
	 	 	 	 	 																										شماره	پیامک:	30007957009751		 					 	 																		دوهفته	نامه	اقتصادي	-	اجتماعي	استان		اصفهان	 		 	 	 Email: shamimevatan@gmail.com	سال	اول	/	شماره	سوم/	شنبه	22	اسفند	1394/	2	جمادی	الثانی1437/	8	صفحه		500	تومان	

قصــد نگارنــده ورود بــه بحــث توجــه بــه وعده هایــی اســت کــه منتخبــان  
ــب  ــی جل ــه در پ ــرادی ک ــایر اف ــود و س ــداران خ ــه طرف ــات ب در انتخاب

ــان هســتند؛ وعامــه مــردم می دهنــد حمایــت آن
ــت  ــراه اس ــتاندارد هم ــدون و اس ــای م ــا برنامه ه ــه  گاه ب ــی ک وعده های
ــه  ــا ب ــدارد و تنه ــود ن ــی وج ــه مدون ــچ برنام ــا هی ــرای آن ه ــز ب و گاه نی
توصیــه مشــاوران و اعضــای اتاق هــای فکــر کاندیدا هــا بــرای پشــت ســر 

ــات مطــرح می شــود.  ــن انتخاب ــز مارت گذاشــتن موفقیــت آمی
توجه منتخابان  مردم را به موارد زیر جلب می نمایم: 

۱-    بیــان وعده هــای انتخاباتــی در محافــل خصوصــی و عمومــی تبدیــل 
ــروزی  ــورت پی ــود و در ص ــی می ش ــته عموم ــه و خواس ــک مطالب ــه ی ب
ــده منتخــب ایجــاد  ــن از نماین ــرای موکلی ــری را ب ــدا، حــق پیگی کاندی

می کنــد. 
خــواه ایــن موکلیــن جــزء دســته طرفــداران بــوده باشــند یــا مخالفــان. 
در صــورت عــدم تحقــق ایــن وعده هــا در طــول زمــان، طرفــداران دچــار 
ــت  ــات حقانی ــرای اثب ــی را ب ــان فضای ــوند و مخالف ــرخوردگی می ش س
ــه  ــود ب ــای خ ــه وعده ه ــن ب ــد. بنابرای ــوب خــود می یابن ــدای مغل کاندی

عنــوان چاقــوی دو لبــه نــگاه کنیــد. 
۲-    وعده هــای مطــرح شــده می بایســت در حــد اختیــارات یــک 
نماینــده باشــد و منافاتــی بــا قوانیــن جــاری کشــور نداشــته باشــد. بــرای 
مثــال تبدیــل یــک بخــش بــه شهرســتان می بایســت بر اســاس مقــررات 
ــت  ــه اســتاندارهای الزم رعای ــی ک ــا زمان وزارت کشــور انجــام شــود و ت
نشــود، تحقــق چنیــن وعــده ای بــه هیــچ عنــوان امــکان پذیــر نیســت. 
ــرایط  ــن ش ــر گرفت ــا در نظ ــت ب ــر می بایس ــورد نظ ــای م ۳-    وعده ه

اقتصــادی، سیاســی، فرهنگــی، اجتماعــی و... کشــور مطــرح شــوند. 
۴-    وعده هــای مــورد نظــر می بایســت امــکان پذیــر و دســت یافتنــی 
ــارغ  ــرای ف ــتغال ب ــاد اش ــورد، ایج ــن م ــال در ای ــاده ترین مث ــند. س باش

التحصیــان بیــکار در بخــش دولتــی اســت. 
۵-    میــزان تحقــق وعده هــا قابــل انــدازه گیــری باشــد. یکــی از 
اشــتباهاتی کــه کاندیدا هــا در تبلیغــات خــود مرتکــب می شــوند، عــدم 
بیــان هــدف مــورد نظــر خــود بــه صــورت واضــح و شــفاف اســت. بــرای 
ــزان شــرایط  ــه چــه می ــد ب ــد کــه قصــد دارن ــال مشــخص نمی کنن مث

فعلــی را بهبــود بخشــند. 
۶-    فرامــوش نکنیــم کــه امــروزه وعده هــای انتخاباتــی از طریــق 
ــانی  ــه آس ــوند و ب ــط می ش ــت و ضب ــانی ثب ــه آس ــدرن ب ــانه های م رس

ــی و انتشــار مجــدد اســت.  ــل بازیاب قاب
اگــر در گذشــته بــه دلیــل محدودیــت رســانه ها بــه راحتــی می توانســتیم 
جلــوی انتشــار وعده هــا را بگیریــم و منکــر حرف هایمــان بشــویم، بایــد 
بپذیریــم کــه امــروزه بــه لطــف تکنولوژی هــای نویــن ارتباطــی امــکان 
ــرای  ــن خــود چالشــی ب ــدارد و ای ــای داده شــده وجــود ن ــکار وعده ه ان

نماینــدگان بــد قــول خواهــد بــود.
مدیر مسئول - محمد فتحی
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سیدحســن قاضــی زاده هاشــمی در مراســم بهــره بــرداری از طــرح هــای ســامت 
ــردم اصفهــان و اعضــای شــورای  ــه م ــار کــرد: ب محــور شــهرداری اصفهــان اظه
شــهر بــه خاطــر انتخــاب دکتــر مهــدی جمالــی نــژاد بــه عنــوان شــهردار اصفهــان 

تبریــک مــی گویــم.
ــوزه  ــه ح ــه بســیاری ب ــان توج ــهردار اصفه ــزود: ش ــزارش انتخــاب، وی اف ــه گ ب
ســامت دارد و ایــن موضــوع حائــز اهمیــت اســت کــه یــک شــهردار عــاوه بــر 

ــه موضوعــات اجتماعــی و ســامت توجــه کنــد. ســاخت و ســاز ب
وزیــر بهداشــت تصریــح کــرد: اگــر خانــه هــای ســامت و پایــگاه هــای ســامت در 

شــهر مــردم نهــاد باشــد، بســیار مهــم و موثــر اســت.
ــران  ــا شــهردار ته ــداری ب ــرد: روز شــنبه دی قاضــی زاده هاشــمی خاطرنشــان ک
ــات  ــد و از اقدام ــان بیای ــه اصفه ــه ب ــم ک ــی کن ــوت م ــم داشــت و او را دع خواه
حــوزه ســامت شــهرداری اصفهــان در خصــوص فضاســازی بــرای تبلیــغ فرهنــگ 

عمومــی الگــو گیــری کنــد.
وی بــه طــرح تحــول ســامت اشــاره کــرد و گفــت: یکــی از اقدامــات مهمــی که در 
کشــور انجــام شــده طــرح تحــول ســامت اســت کــه تمــام ایــران را زیــر پوشــش 

شــبکه خدمــات بهداشــتی مــی برد.
مسئوالن باید باور کنند که توسعه بدون سامت امکان پذیر نیست

وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی افــزود: تمامــی شــهرهای اصفهــان زیر 

پوشــش شــبکه بهداشــت مــی رونــد کــه این مهــم مســتلزم ایجــاد پایگاه ســامت 
ست. ا

قاضــی زاده هاشــمی بــا اشــاره بــه اینکــه بــه ازای هــر ۱۲ هــزار ۵00 نفــر یــک 
پایــگاه نیــاز اســت تصریــح کــرد: در صورتــی که در ســطح شــهر زمینــی در اختیار 
وزارت بهداشــت قــرار بگیــرد می توانیــم پایگاه هــای ســامت را در شــهرها ایجــاد 
ــا بتوانیــم در امــر پیشــگیری در حــوزه ســامت اقدامــات الزم را انجــام  کنیــم ت

دهیــم.
وی خاطرنشــان کــرد: بیشــترین دالیــل مــرگ مربــوط بــه بیماری هــای 
ــی از  ــای ناش ــون و بیماری ه ــار خ ــی، فش ــای قلب ــد بیماری ه ــردار مانن غیرواگی
آلودگی هــای زیســتی اســت کــه اصفهــان نیــز از ایــن موضــوع مســتثنی نیســت.
وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی بــا بیــان اینکــه آمــار فشــار خــون در 
اصفهــان باالســت، اظهــار کــرد: ۵0 درصــد مــرگ ایرانی هــا بــه دلیــل ســکته های 

مغــزی و قلبــی اســت کــه الزم اســت دالیــل آن بررســی شــود.
ــن  ــراد را در بهتری ــز بســیاری از اف ــات نی ــه داد: تصادف قاضــی زاده هاشــمی ادام
شــرایط زندگــی از مــا می گیــرد و بایــد بــه ایــن پدیــده نیــز  توجــه ویــژه شــود.
وی تاکیدکــرد: بــه رغــم اینکــه دولــت بــا کاســتی های مالــی زیــادی روبــه رو بــود 
امــا رئیس جمهــور از بخــش ســامت غفلــت نکــرد و بــا توجــه بــه قــرار گرفتــن در 
دوره پســاتحریم امیدواریــم بتوانیــم فرصت هــای بهتــری را بــرای همــه عرصه هــا 
از جملــه معیشــت، رونــق اقتصــادی و خدمــات حــوزه ســامت در ســال 9۵ شــاهد 

شیم. با
وزیــر بهداشــت بــا تاکیــد بــر اینکــه مســئوالن بایــد بــاور کننــد کــه توســعه بدون 
ــق اقتصــادی داشــته  ــم رون ــر می خواهی ــت: اگ ــر نیســت، گف ســامت امکان پذی
ــه ایــن حــوزه توجــه  ــد ب ــراد کارآمــد و ســالم داریــم کــه بای ــه اف باشــیم نیــاز ب

جــدی شــود.

ــا بیشــترین   فرمانــدار اصفهــان بیمــاری پوســتی ســالک را مهمتریــن بیمــاری ب
آســیب در محــدوده جغرافیایــی ایــن شهرســتان دانســت.

فضــل اهلل کفیــل روز پنجشــنبه در آخریــن جلســه کارگــروه ســامت و امنیــت 
ــه مــردم شهرســتان  غذایــی اصفهــان بیــان کــرد: ســالک بیشــترین آســیب را ب
اصفهــان وارد مــی کنــد و برخــاف ســالی کــه گذشــت، ســال آینــده از لحــاظ 
تخصیــص اعتبــارات الزم در وضعیــت مطلوبــی هســتیم و مراکــز بهداشــتی بایــد از 

ابتــدای ســال آینــده بــه طــور جــدی اقدامــات الزم را انجــام دهنــد. 
ــا لیشــمانیوز پوســتی نوعــی بیمــاری پوســتی اســت کــه بــه ســبب  » ســالَک ی
گــزش نوعــی پشــه خاکــی بــه وِیــژه در مناطــق گــرم و کویــری بــه انســان منتقــل 
و ســبب ظهــور زخــم روی پوســت مــی شــود و اثــر زخــم محــل گــزش پشــه تــا 

آخــر عمــر روی پوســت باقــی مــی مانــد.« 
ــع  ــدگان و توزی ــد کنن ــا تولی ــورد ب ــت: در برخ ــن گف ــان همچنی ــدار اصفه فرمان
کننــدگان مــواد غذایــی و لبنیاتــی کــه بــا انجــام کارهــای غیربهداشــتی ســامت 
افــراد جامعــه را تهدیــد مــی کننــد، هیــچ ماحظــه ای بجز ســامت مردم نداشــته 

. شیم با
کفیــل ســه محــور، توجــه بــه میــزان تولیــد صــورت گرفتــه و نحــوه انتقــال آن، 

مشــخص شــدن جغرافیــای توزیــع بویــژه در کان شــهر اصفهان و اینکه بیشــترین 
تولیــدات و فــرآوری محصــوالت متعلــق بــه کــدام منطقــه بــوده و نــوع محصــوالت 
و فــرآوری هــای صــورت گرفتــه را جهــت پیگیــری دقیــق تــر مســائل مربــوط بــه 

بهداشــت و ســامت افــراد عنــوان کــرد. 
ــدار اصفهــان در ادامــه دو اقــدام اجرایــی را مصــوب ایــن جلســه دانســت و  فرمان
گفــت: اولیــن قــدم ارســال نامــه ای بــا امضــای فرمانــداری بــه شهرســتان برخــوار 
و در صــورت نیــاز دیگــر شهرســتان هــا جهــت بررســی مســائل مربــوط بــه تولیــد 
لبنیــات بــه صــورت غیــر صنعتــی و غیــر بهداشــتی و دوم ارســال مصوبــه ای بــا 

محوریــت ســامت و امنیــت غذایــی بــه دیگــر دســتگاه هــای مربوطــه اســت. 
در ایــن جلســه کارشناســان بــا اعــام غیــر بهداشــتی بــودن ایــن عمــل و اجحــاف 
ــن الزم و  ــه ای، خواســتار وضــع قوانی ــی و کارخان ــدگان صنعت در حــق تولیدکنن

برخــورد جــدی بــا متخلفیــن شــدند.
کارگــروه ســامت و امنیــت غذایــی ، هــر یــک مــاه یــا ۴۵ روز یکبــار بــا هــدف 
بررســی مســائل و مشــکات موجــود در جامعــه کــه ســامت افــراد را درگیــر کرده 
و مراکــز بهداشــت بــه تنهایــی قــادر بــه رفــع آن هــا نیســتند، در محــل فرمانداری 

اصفهــان بــه ریاســت فرمانــدار برگــزار مــی شــود.

ــام و هفــت  مراســم تشــییع پیکــر شــش شــهید گمن
شــهید شناســایی شــده ســال هــای دوران دفــاع 
ــف  ــار مختل ــور اقش ــا حض ــنبه ب ــدس روز پنجش مق

ــد.  ــزار ش ــان برگ ــهیدپرور اصفه ــردم ش م
بــه گــزارش ایرنــا، ایــن مراســم از مقابــل ناحیــه 
ــاز و  ــان آغ ــادق)ع( اصفه ــام ص ــیج ام ــت بس مقاوم
پــس از برگــزاری مداحــی بــه ســمت میــدان فیــض و 

ــت. ــه یاف ــهر ادام ــن ش ــهدا ای ــتان ش ــپس گلس س
ــین  ــین حس ــعارهای‹ حس ــم ش ــن مراس ــردم در ای م
ــهیدان  ــت‹ ،‹ش ــار ماس ــهادت افتخ ــت ش ــعار ماس ش
ــر‹،  ــد اهلل اکب ــه ان ــق رفت ــر ره ح ــد اهلل اکب ــده ان زن
ــب)س(‹ ،  ــا زین ــک ی ــین )ع(، لبی ــا حس ــک ی › لبی
›مــرگ بــر آمریــکا‹ و ›مــرگ بــر اســرائیل‹ ســر دادنــد.

ــدار احمــدی،  ــی، دی پیکــر شــهیدان ســیدمهدی مدن
ــس  ــی پ ــن مهاجران ــد و محس ــام عاب ــواد خی محمدج
از برگــزاری آییــن تشــییع، در گلســتان شــهدای 

ــد. ــن ش ــان تدفی اصفه
ــه  ــی ب ــر کفایت ــی اکب ــهیدان عل ــر ش ــن پیک همچنی
خوانســار و محســن عبدالحمیــدی بــه گلپایــگان 
منتقــل شــد تــا در مراســمی در روز شــهادت حضــرت 
ــن  ــییع و تدفی ــتان تش ــن دو شهرس ــرا)س( در ای زه

ــوند. ش
پیکــر مطهــر شــش شــهید گمنــام نیــز بــه شــهرهای 
ــز و  ــادرود نطن ــتان، ب ــتان اردس ــع شهرس زواره از تواب

ــاد انتقــال یافــت. یزدانشــهر نجــف آب
اســتان اصفهــان در ســال هــای دفــاع مقــدس افــزون 
ــرده  ــاب اســامی ک ــم انق ــزار شــهید تقدی ــر ۲۳ ه ب

اســت.

ــز  ــت آمی ــان موفقی ــپاه از پای ــی کل س ــط عموم رواب
ــر داد.  ــت خب ــدار والی ــکی اقت ــش موش رزمای

 )ایســنا(، رزمایــش موشــکی اقتــدار والیــت کــه طــی 
ــی از  ــد روز گذشــته در مناطــق متعــدد و گوناگون چن
جغرافیــای پهنــاور ایــران اســامی برگــزار و بــا پرتــاب 
ــای  ــرد ه ــا و ب ــل ه ــتیک در نس ــای بالس ــک ه موش
ــه رخ  ــور را ب ــی کش ــدار دفاع ــر اقت ــار دیگ ــف ب مختل
دشــمنان و بدخواهــان ملــت ایــران کشــید شــب 

ــت.  ــان یاف پنجشــنبه پای

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان :
ارزانــی پیــش از ظهــر )چهارشــنبه نوزدهــم اســفندماه 
نــود چهــار( در جمــع خبرنــگاران بــا اشــاره بــه 
سیاســت های اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
ــم  ــه تهاج ــه اینک ــه ب ــا توج ــرد: ب ــار ک ــتان، اظه اس
ــرد،  ــورت می گی ــه ص ــرم زیرکان ــگ ن ــی و جن فرهنگ
ــه  ــد زیرکان ــم بای ــا آن ه ــه ب ــه مقابل ــن برنام بنابرای
و بــا هوشــیاری کامــل انجــام شــود وهچنیــن در 
ــا اشــاره  قســمتی دیگــر ازســخنان خــود اظهــار کرد:ب
بــه برگــزاری جشــن 80 ســالگی هنرســتان هنرهــای 
زیبــا در ســال 9۵ بــه همــت اداره کل فرهنــگ و 
ــا  ــن ب ــن جش ــرد: در ای ــار ک ــامی، اظه ــاد اس ارش
حضــور اســتاد فرشــچیان از هنرمنــدان بنــام اســتانی، 
کشــوری و خــارج از کشــور کــه از هنرســتان هنرهــای 

زیبــا فارغ التحصیــل شــدند، تجلیــل می شــود.
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مدیــر بازرســی و نظــارت اصنــاف اســتان اصفهــان گفــت: اغلــب برندهــای موجــود 
در اصفهــان تقلبــی و جعلــی اســت و بیــش از 80 درصد لوازم آرایشــی و بهداشــتی 

در اســتان از طریــق قاچاق وارد شــده اســت. 
بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی خبرگــزاری دانشــجویان ایــران )ایســنا(، منطقــه 
اصفهــان، جــواد محمــدی فشــارکی در جمــع خبرنــگاران اظهــار کــرد: در ســال 
۱۳9۴، تعــداد بازرســی ها در ســطح عرضــه در اســتان حــدود ۱70 هــزار مــورد 
بــوده اســت کــه نســبت بــه ســال گذشــته ۶8 درصــد افزایــش را نشــان می دهــد. 
ــز  ــات نی ــی تخلف ــا در برخ ــت ت ــده اس ــث ش ــی ها باع ــداد بازرس ــش در تع افزای

افزایــش نســبت بــه ســال قبــل وجــود داشــته باشــد. 
وی افــزود: امســال تعــداد پرونده هــای متشــکله شــش هــزار و 9۲0 پرونــده بــوده 
ــه اســت. ارزش  ــش یافت ــه ســال گذشــته حــدود ۳۳ درصــد افزای کــه نســبت ب
ریالــی پرونده هــای متشــکله نیــز در ســال 9۳، حــدود ۱0 میلیــارد و ۴۶۴ میلیــون 
ریــال بــوده کــه در ســال 9۴ بــه حــدود ۵۶ میلیــارد و 70۴ میلیــون ریــال رســیده 

 . ست ا
مدیــر بازرســی و نظــارت اصنــاف اســتان اصفهــان بــه تخلفــات صنفــی اســتان 
اصفهــان در ســال 9۴ اشــاره و اضافــه کــرد: میــزان گــران فروشــی از 9۳9 مــورد 
در ســال گذشــته بــا ۱۶۱ درصــد افزایــش بــه دو هــزار و ۴۵۴ مــورد رســیده، کــم 
فروشــی از ۱0۵ مــورد در ســال قبــل بــه ۱۵0 مــورد افزایــش، تقلــب در فــروش از 
یــک مــورد در ســال 9۳ بــه چهــار مــورد در ســال 9۴ افزایــش یافتــه، تعــداد عــدم 
اجــرای دســتورالعمل بهداشــتی از هــزار و 80۳ مــورد بــه دو هــزار و ۲9۵ مــورد 
افزایــش یافتــه و تعــداد عــدم درج قیمــت از تعــداد دو هــزار مــورد در ســال قبــل 

بــه حــدود ســه هــزار مــورد افزایــش یافتــه اســت. 
محمــدی فشــارکی ادامــه داد: تعــداد تخلــف در عــدم صــدور صورتحســاب از هــزار 
و ۵۴7 مــورد در ســال 9۳ بــا ۴9 درصــد افزایــش در ســال 9۴ بــه دو هــزار و ۳۱۱ 

مــورد رســیده، برگــزاری حــراج غیرقانونــی نیــز از ۳۳۱ مــورد در ســال 9۳ به ۳۳0 
مــورد کاهــش یافتــه، تداخــل صنفــی از ۶۲ مــورد بــه ۱0۴ مــورد رســیده و تبلیــغ 
محصــول بــر خــاف واقــع نیــز از ۴۳۳ مــورد بــه ۲۲7 مــورد کاهــش یافتــه اســت. 
ــورد  ــردم ۶۴۴ م ــف توســط م ــزارش تخل ــرد: در ســال 9۳، گ وی خاطرنشــان ک
بــوده کــه در ســال 9۴ بــه ۶7۶ مــورد رســیده اســت از لحظــه تمــاس فــرد گزارش 
دهنــده، حداکثــر ۱۶ دقیقــه زمــان طــول می کشــد تــا بــازرس در محــل حضــور 

پیــدا کنــد. 

مدیــر بازرســی و نظــارت اصنــاف اســتان اصفهــان بــا بیــان اینکــه تعــداد شــکایات 
مــردم در ســال جــاری نســبت بــه ســال گذشــته ۲۵ درصــد کاهــش یافتــه اســت، 
گفــت: دایــره مبــارزه بــا قاچــاق کاال در پنــج مــاه اخیــر، دو هــزار و ۶8۵ واحــد 

صنفــی فاقــد پروانــه را شناســایی کــرده و از ایــن تعــداد تاکنــون دو هــزار و ۳87 
واحــد پلمــب شــده اســت. 

محمــدی فشــارکی افــزود: ارزش کاالهــای کشــف شــده اســتان تــا پایــان بهمــن 
مــاه ســال جــاری حــدود ۶۴ میلیــارد و 8۳۵ میلیــون ریــال بــوده کــه حــدود ۴۶ 

میلیــارد و ۵78 میلیــون ریــال آن مربــوط بــه شهرســتان اصفهــان می شــود. 
ــه زیرزمینــی و غیرمجــاز در شــهر  ــا بیــان اینکــه تعــداد آرایشــگاه های زنان وی ب
ــه اســت، اظهــار کــرد:  ــه مجــاز و دارای پروان بســیار بیشــتر از آرایشــگاه های زنان
تخلفــات زیــادی از لحــاظ اخاقــی، پخــش مــواد مخــدر و مســایل غیرشــرعی در 
اینگونــه واحدهــای صنفــی و تحــت عنــوان واحدهــای صنفــی زیرزمینــی در حــال 
ــی کــه مراجــع قضایــی حکــم صــادر نکنــد، بازرســی و  ــا زمان رخ دادن اســت. ت

نظــارت اصنــاف نمی توانــد برخــورد خاصــی بــا ایــن مــوارد انجــام دهــد. 
مدیــر بازرســی و نظــارت اصنــاف اســتان اصفهــان اضافــه کرد: در ســال جــاری ۴8 
واحــد صنفــی فروشــنده لباس هــای موســوم بــه تاناکــورا شناســایی شــده اســت 

کــه از ایــن تعــداد ۳۲ واحــد تعطیــل و کاالهــای آن جمــع آوری شــدند. 
محمــدی فشــارکی بــا انتقــاد از ایــن موضــوع کــه هیــج جایــی بــرای بازرســی و 
نظــارت اتــاق اصنــاف در ســتاد تســهیات نــوروزی دیــده نشــده، گفــت: بــرای ایام 
نــوروز ۱۴0 اکیــپ بازرســی در ســطح اســتان وجــود خواهــد داشــت کــه از ایــن 

تعــداد 90 اکیــپ مربــوط بــه شهرســتان اصفهــان خواهــد بــود. 
وی ادامــه داد: اغلــب برندهــای موجــود در اصفهــان تقلبــی و جعلــی اســت و بیش 
از 80 درصــد لــوازم آرایشــی و بهداشــتی در اســتان از طریــق قاچــاق وارد شــده اند. 
ــرد: پوشــاک  ــان خاطرنشــان ک ــتان اصفه ــاف اس ــر بازرســی و نظــارت اصن مدی
دوختــه فــروش، میــوه و ســبزی، خــرازی و تریکــو فــروش، لبنیــات ســاز و لبنیات 
فــروش و خواروبــار و آجیــل فــروش بیشــترین تخلــف را در ســال ۱۳9۴ در ســطح 

ــته اند. ــتان داش اس

مدیر	بازرسی	و	نظارت	اصناف	استان	اصفهان:	

اغلب	برندهای	موجود	در	اصفهان	جعلی	است	

 اجــرای ۶0 پــروژه زیباســازی معابــر و گــذرگاه هــای شــهر اصفهــان روز ســه 
شــنبه بــا اعتبــاری بالــغ بــر ۳۵ میلیــارد آغــاز شــد.

ــرای  ــاز اج ــن آغ ــان در آیی ــهرداری اصفه ــازی ش ــازمان زیباس ــل س  مدیرعام
ایــن طــرح هــای زیباســازی گفــت: نقاشــی دیوارهــا، ایجــاد نمادهــای حجمــی، 
آب نمــا و مزیــن شــدن برخــی از گذرگاههــای شــهر اصفهــان بــه نمادهایــی از 

معمــاری ســنتی از مهمتریــن ایــن طــرح هاســت. 
ــاش  ــی و ت ــردم، ایجــاد نشــاط اجتماع ــه ســایق م ــی، توجــه ب ــدی بقای مه
بــرای رفــع آســیب هــای اجتماعــی شــهر را از رویکــرد های ســازمان زیباســازی 

ــن ســازمان توســط  ــه هــای ای ــزود: برنام ــان کــرد و اف شــهرداری اصفهــان بی
کارگــروه و تیــم هــای کارشناســی تدویــن شــده اســت. 

وی، گســترش افســردگی و اضطــراب در بیــن شــهروندان را دو معضــل جــدی 
ــر و گذرگاههــای شــهر  ــا ســازی معاب ــزود: زیب در شــهر اصفهــان دانســت و اف

تاثیــر بســزایی در برطــرف شــدن ایــن دو معضــل دارد.
مدیــر عامــل ســازمان زیباســازی شــهرداری اصفهــان ادامــه داد: پــروژه نقاشــی 
دیــواری در قالــب نقاشــی ســه بعــدی، نقــش برجســته و نقاشــی خــط در نقــاط 
مختلــف شــهر اصفــان انجــام شــده کــه محتــوای موضوعــی ایــن نقاشــی هــا، 

هویتــی، مذهبــی، دفــاع مقــدس در راســتای هویــت دینــی و انقابــی اصفهــان 
و ســرگرمی و همچنیــن ایجــاد شــادی و نشــاط اســت.

بقایــی بودجــه امســال ســازمان زیباســازی شــهرداری اصفهــان را ۱۳0 میلیــارد 
ریــال اعــام کــرد و افــزود: ایــن بودجــه در ســال آینــده بــه ۲80 میلیــارد ریــال 

افزایــش مــی یابــد.
ــان اینکــه ســیمای  ــا بی مدیرعامــل ســازمان زیباســازی شــهرداری اصفهــان ب
ــود و شــادابی  ــرای بهب ــن شــهر نیســت، گفــت: ب ــده ای شــهری اصفهــان زیبن

ــزی هســتیم. ــه ری ســیمای شــهر اصفهــان در حــال برنام

اجرای	60	پروژه	زیباسازی	معابر	شهری	در	اصفهان	آغاز	شد

بــه گــزارش پایــگاه خبــری اداره کل ورزش و جوانــان اســتان اصفهــان، مجمــع انتخابــات هیئــت شمشــیربازی اســتان اصفهــان  پیــش از ظهــر امــروز ۱9اســفند مــاه ســال جــاری بــا فضــل اهلل باقــرزاده رییــس ، پیمــان فخــري دبیــر فدراســیون 
و اعضــاء مجمــع راس ســاعت ۱0 در تــاالر اجتماعــات ســرای ورزشــکاران برگــزار شــد و فرهــاد رضایــی  بــا اکثریــت آراء بــه عنــوان رئیــس هیئــت اســتان اصفهــان انتخــاب شــد. اعضــاء مجمــع هیئــت شمشــیر بــازی اســتان بــا ۱۵ رأی موافــق 

بــه فرهــاد رضایــی تنهــا کاندیــدای ایــن مجمــع رأی موافــق دادنــد تــا وی  بــرای یــک دوره چهــار ســاله هیــأت شمشــیربازی اســتان را مدیریــت کنــد

بــه گــزارش پایــگاه خبــری اداره کل ورزش  و جوانــان اســتان اصفهــان و بــه 
نقــل از روابــط عمومــی هیــأت ورزش هــای بیمــاران خــاص اســتان ، مســابقات  
ورزشــی تاالســمی قهرمانــی کشــوراز تاریــخ ۱۵/۱۲/9۴  الــی ۱8/۱۲/9۴ 
باحضــور ۲۵۵ ورزشــکار از ۲۱استان کشــور در چهــار رشــته ) شــطرنج، 
تنیــس روی میــز، دارت و تیرانــدازی( بــه میزبانــی اســتان گیــان منطقــه زیبا 

کنارانجــام شــد.
در  این رقابت ها و در بخش آقایان

ــهریار  ــال »ش ــر ۲۵ س ــنی زی ــز رده س ــس روی می ــته تنی  در رش
اجلوئیــان« بــه مــدال طــا و بــاالی ۲۵ ســال مهــدی برزگــر بــه مــدال 

برنزدســت یافتنــد.
ــدال  ــا غامپورم ــال امیررض ــاالی ۲۵ س ــنی ب ــت دارت: رده س در رقاب
ــام  ــر مق ــان بصی ــین باغب ــال امیرحس ــر ۲۵ س ــنی زی ــا و رده س ط

ــد. ــاص دادن ــود اختص ــه خ ــی را ب چهارم
در  این رقابت ها و در بخش بانوان

 رشــته ی شــطرنج و رده ســنی بــاالی ۲۵ ســال ســولماز عــرب پــور به 

مــدال طــا دســت یافت.
ــدری  ــده حی ــال مائ ــاالی ۲۵ س ــنی ب ــای دارت:  رده س در رقابت ه

ــاص داد . ــه خوداختص ــره را ب ــدال نق م
در رقابت هــای تیرانــدازی در رده ســنی بــاالی ۲۵ ســال نســرین 
ــر ۲۵ ســال زهــره اکبــری  محمــدی مقــام چهــارم و دررده ســنی زی

ــود. ــود نم ــم و را از آن خ ــام پنج مق
ــان، تیــم اصفهــان  ــت هــا در مجمــوع تیمــی آقای ــان ایــن رقاب در پای
عنــوان قهرمانــی مســابقات ورزشــی تاالســمی کشــور را کســب کــرد، 
ــکان ســوم  ــم آذربایجــان شــرقی در م ــزگان دوم شــد و تی ــم هرم تی

قــرار گرفــت.
و در مجمــوع رقابــت هــای تیمــی بانــوان، تیــم همــدان عنوان نخســت 
مســابقات ورزشــی تاالســمی کشــور را بــه خــود اختصــاص داد ، تیــم 
کردســتان دوم شــد و تیــم اصفهــان عنــوان ســوم ایــن رقابــت هــا را 

تصاحــب کــرد.

مجمع	انتخابات	هیئت	شمشیربازی	استان	اصفهان		به	فرهاد	رضایی	رأی	موافق	داد
روی	خـط	ورزش	اصـفهان

ورزشکاران	اصفهان	در	مسابقات	ورزشی	تاالسمی	قهرمانی	کشور	به	میزبانی	گیالن	با	قهرمانی	آقایان	و	سومی	بانوان	خوش	درخشیدند

13	الله	زهرایی	به	اصفهان	آمدند

جشن	80	سالگی	هنرستان	هنرهای	زیبا	اصفهان	برگزار	می	شود	

پایان	رزمایش	موفقیت	آمیز	رزمایش	موشکی	اقتدار	والیت

سامانه	پیامکی	شمیم	وطن
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کارشــناس آمــار ثبــت احــوال اســتان اصفهــان گفــت: 
ــد  ــه و محم ــین، محمدط ــر حس ــی، امی ــی، عل امیرعل
ــن  ــرا، نازنی ــه، زه ــران و فاطم ــرای پس ــب ب ــه ترتی ب
زهــرا، فاطمــه زهــرا و زینــب بیشــترین اســامی اســت 

ــرای دختــران انتخــاب شــده اســت.  کــه ب
بــا خبرنــگار اجتماعــی  خدامــی در گفــت وگــو 
منطقــه  )ایســنا(  ایــران  دانشــجویان  خبرگــزاری 
اصفهــان، بــا اشــاره بــه اینکــه ۲۱ هــزار و ۳۴۳ مــورد 
فــوت در یــازده ماهــه ســال جــاری در اســتان اصفهــان 
ثبــت شــده اســت، اظهــار کــرد: از ایــن تعــداد هشــت 
ــان  ــتان اصفه ــه شهرس ــوط ب ــی مرب ــزار و ۱00 فوت ه

اســت. 
ــورد والدت از  ــان اینکــه 78 هــزار و 78۳ م ــا بی وی ب
ابتــدای ســال در اســتان اصفهــان ثبــت شــده اســت، 
ــن تعــداد ۴0 هــزار و ۶۳8 مــورد پســر و  ــزود: از ای اف

۳8 هــزار و ۱۴۵ مــورد دختــر اســت. 
ــه  ــان ب ــتان اصفه ــوال اس ــت اح ــار ثب ــناس آم کارش
آمــار والدت هــا در شهرســتان اصفهــان اضافــه کــرد: 
تعــداد ۱8 هــزار و ۲۵0 مــورد والدت هــای شهرســتان 
اصفهــان پســر و ۱۶ هــزار و ۲۵۲ مــورد دختــر اســت. 
ــدای ســال  ــر از ابت ــام پســر و دخت ــی ن ــه فراوان وی ب
ــر  ــی، امی ــی، عل ــزود: امیرعل ــردو اف ــاره ک ــاری اش ج
حســین، محمدطــه و محمــد بــه ترتیــب بــرای پســران 
و فاطمــه، زهــرا، نازنیــن زهــرا، فاطمــه زهــرا و زینــب 
بیشــترین اســامی اســت کــه بــرای دختــران انتخــاب 

شــده اســت. 

مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
ــوروزگاه در  اســتان اصفهــان گفــت: هــدف از برگــزاری ن
ــوروزی  ــا مراســم و آیین هــای ن کشــور آشــنایی مــردم ب
ــرح  ــگری آن مط ــث گردش ــت دوم بح ــت و در اولوی اس

می شــود. 
ــرد:  ــار ک ــگاران، اظه ــع خبرن ــاری در جم ــدون الهی فری
نــوروزگاه همزمــان بــا چنــد اســتان دیگــر در اصفهــان نیز 
ــراث  ــا می ــراد ب ــزار می شــود و هــدف آن آشــنایی اف برگ
ــان  ــرور زم ــه م ــه ب ــوروز اســت ک فرهنگــی ناملمــوس ن

دســتخوش تغییــر شــده اســت. 
مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه ۱۲ کشــور در ثبــت 
ــزاری  ــه داد: هــدف از برگ ــت داشــته اند، ادام ــوروز دخال ن
نــوروزگاه در ایــران آشــنایی مــردم بــا مراســم و آیین هــای 
ــگری آن  ــث گردش ــت دوم بح ــت و در اولوی ــوروزی اس ن

ــود.  ــرح می ش مط
وی بــا اشــاره بــه اینکــه برگــزاری بــازی چــوگان در میدان 
ــوروزگاه در نظــر گرفتــه شــده  نقــش جهــان در آییــن ن
اســت، ادامــه داد: چــوگان یــک ورزش ایرانــی اســت کــه 
در زمــان صفویــه بــه شــدت در ایــران محبوبیــت داشــته 
و میــدان نقــش جهــان یکــی از مهمتریــن خاســتگاه های 
ایــن ورزش اســت؛ همچنیــن بــه دلیــل اینکــه ایــران خود 
ــن  ــد ای ــاده می کن ــازی آم ــن ب ــی ای ــرای ثبــت جهان را ب
اتفــاق در اصفهــان بایــد بــه نحــو احســنت برگــزار شــود. 
مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
اســتان اصفهان خاطرنشــان کرد: نمایشــگاه بــازی چوگان 
در مــوزه هنرهــای تزیینــی برپــا خواهــد بــود. همچنین از 
ــوزه  ــم  در کاخ م ــن مراس ــاه ای ــفند م ــا ۲8 اس روز ۲۴ ت
چهلســتون و از ۲8 اســفند تــا پایــان ۱۳ فروردیــن ســال 

آینــده شــهر رویاهــا میزبــان نــوروزگاه اســت. 
وی تصریــح کــرد: ســامانه ۱000۳۳۱۱8 ســامانه پیامکی 
اطــاع از ظرفیــت هتل هــای اصفهــان اســت که مســافران 
بــا ارســال عــدد یــک تــا پنــج نســبت بــه خالــی بــودن 
ظرفیــت هتل هــای یــک تــا پنــج ســتاره اصفهــان اطــاع 

حاصــل کننــد. 

امیرعلی	و	فاطمه	در	صدر	نامگذاری	های	اصفهان	 چوگان	در	میدان	نقش	جهان	احیا	می	شود	

وقتی	خانم	ها،	قربانی	کمک	به	همسر	می	شوند

ــکاری همســران  ــدن بی ــت دی ــه طاق ــی ک هســتند زنان
خــود را در خانــه و شرمســاری آنــان نــزد فرزنــدان ندارند 
و بــا تهیــه وام ســنگین و کشــیدن چــک بــرای همســر 
خــود تــاش مــی کننــد، امــا خــود قربانــی ایــن مهربانی 

شــده و راهــی زنــدان مــی شــوند.
بــه گــزارش ایرنــا، مدتــی اســت نــام خانــم هــا در ســتاد 
ــت  ــی محــل و محکومی ــل کشــیدن چــک ب ــه بدلی دی
ــان  ــای محکوم ــده ه ــا اســت، پرون ــان ه ــر زب ــی س مال
مالــی زن در زنــدان عمدتــا بــه کشــیدن چــک و ضمانت 
ــود.  ــی ش ــوف م ــد معط ــا فرزن ــر ی ــرای همس ــردن ب ک
زنــان بــه نوعــی قربانــی فــداکاری خــود بــرای اعضــای 

خانــواده مــی شــوند.
برخــی از خانــم هــا وقتــی همســر خــود را بیــکار مــی 
بیننــد کــه مــدام در منــزل پرســه مــی زننــد، بــه نوعــی 
از نــوع نــگاه فرزنــدان خــود بــه پــدر خانــه کــه نــان آور 

نامیــده مــی شــود، رنــج مــی برنــد. 
ــه و  ــت مردان ــد ابه ــت ندارن ــان دوس ــته از زن ــن دس ای
ــر  ــدان و در و همســایه زی ــزد فرزن ــه همسرشــان ن پدران

ــوال رود. س
ایــن خانــم هــا در دور و بــر مــا فــراوان هســتند از جملــه 
خانمــی کــه مهــارت فنــی حرفــه ای دارد و بــا توجــه بــه 
ــت  ــرد، در گف ــی ک ــزل خــود کار م ــش در من آن مهارت
وگــو بــا ایرنــا مــی گویــد: طاقــت کوچــک شــدن شــوهر 
خــود نــزد فرزنــدان و خانــواده را نداشــتم، ســعی کــردم 
ــرض از دوســتان و  ــت وام، کشــیدن چــک و ق ــا دریاف ب
آشــنایان مبلغــی بــرای همســرم فراهــم کنــم تــا بتوانــد 
یــک وســیله نقلیــه بخــرد کــه بــا آن کار کند و شــرمنده 

فرزندانــش نباشــد.
وی کــه حاضــر نشــد نامــش در خبــر باشــد مــی افزایــد 
بــه تنهایــی بــار همــه چیــز را بــه دوش کشــیدم و حتــی 
بــا وجــود اینکــه چــک هــا بــا نــام مــن صــادر شــده بود، 

وســیله نقلیــه را بــه نــام همســرم زدم .
ایــن همســر فــداکار مــی گویــد : پــدر خانــواده نــه تنهــا 
قســط هــا و قــرض هــا را پرداخــت نکــرد بلکــه حتــی 
مجبــور شــدم هزینــه تعمیــر و اســتهاک وســیله نقلیــه 
را نیــز بپــردازم تــا اینکــه قســط هــا روی هــم تلنبــار و 

ســنگین شــد.
خانــم قصــه مــا کــه مــادر دو دانــش آمــوز نیــز اســت از 

پــس پرداخــت آن بــر نیامــد.
همســر او خانــه، زن و فرزنــدان خــود را رهــا کــرده حتی 
وســیله نقلیــه ای کــه خانمــش بــا هــزار رنــج و مکافــات 
ــداکار و دو  ــه جــا نگذاشــت و زن ف ــه ب ــد را در خان خری
فرزنــد خــود را بــا اینهمــه قــرض، قســط و چــک هــای 

برگشــتی تنهــا گذاشــت.
ــن  ــود کــه انتظــار ای ــی ب ــدان نخســتین و تنهــا جای زن
زن را مــی کشــید و او االن بــه مــدت یــک ســال اســت 
ــود  ــدان خ ــرد و از فرزن ــی ب ــر م ــه س ــس ب ــه در حب ک

ــت. دور اس
ایــن داســتان واقعــی فقــط متعلــق بــه ایــن زن نیســت؛ 
ــان زن  ــر از زندانی ــه 9۲ نف ــتاد دی ــای س ــق آماره طب
کشــور، محکومــان مالــی هســتند کــه حــدود ۶0 درصــد 
آنــان بخاطــر کشــیدن چــک و ضمانــت کردن از دوســت 

و اقــوام درجــه یــک در زنــدان بــه ســر مــی برنــد.
خانــم هــا در ایــن ارتبــاط هوشــیار باشندشــاید گفتــن 
ــا آنجــا کــه ممکــن  ــا ت ــه درســت نباشــد ام ــن جمل ای
اســت خانــم هــا بــا کشــیدن چــک حتــی از نزدیکتریــن 
عضــو خانــواده خــود ماننــد همســر و فرزنــد نیــز ضمانت 

. نکند
ــان دارای ســوء ســابقه  ــد آن ــا فرزن بویــژه اگــر همســر ی
هســتند و بدهــی مالــی دارنــد، خانــم هــا بایــد زیــر بــار 

ضمانــت ایــن افــراد نرونــد. 
ــواده  ــوز خان ــان و دلس ــا مهرب ــان عمدت ــه زن ــا ک از آنج
هســتند بــا دیــدن مشــکات یکــی از اعضــای خانــواده 
ســعی مــی کننــد بــه هــر نحــو ممکــن بــه آنــان کمــک 
ــن  ــن کــه ممکــن اســت خــود در ای ــل از ای ــد غاف کنن
میــان قربانــی شــوند و اینگونــه ســر از زنــدان دربیاورنــد.
بــا مهربانــی خــود بیاییــم ایــن مــادر را ســر ســفره هفت 
ــا  ــان تنه ــا آن ــانیم ت ــود بنش ــد خ ــار دو فرزن ــین کن س
ــه نبــود پــدر، نبــود مــادر را نیــز  ــا توجــه ب نباشــند و ب

احســاس نکننــد.

حداقل	حقوق!	حداقل	افزایش!
ــه تعییــن  یــک مقــام مســوول کارگــری در واکنــش ب
حداقــل دســتمزد ســال 9۵، گفــت: تنهــا چیــزی کــه 
ــر  ــا کارگ ــل میلیونه ــرمندگی مقاب ــد ش ــان مان برایم

ــود.  ــی ب ایران
ایســنا، هــادی ابــوی  در ارزیابــی تصویــب افزایــش ۱۴ 
درصــدی مــزد کارگــران اظهــار کــرد: آنچــه مــی توانــم 
بگویــم ایــن اســت کــه دســتمزد تعییــن شــده رضایــت 
جامعــه کارگــری را در پــی نداشــت و بــرای مــا ســوال 
اســت کــه آن هــم جلســه و کمیتــه و کارگــروه مــزد، 

شــب عیــد کجــا رفــت؟ 
ــدرت  ــت شــدید ق ــه اف ــا نســبت ب ــه داد: باره وی ادام
ــفانه در  ــی متاس ــم ول ــدار دادی ــران هش ــد کارگ خری
ــه  ــردن فاصل ــم ک ــه جــای ک ــی ســال ب ــای پایان ماهه
بیــن حداقــل مــزد و هزینه هــای معیشــت، واقعیتهــای 

ــد.  ــده گرفتن ــران را نادی ــی کارگ روز زندگ
ــران  ــی کارگ ــای صنف ــی انجمن ه ــون عال ــرکل کان دبی
ــاری  ــه جــداول آم ــی توجهــی ب ــاد از ب ــا انتق کشــور ب
ارائــه شــده و لیســت هزینه هــای زندگــی کارگــران در 
شــورای عالــی کار، افــزود: پیشــنهاد بنــده ایــن اســت 
ــی های  ــتمزد و بررس ــه دس ــث کمیت ــر مباح ــه اگ ک
فشــرده نماینــدگان کارگــری و کارفرمایی و گزارشــهای 
ــرای  اســتانی از رصــد وضعیــت خانوارهــای کارگــری ب
شــورای عالــی کار کــم اهمیــت اســت و هنــگام تعییــن 
ــن جلســات را  ــرار نمی دهــد ای ــا را مدنظــر ق ــزد آنه م
کنــار بگــذارد و یــک روز را تعییــن کنــد و بــر اســاس 
خواســت کارفرمایــان و وزارت کار بــرای کارگــران 

ــد.  ــری کن تصمیم گی
ــام  ــور تم ــرورت حض ــر ض ــد ب ــا تاکی ــان ب وی در پای
تشــکل های کارگــری در جلســه تعییــن مــزد شــورای 
ــی کار  ــورای عال ــت در ش ــرار نیس ــزود: ق ــی کار اف عال
زورگویــی کنیــم زیــرا در ایــن شــورا بــا نظــر اکثریــت 
ــن کســانی  ــر ای ــب می رســد بناب ــه تصوی ــات ب موضوع
کــه رضایــت و معیشــت کارگــران را در نظــر نمی گیرنــد 

بایــد در مقابــل جامعــه کارگــری پاســخگو باشــند. 

حضرت	آیت	اهلل	خامنه	ای	:
شورای	نگهبان	از	ابتدای	انقالب	مورد	هجمه	و	تخریب	استکبار	بوده	است	

ــنبه  ــج ش ــح روز )پن ــامی صب ــاب اس ــم انق ــر معظ رهب
بیســتم اســفندماه ( در آخریــن دیــدار رئیــس و نماینــدگان 
دوره چهــارم مجلــس خبــرگان رهبــری، در ســخنان بســیار 
مهمــی ضمــن تجلیــل از حضــور معنــادار و پرشــکوه مــردم 

ــدی و  ــه پایبن ــام قاطعان ــم اســفند و اع ــات هفت در انتخاب
وفــاداری خــود بــه نظــام اســامی، بــه تبییــن ویژگی هــای 
ایــن انتخابــات و مهمتریــن وظایــف و اولویــت هــای 
مجلــس خبــرگان و مجلــس شــورای اســامی در دوره 

ــد.  ــد پرداختن جدی
ایشــان بــا برشــمردن ســه اولویــت اصلــی کشــور در مقطــع 
کنونــی، »مســئله نفــوذ« را بســیار جــدی و مهــم خواندنــد 
ــد: تنهــا راه پیشــرفت حقیقــی، »اســتحکام  و تأکیــد کردن
ســاخت داخلــی کشــور« در زمینــه هــای اقتصــادی، 
انقابــی«،  فرهنگــی و سیاســی، »حفــظ خصوصیــات 
»حرکــت جهــادی«، »حفــظ عــزت و هویــت ملــی و 
اســامی« و »هضــم نشــدن در هاضمــه خطرنــاک جهانــی« 

اســت. 
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای انتخابــات هفتــم اســفند را بــا 
توجــه بــه حضــور ۳۴ میلیونــی مــردم و انداختــن نزدیــک 
ــه هفتــاد میلیــون رای در صندوق هــا، انتخاباتــی پرمعنــا  ب
و مهــم خواندنــد و گفتنــد: مــردم در ایــن انتخابــات واقعــاً 
خــوش درخشــیدند و مشــارکت ۶۲ درصــدی واجــدان 
ــورها  ــیاری از کش ــا بس ــه ب ــرایط رأی دادن، در مقایس ش

حتــی امریــکا، درصــد باالیــی اســت. 
ــات  ــودن« انتخاب حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای، »رقابتــی ب
در نظــام اســامی را دومیــن ویژگــی برشــمردند و تأکیــد 
ــی  ــات رقابت ــک انتخاب ــفند ی ــم اس ــات هفت ــد: انتخاب کردن
کامــل بــود زیــرا جنــاح هــا و افــراد مختلــف بــا شــعارها و 
عناویــن گوناگــون در انتخابــات حضــور پیــدا کردنــد و صــدا 
و ســیما نیــز در اختیــار کاندیداهــای مجلــس خبــرگان بــود 
و همــه بــه معنــی واقعــی کلمــه تــاش و رقابــت کردنــد. 
از تاش هــا و  انقــاب اســامی ضمــن تشــکر  رهبــر 
اقدامــات نیــروی انتظامــی، وزارت اطاعــات، وزارت کشــور، 
ــات،  ــش انتخاب ــت و آرام ــراری امنی ــیج در برق ــپاه و بس س
»ســامت و امانــت داری« را یکــی دیگــر از ویژگــی هــای 
ایــن انتخابــات برشــمردند و خاطرنشــان کردنــد: برخــاف 
تبلیغــات دشــمنان و همچنیــن ادعاهــای برخــی در داخــل، 
انتخابــات در نظــام اســامی همــواره ســالم بــوده و هیچــگاه 
حرکتــی ســازماندهی شــده بــرای تأثیرگــذاری بــر نتیجــه 

ــات وجــود نداشــته اســت.  انتخاب
ــات  ــد: انتخاب ــد کردن ــه ای تأکی ــت اهلل خامن ــرت آی حض
هفتــم اســفند بــار دیگــر نادرســتی و بــی اعتبــاری 
ســخنان کســانی را کــه در ســال 88 مدعــی نامعتبــر بــودن 
انتخابــات بودنــد و آن فتنــه مضــر را بــرای کشــور بوجــود 

ــان داد.  ــد، نش آوردن
ــت ۱۲  ــی صاحی ــد: بررس ــامی افزودن ــاب اس ــر انق رهب
ــی  ــکالی قانون ــک اش ــت روز ی ــدت بیس ــر در م ــزار نف ه
اســت کــه بایــد برطــرف شــود و نبایــد بدلیــل ایــن اشــکال 

ــرد.  ــرار گی ــه ق ــورد حمل ــان م ــی، شــورای نگهب قانون
ــه ای درخصــوص موضــوع احــراز  ــت اهلل خامن حضــرت آی
صاحیــت هــا نیــز گفتنــد: آیــا بــدون احــراز شــرایط، مــی 
تــوان صاحیــت یــک فــرد را بــرای انتخابــات تأییــد کــرد و 

آیــا مــی تــوان در مقابــل خداونــد پاســخگو بــود؟ 
ایشــان خاطرنشــان کردنــد: هنگامــی کــه شــورای نگهبــان 
نتوانــد شــرایط قانونــی را در فــردی احــراز کنــد، نمی توانــد 
ــت  ــراد نیس ــک ای ــن، ی ــد و ای ــد کن ــت وی را تأیی صاحی

بلکــه عمــل بــه قانــون اســت. 
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــا تأکیــد بــر اینکــه شــورای 
ــوری  ــام جمه ــی نظ ــز اصل ــد مرک ــی از چن ــان یک نگهب
ــه و  ــورد هجم ــاب م ــدای انق ــه از ابت ــت ک ــامی اس اس
ــب  ــه تخری ــد: هرگون ــوده اســت، گفتن ــب اســتکبار ب تخری
بــر ضــد شــورای نگهبــان، اقدامــی غیراســامی، غیرقانونــی، 

ــت.  ــی اس ــرعی و غیرانقاب غیرش
ــا  ــت آنه ــه صاحی ــم ک ــرادی ه ــد: اف ــد کردن ایشــان تأکی
احــراز نمــی شــود، ممکــن اســت بطــور طبیعــی ناراحــت 
شــوند امــا نبایــد شــورای نگهبــان را تخریــب کننــد بلکــه 
بایــد اعتــراض خــود را از روشــهای قانونــی پیگیــری کننــد. 
و  ویژگی هــا  تبییــن  از  بعــد  اســامی  انقــاب  رهبــر 
ــد:  ــان کردن ــفند، خاطرنش ــم اس ــات هفت ــای انتخاب پیام ه
مــردم بــا حضــور در صحنــه، وظیفــه خــود را انجــام دادند و 
حــاال نوبــت مســئوالن اســت کــه بــه وظایــف خــود عمــل 

ــد.  کنن
ــف  ــان وظای ــه بی ــدا ب ــه ای ابت ــت اهلل خامن ــرت آی حض
نماینــدگان دوره جدیــد مجلــس خبــرگان بــه عنــوان یکــی 
ــد:  ــد و گفتن ــامی پرداختن ــام اس ــن ارکان نظ از مهمتری
وظیفــه مجلــس خبــرگان عبــارت اســت از: »انقابــی 
ــردن«.  ــل ک ــی عم ــردن و انقاب ــر ک ــی فک ــدن، انقاب مان
ــاب  ــوه انتخ ــی را در نح ــه ویژگ ــن س ــت ای ــان رعای ایش
ــای  ــئولیت ه ــن مس ــی تری ــور از اساس ــده کش ــر آین رهب
ــد: الزم  ــان کردن ــمردند و خاطرنش ــرگان برش ــس خب مجل
ــده ماحظــات، رودربایســتی  ــر آین اســت در انتخــاب رهب
هــا و مصلحــت اندیشــی هــا کنــار گذاشــته شــوند و فقــط 
خــدا و نیــاز کشــور و اصــل حقیقــت، در نظــر گرفتــه شــود. 
رهبــر انقــاب اســامی تأکیــد کردنــد: اگــر در ایــن وظیفــه 
بــزرگ کوتاهــی انجــام گیــرد، قطعــاً در اســاس کار نظــام و 

کشــور مشــکل بوجــود خواهــد آمــد. 
ــه  ــاره ب ــا اش ــن ب ــه ای همچنی ــت اهلل خامن ــرت آی حض
ــته در  ــای برجس ــخصیت ه ــزرگان و ش ــا، ب ــور علم حض
مجلــس خبــرگان، یکــی دیگــر از وظایــف نماینــدگان 
ایــن مجلــس را بیــان خواســت هــا و مشــکات مــردم بــه 
مســئوالن و تبییــن حقایــق بــرای مــردم و آگاهــی بخشــی 

ــا دانســتند.  ــه آنه ب
دوره جدیــد  نماینــدگان  وظایــف  درخصــوص  ایشــان 
مجلــس شــورای اســامی نیــز بــه توصیــه همیشــگی خــود 
بــرای همراهــی و کمــک مجلــس بــه دولــت اشــاره کردنــد 
ــای  ــه معن ــک، ب ــی و کم ــن همراه ــه ای ــد: البت و افزودن
اغمــاض مجلــس شــورای اســامی از وظایــف قانونــی خــود 

نیســت. 
ــئوالن  ــف مس ــه وظای ــپس ب ــامی س ــاب اس ــر انق رهب
دولتــی اشــاره کردنــد و گفتنــد: در شــرایط کنونــی کشــور، 
ســه وظیفــه و اولویــت اصلــی بایــد مــورد توجــه مســئوالن 
ــه  ــی« »۲- ادام ــاد مقاومت ــرد: »۱- اقتص ــرار گی ــی ق دولت
ــازی  ــون س ــور« و »۳- مص ــی کش ــت علم ــتاب حرک پرش

ــان«.  ــت و جوان فرهنگــی کشــور، مل
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای درخصــوص اولویــت اول 
بــار دیگــر بــا تأکیــد بــر اینکــه مشــکات اقتصــادی 
کشــور بــدون اجــرای سیاســتهای اقتصــاد مقاومتــی حــل 
نخواهنــد شــد و رشــد اقتصــادی نیــز بوجــود نخواهــد آمــد، 
ــرار گاه  ــک ق ــت ی ــه دول ــد ک ــن ش ــر ای ــرار ب ــد: ق افزودن
ــرارگاه،  ــن ق ــرای ای ــد و ب ــکیل ده ــی تش ــاد مقاومت اقتص
ــی انجــام شــده  ــه اقدامات ــد ک ــن کن ــز تعیی فرماندهــی نی
ــده  ــد محســوس باشــند و دی ــات بای ــن اقدام ــا ای اســت ام

ــوند.  ش
ــد  ــی بای ــئوالن دولت ــد: مس ــامی گفتن ــاب اس ــر انق رهب
را  اقتصــادی خــود  و تاشــهای  فعالیــت هــا  نســبِت 
ــار  ــد و معی ــخص کنن ــًا مش ــی، کام ــاد مقاومت ــا اقتص ب
هرگونــه همــکاری و برنامــه اقتصــادی، سیاســتهای اقتصــاد 
مقاومتــی باشــد کــه براســاس خــرد جمعــی تنظیــم شــده 
و مــورد اجمــاع اکثــر کارشناســان و متخصصــان اقتصــادی 

اســت. 

حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــه اولویــت دوم یعنــی »ادامه 
ــد: اگــر  ــد و افزودن حرکــت پرشــتاب علمــی« اشــاره کردن
ــد  ــدرت، عــزت و مرجعیــت را در جهــان خواســتاریم بای ق

علــم را تقویــت کنیــم و حرکــت علمــی متوقــف نشــود. 
رهبــر انقــاب اســامی گفتنــد: بایــد پیشــرفت علمــی بــا 
جدیــت تمــام دنبــال شــود زیــرا یکــی از نتایــج آن، اقتصــاد 

دانــش بنیــان خواهــد بــود. 
ــا اشــاره بــه اولویــت ســوِم  حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای ب
مســئوالن دولتــی یعنــی »مصــون ســازی فرهنگی« کشــور 
تأکیــد کردنــد: بــرای مصــون ســازی فرهنگــی، ابتــدا بایــد 
بــه ایــن هــدف اعتقــاد داشــته باشــیم و ســپس بــرای آن 

برنامــه ریــزی و تــاش جــدی کنیــم. 
ــردم را دو  ــرار دادن مســئوالن و م ــاج ق ــاب، آم ــر انق رهب
ــدف  ــد: ه ــد و افزودن ــمن خواندن ــوذ دش ــده نف ــدف عم ه
از طراحــی نفــوذ در مســئوالن، تغییــر دادن  دشــمن 
ــرار  ــه نتیجــه آن، ق محاســبات مســئوالن کشــور اســت ک
گرفتــن فکــر و اراده مســئولین در مشــت دشــمن اســت و 
در ایــن حالــت، دیگــر نیــازی بــه دخالــت مســتقیم دشــمن 
ــد،  ــی خــود بدان ــه حت ــدون آنک ــرد مســئول ب نیســت و ف
ــد.  ــمن می خواه ــه دش ــرد ک ــی را می گی ــان تصمیم هم
ــای  ــرار دادن باوره ــاج ق ــوذ را آم ایشــان، ســطح دیگــر نف
مــردم نســبت بــه اســام، انقــاب، اســام سیاســی و 
ــازی  ــازی و تمدن س ــی جامعه س ــی آن یعن ــف عموم وظای
برشــمردند و گفتنــد: نفــی اســتقال کشــور هــم یکــی از 
نقــاط هجمــه و نفــوذ دشــمن اســت کــه برخــی در داخــل 
نیــز بــا ناشــیگری آن را مطــرح مــی کننــد و مــی گوینــد 
ــر  ــروز دیگ ــت و ام ــده اس ــه  ش ــی کهن ــتقال موضوع اس

ــدارد.  ــا ن معن
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای، تغییــر باورهــای مــردم 
بــرای فرامــوش کــردن خیانتهــای غــرب را یکــی دیگــر از 
طراحــی هــای دشــمن دانســتند و خاطرنشــان کردنــد: در 
ــوری  ــرا جمه ــه چ ــد ک ــرح می کنن ــی مط ــات جهان تبلیغ
ــکا  ــا غــرب و امری ــا ایــن حــد ب اســامی و مســئوالن آن ت

ــتند؟  ــف هس مخال
ــد  ــم و نبای ــه دیده ای ــرب صدم ــا از غ ــد: م ــان گفتن ایش
فرامــوش کنیــم کــه غــرب بــا مــا چــه کــرده اســت. مــن 
ــم  ــد بدانی ــا بای ــا غــرب نیســتم ام ــدار قطــع رابطــه ب طرف

ــل هســتیم؟  ــا چــه کســانی در حــال تعام ــه ب ک
ایشــان، اعمــال تحریمهــا برضــد کشــورمان را نمونــه 
ــام  ــد: نظ ــتند و گفتن ــمنی ها دانس ــن دش ــری از همی دیگ
اســامی قصــد دشــمنی بــا غــرب را نداشــت، بلکــه در ایــن 
ــا  ــه آنه ــود ک ــده ب ــذاری ش ــای مســتقلی پایه گ کشــور بن

ــد.  ــا آن کردن ــه دشــمنی ب شــروع ب
ــی  ــخنان برخ ــه س ــاره ب ــا اش ــامی ب ــاب اس ــر انق رهب
ــل  ــا تعام ــه دنی ــا هم ــد ب ــه بای ــر اینک ــی ب ــئوالن مبن مس
داشــته باشــیم، افزودنــد: بایــد بــا همــه دنیــا البتــه به جــز 
ــا  ــاط داشــته باشــیم ام ــم صهیونیســتی ارتب ــکا و رژی امری
بایــد بدانیــم کــه دنیــا منحصــِر در غــرب و اروپــا نیســت. 
ــور در  ــش از ۱۳0 کش ــور بی ــه حض ــاره ب ــا اش ــان ب ایش
اجــاس غیرمتعهدهــا در تهــران گفتنــد: امــروز قدرتهــا در 
ــز  ــه آســیا نی ــا و منطق ــا پخــش شــده اند و شــرق دنی دنی

ــه وســیعی اســت.  منطق
ــدا،  ــه ابت ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــه ای ب ــت اهلل خامن حضــرت آی
ــتند و  ــران را گذاش ــت ای ــا مل ــمنی ب ــای دش ــا بن غربیه
اکنــون هــم بــه دنبــال نفــوذ هســتند خاطرنشــان کردنــد: 
ــوذ علمــی، فرهنگــی و  ــرای نف دشــمن حــدود ۱0 راه را ب
اقتصــادی از جملــه »ارتبــاط بــا دانشــگاهها و دانشــمندان«، 
ــدف  ــا ه ــی ب ــی ول ــر علم ــهای بظاه ــور در کنفرانس »حض
ــی در  ــتگاههای امنیت ــوران دس ــتادن مأم ــوذ« و »فرس نف

ــرده اســت.  ــی« طراحــی ک ــای فرهنگ پوشــش فعالیته
ــا  ــان ب ــدای سخنانش ــه ای در ابت ــت اهلل خامن ــرت آی حض
ــارم  ــد دوره چه ــای فقی ــره اعض ــاد و خاط ــت ی گرامیداش
مجلــس خبــرگان رهبــری به ویــژه آیــت اهلل واعــظ طبســی 
و آیــت اهلل خزعلــی گفتنــد: ایــن دو بــرادر خــوب، حقیقتــاً 
ــد و  ــرگان حفــظ کردن ــگاه خبرگــی را در مجلــس خب جای

ــد.  ــی دادن امتحانهــای خوب
ــام  ــا تســلیت ای ــن ب ــه ای همچنی ــت اهلل خامن حضــرت آی
شــهادت حضــرت فاطمــه زهــرا ســام اهلل علیهــا، افزودنــد: 
در ذکــر مناقــب آن بزرگــوار بایــد دقــت شــود کــه مســائل 
اختــاف افکــن مطــرح نشــود، زیــرا امــروز سیاســت 
اهریمنــی جبهــه اســتکبار ایجــاد اختــاف بیــن شــیعه و 

ســّنی اســت. 
ــا  ــخ ب ــان تاری ــه بی ــد: البت ــامی گفتن ــاب اس ــر انق رهب
ــح اشــکالی  ــن مصال ــن، ادب و در نظــر گرفت ــت موازی رعای

ــود.  ــاد ش ــض ایج ــاف و بغ ــد اخت ــا نبای ــدارد ام ن
رهبــر انقــاب بــه حضــور و شــهادت بــرادران اهل ســنت در 
دفــاع از حرمهــای اهل بیــت علیهــم الســام و اظهارافتخــار 
خانواده هــای آنــان اشــاره کردنــد و گفتنــد: روحانیــت 
ــا رنجانــدن اهــل ســنت،  معظــم نبایــد اجــازه دهــد کــه ب
نقشــه اختاف افکنــی امریکاییهــا و صهیونیســتها اجــرا 

شــود. 

شرمنده	کارگران	شدیم...
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ــي  ــگ طبقات ــاح پارکین ــن افتت ــنبه در آیی ــامگاه پنجش ــور ش ــول زرگرپ رس
شــهداي ایرانپــور در مبارکــه بــا بیــان اینکــه شــهر مبارکــه از شــهرهاي درجــه 
ــاه  ــزود: در ۱۵ م ــت، اف ــان اس ــتان اصفه ــه اس ــعه یافت ــرفته و توس اول ، پیش
گذشــته ســه بــار بــراي افتتــاح و کلنــگ زنــي پــروژه هــا بــه ایــن شــهر ســفر 

کــردم.
ــگ  ــات و پارکین ــاالر اجتماع ــوان، ت ــاغ بان ــاخت ب ــه س ــاره ب ــا اش ــور ب زرگرپ
طبقاتــي افــزود: یکــي از مشــخصات شــهر مبارکــه ایــن اســت کــه پــروژه هــاي 
اســتاندارد را اجــرا مــي کنــد، خاطرنشــان کــرد: شــهرداري هــا هــم مــي تواننــد 
ــروژه  ــد پ ــي توانن ــد و هــم م ــان را انجــام دهن جــدول کشــي و احــداث خیاب

ــا اســتاندارد بــاال و در تــراز شــهرهاي بــزرگ کشــور را اجــرا کننــد. هــاي ب
ــاي  ــهردار و اعض ــات ش ــا و زحم ــاش ه ــي از ت ــا قدردان ــان ب ــتاندار اصفه اس
شــوراي شــهر مبارکــه، افــزود: بحمــداهلل اجــراي پــروژه هــا در مبارکــه از نظــر 

ــرار دارد. ــي ق کمیــت و کیفیــت در وضعیــت مناســب و خوب
وي بــا بیــان اینکــه توســعه، پیشــرفت، رفــاه و خدمــات بــراي شــهرها از اهمیت 
ویــژه اي برخــوردار اســت، گفــت: مــردم حــق دارنــد کــه بهتریــن ، زیباتریــن و 

مناســبترین خدمــات را مطالبــه کننــد.
زرگرپــور افزود:مدیریــت شــهري و شــورایي در شــهرها بایــد تمــام تــاش خــود 

را بــراي ایجــاد ایــن شــرایط بــکار گیــرد.
وي بــا بیــان اینکــه در اســتان اصفهــان ۱07 شــهر وجــود دارد، تصریــح کــرد: 

شــهر مبارکــه جــزو شــهرهاي زیبــا و توســعه یافتــه اســتان اصفهــان اســت.
اســتاندار اصفهــان بــا بیــان اینکــه مبارکــه شــهري زنــده و پویــا و رو توســعه و 
رونــق اســت، گفــت: البتــه کمبودهــا و نقصــان هایــي هــم از جملــه آلودگــي 

هــوا و ترافیــک در ایــن شــهر وجــود دارد.
وي گفــت: اینکــه در یــک ســال گذشــته ســه مرحلــه افتتــاح و کلنــگ زنــي 
پــروژه هــا در ایــن شــهر انجــام شــده نشــان دهنــده ایــن اســت کــه شــهر در 

مســیر توســعه و ریــل پیشــرفت قــرار دارد.

ــه شــهردار، اعضــاي شــوراي  ــزرگ را بایــد ب زرگرپــور افــزود: ایــن موفقیــت ب
ــدار و همــه مســئوالن شــهر مبارکــه تبریــک گفــت. شــهر، فرمان

از زحمــات ۴ ســاله دکتــر  قدردانــي  بــا  پایــان  در  اصفهــان  اســتاندار 
ــاي  ــت: آق ــامي گف ــوراي اس ــس ش ــه در مجل ــردم مبارک ــده م ایرانپور،نماین
ایرانپــور در ایــن مــدت بطــور شــبانه روزي تــاش کــرد و هــر کاري کــه مــي 

ــام داد. ــردم انج ــراي م ــت ب توانس
ــردم  ــه منتخــب م ــم، و ب ــوت بگویی ــه وي خــدا ق ــد ب ــان اینکــه بای ــا بی وي ب
تبریــک بگوییــم، افــزود: امــروز شــرایط طایــي بــراي خانــم ســعیدي منتخــب 
جدیــد مــردم مبارکــه در مجلــس شــوراي اســامي در راه خدمــت بــه مــردم و 

حــل مشــکات آنهــا بوجــود آمــده اســت.
ــا ۶00  ــروژه در ســال جــاري ب شــهردار مبارکــه در ایــن مراســم گفــت: ۲۲ پ

ــه بهــره بــرداري رســید. میلیــارد ریــال هزینــه در ایــن شــهر شــروع و ب
ــت،  ــرا اس ــال اج ــز در ح ــر نی ــروژه دیگ ــه ۲۵ پ ــان اینک ــا بی ــرفا ب ــد ش محم
گفــت: بــا توجــه بــه گســتردگي شــهر و پراکندگــي محــات شــهر ایــن پــروژه 

هــا در ســطح شــهر وجــود دارد.
وي بــا بیــان اینکــه وجــود صنایــع متعــدد در اطــراف شــهر انتظاراتــي را بــراي 
ــا  ــا ب ــروژه ه ــام پ ــراي اتم ــروز ب ــا ام ــرده اســت،افزود: م شــهروندان ایجــاد ک

مشــکل مواجهیــم.
ــه بهــره  ــا حضــور اســتاندار اصفهــان ب پارکینــگ طبقاتــي شــهداي ایرانپــور ب

ــرداري رســید. ب
ــه مســاحت ۳ هــزار  ــال در زمینــي ب ــارد ری ــا هزینــه ۱۳0 میلی ــروژه ب ــن پ ای

ــع در ۵ طبقــه احــداث شــد. ــر بنایــي ۱۵ هــزار متــر مرب ــع و زی متــر مرب
ــق  ــاء حری ــتم اطف ــودرو سیس ــت ۳۵0 خ ــا ظرفی ــي ب ــگ طبقات ــن پارکین ای
ــرل هوشــمند ترافیکــي و تعییــن ظرفیــت، در مــدت ۳ ســال  هوشــمند، کنت

ــل شــد. تکمی

خلیــل طاهــری در آییــن تجلیــل از مهندســین شــهرداری و شــورای اســامی 
ــئولیت  ــاس مس ــویه و احس ــار دوس ــد رفت ــه بای ــان اینک ــا بی ــه ب ــهر مبارک ش
بیشــتری داشــته باشــیم، افــزود: انتظــار داریــم کــه بــا همــت و مدیریــت بیشــتر 

هزینــه هــا بتوانیــم همــه خواســته هــای شــهروندان را محقــق کنیــم.
رییــس شــورای شــهر مبارکــه: فعالیــت هــا و خدمات شــهرداری و شــورای شــهر 

تــا امــروز بــا همدلــی بــه خوبــی پیــش رفتــه اســت
ــا  رییــس شــورای اســامی شــهر مبارکــه گفــت: در مــدت ســالهای گذشــته ت
ــا همدلــی و  ــه امــروز کارهــا و اقدامــات شــهرداری و شــورای شــهر مبارکــه ب ب

وحــدت خوبــی پیــش رفتــه اســت.

طاهــری گفــت: همدلــی و انســجام خوبــی بیــن اعضــای شــورای اســامی شــهر، 
ــه  ــی ب ــن همدل ــرون داد ای شــهرداری و مهندســین وجــود دارد و خروجــی و ب

زیبایــی در شــهر پدیــد آمــده اســت.
طاهــری بــا بیــان اینکــه همدلــی و همزبانــی بــرای رســیدن بــه همــه اهــداف مــا 
مطــرح اســت، اظهــار کرد:عناصــر همدلــی یــک گفتمــان دو ســویه اســت کــه 

بــرای تحقــق آن بایــد در ادارات و مدیریــت شــهری مــورد توجــه قــرار گیــرد.
ــا بیــان اینکــه بایــد قــدردان زحمــات و تــاش هــای مهندســین جامعــه  وی ب
باشــیم، افــزود: وظیفــه مهندســین در کشــور مــا ســنگین تــر از وظایف پزشــکان 
ــه ســامت انســانها بســتگی  ــی ب ــت اصــول فن اســت ســامت ســاختار و رعای

دارد .
ــردم  ــه م ــهر ب ــه در ش ــین ک ــه مهندس ــرای هم ــامت ب ــا آرزوی س ــری ب طاه
خدمــت مــی کننــد، گفــت: مهندســین بــا ســامت ســاختمان روبــرو هســتند 
ــت نشــود مــی تواننــد  ــی ســاختمان رعای و در صورتیکــه ســامت و اصــول مل
ــد  ــار جدی ــق آث ــه خل ــل رویــت و پنهــان خــود، ب ــا ذهــن و اندیشــه غیــر قاب ب

ــد. بپردازن
وی بــا بیــان اینکــه مهندســین بعــد از خلــق آثــار خــود بــه آفریــده خــود افتخــار 
ــه  ــامت جامع ــئول س ــه مس ــکان ک ــه پزش ــد از جامع ــزود: بع ــد، اف ــی کنن م

ــد. هســتند،جامعه مهندســین قــرار دارن

محمــد شــرفا در آییــن افتتــاح و بهــره بــرداری از میــدان شــهدای احمدپــور گفت:جابجایــی همه 
درخــت هــای واقــع در مســیر طــرح یکــی از ویژگــی هــای ایــن طــرح ایــن بود.

 وی بــا بیــان اینکــه ایــن طــرح بــا هزینــه ۵00 میلیــون تومــان انجــام شــد، افــزود: پــروژه میــدان 
ــرات  ــا از نظــر عملکــرد ترافیکــی اث ــی نداشــت ام ــه چندان ــی هزین ــور از نظــر ریال شــهدای احمدپ

خیلــی خوبــی بــه همــراه داشــت.
شــرفا بــا بیــان اینکــه طــرح میــدان شــهدای احمدپــور از بیــن حــدود ۱0 طــرح پیشــنهادی انتخــاب 

شــد، گفــت: در اجــرای ایــن طــرح همــه مســائل ایمنــی و ترافیکــی در نظــر گرفتــه شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه در زمــان اجــرای طــرح هیــچ موقــع رفــت و آمــد مــردم و ترافیــک را تعطیــل 
نکردیــم افــزود: مســیر اجــرای طــرح مســیری پــر تــردد بــود و رفــت و آمــد مــردم و فعالیــت پیمانکار 

هــم بطــور همزمــان انجــام شــد.
شــهردار مبارکــه بــا بیــان اینکــه خیابانهــای فردوســی و جانبــازان رینــگ شــرقی شــهر محســوب می 
شــوند، افزود:نیــاز جــدی بــرای اتصــال ایــن دو خیابــان وجــود داشــت و امیدواریــم هــر چــه ســریعتر 

بتوانیــم رینــگ شــرقی شــهر را افتتــاح کنیــم .
ــروژه افــزود: هیــچ کار  ــی محــل و اعضــای شــورای شــهر در اجــرای ایــن پ ــی از اهال ــا قدردان وی ب

عمرانــی در شــهر بــدون همراهــی و همــکاری مــردم انجــام نمــی شــود.
شــرفا بــا بیــان اینکــه اســتقبال گــرم مــردم باعــث دلگرمــی مجموعــه کارکنــان شــهرداری و اعضــای 
شــورای شــهر مــی شــود، گفــت: پــروژه هایــی کــه در شــهر در حــال انجــام اســت بــا اعتمــاد و کمک 

مــردم، اعضــای شــورای شــهر و پیمانــکاران انجــام شــده اســت.

وی بــا بیــان اینکــه ســایت تخلیــه نخالــه مشــکات زیــادی را بــرای اهالــی ایــن محــل و شــهر مبارکه 
ایجــاد کــرده بــود، افزود:معاونــت خدمــات شــهری شــهرداری اقــدام بــه تســطیح زمیــن ایــن محــل 
و درختــکاری در آن کــرد و امیدواریــم بتوانیــم آنــرا بــه فضــای ســبز مناســبی بــرای اســتفاده اهالــی 

ایــن محــل تبدیــل کنیــم.
شــهردار مبارکــه بــا اشــاره بــه برگــزاری چندیــن جلســه بــرای آوردن 9 هکتــار از زمینهــای ابراهیــم 
آبــاد بــه داخــل محــدوده شــهر گفــت:در ایــن زمینــه پیگیــری هایــی از طــرف شــهرداری و نماینــده 
مــردم شهرســتان مبارکــه در مجلــس شــورای اســامی انجــام شــده اســت و امیدواریــم کــه بتوانیــم 

ایــن قســمت را بــه محــدوده شــهر اضافــه کنیــم.

استاندار	اصفهان	گفت:	همه	پروژه	هاي	شهرداري	مبارکه	مطابق	با	استاندارد	پروژه	هاي	شهرهاي	درجه	یک	کشور	است

در	آیین	تجلیل	از	مهندسین	شهرداری	و	شورای	اسالمی	شهر	مبارکه	مطرح	شد

گزارش	تصویری	آیین	افتتاح	فلکه	شهدای	احمدپور

ــگاه اطــاع رســانی  ــه نقــل از پای ــا ب ــه گــزارش ایرن ب
پلیــس، رئیــس مرکــز اطــاع رســانی پلیــس اســتان 
اصفهــان روز شــنبه گفــت: مامــوران پلیــس راهنمایــی 
و رانندگــی مســتقر در شــهر اصفهــان  حیــن نظــارت 
بــر تــردد خودروهــای عبــوری، یــک دســتگاه ســواری 
راننــده  ایمنــی  نبســتن کمربنــد  بدلیــل  را   ۲0۶

ــد. ــف کردن متوق
ــتعام  ــا اس ــزود: ب ــهریاری اف ــا ش ــرهنگ غامرض س
ــودرو دارای ۴9  ــن خ ــه ای ــد ک ــخص ش ــوابق مش س
میلیــون و ۱00 هــزار ریــال جریمــه پرداخــت نشــده و 
9۵ فقــره تخلــف حادثــه ســاز اســت کــه بافاصلــه بــه 

پارکینــگ منتقــل شــد.
وی بیشــترین تخلفــات ارتکابــی راننــده ایــن خــودرو را 

تخطــی از ســرعت مجــاز اعــام کــرد.
رئیــس مرکــز اطــاع رســانی پلیــس اســتان اصفهــان  
خاطرنشــان کــرد: طبــق قانــون در صورتــی کــه مبلــغ 
ــد،  ــال برس ــون ری ــه ۱0 میلی ــی ب ــه خودروی جریم
پلیــس مراتــب را بــه مالــک خــودرو اعــام مــی کنــد 
ــاغ،  ــخ اب ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ــه ظ و چنانچ
ــف و از  ــه پرداخــت نشــود، خــودرو توقی ــغ جریم مبل

ــی شــود. ــری م ــردد آن جلوگی ت

تریاکها در وانت یخچال دار جاسازی شده بودند
ــس  ــری پلی ــگاه خب ــنبه پای ــر یکش ــزارش عص ــه گ ب
افــزود:  شــهریاری  غامرضــا  ســرهنگ  اصفهــان، 
ــهید‹امامی‹  ــی ش ــت و بازرس ــتگاه ایس ــوران ایس مام
شــهرضا حیــن نظــارت بــر تــردد خودروهــای عبــوری 
بــه یــک دســتگاه وانــت زامیــاد یخچــال دار مشــکوک 

ــد. ــف کردن ــدند و آن را متوق ش
وی ادامــه داد: مامــوران در بازرســی از ایــن خــودرو ۶۶ 
ــت  ــال وان ــه در یخچ ــاک را ک ــرم تری ــو و 900 گ کیل

ــد. ــود، کشــف کردن جاســاز شــده ب
ایــن مقــام انتظامــی افــزود: در ایــن پیونــد یــک 
ســوداگر مــرگ دســتگیر و بــرای ســیر مراحــل قانونــی 

ــد. ــل داده ش ــی تحوی ــع قضائ ــه مراج ب
ــواد  ــن م ــدود ۳۴ ت ــون ح ــالجاری تاکن ــدای س از ابت
مخــدر در اســتان اصفهــان کشــف و ضبــط شــده اســت.

حاشیه	نگاری

رییــس شــورای اســامی شــهر مبارکــه گفــت: بودجــه ســال 9۵ شــهرداری 
ــی در  ــه بررس ــی و ۴ جلس ــای کارشناس ــی ه ــث و بررس ــس از بح ــه پ مبارک
کمیســیون عمــران، برنامــه و بودجــه شــورای اســامی شــهر، در صحــن علنــی 
ــی شــورای  ــس از ۴ جلســه در صحــن علن ــت پ شــورا مطــرح شــد و در نهای

اســامی شــهر مبارکــه بــه تصویــب رســید.
ــا بیــان اینکــه در بررســی بودجــه ســال آینــده شــهرداری  خلیــل طاهــری ب
ــی شــده  ــی شــهر و محــات توجــه کاف ــه توســعه، عمــران و آبادان مبارکــه ب
اســت گفــت: ۳۱ درصــد از از بودجــه ســال 9۵ شــهرداری مبارکــه در بخــش 

ــی هزینــه خواهــد شــد. جــاری و ۶9 در صــد در بخــش عمران
وی افــزود: اجــرای پــروژه هــای عمرانــی شــهرداری مبارکــه منــوط بــه تحقــق 

کامــل بودجــه شــهرداری در ســال 9۵ اســت.
رییــس شــورای اســامی شــهر مبارکــه اظهــار داشــت: پــروژه هــای باقــی مانده 

از ســال 9۴ از جملــه بــاغ بانوان،خیابــان شــهدای طاهری،قلعــه و ارگ بــزرگ 
گردشــگری نهچیــر تــا نیمــه اول ســال 9۵ تکمیل و تقدیــم شــهروندان و مردم 

عزیــز خواهــد شــد .
طاهــری بــه ویژگــی هــای بودجــه ســال 9۵ شــهرداری مبارکــه اشــاره کــرد و 
گفــت: اختصــاص اعتبــار بــرای پــروژه هــای عمرانــی شــامل طــرح هــای نیمــه 

تمــام و اجــرای طــرح هــای جدیــد اســت.
وی بــا اشــاره بــه اهمیــت توجــه بــه درآمدهــای پایــدار شــهرداری،گفت: توجه و 
اهتمــام جــدی شــهرداری بــه ایجــاد در آمــد هــای پایــدار و تــاش مضاعــف در 
جهــت وصــول درآمدهــای شــهرداری در ســال 9۵ از مهمتریــن تأکیــدات اعضاء 

شــورای اســامی شــهر مبارکه اســت.
ــارک هــای  ــرای احــداث پ طاهــری گفــت: در بودجــه ســال 9۵ شــهرداری ب
محلــه ای، کانــال هــای جمــع آوری و دفــع آبهــای ســطحی در خیابــان هــای 

ســطح شــهر،تکمیل بلــوار ۳۶ متــری شــهدای طاهری،احــداث ایســتگاه آتــش 
نشــانی مرکــزی توجــه ویــژه ای شــده اســت.

وی افــزود: در ســال آینــده بــه احــداث بلــوار ســردار شــهید حمــزه بابایــی )از 
میــدان حافــظ تــا انتهــای نصیرآباد(،عملیــات اتصــال میــدان عاشــورای دهنــو 
بــه بلــوار امــام خمینی،اتصــال بلــوار ۱۵ خــرداد بــه بلــوار امــام خمینی،احــداث 
ــهید  ــان ش ــه محمدیه)خیاب ــدی اســماعیل ترخان،احــداث ورودی محل کمربن
ــه  ــی در محل ــان تخت ــداث خیاب ــاذر غفاری،اح ــان اب ــل خیاب حدادیان(،تکمی
ــتانی در  ــی باس ــالن ورزش ــداث س ــات صفائیه،اح ــذر مح ــداث زیرگ درچه،اح
محلــه اســماعیل ترخان،تجهیــز فرهنگســراها و خانه هــای فرهنــگ در محات 
ــه  ــر فرهنگســرای غدیر،ادامــه خان شهر،بازســازی و تجهیــز ســالن آمفــی تئات
فرهنــگ محلــه محمدیه،مشــارکت در بهســازی پایــگاه هــای بســیج و مــدارس 

نیــز توجــه جــدی خواهــد شــد.
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میــزان: صالحــی رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی بــا بیــان اینکــه ایــن ملــت بــه 
ــا  ــد ب ــاز دارد، گفــت: بای ــه خدمــت نی ــاده ب مســئوالنی راســتگو، دلســوز و آم
تمســک بــه راه شــهدا بــه دنبــال خدمتگــزاری واقعــی و خداپســندانه باشــیم.

ــئوالنی  ــه مس ــت ب ــن مل ــه ای ــان اینک ــا بی ــی ب ــرژی اتم ــازمان ان ــس س رئی
راســتگو، دلســوز و آمــاده بــه خدمــت نیــاز دارد، گفــت: بایــد بــا تمســک بــه 

ــیم. ــندانه باش ــی و خداپس ــزاری واقع ــال خدمتگ ــه دنب ــهدا ب راه ش
علــی اکبــر صالحــی عصــر ســه شــنبه در حاشــیه مراســم نامگــذاری پــل تقاطع 
ــرد:  ــژاد اظهارک ــی ن ــوش رضای ــهید داری ــام ش ــه ن ــمالی ب ــم - کارگرش حکی
رضایــی نــژاد یــک دانشــگاهی بــود کــه در راه علــم و مباحــث علمــی کار مــی 
کــرد، در راه علــم حقــه بــازی وجــود نــدارد و تنهــا حــق و زیبایــی اســت، امــا 
راههــای دیگــری هــم هســت بنــام سیاســت کــه متاســفانه حــق و حقــه بــازی 

درآن آمیختــه شــده کــه بنــده هــم در آن قــرار دارم.
ــوار  ــی گفــت: آن شــهید بزرگ ــاس بابای ــه شــهید گرانقــدر عب ــا اشــاره ب وی ب
هــر وقــت در پشــت هواپیمــا قــرار مــی گرفــت مــی دانســت دیگــر هیــچ چیــز 
حقــه بــازی نیســت و بــرای همیــن زندگــی خــود را در طبــق اخــاص گذاشــت 
و بــرای عــزت ایــن مملکــت کــه پایــدار بمانــد، جانــش را تســلیم حــق تعالــی 

کــرد.
صالحــی اظهــار کــرد: حــال مشــاهده مــی کنیــم کــه خداونــد منــان بــه برکــت 

ایــن شــهدا ایــن انقــاب را روز بــه روز حفــظ و گســترش داده اســت.
رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی افــزود: حــال مــا بایــد بــرای خودمــان دعــا کنیــم 
تــا عاقبــت بخیــر شــویم چــرا کــه وقتــی در وادی سیاســت باشــیم همــه چیــز 
آمیختــه بــا سیاســت اســت کــه البتــه در نظــام جمهــوری اســامی ایــران مــا 

انتظــار داریــم کــه سیاســت، بیــان حــق باشــد و سیاســت بــازی نباشــد.
وی افــزود: البتــه مــا بداخاقــی هایــی را مشــاهده مــی کنیــم کــه امیــدوارم در 
طــول زمــان از ایــن بداخاقــی هــا دور شــویم و آنچــه را کــه اســام، تدبیــر، 

عقانیــت و حکمــت بــه مــا گفتــه عمــل و بــه کار بگیریــم.
ــل  ــن پ ــه ای ــکوه ک ــا ش ــل ب ــن محف ــه در ای ــندی از اینک ــراز خرس ــا اب وی ب
ــق و  ــاص، ح ــهید اخ ــا ش ــهدای م ــن ش ــی از بزرگتری ــام یک ــه ن ــواره را ب س
ــزود:  ــژاد نامگــذاری شــد حضــور دارد، اف حقانیــت شــهید داریــوش رضایــی ن
ــر  ــم از خــون شــهید برت ــاء الشــهدا‹ مرکــب عال ›مدادالعلمــاء افضــل مــن دم
ــود کــه قطعــا از  ــم و هــم شــهید ب اســت و ایــن شــهید بزرگــوار مــا هــم عال

ــوردار اســت. ــال برخ ــد متع ــش خداون ــه پی ــن درج باالتری

ــزرگ  ــه ب ــودم و مجموع ــب خ ــت: از جان ــی گف ــرژی اتم ــازمان ان ــس س رئی
افتخــار آفریــن ســازمان انــرژی اتمــی ایــران و خانــواده بــزرگ و گرانقدر شــهید 
ــای  ــع زیب ــه موق ــا و ب ــارک و پرمعن ــدام مب ــن اق ــژاد از ای ــی ن ــوش رضای داری

ــم. ــه ۶ و شــورای شــهر تشــکر مــی کن شــهردار منطق
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حجــت االســام محمــدی امــام جمعــه مبارکــه در خطبــه اول نمــاز 
جمعــه ایــن هفتــه بــا تجلیــل از افتخــار آفرینــان رزمایــش موشــکی 
اقتــدار والیــت اظهــار داشــت امیرالمومنیــن )ع( مــی فرماینــد لشــگر و 
ســپاه کســانی هســتند کــه دژ و ســپر بــای مردم به حســاب مــی آیند 
.زینــت حاکماننــد . وی افــزود راه ایجــاد امنیــت در جامعــه توجــه بــه 
نیروهــای نظامــی و انتظامــی اســت کــه امنیــت را بــه ارمغان مــی آورند 
و اگــر قــوام جامعــه را مــی خواهیــم بایــد نیروهــای نظامــی را توجــه 
کنیــم . ســپاه و نیروهــای مســلح مــا از یــک ســو بازوهــای قدرتمنــد 
والیــت در جامعــه هســتند و از طــرف دیگــر پاســدار دســتاوردهای نظام 
و کارگــزار اســتقرار امنیــت در جامعــه و بازدارنــده از هــر نــوع تجــاوز و 

تعــدی و ســوءقصد بــه کشــور مــا. تضعیــف اینهــا بــه هیــچ عنــوان روا 
نیســت و از طرفــی تقویــت آنهــا جــزء رئــوس وظائــف حاکمیــت اســت 
.ســپاه در هفتــه گذشــته موشــکهای کوتــاه بــرد ، میــان بــرد و دور بــرد 
را آزمایــش کــرد . در شــرایطی کــه اینهــا بــا مهــار هســته ای دوســت 
داشــتند کشــور مــا را بــه ذلــت بکشــانند و در مرحلــه تــوان موشــکی ما 
را کنتــرل کننــد .کــه ســپاه در بهتریــن زمــان و دوره وارد عمــل شــد 
و موشــکهای دوربــرد و نقطــه زن از جنــوب بــه شــمال و از شــمال بــه 
دورتریــن نقطــه جنــوب شــلیک داشــتند و غربــی هــا هــم رصــد مــی 

کردند.لــذا از حرکــت اینهــا بایــد تجلیــل کــرد.
ــه  ــالروز حمل ــا س ــن روزه ــد ای ــه افزودن ــه در ادام ــه مبارک ــام جمع ام

شــیمیایی صــدام بــه مــردم مظلــوم حلبچــه اســت .مــا خیلــی صــدام 
را توبیــخ نمــی کنیم.باالخــره یــک ســگ هــاری  توســط مســتکبرین 
عالــم تحریــک شــد و چنیــن جنایاتــی را مرتکــب شــد .آنچــه کــه در 
ایــن وقایــع بــزرگ بایــد مــورد توجه قــرار گیــرد محکومیت آن کســانی 
اســت کــه پشــت صحنــه نشســتند ، تحریــک مــی کننــد میــدان بــه 
آنهــا مــی دهنــد کــه چنیــن جنایاتــی را مرتکــب شــوند . آمریکاییهــا 
قبــل از شــروع جنــگ صــدام و حاکمیــت عــراق را از حامیان تروریســت 
معرفــی کــرده بودنــد ولــی بــه محــض اینکــه جنــگ را بــه کشــور مــا 
ــرون  ــان تروریســت بی ــراق را از لیســت حامی ــرد صــدام و ع شــروع ک

آوردنــد.

ــه  ــاز جمع ــه نم ــن هفت ــای ای ــژاد در خطبه ه ــف طباطبائی ن ــید یوس ــت اهلل س آی
ــهادت  ــون ش ــری پیرام ــم رهب ــام معظ ــته مق ــت: روز گذش ــار داش ــان اظه اصفه
ــا و  ــم در عزاداری ه ــعی کنی ــد س ــه بای ــد ک ــد کردن ــه)س( تاکی ــرت فاطم حض
ســخنرانی های مان چیــزی گفتــه نشــود کــه ســبب اختــاف بین مســلمانان شــود.

وی افــزود: ایشــان گفتنــد کــه البتــه بایــد تاریــخ و حقیقــت را گفــت ولــی بایــد 
ادب را رعایــت کــرد، کاری نکنیــد کــه جمعــی از مســلمانان کینــه ای از مــا و شــاید 
از اهــل بیــت)ع( بــه دل گیرنــد، فکــر نکنیــد جنــگ داعــش مذهبــی اســت بلکــه 

جنــگ سیاســی و نیابتــی بــرای ضربــه زدن بــه مســلمانان توســط مســلمانان و پول 
آنهــا اســت.

ــه اینکــه نبایــد بدگوئــی کنیــم تصریــح کــرد:  ــا اشــاره ب امــام جمعــه اصفهــان ب
اختــاف فکــری و حرفــی داریــم ولــی بایــد ادب را نیــز رعایــت کنیــم اکنــون موقع 
آن اســت کــه مســلمانان دســت در دســت هــم دهنــد تــا بتواننــد مقابــل دشــمن 

یستند. با
ــام  ــتور ام ــال ۵8 به دس ــهید در س ــاد ش ــیس بنی ــالروز تاس ــه س ــاره ب ــا اش وی ب
خمینــی)ره( خاطرنشــان کــرد: ایشــان حتــی قبــل از انقــاب نیــز گروهــی را بــرای 

ــان داشــتند. ــای شــهدا و زندانی ــه خانواده ه رســیدگی ب
ــرگان  ــس خب ــن جلســه مجل ــزاری آخری ــس از برگ ــرد: پ ــان ک ــژاد بی طباطبائی ن
رهبــری دوره چهــارم نــزد مقــام معظــم رهبــری رفتیــم و در ایــن دیــدار ایشــان بــه 
چنــد نکتــه اشــاره کردنــد.وی بــا بیــان اینکــه مقــام معظــم رهبــری در نخســتین 
ــات خــوش درخشــیدند گفــت: ایــن  ــاٌ مــردم در انتخاب نکتــه خــود گفتنــد انصاف
انتخابــات چنــد ویژگــی داشــت نخســت اینکــه مــردم آزادانــه در آن شــرکت کردند 

دوم آنکــه انتخابــات ایــن دوره رقابتــی بــود.
امــام جمعــه اصفهــان افــزود: ایشــان در نــکات بعــدی خود گفتنــد امنیــت انتخابات 
بســیار خــوب بــود و پــس از انتخابــات نیــز هیــچ ســر و صــدا و آشــوبی بــه  پــا نشــد 
و کســانی کــه رأی نیاوردنــد نجیبانــه بــه انقــاب و قانــون تــن دادند برخــاف اینکه 

در ســال 88 یــک عــده نانجیبــی کردند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایشــان از برخــی کاندیداهــا کــه رأی نیاوردنــد نیــز تجلیــل 
ــک  ــد ی ــرگان بودن ــاح در خب ــزدی و مصب ــت اهلل ی ــر آی ــرد: اگ ــح ک ــد، تصری کردن
وزنــه ای بــرای مجلــس خبــرگان بودنــد و حــاال کــه نیســتند یــک خســارت؛ ولــی 
بایــد گفــت ایــن صحبــت مقــام معظــم رهبــری به ایــن معنــی نیســت کــه ایشــان 

بــه مــردم گفتنــد کــه چــرا بــه ایــن دو نفــر رأی نداده ایــد.
طباطبائی نــژاد بــا بیــان اینکــه شــفاعت یکــی از موضوعاتــی اســت کــه برخــی افراد 
ادعــا می کننــد کــه در برخــی از جاهــای قــرآن اختافاتــی دارد خاطرنشــان کــرد: 
در حقیقــت هیــچ شــفیعی نیســت مگــر بــه اذن خــدا؛ شــاید در وهلــه نخســت این 
ــه  ــه این گون ــم ک ــت بیشــتر مشــاهده می کنی ــا دق ــی ب ــد ول ــر آی ــاف به نظ اخت
نیســت. وی بیــان کــرد: برخــی افــراد تصــور می کننــد در روز قیامــت یــک فــردی 
را کــه می خواهنــد بــه جهنــم ببرنــد کســی شــفاعت آن را می کنــد و وی را دیگــر 
بــه جهنــم نمی برنــد ولــی این گونــه نیســت، شــفاعتی کــه در ذهــن مــا انســان ها 

ــازی اســت. اســت در حقیقــت پارتی ب
امــام جمعــه اصفهــان بــا بیــان اینکــه یکــی از معانی شــفاعت واســطه و ســبب خیر 
شــدن اســت گفــت: قــرآن، توبــه، امــام حســین)ع( و غیــره از شــفعا هســتند، هیــچ 
کــس نمی توانــد حکــم خــدا را نقــض کنــد بنابرایــن شــفاعت پارتی بــازی نیســت.

آیت	اهلل	طباطبایی	نژاد		امام	جمعه	اصفهان	در	خطبه	های	نماز	جمعه	اظهار	داشت

رئیس	سازمان	انرژی	اتمی:	ملت	نیاز	به	مسئوالن	راستگو	دارد

دانش	آموزان	محور	اصلی	تحرک	نبرد	بر	علیه	ارتش	صدام	بودند

کا شت 40 نهال به یاد 40 شهید سرافراز شهر طالخونچه به مناسبت روز درختکاری در مجموعه باغ بانوان شهرداری طالخونچه

فرمانده سپاه صاحب الزمان استان اصفهان:دانش آموزان محور اصلی تحرک نبرد بر علیه ارتش صدام بودند
ــن  ــوان ای ــروز می ت ــان اســتان اصفهــان گفــت: ام ــده ســپاه صاحــب الزم فرمان
ــش صــدام،  ــه ارت ــر علی ــا ب ــرد م ــی تحــرک نب ــه محــور اصل ــم ک ــا را کنی ادع

دانش آمــوزران رزمنــده بودنــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از اصفهــان، ســردار غامرضــا ســلیمانی عصــر 
ــان در  ــتان اصفه ــوز اس ــهدای دانش آم ــره ش ــش کنگ ــم پی ــروز در مراس ام
گلســتان شــهدا اظهــار کــرد: دفــاع مقــدس ایــران، تجربــه تاریخــی در کارنامــه 

ــزرگ محســوب می شــود. ــا حــوادث ب ــران در مواجــه ب ــت ای مل
وی افــزود: از دوران گذشــته تجربیــات زیــادی را در اختیــار داریــم امــا انقــاب 
ــا عظمــت محســوب  ــزرگ و ب ــه تاریخــی ب ــاع مقــدس، دو تجرب اســامی و دف

ــت. ــد رف ــا نخواه ــچ گاه از یاده ــه هی ــوند ک می ش
ــران در  ــت ای ــه داد: مل ــان ادام ــتان اصفه ــان اس ــب الزم ــپاه صاح ــده س فرمان
مواجهــه بــا چالــش بــزرگ کــه بعــد از پیــروزی انقــاب در شــرایطی کــه نظــام 
مقــدس ایــران، نظامــی نوپــا بــود، ایســتادگی در مقابــل دشــمن را اختیــار کــرد.

وی بــا اشــاره بــه مطلــب فــوق گفــت: ملــت ایــران در آن تجربــه تاریخــی دو راه 
در پیــش رو داشــت، یــا اینکــه بایــد تــن بــه ســازش با دشــمن مــی داد و شــرایط 
را می پذیرفــت و بــا دادن امتیــاز بــه دشــمن، از مهلکــه عبــور می کــرد یــا اینکــه 

بــا تحمــل فشــارها بــا تجــاوزات می جنگیــد.
ســردار ســلیمانی ادامــه داد: براســاس درســی کــه رهبــر ایــران از مکتب عاشــورا 
ــمن و  ــر دش ــرد و در براب ــاب ک ــران راه دوم را انتخ ــت ای ــود، مل ــه ب فراگرفت

ــرد. متجــاوزان ایســتادگی ک
ــه دلیــل عــدم  ــودن نظــام، ســپاه و بســیج، ب ــا ب وی بیــان کــرد: علی رغــم نوپ
ــتند  ــاوزان توانس ــمن، متج ــا دش ــه ب ــرای مقابل ــی الزم ب ــورداری از آمادگ برخ
بخش هــای مهمــی از ۵ اســتان کشــور را اشــغال کننــد امــا بــا ورود نیروهــای 

ــت شــد. ــرد، شــرایط تثبی ــای نب ــه و میدان ه ــه صحن ــب ب داوطل

ــا  ــوان ادع ــرد: می ت ــه ک ــان اضاف ــان اســتان اصفه ــده ســپاه صاحــب الزم فرمان
کــرد کــه بــه دلیــل برخــورداری از نیروهــای آمــاده بــرای ورود بــه جبهه هــای 
نبــرد در طــول عملیــات مختلــف، ارتــش صــدام یکبــار بــرای همیشــه منهــدم 

شــد.
ــه چشــم می خــورد، وجــود  ــه ب ــی ک ــرد: در آن ســال ها، موضوع ــد ک وی تاکی
صف هــای ممتــد دانش آمــوزان رزمنــده بــود کــه محــور تحــرک اصلــی، حضــور 
دانش آمــوزان داوطلــب در کنــار رزمنــدگان و پــر شــدن یگان هــای عملیاتــی در 

کنــار ســایر نیروهــای مســلح بــا دانش آمــوزان بــود.
ــوزان در  ــدس، دانش آم ــاع مق ــرد: در دوران دف ــح ک ــلیمانی تصرری ــردار س س
ــرای  ــی ب ــتاورد بزرگ ــن دس ــروز ای ــد و ام ــتادگی می کردن ــمن ایس ــل دش مقاب

ــود. ــوب می ش ــران محس ــت ای مل
وی ادامــه داد: امــروز همــه مــا گنجینــه تمــام ناشــدنی را در اختیــار داریــم کــه 
ایــن گنجینــه، همــان دانش آمــوزان شــهید هســتند کــه الگویــی بــرای نســل 

امــروز اســت.
فرمانــده ســپاه صاحــب الزمــان اســتان اصفهــان در پایــان عنــوان کــرد: ملــت 
ایــران در دوران دفــاع مقــدس توانســت دســتاوردهای بزرگــی حاصــل کنــد کــه 
اولیــن دســتاورد آن، کامــل شــدن گفتمــان اســتقال، آزادی، جمهوری اســامی 
ــدس شــکل  ــاع مق ــم« در دوران دف ــا می توانی ــعار »م ــه ش ــوری ک ــه ط ــود ب ب

گرفــت

رسول اکرم )ص( : 
هــر کــه درختــي غــرس کنــد تــا بــه ثمر برســد، 
ــراي او  ــي ب ــت درخت ــوض آن در بهش ــدا ع خ

ــد. ــرس مي فرمای غ
ــع   ــه در جم ــهردار طالخونچ ــدی ش ــدس احم مهن
ــواده  ــرم شــورای اســامی شــهر ،خان اعضــای محت
ــش  ــه بین ــان دبیرخان ــش پژوه ــهدا ،دان ــم ش معظ
ــث  ــت حدی ــس از قرائ ــوزان پ ــش آم ــر و دان مطه
ــد: هــر درخــت، ســبب  ــوی خاطــر نشــان کردن نب
پاکــی هــوا، زیبایــی محیــط و آرامــش خاطر انســان 
می شــود. درختــان را بایــد روح ســبز حیــات نامیــد. 
درختــان افــزون بــر پاکی هــوا، در پایــداری و تقویت 

ــد  ــی مانن ــر عوارض ــظ آن در براب ــز حف ــاک و نی خ
ــی موجــودات،  ــای غذای ــن نیازه ــز تأمی ســیل و نی
نقــش بســیار مهمــی دارنــد. فضــای ســبز، عاملــی 
ــد  ــی اســت و می توان ــرای کاهــش تنش هــای روان ب
آالینده هــای  اثــر  کاهــش  در  بســیاری  تأثیــر 
محیطی داشــته باشــد. ۱۵ اســفند، جشــن دوســتی 
ــت.  ــراوت اس ــا ط ــا و ب ــت زیب ــا طبیع ــا ب ایرانی ه
ــا  ــا ب ــد ت ــزرگ می کوش ــر کســی از کوچــک و ب ه
ــی در دل خــاک، نقــش در پاکیزگــی  کاشــتن نهال
ــد.  ــته باش ــی داش ــر عموم ــبزی مناظ ــوا و سرس ه
درختــان از پربارتریــن نعمت هــاي طبیعت هســتند. 
درختــان از منابــع طبیعــی و جــزو ثروت هــاي ملــی 

هــر کشــوری به شــمار می آینــد. در نتیجــه حفــظ 
ــی و  ــی و همگان ــه ای مل ــا وظیف ــداری آن ه و نگه
بیانگــر طــرز فکــر و روحیــات خــرد جمعی در شــهر 
ــه   ــهروندان طالخونچ ــت.امیدواریم ش ــه اس و جامع
ــی  ــور اجتماع ــای ام ــت ه ــال را در اولوی ــرس نه غ
خــود قلمدادنمــوده و شــاهد نگینــی ســبز در ایــن 
خطــه از میهــن عزیــز اســامی باشــیم. در پایــان بــه 
یــاد ۴0 شــهید ســرافراز شــهر با دســتان مســئولین 
شــهر و خانوادهشــهدا و حضــار ۴0 اصلــه نهــال در 

مجموعــه فرهنگــی بــاغ بانــوان  غــرس گردیــد.

حجت	االسالم	محمدی	امام	جمعه	مبارکه	در	خطبه	های	نماز	جمعه	اظهار	داشت

اعضــای بــدن مــرد رفتگــر کــه هنــگام جــارو کــردن 
ــه  ــود، ب ــه ب ــا رفت ــه کم ــادف ب ــر تص ــر اث ــان ب خیاب

ــد. ــد زده ش ــد پیون ــار نیازمن ــار بیم چه
آفتاب : 

ســاعت ۵ و ۳0 دقیقــه صبــح ســوم دی امســال 
زنجــان  رفتگــر زحمتکــش شــهر  بیــات  محمــد 
نمــازش را خوانــد و مثــل همیشــه راهــی محــل 
ــای  ــن لحظه ه ــت آخری ــگار می دانس ــد. او ان کارش ش
زندگــی اش اســت. آخریــن خنده هــای رضــا و زهــرا و 
ــرد و  ــرور ک ــش م ــرش را در ذهن ــای همس مهربانی ه
بــه راه افتــاد. پــس از طــی مســافتی بــه محلــه کــوی 
فرهنــگ رســید و بــا جارویــی کــه بــه دســت داشــت 

ــرد.  ــه ک ــت محل ــه نظاف شــروع ب
ــودروی  ــان خ ــود. ناگه ــش ب ــرگ و می ــوز گ ــوا هن ه
ــا او برخــورد  ــود ب ــی کــه بســرعت در حرکــت ب پیکان
ــد  ــت و چن ــوا رف ــه ه ــر ب ــرد رفتگ ــای م ــرد. ناله ه ک
ــون  ــرق در خ ــاد. غ ــان افت ــف خیاب ــد ک ــه بع لحظ
ــا ســرعت باالیــی کــه داشــت از  ــود. راننــده ب شــده ب
ــید.  ــس می کش ــختی نف ــد به س ــد. محم ــا دور ش آنج
دقایقــی بعــد بــا روشــن شــدن هــوا، رهگــذران پیکــر 
غــرق در خــون رفتگــر محلــه را دیدنــد و بــا اورژانــس 

ــد.  تمــاس گرفتن
مــرد میانســال بــه بیمارســتان آیــت اهلل موســوی شــهر 
ــد او  ــام کردن ــکان اع ــا پزش ــد ام ــل ش ــان منتق زنج
ــی  ــد زمان ــواده محم ــت. خان ــده اس ــزی ش ــرگ مغ م
ــت او  ــه بازگش ــدی ب ــر امی ــدند دیگ ــه ش ــه متوج ک
نیســت، بــرای اهــدای عضــو رضایــت دادنــد و پیکــر او 
بــه بیمارســتان ســینای تهــران منتقــل شــد و دریچــه 
قلــب، کبــد و دو کلیــه او بــه چهــار بیمــار در آســتانه 

ــو زندگــی جدیــدی بخشــید. ســال ن
افضــل بیــات، بــرادر ایــن رفتگــر بــه جام جــم گفــت: 
بــرادر ۴۶ ســاله ام محمــد دو فرزنــد داشــت و همیشــه 
ــود. او ســال ها در شــهرداری کار  ــان ب ــردم مهرب ــا م ب
می کــرد و بــا روزی حــال هزینــه زندگــی اش را 
ــه در محــل کارش  ــرادرم روز حادث ــرد. ب ــن می ک تامی
دچارحادثــه شــد. راننــده خــودروی پیــکان کــه بــا او 
ــه بازگشــته و  ــود، بعــد از ایــن حادث تصــادف کــرده ب
ــه  ــود ک ــده ب ــه ش ــردم متوج ــواز م ــد از پرس و ج بع
منجــر بــه مــرگ بــرادرم شــده اســت. او ســپس خــود 
را بــه پلیــس معرفــی و ادعــا کــرد، بــه خاطــر تاریکــی 
هــوا متوجــه رفتگــر نشــده بــود. هــر چنــد بــرادرم در 
جمــع خانوادگی مــان نیســت و نقــاب بــه خــاک ســرد 
ــا اهــدای اعضــای بدنــش شــادی را در  کشــیده امــا ب

آســتانه نــوروز بــه چهــار خانــواده هدیــه کــرد.

رفتگر	فداکار	زندگی	بخشید		

صدای	مردم

شماره	پیامک	صدای	
مردم30007957009751

توراخدایــک  نباشیدازمســولین  خســته  *ســام 
فکــری بــه حــال کارگــران شــرکتی بکنید؟مــن 

همیشــه شــرمنده خانــواده هســتم؟

ــه مســولین چرادیگــر ازکارگــران  *باعــرض ســام ب
شــرکتی مجتمــع فوالدمبارکــه کســی حمایــت نمــی 
کند؟نــه حقوقــی نــه عیــدی تــازه دارنداخــراج مــی 

کنند؛شــرکت فضــای ســبز؟

مجتمــع  ازبزرگتریــن  چرابایددریکــی  *باســام 
کارخانــه... عظیــم منطقه یک نماینــده کارفرماچندین 
میلیــون تومــان حقــوق بگیردومیلیاردهاتومــان پروژه 
ــی  ــد وکل ــته باش ــود داش ــواده خ ــای خان ــام اعض بن
جــوان بیکاردرمنطقــه حســرت داشــتن حداقــل یــک 

ــوق باشــند ــان حق شــغل وپانصدهزارتوم

ــرای موفیقــت  ــان ب *ســام درود برشــما ونشــریه ت
وســربلندی شــما را دعامیکنیم...انحصــار را بشــکنید.

*ســام لطفــا از قیمــت هــای دارو در داروخانــه هــا 
ــگاه ...  ــار درمان ــه کن ــد .داروخان ــانی کنی اطــاع رس
قیمــت دارو و لــوازم بهداشــتی را باالتــر از بقیــه 

ــده. ــم نمی ــور ه ــره و فاکت ــی گی ــا م ــه ه داروخان

*ســام ،لطفاًبــه معضــل بیــکاری جوانــان بــا وجــود 
ایــن همــه صنایــع بــزرگ در منطقــه بپردازیــد. بــه 

خــدا شــرمنده زن و بچــه هــا هســتیم.
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ــدزاده ســنگربان  ــه احمدرضــا عاب ــی ک دســتکش های
افســانه ای تیــم ملــی فوتبــال ایــران در جــام جهانــی 
ــال  ــد س ــرد، چن ــی ک ــت م ــه دس ــه ب ۱998 فرانس
پیــش بــه ســرقت رفتنــد و اینــک در یــک مزایــده بــه 

ــد! فــروش گذاشــته شــده ان
احمدرضــا عابــدزاده کــه از ایــن موضــوع اطــاع یافتــه، 
بــا ابــراز ناراحتــی از ایــن کار اعــام کــرد کــه بــه هیــچ 
وجــه راضــی بــه ایــن کار نیســت و فــردی کــه اینــک 

دســتکش هــا را در اختیــار دارد را نخواهــد بخشــید.
ســنگربان اســبق تیــم ملــی فوتبال کشــورمان بــا اعام 
ایــن موضــوع کــه دســتکش هایــش را در حین اســباب 
ــک ســاک گــم کــرد، از شــخصی  کشــی در داخــل ی
کــه در حــال حاضــر دســتکش هــا در اختیــار اوســت 

خواســت تــا ایــن دســتکش هــا را بــه وی برگردانــد.

دستکش	های	عابدزاده	مزایده	گذاشته	شد...	

شــهردار مبارکــه گفــت: رشــد جمعیــت انســاني و توســعه صنعــت 
و تکنولــوژي و در پــي آن آلودگــي هــاي زیســت محیطــي ســبب شــده 
اســت توســعه فضــاي ســبز، بــه عنــوان یکــي از مهمتریــن اولویــت هــا 

در محیــط هــاي شــهري مــورد توجــه قــرار گیــرد.
محمــد شــرفا روز شــنبه در آییــن روز درختــکاري بــا بیــان اینکــه بــا 
توجــه بــه وجــود صنایــع متعــدد در اطــراف شهرســتان، مبارکــه یکــي 
از شــهرهاي آلــوده اســتان اســت، افــزود: ترویــج فرهنــگ درخــت  کاري 
ــژه اي برخــوردار  و توســعه فضاهــاي ســبز در ایــن شــهر از اهمیــت وی

بــوده و درکاهــش آلودگــي هــوا بســیار تاثیرگــذار اســت.
وي بــا اشــاره بــه اهمیــت توســعه فضاهــاي ســبز گفــت: در شهرســتان 
مبارکــه بــا توجــه بــه وجــود و تنــوع صنایــع و کارخانجــات، بایــد بــراي 
رفــع کمبودهــا و آلودگــي هــوا در بخــش توســعه فضــاي ســبز تمرکــز 

و تــاش نماییــم.
ــه  ــا هفت ــان ب ــه همزم ــهرداري مبارک ــه ش ــن ک ــان ای ــا بی ــرفا ب ش
درختــکاري، برنامــه هــاي خوبــي را در راســتاي اجــراي هــر چه باشــکوه 
ــدن  ــه ش ــت: نهادین ــار داش ــت، اظه ــرده اس ــن ک ــام تدوی ــن ای ــر ای ت
ــط زیســت و  ــکاري و حفاظــت از آن، در ســامت محی ــگ درخت فرهن

ــیاري دارد. ــر بس ــهروندان تاثی ــتي ش ــوا و تندرس ــي ه پاک
وي افــزود: آلودگــي هــوا از مســائل مهمــي اســت کــه بایــد بــا توســعه 
فضــاي ســبز و بهــره گرفتــن از تکنولــوژي هــاي جدیــد برطــرف شــود.
ــو را  ــت ن ــت، طبیع ــت درخ ــا کاش ــرد: ب ــح ک ــه تصری ــهردار مبارک ش
بــه جامعــه برمــي گردانیــم و مــي توانیــم بــراي نســل آینــده، کاهــش 
آلودگــي هــوا، شــادابي در محیــط و ایجــاد تنــوع در فضاهــاي شــهري 

ــه وجــود آوریــم. را ب

وي خاطرنشــان کــرد: شــهرداري مبارکــه هــر ســاله بــه مناســبت فــرا 
ــال در  ــادي نه ــداد زی ــت تع ــه کاش ــدام ب ــکاري اق ــیدن روز درخت رس

ــد. ســطح شــهر مبارکــه مــي نمای
ــزي  ــه ری ــدي و برنام ــزم ج ــک ع ــا ی ــز ب ــال نی ــت: امس ــرفا گف ش
ــتور  ــهر را در دس ــطح ش ــف از س ــاط مختل ــال در نق ــت نه مدون،کاش

کاري خــود قــرار داده اســت.
ــول  ــت در ط ــت درخ ــم کاش ــراي مراس ــدف از اج ــه ه ــهردار مبارک ش
هفتــه درختــکاري را مشــارکت تمامــي شــهروندان در گســترش ســرانه 
فضــاي ســبز عنــوان کــرد و گفت:بــه ایــن وســیله شــهروندان بــه ایــن 
ــان اســت دســت  ــه آن ــق ب ــاور کــه تمامــي خدمــات شــهرداري متعل ب
یافتــه و شــهرداري را در توســعه وحفــظ و نگــه داري از مجموعــه فضــاي 

ســبز شــهر مبارکــه یــاري نماینــد.
شــهردار مبارکــه در ادامــه بــا بیــان اهمیــت آمــوزش در ســنین کودکــي 
ــه  ــا کــه در آن همــه اقشــار جامع ــار داشــت: داشــتن شــهري پوی اظه
ــي شــهروندي  ــوزش مبان ــد آم ــال داشــته باشــند، نیازمن مشــارکت فع
بــراي همــه ســنین اســت و ضــرورت آمــوزش ایــن مبانــي بــه کــودکان 

بایــد بــه صــورت جــدي مــورد توجــه قــرار گیــرد.
وي اضافــه کــرد: بایــد ذهنیــت کــودکان را نســبت بــه مســائل 
ــبز  ــاي س ــداري فض ــظ و نگه ــوزه حف ــوص در ح ــه خص ــهروندي ب ش
ــگ  ــاي فرهن ــوزش ه ــه آم ــا ارائ ــن دوران ب ــم و از همی ــت کنی مثب
ــه محیطــي کــه  ــا را نســبت ب شــهروندي، حــس مســوولیت پذیري آنه
در آن زندگــي مي کننــد، تقویــت کنیــم و پیامدهــاي مثبــت آن را بــه 

ــینیم. ــاره بنش نظ

در “دوازدهمیــن همایــش ملــي روز مهندســي” بــا حضــور مســئوالن 
کشــوري و اســتاني از شــرکت فوالدمبارکــه اصفهــان بــه عنــوان 
ــس و  ــداي تندی ــا اه ــعه ب ــق و توس ــر تحقی ــده محصــول برت تولیدکنن

ــل شــد.  ــر تجلی ــوح تقدی ل
از محصــول ورق  مراســم  ایــن  فــوالد در  بــه گــزارش خبرنــگار 
ــاش و  ــل ت ــه حاص ــد MC500S ک ــاال گری ــتحکام ب ــاژي اس میکروآلی
ــد  ــه میباش ــوالد مبارک ــرکت ف ــان ش ــان و متخصص ــري مهندس همفک
و بــراي اســتفاده در ســاخت خودروهــاي ســنگین تولیــد شــده اســت، 
پــس از یــک دوره ارزیابــي بــه عنــوان محصــول برتــر تحقیــق و توســعه 
یــاد شــد و توانســت تندیــس  و لــوح برتــر ایــن همایــش را بــه خــود 

ــد. ــاص ده اختص
بنــا برایــن گــزارش در ایــن مراســم دکتــر بهــرام ســبحاني مدیرعامــل 
فــوالد مبارکــه اصفهــان کــه یکــي از ســخنرانان اصلــي ایــن همایــش 
ــد  ــده کشــور تأکی ــان در توســعه آین ــش محــوري مهندس ــه نق ــود ب ب
ــي  ــوان تخصص ــواره از ت ــه هم ــوالد مبارک ــرکت ف ــرد: ش ــح ک و تصری
شــرکتهاي مختلــف فنــي و مهندســي اســتفاده نمــوده اســت و در فضاي 

پســاتحریم نیــز الزم اســت  از ایــن فرصــت بــه نحــو مطلــوب در جهــت 
رفــع نیازهــاي کشــور اســتفاده کنیــم.

ــرکتهاي  ــاد ش ــا  ایج ــد ب ــرد: بای ــان ک ــه خاطرنش ــن رابط وي در همی
ــوان مهندســي  ــري از ت ــژه بهرهگی ــي و بهوی ــي و خارج مشــترک ایران
ــم  ــریع نمائی ــور را تس ــت کش ــرفت صنع ــعه و پیش ــد توس ــور رون کش
ــي  ــش فن ــتر دان ــه بیش ــال هرچ ــراي انتق ــتردهاي ب ــات گس و اقدام

ــم.   ــام دهی ــور انج ــل کش ــه داخ ــا ب ــوژي روز دنی ــي و تکنول مهندس
بــه گــزارش خبرنــگار فــوالد دوازدهمیــن همایــش ملــي روز مهندســي” 
ــاي  ــال در حوزهه ــکلهاي فع ــازمانها و تش ــارکت س ــور و مش ــا حض ب

ــا شــعار “تفکــر مهندســي، راهــکار  مختلــف صنعتــي و مهندســي ب
بنیــادي و پایــدار در بهبــود و توســعه فضــاي کســب و کار” و بــا هــدف 
ــل  ــه و تجلی ــي نمون ــي و مهندس ــاي فن ــازمانها و واحده ــل از س تجلی
ــل از  ــن تجلی ــه و همچنی ــر و نمون ــین برت ــوتان و مهندس از پیشکس
ــال  ــفندماه س ــاي ۱۲ و ۱۳ اس ــده در روز ه ــوان برگزی ــین ج مهندس

ــزار شــد. ــان، برگ ــي اصفه ــاق بازرگان ــاري در محــل ات ج
ــزرگ  ــا زادروز ب ــارن ب ــفندماه مق ــم اس ــاله پنج ــر س ــي اســت ه گفتن
ــام “روز  ــه ن ــي ب ــن طوس ــه نصیرالدی ــران، خواج ــي ای ــرد مهندس م
ــن مناســبت، هــر ســاله  ــه ای مهنــدس” نامگــذاري شــده اســت کــه ب
جشــنوارههایي بــه مناســبت بزرگداشــت ایــن حکیــم شــهیر و فرزانــه 
ایرانــي و بــه منظــور تجلیــل از خدمــات تاشــگران جامعــه مهندســي 
کشــور، بــا همــت انجمنهــا و ســازمانهاي دولتــي و تشــکلهاي فعــال در 
عرصههــاي فنــي و مهندســي، برگــزار میگــردد. نامگــذاري ایــن روز در 
تقویــم مناســبات ملــي کشــورمان، در راســتاي توجــه بــه نقــش واال و 
ــق  ــروت و رون ــد ث ــا در تولی ــش آنه ــور و نق ــان کش ــمند مهندس ارزش

اقتصــاد میباشــد.

صنعــت،  وزیــر  زاده  نعمــت  محمدرضــا 
معــدن و تجــارت در جریــان برگــزاري نخســتین 
خــودروي  صنعــت  توانمندیهــاي  نمایشــگاه 
ــد نمــود و  ــوالد مبارکــه بازدی ــه ف ــران از غرف ای
ــا دکتــر بهــرام ســبحاني مدیــر  ضمــن دیــدار ب
عامــل فــوالد مبارکــه بــا آخریــن دســتاوردهاي 
فــوالد مبارکــه در زمینــه تولیــد ورق هــاي ویــژه 

ــع خــودرو ســازي آشــنا شــد. صنای
بــه گــزارش خبرنــگار فــوالد در ایــن نمایشــگاه 
کــه روزیکشــنبه 9 اســفند مــاه در محــل دائمــي 

گشــایش  تهــران  بینالمللــي  نمایشــگاههاي 
ــوالد  ــه ف ــي از جمل ــرکت داخل ــت، ۲۱۲  ش یاف
مبارکــه در فضــاي نمایشــگاهي بــا وســعت 
۳۵ هــزار مترمربــع آخریــن محصــوالت مرتبــط 
ــد شــده  ــا خــودرو کــه در داخــل کشــور تولی ب
اســت و همچنیــن خودروهــاي تولیــد داخــل را 

ــتند. ــش گذاش ــرض نمای ــه مع ب
ــش  ــومین همای ــگاه، س ــن نمایش ــیه ای در حاش
ــور  ــا حض ــران ب ــودرو ای ــت خ ــي صنع بینالملل
ــش،  ــورهاي اتری ــي از کش ــرکت خارج ۱۲۱ ش

ــره  ــا، ژاپن،ک ــان، ایتالی ــن، آلم ــه، چی فرانس
ــزار  ــي برگ ــد و ۳۵9 شــرکت داخل ــي، هن جنوب

شــد.
گفتنــي اســت ایــن همایــش بــا هــدف معرفــي 
توانمندیهــاي شــرکتهاي خودروســاز، قطعــه 
ســاز و ســایر شــرکتها و مؤسســات و نهادهــاي 
پروژهــاي وخدماتــي و افزایــش مبــادالت تجاري 
و رونــق اقتصــادي در چهــار حــوزه خودروســازي 
و زنجیــره تأمیــن، تحقیــق و توســعه، طراحــي و 

ــا شــد.  ارتقــاي کیفیــت و اســتاندارها برپ

ســید علــي بشــاتیان کارشــناس تعمیــرات مکانیــک نیــروگاه  از تعویــض توربیــن واحــد شــماره یــک نیــروگاه فــوالد 
مبارکــه خبــرداد و گفــت: بــا اجــراي ایــن پــروژه عــاوه بــر بــاال بــردن دانــش فنــي کارکنــان، بیــش از ۳ میلیــارد ریــال 

بــراي فــوالد مبارکــه صرفــه جویــي اقتصــادي بدســت آمــد.
وي بــا بیــان اینکــه نیــروگاه فــوالد مبارکــه داراي ســه توربیــن بخــار ۶7 مگاواتــي اســت، افــزود: بــر اســاس تعمیــرات 
برنامــه ریــزي شــده، مقــرر بــود تعمیــرات اساســي توربوژنراتــور واحــد شــماره یــک از ابتــداي آبــان مــاه 9۴ انجــام و در 
ایــن تعمیــرات روتــور توربیــن دمونتــاژ  و تســتهاي NDT بــر روي آن انجــام شــود کــه طــي مراحــل اجــرا مشــاهده 

شــد بــر روي دو عــدد از پــره هــاي ردیــف ۱8 توربیــن تــرک و شکســتگي وجــود دارد.
ــي میباشــد  ــي باالی ــي فن ــا داراي پیچیدگ ــن پرهه ــض ای ــادآور شــد: تعوی ــا ی ــن پرهه ــاي ای وي در خصــوص ویژگیه
زیــرا معمــوالً باعــث ایجــاد ناباالنســي و در نتیجــه ضــرورت باالنــس مجــدد روتــور در دور ۳000 مــي شــود کــه ایــن 
امــر مســتلزم ارســال روتــور بــه کارگاه بیــرون از شــرکت بــود، بنابرایــن براســاس اظهــار نظــر بســیاري از کارشناســان 
نیروگاههــاي مختلــف توانیــر، پیشــنهاد ارســال روتــور بــه کارگاه هــاي مذکــور جهــت تعمیــر و باالنــس مجــدد بــه علــت 
هزینــه حــدود ۳میلیــارد ریــال و توقفــي حداقــل شــش ماهــه و همچنیــن ریســک هــاي بســیاري از قبیــل مشــکات 
حمــل و نقــل مقــرون بــه صرفــه نبــود ضمــن اینکــه  قبــًا در دهــه هفتــاد عملیــات تعویــض پــره در نیــروگاه فــوالد 
مبارکــه  بــرروي هــر ســه واحــد بخــار توســط شــرکت ســازنده توربیــن )آنســالدو( و بــدون نیــاز بــه باالنــس مجــدد 

انجــام شــده بــود ، بــه همیــن دلیــل درخواســت اســتفاده از کارشــناس خارجــي بعمــل آمــد کــه میســر نشــد.
کارشــناس تعمیــرات مکانیــک نیــروگاه در ادامــه درخصــوص مشــکات اجــراي ایــن پــروژه گفــت:  انجــام تعویــض پــره 
توربیــن در محــل نیــروگاه، داراي ریســک باالیــي بــود کــه احتمــال دمونتــاژ مجــدد توربیــن را بــه همــراه داشــت. بــا 
ایــن حــال بــا توجــه بــه ســوابق قبلــي و پیگیــري واحــد نیــروگاه و حمایــت مدیــر ناحیــه انــرژي و ســیاالت و همچنیــن 

مدیرارشــد خدمــات فنــي و پشــتیباني، بــا ارزیابــي همــه ریســکها و احتمــاالت، تعویــض پــره در محــل نیــروگاه در 
دســتورکار گــروه هــاي تعمیراتــي قــرار گرفــت.

بشــاتیان تصریــح کــرد: در ایــن خصــوص از ابتــدا بــا انجــام کار گروهــي و اخــذ نظرهــاي کارشناســي گروههــاي مختلــف 
از جملــه دفتــر فنــي تعمیــرات ناحیــه انــرژي و ســیاالت و بازرســي فنــي ماشــینهاي دوار، عملیــات تعویــض پــره توســط 
مجموعــه شــرکت تابــان نیــرو بــه گونهــاي انجــام شــود کــه در مراحــل برشــکاري شــرود رینگهــا و دمونتــاژ پرههــا و 
تایرادهــا، انتخــاب پرههــاي جایگزیــن و مونتــاژ مجــدد، ســوراخکاري و تراشــکاري شــرودرینگها و نهایتــاً مونتــاژ توربیــن 

حداقــل تغییــر جــرم بــرروي روتــور توربیــن بهوجــود آیــد.
وي بــا اشــاره بــه نظــارت فــوالد مبارکــه در کلیــه عملیــات اجــراي ایــن پــروژه، افــزود: ایــن پــروژه طــي مــدت حــدود 
یــک مــاه بــه انجــام رســید و خوشــبختانه پــس از دور دادن توربیــن تــا دور ۳000، و انجــام آنالیــز ارتعاشــات در دوره 
هــاي مختلــف، شــرایط ارتعاشــي توربیــن بــه گونهــاي بــود کــه نیــازي بــه اضافــه کــردن وزنــه باالنــس بــرروي روتــور 
توربیــن نبــود و تعمیــرات روتــور توربیــن بــا موفقیــت بــه پایــان رســید. انجــام ایــن فرآینــد عــاوه بــر افزایــش دانــش 
فنــي نیــروي انســاني، بیــش از ۳ میلیــارد ریــال کاهــش هزینــه تعمیراتــي و پنــج مــاه کاهــش زمــان توقــف تجهیــز را 

نیــز بــه همــراه داشــت.
ــرژي و ســیاالت، مدیرارشــد خدمــات فنــي و پشــتیباني، دفتــر فنــي  ــان از حمایــت مدیریــت ناحیــه ان ایشــان در پای
تعمیــرات و بازرســي فنــي ماشــین هــاي دوار، زحمــات کارکنــان تعمیــرات واحــد نیــروگاه و شــرکت تابــان نیــرو کــه 

در اجــراي ایــن پــروژه تــاش نمودنــد، تشــکر کــرد.

آیین	روز	درختکاري	در	شهر	مبارکه

تجلیل	از	شرکت	فوالد	مبارکه	در	دوازدهمین	همایش	ملي	روز	مهندسي

بازدید	وزیر	صنعت،	معدن	و	تجارت	از	دستاوردهای	فوالد	مبارکه	در	عرصه	تولید	ورق	های	ویژه	صنایع	خودرو	سازی

	تعویض	موفقیت	آمیز	پره	توربین	نیروگاه	فوالد	مبارکه	

شهردار مبارکه:توسعه فضاي سبز یکي از اولویت هاي مدیریت شهري مبارکه است      ابتدائــاً ایّــام شــهادت مظلومانــه بــی بــی دو 
ــر  ــه محض ــرا )س( را ب ــه زه ــرت فاطم ــم حض عال
ملــت شــریف ایــران باالخــص مــردم شــهید پــرور و 
والیتمــدار شهرســتان مبارکــه تســلیت عــرض مــی 
ــت  ــور مل ــور پرش ــت از حض ــاً الزم اس ــم. ثانی نمایی
بیــدار و همیشــه در صحنــه ایــران اســامی در خلــق 
حماســه هفتــم اســفندماه سپاســگذاری نماییــم. 
ــار  ــا ب ــد ت ــران اســامی آمدن ــر و آگاه ای ــردم بصی م
دیگــر بــه دشــمنان اســام و کشــور عزیزشــان اعــام 
نمایندکــه بــا گذشــت ۳7 ســال از انقاب شــکوهمند 
ــاده و گــوش  اســامی هنــوز در صحنــه حاضــر و آم
ــان  ــرو راه شهیدانش ــان و ره ــی امرش ــان ول ــه فرم ب

مــی باشــند... 
خــوب برگــزاری یــک انتخــاب ســالم مســتلزم 
برقــراری شــرایطی بــا رعایــت پیــش نیازهــا و 
ــا  ــد در اینج ــه بای ــد ک ــی باش ــی م ــاخت های زیرس
بــه آن اشــاره نمــود: تاشــهای شــبانه روزی عوامــل 
و  تأمیــن،  شــورای  نظــارت،  و  اجرایــی  محتــرم 
ــام  ــا ام ــام آق ــربازان گمن ــمندی س ــص هوش باالخ
ــه  ــودن توطئ ــی نم ــایی و خنث ــج( در شناس زمان)ع
ــه نبایســتی  ــه حادث ــروز هرگون هــا و پیشــگیری از ب
ــه  ــرار گیــرد. بنــده ب ــی توجهــی و غفلــت ق مــورد ب
عنــوان کوچکتریــن عضــو و همــکار در دفتــر نظــارت 
بــر انتخابــات )شــورای نگهبــان( شهرســتان شــاهد و 
ناظــر بــر ایــن تاشــها بــودم کــه در اینجــا جــا دارد 
از زحمــات و تاشــهای   بــی وقفــه همــه همــکاران 
ــاب  ــد جن ــرادر ارجمن ــم و ب ــرور معظ ــاً س خصوص
ــأت  ــس هی ــوان رئی ــه عن ــی ب ــان صادق ــای رمض آق
نظــارت شهرســتان تشــکر و قدردانــی نمایــم. مــردم 
عزیــز کشــور مــا بایــد بداننــد که در شــرایط حســاس 
کنونــی کشــور کــه بــه فرمــوده رهبــر فرزانــه انقــاب 
دشــمنان در صــدد نفــوذ و تحریــف انقــاب و خــط 
امــام راحــل عظیــم الّشــأن)ره( هســتند، ایــن عزیزان 
از  جــان و دل  و آبــرو مایــه گذاشــتند و بــی خوابــی 
هــا و بعضــاً برخــی بداخاقــی هــا را تحمــل نمودنــد 
ــک  ــزاری ی ــاهد برگ ــردم ش ــت از آراء م ــا صیان ــا ب ت
انتخابــات پرشــور و بــا نشــاط در کشــور و شهرســتان 
باشــیم. حضــور 7۲ درصــدی مــردم شهرســتان نیــز 
ــی  ــوع م ــن موض ــد ای ــات مؤیّ ــن دوره انتخاب در ای
ــرم  ــای محت ــهای کاندیداه ــا دارد از تاش ــد. ج باش
نیــز در ایجادشــور و نشــاط انتخاباتــی در بیــن مــردم  
ــر  ــه تقدی ــام فاطمی ــت ایّ ــظ حرم ــت و حف ــا رعای ب
ــت  ــظ اهمّی ــه حائ ــه ای ک ــم. نکت ــکر بنمایی و تش
ــا ایــن شــکوه و  ــات ب اســت اینکــه حــال کــه انتخاب
عظمــت برگــزار شــد نبایســتی رقابتهــای انتخاباتــی 
ــا را  ــد کدورته ــه بای ــد بلک ــم زن ــر ه ــا را ب رفاقته
ــا همچــون  ــرم کاندیداه ــداران محت ــار زده و طرف کن
ــاش  ــان ت ــی شهرش ــرفت و آبادان ــته در پیش گذش
ــب  ــی منتخ ــک و همراه ــا کم ــد و ب ــف نماین مضاع
ــه  ــوع صّح ــن موض ــر ای ــد ب ــردم بتوانن ــرم م محت
گذارنــد. امــروز شهرســتان مــا همچــون ســایر نقــاط 
کشــورعزیزمان دچــار برخــی مشــکات مــی باشــد. 
موضــوع بیــکاری و اشــتغال و ایجــاد درآمدهــای 
پایــدار، حفــظ و ایجــاد امنیــت، ســاماندهی مشــکات 
صنایــع و کارخانجات،کشــاورزی، حمــل و نقــل، 
ــوزش و ...  ــان، آم ــت و درم ــر، بهداش ــگ و هن فرهن
از جملــه موضوعاتــی اســت کــه نیــاز بــه همــکاری و 
همدلــی همــه جانبــه مــردم و نهادهــا دارد. موضــوع 
ــا  ــارزه شــجاعانه ب ــی، مب ــوّرم ، رکــود و گران ــار ت مه
ــری  ــوارد دیگ ــه م ــض از جمل ــاد و تبعی ــر، فس فق
اســت کــه در ســطح کان کشــور نیــاز بــه پیگیــری 
و تصمیــم گیــری عاقانــه و مدبّرانــه دارد. مشــکاتی 
همچــون مســکن و ازدواج جوانــان، بازنشســتگان 
خصوصــاً معضــل صنــدوق فــوالد، مبــارزه بــا قاچــاق 
ــالی از  ــت دوره خشکس ــدر و کاال و مدیری ــواد مخ م
جملــه مســائلی اســت کــه نیــاز بــه همــکاری جــدی 
ــروژه  ــام پ ــه اتم ــژه ب ــه وی ــه دارد. توج ــه جانب و هم
هــای نیمــه تمــام،  برخــورداری از عائــدات مالیاتهــای 
ــام  ــاماندهی نظ ــتان، س ــوزه شهرس ــی در ح پرداخت
بانکــی، بیمــه ســامت و تأمیــن اجتماعــی، عمــل بــه 
ــاوران و  ــری از مش ــره گی ــی و به ــعارهای انتخابات ش
ــد و دلســوز. ــه ، متعه ــا تجرب ــره، ب ــان خب کارشناس

پــس بیاییــم بــا اســتفاده از پتانســیلهای موجــود در 
ــه  ــداف عالی ــبرد اه ــم در پیش ــه باه ــتان هم شهرس
ــم.  ــی برداری ــوری اســامی قدم ــدس جمه نظــام مق
ــه امیــد برداشــتن گامــی بلنــد در اعتــای میهــن  ب

ــان. اســامی عزیزم
در پایــان ضمــن تبریــک بــه ســرکار خانــم ســعیدی 
منتخــب محتــرم مــردم شــریف شهرســتان مبارکــه 
در انتخابــات دهمیــن دوره مجلــس شــورای اســامی، 
از خداونــد متعــال توفیــق، ســامتی و موفقیــت 
ایشــان را در ظــّل توجهــات حضــرت ولــی عصر)عــج( 

خواســتاریم./
                                                                                                              و من اهلل التوفیق-مهدی شرافت مبارکه

یادداشت
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به	کانال	تلگرام	
شمیم	وطن	بپیوندید



در طــرح ســهمیه بندی آب بــر اســاس کــد ملــی الگــوی مصــرف هــر فــرد ابتــدا بــر اســاس 
ســه قالــب مشــخص شــده و در فــاز بعــدی بــا تعییــن الگــوی مصــرف آب در بخــش خانگــی 
هــر شــهر و روســتا، الگــوی مصــرف هــر شــخص بــر اســاس شــهر یــا روســتای محــل زندگــی 

ــود. ــرد مشــخص می ش آن ف
بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی خبرگــزاری تســنیم، جدیدتریــن طــرح دولــت بــرای بحــران 
اصلــی امــروز و آینــده کشــور یعنــی آب، روز گذشــته در نشســت خبــری مدیرعامــل شــرکت 

مهندســی آب و فاضــاب کشــور به صــورت گــذرا بیــان شــد.
ــام  ــوان از آن ن ــی«  می ت ــد مل ــاس ک ــر اس ــهمیه بندی آب ب ــوان »س ــا عن ــه ب ــرح ک ــن ط ای
بــرد، در حــال حاضــر یــک طــرح مطالعاتــی اســت کــه قــرار اســت بــا همــکاری وزارت نیــرو 
و وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی کار مطالعــات آن بــه زودی آغــاز شــود. علــت انتخــاب 
ــرو در  ــا وزارت نی ــکاری ب ــرای هم ــت ب ــوی دول ــی از س ــاه اجتماع ــاون، کار و رف وزارت تع
زمینــه انجــام مطالعــات و اجرایــی کــردن ایــن طــرح ایــن اســت کــه اکثــر بانک هــای جامــع 
ــود  ــه می ش ــه تهی ــن وزارتخان ــیر ای ــاد از مس ــت و اقتص ــش معیش ــور در بخ ــی کش اطاعات
ــات  ــار داشــتن اطاع ــد در اختی ــت نیازمن ــز، دول ــر شــخص نی ــی ه ــاز آب ــن نی ــرای تعیی و ب

ــت. ــخص اس ــر ش ــی ه ــای زندگ ــا و کیفیت ه کمیت ه
در ایــن طــرح قــرار اســت ابتــدا بــا تعریــف فازهــای مطالعاتــی، مــکان ســکونت فــرد بــه فــرد 
مــردم شناســایی شــده و در قالــب هــای کانشهرنشــینی، شهرنشــینی و روستانشــینی، افــراد 
مختلــف در سراســر کشــور طبقــه بنــدی شــوند. ســپس طبــق الگوهــای مصــرف مشــخص 

شــده در هــر قالــب زندگــی، الگــوی مصــرف هــر شــخص تعییــن شــود.
در ایــن صــورت الگــوی مصــرف هــر فــرد ابتــدا بــر اســاس ســه قالــب مذکــور مشــخص شــده 
و در فــاز بعــدی بــا تعییــن الگــوی مصــرف آب در بخــش خانگــی هــر شــهر و روســتا، الگــوی 
مصــرف هــر شــخص بــر اســاس شــهر یــا روســتای محــل زندگــی آن فــرد مشــخص می شــود.
ــزان آب  ــرد، می ــر ف ــوی مصــرف ه ــا مشــخص شــدن الگ ــه ب ــده شــده ک ــرح دی ــن ط در ای
مــورد نیــاز در بخــش خانگــی بــه افــراد جامعــه اطــاع رســانی شــود و می تــوان بــا ایــن کار 
بســترهای حــذف فاصلــه قیمــت واقعــی تأمیــن آب و هزینــه دریافتــی از مشــترک را فراهــم 

کــرد.
در ایــن خصــوص دو ســناریوی ابتدایــی مطــرح اســت کــه قــرار اســت مــورد مطالعــه قــرار 

ــد: گیرن
۱. بــا مشــخص شــدن نیــاز آبــی هــر فــرد، یارانــه ای بــه حســاب بانکــی فــرد یــا بــه حســاب 
ــه  ــراد جامع ــی از اف ــی پرداخــت شــود و قیمــت دریافت ــاز آب ــزان نی ــوار، به می سرپرســت خان

بابــت مصــرف آب، همــان قیمــت تمــام شــده تولیــد و تأمیــن آب شــرب باشــد.
۲. بــا مشــخص شــدن نیــاز آبــی هــر فــرد در هــر خانــواده، هزینــه دریافتــی از مشــترک بابــت 
ــد و  ــده تولی ــام ش ــت تم ــر از قیم ــواده، کمت ــی خان ــاز آب ــوع نی ــزان مجم ــرف آب به می مص
تأمیــن آب شــرب باشــد و بیشــتر از ایــن میــزان، برابــر بــا قیمــت تمــام شــده تولیــد و تأمیــن 

آب شــرب محاســبه شــود.

در ســومین ســفر » بورخــارد توســت« )BurkhardThost( رییــس اتــاق فورزهایــم 
ــا  ــی ب ــای آلمان ــرکت ه ــترک  ش ــکاری مش ــای  هم ــان راه ه ــه اصفه ــان ب آلم

ــرار گرفــت .  ــی مــورد بررســی ق ــان اصفهان همتای
ــارد توســت  طــی  ــان ،بورخ ــی اصفه ــاق بازرگان ــی ات ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
دو روز دیدارهایــی بــا مدیــر  ســازمان قطــار شــهری )متــرو( اصفهــان ،موسســه 
ــو  ــزل ،صفانیک ــرو دی ــرکت پیش ــی ،ش ــگاه صنعت ــن آوری دانش ــات و ف مطالع
،گردشــگری المــاس هشــت بهشــت و  آهــن و فــوالد اصفهــان بــا هــدف توســعه 
ــان و  ــی اصفه ــاق بازرگان ــه همــکاری دو ات ــل تفاهــم نام همــکاری مشــترک ذی

ــام داد .  ــم انج فورزهای
ــر عامــل ســازمان قطــار شــهری  اصفهــان  ــا »جــواد شــعرباف« مدی ــدار ب در دی

ــا توســت ، مذاکراتــی پیرامــون شــیوه مدیریــت پــروژه بــرای توســعه خــط دو  ب
متــروی اصفهــان انجــام شــد . 

همچنیــن ایــن شــرکت در راســتای ســاخت  شــهرک صنعتــی کردســتان عــراق 
در ســلیمانیه  بــا همــکاری شــرکت هــای اســتان اصفهــان اعــام آمادگــی کــرد. 
 رییــس اتــاق بازرگانــی فورزهایــم در بازدیــد از شــرکت پیشــرو دیــزل ســازنده 
ــای  ــی شــرکت ه ــن شــهری آمادگ ــوس شــهری و بی ــی ب ــوس و مین ــواع اتوب ان
ــن واحــد  ــن شــرکت در طــرح توســعه ای ــا ای ــرای توســعه همــکاری ب ــی ب آلمان
ــت  ــاس هش ــرکت الم ــا ش ــت  ب ــر توس ــت دیگ ــرد. در نشس ــراز ک ــدی اب تولی
بهشــت شــیوه همــکاری بــرای پــروژه گردشــگری هــزار چشــمه مــورد مذاکــره 

ــرار گرفــت. ق

ــت  ــمالی ایال ــت ش ــک فارس ــه بل ــم از منطق ــی فورزهای ــاق بازرگان ــس ات ریی
بــادن ورتمبــرگ در ایــن دیــدار گفت:محــرک اصلــی ایــن ســفر اجــرای تفاهــم 
نامــه همــکاری بیــن دو اتــاق اصفهــان و فورزهایــم و همچنیــن بررســی زمینــه 
هــای همــکاری هــای اقتصــادی دو طــرف اســت . گفتنــی اســت پــس از ســفر 
ــرگ  ــادن ورتمب ــت ب ــر ایال ــت وزی ــام نخس ــم مق ــاد و قای ــی و اقتص ــر دارای وزی
آلمــان در شــهریورماه ســال جــاری بــه اصفهــان و دیــدار بــا هیــات نماینــدگان 
ــاه  ــان در آذرم ــه آلم ــان ب ــاق اصفه ــاری ات ــات تج ــزام هی ــان و اع ــاق اصفه ات
،رییــس اتــاق بازرگانــی فورزهایــم بــرای اجرایــی شــدن بنــد هــای تفاهــم نامــه 
همکاری)M.O.U(بــه اصفهــان ســفر کــرد و در نشســتی بــا فعــاالن اقتصــادی بــه 

ــذاری پرداخــت.   ــکاری تجــاری و ســرمایه گ ــای هم بررســی راه ه
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ــورد  ــت در م ــات دول ــه هی ــتاندارد ب ــی اس ــازمان مل ــه س ــه ای ک ــزارش محرمان ــال از گ ــک س ی
ــاش نشــد و  ــگاران ف ــر خــاف اصــرار خبرن ــه ب ــذرد، گزارشــی ک ــتاد می گ ــن فرس ــت بنزی کیفی

ــت!  ــه نیس ــد محرمان ــازمان می گوی ــن س ــس ای ــاال ریی ح
ــوا  ــی ه ــی آلودگ ــان اصل ــی از متهم ــه یک ــن همیش ــنا، بنزی ــل از ایس ــه نق ــن ب ــاد آنای اقتص
ــن  ــت آن را تضمی ــش کیفی ــش و پخ ــی پاالی ــرکت مل ــت و ش ــر وزارت نف ــی اگ ــت، حت بوده اس
کننــد، بحــث و گفــت وگوهــا بــر ســر اســتاندارد بنزیــن مصرفــی بــه خصــوص در کان شــهرها بــه 
پایــان نرســیده اســت و حــاال رییــس ســازمان ملــی اســتاندارد برخــاف خبرهــای قبلــی حاکــی از 

ــت. ــه نیس ــن محرمان ــت بنزی ــزارش کیفی ــد گ ــه، می گوی ــزارش محرمان گ
معــاون مدیرعامــل شــرکت ملــی پاالیــش و پخــش فــرآورده هــای نفتــی ایــران می گویــد یــورو ۴ 
بــودن بنزیــن بــه معنــای بــدون آالینــده بــودن آن نیســت، ســوخت ناقــص خودروهــای بی کیفیــت 
ــز در  ــی نی ــوخت خانگ ــرف س ــه مص ــد و البت ــک می کن ــن کم ــی بنزی ــش آالیندگ ــز در افزای نی
ــن در آلودگــی هــوا کاســت. ــاه بنزی ــار گن ــوان از ب ــن ترتیــب می ت ــه ای ــاال اســت، ب زمســتان ها ب

بنزیــن وارداتــی ایــران بــه گفتــه وی، اســتاندارد یــورو چهــار دارد و البتــه طبــق توضیحــات او از 
کل ۶0 میلیــون لیتــر بنزیــن تولیــدی حــدود ۱۶ میلیــون لیتــر بنزیــن تولیــدی پاالیشــگاه اراک 
و یــک میلیــون لیتــر بنزیــن تولیــدی تبریــز اســتاندارد یــورو ۴ را دارد و قبــل از راه انــدازی واحــد 
ــه  ــته ایم ک ــان داش ــورو ۴ در اصفه ــتاندارد ی ــن اس ــر بنزی ــون لیت ــان دو میلی ایزوریزســیون اصفه
ایــن میــزان بــه هفــت میلیــون لیتــر افزایــش یافتــه اســت کــه البتــه در مراحــل نهایــی تولیــد 

آزمایــش اســت.
ــود  ــد می ش ــی تولی ــورت آزمایش ــه ص ــان ب ــن اصفه ــر بنزی ــال حاض ــروانی در ح ــه خس ــه گفت ب
کــه بــا در نظــر گرفتــن آن مجموعــا ۲۴ میلیــون لیتــر از ۶0 میلیــون لیتــر بنزیــن تولیــد داخــل 

ــود. ــد می ش ــدود ۴0 درص ــن ح ــه ای ــد ک ــورو ۴ را می گیری ــتاندارد ی اس

در کنــار اســتانداردهای مــورد ادعــای شــرکت پاالیــش و پخــش، موضــوع تاییــد و گــزارش ســازمان 
ــد  ــزارش آن می توان ــات گ ــازمان و جزئی ــن س ــد ای ــت، تایی ــری اس ــث دیگ ــتاندارد بح ــی اس مل

ــی باشــد. ــن واردات ــرای کیفیــت و ادعاهــای پیرامــون بنزی حقیقت ســنج مناســبی ب
بــا ایــن حــال گزارشــی کــه بــه گفتــه معــاون ایــن ســازمان حاکــی از مشــکات کیفیتــی بنزیــن 

ســاخت داخــل و وارداتــی بــود، محرمانــه مانــد.
»بــه صــورت کلــی بنزیــن بــه لحــاظ کیفــی وضعیــت بــدی نــدارد امــا بایــد گفــت براســاس ایــن 
ــار  ــی دچ ــاظ کیف ــه لح ــی ب ــای واردات ــم بنزین ه ــل و ه ــد داخ ــای تولی ــم بنزین ه ــزارش، ه گ
ــه  ــه ســازمان اســتاندارد ب ــن تنهــا توضیحــی اســت کــه از گــزارش محرمان مشــکل هســتند.« ای

هیــات دولــت منتشــر شــده اســت.
درآن زمــان یکــی از بحث هایــی کــه در زمینــه علــت محرمانگــی و دلیــل کیفیــت بنزیــن مطــرح 
ــه  ــی ک ــد، موضوع ــودرو می ش ــای خ ــه وارد باک ه ــود ک ــیمی ها ب ــت پتروش ــث ریفورم ــود بح ب
ــی  ــن واردات ــا جایگزیــن کــردن بنزی ــد ریفورمیــت ب ــد خری حــاال خســروانی در مــورد آن می گوی
متوقــف شــده و آنچــه حــاال دارد از پتروشــیمی ها خریــداری می شــود بنزیــن آن هــم بــا کیفیــت 

یــورو ۴ اســت.
ــازمان  ــس س ــد، ریی ــه مان ــه محرمان ــی ک ــه گزارش ــع ب ــا راج ــث گفت وگوه ــس از بح ــاال پ ح
ــد منتظــر  ــاه بای ــن م ــه نیســت و فروردی ــز محرمان ــزارش هرگ ــن گ ــد ای ــی اســتاندارد می گوی مل
ــرداری از بنزیــن  ــه ب ــاره کفیــت بنزیــن حاصــل از نمون انتشــارگزارش ایــن دســتگاه نظارتــی درب
هشــت کان شــهر تهــران، تبریــز، مشــهد، اراک، البــرز، اهــواز، شــیراز و اصفهــان مانــد، گزارشــی 
ــی  ــی باق ــن محرمانگ ــیه ام ــته در حاش ــال گذش ــد س ــد، مانن ــار دارن ــانه ها انتظ ــردم و رس ــه م ک

ــد. نمان

محرمانه	ها	منتشر	می	شود؟	بنزین	در	آستانه	امتحان	بزرگ	

ــق  ــیون تلفی ــه کمیس ــق مصوب ــه ملت:طب ــزاری خان ــل از خبرگ ــه نق ــو ب تیترج
بودجــه 9۵ بــا فــروش خدمــت ســربازی براســاس قوانیــن نیــروی انتظامــی موافقــت 
ــورای  ــس ش ــال 9۵ مجل ــه س ــق بودج ــیون تلفی ــه کمیس ــات رئیس ــد.عضو هی ش
اســامی گفــت: جرائــم ناشــی از دیرکــرد در پرداخــت جرائــم راهنمایــی و رانندگــی 
در صــورت تســویه صورتحســاب جریمــه تــا پایــان ســال 9۵ بخشــیده خواهــد شــد.

ســیدهادی حســینی در تشــریح نشســت دیشــب کمیســیون تلفیــق بودجــه ســال 
9۵ گفــت: بخــش هــای درآمــدی دیگــری از الیحــه بودجــه ســال 9۵ در نشســت 
امــروز کمیســیون تلفیــق بودجــه مجلــس بررســی شــد.نماینده مــردم قائمشــهر و 
ســوادکوه درمجلــس شــورای اســامی درایــن رابطــه ادامــه داد:درجلســه امــروز بــا 

فــروش خدمــت ســربازی براســاس قوانیــن نیــروی انتظامــی موافقــت شــد.
حســینی افــزود: بعــد از بررســی نماینــدگان کمیســیون تلفیــق مجلــس درخصــوص 

نحــوه فــروش پادگان هــای نظامــی داخــل شــهر و چگونگــی توســعه پــادگان هــا در 
بیــرون شــهر تصمیــم گیــری شــد.وی گفت:بحــث کنتــرل واردات مرکبــات از دیگــر 

محورهــای مــورد بررســی در کمیســیون تلفیــق مجلــس بــود.
ــا و  ــروش نوشــابه ه ــر ف ــات ب ــای ناشــی از مالی ــزود: موضــوع درآمده حســینی اف
ســیگار از دیگــر بحث هــای جلســه امــروز کمیســیون تلفیــق بودجــه بــود کــه پیــش 

بینــی مــی شــود درآمدهــا در ایــن رابطــه افزایــش یابــد.
عضوهیــات رئیســه کمیســیون تلفیــق بودجــه ســال 9۵ مجلــس شــورای اســامی 
ــت  ــرد در پرداخ ــی از دیرک ــم ناش ــش جرائ ــث بخش ــروز بح ــه ام ــت: در جلس گف
ــن اســاس درصــورت تســویه  ــی و رانندگــی بررســی شــد کــه برای ــم راهنمای جرائ
ــم ناشــی از  ــان ســال 9۵،جرائ ــا پای ــی و رانندگــی ت صورتحســاب جریمــه راهنمای

دیرکــرد در پرداخــت بخشــیده خواهــد شــد

خیلــی هــا در ســینما ســیگاری هســتند، امــا کمتر 
کســی اینقــدر صداقــت دارد کــه ایــن نقطــه ضعــف 

را جلــوی مــردم اعتــراف کنــد.
ــی اســت  ــره های ــدود چه ــا از مع رضــا عطــاران ام
کــه بــا ضعــف هایــش صادقانــه برخــورد مــی کند و 

دنبــال ریــاکاری و ظاهرســازی نیســت.
ــه  ــی کــه ب ــن مشــهور در گفــت و گوی ــن کمدی ای
تازگــی انجــام داده اســت در پاســخ بــه این پرســش 
کــه آیــا بــا بــاال رفتــن ســن همچنــان مــی خواهــد 
بــه کشــیدن ســیگار ادامه بدهــد و قصد تــرک آن را 
نــدارد مــی گوید: »نــه، همچنــان همان روال ســابق 
را دارم! )خنــده(« شــاید برایتــان جالــب باشــد کــه 
بدانیــد عطــاران ســیگار ایرانــی بهمــن مــی کشــد. 

البتــه اینطــوری نیســت کــه آقــای طنــاز ســینما 
اصــا بــه ســامتی خــودش اهمیــت ندهــد.

فریده فرامرزی همسر رضا عطاران
ایــن دو کــه هــر دو بازیگــر هســتند و از تئاتــر آشــنا 
شــدند و ســال هاســت در کنــار هــم زندگــی مــی 
ــچ  ــد هی ــم گرفتن ــد و تصمی ــدی ندارن ــد فرزن کنن
وقــت بچــه ای نداشــته باشــند. از عطاران پرســیدیم 
کــه آیــا همچنــان تصمیم شــان این اســت کــه بچه 
دار نشــوند و او مــی گویــد: »بلــه، همچنــان تصمیم 
ــبه  ــاران و همسرش ــت.«رضا عط ــن اس ــان همی م
ــا  ــینمایی عبدالرض ــاخته س ــن س ــی در آخری تازگ
کاهانــی جلــوی دوربیــن رفتــه اند.»اســتراحت 
مطلق«همــکاری جدیــد ایــن زوج هنــری اســت که 

در جشــنواره فیلــم فجــر امســال رونمایــی خواهــد 
شــد. بــرای اینــزوج خوشــبختآرزوی موفقیــت های 

بیشــتر مــی کنیــم.
ــت ۱۳۴7 در  ــوب در ۲0 اردیبهش ــن بازیگرمحب ای
محلــه گاراژدارهــا شــهر مشــهد بــه  دنیــا آمــد پــدر 
ــتان  ــک شهرس ــش کاخ ــی بخ ــادرش از اهال و م
گنابــاد در اســتان خراســان بودنــد. او دیپلــم خــود 
را در رشــته اقتصــاد در مشــهد گرفــت و بــرای ادامه 
تحصیــل در رشــته طراحــی صنعتــی در دانشــکده 
هنرهــای زیبــای دانشــگاه تهــران بــه تهــران آمــد. با 
وجــود عاقــه بــه رشــته تحصیلــی اش، بــه بازیگری، 
ــاران  ــی روی آورد. عط ــی و کارگردان فیلم نامه نویس

ــرد. ــال ۱۳7۳ ازدواج ک در س

فروش	خدمت	سربازی	در	سال	95	

رضا	عطاران:	نه	سیگار	را	ترک	می	کنم	،	نه	بچه	دار	میشوم	



صاحب امتیاز ، مدیر مسئول و سردبیر: محمد فتحی
مدیر اجرایی : مجید مظاهری نسب

نشانی : مبارکه / خیابان بسیج / ابتدای خیابان مشتاق   تلفکس:۴98۴ ۵۲۴0 
ــک  ــروی بان ــاد / روب ــین آب ــان حس ــی / خیاب ــم نظام ــان حکی ــان : خیاب ــر اصفه دفت

صــادرات  تلفکــس:۲999 ۳۶۲8
fathi.mobarakeh@gmail.com:چاپ : رسانه برتر                 ایمیل سردبیر

مطالب چاپ شده در دو هفته نامه لزوماً 
بیانگر دیدگاه های نشریه نیست

     شماره پیامک: 30007957009751

حضرت	زهرا	)س(:

خوش	رویی	هنگام	روبه	رو	شدن	با	مومن
	بهشت	را	بر	فرد	خوش	رو	واجب	می	کند.

صندوق پستی: 
84816-435

	 	 	 	 	 																									 					 	 																																																																														دوهفته	نامه	اقتصادي	-	اجتماعي	استان		اصفهان	 		 	 	 Email: shamimevatan@gmail.com	سال	اول	/	شماره	سوم/	شنبه	22	اسفند	1394/	2	جمادی	الثانی1437	

فروشگاه	داده	پرداز	پارس							نوت	بوک	/	تبلت	/	کامپیوتر	/	لوازم	جانبی
 031 5246 7973

مبارکه / خیابان بسیج جنوبی / روبروی قالی سلیمان

طرف قرار داد با 
تعاونی شبکه بهداشت،فرهنگیان ، 

ایثارگران و شهرداری

ه گــزارش روز شــنبه ایرنــا بــه نقــل از اداره کل روابــط عمومــی اســتانداری اصفهان، اســتاندار این 
اســتان در مراســم افتتــاح شــهرداری مجلســی گفــت: شــهر جدیــد مجلســی تاکنــون توســط 
دولــت مدیریــت مــی شــد و ســازمان عمــران ایــن شــهر در ایــن مــدت تــاش زیــادی انجــام 
داد امــا بــا توجــه بــه محدودیــت هــای دولــت، از امــروز اداره شــهر بــه مــردم واگــذار شــد و ایــن 

اتفــاق بزرگــی اســت.
رســول زرگرپــور بااشــاره بــه اینکــه در سیســتم شــورایی، مدیریــت شــهری بــر عهده خــود مردم 
اســت، افــزود: بدلیــل اینکــه در ایــن شــهر انتخابــات شــورای اســامی شــهر برگــزار نشــده، طبق 
قانــون قائــم مقــام شــورای شــهر اســتاندار اســت و وی شــهردار را تعیین مــی کند.زرگرپــور افزود: 
بودجــه ۵۵0میلیــون تومانــی بــرای دومــاه شــهر مصــوب و ابــاغ و بودجــه ۴.۵ میلیــارد تومانــی 

نیــز بــرای ســال آینــده تصویب شــده اســت.
اســتاندار اصفهــان بــا بیــان اینکــه اصفهــان بــا داشــتن ۱07 شــهرداری بیشــترین شــهرداران و 
ــزود: ســاخت بوســتان، فضــای ســبز و...  ائمــه جمعــه را در بیــن اســتان هــای کشــور دارد، اف
چنــدان مهــم نیســت، مهــم ایــن اســت کــه رضایــت بر لبــان مــردم نقــش ببنــدد و اگــر رضایت 

نباشــد ســاخت ایــن اماکــن نیــز بــی فایــده خواهــد بــود.
زرگرپــور تاکیــد کــرد: شــهرداران بایــد مــاک موفقیــت خــود را رضایــت مــردم شــهر و نقــش 
بســتن لبخنــد رضایــت بــر روی لبــان مــردم بدانند.آییــن افتتــاح شــهرداری مجلســی بــا حضور 
اســتاندار اصفهــان، فرمانــدار، نماینــده مــردم شهرســتان مبارکــه در مجلــس شــورای اســامی، 
مســووالن شهرســتان و مردم شــهر مجلســی برگزار شــد.همچنین در حکمی از ســوی اســتاندار 

اصفهــان محمــود بخشــی بعنــوان شــهردار شــهر مجلســی معرفــی شــد.
شــهر مجلســی در ۲۵ کیلومتــری شهرســتان مبارکــه و در مســیر ارتباطــی اصفهــان بــه بروجــن 

واقــع اســت.
ایــن شــهر در ســال ۱۳۶8 بــا هــدف اســکان کارکنــان شــرکت هــای صنعتــی اطــراف از جملــه 
شــرکت فــوالد مبارکــه و همچنیــن جلوگیــری از تخریــب زمیــن هــای کشــاورزی احــداث شــد.
در حــال حاضــر انجــام خدمــات شــهری ماننــد تأمیــن آب شــرب، نگهــداری فضــای ســبز و 

ــر عهــده شــرکت عمــران شــهر جدیــد مجلســی اســت. احــداث فضاهــای آموزشــی ب

	شهرداری	شهرعالمه	مجلسی	)ره(	افتتاح	شد
شهرداری	شهر	جدید	مجلسی	با	حضور	استاندار	اصفهان	افتتاح	و	نخستین	شهردار	این	شهر	معرفی	شد


