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با ما به روز باشید...

بــه گــزارش پایــگاه خبــری شــمیم ایــران ،ســردار محمدرضــا نقــدی در 
مجمــع عالــی بســیج ســپاه عاشــورا اســتان آذربایجان شــرقی که در ســالن 
اجتماعــات ســپاه عاشــورا برگــزار شــد،با تاکیــد بــر حمایــت از محصــوالت 
بومــی هــر منطقــه و برندســازی آن ها گفــت: زمانی کــه واحدهــای تولیدی 
مشــابه در کنــار هــم باشــند موفق تــر هســتند و در تالطم هــای اقتصــادی 
ــای  ــن واحده ــت ای ــل موفقی ــی از عوام ــد، یک ــری می بینن ــیب کمت آس
تولیــدی مشــابه در یــک منطقــه خــاص آشــنایی تمــام تولیدکننــدگان بــا 
فنــون تولیــد محصــول اســت، همچنیــن در چنیــن حالتــی تبــادل ابــزار، 
ــه آن  ــم ب ــده ه ــود و مصرف کنن ــام می ش ــی انج ــه راحت ــازار ب ــن و ب ف

کانــون تولیــد انبــوه مراجعــه می کنــد.
رئیــس ســازمان بســیج مســتضعفین تصریح کــرد: بســیج همچــون دوران 
دفــاع مقــدس در عرصــه ســازندگی و اقتصــاد مقاومتــی و بــا دســتان خالی 
و امکانــات محــدود ایــن جهــاد بــزرگ را آغــاز کــرده و بــه حــول و قــوه 

الهــی بــه دور از صحبــت و شــعار آن را ادامــه خواهــد داد.
ــرد و  ــاره ک ــت اش ــه صنع ــادی عرص ــای جه ــه گروه ه ــدی ب ــردار نق س
افــزود: کلینیک هــای ســیار صنعتــی در قالــب گروه هــای جهــادی 
صنعــت متشــکل از کارشناســان مختلــف در حــوزه صنعــت، حقوقدانــان 
ــرای شناســایی  و متخصصینــی کــه در حــوزه منابــع بانکــی می تواننــد ب

ــت. ــده اس ــکیل ش ــا تش ــه راه حل ه ــا و ارائ عارضه ه
وی بررســی واحدهــای صنعتــی موجــود و  اســتخراج عارضه هــای 
واحدهــای صنعتــی و ارائــه راهکارهــای حــل مشــکالت موجــود و 
اولویت بنــدی مشــکالت واحدهــای تولیــدی و صنعتــی را از کارهــای اصلی 

ــرد. ــوان ک ــادی عن ــای جه ــن گروه ه ای
ســردار نقــدی تصریــح کــرد: در ســه ســال گذشــته بــدون آنکــه هزینــه ای 
بــرای دولــت داشــته باشــد بســیج توانســته 230 هــزار شــغل را در کشــور 

احیــا و ایجــاد کنــد.
وی متذکــر شــد: متأســفانه مــا بــه دالیل مختلــف کیفی و فنی نتوانســتیم 
از فرصــت بــازار روســیه کــه در نتیجــه ی بهــم خــوردن روابطــش بــا ترکیه 

بــه دســت آمــده بــود، اســتفاده کنیــم و بــازار روســیه از دســت رفت. 
ــا بیــان اینکــه رویکــرد اردوهــای  رئیــس ســازمان بســیج مســتضعفین ب
جهــادی در ســال 95 توجــه بــه اقتصــاد تولیــدی و صنایع تبدیلــی خواهد 
بــود، گفــت: کاهــش شــدید قیمــت تمــام شــده و رســیدن بــه ســود بــه 

تولیدکننــده حاصــل تقویــت صنایــع تبدیــل اســت.
و  کــرد  تاکیــد  روســتاها  در  تبدیلــی  صنایــع  گســترش  بــر  وی 
گفت:نمونه هــای زیــادی از صنایــع تبدیلــی موفــق بــرای اقتصــاد پایــدار 
در جامعــه ی مــا وجــود دارد، بــرای مثــال صــد کارگاه تولیــد نخودچــی در 
ممقــان مشــغول فعالیــت هســتند کــه 700 میلیــارد تومــان گــردش مالی 

ــد.  ــاد کرده ان ــاالنه ایج س

سردار	نقدی	:
بسیج	230	هزار	شغل	بدون	هزینه		دولت	ایجاد	کرد
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فیبرنــوری  زیرســاخت  های  توســعه  تفاهم نامــه 
ــان ــهرداری اصفه ــکاری ش ــا هم ــان ب ــهر اصفه ش
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مدیــر منطقــه 10 : ســاماندهی خیابــان آل خجنــد 
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مدیــر منطقــه 3 : اجــرای طــرح روان ســازي ترافیــك 
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ــد ــدان آل محم می
ــوده  ــازل فرس ــر از من ــع خط ــه 2 : رف ــر منطق مدی
مدیرمنطقــه 9: ســاماندهی مــادی هــای منطقــه  
بیــن  ارتباطــی  پــل   137 مدیرمنطقه1:ســامانه 

شــهروندان و مدیــران شــهری
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االســالم  حجــت   - ایــران  شــمیم  خبــری  پایــگاه 
ــمیم  ــری ش ــگاه خب ــه ، پای ــه دیزیچ ــام جمع ــی ام صانع
ایــران وپایــگاه خبــری ســیمای خبراصفهــان بهمــراه 
مــردان  تریــن  قــوی  ورزشکارکشــوری  وحیدرمضانــی 
ــک  ــان کی ــش از قهرمان ــوم دان ــواده مرح ــا خان ــور ب کش

بوکســینگ کشــور دیــدار کردنــد.
در ایــن دیــدار حجــت االســالم صانعــی ضمــن تســلیت بــه 
ــاره  ــو اش ــدای عض ــگ اه ــه فرهن ــوم ب ــن مرح ــواده ای خان
ــا  ــه م ــو در جامع ــدای عض ــگ اه ــزود: فرهن ــرده و اف ک
ــالوه  ــه ع ــت ک ــول اس ــل قب ــندیده و قاب ــیار پس کاری بس
ــیار  ــی بس ــد ثواب ــراد نیازمن ــه اف ــیدن ب ــی بخش ــر زندگ ب
ــد دارد.واصحــاب رســانه شــرکت کنندازهمــت  ــزد خداون ن
خوددرجهــت پیگیــری وانتشارشــرح حادثــه درمحافــل 
ــتانی  ــطوح کشوری،استانی،وشهرس ــی درس ــف ورزش مختل
ازســوی  کشــوری  مســابقات  برگــزاری  ســبب  بــه 
نبودامکانــات  رزمــی درشــرایط  فدراســیون ورزشــهای 
پزشــکی ومناســب گفتندتامســئولین درس عبــرت بگیرنــد.

مســعود دانــش جــوان ســاکن روســتای جوهرســتان 
مســابقات  در  جــاری  ســال  مــاه  مــرداد  در  مبارکــه 
ــایوکان  ــبک س ــینگ س ــک بوکس ــی کی ــم مل ــی تی انتخاب
شــرکت کــرده و در ســه بــازی بــه پیــروزی رســیده ولــی 
ــی  ــود م ــتانی خ ــم اس ــف ه ــوب حری ــر مغل ــازی آخ در ب
شــود.گفته میشــودکه ایــن ورزشــکاربخاطرمصدومیتی کــه 
ــجاعانه  ــی ش ــابقه خودرادردیدارپایان ــته مس ــای خودداش پ

ــاند. ــان میرس ــه پای ــه ب وجوانمردان
اظهارداشــت:پس  واقعــه  وشــاهدعینی  ورزشــکارهمراه 
از اتمــام مســابقه مســعود در حــال اســتراحت دچــار 
ــاهدان  ــالم ش ــق اع ــده و طب ــر ش ــه س ــی از ناحی ناراحت
عینــی بــه علــت عــدم وجــود آمبوالنــس و پزشــک 
ــاس  ــم تم ــوری علیرغ ــابقات کش ــل مس ــص در مح متخص
آمبوالنــس  نشــدن  اعــزام  کشــور  با115مرکزاورژانــس 

مصــدوم  حادثــه  ازوقــوع  ازحدودا30تا40دقیقــه  پــس 
بــا خــودروی شــخصی رئیــس ســبک بــه بیمارســتان 
ــری!!!  ــه حدود2کیلومت ــه درفاصل ــهر ری ک ــر ش ــم تی هفت
نزدیکــی محــل برگــزاری مســابقات بــوده انتقــال داده 
مــی شــودوپس از معاینــات اولیــه مســعود بــه اتــاق عمــل 
منتقــل و بعــد از گذشــت انــدک ســاعت بــا تاییــد پزشــک 
متخصــص بیمارســتان بــه دلیــل خونریزی گســترده درســر 
ــب  ــه داوطل ــه ب ــودکه باتوج ــی ش ــالم م ــزی اع ــرگ مغ م
بــودن ایــن قهرمــان ارزنــده کشــوربرای اهــدای عضوبــدن 
ــدن  ــای ب ــوم اعض ــواده مرح ــل خان ــت کام ــالم رضای واع

ــد. ــدا ش ــد اه ــاران نیازمن ــه بیم ــش ب ــعود دان مس
ــعود  ــالم کردمس ــوم اع ــه پدرمرح ــن بودک ــم ای ــه مه نکت

حدودبیســت روزقبــل ازاعــزام بــه مســابقات انتخابــی 
ــل  ــدای عضوراتکمی ــت کارت اه ــای دریاف ــوری فرمه کش

ــت. ــرده اس ــم ک وتنظی
حــال بایــد از مســئولین و متولیــان امــر ورزش ســوال کــرد 
کــه چــرا در مســابقات کشــوری نبایــد پزشــک متخصــص و 
آمبوالنــس بــرای حــوادث احتمالــی پیــش بینــی شــود تــا 

شــاهد چنیــن اتفاقــات جبــران ناپذیــری نباشــیم؟
بایدازمســئولین پزشــکی وبهداشــتی کشورســوال کردجناب 
قاضــی زاده هاشــمی درصورتــی کــه گــواه شــاهدان حادثــه 
درســت باشــد ایــن اولیــن مــورد درخصــوص عــدم اعــزام 

یابــه موقــع رســیدن آمبوالنــس نیســت.
ــه  آیافــوت یــک جــوان والیــت مــدارو مشــتاق پیوســتن ب
مدافعــان حــرم وقهرمــان ورزشــی ارزش اعــزام یــک اعــزام 

یــک آمبوالنــس رانــدارد؟
شــایان ذکــر اســت مســعود دانــش یکــی از مشــتاقان دفــاع 
ــوده کــه قصــد حضــور در ســوریه و  از حــرم اهــل بیــت ب

دفــاع از حریــم اهــل بیــت را داشــته اســت.
ــتان  ــتان و شهرس ــی اس ــانه و ورزش ــه رس ــان جامع درپای
ازمســئولین مرتبــط باموضــوع درخواســت دارندتاباپیگیــری 
ــخت  ــابقات س ــن مس ــه چنی ــئوالنی ک ــوق بامس ــه ف حادث
ــکی  ــی و پزش ــات فن ــل امکان ــوری راباحداق ــی وکش رزم
برگزارمیکنندبرخوردجــدی شــودتاحداقل کمترشــاهدرخ 
دادن حــوادث مشــابه باشــیم..همچنین ازنمایندگان اســتان 
باالخــص نماینــده مــردم شــریف شهرســتان مبارکــه 
تقاضــا میشــوددرصورت نتیجــه نــدادن پیگیریها،علــت 
کوتاهــی درارائــه خدمــات مناســب رادرقالــب ســوال 

ــد. ــه نماین ــس مطالب ــن مجل ــه درصح ازوزرای مربوط
ایــن قهرمــان ارزنــده وجوانمــرددارای 27 ســال ســن 
ــی  ــگاه علم ــی دانش ــک صنعت ــته مکانی ــجوی رش و دانش
بنابــر  کــه  بــوده  نســوز  کارخانــه  در  کاربردی،شــاغل 
ــر اثــر ضربــه ســخت بــه ســر در  اعــالم پزشــکی قانونــی ب
ــی را  ــور دارفان ــی کش ــینگ قهرمان ــک بوکس ــابقات کی مس

ــد. ــی گوی وداع م
ــه جمــع  ــان از آرزو ودرخواســت پیوســتن ب ــن قهرم پدرای
ــعود  ــرد مس ــاش ک ــت وف ــرم گف ــان ح ــدگان مدافع رزمن
متقاضــی رفتــن وپیوســتن بــه جمــع مدافعــان حــرم 

ــود. ــال ب ــان امس ــاه رمض درم
مســابقاتی  چنیــن  برگــزاری  دلیــل  پیگیــری  انشــاهلل 
باعــث  کــه  مســئولین  ازســوی  امکانــات  باوجودعــدم 
ازدســت دادن چنیــن ورزشــکارجوانمرد،والیت مدار،انقالبــی 
وعاشــق اهــل بیــت شــده اســت درس عبــرت وراهنمایــی 

ــد. ــده باش ــابقات آین ــرای مس ب

دیدار	با	خانواده	قهرمان	ارزنده	و	جوانمرد	کشور	مرحوم	مسعود	دانش	/	مسئولین	
مربوطه	ورزش	و	بهداشت	در	سطح	کشور	پاسخگو	باشند	.

معلولیــن  نگهــداری  و  توانبخشــی  مرکــز 
ــه حضــرت ابوالفضــل )ع( شــهر  موسســه خیری
ــر عامــل و هیــات امنــای  دیزیچــه شــامل مدی
ــن  ــداری معلولی ــرایط نگه ــود ،ش ــی ش اداره م
ــه  ــت ک ــورت اس ــن ص ــه ای ــال ب ــاالی 12س ب
پذیــرش آنهــا بــه صــورت سراســری از اســتان 
مــی باشــد .در ایــن مجموعــه تعداد100معلــول 
ــی  ــد معلولیت ــا چن ــدادی از آنه ــه تع ــی ک ذهن
هســتند نگهــداری مــی شــود .تعــدادی از 
ــه  ــتند ک ــه هس ــول الهوی ــن مجه ــن معلولی ای
ــروی  ــط نی ــده وتوس ــا ش ــهر ره ــطح ش در س
ــد. ــده ان ــی ش ــز معرف ــن مرک ــه ای ــی ب انتظام

کل هزینــه توســط خیریــه انجــام مــی شــود و 
ســازمان بهزیســتی بــر ان نظــارت دارد .هزینــه 
هــر معلــول در هــر مــاه بالــغ بــر یــک میلیــون 
ــن  ــه بیشــتر آن توســط خیری ــان اســت ک توم
ــی در  ــرایط کنون ــود و در ش ــی ش ــت م پرداخ

ــتند  و  ــار هس ــال انتظ ــردر ح ــتان 900 نف اس
ــد .   ــی دارن ــه تخــت خال ــاز ب نی

ــبانه روزی  ــورت ش ــه ص ــداری ب ــات نگه خدم
ــک  ــط دو پزش ــی توس ــات درمان ــت و خدم اس
ــه مــی  عمومــی و یــک پزشــک متخصــص ارائ
ــگان  ــورت رای ــه ص ــزان ب ــن عزی ــه ای ــود ک ش
بــه ایــن مرکــز خدمــات ارائــه مــی دهنــد مــا 
ــم  ــتارمتخصص داری ــک پرس ــیفت ی ــر ش در ه
کــه بــر کار درمــان و بهداشــتی و دارویــی 
ــر  ــا 28 نف ــنل م ــداد پرس ــارت دارد.تع ــز نظ نی

ــتند. هس
ــتاد  ــر هش ــغ ب ــه بال ــر موسس ــال حاض در ح
ضــرورت  از  دارد.و  بدهــی  تومــان  میلیــون 
ــتگاه  ــک دس ــتن ی ــه نداش ــن موسس ــای ای ه
آمبوالنــس اســت واز شــهرداری هــای ایــن 
منطقــه خواســتاریم کــه بــا مشــارکت بــا 
را  تفریحــی  و  ورزشــی  وســایل  همدیگــر 

ــه  ــرا ک ــد چ ــم کنن ــن فراه ــن معلولی ــرای ای ب
هســتند.واز  شــما  میهمــان  عزیــزان  ایــن 
ــازی  ــت و نوس ــش مرم ــن بخ ــای ای دیگرنیازه
ســاختمان ایــن موسســه اســت زیــرا از عمــرش 

بیســت ســال میگــذرد .
ــن  ــرم ،خیری کالم اخــر از همــه مســولین محت
ــی  ــه درخواســت م ــن منطق ــردم شــریف ای وم
کنیــم کــه بــه ایــن مرکــز تشــریف بیارنــد واز 

ــن مرکــز باشــند. نزدیــک شــاهد فعالیــت ای
ــوار شــهید  آدرس : مبارکــه ،شــهر دیزیچــه ،بل

ــل ورزشــگاه چمــران، مقاب
تلفن :03152457890

شــماره حســاب موسســه جهــت کمــک هــای 
ــن محتــرم نقــدی شــما خیری

بانک ملت :1513509974
شماره کارت ملت:6104337770094215

بانک ملی :0108768360005

موسسه	خیریه	حضرت	ابوالفضل	)ع(	شهر	دیزیچه

پایــگاه خبــری شــمیم ایــران ، شــهردار زریــن شــهر در آئین اســتقبال از ســهراب 
مــرادی اظهــار کــرد: پهلــوان ســهراب مــرادی بــا گذشــتن از هفت خــوان رســتم، 
ــه دســت آورد و در ایــن رقابت هــا توانســت  جــواز حضــور در المپیــک ریــو را ب
نتیجــه زحمــات چنــد ســاله اش را بــا قــرار گرفتــن بر ســکوی قهرمانی به دســت 

آورد.
وی افــزود: افتخــار آفرینی ورزشــکاران و ملی پوشــان کشــورمان همچون ســهراب 
مــرادی عــالوه بــر اینکــه جایــگاه ورزش را ارتقــاء مــی دهد، لبخنــد رضایــت را بر 
لــب ملــت ایــران نشــاند و تحقــق ایــن رضایتمنــدی در مــردم بســیار ارزشــمند 

ست. ا
ــن مســابقات ورزشــی جهــان  ــح کــرد: المپیــک مهمتری ــی تصری جــواد جمال
به شــمار می ایــد چراکــه ایــن رقابــت هــا بــا حضــور برتریــن هــای دنیــا برگــزار 

مــی شــود و آرزوی هــر ورزشــکاری اســت کــه بــا کســب مــدال نــام خــود را در 
تاریــخ المپیــک و جهــان ثبــت کنــد.

وی ادامــه داد: لنجــان خاســتگاه پهلوانــان و قهرمانــان اســت و تــالش ســهراب 
مــرادی باعــث شــد نــام او و شهرســتان لنجــان بــرای کســب نخســتین مــدال 

اســتان اصفهــان در تاریــخ ایــن اســتان ثبــت و ضبــط گــردد.
ــرای هــر  ــزرگ المپیــک ب ــی اضافــه کــرد: مطمئنــا رقابــت در صحنــه ب جمال
ورزشــکاری ســخت اســت، امــا ورزشــکاران ایرانــی بــه خصــوص ســهراب مــرادی 
عزیــز توانســت عــالوه بــر کســب مــدال در ایــن آوردگاه قــدرت جوانــان ایرانــی را 
بــه رخ چهانیــان بکشــد و باآغــاز رقابــت ایــن پهلــوان لنجانــی همــه دیدنــد کــه 
میــل رفتــن روی ســکوی نخســت و اهتــزاز پرچــم مقــدس کشــورمان  در چهره 

ســهراب مــوج مــی زد.
وی عنــوان کــرد: پیروزی هــای قهرمانــان ورزش ایــران اســالمی در صحنه هایــی 
همچــون المپیــک نقــش بســزایی را در به وجــود آوردن احســاس افتخــار ملی در 
مــردم، اســتقامت معنــوی ورزشــکاران و قهرمانــان بــر حفــظ و ترویــج ارزش هــا و 
شــعائر دینــی در مقابــل دیــدگان میلیون هــا انســان را ایفــا می کنــد و بایــد گفت 
ایــن اســتقامت معنــوی در عرصه هــای جهانی معّرف و نشــانگر عنصر مســتحکم 

اســتقامت و ایســتادگی ملــت ایران اســت.

سهراب	با	موفقیت	از	هفت	خوان	رستم	گذشت

بــه گــزارش پایــگاه خبــری شــمیم ایــران ، جلســه ی هماهنگــی 
ســاخت خانــه کشــتی شهرســتان لنجــان امــروز در محــل دفتــر 
ــات  ــری رئیــس هی ــا حضــور محمــد مجی ــداری لنجــان و ب فرمان
کشــتی اســتان اصفهــان ، فرمانــدار ، شــهردار و اعضــای شــورای 
ــه کشــتی شــهر  شــهر لنجــان جلســه ی هماهنگــی ســاخت خان
ــران  ــگاه خبــری شــمیم ای ــه گــزارش پای لنجــان برگــزار شــد . ب
ازروابــط عمومــی هیــات کشــتی اســتان اصفهــان ایــن مجموعــه 
کــه بــا حــدود 5هــزار متــر زمیــن و 3500متــر زیــر بنــا در ســه 
طبقــه طراحــی شــده و بــا مشــارکت مســتقیم شــهرداری لنجــان 
و هیــات کشــتی اســتان اصفهــان بــوده کــه مقــرر شــد تــا ســال 

آینــده ســاخته و مــورد بهــره بــرداری قــرار گیــرد.
ــز  ــاختها و تجهی ــر س ــاخت زی ــت :س ــار داش ــری اظه دکترمجی

ــتان  ــتی اس ــات کش ــای هی ــه ه ــتی از برنام ــای کش ــالن ه س
اصفهــان در شهرســتانهای تابعــه مــی باشــد .

جلسه	ی	هماهنگی	ساخت	خانه	کشتی	شهرستان	لنجان	باحضورفرماندارلنجان	دکترمجیری	
ریاست	هیات	کشتی	استان	وشهردارشهرزرین	شهر

ــا محمــود  ــدار ب شــمیم وطن-آیــت اهلل ناصــر مــکارم شــیرازی در دی
ــن  ــر ای ــه در دفت ــات ک ــاوری اطالع ــات و فن ــر ارتباط ــی وزی واعظ
مرجــع تقلیــد انجــام شــد، بــا تاکیــد بــر اینکــه مــردم بایــد بهبــود 
وضعیــت اقتصــادی کشــور را احســاس کننــد، اظهــار کــرد: در حــوزه 
بهداشــت و درمــان تحــوالت مــورد توجه مــردم قــرار گرفته اســت.وی 
راه انــدازی مراکــز تولیــدی، حــذف یارانــه قشــر پردرآمــد، جلوگیــری 
ــری از  ــی و جلوگی ــاد مقاومت ــق اقتص ــادی، تحق ــای اقتص از هزینه ه
کاالی قاچــاق را از اولویت هــای مــورد نیــاز دولــت در حــوزه اقتصــادی 
دانســت و اضافــه کــرد: یارانه هــا بالیــی اســت کــه بــه مــردم تحمیــل 
شــده در حالــی کــه شــخصیت هایی کــه دارای حقوق هــای نجومــی 
ــه همیــن علــت  ــن یارانه هــا اســتفاده می کننــد ب هــم هســتند از ای
بایــد بــا نــگاه بــه منافــع مــردم، مالحظــات دیگــر مــورد بی توجهــی 

قــرار گرفتــه و مشــکالت ایــن طــرح رفــع شــود. وی همچنیــن گفــت، 
روز گذشــته بــا شــنیدن گزارش هــای فضــای مجــازی، بــرای وضعیــت 
ــه  ــی دشــمن گری ــه تهاجــم ضدفرهنگ ــه ب ــا توج ــان کشــور ب جوان

کردم.ایــن خبــر را تابنــاک منتشــرکرده اســت.

گریه	آیت	اهلل	مکارم	شیرازی	برای	چه	بود	؟
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»ســیدعزت اهلل ضرغامــی« بــه تازگــی مطلبــی بــا عنــوان »قلــه دماوند« 
در اینســتاگرام خــود منتشــر کــرده کــه متــن کامــل آن در ادامــه می آید 
: 35 ســال پیــش بــا دانشــجویان کوهنــورد دانشــگاه امیرکبیــر )پلــی 
تکنیــک آن روز( بــه قلــه دماونــد رفتیــم .هفتــه قبل »آقــا محمد مهدی 
» دامــادم ، بــه همــراه دوســتانش قلــه دماونــد را فتــح کــرد. خوشــحال 
شــدم . باالخــره یــک نفــر در خانــواده راهــم را ادامــه داد!!دو عکــس پایین 
دقیقــا از یــک زاویــه گرفتــه شــده . شــهید حســن ســاوه و شــهید علــی 
هــادی پــور از دانشــجویان مســلمان پیــرو خــط امام بــه ترتیــب در باالی 

ســر و ســمت راســت مــن قــرار دارنــد . درجاتشــان عالــی !

شباهت	انتخابات	ریاست	جمهوری	با	کوهنوردی

بــه گــزارش پایــگاه خبــری شــمیم ایــران بــه نقــل از اداره 
ارتباطــات رســانه ای شــهرداری اصفهــان، در چهاردهمیــن نشســت 
معمــاری،  و  شهرســازی  راهبردهــای  نشســت های  سلســله  از 

ــود. ــی می ش ــی(« بررس ــارب جهان ــبز )تج ــهر س ــوع »ش موض
ــا  ــاری و ب ــازی و معم ــت شهرس ــت معاون ــه هم ــت ب ــن نشس ای
ــهرداری  ــاوری ش ــزی و فن ــش، برنامه ری ــت پژوه ــکاری معاون هم

ــد. ــد ش ــزار خواه ــان برگ اصفه
نشســت موضــوع »شــهر ســبز )تجــارب جهانــی(« بــا ارائــه دکتــر 

جمــال محمــدی ســید احمدیانــی، 
دانشــگاه  علمــی  هیئــت  عضــو 

اصفهــان برگــزار می شــود. 
 6 شــنبه  روز  نشســت  ایــن 
ــاعت 11  ــاری از س ــهریورماه ج ش
خورشــید  هنرســرای  در  صبــح 
ابتــدای  پــل چمــران،  واقــع در 
جنــب  شــمالی،  کاوه  خیابــان 
برگــزار   7 منطقــه  شــهرداری 
بــرای  حضــور  و  شــد  خواهــد 
تمامــی عالقه منــدان آزاد اســت.

چهاردهمین	نشست	از	سلسله	نشست	های	
راهبردهای	شهرسازی	و	معماری	با	موضوع	»شهر	
سبز	)تجارب	جهانی(«	در	هنرسرای	خورشید	

اصفهان	برگزار	می	شود.

مدیرمنطقه	4	شهرداری	اصفهان	گفت:	طرح	کوه	
نخودی	تاکنون	72	درصد	پیشرفت	داشته	است	.

بــه گــزارش پایــگاه خبــری شــمیم ایــران ، محمــد هویــدا اظهــار کــرد : 
در غــرب اصفهــان کــوه صفــه واقــع شــده و گردشــگران بســیاری را بــه 
ســمت خــود ترغیــب مــی کنــد لــذا مدیریــت شــهری اصفهــان درصدد 
برآمــد کــه در شــرق اصفهــان نیــز چنیــن امکاناتــی را بــرای شــهروندان 

و گردشــگران بــه وجــود آورد.
وی افــزود: در همیــن راســتا طــرح احــداث پــارک کوهســتانی در دامنــه 
ــی  ــه منظــور ایجــاد فضای ــان ب ــه شــرق اصفه ــوه نخــودی در منطق ک
ــی در دســتور کار  ــای اصفهان ــواده ه ــح خان ــرای تفری مناســب و آرام ب

شــهرداری قــرار گرفــت.
مدیــر منطقــه 4 شــهرداری اصفهــان بــا بیــان اینکــه ایــن پــروژه تاکنون 
72 درصــد پیشــرفت داشــته اســت، عنــوان کــرد: فــاز اول طــرح اجــرای 

کــوه نخــودی تــا بهمــن مــاه ســال جــاری تکمیــل می شــود.
هویــدا بــا بیــان اینکــه در بودجــه ســال جــاری 4 میلیــارد تومــان پیــش 
بینــی شــده اســت، اظهارکــرد: پــروژه کــوه نخــودی طرحــی فــرا منطقه 

ای اســت کــه تکمیــل آن بیــش از یــک دهــه زمــان نیــاز دارد.

پیشرفت	40	درصدی	پل	روگذر	مالک	اشتر
مدیرمنطقــه 15 شــهرداری اصفهــان گفــت: پــل روگــذر مالــک اشــتر 

بــا اعتبــار 5 میلیــارد ریــال 40 درصــد پیشــرفت کــرده اســت.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری شــمیم ایــران ،رضــا مختــاری اظهــار کــرد: 
ــن  ــی ای ــاماندهی ترافیک ــرای س ــتر ب ــک اش ــان مال ــذر خیاب ــل روگ پ

خیابــان در دســتور کار قــرار گرفــت.
وی بــا اشــاره بــه ویژگــی هــای فنــی ایــن پــروژه افــزود: پــل روگــذر 
ــر در  ــاحت 345 مت ــر و مس ــول 20مت ــه ط ــتر ب ــک اش ــان مال خیاب

دســت انجــام اســت.
ــون 40 درصــد پیشــرفت  ــروژه تاکن ــن پ ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
داشــته شــده اســت، تصریــح کــرد: پــل روگــذر مالــک اشــتر بــا هزینــه 

5 میلیــارد ریــال ظــرف 4 مــاه آینــده تکمیــل مــی شــود.
ــگاه کارشناســانه  ــه داد: ن ــان ادام ــه 15 شــهرداری اصفه ــر منطق مدی
بــر طــرح هــای عمرانــی همــراه بــا دقــت و ظرافــت مــی توانــد اعتمــاد 

عمومــی شــهروندان را بــه شــهرداری افزایــش دهــد.

ــره  ــس از به ــران ، پ ــمیم ای ــری ش ــگاه خب ــزارش پای ــه گ ب
بــرداری از پــروژه هــای بــزرگ مرکــز  آمــوزش علمــی 
کاربــردی ســازمان همیــاری شــهرداری هــا در خیابــان جــی،  
ــا  ــه ت ــهر ک ــاهین ش ــاب در ش ــال پس ــروژه انتق ــپس پ و س
ــد  ــرداری خواه ــره ب ــه به ــهرداری و ب ــل ش ــاه تحوی ــان م پای
رســید ، پــروژه بــزرگ انبارهــای صنعتــی مــرق کــه بــا 
پیشــرفت 50 ./. تــا پایــان تابســتان مــورد بهــره بــرداری قــرار 
خواهــد گرفــت، ترمیــم روکــش جــاده ای آســفالت  و اصــالح  
ــدود 7  ــی ح ــا مبلغ ــان ب ــان ،کاش ــراه اصفه ــای بزرگ تابلوه
ــر  ــع غی ــروژه تقاط ــی پ ــاز عملیات ــاز ف ــی و آغ ــارد تومان میلی
ــاد،  هــم ســطح شــهیدان حجتــی در ورودی جنــوب نجــف آب

ــهرداری  ــاری ش ــازمان همی ــروژه س ــن پ ــوان پنجمی ــه عن ب
اصفهــان وارد فــاز عملیــات اجرایــی شــد. گفتنــی اســت 
ــی  ــای عمران ــروژه ه ــن پ ــی از بزرگتری ــه یک ــروژه ک ــن پ ای
ــه  ــت، ک ــته اس ــال گذش ــد س ــاد در چن ــف آب ــهرداری نج ش
بــا اعتبــاری بالــغ بــر 12 میلیــارد تومــان آغــاز خواهــد شــد.
بــه گفتــه  ناصــر نفــری مدیــر عامــل ســازمان همیــاری 
ــه  ــای اولی ــی ه ــات و بررس ــتان تحقیق ــای اس ــهرداری ه ش
بــا وزارت راه و شــهر ســازی در خصــوص تبدیــل جــاده 
اصفهان،دلیجــان بــه آزاد راه کــه بــا مشــارکت و ســرمایه 
ــای اســتان در حــال  ــاری شــهرداری ه ــزاری ســازمان همی گ

ــد . ــی باش ــه م ــل اولی ــات و مراح ــام مقدم انج

پنجمین	پروژه	بزرگ	سازمان	همیاری	شهرداری	ها	کلید	خورد
آغاز	فاز	عملیاتی	پروژه	تقاطع	غیر	هم	سطح	شهیدان	محبی	

عضو	اتحادیه	صنایع	دستی	استان	اصفهان:
تندیس	استاد	پرورش	با	حفظ	روح	معنویت	در	آن	ساخته	شد

ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــتان اصفه ــتی اس ــع دس ــه صنای ــو اتحادی عض
ســاخت تندیــس اســتاد پــرورش گفــت: بایــد توجــه داشــت کــه 
ــل  ــرورش در مراح ــتاد پ ــس اس ــاخت تندی ــت در س روح معنوی

ــد. ــده ش ــاخت آن دمی س
بــه گــزارش پایــگاه خبــری شــمیم ایــران بــه نقــل از اداره ارتباطات 
رســانه ای شــهرداری اصفهــان، غالمعلــی فیض اللهــی در خصــوص 
ــا  ــر« و ب ــاد مه ــه »ی ــژه برنام ــه در وی ــرورش ک ــس اســتاد پ تندی
حضــور جمــع کثیــری از معلمــان و فرهنگیــان پیشکســوت اســتان 
ــس  ــن تندی ــاخت ای ــت: س ــار داش ــد، اظه ــی ش ــان رونمای اصفه
برگرفتــه از هنرهــای مــورد اســتفاده در ضریــح حضــرت اباالفضــل 

)ع( بــود.
ــرای ســاخت ایــن تندیــس  ــا بیــان اینکــه هفــت هنرمنــد ب وی ب
ــر  ــر فاخ ــن اث ــد ای ــرای تولی ــرد: ب ــه ک ــتند، اضاف ــکاری داش هم
هنــری از هنر هــای قلم زنــی، مینــاکاری )خــط و گل(، طــالکاری، 

ــی، کــوره کاری و نجــاری اســتفاده شــده اســت. خطاطــی، بافتن
ــان اینکــه  ــا بی ــان ب ــع دســتی اســتان اصفه ــه صنای عضــو اتحادی
ســه نمونــه تندیــس بــرای اســتاد پــرورش آمــاده شــد و در نهایــت 
ــه کــرد: همچنیــن  ــرار گرفــت، اضاف یکــی از آنهــا مــورد تاییــد ق
قــرار اســت بــرای هفــت نفــر از اســاتید دیگــر نیــز تندیــس یادبــود 

ســاخته شــود.
وی بــا بیــان اینکــه اجــرای هــر یــک از هنرهــا بــر روی تندیــس 
ــد توجــه  ــزود: بای ــرده اســت، اف ــان ب ــرورش ســه روز زم اســتاد پ
داشــت کــه روح معنویــت در ســاخت تندیــس اســتاد پــرورش در 

مراحــل ســاخت آن دمیــده شــد.
ــران  ــا کار و رســالت پیامب ــراز ب فیض اللهــی کار معلمــان را هــم  ت
ــار اســت کــه در ســطح  ــن نخســتین ب ــه کــرد: ای دانســت و اضاف
اســتان اصفهــان بــرای اســاتید و معلمــان چنیــن تندیســی ســاخته 

می شــود .

متن پیام رهبر انقالب اسالمی به شرح زیر است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
بــا تاســف و تأثــر، خبــر درگذشــت یــاور صدیــق انقــالب مرحــوم 
آقــای ســیدعلی اکبــر پــرورش رحمت اهلل علیــه را دریافــت کــردم؛ 
چهــره ی محتــرم و اثرگــذاری کــه بخــش اعظــم عمــر بــا برکــت 
خــود را در خدمــت اســالم و ارزشــهای متعالــی دیــن گذرانیــد،  و 
ــج و  ــه تروی ــق نیــک را ب ــا اخــالص و ُخل لهجــه ی صــادق و دل ب
ــی  ــم انقــالب و نظــام اســالمی گماشــت؛ تالشــهای مبارزات تحکی
در دوران طاغــوت را بــه خدمــات ارزنــده و مســئولیتهای ســنگین 
ــاع  ــی دف ــورای عال ــه و ش ــوه ی مقّنن ــه و ق ــوه ی مجری ــود در ق خ
ــه  ــوان ب ــه ی ت ــا هم ــد داد و ب ــالمی پیون ــوری اس در دوران جمه
کشــور و ملــت خــود خدمــت کــرد،  و ســالمت و راحــت خــود را 
بــر ســِر انجــام وظیفــه نهــاد. بیمــاری رنجبــار و طوالنــی او آخریــن 
آزمایــش دشــواری بــود کــه وی بــا صبــر و متانــت، آن را تحمــل 

ــرد. اینجانــب  ــه پایــان ب کــرد و زندگــی پــاک و شــرافتمندانه را ب
ــه  ــرم و ب ــدگان محت ــواده و بازمان ــه خان ــان را ب ــت ایش در گذش
همــه ی دوســتان و عالقمنــدان ایشــان تســلیت میگویــم و رحمــت 

ــم . 1392/10/06 ــرای وی مســألت میکن ــی را ب و رضــوان اله

بازخوانی	مجدد	پیام	رهبرمعظم	انقاب	درزمان	درگذشت	استاد	پرورش

      هفتــه نامــه شــمیم وطــن تــا کــي ایــن همــه محافظــه کاري 
ــد و  ــي را نمــي آوری ــرد بازداشــت شــده در فســاد مال ــام ف چــرا ن
دلیــل بازداشــت و زندانــي شــدن ایــن فــرد را چــاپ نمــي کنیــد؟

شــمیم وطن:دوســت گرامــی بلــه درســته یکــی اراعضــای 
شــورای شــهرمبارکه دستگیرشــدنداماهنوز حکمــی بــر محکومیــت 
ــم  ــرار دهی ــه ق ــم بازیچ ــران رانمیتوانی ــروی دیگ ــده آب ــادر نش ص
ــی  ــل بازجوی ــی مراح ــتگاههای قضای ــد تادس ــه کنی ــی حوصل کم
وتحقیقــات را کامــل کنندبمحــض اعــالم نتیجــه بــه اطــالع عمــوم 

ــانیم . میرس

ــو مبارکــه چنــده  ــه یــک متــر زمیــن ت        طــرف اصــال نمیدون
بعــد بــا پارتــي بــازي مشــاور امــالک بهــش میدنــد بــه خــدا ایــن 
ــه  ــن ی ــراي گرفت ــه ب ــتند ک ــا هس ــي ه ــون خیل ــه چ ــق الناس ح

ــت هســتند . ــو نوب مجــوز ســالها ت

ــه  ــري ب ــمندیم فک ــتري خواهش ــرم دادگس ــت محت       از ریاس
حــال وضــع بســیار بــد و نامناســب شــوراي حــل اختــالف مبارکــه 

ــت بکنند.گــرم،از نظــر نظاف

       از ریاســت محتــرم دادگســتري و دادســتان محتــرم شهرســتان 
مبارکــه جنــاب آقــاي جلیلــي و آقــاي باغســتاني بــه خاطــر طــرز 

برخــورد خوبشــان بــا اربــاب رجــوع کمــال تشــکر را مــي نمایــم.

       حدیثــی از امــام علــی , خطــاب بــه مســئولین شــهر بهارســتان 
:نامــه امــام علــی بــه یکــی از کارگزارانش:دربرابــر شــهروندان،فروتن 
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ــر هرفلکــه        چــرا شــهرداری بهارســتان داره بعــد از هر200مت
یــک فلکــه دیگــه احــداث میکنــه

      شــهرداری بهارســتان فکــری بحــال ایــن ســگهای ولگــرد در 
فــاز ســه بکنــد تاحــاال چندیــن مرتبــه پیــام دادیــم

ــت  ــه مصلح ــا ب ــورا بن ــتم میگندش ــه هس ــهروندی ازمبارک       ش
اندیشــی چنــدروزه بــه حدنصــاب بــرای تشــکیل جلســه وتقســیم 
ــتهاپایمال  ــن سیاس ــه فکرنمیکنیدای ــد نمیرس ــای جدی ــمت ه س

ــردم هســتش ــوق م کــردن حق
       

       شــهردارمردمی ومحتــرم مهنــدس جمالــی نــژاد لطفــا دربحــث 
ــر  ــا شــهرداری جــدی ت ــان در فضــای پارکه ــدم اســتفاده ازقلی ع

عمــل کنــد
      

ــما  ــه ش ــن مصاحب ــمیم وط ــام دادم ش ــم پی ــه قبل ــن دفع       م
رادرشــماره قبلیتــون خواندیــم از مبارکــه بخواهیداعــالم کنیدنــذاره 
ــئد  ــای غیرس ــروژه ه ــن پ ــی در ای ــادی ریال ــع اقتص ــن وض باای
آور هزینــه کنندتوراخــدا بخاطــر ایــن مــردم تمــام جوانــب 
ــلیم  ــه تس ــارها نکن ــر بارفش ــی کندوزی ــارات رابررس ــیم اعتب تقس
ــت  ــردی بعضــی هاشود.شــمامطبوعات حمای مصلحــت اندیشــی ف
ــود .  ــام ش ــردم انج ــوق م ــاء حق ــهردارتا احی ــات ش کنیدازتصمیم

ــک  ــی در ی ــای نجوم ــه ه ــی از انجــام هزین ــا حاک       شــنیده ه
تعمیــرات ســاختمانی معمولــی در یکی از ســازمانهای شهرهســتش 
چرامطبوعــات حرفــی ازایــن قضیــه نمیزنیدواقعیــت دارد ایا..تــااالن 

8مرتبــه ایــن موضــوع راپیــام دادیــم چراچــاپ نمیکنیــد.
ــت  ــی بامســئولین مربوطــه صحب ــن :مخاطــب گرام ــمیم وط ش
کردیــم قــول دادندباجدیــت ودقــت موضــوع رابررســی واشــکاالت 

ــه هزینــه هــا رادر حــال برطــرف کــردن هســتند. ــوط ب مرب

ــی دارد  ــه وقربان       جــاده قلعــه شور)بهارســتان( همچنــان حادث
متوالــی ایــن جــاده وانجــام اقدامــات چــه ارگانــی میباشــد

      امیــدوارم برخــورد هاوبازرســی هــای فعلــی درکشــور واســتان 
ــم  ــاد داری ــهرداریها زی ــدامثال ش ــته باش ــداوم داش ــتان ت وشهرس
ــویم  ــده امیدوارمیش ــه آین ــما ب ــادتهای ش ــنیدن رش ــردم ازش مام
ــی  ــای قضای ــای، ســازمان بازرســی ،نیروه ــام نیروه ســربازان گمن

خســته نباشــید .

صدای	مردم
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ــروش و  ــرداري، ف ــره ب ــن به ــراه معاونی ــه هم ــل شــرکت ب مدیرعام
ــن  ــرد از آخری ــورد س ــه ن ــوط ناحی ــور در خط ــا حض ــوژي ب تکنول

ــد. ــد نمودن ــدي بازدی ــه تولی ــن ناحی ــرایط ای ش
بــه گــزارش پایــگاه خبــری شــمیم ایــران ، در ابتــداي ایــن برنامــه 
انبــار محصــوالت قلــع انــدود بازدیــد و گزارشــي از وضعیــت انبارها و 

مشــکالت ناشــي از آن توســط مدیــر ناحیــه نــورد ســرد ارائــه شــد 
و در ادامــه ، مدیرعامــل و معاونیــن، در دیــداري بــا پرســنل واحــد 
قلــع انــدود و خطــوط نــورد، از نزدیــک بــا همــکاران ایــن ناحیــه بــه 

گفتگــو پرداختنــد.
ــر ایــن گــزارش، در طــول مــدت بازدیــد وضعیــت موجــودي  بنــا ب
ــن  ــرد و همچنی ــورد س ــه ن ــوالت از ناحی ــروج محص ــا و خ انباره
چالــش هــاي موجــود در واحــد هــا بــه اطــالع مدیرعامــل شــرکت 
رســانده شــد و دکتــر ســبحاني نیــز دســتورات الزم را بــه معاونتهــاي 
مربوطــه بــراي پیگیــري موضــوع و رفــع موانــع ارســال محصــوالت 
ــا  ابــالغ نمــوده و تأکیــد کــرد: هــدف اصلــي ایــن بازدیــد، دیــدار ب

ــوده اســت. پرســنل و نیــز بررســي نحــوه تحویــل محصــوالت ب
ایــن گــزارش حاکــي اســت، پــس از بازدیــد، مدیرعامــل، معاونیــن 
ــا حضــور در نشســت مشــترک،  ــورد ســرد، ب ــه ن و مســئوالن ناحی
ــود در  ــکاالت موج ــد اش ــول مانن ــل محص ــد تحوی ــهاي فرآین چالش
پیــاده ســازي پــروژه جایگزینــي سیســتم EIS بجــاي MIS، بررســي 
نمــوده و در طــول جلســه توضیحاتــي از طــرف معاونیــن و مدیــران 

حاضــر در جلســه بــه منظــور رفــع مشــکالت ارائــه گردیــد.

دکتر	سبحانی:	تسریع	در	حمل	محصول،	اولویت	اصلی	ناحیه	نورد	سرد	است	.

ــران عامــل گــروه فــوالد  جلســه هــم اندیشــي و همسوســازي مدی
ــر ســبحاني و  ــا حضــور دکت ــازماني ب ــي س ــه در مســیر تعال مبارک
ــه  ــوالد مبارک ــروه ف ــاي گ ــرکت ه ــدادي از ش ــل تع ــران عام مدی
در روز چهارشــنبه 27 مــرداد مــاه در شــرکت فــوالد مبارکــه 

ــد. برگزارگردی
بــه گــزارش پایــگاه خبــری شــمیم ایــران ، در ایــن جلســه  دکتــر 
ســبحاني بــا اشــاره بــه اقداماتــي کــه در گــروه فوالدمبارکــه انجــام 
ــه  ــه کلی ــخگویي ب ــال پاس ــازمانها در قب ــت: س ــار داش ــده اظه ش
ــر  ــذا ه ــتند. ل ــئول هس ــود مس ــهامداران خ ــه س ــان از جمل ذینفع
ســرمایه گــذاري کــه انجــام میدهنــد، بایــد از آن ارزش خلــق کنند. 
ــرمایه  ــود س ــي خ ــت اصل ــتاي مأموری ــز در راس ــه نی ــوالد مبارک ف
گذاریهــاي مختلــف انجــام میدهــد. آنچــه مهــم اســت خلــق ارزش 
و کســب ســود از ایــن ســرمایه گــذاري هاســت و الزمــه ایــن امــر 
وحــدت و یکپارچگــي، هماهنگــي و همفکــري و دوري از جزیرهــاي 
عمــل کــردن اســت و بــراي ایجــاد ایــن وحــدت رویــه و همفکــري 

اســتفاده از سیســتمهاي مدیریتــي و تعالــي ســازماني بســیار حائــز 
اهمیــت اســت. ایــن سیســتم و نظامهــاي مدیریتــي هســتند کــه در 
قالــب مدلهــاي تعالــي مــا را در مســیر دســتیابي بــه اهــداف کمــک 

میکننــد.
بنــا برایــن گــزارش، فــرزاد ارزانــي معــاون تکنولــوژي فوالدمبارکــه 
نیــز گفــت: همســویي شــرکتهاي گــروه در مســیر تعالــي و همچنین 
اســتفاده از مــدل تعالي ســازماني و شــرکت در فرآینــد جایزهیتعالي 
توســط شــرکت هــاي گــروه بــه عنــوان یــک ابــزار مناســب و راهنما 
ــه  ــد همــه جانب ــت و تعه ــه حمای ــي اســت ک ــن مســیر الزام در ای

مدیــران عامــل شــرکتها در ایــن راه ضامــن انجــام آن اســت.
در ادامــه ایــن نشســت، آقایــان صمــدي مدیــر برنامــه ریــزي جامــع 
ــي  ــت و تعال ــن کیفی ــر تضمی ــي مدی ــذاري و ناظم ــرمایه گ و س
ــود  ــرات خ ــان نظ ــه بی ــل ب ــران عام ــدادي از مدی ــازماني و تع س
ــي  ــاور تعال ــوي مش ــر تق ــکاري دکت ــا هم ــان ب ــد و در پای پرداختن

ــد . ــریح گردی ــازماني تش ــي س ــزه تعال ــد جای ــازماني فرآین س

برگزاری	جلسه	هم	اندیشی	و	همسوسازی	مدیران	عامل	گروه	فوالد	مبارکه	در	
مسیرتعالی

مدیرعامــل مجتمــع فــوالد مبارکــه اصفهــان گفــت: امســال ســال 
مهمــی بــرای تیــم فوتبــال ســپاهان اســت و موفقیــت ایــن تیــم 
ــت  ــه اهمی ــوالد مبارک ــان ف ــت و کارکن ــه مدیری ــرای مجموع ب

ــادی دارد. بســیار زی
مدیرعامــل مجتمــع فوالدمبارکــه: موفقیــت تیــم فوتبــال ســپاهان 

بــرای مــا اهمیــت بســیاری دارد

ــرام ســبحانی در  ــران ، به ــری شــمیم ای ــگاه خب ــزارش پای ــه گ ب
ــپاهان از خطــوط  ــال س ــم فوتب ــد اعضــا و کادر تی ــیه بازدی حاش
تولیــدی مجتمــع فــوالد مبارکــه افــزود: امســال ســالی اســت کــه 
ــزو  ــپاهان ج ــگاه س ــیم، باش ــته باش ــی داش ــاد و همدل ــد اتح بای
خانــواده فــوالد مبارکــه اســت و ســربلندی و موفقیــت ایــن 

ــت دارد. ــا بســیار اهمی ــرای م ــگاه ب باش
ــگاه و  ــدرکاران باش ــت ان ــا و دس ــن اعض ــزود: بی ــه اف وی در ادام
اعضــای کارخانــه بایــد رابطــه صمیمانــه و عاطفــی برقــرار شــود، 
بازیکنــان نیــز بایــد بداننــد کــه کارگــران فــوالد مبارکــه در چــه 

ــد. شــرایط ســختی کار مــی کنن
ــا هــم تمــام ســعی و  ــه کــرد: م ــوالد مبارکــه اضاف مدیرعامــل ف
ــت  ــگاه حمای ــا از باش ــت ت ــم بس ــه کار خواهی ــود را ب ــالش خ ت

ــم. کنی
ســبحانی از آخریــن وضعیــت ورزشــگاه نقــش جهــان هــم اطــالع 
ــار  ــی 25 ســال در اختی ــه مــدت 20 ال ــن ورزشــگاه ب داد کــه ای

باشــگاه فــوالد مبارکــه ســپاهان خواهــد بــود.
ــز  ــپاهان نی ــه س ــوالد مبارک ــگاه ف ــره باش ــات مدی ــس هی رئی
ــا  ــان ب ــم بازیکن ــود ه ــی ب ــیار خوب ــرد: روز بس ــان ک خاطرنش

کارگــران آشــنا شــدند و محــل کارشــان را دیدنــد و هــم کارگــران 
بازیکنــان مــورد عالقــه خــود را دیدنــد؛ امــروز همــه بــا هــم عهــد 
و میثــاق بســتند و جــو بســیار صمیمانــه ای بــه وجــود آمــده بــود.
منوچهــر نیکفــر دربــاره ورزشــگاه نقــش جهــان گفــت: در طبقــه 
ــود کــه ایــن  ــه وجــود آمــده ب دوم ورزشــگاه مشــکل کوچکــی ب
مشــکل هــم در حــال مرتفــع شــدن اســت و بــه زودی ورزشــگاه 
افتتــاح مــی شــود؛ زمیــن چمــن ورزشــگاه آمــاده بهــره بــرداری 
اســت امــا مــی خواهیــم بــا صددرصــد آمادگــی نقــش جهــان را 

افتتــاح کنیــم.
ســرمربی تیــم فوتبــال ســپاهان نیــز گفــت: امــروز در بازدیــد از 
ــه  ــی متوج ــر زمان ــش از ه ــا بی ــه م ــه هم ــوالد مبارک ــرکت ف ش
ــه  ــم و چ ــی داری ــیار بزرگ ــتیبان بس ــی و پش ــه حام ــدیم ک ش
ــی شــود. ــا انجــام م ــت م ــرای موفقی ــی ب ــالش های زحمــات و ت
عبــداهلل ویســی ادامــه داد: برخــی اوقــات مــا و بازیکنــان از بــازی 
در گرمــای شــدید گالیــه مــی کنیــم، امــا امــروز کــه از نزدیــک 

دیدیــم پرســنل فــوالد مبارکــه در گرمــای شــدیدی کــه در بخش 
هــای مختلــف کارخانــه وجــود دارد بــا عشــق و پشــتکاری مثــال 
زدنــی مشــغول خدمــت هســتند متوجــه شــدیم کــه قهرمانــان مــا 

ایــن قشــر زحمــت کــش هســتند.
وی اضافــه کــرد: اطمینــان داشــته باشــید بــرای جبــران زحمــات 
کارکنــان فــوالد مبارکــه و شــادی ایــن عزیــزان از هیــچ تالشــی 
ــد و از  ــروز و بازدی ــم و ام ــی کنی ــذار نم ــت فروگ ــرای موفقی ب
کارخانــه فــوالد مبارکــه را بهانــه ای قــرار مــی دهیــم کــه بــا عهــد 

و پیمانــی جدیــد بــرای قهرمانــی و ســربلندی مبــارزه کنیــم .

مدیرعامل	مجتمع	فوالدمبارکه:	
موفقیت	تیم	فوتبال	سپاهان	برای	ما	اهمیت	بسیاری	دارد	.

ــه گــزارش پایــگاه خبــری شــمیم ایــران ،رییــس دانشــگاه آزاد  ب
ــای  ــته ه ــاد رش ــیس و ایج ــت: تأس ــه گف ــد مبارک ــالمی واح اس
متناســب بــا نیــاز بــازار و دانــش پژوهــان از اولویــت هــای برنامــه 

ــزی آموزشــی دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد مبارکــه اســت . ری
دکترعبــداهلل هــادی بــا بیــان ایــن کــه ثبــت نــام بــدون آزمــون در 
50 رشــته مقاطــع کارشناســی و کاردانی در دانشــگاه آزاداســالمی 
واحــد مبارکــه آغــاز شــد، گفــت: بــا تــالش و پیگیــری هــای مکرر 
ایــن واحــد و فراهــم شــدن زیرســاخت هــای مورد نیــاز و بــا توجه 
ــزات کارگاهــی  ــه وجــود اعضــاء هیئــت علمــی مناســب، تجهی ب
و آزمایشــگاهی، امکانــات آموزشــی وزیرســاخت هــای ایجــاد 
شــده در ایــن واحــد دانشــگاهی، تأســیس رشــته هــای متناســب 
بــا نیــاز بــازار و دانــش پژوهــان را ازاولویــت هــای برنامــه ریــزی 
آموزشــی ایــن واحــد دانشــگاهی بــرای ایجــاد رشــته¬های جدیــد 
ــن واحــد دانشــگاهی  ــرای ای ــار داشــت: ب ــرد . وی اظه ــوان ک عن
ــی وزارت  ــوزش عال ــترش آم ــورای گس ــی ش ــب نهای ــه تصوی ب
علــوم، تحقیقــات و فّنــاوری رســید و بــر تعــداد رشــته هــای ایــن 
دانشــگاه باالخــص رشــته هــای تحصیــالت تکمیلــی اضافــه شــد . 
وی گفــت : دانشــجویان عالقــه منــد مــی تواننــد بــا مراجعــه بــه 
ســایت معاونــت ســنجش و پذیــرش دانشــگاه آزاد اســالمی بــدون 
ــاب  ــرای انتخ ــی www.azmoon.org ب ــانی اینترنت ــه نش ــون ب آزم
ایــن رشــته هــا در واحــد مبارکــه اقــدام نماینــد . هــادی اظهارکرد:  
بــا تصویــب ایــن رشــته هــا، تعــداد کل رشــته هــای دایــر در ایــن 
ــه  ــه 4 رشــته، کارشناســی ارشــد ب ــرا ب دانشــگاه در مقطــع دکت
ــه 50 رشــته ی  ــی ب 48 رشــته و در مقطــع کارشناســی و کاردان
تحصیلــی افزایــش یافتــه اســت . وی افــزود: وجــود ســالن هــای 
ــگاه،  ــای دانش ــه ه ــع کتابخان ــر مرب ــای 1100 مت ــی، فض ورزش

بیــش از 62 هــزار جلــد کتــب دانشــگاهی، چندیــن ســالن بــزرگ 
آمفــی تئاتــر و اجتماعــات، کلینیــک مشــاوره، فضاهــای فرهنگــی، 
کتابخانــه دیجیتــال، ســالن غذاخــوری و ســلف ســرویس مجهــز، 
ــت  ــی، پرداخ ــات و ادوات آموزش ــه امکان ــز ب ــای مجه کالس ه
وام هــای متعــدد شــهریه ای حیــن و بعــد از تحصیــل وتقســیط 
شــهریه دانشــجویان، گــوش هایــی از امکانــات و تســهیالتی اســت 
کــه دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد مبارکــه بــرای آســودگی خاطــر 
والدیــن دانشــجویانی کــه ایــن واحــد دانشــگاهی را بــرای ادامــه 
تحصیــالت دانشــگاهی انتخــاب مــی کننــد، ایجــاد کــرده اســت .

دکتر	هادی	رئیس	دانشگاه:
ایجاد	رشته	های	متناسب	با	نیاز	بازار	از	اولویت	های	دانشگاه	آزاد	

مبارکه	است

ــه شــخص  ــاری خســارات وارد شــده ب ــه اجب ــد بیم ــون جدی قان
ــه  20 اردیبهشــت  ــر حــوادث ناشــی از وســایل نقلی ــث در اث ثال
ــید و  ــالمی رس ــورای اس ــس ش ــب مجل ــه تصوی ــاری ب ــال ج س
ــالغ  ــرا اب ــرای اج ــرداد آن را ب ــور 14 خ ــرم جمه ــس محت رئی
ــرکتهای  ــام ش ــرای تم ــرا ب ــورخ 95/3/29 الزم اج ــد و م کردن

ــه  بیم
بخش اول :

تخفیف عدم خســارت :
در ایــن قانــون تخفیــف مربــوط بــه بیمــه گذارانــی کــه خســارت 

نداشــته انــد همچنــان بــه قــوت خــود باقــی اســت،
قبــل از اجــرای ایــن قانــون شــرکتهای بیمــه اغلــب بــرای جــذب 
مشــتریان اقــدام بــه ارائــه تخفیــف هــای غیــر فنــی مــی نمودنــد 

ــش از  ــان بی ــد آن زی ــالم و پیام ــت ناس ــاد رقاب ــث ایج ــه باع ک
ــال داشــت کــه قانونگــذار  ــرای شــرکتهای بیمــه بدنب پیــش را ب
ــا  ــه نهایت ــد ک ــن رون ــی ای ــات منف ــری از تبع ــه منظــور جلوگی ب
ــازاد  ــات م ــر تخفیف ــه میشــد، حداکث ــگان و جامع متوجــه زیاندی
ــط  ــی توس ــه ابالغ ــق بیم ــد از ح ــارت 2،5درص ــدم خس ــر ع ب

ــران میباشــد  . ــوری اســالمی ای بیمــه مرکــزی جمه
ــن  ــه ای ــاً ب ــد صراحت ــی جدی ــون ابالغ ــاده 18 قان تبصــره 4 از م

ــه اســت  . موضــوع پرداخت
ــوی  ــذب از س ــات ک ــب تبلیغ ــرم مراق ــذاران محت ــه گ ــذا بیم ل

ــند  . ــه باش ــندگان بیم ــی فروش برخ
اصغر کاظمیان بیمه آســیا

کد : 3515

قانون	جدید	شخص	ثالث
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بــه گــزارش پایــگاه خبــری شــمیم ایــران ، مدیــر منطقــه 10 شــهرداری 
اصفهــان گفــت : ســاماندهی خیابــان آل خجنــد در خیابــان ســروش بــا 

مســاحت 5800 متــر تــا پایــان ســال جــاری تکمیــل مــی شــود.
عبدالرســول امامــي ، بــا اشــاره بــه اینکــه ســاماندهی خیابــان آل خجند با 
اعتبــار 6 میلیــارد و 800 میلیــون ریــال در حــال انجام اســت، از پیشــرفت 

60 درصــد ایــن پــروژه خبــر داد.
مدیرمنطقــه 10 شــهرداری اصفهــان با اشــاره بــه دیگر پــروژه های منطقه 
عنــوان کــرد: آزادســازی خیابــان هفــت تیــر حدفاصــل خیابــان پرویــن تا 

ســپیده کاشــانی نیــز در دســت انجام اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن پــروژه تاکنــون 70 درصــد پیشــرفت داشــته 
اســت، افــزود: آزاد ســازی خیابــان هفــت تیــر تا پایان ســال جــاری تکمیل 

مــی شــود .

ساماندهی	خیابان	آل	خجند	تا	پایان	امسال	به	
اتمام	می	رسد	.

پیشرفت	83	درصدی	تقاطع	غیرهمسطح	
دانشگاه	صنعتی

ــا امـیـــنی اظهــار کــرد: طــرح  ــران،  رضـ ــگاه خبــری شــمیم ای پای
تـقـــاطع غیر همـــسطح دانشـــگاه صنعـتی اصفـــهان از مجموعه پل 
هــای پــروژه اســتقالل در محــور اتوبــان آزادگان در مســیر اصفهــان به 

شــاهین شــهر در دســت اجراســت.
ــروژه تاکنــون 83 درصــد پیشــرفت  ــن پ ــه اینکــه ای ــا اشــاره ب وی ب
داشــته اســت، افــزود: بــرای اجــرای تقاطــع غیــر همســطح دانشــگاه 
ــه شــده  ــان در نظــر گرفت ــارد توم ــار 6 میلی ــان اعتب ــی اصفه صنعت

اســت.
مدیــر اجــرا و نظــارت ســازمان عمــران شــهرداری اصفهــان ادامــه داد: 
تقاطــع غیرهمســطح دانشــگاه صنعتــی اصفهــان بــا هــدف تســهیل 
و ایمــن ســازی تــردد و ورود بــه دروازه جدیــد دانشــگاه صنعتــی در 

محــور آزادگان در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت.

استاندار	اصفهان	:
دولت	به	توسعه	زیرساخت	های	فناوری	اطاعات	دراصفهان	توجه	داشته	باشد

مدیرکل	ارتباطات	و	فناوری	اطاعات	استان	اصفهان:
پردیس	تولید	محتوای	دیجیتال	در	دانشگاه	های	اصفهان	راه	اندازی	شد	.

مدیر	منطقه	13	شهرداري	اصفهان:
قائمیه	از	بن	بست	خارج	می	شود/	راه	اندازی	سایت	های	تفریحی	و	ورزشی	در	این	منطقه	

مدیرکل	اداره	کل	حمل	و	نقل	وپایانه	هاي	استان	اصفهان	:	عملیات	ساخت	قرارگاه	پلیس	راه	استان	از	اواخرمردادماه	
سال	جاري

تفاهم	نامه	توسعه	زیرساخت		های	فیبرنوری	شهر	اصفهان	با	همکاری	شهرداری	اصفهان	با	حضور	
وزیر	ارتباطات	و	فناوری	اطاعات	امضا	شد.

معاون	حمل	و	نقل	و	ترافیک	شهرداری	اصفهان:
معضات	ترافیکی	ریشه	یابی	شود/	آمادگاه	های	دیگری	در	حال	شکل	گیری	است	.

ــه  ــت ک ــروری اس ــت: ض ــان گف ــتاندار اصفه ــن- اس ــمیم وط ش
ــتان  ــود در اس ــای موج ــه ظرفیت ه ــته ب ــش از گذش ــت بی دول
اصفهــان توجــه داشــته باشــد و در راســتای توســعه آن گام 

ــردارد. ب
پــروژه   734 از  بــرداری  بهــره  آئیــن  در  زرگرپــور  رســول 
مخابراتــی اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه در هفتــه دولــت 
ــاح می شــود،  ــروژه افتت در اســتان اصفهــان یــک هــزار و 610 پ
اظهــار داشــت: ایــن تعــداد پــروژه بــا اعتبــار 23 هــزار و هشــت 
ــه  ــان ب ــام 23 شهرســتان اســتان اصفه ــی و در تم ــارد ریال میلی

ــد رســید. ــرداری خواه ــره ب به
وی بــا بیــان اینکــه پروژه هــای در دســت بهــره بــرداری اســتان 
ــت  ــی، هش ــش خصوص ــارکت بخ ــد مش ــا 86 درص ــان ب اصفه

درصــد اعتبــارات دولتــی و شــش درصــد اعتبــارات شــهرداری ها 
بــه بهره بــرداری رســیده اســت، ابــراز داشــت: بــرای بهــره 
ــه  ــای کابین ــر از اعض ــر دیگ ــج نف ــا پن ــن طرح ه ــرداری از ای ب

ــد. ــفر می کنن ــان س ــتان اصفه ــه اس ــم ب ــت یازده دول
ــزار  ــک ه ــادواره ی ــزاری ی ــه برگ ــن ب ــان همچنی اســتاندار اصفه
و شــهید کارمنــد و رونمایــی از کتــاب عملکــرد دولــت یازدهــم 
در هفتــه دولــت در اســتان اصفهــان اشــاره کــرد و افــزود: ایــن 
اقدامــات بــه صــورت کامــال ابداعــی از ســه ســال گذشــته 

ــده اســت. ــاز ش ــان آغ ــتان اصفه ــون در اس تاکن
وی اســتان اصفهــان را معیــن اســتان تهــران در مواقــع بحرانــی 
ــه  ــه هم ــت ک ــروری اس ــن رو ض ــه داد: از ای ــرد و ادام ــالم ک اع
زیرســاخت های مــورد نیــاز در اســتان در مواقــع بحرانــی ایجــاد 

شــود.
ــگری  ــاورزی و گردش ــت، کش ــب صنع ــان را قط ــور اصفه زرگرپ
ــه  ــه هم ــا ب ــن نیازه ــات ای ــه خدم ــت: ارائ کشــور دانســت و گف

ــت. ــی اس ــاخت های ارتباط ــد زیرس ــور نیازمن ــاط کش نق
ــر اینکــه فعالیــت بخــش خصوصــی و  ــد ب ــا تاکی ــه ب وی در ادام
ــتان  ــات در اس ــات و ارتباط ــاوری اطالع ــوزه فن ــژه در ح ــه وی ب
ــور  ــتان های کش ــک از اس ــچ ی ــت و در هی ــه اس ــان نمون اصفه
نظیــر نــدارد، بیــان داشــت: از ایــن رو ضــروری اســت کــه دولــت 
ــان  ــای موجــود در اســتان اصفه ــه ظرفیت ه بیــش از گذشــته ب

ــردارد. توجــه داشــته باشــد و در راســتای توســعه آن گام ب

شــمیم وطــن- مدیــرکل ارتباطــات وفنــاوری اطالعــات اصفهــان 
گفــت : ســه مرکزدانشــگاهی درحــوزه بازی هــای رایانــه ای 
، تولیــد محتــوای دیجیتالــی فناوری هــای نویــن شــهری و 
تولیدمحتــوا درحــوزه ســالمت الکترونیــک راه انــدازی شــده 

ــت. اس
ــرح  ــرداری از 734 ط ــره ب ــن به ــدی در آئی ــواد امی ــد ج محم
مخابراتــی اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه پتانســیل بــاالی نیــروی 
ــعه  ــن رو توس ــت: از ای ــار  داش ــان اظه ــتان اصفه ــانی در اس انس
کســب و کار مبتنــی بــر فنــاوری اطالعــات در دســتور کار مــا در 

ــرار دارد. اســتان اصفهــان ق
ــی  ــای خوب ــا و تفاهم نامه ه ــروز قرارداده ــه ام ــان اینک ــا بی وی ب
بیــن شــهرداری، همــراه اول، دانشــگاه صنعتــی، شــهرک علمــی 
و تحقیقاتــی و انجمــن صنفــی رایانــه ای اســتان اصفهــان منعقــد 
می شــود، افــزود: از ایــن رو بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه تولیــد 
محتــوای دیجیتــال یکــی از دغدغه هــای بخــش خصوصــی اســت 
ــق شــود.  ــا محق ــن تفاهم نامه ه ــه ای ــا توجــه ب ــم ب ــه امیدواری ک

ــا  ــان ب ــتان اصفه ــات اس ــاوری اطالع ــات و فن ــرکل ارتباط مدی
ــتان  ــوا در اس ــد محت ــس تولی ــدازی پردی ــه راه ان ــه اینک ــاره ب اش
اصفهــان بــه عنــوان یــک موضــوع اساســی تلقــی می شــود، ابــراز 
ــای  ــوزه بازی ه ــگاهی در ح ــز دانش ــه مرک ــن رو س ــت: از ای داش
رایانــه ای، تولیــد محتــوای دیجیتالــی فناوری هــای نویــن شــهری 

ــدازی شــده  و تولیــد محتــوا در حــوزه ســالمت الکترونیــک راه ان
اســت.

ــدازی  ــا راه ان ــز ب ــان نی ــان اینکــه شــهرداری اصفه ــا بی ــدی ب امی
ــته ای را در  ــات شایس ــهری اقدام ــن ش ــای نوی ــز فناوری ه مرک
راســتای تولیــد محتــوای دیجیتالــی و کاربــردی مناســب در 
ــه  ــت ک ــه  داش ــد توج ــت: بای ــت، گف ــرار داده اس ــتور کار ق دس
ــز  ــش نی ــوزه پژوه ــی در ح ــر کارآفرین ــالوه ب ــز ع ــن مرک در ای

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــی ص ــات خوب اقدام
اســاس توســعه  بــر  برنامه ریزی هــای مــا  اضافــه کــرد:  وی 
فضــای کســب و کار در حــوزه فنــاوری اطالعــات در اســتان 

ــت. ــان اس اصفه

مدیــر منطقــه 13 شــهرداری اصفهــان گفــت: شــهرداری اصفهــان 
در خصــوص ســاماندهی و افزایــش کارایــی منطقه قائمیــه خصوصاً 
ــدازی  ــت و راه ان ــروج از بن بس ــگری، خ ــائل گردش ــدگاه مس از دی
ســایت های تفریحــی، ورزشــی و فرهنگــی محلــه قائمیــه مشــاور 

انتخــاب و در حــال برنامه ریــزی و طراحــی محــل اســت.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری شــمیم ایــران بــه نقــل از اداره 
ــغ در  ــا مبلّ ــید رض ــان، س ــهرداری اصفه ــانه ای ش ــات رس ارتباط
خصــوص بافــت منطقــه قائمیــه اظهــار کــرد: ایــن منطقــه از یــک 
ــه کــوه قائمیــه  ــاژوان و از یــک ســوی دیگــر ب ــه اراضــی ن ســو ب

ــت. ــوده ای اس ــم و فرس ــت متراک ــده و دارای باف ــدود ش مح

ــه  ــه و ب ــدون پروان ــده ای ب ــزود: طــی ســال های گذشــته ع وی اف
صــورت خالف ســازی دامنــه کــوه قائمیــه را بــه صــورت مســکونی 

ــه و  ــرای منطق ــات ب ــن تخلف ــه در حــال حاضــر ای ــد ک درآورده ان
ــی و ایســتایی داراي  ــر ایمن ــر شــده و از نظ شــهر موجــب دردس

اســتاندارد نیســت.
مدیــر منطقــه 13 شــهرداري اصفهــان ادامــه داد: از ایــن رو 
ــی  ــش کارای ــاماندهی و افزای ــوص س ــان در خص ــهرداری اصفه ش
ــدگاه مســائل گردشــگری، خــروج از  ــن منطقــه خصوصــاً از دی ای
ــی  ــدازی ســایت های تفریحــی، ورزشــی و فرهنگ بن بســت و راه ان
محلــه قائمیــه مشــاور انتخــاب و در حــال برنامه ریــزی و طراحــی 

محــل اســت.
ــه و  ــی قائمی ــا اهال ــان ب ــهردار اصفه ــدار ش ــه دی ــه ب وی در ادام
معتمــدان محــل اشــاره کــرد و ادامــه داد: در ایــن دیــدار مــوارد و 
ــه  ــه خــروج از بن بســت منطق ــه بررســی شــد ک مشــکالت قائمی
از جملــه درخواســت های مهــم اهالــی بــود و مقــرر شــد در 
کارگروهــی کــه در معاونــت شهرســازی شــهرداری اصفهــان 
ــی و  ــت بررس ــای برون رف ــرح و راه ه ــوع مط ــده موض ــکیل ش تش

ــود. ــه ش راه کار ارائ
مبلّــغ اضافــه کــرد: افزایــش مکان هــای ورزشــی از جملــه 
زورخانــه و نصــب دســتگاه های حرکت درمانــی نیــز از دیگــر 
ــه  ــوص زورخان ــه در خص ــود ک ــه ب ــی قائمی ــت های اهال درخواس
پیشــنهاد شــد زمیــن آن را اهالــی و معتمدیــن محــل شناســایی 
ــا شــهرداری منطقــه در بودجــه  ــه شــهرداری واگــذار کننــد ت و ب

ــد. ــری کن ــاخت آن را پیگی ــال 96 س س

بــه گــزارش پایــگاه خبــری شــمیم ایــران بــه نقــل از روابــط عمومی 
ســازمان حمــل ونقــل اســتان اصفهــان ، مدیــرکل اداره کل حمــل 
و نقــل وپایانــه هــاي اســتان اصفهــان درجلســه اهــداف و عملکــرد 
ــاخت  ــات س ــان از عملی ــتان اصفه ــس راه اس ــاي پلی ــگاه ه پاس
قــرارگاه پلیــس راه اســتان از اواخرمردادمــاه ســال جــاري خبــرداد.

در ایــن جلســه داریــوش امانــي خاطرنشــان کــرد: بــا توجــه بــه پتــا 
نســیل بــاالي اداره کل حمــل ونقــل وپایانــه اســتان اصفهــان در بــه 
کارگیــري سیســتم هــاي نویــن کنتــرل جــاده اي در بخــش حمــل 
ونقــل وهمچنیــن بــا توجــه بــه موقعیــت وی  ــژه جغرافیائــي اســتان، 
ــه  ــه تهی ــوري را درزمین ــارکت کش ــترین مش ــن اداره کل بیش ای
وتجهیــز فنــاوري نویــن نظیــر دســتگاه هــاي ترددشــمار، دوربیــن 

هــاي کنتــرل ســرعت وثبــت تخلفــات داشــته اســت.
وي درادامــه اشــاره اي هــم بــه پاســگاه هــاي پلیــس راه ، اصفهــان 

- ســگز ي، اصفهــان - شــهرکرد و اصفهــان- ســمیرم داشــت 
ودرایــن بــاره افــزود: تا1مــاه آینــده عملیــات اجرائــي ایــن پاســگاه 
ــي اســت کــه 4پاســگاه پلیــس راه  هــا آغازمــي شــود وایــن درحال

اصفهــان - شــیراز، نجــف آبــاد، ســه راهــي دامنــه و نیــک آبــاد نیــز 
ــارات تخصیصــي  ــن واعتب ــت زمی ــودن وضعی ــس از مشــخص نم پ

ــي خواهنــد رســید. ــه اجرائ ــه مرحل ــان ســال جــاري ب تاپای
ــه هــاي اســتان اصفهــان در  مدیــرکل اداره کل حمــل ونقــل وپایان
خصــوص پاســگاه پلیــس راه  محــور اصفهــان - نائیــن نیــز عنــوان 
کــرد: مقررشــده بــود ایــن پاســگاه بــه مناســبت عیــد ســعید فطــر 
افتتــاح  شــود امــا بــه دلیــل مشــکل کــم آبــي ایــن امــر بــه تعویــق 
افتــاد لــذا پــس از رفــع ایــن مســئله ،عملیــات ســاختما نــي ایــن 

پاســگاه انجــام وبــه مرحلــه اجرائــي خواهدرســید.
ــاج معــاون ایــن  ــان ایــن نشســت علیرضــا صفــا ت همچنیــن درپای
ــگاه  ــي پاس ــرد وارزیاب ــنجش عملک ــوص س ــز در خص اداره کل نی
هــاي پلیــس راه کشــور اظهارداشــت: بــراي اولیــن باردرکشــورطي 
ــده  ــا فرمان ــده ب ــل آم ــه عم ــاي ب ــي ه ــرر و هماهنگ ــات مک جلس
قــرارگاه پلیــس راه اســتان ، تعداد20شــاخص بــراي ســنجش 
ــه  ــه ب ــد ک ــن گردی ــاي اســتان تعیی ــرد پاســگاه ه ــي عملک وارزیاب
موجــب آن پاســگاه هــاي پلیــس راه نائیــن ودامنــه در ایــن ارزیابــي 

ــه هــاي برترشــدند. ــه کســب رتب ــق ب موف
ــرارگاه پلیــس راه اســتان  ــده ق ــان ســرهنگ پورقصــري فرمان درپای
ــاي  ــه ه ــل وپایان ــل ونق ــروه حم ــي وکاگ ــوش امان ــان از داری اصفه
اســتان کــه عملیــات بهســازي و مرمــت ســاختمان پاســگاه هــاي 
پلیــس راه را در کوتــاه تریــن زمــان ممکــن بــه صــورت جهــادي بــه 

ســرانجام رســانیدند قدردانــي و تشــکرنمود.
شــایان ذکراســت: درایــن نشســت عــالوه برداریــوش امانــي ،رئیــس 
ــن  ــس راه اســتان، همچنی ــاي پلی ــان پاســگاه ه ــس و فرمانده پلی
ــاي  ــراه اعض ــه هم ــتان ب ــل کاالي اس ــل ونق ــون حم ــت کان ریاس
ــل  ــات اداره کل حم ــالن اجتماع ــون درس ــن کان ــره ای ــت مدی هیئ

ــان برگزارشــد. ــاي اســتان اصفه ــه ه ــل وپایان ونق

بــه گــزارش پایــگاه خبــری شــمیم ایــران بــه نقــل از اداره ارتباطــات 
رســانه ای شــهرداری اصفهــان، تفاهم نامــه توســعه زیرســاخت 
ــان و  ــهرداری اصفه ــارکت ش ــا مش ــان ب ــوری اصفه ــبکه فیبرن ش
ــان، ســازمان  ــات اســتان اصفه ــاوری اطالع اداره کل ارتباطــات و فن
ــتان  ــرات اس ــرکت مخاب ــان، ش ــتان اصفه ــه اس ــی رایان ــام صنف نظ
اصفهــان و اداره کل تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی منطقــه 
مرکــزی منعقــد و بــا حضــور دکتــر محمــد واعظــی، وزیــر ارتباطات 
و فنــاوری اطالعــات، دکتــر مهــدی جمالــی نــژاد شــهردار اصفهــان 

بــه امضــا رســید.
ــبکه  ــاخت های ش ــه زیرس ــای تفاهم نام ــم امض ــن در مراس همچنی
ــس  ــران، رئی ــرات ای ــرکت مخاب ــل ش ــان مدیرعام ــوری اصفه فیبرن
ســازمان فنــاوری اطالعــات کشــور، اســتاندار اصفهــان، مدیرعامــل 
ــرات  ــرکت مخاب ــل ش ــل، مدیرعام ــل ایرانس ــراه اول، مدیرعام هم
ــاوری اطالعــات اســتان  ــرکل ارتباطــات و فن اســتان اصفهــان، مدی
ــی و اســتانی  ــران و مســئوالن مل اصفهــان و جمــع کثیــری از مدی

نیــز حضــور داشــتند.
گفتنــی اســت کــه ایــن تفاهم نامــه در آینــده ای نزدیــک بــه 
ــرای اجــرا منتهــی  ــن شــهرداری و بخــش خصوصــی ب ــرارداد بی ق

ــد. ــد ش خواه
ــی	در	 ــه	عطف ــان	نقط ــهر	اصفه ــوری	ش ــعه	فیبرن توس

ــت	. ــران	اس ــرات	ای ــخ	مخاب تاری
ــران در مراســم  ــرات ای ــل شــرکت مخاب رســول ســرائیان، مدیرعام
ــرد:  توســعه  ــار ک ــی اظه ــای ارتباطــی و مخابرات ــه پروژ ه ه افتتاحی
ــی در  ــان نقطــه عطف ــهر اصفه ــوری ش ــر ن ــبکه فیب زیرســاخت ش

تاریــخ شــرکت مخابــرات ایــران در راســتای گســترش شــبکه ملــی 
اطالعــات اســت کــه اســتان اصفهــان آغازگــر ایــن مهــم اســت.

وی بــا بیــان اینکــه ســاخت اصلــی شــبکه ملــی اطالعــات پهنــای 
ــاری از  ــای تج ــازل و واحده ــه من ــوری ب ــر ن ــاندن فیب ــد و رس بان
اولویت هــای شــرکت مخابــرات اســت، بیــان کــرد: اســتان اصفهــان 
ــد اســت  ــه پیشــگام اســت و امی ــن زمین ــوت در ای ــوان پایل ــه عن ب
ــاط کشــور  ــان ممکــن در ســایر نق ــن زم ــن توســعه در کوتاه تری ای

ــد. ــرداری برس ــه بهره به ب
مدیرعامــل شــرکت مخابــرات ایــران بــا بیــان اینکــه اولویت نخســت 
در کار مدیریــت جدیــد، اجــرای طــرح شــبکه ملــی پهن باند کشــور 
اســت، گفــت: ســرعت دسترســی بــه اینترنــت بــه صــورت میانگیــن 

بــه یــک مگابایــت بــر ثانیــه رســیده اســت.
در حــال حاضــر شــهرداری اصفهــان دارای شــبکه اختصاصــی فیبــر 
نــوری اســت و بــه همیــن جهــت توســعه ایــن زیرســاخت در ســطح 
شــهر اصفهــان امکانــی را فراهــم مــی آورد که همــه اپراتورهــا، بخش 
ــرداری  ــکان بهره ب ــز ام ــی نی خصوصــی و ســایر دســتگاه های اجرای

از ایــن شــبکه را داشــته باشــند.
ــن  ــی الزم را بی ــکاری و هماهنگ ــوری هم ــر ن ــبکه فیب ــعه ش توس
ــم  ــات فراه ــه ارتباط ــان عرص ــایر متولی ــان و س ــهرداری اصفه ش
ــوازی کاری  ــیاری از م ــه بس ــن تفاهمنام ــاد ای ــا انعق ــد و ب می کن
ادارات در حــوزه ارتباطــات از بیــن رفتــه و اســتفاده بهینــه از منابــع 
ــران  ــالمی ای ــوری اس ــای جمه ــن نامه ه ــن و آئی ــا قوانی ــق ب مطاب

صــورت می گیــرد.

ــی  ــا صلوات ــران، علیرض ــمیم ای ــری ش ــگاه خب ــزارش پای ــه گ ب
ــتی در  ــی و بهداش ــای درمان ــش واحده ــی نق ــت بررس در نشس
ترافیــک شــهر اصفهــان اظهارداشــت: معضــالت ترافیکــی در 
حــوزه درمــان و بهداشــت را بایــد فراتــر از خیابــان آمــادگاه و بــه 
طــور ریشــه ای در نظــر گرفــت چــرا کــه در حــال حاضــر عرضــه 
ــب آن  ــع نامناس ــا توزی ــه و ب ــورت نگرفت ــبی ص ــای مناس و تقاض

ــتیم. ــرو هس روب
وی افــزود: مســئله تــردد بــاال در خیابــان آمــادگاه و مجتمــع هــای 
پزشــکی در آن از گذشــته وجــود داشــته امــا متأســفانه امــروزه در 
خیابــان هایــی همچــون هشــت بهشــت غربــی، رودکــی و محتشــم 

کاشــانی آمــادگاه هــای دیگــری در حــال شــکل گیــری هســتند.
معــاون حمــل ونقــل و ترافیــک شــهرداری اصفهــان تصریــح کــرد: 
بخــش عمــده ای از مراکــز درمانــی موجــود فاقــد پارکینــگ 
مناســب هســتند و عــدم وجــود بســترهای حمــل و نقــل عمومــی 

ــن زده اســت. ــن مســئله دام ــه ای ــز ب ــا نی ــکان ه ــن م در ای
ــن  ــالح قوانی ــمت اص ــه س ــد ب ــه بای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب صلوات
ادامــه داد: خــالء هــای فعلــی در قانــون جوابگــوی  برویــم 
ــط  ــی مرتب ــروزه نیســت، مســائل ترافیک ــای ام ــات و نیازه اقتضائ
ــاد  ــک نه ــد و ی ــی طلب ــا را م ــان همبســتگی همــه نهاده ــا درم ب

ــد. ــرف کن ــکالت را برط ــد مش ــی توان ــی نم ــه تنهای ب
وی یــادآور شــد: در خیابــان هــای ابوالحســن اصفهانــی و شــهدای 
خواجــو بــه طــور تقریبــی کارکردهــای خــود را پیــدا کــرده انــد و 

تــوان کاربــری جدیــدی در آن هــا وجــود نــدارد.
معــاون حمــل و نقــل و ترافیــک شــهرداری اصفهــان خاطرنشــان 
کــرد: تمامــی بیمارســتان هــا از جملــه ســینا، عیســی بــن مریــم 
ــه الزم  ــان هســتند ک ــه گریب ــا مشــکالتی دســت ب ــید ب و خورش
ــت در  ــی، دس ــی و مدیریت ــگاهی درمان ــان دانش ــت کارشناس اس

ــه میــدان بیاینــد. ــرای حــل آن ب دســت هــم ب
ــه  ــس شــورای اســالمی ب ــری از مجل ــه گ ــد مطالب ــزود: بای وی اف
ــهر و  ــالمی ش ــورای اس ــرف ش ــه ای از ط ــن الیح ــیله تدوی وس
ــی اســتان هــا در همیــن رابطــه  ــم آن از ســوی شــورای عال تقدی
ــل و  ــای حم ــاخت ه ــرا زیرس ــود چ ــرد و بررســی ش صــورت بگی
نقــل عمومــی توســط دولــت بــه اصفهــان صــورت نگرفتــه اســت.
صلواتــی بــا اشــاره بــه اینکــه راهکارهــای کوتــاه مدتــی بــرای آرام 
و روان ســازی ترافیــک شــهر در نظــر گرفتــه شــده اســت، گفــت: 

فرهنــگ ســازی، نصــب تجهیــزات پیشــرفته در راســتای حمــل و 
نقــل هوشــمند، نصــب دوربیــن هــای کنتــرل ترافیــک در ســطح 
شــهر و فرهنــگ اســتفاده از دوچرخــه بــرای ایجــاد حمــل و نقــل 
ــوس  ــط اتوب ــداث 5 خ ــرانی و اح ــاوگان اتوبوس ــازی ن ــاک، نوس پ

واحــد بــا ســوخت یــورو5 از ایــن جملــه انــد.
وی در پایــان بیــان داشــت: هــر مســئله ای زمینــه ســازی هــای 
خــود را نیــاز دارد و بــرای اجــرای درســت آن بایــد پیوســت هــای 
ــده  ــف ش ــی تعری ــه خوب ــی ب ــانی و انتظام ــالع رس ــی، اط ترافیک
ــرد. ــه فکــری آن در ذهــن شــهروندان شــکل بگی ــا زمین باشــد ت
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الحمــد  الرحیــم  الرحمــن  ا...  بســم 
اهلل رب العالمیــن وصلــی علــی ســیدنا 
الطاهریــن الطیبــن  وال  )ص(  محمــد 

مقــدس  برپیشــگاه  وســالم  درود  بــا 
ولیعصر)عــج( حضــرت 

پــاک  بــرروان  وســالم  درود 
ــام  ــران ام ــوری اســالمی ای بنیانگذارجمه

ا  شــهد
برمقــام معظــم رهبــری  درود وســالم 
ــزت وپربرکــت  ــا ع وآرزوی طــول عمــر ب

ــوار ــتوده بزرگ ــرای آن س ب
شــهدا،   طیبــه  بــرارواح  ســالم  درود 

مبارکــه  شهرســتان  شــهدای 
بــه  دارم  واحتــرام  ادب  عــرض ســالم 
کلیــه مدیــران مســئولین ائمــه جماعــات 
اصنــاف  بویــژ  همــکاران  همشــهریان 
شهرســتان  کــش  زحمــت  وکســبه 

مبارکــه
    احترامــا اینجانــب ســید مصطفــی 
هاشــمی رئیــس اتــاق اصنــاف شهرســتان 
اتــاق  عملکــرد  از  گزارشــی  مبارکــه 
اصنــاف در طــی دوره تصــدی اینجانــب و 
هیــات رئیســه فعلــی را جهــت اســتحضار 

ــی رســانم: ــرض م ــه ع ب
    ابتــدا اینجانــب از زحمــات بــی دریــغ 
ــه  ــره اتحادی ــات مدی ــا و هی ــه روس کلی
ــی  ــاف  در ط ــاق اصن ــی  ات ــای صنف ه
ســالهای گذشــته تــا کنــون کــه موجبــات 
رونــد رو بــه جلــو اتــاق اصنــاف در ایــن 
ــی  ــان م ــات ایش ــون زحم ــالها را مدی س
ــم.  ــی نمای ــی م ــکر و قدردان ــیم  تش باش
اینجانــب از خــرداد مــاه ســال 1392 
بعنــوان رئیــس، مســئولیت اتــاق اصنــاف 
ــا  ــدت ب ــن م ــم و در ای ــده گرفت را برعه
همــکاری و همیــاری هیــات رئیســه و 
ــی  ــای صنف ــه ه ــرم اتحادی ــای محت روس
اقداماتــی انجــام پذیرفــت کــه بطــور 

ــه : ــوان ب ــی ت خالصــه  م

1- جابجایــی محل اتاق اصناف
 2- تشــکیل هیــات عــزاداری ابــا عبدالــه 

الحســین اصنــاف 
بــه  و  منظــم  جلســات  برگــزاری   -3
ــای  ــالس ه ــه و اج ــات رئیس ــع هی موق

عمومــی اتــاق اصنــاف
کمیســیون  جلســات  در  4-شــرکت 

منظــم   بطــور  نظــارت 
5-تحویــل گرفتــن خــودرو اتــاق اصنــاف 
اداره  اختیــار  در  امانــی  بصــورت  کــه 
ــه  ــرار گرفت ــارت ق ــدن و تج ــت، مع صنع

ــود ب
ــیکلت  ــتگاه موتورس ــک دس ــد ی 6- خری
و  اصنــاف  اتــاق  زمیــن  فــروش   -7
ــروش  ــد و ف ــه خری ــا کمیت ــکاری ب هم
ــن رابطــه 8-  ــاف در ای ــاق اصن ــن ات زمی
ــاق  ــکان ات ــت اس ــاختمان جه ــد س خری
اصنــاف و 12 اتحادیــه صنفــی 9- خریــد 
در  واقــع  زمیــن  مربــع  متــر   11800
ــزاری  ــه 10- برگ ــه 9 صفائی ــل محل مقاب
کالســهای آمــوزش فقــه در بــازار بــا 
همــکاری پایــگاه و حــوزه بســیج اصنــاف 
ــاج  ــرم ح ــه محت ــام جمع ــور ام ــا حض ب

ــدی ــا محم آق
ــیون اداری  ــتم اتوماس ــاء سیس 11- ارتق

ــاف  ــاق اصن ات

12- راه انــدازی ســامانه پیــام کوتــاه 
ــاف  ــاق اصن ــی ات ــط عموم ــاء رواب و ارتق
زمیــن  تجــاری  پروانــه  پیگیــری   -13
روســای  همــکاری  بــا  اصنــاف  اتــاق 
محتــرم اتحادیــه و هیــات رئیســه بــا 
تشــکر و قدردانــی از زحمــات ایشــان در 

ــوص ــن خص ای
ــکیل کمیتــه خریــد و فــروش  14- تش
ــان  ــاب آقای ــاف و انتخ ــاق اصن ــن ات زمی
غالمعلــی    ، بیدآبــادی  غالمحســین 
ــه  ــدرت ال ــی ، ق ــاس رئیس ــاری، عب مخت

ــاری ــر فخ ــدی، ناص محم
ــه  ــه مبارک ــپاه ناحی ــا س ــکاری ب 15-هم
بســیج  هفتــه  مراســم  برگــزاری  در 
وحضــور فعــال کلیــه اتحادیــه هــا در 

ــم  ــن مراس ای
محتــرم  نیــروی  بــا  همــکاری   -16
همایشــهای  برگــزاری  در  انتظامــی 
پلیــس ، امنیــت ، اصنــاف در ایــن مــدت 
محتــرم  شــبکه  بــا  17-همــکاری 
بهداشــت و درمــان شهرســتان جهــت 
رفــع مســائل و مشــکالت اصنــاف در 

ایــن حــوزه 
ــا  ــی ب ــگاه ای فصل ــزاری نمایش 18-برگ
همــکاری روســا و هیــات رئیســه محتــرم 
اتحادیــه هــا  اشــاره نمــود.  یکــی از 
در  شــده  انجــام  اقدامــات  مهمتریــن 
ایــن مــدت فــروش زمیــن اتــاق اصنــاف  
ــی  ــری م ــهید منتظ ــان ش ــع در خیاب واق
ــئولین  ــه مس ــا دارد از کلی ــه ج ــد ک باش

ــته   ــالهای گذش ــه در س ــاف ک ــاق اصن ات
ــداری  ــه خری ــبت ب ــود نس ــت خ ــا هم ب
اقــدام نمودنــد تشــکر و  ایــن زمیــن 

ــردد.  ــی گ قدردان
زمیــن  اینجانــب  تصــدی  از  پــس 
ــید و در  ــروش رس ــه ف ــاف  ب ــاق اصن ات
ــب  ــا تصوی ــه ای ب ــتا )کمیت ــن راس همی
ــه  ــد ک ــکیل گردی ــی تش ــالس عموم اج
ــه   ــن کمیت ــه اشــاره شــد ای ــه ک همانگون
ــک  ــن  ی ــروش زمی از وجــه حاصــل از ف
در  واقــع  مســکونی  ســاختمان  بــاب 
متــر   11800 و  بهمــن   22 خیابــان 
مربــع زمیــن  واقــع در مقابــل محلــه 
کــه  نمــود(  خردیــداری  صافئیــه   9
ــاف  ــاق اصن ــر ات ــکان دفت ــاختمان اس س
و اتحادیــه صنفــی وزمیــن مذکورنیــز 
ــای دائمــی  جهــت تاســیس نمایشــگاه ه
ــه  ــا توج ــت و ب ــده اس ــی ش ــش بین پی
ــکونی  ــور مس ــاختمان مذک ــه س ــه اینک ب
ــاق  ــر ات ــتقرار دفت ــت اس ــد جه ــی باش م
ــاز  ــی نی ــای صنف ــه ه ــاف و اتحادی اصن
ــه تغییــرات و بازســازی داشــت کــه در  ب
ــی  ــد نمایندگان ــرر گردی ــتا مق ــن راس ای
ــام  ــت انج ــاف جه ــاق اصن ــائ ات از اعض
انتخــاب  ســاختمان  بازســازی  امــور 
ــوع در  ــرح موض ــس از ط ــه پ ــد ک گردن
ــان  ــاف آقای ــاق اصن ــی ات ــالس عموم اج
ناصــر فخــاری) نائــب رئیــس اول( و رضــا 

مختــاری ) خزانــه دار( اتــاق اصنــاف بــه 
ــس  ــد و پ ــاب گردیدن ــور انتخ ــن منظ ای
طبقــه  بازســازی،  مراحــل  انجــام  از 
ــاه ســال  همکــف ســاختمان در بهمــن م
ــه  ــاف ب ــاق اصن ــر ات ــل و دفت 94 تکمی
و  گردیــد  منتقــل  فــوق  ســاختمان 
ــاق  ــه ات ــی ک ــن معضالت ــی از بزرگتری یک
ــا  ــته ت ــالهای گذش ــی س ــاف در ط اصن
ــود و  ــان ب ــه گریب ــا آن دســت ب کنــون ب
ســالیانه متحمــل پرداخــت هزینــه هــای 
ــع  ــد مرتف ــی ش ــاء م ــاره به ــنگین اج س

ــد.  گردی
ــش از  ــدت بی ــن م ــی ای ــذا  در ط علیه
اجــالس  و  رئیســه  هیــات  30 جلســه 
کــه  تشــکیل  منظــم  بطــور  عمومــی 
در ایــن جلســات مســائل و مشــکالت  
ــت  ــبه تح ــی و کس ــای صنف ــه ه اتحادی
ــت  ــه در جه ــد ک ــرح گردی ــش مط پوش
رفــع ایــن مشــکالت اقداماتــی انجــام 
ــع  ــکالت مرتف ــی از مش ــه و برخ پذیرفت
گردیــده  و مســائل و مشــکالتی نیــز 
علیرغــم پیگیــری هــای بعمــل آمــده 
وجــود دارد کــه  مــی تــوان بــه تاســیس 
ــن ســال  ــی هــای مصــرف در چندی تعاون
ــت  ــدون رعای ــه ب ــود ک ــاره نم ــر  اش اخی
ضوابــط و قوانیــن نظــام صنفــی در حــال 

گســترش و فعالیــت مــی باشــند . 
یکــی دیگــر از معضالتــی کــه کســبه 

شهرســتان بــا آن دســت بــه گریبــان 
زیــاد  تعــداد  وجــود  باشــند  مــی 
ــن  دســتفروش در ســطح شــهر و همچنی
ــهرداری   ــط ش ــای روز توس ــاد بازاره ایج
اتــاق علیرغــم   ایــن  مــی باشــد کــه 
مکاتبــات متعــدد و پیگیــری هــای مکــرر 
ــور  ــا حض ــه ب ــن جلس ــزاری چندی و برگ
ــه نتیجــه  ــون ب ــا کن ــط ت مســئولین ذیرب
حاضــر  حــال  در  و  نرســیده  خاصــی 
زیــادی دســتفروش در ســطح  تعــداد 
ــغول  ــه ای مش ــچ ضابط ــدون هی ــهر ب ش
روز  بازارهــای  و  باشــند  فعالیــت مــی 
نیــز بــدون هماهنگــی بــا اتــاق اصنــاف و 
ــدون رعایــت  ــط  و ب ــه هــای ذیرب اتحادی
ــترش  ــه گس ــی رو ب ــام صنف ــن نظ قوانی
ــا  ــتا صرف ــن راس ــه  در ای ــد ک ــی باش م

کســبه زحمتکــش کــه ســالیانه متحمــل 
ــه  ــی از جمل ــه هــای گزاف پرداخــت هزین
 ، پیشــه  و  کســب  عــوارض  مالیــات، 
حــق عضویــت اتحادیــه ، حــق بیمــه 
و دیگــر هزینــه هــای پروانــه کســب 
و هزینــه هــای جــاری  مــی گردنــد 

ــز  ــی نی ــد و از طرف ــده ان ــرر گردی متض
قشــر زحمتکشــی کــه در بــازار هــای 
روز مشــغول فعالیــت و  اکثــرا از هــم 
ــاد(  ــیخ آب ــب) ش ــای اینجان ــه ای ه محل
مــی باشــند تــا کنــون بدلیــل  عــدم 
زیــان  و  ضــرر  متحمــل  ســاماندهی  
ــا مشــکالت  ــادی شــده و همــه روزه ب زی
فراوانــی روبــرو هســتند کــه مــی بایســت 
در جهــت رفــع مســائل و مشــکالت ایــن 
قشــر زحمتکــش کــه  تنهــا ممــر درآمــد 
فروشــندگی  و  روز  بازارهــای  ایشــان  
اتخــاذ  الزم  تمهیــدات  سیارمیباشــد 

ــردد.  گ
همچنیــن یکــی دیگر از مشــکالت اصناف 
ــی  ــه کارگاه ــرداری منطق ــره ب ــدم به ع
شــهر مبارکــه مــی باشــد کــه شــهرداری 
جلســات  برگــزاری  علیرغــم  محتــرم 
متعــدد بــا اتحادیــه هــای ذیربــط  اقــدام 
محسوســی در ایــن راســتا  انجــام نــداده 
ــم  ــی علیرغ ــی کارگاه ــای صنف و واحده
ــون  ــا کن ــده ت ــن ش ــغ تعیی ــز مبال واری
ــذاری  ــت واگ ــی در جه ــه اقدام هیچگون
ایجــاد  زمینهــای منطقــه کارگاهــی و 
امکانــات از طــرف شــهرداری در ایــن 
منطقــه را شــاهد نبــوده انــد  کــه درایــن 
جــا  از شــهرداری محتــرم تقاضــا دارد در 
جهــت رفــع مســائل و مشــکالت اصنــاف 
کــه بــه مــواردی از آن اشــاره گردیــد  بــا 
ایــن اتــاق همــکاری و اهتمــام  بیشــتری 
توجــه  بــا  همچنیــن   . باشــد  داشــته 
دارای  مبارکــه  شهرســتان  اینکــه  بــه 
حــدود 6000 هــزار واحــد صنفــی فعــال 

پیشــنهاد مــی گــردد در  باشــد  مــی 
ــی  ــکالت مال ــائل و مش ــع مس ــت رف جه
ــه  ــا آن مواج ــون ب ــا کن ــه ت ــاف ک اصن
ــه  ــهیالت هم ــت تس ــرای دریاف ــوده وب ب
ــند   ــی باش ــرگردان م ــا س روزه در بانکه
ارزان  تســهیالت  ایجــاد  جهــت  در  و 
قیمــت  بــرای ایــن قشــر زحمتکــش 
ــردد  ــکیل گ ــاف تش ــنه اصن ــرض الحس ق
ــردد   ــق گ ــر محق ــن ام ــه ای و در صورتیک
ــه اصنــاف مــی باشــد.   خدمــت بزرگــی ب
ــو  ــوان عض ــب بعن ــال اینجان ــی الیح عل
ایــن  کوچکــی از جامعــه اصنــاف  در 
مــدت بعنــوان رئیــس  اتــاق اصنــاف 
انجــام وظیفــه نمــوده ام ودر آینــده نیــز 
ــادم  ــردم خ ــاب گ ــه انتخ ــمتی ک درهرس
ــرم  ــر حقــوق کســبه محت ــاف و پیگی اصن
شهرســتان مــی باشــم  و در پایــان از 
شهرســتان  محتــرم  مســئولین  کلیــه 
باالخــص فرمانــدار محتــرم ،اداره محتــرم 
ــتری  ــرم دادگس ــس محت ــات ، رئی اطالع
و دادســتان محتــرم شهرســتان ،ائمــه 
مبارکــه  شهرســتان  جمعــه  محتــرم 
ــپاه  ــرم مبارکه،س ــه محت ــام جمع بویژام
محتــرم ناحیــه مبارکــه، نیــروی محتــرم 

اطالعــات  محتــرم  پلیــس  انتظامــی، 
و امنیــت نیــروی انتظامــی ،  ریاســت 
ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــرم اداره صنع محت
، اعضــاء محتــرم کمیســیون نظــارت، 
شهرســتان  اصنــاف  بســیج  حــوزه 
تعزیــرات  محتــرم  مبارکــه،اداره 
بهداشــت  محتــرم  ،شــبکه  حکومتــی 
امورمالیاتــی  محتــرم  ودرمــان،اداره 
اتحادیــه  محتــرم  ی  روســا  کلیــه  و 
ــه  ــرم اتحادی ــره محت ــات مدی ــا  ، هی ه
ــاق  ــرم ات ــدان محت ــی وکارمن ــای صنف ه
اصنــاف و کســبه محتــرم شهرســتان کــه 
در ایــن مــدت اتــاق اصنــاف را در جهــت 
ــاری  ــاف ی ــع مســائل و مشــکالت اصن رف
ــگزاری را  ــکر و سپاس ــال تش ــد کم نمودن
ــه  ــق و ســربلندی هم ــم و توفی ــی نمای م
ــئلت  ــال مس ــد متع ــزان را از خداون عزی

ــم .    ــی نمای م
ســید مصطفی هاشمی   

گزارش	عملکرد	اتاق	اصناف	شهرستان	مبارکه
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مدیر	منطقه	7	شهرداری	اصفهان	گفت:
کیفیت	ساخت	تقاطع	غیرهمسطح	25	آبان	در	

باالترین	حد	ممکن	قرار	دارد	.

ــل از اداره  ــه نق ــران ب ــمیم ای ــری ش ــگاه خب ــزارش پای ــه گ ب
ــاطوری  ــر ش ــان، علی اصغ ــهرداری اصفه ــانه ای ش ــات رس ارتباط
را  خدمت رســانی  عرصــه  در  کیفــی  شــاخص های  ارتقــای 
و  دانســت  ایــن منطقــه  برنامه هــای  اولویــت در  مهم تریــن 
اظهــار کــرد: ایــن کیفیــت در ســاخت پــروژه بزرگــی همچــون 
ــرداری  ــه بهره ب ــه زودی ب ــه ب ــان ک تقاطــع غیرهمســطح 25 آب

ــرار دارد. ــن ق ــد ممک ــن ح ــد، در باالتری می رس
ــروژه 64  ــن پ ــه ای ــن دهان ــه بزرگ تری ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــه در پل هــای شــهری محســوب  متــر اســت و بزرگ تریــن دهان
می شــود، افــزود: ایــن پــل بــه طــول حــدود 572 متــر و عــرض 

17 متــر شــامل 2 بانــد اســت.
مدیــر منطقــه 7 شــهرداری اصفهــان بیــان کــرد: جدول گــذاری، 
ســاماندهی  و  ســطحی  آب هــای  دفــع  چاه هــای  حفــر 
ــان  ــان خیاب ــر همســطح 25 آب ــای اطــراف تقاطــع غی پیاده رو ه

ــت. ــل اس ــال تکمی ــدرس در ح م
ــش  ــر کاه ــالوه ب ــان ع ــطح 25 آب ــع غیرهمس ــزود: تقاط وی اف
ــان کاوه و تســهیل عبــور و مــرور خــط  ترافیــک محــدوده خیاب
ــیر  ــا در مس ــردد خودروه ــازی ت ــرب، در روان س ــه غ ــرق ب ش

ــت . ــذار اس ــز تاثیرگ ــوب نی ــه جن ــمال ب ش

مدیرمنطقه	یک	شهرداری	اصفهان:
سامانه	137	پل	ارتباطی	بین	شهروندان	و	

مدیران	شهری	است	.
ــد عصــارزادگان  ــران ، حمی ــمیم ای ــری ش ــگاه خب ــزارش پای ــه گ ب
پاســخگوی   137 مردمــی  ارتبــاط  اداره  مرکــز  در  بــا حضــور 

ــرد:   ــار ک ــد و اظه ــه ش ــن منطق ــهروندان ای ش
و  تقویــت مشــارکت شــهروندان  بــرای  فرصتــی   137 ســامانه 

زمینــه ای بــرای بررســی مشــکالت مــردم اســت.
ــازی و  ــگ س ــدی، فرهن ــی ، کارآم ــه پویای ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــزود:  ــم ســامانه 137 اســت، اف ــای مه ــه ه اطــالع رســانی از مولف
بــا توجــه بــه رشــد جوامــع بشــری و پیشــرفت ارتباطــات و 
ــا بتــوان از ســرمایه  ــه مدیریــت خاصــی اســت ت ــاز ب اطالعــات، نی

ــرد. ــی را ب ــره کاف ــی به ــانی و اجتماع ــای انس ه
مدیــر منطقه یک شــهرداری اصفهان تصریح کرد: 

ــه شــناخت مســائل و مشــکالت شــهروندان کمــک  ســامانه 137 ب
مــی کنــد همچنیــن یــک پــل ارتباطــی بیــن شــهروندان و 

ــت. ــهری اس ــئوالن ش مس
کرد:  عنوان  عصارزادگان 

ســامانه  ایــن  انــدازی  راه 
هــر  ارائــه  راســتای  در 
بــه  خدمــات  بیشــتر  چــه 
ــن رو  ــوده از ای ــهروندان ب ش
تــالش خواهیــم کــرد کــه 
انتقــادات،  از  کــدام  هیــچ 
و  مشــکالت  مســائل، 
پیشــنهادات مــردم در رابطــه 
ــهری  ــت ش ــوزه مدیری ــا ح ب
ــد . ــی نمان ــخ باق ــدون پاس ب

اجرای	طرح	روان	سازي	ترافیک	خیابان	حافظ/	خیابان	آقا	نوراهلل	نجفي	در	
دست	تملک	و	آزادسازي	است	.

ساماندهی	و	اصاح	هندسی	میدان	آل	محمد

مدیــر منطقــه ســه شــهرداري اصفهــان گفــت: بــر اســاس 
کمیســیون مــاده پنــج ابــالغ شــده اســتانداري اصفهــان،  خیابــان 
ــاز  ــاخت و س ــکان س ــه ام ــدون هیچ گون ــي ب ــوراهلل نجف ــا ن آق

ــت. ــازي اس ــک و آزادس ــت تمل ــاري، در دس تج
بــه گــزارش پایــگاه خبــری شــمیم ایــران ، اداره ارتباطــات 
رســانه ای شــهرداری اصفهــان، حســین کارگــر در خصــوص 
دسترســي  امــکان  و  حافــظ  خیابــان  ترافیــک  روان ســازي 
ــان  ــرد: خیاب ــار ک ــازار اظه ــام )ره( و ب ــدان ام ــه می ــهروندان ب ش
آقــا نــوراهلل نجفــي در مســیر شــمالي جنوبــي خیابــان حافــظ تــا 
باب الحســین در خیابــان نشــاط بــه طــول 720 و عــرض 14 متــر 

ــت. ــازي اس ــک و آزادس ــت تمل در دس

وی افــزود: بهره بــرداري ایــن خیابــان در کاهــش ترافیــک هســته 
ــات  ــه خدم ــت ارائ ــي جه ــي هاي محل ــهر و دسترس ــزي ش مرک

ــر بســزایي داشــته باشــد. ــد تاثی ــدادي مي توان ام
ــون 51  ــه داد:  تاکن ــان ادام ــه ســه شــهرداري اصفه ــر منطق مدی
ــا توجــه بــه  درصــد از آزادســازي ایــن طــرح انجــام شــده کــه ب
ــا منطقــه ســه، عملیــات  ــکان محتــرم ب توافقــات و همــکاري مال

ــرد. ــورت مي پذی ــي آن ص اجرای
کارگــر بــه هزینــه کلــي 50 میلیــارد ریالــي ایــن پــروژه اشــاره و 
اضافــه کــرد:  طبــق کمیســیون مــاده پنــج بــه دلیــل عــرض کــم 
ــه امــکان ســاخت و  ایــن گــذر و جلوگیــري از ترافیــک، هیچ گون

ســاز تجــاري در ایــن خیابــان وجــود نخواهــد داشــت.  

مدیــر منطقــه 7 شــهرداری اصفهــان اعــالم کــرد: جــدول گــذاری 
ــا  ــر و ب ــول2000 مت ــه ط ــد ب ــان آل محم ــاماندهی خیاب و س
مســاحتی بیــش از 750 مترمربــع بلــوک فــرش درحــال تکمیــل 

اســت.
ــاطوری  ــر ش ــران ، اصغ ــمیم ای ــری ش ــگاه خب ــزارش پای ــه گ ب
اظهارکــرد، در خصــوص ســاماندهی میــدان آل محمــد و تبدیــل 
آن بــه چهــارراه، گفــت: روان ســازی ترافیکــی معابــر و رفــع نقــاط 

حادثــه خیــز در دســتور کار ایــن منطقــه قــرار گرفتــه اســت.
ــی  ــالح هندس ــط و اص ــوژ وس ــاماندهی رفی ــد: س ــادآور ش وی ی
میــدان واقــع در، خیابــان  آل محمــد و همچنیــن مناســب ســازی 

پیــاده رو هــا بــرای عبــور عابــران پیــاده اجــرا شــد.

مدیــر منطقــه 7 شــهرداری اصفهــان تصریــح کــرد: جــدول 
ــه طــول 2000 متــر  ــان آل محمــد ب گــذاری و ســاماندهی خیاب
ــال  ــرش در ح ــوک ف ــع بل ــش از 750 مترمرب ــاحتی بی ــا مس و ب

ــت. ــل اس تکمی

آغاز	فعالیت	های	اجرایی	نمایشگاه	بزرگ	
صنایع	دستی	اصفهان

مدیر	کل	میراث	فرهنگی	استان	اصفهان	
از	افزایش	ظرفیت	هتل	های	اصفهان	تا	

پایان	سال	جاری	خبر	داد بــه گــزارش پایــگاه خبــری شــمیم ایــران بــه نقــل از روابــط عمومــی 
اداره کل میــراث فرهنگــی اســتان اصفهــان، همزمــان بــا آغــاز هفتــه 
ــدا هیجــاوی رئیــس بخــش آســیا و اقیانوســیه  ــا حضــور غ ــت، ب دول
ــورای  ــاور ش ــی مش ــد الفارس ــتی، احم ــع دس ــی صنای ــورای جهان ش
جهانــی صنایــع دســتی، مدیــر کل میــراث فرهنگــی اســتان اصفهــان، 
ــتی  ــع دس ــاون صنای ــور، مع ــتی کش ــع دس ــاون صنای ــاور و مع مش
ــتی،  ــع دس ــه صنای ــاالن عرص ــدان و فع ــی از هنرمن ــتان و جمع اس
عملیــات اجرائــی یکــی از بزرگتریــن نمایشــگاه هــای صنایــع دســتی 

ــد. ــاز گردی کشــور آغ
مدیــر کل میــراث فرهنگــی اســتان اصفهــان در حاشــیه ایــن مراســم 
تأکیــد کــرد: عملیــات اجرائــی ایــن نمایشــگاه همزمــان بــا نکوداشــت 

هفتــه دولــت و بــا حضــور خانــم هیجــاوی آغــاز شــد.
ــدان  ــور هنرمن ــا حض ــگاه ب ــن نمایش ــزود: ای ــاری اف ــه ی ــدون ال فری
ایرانــی و هنرمنــدان خارجــی شــرکت کننــده در هجدهمیــن نشســت 
شــورای جهانــی صنایــع دســتی، همزمــان بــا برگــزاری ایــن نشســت، 
در مهرمــاه ســال جــاری بــا بیــش از 200 غرفــه در مجموعــه جهانــی 

کاخ چهلســتون برگــزار خواهــد شــد.

شــمیم وطــن بــه نقــل از روابــط عمومــی اداره کل میــراث 
ــتان  ــی اس ــراث فرهنگ ــر کل می ــان، مدی ــتان اصفه ــی اس فرهنگ
اصفهــان، ضمــن بازدیــد از چنــد طــرح در حــال ســاخت در حــوزه 
واحــد هــای اقامتــی شــهر اصفهــان همــراه بــا جمعــی از معاونیــن 
ــان  ــا پای ــت: ت ــار داش ــی اظه ــراث فرهنگ ــران اداره کل می و مدی
ســال 1395، بــا بهــره بــرداری از 3 هتــل در اصفهــان، 500 تخــت 

ــه ظرفیــت هتــل هــای اصفهــان افــزوده خواهــد شــد. ب
ــل  ــی، هت ــد اقامت ــد از 3 واح ــن بازدی ــاری ضم ــه ی ــدون ال فری
ســنتی نکویــی، هتــل آرماندیــس و هتــل خواجــو، تأکیــد نمــود: 
ــا افتتــاح هتــل هــای فــوق الذکــر کــه در حــال حاضــر حــدود  ب
80 درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارنــد، تــا پایــان ســال جــاری 500 
تخــت بــه ظرفیــت واحدهــای اقامتــی اســتان افــزوده خواهد شــد.
ــن  ــت بزرگتری ــه دول ــا هفت ــان ب ــود: همزم ــان نم وی خاطرنش
ــه  ــران در اصفهــان ب ــی فــالت مرکــزی ای مجموعــه تفریحــات آب

ــید. ــد رس ــرداری خواه ــره ب به

مدیر	منطقه	2	شهرداری	اصفهان	خبر	داد:
رفع	خطر	از	منازل	فرسوده	منطقه	2

مدیرمنطقه	9	شهرداری	اصفهان	گفت:	ساماندهی	مادی	های	منطقه	9	شهرداری	اصفهان	تکمیل	شد.

ــا  ــان گفــت: ب ــه 2 شــهرداری اصفه ــر منطق شــمیم وطــن ، مدی
هماهنگــی مقــام هــای قضایــی تعــدادی از خانــه هــای فرســوده 
ــع  ــو رف ــه دهن ــی )ره( در محل ــام خمین ــان ام ــدوده خیاب در مح

خطــر شــد.
ــرای  ــتای اج ــرد: در راس ــار ک ــارکی اظه ــری فش ــین جعف حس

بنــد20 مــاده 55 قانــون شــهرداریها از ســاخت و ســازهای خــالف 
ــری  ــری از حاشــیه نشــینی جلوگی ــرای جلوگی ــه ب ــدون پروان و ب

مــی شــود.
وی افــزود: براســاس پیگیــری هــای انجــام شــده و طبــق قانــون با 
هماهنگــی مقــام هــای قضایــی تعــدادی از خانــه هــای فرســوده 
ــع  ــو رف ــه دهن ــی )ره( در محل ــام خمین ــان ام ــدوده خیاب در مح

خطــر شــد.
مدیــر منطقــه 2 شــهرداری اصفهــان عنــوان کــرد: برخــی از خانــه 
هــای فرســوده عــالوه برخطــر آفریــن بــودن، مکانــی بــرای تخلیــه 
ــن  ــوذی و مهمتری ــرات م ــع حش ــل تجم ــات، مح ــه و ضایع زبال

عامــل جهــت ازدیــاد و شــیوع بیماریهــا و آلودگــی هــا هســتند.
ــوده  ــای فرس ــه ه ــر از خان ــع خط ــتا رف ــن راس ــزود: در ای وی اف
کــه امــکان ریــزش را داشــتند، در دســتور کار قــرار گرفتــه شــد.

شــمیم وطــن ، عبــاس روحانــی اظهــار کــرد: ســاماندهی 
ــید. ــان رس ــه پای ــرات ب ــودان و م ــادی، س ــای فرش ــادی ه م
ــرزا  ــان می ــادی در خیاب ــادی فرش ــاماندهی م ــزود : س وی اف
ــز  ــع نی ــر مرب ــاحت 1500 مت ــا مس ــاژوان ب ــه ن ــر- محل طاه
ــه  ــادی 110 اصل ــن م ــراف ای ــن در اط ــده همچنی ــرا ش اج

ــت. ــده اس ــته ش ــت کاش درخ
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســاماندهی مــادی ســودان بــا 
مســاحت 3000 مترمربــع در خیابــان بهشــت - محلــه ســودان 
ــه پایــان رســید، افــزود: در ایــن مــادی 370 اصلــه درخــت  ب

ــت. ــده اس ــته ش کاش
مدیــر منطقــه 9 شــهرداری اصفهــان عنــوان کــرد : ســاماندهی 
مــادی مــرات در خیابــان بهشــت بــا مســاحت 3000 مترمربــع 

و کاشــت 370 اصلــه درخــت نیــز انجــام شــده اســت.
ــان  ــش در خیاب ــادی قمی ــاماندهی م ــرد: س ــان ک ــی بی روحان

شــده  اجــرا  مربــع  متــر   3500 مســاحت  بــا  عشــوریون 
ــده  ــته ش ــت کاش ــه درخ ــادی 800 اصل ــن م ــن در ای همچنی

ــت. اس

ــره و  ــأت مدی ــس هی ــران - رئی ــمیم ای ــری ش ــگاه خب ــزارش پای ــه گ ب
مدیرعامــل شــرکت آبفــا اســتان اصفهــان اظهــار داشت:آبرســانی به شــهر 
تودشــک، اجــرای خــط آبرســانی گلشــهر گلپایگان، آبرســانی به شــهرک 
بــرق و الکترونیــک خمینــی شــهر، ســاخت مخــزن 2 هــزار مترمکعبی و 
ایســتگاه پمپــاژ آب اردســتان، حفــر و تجهیز چاههــای آب نصرآباد، ســین 
و خــورزوق در نهایــت بــا اعتبــاری بالــغ بــر 182 میلیــارد ریــال بــه بهــره 

بــرداری مــی رســد.
مهنــدس امینــی بــا بیــان اینکــه پــروژه آبرســانی بــه گلپایــگان بــا اجرای 
49 کیلومتــر لولــه گــذاری، احــداث تصفیه خانه، ایســتگاه پمپــاژ و مخزن 
ذخیــره بــا اعتبــاری بالــغ بــر 249 میلیــارد ریــال صورت مــی گیرد افــزود: 
پــروژه انتقــال آب بــه محــور غــرب و مرکــز اصفهان)شــهید فهمیــده( بــا 
اجــرای بیــش از 11 کیلومتــر لولــه گــذاری بــا هزینــه ای بالــغ بــر 167 

میلیــارد ریــال در دســتور کار قــرار گرفــت. ایــن پــروژه  بــا هــدف رفــع 
مشــکل افــت فشــار آب ســاکنین محــور غــرب و شــمال غرب اصفهــان و 

منطقــه خمینی شــهر عملیاتــی گردید.
وی بــا اشــاره بــه طــرح آبرســانی خوانســار اعــالم کــرد: طــرح آبرســانی به 
خوانســار بــا اجــرای 37 کیلومتر خطــوط لوله گذاری ســاخت 2 ایســتگاه 
پمپــاژ و تصفیــه خانــه آب همچنیــن احــداث مخــزن ذخیــره آب 5000 

مترمکعبــی بــا اعتبــاری بالغ بــر 202 میلیــارد انجــام گرفت.
مهنــدس امینــی هــدف از اجــرای پــروژه آبرســانی بــه شــهر گــز را رفــع 
مشــکل کاهــش فشــار آب همچنیــن رفــع کمبــود آب در ایــن شــهر در 
فصــل تابســتان برشــمرد و تصریــح کــرد: پــروژه آبرســانی بــه شــهر گــز 
بــا اجــرای 7/11 کیلومتــر لولــه گــذاری و هزینــه ای بالــغ بــر 156 میلیارد 

ریــال بــه بهــره بــرداری مــی رســد.

ــه شــهرک هــای  مدیرعامــل شــرکت آبفــا اســتان اصفهــان آبرســانی ب
صنعتــی را بســیار حائــز اهمیــت خوانــد و اعــالم کــرد: در هفتــه دولــت 
آبرســانی بــه شــهرک هــای صنعتــی مبارکــه و دهســرخ افتتاح می شــود. 
ایــن درحالیســت کــه بــا اجــرای ایــن پــروژه تمامــی واحدهــای صنعتــی 
مســتقر در ایــن شــهرکهای صنعتــی از آب شــرب ســالم و بهداشــتی بهره 
ــر 80 میلیــارد ریــال  ــغ ب ــا اعتبــاری بال منــد مــی شــوند. ایــن پــروژه ب
عملیاتــی گردیــد همچنین مخــازن 1000 مترمکعبــی و نیــز 2 مخزن 2 
هــزار مترمکعبــی در شــهرهای مبارکــه ، طالخونچــه و دیزیچــه بــه همراه 
فیلتــر پــرس تصفیه خانــه فاضــالب صفائیه جمعــاً با هزینــه ای بیــش از 

123 میلیــارد ریــال بــه بهــره بــرداری مــی رســد.
مهنــدس امینــی بــه اهمیــت اجرای پــروژه میدان اســتقالل اشــاره کــرد و 
عنــوان نمــود: از دیگــر پــروژه هایــی کــه در هفتــه دولــت بــه بهره بــرداری 

مــی رســد پــروژه میــدان اســتقالل اســت. ایــن پــروژه بــه منظــور آمــاده 
ــرب  ــمال غ ــتقالل در ورودی ش ــدان اس ــداث و بهســازی می ــازی، اح س
اصفهــان بــا بیــش از 6 کیلومتــر بهســازی، نوســازی و جابجایــی خطــوط 
انتقــال اصلــی آب و فاضــالب بــا هزینــه 140 میلیــارد ریال انجــام گرفت .

بهره	برداری	پروژه	های	آبفا	اصفهان	در	هفته	دولت	با	اعتباری	بالغ	بر	3	هزار	و	147	میلیارد	ریال
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امام	صادق	علیه	السام	:
چنان	از	خدا	بترس	که	گویا	او	را	مي	بیني	و	اگر	تو	او	را	

نمي	بیني	او	تو	را	مي	بیند	.اصول	کافي	،	ج	3	،	ص	110

پیــرو دعــوت از اعضــای شــورا،امام جمعــه ،اعضــای هیــأت امنــای 
حســینیه مرکــزی در جلســه مــورخ 95/5/26 شــورا کــه در شــورای 

اســالمی شــهر مبارکــه برگــزار گردیــد.
رییــس شــورای اســالمی شــهر مبارکــه عملکــرد شــهردار مبارکه در 
راســتای اجــرای پــروژه حســینیه مبارکــه را ســتود و اراده و جدیــت 

وی را مــورد تقدیــر ویــژه قــرار داد.
خلیــل طاهــری بــا بیــان اینکه بــه نمایندگــی از مــردم و شــهروندان 
از شــهردار محتــرم مبارکــه تشــکر مــی کنــم، افــزود: از زمــان حضور 
ــروژه هــای  جنــاب آقــای شــرفا در شــهرداری، عملیــات اجرایــی پ

عمــران شــهري رونــد روبــه رشــدی پیــدا کــرده اســت .
وی گفــت: فعالیــت هــاي شــهرداري باعــث ایجــاد روحیــه نشــاط 

بیــن شــهروندان شــده اســت.
رییــس شــورای اســالمی شــهر بــا تاکیــد بــر ایــن موضــوع کــه در 
شــهرداری حرکتــی جــدی بــرای احــداث حســینیه مرکــزی مبارکه 
ایجــاد شــده اســت، اظهــار کــرد: امیدواریــم کــه همــه پــروژه هــاي 

شــهري تــا پایــان ایــن دوره شــورای شــهر بــه اتمــام برســد.
ــروژه  ــه اراده مصمــم شــهردار مبارکــه در اجــرای پ ــا اشــاره ب وی ب
حســینیه مبارکه،افــزود: فعالیتهــای مثبــت شــهرداری نشــان داد که 

مــا انتخــاب خوبــی بــرای شــهر مبارکــه داشــته ایــم.
کریمیــان عضــو هیــأت امنــای حســینیه مرکــزی و رئیــس شــورای 
ــا اشــاره  اســالمی شــهر مبارکــه در دوره دوم نیــز در ایــن جلســه ب
بــه عملکــرد مثبــت شــهرداری و شــورای اســالمی شــهر مبارکــه در 
دوره چهــارم، گفــت: شــورای شــهرمبارکه بــه خوبــی توانســت جواب 

اعتمــاد مــردم را در مــورد حســینیه بدهــد.
کریمیــان بــا اشــاره بــه عملکــرد مثبــت شــهرداری و شــورای شــهر 
مبارکــه گفــت: در ایــن مــدت شــاهد تــالش هــای بســیار خوبــی 
بــرای ایجــاد تعامل و ارتباط مناســب و ســازنده شــهرداری و شــورای 

شــهر بودیــم.
وی در ایــن خصــوص گفــت: بــدون هیــچ گونــه تملــق و چاپلوســی 
ــدا  ــم »خ ــه می گوی ــهر مبارک ــورای ش ــس ش ــهردار و ریی ــه ش ب
قــوت«، شــما بــا شــروع عملیــات پــروژه حســینیه توانســتید مراتــب 

رضایــت شــهروندان مبارکــه را جلــب کنیــد.
وی گفــت: شــهرداری مبارکــه در ایــن پــروژه بســیار موفــق عمــل 

کــرد و امیدواریــم ایــن رونــد ادامــه داشــته باشــد.
کریمیــان افــزود: در گفت و گوهایــی کــه بــا شــهروندان داشــتم آن هــا 

احســاس رضایــت خــود را بــه مــا منتقــل کردند.

نشست	اعضای	هیات	امنای	حسینیه	مرکزی	مبارکه	با	امام	جمعه	محترم	و	
اعضای	شورای	اسامی	شهر	مبارکه

ــه در داخــل  ــی ک ــد: طرحهای ــد کردن ــالب اســالمی تأکی ــر انق رهب
ــه  ــد ب ــتند، نبای ــرا هس ــل اج ــان قاب ــرکتهای دانش بنی ــیله ش به وس

ــوند. ــی داده ش ــرکتهای خارج ش
ــت  ــی »سیاس ــرفصل دوم یعن ــه س ــه ای ب ــت اهلل خامن ــرت آی حض
خارجــی« پرداختنــد و بــا اشــاره بــه اینکــه سیاســت خارجــی یکــی 
ــا  ــد: مــن ب ــوده اســت، افزودن ــی ب از اولویتهــای دولــت آقــای روحان
ایــن موضــوع موافقــم و همــواره معتقــد بــه کار دیپلماســی بــوده ام 
امــا بایــد تــوان دیپلماســی را بــه صــورت مناســب و متــوازن در دنیــا 

توزیــع کــرد.
رهبــر انقــالب اســالمی در ادامــه ســخنان خــود بــه موضــوع »علــم و 
فنــاوری« به عنــوان ســرفصل ســوم نقشــه راه دولــت اشــاره کردنــد و 
گفتنــد: کشــور بــرای پیشــرفت نیازمنــد علــم و فنــاوری اســت و در 
ســالهای گذشــته پیشــرفتهای خوبــی در ایــن عرصــه به دســت آمــد.
ایشــان همچنیــن بــر لــزوم افزایــش بودجــه پژوهشــی دانشــگاهها و 
پرداخــت کامــل بودجــه ناچیــز کنونــی و همچنیــن ارتبــاط دانشــگاه 

و صنعــت تأکیــد کردنــد.
ــاره  ــه آن اش ــالمی ب ــالب اس ــر انق ــه رهب ــرفصلی ک ــن س چهارمی

ــود. ــت« ب ــوع »امنی ــد، موض کردن
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای گفتنــد: بــه لطــف خداونــد و بــا تــالش 
و زحمــات قابــل تقدیــر نیروهــای نظامــی و امنیتــی در حالــی کــه 
ــی هســتند، کشــور از  ــو از حــوادث و ناامن ــه ممل کشــورهای منطق

یــک ســپر امنیتــی مســتحکمی برخــوردار اســت.
ــالب  ــر انق ــه رهب ــود ک ــرفصلی ب ــن س ــگ« پنجمی ــئله »فرهن مس
اســالمی بــه عنــوان یــک اولویــت بســیار مهــم کشــور بــر آن تأکیــد 
ــد: فرهنــگ شــامل ادبیــات، هنــر، ســبک زندگــی،  ــد و افزودن کردن
رفتــار و اخــالق اجتماعــی اســت و دســتگاههای فرهنگــی در تمــام 

ایــن بخشــها مســئولیت و وظیفــه دارنــد.
ــاق در  ــدار جزم اندیشــی، فشــار و اختن ــده طرف ــد: بن ایشــان افزودن
ــه آزاداندیشــی اعتقــاد راســخ دارم  عرصــه فرهنــگ نیســتم بلکــه ب
ــمن  ــه دش ــازه دادن ب ــگاری و اج ــای ولن ــه معن ــی ب ــا آزاداندیش ام

ــرای لطمــه زدن نیســت. ب
ــد  ــن ســرفصل تأکی ــدی ای ــه ای در جمع بن ــت اهلل خامن حضــرت آی
کردنــد: در فرهنــگ بایــد روحیــه آزاداندیشــی همــراه بــا برنامه ریــزی 
عادالنــه وجــود داشــته باشــد و بــا هدایــت و کمــک بــه رویشــهای 

خــوب جلــوی ضربــات فرهنگــی گرفتــه شــود.
ششــمین ســرفصل از اولویتهــای کشــور و نقشــه راه دولــت، موضــوع 
اهمیــت برنامــه ششــم توســعه و لــزوم تســریع در نهایــی کــردن آن 

. د بو
ایشــان بــا اشــاره بــه تأخیــر در ارائــه برنامــه ششــم توســعه، افزودنــد: 
برنامه هــای توســعه، هماهنگــی و هم افزایــی ایجــاد می کننــد 
ــه  ــداف برنام ــه اه ــور را ب ــر، کش ــک زنجی ــای ی ــون حلقه ه و همچ
ــه  ــریع برنام ــردن س ــش ب ــا پی ــن ب ــانند، بنابرای ــم انداز می رس چش

ــن متوقــف شــود. ــد کار بیــش از ای ششــم، نگذاری
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای هفتمیــن ســرفصل از توصیه هــای خــود 
ــای  ــد: فض ــد و گفتن ــازی خواندن ــای مج ــئله فض ــت را مس ــه دول ب
مجــازی، دنیایــی رو بــه رشــد، بســیار وســیع و غیرقابــل توقف اســت 
کــه فرصتهــای بــزرگ و در عیــن حــال تهدیدهایــی را هــم می توانــد 

بــه همــراه داشــته باشــد.
ــای  ــری از فرصته ــتفاده حداکث ــرورت اس ــر ض ــد ب ــا تأکی ــان ب ایش

فضــای مجــازی و دفــع تهدیدهای آن، هدف از تشــکیل شــورای عالی 
فضــای مجــازی را همیــن مســئله بیــان و خاطرنشــان کردنــد: بایــد 

در ایجــاد شــبکه ملــی اطالعــات و راه انــدازی آن تســریع شــود .
رهبــر انقــالب اســالمی در بخــش پایانــی ســخنان خــود بــه موضــوع 

حقوقهــای نجومــی اشــاره کردنــد.
ــن  ــد از ای ــه نبای ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــه ای ب ــت اهلل خامن ــرت آی حض
ــد: اعتمــاد مــردم  ــه آســانی عبــور کــرد، خاطرنشــان کردن قضیــه ب
در ایــن قضیــه ضربــه فراوانــی خــورده اســت، زیــرا مــردم و جوانــان 
ــه  ــای غیرعادالن ــن دریافته ــا ای ــود را ب ــای خ ــرده دریافته تحصیلک
مقایســه می کننــد و ایــن ســؤال را می پرســند کــه بــر اســاس چــه 
معیــار و امتیــازی و بــه دلیــل انجــام کــدام کار ویــژه ایــن حقوقهــا 

پرداخــت شــده اســت؟
ایشــان بــا تأکیــد بــر لــزوم عــزم راســخ و برخــورد قاطــع بــا مســئله 
حقوقهــای نجومــی در تمــام قــوا و ســازمانها افزودنــد: در مــوارد بجــا 

و الزم، قــوه قضائیــه نیــز بایــد ورود و بــا متخلفــان برخــورد کنــد .
ــات  ــی از اقدام ــی در گزارش ــای روحان ــدار آق ــن دی ــدای ای در ابت
دولــت، بــر اهمیــت اقتصــاد مقاومتــی تأکیــد کــرد و »ایجــاد ثبــات 
و آرامــش اقتصــادی« را بزرگ تریــن دســتاورد دولــت در ســه ســال 

گذشــته دانســت.
وی بــا ابــراز امیــدواری در رســیدن بــه رشــد اقتصــادی پنــج درصدی 
در ســال جــاری، دســتاورد دیگــر دولــت را رشــد تولیــد ملــی خوانــد 
و افــزود: در زمینــه نفــت و گاز از تولیــد یــک میلیــون و 23ش0 هزار 
بشــکه نفــت و میعانــات گازی، بــه دو میلیــون و 579 هــزار بشــکه 

ــیده ایم. در روز رس
ــزار  ــون و 700 ه ــت از 2 میلی ــد نف ــش تولی ــن از افزای وی همچنی

ــر داد. ــکه خب ــزار بش ــون و 850 ه ــه 3 میلی ــکه ب بش
آقــای روحانــی بــا اشــاره بــه رشــد 15 و نیم درصــدی در کشــاورزی، 
خاطرنشــان کــرد: امســال در تولیــد گنــدم بــه خودکفایــی رســیدیم 
و ذخایــر گنــدم کشــور بــه 14 میلیــون تــن افزایــش یافــت کــه ایــن 

اتفــاق، بــی ســابقه اســت.
رئیــس جمهــور گفــت: در ایــن دولــت، 457 کیلومتــر ریــل گــذاری 

شــده و 700 کیلومتــر دیگــر نیــز در دســت اقــدام اســت.
ــه  ــان و ارائ ــش بنی ــرکت دان ــت 2500 ش ــه فعالی ــاره ب ــا اش وی ب
تســهیالت بــه آنهــا گفــت: از طریــق شــرکتهای دانــش بنیــان، 40 

ــزار فرصــت شــغلی ایجــاد شــده اســت. ه
آقــای روحانــی همچنیــن بــا اشــاره بــه مشــکالت اقتصــادی، 
مهمتریــن معضــل کنونــی را مســئله اشــتغال خوانــد و گفــت: بــرای 
ــک  ــرای ی ــد ایجــاد اشــتغال ب ــکاری نیازمن ــل مســئله بی حــل کام

ــتیم. ــال هس ــر در س ــون نف میلی
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