــا ســال قبــل یــک درصــد رشــد را نشــان میدهنــد. مقایســه ب
وی خاطرنشــان کــرد: بخــش عمــده ایــن مبلــغ مربــوط بــه تأمیــن مــواد اولیــه 
و انــرژی مــورد نیــاز شــرکت، مشــتمل بــر گــروه ســنگ آهــن و گندلــه و ســایر 
اقــام اســت کــه در مقایســه بــا ســالهای 93 و 94 رشــد چشــم گیــری از نظــر 

تأمیــن از داخــل نســبت بــه خریــد خــارج داشــته اســت.
توالییــان بــا بیــان اینکــه گــروه ســنگ آهــن شــامل کنســانتره و گندلــه اســت، 
افــزود: در حــال حاضــر مــواد نامبــرده از معــادن گل گهر،بافــق، زرنــد، ســنگان 
و ســیرجان تهیــه مــی شــود در حالــی کــه پیــش از ایــن بخشــی از ایــن نیــاز 

از کشــورهای بحریــن و هنــد تأمیــن و خریــداری مــی شــد.
وی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه فــوالد مبارکــه در راســتای تقویــت، انتقــال 
دانــش فنــی و بومــی ســازی صنعــت فــوالد کشــور چــه اقداماتــی انجــام داده 
ــاده  ــر پی ــی ب ــاب مبن ــم انق ــر معظ ــتور رهب ــرو دس ــرد: پی ــح ک ــت، تصری اس
ســازی سیاســتهای اقتصــاد مقاومتــی و همچنیــن از آنجایــی کــه فــوالد 
مبارکــه در دوران ســخت تحریــم هــا تنهــا راه نجــات خــود را در بومــی ســازی 
تجهیــزات و تأمیــن داخلــی اقــام مصرفــی مــی دیــد، بنابرایــن از همــان آغــاز 
ــای خــود را  ــا کل نیازه ــن اصــل اســتوار شــد ت ــر ای سیاســت کان شــرکت ب
ــد،  ــی از محــل داخــل کشــور تأمیــن نمای در بخــش اقــام مصرفــی و تجهیزات
ــا دنیــای فنــآوری  ــد ارتبــاط خــود را ب ــا ایــن شــرط کــه در هــر شــرایط بای ب
ــه  ــه شــرکتی ک ــد، چراک ــظ نمای ــرون از ســازمان و کشــور حف ــوژی بی و تکنول
ــا  ــش روز دنی ــور و از دان ــود را محص ــد خ ــدن دارد، نمیتوان ــی ش ــه جهان داعی

جــدا کنــد.
وی خاطرنشــان کــرد: بــه منظــور دســتیابی بــه دانــش فنــی ســاخت قطعــات در 
اقــدام اول از شــرکتهای فنــی مهندســی بــرای حرکــت در راه تهیــه نقشــه هــا 
و مهندســی معکــوس مــدارک و قطعــات دعــوت بــه همــکاری نمــود تــا اینکــه 
تعــداد قابــل توجهــی از نقشــه هــای ســاخت اقــام مــورد نظــر  اســتخراج و در 

اختیــار تیــم هــا و شــرکتهای ســازنده قــرار گرفــت.
 معــاون خریــد شــرکت فــوالد مبارکــه بیــان کــرد: اگرچــه فــوالد مبارکــه بــرای 
کســب ایــن موفقیــت و در ایــن راه ســرمایه گذاریهــای زیــادی انجــام داد، امــا 
ــاری  ــا همی ــا اصــاح نقشــه هــا و فرآینــد ســاخت ب ســرانجام بارهــا و بارهــا ب
مجموعــه هــای مختلــف بــه مرحلــه ای رســیدم کــه بســیاری از قطعــات مــورد 
ــه کارگیــری روشــهای مختلــف جایگزیــن  ــا ب ــا ب ــا ســاخت داخــل ی ــا ب نظــر ی
ــزات در  ــن تجهی ــی از ای ــاخت برخ ــی و س ــش فن ــه دان ــتیابی ب ــدند. دس ش
حالــی اتفــاق افتــاد کــه بســیاری از ایــن اقــام  انحصــاراً در اختیــار برخــی از 

ــود. کشــورهای اروپایــی، آســیایی، آمریــکا و ژاپــن ب
ــا تأکیــد بــر اینکــه نهضــت بومــی ســازی صنعــت فــوالد بعــد از امضــای  وی ب
برجــام نیــز بــا ســرعت بیشــتری بــه حرکــت خــود ادامــه داد، افــزود: در ایــن 
ــه  ــدی در زمین ــر و قدرتمن ــرکتهای معتب ــام، ش ــای برج ــس از امض ــتا پ راس
ــران و  ــور ای ــه کش ــا ورود ب ــد ب ــوط تولی ــداث خط ــزات و اح ــاخت تجهی س

ــا خدمــات و قطعــات مــورد  ــا فــوالد مبارکــه وارد مذاکــره شــدند ت مشــخصاً ب
ــا برنامــه ریــزی هــای بســیار  نیــاز شــرکت فــوالد مبارکــه را تأمیــن کننــد و ب

ــد. ــران شــده ان ــازار ای ــه ب ــق متقاضــی ورود ب دقی
ــود  ــداف کان خ ــه در اه ــوالد مبارک ــت ف ــه مدیری ــان اینک ــا بی ــان ب توالیی
انتقــال دانــش فنــی و نهادینــه نمــودن دانــش در کشــور ایــران را مدنظــر قــرار 
داده اســت، اضافــه کــرد: شــرکتهای خارجــی کــه خواهــان همــکاری بــا فــوالد 
ــات در  ــاخت قطع ــی س ــش فن ــال دان ــرط انتق ــه ش ــط ب ــتند، فق ــه هس مبارک
داخــل کشــور ایــران و ارائــه محصــول بــا کیفیــت و قیمــت تمــام شــده کامــًا 

ــا مــا همــکاری داشــته باشــند. رقابتــی مــی تواننــد ب
ــه خاطــر داشــته  ــح کــرد: ب ــن همــکاری هــا تصری ــد ای ــر فوای ــا تأکیــد ب وی ب
ــن سیاســت انجــام  ــا ای ــن پیــش شــرط هــای مهمــی ب باشــیم گذاشــتن چنی
ــار شــرکتهای خارجــی  ــی در کن ــن رهگــذر شــرکت هــای داخل شــد کــه از ای
ــال  ــن ح ــود؛ در عی ــی ش ــر م ــا توانمندت ــا آنه ــکاری ب ــند و در نتیجــه هم باش
ایــن امــر ســبب میشــود فرصــت هــای شــغلی زیــادی در کشــور ایجــاد شــود 
ــی بتواننــد در بخــش هــای مختلــف  ــان مســتعد و تحصیــل کــرده ایران و جوان

ــد. اســتعدادهای خــود را شــکوفا کنن
ــتاورد  ــرد: دس ــه ک ــوص اضاف ــن خص ــه در همی ــوالد مبارک ــد ف ــاون خری مع
ــر  ــوارد ذک ــر م ــاوه ب ــه ع ــوی ک ــه نح ــت ب ــر از اینهاس ــکاری فرات ــن هم چنی
شــده بــه مــرور زمــان شــرایطی ایجــاد میشــود کــه بــا نهادینــه شــدن دانــش 
روز دنیــا در کشــور خودمــان پــس از احــداث طــرح هــا بــه جایــی مــی رســیم 
ــه مشــکل خاصــی برنخواهیــم خــورد. ــرای تأمیــن قطعــات و خدمــات ب کــه ب

ــت  ــازنده از حال ــرکتهای س ــر ش ــت دیگ ــن حال ــن در ای ــه داد: همچنی وی ادام
یــک فروشــنده مطلــق خــارج مــی شــوند و ضمانــت کــرده انــد تجهیــزات مــورد 
نیــاز را بــا همــان کیفیــت ســاخته شــده در خــارج از کشــور ایــران و بــا قیمتــی 

رقابتــی بــا همــکاری شــرکت هــای ایرانــی ارائــه نماینــد.
ــا  ــم ه ــخ تحری ــه تل ــدام از تجرب ــن اق ــا ای ــلماً ب ــرد: مس ــح ک ــان تصری توالیی
ــه در  ــی ک ــرکت های ــت ش ــن حال ــرد و در ای ــم ب ــتفاده را خواهی ــن اس بهتری
ــر قیمــت در بیــرون  ــا چندیــن براب زمــان تحریــم هــا ســاخته هــای خــود را ب
ــه ســمت و ســویی ســوق  ــد، ب ــی فروختن ــا م ــه کشــور م ــران ب ــای ای از مرزه
داده خواهنــد شــد کــه از ایــن پــس بــا ســرمایه گــذاری خــود و بــا مشــارکت 
شــرکتهای ایرانــی، مــواد و قطعــات را در حضــور جوانــان فرهیختــه مــا بســازند.

وی در همیــن خصــوص بیــان کــرد: یکــی دیگــر از مزیــت هــای اجــرای ایــن 
ــران هــم  ــن رویکــرد کشــور ای ــا نهادینــه شــدن ای ــن اســت کــه ب سیاســت ای
مــی توانــد هماننــد کشــورهای چیــن و کــره، تکنولوژیهــای اروپایــی را در نــزد 
ــاز  ــورد نی ــزات م ــه بســیاری از تجهی ــد و چــه بســا ک ــی ســازی کن خــود بوم
ــی در  ــورهای اروپای ــارکت کش ــا مش ــران ب ــه را ای ــه و منطق ــع خاورمیان صنای

ــد. ــرای آنهــا صــادر نمای داخــل کشــور بســازد و ب
 معــاون خریــد فــوالد مبارکــه تاکیــد کــرد: در ایــن حالــت شــرکتهای داخلــی 
ــد  ــه مانن ــرایطی ب ــاً ش ــه احیان ــوند و چنانچ ــر میش ــه روز توانمندت ــم روز ب ه
ــن  ــوان از ای ــه هیــچ عن ــد، دیگــر ب ــه وجــود آی ــم هــای پیــش ب شــرایط تحری
بابــت نگرانــی نخواهیــم داشــت و ایــن گام بســیار بلنــدی بــرای ارتقــای صنعــت 

فــوالد کشــور اســت.
ــر  ــرای ه ــیاری ب ــای بس ــان ه ــی ارمغ ــش فن ــای دان ــه ارتق ــان اینک ــا بی وی ب
ــز در  ــک تجهی ــاخت ی ــش س ــی دان ــم وقت ــوش نکنی ــت: فرام ــور دارد، گف کش
ــزات  ــیاری از تجهی ــوان بس ــب آن میت ــود، متعاق ــه میش ــور نهادین ــل کش داخ
ــوژی در  ــا اســتفاده از همــان تکنول ــز ب ــع را نی ــاز ســایر صنای ــورد نی مشــابه م

ــرد . ــازار عرضــه ک ــه ب ــی ســازی و ب داخــل کشــور بوم
ــک  ــوان ی ــه عن ــورمان ب ــاال در کش ــیار ب ــن بس ــای ام ــود فض ــان از وج توالیی
مزیــت بــرای ســرمایه گــذاری یــاد کــرد و در ایــن خصــوص گفــت: از آنجایــی 
ــا در  ــتند، م ــران هس ــذاری در ای ــرمایه گ ــاده س ــورها آم ــیاری از کش ــه بس ک
ادامــه راه خواهیــم توانســت ماننــد کشــورهای چیــن و ترکیــه تجهیــزات 
ــه  ــا کیفیــت مشــابه برندهــای معــروف دنیــا ب ســاخته شــده در کشــورمان را ب

ــم. ــادر نمای ــایر کشــورها ص س
ــن تاشــها  ــرد: نتیجــه همــه ای ــار ک ــی ســخنان خــود اظه وی در بخــش پایان
بــرای صنعــت مــا خودبــاوری اســت بــه نحــوی کــه نیــروی جــوان و تحصیــل 
کــرده مــا در حــال بــاور ایــن مهــم اســت کــه بــا باالتریــن امنیــت و باالتریــن 
ســطح آمــوزش دانشــگاهی کــه در کشــور وجــود دارد و بــا توجــه بــه بهتریــن 
ــیار  ــطوح بس ــت در س ــم توانس ــت ،خواهی ــود اس ــه موج ــه در منطق ــازاری ک ب
باالیــی نســبت بــه شکســت انحصــار ســاخت کارخانجــات و تجهیــزات و 

ــم. ــدام کنی ــازار اق ــن ب ــه دســت گرفت ــن ب همچنی

در راستای اقتصاد مقاومتی انجام شد؛

تأمین 100 درصدی سنگ آهن و گندله مورد نیاز فوالد مبارکه از داخل کشور

به میزبانی فوالد مبارکه انجام شد؛

برگزاری مراسم باشکوه بزرگداشت خبرنگار شهید محسن خزایی در اصفهان

معاون خرید فوالدمبارکه:

بومی سازی صنعت فوالد متوقف نمی شود

ــیما و  ــگار صداوس ــی خبرن ــن خزای ــهید محس ــگار ش ــت خبرن ــم بزرگداش مراس
ــن شــرکت  ــی ای ــه همــت و میزبان ــه ب ــوالد مبارک ــی ف ــط عموم ــر اســبق رواب مدی
و بــا حضــور مدیرعامــل، معاونــان، مدیــران و کارکنــان مجموعــه، خانــواده شــهید 
ــرکل صداوســیمای اصفهــان، شــهردار و جمعــی از دیگــر مســئوالن  ــی،  مدی خزای
و فرماندهــان نظامــی و انتظامــی اصفهــان، در خیمــه حســینی گلســتان شــهدای 

ــزار شــد. ــان برگ اصفه
ــل  ــبحانی مدیرعام ــر س ــن مراســم دکت ــیه ای ــزارش شــمیم وطــن، در حاش ــه گ ب
ــخصیتی و  ــای ش ــی ه ــه ویژگ ــاره ب ــا اش ــگاران ب ــع خبرن ــه، در جم ــوالد مبارک ف

اخاقــی ایــن شــهید مدافــع حــرم تصریــح کــرد: شــهید خزایــی در هــر جایگاهــی 
ــران را ســرلوحه کار خــود  ــود، پاســداری از ارزشــهای جمهــوری اســامی ای کــه ب
ــداری  ــال امانت ــار را در کم ــات و اخب ــا اطاع ــرد ت ــاش میک ــی داد و ت ــرار م ق
ــه  ــؤال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــبحانی در پاس ــر س ــاند. دکت ــان برس ــوش مخاطب ــه گ ب
خبرنــگاران چگونــه مــی تواننــد راه ایــن خبرنــگار شــهید را ادامــه دهنــد؟، گفــت: 
همانگونــه کــه شــهید خزایــی بــر ایــن امــر همــت مــی گماشــت، ادامــه دهنــدگان 
ــا اســتفاده از فضــای رســانه  ــد، دشــمنان ب ــی بدانن ــه خوب ــد ب ــز بای راه ایشــان نی
ســعی دارنــد، دســتاوردهای دنیــای اســام را سانســور نماینــد، ایــن رســالت اصلــی 
ــا بیــان حقایــق و روشــنگری، تــاش دشــمنان را خنثــی  ــگاران اســت کــه ب خبرن
ــن شــهید  ــه ای ــی ک ــرد: از آنجای ــه خاطرنشــان ک ــوالد مبارک ــل ف ــد. مدیرعام کنن
واالمقــام از جنــس اصحــاب رســانه بــود، در دوران کاری پــر خیــر و برکــت خــود 
در فــوالد مبارکــه نیــز همــواره ســعی مــی نمــوده اســت تــا دســتاوردهای جبهــه 

ــه ســمع و نظــر مخاطبــان برســاند.  ــی ب ــه خوب صنعــت کشــور را ب
ــای  ــره ه ــور از چه ــی پ ــام نیل ــت االس ــم حج ــن مراس ــزارش در ای ــن گ بنابرای
ــل  ــزادی مدیرعام ــدی اف ــن احم ــتان و همچنی ــی و ســخنرانان برجســته اس مذهب
ــراد ســخن پرداخــت و ســپس محمــد یزدخواســتی  ــه ای ــان ب صداوســیمای اصفه
ــه  ــی و مدیح ــه خوان ــه نوح ــام ب ــم الس ــت علیه ــان اهلبی ــوری از مداح و منص
ــی  ــر شهیدمحســن خزای ــن مراســم تصوی ــی اســت در ای ــد. گفتن ســرایی پرداختن
ــودی از دوران  ــوان یادب ــه عن ــپاهان ب ــه س ــوالد مبارک ــال ف ــم فوتب ــاس تی ــا لب ب
ــواده  ــه خان ــان ب ــه اصفه ــوالد مبارک ــرکت ف ــهید در ش ــن ش ــه ای ــت صادقان خدم

ــد. ــدا ش وی اه

حضور موفق شرکت ورق خودرو 
چهارمحال و بختیاری در سیزدهمین 

نمایشگاه بین المللی ایران متافو

ــت  ــبت گرامیداش ــه  مناس ــیج و ب ــه بس ــا هفت ــان ب همزم
یــاد و خاطــره شــهدای هشــت ســال دفــاع مقــدس، 
مراســم یــادواره شــهدای معــزز خانــواده شــرکت ورق 
ــا حضــور  خــودرو و بســیج کارگــری شهرســتان بروجــن، ب
خانــواده هــای معظــم شــهدا، فرماندهــان و مســئوالن 
مســئوالن  از  جمعــی  شــهید،  بنیــاد  مدیــرکل  ســپاه، 
اســتان چهارمحــال و بختیــاری و شهرســتان بروجــن و 
مدیرعامــل و کارکنــان شــرکت ورق خــودرو در محــل ایــن 

ــد. ــزار ش ــرکت برگ ش
ــگاه  ــام و جای ــوص مق ــخنرانان در خص ــن س ــن آئی در ای
ــف  ــای مختل ــه ه ــیج در عرص ــور بس ــهدا و حض ــع ش رفی

ــد. ــخن کردن ــراد س ــاب ای انق
ــگاه بســیج  ــه همــت پای ــن مراســم کــه ب گفتنــی اســت ای
کارگــری امــام علــی )ع( شــرکت ورق خــودرو برگــزار 
شــد، بــا اهــداء لــوح تقدیــر و تندیــس یادبــود از خانــواده 

ــد. ــل ش ــهدا تجلی ــم ش ــای معظ ه
ــور  ــهید و ام ــاد ش ــرکل بنی ــم مدی ــن مراس ــان ای در پای
ــتان  ــاری و شهرس ــال و بختی ــتان چهارمح ــران اس ایثارگ
ــی  ــهدا ط ــم ش ــای معظ ــواده ه ــی از خان ــن و جمع بروج
نشســت جداگانــه ای بــه پــاس قدردانــی از برگــزاری ایــن 
ــیج  ــت بس ــگاه مقاوم ــده پای ــل و فرمان ــم از مدیرعام مراس

ــد. ــر نمودن ــودرو تقدی ــرکت ورق خ ش

برگزاری مراسم یادواره شهدای خانواده 
شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری

گداخت قیمت در بازار فلزات شهر
قیمت ورق فوالدی بیش از 10 درصد 

رشد کرد

صدای مردم
پیامک: 30007957009751

بــه گــزارش هفتــه نامــه شــمیم وطــن ، مهــدی توالییان بــا اشــاره بــه خوداتکایی 
فــوالد مبارکــه در تأمیــن تجهیــزات و قطعــات مــورد نیــاز بــرای خطــوط تولیــد، 
گفــت: در ســال جــاری حــدود 89 درصــد از مبلــغ ســفارش های خریــد فــوالد 
ــغ آن بیــش از 34  مبارکــه در بخــش قطعــات در داخــل تأمیــن شــده کــه مبل

ــرآورد می شــود. ــال ب هــزار میلیــارد ری
ــه،  ــر ســنگ آهــن و گندل ــه مشــتمل ب ــواد اولی ــن م ــزود: در بخــش تأمی وی اف
ــاری  ــال ج ــن بخــش در س ــوده و در ای ــن از داخــل ب ــر تأمی ــز شــرکت ب تمرک

ــه اســت. رشــد مناســبی صــورت گرفت
ــه از کشــورهای  ــاده اولی ــن م ــه تأمی ــا اشــاره ب ــوالد مبارکــه ب ــد ف ــاون خری مع
ــح کــرد: در حــال حاضــر مــواد اولیــه  ــن در ســال های قبــل تصری هنــد و بحری
ــد، ســنگان و ســیرجان  ــق، زرن ــی شــامل گل گهــر، باف شــرکت از معــادن داخل

ــوند. ــن می ش تأمی
ــا  ــه ب ــری در رابط ــم رهب ــام معظ ــی مق ــت های اباغ ــه سیاس ــاره ب ــا اش وی ب
ــوالد  ــت: ف ــار داش ــع اظه ــی صنای ــش فن ــازی دان ــی و بومی س ــاد مقاومت اقتص
ــز راه نجــات خــود را در بومــی ســازی  ــم نی مبارکــه در همــان ســال های تحری
ــه ایــن روش روی آورد  تجهیــزات و تأمیــن داخلــی اقــام مصرفــی می دیــد و ب
ــا  ــا دنی امــا در همــان زمــان نیــز اســتفاده از دانــش و فنــاوری روز و ارتبــاط ب

ــی شــدن فــوالد مبارکــه مــد  ــرای تحقــق هــدف جهان ــه عنــوان یــک اصــل ب ب
ــرار گرفــت. نظــر ق

ــت  ــی را موفقی ــی قبل ــات خارج ــا قطع ــی ب ــات داخل ــی قطع ــان جایگزین توالیی
ــه  ــات از تهی ــام مراحــل ســاخت قطع ــام داشــت: تم ــرد و اع ــف ک ــز توصی آمی
نقشــه ها تــا مهندســی معکــوس و بــه کار گیــری کارشناســان خبــره بــا ســرمایه 
گــذاری عظیــم فــوالد مبارکــه انجــام شــد و پــس از چنــد مرحلــه اصــاح نقشــه 

ــا موفقیــت صــورت گرفــت. و فرآینــد ســاخت، جایگزینــی قطعــات داخلــی ب
ــور  ــد کش ــار چن ــات در اختی ــن قطع ــیاری از ای ــد بس ــار تولی ــزود: انحص وی اف

ــد. ــن انحصــار ش ــه شکســتن ای ــق ب ــه موف ــوالد مبارک ــود و ف خــاص ب
ــوالد در  ــت ف ــازی صنع ــی س ــرد: بوم ــد ک ــه تأکی ــوالد مبارک ــد ف ــاون خری مع
ــت و در  ــه اس ــز گرفت ــترین نی ــرعت بیش ــه س ــه بلک ــان نیافت ــی پای ــرایط فعل ش
ــوزه  ــی در ح ــر جهان ــرکت های معتب ــا ش ــی ب ــرات مثبت ــه مذاک ــن رابط همی
ــر  ــت و ب ــورت پذیرف ــد ص ــوط تولی ــداث خط ــات و اح ــزات، قطع ــاخت تجهی س
ــا  ــکاری ب ــان هم ــه خواه ــه شــرکت های خارجــی ک ــد شــد ک ــن شــرط تأکی ای
ــه شــرط انتقــال دانــش فنــی ســاخت قطعــات  فــوالد مبارکــه هســتند، فقــط ب
در داخــل کشــور ایــران و ارائــه محصــول بــا کیفیــت و قیمــت تمــام شــده کامــًا 

ــند. ــته باش ــکاری داش ــا هم ــا م ــد ب ــی می توانن رقابت

شــرکت ورق خــودرو چهارمحــال و بختیــاری در ســیزدهمین 
ــه در محــل دائمــی  ــو ک ــران متاف ــی ای ــن الملل نمایشــگاه بی
ــن  ــزار شــد، آخری ــران برگ ــی ته ــن الملل ــای بی نمایشــگاه ه
دیــد  معــرض  در  را  خــود  محصــوالت  و  دســتاوردها 
ــزارش  ــه گ ــرار داد. ب ــی ق ــی و خارج ــدگان داخل بازدیدکنن
ــگاه  ــن نمایش ــودرو، در ای ــرکت ورق خ ــی ش ــط عموم رواب
ــا هــدف معرفــی محصــوالت مختلــف  شــرکت ورق خــودرو ب
تولیــدی خــود از جملــه گریدهــای کششــی - فــوق کششــی

بــاالی میکروآلیــاژی  DX54-DX53 و DX56 و اســتحکام 
E275 و E335 و دوفــازی و همچنیــن گســترش راهکارهــای 
روابــط تجــاری در زنجیــره تأمیــن و بازارهــای هــدف از 
جملــه افزایــش ســهم صــادرات و ورود بــه بازارهــای جدیــد، 
حضــوری فعــال و گســترده داشــت؛ بــه نحــوی کــه بازرگانــان 
 FIVES بلژیــک و شــرکت CMI و شــرکتهای خارجــی همچــون
ــا حضــور و تشــکیل جلســه در غرفــه شــرکت ورق  فرانســه ب
خــودرو بــا توانمندیهــای ایــن شــرکت در حــوزه تولیــد 
ــدند  ــنا ش ــی آش ــی و خودروی ــزه صنعت ــوالت گالوانی محص
ــان  ــئوالن و کارشناس ــط مس ــان توس ــرات آن ــه نظ ــه نقط ک
ــه  ــه ب ــا توج ــت ب ــی اس ــد. گفتن ــت ش ــرکت دریاف ــن ش ای
ــب  ــودرو و کس ــرکت ورق خ ــوالت ش ــاالی محص ــت ب کیفی
ــورد  ــرکت م ــن ش ــوالت ای ــا، محص ــتانداردهای روز اروپ اس

ــت. ــرار گرف ــدگان ق ــتقبال بازدیدکنن اس

   مدیر مسئول محترم هفته نامه پربار شمیم وطن
بــه ایــن وســیله مراتــب ســپاس خــود را ازتــاش و زحمــات 
ارزشــمند و صادقانــه جنابعالــی درزمینــه پیشــبرد اهــداف 
اجتماعــي فرهنگــي و سیاســي در شهرســتان مبارکــه 

ــم مــی دارم. تقدی
ــداوم حضــور  ــزت وســامت، ت ــان دوام ع ــزد من از درگاه ای
و تاثیــر آن بزرگــوار درراســتای دســتیابی بــه اهــداف 
ــی و  ــت زندگ ــای کیفی ــي، ارتق ــي و فرهنگ ــه اجتماع عالی
نشــاط مــردم شــریف وپرافتخــار مبارکــه و توســعه پایــدار 

ــئلت دارم. ــران رامس ــامی ای ــوری اس جمه
جمعي از جوانان شهرستان مبارکه

ــه  ــتان  مبارک ــهر س ــرم ش ــئولین محت ــام از مس ــا س    ب
ــراغ  ــردن چ ــه ک ــرح 3 زمان ــه ط ــتم  ک ــمند هس خواهش
ــد. ــرار دهن ــتور کار ق ــیج را  در دس ــی  3راه  بس راهنمای

ــام  ــی انج ــرام کنترل ــن تلگ ــازی وای ــای مج ــرا درفض    چ
ــروه  ــون گ ــروس محلش ــرغ وخ ــرای م ــی ب ــه هرک نمیش
کــه   هــم  هرچیــزی  توهرشهرواســتانی  داده  تشــکیل 
دوســت دارنــد ازواقعیــت تــادروغ نســبت میدنــد آیــا 
ــتیش  ــورد صحــت ودرس ــب رااصادرم ــن مطال ــی ازای خیل
فکرمیکنیــم یافقــط ســریع فورواردمیکنیم...فضــای مجــازی 
افرادشــده...آیاموقع  برخــی  سواســتفاده  بــرای  محلــی 

کنتــرل وهدفمندکــردن ایــن فضانشــده؟

    زمزمــه هــای شــنیده شــده قراره باویاســازیها درحاشــیه 
زاینــده درشهرســتان مبارکــه برخوردشــود اینکــه دســتگاه 
ــحال  ــه ماخوش ــال کن ــرح رادنب ــت ط ــی چقدرباجدی قضای
ــی  ــا حت ــه خودم ــود چونک ــایدعدالت برقرارش ــیم ش میش
ــددر  ــری رابهمــون ندان ــک ده مت ــک اتاق اجــازه ســاخت ی
ویاســاخته  مــا  اماهمســایه  وبخشــداری  شــهرداری 
کــه گــردن دردمیگــری تــا بخــوای تاباالویاراببینــی. 
خواهشــا  بگیــره  صــورت  برخــوردی  قــراره  حاالکــه 
ــای  ــا  توزمینه ــا وســاخت وســاز ه میشــه بادیوارکشــی ه
کشــاورزی هــم برخوردکننــد جالبــه توزمینهــای کشــاورزی 
ــران  ــای بلندوگ ــارت ه ــاورزی عم ــوالت کش ــای محص بج
مایــه سبزشــده...موندیم کــه شــهرکهای ویایــی یــا مــزارع 

ــاورزی؟؟؟ کش

ــان  ــران در کارش ــئوالن و مدی ــه مس ــام، کاش هم     س
دلســوز بودنــد، میخواســتم از صمیــم قلــب از امــام جمعــه 
محتــرم مبارکــه ، کــه در موکــب هــای مســتقر در کربــای 
ــاش  ــا ت ــا دلســوزی و ب ــه گذاشــت وب ــی از جــان مای معل
همــه امــور را مدیریــت میکــرد تشــکر کنــم، ای کاش 
مدیــران و مســئوالن شهرســتان مبارکــه از او یــاد بگیرنــد.

انشااهلل.
ــه یــک  بخشــودگی اهــل گنــه در صــف محشــر وابســته ب

گــردش چشــمان حســین)ع( اســت.

عملکــرد  ازشهردارمجلســی  داشــتم  ســوال  ســام    
شــهرداری باتوجــه بــه بودجــه کــه اختصــاص یافتــه 
درچــه قســمتهایی هزینــه میشــه آیانبودشــورا درایــن 
ــی  ــارت مردم ــی ونبودنظ ــث خاموش ــی باع ــه زمان مرحل

آورد.. نمــی  بوجــود  شــهری  درامورمدیریــت 

   ســام شــهردارمحترم شهرمجلســی چندوقتــه قبــل 
ــت داریــم  ــد درخواس ــع کردی ــی درب منــازل توزی کتاب
ــکات  ــت مش ــرای روی ــی ب ــم هرچندازگاه ــی ه جنابعال
ــا  ــا ســری بزنید..باالخــره شــهرداری نوپ ــای م درکوچــه ه
بایــد خیلــی حســاب شــده ســنگ بنــای فعالیتهــای آینــده 

رادرنظربگیــره

ــه  ــوالد مبارک ــیاه ف ــت ورق س ــان، قیم ــازار ورق اصفه در ب
امــروز 20 تومــان افزایــش یافــت و بــه 2 هــزار و 280 تومــان 
رســید، ورق 6 میلی متــری نیــز 2 هــزار و 320 تومــان 

ــد. ــه ش معامل
بــه گــزارش پایــگاه خبــری شــمیم ایــران بــه نقــل ازفــارس، 
بــازار فلــزات شــهر کــه در یــک ســال اخیــر درگیــر مشــکات 
ــای  ــود در طــی هفته ه ــت ب ــا و قیم ــراوان در بخــش تقاض ف
اخیــر مجــدداً رونــق از دســت رفتــه خــود را بــاز یافتــه و انــواع 
محصــوالت فــوالدی پــس از طــی کــردن دوره طوالنــی افــت 

قیمــت، بــا رشــد مناســب قیمــت مواجــه شــدند.
ــه  ــوالد مبارک ــیاه ف ــت ورق س ــان، قیم ــازار ورق اصفه در ب
امــروز 20 تومــان افزایــش یافــت و بــه 2 هــزار و 280 تومــان 
رســید. ورق 6 میلی متــری نیــز 2 هــزار و 320 تومــان 

ــد. ــه ش معامل
بــر همیــن اســاس، قیمــت ورق 8 میلی متــر و 10 میلی متــری 

نیــز بــه ترتیــب 2 هــزار و 285 و 2 هــزار و 275 ثبت شــد.
ــزی و  ــات فل ــت مقطوع ــش قیم ــل افزای ــازار دلی ــاالن ب فع
و همین طــور  قیمــت جهانــی  افزایــش  را  ورق  خصوصــاً 

می داننــد. آزاد  دالر  نــرخ  تحریــک 
بــه گفتــه یکــی از فروشــندگان بــازار آهــن اصفهــان، 
ــته از  ــه گذش ــی 2 هفت ــوالدی ط ــوالت ف ــای محص قیمت ه
ــرد  ــت میلگ ــوده و قیم ــوردار ب ــه ای برخ ــل ماحظ ــد قاب رش
در بــازار 17 درصــد و ورق گــرم 20.6 درصــد افزایــش یافتــه 
ــون قیمــت  ــدای ســال 2016 تاکن اســت و در مجمــوع از ابت
ــازار تهــران 60 درصــد و ورق گــرم 39 درصــد  میلگــرد در ب

ــته اســت. رشــد داش
در بــازار بــورس کاال نیــز التهابــات قیمتــی و بازگشــت رونــق 
مشــهود اســت و امــروز عرضــه محصــوالت فــوالد مبارکــه در 
رینــگ فلــزات بــا افزایــش تقاضــا و رشــد 10 درصــدی قیمــت 

همــراه بــود.
ــل  ــه شــرح ذی ــن شــرکت ب ــب، محصــوالت ای ــن ترتی ــه ای ب

ــد: ــرار گرفتن ــه ق ــورد معامل م
:B ورق گرم

ــن،  ــزار و 700 ت ــه29 ه ــن، عرض ــزار و 528 ت ــا 52 ه تقاض
ــقف  ــت س ــه قیم ــن و ب ــزار و 700 ت ــه 29 ه ــدار معامل مق

ــال. ــزار و 965 ری ــی 19ه رقابت
:C ورق گرم

ــن،  ــزار و 200 ت ــه 24 ه ــن، عرض ــزار و 70 ت ــا 37 ه تقاض
ــقف  ــت س ــه قیم ــن و ب ــزار و 200 ت ــه 24 ه ــدار معامل مق

ــال. ــزار و 855 ری ــی 19 ه رقابت
ورق سرد:

ــدار  ــن، مق ــزار ت ــه 5ه ــن، عرض ــزار و 900 ت ــا 14 ه تقاض
ــزار  ــی 23 ه ــه قیمــت ســقف رقابت ــن و ب ــزار ت ــه 5 ه معامل

و 122 ریــال.
ورق گالوانیزه:

تقاضــا 7 هــزار و 300 تــن، عرضــه 3هــزار تــن، مقــدار معاملــه 
ــزار و 730  ــی 26 ه ــقف رقابت ــت س ــه قیم ــن و ب ــزار ت 3 ه

ریــال.
ورق قلع اندود:

عرضه این محصول حذف گردید
:SM تختال

ــه  ــن، مقــدار معامل تقاضــا 18 هــزار تــن، عرضــه 30 هــزار ت
ــال ــه 14 هــزار و 200 ری ــه قیمــت پای ــن و ب 13 هــزار ت

همشــهریان عزیــز میتواننــد کتــاب مســئولیت پذیری 
ــتادحاج  ــم اس ــه قل ــام ب ــزی در اس ــئولیت گری و مس
ــع در  ــفق واق ــی ش ــی را از کتابفروش ــه وکیل عبدال
خیابــان ســلمان جنــب بانــک ملــی تهیــه و مطالعــه 

نماینــد
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ــا  ــان و بي خانمان ه ــه متکدی ــیدگي ب ــوع رس ــار موض ــتین ب ــن ، نخس ــمیم وط ش
ــي  ــید و ط ــب رس ــه تصوی ــور ب ــي اداري کش ــوراي عال ــال 78 در ش ــرداد س در خ
آن مصــوب شــد کــه 11 دســتگاه اجرایــي از جملــه شــهرداري، بهزیســتي، کمیتــه 
امــداد، نیــروي انتظامــي،  وزارت بهداشــت و دیگــر دســتگاه  هــاي ذیربــط در ایــن امــر 

ــد. ــي را انجــام دهن اقدامات
ــار در دوره ســوم  ــرای نخســتین ب ــه در نصــف جهــان ب پیشــنهاد ســاخت گــرم خان
شــورا بیــان شــد و اعضــای شــورای اســامی شــهر اصفهــان بــاز هــم موافقــت خــود 
را بــا ســاخت گرمخانــه کــه محلــی بــرای اســکان موقــت 1 یــا 2 شــب افــراد اســت، 

اعــام کردنــد.
در دوره چهــارم شــورای شــهر اصفهــان بازهــم بــر احــداث گرمخانــه در دیــار نصــف 
جهــان تاکیــد شــد تــا اینکــه ســرانجام بــا مســاعدت تعــدادی از خّیــران بــه عنــوان 
ــه ای در  ــان گرمخان ــهرداری اصفه ــت ش ــا حمای ــاد و ب ــردم نه ــای م ــازمان ه س

ــدازی شــد. ــان راه ان ــه 14 شــهرداری اصفه محــدوده منطق
ــی  ــاره م ــن ب ــان در ای ــهرداری اصفه ــهری ش ــات ش ــع تخلف ــر پیشــگیری و رف مدی
ــن ســرمای  ــان و همچنی ــه در شــهر اصفه ــدازی گرمخان ــه راه ان ــا توجــه ب ــد: ب گوی
ــدند و  ــی ش ــهر مشــاهده م ــه در ش ــا ک ــواب ه ــن خ ــع آوری کارت ــرح جم ــوا، ط ه

ــت. ــرار گرف ــتور کار ق ــود نداشــت، در دس ــا وج ــکان آنه ــرای اس ــی ب فضای
مجتبــی کاظمــی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن گرمخانــه بــا مســاعدت تعــدادی از خّیــران 
بــه عنــوان ســازمان هــای مــردم نهــاد و بــا حمایــت شــهرداری اصفهــان دایــر شــده 
اســت، ادامــه مــی دهــد: بــا توجــه بــه ســردی هــوا تمــام کارتــن خــواب هــای ســطح 
شــهر و حاشــیه شــهر را جمــع آوری و تحویــل گرمخانــه دادیــم کــه در آن مــکان بــا 
صبحانــه، نهــار و شــام و همچنیــن غذاهــای گــرم از افــراد کارتــن خــواب پذیرایــی 

مــی شــود.
وی ظرفیــت گرمخانــه اصفهــان را 50 تــا 60 نفــر اعــام کــرده و خاطــر نشــان مــی 
کنــد: ایــن گرمخانــه در گذشــته بــه حالــت کمــپ بــوده امــا در حــال حاضــر مجهــز 

بــه وســایل گرمایشــی و سرمایشــی و تخــت خــواب در دو ســالن بــزرگ اســت.
ــد:  ــی کن ــه م ــان اضاف ــهرداری اصفه ــهری ش ــات ش ــع تخلف ــگیری و رف ــر پیش مدی
ــض و  ــه تعوی ــه گرمخان ــس از ورود ب ــه پ ــن خــواب بافاصل ــراد کارت ــای اف ــاس ه لب
از نظــر بهداشــتی و پزشــکی بــه وســیله تیــم پزشــکی مســتقر در گرمخانــه چــکاب 
و کنتــرل مــی شــوند تــا آن دســته از افــرادی کــه معتــاد هســتند بــه کمــپ هــای 

ــاد هدایــت شــوند. ــرک اعتی ت
ــرپناهی  ــان س ــهر اصفه ــا در ش ــواب ه ــن خ ــه کارت ــندی از اینک ــراز خرس ــا اب وی ب
امــن و مکانــی بــرای اســتراحت و آرامــش دارنــد، خاطرنشــان مــی کنــد: در گرمخانــه 
اصفهــان پذیــرش افــراد کارتــن خــواب در تمــام ســاعات شــبانه روز انجــام مــی شــود.

ــا اجــرای طــرح جمــع آوری کارتــن خــواب هــای شــهر  ــا اعــام اینکــه ب کاظمــی ب
اصفهــان، 39 نفــر جمــع آوری شــدند، ادامــه مــی دهــد: تعــداد 4 نفــر از ایــن افــراد 
زن بودنــد کــه بــه یکــی دیگــر از مــکان هــا ارجــاع و مابقــی تحویــل گرمخانــه شــدند.

وی تاکیــد مــی کنــد: در حــال حاضــر شــهر اصفهــان از وجــود افــراد کارتــن خــواب 
پــاک شــده اســت.

شهر اصفهان از وجود افراد بی دفاع پاک است

ــاره معــاون فرهنگــی اجتماعــی شــهرداری اصفهــان معتقــد اســت: یکــی  ــن ب در ای
از آســیب هایــی کــه بــه تبــع گســترش شهرنشــینی و تغییــر ســبک زندگــی مــردم 
حاصــل شــده تحــت عنــوان افــراد بــی خانمــان و بــی دفــاع از آنهــا یــاد مــی کننــد.

علــی قاســم زاده مــی گویــد: همانگونــه کــه در شــهرها فضاهــای بــی دفــاع وجــود 
دارد، انســان هــای بــی دفــاع نیــز محصــول فرآیندهــای مختلــف اجتماعــی هســتند؛ 
همــان افــرادی کــه از محیــط خانــواده و اجتمــاع طــرد شــده و تحــت عنــوان افــراد 

بــی خانمــان یــا کارتــن خــواب هــا از آنهــا یــاد مــی کننــد.
ــه مهمــی اســت کــه  ــاع مقول ــی دف ــه ی انســان هــای ب وی ادامــه مــی دهــد: مقول

ــف اســت. ــد مشــارکت دســتگاههای مختل حــل آن نیازمن
معــاون فرهنگــی اجتماعــی شــهرداری اصفهــان افــراد بــی دفــاع طــرد شــده را بــه 
دو گــروه بــی خانمانــی انتقالــی یــا بــی خانمانــی مزمــن تقســیم کــرده و اضافــه مــی 
کنــد: بــی خانمانــی انتقالــی بــه آن دســته از افــرادی گفتــه مــی شــود کــه بــه دلیــل 
ــن  ــاح کارت ــه اصط ــا ب ــی و ی ــی خانمان ــار ب ــدت دچ ــاه م ــور کوت ــه ط ــکات ب مش
ــی برایشــان  ــه زندگ ــا ب ــکان بازگشــت آنه ــع مشــکل ام ــا رف ــد و ب ــی شــده ان خواب
ــی  ــان طردشــدگان اجتماع ــه هم ــن ک ــان مزم ــی خانم ــراد ب ــا اف ــن اســت، ام ممک
هســتند و بــه دالیــل مختلفــی دچــار آســیب شــده انــد ، بــه خاطــر ایرادهایــی کــه 
ــی شــان همچــون حــق ســرپناه ، خــوراک و  ــوق اجتماع ــد از برخــی حق داشــته ان

ــا آب آشــامیدنی ســالم محــروم هســتند . پوشــاک و ی
وی تاکیــد مــی کنــد: افــراد بــی دفــاع و بــی خانمــان عوارضــی ایجــاد مــی کننــد کــه 
ــزه و جــرم در جامعــه، گســترش بیمــاری  از جملــه آنهــا مــی تــوان بــه گســترش ب
هــای ُمســری و عفونــی مثــل ایــدز و هپاتیــت، تزلــزل بنیــان خانــواده هــا، نازیبایــی 

و مخــدوش شــدن چهــره شــهر، اشــاره کــرد.
قاســم زاده بــا بیــان اینکــه شــهر اصفهــان در واقــع از وجــود افــراد بــی دفــاع پــاک 
ــه در  ــت ک ــه ای اس ــه گون ــان ب ــهر اصفه ــرایط در ش ــد: ش ــی کن ــار م ــت ، اظه اس
ــی  ــراد ب ــردد اف ــا ت ــردی و ب ــده ولگ ــا پدی ــی ب ــه صــورت شــایع و علن ــن شــهر ب ای
ــه در  ــی ک ــن خواب ــدک کارت ــداد ان ــان تع ــرای هم ــا ب ــه رو نیســتیم ام خانمــان روب

ــود. ــی بســیار پســندیده ب ــه اقدام ــی شــد، احــداث گرمخان شــهر مشــاهده م

با همکاری خیران و شهرداری اصفهان صورت گرفت

گرمخانه اصفهان سرپناهی امن برای کارتن خواب های شهر

افتتاحیــه  مراســم  در  صیرفیــان  باقــر   ، وطــن  شــمیم 
نوزدهمیــن نمایشــگاه تخصصــی- صادراتــی فــرش دســتباف 
ــوان ســال اقتصــاد  ــه عن ــار داشــت: امســال ب ــان، اظه اصفه
مقاومتــی هیــچ صنفــی هماننــد فــرش زیــر فشــارهای 

ــود. ــادی نب اقتص
ــرش  ــره اول ف ــدگان در زنجی ــه بافن ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــه  ــت ک ــالی اس ــدود 11 س ــت: ح ــار داش ــد، اظه ــرار دارن ق
بیمــه بافنــدگان قالــی اجــرا و تاکیــد شــد کــه آنهــا بعــد از 
پرداخــت 10 ســال بیمــه، بازنشســته مــی شــوند امــا تاکنــون 

کســی بازنشســته نشــده اســت.
ــر  ــاد ب ــا انتق ــان ب ــتباف اصفه ــرش دس ــه ف ــس اتحادی رئی
اینکــه در بحــث بیمــه قالیبافــان ســلیقه ای عمــل مــی شــود، 
گفــت: افــرادی کــه 10 ســال بیمــه پرداخــت کــرده بودنــد و 
اکنــون بعــد از پنــج ســال خواســتار دریافــت دفترچــه بیمــه 
ــال  ــه 5 س ــد حــق بیم ــه بای ــود ک ــی ش ــوان م هســتند، عن

دیگــر را پرداخــت کننــد.
وی در خصــوص مشــکات تولیدکننــدگان فــرش، بیــان 
داشــت: امســال 110 هــزار میلیــارد تومــان تســهیات بانکــی 
بــرای توســعه واحدهــای تولیــدی کشــور اختصــاص داد شــده 

کــه امیدواریــم بــه بخــش فــرش نیــز تخصیــص یابــد.
صیرفیــان همچنیــن حلقــه ســوم فــرش را فروشــندگان 
عنــوان کــرد و گفــت: امــروز بــازار فــرش هماننــد ســال هــای 
57 دچــار رکــود شــده اســت و در ایــن شــرایط فروشــندگان 

ــی مواجــه هســتند. ــا فشــارهای اداره کل دارای ب
وی حلقــه چهــارم فــرش را صادرکننــدگان دانســت و افــزود: 
ــد از  ــروز بع ــا ام ــت ام ــق داش ــرش رون ــادرات ف ــی ص زمان
صــادرات فــرش بســیاری از فــرش هــا بــه کشــور برگردانــده 
مــی شــود کــه گمــرک بــرای صادرکننــدگان تعرفــه واردات 

ــرد . ــی گی درنظــر م

رئیس اتحادیه فرش دستباف اصفهان:
بازار فرش دچار رکودی همانند سال 

57 شده است

ــای تشــویقی خــود را  ــه شــهرداری بســته ه ــه اینک ــا توجــه ب شــمیم وطــن ، ب
ــری  ــرای پیگی ــری ب ــال کمت ــهروندان مج ــرد، ش ــی ک ــه م ــال ارائ ــای س در انته
ــویقی از  ــته تش ــن بس ــاری ای ــال ج ــن رو در س ــتند، از ای ــه داش ــت پروان دریاف

ــه شــد. نیمــه ســال ارائ
ــه  ــن و نیم ــان، آذر و دی، بهم ــر و آب ــامل مه ــی ش ــویقی 3 دوره زمان ــته تش بس
اســفند دارد کــه دوره زمانــی مهــر و آبــان بــا 35 درصــد تخفیــف بــرای عــوارض 
ارزش افــزوده بــر تراکــم در نظــر گرفتــه شــد، آذر و دی مــاه شــامل 30 درصــد 

تخفیــف و بهمــن تــا نیمــه اســفندماه شــامل 25 درصــد تخفیــف مــی باشــد.
ــن بســته تشــویقی  ــن روزهــا در همــه نقــاط شــهر از ای ــی ای شــهروندان اصفهان

ــد. ــر شــده ان ــی، باخب ــط طــرح تفصیل شــهرداری اصفهــان در چارچــوب ضواب
یکــی از شــهروندان اصفهانــی دربــاره بســته تشــویقی شــهرداری اصفهــان اظهــار 
مــی کنــد: ایــن بســته هــا باعــث ایجــاد انگیــزه بــرای افــرادی کــه قصــد ســاخت 
ــه ســاختمانی  ــرای دریافــت پروان ــد مــی شــود و کمــک بزرگــی ب و ســاز را دارن

آنهــا اســت.
ــه  ــن پروان ــرای گرفت ــه ب ــود ک ــی ب ــد: چندماه ــی ده ــه م ــکاتی ادام ــی مش عل
ــی  ــر م ــای آن فک ــه ه ــه هزین ــی ب ــا وقت ــودم ام ــه ب ــم گرفت ــاختمانی تصمی س
کــردم ، پشــیمان مــی شــدم تــا اینکــه از بســته تشــویقی شــهرداری اصفهــان بــا 

ــردم. ــدام ک ــن رابطــه اق ــر شــدم و در ای خب
ــه  ــدور پروان ــل ص ــدوارم مراح ــد: امی ــی گوی ــه م ــی ب ــهروند اصفهان ــر ش دیگ
ــویقی  ــته تش ــم از بس ــا بتوانی ــا م ــد ت ــول نینجام ــه ط ــا ب ــاختمانی آنقدره س

شــهرداری اصفهــان اســتفاده کنیــم.
ــد ســاخت و  ــه مــی دهــد: بســته هــای تشــویقی مــی توان ــاس ســعادت ادام عب

ــد. ــری کن ــکاری جلوگی ــار بی ــش آم ــد و از افزای ــق ده ســاز را در شــهر رون
وی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه فکــر مــی کنیــد پرداخــت عــوارض چقــدر مــی 
توانــد بــه آبادانــی شــهر کمــک کنــد؟ مــی گویــد: بــا توجــه بــه اینکــه شــهرداری 
هــا بودجــه دولتــی ندارنــد و بایــد بــه تنهایــی تأمیــن درآمــد کننــد، در پرداخــت 
عــوارض بایــد شــهرداری هــا را همراهــی کــرد تــا شــهرمان از زیبایــی و آبادانــی 

بیشــتری برخــوردار شــود.
رونــق مســکن، اشــتغال و اقتصــاد شــهر بــا بســته تشــویقی ســاخت 

و ســاز
نــادر آخونــدی  مدیــر امــور درآمــد شــهرداری اصفهــان نیــز در ایــن رابطــه اظهــار 
مــی کنــد: بــی شــک شــهروندان از طریــق رســانه هــا در جریــان بســته تشــویقی 
ســاخت و ســاز شــهرداری اصفهــان قــرار گرفتــه انــد کــه امســال طــرح ویــژه ای 
را بــرای ســاخت و ســاز و پرداخــت عــوارض نوســازی و کســب و پیشــه در نظــر 
ــرده  ــک ک ــهرمان کم ــاد ش ــتغال و اقتص ــکن، اش ــق مس ــه رون ــا ب ــم ت ــه ای گرفت

باشــیم.
وی بــا اشــاره بــه بســته تشــویقی ســاخت و ســاز شــهرداری اصفهــان بیــان مــی 
ــی در نظــر گرفتــه شــد کــه شــامل:  ــن بســته تشــویقی 3 دوره زمان کنــد: در ای
مهــر و آبــان بــا 35 درصــد تخفیــف، آذر و دی مــاه شــامل 30 درصــد تخفیــف و 

بهمــن تــا نیمــه اســفندماه شــامل 25 درصــد تخفیــف اســت.
ــر امــور درآمــد شــهرداری اصفهــان خاطرنشــان مــی کنــد: بســته تشــویقی  مدی
ســاخت و ســاز شــهرداری اصفهــان در مهــر و آبــان باعــث تحــرک در بازار مســکن 
شــد و مــورد اســتقبال شــهروندان و انبــوه ســازان قــرار گرفــت و در بخــش بافــت 

فرســوده نیــز شــاهد افزایــش آمــار صــدور پروانــه ســاختمانی بودیــم.
ــر  ــا تأخی ــری آنه ــم گی ــه در تصمی ــرادی ک ــفانه اف ــد: متأس ــی کن ــه م وی اضاف
افتــاد موفــق بــه اســتفاده از ایــن بســته تشــویقی بــا تخفیــف 35 درصــد نشــدند، 
البتــه مــی تواننــد از ایــن بســته کــه بــا 5 درصــد کاهــش تخفیــف وارد آذر مــاه 

شــد، اســتفاده کننــد.

ــن اســت کــه هــر چــه  ــه شــهروندان ای ــا ب ــه م ــد: توصی ــدی اظهارمــی کن آخون
ــاه  ــا 2 م ــه ت ــرا ک ــد چ ــدام کنن ــاختمانی اق ــه س ــت پروان ــرای دریاف ــریعتر ب س
آینــده بعــد از آذر و دی بازهــم 5 درصــد کاهــش در ایــن بســته تشــویقی 

ــت. ــم داش خواهی
ــرمایه  ــا س ــهروندان ی ــد: ش ــی گوی ــان م ــهرداری اصفه ــد ش ــور درآم ــر ام مدی
گــذاران ممکــن اســت نگرانــی هایــی در خصــوص ایــن بســته تشــویقی داشــته 
باشــند از جملــه اینکــه زمــان 2 مــاه، زمانــی نیســت که نســبت بــه دریافــت پروانه 
ســاختمانی اقــدام کننــد، امــا نکتــه حائــز اهمیــت ایــن اســت کــه تســهیات ایــن 
بســته تشــویقی بــه گونــه ای در نظــر گرفتــه شــده کــه شــهروندان مــی تواننــد 
در دوره زمانــی اعــام شــده نســبت بــه شــروع کارهــای ابتدایــی پروانــه و امــور 
مالــی آن تکمیــل و ســایر امــور فنــی پروانــه از جملــه ســازمان نظــام مهندســی، 
ــه  ــبت ب ــام داده و نس ــال انج ــان س ــا پای ــازی را ت ــور شهرس ــر ام ــا دیگ ــه ی بیم

تکمیــل پرونــده اقــدام کننــد.
ــا  ــه ســاختمانی ب ــه هــر دلیلــی صــدور پروان وی اضافــه مــی کنــد: حتــی اگــر ب
مشــکلی برخــورد کــرد، شــهروندان مــی تواننــد تــا پایــان شــهریورماه ســال 96 
ــا در  ــی ه ــن نگران ــد، بنابرای ــدام کنن ــود اق ــده خ ــل پرون ــه تکمی ــبت ب ــز نس نی

ــان از بیــن مــی رود. ــودن زم ــاه ب مــورد کوت
آخونــدی بــا اشــاره بــه پرداخــت هــای غیــر ریالــی نیــز اظهارکــرد: ممکــن اســت 
ــی  ــا م ــن رو آنه ــد، از ای ــکل باش ــی مش ــت ریال ــذاران پرداخ ــرمایه گ ــرای س ب
ــی شــامل ملکــی ،  ــر ریال ــه صــورت غی ــه را ب ــغ پروان ــا 50 درصــد مبل ــد ت توانن

ــد. ــق شــهرداری پرداخــت کنن ــا تواف ــا ســایر شــرایط ب آپارتمــان ی
تمدید پرداخت قبوض عوارض 

مدیــر امــور درآمــد شــهرداری اصفهــان در ادامــه پیرامــون قبــوض عــوارض نیمــه 
ــع  ــوارض را توزی ــوض ع ــهریورماه قب ــال ش ــد: هرس ــی کن ــد م ــال تاکی اول امس
وشــهروندان تــا پایــان مهرمــاه فرصــت داشــتند مبلــغ عــوارض را پرداخــت کننــد، 
امــا امســال توزیــع قبــوض را از ابتــدای مهرمــاه آغــاز و تــا پایــان مهرمــاه توزیــع 

آنهــا بــه پایــان رســید.
ــا حجــم گســترده مراســم  ــان ب ــل اینکــه در مهــر و آب ــه دلی ــه کــرد: ب وی اضاف
ــوض  ــت قب ــت پرداخ ــهروندان فرص ــم و ش ــه بودی ــی مواج ــف مذهب ــای مختل ه
ــاه  ــک م ــووض ی ــت قب ــت پرداخ ــان مهل ــهردار اصفه ــر ش ــا تدابی ــتند، ب را نداش
ــه  ــد کــه نســبت ب ــان آذر مــاه 95 مهلــت دارن ــا پای ــد شــد و شــهروندان ت تمدی
ــتگاه  ــی 480 دس ــه کش ــرده و در قرع ــدام ک ــاه اول اق ــوارض 6 م ــت ع پرداخ
دوچرخــه برقــی شــرکت کننــد کــه 240 دوچرخــه مربــوط بــه عــوارض نوســازی 
ــوارض کســب و  ــه ع ــوط ب ــر مرب ــی دیگ ــران شــهری و 240 دوچرخــه برق و عم

پیشــه مــی باشــد.

تحرک در بازار مسکن با بسته تشویقی ساخت و ساز شهرداری اصفهان

شــمیم وطــن ، منصــور نجفــی اظهــار کــرد: مناســب ســازی 
معابــر بلــوار آیینــه خانــه بــرای تــردد روان جانبــازان و 

ــت. ــت اجراس ــوالن در دس معل
وی افــزود: ایــن پــروژه تاکنــون 80 درصــد پیشــرفت داشــته 

اســت.
ــه مناســب  ــا اشــاره ب ــر منطقــه 6 شــهرداری اصفهــان ب مدی
ســازی پیــاده رو هــای خیابــان هــای نیکبخــت و شــیخ مفیــد 
ادامــه داد: 200 میلیــون تومــان بــرای مناســب ســازی معابــر 

منطقــه 6 شــهرداری اصفهــان در نظــر گرفتــه شــده اســت.

شــمیم وطــن ، علــی اصغــر شــاطوری اظهــار کــرد: بــا توجــه 
ــان  ــردد آس ــور ت ــه منظ ــهروندان ب ــای ش ــت ه ــه درخواس ب
اهالــی منطقــه روکــش آســفالت خیابــان گلســتان در دســتور 

کار قــرار گرفــت.
ــه طــول 3000  ــان ب ــن خیاب ــزود: روکــش آســفالت ای وی اف
ــا  متــر و عــرض بیــش از 9 متــر حدفاصــل چهــارراه هســا ت

ســه راه ملــک شــهر در حــال انجــام اســت.
مدیــر منطقــه 7 شــهرداری اصفهــان بــا اشــاره بــه پیشــرفت 
90 درصــدی ایــن پــروژه، عنــوان کــرد: بــرای روکــش 
آســفالت خیابــان گلســتان 2 میلیــارد و 400 میلیــون تومــان 

ــه شــده اســت. در نظــر گرفت
ــرای دفــع آب  شــاطوری ادامــه داد: در ایــن مســیر 5 چــاه ب

هــای ســطحی حفــر شــده اســت.

ــه  ــا توج ــرد: ب ــار ک ــت اظه ــا برک ــن ، محمدرض ــمیم وط ش
بــه وجــود ریزگردهــا و آلودگــی هــای صنعتــی شــمال شــهر 
ــروری  ــی ض ــارک جنگل ــبز و پ ــای س ــداث فض ــان اح اصفه

اســت.
ــه  ــه ب ــی مهدی ــتان جنگل ــی بوس ــات اجرای ــزود: عملی وی اف

ــت. ــت اجراس ــر در دس ــزار مت ــاحت 27 ه مس
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب ــر منطقــه 12 شــهرداری اصفهــان ب مدی
ــت،  ــته اس ــرفت داش ــد پیش ــون 20 درص ــروژه تاکن ــن پ ای
عنــوان کــرد: بوســتان مهدیــه ظــرف 4 مــاه آینــده تکمیــل 

مــی شــود.
ــه  ــزار و 500 اصل ــک 2 ه ــده نزدی ــه داد: در آین ــت ادام برک
درخــت در ایــن مــکان کاشــته مــی شــود کــه ایــن مــکان را 

بــه پــارک جنگلــی تبدیــل خواهــد کــرد.
وی اضافــه کــرد: احــداث آبنمــا و آمــاده ســازی ایــن مــکان 
ــی و  ــرایط اقلیم ــه ش ــه نســبت ب ــی ک ــرای کاشــت گیاهان ب
کــم آبــی مقــاوم باشــد از دیگــر مــوارد در نظــر گرفتــه شــده 

بــرای ایــن پــروژه اســت.

شــمیم وطــن ، حســین کارگــر اظهــار کــرد: بــه دنبــال پیــاده 
ــردن آن در  ــام)ره( طــرح ســنگفرش ک ــدان ام ــردن می راه ک

دســتور کار شــهرداری منطقــه 3 قــرار گرفــت.
وی بــا اشــاره بــه پیشــرفت 95 درصــدی ایــن طــرح افــزود: 
اکنــون ســاماندهی ســنگفرش گــذر اطــراف آب نمــای اصلــی 
ــت  ــام )ره( در دس ــجد ام ــل مس ــنگفرش مقاب ــدان و س می

انجــام اســت.
مدیرمنطقــه 3 شــهرداری اصفهــان بــا بیــان اینکــه ســنگفرش 
محــل اســتقرار درشــکه هــا بــا طراحــی خاصــی تکمیــل شــد، 
ــروب  ــرای شستشــو و میک ــی ب ــن چاه ــرد: همچنی ــه ک اضاف

زدایــی درشــکه هــا حفــر شــد.

مدیر منطقه 6 شهرداری اصفهان خبر داد:
پیشرفت 80 درصدی مناسب سازی 

معابر بلوار آیینه خانه

مدیر منطقه 7 شهرداری اصفهان:
روکش آسفالت خیابان گلستان در 

دست اجراست

مدیرمنطقه 12 شهرداری اصفهان:
احداث پارک جنگلی مهدیه 4 ماه 

آینده تکمیل می شود

مدیرمنطقه 3 شهرداری اصفهان خبر داد:
پیشرفت 95 درصدی سنگفرش 

میدان امام )ره(

اولین همایش ملی خانواده و جمعیت 
برگزار می شود

مرکــز اصفهان شناســی و خانــه ملــل ســازمان فرهنگــی 
اهــداف  راســتای  در  اصفهــان  شــهرداری  تفریحــی 
ــه برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی  فرهنگی آموزشــی خــود ب

ــت. ــرده اس ــدام ک اق
ــی  ــط عموم ــل از  رواب ــه نق ــن ب ــمیم وط ــزارش ش ــه گ ب
ســازمان فرهنگــی تفریحــی شــهرداری اصفهــان، کارگاه 
آموزشــی »ترســیم خــط بنایــی« در همیــن راســتا بــا هــدف 
ــن روش  ــه شناســی و تدوی ــی، گون ــف کامــل خــط بنای تعری
ــی و  ــیوه طراح ــاس ش ــی براس ــط بناب ــیم خ ــی و ترس طراح
ــه عنــوان یــک منبــع  ــه شــکلی کــه ب روش هــای اجرایــی، ب
آموزشــی بتــوان از آن اســتفاده کــرد، ازســوی مرکــز اصفهــان 
شناســی و خانــه ملــل ســازمان فرهنگــی تفریحــی شــهرداری 

اصفهــان برگــزار مــی شــود.
تــاش بــرای فهــم بخشــی از ریشــه هــای فرهنگــی، تاریخــی 
هنــر و معمــاری اســامی بــا اســتناد بــه گونه هــای مختلــف 
ــوزش آن،  ــرای آم ــب ب ــیوه مناس ــن ش ــی و یافت ــط بنای خ
شــناخت بخشــی از هویــت خــط کوفــِی موجــود در محیــط 
ــج آن  ــه نتای ــی ک ــم آوردن پژوهش ــامی، فراه ــاری اس معم
ــت  ــی، جه ــب آموزش ــزار مناس ــه اب ــتیابی ب ــد در دس بتوان
ــاران  ــان، معم ــتفاده طراح ــورد اس ــی، م ــط بنای ــیم خ ترس
ــرد از  ــرار گی ــر ق ــجویان هن ــا و دانش ــت ه ــنتی، گرافیس س

ــن دوره اســت. ــزاری ای ــج برگ ــه نتای جمل
ــای  ــرم افزاره ــا ن ــه ب ــت ک ــرادی اس ــژه اف ــن کارگاه وی ای
گرافیکــی آشــنایی داشــته باشــند کــه روزهــای دوشــنبه هــر 
هفتــه از ســاعت 14 تــا 18 در محــل مرکــز اصفهــان شناســی 
واقــع در خیابــان اســتانداری وبــروی مــوزه هنرهــای تزئینــی 

برگــزار مــی شــود.
ــد  ــی توانن ــن کارگاه م ــام در ای ــت ن ــرای ثب ــدان ب عاقه من
ــل ســازمان  ــه مل ــان شناســی و خان ــز اصفه ــه ســایت مرک ب

ــانی  ــه نش ــان ب ــهرداری اصفه ــی ش ــی تفریح فرهنگ
شــماره  بــا  یــا  و  کــرده  مراجعــه   http://www.cois.ir

کننــد. حاصــل  تمــاس   03132245184

کارگاه آموزشی »ترسیم خط بنایی« 
برگزار می شود

ــان و  ــی دانشــگاه اصفه ــوم اجتماع ــروه عل شــمیم وطــن ، گ
ــاي  ــرو تاکیده ــامی، پی ــه اس ــواده در جامع ــگاه خان پژوهش
ــه اي  ــام خامن ــت اهلل ام ــرت آی ــري حض ــم رهب ــام معظ مق
ــور،  ــي کش ــز علم ــر مراک ــکاري دیگ ــا هم ــي، ب ــه العال مدظل
ــال  ــاه س ــواده« را 20 آذر م ــت و خان ــي »جمعی ــش مل همای

ــد. ــزار کن 1395 برگ
ــت-  ــواده و جمعی ــن، خان ــای دی ــا محوره ــش ب ــن همای ای
ــواده  ــگ، خان ــت- فرهن ــواده و جمعی ــادي، خان ــت، ش معنوی
و جمعیــت -رســانه، خانــواده و جمعیــت- ســاختار جمعیــت 
ــاي  ــت ه ــت- سیاس ــواده و جمعی ــاد، خان ــواده- اقتص و خان
ــواده  ــامت، خان ــت- س ــواده و جمعی ــي- ازدواج، خان جمعیت

ــی شــود. ــزار م ــت برگ و جمعی
گفتنــی اســت، مرکــز آمــار ایــران، شــهرداری اصفهــان، اداره 
ثبــت احــوال، مرکــز مطالعــات اســامی ماصــدرا و شــورای 
ــش  ــن همای ــزاری ای ــان برگ ــی حامی ــاب فرهنگ ــی انق عال

هســتند.

با برش این قطعه از هفته نامه شمیم وطن و 
ارائه آن به نمایندگی شرکت آسیا تک 
) فخاری ( واقع در میدان شهرداری 

ابتدای خیابان امام - دفتر امور مشترکین 
آسیا تک مبلغ 200000 هزارریال تخفیف 

بگیرید .
52416473

09136971006

شــمیم وطــن ، بابــک کاویــان در خصــوص ســاخت مــوزه در فاز 
ســوم میــدان امــام علــی )ع( اصفهــان اظهارکــرد: ایــن مــوزه در 
فــاز ســوم پــروژه، در قســمت میــدان جلوخــان و در محل ســرای 

خیــار ســابق در حــال ســاخت اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه مــوزه میــدان امــام علــی )ع( شــامل 2 
قســمت خواهــد بــود، گفــت: ایــن قســمت هــا شــامل بخــش 
نوســاز و بخــش مرمــت شــده اســت کــه در مجمــوع بــه وســعت 

3600 متــر ســاخته مــی شــود.
مدیــر پــروژه طــرح احیــای میــدان امــام علــی)ع( تصریــح کــرد:  
قســمت نوســاز مــوزه در ســه طبقــه در حــال ســاخت اســت که 
مراحــل ســفت کاری آن تاکنــون 90 درصــد پیشــرفت داشــته و 
تــا پایــان آذرمــاه تکمیــل و جهــت انجــام  نــازک کاری تحویــل 

مجــری پــروژه خواهــد شــد.
وی ادامــه داد: بخــش مرمتــی مــوزه میــدان امــام علــی )ع(  بــه 
وســعت 1600 مترمربــع مربــوط بــه دوران صفویــه مــی باشــد 
ــع معارضــات آن کــه توســط شــهرداری  ــه رف ــا توجــه ب کــه ب
منطقــه 3 در حــال انجــام اســت، شــروع عملیــات آن به مــوازات 

نــازک کاری قســمت نوســاز انجــام مــی شــود.
کاویــان ابــراز امیــدواری کــرد کــه تــا پایــان ســال 96 ایــن مــوزه 
ارزشــمند بــه بهــره بــرداری برســد و در اختیــار شــهروندان قــرار 

. د گیر
وی خاطرنشــان کــرد: پس از ســاخت مــوزه میدان امــام علی )ع( 
آثــار مکشــوفه در حیــن اجــرای عملیــات هــای عمرانــی میــدان 
امــام علــی )ع( در ایــن مــوزه بــه نمایــش گذاشــته خواهــد شــد

مدیر پروژه طرح احیای میدان امام علی)ع(:
موزه میدان امام علی )ع( تا پایان 

سال 96 به بهره برداری می رسد
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جلسه هم اندیشی درمورد حفر چاه 
غیر مجاز در حریم رودخانه ها در 

دادگستری مبارکه برگزار شد

پرداخت 6 میلیارد ریال برای اجرای نیت واقفین در هشت ماهه گذشته

ششــمین جلســه ســتاد مدیریــت بحــران شــهر فوالدشــهر با 
حضــور ریاســت شــورای شــهر ، جانشــین ســتاد و اعضــای 

مدیریــت بحــران فوالدشــهر در شــهرداری برگــزار گردیــد .
شــمیم وطــن ، رضایــی منــش معــاون اجرایــی و خدمــات 
ــهر  ــران فوالدش ــت بح ــتاد مدیری ــین س ــهری و جانش ش
اظهــار کــرد : مدیریــت بحــران از اصطاحــات حــوزه 
مدیریــت اســت ، کــه بــه مجموعــه ای از فعالیــت هــا ،چــاره 
ــه  ــردد ک ــی گ ــا اطــاق م ــا و دســتور العمــل ه ــی ه جوی
ــا بحــران انجــام مــی  ــش ب ــت یــک ســازمان در چال مدیری
ــران  ــع بح ــرل و رف ــد کنت ــش رون ــدف آن کاه ــد و ه ده

ــت . اس
ــای  ــه معن ــران ب ــت بح ــی مدیری ــور کل ــه ط ــت : ب وی گف
ــی  ــه روال ــور ، ب ــان پیشــرفت ام ســوق دادن هدفمنــد جری
قابــل کنتــرل و انتظــار بازگشــت امــور در اســرع وقــت بــه 

ــل از بحــران اســت . شــرایط قب
در ادامــه جلســه علــی بابــادی رئیــس شــورای شــهر 
ــه اختصارمدیریــت  فوالدشــهر ایــن چنیــن اظهــار کــرد : ب

بحــران ، کلیــه اقدامــات مربــوط بــه پیشــگیری و مدیریــت 
ــاز در  ــورد نی ــع م ــت مناب ــازماندهی و مدیری ــک ،س ریس
ــی  ــران علم ــت بح ــد . مدیری ــی باش ــران م ــه بح ــخ ب پاس
ــتماتیک  ــاهده سیس ــیله مش ــه وس ــه ب ــت ک ــردی اس کارب
بحــران هــا و تجزیــه و تحلیــل آن هــا در جســت و جــوی 
یافتــن ابــزاری اســت کــه بــه وســیله آن هــا بتــوان از بــروز 
ــروز آن در  ــا درصــورت ب ــود و ی ــا پیشــگیری نم بحــران ه
خصــوص کاهــش اثــرات بحــران آمادگــی الزم امداد رســانی 

ــرد . ــدام ک ــود اوضــاع اق ســریع و بهب
در ادامــه جلســه ضمــن بررســی مصوبــات جلســات گذشــته 
ــور  ــد مان ــرر گردی ــده مق ــل آم ــه عم ــای ب ــی ه و هماهنگ
ــوزش  ــتای آم ــاب آور در راس ــه ت ــن و  جامع ــه ایم مدرس
ــا  ــع بحــران ب ــوزان درمواق ــش آم ــژه دان ــه وی شــهروندان ب
ــهر  ــرورش فوالدش ــوزش پ ــهرداری ،اداره آم ــی ش هماهنگ
،جمعیــت هــال احمــر ،کانتــری ،آتــش نشــانی و خدمــات 
شــهری شــهرداری در مدرســه گلشــن روز دوشــنبه مورخــه  

انجــام مــی پذیــرد .

ــی  ــط عموم ــل از  رواب ــه نق ــزارش شــمیم وطــن ب ــه گ ب
ــور  ــا حض ــترک ب ــت مش ــهر  درنشس ــهرداری فوالدش ش
نماینــده شهرســتان لنجــان در مجلــس شــورای اســامی 
ــر ارزش  ــات ب ــوص مالی ــتان در خص ــهرداران شهرس و ش
ــهر  ــهرداری فوالدش ــی در ش ــوارض آالیندگ ــزوده وع اف

ــد. ــزار گردی برگ
مــرادی شهردارفوالدشــهرضمن خیــر مقــدم بــه محســن 
کوهکــن نماینــده مــردم شهرســتان در مجلــس شــورای 
اســامی اظهــار کــرد: نــا برابــری شــهرداریها در تخصیــص 
ــزوده نفــس شــهرداریها  ــر ارزش اف ــات ب درآمدهــای مالی
را بــه شــماره انداختــه وایــن نابرابــری و رکــود اقتصــادی 
ــده  ــر عه ــددی را ب ــف متع ــه وظای ــهرداریها ک ــرای ش ب
دارنــد بیشــتر اســت بــه گونــه ای کــه دخــل وخــرج آنهــا 

در طــول ســال بــا هــم مطابقــت نــدارد.
ــدار در  ــای پای ــود درآمده ــت : نب ــه گف ــان در ادام ایش
شــهرداریهای کوچــک ســبب شــده تــا شــهرداریها چشــم 
انتظــار عــوارض و مالیاتهــای پرداختــی توســط مــردم بوده 
وآن نیــز در روزهایــی کــه شــرایط ســخت اقتصــادی نفس 
همــه را بریــده کمتــر کســی پیــدا میشــود کــه بــه دنبــال 

ســاخت و ســاز باشــد.
ــای  ــه درآمده ــا عادالن ــه پرداخــت ن ــا توجــه ب ــرادی ب م
ــه  ــاب ب ــهرداریها خط ــه ش ــزوده ب ــر ارزش اف ــات ب مالی
نماینــده شهرســتان در مجلــس شــورای اســامی گفــت 
ــای  ــته درآمده ــالهای گذش ــون س ــز همچ ــال نی : امس
شــهرداریها از ارزش افــزوده وعوارضــات آالیندگــی چشــم 
ــس  ــرم در مجل ــده محت ــت،لذا از نماین ــوده اس ــر نب گی
ــی  ــن بررس ــردد ضم ــت میگ ــامی درخواس ــورای اس ش

ــع  ــت توزی ــری جه ــزی و پیگی ــه ری ــه برنام ــبت ب نس
ــد. ــل آی ــه عم ــل ب ــدام عاج ــه آن اق عادالن

محســن کوهکــن نماینــده مــردم شهرســتان لنجــان در 
ــهرداریهای  ــرد : ش ــار ک ــامی اظه ــورای اس ــس ش مجل
شــهرهای کوچــک از عــوارض و مالیاتهــای بــر ارزش 
ــه  ــزوده کمتــری برخــوردار هســتند کــه در مجلــس ب اف

ــتیم. ــر آن هس ــد پیگی ج
کوهکــن در ادامــه ســخنان خــود گفــت :الیحــه برنامــه 
ششــم توســعه در حالــی از ســوی دولــت بــه مجلــس ارایه 
ــدار  ــای پای ــه درآمده ــای آن ب ــی از بنده ــه یک ــده ک ش
شــهرداریها از محــل مالیــات بــر ارزش افــزوده اشــاره دارد.

نماینــده شهرســتان در مجلــس شــورای اســامی ضمــن 
ــری  ــتای پیگی ــتان در راس ــهرداران شهرس ــکر از ش تش
ــاش وکوشــش  ــح کرد:تمــام ت حقــوق شــهرداریها تصری
ــات  ــه مالی ــع عادالن ــاندن توزی ــر رس ــه ثم ــود را در ب خ
ــر ارزش افــزوده و عوارضــات آالیندگــی بــه کار خواهــد  ب

ــت.  گرف

 حداکثر استفاده مطلوب از منابع موجود در 
مدیریت بحران

شهرداری ها از عوارض و مالیات ارزش افزوده کمتری 
برخوردار هستند

ــط عمومــي اداره  ــه نقــل از رواب ــه گــزارش شــمیم وطــن ب ب
ــب  ــان، ابوطال ــتان اصفه ــه اي اس ــي وحرف ــوزش فن کل آم
جالــي مدیــر کل آمــوزش فنــي و حرفــه اي اســتان اصفهــان 
ــهر  ــي ش ــردم خمین ــده م ــي نماین ــا ابطح ــتي ب ــي نشس ط
ــاي  ــه ه ــریح برنام ــن تش ــامي، ضم ــوراي اس ــس ش در مجل
ــت  ــوص سیاس ــه اي در خص ــي و حرف ــوزش فن ــازمان آم س
هــاي اشــتغال و  اثرپذیــري مهــارت آمــوزي در کاهــش نــرخ 
بیــکاري در خصــوص ظرفیــت هــاي آمــوزش فنــي و حرفــه 

ــه داد. ــي را ارائ ــتان مطالب ــتان و شهرس اي اس
نماینــده مــردم شهرســتان خمینــي شــهر در مجلــس شــوراي 
ــور  ــکات کش ــات و مش ــي از معض ــکاري را یک ــامي، بی اس
دانســت و نقــش آمــوزش هــاي فنــي و حرفــه اي را در ایــن 

خصــوص مهــم برشــمرد. 
وي ضمــن اشــاره بــه محدودیــت منابــع و اعتبــارات، اســتفاده 
از ظرفیــت هــاي موجــود در مــکان، تجهیــزات، نیــروي 
ــي از  ــاز را یک ــورد نی ــاي م ــتقرار آن در محله ــاني و اس انس
ــوان  ــان عن ــي جوان ــات مهارت ــه مطالب ــاي پاســخگویي ب راهه
ــت  ــه، عدال ــر منطق ــاي ه ــت ه ــر مزی ــد ب ــا تأکی ــود و ب نم
ــاي  ــي از راهه ــات را خواســتار و یک ــع مناســب امکان در توزی
ــه اي را  ــي و حرف ــاي فن ــوزش ه ــه آم ــان ب ــدي جوان عاقمن
متنــوع کــردن مهــارت هــاي در اســتان و شهرســتان دانســت.

نماینده مردم شهرستان خمیني شهر در مجلس شوراي اسامي گفت:
تنوع در مهارت آموزي باعث عالقه جوانان 

به آموزش هاي فني و حرفه اي مي شود

ــی  ــادل بخش ــاء و تع ــرح احی ــداف ط ــق اه ــتای تحق در راس
ــه  ــتان مبارک ــتری شهرس ــی در دادگس ــم اندیش ــه ه جلس

ــد. ــزار ش برگ
بــه گــزارش شــمیم وطــن بــه نقــل از روابــط عمومــی شــرکت 
آب منطقــه ای اصفهــان ، ایــن جلســه کــه بــا حضــور مهندس 
میرباقــری ، مدیرامــور آب شهرســتان مبارکــه در محــل 
ــت  ــد ، پاورپوین ــکیل ش ــه تش ــتان مبارک ــتانی شهرس دادس
ــه شــد و هــم  ــاء و تعــادل بخشــی شهرســتان ارائ طــرح احی
چنیــن مســائل و مشــکات شهرســتان در خصــوص اجــرای 
ــا کنــون 123  ــد ت طــرح بررســی شــد و خاطــر نشــان گردی
چــاه غیــر مجــاز کــه اکثــر حریمــی رودخانــه بــوده اســت در 
شهرســتان مســدود شــده اســت . شــایان ذکــر اســت در ایــن 

ــه شــرح ذیــل عنــوان شــد: جلســه پیشــنهاداتی ب
1-یــک جلســه مشــترک بــا دادســتانهای حوضــه زاینــده رود 
و بــا حضــور ائمــه جمعــه و فرمانــداران کــه وحــدت رویــه در 

برنامــه تعــادل بخشــی حفــظ شــود.
ــود و  ــام ش ــاورزی انج ــاد کش ــا جه ــی ب ــه هماهنگ 2-جلس

ــود. ــخص ش ــه را مش ــتر رودخان ــم و بس ــت حری وضعی
ــر 3  ــده رود ه 3-جلســه مشــترک دادســتانهای حوضــه زاین

مــاه یکبــار برگــزار شــود.
در پایــان مقــرر شــد بــرای مســدود نمــودن 470 چــاه 
غیرمجــاز ایــن شهرســتان برنامه هــای مفصل تــری اجــرا 

ــردد. گ

بــه گــزارش خبرنــگار هفتــه نامــه شــمیم وطــن همایــش 
یــاوران وقــف باحضــور ســعیدی نماینــده مردم شهرســتان 
مبارکه،محمــدی امــام جمعــه مبارکــه ،طباطبایــی . امــام 
جمعــه شهرزیباشــهر،محرابی دادســتان شهرســتان ،کیانی 
ــاد،محمودی  ــدی اداره ارش ــامی ،احم ــات اس اداره تبلیغ
ــه ای و  ــی و حرف ــازمان فن ــور س ــتی، ایرانپ اداره بهزیس
کاظمــی اداره ورزش و جوانــان  درامــام زاده عزالدیــن 

محمــد)ع( شــهر مبارکــه برپــا شــد.
از اهــم برنامــه هــای  همایــش یــاوران وقــف در امامــزاده 
ــا تجلیــل از  ــودن مراســم ب عزالدیــن محمــد)ع( همــراه ب
ــه ازســوی اداره  ــش در شهرســتان مبارک ــان خیراندی واقف

ــود. اوقــاف وسایرمســئولین شهرســتانی ب
ــتان  ــه شهرس ــور خیری ــاف و ام ــس اداره اوق مبشــری رئی
مبارکــه در همایــش وقــف بــا تبریــک دهــه وقــف تصریــح 
کرد:وقــف ریشــه در فرهنــگ مــردم ایــران دارد همانطــور 
کــه وقــف هایــی چنــد صــد ســاله در کشــور وجــود دارد.

مبشــری گفــت: پایــه هــای اصلــی بنــای وقــف در ایــران 

ــاری و مشــارکت  ــا همی ــه ب ــی هســتند ک اســامی مردم
ــود  ــرای خ ــات را ب ــات الصالح ــف باقی ــات مختل در اقدام

ــد. ــره کردن ذخی
وی بــا بیــان اینکــه شهرســتان مبارکــه دارای 120 
ــی و 428  ــی، 10غیرمتصرف ــامل 110 متصرف ــه ش موقوف
ــای  ــه معن ــف ب ــر وق ــرد: اگ ــان ک ــت، خاطرنش ــه اس رقب
کامــل آن در جامعــه اســامی ایــران احیــا شــود، بســیاری 

ــد. ــد ش ــرف خواه ــادی از برط ــکات اقتص از مش
رئیــس اداره اوقــاف شهرســتان مبارکــه  اظهارکــرد: 
6 میلیــارد و 654 میلیــون ریــال هزینــه وقــف هــای 
شهرســتان مبارکــه در هشــت مــاه گذشــته در زمینــه های 
خدمــات و اجــرای طــرح مــوددت بقــاع متبرکــه، خریــد 
ــش  ــرای دان ــل ب ــوازم تحصی ــد ل ــزات پزشــکی، خری تجی
ــام و  ــرای ایت ــام و کاال ب ــد اق ــت، خری ــی بضاع ــوز ب آم
مســتمندان، خریــد کتــب علمــی و پراخــت شــهریه بــرای 
طــاب و روضــه خوانــی حضــرت سیدالشــهدا)ع( پرداخــت 

شــده اســت.

ــا اشــاره بــه اینکــه موضــوع وقــف یکــی از مباحــث  وی ب
ــج بیشــتر در  ــد توجــه و تروی ــه نیازمن ضــروری اســت ک
جامعــه اســت، افزود:وقــف جنبــه هــای منفعتــی عمومــی 
زیــادی دارد.تــاش و پیگیــری در راســتای رشــد فرهنــگ 

وقــف و موقوفــه نیــاز اســت.
از ظرفیــت  بهره منــدی  اوقــاف مبارکــه  اداره  رئیــس 
اقتصــادی وقــف را حــال بســیاری از معضــات اجتماعــی، 
سیاســی و اقتصــادی جامعــه دانســت و اظهــار کــرد: 
پیامبــر گرامــی اســام)ص( از وقــف بــرای اســتمرار دین و 
قــوام زندگــی اســامی اســتفاده مــی کردنــد، در حقیقــت 
ــوده  ــر)ص( ب ــه راه پیامب ــدا ادام ــوال در راه خ ــف ام وق
ــا ایــن اقــدام خــود ســنت نبــوی، علــوی و  کــه واقفــان ب

ــد. ــه جــا مــی آورن فاطمــی را ب
ــه  ــز ب ــان نی ــرت انس ــه فط ــه اینک ــاره ب ــا اش ــری ب مبش
ــن  ــوی ای ــف جوابگ ــوده و وق ــواه ب ــی ابدی خ ــور ذات ط
فطــرت انســانی اســت، تشــریح کــرد: وقــف ســنت حســنه 
ــی و  ــان اله ــی ادی ــل از اســام در تمام ــه قب ای اســت ک

ــا ورود اســام یــک  غیــر الهــی نیــز وجــود داشــته امــا ب
ــد. ــد ش ــه و تایی ــد از آن ارائ ــش جدی ویرای

مبشــری بــا اشــاره بــه وظیفــه اصلــی اوقــاف، عنــوان کرد: 
اوقــاف و امــور خیریــه توجهــی جــدی بــه احیــای موقوفات 

تصــرف شــده و عمــل به نیــات واقفــان خیراندیــش دارد.

ــاق کاال و ارز  ــا قاچ ــارزه ب ــیون مب ــه کمس ــن ، جلس ــمیم وط ش
شهرســتان بــه ریاســت مهنــدس ســجاد فرمانــدار و دیگــر اعضای 

کارگــروه در محــل دفتــر فرمانــدار برگــزار شــد. 
مهندس ســجاد فرماندارشهرســتان لنجــان در این جلســه ، مبارزه 
بــا پدیــده شــوم قاچــاق را  در شــرایط فعلــی اقتصــاد کشوربســیار 
مهــم دانســت و افــزود : ضــروری اســت تــا در برنامــه ریــزی هــا و 
اقدامــات جهــت مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز کــه تاثیــر بســزایی 
در امــر اقتصــاد ، تولیــد داخلــی و اشــتغال دارد تــاش بیشــتری 

ــته باشیم. داش
وی در ادامــه افــزود : یکــی از اهــداف اقتصــاد مقاومتــی درون نگــر 
و درون زا بــودن اقتصــاد بــا حمایــت از تولیــد و صنعــت داخلــی و 

خــود اتکایــی اســت.
فرمانــدار شهرســتان در ایــن جلســه بــا اشــاره بــه اینکــه اســتان 
اصفهــان رتبــه برتــر از نظــر کیفیــت در تولیــد را داراســت، بایــد 
گلــوگاه هــای اصلــی مرزی کشــور کنتــرل ، تــا از ورود قاچــاق کاال 

و ارز بــه اســتان هــای مرکــزی کشــور جلوگیــری شــود.
نماینــده عالــی دولــت بــا اشــاره بــه اینکــه شهرســتان لنجــان در 
مســیر مواصاتــی چندین اســتان کشــور قــرار دارد گفــت : اولویت 
ــن  ــه ای ــاق ب ــای قاچ ــری از ورود کااله ــرای جلوگی اول لنجــان ب
شهرســتان ،احــداث ایســتگاه ایســت و بازرســی ثابــت در ورودی 

هــای اصلــی ایــن شهرســتان اســت.
ســید محســن ســجاد افــزود : در مــدت زمــان ســه مــاه گذشــته 
بالــغ بــر دو هــزار و 508 مــورد بازرســی از اصنــاف انجــام شــده که 
تعــداد 164 مــورد پرونــده تخلــف بــه ثبــت رســید و بــه مراجــع 
قانونــی ارجــاع شــد کــه ارزش ریالــی آن بــه مبلــغ 1 میلیــارد و 

900 میلیــون ریــال مــی باشــد.

فرماندار زرین شهر :
قاچاق کاال و ارز تاثیر قابل توجهی در توسعه 

اقتصاد، تولید داخلی و ا شتغال دارد

عضــو کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس در مــورد طــرح 
تجمیــع بیمــه هــا گفــت: در حــال حاضــر هــر ســازمان و نهــادی 
ســاز خــود را مــی زنــد و با افــراد مختلــف، قــرارداد بیمــه درمانی 
مــی بنــدد، در حالــی کــه ایــن کار و تجمیــع نشــدن بیمــه هــای 

درمانــی، ذبــح عدالــت اجتماعــی اســت.
بــه گــزارش هفتــه نامــه شــمیم وطــن ؛ بشــیر خالقــی، نماینــده 
مــردم خلخــال و کوثــر بــا بیــان اینکــه تجمیــع بیمــه هــا باعــث 
صرفــه جویــی در هزینــه هــای درمــان و هماهنگی ســازمان های 
بیمــه گــر مــی شــود، افــزود: در کشــور مــا چندیــن نــوع بیمــه 
ــات کشــورهای دیگــر  ــه تجربی ــا اگــر ب ــی وجــود دارد، ام درمان
مراجعــه کنیــم مــی بینیــم کــه تجمیــع بیمه هــا ، طــرح موفقی 
ــده  ــی ش ــای درمان ــه ه ــی در هزین ــه جوی ــث صرف ــوده و باع ب
اســت. در کشــوری چــون کانــادا هــم موضــوع تجمیــع بیمــه هــا 
انجــام شــده و دســتاوردهای درخشــانی بــه همراه داشــته اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه تجمیــع بیمــه هــا، بایــد اجرایــی شــود، 
تاکیــد کــرد: معلــوم نیســت کــه چــه منافع و دســت های پشــت 
پــرده ای وجــود دارد کــه اجــازه نمــی دهــد تجمیــع بیمــه ها در 

کشــور مــا محقق شــود.
 خالقــی تصریــح کــرد: بایــد در کشــور یــک بیمــه یکســان و پایه 
درمانــی وجــود داشــته باشــد تــا همــه افــراد بــه صــورت رایــگان 
ــع مــوازی کاری و  و یکســان از آن اســتفاده کننــد، ایــن کار مان

همپوشــانی شــده و از اتــاف منابــع جلوگیــری مــی کنــد.
دبیــر دوم کمیســیون بهداشــت مجلــس بــا بیــان اینکــه تجمیــع 
بیمــه هــا در قانــون پنجم توســعه و سیاســت هــای اباغــی مقام 
ــار  ــه اســت اظه ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــز م ــری نی معظــم رهب
داشــت: قطعــا تجمیــع بیمــه هــا باعــث ارتقــای نظــام ســامت 

مــی شــود.
وی تاکیــد کــرد: وجــود چندیــن متولــی در نظــام ســامت باعث 
صدمــه بــه بیمــاران خواهــد شــد، زیــرا برنامــه ریــزی کان برای 
ــر  ــکان پذی ــف ام ــد ســلیقه مختل ــا چن ــی ب ــای درمان ــه ه بیم
نیســت، امــا تجمیــع بیمه هــا ســبب می شــود کــه ناهماهنگــی 
ــک  ــرود و ی ــن ب ــز از بی ــر  نی ــازمان های بیمه گ ــان س ــا می ه

ســازمان سیاســتگذار برنامــه هــای ســامت جامعــه باشــد.

خالقی نماینده مردم خلخال:
دست های پشت پرده، مانع تجمیع بیمه ها 

شده اند

عضــو کمیســیون شــورا و امور داخلــی کشــور در مجلــس از ارائــه طــرح مدیریت واحــد 
شــهری بــه هیات رئیســه مجلــس خبــرداد و گفــت: در طــرح مذکــور بــر ســاماندهی 
ــی شــهردار  اســتخدام در شــهرداری ها، انتخــاب شــهردار توســط شــوراها و جوابگوی

در برابــر همــه امــور شــهر تاکیــد شــده اســت.
ــت اســتخدام در  ــی درخصــوص وضعی ــه شــمیم وطــن ، ابوالفضــل ابوتراب ــه نام هفت
شــهرداری ها، گفــت: شــوراها در ســال های گذشــته فشــار بســیاری بــه شــهرداری ها 
بــرای اســتخدام نزدیــکان خــود در شــهرداری ها وارد کردنــد، متاســفانه نزدیــک بــه 
99 درصــد شــهرداری ها چنــد برابــر چــارت قانونــی خــود افــراد را اســتخدام کردنــد.

ــه  ــان اینک ــا بی ــامی ب ــورای اس ــس ش ــران در مجل ــاد و تی ــردم نجف آب ــده م نماین

ــارات و  ــود اعتب ــای کمب ــی از بحران ه ــهرداری ها یک ــوه در ش ــانی انب ــروی انس نی
بودجــه شهرداری هاســت، تصریــح کــرد: قانــون اســتخدامی شــهرداری ها بــا 
ــه  ــم ب ــه ای ه ــور الیح ــن منظ ــرای ای ــد، ب ــب برس ــه تصوی ــد ب ــیار بای ــت بس قاطعی
مجلــس ارائــه شــده امــا رفــع مشــکل در طــرح مدیریــت واحــد شــهری کــه بــا 53 

ــت. ــر اس ــده امکان پذیرت ــم ش ــه تقدی ــات رئیس ــه هی ــه و ب ــا تهی امض
وی افــزود: در طــرح مدیریــت واحــد شــهری بــه موضــوع اســتخدام در شــهرداری ها 
پرداختــه شــده اســت، در حقیقــت بــه موجــب طــرح مدیریــت واحــد شــهری بیســت 
و ســه دســتگاه و ادارات مختلــف تحــت نظــر شــهرداری قــرار خواهنــد گرفــت کــه 
بــا ایــن شــرایط شــهرداری در محــدوده جغرافیایــی شــهر مدیریــت همــه امــور را بــر 

عهــده خواهــد داشــت.
ــرای تدویــن طــرح مذکــور مطالعــات تطبیقــی بســیاری  ــا بیــان اینکــه ب ابوترابــی ب
صــورت گرفتــه اســت، گفــت: در هفــده کشــور دنیــا تمــام اختیــارات و امــور شــهر بــه 
شــهرداری ها واگــذار شــده اســت، بــا تحقــق مدیریــت واحــد شــهری منطقــه بنــدی 
ــدم  ــت واحــد شــهری از ع شــهری یکســان و ســاماندهی می شــود، در طــرح مدیری

جوابگویــی شــهرداری بــه دلیــل نداشــتن اختیــار هــم جلوگیــری می شــود.
عضــو کمیســیون شــوراها و امــور داخلــی کشــور در مجلــس شــورای اســامی، یــادآور 
ــوراها  ــط ش ــهردار توس ــاب ش ــهری انتخ ــد ش ــرح واح ــخصات ط ــی از مش ــد: یک ش
اســت، در الیحــه دولــت انتخــاب شــهرداران بــر عهــده مــردم قــرار داده شــده بــود 
امــا بــا انجــام بررســی ها و ماحظــات پارلمــان محلــی در طــرح مذکــور، ایــن مــورد 

را تغییــر و اصــاح کردیــم.

ابوترابی مطرح کرد:
طرح مدیریت واحد شهری با 53 امضا تقدیم هیات رئیسه مجلس شد - اصالح وضعیت انتخاب شهردار و 

استخدام در شهرداری ها

برگزاری جلسه کمیته صیانت و سالمت اداری در شهرداری فوالد شهر
ــت  ــه صیان ــه کمیت ــن جلس ــن ، اولی ــمیم وط ــه ش ــه نام ــزارش هفت ــه گ ب
شــهرداری  در  اداری  فســاد  از  جلوگیــری  راســتای  در  اداری  ســامت  و 

فوالدشــهر برگــزار گردیــد .
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــامت اداری ب ــه س ــهر در جلس ــهردار فوالدش ــرادی ش م
ــت :  ــدارد گف ــت و ســامت اداری وجــود ن ــرای صیان ــی ب ــود قانون ــچ کمب هی

ــاد اداری دارد . ــگیری از فس ــارزه و پیش ــرای مب ــدی ب ــزم ج ــت ع دول
ــا فســاد اداری در قالــب بخشــنامه  ــا اشــاره بــه اینکــه قوانیــن مبــارزه ب وی ب
جهــت اجــرا بــه نظــام اداری کشــور ابــاغ شــده اســت اظهــار داشــت رهبــر 
معظــم انقــاب انتظــارات خــود را در قالــب فرمــان هشــت مــاده ای از نظــام 
ــرای  ــان ب ــژه ایش ــه وی ــان از توج ــئله نش ــن مس ــد و ای ــان فرمودن اداری بی

ــردم در نظــام اداری اســت . ــوق م ــت از حق ســامت اداری و صیان
ــه  ــی ب ــتگاهای اجرای ــک در دس ــت الکترونی ــعه دول ــن توس ــان همچنی ایش
ــت و  ــردم  دانس ــور م ــش حض ــرای کاه ــارزی ب ــه ب ــهرداری را نمون ــژه ش وی
ــده در  ــا ی مفس ــه ه ــش هزین ــامت اداری و کاه ــای س ــت ارتق ــت : جه گف

ــت . ــروری اس ــک ض ــت الکترونی ــعه دول ــتم اداری ، توس سیس
ایــزدی معــاون اداری مالــی شــهرداری اظهــار داشــت : نهادینــه شــدن 

ــت  ــای درس ــم گیریه ــه تصمی ــک ب ــت الکترونی ــعه دول ــامت اداری و توس س
ــی در  ــات عموم ــش خدم ــر بخ ــد و اث ــه کارآم ــا وارائ ــت ه ــرای سیاس ، اج
جامعــه کمــک مــی کنــد و ایــن مقولــه مهــم در شــهرداری فوالدشــهر دنبــال 

ــی شــود . م
ــت :  ــامت اداری گف ــت و س ــه صیان ــر کمیت ــت و دبی ــس حراس ــی ریی عبدال
ســازمانها مــی تواننــد در برابــر آســیب هــای اداری موفــق باشــند تــا بتواننــد 

ــا کارمنــدان را کاهــش دهنــد . ــاب رجــوع ب میــزان برخــورد ارب
ایشــان خاطــر نشــان کردنــد : در معاونــت اداری مالــی ســعی شــود بــا ایجــاد 
ــن  ــت ، حی ــدو خدم ــوزش ب ــاختار آم ــاح س ــا اص ــان ب ــرای کارکن ــزه ب انگی
ــاد اداری  ــه فس ــود ک ــم ش ــرایطی فراه ــا ش ــی آنه ــای تحصیل ــت و ارتق خدم

ــر ایجــاد شــود . کمت
ایــن جلســه کــه بــا حضــور شــهردار ، معــاون اداری مالــی ، رییــس حراســت 
، مســئول روابــط عمومــی ، مســئول فنــاوری اطاعــات برگــزار گردیــد مقــرر 
ــه  ــبت ب ــم و نس ــرل را فراه ــای کنت ــات ابزاره ــاوری و اطاع ــد فن ــد واح ش
ــیون –  ــک – اتوماس ــای الکترونی ــتم ه ــری سیس ــدازی و پیگی ــاد – راه ان ایج

ــه عمــل آورد . ــدام الزم ب ــا و گزارشــات اق ــه ه ــت الکترونیــک نام دریاف
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شهردار اصفهان در آیین رونمایی از اولین عمود پرواز ایرانی مطرح کرد:

توسعه شهر اصفهان با استفاده از فناوری های نوین شهری
شهردار اصفهان همزمان با روز جهانی معلوالن مطرح کرد :

اجراي 30 میلیارد ریال پروژه مناسب سازي در شهر- همکاري ویژه شهرداري در برگزاري 
جشنواره بین المللي تئاتر معلوالن

شــمیم وطــن ، مهــدی جمالــی نــژاد در آییــن رونمایــی از اولیــن عمــود 
پــرواز ایرانــی اظهــار کــرد: کان شــهرهای کشــور بــا توجــه بــه افزایــش 
ــکات  ــار مش ــه روز، دچ ــود، روز ب ــای خ ــش ه ــوع چال ــت و تن جمعی

بیشــتری مــی شــوند.
وی ادامــه داد: در ایــن راســتا بایــد همیشــه بــروز باشــیم و برنامــه ریــزی 
ــا اســتفاده از دســتگاه هــای مــدرن قــرن 21 انجــام  و امــور شــهری را ب

دهیــم.
شــهردار اصفهــان تصریــح کــرد: پیــش از ایــن شــهرداری هــا را ســازمان 
ــه نهادهــای  ــا ب ــروزه آن ه ــا ام ــی صــرف مــی دانســتند ام هــای خدمات

فرهنگــی و اجتماعــی تبدیــل شــده انــد.

وی افــزود: شــهرداری اصفهــان در مســیر روبــرو شــدن بــا چالــش هــای 
ــرار داده  ــود ق ــای خ ــزی ه ــه ری ــور برنام ــش را مح ــم و دان ــهری، عل ش

اســت.
ــر  ــدار اخی ــز در دی ــام معظــم رهبــری نی ــوان کــرد: مق ــژاد عن ــی ن جمال

ــد. ــم نامیدن ــن شــهر را شــهر عل ــا مــردم اصفهــان، ای خــود ب
وی ادامــه داد: در برنامــه اصفهــان 1400 نیــز ایــن مســأله مــورد توجــه 

قــرار گرفتــه و بــه دنبــال شــهری دانــش محــور هســتیم.
شــهردار اصفهــان یــادآور شــد: مرکــز خاقیــت و نــوآوری و مرکــز فناوری 
ــا  ــن سیاســت ه ــز در راســتای همی ــان نی ــن شــهرداری اصفه ــای نوی ه

بــرای اولیــن بــار در ســطح کشــور ایجــاد شــده انــد.
وی افــزود: مرکــز خاقیــت و نــوآوری، ایــده پــردازی مــی کنــد و مرکــز 
فنــاوری هــای نویــن ایــده هــای تولیــد شــده را بــه مرحلــه اجــرا در مــی 

آورد.
جمالــی نــژاد گفــت: نمونــه ایــن ایــده پــروی هــا، بومــی ســازی و تولیــد 

اولیــن عمــود پــرواز ایرانــی اســت کــه امــروز رونمایــی شــد.
وی ادامــه داد: تفاهــم نامــه ای نیــز بــا معاونــت علــوم، تحقیقــات و فناوری 
ریاســت جمهــوری بــه امضــاء رســیده تــا بــا مشــارکت ایــن معاونــت بــه 

ســمت تولیــد خودروهــای هیبریــدی و دســتگاه زبالــه ســوز برویــم.
ــه ثمــر  ــا ب ــم ب ــان خاطــر نشــان کــرد: امیدواری شــهردار اصفهــان در پای
رســیدن چنیــن پــروژه هایــی، مدیریــت شــهری ســبک، چــاالک و پویــا 

را تجربــه کنیــم.

ــاري 30  ــال ج ــان در س ــهرداري اصفه ــت: ش ــان گف ــهردار اصفه ش
میلیــارد ریــال بودجــه بــرای مناسب ســازی در قالــب پروژه هــای 

ــت. ــه اس ــر گرفت ــخص در نظ مش
ــیه  ــژاد در حاش ــدي جمالي ن ــر مه ــن، دکت ــمیم وط ــزارش ش ــه گ ب
ــهداي  ــتان ش ــه در گلس ــهدا ک ــا ش ــوالن ب ــاق معل ــد میث ــن تجدی آیی
اصفهــان برگــزار شــد، ضمــن تبریــک روز جهانــی »افــراد دارای ناتوانــی 
ــوالن در  ــور معل ــروزه حض ــرد: ام ــار ک ــوالن اظه ــه معل ــت« ب و معلولی
ــاالي  ــي نشــان از اســتعداد ب ــف اجتماع ــاي مختل بســیاري از صحنه ه

ــي دارد. ــاي فیزیک ــن محدودیت ه ــزان در عی ــن عزی ای
وي بــا اشــاره بــه اینکــه معلــوالن بــا روحیــه بــاالي خــود موفقیت هــاي 
چشــمگیري در جامعــه بــه دســت آورده انــد، افــزود: در کشــور مــا اوج 
ایــن موفقیت هــا در جانبــازان ســرافراز جنــگ تحمیلــي متبلــور شــده 
کــه پــس از جنــگ نیــز در عرصه هــاي گوناگــون اجتماعــي، سیاســي، 

فرهنگــي و ورزشــي حضــوري فعــال و موفــق داشــته اند.
ــر اینکــه معلولیــت محدودیــت نیســت،  ــا تاکیــد ب شــهردار اصفهــان ب
تصریــح کــرد: طــي چنــد ســال گذشــته و بــا تــاش مســتمر ســازمان 
بهزیســتي، نقش آفرینــي و امیــد بــه زندگــي در معلــوالن کشــور 
ــهروندان در  ــایر ش ــد س ــرور مانن ــه م ــزان ب ــن عزی ــده و ای ــتر ش بیش
ــوب  ــگاه مطل ــه جای ــا رســیدن ب ــا ت ــد ام اجتمــاع نقش آفرینــي کرده ان

ــده اســت. ــادي مان ــه زی آنهــا در جامعــه فاصل
فعالیت هــاي  بــه  خــود  صحبت هــاي  از  دیگــري  بخــش  در  وي 

ــف  ــمت هاي مختل ــر و قس ــازي معاب ــتاي مناسب س ــهرداري در راس ش
ــان در  ــهرداري اصفه ــت: ش ــرد و گف ــاره ک ــوالن اش ــراي معل ــهر ب ش
ســال جــاري 30 میلیــارد ریــال بودجــه بــرای مناسب ســازی در 
ــه و اجــرا کــرده و در حــال  ــب پروژه هــای مشــخص در نظــر گرفت قال
ــازمان  ــران و س ــت عم ــط معاون ــازی توس ــروژه مناسب س ــر 70 پ حاض
طراحــی شــهرداری اصفهــان در حــال انجــام اســت تــا شــهری بــدون 
ــمار  ــه ش ــه ب ــذار جامع ــه قشــر تأثیرگ ــوالن ک ــردد معل ــرای ت ــع ب مان

ــیم. ــته باش ــد، داش می رون
ــف  ــای مختل ــا و گزارش ه ــاس آماره ــر اس ــه داد: ب ــژاد ادام جمالي ن
تمامــی  بیــن  در  اصفهــان  شــهرداری  ذي ربــط،  دســتگاه هاي 
ــر  ــی ب ــازی ها وظایف ــر مناسب س ــه در ام ــی ک ــازمان ها و ارگان های س
ــت. ــته اس ــور داش ــطح کش ــرد را در س ــن عملک ــد، بهتری ــده دارن عه
ــال  ــک س ــي ی ــازي ها ط ــاالي پیاده روس ــم ب ــه حج ــاره ب ــا اش وي ب
ــازي  ــان در پیاده روس ــهرداري اصفه ــرد: ش ــان ک ــهر بی ــته در ش گذش
ــزرگ زده و بســیاري  ــي ب ــه نهضت ــفالت ریزي دســت ب ــد آس ــز مانن نی
ــده  ــازي ش ــته مناسب س ــال گذش ــک س ــي ی ــهر ط ــاي ش از پیاده رو ه

اســت.
برگــزاري چهارمیــن جشــنواره  بــه  شــهردار اصفهــان همچنیــن 
ــه  ــاره  و اضاف ــان اش ــی اصفه ــه میزبان ــن ب ــر معلولی ــی تئات بین الملل
ــا بهزیســتي  ــن جشــنواره ب ــزاري ای ــان در برگ ــرد: شــهرداري اصفه ک

ــت. ــته اس ــژه اي داش ــل وی ــکاري و تعام ــان هم اصفه

ــری  ــه در نشســت خب ــر مســعود زندی ــزارش شــمیم وطــن ، دکت ــه گ ب
ــی ایــدز و اطــاع  دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان بمناســبت روز جهان
ــر  ــزار نف ــون 700 ه ــدود 36 میلی ــا ح ــه در دنی ــام اینک ــا اع ــانی ب رس
ــزود: از ایــن تعــداد 18 میلیــون  ــت HIV وجــود دارد، اف ــه عفون مبتــا ب
نفــر آنهــا تحــت درمــان قــرار دارنــد و 14 میلیــون نفــر از ایــن افــراد نــه 

ــد. ــه اینکــه از بیمــاری خــود خبــر دارن تحــت درمــان هســتند و ن
وی بــه آمــار ایــدز در کشــور اشــاره کــرد و افــزود: تخمیــن زده مــی شــود 
بیــن 80 تــا 90 هــزار مبتــا بــه ایــدز در کشــور باشــند کــه از ســال 65 

تاکنــون، تنهــا 32 هــزار و 685 نفــر مبتــا شناســایی شــده انــد.
ــزار  ــداد 5ه ــاه 95 تع ــرداد م ــان خ ــا پای ــران و ت ــد: در ای ــادآور ش وی ی
ــد  ــده ان ــایی ش ــدز شناس ــه ای ــا ب ــرد مبت ــزار 572 م 113 زن و 27 ه
کــه ایــن یعنــی 84 درصــد مبتایــان مــرد و 16 درصــد را زنــان تشــکیل 

مــی دهنــد. 
وی در خصــوص آمــار مبتایــان بــه ایــدز در اســتان اصفهــان گفــت: 721 
مــورد اچ آی وی مثبــت در اســتان ثبــت شــده  کــه در اســتان حــدود دو 
هــزار نفــر تخمیــن زده مــی شــود. از ایــن تعــداد 597 مــورد مــرد و 124 
نفــر زن هســتند. و ایــن یعنــی 83 درصــد مــردان و 17 درصــد مبتایــان 

اســتان زن هســتند.
ــد  ــار از کاهــش رون ــر آم ــای اخی ــال ه ــه طــی س ــان اینک ــا بی ــه ب زندی
ایــن بیمــاری در دنیــا اطــاع مــی دهــد، اضافــه کــرد: در مقایســه بیــن 
ــت  ــش عفون ــد کاه ــا 35 درص ــا 2015 در کل دنی ــای 2000 ت ــال ه س
هــای جدیــد ایــدز، 28 درصــد کاهــش مــرگ و میــرو 58 درصــد کاهــش 

عفونــت هــای جدیــد گــزارش شــده اســت.
افزایش 84 درصدی به درمان ضد رتروویروسی در دنیا 

ــش  ــزان 84 درصــد افزای ــه می ــی اســت ک ــن درحال ــرد: ای ــد ک وی تاکی
دسترســی بــه درمــان ضــد رتروویروســی در دنیــا گــزارش شــده اســت. 
ــزان  ــان اینکــه می ــا بی ــای اســتان ب ــا بیمــاری ه ــارزه ب ــروه مب ــر گ مدی
ابتــا بــه ایــن بیمــاری در برخــی از کشــورهای دنیــا بیــش از 50 درصــد 
کاهــش داشــته اســت، گفــت: در کل دنیــا طــی 15 ســال گذشــته مــوارد 
کاهــش وجــود داشــته اســت و در بعضــی از راه هــای انتقــال بــه بیمــاری 
ــرای مثــال در  ــه طــور کامــل حــذف شــده ب ایــدز در برخــی کشــورها ب
ــا از  ــزان ابت ــد می ــفید و تایلن ــیه س ــتان، روس ــا، ارمنس ــورهای کوب کش

مــادر مبتــا بــه کــودک بــه صفــر رســیده اســت.
ــه  ــار رو ب ــه آم ــه در خاورمیان ــت ک ــی اس ــن درحال ــرد: ای ــه ک وی اضاف
افزایــش بــوده اســت و در ایــن مناطــق در کل 26 درصــد افزایــش ابتــا 

ــه ایــدز مشــاهده شــده اســت.  ب
وی افــزود: بنابــر تحقیقاتــی کــه در مــاه هــای اخیــر در دنیــا انجــام شــد، 
مشــخص شــد کــه در کشــورهای در حــال توســعه بیــش از 95 درصــد 
ــای  ــوند، از راه رفتاره ــی ش ــا م ــدز مبت ــروس ای ــه وی ــه ب ــرادی ک از اف
ــد و ایــن آمــار در کشــور مــا هــم  پرخطــر جنســی ابتــا پیــدا کــرده ان

ــه افزایــش اســت. رو ب
زندیــه اضافــه کــرد : از ســال 84 بــه بعــد رونــد ابتــا از طریــق اعتیــاد 
ــه دلیــل رابطــه جنســی افزایــش  ــی ابتــا ب تزریقــی کاهــش داشــته ول
ــه دلیــل  ــه ای کــه در حــال حاضــر 41 درصــد ب ــه گون داشــته اســت ب

ــی  ــاد تزریق ــل اعتی ــه دلی ــا ب ــر و 40 درصــد ابت رابطــه جنســی پرخط
اســت.

ــته  ــوز بس ــی هن ــاد تزریق ــدز از راه اعتی ــال ای ــه انتق ــام اینک ــا اع وی ب
نشــده اســت، افــزود: طــی ســال هــای اخیــر اســتفاده از مــواد روانگــردان 
و محــرک هــا کــه باعــث رفتارهــای پرخطــر جنســی و جنــون آمیــز مــی 
ــدز منجــر شــود نســبت  ــه بیمــاری ای شــود، در نهایــت ممکــن اســت ب
بــه اعتیــاد تزریقــی بیشــتر شــده اســت.وی بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال 
حاضــر رونــد کنتــرل و درمــان ایــن بیمــاری بهبــود یافتــه اســت، افــزود: 
ــکان  ــوند ام ــتفاده ش ــع اس ــه موق ــت و ب ــر درس ــود اگ ــای موج داروه

کنتــرل و درمــان بیمــاری را در پــی خواهــد داشــت. 
پایان همه گیری ایدز تا 2030 هدف سازمان بهداشت جهانی

ــه  ــار هم ــال 2016 » مه ــه در س ــن روز ک ــعار ای ــه ش ــاره ب ــا اش وی ب
گیــری اچ آی وی )HIV( بــا اطــاع رســانی، پیشــگیری، تشــخیص 
زودهنــگام، درمــان و حمایــت از مبتایــان« تعییــن شــده اســت، گفــت: 
بنــا اســت تــا ســال 2020 جهــان بــه ســه 90 درصــد کلــی در خصــوص 

ــد. ــن بیمــاری دســت یاب ای
ــک مشــکل بهداشــتی  ــدز، ی ــد ای ــا ســال 2030 نبای وی اظهارداشــت: ت
در کشــورها باشــد و پایــان دادن بــه ایــدز بــه معنــی عــدم وجــود ایــن 
بیمــاری نیســت بلکــه بایــد مــوارد ابتــا بــه ایــدز در کشــورها، بــر حســب 

اتفــاق باشــد.
وی گفــت : از ســال 2015 تــا 2020 در کشــور بایــد 90 درصــد از 
مبتایــان بــه ویــروس ایــدز شناســایی شــوند، 90 درصــد از افــراد 

ــد و اطمینــان حاصــل کنیــم  ــرار گیرن شناســایی شــده تحــت درمــان ق
کــه درمــان موثــر و بــا ثباتــی بــرای 90 درصــد از افــراد شناســایی شــده 

ــود دارد. ــه وج ــرار گرفت ــان ق ــت درم و تح
ــان  ــدز تحــت درم ــه ای ــان ب ــر از مبتای ــزار نف ــا اعــام اینکــه 8 ه وی ب
ــوت  ــن بیمــاری ف ــه خاطــر ای ــز ب ــر نی ــد و حــدود 9 هــزار نف ــرار دارن ق
شــده انــد، اظهارداشــت: تــا یکــی دو ســال پیــش 84 درصــد از مبتایــان 
ــال  ــی دو س ــا در یک ــد ام ــان بودن ــد، زن ــردان و 16 درص ــدز م ــه ای ب
ــه  ــدا کــرده ب ــش پی ــان افزای ــن زن ــدز در بی ــه ای ــا ب ــد ابت گذشــته، رون
ــدز در  ــه ای ــان ب ــد از مبتای ــته، 40 درص ــال گذش ــه در س ــه ای ک گون

ــد. ــان بودن کشــور، زن
بــه گفتــه مدیــر گــروه مبــارزه بــا بیمــاری هــای اســتان، بیشــترین گــروه 
ســنی مبتــا بــه ایــدز در کشــور 25 تــا 35 ســال و 35 تــا 45 ســال بــود 
ــش  ــن افزای ــا در ســنین پایی ــر شناســایی شــده، ابت ــوارد اخی ــا در م ام

پیــدا کــرده اســت.
زندیــه همچنیــن ادامــه داد: تــا ســال 94 افــراد نیازمنــد بــه درمــان 71 
درصــد و بــی نیــازان 29 درصــد جامعــه مبتایــان را تشــکیل مــی دهنــد.

روز جهانــی ایــدز از ســال 1988 بــه منظــور افزایــش بودجــه  و آگاهــی، 
ــر  ــر 10 آذر( ه ــامبر )براب ــا در اول دس ــا تبعیض ه ــارزه ب ــوزش و مب آم
ســال اطــاق می گــردد و هــر ســاله بــرای ایــن روز، شــعار خاصــی نیــز 
ــه  در نظــر گرفتــه می شــود. هــدف عمــده از ایــن کار ایــن اســت کــه ب
عمــوم مــردم یــادآوری شــود همــه در معــرض ابتــا بــه HIV قــرار دارنــد 

و هنــوز کارهــای زیــادی اســت کــه بایــد انجــام شــود.

حقایقی از بیماری ایدز به نقل از مدیر گروه مبارزه با بیماری های مرکز بهداشت اصفهان:

83 درصد ایدزی های اصفهان مردان هستند

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، گفت:

با مصرف بهینه، استمرار گازرسانی به نقاط سردسیر کشور را فراهم کنیم

مصرف روزانه بیش از 60 میلیون متر مکعب گاز در استان اصفهان 

سمینار بین المللی حفاظت و مرمت تزئینات وابسته به معماری

ــا  ــدار ب ــوی در دی ــی عل ــید مصطف ــن ، س ــمیم وط ــزارش ش ــه گ ب
ــرکت  ــن ش ــه ای ــان اینک ــا بی ــران ب ــتان تی ــدار شهرس ــی فرمان رحمان
ــن،  ــا کســب تندیــس برنزی ــران، ب ــی کیفیــت ای ــزه مل ــی جای در ارزیاب
رتبــه اول را درســطح وزارت نفــت و همچنیــن اولیــن شــرکت دولتــی 
ــه  ــه ب ــا توج ــت: ب ــان داش ــت بی ــوده اس ــب نم ــور کس ــطح کش در س
ســردی هــوا انتظــار مــی رود مشــترکین در مصــرف بهینــه ایــن 
ــک  ــی ی ــی حت ــرف جوی ــا ص ــد و ب ــه نماین ــتر توج ــی بیش ــت اله نعم
متــر مکعــب گاز ، موجبــات گاز رســانی مســتمر را بــرای دیگــر نقــاط 

ــد. ــم نماین ــور رافراه کش
ــال  ــزار ری ــد ه ــون پانص ــک میلی ــدود ی ــاالنه ح ــت: س ــان داش وی بی
ــرف  ــان ص ــتان اصفه ــطح اس ــی درس ــترک گاز طبیع ــر مش ــرای ه ب
ــر  ــات کیفــی ت ــه خدم ــر و نگهــداری شــبکه هــا در راســتای ارائ تعمی

ــی شــود. ــردم شــریف اســتان م ــه م ب

ســید مصطفــی علــوی، در ادامــه اظهــار داشــت: همــه مشــترکین گاز 
ــاء ی  ــع گاز به ــه موق ــت ب ــا پرداخ ــی ب ــش خانگ ــژه بخ ــی بوی طبیع
مصرفــی، شــرکت را در ارائــه خدمــات بهتــر یــاری کننــد، در صــورت 
عــدم پرداخــت بــه موقــع، ایــن شــرکت مجبوراســت نســبت بــه قطــع 

ــد. ــدام نمای ــی اق ــا اعــام قبل گاز مشــترکین ب
مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان اصفهــان، بــا تاکیــد بــر ضــرورت 
ــتای  ــت: در راس ــی گف ــرف گاز طبیع ــی در مص ــکات ایمن ــت ن رعای
ــی صــورت  ــج فرهنــگ مصــرف ایمــن گاز طبیعــی، اقدامــات خوب تروی
ــه  ــی، ک ــکات ایمن ــوزش ن ــه آم ــه تفاهــم نام ــوان ب ــی ت ــه م ــه ک گرفت
بــا آمــوزش و پــرورش، معاونــت بهداشــت و درمــان و همچنیــن دفتــر 
سیاســت گــذاری ائمــه جمعــه اســتان منعقــد گردیــده، اشــاره نمــود.

در ادامــه، رحمانــی، فرمانــدار شهرســتان تیــران ضمــن تشــکر از 
مهنــدس علــوی و همراهــان وی بخاطــر حضــور در شهرســتان تیــران 
ــبختانه  ــت: خوش ــتان گف ــن شهرس ــانی ای ــت گازرس ــی وضعی و بررس
فرمانــداری  و  گاز  اداره  بیــن  مثبتــی  تعامــل  و  خــوب  همــکاری 
شهرســتان تیــران برقــرار اســت کــه موجــب گردیــده مشــترکین 
ــی و نواحــی تابعــه آن در خصــوص پرداخــت گاز بهــای مصرفــی  تیران

ــد. ــدام نماین ــود اق ــای خ ــات گاز به ــن معوق و همچنی
وی، همچنیــن خاطــر نشــان ســاخت : در صــورت هماهنگــی بــا 
ــد،  ــوق دارن ــی مع ــه بده ــی ک ــع گاز صنایع ــل از قط ــداری قب فرمان
مشــکل وصــول مطالبــات شــرکت گاز اســتان از واحــد هــای صنعتــی 

ــد.  ــد ش ــع خواه ــز مرتف نی
ــه  ــات از گلخان ــح کــرد: وضعیــت خــوب وصــول مطالب ــی تصری  رحمان
ــت  ــری خــوب اداره گاز و حمای ــی از پیگی ــتان حاک ــن شهرس ــای ای ه

ــوده اســت. ــداری در ایــن راســتا ب هــای فرمان

ــه شــمیم  ــه نام ــزارش هفت ــه گ ب
ــن شــرکت  ــل ای وطــن ، مدیرعام
ــرف  ــرورت مص ــر ض ــد ب ــا تاکی ب
بهینــه گاز طبیعــی از مصــرف 
روزانــه بیــش از 60 میلیــون و 
400هــزار متــر مکعــب گاز در 
ســطح اســتان خبــر داد و گفــت: 
بــا افزایــش بــرودت هــوا از ابتــدای 
ــا کنــون بیــش  ــاه جــاری ت آذر م
ــب گاز  ــر مکع ــون مت از 730میلی
طبیعــی در ســطح اســتان مصــرف 
ــه مــدت مشــابه ســال  شــده اســت کــه ایــن میــزان 15 درصــد نســبت ب

ــت. ــته اس ــش داش ــته کاه گذش
ــا اشــاره بــه میــزان کل گاز مصرفــی امســال، گفــت: از  مهنــدس علــوی، ب
ابتــدای ســال تــا کنــون بیــش از12 میلیــارد و 819 میلیــون متــر مکعــب 
گاز در ســطح اســتان مصــرف گردیــده کــه از ایــن میــزان بیــش از 5 میلیارد 
ــون  ــارد و965میلی ــش صنعت،4میلی ــب در بخ ــر مکع ــون مت و386 میلی
مترمکعــب در نیــروگاه هــای اســتان، 1 میلیــارد و 768 هزارمترمکعــب در 
ــاری و  ــب در بخــش تج ــون و640 هزارمترمکع ــی، 374 میلی بخــش خانگ
ــرف  ــل مص ــل و نق ــش حم ــب در بخ ــر مکع ــون  و794 هزارمت 325 میلی

شــده اســت.
علــوی تصریــح کــرد: از میــزان گاز مصــرف شــده در بخــش صنعــت بالــغ 
بــر 3 میلیــارد و 879 میلیــون متــر مکعــب آن مربــوط بــه صنایــع عمــده 

ــن و  ــه ، ذوب آه ــوالد مبارک ــات ف ــه ج ــدکه در کارخان ــی باش ــتان م اس
ســیمان ســپاهان مصــرف شــده و مابقــی در صنایــع غیــر عمــده و بخــش 

ــه مصــرف رســیده اســت. حمــل و نقــل اســتان ب
ــاه  ــدای آذر م ــه داد: از ابت ــان ادام ــتان اصفه ــرکت گاز اس ــل ش مدیرعام
ســالجاری کــه میــزان بــرودت هــوا نســبت بــه مــاه هــای گذشــته افزایــش 
یافتــه اســت، تــا کنــون 730 میلیــون متــر مکعــب گاز در ســطح اســتان بــه 
مصــرف رســیده اســت کــه 59درصــد آن معــادل 430میلیــون متــر مکعــب 
مربــوط بــه بخــش خانگــی و تجــاری و 41 درصــد آن معــادل 299 میلیــون 

300 هــزار متــر مکعــب در بخــش صنعــت بــه مصــرف رســیده اســت.
وی خاطــر نشــان ســاخت: بــا ســرد شــدن هــوا و افزایــش مصــرف در بخــش 
ــت  نخســت را داشــته و برخــی  ــن بخــش اولوی ــع گاز در ای ــی، توزی خانگ
ــاط سردســیر و  ــی گاز نق ــا قطع ــت فشــار ی ــری از اف ــرای جلوگی ــات ب اوق
ــت ، ضــرورت  ــت در مصــرف بخــش صنع ــال محدودی ــرزی کشــور، اعم م

مــی یابــد.
مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه شــبکه هــای 
ــت  ــرد: رعای ــد ک ــته اســت تاکی ــم پیوس ــه ه ــانی سراســر کشــور ب گازرس
مصــرف بهینــه و منطقــی از گاز طبیعــی زمینــه را بــرای تامیــن گاز همــه 

هموطنــان عزیــز در سراســر کشــور فراهــم خواهــد کــرد. 
ــی  ــن گاز طبیع ــه و ایم ــرف بهین ــر مص ــد ب ــا تاکی ــوی، ب ــدس عل مهن
ــر از  ــاب و تقدی ــتا انتخ ــن راس ــت: در ای ــم گف ــن مه ــازی ای ــگ س و فرهن
ــه و در دو دهــک اول مصــرف  ــه گاز طبیعــی را بطــور بهین مشــترکینی ک
کــرده باشــند و همچنیــن گاز بهــای خــود را بــه موقــع پرداخــت نماینــد در 

ــرار داده اســت . ــه خــود ق برنام

ســمینار بیــن المللــي حفاظــت و مرمــت تزئینــات وابســته بــه معمــاري  
20 تــا 22 آذرمــاه ســال جــاري بــا هــدف  تعامــل بــا دانشــگاههای برتــر 
در حــوزه مرمــت ، ارتقــا ســطح کیفــی و دانــش اســا تیــد و دانشــجویان 
ــی و  ــه هــای مرمــت و حفاظــت ســطوح تزیئن ــن یافت ــر اســاس آخری ب
ــا  ــت  ب ــوزه مرم ــران ح ــب  نظ ــد و صاح ــا تی ــجویان،  اس ــنایی دانش آش
ــت نمــا و پاکســازی جــداره  ــوژی هــای مرم ــزات و تکنول ــن تجهی آخری

هــای شــهری  برگــزار مــي شــود.
شــمیم وطــن ، ســمینار بیــن المللــي حفاظــت و مرمــت تزیینات وابســته 
بــه معمــاري بــا حضــور 17 متخصــص و اســتاد دانشــگاه از دانشــگاه هــاي 
ســاپي ینــزا، پــادوا  و  پلــي تکنیــک میــان از کشــور ایتالیــا و متخصصین 
حفاظــت و مرمــت ابنیــه تاریخــي ایتالیــا و نیز تعــدادي از اســتادان مرمت 
ــران از سراســر کشــور در محــل هــاي ذکــر شــده برگــزار  و معمــاري ای

ــد. خواهد ش
ایــن برنامــه از ســوي دانشــگاه هنــر اصفهــان و با همــکاري مرکــز اصفهان 
شناســي و خانــه ملــل ســازمان فرهنگــي تفریحــي شــهرداري اصفهــان، 
عمــارت خورشــید، اســتانداري اصفهــان، اتــاق بازرگانــي، صنایــع و معادن 
و کشــاورزي اصفهــان، شــهرداري اصفهان، ســازمان نوســازي و  بهســازي، 
ــي،  ــراث فرهنگ ــان، اداره کل می ــش جه ــي نق ــه جهان ــگاه مجموع پای
صنایــع دســتي وگردشــگري اصفهــان وانجمــن علمــي مرمــت واحیــاي 

بافــت هــاي تاریخــي برگــزار مــي شــود.
دکتــر حناچــي معــاون وزیــر راه و شــهر ســازي، دکتــر طالبیــان معــاون  
ســازمان میــراث فرهنِگــي، صنایــع دســتي و گردشــگري کشــور، دکتــر 
ــور  ــئول ام ــادي مس ــر ن ــان، دکت ــرم اصفه ــهردار محت ــژاد ش ــي ن جمال
ــدس   ــه، مهن ــور خارج ــور وزارت ام ــاي کش ــیه ه ــجویان و بورس دانش
بختیــار نماینــده مجلــس، دکتــر کیانــي رئیــس دانشــگاه هنــر اصفهــان، 
ــر  ــان دکت ــتان اصفه ــي اس ــراث فرهنگ ــر کل می ــاري مدی ــه ی ــر ال دکت
محمــدي معــاون شــهردار، رئیــس اتــاق بازرگانــي ایتالیــا، یکــي از اعضاي 

ــان ایــن برنامــه هســتند. کنســول ایتالیــا، از مهمان
ــح، در محــل ســالن   ــن ســمینار روز 20 آذر،  ســاعت 9 صب ــه ای افتتاحی
همایش هــای اتــاق بازرگانــی اصفهــان خواهــد بــود. همایــش در روزهــای 
21 و 22 آذر در ســالن اجتماعــات کتابخانــه مرکــزی شــهرداری اصفهــان 

ادامــه خواهــد یافــت.

در پایــان دوره بــه شــرکت کننــدگان گواهــي بیــن المللــي ارائــه خواهــد 
شــد و بــا توجــه بــه محدودیــت فضــا، ثبــت نــام بــراي حضــور در ایــن 
ســمینار الزامــي اســت. عاقــه منــدان مــي تواننــد بــراي کســب اطاعــات 

بیشــتر بــا شــماره 36256019 تمــاس حاصــل کننــد.

کمیســیون تنظیــم مقــررات ارتباطــات بــا اصــاح مصوبــه پیشــین خــود، 
محاســبه کارکــرد مکالمــه تلفــن ثابــت بــه ثابــت بیــن اســتانی و ثابــت بــه 

تلفــن همــراه را از ثانیــه بــه نیــم دقیقــه رســاند.
بــه گــزارش هفتــه نامــه شــمیم وطــن بــه نقــل از واحــد فنــاوری اطاعــات 
و ارتباطــات تســنیم ، کمیســیون تنظیــم مقــررات ارتباطــات در راســتای 
اصــاح بندهــای مصوبــه ای مربــوط بــه مکالمــات تلفــن ثابــت دو بنــد از 

مصوبــه خــرداد مــاه ســال جــاری را اصــاح کــرد.
براســاس مصوبــه قبلــی و تــا پیــش از 23 آبــان مــاه ســال جــاری محاســبه 
ــرای تمامــی مکالمــات تلفــن ثابــت داخــل اســتانی  کارکــرد مشــترکان ب
براســاس دقیقــه انجــام و بــرای کســری از دقیقــه بــه بــاال گــرد و معــادل 
ــرای  ــارت » ب ــا اصاحیــه اخیــر عب یــک دقیقــه محســوب می شــد کــه ب
کســری از دقیقــه بــه بــاال گــرد و معــادل یــک دقیقــه محســوب می شــد« 

حــذف شــده اســت.
بــه همیــن ترتیــب محاســبه کارکــرد مشــترکان بــرای تمامــی مکالمــات 
ــه تلفــن همــراه براســاس  ــه ثابــت بیــن اســتانی و ثابــت ب تلفــن ثابــت ب
ثانیــه انجــام و بــرای کارکردهــای زیــر 30 ثانیــه بــه بــاال نیــم دقیقــه گــرد 

و محاســبه می شــود نیــز از مصوبــه پیشــین بــه شــکل »محاســبه کارکــرد 
ــه ثابــت بیــن اســتانی و ثابــت  ــرای مکالمــات تلفــن ثابــت ب مشــترکان ب
بــه تلفــن همــراه براســاس زمان هــای نیــم دقیقــه ای محاســبه می شــود« 

اصــاح شــده اســت.

محاسبه مکالمه تلفن ثابت با موبایل براساس زمان های 30 ثانیه ای شد
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گزارش تصویری تجلیل از خانواده معظم شهدا در شهر طالخونچه با حضور مسئولین اجرایی شهرستان
در نهمیــن روز از دهــه وقــف سرکشــی و تجلیــل از خانــواده معظــم شــهدا در شــهر طالخونچــه بــا 
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