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رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار جمعی از مسئوالن و فعاالن فرهنگی از استانهای یزد و همدان:
شهید حججی عزیز، حجت خداوند در مقابل چشم همگان شد
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مدیرعامل فوالدمبارکه:

بورس کاال تنها نهاد کشف قیمت براساس عرضه و تقاضا است

نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان :
سند استراتژی اتاق بازرگانی اصفهان 

رونمایی می شود

استاندار اصفهان:
1655 پروژه در استان اصفهان همزمان 

با هفته دولت افتتاح می شود

آغاز احداث ایستگاه بزرگ متروي شهر 
بهارستان

با حکم استاندار اصفهان؛
سلطانی ب عنوان سرپرست فرمانداری 

مبارکه معرفی شد

پنج کاپ قهرمانی تیمی حاصل تالش 
اصفهان در مسابقات کشوری پرس سینه

شهردار زرین شهر خبرداد :
پیشنهاد تغییر نام میدان پردیس زرین شهر 

به نام شهید محسن حججی

گزارش تصویری از آیین افتتاح و کلنگ 
زنی پروژه های عمرانی فرهنگی وخدماتی 

شهرداری کرکوند همزمان با هفته دولت

گزارش تصویری مراسم افتتاحیه مجموعه 
معراجیان وسالن ورزش باستانی پوریای ولی 

به مناسبت هفته دولت در شهر طالخونچه

رئیس موقت منتخبان شورای پنجم شهر اصفهان خبر داد:
قدرت اهلل نوروزی شهردار اصفهان شد
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انتخاب شهردار از جنس مدیریت شهری

جناب آقای مهندس سیدمحسن هاشمی

ــتان  ــهردار شهرس ــوان ش ــه عن ــی را ب ــته جنابعال ــا و شایس ــاب بج ــا ، انتخ احترام
مبارکــه کــه بیانگــر لیاقــت و شایســتگی شــما می باشــد را از صمیــم قلــب خدمــت 
جنابعالــی و خانــواده محتــرم، مــردم شــریف مبارکــه تبریــک عــرض نمــوده و بــا 
توجــه  بــه  تجربــه  کافــی  و خدمــات  ارزنــده  تــان بــه عنــوان مدیریــت فضای ســبز 
و پارکهــا و معاونــت مالــی اداری و بــا ســخت کوشــی ، کارآمــدی و عقالنیتــی کــه 
از مدیــری و مدبــری جنابعالــی ســراغ داریــم از خداونــد متعــال  موفقیــت  بیــش  از 
پیــش  جنابعالــی را در ایــن مســئولیت خطیــر طلــب  نمــوده  و از قــادر منــان  آرزوی 

توفیــق روز افــزون را بــرای جنابعالــی داریــم.

جناب آقای مهندس هاشمی
 

ــهرمبارکه  ــهردار ش ــمت ش ــه س ــی را ب ــاب حضرتعال ــراوان انتخ ــندی ف ــا خرس ب
صمیمانــه تبریــک و تهنیــت عــرض مــی نمایــم، بــی شــک تجــارب ارزنــده وموفــق 
جنابعالــی در دوره هــای گذشــته کــه منشــاء خدمــات ارزشــمندی در عرصــه هــای 
مختلــف بــوده اســت، بــرای شــهر مبارکــه کــه نیازمنــد مدیــری متعهــد، متخصــص 
در ســطح کالن مدیریــت شــهری مــی باشــد تأثیــری بســزائی داشــته و انشــاء ا... در 
ظــل توجهــات حضــرت ولــی عصــر )عــج( و زعمــات مقــام معظــم رهبــری شــاهد 
توســعه همــه جانبــه شــهر شــهید پرورمبارکــه بــوده و موفقیــت روز افــزون شــما را 

از خداونــد منــان مســئلت مــی نمایــم.

گروه فني،آموزشي جهان تكنیک و بوستان

موسسه فرهنگی هنری سبحان

روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر مبارکه

محسن هاشمی شهردار شهر مبارکه شد
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رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار جمعی از مسئوالن و فعاالن فرهنگی از استانهای یزد و همدان:

شهید حججی عزیز، حجت خداوند در مقابل چشم همگان شد

همه شهرداران اصفهان در 40 سال گذشته
سوابق شهردار جدید اصفهان

بــه گــزارش شــمیم وطــن  محســن کریمیــان با اشــاره بــه اینکه 
در حــال حاضــر مشــکل کمبــود آب بســیار جــدی اســت و ایــن 
ــار  ــود دارد، اظه ــور وج ــت های کش ــیاری از دش ــل در بس معض
داشــت: در ایــن شــرایط بایــد بــه گونــه ای برنامه ریــزی کــرد تــا 
بتــوان بــا کمتریــن آب مصرفــی تولیــدات پایــدار کمــی و کیفــی 

کشــاورزی را در  اســتان داشــته باشــیم.
وی ادامــه داد: در شــرایط کنونــی مشــاهده می کنیــم کشــاورزانی 
کــه تمامــی جوانــب را در کشــت و کار خــود رعایــت می کردنــد 
ــتند  ــرو هس ــکالتی روب ــا مش ــی ب ــع آب ــود مناب ــل کمب ــه دلی ب
ــن  ــه ای فعالیــت کــرد کــه مشــکالت ای ــه گون ــد ب ــن بای بنابرای

ــود. ــرف ش ــش برط ــر زحمت ک قش
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان اصفهــان بــا تاکیــد بــر 
اینکــه در ایــن راســتا اقدامــات گســترده ای در حــال انجام اســت، 
ــازی  ــز و نوس ــا تجهی ــاک ب ــمت آب و خ ــت: در قس ــان داش بی
شــبکه های آبیــاری اراضــی و صرفه جویــی حداکثــری در منابــع 
ــه  ــردی در مقول ــات کارب ــترش مطالع ــا گس ــی ب ــی و از طرف آب
الگــوی کشــت بــه دنبــال کمــک هــر چــه بیشــتر بــه کشــاورزان 

. هستیم
وی بــا اعــالم اینکــه بــه دلیــل محدودیت هــا، میــزان منابــع آبــی 
و ســطوح زیــر کشــت اســتان بــه شــدت کاهــش یافتــه اســت، 
ــام  ــا انج ــه ب ــت ک ــن اس ــر ای ــعی ب ــرایط س ــن ش ــزود: در ای اف
اقداماتــی همچــون افزایــش بهــره وری در مصــرف آب و گســترش 
فعالیت هــای علمــی و تحقیقاتــی و رعایــت الگــوی کشــت میزان 

تولیــد را حفــظ کــرده و بــه اقتصــاد اســتان کمــک کنیــم.

بــه گــزارش شــمیم وطن بــه نقــل از روابــط عمومــی ادارۀ کل 
میــراث فرهنگــی اســتان اصفهــان، فریــدون الهیــاری اظهــار 
ــرداد  ــان م ــا پای ــده ت ــل آم ــه عم ــای ب داشــت: برنامه ریزی ه
مــاه جــاری بــا جــذب اعتبــاری معــادل ســیصد و پنجاه وپنــج 
میلیــارد ریــال از محــل اعتبــارات عمرانــی، عملیــات مرمــت 
بیــش از 570 اثــر تاریخــی در ســطح اســتان توســط ادارۀ کل 

میــراث فرهنگــی اســتان آغــاز شــده اســت.
ــه وجــود بیــش از 22 هــزار اثــر  ــا توجــه ب وی بیــان کــرد: ب
ــایی  ــس از شناس ــان و پ ــاور اصفه ــتان پهن ــی در اس تاریخ
ــون و  ــد هم اکن ــی دارن ــت اساس ــه مرم ــاز ب ــه نی ــاری ک آث
ــی در  ــار تاریخ ــت آث ــای مرم ــژه، کارگاه ه ــدام وی ــک اق در ی

ــتند. ــال هس ــتان فع ــتان اس ــی 24 شهرس تمام
مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری 
اســاس  بــر  اصفهــان تصریــح کــرد: هم اکنــون  اســتان 
ــان اداره  ــط کارشناس ــده توس ــل آم ــه عم ــای ب برنامه ریزی ه
ــی در  ــی حت ــمند تاریخ ــار ارزش ــت آث ــای مرم کل، کارگاه ه
ــده اند. ــال ش ــز فع ــتان نی ــگری اس ــتاهای گردش ــی روس برخ
ــتان  ــی اس ــراث فرهنگ ــی می ــای مرمت ــایر طرح ه ــه س وی ب
اشــاره کــرد و گفــت: طرح هــای مرمــت اضطــراری ادارۀ 
بــه  توجــه  بــا  اســتان هم اینــک  فرهنگــی  میــراث  کل 
ــای  ــایر تیم ه ــط س ــده توس ــل آم ــه عم ــای ب برنامه ریزی ه
ــه  ــرد ب ــورت می پذی ــتان ص ــطح اس ــی ادارۀ کل در س مرمت
ــراری  ــت اضط ــرح مرم ــا ط ــون ده ه ــه هم اکن ــی ک گونه های
جــدای از طرح هــای مرمتــی یــاد شــده  در بناهــای تاریخــی 

ــت. ــرا اس ــال اج ــان در ح ــتان اصفه اس

معاون اسناد هویتی اداره کل ثبت احوال استان اصفهان خبر داد:
کاهش ۶ درصدی ازدواج در استان اصفهان

فرمانده انتظامی استان اصفهان خبر داد:
تشکیل تیم ویژه و مجهز پلیس اصفهان 

برای مقابله با افراد شرور

رئیس پلیس راهوار استان اصفهان خبر داد:
پرداخت قسطی جرایم تخلفات رانندگی از طریق 

سایت راهور ۱۲0

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان مطرح کرد:
اجرای طرح الگوی کشت راهکاری مناسب برای 

مقابله با بحران کمبود آب بخش کشاورزی

مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان:
۵۷0 طرح مرمتی در پهنه استان اصفهان 

عملیاتی می شود

با حضور وزیر بهداشت
بیمارستان فوق تخصصی میالد در اصفهان 

افتتاح شد

ــان، شــجاعی  ــه گــزارش شــمیم وطــن از شهرســتان دهاق ب
ــت  ــاه نخس ــت: در 4 م ــار داش ــب، اظه ــن مطل ــان ای ــا بی ب
ســال جــاری تعــداد ثبــت ازدواج در ایــن اســتان ۶۱ مــورد 
بــوده کــه نســبت بــه وضعیــت مشــابه ســال گذشــته کاهــش 

ــدی را دارد. ۶درص
ــتان،  ــته اس ــاه گذش ــد در 4 م ــت تول ــزان ثب ــزود: می وی اف
ــوده  ــورد ب ــز ۸7 م ــدگان نی ــوت ش ــورد و ف ــد و 7۹م یکص

اســت.
اســتان  احــوال  ثبــت  اداره کل  اســناد هویتــی  معــاون 
اصفهــان باتوجــه بــه اقزایش27درصــدی مــرگ و میــر 
ــن  ــد در ای ــزان تول ــت: می ــان داش ــان، اذع ــتان اصفه در اس

ــت. ــته اس ــش داش ــد کاه ــز ۳درص ــت نی وضعی
ــای  ــا در اداره ه ــه تولده ــه هم ــه اینک ــاره ب ــجاعی بااش ش
ثبــت احــوال ســطح اســتان ثبــت شــده اســت، خاطرنشــان 
کــرد: متاســفانه مــوارد مــرگ و میــر تاکنــون ۹4درصــد ثبت 
ــف  ــرد ضعی ــی و عملک ــی توجه ــر ب ــه بخاط ــت ک ــده اس ش
ــدگان  ــوت ش ــت ف ــش ثب ــب کاه ــئوالن موج ــی از مس برخ

مــی باشــد.  
ــرای  ــی ب ــال راهکارهای ــه دنب ــت ب ــئوالن خواس وی از مس
ثبــت متوفیــان باشــند، متاســفانه گلســتان هایــی کــه 

ــد.  ــی کنن ــه نم ــن کار توج ــه ای ــز ب ــد نی ــئول دارن مس

حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای رهبــر معظــم انقــالب اســالمی، صبــح امــروز )دوشــنبه( در 
دیــدار جمعــی از مســئوالن و فعــاالن فرهنگــی از اســتانهای یــزد و همــدان بــا تأکیــد بر 
لــزوم تقویــت روحیــه انقالبــی در نســل جــوان، شــهید حججــی را نمونــه ای درخشــان 
ــد  ــد: مســئوالن فرهنگــی موظفن ــد و خاطرنشــان کردن ــای انقــالب خواندن از رویش ه
روحیــه و جریــان انقالبــی را در محیط هــای مختلــف تقویــت و از آن پشــتیبانی کننــد.

رویش هــای اســالمی و انقالبــی فراوانند؛بایــد قــدردان آنهــا در دنیــای پراغــوای امــروز 
شیم با

ــا اشــاره بــه بســترهای فراوانــی کــه در  حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در ایــن دیــدار ب
دنیــای امــروز در جهــت گمــراه کــردن نســل جــوان ایجــاد شــده اســت، افزودنــد: در 
مقابــل ایــن تبلیغــات مضــّر و صداهــای گمراه کننــده، ظرفیت هــای بزرگــی در جهــت 

هدایــت و رویــش جوانــان وجــود دارد.
رهبــر انقــالب اســالمی، شــهید حججــی را نمونــه ای درخشــان از رویش هــای اســالمی 
و انقالبــی خواندنــد و گفتنــد: شــهید حججــِی عزیــز در دنیایــی کــه روزنه هــای اغواگــر 
ــون  ــد او را همچ ــید و خداون ــن درخش ــود دارد، چنی ــی وج ــری فراوان ــی و تصوی صوت

حجتــی در مقابــل چشــم همــگان قــرار داد.
ــای  ــور در جبهه ه ــرای حض ــان ب ــراوان جوان ــت های ف ــه درخواس ــاره ب ــا اش ــان ب ایش
ــان  ــاال و ایم ــزه ب ــا انگی ــان ب ــیاری از جوان ــروز بس ــد: ام ــمن، افزودن ــا دش ــارزه ب مب
باورنکردنــی، به دنبــال آننــد کــه از زندگــی، خانــواده و راحتــی خــود بگذرنــد و با عشــق 
بــه جهــاد و دفــاع از ارزشــها بــا دشــمن مبــارزه کننــد کــه بایــد قــدر ایــن رویش هــای 

جدیــد و ارزشــمند را دانســت.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای، تقویــت روحیــه انقالبــی و جهــادی را مهمتریــن وظیفــه 
مســئوالن و دســت اندرکاران فرهنگــی خواندنــد و خطــاب بــه آنــان خاطرنشــان کردنــد: 

بایــد همــه تــالش خــود را مصــروف تربیــت دینــی و انقالبــی جوانــان کنیــد و بدانیــد 
اخــالق نیــز همــراه بــا تقویــت روحیــه انقالبــی و دینــی و حرکــت جهــادی و میــل بــه 

ــدگار می شــود. جهــاد در راه خــدا، ایجــاد و مان
مهمترین وظیفه مسئوالن فرهنگی، تقویت روحیه انقالبی در نسل جوان است

رهبــر انقــالب اســالمی تأکیــد کردنــد: مســئوالن بایــد جریــان عظیم نیــروی انقــالب را 
کــه خوشــبختانه در بیــن جوانــان جریــان دارد، تقویــت کننــد و بگونــه ای عمــل نکننــد 
کــه جریــان انقالبــی، تضعیــف و جریــاِن مقابــل آن در محیطهــای فرهنگــی، دانشــگاهی 

و تبلیغــات دینــی تقویت شــود.

ــهر  ــهردار ش ــان ش ــهروندان اصفه ــیاری از ش ــاید بس ــن، ش ــمیم وط ــزارش ش ــه گ ب
خــود را بشناســند امــا کمتــر شــهروندانی هســتند کــه نســبت بــه همــه شــهرداران 

ــون شــناختی داشــته باشــند. نصــف جهــان از 40 ســال گذشــته تاکن
ــا  ــه معرفــی اجمالــی شــهرداران شــهر اصفهــان از ســال ۱۳57 ت در ایــن گــزارش ب

ــم: ــون می پردازی کن
ســید حســین علوی از ۱2 اسفند ۱۳57 تا سوم اسفند ۱۳5۹ به مدت 2 سال

ــدت  ــه م ــن ۱۳۶0 ب ــا 25 فروردی ــفند ۱۳5۹ ت ــی از 4 اس ــیف الله ــین س عبدالحس
روز  50

حســن درخشــنده پور از 25 فروردیــن ۱۳۶0 تــا 2۹ آبــان ۱۳۶2 بــه مــدت 2 ســال 
و 7 مــاه

ــدت ۶  ــه م ــرداد ۱۳۶۹ ب ــا ۱7 خ ــان ۱۳۶2 ت ــی از 2۹ آب ــن ملک مدن ــد حس محم
ــاه ســال و ۶ م

حمیدرضــا نیــک کار از ۱7 خــرداد ۱۳۶۹ تــا ۱5 اســفند ۱۳70 بــه مــدت یــک ســال 
و ۹ مــاه

حمیدرضا عظیمیان از 2۶ بهمن ۱۳70 تا ۱5 آذر ۱۳7۶ به مدت ۶ ســال
ــدت 5 ســال  ــه م ــا ۱5 اردیبهشــت ۱۳۸2 ب ــی جــوادی از ۱۱ آذر ۱۳7۶ ت محمدعل

و 5 مــاه
حســین شــهرام نیا از ۱۸ اردیبهشــت ۱۳۸2 تــا ۸ خــرداد ۱۳۸2 بــه مــدت 2۱ 

ــت( ــوان سرپرس ــه عن روز)ب
ســید مرتضــی ســقائیان نژاد از اول اردیبهشــت ۱۳۸2 تــا ۹ خــرداد ۱۳۹4 بــه مــدت 

۱2 ســال
علیرضــا بوژمهرانــی از ۹ خــرداد ۱۳۹4 تــا۳۱ خــرداد ۱۳۹4 بــه مــدت 2۳ روز )بــه 

عنــوان سرپرســت(
ــال  ــدت 2 س ــه م ــرداد ۱۳۹۶ ب ــا ۳۱ م ــرداد ۱۳۹4 ت ــژاد از ۳۱ خ ــدی جمالی ن مه

ــاه و 2 م
قــدرت اله نوروزی از ۳۱ مرداد ۱۳۹۶

ســوابق 4 تن از آخرین شهرداران اصفهان در زیر آمده است:
سوابق محمدعلی جوادی

محمدعلــی جــوادی متولــد ۱۳۳7 خورشــیدی اســت. او پــس از انقــالب وارد جهــاد 
ســازندگی شــد. مــدت یــک ســال مســؤول جهــاد ســازندگی شــهرکرد، یــک ســال 
مســؤول جهــاد ســازندگی بروجــن، شــهردار زاهــدان و معــاون برنامه ریــزی اســتاندار 
ــی  ــاون اداری مال ــی مع ــود. وی مدت ــازندگی ب ــتان در دوره س ــتان و بلوچس سیس
شــهرداری اصفهــان و شــش ســال نیــز بــه  عنــوان شــهردار اصفهــان فعالیــت کــرده 

اســت.
معــاون فعلــی وزیــر جهــاد کشــاورزی از گزینه هــای منتخبــان دوره پنجــم شــورای 
شــهر بــرای انتخــاب شــهردار اصفهــان بــود کــه در مرحلــه ۸ گزینــه نهایــی از ادامــه 

حضــور در فراینــد انصــراف داد.
سوابق سید مرتضی سقائیان نژاد

ــه خــارج از کشــور  ــرای اعــزام ب ســید مرتضــی ســقائیان نژاد بورســیه وزارت علــوم ب
بــوده و دکتــرای تخصصــی در رشــته مهندســی بــرق از دانشــگاه ایالتــی »کنتاکــی« 
آمریــکا نیــز دریافــت کــرده اســت. وی بــه مــدت ۸ ســال رئیــس دانشــگاه صنعتــی 
ــوم پزشــکی اصفهــان  ــه مــدت 4 ســال رئیــس دانشــگاه اصفهــان و عل اصفهــان و ب
بــود کــه ســپس بــه مــدت ۱2 ســال بــه عنــوان شــهردار اصفهــان فعالیــت می کــرد.

ســقائیان نژاد از 2 ســال گذشــته بــه عنــوان شــهردار قــم انتخــاب و در دوره جدیــد 
شــورای شــهر نیــز بــرای 4 ســال دیگــر در ســمتش ابقــا شــد.

سوابق مهدی  جمالی نژاد
مهــدی جمالی نــژاد دارای 2 مــدرک از دانشــگاه های شــهید بهشــتی تهــران و 
ــان،  ــتانداری اصفه ــی اس ــور عمران ــاون ام ــژاد مع ــت. جمالی ن ــان اس ــی اصفه صنعت
ــر کل  ــان، مدی ــهرداری اصفه ــازمان های ش ــق و س ــور مناط ــی ام ــاون هماهنگ مع
ــرو  ــرکت مت ــره ش ــأت مدی ــس هی ــان، رئی ــتان اصفه ــوراهای اس ــهری و ش ــور ش ام
منطقــه ای اصفهــان، رئیــس شــرکت اتوبوســرانی اصفهــان و حومــه، رئیــس شــورای 
ــتان  ــکن اس ــورای مس ــس ش ــب رئی ــان، نای ــهرداری اصفه ــه ش ــازمان های ۱۶گان س
ــده  ــر عه ــان را ب ــهرداری اصفه ــکان اداره ش ــاه س ــال و 2 م ــوده و 2 س ــان ب اصفه

داشــت.
ــرای  ــد شــهر کشــور ب ــت شــوراهای اســالمی شــهر از چن ــد فعالی وی در دوره جدی
ــواز، رشــت و  ــد اه ــر می رس ــه نظ ــه ب ــهردار پیشــنهاداتی دارد ک تصــدی ســمت ش

ــد. ــش باش ــد بعدی ــاب مقص ــرای انتخ ــر ب ــای جدی ت ــزد از گزینه ه ی
سوابق قدرت اله نوروزی

ــوروزی دارای تحصیــالت دکتــرای حقــوق، رئیــس فعلــی گــروه حقــوق  قــدرت اهلل ن
دانشــگاه اصفهــان، فرمانــدار اســبق شهرســتان اصفهــان در دولــت اصالحــات و مدیــر 
پیشــین اداره رفــاه و اداره حقوقــی دانشــگاه اصفهــان بــوده اســت. وی در انتخابــات 
ــان  ــی اصالح طلب ــتاد انتخابات ــس س ــوان رئی ــه عن ــان ب ــهر اصفه ــورای ش ــر ش اخی
ــان  ــد اصفه ــت امی ــوان لیس ــه عن ــره را ب ــتی ۱۳ نف ــرد و لیس ــت ک ــان فعالی اصفه

معرفــی کــرد.
ــوان  ــه عن ــهر ب ــورای ش ــان ش ــوی منتخب ــق از س ــا ۱0 رای مواف ــروز ب ــوروزی ام ن

ــد. ــاب ش ــان انتخ ــد اصفه ــهردار جدی ش

ــی  ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــن ب ــمیم وط ــزارش ش ــه گ ب
مهــدی  اصفهــان، ســردار  اســتان  انتظامــی  فرماندهــی 
ــی کســب خبــری مبنــی  معصــوم بیگــی اظهــار کــرد: در پ
بــر تحــرکات تعــدادی از اراذل و اوبــاش و برهــم زدن نظــم 
باعــث  کــه  تجــاری  مجتمع هــای  از  یکــی  در  عمومــی 
ایجــاد رعــب و وحشــت در بیــن مــردم شــده بــود بالفاصلــه 
تیمــی ویــژه از مامــوران واحــد گشــت انتظامــی فرماندهــی 
ــه  ــان در محــل حاضــر شــدند ک انتظامــی شهرســتان اصفه
ــدند. ــواری ش ــه مت ــوران از صحن ــاهده مام ــا مش ــان ب متهم

وی افــزود: مامــوران بــا شناســایی متهمــان طــی یــک 
ــرور  ــراد ش ــن اف ــر از ای ــار نف ــداد چه ــی تع ــات ضربت عملی
ــان کشــف  ــرد از آن ــن قبضــه ســالح س ــتگیر و چندی را دس
ــت  ــس امنی ــوران پلی ــات، مام ــن عملی ــه ای ــد. در ادام کردن
عمومــی نیــز پنــج نفــر از افــراد شــرور مرتبــط بــا ایــن افــراد 
ــده  ــف ش ــرد کش ــالح های س ــا س ــراه ب ــتگیر و هم را دس
جهــت ســیر مراحــل قانونــی تحویــل مراجــع قضایــی دادنــد.

ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــتان اصفه ــی اس ــده انتظام فرمان
تحــرکات اراذل و اوبــاش در اصفهــان بــرای نیــروی انتظامــی 
قابــل قبــول نیســت، از برنامــه ایــن فرماندهــی بــرای برخورد 
ــاش و  ــرور، اراذل و اوب ــراد ش ــا اف ــق ب ــع و دقی ــریع، قاط س
عوامــل ناامنــی در جامعــه خبــر داد و گفــت: در ایــن زمینــه 
ــه  ــرای مقابل ــان ب ــس اصفه ــز در پلی ــژه و مجه ــی وی تیم
ــش  ــس پی ــان نوامی ــکن و مزاحم ــرور، قانونش ــراد ش ــا اف ب
ــز  ــا مرک ــهروندان ب ــاس ش ــورت تم ــه در ص ــده ک ــی ش بین
ــم  ــن تی ــان ای ــریع ترین زم ــی ۱۱0 در س ــای پلیس فوریت ه

ــد. ــد ش ــل خواه وارد عم
ــز و  ــردم عزی ــا مشــارکت خــوب م ــت: ب ــی گف معصــوم بیگ
هماهنگــی و تعامــل ســازنده دســتگاه قضایــی اســتان اجــازه 
عــرض انــدام بــه هیــچ شــرور و قانونشــکنی را نخواهیــم داد. 
مشــی نیــروی انتظامــی اســتان اصفهــان برخــورد مهربانانــه، 
ــراد  ــر اف ــا در براب ــردم اســت ام ــوده م ــا ت ــت ب ــا رأف ــوام ب ت
ــه و  ــردم قاطــع و مقتدران ــوق م ــه حق شــرور و متجــاوزان ب

ــا هماهنگــی مقــام قضایــی خواهــد بــود . ب

ــات  ــتعالم تخلف ــه اس ــاره ب ــا اش ــی ب ــا رضای ــرهنگ رض س
ــی  ــات رانندگ ــم تخلف ــطی جرای ــت قس ــی و پرداخ رانندگ
ــکان خاصــی  ــه م ــه ب ــدون مراجع ــدگان ب ــرد: رانن ــار ک اظه
ــود  ــه خ ــایل نقلی ــه وس ــت جریم ــن وضعی ــد آخری می توانن
ــه  ــه ب ــت کارتvin  ک ــی پش ــد ۱7 رقم ــال بارک ــا ارس را ب
ــای  ــماره پیامک ه ــه ش ــده، ب ــته ش ــودی نوش ــورت عم ص

۱۱0، ۱20 و 2020 اســتعالم کننــد.
ــا ورود  ــد ب ــدگان می توانن ــن رانن ــرد: همچنی ــح ک وی تصری
ــه  ــبت ب ــانی ir.Rahvar۱20 نس ــه نش ــور ب ــایت راه ــه س ب

ــد. ــدام کنن ــود اق ــات خ ــتعالم تخلف اس
پرداخت جریمه و حذف تخلف بعد از ۷۲ ســاعت

رئیــس پلیــس راهــور اســتان اصفهــان ادامــه داد: راننــدگان 
ــات  ــه تخلف ــد جریم ــور ۱20 می توانن ــایت راه ــق س از طری
خــود را پرداخــت کننــد و پــس از پرداخــت جریمــه بعــد از 
72 ســاعت تخلــف از سیســتم راهنمایــی و رانندگــی حــذف 

می شــود.
وی خاطرنشــان کــرد: در صورتــی کــه مــوارد خاصــی وجــود 
دارد، راننــدگان می تواننــد از پلیــس ۱۱0 اســتفاده کننــد و 

اطالعــات اولیــه در اختیارشــان قــرار می گیــرد.
ــه پرداخــت  ــادر ب ــی کــه ق ــادآوری کــرد: رانندگان رضایــی ی
ــت  ــکار پرداخ ــن راه ــتند، بهتری ــود نیس ــم خ ــاره جرای یکب
ــایت  ــه س ــه ب ــا مراجع ــطی ب ــه ای و قس ــورت مرحل ــه ص ب
ــه ایــن ســایت،  ــا مراجعــه ب راهــور ۱20 اســت، راننــدگان ب
اطالعاتشــان ثبــت شــده و ســپس وارد ســابقه تخلفــات 
خــودرو مــی شــوند و سیســتم بــه صــورت هوشــمند، بــرای 
هــر ردیــف تخلــف، شناســه قبــض و پرداخــت تعریــف 

. می کنــد
وی بیــان کــرد: ایــن ســایت بــه منظــور جلوگیــری از 
ــدگان  ــده و رانن ــی ش ــک طراح ــش ترافی ــافرت ها و کاه مس
ــه آســانی می تواننــد از ســامانه اینترنــت و تلفــن اســتفاده  ب

ــد. ــی کنن ــان صرفه جوی ــت و زم ــرده و در وق ک
کــرد:  اضافــه  اصفهــان  اســتان  راهــور  پلیــس  رئیــس 
امیدواریــم کــه بتوانیــم بــا رعایــت دقیــق قوانیــن و مقــررات 
ــری  ــات و جلوگی ــادی را در کاهــش تصادف ســهم بســیار زی
از فــوت عابریــن، موتورســواران و راننــدگان داشــته باشــیم.

بــا حضــور ســید حســن قاضــی زاده هاشــمی، وزیــر بهداشــت، 
ــوق  ــی و ف ــتان تخصص ــکی، بیمارس ــوزش پزش ــان و آم درم

ــرداری رســید. ــه بهره ب ــان ب ــالد اصفه تخصصــی می
بــا حضــور ســید حســن  بــه گــزارش شــمیم وطــن، 
ــوزش  ــان و آم ــت، درم ــر بهداش ــمی، وزی ــی زاده هاش قاض
ــالد  ــی می ــوق تخصص ــی و ف ــتان تخصص ــکی، بیمارس پزش

رســید. بهره بــرداری  بــه  اصفهــان 
ــان  ــالد اصفه ــی می ــوق تخصص ــی و ف ــتان تخصص بیمارس
در 50 هــزار مترمربــع زیربنــا بــا مشــارکت ۱20 نفــر از 
ــن  ــر ای ــهرک ولی عص ــی در ش ــص اصفهان ــکان متخص پزش

ــت. ــده اس ــاخته ش ــهر س ش
ــاحت  ــه مس ــی ب ــی در زمین ــی خصوص ــز درمان ــن مرک ای
5 هــزار مترمربــع در ۱۱ طبقــه ســاخته شــده و دارای 
رادیوتراپــی،  آندوســکوپی،  الپاراســکوپی،  بخش هــای 
ــب، جراحــی  شــیمی درمانی، اتاق هــای بســتری، جراحــی قل
ــل  ــاق عم ــان و ۳0 ات ــان و زایم ــش زن ــاب، بخ ــز و اعص مغ
مجهــز، یونیت هــای زایمــان انفــرادی و زایمــان در آب، 
CCU، ICU، آنژیوگرافــی و پســت کــت، ســیتی اســکن ۱۶ و 
۶4 اســالیس، MRI، NICU بــا ظرفیــت ۶4 تخــت و انکوباتــور 

و ERCP اســت.
ســاخت بیمارســتان فــوق تخصصــی میــالد اصفهــان از ســال 
ــی و  ــای رادیوتراپ ــن بخش ه ــده و پیش ازای ــاز ش ۱۳۸5 آغ
ــیده و  ــرداری رس ــه بهره ب ــک ب ــاز ی ــیمی درمانی آن در ف ش
ــوزش  ــان و آم ــر بهداشــت درم ــا حضــور وزی ــاًل ب ــروز عم ام
ــه  ــه چرخ ــتان ب ــن بیمارس ــد ای ــای جدی ــکی، بخش ه پزش

خدمت رســانی پیوســت.

استاندار اصفهان:
1655 پروژه در استان اصفهان همزمان با هفته دولت افتتاح می شود

ــر  ــاری بالغ ب ــروژه و طــرح بااعتب ــت ۱۶55 پ ــه دول ــت: در هفت ــان گف ــتاندار اصفه اس
ــد. ــرداری می رس ــه بهره ب ــتان ب ــطح اس ــال در س ــارد ری 2۶500 میلی

بــه گــزارش شــمیم وطــن ، رســول زرگرپــور در نشســت خبــری خــود بــه مناســبت 
هفتــه دولــت بــا اشــاره بــه افتتــاح پروژه هــا و طرح هــا در هفتــه دولــت اظهــار داشــت: 
در طــول 4 ســال گذشــته و بــه مناســبت 4 هفتــه دولــت در اســتان اصفهــان بــا وجــود 
مشــکالت مالــی و بودجــه ای ۱2 هــزار و 700 پــروژه و طــرح بااعتبــاری بالغ بــر ۱05 

میلیــارد ریــال در ســطح اســتان اصفهــان بــه بهره بــرداری رســیده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه امســال در هفتــه دولــت ۱۶55 پــروژه و طــرح بااعتبــاری بالغ بــر 
ــن  ــت: ای ــد گف ــرداری می رس ــه بهره ب ــتان ب ــطح اس ــال در س ــارد ری 2۶500 میلی
پروژه هــا شــامل ۳2 دســتگاه اجرایــی، شــهرداری ها و دهیاری هــا و بخــش خصوصــی 

اســت کــه ۳7 پــروژه بااعتبــاری بالغ بــر ۸20 میلیــارد ریــال نیــز کلنگ زنــی می شــود.
ــروژه  ــا ۹22 پ ــا ب ــی و تعاونی ه ــش خصوص ــه بخ ــان اینک ــا بی ــان ب ــتاندار اصفه اس
ــت  ــه دول ــای هفت ــدی در پروژه ه ــهم ۶4 درص ــال س ــارد ری ــار ۱۶700 میلی بااعتب
را دارنــد، افــزود: 2۸۶ پــروژه بااعتبــاری بالغ بــر 7۳00 میلیــارد ریــال از ســوی 
ــال از  ــارد ری ــار 2۱00 میلی ــروژه بااعتب ــتان و 4۱۶ پ ــای اس ــهرداری ها و دهیاری ه ش

ــرداری می رســد. ــه بهره ب ــت ب ــه دول ــی در ســطح اســتان در هفت ســوی بخــش دولت
وی بــا اشــاره بــه افتتــاح فــاز نخســت شــهرک ســالمت و بیمارســتان فــوق تخصصــی 
میــالد توســط وزیــر بهداشــت بیــان کــرد: پــروژه فوالدســازی و نبــرد پیوســته صبــا در 
ــرداری  ــه بهره ب ــت ب ــه دول ــور در هفت ــاون اول رئیس جمه ــا حضــور مع ــز ب لنجــان نی
می رســد و همچنیــن بــه مناســبت هفتــه دولــت ۶۳۳ پــروژه مخابراتــی، ۱۳00 واحــد 
مســکن مهــر، بیمارســتان تخصصــی خمینی شــهر و مجموعــه پروژه هــای شــهرداری 

ــد. ــرداری می رس ــه بهره ب ــان ب اصفه
زرگرپــور بــا اشــاره بــه طرح هــای نیمه تمــام دولــت کــه بــه بخــش خصوصــی واگــذار 
ــه  ــر اســاس دســتورالعمل ب ــروژه نیمه تمــام دولتــی ب ــزود: واگــذاری ۳70 پ شــده، اف
بخــش خصوصــی نهایــی شــده کــه تــا کنــون بیــش از ۶0 پــروژه واگــذار و ۱۶0 پــروژه  
در حــال واگــذاری اســت کــه اکثــر ایــن پــروژه شــامل طرح هــای میــراث فرهنگــی، 
ــری  ــرورش اســت کــه بخــش خصوصــی به شــرط حفــظ کارب ورزشــی و آمــوزش و پ
ــه  ــی دارد ک ــت آمادگ ــد و دول ــام ده ــرمایه گذاری را انج ــی س ــد مابق ــروژه می توان پ

ســرمایه گذاری خــود را معــادل یــک ریــال در نظــر گیــرد.
ــه  ــده هیچ گون ــرد: بن ــان ک ــز خاطرنش ــان نی ــهردار اصفه ــاب ش ــون انتخ وی پیرام
توصیــه ای را دربــاره هیــچ شــخصی حتــی به عنــوان شــهروند انجــام نــدادم و اعتقــاد 
ــد  ــاب کن ــهرداری را انتخ ــرد و ش ــم بگی ــد تصمی ــود بای ــم خ ــورای پنج ــه ش دارم ک
ــان را در  ــان باشــد و اصفه ــی و کالن شــهر مرجــع اصفه ــراز شــهر بین الملل ــه در ت ک

ــرد. راســتای توســعه شــهری پیــش بب
اســتاندار اصفهــان دربــاره بیــکاری در اســتان بــا بیــان اینکــه اصلی تریــن و مهم تریــن 
وظیفــه دولــت اشــتغال اســت، اظهــار داشــت: قــرار اســت آمــار بیــکاری توســط مرکــز 
آمــار ایــران و ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی اســتان اعــالم شــود، در ســال ۹5 آمــار 
بیــکاری در کشــور ۱2.2 و در اصفهــان ۱4.۶ بــوده اســت کــه ۸ عامــل مؤثــر در زمینــه 
نــرخ بیــکاری در اســتان شناســایی شــده و هدف گــذاری در بحــث اشــتغال در اســتان 

در ســال ۹۶ رســیدن بــه متوســط کشــوری اســت.
ــن  ــه ای ــان اینک ــا بی ــز ب ــده رود نی ــز زاین ــه آبری ــاده ای حوض ــرح ۹ م ــاره ط وی درب
طــرح تــا کنــون 70 درصــد پیشــرفت داشــته اســت، گفــت: 2 مــاده در اجــرای طــرح 
ــد در  ــه بای ــت ک ــعه ای اس ــای توس ــی طرح ه ــدارد، یک ــرعت الزم را ن ــاده ای س ۹ م
حــوزه تأمیــن آب اجرایــی و در حــوزه برداشــت آب متوقــف شــود کــه ایــن مــاده بــا 
مشــکالت اجتماعــی روبــرو اســت و دیگــری جلوگیــری از برداشــت های غیرمجــاز کــه 

بــا جدیــت در حــال پیگیــری اســت.
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دکتــر بهــرام ســبحانی، مدیرعامــل شــرکت فوالدمبارکــۀ اصفهــان، در جمــع 
خبرنــگاران ضمــن تأییــد و حمایــت از برنامــه هــای محمــد شــریعتمداری، 
ــرای تصــدی وزارت صنعــت معــدن  گزینــۀ پیشــنهادی دولــت دوازدهــم ب
ــار و همــراه دولــت یازدهــم و  و تجــارت اظهــار کرد:آقــای شــریعتمداری ی
معــاون اجرایــی رئیــس جمهــور محتــرم بودنــد کــه در دولــت دوازدهــم بــه 
عنــوان وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت معرفــی شــده انــد. ایشــان در دولــت 
فعلــی بــه عنــوان معــاون اجرایــی منشــأ خیــر بودنــد و ســابقۀ درخشــانی 
نیــز کــه در ســالهای 7۶ تــا ۸4 بــه عنــوان وزیــر بازرگانــی و نماینــدۀ ایــران 
در الحــاق بــه ســازمان تجــارت جهانــی دارنــد، همــراه بــا اشــراف کامــل بــه 
ــه اوضــاع داخــل و بیــن الملــل،  بخــش تجــارت و وقــوف کافــی و وافــی ب
میتواننــد در ایــن برهــه نیــز مثمرثمــر باشــند . عــالوه بــر اینکــه در بخــش 
صنعــت هــم برنامــه هــای امیدوارکننــده ای ارائــه داده انــد کــه توجــه ویــژۀ 
ایشــان بــه بخــش معــدن و صنایــع معدنــی را نیــز بیــش از پیــش آشــکار 

ســاخته اســت.
وی افــزود: نــگاه ایشــان بــه افزایــش ســهم صنعــت و معــدن در تولیــد ملــی 
و افزایــش ســهم صنعــت ایــران در مقایســه بــا جهــان، نگاهــی نافــذ اســت 
ــه توســعۀ صــادرات در برنامــه هــای ایشــان وجــود دارد،  و توجهــی کــه ب
نویــد بخــش ایــن اســت کــه صنعــت ، معــدن و تجــارت در دولــت دوازدهــم 
ــی و  ــذاری خارج ــرمایه گ ــه س ــش دارد و ب ــی در پی ــن و خوب ــدۀ روش آین
داخلــی در بخــش صنعــت توجــه ویــژه ای خواهــد شــد. دســت انــدرکاران 
صنعــت معــدن و صنایــع معدنــی از ایــن رویکــرد اســتقبال میکننــد و حتما 
NGO ــی و ــی و قانون همکاریهــای الزم را در قالــب شــرکتها، نهادهــای مدن

هــا انجــام خواهنــد داد تــا دســت در دســت هــم ایــن مســیر همــوار گــردد 
و برنامــه هــا بــا موفقیــت پیــاده ســازی شــود.

ســبحانی خاطرنشــان کــرد: برنامــۀ دولــت در بخــش تولیــد و صنعــت ایــن 
اســت کــه بخــش خصوصــی بیشــتر وارد عرصــه شــود و تصــدی گــری و 
ــه ســمت سیاســت گــذاری  بنــگاه داری از خــود دولــت منفــک گــردد و ب
بــرود و ایــن بــدان معناســت کــه بخــش خصوصــی، ســرمایه گذارهــا، تولیــد 
کننــده هــا و صنعتگرهــا بایــد بیشــتر فعــال باشــند و انتظــار از وزیــر محترم 
ــا تســهیل قوانیــن و پشــتیبانی و  هــم ایــن اســت کــه بســتر مناســب را ب
حمایــت الزم فراهــم کننــد؛ البتــه شــرایط ســرمایه گــذاری و تســهیل در 
اخــذ وثائــق و تضامیــن هــم مهــم اســت تــا ســرمایه گــذار تشــویق شــود. 
در بخــش تولیــد و صنعــت کارهــای بســیاری میتوانــد انجــام شــود؛ مثــال 
ــد،  ــا در بخــش تولی ــی ی در توســعۀ صــادرات ایجــاد مشــوق هــای صادرات
معــاف کــردن ســود عملکــرد شــرکتها از مالیــات بــه شــرط ســرمایه گــذاری 
در طــرح هــای توســعۀ همــان شــرکت یــا واقعــی کــردن نــرخ ارز جهــت 
جلوگیــری از واردات کاالی قاچــاق میتوانــد بســیار راه گشــا باشــد و باعــث 

رشــد و توســعۀ شــرکتهای موجــود خواهــد شــد.
مدیرعامــل فوالدمبارکــه بــا اشــاره بــه زنجیــرۀ فــوالد و مــوارد مغفــول ماندۀ 
آن افــزود: در ســند چشــم انــداز و در افــق ۱404، برنامــۀ تولیــد 55 میلیــون 
ــه آن ســمت  تــن فــوالد را داریــم و شــواهد موجــود نشــان میدهــد کــه ب
ــن صنعــت احســاس  ــه در همی ــا ســالها تجرب ــن ب ــی م ــم ول پیــش میروی
نگرانــی میکنــم؛ چراکــه ایجــاد ظرفیــت و بهــره بــرداری باهــم تفــاوت دارد. 
مــا در حــال حاضــر ظرفیــت هایــی داریــم کــه بهــره بــرداری نشــده اســت. 
ــی و  ــا محصــول نهای ــن ت ــوالد، از ســنگ آه ــرۀ ف ــودن زنجی ــگ نب هماهن
ظرفیــت هایــی کــه بعضــا بــه دلیــل مــکان یابــی نادرســت یــا تکنولــوژی 
ــه بهــره  ــوب اقتصــادی نیســت، باعــث میشــود ســرمایه گــذاری هاب نامطل
ــف  ــه اشــکال مختل ــت ب ــل ایجــاد ظرفی ــن دلی ــه همی ــرداری نرســند؛ ب ب
میتوانــد انجــام شــود، ولــی بهــره بــرداری 55 میلیــون تــن بایــد بــه شــکل 

اصولــی برنامــه ریــزی شــود. هــر چقــدر واحدهــای کوچــک در قالــب یــک 
واحــد بــزرگ تجمیــع شــود نیــاز بــه امکانــات زیربنایــی و ســرمایه گــذاری 

کمتــر بــوده و مقــرون بــه صرفــه تــر خواهــد بــود.
در دو ســال گذشــته کــه صنعــت فــوالد بــا بحــران همــراه شــد و بســیاری 
از فوالدســازها در آســتانه ورشکســتگی قرارگرفتنــد، فوالدمبارکــه علیرغــم 
نداشــتن رانــت، امتیــاز یــا شــرایط ویــژه، روان عمــل کــرد. در بــازاری کــه 
ــن  ــرد و در همی ــن ک ــود را تأمی ــۀ خ ــواد اولی ــد م ــور دارن ــز حض ــه نی بقی
بــازار فراینــد فــروش را انجــام داد . رمــز موفقیــت ایــن عملکــرد، اول از همــه 
یکپارچگــی کارخانــه اســت کــه از ابتــدا تــا انتهــای خــط تولیــد را شــامل 
ــد آن اســت. فوالدمبارکــه در ســالهای  ــاالی تولی میشــود و دوم ظرفیــت ب
گذشــته نــه تنهــا تولیــد خــود را حفــظ کــرده، بلکــه از توســعه هــم غافــل 
نشــده اســت. افتتــاح گندلــه ســازی ســنگان، ورق خودروچهارمحــال، فــوالد 
تــاراز، توســعۀ مجتمــع فــوالد ســبا و افزایــش تولیــد5/4 بــه 7/2 میلیــون 
ــوالد خــام در شــرکت فوالدمبارکــه بخشــی از طــرح هــای توســعۀ  ــن ف ت

ایــن گــروه اســت.
مدیرعامــل فوالدمبارکــه خألهــای سیاســتی صنعــت فــوالد و انتظــارات از 
وزیــر صنعــت معــدن و تجــارت دولــت دوازدهــم را برشــمرد و گفــت: برنامــۀ 
پیشــنهادی ایشــان همــان انتظــارات ماســت. بــا پیــاده ســازی مــواردی کــه 
ــن حــال،  گفتــه شــده بخــش عمــده ای از انتظــارات مرتفــع میشــود؛ باای
ــوان  ــد ت ــت از توســعۀ صــادرات میشــود، بای ــی صحب ــال وقت ــه طــور مث ب
ــازار خــارج وجــود داشــته باشــد  ــول ب ــورد قب ــی م ــوب و کیف ــد مطل تولی
کــه ایــن مهــم وظیفــۀ دولــت نیســت. دولــت هدایــت کننــده اســت. کشــف 
یــا ایجــاد بازارهــای صادراتــی ممکــن نیــاز بــه کمــک دولــت دارد. بعضــی 
مواقــع حمایــت هــای ویــژۀ دولــت کارســاز اســت، اینکــه نــرخ ارز واقعــی 
ــت  ــرخ ارز ثاب شــود، از همیــن دســت اســت. اگــر در طــی چهــار ســال، ن
ــل  ــن قبی ــی از ای ــتمزد و پارامترهای ــه، دس ــواد اولی ــود، م ــته ش ــگاه داش ن
ــا  افزایــش مــی یابــد و در نهایــت قیمــت نهایــی محصــول بــاال میــرود و ب
ایــن شــرایط تولیــد، گــران میشــود و اگــر متناســب بــا آن ارز ، گران نشــود، 
تولیدکننــدگان مزیــت هــای صادراتــی را از دســت خواهنــد داد و در مقابــل، 

رقبــا مزایــای واردات بــه ایــران را بــه دســت خواهنــد آورد.
وقتــی بحــث تولیــد داخــل و افزایــش تولیــد و ســهم صنعــت در GDP بــه 
میــان مــی آیــد، بایــد زنجیــره را کامــل ببینیــم. معــادن بــزرگ بــه اهــل 
آن واگــذار شــود تــا بــا تجهیــز آنهــا بهــره بــرداری مناســب صــورت گیــرد، 
البتــه، نــه بــا هــدف خــام فروشــی. بایــد جلــو صــادرات ســنگ آهــن خــام 
ــرای فوالدســازهای  ــت نخســت تأمیــن ســنگ آهــن ب ــه شــود. اولوی گرفت
ــد مطمئــن  ــۀ بعــد صــادرات آن اســت. فوالدســازها بای ــی و در مرحل داخل

شــوند کــه در تهیــۀ مــواد اولیــه مشــکلی ندارنــد. 
موضــوع دیگــر یارانــۀ انــرژی اســت کــه مغفــول مانــده اســت. بهتــر اســت 
ــرف  ــوالد مص ــت ف ــود. صنع ــت داده ش ــت برگش ــه صنع ــرژی ب ــۀ ان یاران
کننــدۀ بــزرگ انــرژی، چــه در بــرق و چــه در گاز اســت. کمتریــن کمکــی 
ــۀ  ــد بــه صنعــت بکنــد، تخصیــص ســهم یاران کــه دولــت دوازدهــم میتوان

تولیــد بــه صنعــت اســت کــه در قانــون هــم پیــش بینــی شــده اســت.
ســبحانی ادامــه داد: موضــوع دیگــری کــه ضــرورت انجــام آن حس میشــود، 
تعییــن وضعیــت طــرح هــای دولتــی نیمــه کاره اســت. بایــد بــرای ســامان 
دهــی آنهــا بــه صــورت جــدی برنامــه ریــزی شــود. بهتــر اســت دولــت در 
طــرح هــای نیمــه تمامــی کــه در بهــره بــرداری از آنهــا بــا مشــکل مواجــه 
ــه بخــش خصوصــی  ــا ب ــن طــرح ه ــا ای ــد ت اســت شــرایطی را ایجــاد کن
ــی  ــی نواح ــف، آبادان ــق مختل ــی در مناط ــای دولت ــرح ه ــود. ط ــذار ش واگ
اطــراف خــود را نیــز بــه همــراه داشــته انــد؛ مثــال جــاده هــا توســعه یافتــه 

انــد. اگــر قــرار شــد ایــن طــرح نیمــه تمــام را بــه بخــش خصوصــی واگــذار 
کنیــم، آیــا میشــود تمــام هزینــه هایــی را کــه بــرای آبادانــی منطقــه صــرف 
ــه صــورت یــک جــا از بخــش خصوصــی گرفــت؟در ایــن صــورت  شــده، ب
ایــن طــرح بــه لحــاظ اقتصــادی بــرای بخــش خصوصــی مطلــوب نیســت؛ 

پــس بایــد شــرایط واگــذاری تســهیل شــود؛ بــرای مثــال هزینــه هــا، طی ده 
ســال از بخــش خصوصــی گرفتــه و بــه دولــت برگشــت داده شــود. در ایــن 
صــورت بــرای بخــش خصوصــی انگیــزه ایجــاد خواهــد شــد و اشــتغال نیــز 

کــه مــورد نظــر دولــت اســت، رونــق میگیــرد.
مدیرعامــل فوالدمبارکــه مشــکالت مداخلــه ای دولــت در بخــش خصوصــی 
را مهــم خوانــد و افــزود: بحــث اقتصــاد آزاد یکــی از موضوعــات مهــم اســت. 
ــت  ــه دس ــه ب ــی ک ــول نهای ــا محص ــن ت ــنگ آه ــوالد، از س ــرۀ ف در زنجی
صنایــع پاییــن دســتی میرســد، بایــد تــوازن برقــرار باشــد و ایــن تــوازن هــم 
بایــد بــه دســت خــود صنایــع صــورت گیــرد. اینکــه وقــت مدیــران گرفتــه 
شــود کــه چــرا فــالن محصــول گــران یــا چــرا ارزان اســت، منطقــی بــه نظر 
نمیرســد. بــا عرضــه و تقاضــا، قیمــت هــا هــم نوســان پیدامیکند؛بــه طــور 
مثــال نــرخ ســنگ آهــن و گندلــه ای کــه فوالدمبارکــه خریــداری میکنــد، 
تابــع شــمش فوالدخوزســتان اســت کــه در ایــن دو بخــش بــا ۱00 درصــد 
افزایــش قیمــت مواجــه بودیــم. آیــا فوالدمبارکــه هــم ایــن افزایــش قیمــت 
را انجــام داده؟ قیمــت محصــوالت فوالدمبارکــه افزایــش چشــمگیر نداشــته 
اســت. بــر ایــن بــاور هســتیم کــه اقتصــاد، بســته ای اســت کــه پارامترهــای 
ــد  ــرد. بای ــا ک ــی را ره ــرل و برخ ــی را کنت ــود برخ ــی دارد و نمیش مختلف
ــم  ــر ه ــورس کاال اســت. اگ ــم، ب ــن مه ــزم تســهیل ای ــه مکانی ــم ک بپذیری
ــورس، سیســتم قیمــت گــذاری و  ــر ب ــع شــود. در براب ــد رف ــراد دارد، بای ای
شــورای رقابــت جــواب نمیدهــد. از آقــای مهنــدس شــریعتمداری بــه عنوان 
اقتصــاددان و مســلط بــه روابــط بازرگانــی انتظــار داریــم بــه ایــن مشــکالت 

هــم توجــه کننــد.
دکتــر ســبحانی افــزود: بــورس کاال راه انــدازی شــد تــا بــر اســاس عرضــه 
و تقاضــا قیمــت گــذاری هــا انجــام شــود. اگــر قــرار اســت شــورای رقابــت 
قیمــت ورق را مدیریــت کنــد، بایــد قیمــت مــواد اولیــۀ فوالدســازها ماننــد 
ســنگ آهــن و گاز را هــم مدیریــت کنــد. در حقیقــت بــاال و پاییــن صنعــت 
بایــد باهــم دیــده شــود؛ چــون بــه صــورت یــک زنجیــره در حــال فعالیــت 
ــنده و  ــدارد. فروش ــن قیمــت ن ــورس نقشــی در تعیی ــت ب اســت. در حقیق
ــورس کاال فقــط فضــای  ــه توافــق مــی رســند و ب ــدار در کنــار هــم ب خری
ــت  ــن قیم ــی در تعیی ــم نقش ــه ه ــد. فوالدمبارک ــم میکن ــره را فراه مذاک
ــود  ــود، آب را گل آل ــاص خ ــای خ ــرداری ه ــره ب ــرای به ــی ب ــدارد. برخ ن

ــی  ــرد؛ ول ــت ک ــرل قیم ــه کنت ــا را وادار ب ــه ه ــود مجموع ــد. نمیش میکنن
نظــارت و کنتــرل هــای مدیریتــی بایــد وجــود داشــته باشــد. 

مدیرعامــل فوالدمبارکــه بــا اشــاره بــه عملکــرد ایــن شــرکت در چهارســال 
گذشــته گفــت: تولیــد فوالدخــام در پایــان ســال ۹۱ برابــر بــا ۶ میلیــون و 
۶50 هزارتــن بــوده کــه در پایــان ســال ۹5 بــه 7 میلیــون و 500 هزارتــن 
رســیده اســت. در ســال ۹۶ هــم برنامــۀ تولیــد ۸ میلیــون و ۶۳0 هــزار تــن 
هــدف قــرارداده شــده کــه بــا ۳0 درصــد رشــد همــراه اســت و در چهارماهۀ 
نخســت ســال از برنامــه هــم پیشــی گرفتــه ایــم. نســبت بــه ســال ۹۱ بالــغ 
بــر ۳۸ درصــد افزایــش ظرفیــت داشــتیم. حــدود 5۳000 میلیــارد ریــال در 
پــروژه هــای داخــل و خــارج فوالدمبارکــه ســرمایه گــذاری کــرده ایــم کــه 

تمــام آن از منابــع داخلــی شــرکت بــوده اســت.
وی افــزود: طــرح 5 میلیــون تنــی کنســانترۀ ســنگان در اواســط ســال آینده 
راه انــدازی خواهــد شــد. توســعۀ ســبا از ۸00 هــزار تــن بــه ۱/۶ میلیــون تن 
انجــام شــده و آمــاده بهــره بــرداری رســمی اســت. همچنیــن در کارخانــۀ 
ــن افزایــش یافتــه اســت. در  ــه7/2 میلیــون ت فوالدمبارکــه تولیــد از 5/4 ب
کنــار توســعۀ کمــی، توســعه و بهبــود کیفــی محصــوالت را هــم انجــام داده 
ایــم. تولیــد ورق آجــدار در مجتمــع فــوالد ســبا، اضافــه کــردن تجهیــزات 
گاززدایــی بــرای تولیــد ورق هــای رویــۀ خــودرو، ســامانۀ گوگردزدایــی برای 
ــۀ انتقــال گاز و  تولیــد ورق فوالدهــای API مــورد اســتفاده در خطــوط لول
نفــت تــرش و صنایــع دریایــی و نیــز دو طــرح توســعۀ فوالدهرمــزگان از ۱/5 

بــه ۳ میلیــون تــن و نــورد گــرم شــهید خــرازی بــه ظرفیــت
۳ میلیــون تــن کــه بــا اروپایــی هــا قــرارداد داریــم، از ایــن جملــه هســتند. 
ــه پــای توســعۀ  ــا ب در حقیقــت اســتراتژی فوالدمبارکــه ایــن اســت کــه پ
صنعــت فــوالد کشــور در افــق ۱404 بــه ظرفیــت 25 میلیــون تــن 

ــد. ــدا کن فوالدخــام دســت پی
دکتــر ســبحانی با اشــاره بــه میزان صــادرات محصــوالت فوالدمبارکــه گفت: 
صــادرات در ســال ۹۱بــه میــزان 570 هزارتــن بــوده اســت. ایــن میــزان در 
ســال ۹4 یــک میلیــون و ۸00 هزارتــن و در ســال ۹5 یــک میلیــون و 555 
هزارتــن بــوده و بــرای ســال ۹۶ هــم یــک و نیــم میلیــون تــن برنامــه ریــزی 
شــده اســت؛ البتــه بازارهــای هــدف فوالدمبارکــه مشــخص اســت؛ تــا جایی 
کــه ســهم بــازار اتحادیــۀ اروپــا بیــش از 50 درصــد اســت. آفریقــا، خــاوردور 
ــه هــم از دیگــر بازارهــای صادراتــی محصــوالت فوالدمبارکــه  و خــاور میان
اســت و ایــن بدیــن معناســت کــه کیفیــت محصــوالت ایــن شــرکت اعتمــاد 
ــدۀ  ــوان نماین ــه عن ــه ب ــرده و فوالدمبارک ــب ک ــی را جل ــتریان صادرات مش
جمهــوری اســالمی در قلــب اروپــا حضــور دارد. مــا نیــز ســعی میکنیــم بــر 
اســاس اســتراتژی ســازمانی، همــواره ســهم 25 درصــدی صــادرات را حفــظ 

کنیــم. البتــه میــزان صــادرات بــه ســهم بــازار داخــل هــم بســتگی دارد.

ــت  ــی و حمای ــل از همراه ــن تجلی ــه ضم ــروه فوالدمبارک ــل گ مدیرعام
ــر محتــرم صنعــت، معــدن  ــای مهنــدس نعمــت زاده، وزی ــۀ آق همــه جانب
وتجــارت دولــت یازدهــم افــزود : تمــام اتفــاق هــای مبارکــی که در ســالهای 
گذشــته در بخــش هــای صنعتــی و معدنــی بنــگاه هــای صنعتــی کشــور و 
فوالدمبارکــه بــه ثمــر نشســته، حاصــل مدیریــت بهینــه، مدبرانــه و تجربــۀ 
ــای نعمــت زاده است.ایشــان مــردی از جنــس صنعــت هســتند و عمــر  آق
ــه  ــه ک ــد و همانگون ــرف کردن ــور ص ــت کش ــه صنع ــت ب ــود را در خدم خ
وزیــر صنایــع دولــت هــای قبــل بودنــد، ایــن دوره نیــز بــه صنعــت و معــدن 
ــه ای  ــه اســتناد تجرب ــژه کنــم کــه ب ــد. جــا دارد از ایشــان تشــکر وی آمدن
کــه دارنــد از حامیــان اصلــی صنعــت محســوب میشــدند، مســائل مــا را بــه 

خوبــی درک میکردنــد و در رفــع مشــکالت مصمــم بودنــد.

مدیرعامل فوالدمبارکه:
بورس کاال تنها نهاد کشف قیمت براساس عرضه و تقاضا است
در برابر بورس کاال، سیستم قیمت گذاری و شورای رقابت جواب نمیدهد

اعطای تندیس زرین سرآمدی روابط عمومی به شرکت فوالد مبارکه
برای اولین بار در کشور انجام شد؛ 

تولید ورق های نقش دار در فوالد مبارکه

ششــمین دوره آئیــن تقدیــر از ســرآمدان روابــط عمومــی ایــران روز 
چهارشــنبه 25 مــرداد بــا حضــور حســین مهــری معــاون وزیــر ارتباطــات 
و فنــاوری اطالعــات و مدیرعامــل شــرکت پســت جمهــوری اســالمی ایــران 
ــط  ــر کشــور و رئیــس مرکــز رواب ــر شــجاعی کیاســری مشــاور وزی ، دکت
ــرکل و  ــفیدی دبی ــمند س ــور، هوش ــانی وزارت کش ــالع رس ــی و اط عموم
ســخنگوی خانــه روابــط عمومــی ایــران و جمعــی از روابــط عمومــی هــا در 

دانشــگاه تربیــت مــدرس برگــزار شــد. 
ــه ســرآمدی  ــه دلیــل تعهــد ب ــن آئیــن تندیــس زریــن ســرآمدی ب در ای
ــدل تخصصــی شــده EFQMدر  ــر اســاس م ــرآمدی ب و طــی مســیر س
ــان در  ــق آرای ارزیاب ــاز طب ــل 7۸0 امتی ــب حداق ــی و کس ــط عموم رواب
ششــمین دورۀ آییــن تقدیــر از ســرآمدان روابــط عمومــی ایــران و دریافــت 
۶ ســتاره بــر اســاس ممیــزی انجــام شــده و رأی هیئــت داوران بــه شــرکت 

فــوالد مبارکــه اعطــا شــد.
ــه  ــوالد مبارک ــی شــرکت ف ــط عموم ــر رواب ــدی مدی ــد ناظمــی هرن محم
ــتیابی  ــرای دس ــه ب ــوالد مبارک ــان در ف ــالش کارکن ــی از ت ــن قدردان ضم
ــی، اظهــار  ــه شــاخص هــای مــورد ارزیاب ــا اشــاره ب ــه ایــن موفقیــت ، ب ب
داشــت: طراحــی منشــور اخالقــی مناســب و عمــل بــه آن، تدویــن برنامــه 
راهبــردی ارتباطــی درون و بــرون ســازمان، مشــارکت در فرآینــد تصمیــم 
گیــری بــرای ســازمان، بهــره منــدی از ابزارهــای متنــوع ارتباطــات درون و 
بیــرون ســازمانی، ترویــج فرهنــگ ســرآمدی در بیــن اعضــاء روابــط عمومی 
ــج فرهنــگ ســرآمدی در بیــن ســایر همــکاران ســازمان،  ســازمان ، تروی
ــک ( و  ــت ریس ــران) مدیری ــت بح ــرای مدیری ــب ب ــه مناس ــن برنام تدوی
همچنیــن مشــارکت در حــل مســائل ســازمان در زمینــه روابــط عمومــی 
از نمونــه شــاخص هــای مهــم ایــن دوره از ارزیابــی را تشــکیل مــی داد.

وی افــزود: بــا توجــه بــه حضــور شــرکت فــوالد مبارکــه در جایــزه هــای 
مختلــف ملــی و بیــن المللــی از جملــه جایــزه تعالــی ســازمانی، مدیریــت 
دانــش و ... کارکنــان شــرکت و روابــط عمومــی بــر پایــه اعتقــاد بــه بهبــود 

مســتر فعالیــت هــای خــود را اجــرا مــی نماینــد. 
ناظمــی یــادآور شــد: اهــداف روابــط عمومــی در راســتای اهــداف و 
ــورت  ــه ص ــن و ب ــالیانه تدوی ــورت س ــه ص ــازمان ب ــای س ــتراتژی ه اس
ــن کــه  ــرار مــی گیــرد، ضمــن ای ــی ق ــه و ســه ماهــه مــورد ارزیاب ماهیان
تدویــن اهــداف بــا مشــارکت مدیــر، روســا و کارشناســان روابــط عمومــی 
ــه  ــا تشــکیل جلســات اطــالع رســانی ب ــن ب ــس از تدوی انجــام شــده و پ
اطــالع ســایر کارکنــان مــی رســد و پــس از تدویــن اهــداف ریســک اهداف 
ــگیرانه  ــات پیش ــاال اقدام ــک ب ــا ریس ــداف ب ــوص اه ــایی و در خص شناس

ــف مــی شــود.  تعری
مدیــر روابــط عمومــی شــرکت فــوالد مبارکــه تصریــح نمــود: فــوالد مبارکه 
ــان،  ــی ذینفع ــور کل ــان و بط ــازمان، مخاطب ــل س ــاز متقاب ــور نی ــه منظ ب
نســبت بــه ایجــاد کانــال هــای ارتباطــی مختلفــی اقــدام نمــوده اســت کــه 
از آن جملــه مــی تــوان بــه نشــریات متعــدد، وب ســایت اینترنتــی شــرکت 

و کانــال هــای فضــای مجــازی کــه در تســهیل امــور مربــوط بــه اطــالع 
ــدگان، و ســهامداران و بطــور  ــن کنن ــا مشــتریان، تأمی ــاط ب رســانی، ارتب
اعــم ارتبــاط بــا جامعــه ایفــای نقــش مــی نمایــد، کــه ایــن رویکردهــا مــا 
ــه باالتریــن ســطح ســرآمدی در حــوزه روابــط عمومــی  را در دســتیابی ب

کمــک نمــود.
در ایــن مراســم هوشــمند ســفیدی گفــت: عامــل مهــم در تحقــق الگــوی 
ســرآمدی در روابــط عمومــی هــا، منابــع انســانی کارآمــد از جملــه مدیــران 
ــاهد  ــه ش ــور ک ــی کش ــت کنون ــتند و در وضعی ــا هس ــی ه ــط عموم رواب
اســتقرار دولــت دوازدهــم هســتیم، انتخــاب مدیــران روابــط عمومــی بایــد 
بــر اســاس چهــار شــاخص علــم، تجربــه، شــخصیت و روحیه خدمــت انجام 
ــه  ــت ب ــرای تقویــت اطــالع رســانی دول ــد ب ــران محتــرم بای ــرد و وزی پذی

ایــن عامــل، توجــه ویــژه ای کننــد.
ــه  ــی همــه جانبــه اســت کــه ب وی اظهــار داشــت: مــدل ســرآمدی، مدل
ــا اجــرای  ــت و اثربخشــی توجــه دارد و ب ــرای موفقی ــل الزم ب ــه عوام هم
ایــن مــدل در دســتگاه هــای اجرایــی، شــاهد توســعه پاســخگویی، ارائــه 
خدمــات ارتباطــی کیفــی و افزایــش میــزان رضایــت ذی نفعــان خواهیــم 

شــد.
ــرد و  ــا، عملک ــی ه ــط عموم ــرد: در حــال حاضــر رواب ــد ک ســفیدی تأکی
ــا  ــازی ه ــاختها و توانمندس ــت زیرس ــه تقوی ــا ب ــد، ام اثربخشــی میخواهن
توجــه نمیکننــد. تجهیــز و تأمیــن منابــع مــادی، انســانی، فنــی، فــن آوری 

ــط عمومــی هــا، گام نخســت در ایــن راه اســت.  ــی رواب و تجهیزات
ــد جــای  در ادامــه مراســم رمضــان شــجاعی کیاســری گفــت: رســانه بای
خــود را بــا ارتباطــات و روابــط عمومــی عــوض کنــد چــرا کــه رشــد ســریع 
ــش و  ــی نق ــط عموم ــده و رواب ــادالت ش ــر مع ــه تغیی ــر ب ــاوری منج فن

ــد. کارکــرد رســانه را پیــدا کــرده ان
شــجاعی کیاســری بیــان کــرد: متأســفانه همچنــان نــگاه هــا بــه روابــط 
ــد  ــی در دی ــط عموم ــوزه رواب ــت و ح ــنتی اس ــکل س ــه ش ــی ب عموم
مســئولین زنــگ تفریــح آن ســازمان، ارگان یــا وزارتخانــه اســت و بهایــی 

ــا داده نمیشــود. ــی ه ــط عموم ــه رواب ب
وی عنــوان کــرد: روابــط عمومــی هــا بایــد ابتــکار و خالقیــت به خــرج داده 

و خــود را متکــی بــه علــم و نیــاز مخاطــب کنند. 
ــط  شــجاعی کیاســری ادامــه داد: رئیــس جمهــور میکوشــد کارکــرد رواب
عمومــی هــا و اطــالع رســانی هــا هماهنــگ شــود. زیــرا کــه امــروز تعــدد و 

نیــاز مخاطبــان افزایــش یافتــه اســت.
رئیــس مرکــز روابــط عمومــی و اطــالع رســانی وزارت کشــور افــزود: مــن 
ــا  ــه صــورت مســتمر ب ــم چــرا کــه ب ــط عمومــی هــا را رســانه میدان رواب
مــردم در ارتبــاط هســتند ضمــن اینکــه روابــط عمومــی موفــق آن روابــط 
ــه لحظــه داشــته و اخبــار را  عمومــی اســت کــه اطــالع رســانی لحظــه ب
ــرار دهــد.  ــار اصحــاب رســانه ق ســریع و دقیــق تنظیــم کــرده و در اختی
چــرا کــه خبرنــگاران هیچــگاه منتظــر دریافــت خبــر نمانــده و قطعــاً آن 

را از طــرق مختلــف بــه دســت میآورنــد. ضمــن اینکــه روابــط عمومــی هــا 
بایــد بکوشــند کلیــپ و گــزارش هــای تصویــری را تولیــد کننــد.

رئیــس مرکــز روابــط عمومــی و اطــالع رســانی وزارت کشــور بیــان کــرد: 
وجــود مدیریــت متمرکــز فضــای مجــازی در روابــط عمومــی هــا بــه دلیــل 
کارکــرد ایــن موضــوع و افزایــش اســتفاده مــردم از شــبکه هــای اجتماعــی 
ــن  ــت در ای ــت و الزم اس ــا اس ــی ه ــط عموم ــات الزم رواب ــی از اقدام یک

زمینــه اقــدام جــدی صــورت گیــرد.
در بخــش دیگــر برنامــه حســین مهــری معــاون وزیــر ارتباطــات و فنــاوری 
ــر پیــدا کــرده  ــا تغیی ــام رســانی در دنی اطالعــات گفــت: شــیوه هــای پی
ــد شــده  و بیشــتر از طریــق شــبکه هــای اجتماعــی و رســانه هــای جدی

اســت.
وی افــزود: تــالش روابــط عمومــی و سیســتم هــای اطــالع رســانی در عصر 

جدیــد بایــد اســتفاده بیشــتر از بســتر شــبکه اجتماعی باشــد.
وی افــزود: در حــال حاضــر مــردم میتواننــد از طریــق بســترهای جدیــد 
ــن  ــق تلف ــوله پســتی خــود را از طری ــم شــده شــرکت پســت، مرس فراه

همــراه رصــد کننــد.
ــهولت  ــت: س ــران گف ــالمی ای ــوری اس ــت جمه ــرکت پس ــل ش مدیرعام
دسترســی بــه خدمــات بــرای شــهروندان بســیار مهــم اســت ضمــن اینکــه 
ــات و  ــتر ارتباط ــفافیت بیش ــال ش ــه دنب ــد ب ــر جدی ــهروندان در عص ش

ــتند. ــات هس اطالع

نــادر حســین زاده بــا تأکیــد بــر اهمیــت تولیــد هرچه بیشــتر انــواع محصوالت 
فــوالدی در کشــور افــزود: بــا توجــه بــه نیــاز بــازار و ارزش افــزودۀ باالیــی کــه 
محصــوالت رنگــی دارای پوشــش فیلــم دارنــد، ایــن واحــد تصمیــم گرفــت بار 
دیگــر بــا عزمــی راســخ و بــا پشــتوانۀ کارکنــان متعهــد خــود، مرحلــه ای دیگر 

در تولیــد ورقهــای ویــژه را در شــرکت پایــه گــذاری کنــد.
داریــوش احمدپــور کارشــناس بــرق و اتوماســیون واحــد ورق گالوانیــزه و رنگی 
فــوالد مبارکــه نیــز در ایــن خصــوص با اشــاره بــه مراحــل تولید ایــن محصول 
ــل  ــه دالی ــزود: ازآن جاکــه شــرکت ســازندۀ ماشــین نقــش دهنــدۀ ورق ب اف
تحریــم حاضــر بــه ارائــۀ خدمــات نبــود، کارشناســان خــالق فــوالد مبارکــه 
تصمیــم گرفتنــد بــا اتــکا بــه دانــش فنــی و تجــارب خــود ایــن دســتگاه را بــه 
بهــره بــرداری برســانند بــه همیــن منظــور ابتــدا اشــکاالت موجود در سیســتم 
ســیاالت )آب، بــرق، هیدرولیــک، پنوماتیــک( و در ادامــه مشــکالت مربــوط به 
بخشــهای مکانیــک، ابــزار دقیــق و همچنیــن برنامــه هــای سیســتم کنتــرل 

ماشــین، برطــرف شــد.
ــوق،  ــز ف ــک تجهی ــک و پنوماتی ــای هیدرولی ــب مداره ــع عی ــی و رف بررس
ــا و  ــم پارامتره ــن تنظی ــا و همچنی ــرور درایوه ــزی س ــه ری ــم و برنام تنظی
ســنکرون کــردن ســرعت خطــی بــاز شــدن فیلــم بــا ســرعت حرکــت ورق 
و همراستاســازی فیلــم و ورق از نظــر منطبــق بــودن بــر یکدیگــر بــا تنظیــم 
کــردن اســترینگ هــای تجهیــز از دیگــر کارهای انجــام شــده بــرای راه اندازی 
ایــن دســتگاه بــود کــه داریــوش احمدپــور ضمــن اشــاره به آنهــا تصریــح کرد: 
درنهایــت تمامــی حرکتهــای دســتگاه تســت و اصالحــات الزم روی برنامــه هــا 
و سیســتمهای کنترلــی آن انجــام شــد تــا موفــق بــه راه اندازی و تســت ســرد 

دســتگاه مذکــور شــدیم.
ــوص  ــی درخص ــزه و رنگ ــد ورق گالوانی ــیون واح ــرق و اتوماس ــناس ب کارش
کاربردهــای ایــن محصــول افــزود: در فراینــد تولیــد ایــن محصــول مــی تــوان 
ــش  ــوب، نق ــش چ ــه نق ــی از جمل ــف و متنوع ــای مختل ــا و الگوه ــش ه نق
تیتانیــم، نقــش ســنگ و... را بــر روی ورق اعمــال نمائیــم کــه بــا توجه بــه نوع 
نقــش اعمــال شــده ایــن نــوع محصــول میتوانــد در تولیــد بدنــۀ انــواع لــوازم 
خانگــی مثــل یخچــال و لباسشــویی، دکوراســیون داخلــی منــازل و بخشــهای 

داخلــی ســالن هــا اجــالس و نمــای داخلــی ســاختمان هــا و... بهــره بــرد.
وی بــا اشــاره بــه دیگــر مزایــای راه انــدازی ایــن دســتگاه، خاطرنشــان کــرد: 
در صــورت تأمیــن فیلــم PET بــا خاصیــت ضــد اشــعه مــاورای بنفــش میتوان 
محصــوالت تولیدشــده بــا ایــن تجهیــز را در نمــای بیرونــی ســاختمانها نیــز 

اســتفاده کــرد.
احمدپــور درخصــوص ظرفیــت ایــن دســتگاه گفــت: در حــال حاضــر میتــوان 
بــا ایــن دســتگاه بــا حــدود 2۸00 متــر در ســاعت، ۱۳ تــن محصــوالت نقــش 
دار تولیــد کــرد کــه در صــورت نیــاز بــازار بــا انجــام اصالحــات نهایــی عملکرد 

ماشــین، امــکان افزایــش تولیــد هــم وجــود دارد.
وی در پایــان از حمایتهــای مدیریــت ناحیــه نــورد ســرد، رئیــس و کارکنــان 
واحــد گالوانیــزه و رنگــی و همچنیــن از همــکاری واحدهــای دفتر فنــی تولید، 
دفتــر فنــی تعمیــرات، شــرکت توکارنــگ و ســایر همکارانــی کــه در تحقق این 

مهــم ایفــای نقــش کردنــد، تشــکر و قدردانــی کــرد.
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شهردار زرین شهر خبرداد :

پیشنهاد تغییر نام میدان پردیس زرین شهر به نام شهید محسن حججی

نامه وارده

ــن  ــا همی ــهرمان ت ــی ش ــای فرع ــان ه ــت ها و خیاب ــا، بن بس ــی کوچه ه بعض
چنــد ســال پیــش اســم مشــخصی نداشــتند و همــه آنهــا را بــا نــام کوچه هــا 
و خیابــان هــای اطــراف محــدوده آن می شــناختند تــا این کــه اهالــی بــه فکــر 
ــرای خــودش اســم و رســمی داشــته  می افتنــد کــه چــرا کوچه شــان نبایــد ب

باشــد و بنابرایــن تصمیــم می گیرنــد نامــی بــرای کوچه شــان انتخــاب کننــد. 
ــن  ــم ای ــد؟ مه ــد باش ــی توان ــه م ــی محــل چ ــنهادی اهال ــم پیش ــه اس این ک
اســت کــه اســامی انتخابــی جــزو خــط قرمزهــا نباشــد و اصــول اولیــه یــک 
ــند.  ــته باش ــه ای را داش ــا محل ــه ی ــذاری روی کوچ ــرای نامگ اســم مناســب ب
ــان فارســی را داشــته باشــد و  ــد ریشــه زب ــه انتخــاب می شــود بای اســمی ک
ــم  ــن اس ــه ای ــر این ک ــد. دیگ ــردم راحــت و روان باش ــرای م ــم ب ــظ آن ه تلف
ــه نحــوی در آن  ــه ب ــک ســرزمین ک ــه شــخصیت های تاریخــی ی ــد ب می توان
ــا  ــق داشــته باشــد ی ــه جــا گذاشــته اند تعل ــام و نشــانی از خــود ب ــان ن خیاب
حتــی می توانــد بــه دلیــل زندگــی یکــی از نخبــگان محلــی یــا هنرمنــدان در 
آن محــل انتخــاب شــود. البتــه اســم هایــی  کــه نــام و نشــانی از ایثار وشــهادت 
دارد امــروز جلــوه ای خــاص بــه خــود گرفتــه و زمانــی کــه تقاضــای خانــواده 
شــهید یــا حتــی اهالــی محــل بــرای نامگــذاری یــک معبــر بــه نــام شهیدشــان 

ــر و  ــه می شــود، کمیســیون نامگــذاری معاب ــه شــوراهای اســالمی شــهر ارائ ب
اماکــن شــوراهای شــهر هــر شهرســتان، از ایــن تقاضــای خانــواده دفــاع کــرده 

ــواده یــا اهالــی محــل اجــرا شــود. و تاکیــد می کننــد کــه تقاضــای خان
ــاد و خاطــره شــهدا را در  ــه اینکــه مــا موظفیــم ی ــا اشــاره ب ــی ب جــواد جمال
ــم، اظهــار کــرد: حــال و هــوای امــروز کشــور  ــگاه داری ــده ن اذهــان مــردم زن
متاثــر از جنایتــی اســت کــه داعشــیان بــا حمایــت و پشــتیبانی جنگنده هــای 

ــد. ــه در نزدیکــی مــرز عــراق و ســوریه رقــم زدن ــکا در منطقــه الجمون آمری
وی افــزود: چنــد روزی اســت کــه ایــران یکپارچــه متاثــر از شــهادت شــهید 
مدافــع حــرم محســن حججــی از رزمنــدگان لشــکر ۸ نجــف شــهر نجف آبــاد 
ــهید  ــن ش ــهادت ای ــه ش ــبت ب ــات نس ــراز احساس ــترده اب ــوج گس ــت و م اس
مدافــع حــرم کــه بــه دســت شــمرهای زمانــه همچون ســید و ســاالر شــهیدان 

حضــرت امــام حســین)ع( ســر از پیکــر مطهــرش جــدا شــد، ادامــه دارد.
ــا  ــی ب ــن حجج ــه از محس ــری ک ــرد: تصوی ــح ک ــهر تصری ــن ش ــهردار زری ش
دســتانی بســته در اســارت یکــی از عناصــر داعــش منتشــر شــد صحنــه بــاور 
نکردنــی و باصالبتــی را آفریــد کــه نمــاد غــرور و هیبــت یــک رزمنــده مدافــع 
حــرم بــود کــه نــدای َهــل ِمــن ناِصــر یَنُصُرنــی  ســرور و ســاالر شــهیدان امــام 
حســین)ع( را در دفــاع از حــرم عقیلــه بنــی هاشــم لبیــک گفــت و بایــد گفــت 
امــروز عمــق کلمــه »مدافــع حــرم« در نــدای َهــل ِمــن ناِصــر یَنُصُرنــی امــام 

حســین)ع( در روز عاشــورا تجلــی یافتــه اســت.

وی ادامــه داد: در زمانــه ای کــه انســان هــا در آن دم از آزادگــی و آزاداندیشــی 
ــی  ــی صــرف دنیای ــی و زندگ ــر روزمرگ ــه درگی ــد و هم ــن فکری می زن و روش
خــود هســتند، کســانی هــم وجــود دارنــد کــه از خــود گذشــته و پــا را فراتــر 
ــا عمــل بــه تکلیــف الهــی و دینــی خــود زندگــی را جــور دیگــری  نهــاده و ب
معنــا می کننــد، کســانی کــه نــدای هــل مــن ناصــر ینصرنــی را توتیــای چشــم 

خــود قــرار داده و آن را معطــوف بــه زمــان و مــکان خاصــی نمی داننــد.
ــتوار،  ــم و اس ــان، محک ــا ایم ــی ب ــور مردان ــروز غی ــرد: ام ــه ک ــی اضاف جمال
ــد، کــه چطــور  ــه مــا می آموزن درس دیــن داری و شــجاعت را چقــدر خــوب ب
ــه، لبیــک گــوی امــام  ــان زمان ــر یزیدی می شــود بعــد از هــزاران ســال در براب

ــرد. ــت ک ــش محافظ ــرم اهل بیت ــم ح ــد و از حری ــین)ع( ش حس
ــع  ــهدای مداف ــر از ش ــی دیگ ــی یک ــن حجج ــهید محس ــرد: ش ــوان ک وی عن

حــرم اســت کــه بــا ایثــار جــان خــود بــه مــا فهمانــد کــه نمی شــود مســلمان 
بــود و عنــوان مســلمانی را بــه یــدک کشــید، امــا نســبت بــه بی حرمتــی بــه 

ــود. ــاوت ب ــت بی تف ــرم اهل بی ح
ــرای  ــه اینکــه بخشــی از ســرمایه گــذاری ب ــا اشــاره ب شــهردار زریــن شــهر ب

زنــده نگــه داشــتن نــام و یــاد شــهدا نامگــذاری معابــر و طــرح هــای شــهری 
ــه نامگــذاری  ــام آنهاســت، بیــان کــرد: مــا در تــالش هســتیم نســبت ب ــه ن ب
معابــر و طــرح هــای شــهری بــه نام شــهدا در ســطح شــهر زریــن شــهر و دیگر 
محــالت آن اقدامــات مناســبی انجــام شــود از ایــن رو درخواســت تغییــر نــام 
میــدان پردیــس یکــی از مهمتریــن پــروژه هــای شــهرداری زریــن شــهر بــه 
نــام شــهید مدافــع حــرم محســن حججــی بــه شــورای اســالمی زریــن شــهر 

داده شــد تــا ایــن میــدان بــه نــام ایــن شــهید واال مقــام مزیــن شــود.
ــز محســن حججــی توســط  ــت: ماجــرای شــهادت غرورآمی ــان گف وی در پای
تروریســت های داعــش، موجــی از همبســتگی، غــرور ملــی و تکریــم مدافعــان 
ــه یــاد  حــرم را در کشــور ایجــاد کــرد و امیدواریــم نامگــذاری ایــن میــدان ب
ــهید  ــت ش ــتای گرامیداش ــک در راس ــی کوچ ــی گام ــهید واال مقام ــن ش ای

ــع شــود. ــت واق ــول درگاه احدی محســن حججــی باشــد و مقب

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان:
تامین آب، چالش مهم صنعت

 اصفهان است

مدیر عامل موسسه مردم نهاد طلوع مهر و دوستی:
شهریه اجباری مدارس از کودکان کار، 

استخوانی الی زخم است

ــا اشــاره  ــه گــزارش شــمیم وطــن، محمــد جــواد بگــی ب ب
و  کوچــک  صنایــع  درصــدی   50 از  بیــش  ســهم  بــه 
ــدی آن در  ــهم ۹۶ درص ــور و س ــتغال کش ــط در اش متوس
ــد و  ــی، تولی ــق اقتصــاد مقاومت ــرد: تحق ــد ک ــت، تاکی صنع
اشــتغال مــد نظــر مقــام معظــم رهبــری تنهــا بــا حمایــت 
همــه جانبــه از صنایــع کوچــک و متوســط کشــور مقــدور 
ــع در شــهرک  ــن صنای ــده ای ــه بخــش عم ــود ک ــد ب خواه

ــد. ــده ان ــتقر ش ــاماندهی و مس ــور س ــی کش ــای صنعت ه
ــی  ــای صنعت ــهرک ه ــات ش ــعه امکان ــت از توس وی حمای
را یکــی از مهمتریــن راهکارهــای حمایــت از تولیــد و 
اشــتغال کشــور عنــوان کــرد و افــزود: بــه طــور قطــع ایــن 
ــع  ــت از صنای ــی در حمای ــزم مل ــاد ع ــد ایج ــم نیازمن مه
و بخــش هــای تولیــدی بــه منظــور ایجــاد اشــتغال و 

ــت. ــور اس ــهروندان کش ــتی ش ــطح معیش ــش س افزای
اســتان  صنعتــی  هــای  شــهرک  شــرکت  مدیرعامــل 
ــدی را  ــای تولی ــش ه ــع و بخ ــن آب صنای ــان، تامی اصفه
یکــی از چالــش هــای مهــم اســتان دانســت و تاکیــد کــرد: 
ــکاری اســتان،  ــرخ بی ــد ســال گذشــته  ن متاســفانه در چن
ــوده اســت  2 درصــد بیشــتر از میانگیــن بیــکاری کشــور ب
ــه  ــر ب ــدار ناگزی ــتغال پای ــاد اش ــور ایج ــه منظ ــن ب بنابرای
حمایــت از توســعه صنعتــی و فراصنعتــی بــا رویکــرد 
ــم  ــت خواهی ــط زیس ــظ محی ــان و حف ــش بنی ــاد دان اقتص

ــود. ب
ــن  ــدون تامی ــی اســتان ب ــرد: توســعه صنعت ــح ک وی تصری
آب مــورد نیــاز صنایــع اســتان مقــدور نخواهــد بــود و بــه 
ــه  ــت هم ــژه و حمای ــزم وی ــش، ع ــن چال ــع ای ــور رف منظ
ــد اســتاندارد،  ــر گــذار مانن ــه همــه بخــش هــای تاثی جانب
ــه  ــت و برنام ــازمان مدیری ــتان، س ــالب اس اداره آب و فاض

ــاز دارد. ــزی و... و. را نی ری
ــا اشــاره بــه ســهم ۹0 درصــدی بخــش کشــاورزی  بگــی ب
و کمتــر از 5 درصــدی بخــش صنعــت اســتان در اســتفاده 
از آب، بیــان داشــت: حــل چالــش آب صنایــع بــا افزایــش 
بهــره وری مصــرف آب در بخــش کشــاورزی و صرفــه 

ــی اســت. ــی عمل ــی در مصــارف خانگ جوی

ــه  ــان اینک ــا بی ــائلی ب ــد مس ــن، نوی ــمیم وط ــزارش ش ــه گ ب
ــخگو  ــه پاس ــن زمین ــد در ای ــرورش بای ــوزش وپ ــئوالن آم مس
باشــند، اظهــار کــرد: بــر اســاس منویــات مقــام معظــم رهبری، 
ــران مــدارس در مناطــق  اخــذ شــهریه اجبــاری از ســوی مدی
ــه معنــای  حاشــیه نشــین و تــرک تحصیــل کــودکان فقیــر ب
ــن  ــد ای ــون اساســی کشــور اســت و بای ــا گذاشــتن قان ــر پ زی
موضــوع یــک بــار بــرای همیشــه و از طریــق نهادهــای نظارتی، 

ــا متخلفــان برخــورد شــود. بررســی و ب
ــه  ــدون توجی ــده ب ــب ش ــا طل ــذ ی ــه اخ ــه او، هزین ــه گفت ب
مــدارس دولتــی از کــودکان کار تحــت پوشــش موسســه مــردم 
نهــاد طلــوع مهــر و دوســتی بــرای ثبــت نــام مــدارس معــادل 
حــدود ۱0 هــزار ســاعت دستفروشــی ایــن کــودکان در ســطح 

شــهر اســت.
ــه بیــان مســائلی، کــودکان کار دســتفروش، تحــت پوشــش  ب
موسســه مــردم نهــاد طلــوع مهــر و دوســتی همــان کودکانــی 
هســتند کــه بــا وجــود ســن کــم بــه دلیل فقــر مالــی خانــواده، 
ــت  ــی پرداخ ــا، توانای ــیاری از آن ه ــد. بس ــد کار کنن مجبورن
هزینه هــای تحصیلــی را ندارنــد و از اساســی ترین حقــوق 

خــود یعنــی حــق آمــوزش و تحصیــل، محــروم مــی شــوند.
ــتی  ــر و دوس ــوع مه ــاد طل ــردم نه ــه م ــل موسس ــر عام مدی
ــوزش  ــون اساســی کشــور، آم ــق قان ــه طب ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
عمومــی بــرای همــه ایرانــی هــا رایــگان اســت، تصریــح کــرد: 
دســتور اکیــد رهبــر معظــم انقــالب مبنــی بــر ایــن اســت کــه 
»هیــچ کــودک افغانســتانی، حتــی مهاجرینــی کــه بــه صــورت 
ــد از  ــد، نبای ــور دارن ــران حض ــدرک در ای ــی م ــی و ب غیرقانون
ــی  ــدارس ایران ــد در م ــا بای ــه آنه ــد و هم ــاز بمانن ــل ب تحصی
ثبــت نــام شــوند.« امــا متاســفانه برخــی از مســئوالن مــدارس، 
قانــون را نادیــده گرفتــه انــد و بــه آن عمــل نمــی کننــد کــه 
ــن ۱۶0  ــدارس از بی ــران م ــه مدی ــده ک ــب ش ــر موج ــن ام ای
ــاع  ــب اتب ــه اغل ــن ک ــن انجم ــش ای ــت پوش ــودک کار تح ک
افغانــی هســتند، مبلــغ 44 میلیــون تومــان طلــب کننــد کــه 
ایــن مقــدار معــادل حــدود ۱0 هــزار ســاعت کار دستفروشــی 
ایــن کــودکان در ســطح شــهر اســت. ایــن در حالــی اســت کــه 
ــدارس  ــد در م ــودکان کار توانســته ان ــن ک ــا بخشــی از ای تنه

ــام کننــد و بقیــه در حــال تــرک تحصیــل هســتند. ثبــت ن
بــه گفتــه مســائلی، موسســه مــردم نهــاد طلــوع مهر و دوســتی 
ــوزش  ــئوالن آم ــه مس ــات را ب ــن موضوع ــال ای ــرداد امس از خ
ــت  ــرای ثب ــودکان کار را ب ــت ک ــالع داده و لیس ــرورش اط و پ
ــم  ــا علی رغ ــرده اســت؛ ام ــال ک ــدارس ارس ــگان در م ــام رای ن
پیگیــری آمــوزش و پــرورش، مــدارس مناطــق حاشــیه نشــین 

بــا ایــن موسســه همــکاری نکــرده انــد.
مدیــر عامــل موسســه مــردم نهــاد طلــوع مهــر و دوســتی تاکید 
ــن ســازمان مــردم نهــاد وظیفــه دارد از حقــوق  مــی کنــد: ای
مــردم دفــاع کــرده و تمامــی فعالیت هــا و مطالبــه هایــش را در 
چارچــوب قوانیــن و مقــررات و در جهــت منافــع مــردم اجــرا 
ــه معنــای واقعــی  کنــد. امیــد اســت کــه عدالــت اجتماعــی ب

کلمــه برقــرار شــود.

آغاز احداث ایستگاه بزرگ متروي شهر بهارستان احداث مدرسه 15 کالسه زنده رود در مسكن احداث مدرسه در مسكن مهر به نام شهید محسن حججي
مهر بهارستان

بــه گــزارش شــمیم وطــن از روابــط عمومــي شــرکت عمــران بهارســتان، 
تفاهــم نامــه مشــارکت در احــداث بزرگتریــن ایســتگاه متــروي اصفهــان 
ــازان  ــوه س ــن انب ــیومي از بزرگتری ــارکت کنسرس ــا مش ــتان ب - بهارس
ــروي  ــه احــداث ایســتگاه مت ــم نام ــد شــد. تفاه ــان، منعق اســتان اصفه
بهارســتان بــه ارزش 500 میلیــارد ریــال، در ورودي ایــن شــهر ســاخته 

مــي شــود.
بــه ایــن ترتیــب، همزمــان بــا ریــل گــذاري متــروي بهارســتان، 
ــي کالن  ــه زمان ــا فاصل ــد شــد ت ــز احــداث خواهن ــاي آن نی ایســتگاه ه
ــه نحــو چشــمگیر کاهــش  ــد بهارســتان ب ــا شــهر جدی شــهر اصفهــان ت

ــد. یاب

شــرکت عمــران بهارســتان یکــي از مــدارس در حــال احــداث در مســکن 
ــام شــهید محســن حججــي نامگــذاري کــرد. مهــر ایــن شــهر را بــه ن

ــط عمومــي شــرکت عمــران بهارســتان،  ــه گــزارش شــمیم وطــن از رواب ب
ــهداي  ــر ش ــه محض ــن ب ــه در اداي دی ــاس وظیف ــا احس ــرکت ب ــن ش ای
گرانقــدر مدافــع حــرم، بــه ویــژه ایثــار و شــهامت جاودانــه شــهید محســن 
ــرکت  ــط ش ــداث توس ــال اح ــدارس در ح ــن م ــي از بهتری ــي، یک حجج

ــرد. ــذاري ک ــوار نامگ ــهید بزرگ ــن ش ــام ای ــه ن ــران را ب عم
ــش  ــش از پی ــت بی ــه برک ــوار مای ــهید بزروگ ــن ش ــام ای ــاد و ن ــااهلل ی انش
ــالح در  ــر و ص ــتان و خی ــد بهارس ــهر جدی ــي در ش ــاي عمران ــت ه فعالی
ــد. ــهر باش ــدارس ش ــتان در م ــز بهارس ــهروندان عزی ــدان ش ــت فرزن تبی

ــده رود  ــه زن ــه ۱5 کالس ــازي ، مدرس ــه س ــت مدرس ــتاي نهض در راس
در مســکن مهــر بهارســتان توســط شــرکت عمــران بهارســتان احــداث 

ــد. گردی
عمــران  شــرکت  عمومــي  روابــط  از  وطــن  شــمیم  گــزارش  بــه 
ــتان،  ــهر بهارس ــازي در ش ــه س ــت مدرس ــتاي نهض ــتان، در راس بهارس
احــداث مدرســه دیگــري در کارنامــه شــرکت عمــران بهارســتان ثبــت 
شــد. ایــن مدرســه ۱5 کالســه بــا مســاحت 2۱۸0 مترمربــع بــا هزینــه 
ــاه در دســت احــداث  ــدت ۸ م ــال در م ــارد ری ــر 5/۱۸ میلی ــغ ب اي بال

ــد. ــي باش م

خادم مردم باشیم و قدردان و شکرگذار نعمت های خداوندی
گپی دوستانه با اعضای محترم شورا های اسالمی

امــام کاظــم علیــه الســالم داســتانی نقــل مــی کنــد: »در میــان بنــی اســرائیل مرد 
صالحــی زندگــی مــی کــرد کــه همســری شایســته و نیکــوکار داشــت. شــبی در 
خــواب بــه او گفتــه شــد: خداونــد مقــدر کــرده کــه نصــف از عمــر تــو در رفــاه و 
نیمــی دیگــر در ســختی بگــذرد؛ هــم اکنــون انتخــاب بــا توســت که برای بخشــی 
از عمــر، رفــاه و ثــروت و بــرای قســمت دیگــر، ســختی را بخواهــی، مــرد نیکــو کار 
گفــت کــه مــن بایــد بــا شــریک زندگــی خــود مشــورت کــرده و ســپس نظــرم را 
اعــالم مــی کنــم؛ آن گاه بــه ســراغم بیائیــد، تا پاســختان را بگویــم، صبــح از خواب 
برخاســت و داســتان خــواب را مفصــل بــرای همســرش تعریــف کــرد و همســرش 
بــه او گفــت کــه شــما همیــن ثــروت در قســمت نخســت را بپذیــر، باشــد کــه در 
بخــش دیگــر هــم رحمــت حــق، شــامل حالمــان گــردد و خــدای مهربــان نعمتش 
را در تمــام عمــر بــه مــا ارزانــی فرمایــد، شــب بعــد، همــان صحنــه تکــرار و از او 
خواســته شــد کــه انتخابــت را اعــالم کــن و وی آنچــه را توافــق کــرده بودنــد، اعالم 
کــرد و آن ثــروت در بخــش نخســت بــود. دو ســه روزی نگذشــت کــه نعمــت های 
فــراوان، متوجــه آن هــا شــد، امــا هــر نعمتــی کــه بــه آن هــا مــی رســید، همســر 
فهمیــده ایــن شــخص نیکــوکار بــه شــوهرش مــی گفــت اکنــون کــه بــه رفــاه 
رســیده ای، همســایه هــا را فرامــوش مکــن، هــر نعمتــی کــه مــی رســید، مــی 
گفــت کــه فامیــل، مــادر، پــدر و بــرادر داری و وضــع تــو رو بــه راه شــده، پــس آن 
هــا هــم در زندگــی از تــو انتظــار دارنــد، محتــاج هــم کــه نباشــند انتظــار هدیــه و 
محبــت دارنــد، هــر نعمتــی کــه مــی رســید، همســرش ســفارش مــی کــرد کــه از 
ایــن نعمــت در جهــت خدمــت بــه محرومــان و صلــه رحــم اســتفاده شــود. ســال 
هــا بدیــن گونــه ســپری شــد و وقــت آن فــرا رســید کــه مهلــت ســر آیــد؛ امــا 
پــس از انقضــای مــدت وضــع تغییــر نکــرد مــرد نیکــو کار همــان صحنــه را دوباره 
خــواب دیــد و ایــن بــار گفتــه شــد کــه اکنــون خداونــد تــو را ســپاس مــی گویــد 
و از رفتــار خــوب تــو تشــکر مــی کنــد؛ یعنــی ایــن نعمــت هیچــگاه از تــو گرفتــه 

نخواهــد شــد.«
»مستدرک الوسائل-جلد۱2-صفه ۳۶۸«

چهــار ســال از انتخابــات شــورا هــای شــهر و روســتا گذشــت و اکنــون شــورا هــای 
شــهر و روســتا وارد پنجمیــن دوره خــود مــی شــوند، آنهــا هــر چــه بودنــد و هــر 
چــه کردنــد، رفتنــد، اکنــون پنجمیــن شــورای اســالمی شــهرمان مبارکه آغــاز گر 
تالشــی نــو و خدمتی شــیرین اســت، اعضــای محترم پنجمیــن دوره ی شــورا های 
اســالمی شــهر در حالــی پــا بــه عرصــه ی خدمــت گــزارده کــه دو تــن از اعضــای 
ســابق خــود را جهــت خدمــت رســانی بــه مــردم بــا خــود همــراه داشــته، دو تــن 
از اعضــای فعلــی کــه قریــب بــه چندیــن دوره از فعالیــت در شــورای اســالمی را 
همــراه بــا مســئولین نظــام اســالمی و همــگام بــا مــردم در عرصــه خدمت رســانی 
بــه آنــان بــوده انــد، اکنــون رویــا و خوابــی بــرای همگــی آنــان ترســیم گشــته کــه 

چهــار ســال رفــاه و آســایش و بــی توجهــی بــه مــردم و پشــت پــا زدن بــه آرمــان 
هــای انقــالب و مــردم و زر انــدوزی و اســتفاده از رانــت و . . . را بــه دنبــال داشــته 
ــه مــردم، انجــام امــور شــهری و  ــار آن چهــار ســال، مشــقت، خدمــت ب و در کن
گــره گشــایی از مشــکالت مــردم و . . . در پیــش روی اعضــای محتــرم پنجمیــن 
دوره شــورای اســالمی شــهر و روستاســت. اکنــون دو انتخــاب و دو گزینــه در برابــر 
اعضــای محتــرم پنجمین دوره شــورای اســالمی شــهرمان مبارکه و . . . قــرار گرفته 
آنــان بایــد بــا دور اندیشــی و فکــر صحیــح و ســالم خــود یکــی از دو راه را انتخــاب 
نمــوده و در پیــش گیرنــد، یــا بایــد رفــاه و آســایش و بــی توجهــی به مــردم و عدم 
رعایــت حقــوق آنــان را فــرا روی خــود قــرار دهنــد و در ایــن چهــار ســاله بــه جمع 
آوری ثــروت و اســتفاده از قــدرت و رانــت و . . . بپردازنــد و ماشــین هــای چنــد صد 
میلیونــی و شاســی بلنــد را صاحــب شــوند و بــا اطــالع از طــرح هــا و لوایح شــهری 
و . . . اقــدام بــه خریــد زمیــن هــای مــردم نمــوده و بــا بســت و بنــد بــا مقاطعــه 
کاران و . . . طــرح هــای شــهری در انجــام پــروژه هــای شــهری ســوء اســتفاده از 
موقعیــت خــود نماینــد و یــا آنکــه قــدر نعمــت خدمــت بــه مــردم و نوکری آنــان را 

بپذیرنــد و خــادم مــردم باشــند و شــکرگزار نعمــت هــای خداونــدی.
امام صادق علیه السالم فرمود که آیه ی:

بُــوُه َفأَخَذُهــُم الَعــَذاُب َو ُهــم َظالُِمــوَن )ســوره  نُهــم َفَکذَّ َو لََقــد َجآَءُهــم َرســوٌل ِمّ
مبارکــه نحل-آیــه ۱۱۳(

در بــاره مردمــی نــازل شــده اســت کــه کنــار نهــری پــر آب زندگــی مــی کردنــد، 
ســرزمین آنهــا سرســبز و خــرم بــود و از امکانــات آب و زمیــن خــوب بهــره مــی 
بردنــد و بــا ســودی کــه در یــک مبادلــه بــه دســت مــی آوردنــد، چیــز هایــی را 
کــه نداشــتند، تأمیــن مــی کردنــد و مــازاد محصــوالت خــود را نیــز بــه دیگــران 
مــی فروختنــد. ایــن هــا از نعمــت اســتفاده مــی کردنــد تــا آن جــا کــه کارشــان 
بــه جایــی رســید کــه یکــی از ســرمایه هــای اصلــی و محصــوالت اساســی خــود، 
یعنــی گنــدم را در یکــی از بدتریــن مــوارد زندگــی اســتفاده کردند، یعنــی به جای 
اینکــه فرزنــدان خودشــان را وقتــی آلــوده مــی شــوند، بــا وســایل دیگــری نظافــت 
کننــد، آلودگــی هــا را از بــدن آنهــا بــا آرد برطــرف مــی کــردن یعنــی بــا خمیــر 
اســتنجاء مــی کردنــد: »وکانــوا یســتنجون بالعجیــن« و استداللشــان ایــن بــود که 
ــر و درشــت اســت، ولــی آرد  ــرای برطــرف کــردن نجاســت، زب ســنگ و کلــوخ ب
نــرم و راحــت اســت!! آنــان بــا ایــن کار خــود نعمــت هــای خــدا را کافــر شــدن. 
»فکفــروا بانعــم اهلل« و بــه ایــن کار خــالف و بهــره گیــری ناســالم ادامــه دادنــد. 
ــان هــای  تــا کار بــه جایــی رســید کــه آن چنــان نیازمنــد شــدند کــه همــان ن
آلــوده را کــه بــه دور افکنــده بودنــد دوبــاره بــه دلیــل نیازشــان جمــع کردنــد و بــه 
عنــوان مــاده غذایــی اســتفاده کردنــد. اکنــون قریــب بــه چهــار دهــه ســال اســت 
کــه صنعــت مــادری همچــون مجتمــع فــوالد مبارکــه و ده هــا شــرکت جانبــی و 
حاشــیه ای در شــهرمان مبارکــه مســتقر شــده و مــردم ما  تهــی از خود و انباشــته 
ــد  ــدان خــود آموختــه بودن ــه فرزن ــی کــه ب ــد، پدران خــود و پدرانشــان گشــته ان

کــه دســت رنــج خــود را مــی بایــد بخورنــد و تــا میــوه و حاصلــی را بــه دســت 
نیــاورده و نکاشــته حتــی آن را خریــد نکــرده و مصــرف نکننــد، بــه ر اســتی بــه 
کجــا مــی رویــم؟!! اکنــون بحــر فــوالد در کنــار ماســت و مــا زنــده بــه آنیــم. نکنــد 
فــردا روزی ایــن دریــای مــواج خشــک شــود و مــا دچــار رنــج و محنــت شــویم. 
نکنــد امروز مســئولین شــهری و اعضای شــورای اســالمی شــهرمان نتواننــد از بحر 
فــوالد کــه از شــهرمان مــی گــذرد، جرعــه ای برداشــت نماینــد و نتوانند مشــکالت 
شــهرمان را برطــرف نماینــد و انگشــت حســرت بــر دهــان گذاریــم؟!! در حــق خود 
و دیگــران احســان کنیــم. احســان فقــط کمــک رســاندن نیســت گرچــه ایــن هــم 
خــود معنایــی از احســان اســت. امــروز در هــر گوشــه از ناکجــا آبــاد شــهرمان کــه 
بنگــری مؤسســه و خیریــه ای را مــی بینــی کــه تابلــوی نامــش برافراشــته و ادعای 
کمــک و احســان و انجــام عمــل خیــر را بــه یــدک مــی کشــد و در کنــار تمامــی 
ایــن مؤسســات و خیریــه هــا، فقــر و بدبختــی و نــداری هــر روز جامعــه و شــهرمان 
مبارکــه را آلــوده ســاخته، بــه راســتی معضــل ایــن همــه فالکــت هــا و بدبختــی 
هــا چیســت؟!! آیــا فقــط مســؤلین مؤسســات و خیریــه هــا داد از رســیدگی بــه 
محرومیــن زده و امــداد و کمــک رســانی بــه محرومیــن و در ماندگان نمــی کنند؟!! 
ــداری در جامعــه شــهریمان مبارکــه  کلیــد حــل مشــکالت شــهرمان و فقــر و ن
چیســت؟!! بابــد بدانیــم کــه احســان فقــط کمــک رســاندن بــه دیگــران نیســت 
ــوان احســان نامیــد. چــه بســا از رهگــذر  ــوع کمــک رســاندن را نمــی ت و هــر ن
همیــن کمــک هــای مالــی و نیکــو کاری هــای مرســوم در جامعــه روحیــه تنبلــی 
و گریــز از کار تقویــت مــی شــود. هــر چنــد رفــع مشــکل مالــی دیگــران، امــری 
خیــر و پســندیده اســت. اکنــون پنجمیــن دوره شــورا هــای اســالمی در کشــورمان 
و شــهرمان آغــاز گشــته، منتخبیــن مــردم در پنجمیــن دوره شــورا هــای اســالمی 
ــه دور هــم جمــع گشــته و  ــا گرایــش هــای متفــاوت فکــری ب شــهر و روســتا ب
یــک هــدف مشــترک در ســر داشــته و آن: خدمــت اســت بــه مــردم. حقیــر بــه 
ــی کــران مــردم دســتان  عنــوان عضــوی از ایــن جامعــه و قطــره ای از دریــای ب
پــر تــوان یکایــک آنــان را کــه دســت خداونــدی و قــادر متعــال بــاالی آن اســت 
بوســیده و بــرای تمامــی اعضــای منتخــب شــورای اســالمی شــهرمان و کشــور از 
درگاه ایــزد منــان آرزوی صحــت و ســالمت و خدمــت گــزاری بــه مــردم را داشــته 
و امیــد آن دارم کــه تمامــی اعضــای شــورا هــا در انجــام دادن کار در عالــی تریــن 
و بهتریــن شــکل قــدم برداشــته و بداننــد کــه امیــر مؤمنــان علــی علیــه الســالم 
در نهــج البالغــه حکمــت ۸۱ مــی فرماینــد: »قیمــۀ کل امــرءٍ مــا یحســنه«. قیمت 
و ارزش هــر شــخصی بــه کاری اســت کــه خــوب انجــام مــی دهــد. اساســاً عــزت، 
کرامــت، صالبــت و شــرافت هــر ملتــی در گــرو تــالش و مجاهــدت آن ملــت اســت 
و چیــزی نیســت کــه خداونــد بــه کســی رایــگان بدهــد. شــهدا پرچمــداران افتخار 
و ایســتادگی و ســعی و تــالش کشــورمان هســتند، عــزت و کرامت ما در پاســداری 
ــه اســت.                                                                                                                                              ــت فقی ــام شــهیدان و پشــتیبانی از والی از خــون شــهدا و پیــروی از ام

والســالم . ابراهیــم ایرانپــور مبارکــه
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سه نكته درباره حكم جدیدمجمع تشخیص مصلحت نظام

انتخاب شهردار ازجنس مدیریت شهری

یادداشت تحلیلی نشریه ی خط حزب اهلل)شماره نودوپنجم(
ــکل گیری آن  ــه ی ش ــه ریش ــت ک ــادی اس ــام نه ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ۱. مجم
حــل اختالفــات میــان مجلــس شــورای اســالمی و شــورای نگهبــان بــوده امــا درگــذر 
ــی  ــادی« به جای ــل نه ــد تکام ــروز در »فرآین ــده و ام ــر ش ــر و پربارت ــان، پخته ت زم
رســیده اســت کــه بــازوی مشــورتی توانمنــدی بــرای رهبــری شــمرده می شــود. ایــن 
ــوری  ــش مح ــران ۱404 نق ــم انداز ای ــیم چش ــی در ترس ــه ی ۸0 شمس ــاد در ده نه
ــر  ــارت ب ــم در نظ ــام، و ه ــی نظ ــن سیاســت های کل ــم در تدوی ــون ه داشــت و اکن
ــر،  ــه بهت ــی هرچ ــرای نقش آفرین ــد. ب ــی می کن ــت ها نقش آفرین ــن سیاس ــرای ای اج
ــر  ــرداری حداکث ــع، بهره ب ــن مجم ــب اعضــای ای ــه در ترکی ــی دارد ک ــت فراوان اهمی
از »ذخیــره ی تجربیــات مدیریتــی نظــام« در کالن تریــن ســطح ممکــن مدنظــر قــرار 
بگیــرد. از همیــن روســت کــه عــالوه بــر اعضــای حقوقــی مجمــع تشــخیص مصلحــت 
نظــام، رهبــر انقــالب همــواره رؤســای جمهــور و مجلــس ســابق را نیــز در ترکیــب 
ایــن نهــاد وارد کرده انــد. بــرای نمونــه، بعــد از دولت هــای هفتــم و هشــتم و مجلــس 
ششــم، رؤســای جمهــور و مجلــس وقــت بــه ترکیــب اعضــای مجمــع دعــوت شــدند 
کــه البتــه اگرچــه رییــس مجلــس ششــم بــا حکــم رهبــر انقــالب بــه عضویــت مجمع 
ــا اســتعفای شــخصی از مجمــع کنــار رفــت. همچنیــن  درآمــد امــا بعــد از مدتــی ب
بعــد از رخدادهــای فتنه گــون ســال ۱۳۸۸ فقــط کســانی از ترکیــب اعضــای مجمــع 
ــر  ــا عبــور از خطــوط قرمــز، ب ــار نهــاده شــدند کــه ب تشــخیص مصلحــت نظــام کن

پیــاده شــدن از کشــتی نظــام اصــرار داشــتند.
2.  بــه دنبــال ایــن اصــل، ایــن نکتــه اهمیــت می یابــد کــه نــگاه بــه ترکیــب مجمــع 
ــح ملــی«  ــد تصمیم گیــری بهتــر در مــورد »مصال تشــخیص، چنــان باشــد کــه بتوان
ــام را  ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــد مجم ــال، نبای ــاورد. درعین ح ــان بی ــه ارمغ را ب
ــای  ــری نیروه ــور حداکث ــه حض ــس اگرچ ــت. پ ــتباه گرف ــزاب« اش ــه ی اح ــا »خان ب
ــرورت دارد  ــع ض ــی در مجم ــی و قضای ــی و تقنین ــه ی کالن اجرای ــا تجرب ــال، ب فع
تــا تصمیمــات مجمــع نمــادی از »اراده ی ملــی« مــردم ایــران باشــد امــا ایــن نهــاد 
ــه  ــن روســت ک ــاید از همی ــای سیاســی نیســت. ش ــرای وزن کشــی نیروه ــی ب محل
ــون  ــدود 42 میلی ــاً ح ــه مجموع ــت جمهوری ک ــی ریاس ــات حماس ــد از انتخاب بع
مشــارکت کننده داشــت، رهبــر انقــالب عمــاًل همــه ی اضــالع رقابــت در آن انتخابــات 
ــد. در اینجــا دیگــر  ــوان عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت منصــوب نموده ان را به عن
بحــث اکثریــت و اقلیــت نیســت، بلکــه اســتفاده از همــه ی ظرفیت هــا مطــرح اســت. 

ــه در  ــس آنچ ــت جمهوری عک ــات ریاس ــج انتخاب ــر نتای ــه اگ ــدس زد ک ــوان ح می ت
ــن  ــه همی ــالب ب ــر انق ــود، رهب ــز می ب ــم خــورد نی 2۹ اردیبهشــت ســال جــاری رق
ــه  ــه ک ــد. همان گون ــل می کردن ــع عم ــد مجم ــای دور جدی ــاب اعض ــیوه در انتخ ش
ایشــان در دیــدار بــا کارگــزاران نظــام در مــاه رمضــان امســال نیــز اشــاره کردنــد کــه 
ــه دشــمنی ها،  ــا توّجــه ب ــرای ایجــاد فضایــی جدیــد، همــه باهــم باشــیم: »ب بایــد ب
ــا توّجــه بــه اهــداف بلنــدی کــه در  ــا توّجــه بــه نیازهــا، ب ــا توّجــه بــه وضعیــت، ب ب
مقابــل مــا اســت، بایــد یــک فضــای جدیــد ایجــاد بشــود. در ایجــاد ایــن فضــای جدید 
-فضــای همــکاری، فضــای کار و فضــای تــالش بــرای هــدف مشــترک کــه آن عبــارت 
اســت از پیشــرفت کشــور و اعتــالء نظــام جمهــوری اســالمی- همــه ســهیم اند، همــه 
شــریک اند. بایــد بتوانیــم خودمــان را بــه مقاصــد نظــام مقــّدس جمهــوری اســالمی، 
ــوری  ــعارهای جمه ــه در ش ــت ک ــدی اس ــا مقاص ــم. این ه ــک کنی ــدم نزدی قدم  به  ق
اســالمی از اّول وجــود داشــته، امــروز هــم هســت؛ بایــد خودمــان را نزدیــک کنیــم بــه 
آن هــا. ایــن ]هــدف[ تــالِش همــه را می خواهــد. اگــر همــه تــالش کردیــم، می توانیــم 
ــم؛  ــو دربیاوری ــمنمان را به زان ــم دش ــم، می توانی ــتقامت کنی ــم اس ــتیم، می توانی بِایس

اگــر همــه باهــم باشــیم؛ ایــن توصیــه ی همیشــگی مــا اســت.«)22/0۳/۱۳۹۶(
سخن نگاشت ، تغییرات الزم در محتوا و ساختار مجمع تشخیص مصلحت نظام

۳.  نکتــه ی دیگــر آن کــه وقــت زیــادی در گروه هــای کارشناســی بــرای آمــاده ســازی 
متــن پیوســت حکــم گذاشــته شــد کــه چکیــده ی آن در 5 محــور ذیــل خالصه شــده  
ــرای کارآمــدی و اثربخشــی  ــر انقــالب ســازو کار الزم ب ــه آن کــه رهب اســت؛ از جمل
سیاســت ها  را در انجــام مأموریت هــای مهــم و گســترده ی ایــن دســتگاه از آن 
مطالبــه دارنــد. تحقــق ایــن مطالبــه به جــز راهبردهــای محتوایــی، در گــرو مهندســی 
ــان روی  ــع، ایش ــد مجم ــم دوره ی جدی ــن رو در حک ــت. از ای ــز هس ــاد نی ــکلی نه ش
ــم  ــه در حک ــه ک ــد؛ همان گون ــد نموده ان ــاد تأکی ــن نه ــاختار« ای ــازی س »چابک س
دوره ی جدیــد شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی نیــز بــر »بازمهندســی ســاختار« آن 
شــورا تأکیــد داشــتند تــا بتوانــد بیشــترین کارآمــدی را در چارچــوب مأموریت هــای 
ــه کالن  ــوان مطالب ــه عن ــازی ب ــاختار و چابک  س ــد. بازمهندســی س خــود نشــان ده
ــی اســت کــه  ــط، از موضوعات ــر انقــالب از همــه نهاد هــا و مجموعــه هــای ذیرب رهب
حــاال بعــد از گذشــت چهــار دهــه از عمــر انقــالب اســالمی، بــرای تطبیــق بهتــر بــا 
ــن  ــر و تأمی ــج بهت ــه نتای ــتیابی ب ــور دس ــی، به منظ ــی و بین الملل ــرایط روز داخل ش

ــه نظــر می رســد. ــری، ضــروری ب ــع حداکث مناف

شــمیم وطــن؛ اعضــای شــورای شــهرمبارکه مدیــری از جنــس مدیریــت شــهری آنهم 
بــا تجربیــات گرانبهــا را انتخــاب کردنــد کــه بــدون شــک دســتاوردی مناســب بــرای 

مــردم ایــن شــهر خواهــد داشــت.
ــرفا  ــدس ش ــئولیت مهن ــس از مس ــده پ ــا آم ــن،در خبره ــمیم وط ــزارش ش ــه گ ب
شــهردار ســابق مبارکــه بــه عنــوان شــهردارکه خــود حکایــت از عملکــرد موفــق وی 
در مدیریــت شــهری مبارکــه دارد ، اعضای شــورای اســالمی شــهر مبارکــه در حرکتی 
بســیار خردمندانــه و شایســته ســاالرانه ، اقــدام بــه انتخــاب ســید محســن هاشــمی به 
عنــوان شــهردار جدیــد ایــن شــهر کــرده انــد ؛ نگارنــده ضمــن ارج نهــادن خدمــات 
4 دوره شــورای اســالمی شــهر مبارکــه کــه هــر یــک بــه نوبــه خویــش بــرای توســعه 
ــا در بحــث انتخــاب  ــد ام ــده ان ــمندی ش ــات ارزش ــل زحم ــه متحم ــی مبارک و تعال
شــهردار جدیــد مبارکــه ، اعضــای شــورای شــهر واقعــاً مدیــری از جنــس مدیریــت 
شــهری آنهــم بــا تجربیــات گرانبهــا را انتخــاب کردنــد کــه بــدون شــک دســتاوردی 

مناســب بــرای مــردم ایــن شــهر خواهــد داشــت.
ــه در  ــرده اندک ــوان ســکاندار شهرشــان انتخــاب ک ــه عن ــردی را ب ــی هاف ــه ای مبارک
مدیریــت کالن و در تشــکیالتی وحــوزه هــای مختلــف توانمنــدی خــود را بــه منحصه 
ظهــور گذاشــته و شــهر و شــهرداری مبارکــه ابــزار آزمایشــگاهی شــهرداران مبتــدی 
ــه ، شــهرداری ، شــورا  ــرای کارآمــوزی و کســب تجرب ــود و الزم نیســت ب نخواهــد ب
ــد  ــرا شــهردار جدی ــد زی ــد پرداخــت کنن ــرای شــهردار جدی ــه ب و شــهروندان هزین
مبارکــه فــردی متخصــص و کاربلــد اســت کــه ایــن اطمینــان وجــود دارد حضــور وی 

در ایــن جایــگاه منشــأ خدماتــی شایســته بــه ایــن شــهر خواهــد بــود .
صاحــب قلــم درایــن رســانه  امیــدوار اســت کــه اعضــای شــورای شــهر ، امــام جمعــه 
، فرمانــدار ، نماینــده مــردم شــریف شهرســتان مبارکــه در مجلــس و مســئولین ادارات 
و ســازمان هــا و ادارات شــهردار جدیــد را در ایــن مســئولیت خطیــر شــهری یــاری 
رســانند و بــاور کننــد شــهردار مبارکــه از امکانــات و اعتبــارات شــهرداری ، تنهــا بــرای 
ــال  ــه دنب ــد و ب ــی و اساســی و حــل مشــکالت شــهر اســتفاده نمای کارهــای زیربنای
کارهــای تبلیغاتــی و تشــریفاتی کــه هیــچ دســتاوردی بــرای مــردم نــدارد ، نخواهــد 
بــود. در بحــث کمربنــدی هــا ، ترافیــک ، زبالــه ، پارکینــگ هــای عمومی ، ســاماندهی 
محــالت بــه خصــوص بحــث بازارهــای هفتگــی و تشــکیالت ســازمان هــای مختلــف و 
مســتقل ، توجــه بــه مســائل رفاهــی پرســنل شــهرداری و همــکاری و تعامــل ســازنده 

بــا ادارات دیگــر خدمــت رســان و ایجــاد بســتری مناســب بــرای ترغیــب مشــارکت 
مردمــی در فعالیــت هــای مدیریــت شــهری و حتــی ایجــاد شــهرداری هــای مناطــق 
بــرای تســهیل در خدمــت رســانی بــه مــردم ، مطمئنــاً شــاهد عملکــردی مطلــوب از 
هاشــمی خواهیــم بــود .نگارنــده در بحــث پایانــی بــا اعتقــادی راســخ اشــاره بــه ایــن 
موضــوع دارد کــه اگــر مدیــری از جایــگاه وتخصــص بــه شــهری بــرای تصــدی گــری 
مســئولیتی بیایــد ایــن مهــم بــرای مدیریــت آن شــهر مطمئنــاً مطلــوب خواهــد بــود 

و انشــاهلل مــردم مبارکــه ایــن ادعــا را در آینــده بــه مصــداق عینــی خواهنــد دیــد. 
ــران  ــمیم ای ــری ش ــگاه خب ــن وپای ــمیم وط ــه ش ــه نام ــانه هفت ــم رس ــه تی والبت
درکنارشــهرداری شــهرمبارکه ودیگرشــهرداریهای حــوزه ایــن شهرســتان بــه 
ــده  ــوت رادی ــف وق ــکالت،نقاط ضع ــایل، مش ــام مس ــردم تم ــان م ــده ب ــوان دی عن
ــه  ــانه ب ــن دررس ــنتی نوی ــردم س ــه م ــزارش آن ب ــا باگ ــی خواهدکردت ــی وبررس بان
جــای گــذارد تاهمــواره آن مجموعــه ازوجودرســانه هــا بعنــوان ممیزخــود درعرصــه 
ــه  ــردم فاصل ــن م ــند وهمچنی ــان باش ــای خوددرجری ــه فعالیته ــورد مجموع بازخ

ــد. ــی نبینن ــهرداران طوالن ــوراها وش ــدگان خوددرش ــودرا بانماین خ

با حکم استاندار اصفهان؛
سلطانی بعنوان سرپرست فرمانداری مبارکه معرفی شد

مدیرکل راه آهن جنوب شرق خبر داد:
راه اندازی اولین قطار مسافری زاهدان- 

اصفهان در هفته دولت
شانس داشتن فرزند پسر برای مردانی 

که فقط دختر داشته    اند کمتر است

برخورد خودرو با درخت در مبارکه یک 
کشته داد

چهارمین نمایشگاه نوشت افزار ایرانی 
اسالمی در اصفهان برگزار می شود

رئیس موقت منتخبان شورای پنجم شهر اصفهان خبر داد:
قدرت اهلل نوروزی شهردار اصفهان شد

به گزارش شمیم وطن، در این حکم آمده است:
ــی را  ــن حکــم ضمــن حفــظ ســمت جنابعال ــه موجــب ای »ب
بعنــوان سرپرســت فرمانــداری  شهرســتان مبارکــه کمصــوب 

مــی نمایــم.
امیــد اســت بــا اســتعانت از خداونــد متعــال و پیــروی از ائمــه 
ــری از  ــره گی ــی و به ــف قانون ــه وظای ــل ب ــار)ع( در عم اطه
توانمنــدی همــکاران آن مجموعــه در راســتای تحقــق اهــداف 
و آرمــان هــای نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی و سیاســت 
هــای دولــت تدبیــر و امیــد و پیــروی از منویــات رهبــر معظــم 

انقــالب اســالمی بــه توفیقــات ارزشــمندی نائــل شــوید.«
گفتنــی اســت؛ وی معاونــت فرمانداری شهرســتان، سرپرســت 
بخشــداری گرکــن جنوبــی، شــهردار کرکونــد، شــهردار محمد 
آبــاد ومدیریــت در آمــوزش و پــرورش منطقــه جرقویه ســفلی 

را در کارنامــه خــود دارد.

ــازی  ــل از وزارت راه و شهرس ــه نق ــزارش شــمیم وطــن ب ــه گ ب
مجیــد ارجونــی دربــاره عملکــرد 4 ماهــه راه آهــن جنــوب شــرق 
ــار از  ــن ب ــزار و ۳۶2 ت ــون 5۸۸ ه ــال تاکن ــدای س ــت: از ابت گف
طریــق خطــوط ریلــی جنــوب شــرق جابه جــا شــده کــه بخشــی 
ــن کاال  ــه بارگیــری 427 هــزار و ۶۹۳ ت ــوط ب ــار مرب از حمــل ب
ــه دیگــر اســتان ها و کشــور پاکســتان صــادر شــده  ــوده کــه ب ب

اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بخشــی از چرخــه حمــل بــار نیــز مربوط 
بــه امــر تخلیــه اســت، تصریــح کــرد: در ایــن مــدت ۱۶0 هــزار و 

۶۶۹ تــن کاال در ایســتگاه راه آهــن زاهــدان تخلیــه شــده اســت.
مدیــرکل راه آهــن جنــوب شــرق گفــت: در ســال جــاری 
ــدازی قطــار مســافربری زاهــدان- کرمــان- یــزد- اصفهــان  راه ان
ــزی  ــرار اســت طبــق برنامه ری و بالعکــس پیشــنهاد شــد کــه ق
انجــام شــده اولیــن قطــار مســافری زاهــدان- اصفهــان در هفتــه 

ــود. ــدازی ش ــت راه ان دول
ــافری  ــار مس ــک رام قط ــص ی ــه تخصی ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
چهــار تختــه در مســیر زاهــدان- تهــران از دیگــر اقدامــات انجــام 
شــده توســط خطــوط ریلــی جنــوب شــرق اســت، افــزود: عمــده 
کاالهایــی کــه از طریــق خطــوط ریلــی جنــوب شــرق بــه کشــور 

پاکســتان صــادر شــده گوگــرد، گل ســرخ و ســیمان اســت.

شــمیم وطــن ، مدیــر حــوادث و فوریــت هــای پزشــکی اســتان 
ــه ســاعت 22 و ۳۹  ــن حادث اصفهــان روز ســه شــنبه گفــت: ای
ــد  ــد و واح ــالم ش ــس ۱۱5 اع ــه اورژان ــته ب ــه شــب گذش دقیق
امــدادی اورژانــس پیــش بیمارســتانی بــه محــل اعــزام شــدند. 
غفــور راســتین افــزود: در ایــن حادثه یک زن 20 ســاله سرنشــین 
ایــن خــودرو بــه دلیــل شکســتگی جمجمــه و خونریــزی دچــار 
ایســت قلبــی تنفســی شــد و برخــالف تــالش تکنســین هــای 

اورژانــس، احیــای وی موفقیــت آمیــز نبــود. 
وی ادامــه داد: همچنیــن راننــده خــودرو کــه مــردی 20 ســاله 
بــود دچــار آســیب در ناحیــه قفســه ســینه و پــا و نیــز پارگــی 
ناحیــه ابــرو شــد کــه پــس از دریافــت خدمــات درمانــی اولیــه به 

بیمارســتان صفائیــه مبارکــه منتقــل شــد. 
فوریــت هــای پزشــکی شهرســتان مبارکــه در ســه مــاه نخســت 
ــورد آن  ــه ۶ م ــام داد ک ــی انج ــت تصادف ــال 4۶2 ماموری امس

ــوده اســت.  ــژه ب حــوادث وی
فوریــت هــای پزشــکی ایــن شهرســتان بــا برخــورداری از پنــج 
ــگاه  ــک پای ــاده ای، ی ــهری- ج ــگاه ش ــه پای ــامل س ــگاه ش پای
جــاده ای و یــک پایــگاه شــهری، یــک اتــاق فرمــان ۱۱5، هفــت 
ــه  ــال ارائ ــنل در ح ــس و 2۳ پرس ــودروی آمبوالن ــتگاه خ دس

ــش بیمارســتانی اســت.  ــس پی ــات اورژان خدم

ــا  ــی اســالمی ب ــزار ایران چهارمیــن نمایشــگاه عرضــه نوشــت اف
ــا  ــان ب ــی« همزم ــای ایران ــی، قهرمان ه ــای ایران ــعار »بچه ه ش

ــود. ــزار می ش ــان برگ ــتان ها در اصفه ــایر اس س
ــت  ــه هم ــه ب ــگاه ک ــن نمایش ــن ، ای ــمیم وط ــزارش ش ــه گ ب
ــاعت ۱7:۳0 روز  ــود، از س ــزار می ش ــگ اول برگ ــه فرهن موسس
دوشــنبه ۶ شــهریورماه و با ســخنرانی حســن عباســی کارشناس 
مســائل استراتژیســت و رئیــس اندیشــکده یقیــن افتتــاح خواهــد 

شــد.
در ایــن نمایشــگاه بیــش از ۳000 نــوع محصــول از صدهــا تولیــد 
ــل  ــی، از قبی ــزار و محصــوالت فرهنگــی ایران ــده نوشــت اف کنن
ــای  ــدادی، هدای ــف و جام ــاب، کی ــزار، کت ــت اف ــر و نوش دفات
فرهنگــی، بــازی فکــری و حرکتــی، لــوازم جشــن تولــد و جشــن 
تکلیــف، مهمــات تزئینــی جنگــی، پوشــاک کــودک و ملزومــات 
ــی و ارزش  ــت از کاالی ایران ــا هــدف حمای ــن و ب محــرم و اربعی
ــا فرهنــگ ایرانــی اســالمی بــا  نهــادن بــه تولیــدات متناســب ب

ــود. ــه می ش ــد عرض ــف 20 درص تخفی
ایــن رویــداد فرهنگــی از ۶ تــا ۳0 شــهریور از ســاعت ۱۶ الــی 2۳ 
و در خیمــه عاشــقان ثــاراهلل واقــع در خیابــان کمــال اســماعیل، 
خیابــان پاســداران )بــاغ گلدســته(، جنــب ناحیــه مقاومت بســیج 

امــام صــادق )ع( برگــزار می شــود.

ــوص  ــن در خص ــح اهلل معی ــن ، فت ــمیم وط ــزارش ش ــه گ ب
تصمیــم نهایــی شــورای شــهر بــرای انتخــاب شــهردار 
اصفهــان، اظهــار داشــت: صبــح امــروز و در جلســه انتخــاب 
ــده اصفهــان از ســوی اعضــای شــورای پنجــم،  شــهردار آین
قــدرت اهلل نــوروزی بــه عنــوان شــهردار ایــن شــهر انتخــاب 

شــد.
وی گفــت: منتخبــان شــورای پنجــم اصفهــان بعــد از بررســی 
گزینــه هــای متعــدد و در نهایــت از میــان دو گزینــه نهایــی 
یعنــی، ابطحــی و نــوروزی، در نهایــت نــوروزی را بــه عنــوان 

شــهردار آینــده اصفهــان انتخــاب کردنــد.
ــان  ــهر اصفه ــم ش ــورای پنج ــان ش ــت منتخب ــس موق رئی
گفــت: قــدرت اهلل نــوروزی توانســت ازمیــان ۱۳ رای ۱0 رای 
موافــق بــرای تکیــه بــر صندلــی مدیریــت شــهری اصفهــان 

ــه دســت آورد. را ب
ــات  ــان انتخاب ــوروزی در جری ــدرت اهلل ن ــت ق ــی اس گفتن
شــورای شــهر در دوره اخیــر، رئیــس ســتاد اصــالح طلبــان 

ــود. ــان ب ــهر اصفه در ش

ــان در  ــگاه روی ــاوری پژوهش ــت فن ــکده زیس ــس پژوهش رئی
ــگاه  ــگران پژوهش ــدادی از پژوهش ــرد: تع ــار ک ــان اظه اصفه
ــان در  ــاروری اصفه ــاروری و ناب ــز ب ــکاری مرک ــا هم ــان ب روی
ــه بررســی ایــن موضــوع پرداختنــد کــه جنســیت  تحقیقــی ب
فرزنــد یــا فرزنــدان قبلــی چــه تأثیــری بــر  روی نتایــج 

تشــخیص جنســیت قبــل از النــه گزینــی )PGD( دارد. 
تشــخیص پیــش از النــه گزینــی جنیــن )PGD( روشــی بــرای 
تشــخیص ناهنجــاری هــای ژنتیکــی و کروموزومــی و تعییــن 

جنســیت قبــل از النــه گزینــی اســت. 
دکتــر محمدحســین نصــر اصفهانــی افــزود: بدیــن منظــور یک 
مطالعــه گذشــته نگــر بــر روی 2۱۸ زوج نامــزد دریافــت روش 
PGD مراجعــه کننــده بــه مرکــز بــاروری و نابــاروری اصفهــان، 

انجــام شــد و آنهــا بــه 2 گــروه تقســیم شــدند. 
وی کــه یکــی از پژوهشــگران ایــن تحقیــق اســت، گفــت: گــروه 
اول مردانــی بودنــد کــه فرزنــد پسرشــان فــوت شــده بــود یــا 
از ازدواج قبلــی فرزنــد پســری داشــتند )70 نفــر( و گــروه دوم، 
مردانــی بودنــد کــه فقــط فرزنــد دختــر داشــتند )۱47 نفــر(. 

ــن 2  ــه ای ــی ب ــر طبیع ــای پس ــه جنین    ه ــان اینک ــا بی وی ب
ــش هــای  ــر اســاس آزمای ــج آن ب گــروه منتقــل شــدند و نتای
بالینــی مــورد بررســی قــرار گرفــت، گفــت: نتایــج ایــن پژوهش 
نشــان می    دهــد بــا وجــود یکســان بــودن کیفیــت جنین    هــای 
انتقــال یافتــه، درصــد النــه گزینــی و حاملگــی در گروهــی کــه 
همسرانشــان پیــش از ایــن صاحــب فرزنــد پســر بودند، نســبت 
بــه گروهــی کــه فقــط صاحــب فرزنــد دختــر بودنــد، بــه طــور 
معنــا داری باالتــر اســت و احتمــال ســقط بــه طــور معنــا داری 

ــد.  ــروه کاهــش می یاب ــن گ در ای
ــد  ــن پژوهــش نشــان می    ده ــج ای ــت: نتای ــی گف نصــر اصفهان
کــه  مردانــی  در   )Y( وای  کرومــوزوم  حــاوی  اســپرم های 
پیــش از ایــن صاحــب فرزنــد پســر بــوده انــد، در مقایســه بــا 
مردانــی کــه فاقــد فرزنــد پســر بودنــد، احتمــاال توانایــی تکوین 

ــد.  بیشــتری دارن
ــان در  ــگاه روی ــاوری پژوهش ــت فن ــکده زیس ــس پژوهش رئی
ــه  ــی ک ــه در زوج    های ــدان معناســت ک ــن ب ــزود: ای ــان اف اصفه
صاحــب فرزنــد پســر نمی    شــوند، ممکــن اســت کرومــوزوم وای 
)Y( مــرد ســالمت کافــی بــرای ایجــاد فرزنــد پســر را نداشــته 

باشــد. 
وی بــا بیــان اینکــه نتایــج ایــن پژوهــش در مجلــه بیــن المللــی 
پژوهشــگاه رویــان )IJFS( بــه چــاپ رســیده اســت، خاطرنشــان 
کــرد: تشــخیص پیــش از النــه گزینــی جنیــن )PGD( در زمــان 
حاضــر تنهــا روش بــرای تعییــن جنســیت فرزنــد مــورد نظــر 

اســت کــه شــانس بــاروری حــدود ۳0 تــا 40 درصــد دارد. 
ایــن پژوهشــگر تصریــح کــرد: بــا پیشــرفت هایــی کــه در علــم 
ــوان از بســیاری از بیمــاری هــای  ژنتیــک شــده اســت مــی ت
موروثــی بــا اســتفاده از روش تشــخیص پیــش از النــه گزینــی 

جنیــن )PGD( جلوگیــری کــرد. 
بــر اســاس گــزارش کانــال پژوهشــکده زیســت فنــاوری رویــان 
اصفهــان از دیگــر پژوهشــگران ایــن تحقیــق مــی تــوان بــه ثریا 
پناهــی، حمیــد گورابــی و مرضیــه توالیــی از پژوهشــگاه رویــان 

اشــاره کــرد. 
پژوهشــگاه رویــان از ســال ۱۳70 بنیــان نهــاده شــده اســت و 
در زمینــه هــای مختلــف ماننــد شــبیه ســازی، ســلول درمانــی 

و درمــان نابــاروری فعالیــت مــی کنــد. 
پژوهشــکده زیســت فنــاوری در اصفهــان یکــی از پژوهشــکده 
هــای ایــن پژوهشــگاه اســت کــه شــامل گروه هــای پژوهشــی 
مهندســی ژنتیــک، زیســت شناســی ســلول جنســی و گــروه 

زیســت فنــاوری اســت.

پنــج کاپ قهرمانــی تیمــی حاصــل تــالش اصفهــان در مســابقات کشــوری پــرس 
ســینه

در مســابقات پــرس ســینه قهرمانــی باشــگاههای کشــور کــه در شهرســتان مبارکــه 
برگــزار شــد، اســتان اصفهــان پنــج کاپ تیمــی دریافــت کــرد.

بــه گــزارش خبرنگارهفتــه نامــه شــمیم وطــن و بــه نقــل از روابــط عمومــی هیــات 
بدنســازی و پــرورش انــدام اســتان ، مســابقات پــرس ســینه قهرمانــی کشــور جــام 
ــازی  ــات بدنس ــی هی ــه میزبان ــاه ب ــرداد م ــت 25 م ــیف زاده از 2۳ لغای ــتاد س اس

شهرســتان مبارکــه برگــزار شــد.
در ایــن دوره از مســابقات حاصــل تــالش پــرس ســینه کاران اســتان اصفهــان پنــج 

کاپ تیمــی بــود.
بدیــن ترتیــب باشــگاه امیــد نجــف آبــاد در رده تیمــی نوجوانــان اول و تیــم هیــات 
ــن مســابقات را از آن  ــام دوم ای ــان در رده بزرگســاالن مق بدنســازی اســتان اصفه

خــود کــرد.
ــازی  ــات بدنس ــم هی ــوتان تی ــتر دو پیشکس ــک و مس ــتر ی ــن در رده مس همچنی
اســتان اصفهــان اول شــد و در رده ی پیشکســوتان مســتر ســه مقــام ســوم ایــن 

ــان رســید. ــدام اســتان اصفه ــرورش ان ــات بدنســازی و پ ــم هی ــه تی مســابقات ب
ــه ذکــر اســت علــی محمــد ســیالنی، غالمرضــا مظفــری، مجیــد کبیــری و  الزم ب

ــن دوره از مســابقات  ــان در ای ــتان اصفه ــوان داور از اس ــه عن ــدی ب ــی محم مجتب
ــه قضــاوت پرداختنــد. ب

ــان  ــان را پژم ــتان اصفه ــدام اس ــرورش ان ــازی و پ ــات بدنس ــم هی ــتی تی سرپرس
ــت . ــده داش ــان برعه ــر کریمی ــری آن را جعف ــی و مربیگ عدیل

پنج کاپ قهرمانی تیمی حاصل تالش اصفهان در مسابقات کشوری پرس سینه
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گزارش تصویری از آیین افتتاح و کلنگ زنی پروژه های عمرانی فرهنگی 
وخدماتی شهرداری کرکوند همزمان با هفته دولت

گزارش تصویری مراسم افتتاحیه مجموعه معراجیان وسالن ورزش باستانی 
پوریای ولی به مناسبت هفته دولت در شهر طالخونچه

روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر طالخونچه

روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر کرکوند
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مدیرعامل ذوب آهن اصفهان:

ذوب آهن از وضعیت زیان ده خارج شد
 صادرات 4۷۶ هزار تنی محصوالت در 4 ماه

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان در پی رسیدگی به تقاضای شهروند شاهین شهری عنوان کرد؛
شرکت گاز موظف به پاسخگویی صحیح و بموقع درچارچوب ضوابط قانونی است  

مدیرعامــل ذوب آهــن اصفهــان گفــت: حجــم صــادرات ذوب آهــن طــی 4 مــاه گذشــته 
47۶ هــزار تــن بــود کــه بــا نــرخ بین المللــی صــورت گرفتــه اســت.

بــه گــزارش شــمیم وطــن بــه نقــل از روابط عمومــی شــرکت ذوب آهــن،  احمــد صادقی  
اظهــار داشــت: براســاس آمــار در 4 مــاه گذشــته بیشــترین صــادرات ایــن شــرکت بــه 
ــه  ــن اینک ــت، ضم ــوده اس ــر ب ــی، اردن، مص ــده عرب ــارات متح ــان، ام ــورهای عم کش
ــه کشــورهایی همچــون تایلنــد و برخــی کشــورهای اروپایــی نیــز صــورت  صــادرات ب

گرفتــه اســت.

وی گفــت: حجــم صــادرات ذوب آهــن طــی 4 مــاه گذشــته 47۶ هزارتــن بــود کــه بــا 
نــرخ بین المللــی صــورت گرفــت و ارزش آن بالــغ بــر 200 میلیــون دالر اســت. ایــن در 
حالــی اســت کــه ذوب آهــن در ســال گذشــته در مجمــوع 700 هزارتــن صادرات داشــت.

مدیرعامــل ذوب آهــن اصفهــان دربــاره نــرخ محصــوالت فــوالدی گفــت: هم اکنــون نــرخ 
ایــن محصــوالت واقعــی اســت و بــا تمهیــدات مختلــف کنتــرل می شــود تــا فشــاری بــر 
مصرف کننــده وارد نیایــد. در واقــع نــرخ محصــوالت فــوالدی در کشــور هنــوز کمتــر از 
نرخ هــای بین المللــی اســت درحالی کــه در تمــام دنیــا، نــرخ ایــن محصــوالت در داخــل 
نســبت بــه نرخ هــای بین المللــی بیشــتر اســت و تنهــا در ایــران ایــن موضــوع برعکــس 

. ست ا
ــی  ــرخ بین الملل ــه ن ــه ب ــا توج ــی واردات ب ــای کنون ــه تعرفه ه ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
محصــوالت فــوالدی، مناســب اســت، گفــت: عــده ای از دالالن که ســابقه واردات شــمش 
بی کیفیــت بــه کشــور دارنــد، می خواهنــد در شــرایط فعلــی بــرای حــذف تعرفــه فشــار 

بیاورنــد تــا در زمــان مناســب از واردات ســود ببرنــد.

ــر  ــت زاده وزی ــا نعم ــوالد ب ــدگان ف ــه تولیدکنن ــن جلس ــه آخری ــاره ب ــا اش ــی ب صادق
ســابق صنعــت، معــدن و تجــارت گفــت: در آن جلســه مقــرر شــد واحدهــای فــوالدی، 
ــاری  ــوالت فش ــن محص ــرخ ای ــا ن ــند ت ــته باش ــبی داش ــی مناس ــای داخل عرضه ه
ــه  ــا دامپینــگ کشــورهایی ک ــه ب ــن مقابل ــن بی ــد. در ای ــدگان وارد نکن ــر مصرف کنن ب

ــت. ــم اس ــز مه ــد نی ــادر می کنن ــت ص ــوالت بی کیفی محص
وی در خصــوص سیاســت های صادراتــی ایــن شــرکت اظهــار داشــت: در حــال نهادینــه 
کــردن صــادرات در کشــورهایی هســتیم کــه بــازار مطمئــن، ثابــت و همیشــگی دارنــد و 

بازارهــای مقطعــی مدنظــر نیســت.
مدیرعامــل ذوب آهــن اصفهــان در خصــوص تولیــد ریــل گفــت: تولیــد 20 هزارتــن ریــل 
U۳۳ در برنامــه شــهریورماه ذوب آهــن قــرار دارد و پــس  از آن نیــز 20 هــزار تــن دیگــر 
تولیــد می شــود. در واقــع مطابــق قــرارداد در مجمــوع 40 هــزار تــن ریــل U۳۳ تولیــد و 
تحویــل راه آهــن جمهــوری اســالمی می شــود کــه بابــت بدهــی ذوب آهــن بــه راه آهــن 

ست. ا
وی افــزود: در تولیــد ریــل، مشــکل اصلــی ایــن اســت کــه راه آهــن تــوان پرداخــت بهــای 
ریــل را نــدارد امــا توافقــات خوبــی بیــن ایــن دو ســازمان صــورت گرفتــه تــا تولیــد ریــل 

و پرداخــت بهــای آن امکان پذیــر شــود.
ــوالت  ــر از محص ــایزهای بزرگ ت ــا س ــن ب ــای بال په ــد تیرآهن ه ــت: تولی ــی گف صادق
کنونــی تــا پاییــن فصــل پاییــز در نــورد ۶50 ایــن شــرکت آغــاز می شــود کــه قطعــاً 

منافــع اقتصــادی خوبــی بــرای ذوب آهــن خواهــد داشــت.
وی تصریــح کــرد: ذوب آهــن اصفهــان به عنــوان یکــی از تولیدکننــدگان عمــده فــوالد 
کشــور، بــا مجموعــه اقدامــات انجــام  شــده از زیــان دهــی خــارج گردیــد و بــه یــک واحد 
تولیــدی ســودده تبدیــل شــد. در واقــع ایــن اقدامــات و ازجملــه مدیریــت صرفه جویــی 
ــوالت  ــده محص ــت تمام ش ــد، قیم ــب ش ــده موج ــت تمام ش ــش قیم ــت کاه و نهض
ــه  ــورم، افزایــش قیمــت مــواد اولیــه نســبت ب ــا وجــود ت ذوب آهــن در ســال جــاری ب

ســال ۹4 کمتــر باشــد.
ــه شــرایط خــوب ذوب آهــن و افزایــش تولیــد ایــن  ــا اشــاره ب مدیرعامــل ذوب آهــن ب
مجتمــع عظیــم صنعتــی گفــت: ذوب آهــن یــک کشــتی به گل نشســته بــود کــه از آن 
ــج بدهی هــای  ــد به تدری ــا بتوان ــه ســوددهی رســید ت ــه مرحل شــرایط خــارج شــد و ب

ســنگین خــود را پرداخــت کنــد.
ــا  ــن بدهی ه ــده و ای ــاز ش ــادن آغ ــازمان ها و مع ــای س ــت بدهی ه ــزود: پرداخ وی اف
ــه  ــی ب ــت و بده ــر اس ــال تهات ــی در ح ــای مالیات ــت. بدهی ه ــه اس ــیار کاهش یافت بس
بانک هــا از جملــه بدهــی 700 میلیــارد تومــان بــه بانــک رفــاه نیــز پرداخــت می شــود. 
ــن  ــا ذوب آه ــرد ت ــورت می گی ــال ص ــی 5 س ــج و ط ــا به تدری ــن بدهی ه ــت ای پرداخ
ــد  ــوان تولی ــه ت ــود ک ــرو ش ــادی پیش ــد اقتص ــک واح ــه ی ــل ب ــاره تبدی ــان دوب اصفه

ــی در ســطح گســترده دارد. ــم و صادرات محصــوالت مه

۱0۱.7۳- چــون تحدیــد حــدود ششــدانگ یکبــاب خانــه  پــالک 
۱5۶فرعــی از ۱۱  - اصلــی واقــع در بخش۸ثبــت اصفهــان کــه 
ــده اســت  ــل نیام ــد حــدود آن بعم ــی تحدی ــده ثبت ــق پرون طب
ــن  ــون تعیی ــاده ۱۳ قان ــل م ــتور تبصــره ذی ــه دس ــا ب ــک بن این
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند 
ــوی   ــال مرتض ــید کم ــای س ــای آق ــق تقاض ــر طب ــمی و ب رس
فرزنــد ســیدمصطفی  تحدیــد حــدود ملــک مرقــوم در روزیــک 
شــنبه  مــورخ ۹۶/0۶/2۶ ســاعت ۹ صبــح در محــل شــروع و بــه 
عمــل خواهــد آمد.لــذا بموجــب ایــن آگهــی بــه کلیــه مالکیــن و 
ــن  ــرر در ای ــه در روز و ســاعت مق ــن اخطــار میگــردد ک مجاوری
ــن و صاحبــان  آگهــی،در محــل حضــور یابند،اعتراضــات مجاوری
امــالک مطابــق مــاده 20 قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت 
مجلــس تحدیــدی تــا ۳0 روز پذیرفتــه خواهدشــد و طبــق تبصره 
2 مــاده واده قانــون تعییــن تکلیــف پرونــده هــای معترضــی ثبت 
ــن  ــه ای ــراض ب ــخ تســلیم اعت ــاه از تاری ــک م ــرض ظــرف ی معت
اداره بایســتی بــا تقدیــم دادخواســت بــه مرجــع ذیصــالح قضائــی 
گواهــی تقدیــم دادخواســت را اخــذ و بــه ایــن اداره تســلیم نماید.

ضمنــاً چنانچــه روز تحدیــد حــدود مصــادف بــا روز تعطیــل یــا 
تعطیــالت باشــد تحدیــد حــدود بــه روز اول کاری بعــد از تعطیــل 

ســاعت ۹ صبــح موکــول خواهــد شــد. ۹۶/0۳0۱/الــف/م
تاریخ انتشار  :    ۱۳۹۶/0۶/۱  
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ــاب ســاختمان  ــد حــدود ششــدانگ یکب ۱05.7۸- چــون تحدی
پــالک ۳7۳۶فرعــی از 2  - اصلــی واقــع در بخش۹ثبــت اصفهــان 
کــه طبــق پرونــده ثبتــی تحدیــد حــدود آن بعمــل نیامــده اســت 
ــن  ــون تعیی ــاده ۱۳ قان ــل م ــتور تبصــره ذی ــه دس ــا ب ــک بن این
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند 
رســمی و بــر طبــق تقاضــای آقــای خانعلــی رشــیدی چغاخــور  
ــک  ــوم در روز ی ــک مرق ــدود مل ــد ح ــی  تحدی ــد راه عل فرزن
شــنبه  مــورخ ۹۶/0۶/2۶ ســاعت ۹ صبــح در محــل شــروع و بــه 
عمــل خواهــد آمد.لــذا بموجــب ایــن آگهــی بــه کلیــه مالکیــن و 
ــن  ــرر در ای ــه در روز و ســاعت مق ــن اخطــار میگــردد ک مجاوری
ــن و صاحبــان  آگهــی،در محــل حضــور یابند،اعتراضــات مجاوری
امــالک مطابــق مــاده 20 قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت 
مجلــس تحدیــدی تــا ۳0 روز پذیرفتــه خواهدشــد و طبــق تبصره 
2 مــاده واده قانــون تعییــن تکلیــف پرونــده هــای معترضــی ثبت 
ــن  ــه ای ــراض ب ــخ تســلیم اعت ــاه از تاری ــک م ــرض ظــرف ی معت
اداره بایســتی بــا تقدیــم دادخواســت بــه مرجــع ذیصــالح قضائــی 
گواهــی تقدیــم دادخواســت را اخــذ و بــه ایــن اداره تســلیم نماید.
ضمنــاً چنانچــه روز تحدیــد حــدود مصــادف بــا روز تعطیــل یــا 
تعطیــالت باشــد تحدیــد حــدود بــه روز اول کاری بعــد از تعطیــل 

ســاعت ۹ صبــح موکــول خواهــد شــد . ۹۶/0۳0۱/الــف/م
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ایــن اجــرای احــکام در نظــر دارد در خصــوص پرونــده ۹40۱۱۸ 
اجــرای احــکام حقوقــی شــعبه دوم امــوال اقــای بهــروز ســعیدی 
ــه  ــور ب ــا احمدپ ــای احمدرض ــات اق ــال مطالب ــه را در قب مبارک
مشــخصات زیــر از طریق مزایــده به تاریــخ روز یکشــنبه ۹۶/۶/2۶ 
ســاعت ۱0 صبــح بــه فــروش برســاند شــرکت کننــدگان موظــف 
بــه پرداخــت ده درصــد قیمــت پایــه بــه صــورت فــی المجلــس 
بــه حســاب ســپرده شــماره 2۱7۱2۹02۹۹00۸ نــزد بانــک ملی 
ــده ظــرف  ــده مزای ــی باشــند و چنانچــه برن ــه م مرکــزی مبارک
مهلــت ۳0 روز مابقــی قیمــت مــورد مزایــده را بــه حســاب مذکور 
ــده  ــا از مزای ــد و ی ــن اجــرا ننمای ــم ای ــرا تقدی ــز و قبــوض ان واری
انصــراف دهــد ده درصــد تودیــع شــده وی پــس از کســر هزینــه 
هــای مزایــده بــه نفــع دولــت ضبــط خواهــد شــد بــرای بازدیــد از 
امــوال شــرکت کننــدگان تــا پنــج روز قبــل از مزایــده مــی توانند 

بــه ایــن اجــرای احــکام مراجعــه نماینــد. 
محــل انجــام مزایــده: اجــرای احــکام حقوقــی شــعبه دوم 

دادگســتری مبارکــه ســاختمان شــماره 2- طبقــه ۱
مــال مــورد مزایــده عبــارت اســت از: شــش دانــگ یک بــاب منزل 
مســکونی یــک طبقــه واقــع در مبارکــه صفاییــه محلــه ۱ خیابان 
محمــدی بــن بســت اول پــالک ۳4 کــد پســتی ۸4۹4۱۳5۱۹۱ 
ــک ۱۳۶۹/۶۹۳ و  ــماره مل ــه ش ــمی ب ــت رس ــند مالکی دارای س
شــماره ثبــت ۱۶70۹ بخــش ۹ ثبتــی اصفهــان دارای عرصــه ای 
بــه مســاحت موجــود ۳5۶ متــر مربــع و زیربنــای ۱۸4 متــر مربع 
و ســه خوابــه بصــورت اســکلت بتونــی و دیــوار باربــر بــا ســقف 
بتونــی پیــش ســاخته بــا مصالــح کــف هــا موزاییــک کاری بدنــه 
گــچ رویــه و نقاشــی و دربهــای داخلــی چوبــی و بیرونــی آهنــی با 
حفــاظ دارای ســرویس بهداشــتی و اشــپزخانه تــا ســقف کاشــی 
کاری بــا کابینــت فلــزی کــف حیــاط ضلــع جنوبــی موزاییــک و 
دیوارهــای حیــاط آجــر 5 ســانتی نمــا و دارای پارکینــگ مســقف 
بــا ســقف ســبک در گوشــه حیــاط سیســتم سرمایشــی کولــر و 
سیســتم گرمایشــی بخــاری گازســوز دارای یــک حیــاط خلــوت 
ــا کــف موزاییــک و دیوارهــا آجــر 5 ســانتی  در ضلــع شــمالی ب
و دارای انشــعابات آب و بــرق و گاز و فاضــالب کــه ارزش عرصــه 
و اعیــان و درب و دیــوار و محوطــه ســازی و امتیــازات ملــک بــا 
عنایــت بــه موقعیــت و ابعــاد و نــوع ســاختمان و نــرخ معامــالت 
روز توســط هیــات ۳ نفــره کارشناســان رســمی دادگســتری بــه 
مبلــغ 2۳0/000/000 تومــان ) دویســت و ســی میلیــون تومــان ( 
بــراورد و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی فروختــه خواهــد شــد. 

۹۶/0۳2۱/الف م 
مدیر اجرای احکام حقوقی شعبه دوم دادگستری مبارکه

ــاب ســاختمان   ــد حــدود ششــدانگ یکب ۱02.74- چــون تحدی
پــالک ۱۸00فرعــی از 40  - اصلــی واقــع در بخش۸ثبــت 
ــل  ــدود آن بعم ــد ح ــی تحدی ــده ثبت ــق پرون ــه طب ــان ک اصفه
ــاده ۱۳  ــل م ــره ذی ــتور تبص ــه دس ــا ب ــک بن ــت این ــده اس نیام
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های 
ــی حاجــی  ــای عل ــق تقاضــای آق ــر طب ــد ســند رســمی و ب فاق
کریمــی  فرزنــد صــادق  تحدیــد حــدود ملــک مرقــوم در روز یک 
شــنبه  مــورخ ۹۶/0۶/2۶ ســاعت ۹ صبــح در محــل شــروع و بــه 
عمــل خواهــد آمد.لــذا بموجــب ایــن آگهــی بــه کلیــه مالکیــن و 
ــن  ــرر در ای ــه در روز و ســاعت مق ــن اخطــار میگــردد ک مجاوری
ــن و صاحبــان  آگهــی،در محــل حضــور یابند،اعتراضــات مجاوری
امــالک مطابــق مــاده 20 قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت 
مجلــس تحدیــدی تــا ۳0 روز پذیرفتــه خواهدشــد و طبــق تبصره 
2 مــاده واده قانــون تعییــن تکلیــف پرونــده هــای معترضــی ثبت 
ــن  ــه ای ــراض ب ــخ تســلیم اعت ــاه از تاری ــک م ــرض ظــرف ی معت
اداره بایســتی بــا تقدیــم دادخواســت بــه مرجــع ذیصــالح قضائــی 
گواهــی تقدیــم دادخواســت را اخــذ و بــه ایــن اداره تســلیم نماید.

ضمنــاً چنانچــه روز تحدیــد حــدود مصــادف بــا روز تعطیــل یــا 
تعطیــالت باشــد تحدیــد حــدود بــه روز اول کاری بعــد از تعطیــل 

ســاعت ۹ صبــح موکــول خواهــد شــد. ۹۶/0۳0۱/الــف/م
تاریخ انتشار  :    ۱۳۹۶/0۶/۱  
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۱0۳.75.7۶- چــون تحدیــد حــدود ششــدانگ یکباب ســاختمان  
پــالک ۱57فرعــی از ۱۱  - اصلــی واقــع در بخش۸ثبــت اصفهــان 
کــه طبــق پرونــده ثبتــی تحدیــد حــدود آن بعمــل نیامــده اســت 
ــن  ــون تعیی ــاده ۱۳ قان ــل م ــتور تبصــره ذی ــه دس ــا ب ــک بن این
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند 
ــزدان بخــش عســگری و  ــای ی ــق تقاضــای آق ــر طب رســمی و ب
شــریک  فرزنــد عباســعلی  تحدیــد حــدود ملــک مرقــوم در روز 
یــک شــنبه  مــورخ ۹۶/0۶/2۶ ســاعت ۹ صبــح در محل شــروع و 
بــه عمــل خواهــد آمد.لــذا بموجــب ایــن آگهــی بــه کلیــه مالکین 
و مجاوریــن اخطــار میگــردد کــه در روز و ســاعت مقــرر در ایــن 
ــن و صاحبــان  آگهــی،در محــل حضــور یابند،اعتراضــات مجاوری
امــالک مطابــق مــاده 20 قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت 
مجلــس تحدیــدی تــا ۳0 روز پذیرفتــه خواهدشــد و طبــق تبصره 
2 مــاده واده قانــون تعییــن تکلیــف پرونــده هــای معترضــی ثبت 
ــن  ــه ای ــراض ب ــخ تســلیم اعت ــاه از تاری ــک م ــرض ظــرف ی معت
اداره بایســتی بــا تقدیــم دادخواســت بــه مرجــع ذیصــالح قضائــی 
گواهــی تقدیــم دادخواســت را اخــذ و بــه ایــن اداره تســلیم نماید.

ضمنــاً چنانچــه روز تحدیــد حــدود مصــادف بــا روز تعطیــل یــا 
تعطیــالت باشــد تحدیــد حــدود بــه روز اول کاری بعــد از تعطیــل 

ســاعت ۹ صبــح موکــول خواهــد شــد . ۹۶/0۳0۱/الــف/م
تاریخ انتشار  :    ۱۳۹۶/0۶/۱   
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۱04.77- چــون تحدیــد حــدود ششــدانگ یکبــاب خانــه 
پــالک ۱5۸فرعــی از ۱۱  - اصلــی واقــع در بخش۸ثبــت 
ــد حــدود آن بعمــل  ــی تحدی ــده ثبت ــق پرون ــه طب ــان ک اصفه
ــاده ۱۳  ــل م ــه دســتور تبصــره ذی ــا ب ــک بن ــده اســت این نیام
ــاختمان  ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی قان
ــای شــفیع  ــر طبــق تقاضــای آق ــد ســند رســمی و ب هــای فاق
ســلیمانی بابــادی  فرزنــد علــی  تحدیــد حــدود ملــک مرقــوم 
در روز یــک شــنبه  مــورخ ۹۶/0۶/2۶ ســاعت ۹ صبــح در 
محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمد.لــذا بموجــب ایــن آگهــی 
ــه در روز و  ــردد ک ــار میگ ــن اخط ــن و مجاوری ــه مالکی ــه کلی ب
ســاعت مقــرر در ایــن آگهــی،در محــل حضــور یابند،اعتراضــات 
مجاوریــن و صاحبــان امــالک مطابــق مــاده 20 قانــون ثبــت از 
تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس تحدیــدی تــا ۳0 روز پذیرفتــه 
خواهدشــد و طبــق تبصــره 2 مــاده واده قانــون تعییــن تکلیــف 
پرونــده هــای معترضــی ثبــت معتــرض ظــرف یــک مــاه از تاریخ 
تســلیم اعتــراض بــه ایــن اداره بایســتی بــا تقدیــم دادخواســت 
بــه مرجــع ذیصــالح قضائــی گواهــی تقدیــم دادخواســت را اخــذ 
و بــه ایــن اداره تســلیم نماید.ضمنــاً چنانچــه روز تحدیــد حــدود 
مصــادف بــا روز تعطیــل یــا تعطیــالت باشــد تحدیــد حــدود بــه 
روز اول کاری بعــد از تعطیــل ســاعت ۹ صبــح موکــول خواهــد 

ــف/م ــد. ۹۶/0۳0۱/ال ش
تاریخ انتشار  :    ۱۳۹۶/0۶/۱  
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آگهي تحدید حدود اختصاصی

آگهي تحدید حدود اختصاصی

آگهي تحدید حدود اختصاصی

آگهي تحدید حدود اختصاصیآگهي تحدید حدود اختصاصی

اگهی مزایده اموال غیر منقول

ــه شــکایت شــهروند شــاهین  مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان اصفهــان، در پاســخ ب
شــهری متقاضــی انشــعاب گاز از شــرکت ملــی گاز ایــران مبنــی برعــدم رســیدگی به 
تقاضــای وی پــس از گذشــت ســه مــاه ، بیــان داشــت: اداره گاز شــاهین شــهرموظف 
ــی  ــط قانون ــن شــهروند در چارچــوب ضواب ــه تقاضــای ای ــه پاســخگویی مناســب ب ب
ــذر  ــی ع ــد از متقاض ــت بای ــده اس ــی ش ــوص کوتاه ــن خص ــه در ای ــوده و چنانچ ب

خواهــی شــود.
بــه گــزارش شــمیم وطــن از روابــط عمومــی، محمــد عالیــی از شــهروندان شــاهین 
ــن شهرســتان درخواســت انشــعاب گاز  ــه اداره گاز ای ــه ب ــا مراجع شــهر اصفهــان  ب
بــرای یــک بــاب  مغــازه اســتیجاری  مــی نمایــد کــه کارکنــان نصــب و انشــعابات 
ــرای اجــرای  ــای الزم ب ــی وی در خصــوص مجــوز ه ــه راهنمای ــن اداره،نســبت ب ای

انشــعاب مذکــور اقــدام مــی نماینــد.
ــس از بررســی کارشناســان نصــب و انشــعابات اداره گاز شــاهین شــهر مشــخص  پ
مــی شــودکه وی پروانــه کســب نداشــته و عــالوه بــرآن  یــک انشــعاب گاز غیرمجــاز 
نیــز از مغــازه همجــوار بــه محــل مــورد نظــر متصــل شــده اســت کــه بــا راهنمایــی 
ــه  ــن ارائ ــی و همچنی ــر قانون ــن انشــعاب غی ــع آوری ای ــه جم ــدام ب ــان اق کارشناس

ــد. ــرای عملیــات حفــاری و مســتندات الزم مــی نمای مجــوز  شــهر داری ب
ســید مصطفــی علــوی، بیــان داشــت: شــرکت گاز اســتان اصفهــان، ســاالنه هزینــه 
ــتان  ــر اس ــده در سراس ــه صــورت پراکن ــه ب ــعاباتی ک ــرای نصــب انش ــی را ب هنگفت
تقاضــا مــی شــود پرداخــت مــی کنــد، ایــن تقاضــا هــا بایــد جمــع آوری شــود تــا 

ــکار گرفتــه شــود . ــکار مناســب ب ــرای اجــرای آن پیمان ب
ــه  ــدارک ب ــه م ــای الزم و ارائ ــوز ه ــذ  مج ــا واخ ــت تقاض ــان ثب ــت: از زم  وی گف
ــعاب  ــدت 20روز، انش ــرف م ــن ظ ــور میانگی ــه آن، بط ــا ادارات تابع ــرکت گاز ی ش

ــود. ــی ش ــل م ــب و تحوی ــی نص ــه متقاض ــده ب ــت ش درخواس
ــتان  ــرکت گاز اس ــت: در ش ــار داش ــان، اظه ــتان اصفه ــرکت گاز اس ــل ش مدیرعام
   )CRM( ــا مشــتریان ــاط ب ــا و  ســامانه ارتب ــن گوی ــر طــرح تکریم،تلف ــان، دفت اصفه
ــای  ــت ه ــنهادات و درخواس ــد شکایات،پیش ــی توانن ــترکین م ــه مش ــود دارد ک وج
خــود را بــه صــورت حضــوری یــا از طریــق وب ســایت الکترونیکــی ایــن شــرکت بــه 

آدرس؛ www.nigc-isfahan.ir  یــا از طریــق ســامانه پیــام کوتــاه ۳000۳۱۹4  بــه ایــن 
ــا ظــرف مــدت حداقــل ســه روز کاری مــورد رســیدگی و  شــرکت انتقــال دهنــد ت

پاســخگویی قــرار گیــرد.
 مهنــدس علــوی بــا تاکیــد بــر اینکــه، شــرکت گاز اســتان اصفهــان، یــک شــرکت 
خدماتــی مشــتری مــدار و مردمــی اســت، کارکنــان طــرح تکریــم ایــن شــرکت گاهــاً 
جهــت بررســی مشــکالت آنهــا در راســتای توســعه گازرســانی کیلومترهــا  مســافت 
را  در ســطح اســتان طــی مــی کنندتــا لبخنــد رضایــت بــر لبــان مشــترکین نشــانده 

شــود.
ــوع،  ــوری موض ــی ف ــتور بررس ــس از دس ــاخت:  پ ــان س ــر نش ــان خاط وی، در پای
بالفاصلــه علمــک متقاضــی نصــب گردیــد تــا در چارچــوب ضوابــط  اشــتراک پذیــری 

وی نیــز  انجــام شــود

نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان :

سند استراتژی اتاق بازرگانی اصفهان رونمایی می شود

ــیون  ــه کمیس ــمین جلس ــی در شش ــی رناس ــن ،  مصطف ــمیم وط ــزارش ش ــه گ ب
ــح کــرد: ســند اســتراتژی  ــی اصفهــان، تصری ــاق بازرگان ــش ات سیاســت گذاری و پای
اتــاق بازرگانــی اصفهــان، ۸00 صفحــه و شــامل ۱۳ جلــد اســت کــه عــالوه بــر ۱۱ 
کمیســیون اصلــی ۶4 کمیتــه زیرمجموعــه را تحــت پوشــش قــرار داده و بــرای هــر 

کمیتــه اســتراتژی تعریــف کــرده اســت.  
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــازار جهانــی در منطقــه خاورمیانــه اســت، افــزود: آســیای 
ــن  ــانی از ای ــد به آس ــت نبای ــان اس ــی جه ــازار مصرف ــن ب ــی بزرگ تری ــه و غرب میان

بــازار صرفــه نظــر کــرد.
ــان در  ــی اصفه ــاق بازرگان ــد شــهری ات ــس کمیســیون گردشــگری و برن ــب ریی نای
ــا  ایــن جلســه گفــت: شــورای هماهنگــی توســعه پایــدار اتــاق بازرگانــی اصفهــان ب

ــی  ــتان و آسیب شناســی آن در بخــش اجرای ــدف بررســی مســیرهای توســعه اس ه
ــود. ــدازی می ش ــاق راه ان ات

علــی کرباســی زاده افــزود: در ســند توســعه پایــدار ســازمان ملــل متحــد ۱7 بخــش 
ــره  ــان به ــدار اســتان اصفه ــرای توســعه پای ــوان از آن ب ــه می ت ــی شــده ک پیش بین

گرفــت.
وی بــا اشــاره بــه ســرمایه گذاری بســیار در بخــش صنعــت ایــران طــی چنــد دهــه 
گذشــته، گفــت: توســعه صنعتــی باعــث افزایــش آلودگــی محیط زیســت شــده کــه 

ــع اســت. ــدار در توســعه صنای ــه توســعه پای ــل آن بی توجهــی ب ــن دلی مهم تری
نایــب رییــس کمیســیون گردشــگری و برنــد شــهری اتــاق بازرگانــی اصفهــان رشــد 
ــه  بی تناســب مراکــز آمــوزش در اســتان اصفهــان را نشــان دیگــری از بی توجهــی ب
توســعه پایــدار دانســت و افــزود: باوجــود تعــدد دانشــگاه ها و مراکــز آموزشــی عالــی، 

نیــروی انســانی موردنیــاز بخش هــای اقتصــادی اســتان  آمــوزش داده نمی شــود.
وی تاکیــد: ســرمایه گذار خارجــی هوشــمند اســت و براســاس مولفــه هــای توســعه 

ــود. ــدار جــذب می ش پای
کرباســی زاده اضافــه کــرد: در هــر فعالیــت اســتان بایــد نــگاه توســعه پایــدار داشــته 

باشــیم و هــر توســعه و رشــدی را بــه منزلــه توســعه پایــدار تعریــف نکنیــم.
محمدرضــا ابــکا عضوکمیســیون سیاســت گذاری و پایــش اتــاق بازرگانــی اصفهــان در 
ایــن جلســه خواســتار عارضه یابــی از برنامه هــای توســعه طــی چنــد دهــه گذشــته 
در اســتان اصفهــان شــد و گفــت: بــرای جلوگیــری از توســعه ناپایــدار اســتان بایــد 

ــا انجــام داد. ــدار و بررســی مزیت ه ــزی براســاس توســعه پای برنامه ری
مهــدی جعفــر پیشــه نایــب رییــس کمیســیون تشــکل های اتــاق بازرگانــی اصفهــان 
در ایــن جلســه خواســتار مشــارکت ســازمان های دولتــی اســتان در شــورای 
ــتان  ــایل اس ــد مس ــورا می توان ــن ش ــزود: ای ــد و اف ــدار  ش ــعه پای ــی توس هماهنگ

ــد. ــال کن ــدار دنب ــعه پای ــدگاه توس ــان را از دی اصفه

با حکمی از سوی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
طاهره چنگیز سرپرست دانشگاه علوم 

پزشکی اصفهان شد
بــا حکمــی از ســوی وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش 
ــوم پزشــکی  پزشــکی طاهــره چنگیــز سرپرســت دانشــگاه عل

ــد. ــان ش اصفه
بــه گــزارش شــمیم وطــن، بــا حکمــی از ســوی وزیــر 
چنگیــز  طاهــره  پزشــکی  آمــوزش  و  درمــان  بهداشــت، 

اصفهــان شــد. پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  سرپرســت 
ــرای  ــکی و دکت ــوزش پزش ــام آم ــتاد تم ــز اس ــره چنگی طاه
ــوژی در دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان  تخصصــی فارماکول
ــی  ــکی عموم ــوزش پزش ــورای آم ــر ش ــر دبی ــال حاض و در ح
ــردی  ــات راهب ــی تحقیق ــز مل ــاور مرک ــت و مش وزارت بهداش
آمــوزش پزشــکی ایــن وزارتخانــه اســت. وی در ابتــدای 
دولــت یازدهــم نیــز معــاون آموزشــی دانشــگاه علــوم پزشــکی 

ــود. ــان ب اصفه
ــوم  ــگاه عل ــت دانش ــری ریاس ــا اصغ ــن غالمرض ــش از ای پی
پزشــکی اصفهــان را بــر عهــده داشــت، وی نیــز در حکمــی از 
ســوی وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی بــه ســمت 
ــوب  ــذا و دارو وزارت منص ــازمان غ ــس س ــر و رئی ــاون وزی مع

شــد.
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش ــط عموم ــر رواب ــه مدی ــه گفت ب
اصفهــان مراســم تودیــع و معارفــه بــه زودی اعــالم می شــود.
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) المستدرک، ج۵(

بــا هــدف ترویــج مصــرف صحیــح و بهینــه آب،  تابلوهــای فرهنگ شــهروندی 
ــرف آب«  ــوی مص ــالح الگ ــی در   «اص ــی و عمل ــای علم ــان راهکاره ــه بی ب

اختصــاص یافتــه اســت.
بــه گــزارش شــمیم وطــن از شهرســتان مبارکــه بــا توجه محــدود بــودن منابع 
آب و ضــرورت صرفــه جویــی در مصــرف آن، در ایــن دوره از تابلوهــای فرهنگ 
شــهروندی شــهرداری مبارکــه، بــه موضــوع کــم آبی  و ضــرورت بازبینی شــیوه 
هــای مصــرف آب، اشــاره شــده و راهکارهــای دقیقــی جهــت اصــالح مصــرف، 

بــه شــهروندان ارائه شــده اســت.
بنــا بــر ایــن گــزارش، در ایــن تابلوهــا بــه مــواردی نظیــر بســتن شــیر آب در 
هنگام ظرف شســتن و مســواک زدن، اســتفاده از ســطل در شســتن ماشــین، 

دوش گرفتــن در زمــان محــدود و ... اشــاره  شــده اســت.
در ایــن تابلوهــا بــه مــواردی نظیــر »ارزش زایــد الوصــف هــر قطــره آب«  ، » 
توجــه بــه نســل آینــده«  و » حفــظ منابــع آبــی بــرای آنهــا » اشــاره شــده 

اســت.
دســت انــدرکاران صنعــت آب کشــور معتقدنــد: صرفــه جویــی در مصــرف آب 
ــی کــردن آن  یــک فرهنــگ اســت کــه هــم اینــک نهادینــه ســازی و اجرای
در بیــن مــردم بــا توجــه بــه بحــران خشکســالی، بــه یــک ضــرورت اجتنــاب 

ناپذیــر تبدیــل شــده اســت.
لــذا بــا توجــه بــه اهمیــت ایــن ســرمایه الهــی انجــام  اقدامــات فرهنگــی در 
زمینــه مصــرف صحیــح و بهینــه آب نقــش عظیمــی در پیشــگیری از ایــن 

بحــران ایفــا مــی کنــد کــه در ایــن راســتا اقدامــات فرهنگــی کمیتــه فرهنــگ 
شــهروندی شــهرداری مبارکــه قابــل تقدیــر اســت.

دبیرکمیته فرهنگ شهروندی شهرداری مبارکه:
تابلوهــای فرهنــگ شــهروندی صرفــه جویــی در مصــرف آب را هشــدار مــی 

دهــد.
دبیــر کمیتــه فرهنــگ شــهروندی شــهرداری مبارکــه گفــت: از دهــه آخــر 
مــرداد مــاه تابلوهــای فرهنــگ شــهروندی صرفــه جویــی در مصــرف آب را بــه 

شــهروندان گوشــزد مــی کنــد.
ســجاد کیانــی اظهــار کــرد:  تابلوهــای کمیتــه فرهنــگ شــهروندی در .... نقطه 

از شــهر مبارکــه نصب شــده اســت.

وی افــزود: در همیــن راســتا تابلوهــای فرهنــگ شــهروندی بــه موضــوع صرفه 
ــا آن  ــراد ب ــزرگ کشــور اســت و اف جویــی در آب کــه اکنــون نیــز معضــل ب

دســت و پنچــه نــرم مــی کننــد، مــی پــردازد.
ــاره  ــا اش ــه ب ــه در ادام ــهرداری مبارک ــهروندی ش ــگ ش ــه فرهن ــر کمیت دبی
بــه اینکــه طبــق نظرســنجی هــای انجــام شــده تاثیرگــذاری و بازخوردهــای 
تابلوهــای کمیتــه فرهنگ شــهروندی از ســایر تابلوهــای تبلیغاتی بیشــتر بوده 
اســت، ادامــه داد: تابلوهــای تبلغــات شــهری ۸5 درصــد بازدیــد کننــده دارد و 

بــرروی بیــش از ۶0 درصــد از شــهروندان تاثیــر گــذار اســت.
ــای  ــه روی تابلوه ــی ک ــام های ــد پی ــد بدانن ــهروندان بای ــت: ش ــی گف کیان

ــد. ــی دارن ــی و روای ــع علم ــرد، مناب ــی گی ــرار م ــهروندی ق ش
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بیانگر دیدگاه های نشریه نیست

صاحب امتیاز ، مدیر مسئول و سردبیر: محمـد فتحی

fathi.mobarakeh@gmail.com :ایمیل سردبیر
نشانی : مبارکه / خیابان بسیج شمالی   تلفکس :524۱۸0۹2 

چاپخانه : رسانه برتر

دفتر اصفهان : خیابان حکیم نظامی / خیابان حسین آباد / روبروی بانک صادرات  تلفکس:2۹۹۹ ۳۶2۸

تحریریه : نعیمه قنبری ، رضا احمدپور جانشین مدیر مسئول : مجید مظاهری

با هدف ترویج مصرف بهینه آب، انجام گرفت:

اختصاص تابلوهای فرهنگ شهروندی به آموزش راهكارهای علمی و عملی در مصرف بهینه آب

جناب آقای مهندس سید محسن هاشمی

انتخــاب شایســته جنابعالــی را کــه دارای ســوابق روشــن مدیریتــی در ایفــای خدمــت 
ــه  ــتید را ب ــه هس ــهرداری مبارک ــدد ش ــای متع ــئولیت ه ــردم در مس ــه م ــته ب شایس

ســمت شــهردار مبارکــه تبریــک عــرض مــی نمائیــم.

جناب آقای دکتر سجاد خالوزاده

انتخــاب بجــا و شایســته ی جنابعالــی بــه عنــوان رئیــس شــورای اســالمی شــهر مبارکه 
ــما در  ــته ی ش ــر جس ــتگی های ب ــت و شایس ــدی، لیاق ــد، کارآم ــر تعه ــه بیانگ را ک
صحنه هــای خدمــت صادقانــه بــه شــهرمان اســت را تبریــک عــرض نمــوده و موفقیــت 

و ســربلندی شــما را از درگاه خداونــد منــان مســئلت داریــم.

جناب آقای مهندس قاسمیان

انتخــاب بجــا و شایســته ی جنابعالــی بــه عنــوان نائــب رئیــس شــورای اســالمی شــهر 
مبارکــه را کــه بیانگــر تعهــد، کارآمــدی، لیاقــت و شایســتگی های بــر جســته ی شــما 
ــوده و  ــرض نم ــک ع ــت را تبری ــهرمان اس ــه ش ــه ب ــت صادقان ــای خدم در صحنه ه

ــم. ــئلت داری ــان مس ــد من ــما را از درگاه خداون ــربلندی ش ــت و س موفقی

شورای هیئات مذهبی شهرستان مبارکه

اتاق اصناف شهرستان مبارکه

روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر مبارکه


