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مقام معظم رهبری در دیدار فرماندهان نیروی دریایی ارتش:

نیروی دریایی در خط مقدم دفاع از کشور است
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مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه در سیزدهمین سمپوزیوم بینالمللی روابط عمومی مطرح کرد؛

پایداری ،پاسخگویی و شفافیت سه استراتژی اصلی فوالدمبارکه در حوزۀ
ارتباطات و مسئولیتهای اجتماعی
3

هفته نامه اقتصادي  -اجتماعي استان اصفهان
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انتقال آب به روش زیرآبی

بازدید استاندار از پروژه بزرگ تقاطع غیر هم
سطح شهیدان حجتی
6
معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی
عمران شهرهای جدید:

فعالیت های شرکت عمران بهارستان بسیار
خوب و گسترده است
6
نايب رييس اتاق بازرگاني اصفهان خبر داد؛

کرسی روان تنی برای فعاالن اقتصادی
در اتاق بازرگاني اصفهان تشكيل مي شود
5

ردپای نابودی زاینده رود این بار در کرمان
ّ

برادر گرانقدر جناب آقاى مهندس علی اکبر محمودی
انتصــاب بــه جــا و شایســته جنابعالــی رابــه عنــوان شــهردار شــهر دیزیچــه کــه
بیانگــر تعهــد ،کارآمــدی ،لیاقــت و شایســتگی هــای بــر جســته در صحنههــای
ـت
ـوده  ،موفقیـ
ـرض نمـ
ـک عـ
ـت تبریـ
ـامی اسـ
ـن اسـ
ـام و میهـ
ـه نظـ
ـه بـ
ـت صادقانـ
خدمـ
و ســربلندی شــما را از درگاه خداونــد منــان مســئلت دارم.

مدیر مسئول موسسه فرهنگی هنری کمال الملک

شهردار مبارکه:

شهرداری مبارکه برای سرمایه گذاران
مشتاقانه فرش قرمز پهن می کند

8

مراسم تجلیل از بسیجیان نمونه حوزه ادارت
شهرستان مبارکه به مناسبت هفته بسیج 6

فرصت های شغلی در شهرستان مبارکه 5
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اولین جلسه تعامل شرکت
عمران و شهرداری بهارستان

6

برادرگرامی جناب آقای مهندس عیسی بهمنی
ـی
ـه بهار فرحناک زندگی را خـزانــ
ـته کــ
ـن تعلق گرفــ
ـر ایــ
ـیت الهی بــ
مشـ
ـرینش
ـه آفــ
ـیر فلسفــ
ـن تفسـ
ـن بارزتریـ
ـیند و ایـ
ـار بنشـ
ـه انتظـ
ـم زده بــ
ماتـ
ـاودانگی اوسـت .
ـستی و یـگانه راز جــ
ـنای بـی کران هــ
درفـراخــ
درگذشــت پــدر گرامیتــان را بــه شــما و خانــواده محترمتــان تســلیت عــرض
نمــوده برایشــان از درگاه خداونــد متعــال مغفــرت وبــرای شــما و ســایر
بازمانــدگان صبــر جمیــل و اجــر جزیــل خواهانــم.

سیدمحسن هاشمی  -شهردارشهرمبارکه

روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر طالخونچه

ـد حضرت
ـرادر ارجمنـ
ـه بـ
ـی فقیـ
ـزز ولـ
ـده معـ
نماینـ
ـوی
ـلمین موسـ
ـام و المسـ
حجت االسـ
ـام
ـوان امـ
ـه عنـ
ـی بـ
ـاب حضرتعالـ
ـم انقـ
ـر معظـ
ـاد رهبـ
ـن اعتمـ
ـت و حسـ
ـا درایـ
ـه بـ
ـک کـ
اینـ
جمعــه شهرســتان مبارکــه منصــوب شــدهاید ،ایــن انتصــاب شایســته را تبریــک و تهنیــت
عــرض مینمایــم ،رجــاء واثــق دارم کــه حضــور حضرتعالــی بــه عنــوان امامــت جمعــه
ایــن شــهر و رهنمودهــای ارزندهتــان بــرای دولتمــردان و خدمتگــزاران مــردم ،راهگشــا
ـود.
ـد بـ
خواهـ
همچنیــن از زحمــات چندیــن ســاله بــرادر گرانقــدر حضــرت حجــت االســام و المســین
ـم.
ـکر مینمایـ
ـر و تشـ
ـد تقدیـ
ـوده انـ
ـتان بـ
ـدهای در شهرسـ
ـوالت ارزنـ
ـاء تحـ
ـه منشـ
ـدی کـ
محمـ

مدیر مسئول موسسه فرهنگی هنری کمال الملک

روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر مجلسی
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طرحهای احیای زایندهرود سریعتر
اجرا شود
آیــتاهلل حســین مظاهــری در دیــدار بــا مدیــرکل حفاظــت
محیــط زیســت اســتان اصفهــان ،اظهــار داشــت :حفاظــت از
محیــط زیســت نیازمنــد فرهنگســازی از دبســتان تــا دانشــگاه
اســت.
وی بــا تاکیــد بــر ضــرورت فرهنــگ ســازی در زمینــه محیــط
زیســت در کلیــه مقاطــع تحصیلــی افــزود :حفاظــت از محیــط
زیســت از اساســیترین و حیاتیتریــن کارهــا اســت و آب و
محیــط زیســت بــه عنــوان مهمتریــن مســائل اســتان هســتند.
رئیــس حــوزه علمیــه اصفهــان بــا اشــاره بــه کارهایــی کــه در
گذشــته بــرای بهبــود وضعیــت آب و هــوای اصفهــان انجــام
یافتــه ،فاصلــه تــا رســیدن بــه مطلوبــات محیــط زیســتی در
اســتان را بســیار زیــاد دانســت و خواســتار تأمیــن حقابههــای
محیــط زیســتی رودخانــه زاینــده رود و تــاالب گاوخونــی بــرای
پیشــگیری از آســیبهای مصیبــت بــار بــه محیــط زیســت و
ســامت مــردم شــد.
وی بــا یــادآوری ایــن نکتــه کــه اگــر صنایــع آببــر و آلــوده
کننــده محیــط ،طــی چندیــن دهــه گذشــته در اصفهــان اســتقرار
نمییافــت امــروز وضعیــت بهتــری داشــتیم ،گفــت :خشکســالی
قابــل مدیریــت اســت و اجــرای طرحهــای مؤثــر در زمینــه
احیــای زاینــده رود بــا اســتفاده از اعتبــارات ملــی بایــد هرچــه
ســریعتر صــورت پذیــرد.
ســید رحمــان دانیالــی ،مدی ـرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان
اصفهــان نیــز در ادامــه ایــن دیــدار بــا ارائــه گزارشــی از وضعیــت
محیــط زیســت اســتان اظهــار داشــت :محورهــای اولویــتدار
دولــت شــامل کاهــش آلودگــی هــوا ،تامیــن حقآبــه زیســتگاههای
آبــی ،مقابلــه بــا پدیــده گــرد و غبــار و مدیریــت پســماند ،تــاش
مدیریــت زیســت محیطــی اســتان در هــر چهــار محــور اســت کــه
ضــرورت دارنــد و بســیج عمومــی و عــزم بیــن بخشــی در ســطح
اســتان الزمــه بــرون رفــت از معضــات زیســت محیطــی اســت.
وی بــا یــادآوری بندهــای  12و  14سیاســتهای زیســت
محیطــی نظــام ابالغــی از ســوی مقــام معظــم رهبــری ،تحقــق
سیاســتهای فرهنگــی زیســت محیطــی را مســتلزم ورود
تخصصــی روحانیــت در ایــن زمینــه بــه ویــژه در مناســبتهای
مذهبــی خوانــد و خواســتار حمایــت معنــوی ایــن مرجــع تقلیــد
در زمینــه توســعه فرهنــگ محیــط زیســت و تبییــن و ترویــج
وقــف و نــذر محیــط زیســتی در جامعــه شــد.

مدیرکل ارشاد اصفهان:
طرح پاییزه کتاب در استان اصفهان آغاز شد
بــه گــزارش شــمیم وطــن  ،بــه نقــل از روابــط عمومــی اداره کل
ارشــاد اســتان اصفهــان ،حجتاالســام والمســلمین محمدعلــی
انصــاری بــا بیــان اینکــه طــرح پاییــزه کتــاب تــا امــروز در 102
کتابفروشــی در اســتان اصفهــان اجــرا شــده اظهــار داشــت :تاکنــون
شهرســتانهای اصفهــان ،خمینــی شــهر ،نجفآبــاد ،شــاهین شــهر،
شــهرضا ،کاشــان ،ناییــن ،زریــن شــهر ،فوالدشــهر ،ســمیرم و نطنــز در
ایــن طــرح شــرکت کردنــد.
مدیــرکل ارشــاد اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه اســتان
اصفهــان از نظــر تعــداد کتابفــروش شــرکت کننــده در طــرح رتبــه
دوم را پــس از تهــران دارد ،تصریــح کــرد :در طــرح پاییــزه کتــاب؛
هــر نفــر تــا ســقف یکصــد هــزار تومــان از تخفیــف  20درصــدی
بــرای کتابهــای عمومــی و تخفیــف  25درصــد بــرای کتابهــای
تخصصــی و کــودک و نوجــوان بهرهمنــد میشــود.
وی افــزود :طــرح عیدانــه و تابســتانه کتــاب نیــز پیــش از ایــن بــه
منظــور حمایــت از کتــاب فروش ـیها و رونــق کتــاب خوانــی برگــزار
شــده بــود کــه اســتان اصفهــان در ایــن طرحهــا حائــز رتبــه در
ســطح کشــور شــده بــود.
طــرح پاییــزه کتــاب تــا  20آذر در کتــاب فروشــیهای عضــو ایــن
طــرح اجــرا میشــود.

مخابرات اصفهان آلوده بودن نرم افزارهای
خدمات تلفن ثابت را رد کرد
بــه گــزارش شــمیم وطــن روابــط عمومــی مخابــرات منطقــه
اصفهــان اعــام کــرد :در پــی انتشــار مطلبــی در بعضــی از شــبکه
هــای اجتماعــی مبنــی بــر آلــوده بــودن برنامــه ارائــه خدمــات
الکترونیکــی تلفــن ثابــت بــه بــد افــزار مخــرب ،ایــن مطلــب
منتشــر شــده رد مــی شــود.
مدیــر فنــاوری اطالعــات مخابــرات اســتان اصفهــان بــا اشــاره
بــه بررســی هــای صــورت گرفتــه در روزهــای گذشــته توســط
متخصصــان مربوطــه بــر آلــوده نبــودن نــرم افــزار مذکــور بــه
هرگونــه ویــروس یــا بــد افــزار مخــرب تاکیــد کــرد.
احمــد شــاه میرزایــی بــا بیــان اینکــه آلــوده بــودن دســتگاه
تلفــن همــراه یــک کاربــر بــر فــرض صحــت هــم مــی توانــد
علــل مختلفــی داشــته باشــد ،از کاربــران خواســت بــه منظــور
جلوگیــری از ورود بدافــزار بــه گوشــی تلفــن همــراه خــود،
همــواره نــرم افزارهــای کاربــردی تلفــن همــراه را از منبــع اصلــی
بارگیــری (دانلــود) کننــد.
منبــع اصلــی نــرم افــزار مــورد بحــث ،پورتــال خدمــات
الکترونیکــی مخابــرات اســتان اصفهــان بــه آدرس  e.tce.irاســت.
در برنامــه کاربــردی خدمــات الکترونیکــی تلفــن ثابــت ،خدماتــی
ماننــد مشــاهده و پرداخــت قبــض ،اســتعالم قبــض بــه روز ،تســویه
قبــض بــه روز و اعــام و پیگیــری خرابــی تلفــن ارائــه مــی شــود.
اســتان اصفهــان دارای حــدود  2میلیــون و  500هــزار شــماره
تلفــن ثابــت بــا ضریــب نفــوذ  47درصــد اســت.
ضریب نفوذ تلفن ثابت در کشــور  39درصد اســت.

شماره پیامک30007957009751 :

مقام معظم رهبری در دیدار فرماندهان نیروی دریایی ارتش:

نیروی دریایی در خط مقدم دفاع از کشور است
بــه گــزارش شــمیم وطــن بــه نقــل از پایــگاه اطــاع رســانی دفتــر مقــام معظــم رهبــری،
حضــرت آیــت اهلل خامنــهای فرمانــده معظــم کل قــوا در دیــدار فرماندهــان و مســئوالن
نیــروی دریایــی ارتــش ،هفتــم آذر را روز افتخــار و ســربلندی نیــروی دریایــی و روزی نمادیــن
بــرای تجلیــل از فداکاریهــای آن خواندنــد و خاطرنشــان کردنــد :عملیــات شــجاعانه نیــروی
دریایــی علیــه ارتــش بعثــی عــراق در  ۷آذر ســال  ،۵۹تأثیــری مانــدگار بــر جنــگ گذاشــت
و آن شــجاعت ،ابتــکار ،برنامهریــزی و اقــدام ،تســلط دشــمن را بــر دریــا بــه صفــر رســاند.
حضــرت آیــت اهلل خامنــهای بــا تأکیــد بــر لــزوم زنــده نگهداشــتن عملیــات  ۷آذر و یــاد
شــهیدان دالور آن ،افزودنــد :شــهادت در راه خــدا خســارت نیســت ،بلکــه غنیمــت اســت و
بــه تعبیــر دقیــق امــام راحــل ،ملتــی کــه شــهادت دارد اســارت نــدارد.
رهبــر انقــاب اســامی بــا اشــاره بــه اهمیــت نیــروی دریایــی افزودنــد :نیــروی دریایــی
در خــط مقــدم دفــاع از کشــور اســت و مناطــق مهمــی همچــون مکــران ،دریــای عمــان
و آبهــای آزاد را فــراروی خــود دارد و حضــور در آبهــای آزاد همچــون گذشــته بایــد ادامــه

یابــد.
ایشــان بــا تأکیــد بــر لــزوم افزایــش تواناییهــای نیــروی دریایــی در تجهیــزات و تــوان
رزمــی و لــزوم اســتفاده از امکانــات بخشــهای مختلــف نظــام در برطــرف کــردن کمبودهــا،
گفتنــد :رشــد و تحــرک خوبــی در نیــروی دریایــی آغــاز شــده و امــروز نیــروی دریایی بســیار
پیشــرفتهتر و تواناتــر از  ۲۰ســال قبــل اســت ،امــا ایــن ســطح از پیشــرفت قانعکننــده
نیســت و در همــه بخشــها بایــد بــا عــزم و روحیــه ،همــت بلنــد ،ابتــکار و اقــدام ،حرکـ ِ
ـت
پــر شــتاب دنبــال شــود.
پیــش از ســخنان فرمانــده کل قــوا ،امیــر دریــادار خانــزادی فرمانــده نیــروی دریایــی ارتــش
بــا بیــان گزارشــی از اهــداف و فعالیتهــای ایــن نیــرو گفــت :افزایــش تــوان رزمــی ،حضــور
موثــر در دریاهــای آزاد و اقیانوسهــا ،حفاظــت از امنیــت خطــوط مواصالتــی دریایــی
کشــور ،ایجــاد بازدارندگــی و توســعه ســواحل مکــران در دســتور کار نیــروی دریایــی ارتــش
قــرار دارد.

شــمیم وطــن  ،رضــا انصــاری پیرامــون اعــام بانــک مرکــزی مبنــی بــر افزایــش نــرخ
گوشــت گوســفندی ،اظهــار داشــت :بــا وجــودی کــه تمــام قیمــت هــا رو بــه افزایــش
اســت ،امــا اتحادیــه گوشــت قرمــز بــه دلیــل رکــود موجــود در ایــن صنــف اقــدام بــه
کاهــش دو هــزار تومانــی قیمــت گوشــت کــرده اســت .وی افــزود :ایــن کاهــش قیمــت بــه
دلیــل کاهــش قــدرت خریــد مــردم و بــا کــم کــردن ســود قصابــان صــورت گرفتــه اســت.
رئیــس اتحادیــه گوشــت قرمــز شهرســتان اصفهــان بــا تأکیــد بــر اینکــه قیمــت گوشــت
قرمــز در پایتخــت باالتــر از اصفهــان اســت ،افــزود :تهــران گوشــت هــای وارداتــی را بــا
گوشــت هــای داخلــی مخلــوط و بــه مــردم عرضــه مــی کنــد ،همچنیــن نــرخ دام ســنگین
در پایتخــت بیشــتر از اصفهــان اســت .وی بــا اشــاره بــه اینکــه گوشــت قرمــز در اصفهــان
هیــچ افزایشــی نداشــته اســت ،گفــت :در حــال حاضــر نــرخ هــر کیلــو گوشــت بــره بــا
دنبــه  ۴۲هــزار تومــان ،گوشــت گوســفند بــدون دنبــه  ۴۳هــزار تومــان ،گوشــت گوســاله
مخلــوط  ۳۷هــزار تومــان ،گوشــت ران گوســاله  ۴۰هــزار تومــان ،گوشــت شــتر  ۴۴هــزار

تومــان ،گوشــت شــتر مخلــوط  ۳۹هــزار تومــان و گوشــت شــترمرغ  ۵۴هــزار تومــان
اســت .انصــاری در پاســخ بــه ایــن ســئوال کــه چــرا گوشــت هــای وارداتــی قیمــت هــا
را در اصفهــان کاهــش نــداد ،افــزود :از مــاه محــرم تاکنــون گوشــت هــای وارداتــی اص ـ ً
ا
وارد اصفهــان نشــده اســت.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه قــدرت خریــد مــردم در گوشــت قرمــز نســبت بــه ســال گذشــته
 ۴۰درصــد کاهــش یافتــه اســت ،تصریــح کــرد :ســال گذشــته در ایــن برهــه از زمــان نــرخ
هرکیلــو گوشــت قرمــز  ۳۲هــزار تومــان بــود کــه اکنــون درحــدود  ۳۰درصــد گــران
شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه هــر چــه گوشــت قرمــز در قصابــی هــا بیشــتر بمانــد بــا تبخیــر
آب موجــود در آن ،وزن گوشــت کمتــر و قصــاب متضــرر مــی شــود ،گفــت :بــه دلیــل
رکــود بــازار تعــداد بســیاری از واحدهــای قصابــی در اصفهــان مجبــور بــه تعطیلــی شــده
انــد .منبــع  :تابنــاک

ارزان شدن 2000تومانی گوشت در نصف جهان

توضیحات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
در خصوص یک خبر جنجالی
مرجــان مشــکاتی بــا اشــاره بــه انتشــار خبــری مبنــی بــر افزایــش بیمــاران مبتــا بــه ایــدز
اصفهــان در رســانهها اظهــار داشــت :تنهــا مرجــع رســمی بــرای اعــام آمــار معاونــت
بهداشــت دانشــگاه علــوم پزشــکی اســت و رســانهها از دیگــر نهادهــا اطالعاتــی منتشــر
نکننــد.
وی افــزود :آمــاری کــه مــا داریــم قطعـاً بــه ایــن معنــا نیســت کــه تعــداد مبتالیــان بــه ایــدز
افزایــش یافتــه اســت ،تــا ابتــدای آذر  743بیمــار در اســتان اصفهــان شناســایی شــدند کــه
از ایــن تعــداد  616نفــر مــرد و مابقــی زن هســتند.
کارشــناس مســؤول برنامــه ایــدز دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان ادامــه داد :اگــر مقایســه
کنیــم نســبت بــه ســال گذشــته همــان میزانــی کــه ســال  95شناســایی کردیــم امســال
نیــز همــان تعــداد شناســایی شــدهاند و ایــن کــه گفتــه شــده افزایــش داشــته ایــن طــور
نبــوده اســت.
مشــکاتی توضیــح داد :اگــر بتوانیــم تعــداد بیشــتری را شناســایی کنیــم بــه ایــن معنــی
اســت کــه توانســتهایم مراقبــت و شناســایی قویتــری داشــتهایم و نبایــد مفهــوم دیگــری
از آن برداشــت کــرد.
وی بــا بیــان ایــن کــه در خصــوص افــراد مبتــا بــه ایــدز «تخمیــن» و «شناســایی» مطــرح
اســت ،ادامــه داد :در کل کشــور تخمیــن زده میشــود  65هــزار نفــر مبتــا وجــود داشــته

باشــند در حالــی کــه حــدود نیمــی از ایــن تعــداد شناســایی شــدهاند.
کارشــناس مســؤول برنامــه ایــدز دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان تأکیــد کــرد :تــاش مــا
بــرای شناســایی بــه ایــن خاطــر اســت کــه پــس از شناســایی میتــوان اقدامــات درمانــی
انجــام داد.
وی بــا بیــان اینکــه  HIVمقدم ـهای بــر ایــدز اســت و ایــن دو بــا هــم متفاوتانــد ،عنــوان
کــرد HIV :یــک بیمــار عفونــی قابــل کنتــرل اســت اگــر زود شناســایی شــود ممکــن اســت
درمــان شــده و بــه ایــدز نرســد؛ میخواهیــم مــردم را  HIVبــه عنــوان یــک بیمــاری عفونــی
قابــل تشــخیص و درمــان بداننــد.
مشــکات درمــان بیمــاران  HIVرا از دو منظــر حائــز اهمیــت دانســت و توضیــح داد :درمــان
هــم زندگــی فــرد مبتــا را بهبــود میبخشــد و فــرد عمــر طبیعـیاش را طــی خواهــد کــرد
و هــم ایــن کــه نقــش پیشــگیرانه دارد و از گســترش بیمــاری جلوگیــری میکنــد.
وی بــا اشــاره بــه اهمیــت اطالعرســانی در خصــوص ایــن بیمــاری ابــراز داشــت :تــرس
زیــادی از ایــدز در جامعــه مــا ایجــاد شــده و ایــن باعــث میشــود افــرادی کــه نیــاز بــه
مراقبــت دارنــد کمتــر مراجعــه کننــد.
کارشــناس مســؤول برنامــه ایــدز دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان در پایــان خاطرنشــان
کــرد :مرکــز مشــاورهای نــواب صفــوی دانشــگاه علــوم پزشــکی واقــع در فلکــه احمدآبــاد
کلیــه خدمــات مربــوط بــه بیمــاری  HIVرا بــه صــورت رایــگان و محرمانــه ارائــه میدهــد.
بــه گــزارش شــمیم وطــن  ،یکشــنبه هفتــه جــاری یکــی از مســؤوالن خبــر از افزایــش شــمار
مبتالیــان بــه ایــدز در اصفهــان داده بــود کــه ایــن موضــوع واکنشهایــی بــه همــراه داشــت.
منبــع  :فــارس  -اصفهان

پرداخت یاران ه ها واقعی میشود
محمدرضــا پورابراهیمــی در خصــوص نشســت مشــترک اعضــای کمیســیون اقتصــادی
مجلــس بــا رییــس ســازمان برنامــه و بودجــه گفــت :در ایــن جلســه ،از الیحــه بودجــه
ســال  ۹۷رونمایــی شــد و اعضــای کمیســیون در خصــوص افزایــش بهبــود کمــی و کیفــی
الیحــه بودجــه ،دغدغــه هــا و نظــرات کارشناســی خــود را بیــان کردنــد.
رییــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس ادامــه داد :بــا توجــه بــه بررســی الیحــه بودجــه
ســال آینــده در نشســت مشــترک کمیســیون اقتصــادی بــا مســئوالن ســازمان برنامــه و
بودجــه ،احســاس میشــود رویکردهــا و ســمتگیریهای الیحــه بودجــه ،غیرمحافظــه
کارانــه اســت کــه ایــن موضــوع نویدبخــش انجــام حرکتهــای مثبــت در اقتصــاد کشــور
اســت.
پورابراهیمــی داورانــی افــزود :بــا توجــه بــه بررســیهای انجــام شــده در ایــن جلســه،
رویکــرد کاهــش هزینههــا و حرکــت بــه ســمت بودجهریــزی عملیاتــی و مدیریــت

هزینههــای کالن کشــور در الیحــه بودجــه ســال  ۹۷مدنظــر قــرار داده شــده و بــه طــور
مثــال بــه موضوعاتــی ماننــد هدفمنــد کــردن واقعــی پرداخــت یارانههــا توجــه شــده
اســت.
نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس بــا اشــاره بــه لــزوم مدیریــت هزینههــا در طــرح
تحــول ســامت افــزود :بــا توجــه بــه دقتــی کــه بــرای مدیریــت هزینههــا در الیحــه
بودجــه ســال  ۹۷انجــام شــده پیشبینــی میشــود کــه تأثیــرات خــوب آن در زمــان
اجــرای بودجــه مشــهود باشــد.
رییــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس یــادآور شــد :در ایــن جلســه کمیســیون اقتصــادی
اعــام آمادگــی کــرد تــا قبــل از بررســی الیحــه بودجــه در کمیســیون تلفیــق مجلــس
نشس ـتهای مشــترکی را بــا مســئوالن ســازمان برنامــه و بودجــه برگــزار کنــد تــا مســائل
اقتصــاد کالن در بودجــه بــه صــورت جــدی لحــاظ شــود .منبــع  :تابنــاک

سلطانی سرپرست فرمانداری مبارکه:

بسیج پاسدارهمه دستاوردها وارزشهای انقالب اسالمی است
جــواد ســلطانی در حاشــیه برگــزاری همایــش بــزرگ اقتــدار بســیج وجشــن پیــروزی جبهــه
مقاومــت ،ضمــن تبریــک هفتــه بســیج و پایــان ســیطره شــجره خبیثــه داعــش در منطقــه از
زحمــات ســپاه وبســیجیان شهرســتان بــه جهــت برگــزاری چنیــن همایــش باشــکوهی تشــکر
کــرد واظهــار داشــت :بســیج پاســدار همــه دســتاوردها و ارزشهــای انقــاب اســامی بــوده و
نبایــد ایــن ارزش الهــی در قالــب یــک ســازمان و یــا در زمــان خاصــی گنجانــده شــود بلکــه
بایــد در ایــام ســال بــه صــورت ویــژهای بــه آن پرداختــه شــود.
وی گفــت :دســتاوردهای کشــور در همــه عرصــه هــای اقتصــادی ،اجتماعــی ،سیاســی و
نظامــی حاصــل تفکــر ارزشــمند بســیج اســت.
ســلطانی افــزود :بســیج در عرصــه هــا حضــور پیــدا مــی کنــد و هــر کجــا کــه کمبــود و
کاســتی باشــد بســیج بــرای برطــرف کــردن آن حضــوری پررنــگ دارد.
وی اظهارکــرد :امــروز امــواج خروشــان انقــاب اســامی و تفکــر نــاب بســیجی در همــه
جــای دنیــا ،بــه عنــوان یــک مــوج زنــده رو بــه جلــو حضــوری افتخــار آفریــن دارد و تحقــق

ایــن امــر ســبب خشــم اســتبکار جهانــی شــده اســت.
رئیــس شــورای تامیــن شهرســتان بســیج را متشــکل از آحــاد مختلــف مــردم دانســت کــه بــا
خســتگی ناپذیــری ،والیــت پذیــری ،همیشــه و در همــه صحنــه هــای انقــاب اســامی جــان
خــود را کــف دســت گرفتــه و بــا اقتــدار در وســط میــدان مــی ایســتند.
وی ادامــه داد :بســیج بهتریــن مدافــع اســام و انقــاب اســت کــه در عرصــه هــای نظامــی،
اقتصــادی ،فرهنگــی موفقیــت هــای فراوانــی داشــته و نفــرت اســتکبار جهانــی و دشــمنان
ایــران اســامی از ایــن شــجره طیبــه نیــز بــه دلیــل مقبولیــت فراگیــر اســت.
سرپرســت فرمانــداری افــزود :تجمــع بــزرگ بســیجیان در  5آذر ،بصیــرت افزایــی و تجدیــد
میثــاق بــا آرمــان هــای امــام (ره) و مقــام معظــم رهبــری را بــه رخ جهانیــان مــی کشــد.
وی اضافــه کرد:تــا زمانــی کــه بســیج در صحنــه هــای نظــام مقــدس جمهــوری اســامی
وجــود دارد هیــچ ابــر قدرتــی تــوان تهدیــد نظــام اســامی را نــدارد.
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 15درصد از مرگ و میرها در اصفهان
مربوط به آلودگی هوا است
رئیــس کمیســیون بهداشــت و ســامت شــورای اســامی شــهر اصفهــان
بــه ضــرورت اهمیــت بحــث ســامت شــهری و شــهروندان اشــاره کــرد و
گفــت :یکــی از بزرگتریــن معضالتــی کــه در بحــث ســامت شــهری در
چنــد ســال اخیــر گریبــان اصفهــان را گرفتــه آلودگــی هــوای ایــن کالن
شــهر اســت.
عباســعلی جــوادی افــزود :پدیــده آلودگــی هــوا یکــی از رهاوردهــای
توســعه صنعتــی اســت کــه بــا افزایــش جمعیــت توســعه شهرنشــینی
و مصــرف هرچــه بیشــتر ســوختهای فســیلی روزبــهروز بهشــدت آن
افــزوده میشــود.
وی گفــت :در بــازه زمانــی مابیــن ســالهای  89تــا  93در شــهر اصفهــان
تحقیــق جامعــی در رابطــه بــا آلودگــی هــوای شــهر اصفهــان و مــرگ و
میــر ناشــی از بیماریهــای قلبــی و عروقــی ،تنفســی و ریــوی صــورت
پذیرفــت کــه نتایــج ایــن تحقیــق نشــان داد  15درصــد مــرگ و میرهــا
مربــوط بــه آلودگــی هــوا اســت.
رئیــس کمیســیون بهداشــت و ســامت شــورای اســامی شــهر اصفهــان
بیــان کــرد :در شــهر اصفهــان بــه عنــوان یکــی از بزرگتریــن شــهرهای
ایــران و بــه عنــوان دومیــن شــهر پرخــودرو و موتورســیکلت در کشــور
و دومیــن شــهر صنعتــی ایــران کــه جــزء آلودهتریــن شــهرهای کشــور
اســت در ســالهای اخیــر تحقیقــی صــورت گرفتــه کــه نشــان میدهــد
از مجمــوع کل آالیندههــای وارد شــده بــه شــهر اصفهــان  13درصــد
مربــوط بــه صنایــع شــهری 11 ،درصــد منابــع خانگــی و  76درصد ناشــی
از ترافیــک اســت.
وی بــا بیــان راهکارهایــی کــه در شــهر بایــد بـهکار بســته شــود تا شــاهد
اصفهــان پــاک باشــیم ،بیــان کــرد :شــورای شــهر قــادر اســت بــا طــرح
جامعــی در ایــن راســتا گام بــردارد ،یکــی از راهکارهــای عملــی در ایــن
راســتا توســعه حمــل و نقــل عمومــی در شــهر اصفهــان و به بهرهبــرداری
رســیدن کامــل قطــار شــهری و همچنیــن گســترش حمــل و نقل ســریع
شــهری ماننــد بی.آر.تــی ،طراحــی نــرم افزارهــای قابــل نصــب روی
گوش ـیهای هوشــمند اســت.
جــوادی بــا شــاره بــه اینکــه ســاالنه  37میلیــون تُــن آلودگــی کمتــری
در نــاوگان عمومــی تولیــد میشــود ،گفــت :ترویــج اســتفاده از دوچرخــه
ســواری در ســال گذشــته بــا طــرح سهشــنبههای بــدون خــودرو کار
شایســتهای بــود کــه متاســفانه تبلیغــات آن در  3ماهــه اخیــر کمرنــگ
شــده اســت.
وی اضافــه کــرد :ایجــاد محدودیتهــای ترافیکــی و ورود خودروهــا بــه
معابــر ،کاهــش زمــان تســت آالیندگــی خودروهــا ،توجــه ویــژه بــه بهبود
ســوخت تاکســیرانی و اتوبوســرانی روی سیســت م ســوخت آنهــا از جملــه
مســائلی اســت کــه میتــوان آلودگــی هــوا را کاهــش داد.
رئیــس کمیســیون بهداشــت و ســامت شــورای اســامی شــهر اصفهــان
بــا بیــان اینکــه نبایــد اجــازه داد آلودگــی هــوا بــه یــک عــرف در اصفهــان
بــدل شــود ،از ایــن رو زمــان همــت رســیده تــا کــودکان و مــردم حــق
نفــس کشــیدن ســالم داشــته باشــند ،خاطرنشــان کرد :نوســازی نــاوگان
تاکســی و اتوبوســرانی ،جایگزینــی اتوبوسهــای هیبریــدی بــه جــای
دیزلــی و انتقــال کارخانههــا بــه خــارج شــهر میتوانــد در کاهــش
آلودگــی تاثیرگــذار باشــد.

رئيس پليس آگاهي استان اصفهان:

انبار كفشهاي قاچاق در اصفهان لو رفت
بــه گــزارش شــمیم وطــن بــه نقــل از پایــگاه خبــری پلیــس ،ســتار
خســروی در خصــوص دســتگیری قاچاقچیــان کفــش اظهــار داشــت:
کارآگاهــان اداره مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز پلیــس آگاهــی اصفهــان
از دپــوی یــک محمولــه کفــش خارجــی در انبــاری مطلــع و بررســی
موضــوع را در دســتور کار قــرار دادنــد.
وی افــزود :پــس از هماهنگــی بــا مقــام قضائــی از محــل بازرســی به عمل
آمــد کــه تعــداد پنــج هــزار و  574جفــت کفش خارجی کشــف شــد.
رئیــس پلیــس آگاهــی اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه مالــک انبــار
مــدارک مربوطــه گمرکــی را ارائــه نــداد ،تصریــح کــرد :ارزش کفشهــای
کشــف شــده توســط کارشناســان مربوطــه یــک میلیــارد ریــال اعــام
شــده اســت.
خســروی در پایــان بــا اشــاره بــه تشــکیل پرونــده و تحویــل آنهــا بــه
مراجــع قضائــی خاطرنشــان کــرد :قاچــاق کاال زمینــه رکــود اقتصــادی،
بیــکاری و تــورم را فراهــم میکنــد کــه از عمــوم مــردم تقاضــا میشــود
هــر گونــه اخبــار مربوطــه را از طریــق تمــاس بــا تلفــن  110بــه پلیــس
اطــاع دهنــد.

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری:

برگ های پاییزی به خاک برگ تبدیل می شود
فــروغ مرتضایــی نــژاد اظهارکــرد :درختــان بــا عمــل فتوســنتز
موادغذایــی را از خــاک جــذب مــی کننــد و بــه ســطح بــرگ هــا مــی
آورنــد تــا بــا انــرژی خورشــیدی عمــل فتوســنتز انجــام شــود و گیــاه
طــراوت خــود را از ایــن موادغذایــی تامیــن کنــد.
وی ادامــه داد :بنابرایــن اگــر قــرار باشــد ایــن بــرگ هــا دور ریختــه
و یــا ســوزانده شــوند در واقــع منبــع ذخیــره موادغذایــی را از دســت
داده ایــم.
مدیرعامــل ســازمان پارکهــا و فضــای ســبز شــهرداری اصفهــان
عنــوان کــرد :طبــق برنامــه ریــزی هــای انجــام شــده قــرار اســت
در مناطــق  ۱۵گانــه ســیلوهایی طراحــی و آمــاده ســازی شــود تــا
بــا جمــع آوری بــرگ هــای ســطح شــهر و هدایــت آنهــا بــه ســمت
ســیلوها ،فــراوری هایــی بــر روی بــرگ طــی  ۹مــاه انجــام و بــه کــود
خــاک بــرگ تبدیــل شــود.
وی اضافــه کــرد :سرشــاخه هــای برخــی از درختــان خشــک شــده ای
کــه دچــار آلودگــی و آفــت شــده باشــند بــرای تولیــد ذغــال مــورد
اســتفاده قــرا مــی گیرنــد امــا شــاخه هایــی کــه رشــد زیــاد داشــته
امــا هنــوز ســبز باشــند بــرای قلمــه زدن از آنهــا اســتفاده مــی شــود.

پیشتازی اصفهان در استفاده از انرژی پاک
مهــدی ثقفــی بــا اشــاره بــه اینکــه زیرســاخت هــای زمینــه بهــره
بــرداری از انــرژی پــاک در ایــن اســتان فراهــم شــده اســت،
گفــت :در حــال حاضــر صــد نیــروگاه خورشــیدی خانگــی در
اصفهــان در حــال بهرهبــرداری اســت کــه متوســط بازدهــی ایــن
نیروگاههــا 20 ،درصــد اســت .وی افــزود:از ابتــدای ســال  95بــا
ابــاغ بخشــنامه خریــد تضمینــی بــرق ،تــاش ســرمایهگذاران در
ایــن حــوزه افزایــش یافتــه و 200قــرارداد خریــد تضمینــی بــرق
خورشــیدی در شهرســتان اصفهــان منعقــد شــده اســت .وی گفــت:
در حــال حاضــر هــزار و 600کیلــووات ظرفیــت بــرق خورشــیدی در
اصفهــان وجــود دارد و نیروگاههــای خورشــیدی اصفهــان  250هــزار
کیلــووات ســاعت و معــادل مصــرف 120خانــوار را بــه شــبکه تزریــق
میکننــد .مدیردفتــر مدیریــت مصــرف بــرق شــرکت توزیــع بــرق
اســتان اصفهــان اضافــه کــرد :هــر انشــعاب پنــج کیلــو واتــی خانگــی
درحــدود  25میلیــون تومــان هزینــه دارد و ایــن انشــعاب ،مســاحتی
درحــدود  50متــر از پشــتبام خانــه را اشــغال میکنــد .ثقفــی
بازگشــت ســرمایه احــداث نیروگاههــای خورشــیدی را ســه ســال
اعــام کــرد و گفــت :بــرق از ایــن نیروگاههــا بــا قــرارداد 20ســاله و
تضمینــی خریــداری مــی شــود.
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شماره پیامک30007957009751 :

با پایان یافتن ممیزی خارجی سیستمهای مدیریت یکپارچۀ فوالد مبارکه انجام شد؛

تمدید گواهینامه های سیستم مدیریت یکپارچۀ شرکت
فوالد مبارکه
در جلســۀ اختتامیــۀ ممیــزی خارجــی سیســتم هــای مدیریــت یکپارچــۀ فــوالد
مبارکــۀ اصفهــان کــه بــا حضــور مدیرعامــل ،معاونــان و مدیــران شــرکت فــوالد
مبارکــه و تیــم ممیــزی شــرکت  SGSســوئیس انجــام شــد ،براســاس یافتــه
هــای هریــک از ممیزیــن شــرکت مذکــور ،گواهینامــه هــای سیســتم هــای
یکپارچــۀ مدیریــت شــرکت فــوالد مبارکــه بــرای یــک دورۀ یکســالۀ دیگــر
تمدیــد شــد.
بــه گــزارش شــمیم وطــن ،در ایــن دوره از ممیــزی کــه از ششــم آبــان
تــا یکــم آذر ،بــه مــدت  ۶۹نفــر روز و توســط تیــم هشــت نفــرۀ شــرکت
 SGSبــه عمــل آمــد ،بــه صــورت متمرکــز ۷ ،اســتاندارد (سیســتم مدیریــت
کیفیت)؛(مدیریــت محیــط زیســت)؛ (ایمنــی و بهداشــت شــغلی)؛ (مدیریــت
انــرژی)؛ (مدیــــریــــــــت شــکایــــــات)؛ (مدیریــت رضایــت مشــتریان) و

(مدیریــت آمــوزش) در  ۱۹کمیتــۀ تحولــی شــرکت فــوالد مبارکــه بررســی شــد؛
همچنیــن گواهینامــه هــای مدیریــت کیفیــت و محیــط زیســت بــرای اولیــن بــار
در ویرایــش هــای جدیــد (ویرایــش ســال  ۲۰۱۵اســتانداردها) مــورد ممیــزی
قــرار گرفــت کــه شــرکت فــوالد مبارکــه موفــق بــه اخــذ ایــن اســتانداردها
گردیــد و ســایر گواهینامــه هــای سیســتم هــای مدیریتــی بــرای یــک دورۀ
یکســاله تمدیــد شــد.
ایــن گـــــــزارش حاکــی اســــــــــت در این جـــلــــســـــه دکترســبحانی،
مدیرعامــل فــوالد مبارکــه ،ضمــن قدردانــی از همــکاری کارکنــان شــرکت در
جریــان انجــام ایــن ممیــزی و بــا تشــکر از زحمــات تیــم ممیــزی ،بــر پیگیــری
جــدی زمینــه هــای قابــل بهبــود و تعمیــم آن در تمامــی فرایندهــا و بخشــهای
ســازمان تأکیــد و اظهــار کــرد :انتظــار میــرود طــی برنامــۀ زمــان بنــدی اعــام

سیــــزدهمــیـــــن سمـــــپوزیوم بیــن المللــی روابــط عمومــی بــا حضــور
رئیــس کمیتــه ملــی توســعۀ پایــدار ،دبیــر کل ســمپوزیوم بیــن المللــی روابــط
عمومــی ،رئیــس و عضــو هیئــت مدیــرۀ ایپــرا ،معــاون وزیــر اقتصــاد و دارایــی و
رئیـــــــــــــس خصـــــوصــــی ســـازی ،دبیــــــــــــرکل کمیسیون ملی
یونســکو و جمعــی از مدیــران و کارشناســان روابــط عمومــی سراســر کشــور بــا
موضــوع «نقــش روابــط عمومــی در تحقــق اهــداف توســعۀ پایــدار» برگــزار
شــد.
بــه گــزارش خبرنــگار فــوالد در ایــن همایــش کــه در مرکــز همایــش هــای
کتابخانــۀ ملــی تهــران و بــا اهــداف کمــک بــه جنبــش نــرم افــزاری و تولیــد
علــم در روابــط عمومــی ،نمایــش دســتاوردها و توانمنــدی هــای روابــط
عمومــی ،توانمندســازی متصدیــان روابــط عمومــی و ارتقــای ســطح بینــش،
دانــش و مهــارت هــای آنــان ،اعتباربخشــی بــه فعالیــت هــای ارزنــدۀ روابــط
عمومــی هــا ،کمــک بــه اعتــای روابــط عمومــی در کشــور ،بســط همــکاری
هــای بیــن المللــی در حــوزۀ روابــط عمومــی و نقــش آفرینــی روابــط عمومــی
ایــران در ســطح بیــن المللــی برگــزار شــد ،محمدناظمــی هرنــدی مدیــر روابــط
عمومــی شــرکت فــوالد مبارکــۀ اصفهــان بــه عنــوان یکــی از ســخنرانان ایــن
ســمپوزیوم طــی ســخنانی بــا موضــوع «مســئولیت اجتماعــی و توســعۀ پایــدار»
گفــت :در تعریــف رویکردهــای اجتماعــی یــک ســازمان بایــد بــه ویژگیهــای آن
ســازمان و نــوع ارتبــاط آن بــا جامعــه توجــه شــود.
وی بــا بیــان اینکــه در موضــوع مســئولیتهای اجتماعــی ،ســازمانها و بنــگاه هــا
بــه محیــط پیرامــون و ذینفعــان خــود توجــه دارنــد ،از ســه موضــوع پایــداری،
پاســخگویی و شــفافیت بــه عنــوان مؤلفــه هــای اصلــی حــوزۀ مســئولیت هــای
اجتماعــی یــاد و تصریــح کــرد :چنانچــه مســئوالن ســازمانها بــه ایــن ســه
موضــوع توجــه داشــته باشــند ،بــه خوبــی مســئولیت و رســالت خــود را در ایــن
حــوزه انجــام داده انــد.
ناظمــی بــا تأکیــد بــر اینکــه فــوالد مبارکــه بــه عنــوان یــک واحــد تولیدکننــدۀ
فــوالد بــا زنجیــرۀ کامــل تولیــد ،بــا تولیــد ۵۰درصــد فــوالد کشــور نقــش
مهمــی در اقتصــاد ملــی دارد گفــت :ایــن شــرکت بزرگتریــن تولیدکننــدۀ
آهــن اســفنجی جهــان اســت و یــک درصــد از تولیــد ناخالــص ملــی را نیــز
بــر عهــده دارد؛ درعیــن حــال در اجــرای توســعه هــای ایــن شــرکت ،شــعار

«فــوالد مبارکــه بــه وســعت ایــران» بــه عنــوان یکــی از اســتراتژیهای شــرکت
مدنظــر قــرار گرفتــه اســت و مدیریــت و کارکنــان ایــن شــرکت بــر ایــن باورنــد
کــه ایــن مجموعــۀ توانمنــد ،متعلــق بــه تمامــی کشــور اســت و شــرکتهای
تولیدکننــده و ســرویس دهنــده بــه فــوالد مبارکــه بــه نوعــی از شــرکای
تجــاری کســب وکار ایــن شــرکت بــه حســاب میآینــد.
وی از ســهام عدالــت بــه عنــوان یکــی از ســهامداران فــوالد مبارکــه یــاد کــرد
و بــا بیــان اینکــه حــدود  ۴۰میلیــون نفــر در سراســر کشــور از ســهام عدالــت
برخوردارنــد ،افــزود :اگــر ایــن شــرکت نتوانــد عملکــرد موفقیــت آمیــزی داشــته
باشــد ،بــه یقیــن میلیونهــا نفــر متضــرر خواهنــد شــد .عــاوه برایــن ،بایــد در
نظــر داشــته باشــیم کــه در زنجیــرۀ تولیــد فــوالد مبارکــه ،بــه طــور مســتقیم
و غیرمســتقیم ۳۵۰هــزار نفــر مشــغول بــه کارنــد و ایــن امــر اهمیــت مؤلفــه
هــای پایــداری ،پاســخگویی و شــفافیت در قبــال جامعــه را بیــش از پیــش
نشــان میدهــد.
وی پــس از تبییــن نــوع ارتبــاط و تأثیــر فــوالد مبارکــه بــر جامعــه خاطرنشــان
کــرد :در چنیــن ســازمانهایی وظیفــۀ روابــط عمومــی اســت کــه در ایــن حــوزه
بــا ذینفعــان شــرکت ،ارتبــاط مؤثــری برقــرار کنــد.
مدیــر روابــط عمومــی فــوالد مبارکــه افــزود :ســازمانها بایــد در موضــوع پایــداری
بــه آینــدگان توجــه کننــد و بــه خاطــر داشــته باشــند از منابعــی کــه در اختیــار

پایداری ،پاسخگویی و شفافیت سه استراتژی اصلی فوالدمبارکه در حوزۀ
ارتباطات و مسئولیتهای اجتماعی

تولید تختال در فوالد مبارکه از مرز  ۵۸۰هزار تن در ماه گذشت

مدیــر ناحیــۀ فوالدســازی و ریختــه گــری فــوالد مبارکــه بــا تأییــد ایــن خبــر و
ضمــن قدردانــی از تــاش کارکنــان ناحیــه گفــت :بــه منظــور تحقــق اهــداف از
پیــش تعییــن شــدۀ شــرکت و در پــی تأکیــد مدیرعامــل ســازمان بــر اســتفادۀ
حداکثــری از ظرفیــت هــای موجــود ،تــاش بــی وقفــه و بــه کارگیــری تکنیــک
هــای کا ِرگروهــی و حــس تعلــق ســازمانی نــزد کارکنــان ایــن ناحیــه بــه بــار
نشســت و منجــر بــه ثبــت ایــن رکــورد ارزنــده در نتایــج پارامترهــای تولیــد در
ناحیــۀ فوالدســازی و ریختهگــری مــداوم شــد.

شــده بــا ایجــاد کارگــروه هــای مختلــف در کمیتــه هــای تحــول شــرکت بــرای
اجرایــی کــردن زمینــه هــای قابــل بهبــود اقدامــات الزم انجــام شــود.
وی بــا اشــاره بــه اهمیــت گواهینامــه هــای اخذشــده تصریــح کــرد :نتایــج

ممیــزی هــا و گواهینامــه هــای اخذشــده مؤیــد ایــن اســت کــه در فوالدمبارکــه
امــور براســاس اســتانداردهای بیــن المللــی انجــام میشــود؛ امــا درهرحــال بایــد
دســتورالعمل هــا بــه ویــژه مباحــث مربــوط بــه ایمنــی بــا دقــت و جدیــت
فزاینــده ای رعایــت شــوند.
دکتــر ســبحانی موفقیــت بــه دســت آمــده در شــرکت فــوالد مبارکــه را نتیجــۀ
همدلــی کارکنــان و توجــه بــه ایــن اســتانداردها دانســت و اظهــار داشــت:
ایــن اســتانداردها بهانــه ای اســت تــا از ایــن فرصــت بــرای رعایــت الزامــات
و دســتورالعمل هــای تعریــف شــده در هرکــدام از ایــن اســتانداردها اســتفاده
کنیــم و بــه خاطــر داشــته باشــیم در ایــن راه بایــد بــا اعتقــاد قلبــی در حفــظ،
بهبــود مســتمر و تبدیــل نقــاط قابــل بهبــود بــه نقــاط قــوت کوشــا باشــیم.
مدیرعامــل فــوالد مبارکــه در بخــش پایانــی ســخنان خــود دســتیابی بــه
رکوردهــای جدیــد و تمدیــد گواهینامــه هــای سیســتم مدیریــت یکپارچــه را
بــه همــۀ کارکنــان و شــرکای تجــاری گــروه فــوالد مبارکــه تبریــک گفــت.
بنابــر ایــن گــزارش ،در ابتــدای جلســه منوچهــر نیکفــر معــاون تکنولــوژی
شــرکت فــوالد مبارکــه هــدف از برگــزاری ممیــزی هــای خارجــی در شــرکت
را تعییــن میــزان انطبــاق فرایندهــا و فعالیتهــای شــرکت بــا اســتانداردهای
معرفــی شــده و تمدیــد گواهینامــه هــای موجــود و یــا اخــذ گواهینامــه هــای
جدیــد برشــمرد و از همــکاری تمامــی کارکنــان شــرکت در ایــن ممیــزی
قدردانــی کــرد.

مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه در سیزدهمین سمپوزیوم بینالمللی روابط عمومی مطرح کرد؛

با به ظرفیت اسمی رسیدن ماشین ریخته گری شمارۀ  ۵حاصل شد؛

در راســتای دســتیابی بــه ظرفیــت اســمی  7.2میلیــون تــن فــوالد خــام در فــوالد
مبارکــه ،تالشــگران ناحیــۀ فوالدســازی و ریختــه گــری ایــن شــرکت موفــق شــدند
بــا همــکاری ســایر واحدهــا در آبانمــاه ســال جــاری بــه رکوردهــای تازهــای در
تولیــد ماهانــه ،روزانــه و بیشــترین میــزان بهــره بــرداری از ماشــین ریختــه گــری
شــمارۀ  ۵دســت یابنــد.
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محمدرضــا بنائیــان مفــرد نقــش ماشــین ریختــه گــری شــمارۀ  ۵را در کســب
ایــن رکــورد بســیار مؤثــر دانســت و خاطرنشــان کــرد :در ایــن مــاه میــزان تولیــد
ماشــین ریختــه گــری شــمارۀ  ۵بــه رکــورد چشــمگیر ۱۵۲هــزار و  ۵۰۰تــن
رســید.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه بــه مــوازات کســب ایــن رکــورد شــاهد بهبــود عملکــرد
در همــۀ بخــش هــای ناحیــه بــوده ایــم ،گفــت :در نهــم آبــان رکــورد تنــاژ ذوب
بــه ازای یــک روز بــه میــزان ۲۱هــزار و  ۸۹۶تــن افزایــش یافــت .ایــن در حالــی
اســت کــه رکــورد متوســط تعــداد ذوب ریختــه گــری شــدۀ روزانــه در طــول ایــن
مــاه بــه تعــداد  ۱۰۹ذوب ارتقــا داده شــد.
مدیــر ناحیــه فوالدســازی و ریختــه گــری فــوالد مبارکــه در همیــن خصــوص
از کســب رکــورد متوســط ذوب بــر روز بــه کــورۀ قــوس الکتریکــی و همچنیــن
کاهــش زمــان( Tap To Tapفاصلــۀ زمانــی تخلیــۀ یــک ذوب تــا تخلیــۀ ذوب بعدی)
بــه مقــدار  ۱۰۱دقیقــه و همچنیــن رکــورد ارســال تختــال گــرم بــه ناحیــۀ نــورد
گــرم خبــر داد و اظهــار داشــت :تمامــی ایــن زحمــات و موفقیــت هــا باعــث شــد
تــا رکــورد بــی نظیــر تولیــد تختــال بــه میــزان ۵۸۰هــزار و  ۳۳۲تــن در مــاه بــه
ثبــت برســد.
وی بــا اشــاره بــه ایــن مطلــب کــه برنامــۀ تولیــد ماهانــۀ ایــن ناحیــه بــه میــزان
۵۴۰هــزار تــن بــوده اســت گفــت :بــا کســب ایــن دســتاورد ارزنــده ،شــاهد رشــد
 7.4درصــدی نســبت بــه برنامــه و افزایــش  1.75درصــدی تولیــد نســبت بــه
آخریــن رکــورد (اردیبهشــت مــاه  )۹۶هســتیم.
بنائیــان مفــرد در ادامــه بــا تأکیــد بــر اینکــه تمامــی رکوردهــای قبــل در  ۶ماهــۀ
اول ســال کــه هرمــاه  ۳۱روز بــوده اتفــاق افتــاده ،تصریــح کــرد :ایــن رکــورد در
 ۳۰روز حاصــل شــد؛ ضمــن اینکــه در آخریــن رکــورد کــه در اردیبهشــت مــاه
ســال جــاری بــه دســت آمــده بــود ،متوســط عــرض تختــال تولیــدی معــادل
 ۱۳۰۳میلیمتــر بــود؛ ولــی در آبانمــاه متوســط عــرض معــادل  ۴۱( ۱۲۶۲میلیمتــر
کمتــر) بــوده اســت .ایــن موضــوع کــه تأثیــر بســزایی در تنــاژ تولیــد ماهانــه دارد،
ارزش دســتیابی بــه ایــن رکــورد را دوچنــدان میکنــد.

آنهاســت همچــون امانتــی گرانبهــا نگهــداری کننــد؛ درعیــن حــال نتایــج و
ثبــات عملکــرد خــود را نیــز مدنظــر قــرار دهنــد؛ بــه طوریکــه ســهامداران
و ذینفعــان بــه ســود پایــداری کــه انتظــار دارنــد ،دســت یابنــد .بــه خاطــر
داشــته باشــیم در موضــوع پایــداری ،هــر ارزشــی بــرای ســهامداران و یــا ســایر
ذینفعــان خلــق میکنیــم ،بایــد پایــدار و قابــل اتــکا باشــد.
وی در تشــریح اهمیــت موضــوع پاســخگویی و نقــش ارتبــاط ســازمانها بــا
ذینفعــان و بــه طورکلــی بــا جامعــه یــادآور شــد :پاســخگویی در مقابــل کلمــۀ
مســئولیت مفهــوم پیــدا میکنــد .هرجــا ســازمانها مفهــوم مســئولیت اجتماعــی
را مطــرح میکننــد ،در مقابــل آن موضــوع پاســخگویی بــه وجــود میآیــد و
یکــی از مأموریتهــا و مســئولیتهای اصلــی روابــط عمومــی و ارتباطــات بــه ایــن
حــوزه مربــوط اســت .عــاوه بــر ایــن ،در موضــوع شــفافیت بایــد اطــاع رســانی
و پاســخگویی بــه جامعــه براســاس اطالعــات صحیــح ،ســالم و دقیــق باشــد.
ناظمــی از واحــد توســعه و تکامــل منطقــه ای در فــوالد مبارکــه بــه عنــوان
واحــدی بــرای تحقــق مســئولیتهای اجتماعــی شــرکت یــاد و اظهــار کــرد :در
ایــن واحــد فراینــد ارتباطــات و مســئولیتهای اجتماعــی تعریــف شــده؛ ضمــن
اینکــه ســاختاری بــرای تحقــق بهبــود و تحــول در ســازمان در راســتای نظــام
تحــول ســازمانی ،بــا نــام کمیتــۀ تحــول ارتباطــات و مســئولیتهای اجتماعــی
بنــا نهــاده شــده اســت.
در ذات روابــط عمومــی ،گفــت وگــو و اندیشــه وجــود دارد و بایــد بتوانــد
همدلــی ایجــاد کنــد
بــه گــزارش شــمیم وطــن در ایــن همایــش ،باقــر ســاروخانی پــدر جامعــه
شناســی ارتباطــات ایــران کــه از دیگــر ســخنرانان ایــن همایــش بــود ،در
تعریــف توســعۀ پایــدار گفــت :توســعۀ پایــدار بــه ایــن معنــی اســت کــه مــا

نگاهــی فراگیــر و همــه جانبــه داشــته باشــیم؛ بنابرایــن رشــد زیرســاخت و
روســاخت در کنــار هــم میتوانــد بــه توســعۀ پایــدار کمــک کنــد.
ســاروخانی بــا اشــاره بــه نقــش روابــط عمومــی در توســعۀ پایــدار افــزود :روابــط
عمومــی درعیــن حــال کــه تعلــق ســازمانی دارد ،بایــد توانایــی تولیــد اندیشــه
داشــته باشــد؛ زیــرا در ذات روابــط عمومــی ،گفــت وگــو و اندیشــه وجــود دارد
و بایــد بتوانــد همدلــی ایجــاد کنــد.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه ســازمانها و ادارات بــه روابــط عمومــی نیــاز دارنــد و
در جامعــۀ امــروزی نمیتــوان وجــود روابــط عمومــی هــا را انــکار کــرد ،گفــت:
کاهــش آســیب هــای اجتماعــی ،کاهــش نــرخ بیســوادی ،نشــاط اجتماعــی،
موفقیــت و امنیــت اجتماعــی ،کاهــش ریســک پذیــری در روابــط انســانی و
اقتصــادی ،کاهــش نــرخ مــرگ و میــر بــه خصــوص مــرگ کــودکان ،دسترســی
بــه امکانــات بهداشــتی و دسترســی بــه آب ســالم از مؤلفــه هــای توســعۀ پایــدار
اســت.
ســاروخانی خاطرنشــان کــرد :توســعۀ پایــدار بــه معنــای توســعۀ انســانی اســت
و ایــن انســانها هســتند کــه میتواننــد جوامــع را بــه توفیــق برســانند؛ بنابرایــن
بایــد بپذیریــم کــه امــروزه راز توســعۀ پایــدار ،توســعۀ انســانی اســت.
گفتنــی اســت در ایــن ســمپوزیوم ،ضمــن برگــزاری دو کارگاه بــا رویکــرد
روابــط عمومــی بــرای اســتقرار گفتمــان توســعۀ پایــدار ،هوشــمند ســفیدی
دبیــر کل ســمپوزیوم بیــن المللــی روابــط عمومــی ،پــوری حســینی معــاون
وزیــر اقتصــاد و دارایــی و رئیــس ســازمان خصوصــی ســازی ،رضــا مکنــون نایــب
رئیــس کمیتــۀ توســعۀ پایــدار ،خانــم «ســوتالتا اســتاو ریــوا» عضــو هیئــت
مدیــرۀ ایپــرا و خانــم ابتــکار معــاون رئیــس جمهــور در امــور زنــان ســخنرانی
کردنــد.

با افزایش تولید تختال در آبان صورت گرفت:

رکوردهای جدید روزانه و ماهانه فوالد مبارکه
بــه گــزارش شــمیم وطــن ،محمدرضــا بنائیــان مفــرد مدیــر ناحیــۀ
فوالدســازی و ریختــه گــری فــوالد مبارکــه گفــت :بــه منظــور تحقــق
اهــداف از پیــش تعییــن شــدۀ شــرکت و در پــی تأکیــد مدیرعامــل ســازمان
بــر اســتفادۀ حداکثــری از ظرفیــت هــای موجــود ،تــاش بــی وقفــه و بــه

ایــن فعــال فــوالدی بــا تأکیــد بــر اینکــه بــه مــوازات کســب ایــن رکــورد
شــاهد بهبــود عملکــرد در همــۀ بخــش هــای ناحیــه بــوده ایــم ،گفــت :در
نهــم آبــان رکــورد تنــاژ ذوب بــه ازای یــک روز بــه میــزان ۲۱هــزار و ۸۹۶
تــن افزایــش یافــت .ایــن در حالــی اســت کــه رکــورد متوســط تعــداد ذوب
ریختــه گــری شــدۀ روزانــه در طــول ایــن مــاه بــه تعــداد  ۱۰۹ذوب ارتقــا
داده شــد.
بنائیــان مفــرد از کســب رکــورد متوســط ذوب بــر روز بــه کــورۀ قــوس
الکتریکی،کاهــش زمــان فاصلــۀ زمانــی تخلیــۀ یــک ذوب تــا تخلیــۀ ذوب
بعــدی بــه مقــدار  ۱۰۱دقیقــه و رکــورد ارســال تختــال گــرم بــه ناحیــۀ
نــورد گــرم خبــر داد و گفــت :تمامــی ایــن زحمــات و موفقیــت هــا باعــث
شــد تــا رکــورد بــی نظیــر تولیــد تختــال بــه میــزان ۵۸۰هــزار و  ۳۳۲تــن
در مــاه بــه ثبــت برســد.

کارگیــری فنــاوری هــای کا ِرگروهی،منجــر بــه ثبــت رکــورد ارزنــده در
نتایــج گزینــه هــای تولیــد در ناحیــۀ فوالدســازی و ریختــه گــری مــداوم
شــد.
وی نقــش ماشــین ریختــه گــری شــمارۀ  ۵را در کســب ایــن رکــورد بســیار
مؤثــر دانســت و گفــت :در ایــن مــاه میــزان تولیــد ماشــین ریختــه گــری
شــمارۀ  ۵بــه رکــورد چشــمگیر ۱۵۲هــزار و  ۵۰۰تــن رســید.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه برنامــۀ تولیــد ماهانــۀ ایــن ناحیــه بــه میــزان
۵۴۰هــزار تــن بوده،افــزود :بــا کســب ایــن دســتاورد ارزنــده ،شــاهد رشــد
 7.4درصــدی نســبت بــه برنامــه و افزایــش  1.75درصــدی تولیــد نســبت
بــه آخریــن رکــورد (اردیبهشــت مــاه  )۹۶هســتیم.
بنائیــان مفــرد بــا اشــاره بــه مــدت  31روزه  6ماهــۀ اول ســال تصریــح
کــرد :ایــن رکــورد در  ۳۰روز حاصــل شــد ضمــن اینکــه در آخریــن رکــورد
کــه در اردیبهشــت ســال جــاری بــه دســت آمــده بــود ،متوســط عــرض
تختــال تولیــدی معــادل  ۱۳۰۳میلیمتــر بــود ولــی در آبــان مــاه متوســط
عــرض معــادل  ۴۱( ۱۲۶۲میلیمتــر کمتــر) بــوده اســت .ایــن موضــوع
کــه تأثیــر بســزایی در تنــاژ تولیــد ماهانــه دارد ،ارزش دســتیابی بــه ایــن
رکــورد را دوچنــدان مــی کنــد.

رییس سمینار بین المللی مدیریت کسبوکار با رویکرد اقتصادی مقاومتی:

اصفهان در تالش برای دستیابی به رتبه نخست اقتصاد دانشبنیان کشور است
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان صنعــت معــدن وتجــارت اســتان
اصفهــان ،اســرافیل احمدیــه عصــر روز گذشــته در اولیــن ســمینار
بینالمللــی مدیریــت کســبوکار بــا رویکــرد اقتصــادی مقاومتــی دراتــاق
بازرگانــی اصفهــان اظهــار کــرد :هــدف از برگــزاری ایــن ســمینار اجــرای
فرمایشــات رهبــر معظــم انقــاب بــر اســاس ابــاغ سیاس ـتهای  24مــادهای
اقتصــاد مقاومتــی اســت.
رییــس اولیــن ســمینار بینالمللــی مدیریــت کســبوکار بــا رویکــرد
اقتصــادی مقاومتــی ،گفــت :رهبــر معظــم انقــاب در زمــان ابــاغ ایــن
سیاســتها فرمودنــد پیــروی از الگــوی علمــی و بومــی برآمــده از فرهنــگ
انقالبــی و اســامی ،عامــل شکســت و عقبنشــینی دشــمن در جنــگ
تحمیلــی اقتصــادی علیــه ملــت ایــران خواهــد شــد.
وی بــا بیــان اینکــه اقتصــاد مقاومتــی خواهــد توانســت در بحرانهــای
رو بــه افزایــش جهانــی ،الگویــی الهامبخــش از نظــام اقتصــادی اســام را
عینیــت ببخشــد ،اظهــار کــرد :اقتصــاد مقاومتــی زمینــه و فرصــت مناســب
بــرای نقشآفرینــی مــردم و فعــاالن اقتصــادی در تحقــق حماســه اقتصــادی
را فراهــم میکنــد.
احمدیــه خاطرنشــان کــرد :تأمیــن رشــد پویــا و بهبــود شــاخصهای

مقاومــت اقتصــادی و دســتیابی بــه اهــداف ســند چشــمانداز بیستســاله
ازجملــه اهــداف سیاســتهای کلــی اقتصــاد مقاومتــی اســت کــه در آن
رویکــردی جهــادی ،انعطافپذیــر ،فرصــت ســاز ،مولــد ،درونزا ،پیشــرو و
برونگــرا لحــاظ شــده اســت.
رییــس اولیــن ســمینار بینالمللــی مدیریــت کسـبوکار بــا رویکــرد اقتصــادی
مقاومتــی بــا بیــان اینکــه هــدف از اجــرای ایــن ســمینار تحقــق بنــد اول
سیاســتهای اقتصــاد مقاومتــی ابالغــی رهبــر معظــم انقــاب اســت ،گفــت:
تأمیــن شــرایط و فعا لســازی تمامــی امکانــات ،منابــع مالــی و بهویــژه
ســرمایههای انســانی و علمــی بهمنظــور توســعه کارآفرینــی و بــه حداکثــر
رســاندن مشــارکت آحــاد جامعــه در فعالیتهــای اقتصــادی بــا تســهیل و
تشــویق همکار یهــای جمعــی و تأکیــد بــر ارتقــاء درآمــد و نقــش طبقــات
کمدرآمــد و متوســط ایجــاد شــود.
وی خطــاب بــه حاضــران در ایــن ســمینار بینالمللــی گفــت :جامعــه
صنعــت ،معــدن ،تجــارت و کشــاورزی اســتان اصفهــان دارای پتانســیلهای
بالقــوه و بالفعــل اســت کــه در راســتای تحقــق سیاســتهای کلــی اقتصــاد
مقاومتــی مصمــم هســت تــا بــا اجرایــی کــردن بنــد ســه ایــن سیاســتها
کــه محــور قــرار دادن رشــد بهــرهوری در اقتصــاد بــا تقویــت عوامــل تولیــد،
توانمندســازی نیــروی کار ،تقویــت رقابتپذیــری اقتصــادی در بســتر رقابــت

احمدیــه بــا بیــان اینکــه ایــن ســمینار بــر مبنــای محورهــای مدیریــت
کســبوکار و تحقــق اهــداف اقتصــادی مقاومتــی پایهگــذاری شــده اســت،
اظهــار کــرد :میتــوان بــا اســتمرار هدفمنــد ایــن ســمینارها در جهــت
آمــوزش نیــروی انســانی مجــرب و متخصــص دارای روحیــه ،کارآفرینــی را
تقویــت کــرد.
وی افــزود :اینگونــه ســمینارها بایــد باعــث رفــع خــأ ناشــی از نبــود
نیــروی متخصــص و بامهــارت بــرای کمــک بــه رفــع معضــل بیــکاری شــود.
بررســی راهکارهــای عملــی دســتیابی بــه اقتصــاد مقاومتــی ،تبدیــل
اید ههــای نامحــدود بــه کســبوکار پایــدار ،فنــون مذاکــره و مدیریــت
کس ـبوکار ،کارآفرینــی داده محــور ،روابــط درونســازمانی ،رو شهــای درون
کاریابــی و آمــوزش ســرمایهگذاری ازجملــه محورهــای اولیــن ســمینار
بینالمللــی مدیریــت کســبوکار بــا رویکــرد اقتصــادی مقاومتــی اســت.
ســالم و بهکارگیــری ظرفیتهــای موجــود خــود از مرحلــه ســختافزاری
عبــور کــرده و بــا پیشــتازی در اقتصــاد دانشبنیــان و نــوآوری بهمنظــور
ارتقــای جایــگاه خــود در افزایــش ســهم تولیــد و صــادرات محصــوالت خــود
در چش ـمانداز آتــی بــه رتبــه نخســت اقتصــاد دانشبنیــان در کشــور دســت
یابــد.

ایــن ســمینار بــا همــت انجمــن همبســتگی فرزنــدان شــاهد و ایثارگــر
اســتان اصفهــان و بــا همــکاری ســازمان صنعــت معــدن و تجــارت اســتان
بــا حضــور اســاتید برجســته داخلــی و خارجــی در اتــاق بازرگانــی صنایــع
معــادن و کشــاورزی اصفهــان برگــزار شــد.
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رئیس سازمان صنعت و معدن اصفهان تاکید کرد:

نانوایان اصفهانی حق گرانیفروشی نان را ندارند
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان اصفهان گفت :پیرامون افزایش قیمت نان هنوز
چیزی مصوب نشده و هیچ کس حق افزایش قیمت نان را ندارد.

بــه گــزارش شــمیم وطــن  ،اســرافیل احمدیــه در خصــوص
افزایــش قیمــت نــان توســط برخــی از نانوایــان اظهــار داشــت:
پیرامــون افزایــش قیمــت نــان هنــوز چیــزی مصــوب نشــده و
هیــچ کــس حــق افزایــش قیمــت نــان را نــدارد.

وی ادامــه داد :بازرســان ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت
اســتان و اداره کل تعزیــرات حکومتــی فعــال شــدند و اگــر
کســی بــدون اینکــه هنــوز ابالغیــه گرانــی نــان تاییــد نهایــی
شــود قیمتهــا را افزایــش دهــد بــا آن واحــد صنفــی بــه
شــدت برخــورد قانونــی میکننــد.
رئیــس ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت اســتان اصفهــان ۳۰
آبــان امســال نیــز بــه خبرنــگار ایمنــا ،اعــام کــرد کــه ســتاد
تنظیــم بــازار کشــور هنــوز ابالغیــه افزایــش  ۱۵درصــدی نــرخ

نــان را بــه مــا ابــاغ نکــرده اســت.
اســرافیل احمدیــه بــا بیــان اینکــه مــن نیــز خبــر افزایــش ۱۵
درصــدی و گرانــی نــان را از صــدا و ســیما و دیگــر جرایــد
شــنیدم ،افــزود :بــه دلیــل عــدم ابــاغ ایــن دســتورالعمل،
هنــوز چگونگــی اجــرای آن در اصفهــان مشــخص نیســت
و تصمیمــات در ایــن بــاره بایــد در کارگــروه شــورای آرد و
گنــدم و نــان کــه رئیــس آن اســتاندار اصفهــان اســت ،گرفتــه
شــود.

رئیــس اتــاق اصنــاف اصفهــان پیرامــون گرانــی نــان ،تاکیــد
کــرد :بحــث افزایــش نــرخ نــان هیــچ ارتباطــی بــه اصفهــان
نــدارد و ایــن دســتور از ســوی ســتاد تنظیــم بــازار کشــور تنهــا
بــرای نانوایــان تهــران ابــاغ شــده اســت.
رســول جهانگیــری بــا تاکیــد بــر اینکــه هــر گونــه افزایــش
نــرخ نــان در اصفهــان غیرقانونــی اســت ،تصریــح کــرد :افزایــش
نــرخ نــان بایــد در شــورای آرد و نــان اســتان بــه ریاســت
اســتاندار اصفهــان و حضــور مســئوالن ذیربــط مشــخص شــود.
وی افــزود :هنــوز تصمیــم گرانــی نــان در اصفهــان نهایــی
نشــده چــرا کــه وزن چانــه هــا و نــوع نــان و هزینــه و میــزان
افزایــش نــرخ نــان نامشــخص اســت و شــورای آرد و نــان هیــچ
جلســه ای در ایــن خصــوص نداشــته اســت.
بــه گفتــه جهانگیــری ،اتــاق اصنــاف و بازرســی اصنــاف
اصفهــان بــا هــر گونــه افزایــش نــرخ نــان در ایــن اصفهــان
برخــورد مــی کنــد چــرا کــه هنــوز ابالغیــه گرانــی نــان بــه
اتحادیــه نانوایــان و نانوایــی هــا داده نشــده اســت.

خطر بروز آنفلوانزای فوق حاد پرندگان
بیخ گوش اصفهان
شــمیم وطــن  :خطــر بــروز آنفلوانــزای فــوق حــاد پرنــدگان بــا آغــاز ســرما و مهاجــرت
پرنــدگان بیــخ گــوش اصفهــان کــه  ۵۰درصــد از مراکــز پــرورش طیــور آن ســاختار کامال
بهداشــتی نــدارد ،احســاس مــی شــود.
مســئوالن امــر نظــر بــر ایــن دارنــد کــه مهمتریــن عامــل بــروز آنفلوآنــزای فــوق
حادپرنــدگان پــس از پرنــدگان مهاجــر ،عــدم رعایــت بهداشــت کامــل از ســوی مرغداری
هــا و همچنیــن خودروهــای حمــل طیــور زنــده بیــن اســتانی اســت و در مرتبــه ســوم
پــرورش مرغهــای بومــی در منــازل اســت کــه خطــر و هشــدار آنفلوانــزای فــوق حــاد
پرنــدگان را همیشــه بــرای اصفهــان داشــته اســت.
مدیــر کل دامپزشــکی اســتان اصفهــان در ارتبــاط بــا آنفلوانــزای فــوق حادپرنــدگان در
گفــت و گــو بــا بــه خطــر بــروز آنفلوآنــزای فــوق حــاد پرنــدگان بــا شــروع فصــل ســرد
اشــاره کــرد و گفــت :عــدم رعایــت الزامــات بهداشــتی و بیوســکوریتی مــی توانــد ســبب
بــروز بیمــاری آنفلوانــزا شــود ،لــذا اطــاع رســانی صحیــح و بــه موقــع میتوانــد در
پیشــگیری از ایــن بیمــاری بســیار مهــم باشــد.
شــهرام موحــدی بیــان داشــت :یکــی از راه هــای انتقــال عامــل بیمــاری آنفلوآنــزای
فــوق حــاد پرنــدگان از مناطــق آلــوده بــه پــاک ،خودروهــای حمــل طیــور زنــده ،نهــاده
هــا ،تجهیــزات و غیــره اســت ،کــه در صــورت کنتــرل ایــن رفــت و آمدهــا میتــوان از
گســترش آلودگــی پیشــگیری کــرد کــه در ایــن مســیر نیــروی انتظامــی بســیار یــاری
دهنــده اســت.
بیــن  ۴۰تــا  ۵۰درصــد مراکــز پــرورش طیــور در اصفهــان ســاختار کامــا بهداشــتی و

رضایــت بخشــی ندارنــد کــه ایــن مراکــز حداقــل شــرایط بهداشــتی را دارنــد و مجــوز دار
هستند
وی اعــام کــرد :ویــروس آنفلوانــزا بســیار تغییرپذیــر اســت و در مــدت زمــان کوتــاه بــا
تغییــر ژنتیکــی بســیار کوچکــی کــه در خــود بــه وجــود مـیآورد ســبب میشــود کــه
بیماریزایــی متفاوتــی را ایجــاد کنــد ،بنابرایــن شــناخت آخریــن وضعیــت و یافتههــای
علمــی میتوانــد در اجــرای برنامههــای پیشــگیرانه و کنترلــی موثــر واقــع شــود.
 ۵۰درصد مراکز پروش طیور اصفهان بهداشتی نیست
مدیــرکل دامپزشــکی اســتان اصفهــان ادامــه داد :تشــکلهای بخــش خصوصــی از
مهمتریــن مجموعههایــی اســت کــه در پیشــگیری از بیمــاری آنفلوآنــزای فــوق حــاد
پرنــدگان بســیار کارآمــد عمــل میکنــد و عــدم توجــه بــه ظرفیتهــای ایــن تشــکلها
میتوانــد ســبب افزایــش هزینههــا شــود.
وی بیــان داشــت :تجربــه ســال قبــل بــه مــا نشــان داد کــه هماهنگــی و همــکاری بیــن
بخــش هــا یــک اثــر سینرژیســتی و مثبــت دارد کــه در پیشــگیری از ایــن بیمــاری مــی
توانــد بســیار مفیــد باشــد.
موحــدی بــا اظهــار اینکــه بیــن  ۴۰تــا  ۵۰درصــد مراکــز پــرورش طیــور در اصفهــان
ســاختار کامــا بهداشــتی و رضایــت بخشــی ندارنــد ،اضافــه کــرد :ایــن مراکــز حداقــل
شــرایط بهداشــتی را دارنــد و مجــوز دار هســتند و شــرایط آنهــا در حــدی نیســت کــه
پلمــب شــود بلکــه بایــد آمــوزش بیشــتری در حــوزه بهداشــت و همچنیــن تســهیالتی از
طریــق وام بانکــی بــرای باالبــردن ســطح بهداشــت بــه آنهــا اختصــاص یابــد.

شــرکت عمــران رفســنجان بــه مدیریــت عاملــی محمــد
مرعشــی قصــد دارد پــروژه ونک-ســولگان را بــا هــدف
تأمیــن آب با غهــای پســته رفســنجان اجــرا کنــد.
در ایــن پــروژه آب سرشــاخههای کارون از اســتان
چهارمحا لوبختیــاری بــه دشــت رفســنجان واقــع در
کرمــان منتقــل خواهــد شــد .براســاس معیارهــای جهانــی،
پروژههــای انتقــال آب فقــط بــا هــدف تأمیــن نیازهــای
شــرب اجــرا میشــوند؛ امــا در ایــران ،شــرکت مهــاب
قــدس بهعنــوان مشــاور ایــن پــروژه بــا تکیــه بــه مطالعــات
شــرکت عمــران رفســنجان بهعنــوان پیمانــکار ،انتقــال آب
در مســیری بــه طــول  ۶٣٧کیلومتــر بــا هــدف تأمیــن نیــاز
با غهــای پســته را اقتصــادی اعــام میکنــد.
ایــن در حالــی اســت کــه بــه اعتقــاد کارشناســان آب
و تجــار (صر فنظــر از اثــرات مخــرب محیطزیســتی
پروژههــای انتقــال آب) ،هیــچ محصــول کشــاورزی آنقــدر
ســود نــدارد کــه انتقــال ایــن مــاده حیاتــی ،بــرای تولیــد
آن بهصرفــه باشــد .پــروژه انتقــال آب ســد ونــک بــه
رفســنجان در دولــت اصالحــات بــا دســتور رئیــس ایــن
دولــت ،متوقــف شــده بــود .امــا بــا چــراغ ســبز ســازمان
حفاظــت محیــط زیســت دولــت دوازدهــم ،بــار دیگــر بــه
جریــان افتــاده اســت .رضــا اردکانیــان ،وزیــر نیــرو ،بــر
مدیریــت بههمپیوســته منابــع آب تأکیــد دارد و معتقــد
اســت« :بایــد طرحهــای آمایــش آ بمحــور ،بــرای کشــور
تهیــه شــود» .بنابرایــن پــروژه انتقــال آب سرشــاخههای
کارون بــه دشــت رفســنجان ،نخســتین آزمــون وزیــر نیــروی
دولــت دوازدهــم اســت تــا در مقابــل اجــرای پــروژهای
بــدون توجیــه اقتصــادی و طــرح آمایشــی مقاومــت کنــد.
رئیــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت کــه مدعــی اســت
خودکفایــی بــه قیمــت ازدســترفتن منابــع آب اقدامــی
نادرســتی بــوده اســت ،بــه پــروژه انتقــال آب ونــک بــه
ســولگان بــا هــدف تأمیــن آب موردنیــاز با غهــای پســته
دشــت رفســنجان چــراغ ســبز نشــان داده اســت.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست که مدعی
است خودکفایی به قیمت ازدسترفتن منابع آب
اقدامی نادرستی بوده است ،به پروژه انتقال آب
ونک به سولگان با هدف تأمین آب موردنیاز باغهای
پسته دشت رفسنجان چراغ سبز نشان داده است.
بهتازگــی بحــث اجــرای پــروژه انتقــال آب از سرشــاخههای
کارون بــه دشــت رفســنجان مطــرح شــده اســت .عیســی
کالنتــری ،رئیــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت کــه
مدعــی اســت خودکفایــی بــه قیمــت ازدســترفتن منابــع
آب اقدامــی نادرســتی بــوده اســت ،بــه پــروژه انتقــال آب
ونــک بــه ســولگان بــا هــدف تأمیــن آب موردنیــاز باغهــای
پســته دشــت رفســنجان چــراغ ســبز نشــان داده اســت.
در عیــن حــال شــائبههای سیاســیبودن ایــن پــروژه
مطــرح اســت و بــه گفتــه مهــدی قمشــی ،عضــو هیئــت
علمــی دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز ،صددرصــد ایــن
شــائبهها درســت اســت؛ زیــرا بحــث اجــرای ایــن پــروژه
مد تهاســت کــه پیگیــری میشــود .او میگویــد :پــروژه
انتقــال آب سرشــاخههای کارون بــه دشــت رفســنجان
(ونک-ســولگان) از دوره اول اصالحــات مطــرح شــد.
اجــرای ایــن پــروژه بــا دســتور مســتقیم رئیــس دولــت
اصالحــات متوقــف شــد تــا اینکــه زمزمههــای اجــرای
آن در اواخــر دولــت یازدهــم بــه گــوش رســید .قمشــی
ادامــه میدهــد :در اواخــر ســال  ،٩۵مناقصــه انتخــاب
پیمانــکار پــروژه برگــزار شــد؛ امــا ازآنجاکــه هــدف پــروژه
تأمیــن آب کشــاورزی بــود و بررســیهای وزارت نیــرو
نشــان مــیداد کــه انتقــال آب بــرای کشــاورزی منطقــی
نبــوده و بهصرفــه نیســت ،بــا دســتور حمیــد چیتچیــان،
وزیــر نیــروی دولــت یازدهــم ،ایــن پــروژه متوقــف شــد؛ امــا

 38درصد ازدواجهای اصفهانی را
ازدواجهای فامیلی تشکیل میدهد
مجتبــی ناجــی بــا اشــاره بــه وجــود  31مرکــز مشــاوره ژنتیــک در
اســتان اصفهــان اظهــار داشــت :ایــن مراکــز بــا هــدف جلوگیــری
از بــروز معلولیتهــا و بررســی ضریــب خطــر تولدهــای معلــول و
بیمــاران ژنتیکــی در خانوادههــا ،تاســیس شــده اســت.
وی افــزود :تنهــا  10درصــد زوجهــای اصفهانــی بــه مراکــز مشــاوره
ژنتیــک مراجعــه میکننــد و ایــن آمــار در مقابــل آمــار ازدواج اســتان،
بســیار پاییــن اســت.
معــاون پیشــگیری بهزیســتی اســتان اصفهــان بــا بیــان اینکــه
 38درصــد ازدواجهــای اصفهانــی را ازدواجهــای فامیلــی تشــکیل
میدهــد ،بیــان کــرد :میــزان بــروز معلولیــت در اینگونــه ازدواجهــا
بیشــتر از ســایر ازدواجهاســت.
وی مراجعــه بــه مراکــز مشــاوره ژنتیــک را بــرای همــه کســانی کــه
قصــد ازدواج یــا فرزنــدآوری دارنــد ،ضــروری دانســت و اظهــار داشــت:
تمــام زوجهــا در معــرض خطــر تولــد نــوزاد معلــول قــرار دارنــد ولــی
در بعضــی زوجهــا ،ایــن ضریــب خطــر متوســط و در بعضــی دیگــر
بیشــتر اســت و بنابرایــن کســانی کــه ســابقه کــودک معلــول در
خانــواده یــا اطرافیــان دارنــد ،حتمــا بایــد بــه مراکــز مشــاوره مراجعــه
کننــد.
ناجــی افــزود :تمــام زوجهــای فامیــل و زوجهایــی کــه بیماریهــای
ژنتیکــی خودشــان یــا خانوادههــای همسرشــان دارنــد و همچنیــن
افــرادی کــه ســن ازدواج یــا فرزنــدآوری شــان خیلــی بــاال یــا خیلــی
پاییــن اســت ،بایــد مــورد مشــاوره ژنتیــک قــرار بگیرنــد.

معاون بهزیستی استان اصفهان:

آمــوزش مهمتریــن رکــن در پیشــگیری از بیمــاری آنفلوانــزای فــوق حــاد پرندگان اســت
و آمــوزش کارگــران مراکــز پــرورش در اولویــت قــرار دارد
وی یکــی دیگــر از زمینههــای خطرســاز در حــوزه آنفلوانــزای فــوق حــاد پرنــدگان را
پرنــده فروشـیها دانســت و افــزود :چــه بســا ســال گذشــته ،در شهرســتان خوروبیابانــک
کــه فاصلــه بســیاری بــا کانونهــای آلــوده آنفلوانــزای فــوق حــاد پرنــدگان داشــت بــه
علــت خریــد چنــد پرنــده آلــوده از میــدان امــام علــی در اصفهــان ،ســبب ورود آنفلوانزای
فــوق حادپرنــدگان در ایــن شهرســتان شــد.
مدیــر کل دامپزشــکی اســتان اصفهــان بــا بیــان اینکــه شناســایی کانونهــای آلــوده بــه
آنفلوآنــزای فــوق حــاد پرنــدگان در اولویــت برنامههــای مــا اســت ،اضافــه کــرد :یکــی
از کانونهــای آلــوده مرغهــای بومــی اســت کــه ســال گذشــته وجــود طیــور بومــی
بیمــار ســبب شــیوع و گســترش ایــن بیمــاری شــد و مجبــور بــه معــدوم ســازی تعــداد
گســتردهای از ایــن پرنــدگان شــدیم.

انتقال آب به روش زیرآبی
صدای نابودی زاینده رود اینبار در کرمان
بهتازگــی زمزمههایــی در زمینــه اجــرای مجــدد پــروژه بــه
گــوش میرســد.او تأکیــد میکنــد :نقــش وزیــر جدیــد
نیــرو در اجــرای ایــن پــروژه بســیار مهــم اســت .اردکانیــان
میتوانــد جلــوی اجــرای آن را بگیــرد.
مرعشــی ،مدیرعامل شــرکت عمران رفسنجان
شــرکت عمــران رفســنجان مجــری پــروژه انتقــال آب
ونــک -ســولگان اســت .مدیــر عامــل ایــن شــرکت
ســیدمحمد مرعشــی اســت .برخــی منابــع آگاه میگوینــد
کــه او بــرادرزاده حســین مرعشــی ،رئیــس ســازمان میــراث
فرهنگــی دولــت اصالحــات ،اســت .بعدهــا محمدحســین
مرعشــی جایگزیــن او شــده اســت کــه میگوینــد نســبتی
بــا مرعشــیها نــدارد .نــام شــرکت مهــاب قــدس وابســته
بــه آســتان قــدس رضــوی در مناقصــه اجــرای پــروژه
انتقــال آب ســولگان بــه رفســنجان ،بهعنــوان برنــده
اعــام شــد .ایــن شــرکت در صفحــه اصلــی پرتــال خــود
دربــاره مشــخصات پــروژه آورده اســت« :طــرح انتقــال آب
از ســولگان بــا هــدف جبــران بیــان منفــی ذخایــر آ بهــای
زیرزمینــی و تأمیــن نیازهــای کشــاورزی ،محــدوده طــرح
(دشــت رفســنجان) از منابــع آب ســطحی بــه میــزان ٢٠٠
میلیــون مترمکعــب طراحــی شــده اســت .در مطالعــات
مالــی بــا توجــه بــه اینکــه مؤسســه عمــران رفســنجان
بهعنــوان نماینــده بهرهبــرداران ،ســرمایهگذاری در طــرح
را بــر عهــده دارد ،تحلیــل مالــی از دیــدگاه آنهــا انجــام
شــده اســت».
در ســایت شــرکت مهــاب قــدس آمــده اســت« :شــاخصهای
مالــی طــرح از دیــدگاه مؤسســه عمــران رفســنجان بــا
درنظرگرفتــن قوانیــن و مقــررات موجــود براســاس مبانــی
و مفروضــات مالــی و در شــرایط تورمــی (قیمتهــای
جــاری) بــا درنظرداشــتن تأمیــن مالــی از طریــق فاینانــس
خارجــی محاســبه شــد .بررســی شــاخصهای مالــی مربــوط
بــه بهرهبــرداران در شــرایط تورمــی نشــان میدهــد کــه
درآمــد حــال خالــص بهرهبــرداران در اثــر اجــرای طــرح
١٠۴هــزارو  ٩٣٣میلیــارد ریــال اســت .نســبت منفعــت بــه
هزینــه نیــز  ٣١,١اســت .دوره بازگشــت ســرمایه طــرح از
ابتــدای دوره ســاخت  ١۶ســال محاســبه شــده اســت .نــرخ
بــازده داخلــی طــرح بــا احتســاب  ٣٠ســال عمــر مفیــد
معــادل  ٢٨درصــد اســت .بــا توجــه بــه نــرخ تنزیــل در نظــر
گرفتهشــده بــرای پــروژه (١٨=benchmarkدرصــد) طــرح از
ســودآوری باالیــی برخــوردار اســت» .اگرچــه پــروژه ونــک-
ســولگان مد تهــا مســکوت مانــده بــود؛ امــا در  ٢١مــرداد
ســال  ،٩٣نامـهای بــا امضــای رحیــم میدانــی ،معــاون وزیــر
نیــرو در امــور آب و آبفــا ،خطــاب بــه صمــدی ،مدیرعامــل
آب منطقــهای چهارمحا لوبختیــاری ،نوشــته میشــود .در
ایــن نامــه ذکــر شــده اســت کــه در راســتای اجرائیکــردن
مصوبــه  ٢٢٠۶٧.١٠٠بــه تاریــخ چهــارم شــهریور ســال
 ٨١بهعنــوان مؤسســه عمــران رفســنجان و بــا توجــه بــه
مصوبــه  ٣٩۶جلســه کمیتــه تخصیــص آب ،ســاالنه ٣۴٢.٢
میلیــون مترمکعــب آب بــا متوســط تأمیــن  ٢۵٢.١میلیــون
مترمکعــب آب از ســد مخزنــی ونک-ســولگان در اســتان
چهارمحا لوبختیــاری بــه دشــت خانمیــرزا و حوضــه
آبریــز کویــر در درهانجیــر اســتان کرمــان منتقــل شــود.
بــر اســاس اطالعــات موجــود در ایــن نامــه ،بخشــی از
ایــن آب صــرف تأمیــن نیازهــای آب شــرب لــردگان در
اســتان چهارمحا لوبختیــاری خواهــد شــد .بخــش دیگــری
از آن ،کمبودهــای طــرح بهشــتآباد بــه رفســنجان بــرای
تأمیــن نیازهــای شــرب کرمــان را جبــران خواهــد کــرد،
امــا بخــش اعظــم آن؛ یعنــی  ١٧۵میلیــون مترمکعــب
آب در ســال ،صــرف تعاد لبخشــی دشــت رفســنجان و
تأمیــن نیــاز با غهــای کرمــان خواهــد شــد .ایــن نامــه
بــه امضــای معــاون وزیــر نیــرو رســیده اســت ،امــا هدایــت
فهمــی ،معــاون دفتــر برنامهریــزی کالن آب و آبفــای ایــن
وزارتخانــه کــه مســئولیت برنامهریــزی در زمینــه منابــع
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آب کشــور را برعهــده دارد ،از ارســال ایــن نامــه اظهــار
بیاطالعــی میکنــد .او در ادامــه میگویــد :اطالعــی
از جزئیــات ایــن نامــه نــدارم ،زیــرا وزارت نیــرو دفتــر
تخصیــص دارد و ممکــن اســت بــا نظــر ایــن دفتــر ،نامــه
نوشــته شــده باشــد.فهمی بــا تأکیــد بــر اینکــه از جزئیــات
طــرح انتقــال آب اطــاع نــدارد ،اظهارنظــر کارشناســی در
ایــن رابطــه را نیــز منــوط بــه مالحظــه نامــه ارسا لشــده از
ســوی معــاون آب و آبفــای وزارت نیــرو میکنــد.
کارون کــه بــه گفتــه هدایــت فهمــی در ســا لهای
اخیــر نیمــی از آورده خــود را از دســت داده اســت ،در
یــک پــروژه انتقــال آب بخشــی از آب سرشــاخههایش
را بــرای با غهــای پســته رفســنجان از دســت میدهــد.
ایــن در حالــی اســت کــه ایــن روزهــا بیــن مــردم ســه
اســتان اصفهــان ،چهارمحا لوبختیــاری و خوزســتان ،بــر
ســر حقابههایشــان از کارون ،بحثهــای زیــادی در گرفتــه
اســت.
او بــه ایــن پرســش دربــاره منطقیبــودن انتقــال آب بــرای
کشــاورزی ،اینگونــه پاســخ میدهــد :نظــر کارشناســی
مــن ایــن اســت کــه انتقــال آب بــرای کشــاورزی
بههیچوجــه بهصــاح نیســت .ضمــن آنکــه انتقــال بــرای
شــرب – بــا وجــود آنکــه فقــط شــش میلیــارد مترمکعــب
از کل منابــع آبــی کشــور بــه شــرب اختصــاص دارد -هــم
بایــد دارای شــرایط خاصــی باشــد .اگــر مدیریــت مصــرف
در محــل دریافــت آب انجــام نشــود ،ایــن انتقــال تقاضــا را
بــاال بــرده و توقــع ایجــاد میکنــد ،در نتیجــه انتقــال آب
کار صحیحــی نیســت .بــه گفتــه معــاون دفتــر برنامهریــزی
کالن آب و آبفــا ،آورد رودخانــه کارون در گذشــته  ٢١تــا
 ٢٢میلیــارد مترمکعــب بــود کــه ایــن رقــم درحا لحاضــر
بــه  ١۴تــا  ١۵میلیــارد مترمکعــب رســیده اســت.

کارون که به گفته هدایت فهمی در سالهای اخیر
نیمی از آورده خود را از دست داده است ،در یک
پروژه انتقال آب بخشی از آب سرشاخههایش را برای
باغهای پسته رفسنجان از دست میدهد .این در
حالی است که این روزها بین مردم سه استان اصفهان،
چهارمحالوبختیاری و خوزستان ،بر سر حقابههایشان
از کارون ،بحثهای زیادی در گرفته است.
انتقــال آب به قیمت تعطیلی مصارف پاییندســت
کارون کــه بــه گفتــه هدایــت فهمــی در ســا لهای
اخیــر نیمــی از آورده خــود را از دســت داده اســت ،در
یــک پــروژه انتقــال آب بخشــی از آب سرشــاخههایش
را بــرای با غهــای پســته رفســنجان از دســت میدهــد.
ایــن در حالــی اســت کــه ایــن روزهــا بیــن مــردم ســه
اســتان اصفهــان ،چهارمحا لوبختیــاری و خوزســتان،
بــر ســر حقابههایشــان از کارون ،بحثهــای زیــادی در
گرفتــه اســت .حــال بــا اجــرای پــروژه انتقــال آب جدیــد
از کارون قطعــا ایــن تنشهــا بیشــتر هــم خواهنــد شــد.
مهــدی قمشــی ،عضــو هیــات علمــی دانشــگاه شــهید
چمــران اهــواز ،بــا تأکیــد بــر اینکــه کارون کشــش انتقــال
آب را نــدارد ،میگویــد ٩٠ :درصــد آب رودخانــه کارون
در اســتان خوزســتان مصــرف میشــود .بــر اســاس
اســتانداردهای جهانــی ،فقــط  ۴٠درصــد منابــع آب بایــد
مصــرف شــود و بــا توجــه بــه شــرایط ایــران ،میتوانیــم
حداکثــر  ۶٠درصــد آب ایــن رودخانــه را اســتفاده کنیــم و
بقیــه آب بــرای تأمیــن نیازهــای محیطزیســتی و نیازهــای
پاییندســت باقــی بایــد در رودخانــه باقــی بمانــد .اجــرای
هــر نــوع پــروژه انتقــال آب در باالدســت کارون ،مســتلزم
تعطیلــی بخشــی از مصــارف پاییندســت اســت .او تأکیــد
میکنــد :قیمــت هــر مترمکعــب آب انتقالــی کارون دو
هــزار تومــان خواهــد بــود و هیــچ کشــتوکاری اینقــدر
ارزش افــزوده تولیــد نمیکنــد کــه اجــرای پــروژه

ونک-ســولگان ،صرفــه اقتصــادی داشــته باشــد .اجــرای
پروژههــای انتقــال آب بــا هــدف حفــظ با غهــای پســته
در میــان تجــار هــم طرفــداری نــدارد.
محمدحســین برخــوردار ،عضــو هیئــت نماینــدگان اتــاق
بازرگانــی تهــران ،دربــاره اجــرای پــروژه انتقــال آب
بــا هــدف تأمیــن نیازهــای با غهــای پســته رفســنجان
میگویــد :صــادرات پســته بــه قــدری زیــاد نیســت
کــه مــا آب را بهخاطــر پســته انتقــال دهیــم .اگرچــه
بهثمرنشســتن با غهــای پســته زمــان میبــرد ،امــا
بهتــر اســت بهجــای پروژههــای انتقــال آب ،مناطقــی
را پیــدا کنیــم کــه منابــع آب مطمئــن داشــته باشــند و
باغهــای پســته را در ایــن مناطــق ایجــاد کنیــم .وی ادامــه
میدهــد :بــا خشکشــدن با غهــای پســته رفســنجان،
بخشــی از اشــتغال از دســت مــیرود ،امــا هــدف اصلــی،
ایجــاد اشــتغال بــرای کشــور عزیزمــان ،ایــران ،اســت و بــا
ایجــاد با غهــای جدیــد در محلهــای مناســب ،اشــتغال
ازدســترفته جبــران میشــود.به گفتــه برخــوردار ،انتقــال
آب بــه رفســنجان صرفــا هزینههــای ســرمایهگذاری را
بــه کشــور تحمیــل میکنــد .مشــکل کشــور مــا ایــن
اســت کــه صادرا تمحــور نیســت و حتــی در صنعــت نیــز
مونتــاژکار شــدهایم .بــه علــت فقــر فرهنگــی ،در هیچیــک
از بخشهــای اقتصــادی نتوانســتهایم بــه اهــداف خــود
برســیم .درحالیکــه ســایر کشــورها فرهنگســازی
را از مــدارس ابتدایــی شــروع میکننــد ،معلمــان مــا
درگیــر مســائل معیشــتی هســتند .او همچنیــن اضافــه
میکنــد :زمانــی کــه در کشــور نفــت را بــه قیمــت گــران
میفروختیــم بایــد بــه توصیــه رهبــر انقــاب عمــل
میکردیــم و بــا اســتقرار سیســتمهای نویــن آبیــاری،
مصــرف آب بخــش کشــاورزی را اصــاح میکردیــم ،امــا
اینگونــه نشــد .بــه دلیــل برنامهریــزی دقیــق آمریــکا،
امــروز ایــن کشــور رتبــه دوم تولیــد پســته جهــان را دارد
و بــر اســاس گزار شهــا ،خشکســالی کالیفرنیــا از بیــن
رفتــه و ایــن کشــور در ســال جــاری ،رتبــه اول تولیــد
پســته جهــان را بــه خــود اختصــاص میدهد.پــروژه انتقــال
آبــی در ایــران کلیــد خــورده اســت کــه مجــوز آن حــدود

دو دهــه قبــل صــادر شــد ،امــا صاحبــان ایــن مجــوز ،هنــوز
هــم اصــرار دارنــد آن را اجــرا کننــد .رضــا اردکانیــان بــا
پشــتوانه حضــور  ١٢ســاله در مجامــع بینالمللــی ،وزیــر
نیــرو شــده اســت .او کــه بــر تدویــن طر حهــای آمایــش
آ بمحــور و مدیریــت بههمپیوســته آب اصــرار دارد ،در
آســتانه آزمونــی بــزرگ قــرار دارد ،زیــرا در پــروژه ونــک-
ســولگان قطعــا اصــول آمایشــی رعایــت نشــده و آب ،صــرف
بخشــی خواهــد شــد کــه بیشــترین هدررفــت را دارد.
اردکانیــان در  ١٢ســال گذشــته بــه کشــورهای مختلفــی
کمــک کــرده اســت تــا منابــع آب خــود را بهینــه مدیریــت
کننــد .حــال بایــد دیــد کــه آیــا او در کشــور خــود
میتوانــد تســلیم پــروژهای بــا شــائبههای زیــاد سیاســی
نشــود؟منبع  :روزنامــه شــرق

تنها  ۱۰درصد از زوجهای اصفهانی به مراکز
مشاوره ژنتیک مراجعه میکنند
شــمیم وطــن  ،مجتبــی ناجــی بــا اشــاره بــه وجــود  31مرکــز مشــاوره
ژنتیــک در اســتان اصفهــان اظهــار داشــت :ایــن مراکــز بــا هــدف
جلوگیــری از بــروز معلولیتهــا و بررســی ضریــب خطــر تولدهــای
معلــول و بیمــاران ژنتیکــی در خانوادههــا ،تاســیس شــده اســت.
وی افــزود :تنهــا  10درصــد زوجهــای اصفهانــی بــه مراکــز مشــاوره
ژنتیــک مراجعــه میکننــد و ایــن آمــار در مقابــل آمــار ازدواج اســتان،
بســیار پاییــن اســت.
معــاون پیشــگیری بهزیســتی اســتان اصفهــان با بیــان اینکــه  38درصد
ازدواجهــای اصفهانــی را ازدواجهــای فامیلــی تشــکیل میدهــد ،بیــان
کــرد :میــزان بــروز معلولیــت در اینگونــه ازدواجهــا بیشــتر از ســایر
ازدواجهاســت.
وی مراجعــه بــه مراکــز مشــاوره ژنتیــک را بــرای همــه کســانی که قصد
ازدواج یــا فرزنــدآوری دارنــد ،ضــروری دانســت و اظهــار داشــت :تمــام
زوجهــا در معــرض خطــر تولــد نــوزاد معلــول قــرار دارنــد ولــی در بعضی
زوجهــا ،ایــن ضریــب خطــر متوســط و در بعضــی دیگــر بیشــتر اســت و
بنابرایــن کســانی کــه ســابقه کــودک معلــول در خانــواده یــا اطرافیــان
دارنــد ،حتمــا بایــد بــه مراکــز مشــاوره مراجعــه کننــد.
ناجــی افــزود :تمــام زوجهــای فامیــل و زوجهایــی کــه بیماریهــای
ژنتیکــی خودشــان یــا خانوادههــای همسرشــان دارنــد و همچنیــن
افــرادی کــه ســن ازدواج یــا فرزنــدآوری شــان خیلــی بــاال یــا خیلــی
پاییــن اســت ،بایــد مــورد مشــاوره ژنتیــک قــرار بگیرنــد.

سرپرست فرمانداری مبارکه خبر داد

ارسال  20کانکس به مناطق زلزلهزده
کرمانشاه از مبارکه
بــه گــزارش شــمیم وطــن ،جــواد ســلطانی ظهــر امــروز در جمــع
خبرنــگاران بــا اشــاره بــه فاجعــه زلزلــه کرمانشــاه اظهــار کــرد :ایــن
حادثــه صدمــات و خســاراتی جــدی را بــه هموطنــان عزیزمــان وارد
کــرد.
وی افــزود :کمکهــای شــایانی از ســمت مــردم بــا محوریــت ســپاه و
هاللاحمــر انجــام گرفــت اســت و نیروهــای جهــادی شهرســتان نیــز
بــه مناطــق زلزلـهزده اعــزام شــدند.
سرپرســت فرمانــداری شهرســتان مبارکــه تصریــح کــرد :ایــن حادثــه
بــا آغــاز فصــل ســرما همــراه بــوده و در راســتای کمکهایــی کــه
صــورت گرفتــه ،فرمانــداری شهرســتان اقــدام بــه تهیــه  20کانکــس
کــرده اســت،که  15عــدد توســط شــهرداریهای شهرســتان و 5
عــدد آن توســط ادارات شهرســتان تهیــه شــد ه و طــی روزهــای آتــی
بــه مناطــق زلزلــهزده فرســتاده میشــوند.

آغاز پخت نان با آرد جیرجیرک
یــک نانوایــی فنالنــدی پخــت و فــروش نــان تهیهشــده بــا آرد
جیرجیــرک را شــروع کــرده اســت.
بــه گــزارش شــمیم وطــن  ،یــک نانوایــی فنالنــدی پخــت و فــروش
نــان تهیهشــده بــا آرد جیرجیــرک را شــروع کــرده اســت.
نانوایــی فیــزر در هلســینکی امیــدوار اســت ایــن کار بــه مقابلــه بــا
گرســنگی در جهــان کمــک کنــد.
بــر اســاس گــزارش  ،BBCدر ایــن نانوایــی در آرد مــورد اســتفاده
بــرای پخــت نــان جیرجیــرک هــم اضافــه میشــود.
قــرار اســت ایــن نــان از امــروز (جمعــه) در ایــن کشــور بــه فــروش
برســد کــه ایــن کار بــرای اولیــن بــار در فنالنــد صــورت میگیــرد.
هــر نــان بــا آرد  ۷۰جیرجیــرک بهاضافــه آرد گنــدم و غــات دیگــر
پختــه شــده اســت.
ایــن در حالــی اســت کــه ســال  ۲۰۱۳ســازمان ملــل متحــد
اعــام کــرد دســتکم  ۲میلیــارد نفــر در سراســر جهــان در رژیــم
غذاییشــان از حشــرات اســتفاده میکننــد.
بــر اســاس تخمیــن ســازمان ملــل متحــد  ۱۹۰۰گونــه حشــره در
غــذای ایــن عــده بــهکار مــیرود.
ســازمان غــذا و کشــاورزی ســازمان ملــل متحــد ســال ۲۰۱۳
برنامــهای را بــرای پــرورش و تشــویق اســتفاده غذایــی از حشــرات
آغــاز کــرد.
جوبانــی ســیباکوف ،رییــس نــوآوری در شــرکت فیــزر میگویــد
اســتفاده از حشــرات از تابســتان گذشــته در دســتور کار ایــن شــرکت
بــوده امــا عملــی شــدن آن بــدون مجــوز دولــت فنالنــد ممکــن نبــوده
اســت.
اوایــل نوامبــر فنالنــد ممنوعیــت فــروش حشــرات پرورشیافتــه
بــرای خــوراک را لغــو کــرد.
شــرکت فیــزر کــه جیرجیــرک را از هلنــد وارد میکنــد گفتــه اســت
بهدنبــال منبــع داخلــی بــرای ایــن حشــره اســت.منبع :تســنیم
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نايب رييس اتاق بازرگاني اصفهان خبر داد؛

کرسی روان تنی برای فعاالن اقتصادی در اتاق بازرگاني اصفهان تشكيل مي شود

بــه گــزارش شــمیم وطــن ،مصطفــی رناســی در مراســم
آغــاز بــه کار چهارمیــن گردهمایــی بینالمللــی پزشــکی
روانتنــی در دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان گفــت:

کرســی روان تنــي بــا هــدف ارایــه خدمــت بــه فعــاالن
اقتصــادی و همچنیــن ارایــه مشــاوره بــه جوانانــی کــه
خواســتار آغــاز یــک فعالیــت اقتصــادی هســتند ،راه
انــدازی مــی شــود.
وی بــا اشــاره بــه برگــزاری نشســت روان تنــی در اتــاق
بازرگانــی اصفهــان بــا مشــاركت دانشــکده روان شناســی
دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان در ابتــدای امســال گفــت:
شناســایی شــخصیت و میــزان توانایــی افراد،مــی توانــد در
انتخــاب نیــروی انســانی مــورد نیــاز بنــگاه هــا بــه مدیــران
کمــک کنــد و اميــدوارم فعــاالن اقتصــادي ازمشــاوران
روان تنــی و روان شناســی بــرای اســتخدام نیــروی انســانی
بنــگاه هــای خــود اســتفاده نماينــد.
نایــب رییــس اتــاق بازرگانــی اصفهــان افزود:ریشــه برخــی
از مســایل پیــش روی فعــاالن اقتصــادی بــه مســایل روان
تنــی از جملــه خانواده،همــکاران ،محیــط کار و جامعــه بــر
مــی گــردد و اســتفاده از مشــاوران روان شناســی و روان
تنــی مــی توانــد بــرای حــل مســایل بــه فعــاالن اقتصــادی
کمــک کنــد.
رناســی بــا اشــاره بــه شــرکت اتــاق بازرگانــی اصفهــان
در چهارمیــن کنگــره بیــن المللــی پزشــکی روان تنــی
گفــت :هــدف از حضــور اتــاق بازرگانــی اصفهــان همــکاری
نزدیــک بــا دانشــکده روان شناســی دانشــگاه علــوم پزشــکی

اصفهــان و آشــنایی متخصصیــن روان تنــی بــا مســایل و
مشــکالت فعــاالن اقتصــادی اســت .
گفتنــی اســت چهارمیــن کنگــرۀ بینالمللــی پزشــکی
روانتنــی بــه همــت مرکــز تحقیقــات روانتنــی و گــروه
روانپزشــکی و گــروه پزشــکی اجتماعــی علــوم پزشــکی
اصفهــان و مؤسســه علمــی تحقیقاتــی دانــش تندرســتی
بــا هــدف توســعۀ مطالعــات پزشــکی روانتنــی در
ایران،ترســیم نقــش پزشــکان خانــواده در پیشــگیری
و درمــان اختــاالت روانتنی،تعییــن حــدود خدمــات
روانتنــی در پزشــکی خانواده،آمــوزش مبانــی پژوهــش و
درمــان روانتنــی و توســعۀ همکاریهــای بیــن ســازمانی
و بیــن دانشــگاهی ملــی و بینالمللــی در دانشــگاه علــوم
پزشــکی اصفهــان در حــال برگــزاري اســت.

صنایع دستی به نام اصفهان به کام چین
بــه گــزارش شــمیم وطــن  ،جعفــر ذرهبینــی عضــو اتــاق
بازرگانــی اصفهــان اظهــار کــرد :اصفهــان از گذشــته دور بــا
صنایــع دســتی و گردشــگری ابنیههــا و بناهــای مذهبــی
در جهــان شــناخته شــده اســت .
وی در ادامــه افــزود :از زمانیکــه صنایــع مــادر؛ ماننــد فــوالد
و ذوب آهــن در اصفهــان جانمایــی شــد ،بخــش خصوصــی
و تولیدکننــدگان صنایــع دســتی در حاشــیه قــرار گرفتنــد و
بخــش زیــادی منابــع و بودجــه کــه میتوانســت بــه شــهر
اختصــاص یابــد ،صــرف بخــش صنعتــی شــد.
ایــن عضــو اتــاق بازرگانــی بــا اشــاره بــه کمبــود هتــل و
اقامتــگاه مناســب بــرای گردشــگران ،تصریــح کــرد :بــا توجــه
بــه اینکــه اصفهــان یکــی از هدفهــای اصلــی گردشــگران
در ایــران اســت ،تنهــا  ۲هتــل  ۵ســتاره دارد و باقــی
اقامتگاههــا بــه صــورت مســافرخانه اســت کــه در زمــان اوج
مســافرت توریســتها ،پاســخگوی نیــاز آنهــا نیســت .
وی ادامــه داد :ایــن غفلــت از گردشــگری بــا وجــود ظرفیــت

و شــهرت جهانــی باعــث تغییــر مســیر گردشــگران بــه ســایر
نقــاط جهــان شــده اســت.
ذرهبینــی در خصــوص ورود بــی رویــه کاالهــای چینــی،
مشــابه صنایــع دســتی بــه بــازار اصفهــان ،یــادآور شــد:
صنایــع دســتی در اصفهــان بــه دلیــل واردات بــی رویــه رو
بــه نابــودی اســت.
بــه گفتــه وی؛ اکنــون کاالهــای چینــی بــه اســم صنعتگــران
اصفهــان در میــدان امــام بــه فــروش میرســد.
عضــو اتــاق بازرگانــی اصفهــان در پایــان گفــت :خــأ
ســندیکا ،نبــود هتــل هــای پنــج ســتاره و راهنمــا بــرای
توریســتهای خارجــی احســاس میشــود.
بــر ایــن اســاس؛ بــا توجــه بــه اشــباع شــدن ظرفیــت
اصفهــان در بخــش صنعــت و مشــکالت و چالشهــای
زیســت محیطــی بوجــود آمــده ،نیــاز اســت رویکــرد توســعه
خــود را بــه ســمت گردشــگری تغییــر دهیــم .ایــن رویکــرد
توســعهای در ســالهای اخیــر بــا تدویــن طــرح آمایــش

اصفهــان شــکل جدیتــری بــه خــود گرفتــه اســت.
کارشناســان معتقدنــد اصفهــان از ایــن پــس بــا تقویــت و
توســعه صنعــت گردشــگری بایــد رویکردهــای اقتصــادی
خــود را تغییــر دهــد تــا بیــش از پیــش شــاهد رشــد و
توســعه باشــد.
البتــه نبایــد از ایــن موضــوع هــم غافــل مانــد کــه مســئوالن
اســتانهای مختلــف کشــور در ســالهای اخیــر توجــه
ویــژهای بــه موضــوع گردشــگری نشــان داده و توانســتهاند
نــام شــهر یــا روســتای خــود را بــه عنــوان یــک برنــد
گردشــگری مطــرح کننــد.
ایــن در شــرایطی اســت کــه در اســتان اصفهــان نیــز
فعالیتهایــی انجــام شــده ،امــا رشــد گردشــگری ایــن
اســتان بتدریــج در مســیر توقــف قــرار گرفتــه و ایــن موضــوع
نیازمنــد همدلــی اســت .اصفهــان یــک اســتان اقامتــی بــه
شــمار م ـیرود؛ بنابرایــن نیازمنــد ســاخت هتــل ،اقامتــگاه و
ایجــاد زیرســاختهای اقامتــی اســت.

رییس اتاق بازرگانی اصفهان تاكيد كرد؛

با تمام توان از استارتاپ ها حمایت می کنيم
بــه گــزارش شــمیم وطــن  ،ســيد عبدالوهــاب ســهلآبادی در اولیــن ســمینار بینالمللــی مدیریــت
کسـبوکار بــا رویکــرد اقتصــادی مقاومتــی در اصفهــان اظهــار کــرد :اگــر روزی در جنــگ نظامــی
ایثارگــران و رزمنــدگان ایســتادند و مقاومــت کردنــد و شــهید ،جانباز یا آزاده شــدند امــروز در جنگ
اقتصــادی وظیفــه خــود را نیــز بایــد بــه درســتی انجــام دهیــم.
ســهل آبــادي بیــکاری حتــی یــک جــوان و فرزنــد شــهدا را یــک درد عنــوان کــرد و گفــت :اگــر
مســئوالن نســبت بــه اشــتغال فرزنــدان شــهدا بیتفــاوت باشــند باعــث تاســف اســت.
وی بــا بیــان اینکــه از پتانســیل هــا و توانمنــدی هــای موجــود بایــد بهتریــن اســتفاده را کــرد ،اظهار
کــرد :جوانــان کارآفریــن مــی تواننــد بــا گرفتــن دســت ســایر جوانــان آنهــا را نیــز مشــغول بــه
کار کننــد.
ســهلآبادی بــا بیــان اینکــه اتــاق اصفهــان از اســتارتاپ هــا حمایــت مــی کنــد ،خاطرنشــان کــرد:
در نمایشــگاه امــارات پنــج شــرکت اصفهانــی رتبــه باالیــی را کســب کردنــد؛ حتــی تقاضــای خریــد
طــرح یکــی از ایــن فعــاالن را بــا قیمــت بســیار بــاال داشــتند کــه مــادر وی بــه او گفــت راضــی
نیســتم و بایــد ایــن طــرح را در داخــل کشــور اجــرا شــود و دلیلــش را نیــز احتــرام بــه شــهدا و
جانبــازان عنــوان کــرد.
رییــس اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی اصفهــان بــا بیــان اینکــه بایــد خلــق ثــروت
کنیــم ،خطــاب بــه فرزنــدان شــهدا گفــت :همانگونــه کــه پــدران شــما در جنگ ســخت پیشــتاز در

نبــرد بودنــد شــما هــم در جنــگ اقتصــادی پیشــتاز باشــید و افتخارآفرینــی کنیــد.
وی جوانــان کشــور را جوانانــی قابــل و توانمنــد در عرصــه ایجــاد اشــتغال و کار عنــوان کــرد و افــزود:
آنهــا از مســئوالن خواســته زیــادی نــدارد  ،مســئوالن فقــط فراینــد اشــتغال را تســهیل کنید.

متخصص طب فیزیکی:

عارضه «مورتون نوروما»؛ به دلیل کفش تنگ ایجاد می شود
در زنان ۱۰برابر شایع تر از مردان

بــه گــزارش شــمیم وطــن  ،مورتــون نورمــا تــودهای
خوشخیــم (غیــر ســرطانی) در مســیر یکــی از عصبهایــی
در کــف پــا اســت کــه ایــن عصــب حــس را از انگشــتان پــا
بــه قســمتهای دیگــر بــدن منتقــل میکنــد .علتــی کــه
موجــب میشــود کــه عصــب شــروع بــه متــورم شــدن کنــد
نامعلــوم اســت ،امــا وقتــی تــورم ایجــاد شــود ،اســتخوانها و
رباطهــای نزدیــک بــه ایــن عصــب ،بــر روی عصــب فشــار وارد
میکننــد و موجــب بیشــتر شــدن التهــاب و تــورم میشــوند.
ایــن امــر احســاس ســوزش ،بیحســی و گزگــز بیــن انگشــتان
پــا ایجــاد میکنــد .عارضــه مورتــون نورمــا ،نورمــای بیــن
انگشــتی ،نورمــا اینترمتاتــارس یــا نورمــای ســینهی پــا نیــز
نامیــده میشــود.
متخصــص طــب فیزیکــی در گفتگــو بــا خبرنــگار ایمنــا
گفت:احســاس درد در مرکــز پــا یــا بیــن انگشــتان پــا مــی
توانــد نشــاندهنده بیمــاری نورومــا (رشــد غیرطبیعــی عصبــی)
اســت.

علیرضــا مقتــدری افــزود :افزایــش غیرطبیعــی ضخامــت بافــت
اطــراف عصــب نســبت بــه بقیــه قســمت هــای انگشــتان پــا
مــی توانــد باعــث ســوزش ،بیحســی ،درد یــا انتشــار درد بــه
مناطــق اطــراف آن شــود .ایــن وضعیــت ،بــه عنــوان نورومــا
مورتــون شــناخته مــی شــود کــه اغلــب در کــف پــا بیــن

نتایج انتخابات هیات رییسه اتاق اصناف
شهرستان مبارکه
بــه گــزارش پایــگاه خبــری شــمیم ایــران براســاس فراخــوان انجــام شــده
قبلــی انتخابــات هیــات رییســه اتــاق اصنــاف شهرســتان مبارکــه امــروز
درمحــل اداره صنعــت ،معــدن وتجــارت شهرســتان مبارکــه برگزارگردیدکــه
نتایــج زیرحاصــل شــد
 ۲۴رای
نفر اول رضا مختاری با
 ۱۹رای
نفردوم محمدرضا علیزاده با
 ۱۸رای
نفرسوم اکبر بهرامی نژاد با
 ۱۸رای
نفرچهارم ابراهیم سعیدی
 ۱۲رای
نفرپنجم ناصرفخاری با

انگشــتان ســوم و چهــارم بــروز مــی کنــد.
وی تصریــح کــرد :پاشــنه بلنــد و پنجــه باریــک مــی توانــد
ســبب رشــد غیرطبیعــی عصبــی (نورومــا) شــود کــه بــه نوبــه
خــود باعــث درد و بــی حســی انگشــتان خواهــد شــد .ایــن
عارضــه در زنــان ۱۰برابــر شــایع تــر از مــردان اســت کــه ایــن
تفــاوت بــه دلیــل پوشــیدن کفــش هــای تنــگ ،پاشــنه هــای
بلنــد یــا بســیار صــاف در زنــان اســت.
وی ادامــه داد :پیشــگیری و درمــان ایــن عارضــه متفــاوت
اســت .بســته بــه شــدت نورومــا درمــان ممکــن اســت شــامل
پوشــیدن کفــش راحــت و جــادار باشــد و تزریــق مــواد
ضــد التهــاب در محــل نورومــا یــا در مواقــع حــاد بــه عمــل
جراحــی نیــاز شــود.
وی در پایــان خاطرنشــان کــرد :افــراد بایــد در صــورت
مشــاهده نخســتین نشــانه از مشــکل بــه پزشــک مراجعــه
کننــد ،زیــرا ایــن وضعیــت مــی توانــد بــه ســرعت وخامــت
یابــد.

نشست مشترک امام جمعه محترم بهارستان حضرت
حجت االسالم والمسلمین رجایی پور با مهندس احمدی
مدیرعامل شرکت عمران بهارستان برگزار شد

بــه گــزارش شــمیم وطــن از روابــط عمومــی شــرکت عمــران بهارســتان در ایــن
نشســت مســائل فرهنگــی و مذهبــی شــهر بهارســتان از جملــه تکمیــل و احــداث
مســاجد و مراکــز فرهنگــی و مذهبــی مــورد تاکیــد و بررســی قــرار گرفــت.
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شماره پیامک30007957009751 :

رییس شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان اعالم کرد:

طلب  ۴۴میلیارد تومانی شرکت شهرکهای صنعتی از  ۱۱۱۰متقاضی
محمدجــواد بگــی در نشســت مشــترک کمیســیون بهبــود
مســتمر محیــط کســب و کار اظهــار داشــت :اصــاح آییــن نامــه
شــرکت هــای خدماتــی شــهرک هــای صنعتــی مــی توانــد بــه
ارایــه خدمــات بهتــر بــه واحدهــای تولیــدی مســتقر در شــهرک
هــا منجــر شــود.
وی تصریــح کــرد :قــرار گرفتــن ایــن اصالحیــه در شــورای گفتگــو
دولــت و بخــش خصوصــی مــی توانــد بــه تقویــت ایــن شــرکت
هــا کمــک کنــد.
وی اختصــاص بخشــی از درآمــد شــهرک هــا بــه شــرکت هــای
خدماتــی را عامــل توانمنــد شــدن آنــان دانســت و گفــت :ایجــاد
درآمــد پایــدار بــرای ایــن شــرکت هــا مــی توانــد نقــش موثــری
در تســریع خدمــات بــه واحدهــای تولیــدی داشــته باشــد.
رییــس شــرکت شــهرک هــای صنعتــی اســتان اصفهــان افــزود:
رتبــه نخســت واگــذاری زمیــن در شــرکت شــهرک هــای صنعتــی
بــه اســتان اصفهــان اختصــاص دارد.
وی بــا اشــاره بــه  ۴۴میلیــارد تومــان مطالبــات ناوصــول شــرکت
شــهرک هــای صنعتــی از متقاضیــان ،گفــت ۲۴ :میلیــارد تومــان
ایــن مطالبــات بــه  ۱۰نفــر و  ۲۰میلیــارد بــه یــک هــزار و ۱۰۰
نفــر اختصــاص دارد و اگــر ایــن مطالبــات وصــول شــود مــی تــوان
بــا بخشــی از ان  ۱۰شــهرک را گازرســانی و فیبــر نــوری نصــب
کــرد.
بگــی همچنیــن افــزود :بــا جریمــه کــردن واحدهــای تولیــدی در
شــهرک هــای صنعتــی آلودگــی محیــط زیســت برطــرف نمــی
شــود و بایــد بــه ایــن واحدهــا کمــک کــرد تــا بتواننــد آالیندگــی
را بــه حداقــل برســانند.
مدیــر دفتــر راهبــردی بهبــود محیــط کســب و کار اتــاق بازرگانــی
اصفهــان در ایــن نشســت ،گفــت :براســاس نظرســنجی از فعــاالن
اقتصــادی اســتان اصفهــان ســه موضــوع اصلــی شــامل برداشــت

ســلیقه ای مامــوران دولتــی از قوانیــن ،بــی ثباتــی سیاســت هــا و
رویــه هــا و مســایل مالیاتــی مهمتریــن چالــش پیــش روی بهبــود
فضــای کســب و کار اســت.
امیرحســین زمانــی افــزود :ایــن حالیســت کــه چنــدی پیــش
مســایل بانکــی ،مالیــات و بــی ثبــات قیمــت هــا ســه چالــش
اصلــی پیــش روی فعــاالن اقتصــادی بــود.
وی تصریــح کــرد :پایــش فضــای کســب و کار اســتان اصفهــان
روزانــه بــا تکمیــل فــرم هــای پرســش نامــه از ســوی اتــاق
بازرگانــی اصفهــان انجــام مــی شــود.
کامــران پورجوهــری نایــب رییــس کمیســیون بهبــود مســتمر
محیــط کســب و کار اتــاق بازرگانــی اصفهــان در ایــن نشســت
خواســتار همــکاری فعــاالن اقتصــادی اســتان بــا دفتــر مدیریــت
راهبــردی بهبــود محیــط کســب و کار اتــاق شــد و گفــت :تصمیــم
درســت بــر مبنــای اطالعــات و داده هــای صحیــح انجــام مــی
گیــرد و ارایــه اطالعــات دقیــق ار فضــای کســب و کار اســتان مــی
توانــد منجــر بــه اتخــاذ تصمیمــات اســتانی و ملــی تاثیرگــذار
شــود.منبع ایمنــا

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی خبر داد:

طرح بهزیستی برای پیشگیری از فروش نوزادان
بــه گــزارش شــمیم وطــن بــه نقــل از پانــا ،حبی ـباهلل مســعودی
فریــد بــا اشــاره بــه اجــرای تفاهمنامــه بــا وزارت بهداشــت در
رابطــه بــا مراقبــت از مــادران بــاردار معتــاد اظهارداشــت :در
ســا لهای اخیــر تفاهمنامــهای بــا وزارت بهداشــت منعقــد شــد
کــه طــی آن از مــادران بــاردار معتــاد مراقبتهایــی صــورت
میگیــرد .ایــن مراقبتهــا بــه ویــژه بــرای مــادران معتــادی کــه
بیخانمــان هســتند در اولویــت قــرار دارد چــرا کــه عمدتــا ایــن
افــراد تحــت تأثیــر شــدید مــواد مخــدر هســتند و ممکــن اســت
دســت بــه هــر کاری بزننــد و نوزادشــان را بفروشــند.
معــاون امــور اجتماعــی ســازمان بهزیســتی بــا اشــاره بــه
وضعیــت نامناســب مــادران معتــاد بــاردار بیخانمــان گفــت:
از آنجــا کــه ایــن مــادران دارای اعتیــاد شــدید هســتند قطعــا
تغذیــه مناســبی هــم ندارنــد و ایــن مســایل بــر روی نــوزاد
آ نهــا تأثیــر میگــذارد و در مــواردی حتــی منجــر بــه مــرگ
نــوزاد مــی شــود.
وی ادامــه داد :قــرار شــد در طــرح مشــترک وزارت بهداشــت و
ســازمان بهزیســتی هــر مــادر معتــادی کــه بــرای زایمــان بــه
مراکــز درمانــی مراجعــه مــی کنــد ترخیــص نشــود و بیمارســتان
پــس از بررســی اولیــه وضعیــت مــادر ،بــه اورژانــس اجتماعــی
گــزارش دهــد.
مســعودی فریــد در ادامــه بــا اشــاره بــه گــزارش وزارت بهداشــت
از وضعیــت زایمــان مــادران معتــاد گفــت :طــی ســال گذشــته
 ۶۰۰نــوزاد از مــادران معتــاد بــه دنیــا آمدنــد کــه ایــن نــوزادان
در معــرض آســیب قــرار داشــتند .پــس از شناســایی ایــن
نــوزادان بیــش از  ۳۰۰نــوزاد بــا حکــم قاضــی بــه خانــواده و یــا
اقوامــی کــه صالحیــت داشــتند واگــذار شــدند و حــدود ۲۸۰
نــوزاد نیــز در بهزیســتی مانــدگار شــدند.
وی دربــاره ارائــه خدمــات وزارت بهداشــت بــه مــادران معتــاد

بــاردار نیــز گفــت :بحثــی کــه بهزیســتی بــا وزارت بهداشــت
دنبــال میکنــد ایــن اســت کــه چــه مــادران بــاردار معتــاد
باشــند و یــا نباشــند ،بایــد مراقبــت بــارداری را دریافــت کننــد
و وزارت بهداشــت موظــف اســت ایــن خدمــات را ارائــه دهــد.
ایــن مقــام مســئول در ســازمان بهزیســتی همچنیــن از
بهروزرســانی تفاهــم نامــه ایــن نهــاد بــا وزارت بهداشــت
خبــر داد و گفــت :در تــاش هســتیم تــا تفاهمنامــه موجــود
بــرای مراقــب از مــادران بــاردار معتــاد را بهروزرســانی کنیــم
و در تفاهمنامــه جدیــد ،نقــش ســازمانهای مــردم نهــاد را
پررنگتــر ببینیــم .همچنیــن مراقبتهــای بعــد از زایمــان را
هــم در ایــن تفاهمنامــه در نظــر خواهیــم گرفــت.
معــاون امــور اجتماعــی ســازمان بهزیســتی خاطرنشــان کــرد:
تنهــا چیــزی کــه نگــران آن هســتیم و آمــاری هــم در رابطــه بــا
آن در دســت نداریــم ،زایما نهــای خــارج از شــبکه بهداشــت
و درمــان اســت کــه در ایــن زمینــه ســازمانهای مــردم نهــاد
میتواننــد بــه مــا کمــک کننــد تــا ایــن افــراد را شناســایی
کنیــم و بــه آ نهــا خدمــات ارائــه دهیــم.
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شماره پیامک30007957009751 :

مهرعلیزاده دردیدار بامعاون وزیرراه وشهرسازی:

تسریع در راه اندازی قطارشهری بهارستان-اصفهان
بــه گــزارش شــمیم وطــن از روابــط عمومــی شــرکت
عمــران بهارســتان ،دکتــر طاهرخانــی معــاون وزیــر
راه و شهرســازی و مدیرعامــل شــرکت مادرتخصصــی
عمــران شــهرهای جدیــد بــه همــراه مهنــدس غالمــی
مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان و مدیران
عامــل بهارســتان ،فوالدشــهر و مجلســی ،بــا مهنــدس
مهرعلیــزاده اســتاندار جدیــد اصفهــان دیــدار کردنــد.
در ایــن دیــدار پــس از معارفــه ،مســائل و مشــکالت
شــهر جدیــد بهارســتان و شــهرهای جدید فوالدشــهر
و مجلســی ،مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،در ایــن جلســه پیشــرفت
و تکمیــل پــروژه متــروی اصفهــان  -بهارســتان ،و
حمایــت مســوولین اســتانی و ملــی از رونــد اجــرای
ایــن پــروژه مهــم حمــل و نقــل عمومــی ،مــورد
تاکیــد قــرار گرفــت.
بنابرایــن گــزارش دکتــر محســن مهرعلیــزاده در
دیــدار معــاون وزیــر راه و شهرســازی بــا ایشــان

بــر تســریع در اجــرای پــروژه هــای قطــار شــهری
شــاهین شــهر ،بهارســتان و شــهر مجلســی بــه
اصفهــان تاکیــد کــرد.
مهرعلیــزاده در دیــدار حبیـباهلل طاهرخانــی ،معــاون
وزیــر راه و شهرســازی و مدیرعامــل شــرکت عمــران
شــهرهای جدیــد ایــران بــا ایشــان ضمــن اســتماع
گــزارش وضعیــت شــهرهای جدیــد اصفهــان از جملــه
بهارســتان و شــهر جدیــد مجلســی ،خواســتار تســریع
در راه انــدازی قطــار شــهری بهارســتان  -اصفهــان
شــد و اظهارداشــت :اســتفاده از بخــش خصوصــی
بــرای راه انــدازی و بهــره بــرداری از ایــن خــط
ضــروری ســت.
اســتانداراصفهان افــزود :حضــور بخــش خصوصــی
در پــروژه هــای عمرانــی عــاوه بــر تســریع در رونــد
اجــرای پــروژه ،هزینــه هــا مالــی کمتــری را بــرای
دولــت خواهــد داشــت.
محســن مهرعلیــزاده بــا بیــان اینکــه بــا راه انــدازی

متــروی بهارســتان ســفرهای بیــن شــهری کمتــر
خواهــد شــد ،اظهارداشــت :کاهــش ترافیــک و
آلودگــی هــوا از جملــه مهمتریــن مزیــت هــای ایــن
پــروژه بــرای اصفهــان خواهــد بــود.
وی افــزود :مدیریــت اســتان حمایــت خــود را بــرای
واگــذاری ایســتگاه هــا بــه بخــش خصوصــی در
جهــت کمــک بــه ایــن پــروژه ی اساســی اعــام مــی
دارد.
اســتانداراصفهان در ادامــه بــه پــروژه ی متــروی
اصفهــان -شــاهین شــهر نیــز اشــاره کــرد و افــزود:
ایــن خــط آمــاده ی اجــرا اســت و شــاهین شــهر
قابلیــت اســتفاده از ســرمایه گــذار بخــش خصوصــی
را در ایــن خصــوص دارد.
مهرعلیــزاده بــه ارتبــاط کاری و ســفر هــای بیــن
شــهری زیــاد اصفهــان و شــاهین شــهر اشــاره کــرد
و افــزود :تســریع در اجــرای ایــن طــرح نیــز بــرای
اصفهــان و شــاهین شــهر ضــروری اســت.

اســتانداراصفهان متــروی شــهر مجلســی را از اولویــت
هــا برشــمرد و افــزود :بایــد برنامــه ی اجرایــی پــروژه

هــای قطــار شــهری بهارســتان ،شــاهین شــهر و
مجلســی بــه اصفهــان تهیــه گــردد تــا بتوانیــم

زمانبنــدی مطلــوب تــری در جهــت تســریع تــا
اجــرای پــروژه داشــته باشــیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید:

فعالیت های شرکت عمران بهارستان بسیار خوب و گسترده است
بــه گــزارش شــمیم وطــن از روابــط عمومــی شــرکت عمــران بهارســتان،
جلســه پایــش دوره ای فعالیــت هــای ایــن شــرکت ،باحضــور دکتــر طاهــر
خانــی معــاون وزیــر راه و شهرســازی و مدیــر عامــل شــرکت مــادر تخصصــی
عمــران شــهرهای جدیــد ،مهنــدس روانفــر و دکتــر ایمانــی اعضــای هیــات
مدیــره شــرکت مادرتخصصــی عمــران شــهرهای جدیــد و مدیــران ارشــد
ایــن شــرکت ،مهنــدس غالمــی مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان و
مهنــدس احمــدی مدیرعامــل شــرکت عمــران بهارســتان برگــزار شــد.
در ایــن جلســه دکتــر طاهــر خانــی بــا اعــام رضایــت کلــی از فعالیــت
هــای شــرکت عمــران بهارســتان بــه خصــوص متــروی اصفهــان بهارســتان و
اتمــام مســکن مهــر بهارســتان ،هــدف از برگــزاری ایــن جلســات را بررســی
مشــکالت شــهر و نظــارت و برنامــه ریــزی بــه صــورت دوره ای دانســت.
معــاون وزیــر تاکیــد کــرد :حتمــا بایــد بیــن شــهرهای جدیــد کــه ماننــد
عملکــرد خوبــی دارنــد و ســایر شــهرها ،تفــاوت قائــل شــویم.
در ایــن جلســه ،دکتــر ایمانــی توجــه بــه نیازهــای ســاکنین شــهر و انجــام
مطالعــات اجتماعــی و فرهنگــی در رونــد شــکل گیــری و توســعه شــهر جدیــد
بهارســتان را خواســتار شــد.
همچنیــن مهنــدس روانفــر عضــو هیــات مدیــره شــرکت مادرتخصصــی
عمــران شــه هــای جدیــد ،مســائل شهرســازی ،مالــی ،ســرمایه گــذاری و
متــروی بهارســتان و راهکارهــای الزم را مــورد بحــث و بررســی قــرار دادنــد.

برگزاری همایش رازهای شاد زیستن و رسیدن به آرامش ذهنی توسط دانشگاه پیام نور مبارکه
بــه گــزارش شــمیم وطن  ،همایش رازهای شــاد زیســتن
و رســیدن به آرامش ذهنی باحضوردکتراحمدپورریاســت
دانشــگاه پیــام نورمبارکــه وتوســط دانشــگاه پیــام نــور
مبارکــه درســالن هــال احمرشهرســتان مبارکــه

برگزارگردیــد.
در دنیــای پراضطــراب امــروز آرامــش و راحتــی خیــال
نعمتــی اســت کــه بســیاری آرزوی آن را دارنــد امــا برای
رســیدن بــه آن تنهــا آرزو کافــی نیســت بلکــه بایــد قدم
پیــش نهــاد و کاری کــرد.
بــه گــزارش خبرنگار شــمیم وطــن ازشهرســتان مبارکه،
انجمــن علمــی روانشناســی دانشــگاه پیــام نــور مبارکــه
بــا همــکاری گــروه اجتمــاع محــور ارمغــان بــا دعــوت از
آقــای دکتــر پدریان مــدرس دانشــگاه برخــی تکنیکهای
روانــی شــناختی کــه ضمــن کمــک بــه رفــع تشــویش
ونگرانــی آرامــش و نشــاط و شــادی را در زندگــی مــا
رونــق مــی بخشــد را در ســمینار رازهای شــاد زیســتن و
رســیدن بــه آرامــش ذهنــی ارائــه نمودنــد.

مراسم تجلیل از بسیجیان نمونه حوزه ادارت
شهرستان مبارکه به مناسبت هفته بسیج
سرپرســت فرمانـداری شهرستان:رشــادت بســیجیان یادآورخالــص تریــن مــردان کشــور
اســت.
بــه گـزارش روابــط عمومــی فرمانـداری شهرســتان سرپرســت فرمانـداری شهرســتان با
تبریــک هفتــه بســیج ومــاه ربیــع االول ،پیــروزی هــای گــروه هــای جبهــه مقاومــت بــر
داعــش را تبریــک گفــت و افزود:رشــادت بســیجیان از زمــان پیــروزی انقــاب اســامی
تاکنــون یادآورخالــص تریــن مــرددان کشــور اســت.
ســلطانی اضافــه کرد:اگــر زمانــی بســیج بــه عنـوان نیــروی ســخت وجنگجــو در میدانها
مــی جنگیــد بــه حمـداهلل اکنــون بــه عنـوان روح در کالبــد جامعــه جریــان دارد وامــروز
همــه مــردم ومســئوالن بــه بســیجی بــودن خــود افتخــار مــی کننــد.
وی بــه پیــام رهبــر معظــم انقــاب در جـواب ســردار ســلیمانی نیز اشــاره کــرد وگفت:ما
بایــد همیشــه اماده باشــیم چـرا که داعــش واســتکباران جهانی دســت بردار نیســتند واز
وحــدت مردم وبســیجیان می ترســند.
وی اضافــه کرد:تــرس داعــش ورژیم صهیونیســتی از مردم وبســیجیان ترس واقعی اســت
وایــن افتخــاری اســت بـرای مــردم وکشــور عزیزمــان کــه چنین مــردم وبســیجیانی دارد
کــه تــرس را بــر دل کشــورهای اســتکباری انداخته اســت.
در پایــان بــا حضور مســئوالن حاضر از برخی از بســیجیان نمونــه حوزه ادارات شهرســتان
بــا اهـداء لــوح تقدیــر وتشــکر به عمــل آمد.

درادامــه ایــن همایــش اجتماعــی آقــای جبــاری بــه
آمــوزش یــوگای خنــده پرداختنــد کــه ایــن همایــش
اجتماعــی بــا اســتقبال خــوب دانشــجویان وجوانــان
همــراه بــود.

در ادامــه مهنــدس احمــدی مدیرعامــل شــرکت عمــران بهارســتان ،بــه
تشــریح وضعیــت پیشــرفت پــروژه هــای شــرکت عمــران در ســطح شــهر
بهارســتان پرداختــه و موضوعاتــی از قبیــل در آمــد و مطالبــات ،حقوقــی و
امــاک مــورد تاکیــد قــرار داد.
در ادامــه ایــن جلســه ،مهنــدس غالمــی مدیــر کل راه و شهرســازی اســتان
اصفهــان ضمــن توصیــف کلــی شــهر و اهــداف شــکل گیــری آن ،بــه وضعیــت
مطلــوب پــروژه ی متــروی اصفهــان  -بهارســتان ،اشــاره کــرد و افــزود:
متــروی شــهر بهارســتان ارتقــای کیفــی و ســطح زندگــی در بهارســتان را
همــراه دارد .مهنــدس غالمــی
مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان خاطــر نشــان کــرد :بهارســتان
از ســایر شــهرهای مشــابه خــود در اســتان اصفهــان بســیار موفــق تــر عمــل
کــرده اســت و جلوتــر و فراتــر از اقدامــات دیگــر شــهر هــای جدیــد در
حرکــت اســت.
وی افــزود :ادامــه ی رونــد کیفیــت بخشــی بــه زندگــی مــردم در شــهر
بهارســتان ،حمایــت ویــژه معــاون محتــرم وزیــر و هیــات مدیــره شــرکت مــادر
تخصصــی را مــی طلبــد و از طرفــی هیــات مدیــره شــرکت عمــران بهارســتان
هــم اقدامــات الزم را انجــام خواهنــد داد.
بــا برنامــه ریــزی هــا و هماهنگــی هــای انجــام شــده ،امیــد اســت روز بــه روز
بــر ارتقــای کیفیــت زندگــی مــردم در شــهر جدیــد بهارســتان افــزوده شــود.

اولین جلسه تعامل شرکت عمران و شهرداری بهارستان با حضور شهردار
جدید این شهر برگزار شد
بــه گــزارش شــمیم وطــن از روابــط عمومــی شــرکت عمــران بهارســتان،
اولیــن جلســه تعامــل شــرکت عمــران و شــهرداری بهارســتان بــا حضــور
مهنــدس احمــدی مدیرعامــل شــرکت عمــران بهارســتان و مهنــدس عیــدی
بیرانونــد ،برگــزار شــد.
در ایــن جلســه ،بــا حضــور مدیــران و کارشناســان شــرکت عمــران و
شــهرداری ،طــرح میــدان ورودی بهارســتان ،تســهیل در صــدور پروانــه هــای
ســاختمانی بــه ســرمایه گــذاران و مســائل مربــوط بــه فضــای ســبز ایــن شــهر
مــورد بررســی و تبــادل نظــر قــرار گرفــت.
امیــد اســت انشــااهلل بــا تعامــل بیــش از پیــش شــهرداری و شــرکت عمــران
بهارســتان ،بســترهای الزم بــرای خدمــات رســانی و توســعه و عمــران شــهر
فراهــم آیــد.

بازدید استاندار از پروژه بزرگ تقاطع
غیر هم سطح شهیدان حجتی

اســتاندار اصفهــان بــا بازدیــد از تقاطــع غیــر همســطح شــهیدان حجتــی
نجــف آبــاد ،از نزدیــک در جریــان پــروژ هــای ســازمان همیــاری شــهرداری
هــا قــرار گرفــت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان همیــاری شــهرداری هــا عملیــات اجرایــی
تقاطــع غیــر همســطح شــهیدان حجتــی بــه عنــوان یکــی از ورودی هــای مهــم
شــهر نجــف آبــاد بــا اعتبــاری بالــغ بــر 12میلیــارد تومــان در حــال اتمــام
اســت کــه تاکنــون 93درصــد پیشــرفت داشــته اســت و در آینــده ای نزدیــک

شــاهد بهــره بــرداری از ایــن طــرح زیــر ســاختی شــهر خواهیــم بــود.
اجــرای تابلیــه هــا بــا ســقف قســمت هــای روگــذر ،تکمیــل دیوارههــا و جــدول
گــذاری وآمــاده ســازی پیــش از آســفالت باندهــای زیــر گــذر تقاطــع از جملــه
اقدامــات صــورت گرفتــه در مســیر تکمیــل ایــن طــرح اســت.
در ایــن بازدیــد ناصــر نفــری ضمــن ارائــه توضیحــات در خصــوص پنــج پــروژه
عمرانــی کــه توســط ســازمان همیــاری شــهرداری هــای اســتان صــورت
گرفتــه ،گــزارش هایــی بــه اســتاندار اصفهــان ارائــه داد
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صدای مردم

شماره پیامک30007957009751 :
ســام ســوال ازمتخصصــان ومستندســازان عزیــز درعرصــه
ادارجــات وســازمانهای نمیدونــم اسمشــون چیچیــه..
آماررســیده اونــم باســندمحکم ومعتبــر کــه هنــگام تعویــض
وتحویــل شــهرداری مبارکــه دروســط دوره شــورای چهــارم
مبلغ6میلیاردتومــان توحســاب متــرو ومبلــغ 36یا38میلیــارد
تومــان البتــه اعدادتقریبــی هســتش درحســاب شــهرداری
مبارکــه موجودبــوده خــوب االنــم کــه شــهرداری میشــنویم
حــدودا بین15تا18میلیــارد بدهــی داره وازقبــل بــه میــراث
رســیده...خوب چطــوری بایدمتوجــه بشــویم ایــن بودجــه
چطــوری هزینــه شــده چطــوری مدیریــت شــده؟؟؟که االن
شــهرداری بــرای داشــتن صدمیلیــون توحســابش آرزوشــده
بــراش!!
ســام درفضــای مجــازی شــنیدیم سرپرســت فرمانــداری
مبارکــه اعــام کــرد
بــا هماهنگــی هــای بعمــل آمــده طــی روزهــای آتــی
تعــداد 20کانکــس از شهرســتان مبارکــه بــه مناطــق زلزلــه
زده کرمانشــاه ارســال میکنند.اگرایــن کاردرعمــل صــورت
پذیردبایدبگیــم کــه احســنت برایــن حــس انســان دوســتی
مــردم شهرســتان مبارکــه
سالم شمیم
بنویســیداعالم کنیــد اینــگار ماکارگــران خدماتی شــهرداریها
فرامــوش شــدیم یکــی بدادماشــهرداریها برســه وقتــی پــول
نیســت پــس چطــوری زندگــی کنــم چطــوری توایــن
ســرماتاصبح زبالــه هاراجمــع کنــم..
باچه امیدی؟؟ماچه تقصیری داریم؟
باسالم
بــه اســتحضار تمامــی شــهروندان وادیــب دوســتان
میرســانیم.درصدد هســتیم انجمــن ادبــی شــهر طالخونچه را
باهمفکــری وذوق ادبی,تــک تــک شماشــهروندان محتــرم بــر
پانماییم.لــذا ازتمامــی عالقمنــدان بــه شــعر وادب(درهرگــروه
ســنی؛خواهران وبــرادران) دعــوت مــی کنیم.باثبــت نــام
وحضورگرمتــان مــارادر برگــزاری کالســهای حافــظ خوانــی
شــاهنامه خوانــی و نشســتهای ادبــی وداســتان نویســی
ویــژه برنامــه هــای فرهنگــی متنــوع یــاری رســانید.از عالقــه
منــدان وفرهنــگ دوســتان تقاضــا داریــم جهــت ثبــت نــام
بــه بــاغ بانــوان تمــاس بگیرید,درضمــن کالسهاونشســتها
درتاالرشــهیدآوینی برگــزار مــی گــردد.
هرلحظه تو احوال مرا می بینی
آئینۀ اقبال مرا می بینی
می میرم وزنده می شوم ازخجلت
چون نامۀ اعمال مرا می بینی...
آغازامامت مبارکباد وسالمت باد
هشدار مهم آیتاهلل بهجت درباره نهم ربیع
ممکــن اســت ایــن کارهــا موجــب اذیــت و آزار و یــا قتــل
شــیعیانی کــه در بــاد و کشــورهای دیگــر در اقلیت هســتند،
گــردد .در ایــن صــورت اگــر یــک قطــره خــون از آنهــا ریخته
شــود ،مــا مســبب آن و یــا شــریک جــرم خواهیدبــود.
درمحضربهجــت ،ج ،۱ص۱۳۸
ـی داعشــی
مواظــب تفرقــه افــکانکنــان کــه مسـ ِ
ـبب اصلـ ِ
هــا بودند،باشــیم
امــروز امــام جمعــه طالخونچــه و رئیــس اداره اوقــاف
شهرســتان و رئیــس ســازمان تبلیغــات شهرســتان مبارکــه با
خانــم رحیمــی واقــف ۹۶کــه یکبــاب منــزل مســکونی و دو
بــاب مغــازه تجــاری خــود را وقــف نموددیدارداشــتند ،آفریــن
کــه حداقــل هواســتون بودتشــکرکنیدحتی بایک دیدارســاده
امابــاارزش
ایــن هفتــه ســرهنگ نصــر فرمانــده ناحیــه ســپاه مبارکــه
در حاشــیه برگــزاری نمــاز جمعــه ضمــن گرامیداشــت
هفتــه بســیج گفت،امــروز بــه برکــت تفکــر بســیجی وعــده
هــای الهــی یکــی پــس از دیگــری در حــال تحقــق اســت و
پیــروزی هایــی نهایــی خیلــی نزدیــک اســت ،کــه شــرط آن
اتحــاد ،یکپارچگــی ،صبــر و اســتقامت حــول محــور اســام
و والیــت فقیــه مــی باشــد.موردتوجه بعضیاکــه ناامیدبودنــد
هشــدار مهــم آیـتاهلل بهجــت دربــاره جشــن هــای موســوم
بــه «عمــر کشــون» کــه متاســفانه درآســتانه ســالروز آغــاز
والیــت امــام زمان(عــج) انجــام مــی شــود
لبخند بزن
به تمام آدمهایی که آمدند
الیقت نبودند
و رفتند
اندوه تو آنها را خوشحال تر می کند
بعضیها دنبال پایین تر از خودشان میگردند
تا به خود ثابت کنند خوشبختند...
ســام شــهرداری مجلســی االن نزدیــک بــه
3میلیارد700میلیــون بدهــی داره منــم خبرمرگــم حقــوق
بگیرشــهرداری مجلســی هســتم ازبودجــه هــم خبــری
نیســت اینــگار خــوب حاالشــماکه روزنامــه داریدچــاپ کنیــد
قرارماچکارکنیــم کجامراجعــه کنیــم کــم کــم بایدپســوند
بیکارشــدن بــه دوش بکشــیم

حمامخوندردوئل ۴رانندهکامیوناصفهانی
در جاده سبزوار رخ داد
بــا گــزارش حادثــه بــه فوریــت هــای پزشــکی  ،ایــن ۲راننــده کــه
خونریــزی شــدیدی داشــتند بــه بیمارســتان انتقــال یافتنــد .تــاش
پزشــکان بــرای نجــات یکــی از آنــان موثــر واقــع نشــد و او جــان خــود را
از دســت داد .امــا مجــروح دیگــر درگیــری کــه گویــا در حالــت کمــا قرار
دارد تحــت مراقبــت هــای ویــژه پزشــکی قــرار گرفتــه اســت.
ســرهنگ ســید محمــد هاشــمی ،رییــس پلیــس شهرســتان ســبزوار در
ایــن بــاره گفت :درگیــری چهار راننــده کامیــون در فاصلــه ۱۵کیلومتری
ســبزوار بــه روداب و در جــاده حــارث آبــاد رخ داد .وی افــزود ۲ :متهــم
بهقتــل بــا خــودروی تریلــی از صحنــه گریختنــد .بــا گــزارش موضــوع به
پلیــس ۱۱۰تحقیقــات گســترده برای دســتگیری آنــان آغاز شــد.فرمانده
انتظامــی ســبزوار گفــت۲ :متهــم پرونــده کــه دچــار عــذاب وجدان شــده
بودنــد در مشــهد خــود را بــه پلیــس معرفــی کردند.ســرهنگ هاشــمی
اظهــار داشــت :تحقیقــات دربــاره علــت درگیــری ایــن ۴راننــده کامیــون
کــه بررســی هــای اولیــه نشــان مــی دهــد از قبــل بــا هــم اختــاف
داشــته انــد بــرای روشــن شــدن علــت دقیــق درگیــری منجــر بــه قتــل
ادامــه دارد

شماره پیامک30007957009751 :

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس:

معلمان حقالتدریس آموزش و پرورش باید در آزمون استخدامی شرکت کنند
محمــد بیرانونــد اظهــار کــرد :اعضــای کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلــس بــه ایــن
توافــق رســیدند تــا در بحــث تعییــن تکلیــف معلمــان حقالتدریــس و آمــوزش دهنــدگان
نهضــت ســوادآموزی ،آزمــون اســتخدامی بــرای ایــن افــراد برگــزار شــود.
وی افــزود :مشــموالن طــرح تعییــن تکلیــف معلمــان حقالتدریــس مربــوط بــه ســالهای
 ۹۴و  ۹۵بایــد از طریــق شــرکت در آزمــون اســتخدامی کــه ویــژه ایــن افــراد برگــزار
میشــود بــه تنــاوب در طــول برنامــه ششــم توســعه در آموزشوپــرورش جــذب شــوند.
عضــو کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلــس گفــت :آزمــون اســتخدامی چنــد نقــش
دارد و باعــث میشــود تــا افــرادی کــه موفــق میشــوند براســاس اولویتهــای
آموزشوپــرورش در مــدارس کشــور مشــغول بــه کار شــوند.
بیرانونــد بیــان کــرد :طــرح مذکــور در حــال حاضــر بــرای ورود بــه صحــن علنــی مجلــس
در نوبــت قــرار دارد و در دســتور کار مجلــس قــرار خواهــد گرفــت .همچنیــن در آخریــن

جلســه کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلــس بــرای بررســی ایــن موضــوع تصمیــم
گرفتــه شــد آزمونــی از ســوی ســازمان ســنجش بــرای ایــن افــراد برگــزار شــود و حــد
نصــاب نمــره قبولــی در ایــن آزمــون از ســوی آمــوزش و پــرورش تعییــن خواهــد شــد.
بنابرایــن گــزارش ،پیــش از ایــن آموزشوپــرورش ضمــن مخالفــت بــا جــذب ایــن افــراد
بــدون برگــزاری آزمــون در دالیــل مخالفتــش اعــام کــرده بــود ۱۲۱ :هــزار نفــر مشــمول
طــرح هســتند کــه  ۶۵درصــد ظرفیــت جــذب معلــم در برنامــه ششــم توســعه (۱۸۵
هــزار نفــر حداکثــر ســهمیه اســتخدام تــا ســال  )۱۳۹۹اســت ۹۴ .درصــد افــراد مشــمول
طــرح زن هســتند و  ۹۳درصــد افــراد مشــمول طــرح در مراکــز اســتانها و شــهرهای
بــزرگ ســکونت دارنــد .رشــته تحصیلــی  ۴۴هــزار و  ۷۷۰نفــر ( ۳۷درصــد افــراد مشــمول
طــرح) مطابــق بــا رشــتههای تدریــس دوره متوســطه نظــری اســت کــه تــا ســال ۱۳۹۹
بــه آنهــا نیــاز نیســت.

آموزش و پرورش ما حجیم و پرهزینه است

شــمیم وطــن  ،عبدالرســول عمــادی در آییــن تکریــم و
معارفــه مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان کرمانشــاه،
نظــام تربیتــی کنونــی آمــوزش و پــرورش را مناســب
ندانســت و اظهــار داشــت :در مــدارس بایــد چگونگــی
زندگــی کــردن را بــه دانــش آمــوزان یــاد دهیــم و بــرای
ایــن منظــور یــک نظــام منســجم و کارآمــد الزم اســت.
رئیــس مرکــز ســنجش وزارت آمــوزش و پــرورش کشــور
افــزود :متاســفانه نظــام آموزشــی مــا در کشــور مناســب
نیســت و بایــد تحولــی در ایــن نظــام ایجــاد کنیــم و ایــن
تحــول در هیــچ وزارتخانــه ای مهیــا نمــی شــود جــز
اینکــه در مــدارس بایــد آن را شــروع کنیــم.
وی خاطــر نشــان کــرد :در قــرن  ۲۱هــر نظــام آموزشــی
کــه نتوانــد فراگیــران خــود را بــرای یــک زندگــی جمعــی

آمــاده کنــد ،نظامــی شکســت خــورده اســت.
عمــادی بــا بیــان اینکــه خالقیــت زمانــی شــکل مــی
گیــرد کــه معلمــان و در راس آنهــا مدیــران مــدارس
خــاق باشــند ،تاکیــد کــرد :بایــد در ایــن راســتا مدیریــت
و زیرســاخت هــای آموزشــگاه هــا مــورد توجــه قــرار
بگیرنــد.
وی تصریــح کــرد :همــه ســاختارهای خــارج از مدرســه
بایــد کوچــک شــوند و متاســفانه هــم اکنــون آمــوزش و
پــرورش حجیــم و پرهزینــه ای داریــم یعنــی در آمــوزش و
پــرورش خرجمــان بیشــتر از دخلمــان اســت.
گفتنــی اســت؛ در ایــن مراســم از خدمــات ســلیمان محبــی،
مدیــرکل ســابق آمــوزش و پــرورش اســتان کرمانشــاه
تقدیــر و مجیــد یــزدان پنــاه ،بــه عنــوان مدیــرکل جدیــد

آمــوزش و پــرورش اســتان کرمانشــاه معرفــی شــد.

ایدز فرهنگی ،گریبانگیر جامعه امروز

جهــان امــروز دچــار ایــدز فرهنگــی شــده و کمتــر مقاومتــی در برابــر هجــوم فرهنــگ
بیگانــه از خــود نشــان میدهــد؛ نتیجــه ایــدز فرهنگــی بیاثــر شــدن نمادهــا در
جامعــه بــوده و در حقیقــت تخلیــه نمــادی صــورت گرفتــه و مفاهیــم دینــی در حــال
تبدیــل شــدن بــه موجــودی مــرده و پوســتهای ظاهــری هســتند.
بــه گــزارش شــمیم وطــن ،جهــان امــروز دچــار ایــدز فرهنگــی شــده و کمتــر مقاومتــی
در برابــر هجــوم فرهنــگ بیگانــه از خــود نشــان میدهــد؛ نتیجــه ایــدز فرهنگــی بیاثــر
شــدن نمادهــا در جامعــه بــوده و در حقیقــت تخلیــه نمــادی صــورت گرفتــه و مفاهیــم
دینــی در حــال تبدیــل شــدن بــه موجــودی مــرده و پوســتهای ظاهــری هســتند.
در جامعــه امــروز پدیدههــا و وقایعــی را شــاهد هســتیم کــه میتــوان از آنهــا بــا عنــوان
بحرانهــای هویتــی یــاد کــرد کــه بیشــتر آنهــا ناشــی از تفکــر و عقــل مادیگــرای
غــرب اســت کــه بــه تصــرف و هضــم فکرهــا و ایدئولوژیهــای دیگــر فرهنگهــا
میانجامــد و بســته بــه مقاومــت ایــن ایدئولوژیهــا ،جمــع بســتن مدرنیتــه و ایــن
ایدئولوژیهــا پیچیدهتــر میشــود و بحرانهــای هویتــی عمیقتــری در جوامــع را
رقــم میزنــد و نحــوه مواجهــه مــا بــا ایــن بحرانهــا غالبــاً در مقــام پاســخگویی اســت.
آنچــه کــه از وعــده الهــی بــر میآیــد ،دیــن خــدا همــواره در حــال نفــوذ در دلهــا و
جانهــا اســت و ایــن قابــل توقــف نیســت و همــواره جایــگاه انســان در نــزاع بیــن حــق و
باطــل و امــداد و سرپرســتی هــر دو جبهــه و پیــروزی نهایــی جبهــه حــق بــا وعــده الهــی
در حــال کاملتــر شــدن اســت ،انقــاب اســامی کــه قالبــی برآمــده از همیــن سرپرســتی
در جهــت یــاری جبهــه حــق اســت در تاریــخ امــروز بــه شــکل پیچیــدهای تمامقــد در
مقابــل کفــر زمــان قــرار گرفتــه اســت.
کفــری کــه پیچیدهتریــن حالــت خــود در طــول تاریــخ را بــه خــود گرفتــه و نقابــی

کمبود تخت بیمارستانی در بخشهای
فوق تخصصی اصفهان
علیرضــا یوســفی دربــاره کمبــود تخــت بیمارســتانی در اصفهــان اظهــار داشــت :در ســطح
اســتان و شهرســتانها بــه طــور کلــی بــا کمبــود تخــت بیمارســتانی مواجــه نیســتیم ،تنهــا
در بخشهــای فــوق تخصصــی در شــهر اصفهــان بــا کمبــود مواجــه هســتیم.
وی افــزود :در برخــی از شهرســتانهای اســتان مــازاد تخــت بیمارســتانی داریــم و اگــر
بخواهیــم براســاس اســتانداردها تعــداد تخــت بیمارســتانی ســنجیده شــود ،در برخــی از
شــهرها ماننــد نجفآبــاد کمبــود وجــود دارد.

حقگرایانهتــر از هــر زمــان بــر چهــره زده و گویــی انتخــاب حــق از باطــل را در زمــان
غیبــت ولــی خــدا ســختتر از هــر زمانــی ســاخته مکرهایــی بــه کار میبــرد کــه
تیزبینتریــن افــراد آن را دلســوزی میبیننــد ،وهمهــا ،غفلتهــا ،ابزارهــا و وســایل
را بــه پیچیدهتریــن و فکرشــدهترین حالــت اهــداف آدمــی قــرار میدهــد و روشهایــی
پیچیــده بــه کار میبــرد کــه آدمــی را بیــش از هــر چیــز بــه ســمت وهــم ســوق دهــد.
نهایتــاً تمــدن غربــی را معرفــی میکنــد کــه نهایــت وهــم اســت و ایــن آمــال و آرزوی
انســان وهمگــرا قــرار میگیــرد چــرا کــه انســان را جســتجوگر وهــم کــرده اســت و
انســانها را بــرای رســیدن بــه ایــن آرمــان محــدود بــه رقابتــی ناســالم وا مــیدارد و
بــه ایــن ترتیــب نظــام ســلطه ،نظــام فقیــر و غنــی ،نظــام بهشــت واقــع در دنیــا را بــه
وجــود مــیآورد.
حــال انقــاب اســامی و زیــر مجموعههــای ایــن بزرگتریــن پدیــده قــرن اخیــر عــزم
کــرده اســت کــه در مقابــل ایــن پیچیدگــی قــرار گیرنــد.
ســؤال ایــن اســت نحــوه مواجهــه مــا بــا فرهنــگ هجومــی ایــن تمــدن پیشــرفته بایــد
چگونــه باشــد؟ آیــا کفــر امــروز ســاده و صادقانــه در مقابــل مــا قــرار گرفتــه اســت کــه
بخواهیــم ســاده برخــورد کنیــم؟ دیگــر وقــت آن نرســیده کــه روشــنگری و قــرار دادن
فرهنــگ غنــی اســام نــاب محمــدی(ص) در جایــگاه انتخــاب بــرای انســان امــروز را بــا
شــاخصها و روشهــای پیچیدهتــری بــه کار ببریــم و بــه جامعــه انســانی ایــن تاریــخ
تقدیــم کنیــم؟ رونــد فعلــی جبهــه فرهنگــی انقــاب اســامی آیــا پاســخگوی نیازهــای
جــوان امــروز اســت؟ آیــا موعــد آن نرســیده حزباللهیهــا شــیعه مآبانهتــر بــا جبهــه
فرهگــی کفــر بــه نــزاع برخیــزد؟
مسعود اسدی -فعال دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان
منبع  :فارس  -اصفهان
معــاون توســعه مدیریــت و منابــع دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان تصریــح کــرد :اکنــون
درخواســت بــرای تخــت بیمارســتانی بــه دلیــل مجوزهایــی کــه بــرای بیمارســتانها و
بخشهــای فــوق تخصصــی داده شــده ،رو بــه افزایــش اســت.
وی بــا بیــان اینکــه بخشــی از تختهــای بیمارســتانی فــوق تخصصــی توســط بخــش
خصوصــی تامیــن میشــود ،گفــت :بخــش خصوصــی بایــد در حــوزه ســامت وارد میــدان
شــود ،در طــول  4ســال گذشــته  1400تخــت بیمارســتانی بــه مجموعــه اســتان اضافــه شــده
اســت و بــا توجــه بــه مجوزهایــی کــه بــه بخــش خصوصــی داده شــده در چنــد ســال آینــده
تعــداد تختهــای بیمارســتانی در اصفهــان بــه حــد مناســب میرســد.
یوســفی بیــان کــرد :اکنــون هیــچ بیمــاری در اســتان اصفهــان بــه دلیــل کمبــود و یــا
نبــود تخــت بیمارســتانی دچــار مشــکل نشــده اســت و توســعههای انجــام شــده در زمینــه
تختهــای بیمارســتانی رو بــه افزایــش بــوده و اصفهــان آمادگــی خدمترســانی بــه دیگــر
اســتانها را دارد.

رئیس هیئت کشتی اصفهان:

ادارهکل ورزش و جوانان اصفهان در مسابقات کشوری کشتی نمره مردودی میگیرد
رئیــس هیئــت کشــتی اســتان اصفهــان گفــت :در رونــد مســابقات کشــتی کشــور کــه بــه
میزبانــی اصفهــان برگــزار شــد ،ادارهکل ورزش و جوانــان اصفهــان بــا توجــه بــه عملکــردی
کــه داشــت نمــره مــردود میگیــرد.
محمــد مجیــری پیرامــون دربــاره عملکــرد اصفهــان در مســابقات کشــتی کشــور اظهــار
داشــت :بــه کشــتیگیرها و مربیــان نمــره  20و بــه هیئــت کشــتی نمــره  16میدهــم
امــا ادارهکل ورزش و جوانــان را در ایــن عرصــه بــا نمــره پاییــن تجدیــد میکنــم ،تنهــا
کمــک ادارهکل ورزش و جوانــان در ایــن دوره حضــور یــک ســاعته و بازدیــد از رونــد
مســابقات بــود.
وی افــزود :ادارهکل ورزش و جوانــان در ایــن مــدت کمــک خاصــی بــه هیئــت کشــتی
نکــرده و حتــی در مســابقات هــم ورود پیــدا نکــرد ،در حالــی کــه میتوانســت بهتــر از
ایــن عمــل کنــد امــا بــا ایــن حــال از متولیــان ورزش اســتان دعــوت میشــود تــا در
رویدادهــای آتــی در کنــار جامعــه کشــتی اصفهــان باشــند و بــا حمایتهــای مــادی و
معنــوی خــود دلگرمــی ایجــاد کننــد.
رئیــس هیئــت کشــتی اســتان اصفهــان بــا بیــان اینکــه بــرای برگــزاری مســابقات
بینالمللــی در اصفهــان تقاضــا دادهایــم ،خاطرنشــان کــرد :نبایــد ایــن تقاضــا هماننــد

تقاضــای ســال گذشــته فــدای بیتوجهیهــا شــود و بــا توجــه بــه اینکــه مهرعلیــزاده،
اســتاندار اصفهــان خــود از بدنــه ورزش کشــور اســت و مشــکالت جامعــه ورزش را بــه
خوبــی درک میکنــد ،بهطــور قطــع حمایــت الزم را از کشــتی دارنــد ،امیدواریــم
اتفاقــات خوبــی در ورزش اســتان بــه ویــژه رشــته کشــتی رخ دهــد.
وی دربــاره وضعیــت کشــتی اصفهــان تصریــح کــرد :اصفهــان در رده نونهــاالن و تیمهــای
پایــه توانســته تــا امــروز نتایــج خــوب و قابــل قبولــی از جملــه حضــور در تیــم ملــی را
کســب کنــد و ایــن مســئله بــه دلیــل پرداختــن بــه زیرســاختهای کشــتی در اصفهــان
اســت.
مجیــری بــا بیــان ایــن کــه زیرســاختهای کشــتی اصفهــان بایــد تقویــت شــود ،گفــت:
بــا توجــه بــه امتیــازات خوبــی کــه در مســابقات کشــتی بزرگســاالن کســب شــد ،بایــد بــه
فکــر تقویــت زیرســاختهای کشــتی در اصفهــان بــود تــا از ایــن راه بــه صعــود کشــتی
در مراحــل بعــدی کمــک کنیــم.
رئیــس هیئــت کشــتی اســتان اصفهــان اظهــار داشــت :موفقیتهــای خوبــی در ایــن
دوره از مســابقات توســط کشــتی گیــران اصفهــان کســب شــد کــه میتــوان آن را نویــد
روزهــای بهتــر در آینــده کشــتی اصفهــان دانســت.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان:

 ۱۱هزار خانواده در «ثالث باباجانی» تحت پوشش هالل احمر اصفهان قرار گرفتند
مدیرعامــل جمعیــت هــال احمــر اســتان اصفهــان گفــت ۱۱ :هــزار خانــواده زلزلــه زده
شهرســتان ثــاث باباجانــی در منطقــه غــرب کشــور تحــت پوشــش و حمایــت جمعیــت هــال
احمــر اســتان اصفهــان قــرار دارنــد.
محســن مومنــی بــا اشــاره بــه زلزلــه غــرب کشــور و مشــکالتی کــه گریبانگــر مــردم آن
منطقــه شــده ،اظهــار داشــت :جمعیــت هــال احمــر اســتان اصفهــان بــا تحــت پوشــش قــرار
دادن یکــی از شــهرهای زلزل ـهزده بهنــام ثــاث باباجانــی ،بــه یــاری و کمــک آنــان شــتافته
اســت.
وی بــا اشــاره بــه ســفر خــود بــه مناطــق زلزلــه زده افــزود :دفترچههــای اقــام امــدادی
غذایــی توســط جمعیــت هــال احمــر اســتان اصفهــان بــه زلزلــه زدگان داده میشــود.
مدیرعامــل جمعیــت هــال احمــر اســتان اصفهــان بــا بیــان اینکــه بــه هــر خانــوار در منطقــه
ثــاث باباجانــی یــک دفترچــه بــا اعتبــار یکماهــه از ســوی هــال احمــر اصفهــان داده
میشــود ،گفــت :اقــام غذایــی شــامل برنــج ،روغــن ،حبوبــات ،تــن ماهــی ،ماکارانــی و ...در
ایــن ســبدهای غذایــی قــرار دارنــد .دفترچــه هــر خانــواده بعــد از دریافــت اقــام غذایــی،
تیــک میخــورد تــا مــاه آینــده دوبــاره بــه آنهــا جیــره غذایــی داده شــود.
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ایــن اجــرای احــکام در نظــر دارد در خصــوص پرونــده ۹۶۰۰۷۳
اجــرای احــکام حقوقــی شــعبه دوم امــوال اقــای بهــرام آرامــی
خیــر آبــادی را کــه در قبــال بدهــی رضــا زمانــی بــه خانــم لیــا
اســدی ( ۲۱۰/۰۰۰/۰۰۰ریــال بابــت اصــل خواســته و مبلــغ
 ۶/۴۲۵/۰۰۰ریــال هزینــه دادرســی و خســارت تاخیــر تادیــه از
تاریــخ  ۹۶/۶/۱۶لغایــت زمــان اجــرا و مبلــغ  ۱۰/۸۲۱/۲۵۰ریــال
حــق االجــرا) معرفــی شــده اســت را بــه مشــخصات زیــر را از
طریــق مزایــده بتاریــخ روز یکشــنبه  ۹۶/۱۰/۳ســاعت ده صبــح بــه
فــروش برســاند شــرکت کننــدگان موظــف بــه پرداخــت ده درصــد
قیمــت پایــه بــه صــورت فــی المجلــس بــه حســاب ســپرده شــماره
 ۲۱۷۱۲۹۰۲۹۹۰۰۸نــزد بانــک ملــی مرکــزی مبارکــه مــی باشــند
و چنانچــه برنــده مزایــده ظــرف مهلــت  ۳۰روز مابقــی قیمــت مورد
مزایــده را بــه حســاب مذکــور واریــز و قبــوض انــرا تقدیــم ایــن
اجــرا ننمایــد و یــا از مزایــده 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 تواننــد بــه ایــن اجــرای احــکام مراجعــه
نماینــد.
مــال مــورد مزایــده عبــارت اســت از شــش دانــگ یــک بــاب
آپارتمــان تجــاری واقــع در طبقــه همکــف واقــع در مبارکــه
خیابــان حافــظ شــرقی چهــارراه بســیج دارای ســند رســمی
مالکیــت بــا شــماره پــاک ثبتــی  ۲۰۸۳فرعــی از  ۱اصلــی بخــش
 ۹و شــماره ثبــت  ۱۳۸۳۴بــه مســاحت عرصــه  ۸۰/۲۸متــر مربــع
بــا اســکلت بتنــی و ســقف تیرچــه و بلــوک و نــازک کاری کــف
و بدنــه کاشــی و ســرامیک و درب ســکوریتی و فلــزی احــداث
شــده و نمــای آن اجــر کارتنــی اســت دارای انشــعابات آب و بــرق
و گاز شــهری مــی باشــد ارزش شــش دانــگ  ۸۰/۲۸متــر مربــع
اعیانــی تجــاری بــه انضمــام قدرالســهم از عرصــه مشــاعی ۹۰/۴۵
متــر مربــع و انشــعابات و امتیــازات توســط کارشــناس رســمی
دادگســتری بــه مبلــغ  ۶/۴۲۴/۴۰۰/۰۰۰ریــال( شــش میلیــارد و
چهارصــد و بیســت و چهــار میلیــون و چهارصــد هــزار ریــال )
ارزیابــی و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی فروختــه خواهــد شــد.
/۹۶/۵۰۹م الــف
مدیــر اجــرای احــکام حقوقــی شــعبه دوم دادگســتری
مبارکه-طاهــری

اگهی مزایده اموال غیر منقول

ایــن اجــرای احــکام در نظــر دارد در خصــوص پرونــده ۹۶۰۱۷۱
اجــرای احــکام حقوقــی شــعبه دوم امــوال اقــای حســین اصالنــی
و خانــم اعظــم هادیــان را کــه دســتور فــروش ان طــی دادنامــه
 ۹۶۰۹۹۷۳۷۲۳۲۰۰۲۷۳بــه علــت عــدم قابلیــت افــراز صــادر
شــده اســت را بــه مشــخصات زیــر از طریــق مزایــده بتاریــخ روز
شــنبه  ۹۶/۱۰/۲ســاعت ده صبــح بــه فــروش برســاند شــرکت
کننــدگان موظــف بــه پرداخــت ده درصــد قیمــت پایــه بــه صــورت
فــی المجلــس بــه حســاب ســپرده شــماره ۲۱۷۱۲۹۰۲۹۹۰۰۸
نــزد بانــک ملــی مرکــزی مبارکــه مــی باشــند و چنانچــه برنــده
مزایــده ظــرف مهلــت  ۳۰روز مابقــی قیمــت مــورد مزایــده را بــه
حســاب مذکــور واریــز و قبــوض انــرا تقدیــم ایــن اجــرا ننمایــد و
یــا از مزایــده 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 تواننــد بــه ایــن اجــرای احــکام مراجعــه نماینــد.
امــوال مــورد مزایــده عبــارت اســت از -۱ :یــک بــاب منــزل
مســکونی واقــع در دیزیچــه -خیابــان امــام  -نرســیده بــه پمــپ
بنزیــن  -کوچــه نشــاط  -فاقــد ســند مالکیــت ثبتــی و دارای
عرصــه ای بــه مســاحت  ۲۰۵متــر مربــع و دارای یکدســتگاه
ســاختمان مســکونی بــا مصالــح دیوارهــای آجــری باربــر و ســقف
زیرزمیــن بــا زیربنــای تقریبــی  ۷۰متــر مربــع از نــوع تیرچــه و
بلــوک و فاقــد نــازک کاری و دارای پارکینــگ بــا زیــر بنــای ۲۰
متــر مربــع تعمیــر نشــده و طبقــه همکــف و قســمت ســواره بــا
زیربنــای  ۱۶۰متــر مربــع بــا ســقف تیــر آهــن و آجــر ضربــی و
انــدود گــچ و یــک متــر بدنــه ســرامیک کاری و کــف موزاییــک
و دربهــای داخلــی چوبــی و بیرونــی فلــزی و ســاختمان فاقــد
نماســازی و دارای درب و دیــوار حیــاط و بــدون محوطــه ســازی
و دارای امتیــازات اب و بــرق و گاز مــی باشــد کــه بــا عنایــت
بــه موقعیــت ملــک و نــرخ معامــات روز ارزش کل ملــک توســط
کارشــناس رســمی دادگســتری بــه مبلــغ  ۱/۳۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریــال
ارزیابــی و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی فروختــه خواهــد شــد.
 /۹۶/۰۵۱۰م الــف
مدیــر اجــرای احــکام حقوقــی شــعبه دوم دادگســتری
مبارکــه

عاملانتشارتصاويرخصوصيدختراصفهانیدستگیرشد

انتقامجويي به سبک خواستگار
كينهجو

بــه گــزارش شــمیم وطــن  ،ســید مصطفــی مرتضــوی بــا اشــاره
بــه شــکایت خانمــی جــوان مبنــی بــر هتــک حیثیــت او در
فضــای مجــازی ،اظهــار کــرد :بــه دنبــال ایــن شــکایت بررســی
پرونــده در دســتور کار کارشناســان پلیــس قــرار گرفــت.
وی عنــوان داشــت :شــاکی در اظهــارات خــود عنــوان داشــت
فــرد ناشناســی در یکــی از شــبکههای اجتماعــی اقــدام بــه
ایجــاد پروفایلــی بــه نــام وی و قــرار دادن تصاویــر خصوصــی
او بــه همــراه مطالــب کــذب و توهینآمیــز علیــه او کــرده و
بــا ایــن کار باعــث آبروریــزی او شــده اســت.
رئیــس پلیــس فضــای تولیــد و تبــادل اطالعــات فرماندهــی
انتظامــی اســتان اصفهــان خاطرنشــان کــرد :در ادامــه
تحقیقــات مشــخص شــد ،مدتــی پیــش فــردی از شــاکی
خواســتگاری کــرده امــا وقتــی بــا جــواب منفــی او روبــرو
شــده اقــدام بــه تهدیــد انتشــار تصاویــرش در فضــای مجــازی
کــرده اســت.
وی ادامــه داد :بــا اظهــارات شــاکی و جمــعآوری ادلــه
دیجیتالــی الزم در ایــن زمینــه ســرانجام خواســتگار کینهجــو
ظــرف  24ســاعت توســط مأمــوران ایــن پلیــس دســتگیر و در
تحقیقــات صــورت گرفتــه بــه جــرم خــود اعتــراف کــرد.
مرتضــوی افــزود :متهــم در بازجوییهــای پلیــس گفــت «بــا
شــاکی قــرار گذاشــته بــودم کــه بــه خواســتگاری وی بــروم
ولــی او بــه یــک بــاره از تصمیــم خــود منصــرف و پیشــنهاد
ازدواج مــن را رد کــرد و مــن هــم بــه قصــد انتقا مجویــی،
تصاویــرش را بــا ایجــاد پروفایلــی بــه نــام او در یکــی از
شــبکههای اجتماعــی موبایلــی منتشــر کــردم».
وی بــا هشــدار بــه کاربــران اینترنــت و شــبکه هــای اجتماعــی
تصریــح کــرد :شــهروندان بایــد مراقــب اطالعــات و تصاویــر
شــخصی و محرمانــه خــود باشــند و آن را در معــرض دیــد
دیگــران قــرار ندهنــد.
رئیــس پلیــس فضــای تولیــد و تبــادل اطالعــات فرماندهــی
انتظامــی اســتان اصفهــان در پایــان خاطرنشــان کــرد :هــر
کســی بــه هــر نحــو اقــدام بــه مزاحمــت و هتــک حیثیــت
در فضــای مجــازی کنــد بــر اســاس قانــون جرائــم رایانــهای
افــزون بــر اعــاده حیثیــت بــه حبــس و جــزای نقــدی محکــوم
میشــو د .

صاحب امتیاز  ،مدیر مسئول و سردبیر :محمـد فتحی

جانشین مدیر مسئول  :مجید مظاهری

تحریریه  :نعیمه قنبری  ،رضا احمدپور

ایمیل سردبیرfathi.mobarakeh@gmail.com :

عن النبی(ص) قالَ « ... :و هِی ْ
ض َو أع َْظ ُمها ُح ْر َم ًة َو إِن َّها ل ِ َم ْن بَطحا ِء ال ْ َجنَّة؛
قاع ْال ْر ِ
أطه َُر ب ُ ِ

پیامبر(ص) میفرمایند :کربال پاکترین بقعه روی زمین و از نظر احترام بزرگترین بقعهها است و الحق که کربال از

نشانی  :مبارکه  /خیابان بسیج شمالی تلفکس 52418092:

بساطهای بهشت است».
(بحاراالنوار/ج/98ص)115

دفتر اصفهان  :خیابان حکیم نظامی  /خیابان حسین آباد  /روبروی بانک صادرات تلفکس3628 2999:

صندوق پستی 84816-435 :

چاپخانه  :رسانه برتر

سال سوم  /شماره هفتادم  /چهارشنبه  8آذر ماه  10 / 1396ربیع االول 1439

شــهردار مبارکــه بــا بیــان ایــن کــه مشــارکت مــردم بــه عنــوان
بهتریــن فرصــت در ایجــاد شــرایط بهتــر اقتصــادی اســت،
افــزود :بــرای ســرمایه گذارانــی کــه در ایــن شــهر ســرمایه
گــذاری مــی کننــد مشــتاقانه فــرش قرمــز پهــن مــی کنیــم.

وی بــا بیــان ایــن کــه اجــرای طــرح هــای ســرمایه گــذاری منجــر بــه اشــتغال
زایــی و رونــق اقتصــادی شــهر خواهــد شــد ،افــزود :اجــرای ایــن طــرح هــا ســهم
بســزایی در ارتقــای رضایــت مــردم شــهر مبارکــه و محلــه هــای مختلــف آن
خواهــد داشــت.
هاشــمی گفــت :نظــرات مــردم بــرای شــروع و اجــرای هــر پــروژه ای در شــهر بــرای

شماره پیامک30007957009751 :

شماره پیامک30007957009751 :

شهردار مبارکه:
شهرداری مبارکه برای سرمایه گذاران مشتاقانه فرش قرمز پهن می کند
ســید محســن هاشــمی در دیــدار مردمــی بــا مــردم محلــه ســرارود ،اظهــار داشــت:
عدالــت محــوری و نــگاه یکســان بــه همــه محلــه هــای شــهر از سیاســت هــای مهم
شــهرداری و شــورای اســامی شــهر مبارکــه اســت.
وی بــا بیــان ایــن کــه اعضــای شــورای اســامی شــهر مبارکــه در دوره پنجــم نــگاه
ویــژه ای بــه مشــکالت تمــام محلــه هــای شــهر دارنــد  ،افــزود :نبــود بودجــه و
عــدم واریــز اعتبــارات علــی رغــم ایــن کــه تهدیــد اســت امــا بــرای مــا فرصــت
محســوب مــی شــود.
هاشــمی بــر لــزوم توســعه مشــارکت مــردم تاکیــد کــرد و گفــت :هــر چــه ایــن
حضــور و مشــارکت بیشــتر باشــد ،کارهــای بهتــری مــی تــوان انجــام داد و ایــن
فرصــت خوبــی اســت کــه در شــرایط اقتصــادی فعلــی بــرای شــهرداری مبارکــه بــه
وجــود آمــده اســت.
هاشــمی گفــت :دیگــر قــرار نیســت کــه پــروژه ای را طراحــی و تعریــف کنیــم کــه
مــردم در مــورد آن نظــر نداشــته باشــند.
وی بــا بیــان ایــن کــه هــر پــروژه ای جامعــه هدفــی را در بــر مــی گیــرد ،افــزود:
هــدف مــا ایــن اســت کــه بــا کمــک ،همفکــری و مشــارکت مــردم بتوانیــم اقدامات
موثرتــری را در شــهر انجــام دهیــم.

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

شــهرداری و شــورای اســامی شــهر راه گشاســت .
وی بــا بیــان ایــن کــه ســعی مــا بــر ایــن اســت تــا حیــات و نشــاط اجتماعــی را در
شــهر حفــظ کنیــم ،افــزود :امیدواریــم شــهرداری مبارکــه بــا عبــور از بحــران مالــی
روی ریــل حرکــت قــرار گیــرد و بــه وظایــف خــود بــه نحــو احســن عمــل کنــد.
هاشــمی بــا بیــان ایــن کــه بــر اســاس اولویــت بنــدی و بضاعــت مالــی موجــود
شــهرداری کارهــا را شــروع خواهیــم کــرد ،خاطرنشــان کــرد :بــه دنبــال ارائــه
کارنامــه چهارســاله نیســتم و امیــدوارم حداقــل در پایــان دوره فعالیــت بــه عنــوان
شــهردار بومــی نــام نیکــی از خــود در ایــن شــهر باقــی بگــذارم .
شــهردار مبارکــه گفــت :درب اتــاق شــهردار بــه روی شــهروندان بــاز اســت و از آنان

مــی خواهــم کــه همــواره بــا انتقــادات ســازنده و پیشــنهادات خــود مــا را یــاری
دهنــد و همــراه و همیــار مــا باشــند.
وی یــادآور شــد :مــردم در هــر زمــان و بــا هرگونــه مشــکلی کــه مراجعــه کننــد
از آنــان اســتقبال میکنیــم و در حــد توانمــان بــرای رفــع مشــکل آن هــا تــاش
مــی کنیــم.

Email: shamimevatan@gmail.com

رئیس شورای اسالمی شهر مبارکه:
مصوبات شورای شهر باید پاسخگوی نیاز مردم باشد
ســجاد خالــوزاده در مراســم دیــدار شــهردار و اعضــای شــورای اســامی ایــن شــهر
بــا مــردم محلــه ســرارود ،اظهــار داشــت :در شــورای پنجــم تــاش شــده تــا تصویب
قوانیــن و برآینــد فعالیــت هــا در نهایــت پاســخگوی نیــاز مــردم بــوده و بــه حــل
مســائل شــهروندان منجــر شــود.
خالــوزاده بــا بیــان ایــن کــه شــوراها نمــاد کار گروهــی و مشــارکت در کشــور
محســوب مــی شــوند ،افــزود :ایــن نهــاد ،سیاســتگذاری و برنامــه هــای مدیریــت
شــهری را در همــه زمینــه هــا انجــام مــی دهــد و بــه همــه ابعــاد گفتمــان شــهری
توجــه دارد.
رئیــس شــورای اســامی شــهر مبارکــه ادامــه داد :شــورای شــهر مبارکــه در همــه
مصوبــات بــه دنبــال رفــاه و آســایش بیشــتر مــردم اســت.
وی خاطــر نشــان کــرد :ایــن شــورا ســه مــاه قبــل از آغــاز رســمی دوره جدیــد در
راســتای انتخــاب شــهردار فعالیــت داشــت و بــا آغــاز شــروع فعالیــت دوره پنجــم
شــورا نیــز بــا دیــد جامــع بــه مســائل مدیریــت شــهری وارد عمــل شــد.
وی بــا بیــان ایــن کــه در رونــد انتخــاب شــهردار گزینــه هــای بومــی مــد نظــر
شــورای شــهر مبارکــه قــرار گرفــت ،افــزود :سیاســت شــورای شــهر و نیــز انتظــار
مــردم ،انتخــاب فــردی بومــی بــه عنــوان شــهردار بــود کــه بــا مســائل و مشــکالت
مــردم و شــهر آشــنایی کافــی داشــته باشــد و در ایــن شــهر زندگــی کنــد.
رئیــس شــورای اســامی شــهر مبارکــه گفــت :در ایــن مــدت هــر هفتــه  2تــا 4
جلســه علنــی و در مجمــوع حــدود  30جلســه در شــورای شــهر مبارکــه در رابطــه
بــا مســائل مــردم تشــکیل شــده کــه خروجــی ایــن جلســات حــدود  50مصوبــه
بــوده اســت.
وی گفــت :ســه کمیســیون فرهنگــی ،عمرانــی ،اقتصــادی و ســرمایه گــذاری هــم
تشــکیل شــد کــه جلســات ایــن کمیســیون هــا هــر دو هفتــه یــک بــار برگــزار مــی

وی گفــت :بــه دنبــال ایــن هســتیم تــا در جهــت رفــاه مــردم بتوانیــم از ظرفیــت
ســرمایه گــذاران بخــش خصوصــی داخــل و خــارج شهرســتان ،اســتان و کشــور
اســتفاده کنیــم.
رئیــس شــورای اســامی شــهر مبارکــه در ادامــه بــا اشــاره بــه اهمیــت توزیــع
عادالنــه و شــفاف بودجــه در همــه محــات شــهر گفــت :بودجــه شــهرداری بایــد بــه
صــورت عادالنــه در همــه محلــه هــا و قســمت هــای مختلــف شــهر تقســیم شــود.
وی بــا تاکیــد بــر ضــرورت اســتفاده از ظرفیــت صنایــع منطقــه نظیــر فــوالد مبارکه
افــزود :بیــکاری مشــکل اصلــی کشــور و یکــی از برجســته تریــن دغدغــه هــا در
شهرســتان مبارکــه اســت.
رئیــس شــورای اســامی شــهر مبارکــه بــا بیــان ایــن کــه شــورای شــهر وظیفــه
برنامــه ریــزی و سیاســت گــذاری در شــهر را برعهــده دارد  ،تصریح کرد :در خواســت
هــای شــغلی زیــادی بــه شــهرداری و شــورای شــهر ارائــه مــی شــود کــه توان شــورا
را مــی گیــرد و وظیفــه اصلــی شــورا را بــه حاشــیه مــی بــرد.
وی گفــت :ارتبــاط بــا مراکــز علمــی و آموزشــی در شهرســتان مد نظر شــورای شــهر
قــرار دارد و در ایــن رابطــه تــا کنــون جلســاتی را بــا مســئوالن دانشــگاه آزاد و علمی
کاربــردی مبارکــه برگــزار کــرده ایم.
خالــوزاده افــزود :بــه دنبــال ایــن هســتیم کــه بتوانیــم از ظرفیــت دانشــگاه هــا و
متخصصــان و نخبــگان جامعــه اســتفاده کنیــم و پــروژه هــای اثــر گــذاری در مرکــز
و محلــه هــای شــهر اجــرا کنیــم.
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه برگــزاری جلســات کمیســیون عمرانــی گفــت :برنامــه
ریــزی ،جمــع بنــدی و اولویــت بنــدی مشــکالت عمرانــی شــهر و محــات آن در
حــال انجــام اســت .
وی افــزود :حداقــل نیازهــای شــهروندان از جملــه لکــه گیــری ،آســفالت ،نصــب

شــود و تــا کنــون حــدود  30مصوبــه در آن هــا بــه تصویــب رســیده اســت.
وی بــا بیــان ایــن کــه تدویــن برنامــه راهبــردی  5ســاله را در دســتور کار شــورا قــرار
گرفتــه اســت اظهــار داشــت :ایــن برنامــه بــه صــورت جامــع در همــه زمینــه هــای
مدیریــت شــهری پیــش خواهــد رفــت تــا بتوانیــم بــه چشــم انــداز و اســتراتژی های
مــورد نظر برســیم.
رئیــس شــورای اســامی شــهر مبارکــه گفــت :شــورای شــهر مبارکــه در همــه
مصوبــات بــه دنبــال رفــاه و آســایش بیشــتر مــردم بــوده اســت و در ایــن راســتا
تخفیــف عــوارض ســاخت و ســاز و صــدور پروانــه  ،ســاماندهی خانــه هــای فرهنــگ
و تدویــن برنامــه فرهنگــی جامــع و نیــز شناســایی اولویــت هــای فرهنگــی را در
دســتور کار قــرار داده ایــم.
خالــوزاده گفــت :شــهرداری و شــورای اســامی شــهر مبارکــه برنامــه تجلیــل از
نخبــگان علمــی ،فرهنگــی ،قرآنــی ،هنری ،ورزشــی و افــراد تاثیرگــذار در شــهر را در
برنامــه هــای آینــده خــود دارد .

تابلوهــا و عالئــم  ،بازســازی پیــاده رو هــا ،الیروبــی جــوی هــا و مســیل هــا از
وظایــف اصلــی شــهرداری در حــوزه خدمــات شــهری مــی باشــد کــه بــه خوبــی
در حــال انجــام اســت.
رئیــس شــورای اســامی شــهر مبارکــه گفــت :بازدیــد هــا و دیدارهــای مردمــی در
دســتور کار قــرار دارد و تــا کنــون ســه جلســه در محلــه هــای اســماعیل ترخــان،
دهنــو و ســرارود برگــزار شــده اســت.
وی افــزود :بــا توجــه بــه وضعیــت اقتصــادی بــا محدودیــت مالــی رو بــه رو هســتیم
امــا نــا امیــد هــم نیســتیم و امیدواریــم بتوانیــم پــروژه هــای شــاخص و قابــل قبولی
را از طریــق جــذب ســرمایه گــذار و ارتقــای مشــارکت مــردم انجــام دهیــم.
خالــوزاده بــا دعــوت از ســرمایه گــذاران جهــت همــکاری و مشــارکت در پــروژه
هــا ،افــزود :امیدواریــم بتوانیــم حداقــل نیازهایــی کــه بــا رفــاه مــردم در ارتبــاط
اســت و نیــاز امــروز و اصلــی مــردم محســوب مــی شــود را تــا چنــد مــاه آینــده
برطــرف کنیــم.

گزارش تصویری بازدید اعضای شورای تامین شهرستان مبارکه از نیروگاه
گازی جنوب اصفهان(چهلستون)

