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توصیــه رهبر انقالب درباره قصه گویی و کار هنری برای کودکان

مدیر ناحیۀ نورد سرد فوالد مبارکه خبر داد :
برنامه ریزی گروه فوالد مبارکه برای تولید 3/۵ میلیون تن ورق گالوانیزه
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رناسی نایب رییس اتاق بازرگاني اصفهان تاکید کرد؛
پس از برجام زمینه الزم برای جذب 
سرمایه گذاری خارجي در اصفهان 

فراهم شده است

دیدار با خانواده معظم شهدای کرمی، 
عبدیان و اکبری با حضور 
مسئولین شهرستان مبارکه

استاندار اصفهان عنوان کرد:
عدم احراز صالحیت شش شهردار استان

جلسه شورای حفاظت از منابع آب 
شهرستان مبارکه

دلیل اعتراض کشاورزان اصفهانی مقابل 
محیط زیست چه بود

فرماندهی انتظامی مبارکه خبر داد:
کاهش 4 درصدی سرقت در شش 

ماهه نخست سال در مبارکه

نماینده مردم مبارکه در مجلس:
فضای سیاسی بازی موجود برای آموزش و 

پرورش اصفهان سم است

گزارش تصویری عزاداری هیات اصناف 
شهرستان مبارکه برای شهادت امام حسین )ع(

۵

رودخانه ایی که بخشید و خشکید

هفته نیروی انتظامی فرصت مغتنمی است برای تجلیل از بزرگ مردانی جان بر کف که بی تردید 
کار و تالش خستگی ناپذیر و ایثار بی وقفه آنان زمینه ساز استقرار سالمت اجتماعی و امنیت جامعه 

اسالمی است. لذا از فرصت ، استفاده نموده ؛ ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهداء و ایثارگران 
ناجا، هفته نیروی انتظامی را به حافظان امنیت ، تبریک و تهنیت عرض می نماییم.

روابط عمومی موسسه فرهنگی هنری سبحان
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روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر مجلسی

روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر دیزیچه
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استاندار اصفهان عنوان کرد:

عدم احراز صالحیت 6 شهردار استان

مدیر خانه ملل و اصفهان شناسی اصفهان مطرح کرد:

۱۰۰ عنوان کتاب در مرکز اصفهان شناسی چاپ شده است

بــه گــزارش شــمیم وطــن رســول زرگرپــور اســتاندار اصفهــان در حاشــیه جلســه شــورای 
اداری شهرســتان کــه بــا ابــاغ رســمی حکــم شــهرداری نجــف آبــاد همــراه بــود، بــا بیــان 
ایــن مطلــب اظهــار داشــت: قانــون مســائلی همچون مــدرک تحصیلــی، تجربــه و تخصص 
را بــرای شــهرداران در نظــر گرفتــه کــه فــرد انتخــاب شــده توســط برخی شــوراهای شــهر 

فاقــد ایــن حداقــل هــا شــناخته شــده اســت.
زرگرپــور از عــدم انتخــاب شــهردار در ۱۱ شــهر اســتان نیــز خبــر داد و گفت: قانــون مهلت 
۳ ماهــه ای را در ایــن خصــوص تعییــن کــرده کــه در صــورت عــدم انتخــاب شــهردار طــی 
ایــن بــازه زمانــی، اســتاندار بــه عنــوان نماینــده دولــت ورود پیدا کــرده و مشــکل را برطرف 

ــد کرد. خواه

وی از ابــاغ رســمی حکــم ۹۰ نفــر از شــهرداران منتخــب اســتان همچــون چهــار شــهر 
اصفهــان، نجــف آبــاد، خمینــی شــهر و کاشــان بــه عنــوان نقاطــی بــا جمعیــت بیــش از 
۲۰۰ هــزار نفــر خبــر داد و افــزود: مجموعــه شــهرداری هــا و شــوراهای شــهر بایــد بــه 
مــواردی همچــون اجــرای کامــل و دقیــق طــرح هــای جامــع و تفصیلــی در کنــار اصــاح 
ســاختار شــهرداری هــا بــر اســاس مصوبــه جدیــد وزارت کشــور اهتمــام ویــژه ای داشــته 

. شند با
اســتاندار اصفهــان خاطرنشــان کــرد: حــدود ۷۰درصــد از درآمــد شــهرداری اصفهــان از 
محــل فــروش تراکــم تامیــن مــی شــود کــه ایــن امــر بــه هیــچ وجــه بــه صــاح آینــده 
شــهر نخواهــد بــود. در اداره شــهرها بایســتی بــه توســعه متــوازن هــم توجــه بیشــتری 

صــورت گیــرد.
وی همچنیــن بــا تقدیــر از اقــدام شایســته شــورای پنجــم نجــف آبــاد در ابقاء منتظــری، از 
کارهــای صــورت گرفتــه طــی چهــار ســال گذشــته به عنــوان نهضــت ســازندگی یــاد کرد 
و گفــت: در دو مــاه گذشــته شــاهد اجــرای چهــار برنامــه مهــم و شــاخص کشــوری بــه 

بهتریــن شــکل و در نهایــت امنیــت و آرامــش بودیــم کــه دلیــل آن را بایــد برکــت خــون 
شــهداء و مجاهــدت نیروهــای نظامــی، انتظامــی و امنیتــی دانســت.

زرگــر پــور از برپایــی ویــژه برنامــه هــای تاســوعا و عاشــورا، برنامــه نیــم میلیــون نفــری 
مشــهد اردهــال و تشــییع بــی ســابقه پاســدار شــهید مدافــع حــرم محســن حججــی یــاد 
کــرد و خاطرنشــان کــرد: در پانزدهمیــن دوره اجــاس تجلیــل از پیرغامــان و خادمــان 
حســینی بیــش از ۱۲۰۰ نفــر از نقــاط مختلــف کشــور و نزدیــک بــه شــصت نفــر از چهــل 

کشــور دنیــا حضــور داشــتند.

حمیــد فرهمنــد در گفتگــو بــا خبرنــگار ایمنــا اظهارکــرد: بــا توجــه بــه وجــود آثــار فاخــر 
ــه ملــل  و گرانبهایــی کــه در شــهر اصفهــان وجــود دارد، مرکــز اصفهــان شناســی و خان
وابســته بــه ســازمان فرهنگــی تفریحــی شــهرداری اصفهــان در ســال ۸۴ تأســیس شــد 
تــا بــه معرفــی هــر چــه بیشــتر جاذبــه هــای گردشــگر ی و تاریخــی ایــن شــهر بپــردازد.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه شــناخت و معرفــی اصفهــان بــه ســایر ملــل هــا مهمتریــن فعالیت 
خانــه ملــل و اصفهــان شناســی بــه شــمار مــی رود، تصریــح کــرد: ایــن خانــه در بخــش 
هــای پژوهــش، آمــوزش، برگــزاری دوره هــای آموزشــی، تورهــای گردشــگری آشــنایی بــا 
محلــه هــا و خانــه هــای تاریخــی اصفهــان، هنرهــای اصفهــان بــا مخاطبــان خــود ارتبــاط 

دارد.
مدیــر خانــه ملــل و اصفهــان شناســی اصفهــان افــزود: مخاطبــان مــا از کــودک و نوجــوان 
تــا پیــر و کهنســال و از افــراد فرهیختــه تــا افــرادی کــه تحصیــات دانشــگاهی ندارنــد، 

. هستند
وی بــا اشــاره بــه اینکــه خانــه ملل و اصفهــان شناســی اصفهان در مناســبت هــای مختلف 
نمایشــگاه هایــی پیرامــون اصفهــان پژوهــی برگــزار مــی کنــد، ادامــه داد: دســتاوردهای 
ایــن خانــه حاصــل پژوهــش پژوهشــگران مختلــف ایرانــی و اصفهانــی اســت کــه در قالــب 
کتــاب هــای ارزشــمند منتشــر شــده، به طــوری کــه تاکنــون ۱۰۰ عنــوان کتــاب در مرکز 

اصفهــان شناســی چــاپ شــده اســت.

فرهمنــد خاطرنشــان کــرد: همایــش هایــی بــا موضوعــات تاریخ و فرهنــگ مــردم اصفهان، 
جغرافیــای اصفهــان، هنــر و معمــاری اصفهــان و موضوعــات مرتبــط بــه صــورت ماهیانــه 
توســط خانــه ملــل و اصفهــان شناســی اصفهــان در ســالن اجتماعــات کتابخانــه مرکــزی 

شــهرداری اصفهــان برگــزار مــی شــود.
وی اعــام کــرد: مرکــز اصفهــان شناســی هــر روز بــه جــز پنجشــنبه هــا از ســاعت ۷ و نیم 

صبــح تــا ۱۴ و نیــم بعــد از ظهــر در خدمت شــهروندان اســت.

ــگری  ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــرکل می مدی
ــگری  ــعه گردش ــروه توس ــکیل کارگ ــان از تش ــتان اصفه اس

ــر داد. ــان خب ــتان اصفه ــی اس ریل
ــی اداره کل  ــل از روابط عموم ــن به نق ــمیم وط ــزارش ش ــه گ ب
میراث فرهنگــی اســتان اصفهــان، فریــدون الهیــاری در دیــدار 
ــه  ــا توجــه ب ــار داشــت: ب ــان اظه ــرکل راه آهــن اصفه ــا مدی ب
ــعه  ــتای توس ــان در راس ــتان اصفه ــراوان اس ــوه ف ــوان بالق ت
گردشــگری ریلــی و در راســتای راه انــدازی قطــار گردشــگری 

ــزار شــد. ــن نشســت برگ ــان ای در اســتان اصفه
وی تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه اســتان اصفهــان جــزو 
اســتان هایی اســت کــه خطــوط ریلــی متعــددی در آن 
ایجــاد شــده و ایــن خطــوط در اکثــر شهرســتان های اســتان 
موجــود بــوده و از آن طریــق مرکــز کشــور بــه یکدیگــر اتصــال 
ــروه  ــا تشــکیل کارگ ــق شــد ب ــن نشســت تواف ــد، در ای می یاب
مشــترک شــامل کارشناســان ارشــد اداره کل میراث فرهنگــی و 
راه آهــن اســتان اصفهــان، مســیرهای گردشــگری ریلــی اســتان 
ــا راه انــدازی قطــار گردشــگری، مشــتاقان  شناســائی شــده و ب
ــیرهای  ــان، در مس ــتان اصفه ــل اس ــگری در داخ ــه گردش ب
ــر  ــن ام ــرای ای ــه ب ــژه ای ک ــار وی ــا قط ــده ب ــی ش ــش بین پی

ــد. ــه مســافرت بپردازن ــه ب اختصــاص یافت
ــگری  ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــرکل می مدی
ــیر در  ــر، ۳ مس ــال حاض ــرد: در ح ــان ک ــان بی ــتان اصفه اس
ــدازی قطــار گردشــگری پیشــنهاد  ــرای راه ان داخــل اســتان ب
شــده کــه مقــرر شــد کارشناســان مطالعــات الزم را در زمینــه 

ــانند. ــام برس ــه انج ــگری ب ــار گردش ــدازی قط راه ان
وی در ارتبــاط بــا مشــخصات ایــن ســه مســیر گفــت: مســیر 
نخســت در شــرق شهرســتان اصفهــان از شــهر اصفهــان 
ــده و  ــی ش ــش بین ــی پی ــاالب گاوخون ــه و ت ــمت ورزن ــه س ب
مســیرهای دوم و ســوم بــه ترتیــب مســیر گردشــگری اصفهــان 
بــه کاشــان در مرکــز و شــمال اســتان و اصفهــان بــه اردســتان 

ــنیم ــت.منبع تس ــان اس ــتان اصفه ــرق اس و زواره در ش

بــه گــزارش ایمنــا بــه نقــل از روابــط عمومــی اداره کل میــراث 
فرهنگــی اســتان اصفهــان؛ فریــدون اهلل یــاری بــا اعــام ایــن 
ــوزش و  ــا برخــی ادارات آم ــه ب ــا هماهنگــی ک ــت: ب ــر گف خب
ــبت روز  ــه مناس ــد، ب ــام ش ــان انج ــتان اصفه ــرورش در اس پ
ــش  ــتان و پی ــع دبس ــوزان مقاط ــش آم ــودک، دان ــی ک جهان
ــد. دبســتانی میهمــان بناهــای تاریخــی اســتان اصفهــان بودن

او خاطرنشــان کــرد: در ایــن برنامــه راهنمایــان ایــن اداره کل، 
ــن  ــرای ای ــی ب ــای تاریخ ــداری بناه ــظ و نگه ــت حف از اهمی
کــودکان صحبــت کــرده و توضیحــات کاملــی نیــز از بناهــای 

ــد. ــه کردن تاریخــی ارائ
اهلل یــاری افــزود: آشــنائی کــودکان بــا اهمیــت حفــظ و 
نگهــداری از بناهــای تاریخــی و فرهنــگ ســازی در ایــن 
گــروه ســنی باعــث تشــویق خانــواده هــا بــه فرهنگــی حفــظ 
و نگهــداری از بناهــای تاریخــی و تربیــت آینــده ســازان ایــن 
ــی  ــی و تاریخ ــای فرهنگ ــظ ارزش ه ــورد حف ــت در م مملک

ــت. ــود اس خ

مدیرکل میراث فرهنگی اســتان اصفهان:
قطار گردشگری در استان اصفهان 

می شود تشکیل 

مدیر کل میراث فرهنگی اســتان اصفهان خبر داد:
حضور کودکان در بناهای تاریخی 

استان به مناسبت روز جهانی کودک

توصیه رهبر انقالب درباره قصه گویی 
و کار هنری برای کودکان

ســهیا اواخــر ســال ۹۵  بــرای جراحــی چشــم چــپ خــود بــه 
بوســتون آمریــکا ســفر کــرد. طبــق اظهــارات او و خانــواده اش در 
ایــن مــدت بــا وجــود درخواســت های مکــرر بــرای کمــک مالــی، 
مبلغــی کــه بــرای ایــن کار بــه آنهــا اختصــاص داده شــده بــرای 
ــوی  ــش در گفت وگ ــت. جورک ــی نیس ــان کاف ــای درم هزینه ه
قبلــی خــود بــا ایســنا کــه در تیرمــاه ۹۶ انجــام شــد، گفتــه بــود 
کــه بعــد از شــش مــاه کــه از ســفر  آنهــا بــه آمریــکا می گــذرد، 
هنــوز هزینــه ای بــرای انجــام کارهــای درمانــی پرداخــت نشــده؛ 
هزینه هایــی کــه دســتور پرداخــت آن از ســوی رئیــس جمهــور 
و وزیــر بهداشــت صــادر شــده اســت. او  دو عمــل جراحــی را در 
آمریــکا پشــت سرگذاشــته کــه نتایــج مثبتــی را بــه دنبال داشــته  

اســت.
ــن  ــاره آخری ــش، درب ــهیا جورک ــن س ــمیم وط ــزارش ش ــه گ ب
ــاه  ــت م ــد: هش ــود  می گوی ــپ خ ــم چ ــان چش ــت درم وضعی
ــدت  ــن م ــم و در ای ــت داری ــکا اقام ــتون امری ــه در بوس اســت ک
بــا جراحــی کــه بــرای اولیــن بــار مجــوز آن از طــرف اف. دی. ای 
آمریــکا صــادر شــد، توانســتم قســمتی از بینایــی چشــم چپــم را 
ــه دســت آورم. بعــد از عمــل جراحــی اول، چشــمم خونریــزی  ب
کــرد و مجبــور شــدم عمــل دیگــری انجــام دهــم. پزشــکان از این 
کــه می تواننــد ایــن جراحــی را روی بیمــاران دیگــر نیــز انجــام 
دهنــد بســیار خوشــحال هســتند، امــا بــا توجــه بــه اینکــه ایــن 
جراحــی بــرای اولیــن بــار اســت کــه انجــام می شــود نتیجــه آن 
قابــل پیــش بینــی نیســت و چشــمی کــه جراحــی شــده نیــاز بــه 

ــادی دارد. ــای زی مراقبت ه
او ادامــه می دهــد: هنــوز در حــال گذرانــدن دوره درمــان هســتم و 
پزشــک زمــان بازگشــتم بــه ایــران را مشــخص نکــرده اســت. دید 
مــن فعــا بایــد تثبیــت شــود و از عینــک اســتفاده کنــم. البتــه تا 
امــروز بــه جــز جراحــی روی چشــم چــپ، هیــچ اقدامــی بــرای 
جراحــی زیبایــی انجــام نشــده اســت. مــن اولیــن نفــری بــودم که 
ایــن جراحــی را انجــام دادم و در عیــن حــال بایــد معاینــات بــه 

صــورت مــداوم انجــام شــود.
جورکــش بــا ابــراز امیــدواری دربــاره بازســازی چشــم و شــبکیه، 
ادامــه داد: چشــم مــن در حــال حاضــر نیــاز بــه مراقبــت زیــاد و 
داروهــای ســاختنی دارد. در طــول ایــن ســه ســال بــا تمــام رنجی 
کــه کشــیدم توانســتم بــا اســتقامت بجنگــم و بینایــی چشــمم را 
بــه دســت آورم. در ایــن مــدت نیــز هزینــه کمــی بــه مــا پرداخت 
کردنــد کــه پاســخگوی نیازهــای مــا نیســت؛ مــن بینایــی ام را بــه 
ســختی بــه دســت آورده ام، کمــک کنیــد ایــن بینایی را نگهــدارم. 
بــا توجــه بــه ادامــه رونــد درمــان، همچنــان نیــاز بــه همراهــی 
مســئوالن و درخواســت رســیدگی به مشــکاتم را دارم. امیــد دارم 
کــه بینایــی ام رو بــه بهبــودی رود، چــون دیگــر طاقــت نابینایــی 

ندارم.
وی بــا تشــکر از مقاماتــی کــه در ایــن مــدت او را همراهــی کردند، 
تصریــح کــرد: در ماقاتــی کــه بــا رئیــس جمهــور داشــتم گفتــم 
ــه جــای  ــی تکــرار نشــود و ب ــن اتفاقات ــم دیگــر چنی آرزو می کن
بی عدالتــی، خشــم و خشــونت، عشــق، مهربانــی، عدالــت، برابــری 
و صلــح دنیــا را فراگیــرد و مســئوالن نیــز مشــکات مــن را پشــت 
گــوش نیندازنــد. در ایــن مــدت عــاوه بــر دیــدار رئیــس جمهــور، 
شــنیدن خبــر عروســی خانــم مرضیــه ابراهیمــی نیــز بــرای مــن 

بســیار خوشــحال کننــده بود.
جورکــش ادامــه داد: بــا وجــود انســان هایی کــه مــن را نــا امیــد 
می کردنــد، بــه لطــف خــدا و پــدر و مــادرم و دعــای مــردم، بینایی 
ــه  ــی در نظــر گرفت ــم مبلغ ــه دســت آورم. امیدواری چشــمم را ب
شــود تــا مشــکل مــا حــل شــود و مــن رنــج کمتــری بــرای تامین 

ــان بکشــم. هزینه هــای درم
وی در پایــان صحبت هایــش ضمــن ابــراز تشــکر از رییــس 
جمهــور، خانــم مــوالوردی، وزرای بهداشــت و امــور خارجــه 
جهــت همراهی هایشــان در ایــن مــدت گفــت: مــن دوبــاره موفــق 
شــدم اســید و اســید پــاش را شکســت دهــم؛ ســه ســال از اتفــاق 
زنجیــره ای اسیدپاشــی اصفهــان کــه در آن به صــورت ناجوانمردانه 
در حــال رانندگــی بــه صورتــم اسیدپاشــیده شــد، می گــذرد، امــا 
ــواب  ــوز ج ــن هن ــد. م ــتگیر نکرده ان ــی را دس ــچ کس ــوز هی هن
ســوالم را نگرفتــه ام کــه بــه چــه جرمــی بایــد تــا ایــن انــدازه درد 

بکشــم؟
و با چنگ و دندان بیناییم را به دست آورم؟

سوال قربانی اسیدپاشی اصفهان از مسؤوالن 
بــه چه جرمی تا این اندازه باید درد 

بکشم؟

مدیر حوادث و فوریت های پزشکی اصفهان تشریح کرد
جزییات حادثه سقوط دختر بچه 

اصفهانی از ۳۳ پل

مدیــر مرکــز حــوادث و فوریت هــای پزشــکی اصفهــان گفــت: 
کــودک ۲ و نیــم ســاله ای کــه دو روز پیــش از ۳۳ پــل ســقوط 

کــرده بــود جــان خــود را از دســت داد.
غفــور راســتین اظهــار داشــت: ۲ روز پیــش یــک کــودک ۲.۵ 
ــود  ــه ۳۳ پــل آمــده ب ــه همــراه والدیــن خــود ب ســاله کــه ب
ــوری  ــدادی ف ــای ام ــرد، نیروه ــل ســقوط ک ــن پ ــاالی ای از ب
ــه بیمارســتان الزهــرا)س( منتقــل  وارد عمــل شــدند و او را ب

کردنــد.
وی افــزود: کــودک همــان شــب عائمــی از هوشــیاری داشــت 
ــام  ــز تم ــود، مســئوالن بیمارســتان نی ــه ب ــا نرفت ــه کم ــا ب ام
ــود را از  ــان خ ــودک ج ــا ک ــد ام ــام دادن ــود را انج ــاش خ ت

دســت داد.
راســتین گفــت: کودکــی کــه از ۳۳ پــل ســقوط کــرد دختــر 
بــود و همــان شــب بــا وجــود تــاش پزشــکان جــان خــود را 

از دســت داد.

آیت اهلل مظاهری: 
نیروی انتظامی امروز در خط مقدم جبهه مقابله با دشمن نظام اسالمی قرار دارد

شهردار اصفهان:

نهادهای محلی در اعتماد سازی مردم نقش آفرینی می کند

مرجــع تقلیــد شــیعیان نیــروی انتظامــی را یــک نیــروی فوق العــاده ارزشــی توصیــف کــرد 
و گفــت: شــما بایــد خــود را بایــد ســرباز امــام زمــان )عــج( بدانیــد چــرا کــه امــروز در خط 

مقــدم جبهــه مقابلــه بــا دشــمن نظــام اســامی قــرار دارید.
بــه گــزارش شــمیم وطــن ، به نقــل از پایــگاه خبــری پلیــس، آیــت اهلل  حســین مظاهــری 
در دیــدار فرمانــده و معاونــان فرماندهــی انتظامــی اســتان ضمــن تبریــک هفتــه نیــروی 
ــه کارکنــان ایــن نیــرو اظهــار داشــت: نیــروی انتظامــی امــروز یــک نیــروی  انتظامــی ب

ــت. ــی اس ــاده ارزش فوق الع
وی باالتریــن نعمت هــا را نعمــت امنیــت عنــوان کــرد و افــزود: یکــی از کارهــای مهمــی 
کــه نیــروی انتظامــی انجــام می دهــد ایجــاد امنیــت اســت چــرا کــه اگــر ایــن امنیــت 
وجــود نداشــت هیــچ کــس نمی توانســت بــه کارهــای روزمــره خــود بپــردازد و یــک ملــت 

ــرا می گرفــت. ــی و اضطــراب ف را نگران
رئیــس حــوزه عملیــه اصفهــان بــا بیــان اینکــه امســال عزاداری هــای مــردم در دهــه اول 
مــاه محــرم بــا شــکوه و عظمــت و بــدون هیچگونــه حادثــه و نــا امنــی در ســطح اســتان و 
کشــور برگــزار شــد از نیروهــای انتظامــی بــه دلیــل تامیــن امنیــت ایــن مراســم ها تقدیــر 

. د کر
وی بــا بیــان اینکــه کار نیــروی انتظامــی فــوق العــاده ســنگین اســت، خطــاب بــه نیروهای 
انتظامــی گفــت: البتــه شــما خــود را بایــد ســرباز امــام زمــان )عــج( بدانیــد چــرا کــه امروز 

در خــط مقــدم جبهــه مقابلــه بــا دشــمن نظــام اســامی قــرار دارید.
ایــن مرجــع تقلیــد بــا بیــان اینکــه کار افــرادی کــه در خــط مقــدم مقابلــه بــا دشــمن قرار 
دارنــد بســیار ارزشــمند اســت، افــزود: همان طــور کــه جوانــان اول انقــاب در خــط مقــدم 
جبهــه بــا دشــمن جنگیدنــد و اجــازه ندادنــد یــک وجــب از خــاک ایــن کشــور بــه دســت 
دشــمن بیافتــد امــروز هــم نیروهــای انتظامــی بــا امنیــت کاملــی کــه ایجــاد می کننــد 

ــد. ــاکام می گذارن دشــمن را ن
آیــت اهلل مظاهــری خاطــر نشــان کــرد: امــروز بــه برکت خــون شــهدا و جانفشــانی نیروهای 
نظامــی و انتظامــی کشــور مــا در دنیــا عزتمنــد شــده و دولت هــای غربــی روی نظــام مــا 
حســاب بــاز می کننــد و دیدیــم کــه وقتــی رئیــس جمهــور مســتکبر آمریــکا آن بــی ادبــی 

را در ســازمان ملــل در حــق ملــت ایــران کــرد همــه کشــور هــا بــه او اعتــراض کردنــد.
وی نیروهــای انتظامــی را حافــظ امنیــت نظــام مقــدس جمهــوری اســامی عنــوان کــرد 
و گفــت: دعــای رهبــر معظــم انقــاب، مراجــع تقلیــد و یــک ملــت همیشــه پشــتیبان 
ــاکر و  ــی ش ــن نیروهای ــتن چنی ــر داش ــه خاط ــد را ب ــت و خداون ــی اس ــای انتظام نیروه

سپاســگذار هســتیم.
آیــت اهلل مظاهــری بــا بیــان اینکــه مــا از عملکــرد نیــروی انتظامــی راضــی هســتیم بــرای 
ــامتی و  ــاغل در آن آرزوی س ــان ش ــام کارکن ــرو و تم ــن نی ــده ای ــتری فرمان ــردار اش س

موفقیــت کــرد.

بــه گــزارش شــمیم وطــن بــه نقــل از اداره ارتباطــات رســانه ای شــهرداری اصفهــان، قدرت 
اهلل نــوروزی در دیــدار مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اصفهــان اظهارکــرد: نهادهــای 
محلــی در اعتمــاد ســازی بیــن دولــت و مــردم بســیار نقــش دارنــد بــه طــوری کــه ایــن 
مهــم عــاوه بــر رفــع بســیاری از مســائل دولــت باعــث تحــول در روابــط بیــن الملــل نیــز 

مــی شــود.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه تکریــم ادیــان توحیــدی در راســتای وفــاق ملــی نقــش مهمــی 
را بــر عهــده دارد افــزود: بــا توجــه بــه اینکــه اصفهــان مرکــز همزیســتی ادیــان توحیــدی 
اســت بایــد از ایــن ظرفیــت بــرای مبحــث مهــم گفتگوی ادیــان و پیــروان مذاهــب مختلف 

اســتفاده کــرد.
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اصفهــان در ادامــه ایــن دیــدار تصریــح کــرد: اصفهــان 
نیــاز بــه زیرســاختهای فرهنگــی و هنــری دارد بــه طــوری کــه در ایــن حــوزه هــا نســبت 

بــه اســتانداردهای شــاخص بیــن المللــی و جهانــی ضعــف داریــم.
حجــت االســام والمســلمین حبیــب رضــا ارزانــی  توجــه به بخــش خصوصی و مشــارکت 
مــردم و فعــاالن عرصــه فرهنگــی و هنــری را مهــم خوانــد و اظهــار داشــت: الزم اســت در 

زمینــه موســیقی اقدامــات خاصــی صــورت گیرد.
وی  از راه انــدازی حــراج بــزرگ در اصفهــان خبــر داد و بیــان کــرد: ســعی داریــم در نیمــه 
دوم ســال جــاری  طــرح »حــراج بــزرگ اصفهــان«، اقتصــاد هنــر را برگــزار کنیم و ســامانه 

ای در ایــن خصــوص راه انــدازی اســت.
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اصفهــان ادامــه داد: بــا اســتفاده از ظرفیــت ۱۵ خواهر 
خوانــده شــهر اصفهــان مــی تــوان طــرح حــراج بــزرگ اصفهــان بــا  صــدور کاالهــای بــا 

ارزش هنــری، شــاهد رونــق اقتصــاد هنــر باشــیم.
وی بــا اشــاره بــه برپایــی کاروان »ادیــان توحیــدی، وفــاق ملــی« در اصفهان اذعان داشــت:  
ایــن برنامــه در ســال گذشــته بــا هــدف تاکیــد بــر وفــاق و همدلــی هرچــه بیشــتر میــان 

پیــروان ادیــان مختلــف، برگزار شــد.

ــری،  ــن کار هن ــی و در ای ــن قّصه گوی ــد در ای ــعی کنی س
ــان  ــد، ایم ــودک ایجــاد می کنی ــه در ک ــزی را ک ــن چی اّولی

باشــد.
ــه،  ــن بچ ــما از ای ــت. ش ــان نیس ــادل ایم ــز، مع ــچ چی هی
ــود  ــه وج ــان ب ــد در او ایم ــازید، بای ــد بس ــه بخواهی هرچ

ــد. آوری
ــری زد،  ــری و هن ــوری خب ــه امپرات ــه ای ک ــن ضرب بدتری
ــن  ــا را در ای ــم فســاد در دنی ــه شــبکه ی عظی ــود ک ــن ب ای
ســال های متمــادی راه انداخــت - کــه متأســفانه در دوره ی 
ــی و  ــری مذهب ــت - ُهرُه ــم گرف ــا را ه ــرش م ــوی، پَ پهل
ــی را رواج داد کــه انســان در دل و جــان خــودش،  بی ایمان

ــد! ــی نباش ــتونی مّتک ــچ س ــه هی ب
ــه خــدا،  ــا ایمــان کنیــد؛ ایمــان ب ســعی کنیــد بچه هــا را ب

ایمــان بــه حقیقــِت مطلــق و ایمــان بــه اســام.
ــد و شــما  ــرورش پیــدا کردن ــا ایمــان پ ــن بچه هــا ب اگــر ای
ــده  ــد، در آین ــان بکاری ــان را در دلش ــذر ایم ــتید ب توانس
ــرای  ــاخت و ب ــی س ــر شــخصیت عظیم ــا ه ــود از آنه می ش

ــبند. ــر کاری مناس ه
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فرمانــدار شهرســتان خــواف تصریــح کــرد: فــوالد مبارکــه بــا 
ســرمایه گــذاری بیــش از ۲هــزار میلیــارد تومــان در منطقــۀ 
سنگان، راه صنعتـــــی شـــــدن و شــناخــت استعدادهای 

بومــی را همــوار کــرد.
ــی  ــع معدن ــرکت صنای ــد از ش ــژاد در بازدی ــر پهلوان ن دکت
فــوالد ســنگان فــوالد مبارکه گفــت: حضــور ســرمایه گذارانی 
آنهــا در ســاخت  ارادۀ  و  چــون فوالدمبارکــه و تــاش 
ــه و کنسانتره ســازی در منطقــۀ ســنگان  کارخانه هــای گندل
از مــوارد ارزشــمند و مهــم در ایــن حــوزه بــوده کــه در نــوع 

ــت. ــابقه اس ــودش بی س خ
وی در ایــن بــاره بــا تأکیــد بــر اینکــه اشــتغال زایی بزرگترین 
دغدغــۀ مســئوالن کشــور اســت، گفــت: در راســتای منویــات 
مقــام معظــم رهبــری )مدظله العالــی( و سیاســت های دولــت، 
توجــه بــه توســعه و اشــتغال پایــدار، پرهیــز از خام فروشــی 
ــی  ــای بوم ــش نیروه ــوان و دان ــر ت ــه ب ــی و تکی ــواد معدن م
منطقــه، ایــن ســرمایه گــذاری انجــام شــده و بــه واقــع بــه 

همــۀ ایــن راهبردهــا جامــۀ عمــل پوشــانده و مایــۀ برکــت و 
رونــق اقتصــادی در کشــور اســت.

پهلــوان نــژاد ضمــن قدردانــی از تــاش دســــت انــدرکاران 
کــه باهمــــت و تــاش واالی خــود ایــن پــروژه را بــه ثمــر 
رســاندند و موجبــات اشــتغال زایــی هــزاران نفــر را بــه طــور 
ــرد:  ــح ک ــد، تصری ــم آوردن ــتقیم فراه ــتقیم و غیرمس مس
ــور،  ــای مذک ــر مزای ــاوه ب ــا ع ــن طرح ه ــرداری از ای ــره ب به
اســتفاده از ثروتهــای خــدادادی، جلوگیــری از خــام فروشــی 
ــتان و  ــردم شهرس ــایش م ــاه و آس ــش رف ــت افزای و درنهای
توســعۀ پایــدار را بــه همــراه دارد. همچنیــن، چنیــن طــرح 
هــای بــزرگ صنعتــی و معدنــی در ایــن شهرســتان تــا حــد 
زیــادی میتوانــد در پیشــگیری از آســیبهای اجتماعــی ناشــی 

از بیــکاری مؤثــر باشــد.
فرمانــدار شهرســتان خــواف، رونــد اســتخدام و بــه کارگیــری 
نیروهــای بومــی در شــرکت صنایــع معدنــی فوالد ســنگان را 
مثبــت ارزیابــی کــرد و افــزود: در ایــن راســتا با پیگیــری ها و 
برگــزاری جلســاتی بــا ســرمایه گــذاران، اســتفاده از نیروهــای 
بومــی منطقــه و ایجــاد اشــتغال بــرای جوانــان و همچنیــن 
ــان در  ــوق متقاضی ــدن حق ــع نش ــت و تضیی ــت عدال رعای
دســتور کار قــرار گرفــت و خوشــبختانه آزمــون اســتخدامی 
شــرکت صنایــع معدنــی فــوالد ســنگان بــرای اولیــن بــار بــا 
ــه،  ــه صــورت کامــا عادالن ــور، ب مشــارکت دانشــگاه پیــام ن
ــن  ــای الزم از بی ــزار شــد و نیروه در ســطح شهرســتان برگ

جوانــان مســتعد و جویــای کار انتخــاب شــدند.
وی در بخــش پایانــی ســخنان خــود اظهــار امیــدواری کــرد 
کــه طرحهــای تکمیلــی در ایــن بخــش هرچــه ســریعتر بــه 
بهــره بــرداری برســد و موجبــات رشــد و توســعۀ روزافــزون 

منطقــه را فراهــم آورد.

ــه دلیــل  ــه گــزارش شــمیم وطــن ، وضعیــت اشــتغال در کشــور طــی ســال های اخیــر ب ب
رکــود صنایــع و افزایــش مشــکات صنعت گــران، در ایــن بخــش مهــم از اقتصــاد کــه ســهم 
ــوان  ــه شــدت وخیــم شــده و کاهــش ت ۳۰ درصــدی از کل اقتصــاد را تشــکیل می دهــد ب

صنایــع در مقابــل مــوج واردات، ایــن رونــد را ســرعت بخشــیده اســت.
ــت و  ــه نیس ــل توج ــدان قاب ــتغال چن ــای اش ــز ظرفیت ه ــاد نی ــای اقتص ــایر بخش ه در س

ــدارد. ــن حــوزه را ن ــل توجهــی در ای ــوان ایجــاد تحــرک قاب ــز ت ــت نی بودجــه دول
لزوم اولویت دهی به حفظ اشتغال موجود

ــر حفــظ  از دیــد کارشناســان، در شــرایط فعلــی، اولویــت دولــت در حــوزه اشــتغال بایــد ب
اشــتغال موجــود و جلوگیــری از افزایــش تعــداد بیــکاران باشــد، چــه بســا در ســال های اخیــر 
پیشــی گرفتــن خروجــی آمــار اشــتغال از ورودی آن موجــب منفــی شــدن تــراز این شــاخص 

ــد. ــتغال زایی ش ــت های اش ــدن سیاس ــر ش و بی اث
در کامــی دیگــر، اگــر در سیاســت های اقتصــادی، تقویــت تــوان داخلــی صنایــع و بنگاه هــا 
بــه عنــوان یــک اولویــت فــدای ســایر اهــداف اقتصــادی شــود، برآینــد ایــن سیاســت ها منجر 

بــه ایجــاد یــک دور باطــل و گســترش مشــکات اقتصــادی و اجتماعــی می شــود.
تغییر استراتژی در شرایط خاص

ــوده و کارایــی  ــد اقتصــاد آزاد مذمــوم ب ــع، از دی بســیاری از سیاســت های حمایتــی از صنای
الزم را بــه همــراه ندارنــد امــا در طــرف دیگــر موضــوع، شــرایط محیطــی اقتصــاد هر کشــور و 
همچنیــن توجــه بــه تبعــات اجتماعــی و سیاســی عــدم اجــرای ایــن سیاســت های حمایتــی 

اســت کــه بایــد در معــادالت در نظــر گرفتــه شــود.
در وضعیتــی کــه اوضــاع بیــکاری رو بــه وخامــت مــی رود و حیــات صنایــع در معــرض خطــر 
قــرار گرفتــه، کلیــه مفاهیــم اقتصــاد آزاد از ســوی دولت هــا کنــار گذاشــته می شــوند و حتــی 
آزادتریــن اقتصادهــای دنیــا نیــز از ابــزار تعرفــه بــرای حفــظ اشــتغال جامعــه خــود اســتفاده 

ــد. می کنن
تعرفه گذاری اقتصادهای باز در هنگام بروز بحران

نمونــه ایــن سیاســت ها را می تــوان در اقدامــات چنــد ســال اخیــر دولــت آمریــکا در مقابــل 
واردات فــوالد چینــی مشــاهده کــرد؛ در اوایــل آوریــل ســال ۲۰۱۶ بــود کــه وزارت بازرگانــی 
آمریــکا در واکنــش بــه اقــدام چیــن در عرضــه فــوالد بــا قیمــت کمتــر از هزینــه تولیــد شــده 
و اعطــای یارانــه بــه آن در بازارهــای جهانــی، تعرفــه گمرکــی ۵۲۲ درصــدی بــرای واردات آن 

بــه خــاک ایــاالت متحــده وضــع کــرد.
اتخــاذ ایــن تصمیــم از ســوی وزارت بازرگانــی آمریــکا بــه دنبــال تشــدید تنــش تجــاری بــا 

چیــن بــر ســر عــدم تــوازن بازرگانــی بیــن دو کشــور صــورت گرفــت، زیــرا آمریــکا بــر ایــن 
ــاور بــود کــه سیاســت ارزی چینی هــا شــرایط غیرمنصفانــه ای بــه طرف هــای تجــاری آن  ب

ــد. کشــور تحمیــل می کن
اتحادیه اروپا فوالدسازان ایرانی را ملزم به پرداخت تعرفه کرد

ایــن موضــوع در روزهــای اخیــر در اتحادیــه اروپــا نیــز رخ داده و ایــن اتحادیــه، تعرفــه واردات 
ورق گــرم خــود را بــرای کشــورهای عمــده صادرکننــده بــه ایــن اتحادیــه، در محــدوده ۱۷.۶ 

الــی ۹۶.۵ یــورو بــر هــر تــن ورق گــرم وضــع کــرده اســت.
ایــن تعرفــه عــاوه بــر ایــران، کشــورهای دیگــری همچــون روســیه، برزیــل و اکرایــن را نیــز 
در بــر می گیــرد و در مــورد کشــور چیــن نیــز، پیش تــر تعرفــه ۱۸ الــی ۳۶ درصــدی وضــع 

شــده بــود.
بــا نظــر بــه ایــن نکتــه کــه ۷۰ درصــد فــوالد مــورد نیــاز اروپــا از پنــج کشــور ایــران، روســیه، 
اکرایــن، برزیــل و چیــن تأمیــن می شــود، اقــدام اخیــر کمیســیون اروپــا، تغییــرات مهمــی در 

بازارهــای جهانــی و تغییــر بازارهــای هــدف صادراتــی را بــه وجــود آورد.
خطر سرریز مازاد فوالد جهانی به بازار ایران

در همیــن راســتا بیــم آن مــی رود کــه کشــورهای دیگــر نیــز بــه پیــروی از اروپــا، در نظــام 
تعرفــه ای خــود تجدیــد نظــر کننــد و از دیگــر ســو احتمــال دارد کشــورهای مشــمول ایــن 

تعرفــه، صــادرات خــود را بــه ســمت بازارهــای دیگــری نظیــر ایــران ســوق دهنــد.
بــدون شــک اگــر در مقابــل ایــن حجــم از مــازاد عرضــه جهانــی، سیاســت مناســبی اتخــاذ 
ــار دیگــر همچــون ســال ۹۴، ضربــه ســختی از محــل وفــور  نشــود صنعــت فــوالد ایــران ب

کاالهــای وارداتــی متحمــل خواهــد شــد.
مــروری بــر آمارهــای تجــاری صنعــت فــوالد در ســال جــاری اگرچــه رشــد ۳۲ درصــدی در 
۶ مــاه ابتدایــی را نشــان می دهــد امــا بــا نگاهــی بــه آمــار تفکیکــی محصــوالت صادراتــی 
می تــوان دریافــت کــه صــادرات انــواع ورق )کــه از ســوی اتحادیــه اروپــا مشــمول افزایــش 
تعرفــه شــده اســت( بــه دلیــل افزایــش تقاضــای داخلــی، نــه تنهــا رشــدی نداشــته، بلکــه ۶۰ 

درصــد نیــز کاهــش پیــدا کــرده اســت.
بــر ایــن اســاس بــه نظــر نمی رســد در اثــر تصمیــم اخیــر اتحادیــه اروپــا، شــوک صادراتــی به 
صنعــت فــوالد ایــران وارد شــود امــا اثــر غیرمســتقیم ایــن اقــدام، همان گونــه کــه عنوان شــد 
از طریــق هجــوم محصــوالت وارداتــی بــه بــازار ایــران محتمــل اســت و مســؤوالن امــر بایــد 
بــرای جلوگیــری از ایــن شــوک احتمالــی و در جهــت حفــظ اشــتغال ایــن صنایــع، تدبیــری 

ــاذ کنند. اتخ

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی: 

با منافع ملی مهربان تر باشیم

فرماندار شهرستان خواف: 
فوالد مبارکه راه گشای توسعۀ صنعت و شناخت استعدادهای 

بومی منطقۀ سنگان

اتحادیه اروپا تعرفه واردات فوالد ایران و 4 کشور دیگر را افزایش داد
بیم سرریز مازاد فوالد جهانی به بازار ایران

 لزوم پیش دستی در مقابله با تضعیف صنایع داخلی

مدیر ناحیۀ نورد سرد فوالد مبارکه خبر داد :

برنامه ریزی گروه فوالد مبارکه برای تولید 3/۵ میلیون تن ورق گالوانیزه

کارخانجــات و بنــگاه هــای اقتصــادی نظیــر فــوالد مبارکــه از ســرمایه هــای 
ملــی ایــران اســامی هســتند

ــا  ــورای اســامی ب ــس ش ــان در مجل ــردم اصفه ــده م ــدی نماین ــر عاب دکت
بیــان مطلــب فــوق و بــا تاکیــد بــر ایــن کــه کشــور مــا بیــش از هــر زمــان 
دیگــر بــه توســعه صنایــع و بنــگاه هــای اقتصــادی مولــد و اشــتغالزا نیازمند 
ــخصا در  ــع و مش ــن صنای ــت از ای ــزوم حمای ــت و ل ــاره اهمی ــت در ب اس
ــش  ــبهه مصــرف آب بی ــه ش ــت: در پاســخ ب ــه گف ــوالد مبارک خصــوص ف
ــد در نظــر  ــا بای ــی ه ــرزنش اصفهان ــوالد و س از تصــور، توســط شــرکت ف

داشــته باشــیم؛
۱- فــوالد مبارکــه مربــوط بــه اســتان اصفهــان نیســت و یکــی از مهمتریــن 

» طــرح هــای ملی«پــس از پیــروزی شــکوهمند انقــاب اســامی اســت.
۲- این شرکت جزء »منافع ملی« است .

۳- تولیداتــش بــی نظیــر و مــورد مصــرف صنایعــی نظیــر خــودرو ســازی، 
لــوازم خانگــی، لولــه ، ســازه هــای فلــزی و... اســت

ــا مصــرف ورق هــای فــوالدی  ۴- کارگاههــای متعــدد در سراســر کشــور ب
فعــال اســت.

۵- ۳۰ درصــد ســهام فــوالد مبارکــه متعلــق بــه بیــش از ۴۰ میلیــون ایرانی 
در قالــب ســهام عدالت اســت.

ــی در احــداث  ــا صــرف هزینــه ۳۰۰ میلیــارد تومان ۶- در فــوالد مبارکــه ب
شــبکه جمــع آوری و تصفیــه فاضــاب شــهری در شهرســتانهای مبارکــه و 
ــه اســتانداردهای اولیــه، کاهــش مصــرف آب  لنجــان ۷۰ درصــد نســبت ب
انجــام شــده اســت و  مصــرف آب در آن در مقایســه بــا آب مصرفــی در حــد 

یکــی دو طــرح توســعه باغــات در حاشــیه زاینــده رود اســت.
۷- در ایــن شــرکت محصوالتــی بــه ارزش بیــش از ۱۰ هــزار میلیــارد تومان 
ــرای  ــتقیم ب ــر مس ــتقیم و غی ــور مس ــه ط ــود و ب ــی ش ــد م ــال تولی در س
ــه ۳۰۰ هــزار نفــر فرصــت شــغلی ایجــاد شــده اســت و تعــداد  نزدیــک  ب
کثیــری از کارکنــان آن از اســتان چهــار محــال بختیــاری و از دیگــر اســتان 
ــه تولیــدی بیــش از ۱۰۰۰ نفــر  ــا  ۳ کارخان هــا هســتند. فــوالد مبارکــه ب
شــاغل مســتقیم در اســتان چهــار محــال بختیــاری راه انــدازی نموده اســت.

 وی در همیــن رابطــه تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه مطالــب یــاد شــده بایــد 
اذعــان داشــت: فــوالد مبارکــه مربــوط بــه اســتان اصفهــان نیســت و یکی از 

مهمتریــن » طــرح هــای ملی«پــس از پیــروزی شــکوهمند انقــاب اســامی 
. ست ا

ــه در  ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ــود ب ــخنان خ ــری از س ــش دیگ ــدی در بخ عاب
ــن  ــتری و ۳۰۰۰ تامی ــش از ۳۰۰۰ مش ــه بی ــوالد مبارک ــد ف ــره تولی زنجی
ــه تنهــا  ــد، خاطــر نشــان کــرد: ایــن شــرکت امــروز ن کننــده حضــور دارن
در کشــور بلکــه در خاورمیانــه بزرگتریــن تولیــد کننــده ورقهــای فــوالدی 
ــودرو  ــر خ ــی نظی ــرف صنایع ــورد مص ــر و م ــی نظی ــش ب ــت و تولیدات اس
ســازی، لــوازم خانگــی، خطــوط انتقــال آب و نفــت و گاز، ســازه هــای فلــزی 
و بســیاری از صنایــع دیگــر اســت و اگــر لطمــه ببینــد اثــر منفــی آن در کل 
کشــور خســارت بــار خواهــد بــود، لــذا کارکــرد آن امــروزه باعــث افتخــار هر 

ایرانــی اســت و منافــع آن مربــوط بــه کل کشــور اســت.
ایــن نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس شــورای اســامی از  فــوالد مبارکه 
ــش از ۴۰  ــه بی ــق ب ــهام آن متعل ــد س ــه ۳۰ درص ــرکتی ک ــوان ش ــه عن ب
ــن  ــه کــرد: ای ــاد و اضاف ــت اســت، ی ــب ســهام عدال ــی در قال ــون ایران میلی
ــن ســهام  ــع ســود دهــی ای ــن منب ــر مهمتری شــرکت طــی ۱۰ ســال اخی

بــوده اســت. 
ایــن در حالــی اســت کــه عــاوه بــر ایــن بــه ســهامداران خــود نیــز ســود 
قابــل ماحظــه ای در اقصــی نقــاط کشــور رســانده اســت و هــر ســاله چنــد 
صــد میلیــارد تومــان تحــت عنــوان مالیــات بــه خزانــه کشــور واریــز مــی 
نمایــد؛ مبلغــی کــه از کل بودجــه تخصیصــی بــه اســتان اصفهــان بیشــتر 
اســت! کــدام رده از مســئوالن کشــوری حــق دخالــت در تغییــر تخصیــص 
آب بــه ایــن مجتمــع عظیــم صنعتــی را دارد بــا توجــه بــه ایــن کــه طــرح 

ــود اگــر  ــی و عیــن اقتصــاد مقاومتــی اســت ؟! دور از انصــاف خواهــد ب مل
چشــم از اقدامــات انجــام شــده توســط ایــن شــرکت در کاهــش مصــرف آب 
بپوشــیم. بازچرخانــی چندیــن بــاره آب بــه نحــوی کــه مصــرف بــا کاهــش 
ــه مواجــه شــده اســت.  ــه اســتانداردهای اولی حــدود ۷۰ درصــد نســبت ب
همچنیــن هزینــه ۳۰۰ میلیــارد تومانــی در احــداث شــبکه جمــع آوری و 
تصفیــه فاضــاب شــهری در شهرســتانهای مبارکــه و لنجــان کــه عــاوه بــر 
بهبــود بهداشــت آبهــای زیــر زمینــی، کاهــش برداشــت از آب رودخانــه را در 
پــی داشــت و در جهــت منافــع ســایر ذینفعــان رودخانــه بــود. تاکیــد مــی 
شــود کــه ایــن بودجــه بــه صــورت معمــول در طــی ســالها امــکان تحقــق 
از طریــق منابــع عمرانــی نداشــت و تنهــا از طریــق مشــارکت ایــن کارخانــه 
محقــق شــد. شــاید ایــن نکتــه جالــب باشــد کــه آب مصرفــی فــوالد مبارکه 
بــا تولیــد محصوالتــی بــه ارزش بیــش از ۱۰ هــزار میلیــارد تومــان در ســال 
و ایجــاد اشــتغال مســتقیم و غیــر مســتقیمی نزدیــک ۳۰۰ هــزار نفــر، در 
حــد یکــی دو طــرح توســعه باغــات در حاشــیه زاینــده اســت کــه امســال 
چــون عــدم تقاضــا بــرای خریــد محصــول هلــو در بــازار وجــود داشــت جــز 

خســارت و زیــان عایــد دیگــری حاصــل نشــد.
ــه  ــی رود ب ــار داشــت: انتظــار م ــی ســخنان خــود اظه وی در بخــش پایان
ایــن صنعــت ملــی، نگاهــی مهربــان تــری داشــته باشــیم و مســوالن اســتان 
اصفهــان مــورد ســرزنش چنیــن امــری قرارنگیرنــد. امیدواریــم همــه مــا بــا 
نــگاه ملــی، منافــع ملــی را حفــظ نمائیــم و بــه دور از شــعار زدگــی در رابطه 
بــا محیــط زیســت و ضمــن رعایــت نــکات اساســی محیــط زیســت، منافــع 

کشــورمان را لحــاظ کنیــم .

ــر اطــاع رســانی  ــوالد بســتر ارتباطــی مناســبی اســت کــه در آن مســئوالن عــاوه ب ــو ف رادی
ــوالد پیــش  ــوادۀ ف ــرای پرســنل و خان ــه ســؤاالت متعــددی کــه ب ــۀ گــزارش عملکــرد، ب و ارائ
میآیـــــد، پاســــــخ میدهــنـــــد و خوشــبختانه ایــن رادیــو بــا اســتقبال چشــمگیری از ســوی 

شــنوندگان مواجــه شــده اســت.
ــان  ــان میهم ــۀ اصفه ــوالد مبارک ــرکت ف ــرد ش ــورد س ــۀ ن ــر ناحی ــینزاده، مدی ــدس حس مهن
ــا شــنوندگان رادیــو فــوالد  ــود کــه بخشــهایی از گفــت وگــوی ایشــان ب برنامــۀ رادیــو فــوالد ب

ــد: ــر میگذرانی را از نظ
لطفــا در خـــــصوص نقــــــش و جــایـــگاه ناحیــۀ نــورد ســرد در فــوالد مبارکه 

توضیــح دهیــد.
ــا ۲۲  ــه ب ــت ک ــه اس ــوالد مبارک ــد ف ــرۀ تولی ــای زنجی ــه ه ــن حلق ــی از آخری ــه یک ــن ناحی ای
ــواع  ــرد، ان ــورد س ــۀ ن ــت. مجموع ــه اس ــرم قرارگرفت ــورد گ ــۀ ن ــد از ناحی ــدی بع ــد تولی واح
ــویی  ــرم اسیدش ــدود، کاف گ ــع ان ــزه، قل ــی، گالوانی ــای رنگ ــب ورقه ــرد در قال ــوالت س محص
شــده و روغنــکاری را تولیــد میکنــد؛ بــه نحــوی کــه کاف گــرم از ناحیــۀ نــورد گــرم دریافــت 
ــات  ــن، عملی ــون ت ــت ۲میلی ــا ظرفی ــویی)۱و۲( ب ــای اسیدش ــس ازآن در واحده ــود، پ میش
ــاری  ــرم ع ــای ۸۵ درجــه انجــام میشــود و محصــول گ ــه وســیلۀ اســید در دم اکســیدزدایی ب
ــه، بخشــی از محصــول تولیــدی مســتقیما  از پوســتۀ اکســیدی تولیــد میشــود. بعدازایــن مرحل

بــه بــازار عرضــه میشــود و بخــش عمــدۀ دیگــر آن بــه واحدهــای نــورد پیوســتۀ پنــج قفســه ای 
و نــورد دوقفســه ای رفــت وبرگشــتی بــه منظــور کاهــش ضخامــت ورق انتقــال مــی یابــد. ایــن 
عمــل مهمتریــن عملــی اســت کــه در ناحیــۀ نــورد ســرد روی ورقهــا انجــام میشــود. ضخامــت 
ــا اعمــال  ــا ب ــر شــکل عمدت ــر اســاس درخواســت مشــتری تعییــن میشــود و عمــل تغیی ورق ب

ــرد.  ــان صــورت میگی فشــار و کشــش همزم
ــیکل  ــۀ س ــر در ادام ــش دیگ ــود و بخ ــه میش ــازار عرض ــه ب ــوالت ب ــی از محص ــه، بخش در ادام
تولیــد بــرای آنیــل در دمــای ۷۰۰ درجــه بــه منظــور بازیافــت ســاختار فــوالد قبــل از نــورد و 
بخشــی هــم بــه واحــد گالوانیــزه ارســال میشــود کــه عملیــات پوشــش روی و تولیــد محصــول 

ــا انجــام میشــود.  ــزه شــده و محصــوالت رنگــی روی آنه گالوانی
عملیــات بعــد از مرحلــۀ آنیــل، نــورد ســطحی واحدهــای اســکین ۱ و ۲ اســت. در ایــن مرحلــه 
ــت  ــاس درخواس ــر اس ــت، ب ــام کار اس ــد انج ــی در رون ــل کیف ــن مراح ــی از مهمتری ــه یک ک
ــا ازدیــاد طــول و ایجــاد زبــری یــا بافــت ســطحی مناســب  مشــتری، عملیــات فرمدهــی ورق ب

ــی ارســال میشــود.  ــه خطــوط نهای ــن واحــد ب انجــام میشــود و محصــول خروجــی ای
ــر  ــر محصــول ازنظــر ظاه ــا اگ ــی محصــول انجــام میشــود ت ــی، بازرســی نهای در خطــوط نهای
ــت  ــر قابلی ــی ازنظ ــول نهای ــود. محص ــرف ش ــد، برط ــته باش ــکالی داش ــادی اش ــا ابع ــطحی ی س
ــرای  ــزان ســختی و خــواص مکانیکــی آزمایــش می شــود و پــس از بســته بنــدی ب کشــش، می

ــال میشــود.  مشــتریان ارس
در بخــش دیگــری از تولیــد، محصــول قلــع انــدود بعــد از واحــد دو قفســه ای بــه واحــد شســت 
ــی انجــام میشــود؛  ــل حرارت ــاره آنی ــی، دوب ــی زدای ــس از شســت وشــو و چرب ــرود. پ ــو می وش
ســپس محصــول بــه مرحلــۀ نــورد ســطحی فرســتاده میشــود تــا اگــر الزم باشــد، مجــددا نــورد 

شــود. در ایــن مرحلــه بــر اســاس درخواســت مشــتری زبــری الزم ایجــاد میشــود. 
ــا اســتفاده از  ــات پوشــش دهــی ورق ب ــدود اســت، عملی ــع ان ــه واحــد قل ــۀ بعــدی ک در مرحل
ــات  ــراق، ســطح م ــواع ســطح ب ــد ان ــن پوشــش میتوان ــع انجــام میشــود. ای ــز قل ــه ای از فل الی
ــدود ۱ و ۲ ارســال  ــه واحدهــای بــرش قلــع ان ــا ســطح اســتون باشــد. بعــد ازآن، محصــول ب ی
ــرش زده شــده و بعــد از انجــام تســتهای  ــاز ب ــه طولهــای موردنی میشــود. در آنجــا محصــول ب

ــتاده میشــود. ــرای مشــتریان فرس ــدی و ب الزم، بســته بن
در ایــن واحــد حــدود ۲هــزار نفــر نیــرو مشــغول بــه کارنــد کــه در خطــوط تولیــد و پشــتیبانی 
تولیــد وظایــف خــود را انجــام میدهنــد. عــاوه بــر بخشــهای تولیــدی، واحــد غلتــک، عملیــات 
ســنگزنی غلتکهــا را انجــام میدهــد. ایــن عملیــات نقــش بســزایی در حفــظ کیفیــت محصــوالت 
دارد. همچنیــن، دفاتــر فنــی تولیــد و تعمیــرات و پشــتیبانی برنامــه ریــزی از دیگــر واحدهــای 
زیرمجموعــۀ نــورد ســرد هســتند کــه کار تعمیــرات و کنتــرل اجــرای pmهــا و اســتانداردها را 
بــر عهــده دارنــد؛ ضمــن اینکــه واحــد دفتــر فنــی تولیــد کنتــرل فراینــد و کنتــرل پارامترهــای 

تولیــد را نیــز بــر عهــده دارد.

در مورد طرحهای توســعۀ آتی ناحیۀ نورد سرد توضیح دهید.
ــزه  ــه محصــوالت پوششــدار گالوانی ــزون ب ــاز روزاف ــده و نی ــام ش ــای انج ــی ه ــش بین ــر پی بناب
ــه  ــود ب ــه ش ــر گرفت ــد در نظ ــوط جدی ــاختها و خط ــت زیرس ــرورت داش ــور ض ــعۀ کش در توس
همیــن منظــور و در قالــب افــق چشــمانداز ۱۴۰۴ کشــور و اســتراتژیهای کان فــوالد مبارکــه 
ــا در  ــت ت ــده اس ــام ش ــزی الزم انج ــه ری ــی و برنام ــش بین ــرکت، پی ــرون از ش ــل و بی در داخ
ــم.  ــد کنی ــازار را تولی ــاز ب ــزۀ موردنی ــن محصــول گالوانی ــون ت ــدود ۳/۵میلی ــم ح ــده بتوانی آین
ــش  ــه بخ ــت ک ــن اس ــون ت ــدود ۱/۳میلی ــور ح ــزه در کش ــد ورق گالوانی ــر تولی ــال حاض در ح

ــود.  ــد میش ــه تولی ــوالد مبارک ــگ ف ــط هلدین ــای از آن توس عمده
ــورد در واحــد  ــروژۀ بعــدی نصــب ماشــین مخصــوص بازوبســت چوکهــای غلتــک پشــتیبان ن پ
ــیده و  ــام رس ــه اتم ــروژه ب ــن پ ــیون ای ــاختمانی و فونداس ــات س ــت. عملی ــک اس کارگاه غلت
ــی  ــادی از فعالیتهای ــروژه بخــش زی ــن پ ــا اجــرای ای ــادۀ نصــب اســت. ب ــم آم ــزات آن ه تجهی
ــت اســت، تســهیل میشــود.  ــز اهمی ــی حائ ــان انجــام میشــود و ازنظــر ایمن ــه توســط کارکن ک

ــه  ــرده چ ــت ک ــود ثب ــای خ ــرد در فعالیته ــورد س ــۀ ن ــه ناحی ــوردی ک ــن رک آخری
ــوده اســت؟ ب

ــت  ــت و در اردیبهش ــدم اس ــتۀ تان ــورد پیوس ــۀ ن ــد در ناحی ــه تولی ــوط ب ــورد مرب ــن رک آخری
ســال جــاری ثبــت شــد. همــکاران در ایــن خــط تولیــد توانســتند حــدود ۱۲۱هــزار تــن تولیــد 
ــه  ــوط ب ــی اســت کــه رکــورد قبلــی در ایــن ناحیــه ۱۱۸هــزار تــن و مرب کننــد و ایــن در حال

ســال ۹۱ بــود.

آخریــن تیتــر شــاخصی کــه خبرنامــۀ فــوالد بــه ناحیــۀ نــورد ســرد اختصــاص داد 
چــه بــود؟

ــه  ــال ب ــود و امس ــده ب ــروع ش ــش ش ــال پی ــه از دو س ــه ک ــاخص ناحی ــای ش ــی از فعالیته یک
ثمــر نشســت، راه انــدازی پــروژۀ تبدیــل پایــه هــای HNX بــه پایــه هــای H۲ و بومــی ســازی 
ــی و  ــای کم ــت ارتق ــازی و در جه ــی س ــدف بوم ــن کار باه ــود. ای ــروژه ب ــن پ ــیون ای اتوماس
ــه  ــروژه یکــی از افتخــارات ناحی ــن پ ــت. اجــرای ای ــد در واحــد آنیــل صــورت گرف کیفــی تولی

ــار نشســت. ــه ب ــی ب ــای داخل ــی و توانمندیه ــش فن ــه دان ــکا ب ــا ات ــه ب اســت؛ چراک
حرف آخر؟

از همــکاران ناحیــۀ نــورد ســرد بــه خاطــر همدلــی آنهــا در تمامــی ایــن ســالها و بــه ویــژه از 
ــایۀ  ــه در س ــم؛ چراک ــه تشــکر میکن ــی ســال ۹۶ صمیمان ــۀ ابتدای ــا در شــش ماه ــرد آنه عملک
ــی  ــی و کیف ــدۀ کم ــف ش ــداف تعری ــه اه ــتیم ب ــزان توانس ــن عزی ــکاری ای ــی و هم ــاف اله الط

ــم. ــه دســت یابی ناحی



نماینــده مــردم مبارکــه در مجلــس بــا اشــاره بــه اجــرای طــرح 
ــن  ــراردادی در زمینــه فاضــاب ای فاضــاب مبارکــه گفــت: ق
ــه  ــن زمین ــه در ای ــده ک ــف مان ــد و باتکلی ــتان منعق شهرس
بخــش خصوصــی بایــد در بحــث پمپاژهــا ۳۰ میلیــارد تومــان 

کســری ایــن پــروژه را فراهــم کننــد.
ــروز در جمــع  ــه گــزارش شــمیم وطــن ، زهــرا ســعیدی ام ب
ــه  ــتان مبارک ــای شهرس ــه حق آبه ه ــاره ب ــا اش ــگاران ب خبرن
و مشــکات آن اظهــار داشــت: حــدود ۱۲ هــزار کشــاورز 
ــبختانه  ــه خوش ــم ک ــه داری ــتان مبارک ــش در شهرس زحمت ک
ــر نیــرو  ــا رایزنی هــای صــورت گرفتــه و دســتوراتی کــه وزی ب
ــاورزان  ــتی کش ــت معیش ــه وضعی ــتیم ب ــد، توانس ــاغ کردن اب

ــم. ــیدگی کنی ــتان رس شهرس
وی در پاســخ بــه ایــن ســئوال کــه دربــاره آب شــرب 
ــت  ــه اس ــورت گرفت ــتاییان ص ــط روس ــی توس گایه مندی های
ــاری از  ــزود: اعتب ــم، اف ــام دادی ــای الزم را انج ــه پیگیری ه ک
ــرای رفــع ایــن مشــکات دریافــت کردیــم کــه  وزارت نیــرو ب
ــهری  ــتایی و آب ش ــن آب روس ــکلی بی ــر مش ــال حاض در ح
بــه وجــود آمــده اســت کــه امیدواریــم تــا ســال آینــده ایــن 
مشــکل برطــرف شــود چــرا کــه مشــکل اعتبــاری حــل شــده و 

ــرا شــود. ــد اج ــی آن بای در حــال حاضــر مشــکل مدیریت
ــث  ــه بح ــاره ب ــا اش ــس ب ــه در مجل ــردم مبارک ــده م نماین
فاضــاب شهرســتان مبارکــه تصریح کــرد: قــراردادی در زمینه 
فاضــاب ایــن شهرســتان منعقــد و باتکلیــف مانــده بــود و در 
ــه  ــد ک ــاری دارن ــد مشــکل اعتب ــه و کرکون ــع شــهر مبارک واق
بخــش خصوصــی بایــد در بحــث پمپاژهــا ۳۰ میلیــارد تومــان 
کســری را بــرای تکمیــل فاضــاب ایــن دو شــهر فراهــم کنــد.

وی بیــان کــرد: متأســفانه فاضــاب دو شــهر مبارکــه و 
کرکونــد ســال ۹۳ هــم از اعتبــار بودجــه ای خــارج شــده بــود 
ــد  ــرار ش ــم ق ــام دادی ــا انج ــه م ــی ک ــاس پیگیری های و براس
ــد. ــن کن ــان را تأمی ــارد توم ــی کل ۳۰ میلی ــش خصوص بخ

ــون فاضــاب شــهر طالخونچــه  ــان اینکــه اکن ــا بی ســعیدی ب
ــاب  ــدی از پس ــد درص ــت: بای ــت، گف ــه اس ــکل مواج ــا مش ب
ــرو  ــر نی ــوع را از وزی ــن موض ــتور ای ــه دس ــم ک ــظ کنی را حف
ــم،  ــرارداد امضــا کردی ــان ق ــارد توم ــغ ۶۰ میلی دریافــت و مبل
همچنیــن بنــده، مدیــر آب وفاضــاب اســتان اصفهــان و 
ــم  ــد کردی ــراردادی منعق ــرو ق ــر نی ــه و وزی ــتان مبارک شهرس
ــی  ــارات مل ــق اعتب ــن کار از طری ــه ای ــن شــد ک ــر ای ــرار ب و ق
تأمیــن شــود امــا بــرای ردیــف دار کــردن ایــن موضــوع بــرای 
اســتفاده از بخــش خصوصــی تاکنــون نتیجــه ای حاصــل نشــده 
اســت، وزیــر نیــرو هــم بارهــا ایــن قــول را بــه مــا داده اســت 

ــت. ــر اس ــک کار زمان ب ــن ی ــت ای ــد گف ــا بای ام

روابــط عمومــی وزارت راه و شهرســازی بــا تکذیــب افزایــش 
مــدت بازپرداخــت تســهیات بــه ۱۵ ســال بــا ســود ۸ درصد، 
اعــام کــرد: تغییــر شــرایط جدیــد تســهیات مســکن نهایــی 

نشــده اســت.
بــه گــزارش شــمیم وطــن بــه نقــل از روابــط عمومــی وزارت 
راه و شهرســازی، همانطــور کــه پیــش از ایــن توســط معــاون 
ــده  ــام ش ــازی اع ــاختمان وزارت راه و شهرس ــکن و س مس
ــد  ــه پیشــنهاداتی را در خصــوص شــرایط جدی ــن وزارتخان ای
ــرای نهایــی شــدن  وام مســکن ارائــه داده کــه هــم اکنــون ب

در حــال طــی مراحــل اداری اســت.
بــر اســاس ایــن گــزارش، شــرایطی قطعــی جدیــد تســهیات 
مســکن کــه برخــی رســانه ها آن را منتشــر و در دیگــر 
رســانه ها بازنشــر شــده تکذیــب می شــود، زیــرا اعــام 
ایــن شــرایط هنــوز جنبــه اجرایــی و قطعــی پیــدا نکــرده و 
ــه اســت  آنچــه کــه اعــام شــده پیشــنهادهای ایــن وزارتخان
و ایــن زمانــی عملــی خواهــد بــود کــه تعــادل میــان منابــع و 

ــود. ــی ش ــل نهای ــک عام مصــارف بان
ــرده اســت  ــد ک ــازی تاکی ــی وزارت راه وشهرس ــط عموم رواب
تســهیات  دریافــت  در شــرایط  تغییــرات  کــه هرگونــه 
ــگاه  ــی و پای ــوزه بانک ــی ح ــط عموم ــق رواب ــکن از طری مس
ــوم  ــاع عم ــه اط ــازی ب ــانی وزارت راه و شهرس ــاع رس اط

ــید. ــد رس خواه
ــه نقــل از غامرضــا ســامی مشــاور  گفتنــی اســت؛ اخیــرا ب
ــی و  ــابداری، حسابرس ــور حس ــازی در ام ــر راه و شهرس وزی
ــرایط  ــوص ش ــی در خص ــرکتی، مطلب ــت ش ــول حاکمی اص
جدیــد وام مســکن همــراه بــا کاهــش نــرخ ســود و افزایــش 
ــر  ــا منتش ــزاری ه ــی از خبرگ ــت آن در یک ــان بازپرداخ زم
ــود کــه وزارت راه و شهرســازی آن را تکذیــب کــرد. شــده ب

ــرمایه  ــت س ــم، در نشس ــن ، داود ندی ــمیم وط ــزارش ش ــه گ ب
گــذاری شــهری کــه در تــاالر شــهر تیــران برگــزار شــد افــزود: 
ســرمایه گــذار خارجــی در کشــور مــا بــه دلیــل اختــاف ســلیقه 
ــود  ــی ش ــام نم ــی انج ــخت اداری بخوب ــن س ــئوالن و قوانی مس
زیــرا برخــی از مســئوالن در رده هــای مختلــف جــذب ســرمایه 
گــذاری خارجــی در کشــور را مانــع رشــد داخلــی کشــور مــی 

داننــد.
ــذب  ــادی و ج ــذاری اقتص ــرمایه گ ــرای س ــرد: ب ــه ک وی اضاف
ــری  ــم گی ــترک در تصمی ــتر مش ــاد بس ــد ایج ــرمایه نیازمن س

ــرود. ــن ن ــادی از بی ــای اقتص ــت ه ــتیم تافرص هس
ندیــم بــا اشــاره بــه اینکــه فعالیــت پیمانــکاری و اقتصــاد دولتــی 
بــرای رشــد اقتصــادی کشــور موثــر نیســت، تصریــح کــرد: جذب 
ســرمایه گــذار خارجــی و ایجــاد بســتر بــرای بهــره وری از ایــن 
ســرمایه هــا مانــع از اشــتغال نیســت بلکــه زمینــه ای بــرای ورود 

پــول و ســرمایه بــه کشــور و انجــام فعالیــت اقتصــادی اســت.
ــن ســخت اداری و  ــنگین، قوانی ــی س ــه دولت ــه داد: بدن وی ادام
محدودیــت هــای تصمیــم گیــری مدیــران موجــب فرار ســرمایه 
گــذاری خارجــی در کشــور مــی شــود و البتــه ایــن شــرایط برای 
ســرمایه گــذار داخلــی هــم وجــود دارد کــه هــر دو بــا وجــود این 

شــرایط ســخت، اقدامــی انجــام نخواهنــد داد.
ندیــم بــا بیــان اینکــه شــهرداری هــا عمدتــا از راه فــروش شــهر 
درآمدزایــی مــی کننــد، خاطرنشــان کــرد: فــروش زمیــن و اموال 
شــهرداری تنهــا راه درآمدزایــی نیســت و بایــد انقــاب اقتصــادی 
در مدیریــت شــهری ایجــاد شــود و بــا جــذب ســرمایه گــذار و 

ایجــاد درآمدهــای پایــدار درآمــد شــهرداری هــا افزایــش یابــد.
وی محدودیــت هــای قانونــی و فقــدان اختیــارات کامــل بــرای 
شــهرداران مصداقــی بــارز از مشــکات پیش روی جذب ســرمایه 
گــذار در حــوزه شــهرداری هــا خوانــد و گفــت: شــهردار مشــهد 
بــه عنــوان بزرگتریــن شــهردار کشــور اختیاراتــش در حــد ۵۰۰ 
میلیــون تومــان اســت و ایــن در حالیســت کــه اختیــارات یــک 
قاضــی بنــا بــه گفتــه دادســتان مشــهد یــک بنــد انگشــت کمتر 

از اختیــارات خداونــد اســت.
ــا بیــان اینکــه وضــع قوانیــن  اســتاد ســرمایه گــذاری کشــور ب
ــه کاهــش  ــرای شــهرداران منجــر ب ــت ب ــرای ایجــاد محدودی ب
فســاد اقتصــادی نیســت، یادآورشــد: بــا وجــود محدودیــت هایی 
کــه بــرای مدیــران کشــور وضــع شــده امــا شــاهد اختــاس های 
ــن  ــری ای ــی اث ــت از ب ــاردی در کشــور هســتیم کــه حکای میلی
همــه محدودیــت اســت و بایــد راهــکار اساســی تدویــن شــود.

ــام  ــرای انج ــخت اداری ب ــن س ــود قوانی ــرد: وج ــه ک وی اضاف
ــا بیــش از یــک ســال  قــرارداد ســرمایه گــذاری منجــر شــده ت
ــرای  ــس شــورای اســامی ب ــد مجل ــرود و بای ــن ب فرصــت از بی
ــذاری را  ــرمایه گ ــن س ــا قوانی ــهرداری ه ــادی ش ــد اقتص رش

ــد. تســهیل کنن
ــت  ــوزه مدیری ــد ح ــا بای ــهرداری ه ــه ش ــان اینک ــا بی ــم ب ندی
ــت  ــت: حــوزه مدیری ــد، گف ــت کنن گردشــگری شــهری را تقوی
ــهرداری  ــاز ش ــل نی ــن المل ــط بی ــت رواب ــگری و مدیری گردش
هــا اســت و در ایــن حــوزه هــا مــی تواننــد بــه موفقیــت هایــی 

برســند.
نشســت ســرمایه گــذاری شــهری بــه همــت شــهرداری تیــران و 

بــا حضــور برخــی از فعــاالن اقتصــادی شهرســتان برگــزار شــد.
شهرســتان تیــران و َکــرَون بــا بیــش از ۷۱ هــزار نفــر جمعیت در 

۴۵ کیلومتــری اصفهان قــرار دارد.

نماینده مردم مبارکه در مجلس:
فاضالب مبارکه با اعتبار ۳۰ میلیارد 
تومانی بخش خصوصی تکمیل می شود

شرایط جدید وام مسکن نهایی 
نشده است

اختالف ســلیقه و فقدان نقطه مشترک در سرمایه 
گذاری، معضل توسعه اقتصادی کشور است

نماینده مردم مبارکه در مجلس:

فضای سیاسی بازی موجود برای آموزش و پرورش اصفهان سم است

فرماندهی انتظامی مبارکه خبر داد:
کاهش 4 درصدی سرقت در شش ماهه نخست سال در مبارکه

شهردار مبارکه:

تغییرات مدیریتی زمینه  مناسب تر برای ارائه  خدمات بهتر به شهروندان است

نارضایتی معلمان و اولیا ریشه در خأل مدیریتی آموزش و پرورش دارد
ــت: فضــای سیاســی بازی  ــس شــورای اســامی گف ــه در مجل ــردم مبارک ــده م نماین
بــرای آمــوزش و پــرورش ســم اســت و ایــن ســم در آمــوزش و پــرورش اســتان وجــود 

دارد و شــخص مدیــرکل هــم بیشــتر بــه آن دامــن زده اســت.
ــارس در  ــگار ف ــا خبرن ــو ب ــعیدی در گفت وگ ــرا س ــن زه ــمیم وط ــزارش ش ــه گ ب
ــزل  ــرای ع ــرورش ب ــوزش و پ ــر آم ــت از وزی ــت درخواس ــوص عل ــان در خص اصفه
فــوری قائدیهــا مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان اصفهــان اظهــار کــرد: بــا توجــه 
ــه این کــه اســتان اصفهــان مرکــز ثقــل فرهنگــی، امنیتــی، اقتصــادی و اجتماعــی  ب
ــرورش را  ــوزش و پ ــه آم ــه این ک ــت ب ــا عنای ــت و ب ــز اس ــی نی ــت فرهنگ و پایتخ
ــت  ــاز اس ــود نی ــام می ش ــا انج ــی در این ج ــزی فرهنگ ــد و پایه ری ــی می دانن فرهنگ

ــت شــود. ــر رعای ــب مســؤوالن ام ــت بیشــتر از جان ــر و درای ــا تدبی ت
وی افــزود: پیــش از ایــن عــزل قائدیهــا را از وزیــر خواســته بودیــم و تصمیــم گرفتیــم 
ــن خصــوص بدهیــم، شــاید در کشــور از لحــاظ  کــه یــک تذکــر شــفاف هــم در ای
ــرای برخــی شــده اســت،  ــه ای ب ــن بهان ــا ای اقتصــادی مشــکاتی داشــته باشــیم ام

نبایــد همــه چیــز را بــه بهانــه مشــکات اقتصــادی زمیــن بگذاریــم.
ــوزش  ــر آم ــرد: اگ ــوان ک ــامی عن ــورای اس ــس ش ــه در مجل ــردم مبارک ــده م نماین
ــن  ــد، ای ــم کن ــوز را فراه ــر دانش آم ــرانه ه ــه س ــدارد ک ــرایط آن را ن ــرورش ش و پ
موضــوع نبایــد باعــث شــود شــاهد خــأل مدیریتــی هــم باشــیم، سیاســی بازی بــرای 
آمــوزش و پــرورش ســم اســت و ایــن ســم در آمــوزش و پــرورش اســتان وجــود دارد 

و شــخص مدیــرکل هــم بیشــتر بــه آن دامــن زده اســت.
وی بــا بیــان این کــه انتصابــات اداره کل آمــوزش و پــرورش اصفهــان خیلــی سیاســی 
ــدارد، از  ــی ن ــرورش جای ــوزش و پ ــی بازی در آم ــرد: دروغ و سیاس ــرح ک ــت، مط اس
افــراد در جایــگاه خودشــان اگــر خدمتــی کــرده باشــند قدردانــی می کنیــم امــا در 

یــک جایــی کــه نیــاز بــه ارتقــا و پیشــرفت باشــد حــرف خودمــان را خواهیــم زد.
ســعیدی ادامــه داد: اگــر بیــن دانش آمــوزان، معلمــان و والدیــن دانش آمــوزان 
ــه  ــود ک ــد ب ــا خواهی ــا و نارضایتی ه ــری گایه ه ــک س ــاهد ی ــد ش ــنجی کنی نظرس
ــی  ــرورش جای ــوزش و پ ــود؛ آم ــم می ش ــی خت ــأل مدیریت ــه خ ــا ب ــه یابی آن ه ریش
ــی نیــز  ــه مســائل جزئ ــد ب نیســت کــه فقــط بگوییــم کلی نگــری انجــام شــود و بای

توجــه شــود.
وی ادامــه داد: مدیریت هــا بایــد بــه نحــوی باشــد کــه اگــر کســی خــارج از سیســتم 
بــه دنبــال ضربــه زدن اســت بــه هیــچ عنــوان بــه هــدف خــود نرســد، مســأله اعتیــاد 
ــه طــور جــدی ورود کــرده و  ــد ب ــرورش بای ــوزش و پ ــی نیســت و آم وضعیــت خوب

مدارســی کــه مشــکل دارنــد اصــاح شــوند.
ــر مشــکات  ــرد: اگ ــه ک ــس شــورای اســامی اضاف ــه در مجل ــردم مبارک ــده م نماین
اقتصــادی هــم هســت می تــوان از طریــق خیــران و افــرادی کــه تأثیرگــذار هســتند 
ایــن مشــکات اقتصــادی حــل شــود، وزیــر آمــوزش و پــرورش بایــد نســبت بــه حــل 
ایــن مشــکات اقــدام کنــد، البتــه هنــوز پاســخی از وزیــر دریافــت نکرده ایــم و وی 

تــا دو مــاه فرصــت پاســخگویی دارد.
ــا بیــان این کــه از وقتــی وارد مجلــس دهــم شــده، شــاهد ســو مدیریت هــا در  وی ب
آمــوزش و پــرورش بــوده اســت، تصریــح کــرد: ابتــدا بــه صــورت شــفاهی تذکــرات 
ــؤال  ــتن، س ــه نوش ــری، نام ــتمرار پیگی ــی، اس ــرات کتب ــم، تذک ــود را می دهی خ
ــه  ــز ب ــا نی ــزار کار نماینــدگان اســت و م ــت اســتیضاح کــردن اب پرســیدن و در نهای
ــم. ــتفاده می کنی ــا اس ــن ابزاره ــان از ای ــور زم ــوع و فراخ ــیت موض ــور حساس فراخ

ــوء  ــه س ــت ک ــرادی دانس ــاب اف ــی را انتخ ــاری فان ــل برکن ــی از دالی ــعیدی یک س
مدیریــت داشــتند و بیــان کــرد: وزیــر را توانســتیم عــوض کنیــم امــا بعــد از فانــی 
کســی آمــد کــه بدتــر از  وزیــر قبلــی اصــًا اهمیتــی بــه ایــن موضوعــات نمــی داد؛ در 
دولــت جدیــد مجلــس بــه بطحایــی رأی داده اســت و انتظــار دارد کــه اگــر مشــکات 

اقتصــادی هســت امــا حداقــل خــأل مدیریتــی در آمــوزش و پــرورش نباشــد.

فرماندهــی انتظامــی شهرســتان مبارکــه بــا اشــاره بــه اینکــه ایجــاد امنیــت و آرامــش 
از اولویتهــای پلیــس اســت، گفــت: در شــش ماهــه نخســت امســال شــاهد کاهــش 
چهــار درصــدی ســرقت در شهرســتان نســبت بــه مدت مشــابه ســال گذشــته هســتیم.

بــه گــزارش شــمیم وطــن ، ســرهنگ علــی نیکبخــت در نشســتی بــا اصحــاب رســانه 
ــدت  ــردم در م ــوب م ــکاری خ ــه هم ــاره ب ــا اش ــرم ب ــاه مح ــام م ــلیت ای ــن تس ضم
برگــزاری ســوگواری و عــزاداری ســرور و ســاالر شــهیدان امــام حســین)ع( در مبارکــه، 
اظهــار کــرد: وجــود همیــن همــکاری هــا ســبب برقــراری نظــم در طــول ایــن ایــام در 

ســطح شهرســتان شــد.
ــن  ــرم در ای ــاه مح ــه اول م ــرقت در ده ــدی س ــج درص ــش پن ــن از کاه وی همچنی
شهرســتان خبــر داد و افــزود: مــاه محــرم یکــی از مــاه هــای بســیار محتــرم و بــا ارزش 

ســال اســت کــه در آن و بــه خصــوص در دهــه اول ایــن مــاه بــا ســیر نزولــی جرایــم 
روبــرو مــی شــویم .

ــی  ــتان در برپای ــن شهرس ــئوالن ای ــردم و مس ــر از م ــا تقدی ــت ب ــرهنگ نیکبخ س
ــن شهرســتان  ــردم والیتمــدار و مؤم ــت: م ــه محــرم گف ــزاداری در ده مراســم های ع
مبارکــه در طــول دهــه اول محــرم بــا اتحــاد و همدلــی مراســم های عــزاداری حســینی 

ــد و هیــچ مشــکلی در ایــن رابطــه ایجــاد نشــد. ــه خوبــی برگــزار کردن را ب
 فرمانــده انتظامــی شهرســتان مبارکــه در ادامــه مهمتریــن برنامــه های ایــن فرماندهی 

بــه مناســبت هفتــه نیــروی انتظامــی )ناجــا( در ســطح شهرســتان را تشــریح کرد.

ســرهنگ نیکبخــت بــا بیــان اینکــه برنامــه هفتــه نیــروی انتظامــی بــا شــعار “پلیــس 
بــرای امنیــت و امنیــت بــرای همــه اســت” در ایــن شهرســتان برگــزار می شــود اظهــار 
داشــت: نیــروی انتظامــی در ایــن هفتــه از ۱۴ تــا ۲۰ مهرمــاه برنامه هــای متنوعــی را 
بــه منظــور ارتبــاط بیشــتر و بهترمــردم بــا پلیــس و در جهــت ارتقــا خدمــت گــذاری 

بهتــر تــدارک دیــده اســت.
ــه  ــاجد، ارائ ــردم در مس ــا م ــان ب ــراه معاون ــه هم ــی ب ــی انتظام ــات فرمانده وی ماق
خدمــات رایــگان درمانــی و تجلیــل از شــهروندان قانونمنــد و نمونــه هــای ترافیکــی را 

ــه ناجــا ذکــر کــرد. ــن فرماندهــی در هفت ــه هــای ای ــن برنام بخشــی از مهمتری
نیکبخــت افــزود: در ایــن هفتــه دیــدار بــا خانــواده معظــم شــهدا، غبــار روبــی مــزار 
شــهدا ، دیــدار بــا امــام جمعــه و عیــادت از کارکنــان بیمــار هــم بــا حضــور پرســنل 

فرماندهــی انتظامــی مبارکــه انجــام مــی شــود.
فرمانــده انتظامــی مبارکــه از برگــزاری همایــش همیــاران پلیــس، امنیــت و اصنــاف، 
تجلیــل از نخبــگان، فرهیختــگان و فرزنــدان شــاهد و ایثارگــر و رژه موتــوری هــم بــه 

مناســبت ایــن هفتــه خبــر داد.
ــی در  ــروی انتظام ــان نی ــور کارکن ــهدا، حض ــواده ش ــا خان ــدار ب ــت: دی ــت گف نیکبخ
ــاده روی  ــا، پی ــل از خطبه ه ــی قب ــده انتظام ــه، ســخنرانی فرمان ــادگاه نمــاز جمع میع

ــت. ــه اس ــن هفت ــای ای ــتین برنامه ه ــا از نخس ــواده ه ــی خان عموم
وی برگــزاری صبحــگاه مشــترک بــا حضــور نیروهــای مســلح، سرکشــی از خانواده هــای 
ــزار شــهدا را از دیگــر  ــی گل ــار روب ــروی انتظامــی و غب ــازان و آزادگان نی شــهدا، جانب

برنامه هــای هفتــه نیــروی انتظامــی در شهرســتان مبارکــه عنــوان کــرد.
ســرهنگ نیکبخــت افــزود: حضــور کارشناســان نیــروی انتظامــی در مــدارس، دیــدار 
چهــره بــه چهــره بــا مــردم به عنــوان نظــارت همگانــی، برگــزاری نشســت بــا معتمدین 

شــوراها و بســیجیان از جملــه برنامه هــای ایــن هفتــه در شهرســتان مبارکــه اســت.
ــا بیــان اینکــه خدمــت بــه مــردم در راســتای ایجــاد امنیــت و آرامــش نعمتــی  وی ب
خــدادادی اســت کــه بایــد بــه آن افتخــار کــرد و قدر ایــن نعمت را دانســت خاطرنشــان 
کــرد: نیــروی انتظامــی در ایــن هفتــه بــا برنامه هــای متنــوع مــردم را بــه مشــارکت و 
ترغیــب در امنیــت تشــویق می کنــد تــا بســتر تولیــد و حفــظ امنیــت توســط نیــروی 

انتظامــی فراهــم شــود.
ســرهنگ نیکبخــت بــا بیــان اینکــه نیــروی انتظامــی در مواقــع مختلــف حتــی زمــان 
تعطیــات خانــواده خــود را رهــا کــرده و بــا افتخــار خدمــت می کنــد گفت:مــردم نیــز 

بایــد قدرشــناس ایــن نعمــت عظیــم باشــند .

بــه گــزارش شــمم وطن، ســید محســن هاشــمی در مراســم تودیــع و معارفــه تعدادی 
ــران در  ــد خدمــت رســانی مدی ــران شــهرداری مبارکــه، گفــت: در دوره جدی از مدی
شــهرداری مبارکــه، تحوالتــی ملمــوس در راســتای نهادینــه شــدن فرهنــگ شــهروند 
مــداری رخ خواهــد داد و بــا روحیــه ای جهــادی، علمــی، تــاش، مجاهــدت و ســرعت 

بیشــتر از گذشــته در خدمــت شــهروندان مبارکــه هســتیم.
ــه  ــب هم ــه نصی ــت ک ــی اس ــهروندان موهبت ــه ش ــت ب ــرد: خدم ــان ک وی خاطرنش
ــو  ــن نح ــه بهتری ــت ب ــن فرص ــد از ای ــت و بای ــده اس ــتان ش ــن شهرس ــووالن ای مس

ــم. ــتفاده کنی ــردم اس ــه م ــانی ب ــت رس ــت خدم جه
ــی  ــر طبیع ــک ام ــت شــهری ی ــر و تحــول در مدیری ــه تغیی ــان اینک ــا بی هاشــمی ب
اســت گفــت: درک عمیــق از مســائل اجتماعــی، فرصــت ســازی، فرصــت شناســی، 
جســتجوی منابــع نــو، درآمــدی پایــدار و گســترش فعالیــت هــای عمرانــی، فرهنگــی، 

اجتماعــی و خدماتــی در ایــن دوره از ضروریــات اســت.
شــهردار مبارکــه در ادامــه تــاش و تکاپــوی بیشــتر در جهــت جــذب و رونق ســرمایه 
گــذاری در شــهر مبارکــه را یــادآور شــد و بــا اشــاره بــه نقــش محــوری شــهرداری 
در ایــن زمینــه، گفــت: بایــد موانــع و مشــکات پیــش روی ســرمایه گــذاران در شــهر 

مبارکــه مرتفــع شــود.
ــی  ــد کوتاه ــردم نبای ــه م ــانی ب ــت رس ــا در خدم ــهرداری ه ــه ش ــان اینک ــا بی وی ب
ــردم اداره مــی شــود و  ــت هــای م ــکا و حمای ــا ات ــد کــرد: شــهرداری ب ــد، تاکی کنن

ــا هســتند. ــن ناظــر عملکــرد م ــردم بهتری م
شــهردار مبارکــه بــا اشــاره بــه مأموریــت و نــگاه ویــژه ایــن دوره از مدیریــت شــهری 
ــهروندان در اداره  ــزود: موضــوع مشــارکت جویی ش ــهروند محــوری، اف ــه ش ــه مقول ب
شــهرها ســر فصــل تــازه ای در مدیریــت شــهری نبــوده و امــروز بــه یــک الــزام بــرای 

پیشــبرد اهــداف و برنامــه هــای کشــوری تبدیــل شــده اســت.
وی افــزود: دســتیابی بــه شــهری اســامی، انســانی، پایــدار و هوشــمند و در یــک کام 

ــرای زندگــی بهتــر و شــکوفایی بیشــتر اســتعدادهای یکایــک شــهروندان،  شــهری ب
مســتلزم درک و بینشــی ژرف، رویکــرد و برنامــه ای نــو، عــزم و مشــارکت جمعــی و 
در راس آنهــا تــوکل و توفیــق الهــی اســت کــه بایــد مــورد توجــه مدیــران شــهری 

قــرار گیــرد.
هاشــمی بــا بیــان اینکــه تمــام مدیــران شــهرداری مبارکــه، ســرمایه های عظیــم ایــن 
شــهر و اســتان محســوب می شــوند، خاطرنشــان کرد:هــدف از تغییــرات در مدیریــت، 
ــهروندان  ــه ش ــر ب ــی بهت ــه ی خدمات ــرای ارائ ــب تر ب ــه ای مناس ــردن زمین ــم ک فراه

اســت.
ــع  ــازمان مناب ــک س ــرمایه ی ــن س ــن و معتبرتری ــه بزرگتری ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
انســانی آن اســت اضافــه کــرد: موفقیــت  مدیریــت شــهری بــا هماهنگــی و انســجام 
بیــن شــهرداری، شــورای اســامی شــهر، مدیــران و کارکنــان شــهرداری محقــق مــی 

شــود.
ــه ســرمایه هــا و نیروهــای درون ســازمانی را یــک امــر  هاشــمی همچنیــن توجــه ب
ــانی درون  ــای انس ــا و نیروه ــت ه ــتفاده از ظرفی ــا اس ــزود: ب ــرد و اف ــی ک ــم تلق مه
ســازمانی مــی توانیــم ضمــن بهــره بــرداری از دانــش و مهــارت تخصصــی آنهــا، بــه 

ــی و توســعه ســازمان حرکــت کنیــم. ســمت تعال
ــا تشــریک مســاعی، همفکــری و  شــهردار مبارکــه خاطرنشــان کــرد: امیــد اســت ب
ــم در مســیر  ــهرداری بتوانی ــگر ش ــان تاش ــان و کارکن ــران، کارشناس ــی مدی همراه
ــر اعتمادســازی مــردم نســبت  ــت شــهری مبارکــه و از همــه مهــم ت اهــداف مدیری
بــه مدیریــت شــهری و همچنیــن جلــب رضایــت خاطــر شــهروندان حرکــت کنیــم.

ــمت  ــه س ــاکری را ب ــا ش ــه ای، رض ــکام جداگان ــا اح ــه ب ــه در ادام ــهردار مبارک ش
ــت اداره  ــوان سرپرس ــه عن ــریفی را ب ــعلی ش ــازی، عباس ــت شهرس ــت معاون سرپرس
امــور مالــی، بهــزاد صالحــی را بعنــوان سرپرســت اداره درآمــد و منصــور نــوروزی را 

ــرد. ــوب ک ــهرداری منص ــه ش ــه و بودج ــرح، برنام ــت اداره ط ــوان سرپرس ــه عن ب
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بــه گــزارش شــمیم وطــن ، روابــط عمومــی باشــگاه گیتی پســند 
اصفهــان خاطرنشــان کــرد کــه ایــن موافقت اولیــه در پــی مکاتبه 
هــا و پیگیــری هــای کمیته فوتســال و فدراســیون فوتبــال حاصل 

ــده است. ش
همچنیــن فیفــا نســبت بــه برگــزاری جلســه بــرای بررســی زمان 
برگــزاری و ســقف تعهــدات از ســوی میزبــان تاکیــد کــرده اســت.
فدراســیون فوتبــال تــا کنــون فقــط در بحــث میزبانــی رویدادهای 
جهانــی در مقدماتــی رشــته فوتبــال و فوتســال فعالیــت کــرده که 
ــن  ــان؛ ای ــای فوتســال جه ــی جــام باشــگاه ه در صــورت میزبان
نخســتین تورنمنــت جهانــی در ایــران زیــر نظــر ایــن فدراســیون 

خواهــد بــود.
در همیــن ارتبــاط عبــاس ترابیــان رئیــس کمیتــه فنــی و توســعه 
فوتســال و فوتبــال ســاحلی بــرای برنامــه ریــزی و هماهنگــی این 

رویــداد بــه اصفهــان ســفر خواهــد کــرد.
ــی پســند  ــگاه گیت ــل باش ــی مدیرعام ــی جنت ــن عل ــش از ای پی
اصفهــان زمــان پیشــنهادی بــرای برگــزاری ایــن رویــداد ورزشــی 

ــود. ــا خــرداد ســال آینــده عنــوان کــرده ب را اردیبهشــت ی
وی پیشــنهاد کــرد کــه مســابقات چنــد جانبه فوتســال بــا حضور 
باشــگاه هــای قهرمــان و نایــب قهرمانــان قــاره هــای آســیا، اروپــا، 

آمریــکا، و افریقــا در ایــن کانشــهر برگزار شــود.
بــه گــزارش شــمیم وطــن ، تیــم فوتســال گیتــی پســند ســابقه 
قهرمانــی و نایــب قهرمانــی فوتســال آســیا را در ســالهای ۲۰۱۲، 

۲۰۱۳ و ۲۰۱۷ دارد.
ــی  ــن الملل ــای بی ــی رقابته ــابقه میزبان ــان س ــن اصفه همچنی
فوتســال را در کارنامه دارد، اولین دوره رســمی مســابقات فوتســال 
قهرمانــی باشــگاه هــای آســیا در ســال ۲۰۱۰ بــه میزبانــی شــهر 
ــود و  ــوالد ماهــان ســپاهان برگــزار شــده ب اصفهــان و باشــگاه ف
ایــن تیــم توانســت در ورزشــگاه پیــروزی اصفهــان تیــم › الســد 
قطــر‹ را بــا نتیجــه ۵ بــر ۲ شکســت دهــد و قهرمــان اولیــن دوره 

مســابقات شــود.
در ســال ۹۴ نیــز تیــم تاسیســات دریایــی تهــران نماینــده 
ــالن  ــاه( س ــود، در آن زمان)مردادم ــا ب ــن رقابته ــورمان در ای کش
ــزاری  ــا برگ ــان ب ــران همزم ــری آزادی ته ــزار نف ــی ۱۲ ه ورزش
مســابقات فوتســال باشــگاههای آســیا، میزبــان مســابقات لیــگ 
ــیون  ــل مســئوالن فدراس ــن دلی ــه همی ــود ب ــال ب ــی والیب جهان
ــای  ــی دیداره ــان در میزبان ــه اصفه ــه تجرب ــه ب ــا توج ــال ب فوتب
بیــن المللــی درخواســت کردنــد تــا اصفهــان میزبانــی دیدارهــای 
آســیایی تیــم تاسیســات دریایــی بــه عنــوان تنهــا نماینــده ایــران 

ــرد. را برعهــده بگی
ــزار  ــش ه ــگاه ش ــا در ورزش ــت ه ــن رقاب ــی ای ــت میزبان در نهای
نفــری ۲۵ آبــان مجموعــه ورزشــی نقــش جهــان اصفهــان برگــزار 
شــد و نماینــده ایــران توانســت مقــام قهرمانــی را بــه دســت آورد

موافقت اولیه فیفا با برگزاری مســابقات 
چندجانبه فوتسال در اصفهان

برای افتتاح و کلنگ زنی چند پروژه  راهســازی؛
وزیر راه  و شهرســازی به اصفهان سفر می کند

بــه گــزارش شــمیم وطــن ، عبــاس آخونــدی وزیــر راه 
وشهرســازی و جمعــی از معاونیــن وی، روزهــای چهارشــنبه 
ــد  ــان از رون ــور در اصفه ــا حض ــاری ب ــه ج ــنبه هفت و پنجش
ــاح  ــا افتت ــد و ب ــروژه آزاد راه شــرق اصفهــان بازدی ــی پ اجرای
ادامــه آزادراه غــرب اصفهــان، از بافــت فرســوده محلــه همــت 
ــز و ۱۲  ــرو بهارســتان، ایســتگاه راه آهــن ری ــروژه مت ــاد، پ آب
ــه  ــروژه دوخط ــه و پ ــه فوالدمبارک ــال ب ــط اتص ــر خ کیلومت
ــد  ــد خواه ــق بازدی ــه باف ــن شــهر ب ــی زری شــدن مســیر ریل

کــرد.
عبــاس آخونــدی در ایــن ســفر کلنــگ احــداث ادامــه مســیر 
کنارگــذر غــرب اصفهــان بــه ســمت آزادراه اصفهــان – شــیراز 

بطــول ۲۸ کیلومتــر را بــر زمیــن مــی زنــد.
ــان  ــرب اصفه ــروژه آزادراه غ ــفر پ ــن س ــی اســت؛ در ای گفتن
ــه  ــتان ب ــر اس ــکن مه ــای مس ــر، واحده ــول ۱۵ کیلومت بط
ــاب واحدهــای آموزشــی، فرهنگــی  تعــداد ۲۳۳۵ واحــد، ۴ ب
ــن در  ــروژه  WIM )توزی ــد و پ ــهرهای جدی ــی در ش و مذهب
حــال حرکــت( افتتــاح و عملیــات اجرایــی ۷۲ واحد مســکونی 
واقــع در بافــت فرســوده محلــه همــت آبــاد اصفهــان آغــاز و از 

پــروژه هــای ریلــی بازدیــد خواهــد شــد.



حسین )ع( شهید فرهنگ پیشرو انسانیت

رگ حیاتی فالت مرکزی در بیم و امید »اقدام و عمل«
 رودخانه ای که بخشید و خشکید
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حماســه جــاودان عاشوراپیوســته همچــون مشــعلي فــروزان بــر تــارک تاریخ 
مــي درخشــد و برجــان تشــنگان حقیقــت و ره پویــان ســعادت نــور افشــاني 
مــي کنــد . ســاالر شــهیدان جهــان ؛ اســتراتژي مبــارزه حــق طلبانــه خــود 
را بــا خــط ســرخ شــهادت ؛ بــر لــوح زریــن حیــات انســاني بــه زیباتریــن 
ــان آن را  ــت خواه ــردان و عدال ــواره آزادگان ؛ جوانم ــته تاهم صــورت نگاش
ــب  ــهید قل ــي شودش ــه م ــر گفت ــد اگ ــرار دهن ــش ق ــل خوی ــرلوحه عم س
تاریــخ اســت )) یعنــي نــوري اســت در ظلمــت ؛ فریــادي اســت در ســکوت 
ــن ؛ حرکــت  ــات بخــش و جنبــش آفری ــي اســت در ســکون ؛ حی و حرکت
زاو فرهنــگ ســاز ((. بدیــن ســان محــرم هــر ســال بــا شــوري بیشــتر بــه 
صحنــه تاریــخ پــا مــي گــزارد و همگانــه را بــه شــنیدن پیــام جاودانــه خــود 
ــه الي  ــي را در الب ــاي متعال ــه ارزش ه ــاره هم ــه یکب ــد و ب ــي خوان ــرا م ف
حــوادث بــي بدلیــل جلــوه گــر مــي ســازد . آري مکتــب شــهادت بــه عنــوان 
ــارزه حــق و باطــل اصالتــي  ــه مب ــروغ در صحن ــر ف حضــوري عاشــقانه و پ
جاودانــه اســت و رســالت مــا معرفــت و پافشــاري و شــکیبائي بــرآن ســنت 

حســنه الهــي اســت . 
حســین )ع( یــک شــخصیت حماســي اســت امــا نــه آن طــور کــه جــال 
الدیــن خوارزمشــاه یــک شــخصیت و نــه آن طــور که رســتم افســانه اي یک 
شــخصیت حماســي اســت . حســین )ع( یــک شــخصیت حماســي اســت اما 
حماســه انســانیت؛ حماســه بشــریت ؛ نــه حماســه قومیــت . ســخن حســین 
؛ عمــل حســین همــه چیــز حســین هیجــان اســت ؛ تحریــک اســت ؛ درس 
ــد امــا  ــدن جــدا کردن اســت . حســین را یــک روز کشــتند و ســر او را از ب
حســین کــه فقــط ایــن تــن نیســت حســین کــه مثــل مــن و شــما نیســت 
حســین یــک مکتــب اســت و بعــد از مرگــش زنــده تــر مــي شــود دســتگاه 
بنــي امیــه خیــال مــي کنــد کــه حســین را کشــت و تمــام شــد ولــي بعــد 

فهمیــد کــه مــرده حســین از زنــده حســین مزاحــم تــر اســت. 
عظمت روح حضرت سید الشهداء )ع( :

بــه طــور کلــي روحیــه هــاي کوچــک چــون از خــود درد ندارنــد و هــدف 
ندارنــد تــن هــا را بــه زحمــت نمــي اندازنــد بــه لقمــه اي کــه بــه دریوزگــي 
تحصیــل مــي کننــد قناعــت مــي کننــد امــا روحیــه هــاي بــزرگ همیشــه 
ــد  ــي دهن ــرار م ــا ق ــت و ب ــد و در زحم ــي دارن ــت وا م ــه حرک ــن را ب ت
فرقشــان شــکافته و سرشــان بریــده مــي شــود بــه همیــن جهــت شــهادت 
ــه  ــت در اینگون ــس آنهاس ــت نف ــانه عظم ــت و نش ــار اس ــان افتخ ــراي آن ب
اشــخاص کــه روحشــان از جسمشــان بزرگتــر اســت کار بــدن دشــوار اســت 
. بــدن علــي اگــر بخواهــد بــا روح علــي بســازد بایــد بــا نــان جویــن و شــب 
زنــده داري هــا بــه ســر بــرد و تــن حســین اگــر بخواهــد بــا روح حســین 
همــدم باشــد بایــد آمــاده تشــنگي بــي انــدازه باشــد ؛آمــاده زیــر ســم اســب 

ــه در راه  ــد ک ــزرگ آرزو میکن ــد. روح ب ــر باش ــاي تی ــاده زخمه ــن ؛آم رفت
ــزرگ خــودش کشــته شــود روح وقتــي کــه  هدفهــاي الهــي و هدفهــاي ب
ــش  ــه بدن ــد در روز عاشــورا ســیصد زخــم ب ــزرگ شــد خــواه ناخــواه بای ب
وارد شــود آن تــن کــه در زیــر ســم اســب لگدمــال مــي شــود جریمــه یــک 
روحیــه بــزرگ را مــي دهــد جریمــه یــک حماســه را مــي دهــد ؛جریمــه 
حــق پرســتي را مــي دهــد ؛جریمــه روح شــهید را مــي دهــد ؛ وقتــي کــه 
روح بــزرگ شــد بــه تــن مــي گویــد مــن مــي خواهــم بــه ایــن خــون ارزش 

بدهــم. 
خواص اشک بر امام حسین )ع( :

قطــرات اشــکي کــه در ســوگ امــام حســین )ع( جــاري مــي گــردد داراي 
ــک در  ــرات اش ــن قط ــه : ۱- محبوتری ــت ازآن جمل ــیاري اس ــواص بس خ
پیشــگاه خداســت ۲- خامــوش کننــده قهــر خداســت بــه گونــه اي کــه اگــر 
قطرهــاي از آن در جهنــم فــرو افتــد آتــش آن را خامــوش خواهــد ســاخت 
۳- فرشــتگان قطــرات اشــک بــر حســین )ع( را دریافــت و در شیشــه هــاي 
ــاداش  ــزي پ ــر چی ــر کار شایســته و ه ــد۴- ه ــي کنن ــع م مخصــوص جم
ــي  ــه ب ــین )ع( ک ــر حس ــک ب ــار اش ــاداش نث ــر پ ــي دارد مگ ــژه معلوم وی

نهایــت و غیــر قابــل بخشــش اســت .
 عامــه شــیخ جعفــر شوشــتري)ره( مــي فرمایــد : بــا نگــرش بــه ویژگــي 
هــاي امــام حســین )ع( دیــدم خــودش فرمــوده اســت : مــن شــهید اشــک 
ــا ایمانــي بــرده  ــام مــن نــزد هیــچ انســاني ب هــاي جــاري هســتم یــاد و ن
ــدار مــي  ــش پدی ــدوه در دل ــي از خــون و ان نمــي شــود جــز اینکــه طوفان

گــردد و بــر آنچــه بــر مــن در راه حــق و عدالــت رســیده ؛مــي گریــد.
 دنیا طلبي عامل اصلي حادثه عاشورا : 

ــور  ــه مح ــه اي ک ــه گو.ن ــوي ب ــذات دنی ــه ل ــتن  ب ــا و دلبس ــتي دنی دوس
ــي اســت کــه ریشــه بســیاري از  ــا گرائ ــار و نگرشــها باشــد دنی ــکار گفت اف
ــت  ــرت و هدای ــانها را از را فط ــت و انس ــي اس ــري و عقیدت ــات فک انحراف
ــاز مــي دارد از میــان عوامــل متعــددي کــه در انحــراف جامعــه اســامي   ب
پــس از رحلــت پیامبــر اعظــم )ص( نقــش داشــتند میتــوان ادعــا کــرد دنیــا 
گرائــي ؛ مقــام خواهــي ؛ رفــاه طلبــي؛ ثــروت انــدوزي در زمــره مهمتریــن 
عوامــل هســتند بــا نگاهــي کوتــاه بــه تاریــخ بــه روشــني مــي تــوان دریافت 
کــه اســاس همــه انحرافهــا ؛ فتنــه هــا ؛ جنگهــا و درگیــري هائــي کــه میــان 
مســلمانان صــورت گرفتــه  دنیــا گرائــي و مقــام خواهــي بــوده اســت کــه 
بــي تردیــد عامــل دنیــا طلبــي در پدیــد آوردن حادثــه عاشــورا نقــش بســیار 
اساســي داشــت . از ایــن رو امــام حســین )ع( در طــول چنــد مــاه رهبــري  
نهضــت کربــا بــه کــرات در جمــع نخبــه گان و عمــوم مــردم بــه اهــداف و 
انگیــزه هــاي قیــام خــود پرداختنــد امــام از جامعــه دگرگــون شــده اي کــه 

دنیــا طلبــي ؛ قبیلــه گرائــي و ضــد ارزشــها بــر آن حاکــم شــده و مقدســات 
ــده اي از  ــه مان ــزي جزت ــي رخــت بربســته و چی ــه کل و ارزشــهاي الهــي ب
آنهــا باقــي نمانــده بــود مــي نالــد و بــا صراحــت تمــام در معــرض جامعــه 
روزگار خــود مــي فرمایــد :النــاس عبیــد الدنیــا والدیــن لعــق علــي الســنتهم 
ــون ۰)  ــل الدیان ــاء ق ــوا بالب ــاذا محص ــهم ف ــه معایش ــادرت ب ــه م یحوطون
مــردم بنــدگان دنیاینــد و دیــن لقلقــه هــاي زبانهایشــان اســت تــا وفتــي 
از آن دفــاع و حمایــت مــي کننــد کــه از نظــر زندگــي و معیشــت در رفــاه 
و آســایش باشــند وقتــي بــه بیمــاري مبتــا شــوند و مــورد آزمایــش قــرار 

گیرنــد دینــداران انــدک خواهنــد بــود(. 
ــه نقــد مــي  ــگاه جامعــه شناســي ؛ جامعــه را ب ــا ن امــام در ایــن تحلیــل ب
کشــد امــام جامعــه اي را کــه بــه ارزشــها پشــت کــرده و دنیــا گرائــي را بــه 
جــاي دیــن مــداري نشــانده انــد تحمــل ناپذیــر مــي خواهنــد و شــهادت 
ــن بســت اعــام مــي کنــد. حرکــت جهــادي  ــن ب را تنهــا راه خــروج از ای
ــداي روي کار  ــه او از ابت ــود بلک ــورا نب ــا در روز عاش ــین)ع( تنه ــام حس ام
آمــدن یزیــد بــا صراحــت و قاطعیــت تمــام او را بــه ظلــم ؛ دنیــا طلبــي ؛ 
بــي عدالتــي و فســاد متهــم کــرد و دســتگاه حکومــت را دنیــا طلبــان مــي 
دانســت کــه طاعــت شــیطان را پذیرفتــه و طاعــت خداونــد را تــرک گفتــه 
انــدو فســاد و بــي عدالتــي را ظاهــر ســاخته و حــدود الهــي را تعطیــل و بــه 

امــوال عمومــي تجــاوز کــرده انــد.
حسین ) ع( وارث موسي کلیم :

در قــرآن کریــم هیــچ قصــه اي بــه گســترده گــي و تنــوع قصــه حضــرت 
ــي و  ــه موس ــا قص ــا غالب ــه ه ــن قص ــه ای ــت البت ــده اس ــي آورده نش موس
فرعــون و یــا قصــه موســي و بنــي اســرائیل اســت و گهــگاه تــک قصــه اي 

خــاص هــم دارد ماننــد قصــه موســي و خضــر ؛ موســي و قــارون ؛ موســي 
ــا  و بلعــم باعــورا در عرفــان و ســیر وســلوک مــي گوینــد: روابــط انســان ب
اطــراف خــود بــه چهــار رابطــه خاصــه مــي شــود ) رابطــه بــا خــود ؛ خــدا؛ 
جامعــه و جهــان هســتي( و شــاید در قــرآن پیامبري  همانند موســي نباشــد 
کــه دربــاره اش بــه وســعت ایــن چهــار رابطــه ســخن گفتــه باشــد و قــرآن 
آن چنــان کــه از ریــزه کاریهــاي زندگانــي حضــرت موســي از منظــر ایــن 
چهــار رابطــه اطاعــات مــي دهــد دربــاره هیــچ پیامبــري چنیــن نمــي کند 
ــه  ــود ب . حســین )ع( میــراث دار موســي در مراتــب گوناگــون رســالت او ب
ویــژه کــه مشــکل امــام حســین )ع( هماننــد موســي ایــن بــود کــه مبتــا 
بــه جامعــه دینــي گمــراه شــده بــود جامعــه اي کــه بفرمــوده پیامبــر حــذو 
النعــل بالنعــل ) جــاي پــا و کفــش در جــاي پــا و کفــش دیگــري ( جــا در 
پــاي راه تاریخــي بنــي اســرائیل گذاشــته بــود . ایــن شــباهتها چنــان اوج 
مــي گیــرد کــه ســید الشــهداء موقــع خــروج از مدینــه در آغــاز هجرتــش 
آیــه زبــان حــال حضــرت موســي را تــاوت مــي نمایــد) فخــرج منهــا خائفــا 
یترقــب( پــس از مصــر خــارج شــد در حالــي کــه هراســان و نگــران بــود هم 
چنیــن اســت موقــع ورود بــه مکــه . یــا هماننــد موســي کــه از خداونــد یاري 
گــري هــارون را خواســت  حســین هــم برادرانــي چــون  عبــاس داشــت کــه 
هماننــد امیــر المومنیــن بــراي پیامبــر بــود . و در برابــر هــم قــارون هــا و 
ــط  ــراث داري حســین در رواب ــا می ــه اینه ــد . البت ــي بودن ــا ئ ــم باعوراه بلع
ــي آنچــه اوج شناســنامه ســید الشــهداء  زمینــي خــود از موســي اســت ول
اســت رابطــه ویــژه اش بــا خداونــد اســت و بــه همیــن جهــت کــه حســین 
وارث کلیــم اهلل شــده اســت . البتــه تفــاوت مهــم و بــزرگ و شــرافت حســین 
ــه ســخن گفتــن خــاص  ــن اســت کــه موســي مفتخــر ب ــر موســي در ای ب
خداونــد بــا او بــود یعنــي رابطــه از بــاال بــه پائیــن و از رب بــه مربــوب ولــي 
ــد اســت رابطــه اي از  ــا خداون ــوع رابطــه ویــژه اش ب ــه ن افتخــار حســین ب
پائیــن بــه بــاال کــه اوج آن در مهلــت گیــري شــب عاشــورا بــراي آخریــن 

خلــوت و راز و نیــاز بــا معبــود بــود.

شــیعه یعنــي تشــنه جــام بــا                   شــیعگي یعنــي قیــام کربــا
شــیعه یعنــي بازتــاب آســمان                    بــر ســر نــي جلــوه رنگیــن کمــان
از لــب نــي بشــنوم صــوت تــور را            صــوت ))انــي ال اري المــوت(( تــوررا
شــیعه یعنــي امتــزاج نــار و نــور               شــیعه یعنــي راس خونیــن در تنور

شــیعه یعنــي  هفــت وادي اضطــراب        شــیعه یعني تشــنگي در شــط آب 
                                                                ))محمد رضا آقاسي((

  
                                                    )) حجه االسام اصغر جوادي((

ــه  ــا ک ــرای آنه ــت ب ــان اس ــیاری پنه ــرای بس ــروز ب ــده رود ام ــاد زاین ابع
ــه  ــه ای ک ــد، رودخان ــل می بینن ــه پ ــی و س ــا س ــا ب ــه را تنه ــن رودخان ای
ــر  ــس را ب ــهری لوک ــت ش ــان من ــورش در اصفه ــر حض ــه اخی در دو ده
دوش مردمانــش می گــذارد امــا واقعیت هــا را در پشــت بســتر خاکــی اش 

ــرده اســت. ــان ک پنه
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از اصفهــان، زاینــده رود، ورزشــگاه 
نقش جهــان، مصلــی، مــوزه بــزرگ اصفهــان، رینــگ ســوم و چهــارم، متــرو 
و یــا دیگــر ابرپروژه هــای بــزرگ ایــن شــهر نیســت کــه بشــود آن را عقــب 
انداخــت. خواســته قلبــی ۵ میلیــون اصفهانــی اســت. خواســته نزدیــک بــه 
ــی بســتر  ــان وقت ــه خودش ــان ک ــم اصفه ــی مقی ــون چهارمحال ــک میلی ی
ــه  ــی ک ــون ایران ــرد و ۸۰ میلی ــان می گی ــد دلش ــک آن را می بینن خش
هــر کــدام در هــر جــای ایران زمیــن بــه داشــتن ایــن رودخانــه می بالنــد.

ابعــاد مختلــف خشــکی زاینــده رود رفتــه رفتــه پــرده پــس می زننــد و هــر 
روز بیــش از پیــش مشــخص می شــوند اتفاقــی کــه هــم بــه دلیــل شــرایط 
اقلیمــی و هــم بــه دلیــل ســوءمدیریت مدیــران مختلــف امــروز شــرایط را 

بحرانــی کــرده اســت.
اغــراق نکرده ایــم اگــر امــروز زاینــده رود و بحــران آن را بــه عنــوان 
مهم تریــن بحــران اســتان اصفهــان قلمــداد کنیــم بحرانــی کــه در 
ــن  ــر ای ــم گریبان گی ــرش را کنی ــه فک ــش از آنچ ــته بی ــال های گذش س
ــت. ــیاری را در آورده اس ــدای بس ــده و ص ــور ش ــذار کش ــتان تأثیرگ اس

خشــکی زاینــده رودی کــه اگرچــه بــه لطــف کشــاورزان فعــال و پیگیــرش، 
گاهــی در ایــن حــوزه رســانه ای می شــود، امــا جنبه هــای مختلفــی را بــه 
خــود اختصــاص داده و امــروز بیــش از هــر چیــز بــه دغدغــه مــردم اســتان 
اصفهــان و جمعیــت عظیمــی از مــردم فــات مرکــزی ایــران تبدیــل شــده 

. ست ا
قولی که محقق نشد

ــع  ــان و در جم ــه اصفه ــفر ب ــال ۹۳ در س ــن س ــور ۱۵ بهم رئیس جمه
ــخنان او  ــتماع س ــور اس ــه منظ ــان ب ــدان نقش جه ــه در می ــی ک مردم
گردهــم جمــع شــده بودنــد، قولــی جدی بــرای احیــای ایــن رودخانــه داد. 
او گفــت: بنــده در همیــن جــا بــه وزیــر نیــرو و اســتاندار اصفهــان دســتور 
می دهــم اگــر هــم زاینــده رود آب آن بــه انــدازه کافــی نباشــد، زاینــده رود 
ــا  ــا همــه تــوان تــاش می کنیــم ت ــا دل و جــان ب نبایــد خشــک شــود. ب
ــم از نظــر ســایر  ــوا و ه ــم از نظــر آب و ه ــاد و ســرزنده را ه ــان آب اصفه
ــه نقطــه ای برســانیم کــه همــه شــما خوشــحال و مســرور  نیازمندی هــا ب

باشــید.
ــتانی،  ــئوالن اس ــری مس ــا پیگی ــود باره ــا وج ــا ب ــی ام ــول روحان ــن ق ای
نماینــدگان اســتان و مــردم ســخت کوش نصف جهــان بــه نتیجــه ای 
نرســید تــا اصفهانی هــا در ســفر تبلیغاتــی روحانــی بــه اصفهــان بــار دیگــر 

ــد. ــب کنن ــن خواســته را از او طل ای
ــیه های  ــه حاش ــفر ک ــن س ــال در ای ــت امس ــور ۲۴ اردیبهش ــس جمه رئی
ــه  ــی ک ــه مردم ــش ب ــود در واکن ــه خــود اختصــاص داده ب ــی را ب مختلف
بــا شــعارهای مثبــت و منفــی خــود خواســتار جریــان هــر چــه ســریع تر 
ــرای  ــه گفــت: مــا در دولــت یازدهــم ب ــد، ایــن گون زاینــده رود شــده بودن
ــت  ــار نوب ــن ب ــم ای ــرمایه گذاری کردی ــه س ــه ارومی ــم و دریاچ هورالعظی
زاینــده رود اســت. اصفهــان بــه زنــده بــودن زاینــده رودش اســت، اصفهــان 

ــران و اســام اســت. افتخــار همبســتگی تمــدن، ای
اگــر چــه ایــن صحبت هــای روحانــی و عــدم تحقــق آن بــه دالیــل مختلــف 
از جملــه مشــکاتی کــه نمی تــوان از آنهــا چشم پوشــی کــرد و بــه حــق، 
ــد مــورد نقــد اقشــار مختلــف مــردم اصفهــان  در ایــن حــوزه وجــود دارن
ــور اســتاندار اصفهــان در  ــوان از تاش هــای رســول زرگرپ ــا نمی ت شــد ام

ایــن مــدت بــه منظــور احیــای رودخانــه زاینــده رود چشم پوشــی کــرد.
ــف در  ــای مختل ــط دولت ه ــت های غل ــوان از سیاس ــه نمی ت ــد ک ــر چن ه
ــت آب  ــردن مدیری ــه ای ک ــا منطق ــه ب ــته در رابط ــال گذش ــول ۲۰ س ط
بــه جــای مدیریــت کلــی آن و اظهارنظرهــای غیرمنطقــی در ایــن زمینــه 
ــدت،  ــن م ــه در ای ــد ک ــاد دارن ــان اعتق ــردم اصفه ــا م ــید ام ــم پوش چش

دولت هــای مختلــف همچــون دولــت اصاحــات، دولت هــای نهــم و دهــم 
ــته اند. ــی نداش ــرد خوب ــه عملک ــن زمین ــز در ای نی

مصوباتی مفید اما بدون پشتوانه صحیح اجرایی
ــی  ــناخت خوب ــود ش ــی ب ــه مدع ــطه اینک ــه واس ــان ب ــتاندار اصفه اس
ــر  ــش ب ــال صدارت ــار س ــول چه ــرد در ط ــاش ک ــوع آب دارد، ت از موض
صندلــی اســتانداری اصفهــان گام هایــی اساســی در حــوزه احیــای رودخانه 
زاینــده رود بــر دارد. او البتــه در بخشــی از ایــن فعالیــت خــود موفــق بــود و 
توانســت بــا تصویــب مصوبــات ۹ مــاده ای شــورای عالــی آب، بعــد از طومار 
ــز  ــای حوضــه آبری ــی در حــوزه احی ــی و قانون ــی عملیات شــیخ بهایی، اتفاق
ــن حــوزه  ــور در ای ــری زرگرپ ــن حــال پیگی ــا ای ــد. ب ــم بزن ــده رود رق زاین
ــداد روزهــای  ــن جــای کار تع ــا ای ــداد و ت ــی کوتاه مــدت ن نتیجــه عملیات
ــن،  ــی ایران زمی ــب تاریخ ــده رود در قل ــزرگ زاین ــتر ب ــودن بس ــک ب خش

ــد. ــوی ذوق« می زن ــوری »ت بدج
دغدغــه عمــده مســئوالن اســتان در زمینــه مصوبــات شــورای عالــی آب، 
ــا،  ــودن آنه ــی ب ــدم اجرای ــات و ع ــن مصوب ــه مشــکاتی در خصــوص ای ن
ــق  ــدم تحق ــن موضــوع و ع ــه ای ــی مســئوالن باالدســت ب ــه بی توجه بلک
آن اســت. جایــی کــه بــه عنــوان مثــال در ایــن زمینــه، خواســته هایی در 
خصــوص عــدم بارگزاری هــای جدیــد در ایــن رودخانــه مطــرح شــده امــا 
بــه گفتــه مســئوالن اســتان اصفهــان، ایــن خواســته ها محقــق نمی شــود.

حمیدرضــا فوالدگــر نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس شــورای اســامی 
۲۵ شــهریور امســال در گفت وگــو بــا تســنیم اجــرای طــرح انتقــال آب از 
بـُـن بــه بروجــن را از جملــه ایــن طرح هــا عنــوان کــرده و خواســتار توقــف 
ــت محیطی در  ــای زیس ــدی و بحث ه ــات ج ــان تحقیق ــا زم ــرح ت ــن ط ای

ایــن زمینــه شــد.
وی در بخشــی از صحبت هــای خــود گفــت: طــرح انتقــال آب زاینــده رود 
ــود  ــف ش ــی متوق ــات اساس ــدن ابهام ــرف ش ــا برط ــن ت ــه بروج ــن ب ِ از ب
ــتان، در  ــن اس ــدگان ای ــاری و نماین ــال و بختی ــتاندار چهارمح ــه اس البت
ــرای ایــن  ــوص اج ــته، از جدیــت ایــن اســتان در خص ــای گذش ماه ه
ــد قاســم  ــاره آن خبــر داده ان طــرح و اختصــاص بودجه هــای مختلــف درب
ــا  ســلیمانی، اســتاندار وقــت چهارمحــال و بختیــاری، فروردیــن امســال ب
اشــاره بــه اعتبــار ۳۰۰ میلیــارد تومانــی ایــن پــروژه گفــت: »پــروژه انتقــال 
ــی  ــود«. موضوع ــل ش ــال تکمی ــان امس ــا پای ــد ت ــن بای ــن ـ بروج آب ب
ــی آب، خواســته کشــاورزان  ــاد آن از ســوی شــورای عال ــه بررســی ابع ک

ــان اســت. اصفه
ابعاد پنهان زاینده رود

بــه واقــع اگــر »زاینــده رود« با همــه ریــز و درشــت درگیری هــا و اتفاقاتش، 
از باالدســت تــا پاییــن دســت، تــا منتهــی الیــه بــه تــاالب گاوخونــی و ابعاد 
گســترده اکولوژیکــی، اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگــی، گردشــگری و حتــی 
امنیــت ملــی مــورد بررســی جــدی قــرار نگیــرد، ظلمــی بــزرگ در حــق 

فــات مرکــزی ایــران صــورت گرفتــه اســت.
ــران  ــع آب ای ــت مناب ــل شــرکت مدیری ــولی ها مدیرعام ــاج رس ــد ح محم
تیــر امســال ســدهای درودزن و زاینــده رود را بحرانی تریــن ســدهای ایــران 

در حــال حاضــر برشــمرد.
ــزد  ــدگان اســتان ی ــی رئیــس مجمــع نماین ســیدابوالفضل موســوی بیوک
ــده رود  ــه از زاین ــال یافت ــه آب انتق ــرد ک ــام ک ــال اع ــر امس ــز ۳۱ تی نی
ــمار  ــه ش ــتان ب ــن اس ــات ای ــن موضوع ــی از مهم تری ــزد یک ــتان ی ــه اس ب
ــه  ــده رود ب ــمه های زاین ــی سرچش ــه آب انتقال ــی ک ــی رود، در صورت م
ــا آب هــای زیرزمینــی یــزد مخلــوط شــود، کیفیــت آب  ــا ب یــزد نباشــد ت

ــت. ــتفاده نیس ــل اس ــردم قاب ــرای م ــًا ب ــزد اص ــای ی چاه ه
وی ادامــه داد: خــط یــک انتقــال آب یــزد کــه از سرچشــمه های زاینــده رود 
بــه ایــن اســتان وارد مــی شــود، دارای ظرفیــت ســاالنه ۱۰۰ میلیــون متــر 
مکعــب اســت ولــی در ۱۰ ســال گذشــته بــه صــورت میانگیــن بیــن ۶۲ تــا 

۶۶ میلیــون متــر مکعــب آب بــه اســتان یــزد آمــده اســت.
ایــن در شــرایطی اســت کــه بــر اســاس قانــون و مصوبــات صــورت گرفتــه، 
ــه اســتان های  ــه اصفهــان و از اصفهــان ب ــود انتقــال آب از کارون ب قــرار ب

دیگــر نظیــر یــزد، بــه صــورت همزمــان انجــام شــود، حــال آنکــه اصفهــان 
ــه قیمــت حتــی خشــک  شــدن بســتر  ــه_ ب ــن زمین ســهم خــود را در ای
ــه زاینــده رودش_ پرداخــت کــرده امــا بخش هــای قابــل توجــه در  رودخان

زمینــه انتقــال آب بــه زاینــده رود، هرگــز روی خــوش بــه خــود ندیــد!
ــا  ــرای آنه ــیاری. ب ــرای بس ــت ب ــان اس ــا پنه ــده رود ام ــر زاین ــاد دیگ ابع
ــو؛  ــد و خواج ــش می بینن ــه پل ــی و س ــا س ــا ب ــه را تنه ــن رودخان ــه ای ک
ــه در  ــه ای ک ــت. رودخان ــده اس ــاخته ش ــراف آن س ــه اط ــی ک و هتل های
ــر  ــس را ب ــهری لوک ــت ش ــان، من ــورش در اصفه ــر، حض ــه اخی دو ده
دوش مردمانــش می گــذارد امــا واقعیت هــا را در پســاپس موج هــای 
ــگری،  ــت. گردش ــرده اس ــان ک ــوده اش پنه ــی  و آل ــتر خاک ــک بس خش
ــا تاریخــی چنــد صدســاله، اقتصــاد، محیــط زیســت  فرهنــگ و تمدنــی ب
ــکی  ــا خش ــا ب ــات آنه ــمی از ارتباط ــر رس ــع غی ــه مناب ــی ک و بیماری های
ــان،  ــرق اصفه ــرب و ش ــه در غ ــی ک ــد و مردمان ــر می دهن ــده رود خب زاین
امیدشــان بــه همیــن چنــد لیتــر بــاال و پاییــن آب اســت و همیــن چنــد 

ــدم. ــج و گن ــن« برن »َم
بحران جدی است

امــروز در شــرایطی میزان آب پشــت ســد زاینــده رود ۲۰۰ یــا ۳۰۰ میلیون 
ــا میــزان آب  متــر مکعــب عنــوان می شــود کــه حــدود ۹ ســال پیــش، ب
ــر مکعــب، شــرایط  ــون مت ــارد و ۲۵۰ میلی ــک میلی پشــت ســد حــدود ی

ایــن رودخانــه از ســوی مســئوالن ذی ربــط بحرانــی عنــوان می شــد.
روابــط عمومــی شــرکت آب منطقــه ای اســتان اصفهــان، ۲۳ خــرداد 
امســال از قــول مســعود میرمحمدصادقــی، مدیرعامــل آب منطقــه ای 
ــون  ــدود ۳۹۰ میلی ــده رود را ح ــد زاین ــره آب س ــزان ذخی ــان، می اصفه

ــرد. ــوان ک ــب عن مترمکع
علــی بصیرپــور معــاون بهــره بــرداری شــرکت آب منطقــه ای اصفهــان، ۲۱ 
تیــر امســال گفــت: حــال حاضــر میــزان حجــم ذخیــره ســد زاینــده رود 

۳۷۲ میلیــون متــر مکعــب اســت.
وی همچنیــن ۲۴ شــهریور امســال در گفت وگــو بــا تســنیم بــا اشــاره بــه 
حجــم باقــی مانــده از ســد زاینــده رود گفــت: در حــال حاضــر حــدود ۲۱۸ 

میلیــون متــر مکعــب از حجــم ســد زاینــده رود باقــی مانــده اســت.
آمــار اعام شــده امــا، حاکــی از شــرایطی دارد کــه وضعیــت زاینــده رود را 
بــه بحرانی تریــن وضعیــت خــود تبدیــل کــرده و بــدون شــک، آینــده آبــی 

اســتان را نگــران کننــده قلمــداد می کنــد.
بی عدالتی در اجرای مصوبات!

حوضــه آبریــز زاینــده رود تنهــا مختــص اســتان اصفهــان نیســت و شــهرها 
و اســتان های مختلفــی را در بــر می گیــرد البتــه بررســی مصوبــات 
شــورای عالــی آب نشــان می دهــد کــه ایــن شــورا ایــن بــار کل حوضــه را 
بــه صــورت یکپارچــه مــورد بررســی قــرار داده و احیــای ایــن رودخانــه از 
سرچشــمه تــا محــل ســرریز آب را در گــرو رفــع تمــام مشــکات حوضــه 
عنــوان می کنــد. مــردم اصفهــان و بســیاری از مســئوالن ایــن اســتان بــر 
ــتان  ــده و اس ــام ش ــان انج ــدات در نصف جه ــه تعه ــتند ک ــاور هس ــن ب ای

باالدســت در ایــن خصــوص اقدامــات الزم را عملیاتــی نکــرده اســت.
ــت در  ــن میاندش ــادگان و بوئی ــدن، چ ــردم فری ــده م ــی نماین ــر ترک اکب
ــاس  ــت: براس ــنیم گف ــا تس ــو ب ــال در گفت وگ ــرداد امس ــس ۱۷ م مجل
مصوبــه ۹ مــاده ای شــورای عالی آب، هرگونــه بارگــذاری جدیــد در حــوزه 
زاینــده رود ممنــوع اعــام شــده کــه ایــن مــوارد در اســتان های همجــوار 

ــود. ــت نمی ش رعای
هفتــه گشــته نیــز جامعــه اســامی مهندســان اســتان اصفهان از مســئوالن 
اســتانی خواســتار پیگیــری اجــرای مصوبــات قانونــی در حوضــه زاینــده رود 

. ند شد
کمیسیون امنیت ملی مجلس، پیگیر موضوع آب اصفهان

مشــکات جــدی آب اصفهــان حتــی رئیــس و اعضــای کمیســیون امنیــت 
ملــی مجلــس را نیــز بــه ایــن شــهر فــرا خوانــد و بروجــردی رئیــس ایــن 
کمیســیون ۲۴ تیــر امســال در ســفر بــه اصفهــان بــا بیــان اینکــه حوضــه 
ــی  ــرای بررس ــت و ب ــی اس ــای حیات ــی از حوضه ه ــده رود یک ــز زاین آبری

مشــکات ایــن حوضــه بایــد عنایــت بیشــتری انجــام داد گفــت: مصوبــات 
ــل توجهــی معضــات فعلــی را کاهــش  ــه میــزان قاب ــی آب ب شــورای عال

می دهــد.
زرگرپــور اســتاندار اصفهــان نیــز در ایــن دیــدار خواســتار آن شــد کــه از 
ــی  ــت خارج ــی و سیاس ــت مل ــیون امنی ــور و کمیس ــت کش ــورای امنی ش
مجلــس زمینــه اجــرای بندهــای نوشــته شــده در راســتای برطــرف کــردن 

معضــات حوضــه آبریــز زاینــده رود را مــد نظــر قــرار دهــد.
ــری  ــام معظــم رهب ــی مق ــوی دســتیار و مشــاور عال ــی سرلشــکر صف حت
نیــز ۷ مهــر امســال، در ســفر خــود بــه برطــرف کــردن معضــل خشــکی 
ــد.  ــوع ش ــن موض ــدن ای ــرف ش ــتار برط ــرد و خواس ــاره ک ــده رود اش زاین
ــده رود  ــرای برطــرف  شــدن بحــران آب زاین ــت: ب ــوی گف سرلشــکر صف
بایــد تونــل بزننــد امــا بــرای ایــن کار پــول ندارنــد و مشــکل پــول اســت، 
اکنــون بــدون مشــارکت مــردم در اقتصــاد مقاومتــی کار جلــو نمــی رود و 

ــود. ــام نمی ش ــم انج ــه شش ــردن برنام ــی ک اجرای
بحران جدی تر از آن است که به نظر می آید

نبایــد فرامــوش کــرد کــه بــا خشــکی زاینــده رود، کانون هــای گــرد و غبــار 
ــوع،  ــن موض ــود و ای ــال می ش ــته فع ــش از گذش ــان، بی ــتان اصفه در اس
ــازمان  ــد آورد. س ــود خواه ــه وج ــن ب ــز ایران زمی ــدی در مرک ــی ج بحران
ــرد  ــا بحــران گ ــه طــی ســال های گذشــته ب ــط زیســت ک حفاظــت محی
ــن  ــرار ای ــه تک ــد ک ــی می دان ــه خوب ــوده، ب ــه رو ب ــتان روب ــار خوزس و غب
اتفــاق و یــا مشــابه آن در اســتان اصفهــان، خســارات جبران ناپذیــری بــه 

بــار خواهــد نشــاند.
ــت  ــت محیط زیس ــگاه های اداره کل حفاظ ــس آزمایش ــان رئی ــک صادقی باب
ــه  ــورت گرفت ــای ص ــه نگرانی ه ــخ ب ــال در پاس ــر امس ــان ۲۱ تی اصفه
دربــاره گــرد و غبــار اصفهــان در ایــن فصــل ســال گفــت: هجــوم گــرد و 
غبــار در ایــن زمــان مربــوط بــه فعــال شــدن کانون هــا اســت، از ایــن رو 
دمــای هــوا در چنــد روز گذشــته در کشــور افزایــش پیــدا کــرده از ایــن 
رو زمانــی کــه رطوبــت خــاک کــم می شــود و وزش بــاد شــدید در دشــت 
ــده  ــار و پراکن ــد، انتش ــتعد تولی ــرایط مس ــن ش ــد ای ــزی رخ می ده مرک
ــاد، اســتان ها  ــه جهــت وزش ب ــا توجــه ب شــدن ذرات معلــق می شــود و ب

ــد. ــرار می ده ــود ق ــر خ ــت تاثی ــر را تح ــتان های دیگ و شهرس
حمیــد ظهرابــی مدیــرکل وقــت حفاظــت محیــط زیســت اســتان اصفهــان 
ــراز  ــان اب ــار در اصفه ــرد و غب ــده گ ــوع پدی ــال از وق ــر امس ــز ۳۱ تی نی
نگرانــی کــرد و گفــت: بازهــم امــکان وقــوع چنیــن پدیــده ای در اصفهــان 
ــل  ــه دلی ــران ب ــز ای ــکی مرک ــل آن خش ــی از دالی ــه یک ــود دارد ک وج

ــت. ــر اس ــال اخی ــد س ــالی های چن خشکس
راهکار مشخص است

ــا  ــده رود را ب ــه زاین ــر از آنک ــی جدی ت ــاید خیل ــت ش ــدی اس ــئله ج مس
رایــن مقایســه کــرد یــا حتــی در جشــنواره های بین المللــی از آن ســخن 
گفــت مهم تــر از آن کــه فیلــم و مســتند آن را بســازند و خیلــی جدی تــر 
از آنکــه هنرمنــدان توییــت کننــد و مردمــان نصف جهــان تحصــن و 
تجمــع. امــروز فقــط نطق هــای پیــش از دســتور اعضــای شــورای چهــارم 
و پنجــم یــا مصاحبه هــای مســئوالن اســتانی و نماینــدگان مجلــس کافــی 

نیســت.
ــی  مــردم اصفهــان از وعــده خســته  شــده اند و از امیــد واهــی دادن نگران

ــد. ــن حــوزه می خواهن ــده ای روشــن در ای ــد و آین دارن
ــا بحران هایــی جــدی دســت  شــاهرگ حیاتــی نصف جهــان ایــن روزهــا ب
ــه  ــی کــه آنقــدر جــدی شــده کــه، دیگــر ن ــرم می کنــد. بحران و پنجــه ن
کاری بــه فرهنــگ و تمــدن ایــن خطــه دارد و نــه نیــازی بــه گردشــگری 
زیــرا امــروز موضــوع ســامت مردمــان ایــن خطــه، بیــش از هــر چیــزی، 
در انتظــار تصمیماتــی جــدی اســت، راهــکار ســاده اســت و شــدنی. تنهــا 
ــه ای،  ــه جــای تفکــر منطق ــه ب ــی ک ــادی می خواهــد و مدیران ــی جه عزم
ملــی فکــر کننــد و بــه مصالــح ملــی بیاندیشــند. امــروز اصفهــان منتظــر 
یــک تصمیــم جــدی اســت و عملیاتــی شــدن اقدامــی تــا آینــدگان کمتــر 

مــا را بــه قضــاوت بنشــینند.
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در روز شــنبه مــورخ ۹۶/۷/۱۵ جلســه ای در محــل شــورای اســامی شــهر 
ــدس  ــای مهن ــی ، آق ــهردار مجلس ــوی ش ــای موس ــا حضورآق ــی ب مجلس
آبروئــی ریاســت شــورای اســامی شــهر مجلســی و دیگــر اعضــای شــورا ، 
مهنــدس طاهرفــر مدیرعامــل محتــرم شــرکت ســاختمان اصفهــان ، آقــای 
ترابــی مدیــر محتــرم توســعه و تکامــل منطقــه ای مجتمــع فــوالد مبارکــه 

ــده  ــی و نماین ــد مجلس ــهر جدی ــران ش ــرکت عم ــرم ش ــده محت ، نماین
ــورد ســاختمان  ــزار و در م ــرم پاســگاه انتظامــی شــهر مجلســی برگ محت
هــای نیمــه ســاز محلــه ســپهر ۲ فازهــای ۳ و ۴ کــه شــرکت ســاختمان 
اصفهــان پیمانــکار و فــوالد مبارکــه بــه عنــوان کارفرمــا بــوده اســت، بحــث 

و گفتگــو گردیــد.

بــه گــزارش شــمیم وطــن از روابــط عمومــی فرمانــداری ،ســلطانی 
ــامی  ــورای اس ــای ش ــهردار واعض ــراه ش ــه هم ــداری ب ــت فرمان سرپرس
شــهر مبارکه،فرمانــده انتظامــی، ریاســت بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران 
شهرســتان و جمعــی از مســئوالن بــا خانواده معظــم شــهدای اکبری،کرمی 

ــدار وگفتگــو کــرد ــروی انتظامــی دی ــه نی ــه مناســبت هفت وعبــدی ب
ســلطانی سرپرســت فرمانــداری  ضمــن گرامیداشــت یــاد وخاطــره شــهداء 
ــازان آرزوی  ــهداء و جانب ــواده ش ــرای خان ــی ،ب ــروی انتظام ــام نی واالمق
ــت و  ــزت، امنی ــت: ع ــار داش ــرد و اظه ــزون ک ــق روز اف ــامتی وتوفی س
اقتــدار کشــور در منطقــه و جهــان مدیــون مجاهــدت هــا، رشــادت هــا، 
ــور  ــران کش ــهداء و ایثارگ ــرافراز ش ــای س ــواده ه ــتقامت خان ــر و اس صب

اســت.

ــژه  ــه وی ــردم ب ــه م ــت ب ــا خدم ــار م ــه افتخ ــان اینک ــا بی ــه ب وی در ادام
خانــواده معــزز شــهدا و ایثارگــران اســت، بیــان داشــت: دیــدار بــا خانــواده 
ــه بخــش و  ــرای مســئوالن روحی ــران ب ــازان و ایثارگ معظــم شــهدا، جانب

موجــب پشــتگرمی، تــاش و فعالیــت بیشــتر اســت.
ــروز در کشــورمان وجــود  ــه ام ــت و آرامشــی ک ــان اینکــه امنی ــا بی وی ب
دارد نعمتــی اســت کــه بــا اهــدای خــون هــزاران شــهید بــه دســت آمــده 
گفــت: ایــران اســامی در راه مبــارزه بــا قاچاقچیــان مــواد مخــدر شــهدای 

بســیاری را تقدیــم کــرده اســت.

ــه  ــن جلس ــی در چهارمی ــی رناس ــن ؛مصطف ــمیم وط ــزارش ش ــه گ ب
ــا  ــان ب ــي اصفه ــاق بازرگان ــب و کار ات ــاي کس ــود فض ــیون بهب کمیس
ــتگاه  ــالیانه دس ــی و س ــای فصل ــزارش ه ــه گ ــتن ارای ــروري دانس ض
ــی  ــاد مقاومت ــال اقتص ــداف س ــق اه ــتای تحق ــف در راس ــای مختل ه
ــای  ــه ه ــت برنام ــادی در اولوی ــای اقتص ــش ه ــع چال ــر رف ــت: اگ گف
دولــت و بخــش خصوصــی قــرار گیــرد ،حــل مشــکات تولیــد و 
اشــتغال حتمــی اســت.تک تــک افــراد جامعــه در قبــال فراهــم کــردن 

ــود  ــرای کســب و کار کشــور مســوول هســتند و بهب فضــای مناســب ب
ــر  ــان موث ــن جوان ــوص در بی ــه خص ــم ب ــش جرای ــا در کاه ــن فض ای

ــود. ــد ب خواه
 وی بــا اشــاره بــه دیــدگاه مطلــوب کشــورهاي جهــان بــرای همــکاری 
اقتصــادی بــا ایــران پــس از برجــام، تصریــح کــرد: خوشــبختانه زمینــه 
ــه در  ــک و فرانس ــر بلژی ــورهایی نظی ــذاری کش ــرمایه گ ــرای س الزم ب
ــب و کار در  ــای کس ــه فض ــی ک ــا زمان ــا ت ــده ام ــم ش ــان فراه اصفه
ــه  ــی ب ــذاران داخــل اســتان تمایل ــد و ســرمایه گ ــود نیاب ــان بهب اصفه
فعالیــت اقتصــادی در اصفهــان نداشــته باشــند، ســرمایه گــذاران 
ــه همــکاری  اســتان هــای دیگــر و ســرمایه گــذاران خارجــی حاضــر ب

ــت. ــد رف ــن خواه ــت از بی ــن فرص ــود و ای ــد ب ــادي نخواهن اقتص
ــای  ــه ج ــوری ب ــز مح ــرح می ــرای ط ــود اج ــخنان خ ــان س وی در پای
ــد کار در دســتگاه هــاي  ــرای تســهیل رون کارمنــد محــوری را راهــی ب
دولتــي بیــان کــرد وافــزود: نهادهــاي دولتــي کشــورهای توســعه یافتــه 
کارمنــد محــور نبــوده و میــز محــور اســت و در صــورت عــدم حضــور 
ــاد  ــهروندان ایج ــه ش ــت ب ــه خدم ــد ارائ ــی در رون ــد، خلل ــک کارمن ی
ــد  ــري کاهــش خواه ــه نحــو چشــم گی ــد شــد و فســاد اداری ب نخواه

ــت. یاف

بــه گــزارش شــمیم وطــن از روابــط عمومــی فرمانــداری ،جــواد 
ــا  ــتان ب ــع آب شهرس ــت از مناب ــورای حفاظ ــه ش ــلطانی در جلس س
اشــاره بــه میــزان بارندگــی در ســال آبــی وکاهــش میــزان آب پشــت 
ــت  ــزی و مدیری ــزوم برنامه ری ــر ل ــی ، ب ــی زیرزمین ــع آب ــد ومناب س
صحیــح در بهره بــرداری از آب در ایــن شهرســتان افــزود: حفــظ 
ــه  ــا ب ــد ت ــی باش ــه صورت ــد ب ــه بای ــتان مبارک ــی در شهرس ــر آب ذخائ
ــن  ــا تامی ــز ب ــود و نی ــارت وارد نش ــی خس ــر زمین ــفره های آب زی س
ــع  ــرداران از مناب ــت بهره ب ــها رضای ــی بخش ــاز در تمام ــورد نی آب م

ــود. ــاد ش ــی ایج آب
ــع  ــای مناب ــای احی ــه راهکاره ــاره ب ــن اش ــداری ضم ــت فرمان سرپرس
ــل پروانه هــای مجــاز  آب زیرزمینــی خاطرنشــان کــرد: اصــاح و تعدی
برداشــت آب نســبت بــه اراضــی و شــرایط منطقــه میتوانــد در احیــای 

ــر باشــد. ــع آب زیرزمینــی موث مناب
ــی از  ــت همگان ــزوم صیان ــی و ل ــع آب ــت مناب ــه وضعی ــاره ب ــا اش وی ب
ســفره هــای آب زیرزمینــی اظهــار داشــت: اولویــت اصلــی و نخســت 
نشســت هــای شــورای حفاظــت بایســتی تعییــن و تکلیــف چــاه هــای 
ــه  ــن اضاف ــتان و همچنی ــدوده شهرس ــده در مح ــر ش ــاز حف ــر مج غی
برداشــت از چــاه هــای دارای پروانــه بهــره بــرداری جهــت مدیریــت و 

ــی باشــد. ــع ارزشــمند آب ــح از مناب اســتفاده صحی
ــتفاده  ــگ اس ــج فرهن ــت و تروی ــه مدیری ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــلطانی ب س
مطلــوب و صحیــح از ایــن عطیــه الهــی مختــص یــک دســتگاه نیســت 
افــزود: در شــرایطی کــه تقریبــاً در همــه جــای کشــور بــا بحــران کــم 
ــی شهرســتان  ــی مواجــه هســتیم همــه دســتگاههای اداری و اجرای آب

ــد بســیج شــوند. ــی بای ــع حیات جهــت حفاظــت از مناب
سرپرســت فرمانــداری  از آب بــه عنــوان یکــی از شــاخص هــای مهــم 
و زیرســاخت در امــر توســعه اقتصــادی و کشــاورزی در ســالی کــه از 
ســوی مقــام معظــم رهبــری بــه عنــوان ســال اقتصــاد مقاومتی،تولیــد 
ــا اســتفاده  و اشــتغال مزیــن شــده نــام بــرد و بــر صرفــه جویــی آن ب

از شــیوه هــای نویــن کشــاورزی تاکیــد نمــود.
ــای  ــب کنتوره ــر نص ــتان ب ــع شهرس ــت از مناب ــورای حفاظ ــس ش رئی
ــرد  ــد ک ــتان تاکی ــاز شهرس ــای مج ــاه ه ــر روی چ ــس ب الکترومغناطی
ــور الکترومغناطیــس  ــور ســهمیه شهرســتان ۵۴ کنت وگفــت: از ۷۰کنت
بــه صــوررت رایــگان بــر روی چــاه هــای مجــاز حریمــی نصــب شــده 
ــی  ــع اب اســت کــه ایــن کنتورهــا قابلیــت ارســال میــزان مصــرف مناب
را بــه صــورت آنایــن دارد وامیدواریــم بــا نصــب بــر روی همــه 

ــم. ــری کنی ــی جلوگی ــع آب ــه مناب ــی روی ــا از مصــرف ب چاهه

ــواد  ــه ج ــتان مبارک ــداری شهرس ــی فرمان ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــا اشــاره  ــت پســماند شهرســتان ب ســلطانی در جلســه کارگــروه مدیری
بــه مشــکات موجــود در احــداث ســایت پســماند شــهروند شهرســتان 
، افــزود : دســتگاههای خدمــات رســان بــرای رفــع مشــکات ســایت و 

ــر آن اقــدام نماینــد. ــدازی هرچــه ســریع ت راه ان
ســلطانی بــا اشــاره تخلیــه غیــر مجــاز نخالــه هــای صنعتــی و 
ــت  ــط زیس ــزود: محی ــع اف ــراد وصنای ــی اف ــط برخ ــاختمانی توس س
موظــف اســت در صــورت مشــاهده مــوارد غیــر مجــاز بــا افــراد خاطــی 

ــد. ــورد نمای ــدت برخ ــه ش ب
ــح کــرد: شــهرداری ها نقــش مهمــی در جلوگیــری از حمــل  وی تصری

ــد و  ــاز دارن ــز غیرمج ــن آن در مراک ــاختمانی و ریخت ــای س ــه ه زبال
ــا اداره حفاظــت محیــط  مــی تواننــد در ایــن حرکــت همــراه خوبــی ب

زیســت باشــند.
در ایــن جلســه سرپرســت فرمانــداری بــر پیگیــری و مســاعدت جهــاد 
ــر  ــریع ت ــه س ــذاری هرچ ــت واگ ــی جه ــع طبیع ــاورزی  و مناب کش
ــد  ــاختمانی تاکی ــای س ــه ه ــه نخال ــور تخلی ــه منظ ــرخ ب ــایت دهس س

ــود. نم
ــانی  ــاب انس ــه وفاض ــل نخال ــای حم ــا وتانکره ــون ه وی افزود:کامی
ــا وفاضــاب انســانی  ــه ه ــه نخال ــد واز تخلی ــاماندهی گردن بایســتی س

ــد. ــل آی ــه عم ــری ب ــر مجــاز جلوگی ــای غی ــکان ه در م

برگزاری جلسه با حضور مسئولین مجتمع فوالد مبارکه و مدیران 
شرکت ساختمان اصفهان

دیدار با خانواده معظم شهدای کرمی، عبدیان و اکبری با حضور 
مسئولین شهرستان

رناسی نایب رییس اتاق بازرگاني اصفهان تاکید کرد؛
پس از برجام زمینه الزم برای جذب سرمایه گذاری خارجي در اصفهان 

فراهم شده است

جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان مبارکه

کارگروه مدیریت پسماند شهرستان مبارکه

نیروی انتظامی مظهر امنیت و اقتدار ملی است 

)مقام معظم رهبری(

ــش در  ــه آرام ــل ب ــرای نی ــردم ب ــی م ــای اجتماع ــن نیازه ــی از مهمتری ــت یک امنی

ــه و  ــه جانب ــای هم ــب آمادگی ه ــا کس ــی ب ــروی انتظام ــت. نی ــره اس ــی روزم زندگ

اطمینــان بخــش، مایــه اقتــدار، آرامــش و اعتمــاد مــردم و موجــب وحشــت و نگرانــی 

ــت  ــب امنی ــت و ضری ــه اس ــاد جامع ــوق آح ــه حق ــن ب ــان و متجاوزی ــمنان، مجرم دش

اجتماعــی کشــور را در مقیــاس جهانــی ارتقــاء بخشــیده اســت. 

ــی  ــزرگ مردان ــل از ب ــرای تجلی ــت ب ــی اس ــت مغتنم ــی فرص ــروی انتظام ــه نی هفت

جــان بــر کــف کــه بــی تردیــد کار و تــالش خســتگی ناپذیــر و ایثاربــی وقفــه آنــان 

زمیـــنه ســاز اســتقرار ســالمت اجتماعــی و امنیــت جامعــه اســالمی اســت. 

لــذا ضمــن گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهداء و ایثـــارگران نـــاجا و بــا تجلیــل از 

ــروی  ــه نی ــف ،هفت ــای مختل ــی در عرصه ه ــد انتظام ــروی توانمن ــای نی مجاهدت ه

ــه پرســنل خــدوم نیــروی انتظامــی تبریــک و تهنیــت عــرض نمــوده و  انتظامــی را ب

ــدس  ــام مق ــه نظ ــت ب ــرای خدم ــا را ب ــزون آنه ــق روزاف ــان توفی ــزد من از درگاه ای

ــام  ــرت ام ــری حض ــم رهب ــام معظ ــات مق ــایه منوی ــران در س ــالمی ای ــوری اس جمه

ــم. ــی نمائی ــئلت م ــه ای مس خامن

روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر کرکوند
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دلیل اعتراض کشاورزان اصفهانی مقابل محیط زیست چه بود

نامه گندمکاران ایران به رئیس جمهور

نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی را سریع تر اعالم کنید

ــی در اداره کل  ــر غیربوم ــک مدی ــاب ی ــرای انتخ ــان ب ــاط اصفه ــی نق ــاورزان از برخ کش
ــد. ــن اداره کل تجمــع کردن ــل ای ــراض مقاب ــه نشــانه اعت ــان ب ــط زیســت اصفه محی

ــنیم در  ــگار تس ــا خبرن ــو ب ــان در گفت وگ ــاورزی اصفه ــرگان کش ــن خب ــس انجم رئی
ــران غیربومــی  ــی سال هاســت از اینکــه مدی اصفهــان اظهــار داشــت: کشــاورزان اصفهان
ــنایی  ــر ناآش ــه خاط ــوند ب ــاب می ش ــاوزی انتخ ــا کش ــط ب ــتگاه هایی مرتب ــرای دس ب
مدیــران بــه حــوزه اصفهــان و مســائل آن آســیب دیدنــد و اعتراضشــان تنهــا بــه مدیــر 
غیربومــی کــه بــرای محیــط زیســت انتخــاب شــده نیســت بلکــه بــه تمــام مدیرانــی کــه 

غیربومــی هســتند، اســت.
امینــی تصریــح کــرد: هرچنــد ایــن افــراد نیــز انســان های شــریفی هســتند و بــرای کار 
آمدنــد امــا ذاتــاً نیرویــی کــه متعلــق بــه منطقــه نباشــد انگیــزه خاصــی نســبت بــه آن 

منطقــه و اســتان نداشــته و مشــکاتی را بــه وجــود مــی آورد.
وی خاطرنشــان کــرد: همچنیــن زمانــی کــه یــک مدیــر غیربومــی وارد اســتان شــد تــا 
ــا منطقــه و شهرســتان و اســتان و خــرده فرهنگ هــای آن آشــنا  زمانــی کــه بخواهــد ب
شــود و بــا مــردم و مســئوالن ارتبــاط برقــرار کنــد دوران مدیریــت او تمــام شــده اســت.

رئیــس انجمــن خبــرگان کشــاورزی اصفهــان افــزود: به عــاوه اینکه مدیــری کــه از بیرون 
ــی  ــد آورد و محدودیت های ــود خواه ــراه خ ــر هم ــدادی مدی ــوال تع ــد معم ــتان می آی اس

بــرای نیروهــای کارآمــد بومــی ایجــاد می کنــد.
وی بــا اشــاره بــه رخدادهــای ســال های گذشــته بیــان کــرد: اتفاقــات بســیاری در گذشــته 
در ایــن ادارات رخ داد و تبعــات آن بــه آب و محیــط زیســت و کشــاورزی و کل مــردم وارد 
شــد؛ در حالی کــه اگــر مدیــران اصفهانــی بودنــد زیــر بــار ایــن مســائل نمی رفتنــد و تمــام 

اینهــا از زمانــی آغــاز شــد کــه نخســتین بــار مدیــران غیربومــی ســر کار آمدند.
امینــی تصریــح کــرد: دیــروز در ایــن تجمــع حــدود ۴۰۰ نفــر از کشــاورزان از 
شهرســتان های لنجــان، مبارکــه، فاورجــان، خمینی شــهر، برخــوار و شــرق اصفهــان بــه 

ــتند. ــور داش ــتان حض ــزارع اس ــی از م نمایندگ

وی بــا بیــان اینکــه اداره کل محیــط زیســت تنهــا متصــدی مــوارد مربــوط به آب نیســت، 
گفــت: در زمــان مدیریــت آقــای شــهنوایی ایشــان بــه هــر قیمتــی بــود در مقابــل تعــرض 

بــه حقآبــه محیــط زیســت، آلــوده شــدن آبهــا و واگــذاری مناطــق مقاومــت می کــرد.
رئیــس انجمــن خبــرگان کشــاورزی اصفهــان افــزود: بعــد از برکنــاری این شــخص مدیران 
غیربومــی انتخــاب شــدند و بیشــتر مناطــق اصفهــان واگــذار شــد، بیشــتر مجوزهایــی که 
نبایــد صــادر شــد، اقداماتــی در ارتبــاط بــا آالینده هــا و خشــک شــدن تــاالب گاوخونــی 

را بــه ارمغــان آوردنــد.
وی گفــت: بقیــه حــرف می زننــد ولــی از اختیــارات قانونــی خــود اســتفاده نکردنــد و مــا 
مطمئنیــم کــه مدیــران غیربومــی آنجــور کــه بایــد ماننــد مدیــران بومــی نســبت به شــهر 

و اســتان عــرق ندارنــد و منافــع اجتماعــی را ترجیــح می دهنــد.

بــه گــزارش شــمیم وطــن ، گندمــکاران ایــران در نامــه ای سرگشــاده بــه رئیس جمهــور 
خواســتار اعــام هــر چــه ســریع تر نــرخ خریــد تضمینــی محصــوالت کشــاورزی و تعییــن 

قیمت هــا برابــر قانــون و مطابــق بــا نــرخ تــورم شــدند.
در متن این نامه خطاب به حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان آمده است:

»بــا عــرض ســام و احتــرام همانطــور کــه پیداســت در دولــت یازدهــم بــا مســاعدت هــای 
حضرتعالــی، برنامــه ریــزی وزارت جهادکشــاورزی و همراهــی و تــاش کشــاورزان ســخت 
کــوش ایــران اســامی ضریــب خودکفایــی کشــور در محصــوالت کشــاورزی رونــد صعودی 
ــه مــرز خودکفایــی رســیدیم و  داشــته تــا جایــی کــه در محصــول اســتراتژیک گنــدم ب
امــروز کشــوری کــه تــا قبــل از دولــت یازدهــم واردکننــده حــدود ۷ میلیــون تــن گنــدم 
ــدارد،  ــه واردات ن ــازی ب ــه نی ــر آنک ــاوه ب ــوده ع ــارد دالر ب ــی ۲.۷ میلی ــه ارزش تقریب ب
گنــدم مــازاد بــر نیــاز جهــت صــادرات هــم دارد. لــذا جهــت پایــداری تولیــد در بخــش 
ــت  ــزا کشــاورزان نیازمنــد مســاعدت هــای بیشــتر دول ــژه گنــدم و کل ــه وی کشــاورزی ب
محتــرم و شــخص ریاســت جمهــوری اســامی ایــران هســتند. همانطــور کــه مقــام معظم 
رهبــری در بحــث اقتصــاد مقاومتــی فرمودنــد کــه بایــد از تولیــد داخلــی حمایــت شــود 
ــا  ــا خودکف ــرد ت ــرار گی ــت ق ــد مــورد حمای خصوصــا کشــاورزان و بخــش کشــاورزی بای
شــویم. شایســته اســت دســتور فرماییــد هــم اکنــون که بحــث قیمــت گــذاری محصوالت 
در دســتور کار ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی و شــورای عالــی اقتصــاد قــرار دارد نــرخ 
محصــوالت کشــاورزی مشــمول خریــد تضمینــی را طــوری تعییــن نماینــد کــه حداقــل 
مطابــق نــرخ تــورم برابــر قانــون خریــد تضمینــی مصــوب مجلــس شــورای اســامی باشــد 
کــه کشــاورزان بتواننــد هــم بــه تولیــد ادامــه دهنــد و هــم اینکــه در تامیــن معیشــت خود 
دچــار مشــکل نشــوند کــه ناچــار بــه مهاجــرت از روســتا به حاشــیه شــهرها شــوند و تولید 
محصــوالت تحــت تاثیــر قــرار گیرنــد، اینجانــب بــه نمایندگــی از گندمــکاران کشــور کــه 
عضــو بنیــاد توانمندســازی گندمــکاران هســتند از حضرتعالــی تقاضــا داریــم کــه بــه ایــن 
مهــم کــه خواســته بــه حــق کشــاورزان اســت عنایــت ویــژه داشــته و دل کشــاورزان را کــه 
در اثــر عــدم پرداخــت بــه موقــع بهــا گنــدم مکــدر مــی باشــد را شــاد و آنــان را بــه ادامــه 

کارشــان امیــدوار فرمایــد.«
گفتنــی اســت؛ روز گذشــته نیــز عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه در تذکــری بــه رئیــس 
ــه خصــوص بابــت پرداخــت پــول  ــه روســتاییان کشــور ب جمهــور، از عــدم توجــه الزم ب

گنــدم کشــاورزان کــه تاکنــون پرداخــت نشــده، انتقــاد کــرد.
چهــارم مهــر مــاه نیــز محمدباقــر نوبخــت ســخنگوی دولــت بــا بیــان اینکــه نــرخ خریــد 
تضمینــی گنــدم نیــز، از ۴۲۰ تومــان در ســال ۹۱ بــه ۱۳۰۰ تومــان در ســال ۹۶ رســیده 
اســت کــه البتــه بــرای دولــت، بیشــتر از ایــن رقــم تمــام مــی شــود، گفــت: دولــت گنــدم 
را اقتصــادی نمــی بینــد، بلکــه یــک کاالی اســتراتژیک مــی دانــد؛ البتــه مشــکل اصلــی ما 
تامیــن ایــن پــول اســت، چراکــه ایــن پــول ۱۵۲۵۲ میلیــارد تومــان در ســال ۹۶ منابــع 
نیــاز اســت، امــا تــا تاریــخ ۴ مهرمــاه امســال، هشــت میلیــون و ۸۶۲ هــزار تــن، گنــدم 
خریــداری شــده اســت کــه ارزش خریــد آن ۱۱ هــزار و ۵۸۱ میلیــارد تومــان اســت. البتــه 
هنــوز بخشــی از پــول گندمــکاران پرداخــت نشــده کــه تــا یکــی دو مــاه آینــده بــه صورت 

کامــل تســویه خواهــد شــد.
به گفته نوبخت،پرداخت پول گندم، هزینه جاری است.

ــژاد مشــاور وزیرجهــاد کشــاورزی نیــز چنــدی پیــش، از رشــد ۱۴۰ درصــدی  رمضــان ن
خریــد تضمینــی گنــدم در دولــت یازدهــم خبــر داد و گفــت: بــا افزایــش عملکــرد در واحد 
ســطح و کاهــش ســطح زیرکشــت، تولیــد گنــدم از ۸ میلیــون و ۸۱۶ هزارتــن در ســال ۹۲ 
بــه ۱۴.۵ میلیــون تــن در ســال ۹۵ افزایــش یافــت و خریــد تضمینــی ایــن کاالی اساســی 

نیــز از ۴.۸ میلیــون تــن در ســال ۹۲ بــه ۱۱.۵ میلیــون تــن در ســال ۹۵ رســید.
همچنیــن مدیــر عامــل شــرکت غلــه و خدمــات بازرگانــی اســتان اصفهــان چنــدی پیــش 
اعــام کــرد کــه بــا پایــان یافتــن خریــد تضمینــی گنــدم در اســتان اصفهــان، ایــن میــزان 
محصــول بــه نــرخ تضمینــی ۱۳ هــزار ریــال بــرای گنــدم معمولــی و ۱۳ هــزار و ۳۰۰ ریال 

بــرای گنــدم دروم بــا افــت ۲ و ۴ از کشــاورزان اســتان اصفهــان خریــداری شــد.
رضــا نیــک نــداف بــا اشــاره بــه اینکه شــروع خریــد گندم بــا قیمت تضمینــی از کشــاورزان 
اســتان اصفهــان در ســال جــاری از ۲۷ اردیبهشــت از مناطــق گرمســیری آغــاز شــد، گفت: 
آخریــن محمولــه هــای گنــدم از مناطــق سردســیر اســتان اصفهــان نیــز روزهــای گذشــته 

تحویــل اداره کل غلــه و خدمــات بازرگانــی اســتان اصفهان شــد.
ــان،  ــهرهای کاش ــاورزان ش ــن( از کش ــزار تُ ــدم )۲۲۰ ه ــزان گن ــن می ــه وی، ای ــه گفت ب
اردســتان، نطنــز، آران و بیــدگل، ناییــن، اصفهــان، نجــف آبــاد، لنجــان، فاورجان، شــهرضا، 
دهاقــان، مبارکــه، برخوار، شــاهین شــهر و میمــه، گلپایگان، خوانســار، فریدن، فریدونشــهر، 

چــادگان و بوییــن و میاندشــت خریــداری شــده اســت.

برخورد با واحدهای بدون مجوز پخش کاالی دخانی

معــاون نظــارت وبازرســی ســازمان صنعــت معــدن وتجــارت بــا 
بیــان اینکــه  قانــون جامــع کاالی دخانــی تکالیفــی را مشــخص 
کــرده کــه در همیــن راســتا ایــن جلســه تشــکیل شــده گفــت: 
در ســطح شــرکتهای پخــش وعاملیــن کارتهــای عاملیــت  توزیع 
شــده اســت و  نظــارت میدانــی در قالــب گشــت مشــترک کاالی 
دخانــی بــا حضوربازرســان  ایــن ســازمان و علــوم پزشــکی،اداره 
ــع  ــا بازرســی از  ۱۹۷ واحــد توزی ــاف، ب ــت اصن ــن ومدیری اماک

کاالی دخانــی  صــورت گرفتــه اســت
ــده  ــام ش ــای انج ــی ه ــزود: دربازرس ــنود اف ــا خش ــد رض حمی
۴۷واحــد فاقــد مجــوز فــروش وکارت عاملیت شناســایی وپرونده 
ــان  ــت وهمزم ــده اس ــاع ش ــی  ارج ــرات حکومت ــه تعزی ــا ب آنه
واحدهایــی کــه بــدون کارت عاملیــت بودنــد ۱۰ واحد شناســایی  
ــت پلمــپ  ــا  جه ــان واحده ــن متصدی ــدم تمکی ــت ع ــه عل وب
واحــد اقــدام قانونــی شــده اســت وطــی بازرســی هــای صــورت 
گرفتــه تعــداد۳۰۰۰ ۲۰ نــخ ســیگار قاچــاق در ایــن بازرســی هــا 

کشــف وبــه ســازمان امــاک تملیکــی تحویــل شــده اســت .
وی در ادامــه تــاش در جهــت تقویــت  گشــت هــای مشــترک 

وتقویــت آن را خواســتار شــد.
 رئیــس اداره بازرگانــی داخلــی ســازمان صنعــت معــدن وتجارت 
ــای  ــه گزارشــی از صــدور مجوزه ــا ارائ ــز ب ــان نی ــتان اصفه اس
صــورت گرفتــه افــزود: تعــداد عاملیــن توزیــع پخــش سراســری 
کاالی دخانــی در اســتان  ۸ واحــد مــی باشــد وتعــداد عاملیــن 
اســتانی۶۲ واحــد وتعــداد عاملیــن خــرده فروشــی ۲۵۳۵ واحــد 
مــی باشــند. قضــاوی افــزود: عاملیــن توزیــع تنباکــوی صادراتــی 

اســتان ۶واحــد مــی باشــد.

بانــد ۱۰ نفــره ای کــه بــه طــرز بســیار ماهرانــه اقــدام بــه جعــل 
مــدارک تحصیلــی از دانشــگاه آزاد اســامی می کردنــد، شناســایی 

و دســتگیر شــدند.
بــه گــزارش شــمیم وطن از تســنیم، بــه دنبــال ارائــه گزارش هایی 
از فعالیــت یــک بانــد مجرمانــه کــه در اقدامــات خــود مبــادرت به 
ــد،  ــل توجهــی مــدارک تحصیلــی کــرده بودن ــر قاب جعــل مقادی
شــب گذشــته مأمــوران پلیــس آگاهــی پــس از انجــام اقدامــات 
ــده و ۱۰ عضــو  ــل ش ــه وارد عم ــایی های اولی ــی و شناس اطاعات

ایــن بانــد را در عملیــات غافلگیرانــه دســتگیر کردنــد.
بــر اســاس ایــن گــزارش، ایــن افــراد بــا جعــل مهــر ســازمان های 
دولتــی از جملــه وزارت کشــور، دانشــگاه آزاد و ... مدارک تحصیلی 
مختلــف کــه عمدتــا مــدارک دانشــگاه آزاد اســامی بــود را جعــل 

ــد. می کردن
ســردار حســین رحیمــی بــا اعــام خبــر دســتگیری اعضــای ایــن 
بانــد، گفــت: اعضــای دســتگیر شــده ایــن بانــد بــا جعــل ماهرانــه 
ــی از  ــدارک تحصیل ــازمانی م ــای س ــدارک دانشــگاهی و مهره م

دیپلــم تــا فــوق لیســانس را جعــل می کردنــد.
رئیــس پلیــس تهــران بــزرگ در پایــان خاطرنشــان کــرد: تمامــی 
افــراد دســتگیر شــده دارای ســابقه مجرمیــت بودنــد و در جعــل 
ــت  ــول را رعای ــط معم ــام ضواب ــی تم ــدارک تحصیل ــناد و م اس

می کردنــد.
اعضــای ایــن بانــد عــاوه بــر جعــل مهرهــای ســازمانی، 
ــدارک  ــتند و م ــار داش ــز در اختی ــازمانی را نی ــای س هولوگرام ه

ــود. ــرام ب ــه هولوگ ــز ب ــا مجه ــده آن ه ــل ش ــی جع تحصیل

شــمیم وطن؛ســردار محمدرضــا مقیمــی گفــت: مهرمــاه ســال۹۳ 
بــود کــه گــزارش اسیدپاشــی بــه چنــد زن اصفهانــی در اختیــار 
پلیــس قــرار گرفــت. در ایــن خصــوص پرونــده همچنــان مفتــوح 
ــا حضــور  ــه جلســه ای ب ــود ک ــش ب ــه پی ــدود ۲هفت اســت و ح
ــوع را  ــت و موض ــورت گرف ــان ص ــی اصفه ــس آگاه ــس پلی رئی

پیگیــری و بررســی کردیــم.
ــی  ــود، حت ــدا نمی ش ــرم پی ــرد مج ــه ف ــم ک ــم بگوی نمی خواه
ــرد  ــن ف ــا ای ــر ب ــی دیگ ــکاب جرایم ــل ارت ــت به دلی ــن اس ممک

برخــورد شــده باشــد.
ــرای  ــادی ب ــای زی ــس تاش ه ــی های پلی ــزود: در بررس وی اف
ــه  ــردی ک ــی ف ــد، حت ــام ش ــی انج ــل اسیدپاش ــایی عام شناس
شــباهت های بســیاری در ایــن پرونــده بــا عامــل ایــن اسیدپاشــی 
ــا  ــود ام ــرده ب ــرح ک ــی را مط ــد. او ادعاهای ــتگیر ش ــت، دس داش
ــای قطعــی  ــی برخــی از زوای ــل عدم همخوان ــا به دلی همــکاران م
ــتند  ــرد، نتوانس ــن ف ــا ای ــی ب ــتندات پلیس ــده و مس ــن پرون ای

ــت. ــن اسیدپاشی هاس ــل ای ــه وی عام ــد ک بپذیرن
رئیــس پلیــس آگاهــی ناجــا گفــت: همــکاران مــا تــاش زیــادی 
بــرای دســتگیری اســیدپاش اصفهــان انجــام دادنــد و بــه 
ــی  ــر زمان ــد و از نظ ــیده بودن ــم رس ــتگیری او ه ــی دس یک قدم
ــر  ــا اگ ــتند. قطع ــه داش ــتگیری وی فاصل ــا دس ــه ب ــا ۲دقیق تنه
فضــای آرامــی وجــود داشــت و مجــرم احســاس خطــر نمی کــرد، 
بیــرون می آمــد و مــا می توانســتیم دســتگیرش کنیــم امــا برخــی 
ــد و  ــرای مجــرم صــادر کردن ــدام  ب ــو حکــم اع رســانه ها جلوجل
فضــا طــوری شــد کــه متهــم دیگــر بیــرون نیامــد و به عبارتــی 
صحنــه را تــرک کــرد. بــا توجــه بــه اینکــه تمــام کشــور روی ایــن 
موضــوع حســاس شــده بــود، طبیعتــا کســی کــه ایــن جــرم  را 

انجــام داده بــود، اقــدام مجرمانــه دیگــری انجــام نــداد.
ــا دوربین هــای مداربســته  ســردار مقیمــی درخصــوص اینکــه آی
ــان متأســفانه  ــد، گفــت: در آن زم چهــره مجــرم را ثبــت کرده ان
دوربینــی در محل هــای حادثــه  نبــود. بــا ایــن حــال کارآگاهــان 
ــن  ــل ای ــا عام ــتند ت ــده هس ــن پرون ــر ای ــی پیگی ــس آگاه پلی

اسیدپاشــی را دســتگیر کننــد.  
ــودن  ــوح ب ــر از مفت ــی خب ــا در حال ــی ناج ــس آگاه ــس پلی رئی
پرونــده اسیدپاشــی اصفهــان داد کــه بینایــی ســهیا جورکــش، 
ــان اسیدپاشــی اصفهــان برگشــته اســت. ســهیا  یکــی از قربانی
کــه بــرای درمــان از ۸ مــاه قبــل راهــی بوســتون آمریــکا شــده بود 
گفــت: ایــن جراحــی بــرای نخســتین بار انجــام شــد و قســمتی از 
بینایــی چشــم چپــم برگشــته اســت امــا بــا توجــه بــه اینکــه این 
ــرای نخســتین بار اســت کــه انجــام می شــود، نتیجــه  جراحــی ب
آن قابــل پیش بینــی نیســت و چشــمی کــه جراحــی شــده نیــاز 
بــه مراقبت هــای زیــادی دارد. او ادامــه داد: »۳ســال از اسیدپاشــی 
زنجیــره ای اصفهــان می گــذرد، امــا هنــوز هیچ کســی را دســتگیر 
ــه چــه  ــه ب ــه ام ک ــوز جــواب ســؤالم را نگرفت ــن هن ــد. م نکرده ان

جرمــی بایــد تــا ایــن انــدازه درد بکشــم.

باند جعل مدارک تحصیلی  دستگیری 
دانشگاه آزاد 

ناگفته های پلیس در پرونده اسیدپاشی 
اصفهان

بیمــاری نظام بانکی و ذکر چند نکته

رییس اتاق بازرگاني اصفهان عنوان کرد:

آماده ایم برنامه هاي اتاق بازرگاني اصفهان براي بهبود فضاي کسب و کار را در اختیار 
سایر استان ها قرار دهیم

ــدر چهارمیــن جلســه  ــه گــزارش شــمیم وطــن ؛ ســید عبدالوهــاب ســهل آبادی ب
ــی،  ــای مالیات ــش ه ــع چال ــب و کار رف ــط کس ــتمر محی ــود مس ــیون بهب کمیس
ــب و  ــای کس ــود فض ــق بهب ــای تحق ــت ه ــران آب را از اولوی ــل بح ــی و ح بانک
ــود فضــای کســب و کار اســتان  کار اصفهــان دانســت و گفــت: دســتاوردهای بهب
اصفهــان مــی توانــد الگــو و چــراغ راهــی بــرای همــه اســتان هــای کشــور باشــد.

وي ضمــن تبریــک هفتــه نیــروی انتظامــی و قدردانــی ازخدمــات نیروهــای 

ــور  ــی در کش ــرای کار و زندگ ــن ب ــای ام ــاد فض ــرای ایج ــی ب ــی و انتظام نظام

گفــت: تعامــل و همدلــی میــان نهادهــاو دســتگاه هــاي دولتي،دادگســتري 
ــان  ــتان اصفه ــدن اس ــت و مع ــه صنع ــان و خان ــون کارفرمای ــی، کان ــاق بازرگان ،ات
ــت و بخــش خصوصــی  ــوی دول ــت و گ ــی اســت و شــورای گف درکشــورمثال زدن
ــی رتبــه نخســت را در ســطح کشــور کســب  ــرای ســومین ســال متوال اصفهــان ب

ــت. ــوده اس نم
ــان در  ــتان اصفه ــود در اس ــی موج ــی و مدیریت ــوان علمی،اجرای ــادی ت ــهل آب  س
ــای  ــود فض ــتاوردهای بهب ــک دس ــدون ش ــت و گفت:ب ــر دانس ــم نظی ــور را ک کش
ــراغ  ــو و چ ــد الگ ــی توان ــا م ــدی ه ــن توانمن ــه پشــتوانه ای ــتان ب کســب و کاراس

ــای کشــور باشــد. ــه اســتان ه ــرای هم ــی ب راه
ــی  ــابقه اجرای ــدی و س ــه توانمن ــاره ب ــا اش ــان ب ــي اصفه ــاق بازرگان ــس ات  ریی
ــات  ــه، هی ــات رییس ــرد: هی ــح ک ــاق تصری ــن ات ــدگان ای ــات نماین ــای هی اعض
نماینــدگان و مشــاوران توانمنــد از نقــاط قــوت اتــاق اصفهــان و پشــتوانه 

ــد. ــی باش ــادی م ــاالن اقتص ــاع از فع ــرای دف ــی ب محکم
ــوه،  ــه ق ــورتی س ــازوی مش ــوان ب ــه عن ــي راب ــاق بازرگان ــش ات ــادی نق ــهل آب  س
ــال در  ــور فع ــی، حض ــش خصوص ــت و بخ ــوی دول ــت و گ ــورای گف ــت ش محوری
ــي  ــی، بیمــه و تامیــن اجتماعــی را مهــم ارزیاب هیــات هــای حــل اختــاف مالیات
ــد گام  ــران اســتانی بای ــی مدی ــا پشــتوانه همــکاری و همدل ــروز ب ــرد و افزود:ام ک
هــای بلنــدی در جهــت بهبــود فضــای کســب و کار  و گســترش جــذب ســرمایه 

برداشــت.

بــه گــزارش شــمیم وطــن ، در حــال حاضــر شــاید کمترین تردیــدی از 
ســوی همــه کارشناســان مالــی و اقتصــادی در رابطــه بــا وخامــت حــال 
نظــام بانکــی کشــور وجــود داشــته باشــد، بخشــی کــه ســاالنه بیــش 
از ۱۵۰ هــزار میلیــارد تومــان ســود ســپرده پرداخــت می کنــد و ایــن 
ــن میــزان ســود در اقتصــاد  ــی اســت کــه محــل شناســایی ای در حال

رکــودزده کشــور مشــخص نیســت.
از یک ســو بانک هــا بــرای حفــظ ســهم بــازار خــود در جــذب 
ــود در  ــو، رک ــر س ــده اند و از دیگ ــرب ش ــت مخ ــپرده ها وارد رقاب س
ــول  ــات و نک ــش معوق ــب افزای ــاختمان موج ــت و س ــش صنع دو بخ
دارنــدگان تســهیات شــده و دارایی هــای بانک هــا نیــز کــه اغلــب بــه 
شــکل امــاک و مســتغات نگهــداری می شــده در بــازار راکــد فعلــی، 

ــد. ــد مانده ان منجم
ــیده اند  ــگاه رس ــن پرت ــه ای ــیری ب ــه مس ــا از چ ــای م ــه بانک ه اینک
جــای بحثــی وجــود نــدارد و در تمــام ایــن ســال ها بارهــا بــر دالیــل 
آن و اشــتباهات مکــرر سیاســت گذاران تأکیــد شــده امــا گویــا هنــوز 
ــرای  ــد ب ــه بای ــه ک ــات آن گون ــا، واقعی ــا سرنوشــت بانک ه در رابطــه ب

مســؤوالن امــر، شــفاف نشــده اســت.
از ایــن رو الزامــی و حیاتــی اســت کــه از نظــر آمــاری بــه چنــد نکتــه 

مهــم در رابطــه بــا وضعیــت بانک هــای ایرانــی اشــاره شــود.
۱-بــر اســاس آخریــن اعــام دولــت، بدهــی دولــت بــه بانک هــا مبلغــی 
ــن  ــا ای ــده اســت، ام ــام ش ــان اع ــارد توم ــزار میلی در حــدود ۱۱۰ ه
عــدد بــر اســاس ترازنامــه بانک هــا بیــش از ۱۴۰ هــزار میلیــارد تومــان 
گــزارش شــده و ایــن اختــاف ۳۰ هــزار میلیــارد تومانــی، از ســرمایه 
ــوده و در کامــی دیگــر، اگــر  اســمی کل بانک هــای کشــور بیشــتر ب
دولــت اختــاف مذکــور را متقبــل نشــود و زمــان تصفیــه ایــن بدهی ها 
فرابرســد در اثــر ایــن تصفیــه حســاب، ســرمایه اغلــب بانک هــا صفــر 
شــده و بعضــاً مجبــور بــه شناســایی زیــان انباشــته نیــز خواهنــد شــد.
ــا ۲.۵  ــر ب ــور، براب ــای کش ــرمایه بانک ه ــت س ــرخ کفای ــن ن ۲-میانگی
ــه بســیار  ــی فاصل ــتاندارد جهان ــا ۱۳ درصــد اس ــدد ب ــن ع اســت و ای
دارد؛ بــه معنــای دیگــر، ســرمایه بانک هــای کشــور بــه دلیــل تقســیم 
ــه  ــت ب ــردن دول ــل نک ــته، عم ــال های گذش ــی در س ــودهای واه س
تکلیــف بودجــه ای خــود در انجــام افزایــش ســرمایه ۵ هــزار میلیــارد 
ــی بســیار  ــه اســتانداردهای جهان ــت، نســبت ب ــی و ســوء مدیری تومان
کــم اســت و ایــن فقــدان ســرمایه، قــدرت نظــام بانکــی بــرای حمایــت 
ــل  ــر از قب ــی را کمت ــبکه جهان ــه ش ــال ب ــن اتص ــاد و همچنی از اقتص

کــرده اســت.
۳-یکــی از راهکارهــای پیشــنهادی مقابلــه بــا بحــران بانکــی، بــه روز 
کــردن ارزش ترازنامــه بــه ارزش واقعــی دارایی هــای موجــود در ســبد 
ــام واهــی از دو طــرف ترازنامــه اســت؛ در چنیــن  بانکــی و حــذف ارق
روشــی، ترازنامــه بانک هــا در هــر دو ســمت بــا کاهــش قابــل توجهــی 
ــت،  ــوی دول ــات از س ــزم نج ــدی، مکانی ــود و در گام بع ــرو می ش روب
ــا  ــود؛ برآورده ــرا می ش ــطه ای اج ــای واس ــا بانک ه ــزی ی ــک مرک بان
نشــان می دهــد بــا اجــرای ایــن روش در ایــران، ارزش دارایــی بانک هــا 
ــال  ــارد ری ــه ۱۰ هــزار میلی ــال ب ــارد ری از ۲۳ هــزار و ۳۱۹ هــزار میلی
کاهــش می یابــد و بــرای بازســازی سیســتم بانکــی بــه ۱۸۹ میلیــارد 
دالر اعتبــار نیــاز خواهــد بــود کــه معــادل ۴۰ درصــد تولیــد ناخالــص 

داخلــی کشــور اســت.
ــام«  ــکار »ادغ ــی، دو راه ــر فروپاش ــی از خط ــام بانک ــات نظ ــرای نج ب
ــد  ــا نیازمن ــدام از آن ه ــر ک ــه ه ــی« اجــرا می شــود ک ــا »نجــات مال ی
تأمیــن زیرســاخت های مهمــی هســتند کــه تشــریح آن در ایــن مقــال 
نمی گنجــد، امــا بــه طــور خاصــه تعلــل بانــک مرکــزی در ایــن مــدت 
در تهیــه برنامــه جامــع اصــاح نظــام بانکــی و عــدم اجــرای طرح هــای 
ابتدایــی نظیــر رتبه بنــدی بانک هــا، انتشــار اوراق repurchase یــا 
اســتفاده از ابزارهــای نویــن مالــی موجــب شــده تــا حتــی در صــورت 
ــکان  ــات، ام ــای نج ــرای طرح ه ــا اج ــه ب ــت گذار در رابط اراده سیاس

ــا وجــود نداشــته باشــد. ــن طرح ه اجــرای ای

هنرمند گرامی جناب استاد فرشاد حیدری
قبولی شما در امتحانات سراسری فوق ممتاز انجمن خوشنویسان ایران را تبریک 

عرض نموده و توفیق روز افزون شما را آرزومندیم

انجمن خوشنویسان شهرستان مبارکه

صدای مردم
شماره پیامک: ۳۰۰۰۷۹۵۷۰۰۹۷۵۱

از شــهرداری مبارکــه بــه خاطــر ایجــاد میــدان به دلیــل ضرورت 
وجــود ایــن میــدان در خیابــان شــهید ضیایی تشــکر میکنم.

یکــی از بزرگتریــن اشــکاالت کــه در نــاوگان حمــل ونقــل 
ــد و  ــاق می افت ــای مســافربری اتف ــوس ه ــا اتوب جــاده ای ب
ســاالنه باعــث کشــته شــدن مــردم میشــود راننــده هــای 
ــد  ــوع رو بخواهی ــن موض ــتند ای ــزد هس ــا روز م ــاعتی ی س
ــق  ــا و تحقی ــه ه ــد در پایان ــد بروی ــد میتوانی ــری کنی پیگی
ــاد  ــوس زی ــکان اتوب ــه مال ــل اینک ــه دلی ــد ب ــد ببینی کنی

ــد. ــتفاده میکنن ــدگان اس ــه رانن ــد از اینگون ــه نکنن هزین
باتشکر_غریبی

ــمند  ــه خواهش ــهر مبارک ــهردار ش ــامی وش ــورای اس از ش
ــه ورودی و  ــه ک ــه محمدی ــران محل ــه عم ــبت ب ــت نس اس

ــد. ــی بکنن ــت اقدام ــهر اس ــم ش چش

ــر  ــه خاط ــه ب ــه طالخونچ ــت جواداالئم ــئوالن هیئ از مس
برگــزاری مراســم دهــه اول محــرم  تشــکر وخداقــوت دارم

هفتــه نیــروی انتظامــی را تبریــک میگویــم و توفیــق 
ــال آرزو دارم ــد متع ــزان را از خداون ــن عزی خدمتگــذاری ای

مســاجدازدیرباز،پایگاهمردم بــوده اندوبــه همیــن دلیــل 
ازســوی مــردم نیزســاخته مــی شــده اســت وقدیمــی تریــن 
مســاجد درشــهرها ازســوی افــراد شــناخته شــده وناشــناس 
ــی  ــل پویای ــت العل ــت وعل ــده اس ــام ش ــف ع ــاخته ووق س
آنهــا ،داشــتن پایــگاه مردمــی بــوده ،هســت وخواهــد بــود . 
معمــوأل شــهرداران در پایــان دوران مسئولیتشــان مجموعــه 
ای از )ســاختن( را برمــی شــمارند . پــارک وبوســتان وبــاغ 
ــط  ــگ و خ ــه فرهن ــرا و خان ــان و فرهنگس ــوان و خیاب بان
ــی و...  ــای ورزش ــهری وفض ــاوگان ش ــدازی ن ــرو و راه ان مت
ــا و  ــن کاره ــه ای ــان هم ــا ای کاش در می ــد ام ــاخته ان س
ســاختن هــا وپــل و بزرگراههــا ، مســجد و خانــه خــدا مــی 
ســاختند وظیفــه دولــت و شــهرداری ســاختن راه و پــل و 
بوســتان و بــاغ اســت امــا مســجد خانــه خداســت و بوســتان 
دل و مــی توانــد باقیــات صالحــات باشــد مگــر شــاهان کــه 
ــون  ــد . اکن ــی گزاردن ــاجد م ــاه( راروی مس ــام )ش ــام ع ن
قریــب بــه چهــل بهــار از انقــاب اســامیمان کــه شــروع و 
مهــد آن از مســاجد مــی بــوده مــی گــذرد . کمــی انصــاف 
ــجدی در  ــدام مس ــم ک ــردم بگویی ــه م ــیم و ب ــته باش داش
شــهرمان ســاخته شــده . جــادارد اکنــون کــه امــور بدســت 
شــوراها و شــهرداریها بــذل توجهــی شــود. ابراهیــم ایرانپــور

ومــوذن  ومهنــدس  دکتــر  ســام وصدســام خدمــت 
نباشــید.... شهر.....خســته  درشــورای 

خواهــش داریــم توضیــح بدیــن چندوقــت پیــش تــو بــوق 
وکرنــا کردیــن تواســتان پیچیدکــه ازفوالدمبارکــه ســرمایه 
ــی  ــه  چ ــی اوردین....حاالنتیج ــتارگاه صنعت ــرای کش گذارب
ــی  ــد؟ فقــط جنبــه تبلیغات داد چقدرســرمایه گــذاری کردن

داشــت؟
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امام حسین )ع( :  

من کشته اشکم.هیچ مؤمنی مرا یاد نمی کند مگر آنکه )بخاطر مصیبتهایم( گریه می کند.

بحار االنوار، ج 44، ص .279

همزمــان بــا هفتــه نیــروی انتظامــی، شــهردار و اعضــای شــورای اســامی شــهر 
مبارکــه بــا فرمانــده انتظامــی شهرســتان دیــدار کردند.

شــهردار مبارکــه: خدمــت بــی منت به مــردم و توزیــع عادالنــه امکانــات در تمام 
نقــاط شــهر از سیاســتهای اصلی مدیریت شــهری مبارکه اســت

شــهردار مبارکــه گفــت: خدمــت بــی منــت بــه شــهروندان و توزیــع عادالنــه 
ــورای  ــهرداری و ش ــی ش ــتهای اصل ــهر از سیاس ــاط ش ــی نق ــات در تمام امکان

اســامی شــهر مبارکــه اســت.
بــه گــزارش روابــط عمومی شــهرداری مبارکه، مهندس ســید محســن هاشــمی 
ضمــن تبریــک هفتــه نیــروی انتظامــی بــا گرامیداشــت یــاد وخاطــره شــهداء 
گرانقــدر ایــن نیــرو، از هفتــه نیــروی انتظامــی بــه عنوان هفتــه تعامل بیشــتر با 

مــردم ومشــارکت عمومــی درجهــت حفــظ امنیــت نــام برد.
ــی از زحمــات شــبانه روزی فرماندهــی وپرســنل جــان  ایشــان ضمــن قدردان
برکــف منطقــه انتظامــی شهرســتان مبارکــه درتامیــن امنیــت شــهروندان، بــه 
اهمیــت موضــوع امنیــت بــه عنــوان یکــی از اساســی تریــن نیازهای شــهروندان 

اشــاره کــرد وآنــرا الزمــه آرامــش مــردم دانســت.
مهنــدس هاشــمی گفــت: امنیــت و آســایش جامعــه و مــردم حاصــل تــاش و 

زحمــت نیروهــای خــدوم نیــروی انتظامــی اســت.
وی بــا بیــان اینکــه آرزوی همیشــگی انســان ها، دنیایــی سراســرصلح و آرامــش 
بــوده اســت، تصریــح کــرد: نیــروی انتظامــی نیــاز یــک جامعــه آرمانــی اســت و 
همــه اندیشــمندان اجتماعــی برضــرورت وجــود چنیــن نیرویــی درتمــام جوامع 

ــد دارند. تاکی
شــهردار مبارکــه بــا بیــان اینکــه خدمــت بــی منــت بــه مــردم و توزیــع عادالنــه 
امکانات در تمامی نقاط شــهر از سیاســتهای کلی شــهرداری و شــورای اســامی 

شــهر مبارکــه اســت، افــزود : ایــن امــر بســتر ایجــاد امنیــت در مناطــق مختلف 
شــهر را بــه همــراه خواهــد داشــت و با تعامــات موجــود در زمینه هــای مختلف 

ســازمان هــای خدمــات رســان و مجموعــه مدیریت شــهری میســر می شــود.
وی بــا بیــان اینکــه بــدون همــکاری و هماهنگــی مجموعــه نیــروی انتظامــی 
ــر  ــه امکان  پذی ــهری مبارک ــای ش ــرای بســیاری از پروژه ه ــور، اج ــس راه و پلی
نیســت خاطرنشــان کــرد: خدمــات پلیــس در شــهر بســیار ارزنده اســت کــه اگر 

یــک روز نباشــد بســیاری از امــور بــا اختــال مواجــه خواهــد شــد.
 رئیــس شــورای شــهر مبارکــه: ارائــه خدمــات مطلــوب بــه شــهروندان از اهــداف 

مشــترک شــهرداری ، شــورای اســامی شــهر و نیــروی انتظامــی اســت
ــت: شــهرداری ، شــورای شــهر و  ــه گف ــس شــورای اســامی شــهر مبارک رئی
نیــروی انتظامــی اهــداف مشــترک زیــادی دارنــد کــه یکــی از ایــن هدفهــا ارائــه 

خدمــات مطلــوب بــه شــهروندان مــی باشــد.
دکتــر ســجاد خالــوزاده نیــز در ایــن دیداربــا گرامیداشــت هفته نیــروی انتظامی 
وتســلیت ایــام شــهادت حضــرت اباعبــداهلل الحســین )ع( اظهــار داشــت: اگــر 
درایــت و تــاش بــی وقفــه نیــروی انتظامــی نبــود، ضریــب امنیتــی کــه اکنــون 

درکشــورلمس می کنیــم وجــود نداشــت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه موضــوع امنیــت داخلــی بــه زحمــات مجموعــه ناجــا 
بســتگی دارد، افــزود: بســیاری از کشــورهای پیشــرفته دنیــا علیرغــم بهره مندی 
از امکانــات و تجهیــزات پیشــرفته، در کنتــرل امــور امنیــت داخلــی خــود دچــار 

ــتند. مشکل هس
دکتــر خالــوزاده افــزود: جــا دارد ابتــدا بــه عنــوان یــک شــهروند و ســپس بــه 
ــوان نماینــده مــردم در شــورای شــهر مبارکــه از اقدامــات صــورت گرفتــه  عن

توســط مجموعــه انتظامــی شهرســتان مبارکــه تشــکر و قدردانــی نمایــم.

وی عنــوان کــرد: خوشــبختانه در مجموعــه انتظامــی وظایــف بــه خوبــی انجــام 
می شــود و مــا نیــز وظیفــه خــود می دانیــم در حــد تــوان حمایت هــای الزم را 

انجــام دهیــم واز هیــچ کوششــی درایــن رابطــه دریــغ نخواهیــم نمــود.
رئیــس شــورای اســامی شــهر مبارکه همــکاری و هماهنگــی کنونی شــهرداری 
و نیــروی انتظامــی مبارکــه را خــوب توصیــف کــرد و بــا تاکیــد بــر اینکــه بایــد 
هماهنگــی پلیــس و شــهرداری افزایــش پیــدا کنــد افــزود: این هماهنگی ســبب 

کاهــش بخــش عمــده مشــکات شــهروندان می شــود.
ــا  وی در ادامــه از همراهــی مجموعــه شــهرداری و شــورای اســامی مبارکــه ب
نیــروی انتظامــی شهرســتان خبــر داد و گفــت: ایــن شــورا آمادگــی دارد هر گونه 
همــکاری را در خصــوص تســریع رونــد فعالیتهــای شــهرداری و نیــروی انتظامی 

ــه کارگیرد. ب
دکتــر خالــوزاده گفــت: شــهرداری ، شــورای شــهر و نیــروی انتظامــی اهــداف 
مشــترک زیــادی دارنــد کــه یکــی از ایــن هدفهــا ارائــه خدمــات مطلــوب بــه 

شــهروندان مــی باشــد.

وی بــا بیــان اینکــه اولین اصــل در مدیریت شــهری امنیــت و آرامش شــهروندان 
اســت گفــت: ایــن امــر بــه مــدد زحمــات مدیریــت و پرســنل خــدوم نیــروی 
انتظامــی برقــرار گردیــده و ایــن آرامــش خاطــر و امنیــت در اتخــاذ تصمیمــات 

شــهری نیــز تاثیــر گــذار مــی باشــد.
ــره  ــاد و خاط ــت ی ــن گرامیداش ــه ضم ــهر مبارک ــامی ش ــورای اس ــس ش رئی
شــهدای نیــروی انتظامــی گفــت: بــاب شــهادت در نیــروی انتظامــی هنــوز بــاز 
اســت و هــر روز تعــدادی از ایــن عزیــزان در راه حفــظ امنیــت بــه درجــه رفیــع 

شــهادت نائــل مــی شــوند.
ــراز خرســندی از  ــا اب ــن نشســت صمیمــی ب ــز در ای  ســرهنگ نیکبخــت، نی

انتخــاب مهنــدس هاشــمی بــه عنــوان شــهردارمبارکه و بــا تقدیــر از اعضــای 
شــورای اســامی شــهر مبارکــه گفــت: بــا توجــه بــه ســوابق، تعهــد و تخصــص 
شــهردار مبارکــه افــق روشــنی در انتظــار این شــهر وجــود دارد و در حــال حاضر 
بــا توجــه بــه فعالیــت گســترده در نقــاط مختلــف شــهر ایــن افــق دور از انتظــار 

. نیست
فرمانــده نیــروی انتظامــی شهرســتان مبارکــه گفــت : امیــدوارم مدیریــت جدید 
شــهری بــا اجــرای طرح هــای زیربنایــی و روبنایــی در راســتای حــل مشــکات 

شــهری موفق باشــند.
وی تعامــل دســتگاه ها را در راســتای خدمــت رســانی بــه مــردم مــورد تاکیــد 
ــای  ــی و شــهرداری در زمینه ه ــروی انتظام ــن نی ــل بی ــت: تعام ــرار داد و گف ق
مختلــف افزایــش یافتــه و حاصــل ایــن تعامــل اســتفاده بهینــه شــهروندان از 

امکانــات شــهر و شــهرداری اســت.
وی در ایــن دیــدار تعامــل بیــن شــهرداری و نیــروی انتظامــی را مثبــت توصیــف 
ــی  ــل، هماهنگ ــن تعام ــایه ای ــی در س ــای بزرگ ــه کاره ــان اینک ــا بی ــرد و ب ک

ــادی  ــرایط اقتص ــن ش ــت: در ای ــار داش ــت، اظه ــده اس ــام ش ــکاری انج و هم
ــت. ــر اس ــل تقدی ــه قاب ــهرداری مبارک ــای ش تاش ه

ســرهنگ نیکبخــت بــا بیــان اینکــه مــا نیــز نســبت بــه تعامــل بــا مجموعــه 
مدیریــت شــهری اعتقــاد ویــژه داریــم خاطرنشــان کــرد: ایجــاد امنیــت در خــور 
شــأن مــردم، یکــی از اصلی تریــن اهــداف مجموعــه نیــروی انتظامــی اســت، زیرا 

هیــچ چیــز بــه انــدازه آســایش و امنیــت بــرای مــردم اهمیــت نــدارد.
وی بــا بیــان اینکــه اعتمــاد مــردم ســرمایه وپشــتوانه نیــروی انتظامــی اســت  
تصریــح کــرد: مــا نیز درجهــت ایجــاد امنیت پایــدار وارتقــاء ســطح رضایتمندی 

مــردم تــاش خواهیــم کــرد.
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