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مقام معظم رهبری در دیدار فرماندهان نیروی دریایی ارتش:
نیروی دریایی در خط مقدم دفاع از کشور است

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
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نایب رییس اتاق بازرگاني اصفهان خبر داد؛
کرسی روان تنی برای فعاالن اقتصادی 

در اتاق بازرگاني اصفهان تشكیل مي شود

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

فعالیت های شرکت عمران بهارستان بسیار 
خوب و گسترده است

شهردار مبارکه: 
شهرداری مبارکه برای سرمایه گذاران 

فرصت های شغلی در شهرستان مبارکهمشتاقانه فرش قرمز پهن می کند

مراسم تجلیل از بسیجیان نمونه حوزه ادارت 
اولین جلسه تعامل شرکت شهرستان مبارکه به مناسبت هفته بسیج

عمران و شهرداری بهارستان

بازدید استاندار از پروژه بزرگ تقاطع غیر هم 
سطح شهیدان حجتی
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انتقال آب به روش زیرآبی
 

ــه  ــه ک ــهر دیزیچ ــهردار ش ــوان ش ــه عن ــی راب ــته جنابعال ــا و شایس ــه ج ــاب ب انتص
ــای  ــته در صحنه ه ــر جس ــای ب ــتگی  ه ــت و شایس ــدی ،لیاق ــد ،کارآم ــر تعه بیانگ
خدمــت صادقانــه بــه نظــام و میهــن اســامی  اســت تبریــک عــرض نمــوده ، موفقیــت 

ــئلت دارم. ــان مس ــد من ــما را از درگاه خداون ــربلندی ش و س

برادر گرانقدر جناب آقای مهندس علی اکبر محمودی

روابط عمومی شهرداری و شورای اسامی شهر طالخونچه

روابط عمومی شهرداری و شورای اسامی شهر مجلسی

رّدپای نابودی زاینده رود این بار در کرمان

مدیر مسئول موسسه فرهنگی هنری کمال الملک

مدیر مسئول موسسه فرهنگی هنری کمال الملک

اینــک کــه بــا درایــت و حســن اعتمــاد رهبــر معظــم انقــاب حضرتعالــی بــه عنــوان امــام 

ــت  ــک و تهنی ــته را تبری ــاب شایس ــن انتص ــده اید، ای ــوب ش ــه منص ــتان مبارک ــه شهرس جمع

ــه  ــت جمع ــوان امام ــه عن ــی ب ــور حضرتعال ــه حض ــق دارم ک ــاء واث ــم، رج ــرض می نمای ع

ــا  ــردم، راهگش ــزاران م ــردان و خدمتگ ــرای دولتم ــان ب ــای ارزنده ت ــهر و رهنموده ــن ش ای

خواهــد بــود.

ــین  ــام و المس ــت االس ــرت حج ــدر حض ــرادر گرانق ــاله ب ــن س ــات چندی ــن از زحم همچنی

محمــدی کــه منشــاء تحــوالت ارزنــده ای در شهرســتان بــوده انــد تقدیــر و تشــكر می نمایــم.

نماینــده معــزز ولــی فقیــه بــرادر ارجمنــد حضرت 
ــوی ــلمین  موس ــام و المس حجت االس

برادرگرامی جناب آقای مهندس عیسی بهمنی
مشــیت الهی بـــر ایـــن تعلق گرفـــته کـــه بهار فرحناک زندگی را خـزانـــی 
ــم زده بـــه انتظــار بنشــیند و ایــن بارزتریــن تفســیر فلسفـــه آفـــرینش  مات

درفـراخـــنای بـی کران هـــستی و یـگانه راز جـــاودانگی اوسـت .
ــرض  ــلیت ع ــان تس ــواده محترمت ــما و خان ــه ش ــان را ب ــدر گرامیت ــت پ درگذش
ــایر  ــما و س ــرای ش ــرت وب ــال مغف ــد متع ــان از درگاه خداون ــوده برایش نم

ــم. ــل خواهان ــر جزی ــل و اج ــر جمی ــدگان صب بازمان

سیدمحسن هاشمی - شهردارشهرمبارکه
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آیــت اهلل حســین مظاهــری در دیــدار بــا مدیــرکل حفاظــت 
محیــط زیســت اســتان اصفهــان، اظهــار داشــت: حفاظــت از 
ــگاه  ــا دانش ــتان ت ــازی از دبس ــد فرهنگ س ــت نیازمن ــط زیس محی

ــت. اس
ــط  ــه محی ــازی در زمین ــگ س ــرورت فرهن ــر ض ــد ب ــا تاکی وی ب
ــط  ــت از محی ــزود: حفاظ ــی اف ــع تحصیل ــه مقاط ــت در کلی زیس
و  آب  و  اســت  کارهــا  حیاتی تریــن  و  اساســی ترین  از  زیســت 
ــتند. ــتان هس ــائل اس ــن مس ــوان مهم تری ــه عن ــت ب ــط زیس محی

ــه در  ــی ک ــه کارهای ــاره ب ــا اش ــان ب ــه اصفه ــوزه علمی ــس ح رئی
گذشــته بــرای بهبــود وضعیــت آب و هــوای اصفهــان انجــام 
یافتــه، فاصلــه تــا رســیدن بــه مطلوبــات محیــط زیســتی در 
ــای  ــن حقابه ه ــتار تأمی ــت و خواس ــاد دانس ــیار زی ــتان را بس اس
ــرای  ــی ب ــاالب گاوخون ــده رود و ت ــه زاین ــتی رودخان ــط زیس محی
پیشــگیری از آســیب های مصیبــت بــار بــه محیــط زیســت و 

ــد. ــردم ش ــامت م س
ــوده  ــر و آل ــع آب ب ــر صنای ــه اگ ــه ک ــن نکت ــادآوری ای ــا ی وی ب
کننــده محیــط، طــی چندیــن دهــه گذشــته در اصفهــان اســتقرار 
ــالی  ــت: خشکس ــتیم، گف ــری داش ــت بهت ــروز وضعی ــت ام نمی یاف
قابــل مدیریــت اســت و اجــرای طرح هــای مؤثــر در زمینــه 
ــه  ــد هرچ ــی بای ــارات مل ــتفاده از اعتب ــا اس ــده رود ب ــای زاین احی

ســریع تر صــورت پذیــرد.
ســید رحمــان دانیالــی، مدیــر کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان 
اصفهــان نیــز در ادامــه ایــن دیــدار بــا ارائــه گزارشــی از وضعیــت 
محیــط زیســت اســتان اظهــار داشــت: محورهــای اولویــت دار 
دولــت شــامل کاهــش آلودگــی هــوا، تامیــن حقآبــه زیســتگاه های 
آبــی، مقابلــه بــا پدیــده گــرد و غبــار و مدیریــت پســماند، تــاش 
مدیریــت زیســت محیطــی اســتان در هــر چهــار محــور اســت کــه 
ــد و بســیج عمومــی و عــزم بیــن بخشــی در ســطح  ضــرورت دارن

ــرون رفــت از معضــات زیســت محیطــی اســت. اســتان الزمــه ب
زیســت  سیاســت های   14 و   12 بندهــای  یــادآوری  بــا  وی 
ــق  ــری، تحق ــم رهب ــام معظ ــوی مق ــی از س ــام اباغ ــی نظ محیط
ورود  مســتلزم  را  محیطــی  زیســت  فرهنگــی  سیاســت های 
ــبت های  ــژه در مناس ــه وی ــه ب ــن زمین ــت در ای ــی روحانی تخصص
ــد  ــن مرجــع تقلی ــوی ای ــت معن ــد و خواســتار حمای ــی خوان مذهب
ــج  ــن و تروی ــت و تبیی ــط زیس ــگ محی ــعه فرهن ــه توس در زمین

ــد. ــه ش ــتی در جامع ــط زیس ــذر محی ــف و ن وق

رئیــس کمیســیون بهداشــت و ســامت شــورای اســامی شــهر اصفهــان 
بــه ضــرورت اهمیــت بحــث ســامت شــهری و شــهروندان اشــاره کــرد و 
گفــت: یکــی از بزرگتریــن معضاتــی کــه در بحــث ســامت شــهری در 
چنــد ســال اخیــر گریبــان اصفهــان را گرفتــه آلودگــی هــوای ایــن کان 

شــهر اســت.
ــای  ــی از ره اورده ــوا یک ــی ه ــده آلودگ ــزود: پدی ــوادی اف ــعلی ج عباس
ــا افزایــش جمعیــت توســعه شهرنشــینی  توســعه صنعتــی اســت کــه ب
ــه روز به شــدت آن  ــه بیشــتر ســوخت های فســیلی روزب و مصــرف هرچ

افــزوده می  شــود.
وی گفــت: در بــازه زمانــی مابیــن ســال های 89 تــا 93 در شــهر اصفهــان 
تحقیــق جامعــی در رابطــه بــا آلودگــی هــوای شــهر اصفهــان و مــرگ و 
میــر ناشــی از بیماری هــای قلبــی و عروقــی، تنفســی و ریــوی صــورت 
پذیرفــت کــه نتایــج ایــن تحقیــق نشــان داد 15 درصــد 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 
ــه عنــوان دومیــن شــهر پرخــودرو و موتورســیکلت در کشــور  ایــران و ب
و دومیــن شــهر صنعتــی ایــران کــه جــزء آلوده تریــن شــهرهای کشــور 
اســت در ســال های اخیــر تحقیقــی صــورت گرفتــه کــه نشــان می دهــد 
ــد  ــان 13 درص ــهر اصفه ــه ش ــده ب ــای وارد ش ــوع کل آالینده ه از مجم
مربــوط بــه صنایــع شــهری، 11 درصــد منابــع خانگــی و 76 درصد ناشــی 

از ترافیــک اســت.
وی بــا بیــان راهکارهایــی کــه در شــهر بایــد بــه کار 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 بهره بــرداری 
رســیدن کامــل قطــار شــهری و همچنیــن گســترش حمــل و نقل ســریع 
ــب روی  ــل نص ــای قاب ــرم افزاره ــی ن ــی، طراح ــد بی. آر. ت ــهری مانن ش

گوشــی های هوشــمند اســت.
جــوادی بــا شــاره بــه اینکــه ســاالنه 37 میلیــون تُــن آلودگــی کمتــری 
در نــاوگان عمومــی تولیــد می شــود، گفــت: ترویــج اســتفاده از دوچرخــه 
ــودرو کار  ــدون خ ــنبه های ب ــرح سه ش ــا ط ــته ب ــال گذش ــواری در س س
شایســته ای بــود کــه متاســفانه تبلیغــات آن در 3 ماهــه اخیــر کمرنــگ 

شــده اســت.
ــه  ــا ب ــه کــرد: ایجــاد محدودیت هــای ترافیکــی و ورود خودروه وی اضاف
معابــر، کاهــش زمــان تســت آالیندگــی خودروهــا، توجــه ویــژه بــه بهبود 
ســوخت تاکســیرانی و اتوبوســرانی روی سیســتم  ســوخت آن هــا از جملــه 

مســائلی اســت کــه می تــوان 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 
ــای  ــه ج ــدی ب ــای هیبری ــی اتوبوس ه ــرانی، جایگزین ــی و اتوبوس تاکس
ــش  ــد در کاه ــهر می توان ــارج ش ــه خ ــا ب ــال کارخانه ه ــی و انتق دیزل

آلودگــی تاثیرگــذار باشــد.

ــی اداره کل  ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــن ، ب ــمیم وط ــزارش ش ــه گ ب
ارشــاد اســتان اصفهــان، حجت االســام والمســلمین محمدعلــی 
ــروز در 102  ــا ام ــاب ت ــزه کت ــرح پایی ــه ط ــان اینک ــا بی ــاری ب انص
کتابفروشــی در اســتان اصفهــان اجــرا شــده  اظهــار داشــت: تاکنــون 
ــاد، شــاهین شــهر،  ــی شــهر، نجف آب ــان، خمین شهرســتان های اصفه
شــهرضا، کاشــان، ناییــن، زریــن شــهر، فوالدشــهر، ســمیرم و نطنــز در 

ــد. ــن طــرح شــرکت کردن ای
مدیــرکل ارشــاد اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه اســتان 
ــه  ــده در طــرح رتب ــروش شــرکت کنن ــداد کتابف ــان از نظــر تع اصفه
ــاب؛  ــزه کت ــرح پایی ــرد: در ط ــح ک ــران دارد، تصری ــس از ته دوم را پ
ــدی  ــف 20 درص ــان از تخفی ــزار توم ــد ه ــقف یکص ــا س ــر ت ــر نف ه
ــای  ــرای کتاب ه ــد ب ــف 25 درص ــی و تخفی ــای عموم ــرای کتاب ه ب

تخصصــی و کــودک و نوجــوان بهره منــد می شــود.
ــه  ــن ب ــش از ای ــز پی ــاب نی ــه و تابســتانه کت ــزود: طــرح عیدان وی اف
منظــور حمایــت از کتــاب فروشــی ها و رونــق کتــاب خوانــی برگــزار 
ــه در  ــز رتب ــا حائ ــن طرح ه ــان در ای ــتان اصفه ــه اس ــود ک ــده ب ش

ــود. ســطح کشــور شــده ب
ــن  ــاب فروشــی های عضــو ای ــا 20 آذر در کت ــاب ت ــزه کت ــرح پایی ط

ــود. ــرا می ش ــرح اج ط

طرح های احیای زاینده رود سریع تر 
اجرا شود

15 درصد از مرگ و میرها در اصفهان 
مربوط به آلودگی هوا است

مدیرکل ارشاد اصفهان:
طرح پاییزه کتاب در استان اصفهان آغاز شد

مخابرات اصفهان آلوده بودن نرم افزارهای 
خدمات تلفن ثابت را رد کرد

مقام معظم رهبری در دیدار فرماندهان نیروی دریایی ارتش:
نیروی دریایی در خط مقدم دفاع از کشور است

ارزان شدن2000 تومانی گوشت در نصف جهان

پرداخت یارانه  ها واقعی می شود

ــگاه اطــاع رســانی دفتــر مقــام معظــم رهبــری،  ــه نقــل از پای ــه گــزارش شــمیم وطــن ب ب
ــئوالن  ــان و مس ــدار فرمانده ــوا در دی ــم کل ق ــده معظ ــه ای فرمان ــت اهلل خامن ــرت آی حض
نیــروی دریایــی ارتــش، هفتــم آذر را روز افتخــار و ســربلندی نیــروی دریایــی و روزی نمادیــن 
بــرای تجلیــل از فداکاری هــای آن خواندنــد و خاطرنشــان کردنــد: عملیــات شــجاعانه نیــروی 
دریایــی علیــه ارتــش بعثــی عــراق در 7 آذر ســال 59، تأثیــری مانــدگار بــر جنــگ گذاشــت 
ــه صفــر رســاند. ــا ب ــر دری و آن شــجاعت، ابتــکار، برنامه ریــزی و اقــدام، تســلط دشــمن را ب

ــاد  ــات 7 آذر و ی ــتن عملی ــده نگه داش ــزوم زن ــر ل ــد ب ــا تأکی ــه ای ب ــت اهلل خامن ــرت آی حض
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.
ــی  ــروی دریای ــد: نی ــی افزودن ــروی دریای ــت نی ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــامی ب ــاب اس ــر انق رهب
ــان  ــای عم ــران، دری ــی همچــون مک ــاع از کشــور اســت و مناطــق مهم ــدم دف در خــط مق
ــد ادامــه  و آبهــای آزاد را فــراروی خــود دارد و حضــور در آبهــای آزاد همچــون گذشــته بای

ــد. یاب
ــوان  ــزات و ت ــی در تجهی ــروی دریای ــای نی ــش توانایی ه ــزوم افزای ــر ل ــد ب ــا تأکی ــان ب ایش
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 
ــده  ــرفت قانع کنن ــطح از پیش ــن س ــا ای ــت، ام ــل اس ــال قب ــر از 20 س ــرفته تر و توانات پیش
ــدام، حرکــِت  ــکار و اق ــد، ابت ــه، همــت بلن ــا عــزم و روحی ــد ب نیســت و در همــه بخشــها بای

پــر شــتاب دنبــال شــود.
پیــش از ســخنان فرمانــده کل قــوا، امیــر دریــادار خانــزادی فرمانــده نیــروی دریایــی ارتــش 
بــا بیــان گزارشــی از اهــداف و فعالیت هــای ایــن نیــرو گفــت: افزایــش تــوان رزمــی، حضــور 
موثــر در دریاهــای آزاد و اقیانوس هــا، حفاظــت از امنیــت خطــوط مواصاتــی دریایــی 
کشــور، ایجــاد بازدارندگــی و توســعه ســواحل مکــران در دســتور کار نیــروی دریایــی ارتــش 

قــرار دارد.

ــرخ  ــش ن ــر افزای ــی ب ــزی مبن ــک مرک ــام بان ــون اع ــاری پیرام ــا انص ــن ، رض ــمیم وط ش
ــش  ــه افزای ــا رو ب ــت ه ــام قیم ــه تم ــودی ک ــا وج ــت: ب ــار داش ــفندی، اظه ــت گوس گوش
ــه  ــدام ب ــف اق ــن صن ــود در ای ــود موج ــل رک ــه دلی ــز ب ــت قرم ــه گوش ــا اتحادی ــت، ام اس
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.

ــر اینکــه قیمــت گوشــت  ــد ب ــا تأکی ــان ب ــز شهرســتان اصفه ــه گوشــت قرم رئیــس اتحادی
ــا  ــی را ب ــای واردات ــران گوشــت ه ــزود: ته ــان اســت، اف ــر از اصفه ــز در پایتخــت باالت قرم
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 
ــا  ــره ب ــو گوشــت ب ــر کیل ــرخ ه ــر ن ــال حاض ــت: در ح ــته اســت، گف ــچ افزایشــی نداش هی
دنبــه 42 هــزار تومــان، گوشــت گوســفند بــدون دنبــه 43 هــزار تومــان، گوشــت گوســاله 
مخلــوط 37 هــزار تومــان، گوشــت ران گوســاله 40 هــزار تومــان، گوشــت شــتر 44 هــزار 

ــان  ــزار توم ــترمرغ 54 ه ــت ش ــان و گوش ــزار توم ــوط 39 ه ــتر مخل ــت ش ــان، گوش توم
ــی  قیمــت هــا  ــن ســئوال کــه چــرا گوشــت هــای واردات ــه ای اســت. انصــاری در پاســخ ب
ــداد، افــزود: از مــاه محــرم تاکنــون گوشــت هــای وارداتــی اصــًا  را در اصفهــان کاهــش ن

وارد اصفهــان نشــده اســت. 
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه قــدرت خریــد مــردم در گوشــت قرمــز نســبت بــه ســال گذشــته 
40 درصــد کاهــش یافتــه اســت، تصریــح کــرد: ســال گذشــته در ایــن برهــه از زمــان نــرخ 
ــران  ــد گ ــدود 30 درص ــون درح ــه اکن ــود ک ــان ب ــزار توم ــز 32 ه ــت قرم ــو گوش هرکیل

شــده  اســت.
ــا تبخیــر  ــد ب ــی هــا بیشــتر بمان ــه اینکــه هــر چــه گوشــت قرمــز در قصاب ــا اشــاره ب وی ب
ــل  ــه دلی ــت: ب ــود، گف ــی ش ــرر م ــاب متض ــر و قص ــت کمت ــود در آن، وزن گوش آب موج
ــه تعطیلــی شــده  ــازار تعــداد بســیاری از واحدهــای قصابــی در اصفهــان مجبــور ب رکــود ب

ــاک ــع : تابن ــد. منب ان

ــادی  ــیون اقتص ــای کمیس ــترک اعض ــت مش ــوص نشس ــی در خص ــا پورابراهیم محمدرض
ــه  ــه بودج ــه، از الیح ــن جلس ــت: در ای ــه گف ــه و بودج ــازمان برنام ــس س ــا ریی ــس ب مجل
ســال 97 رونمایــی شــد و اعضــای کمیســیون در خصــوص افزایــش بهبــود کمــی و کیفــی 

ــد. ــان کردن ــا و نظــرات کارشناســی خــود را بی ــه ه الیحــه بودجــه، دغدغ
ــه  ــه بودج ــی الیح ــه بررس ــه ب ــا توج ــه داد: ب ــس ادام ــادی مجل ــیون اقتص ــس کمیس ریی
ــه و  ــازمان برنام ــا مســئوالن س ــده در نشســت مشــترک کمیســیون اقتصــادی ب ــال آین س
ــه  ــه، غیرمحافظ ــه بودج ــمت گیری های الیح ــا و س ــود رویکرده ــاس می ش ــه، احس بودج
ــن موضــوع نویدبخــش انجــام حرکت هــای مثبــت در اقتصــاد کشــور  ــه ای ــه اســت ک کاران

اســت.
ــه،  ــن جلس ــده در ای ــام ش ــی های انج ــه بررس ــه ب ــا توج ــزود: ب ــی اف ــی داوران پورابراهیم
رویکــرد کاهــش هزینه هــا و حرکــت بــه ســمت بودجه ریــزی عملیاتــی و مدیریــت 

ــه طــور  ــرار داده شــده و ب هزینه هــای کان کشــور در الیحــه بودجــه ســال 97 مدنظــر ق
ــده  ــه ش ــا توج ــت یارانه ه ــی پرداخ ــردن واقع ــد ک ــد هدفمن ــی مانن ــه موضوعات ــال ب مث

اســت.
نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس بــا اشــاره بــه لــزوم مدیریــت هزینه هــا در طــرح 
ــه  ــا در الیح ــت هزینه ه ــرای مدیری ــه ب ــی ک ــه دقت ــه ب ــا توج ــزود: ب ــامت اف ــول س تح
ــان  ــوب آن در زم ــرات خ ــه تأثی ــود ک ــی می ش ــده پیش بین ــام ش ــال 97 انج ــه س بودج

اجــرای بودجــه مشــهود باشــد.
ــن جلســه کمیســیون اقتصــادی  ــادآور شــد: در ای ــس ی رییــس کمیســیون اقتصــادی مجل
ــس  ــق مجل ــیون تلفی ــه در کمیس ــه بودج ــی الیح ــل از بررس ــا قب ــرد ت ــی ک ــام آمادگ اع
نشســت های مشــترکی را بــا مســئوالن ســازمان برنامــه و بودجــه برگــزار کنــد تــا مســائل 

ــه صــورت جــدی لحــاظ شــود. منبــع : تابنــاک اقتصــاد کان در بودجــه ب

رئیس پلیس آگاهي استان اصفهان:
انبار کفش هاي قاچاق در اصفهان لو رفت

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری:
برگ های پاییزی به خاک برگ تبدیل می شود

پیشتازی اصفهان در استفاده از انرژی پاک

ــتار  ــس، س ــری پلی ــگاه خب ــل از پای ــه نق ــن ب ــمیم وط ــزارش ش ــه گ ب
ــار داشــت:  ــش اظه ــان کف ــتگیری قاچاقچی خســروی در خصــوص دس
ــان  ــی اصفه ــس آگاه ــاق کاال و ارز پلی ــا قاچ ــارزه ب ــان اداره مب کارآگاه
ــع و بررســی  ــاری مطل ــش خارجــی در انب ــه کف ــک محمول ــوی ی از دپ

ــد. ــرار دادن ــتور کار ق ــوع را در دس موض
وی افــزود: پــس از هماهنگــی بــا مقــام قضائــی از محــل بازرســی به عمل 

آمــد کــه تعــداد پنــج هــزار و 574 جفــت کفش خارجی کشــف شــد.
رئیــس پلیــس آگاهــی اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه مالــک انبــار 
مــدارک مربوطــه گمرکــی را ارائــه نــداد، تصریــح کــرد: ارزش کفش هــای 
ــال اعــام  کشــف شــده توســط کارشناســان مربوطــه یــک میلیــارد ری

شــده اســت.
ــه  ــا ب ــل آنه ــده و تحوی ــه تشــکیل پرون ــا اشــاره ب ــان ب خســروی در پای
مراجــع قضائــی خاطرنشــان کــرد: قاچــاق کاال زمینــه رکــود اقتصــادی، 
بیــکاری و تــورم را فراهــم می کنــد کــه از عمــوم مــردم تقاضــا می شــود 
هــر گونــه اخبــار مربوطــه را از طریــق تمــاس بــا تلفــن 110 بــه پلیــس 

اطــاع دهنــد.

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.
ــان  ــهرداری اصفه ــبز ش ــای س ــا و فض ــازمان پارکه ــل س مدیرعام
ــرار اســت  ــده ق ــام ش ــای انج ــزی ه ــه ری ــق برنام ــرد: طب ــوان ک عن
ــا  ــاده ســازی شــود ت ــه ســیلوهایی طراحــی و آم در مناطــق 15 گان
بــا جمــع آوری بــرگ هــای ســطح شــهر و هدایــت آنهــا بــه ســمت 
ســیلوها، فــراوری هایــی بــر روی بــرگ طــی 9 مــاه انجــام و بــه کــود 

ــل شــود. ــرگ تبدی خــاک ب
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.

ــره  ــه به ــای زمین ــه اینکــه زیرســاخت ه ــا اشــاره ب ــی ب مهــدی ثقف
بــرداری از انــرژی پــاک در ایــن اســتان فراهــم شــده اســت، 
گفــت: در حــال حاضــر صــد نیــروگاه خورشــیدی خانگــی در 
ــن  ــی ای ــط بازده ــه متوس ــت ک ــرداری اس ــال بهره ب ــان در ح اصفه
ــا  ــال 95 ب ــدای س ــزود:از ابت ــت. وی اف ــد اس ــا، 20 درص نیروگاه ه
ــرمایه گذاران در  ــاش س ــرق، ت ــی ب ــد تضمین ــنامه خری ــاغ بخش اب
ــرق  ــی ب ــد تضمین ــرارداد خری ــه و 200ق ــش یافت ــوزه افزای ــن ح ای
خورشــیدی در شهرســتان اصفهــان منعقــد شــده اســت. وی گفــت: 
در حــال حاضــر هــزار و 600کیلــووات ظرفیــت بــرق خورشــیدی در 
اصفهــان وجــود دارد و نیروگاه هــای خورشــیدی اصفهــان 250 هــزار 
کیلــووات ســاعت و معــادل مصــرف120 خانــوار را بــه شــبکه تزریــق 
ــرق  ــع ب ــرکت توزی ــرق ش ــرف ب ــت مص ــر مدیری ــد. مدیردفت می کنن
اســتان اصفهــان اضافــه کــرد: هــر انشــعاب پنــج کیلــو واتــی خانگــی 
درحــدود 25 میلیــون تومــان هزینــه دارد و ایــن انشــعاب، مســاحتی 
درحــدود 50 متــر از پشــت بام خانــه را اشــغال می کنــد. ثقفــی 
ــال  ــه س ــیدی را س ــای خورش ــداث نیروگاه ه ــرمایه اح ــت س بازگش
اعــام کــرد و گفــت: بــرق از ایــن نیروگاه هــا بــا قــرارداد 20ســاله و 

ــی شــود. ــداری م ــی خری تضمین

ــه  ــرات منطق ــی مخاب ــط عموم ــن رواب ــمیم وط ــزارش ش ــه گ ب
اصفهــان اعــام کــرد: در پــی انتشــار مطلبــی در بعضــی از شــبکه 
ــات  ــه خدم ــه ارائ ــودن برنام ــوده ب ــر آل ــی ب ــی مبن ــای اجتماع ه
ــب  ــن مطل ــرب، ای ــزار مخ ــد اف ــه ب ــت ب ــن ثاب ــی تلف الکترونیک

ــود. ــی ش ــده رد م ــر ش منتش
ــاره  ــا اش ــان ب ــتان اصفه ــرات اس ــات مخاب ــاوری اطاع ــر فن مدی
ــط  ــته توس ــای گذش ــه در روزه ــورت گرفت ــای ص ــی ه ــه بررس ب
ــه  ــور ب ــزار مذک ــرم اف ــودن ن ــوده نب ــر آل ــه ب ــان مربوط متخصص

ــرد. ــد ک ــرب تاکی ــزار مخ ــد اف ــا ب ــروس ی ــه وی هرگون
ــتگاه  ــودن دس ــوده ب ــه آل ــان اینک ــا بی ــی ب ــاه میرزای ــد ش احم
ــد  ــی توان ــم م ــت ه ــرض صح ــر ف ــر ب ــک کارب ــراه ی ــن هم تلف
ــور  ــه منظ ــت ب ــران خواس ــد، از کارب ــته باش ــی داش ــل مختلف عل
جلوگیــری از ورود بدافــزار بــه گوشــی تلفــن همــراه خــود، 
همــواره نــرم افزارهــای کاربــردی تلفــن همــراه را از منبــع اصلــی 

ــد. ــود( کنن ــری )دانل بارگی
خدمــات  پورتــال  بحــث،  مــورد  افــزار  نــرم  اصلــی  منبــع 
ــه آدرس e.tce.ir اســت. ــان ب ــرات اســتان اصفه الکترونیکــی مخاب
در برنامــه کاربــردی خدمــات الکترونیکــی تلفــن ثابــت، خدماتــی 
ماننــد مشــاهده و پرداخــت قبــض، اســتعام قبــض بــه روز، تســویه 
قبــض بــه روز و اعــام و پیگیــری خرابــی تلفــن ارائــه مــی شــود.
ــماره  ــزار ش ــون و 500 ه ــدود 2 میلی ــان دارای ح ــتان اصفه اس

ــت. ــد اس ــوذ 47 درص ــب نف ــا ضری ــت ب ــن ثاب تلف
ضریب نفوذ تلفن ثابت در کشــور 39 درصد اســت.

توضیحات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
در خصوص یک خبر جنجالی

مرجــان مشــکاتی بــا اشــاره بــه انتشــار خبــری مبنــی بــر افزایــش بیمــاران مبتــا بــه ایــدز 
ــت  ــار معاون ــام آم ــرای اع ــمی ب ــع رس ــا مرج ــت: تنه ــار داش ــانه ها اظه ــان در رس اصفه
ــر  ــی منتش ــا اطاعات ــر نهاده ــانه ها از دیگ ــت و رس ــکی اس ــوم پزش ــگاه عل ــت دانش بهداش

ــد. نکنن
وی افــزود: آمــاری کــه مــا داریــم قطعــاً بــه ایــن معنــا نیســت کــه تعــداد مبتایــان بــه ایــدز 
افزایــش یافتــه اســت، تــا ابتــدای آذر 743 بیمــار در اســتان اصفهــان شناســایی شــدند کــه 

از ایــن تعــداد 616 نفــر مــرد و مابقــی زن هســتند.
کارشــناس مســؤول برنامــه ایــدز دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان ادامــه داد: اگــر مقایســه 
ــم امســال  ــی کــه ســال 95 شناســایی کردی ــه ســال گذشــته همــان میزان کنیــم نســبت ب
نیــز همــان تعــداد شناســایی شــده اند و ایــن کــه گفتــه شــده افزایــش داشــته ایــن طــور 

نبــوده اســت.
ــی  ــن معن ــه ای ــم ب ــایی کنی ــداد بیشــتری را شناس ــم تع ــر بتوانی ــح داد: اگ مشــکاتی توضی
ــد مفهــوم دیگــری  ــری داشــته ایم و نبای اســت کــه توانســته ایم مراقبــت و شناســایی قوی ت

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 می شــود 65 هــزار نفــر مبتــا وجــود داشــته 

باشــند در حالــی کــه حــدود نیمــی از ایــن تعــداد شناســایی شــده اند.
کارشــناس مســؤول برنامــه ایــدز دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان تأکیــد کــرد: تــاش مــا 
ــی  ــوان اقدامــات درمان ــن خاطــر اســت کــه پــس از شناســایی می ت ــه ای ــرای شناســایی ب ب

انجــام داد.
ــد، عنــوان  ــا هــم متفاوت ان ــدز اســت و ایــن دو ب ــر ای ــا بیــان اینکــه HIV مقدمــه ای ب وی ب
کــرد: HIV یــک بیمــار عفونــی قابــل کنتــرل اســت اگــر زود شناســایی شــود ممکــن اســت 
درمــان شــده و بــه ایــدز نرســد؛ می خواهیــم مــردم را HIV بــه عنــوان یــک بیمــاری عفونــی 

قابــل تشــخیص و درمــان بداننــد.
مشــکات درمــان بیمــاران HIV را از دو منظــر حائــز اهمیــت دانســت و توضیــح داد: درمــان 
هــم زندگــی فــرد مبتــا را بهبــود می بخشــد و فــرد عمــر طبیعــی اش را طــی خواهــد کــرد 

و هــم ایــن کــه نقــش پیشــگیرانه دارد و از گســترش بیمــاری جلوگیــری می کنــد.
ــرس  ــت: ت ــراز داش ــاری اب ــن بیم ــوص ای ــانی در خص ــت اطاع رس ــه اهمی ــاره ب ــا اش وی ب
ــه  ــاز ب ــه نی ــرادی ک ــث می شــود اف ــن باع ــا ایجــاد شــده و ای ــه م ــدز در جامع ــادی از ای زی

ــد. ــه کنن ــر مراجع ــد کمت ــت دارن مراقب
ــان خاطرنشــان  ــان در پای ــوم پزشــکی اصفه ــدز دانشــگاه عل ــه ای کارشــناس مســؤول برنام
ــاد  ــع در فلکــه احمدآب ــوم پزشــکی واق ــوی دانشــگاه عل ــواب صف ــز مشــاوره ای ن ــرد: مرک ک
کلیــه خدمــات مربــوط بــه بیمــاری HIV را بــه صــورت رایــگان و محرمانــه ارائــه می دهــد.
بــه گــزارش شــمیم وطــن ، یکشــنبه هفتــه جــاری یکــی از مســؤوالن خبــر از افزایــش شــمار 
مبتایــان بــه ایــدز در اصفهــان داده بــود کــه ایــن موضــوع واکنش هایــی بــه همــراه داشــت.

منبــع : فــارس - اصفهان

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 ارزش هــای 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 ویــژه ای بــه آن پرداختــه شــود.
ــی و  ــی، سیاس ــادی، اجتماع ــای اقتص ــه ه ــه عرص ــور در هم ــتاوردهای کش ــت: دس وی گف

ــت. ــیج اس ــمند بس ــر ارزش ــل تفک ــی حاص نظام
ــود و  ــه کمب ــر کجــا ک ــد و ه ــی کن ــدا م ــا حضــور پی ــزود: بســیج در عرصــه ه ســلطانی اف

ــگ دارد. ــوری پررن ــردن آن حض ــرف ک ــرای برط ــیج ب ــد بس ــتی باش کاس
ــه  ــیجی در هم ــاب بس ــر ن ــامی و تفک ــاب اس ــان انق ــواج خروش ــروز ام ــرد: ام وی اظهارک
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، 
ــی و دشــمنان  ــی داشــته و نفــرت اســتکبار جهان اقتصــادی، فرهنگــی موفقیــت هــای فراوان

ایــران اســامی از ایــن شــجره طیبــه نیــز بــه دلیــل مقبولیــت فراگیــر اســت. 
سرپرســت فرمانــداری  افــزود: تجمــع بــزرگ بســیجیان در 5 آذر، بصیــرت افزایــی و تجدیــد 

میثــاق بــا آرمــان هــای امــام )ره( و مقــام معظــم رهبــری را بــه رخ جهانیــان مــی کشــد.
ــوری اســامی  ــدس جمه ــای نظــام مق ــه ه ــه بســیج در صحن ــی ک ــا زمان ــه کرد:ت وی اضاف

ــدارد. ــد نظــام اســامی را ن ــوان تهدی ــی ت ــر قدرت ــچ اب وجــود دارد هی

سلطانی سرپرست فرمانداری مبارکه:
بسیج پاسدارهمه دستاوردها وارزشهای انقالب اسالمی است
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ــور  ــا حض ــی ب ــط عموم ــی رواب ــن الملل ــپوزیوم بی ــن سمـــ سیــــزدهمــیـــ
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 
ــزار  ــدار« برگ ــعۀ پای ــداف توس ــق اه ــی در تحق ــط عموم ــش رواب ــوع »نق موض

شــد.
ــای  ــش ه ــز همای ــه در مرک ــش ک ــن همای ــوالد در ای ــگار ف ــزارش خبرن ــه گ ب
ــرم افــزاری و تولیــد  ــه جنبــش ن ــا اهــداف کمــک ب ــۀ ملــی تهــران و ب کتابخان
علــم در روابــط عمومــی، نمایــش دســتاوردها و توانمنــدی هــای روابــط 
ــش،  ــطح بین ــای س ــی و ارتق ــط عموم ــان رواب ــازی متصدی ــی، توانمندس عموم
ــط  ــدۀ رواب ــای ارزن ــت ه ــه فعالی ــان، اعتباربخشــی ب ــای آن ــارت ه ــش و مه دان
ــی در کشــور، بســط همــکاری  ــط عموم ــای رواب ــه اعت ــا، کمــک ب ــی ه عموم
هــای بیــن المللــی در حــوزۀ روابــط عمومــی و نقــش آفرینــی روابــط عمومــی 
ایــران در ســطح بیــن المللــی برگــزار شــد، محمدناظمــی هرنــدی مدیــر روابــط 
ــن  ــه عنــوان یکــی از ســخنرانان ای عمومــی شــرکت فــوالد مبارکــۀ اصفهــان ب
ســمپوزیوم طــی ســخنانی بــا موضــوع »مســئولیت اجتماعــی و توســعۀ پایــدار« 
گفــت: در تعریــف رویکردهــای اجتماعــی یــک ســازمان بایــد بــه ویژگیهــای آن 

ــا جامعــه توجــه شــود. ــوع ارتبــاط آن ب ســازمان و ن
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 
ــه  ــن س ــه ای ــازمانها ب ــئوالن س ــه مس ــرد: چنانچ ــح ک ــاد و تصری ــی ی اجتماع
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 
ــش  ــور نق ــوالد کش ــد ف ــد 50درص ــا تولی ــد، ب ــل تولی ــرۀ کام ــا زنجی ــوالد ب ف
ــدۀ  ــن تولیدکنن ــرکت بزرگتری ــن ش ــت: ای ــی دارد گف ــاد مل ــی در اقتص مهم
ــز  ــی را نی ــص مل ــد ناخال ــد از تولی ــک درص ــت و ی ــان اس ــفنجی جه ــن اس آه
ــعار  ــن شــرکت، ش ــای ای ــرای توســعه ه ــال در اج ــن ح ــده دارد؛ درعی ــر عه ب

»فــوالد مبارکــه بــه وســعت ایــران« بــه عنــوان یکــی از اســتراتژیهای شــرکت 
مدنظــر قــرار گرفتــه اســت و مدیریــت و کارکنــان ایــن شــرکت بــر ایــن باورنــد 
ــرکتهای  ــت و ش ــور اس ــی کش ــه تمام ــق ب ــد، متعل ــۀ توانمن ــن مجموع ــه ای ک
ــرکای  ــی از ش ــه نوع ــه ب ــوالد مبارک ــه ف ــده ب ــرویس دهن ــده و س تولیدکنن

ــد. ــه حســاب میآین ــرکت ب ــن ش ــاری کســب وکار ای تج
وی از ســهام عدالــت بــه عنــوان یکــی از ســهامداران فــوالد مبارکــه یــاد کــرد 
و بــا بیــان اینکــه حــدود 40 میلیــون نفــر در سراســر کشــور از ســهام عدالــت 
برخوردارنــد، افــزود: اگــر ایــن شــرکت نتوانــد عملکــرد موفقیــت آمیــزی داشــته 
ــه یقیــن میلیونهــا نفــر متضــرر خواهنــد شــد. عــاوه برایــن، بایــد در  باشــد، ب
نظــر داشــته باشــیم کــه در زنجیــرۀ تولیــد فــوالد مبارکــه، بــه طــور مســتقیم 
ــر اهمیــت مؤلفــه  ــن ام ــد و ای ــه کارن و غیرمســتقیم 350هــزار نفــر مشــغول ب
ــش  ــش از پی ــه را بی ــال جامع ــفافیت در قب ــخگویی و ش ــداری، پاس ــای پای ه

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 

ــج و  ــال نتای ــن ح ــد؛ درعی ــداری کنن ــا نگه ــی گرانبه ــون امانت ــت همچ آنهاس
ــهامداران  ــه س ــه طوریک ــد؛ ب ــرار دهن ــر ق ــز مدنظ ــود را نی ــرد خ ــات عملک ثب
ــر  ــه خاط ــد. ب ــت یابن ــد، دس ــار دارن ــه انتظ ــداری ک ــود پای ــه س ــان ب و ذینفع
داشــته باشــیم در موضــوع پایــداری، هــر ارزشــی بــرای ســهامداران و یــا ســایر 

ــکا باشــد. ــل ات ــدار و قاب ــد پای ذینفعــان خلــق میکنیــم، بای
ــا  ــازمانها ب ــاط س ــش ارتب ــخگویی و نق ــوع پاس ــت موض ــریح اهمی وی در تش
ذینفعــان و بــه طورکلــی بــا جامعــه یــادآور شــد: پاســخگویی در مقابــل کلمــۀ 
مســئولیت مفهــوم پیــدا میکنــد. هرجــا ســازمانها مفهــوم مســئولیت اجتماعــی 
ــد و  ــود میآی ــه وج ــخگویی ب ــوع پاس ــل آن موض ــد، در مقاب ــرح میکنن را مط
یکــی از مأموریتهــا و مســئولیتهای اصلــی روابــط عمومــی و ارتباطــات بــه ایــن 
حــوزه مربــوط اســت. عــاوه بــر ایــن، در موضــوع شــفافیت بایــد اطــاع رســانی 

ــه جامعــه براســاس اطاعــات صحیــح، ســالم و دقیــق باشــد. و پاســخگویی ب
ــوان  ــه عن ــه ب ــوالد مبارک ــه ای در ف ــل منطق ــعه و تکام ــد توس ــی از واح ناظم
ــاد و اظهــار کــرد: در  ــرای تحقــق مســئولیتهای اجتماعــی شــرکت ی واحــدی ب
ایــن واحــد فراینــد ارتباطــات و مســئولیتهای اجتماعــی تعریــف شــده؛ ضمــن 
اینکــه ســاختاری بــرای تحقــق بهبــود و تحــول در ســازمان در راســتای نظــام 
ــۀ تحــول ارتباطــات و مســئولیتهای اجتماعــی  ــام کمیت ــا ن تحــول ســازمانی، ب

بنــا نهــاده شــده اســت.
ــد  ــد بتوان ــود دارد و بای ــه وج ــو  و اندیش ــت وگ ــی، گف ــط عموم در ذات رواب

ــد ــاد کن ــی ایج همدل
ــه  ــدر جامع ــاروخانی پ ــر س ــش، باق ــن همای ــن در ای ــمیم وط ــزارش ش ــه گ ب
ــود، در  ــش ب ــن همای ــخنرانان ای ــر س ــه از دیگ ــران ک ــات ای ــی ارتباط شناس
ــا  ــه م ــی اســت ک ــن معن ــه ای ــدار ب ــت: توســعۀ پای ــدار گف ــف توســعۀ پای تعری

ــاخت و  ــد زیرس ــن رش ــیم؛ بنابرای ــته باش ــه داش ــه جانب ــر و هم ــی فراگی نگاه
ــد. ــک کن ــدار کم ــعۀ پای ــه توس ــد ب ــم میتوان ــار ه ــاخت در کن روس

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.
ــد و  ــاز دارن ــط عمومــی نی ــه رواب ــر اینکــه ســازمانها و ادارات ب ــد ب ــا تأکی وی ب
در جامعــۀ امــروزی نمیتــوان وجــود روابــط عمومــی هــا را انــکار کــرد، گفــت: 
ــی،  ــاط اجتماع ــوادی، نش ــرخ بیس ــش ن ــی، کاه ــای اجتماع ــیب ه ــش آس کاه
ــانی و  ــط انس ــری در رواب ــک پذی ــش ریس ــی، کاه ــت اجتماع ــت و امنی موفقی
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.
ــرد  ــا رویک ــزاری دو کارگاه ب ــن برگ ــمپوزیوم، ضم ــن س ــت در ای ــی اس گفتن
ــفیدی  ــمند س ــدار، هوش ــعۀ پای ــان توس ــتقرار گفتم ــرای اس ــی ب ــط عموم رواب
ــاون  ــینی مع ــوری حس ــی، پ ــط عموم ــی رواب ــن الملل ــمپوزیوم بی ــر کل س دبی
وزیــر اقتصــاد و دارایــی و رئیــس ســازمان خصوصــی ســازی، رضــا مکنــون نایــب 
ــت  ــو هیئ ــوا« عض ــتاو ری ــوتاتا اس ــم »س ــدار، خان ــعۀ پای ــۀ توس ــس کمیت رئی
مدیــرۀ ایپــرا و خانــم ابتــکار معــاون رئیــس جمهــور در امــور زنــان ســخنرانی 

ــد. کردن

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

تمدید گواهینامه های سیستم مدیریت یكپارچۀ شرکت 
فوالد مبارکه

با به ظرفیت اسمی رسیدن ماشین ریخته گری شمارۀ 5 حاصل شد؛

تولید تختال در فوالد مبارکه از مرز 5۸0 هزار تن در ماه گذشت

رییس سمینار بین المللی مدیریت کسب وکار با رویکرد اقتصادی مقاومتی:

اصفهان در تالش برای دست یابی به رتبه نخست اقتصاد دانش بنیان کشور است

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

در جلســۀ اختتامیــۀ ممیــزی خارجــی سیســتم هــای مدیریــت یکپارچــۀ فــوالد 
مبارکــۀ اصفهــان کــه بــا حضــور مدیرعامــل، معاونــان و مدیــران شــرکت فــوالد 
ــه  ــاس یافت ــد، براس ــام ش ــوئیس انج ــرکت SGS س ــزی ش ــم ممی ــه و تی مبارک
ــای  ــتم ه ــای سیس ــه ه ــور، گواهینام ــرکت مذک ــن ش ــک از ممیزی ــای هری ه
ــر  ــالۀ دیگ ــک دورۀ یکس ــرای ی ــه ب ــوالد مبارک ــرکت ف ــت ش ــۀ مدیری یکپارچ

ــد شــد. تمدی
بــه گــزارش شــمیم وطــن، در ایــن دوره از ممیــزی کــه از ششــم آبــان 
ــرکت  ــرۀ ش ــت نف ــم هش ــط تی ــر روز و توس ــدت 69 نف ــه م ــم آذر، ب ــا یک ت
ــت  ــتم مدیری ــتاندارد )سیس ــز، 7 اس ــورت متمرک ــه ص ــد، ب ــل آم ــه عم SGS ب

ــت  ــغلی(؛ )مدیری ــت ش ــی و بهداش ــت(؛ )ایمن ــط زیس ــت محی کیفیت(؛)مدیری
انــرژی(؛ )مدیــــریــــــــت شــکایــــــات(؛ )مدیریــت رضایــت مشــتریان( و 

)مدیریــت آمــوزش( در 19 کمیتــۀ تحولــی شــرکت فــوالد مبارکــه بررســی شــد؛ 
همچنیــن گواهینامــه هــای مدیریــت کیفیــت و محیــط زیســت بــرای اولیــن بــار 
در ویرایــش هــای جدیــد )ویرایــش ســال 2015 اســتانداردها( مــورد ممیــزی 
ــتانداردها  ــن اس ــذ ای ــه اخ ــق ب ــه موف ــوالد مبارک ــرکت ف ــه ش ــت ک ــرار گرف ق
ــک دورۀ  ــرای ی ــی ب ــای مدیریت ــتم ه ــای سیس ــه ه ــایر گواهینام ــد و س گردی

ــد شــد. یکســاله تمدی
ایــن گـــــــزارش حاکــی اســــــــــت در این جـــلــــســـــه دکترســبحانی، 
ــان شــرکت در  ــی از همــکاری کارکن ــوالد مبارکــه، ضمــن قدردان مدیرعامــل ف
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 

شــده بــا ایجــاد کارگــروه هــای مختلــف در کمیتــه هــای تحــول شــرکت بــرای 
اجرایــی کــردن زمینــه هــای قابــل بهبــود اقدامــات الزم انجــام شــود.

ــج  ــرد: نتای ــح ک ــده تصری ــای اخذش ــه ه ــت گواهینام ــه اهمی ــاره ب ــا اش وی ب

ممیــزی هــا و گواهینامــه هــای اخذشــده مؤیــد ایــن اســت کــه در فوالدمبارکــه 
امــور براســاس اســتانداردهای بیــن المللــی انجــام میشــود؛ امــا درهرحــال بایــد 
ــت  ــت و جدی ــا دق ــی ب ــه ایمن ــوط ب ــث مرب ــژه مباح ــه وی ــا ب ــتورالعمل ه دس

ــت شــوند. فزاینــده ای رعای
دکتــر ســبحانی موفقیــت بــه دســت آمــده در شــرکت فــوالد مبارکــه را نتیجــۀ 
ــت:  ــار داش ــت و اظه ــتانداردها دانس ــن اس ــه ای ــه ب ــان و توج ــی کارکن همدل
ــات  ــت الزام ــرای رعای ــن فرصــت ب ــا از ای ــه ای اســت ت ــتانداردها بهان ــن اس ای
ــن اســتانداردها اســتفاده  ــف شــده در هرکــدام از ای و دســتورالعمل هــای تعری
کنیــم و بــه خاطــر داشــته باشــیم در ایــن راه بایــد بــا اعتقــاد قلبــی در حفــظ، 

ــه نقــاط قــوت کوشــا باشــیم. ــل بهبــود ب بهبــود مســتمر و تبدیــل نقــاط قاب
ــه  ــتیابی ب ــود دس ــخنان خ ــی س ــش پایان ــه در بخ ــوالد مبارک ــل ف مدیرعام
ــت یکپارچــه را  ــای سیســتم مدیری ــه ه ــد گواهینام ــد و تمدی ــای جدی رکورده
ــت. ــک گف ــه تبری ــوالد مبارک ــروه ف ــاری گ ــرکای تج ــان و ش ــۀ کارکن ــه هم ب
ــوژی  ــاون تکنول ــر مع ــر نیکف ــه منوچه ــدای جلس ــزارش، در ابت ــن گ ــر ای بناب
شــرکت فــوالد مبارکــه هــدف از برگــزاری ممیــزی هــای خارجــی در شــرکت 
ــتانداردهای  ــا اس ــرکت ب ــای ش ــا و فعالیته ــاق فراینده ــزان انطب ــن می را تعیی
معرفــی شــده و تمدیــد گواهینامــه هــای موجــود و یــا اخــذ گواهینامــه هــای 
ــزی  ــن ممی ــرکت در ای ــان ش ــی کارکن ــکاری تمام ــمرد و از هم ــد برش جدی

ــرد. ــی ک قدردان

در راســتای دســتیابی بــه ظرفیــت اســمی 7.2 میلیــون تــن فــوالد خــام در فــوالد 
مبارکــه، تاشــگران ناحیــۀ فوالدســازی و ریختــه گــری ایــن شــرکت موفــق شــدند 
ــه رکوردهــای تازهــای در  ــا همــکاری ســایر واحدهــا در آبانمــاه ســال جــاری ب ب
تولیــد ماهانــه، روزانــه و بیشــترین میــزان بهــره بــرداری از ماشــین ریختــه گــری 

شــمارۀ 5 دســت یابنــد.

ــا تأییــد ایــن خبــر و  مدیــر ناحیــۀ فوالدســازی و ریختــه گــری فــوالد مبارکــه ب
ــه منظــور تحقــق اهــداف از  ضمــن قدردانــی از تــاش کارکنــان ناحیــه گفــت: ب
ــر اســتفادۀ  ــد مدیرعامــل ســازمان ب ــی تأکی ــن شــدۀ شــرکت و در پ پیــش تعیی
حداکثــری از ظرفیــت هــای موجــود، تــاش بــی وقفــه و بــه کارگیــری تکنیــک 
ــار  ــه ب ــه ب ــن ناحی ــان ای ــزد کارکن ــازمانی ن ــق س ــس تعل ــی و ح ــای کاِرگروه ه
ــده در نتایــج پارامترهــای تولیــد در  ــه ثبــت ایــن رکــورد ارزن نشســت و منجــر ب

ــداوم شــد. ــۀ فوالدســازی و ریختهگــری م ناحی

ــمارۀ 5 را در کســب  ــری ش ــه گ ــین ریخت ــش ماش ــرد نق ــان مف ــا بنائی محمدرض
ایــن رکــورد بســیار مؤثــر دانســت و خاطرنشــان کــرد: در ایــن مــاه میــزان تولیــد 
ــن  ــزار و 500 ت ــمگیر 152ه ــورد چش ــه رک ــمارۀ 5 ب ــری ش ــه گ ــین ریخت ماش

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 21هــزار و 896 تــن افزایــش یافــت. ایــن در حالــی 
اســت کــه رکــورد متوســط تعــداد ذوب ریختــه گــری شــدۀ روزانــه در طــول ایــن 

مــاه بــه تعــداد 109 ذوب ارتقــا داده شــد.
ــوص  ــن خص ــه در همی ــوالد مبارک ــری ف ــه گ ــازی و ریخت ــه فوالدس ــر ناحی مدی
ــوس الکتریکــی و همچنیــن  ــه کــورۀ ق ــر روز ب از کســب رکــورد متوســط ذوب ب
کاهــش زمــانTap To Tap )فاصلــۀ زمانــی تخلیــۀ یــک ذوب تــا تخلیــۀ ذوب بعدی( 
بــه مقــدار 101 دقیقــه 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 580هــزار و 332 تــن در مــاه بــه 

ثبــت برســد.
وی بــا اشــاره بــه ایــن مطلــب کــه برنامــۀ تولیــد ماهانــۀ ایــن ناحیــه بــه میــزان 
540هــزار تــن بــوده اســت گفــت: بــا کســب ایــن دســتاورد ارزنــده، شــاهد رشــد 
ــه  ــد نســبت ب ــه و افزایــش 1.75  درصــدی تولی ــه برنام 7.4  درصــدی نســبت ب

آخریــن رکــورد )اردیبهشــت مــاه 96( هســتیم.
بنائیــان مفــرد در ادامــه بــا تأکیــد بــر اینکــه تمامــی رکوردهــای قبــل در 6 ماهــۀ 
اول ســال کــه هرمــاه 31 روز بــوده اتفــاق افتــاده، تصریــح کــرد: ایــن رکــورد در 
ــاه  ــه در اردیبهشــت م ــورد ک ــن رک 30 روز حاصــل شــد؛ ضمــن اینکــه در آخری
ــادل  ــدی مع ــال تولی ــرض تخت ــط ع ــود، متوس ــده ب ــت آم ــه دس ــاری ب ــال ج س
1303 میلیمتــر بــود؛ ولــی در آبانمــاه متوســط عــرض معــادل 1262 )41 میلیمتــر 
کمتــر( بــوده اســت. ایــن موضــوع کــه تأثیــر بســزایی در تنــاژ تولیــد ماهانــه دارد، 

ارزش دســتیابی بــه ایــن رکــورد را دوچنــدان میکنــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان صنعــت معــدن وتجــارت اســتان 
ســمینار  اولیــن  در  گذشــته  روز  عصــر  احمدیــه  اســرافیل  اصفهــان، 
ــاق  ــی درات ــادی مقاومت ــرد اقتص ــا رویک ــب وکار ب ــت کس ــی مدیری بین الملل
ــرای  ــمینار اج ــن س ــزاری ای ــدف از برگ ــرد: ه ــار ک ــان اظه ــی اصفه بازرگان
فرمایشــات رهبــر معظــم انقــاب بــر اســاس ابــاغ سیاســت های 24 مــاده ای 

ــت. ــی اس ــاد مقاومت اقتص
رویکــرد  بــا  کســب وکار  مدیریــت  بین المللــی  ســمینار  اولیــن  رییــس 
اقتصــادی مقاومتــی، گفــت: رهبــر معظــم انقــاب در زمــان ابــاغ ایــن 
ــگ  ــده از فرهن ــی برآم ــی و بوم ــوی علم ــروی از الگ ــد پی ــت ها فرمودن سیاس
جنــگ  در  دشــمن  عقب نشــینی  و  شکســت  عامــل  اســامی،  و  انقابــی 

ــد. ــد ش ــران خواه ــت ای ــه مل ــادی علی ــی اقتص تحمیل

وی بــا بیــان اینکــه اقتصــاد مقاومتــی خواهــد توانســت در بحران هــای 
ــام را  ــادی اس ــام اقتص ــش از نظ ــی الهام بخ ــی، الگوی ــش جهان ــه افزای رو ب
ــب  ــت مناس ــه و فرص ــی زمین ــاد مقاومت ــرد: اقتص ــار ک ــد، اظه ــت ببخش عینی
ــاالن اقتصــادی در تحقــق حماســه اقتصــادی  ــردم و فع ــی م ــرای نقش آفرین ب

را فراهــم می کنــد.

شــاخص های  بهبــود  و  پویــا  رشــد  تأمیــن  کــرد:  خاطرنشــان  احمدیــه 

ــاله  ــم انداز بیست س ــند چش ــداف س ــه اه ــتیابی ب ــادی و دس ــت اقتص مقاوم
ازجملــه اهــداف سیاســت های کلــی اقتصــاد مقاومتــی اســت کــه در آن 
ــرو و  ــد، درون زا، پیش ــاز، مول ــت س ــر، فرص ــادی، انعطاف پذی ــردی جه رویک

ــت. ــده اس ــاظ ش ــرا لح برون گ
رییــس اولیــن ســمینار بین المللــی مدیریــت کســب وکار بــا رویکــرد اقتصــادی 
ــد اول  ــق بن ــمینار تحق ــن س ــرای ای ــدف از اج ــه ه ــان اینک ــا بی ــی ب مقاومت
ــت:  ــاب اســت، گف ــر معظــم انق ــی رهب ــی اباغ سیاســت های اقتصــاد مقاومت
تأمیــن شــرایط و فعال ســازی تمامــی امکانــات، منابــع مالــی و به ویــژه 
ــر  ــه حداکث ــی و ب ــعه کارآفرین ــور توس ــی به منظ ــانی و علم ــرمایه های انس س
ــهیل و  ــا تس ــادی ب ــای اقتص ــه در فعالیت ه ــاد جامع ــارکت آح ــاندن مش رس
ــات  ــش طبق ــد و نق ــاء درآم ــر ارتق ــد ب ــی و تأکی ــای جمع ــویق همکاری ه تش

ــود. ــاد ش ــط ایج ــد و متوس کم درآم

جامعــه  گفــت:  بین المللــی  ایــن ســمینار  در  بــه حاضــران  وی خطــاب 
ــیل های  ــان دارای پتانس ــتان اصفه ــاورزی اس ــارت و کش ــدن، تج ــت، مع صنع
ــاد  ــی اقتص ــت های کل ــق سیاس ــتای تحق ــه در راس ــت ک ــل اس ــوه و بالفع بالق
ــت ها  ــن سیاس ــه ای ــد س ــردن بن ــی ک ــا اجرای ــا ب ــت ت ــم هس ــی مصم مقاومت
کــه محــور قــرار دادن رشــد بهــره وری در اقتصــاد بــا تقویــت عوامــل تولیــد، 
ــت  ــری اقتصــادی در بســتر رقاب ــت رقابت پذی ــروی کار، تقوی توانمندســازی نی

ســالم و به کارگیــری ظرفیت هــای موجــود خــود از مرحلــه ســخت افزاری 
ــور  ــوآوری به منظ ــان و ن ــاد دانش بنی ــتازی در اقتص ــا پیش ــرده و ب ــور ک عب
ارتقــای جایــگاه خــود در افزایــش ســهم تولیــد و صــادرات محصــوالت خــود 
ــان در کشــور دســت  ــه نخســت اقتصــاد دانش بنی ــه رتب ــی ب در چشــم انداز آت

ــد. یاب

ــت  ــای مدیری ــای محوره ــر مبن ــمینار ب ــن س ــه ای ــان اینک ــا بی ــه ب احمدی
ــت،  ــده اس ــذاری ش ــی پایه گ ــادی مقاومت ــداف اقتص ــق اه ــب وکار و تحق کس
اظهــار کــرد: می تــوان بــا اســتمرار هدفمنــد ایــن ســمینارها در جهــت 
ــی را  ــه، کارآفرین ــص دارای روحی ــرب و متخص ــانی مج ــروی انس ــوزش نی آم

ــرد. ــت ک تقوی

وی افــزود: این گونــه ســمینارها بایــد باعــث رفــع خــأ ناشــی از نبــود 
ــکاری شــود. ــع معضــل بی ــه رف ــرای کمــک ب ــروی متخصــص و بامهــارت ب نی

تبدیــل  مقاومتــی،  اقتصــاد  بــه  دســتیابی  عملــی  راهکارهــای  بررســی 
ایده هــای نامحــدود بــه کســب وکار پایــدار، فنــون مذاکــره و مدیریــت 
ــط درون ســازمانی، روش هــای درون  کســب وکار، کارآفرینــی داده محــور، رواب
اولیــن ســمینار  ازجملــه محورهــای  آمــوزش ســرمایه گذاری  و  کاریابــی 
بین المللــی مدیریــت کســب وکار بــا رویکــرد اقتصــادی مقاومتــی اســت.

ایــن ســمینار بــا همــت انجمــن همبســتگی فرزنــدان شــاهد و ایثارگــر 
ــتان  ــارت اس ــدن و تج ــت مع ــازمان صنع ــکاری س ــا هم ــان و ب ــتان اصفه اس
ــع  ــی صنای ــاق بازرگان ــی در ات ــی و خارج ــته داخل ــاتید برجس ــور اس ــا حض ب

ــد. ــزار ش ــان برگ ــاورزی اصفه ــادن و کش مع

ناحیــۀ  مدیــر  مفــرد  بنائیــان  ،محمدرضــا  وطــن  گــزارش شــمیم  بــه 
ــق  ــور تحق ــه منظ ــت: ب ــه گف ــوالد مبارک ــری ف ــه گ ــازی و ریخت فوالدس
اهــداف از پیــش تعییــن شــدۀ شــرکت و در پــی تأکیــد مدیرعامــل ســازمان 
ــه  ــه و ب ــی وقف ــاش ب ــت هــای موجــود، ت ــری از ظرفی ــر اســتفادۀ حداکث ب

ــده در  ــورد ارزن ــت رک ــه ثب ــر ب ــای کاِرگروهی،منج ــاوری ه ــری فن کارگی
ــداوم  ــری م ــه گ ــازی و ریخت ــۀ فوالدس ــد در ناحی ــای تولی ــه ه ــج گزین نتای

شــد.
وی نقــش ماشــین ریختــه گــری شــمارۀ 5 را در کســب ایــن رکــورد بســیار 
ــری  ــه گ ــد ماشــین ریخت ــزان تولی ــاه می ــن م ــت: در ای ــر دانســت و گف مؤث

ــه رکــورد چشــمگیر 152هــزار و 500 تــن رســید. شــمارۀ 5 ب

ــن رکــورد  ــوازات کســب ای ــه م ــر اینکــه ب ــد ب ــا تأکی ــوالدی ب ــال ف ــن فع ای
ــم، گفــت: در  ــوده ای شــاهد بهبــود عملکــرد در همــۀ بخــش هــای ناحیــه ب
نهــم آبــان رکــورد تنــاژ ذوب بــه ازای یــک روز بــه میــزان 21هــزار و 896 
تــن افزایــش یافــت. ایــن در حالــی اســت کــه رکــورد متوســط تعــداد ذوب 
ریختــه گــری شــدۀ روزانــه در طــول ایــن مــاه بــه تعــداد 109 ذوب ارتقــا 

داده شــد.

ــوس  ــورۀ ق ــه ک ــر روز ب ــط ذوب ب ــورد متوس ــب رک ــرد از کس ــان مف بنائی
ــۀ ذوب  ــا تخلی ــک ذوب ت ــۀ ی ــی تخلی ــۀ زمان ــان فاصل ــش زم الکتریکی،کاه
ــۀ  ــه ناحی ــرم ب ــال گ ــال تخت ــورد ارس ــه و رک ــدار 101 دقیق ــه مق ــدی ب بع
ــن زحمــات و موفقیــت هــا باعــث  ــر داد و گفــت: تمامــی ای ــورد گــرم خب ن
شــد تــا رکــورد بــی نظیــر تولیــد تختــال بــه میــزان 580هــزار و 332 تــن 

ــت برســد. ــه ثب ــاه ب در م

ــزان  ــه می ــه ب ــن ناحی ــۀ ای ــد ماهان ــۀ تولی ــه برنام ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــده، شــاهد رشــد  ــا کســب ایــن دســتاورد ارزن 540هــزار تــن بوده،افــزود: ب
7.4  درصــدی نســبت بــه برنامــه و افزایــش 1.75  درصــدی تولیــد نســبت 

ــتیم. ــاه 96( هس ــت م ــورد )اردیبهش ــن رک ــه آخری ب
ــح  ــال تصری ــۀ اول س ــدت 31 روزه 6 ماه ــه م ــاره ب ــا اش ــرد ب ــان مف بنائی
کــرد: ایــن رکــورد در 30 روز حاصــل شــد ضمــن اینکــه در آخریــن رکــورد 
ــرض  ــط ع ــود، متوس ــده ب ــت آم ــه دس ــاری ب ــال ج ــت س ــه در اردیبهش ک
ــاه متوســط  ــان م ــی در آب ــود ول ــر ب ــادل 1303 میلیمت ــدی مع ــال تولی تخت
ــوع  ــن موض ــت. ای ــوده اس ــر( ب ــر کمت ــادل 1262 )41 میلیمت ــرض مع ع
ــن  ــه ای ــتیابی ب ــه دارد، ارزش دس ــد ماهان ــاژ تولی ــر بســزایی در تن ــه تأثی ک

ــد. ــی کن ــدان م ــورد را دوچن رک

با افزایش تولید تختال در آبان صورت گرفت:

رکوردهای جدید روزانه و ماهانه فوالد مبارکه



ــوص  ــه در خص ــرافیل احمدی ــن ، اس ــمیم وط ــزارش ش ــه گ ب
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.

ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــان س ــه داد: بازرس وی ادام
ــر  ــدند و اگ ــال ش ــی فع ــرات حکومت ــتان و اداره کل تعزی اس
کســی بــدون اینکــه هنــوز اباغیــه گرانــی نــان تاییــد نهایــی 
ــه  ــی ب ــد صنف ــا آن واح ــد ب ــش ده ــا را افزای ــود قیمت ه ش

ــد. ــی می کنن ــورد قانون ــدت برخ ش
رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان اصفهــان 30 
آبــان امســال نیــز بــه خبرنــگار ایمنــا، اعــام کــرد کــه ســتاد 
تنظیــم بــازار کشــور هنــوز اباغیــه افزایــش 15 درصــدی نــرخ 

نــان را بــه مــا ابــاغ نکــرده اســت.
اســرافیل احمدیــه بــا بیــان اینکــه مــن نیــز خبــر افزایــش 15 
ــد  ــر جرای ــیما و دیگ ــدا و س ــان را از ص ــی ن ــدی و گران درص
ــتورالعمل،  ــن دس ــاغ ای ــدم اب ــل ع ــه دلی ــزود: ب ــنیدم، اف ش
هنــوز چگونگــی اجــرای آن در اصفهــان مشــخص نیســت 
ــورای آرد و  ــروه ش ــد در کارگ ــاره بای ــن ب ــات در ای و تصمیم
گنــدم و نــان کــه رئیــس آن اســتاندار اصفهــان اســت، گرفتــه 

شــود.

ــد  ــان، تاکی ــی ن ــون گران ــان پیرام ــاف اصفه ــاق اصن ــس ات رئی
ــان  ــه اصفه ــچ ارتباطــی ب ــان هی ــرخ ن ــش ن ــرد: بحــث افزای ک
نــدارد و ایــن دســتور از ســوی ســتاد تنظیــم بــازار کشــور تنهــا 

بــرای نانوایــان تهــران ابــاغ شــده اســت.
ــش  ــه افزای ــر گون ــه ه ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــری ب ــول جهانگی رس
نــرخ نــان در اصفهــان غیرقانونــی اســت، تصریــح کــرد: افزایــش 
ــت  ــه ریاس ــتان ب ــان اس ــورای آرد و ن ــد در ش ــان بای ــرخ ن ن
اســتاندار اصفهــان و حضــور مســئوالن ذیربــط مشــخص شــود.
ــی  ــان نهای ــان در اصفه ــی ن ــم گران ــوز تصمی ــزود: هن وی اف
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 
ــان  ــن اصفه ــان در ای ــرخ ن ــش ن ــه افزای ــر گون ــا ه ــان ب اصفه
ــه  ــان ب ــی ن ــه گران ــوز اباغی ــه هن ــد چــرا ک ــی کن برخــورد م

ــت. ــده اس ــا داده نش ــی ه ــان و نانوای ــه نانوای اتحادی

شــمیم وطــن : خطــر بــروز آنفلوانــزای فــوق حــاد پرنــدگان بــا آغــاز ســرما و مهاجــرت 
پرنــدگان بیــخ گــوش اصفهــان کــه 50 درصــد از مراکــز پــرورش طیــور آن ســاختار کاما 

بهداشــتی نــدارد، احســاس مــی شــود.
ــوق  ــزای ف ــروز آنفلوآن ــل ب ــن عام ــه مهمتری ــد ک ــن دارن ــر ای ــر ب ــر نظ ــئوالن ام مس
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 مرغ هــای 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 
ــد در  ــع می توان ــه موق ــح و ب ــانی صحی ــاع رس ــذا اط ــود، ل ــزا ش ــاری آنفلوان ــروز بیم ب

پیشــگیری از ایــن بیمــاری بســیار مهــم باشــد.
ــزای  ــاری آنفلوآن ــل بیم ــال عام ــای انتق ــی از راه ه ــان داشــت: یک ــهرام موحــدی بی ش
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 می تــوان از 
گســترش آلودگــی پیشــگیری کــرد کــه در ایــن مســیر نیــروی انتظامــی بســیار یــاری 

دهنــده اســت.
بیــن 40 تــا 50 درصــد 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 مــی آورد ســبب می شــود کــه 
بیماری زایــی متفاوتــی را ایجــاد کنــد، بنابرایــن شــناخت آخریــن وضعیــت و یافته هــای 

علمــی می توانــد در اجــرای برنامه هــای پیشــگیرانه و کنترلــی موثــر واقــع شــود.
50 درصد مراکز پروش طیور اصفهان بهداشتی نیست

ــی از  ــش خصوص ــکل های بخ ــه داد: تش ــان ادام ــتان اصفه ــکی اس ــرکل دامپزش مدی
ــوق حــاد  ــزای ف ــی اســت کــه در پیشــگیری از بیمــاری آنفلوآن ــن مجموعه های مهمتری
پرنــدگان بســیار کارآمــد عمــل می کنــد و عــدم توجــه بــه ظرفیت هــای ایــن تشــکل ها 

ــود. ــا ش ــش هزینه ه ــبب افزای ــد س می توان
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.
ــا 50 درصــد مراکــز پــرورش طیــور در اصفهــان  ــا اظهــار اینکــه بیــن 40 ت موحــدی ب
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 تســهیاتی از 

طریــق وام بانکــی بــرای باالبــردن ســطح بهداشــت بــه آنهــا اختصــاص یابــد.

آمــوزش مهمتریــن رکــن در پیشــگیری از بیمــاری آنفلوانــزای فــوق حــاد پرندگان اســت 
و آمــوزش کارگــران مراکــز پــرورش در اولویــت قــرار دارد

ــدگان را  ــوق حــاد پرن ــزای ف ــای خطرســاز در حــوزه آنفلوان ــر از زمینه ه وی یکــی دیگ
پرنــده فروشــی ها دانســت و افــزود: چــه بســا ســال گذشــته، در شهرســتان خوروبیابانــک 
کــه فاصلــه بســیاری بــا کانون هــای 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 کانون هــای آلــوده بــه 
ــدگان در اولویــت برنامه هــای مــا اســت، اضافــه کــرد: یکــی  ــزای فــوق حــاد پرن آنفلوآن
ــی  ــور بوم ــود طی ــته وج ــال گذش ــه س ــی اســت ک ــای بوم ــوده مرغ ه ــای آل از کانون ه
بیمــار ســبب شــیوع و گســترش ایــن بیمــاری شــد و مجبــور بــه معــدوم ســازی تعــداد 

گســترده ای از ایــن پرنــدگان شــدیم.

رئیس سازمان صنعت و معدن اصفهان تاکید کرد:

نانوایان اصفهانی حق گرانی فروشی نان را ندارند

معاون بهزیستی استان اصفهان:
تنها 10 درصد از زوج های اصفهانی به مراکز 

مشاوره ژنتیک مراجعه می کنند

سرپرست فرمانداری مبارکه خبر داد
ارسال 20 کانکس به مناطق زلزله زده 

کرمانشاه از مبارکه

آغاز پخت نان با آرد جیرجیرک
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شــمیم وطــن ، مجتبــی ناجــی بــا اشــاره بــه وجــود 31 مرکــز مشــاوره 
ــدف  ــا ه ــز ب ــن مراک ــت: ای ــار داش ــان اظه ــتان اصفه ــک در اس ژنتی
ــای  ــر تولده ــب خط ــی ضری ــا و بررس ــروز معلولیت ه ــری از ب جلوگی

ــت. ــده اس ــیس ش ــا، تاس ــی در خانواده ه ــاران ژنتیک ــول و بیم معل
ــاوره  ــز مش ــه مراک ــی ب ــای اصفهان ــد زوج ه ــا 10 درص ــزود: تنه وی اف
ژنتیــک مراجعــه می کننــد و ایــن آمــار در مقابــل آمــار ازدواج اســتان، 

بســیار پاییــن اســت.
معــاون پیشــگیری بهزیســتی اســتان اصفهــان با بیــان اینکــه 38 درصد 
ــان  ــی تشــکیل می دهــد، بی ــی را ازدواج هــای فامیل ازدواج هــای اصفهان
ــایر  ــتر از س ــا بیش ــه ازدواج ه ــت در این گون ــروز معلولی ــزان ب ــرد: می ک

ازدواج هاســت.
وی مراجعــه بــه مراکــز مشــاوره ژنتیــک را بــرای همــه کســانی که قصد 
ازدواج یــا فرزنــدآوری دارنــد، ضــروری دانســت و اظهــار داشــت: تمــام 
زوج هــا در معــرض خطــر تولــد نــوزاد معلــول قــرار دارنــد ولــی در بعضی 
زوج هــا، 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.
ــای  ــه بیماری ه ــی ک ــل و زوج های ــای فامی ــام زوج ه ــزود: تم ــی اف ناج
ــن  ــد و همچنی ــان دارن ــای همسرش ــا خانواده ه ــان ی ــی خودش ژنتیک
ــاال یــا خیلــی  افــرادی کــه ســن ازدواج یــا فرزنــدآوری شــان خیلــی ب

ــد. ــرار بگیرن ــد مــورد مشــاوره ژنتیــک ق پاییــن اســت، بای

3۸ درصد ازدواج های اصفهانی را 
ازدواج های فامیلی تشکیل می دهد

ــز مشــاوره ژنتیــک در  ــه وجــود 31 مرک ــا اشــاره ب ــی ناجــی ب مجتب
ــری  ــدف جلوگی ــا ه ــز ب ــن مراک ــت: ای ــار داش ــان اظه ــتان اصفه اس
ــول و  ــای معل ــر تولده ــب خط ــی ضری ــا و بررس ــروز معلولیت ه از ب

ــت. ــده اس ــیس ش ــا، تاس ــی در خانواده ه ــاران ژنتیک بیم
ــه مراکــز مشــاوره  ــی ب ــزود: تنهــا 10 درصــد زوج هــای اصفهان وی اف
ژنتیــک مراجعــه می کننــد و ایــن آمــار در مقابــل آمــار ازدواج اســتان، 

بســیار پاییــن اســت.
معــاون پیشــگیری بهزیســتی اســتان اصفهــان بــا بیــان اینکــه 
ــکیل  ــی تش ــای فامیل ــی را ازدواج ه ــای اصفهان ــد ازدواج ه 38 درص
ــا  ــه ازدواج ه ــروز معلولیــت در این گون ــزان ب ــان کــرد: می می دهــد، بی

ــت. ــایر ازدواج هاس ــتر از س بیش
ــرای همــه کســانی کــه  ــه مراکــز مشــاوره ژنتیــک را ب وی مراجعــه ب
قصــد ازدواج یــا فرزنــدآوری دارنــد، ضــروری دانســت و اظهــار داشــت: 
تمــام زوج هــا در معــرض خطــر تولــد نــوزاد معلــول قــرار دارنــد ولــی 
ــر  ــب خطــر متوســط و در بعضــی دیگ ــن ضری ــا، ای در بعضــی زوج ه
ــول در  ــودک معل ــابقه ک ــه س ــانی ک ــن کس ــت و بنابرای ــتر اس بیش
خانــواده یــا اطرافیــان دارنــد، حتمــا بایــد بــه مراکــز مشــاوره مراجعــه 

کننــد.
ــه بیماری هــای  ــی ک ــل و زوج های ــزود: تمــام زوج هــای فامی ناجــی اف
ــن  ــد و همچنی ــان دارن ــای همسرش ــا خانواده ه ــان ی ــی خودش ژنتیک
افــرادی کــه ســن ازدواج یــا فرزنــدآوری شــان خیلــی بــاال یــا خیلــی 

پاییــن اســت، بایــد مــورد مشــاوره ژنتیــک قــرار بگیرنــد.

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.

خطر بروز آنفلوانزای فوق حاد پرندگان 
بیخ گوش اصفهان

ــع  ــروز در جم ــر ام ــلطانی ظه ــواد س ــن، ج ــمیم وط ــزارش ش ــه گ ب
خبرنــگاران بــا اشــاره بــه فاجعــه زلزلــه کرمانشــاه اظهــار کــرد: ایــن 
حادثــه صدمــات و خســاراتی جــدی را بــه هموطنــان عزیزمــان وارد 

کــرد.
وی افــزود: کمک هــای شــایانی از ســمت مــردم بــا محوریــت ســپاه و 
هال احمــر انجــام گرفــت اســت و نیروهــای جهــادی شهرســتان نیــز 

بــه مناطــق زلزلــه زده اعــزام شــدند.
سرپرســت فرمانــداری شهرســتان مبارکــه تصریــح کــرد: ایــن حادثــه 
ــه  ــی ک ــتای کمک های ــوده و در راس ــراه ب ــرما هم ــاز فصــل س ــا آغ ب
صــورت گرفتــه، فرمانــداری شهرســتان اقــدام بــه تهیــه 20 کانکــس 
ــتان و 5  ــهرداری های شهرس ــط ش ــدد توس ــت،که 15 ع ــرده اس ک
عــدد آن توســط ادارات شهرســتان تهیــه شــده  و طــی روزهــای آتــی 

ــوند. ــتاده می ش ــه زده فرس ــه مناطــق زلزل ب

یــک نانوایــی فنانــدی پخــت و فــروش نــان تهیه شــده بــا آرد 
ــت. ــرده اس ــروع ک ــرک را ش جیرجی

بــه گــزارش شــمیم وطــن ، یــک نانوایــی فنانــدی پخــت و فــروش 
ــرده اســت. ــرک را شــروع ک ــا آرد جیرجی ــان تهیه شــده ب ن

ــا  ــه ب ــه مقابل ــن کار ب ــدوار اســت ای ــزر در هلســینکی امی ــی فی نانوای
ــد. ــان کمــک کن گرســنگی در جه

ــتفاده  ــورد اس ــی در آرد م ــن نانوای ــزارش BBC، در ای ــاس گ ــر اس ب
ــود. ــه می ش ــم اضاف ــرک ه ــان جیرجی ــت ن ــرای پخ ب

ــه فــروش  ــان از امــروز )جمعــه( در ایــن کشــور ب قــرار اســت ایــن ن
ــرد. ــد صــورت می گی ــار در فنان ــرای اولیــن ب ــن کار ب برســد کــه ای
هــر نــان بــا آرد 70 جیرجیــرک به اضافــه آرد گنــدم و غــات دیگــر 

پختــه شــده اســت.
ایــن در حالــی اســت  کــه ســال 2013 ســازمان ملــل متحــد 
ــم  ــان در رژی ــر جه ــر در سراس ــارد نف ــرد دســت کم 2 میلی ــام ک اع

می کننــد. اســتفاده  حشــرات  از  غذایی شــان 
ــره در  ــه حش ــد 1900 گون ــل متح ــازمان مل ــن س ــاس تخمی ــر اس ب

ــی رود. ــه کار م ــده ب ــن ع ــذای ای غ
ســازمان غــذا و کشــاورزی ســازمان ملــل متحــد ســال 2013 
ــرات  ــی از حش ــتفاده غذای ــویق اس ــرورش و تش ــرای پ ــه ای را ب برنام

ــرد. ــاز ک آغ
ــد  ــزر می گوی ــرکت فی ــوآوری در ش ــس ن ــیباکوف، ریی ــی س جوبان
اســتفاده از حشــرات از تابســتان گذشــته در دســتور کار ایــن شــرکت 
بــوده امــا عملــی شــدن آن بــدون مجــوز دولــت فنانــد ممکــن نبــوده 

اســت.
ــه  ــرات پرورش یافت ــروش حش ــت ف ــد ممنوعی ــر فنان ــل نوامب اوای

ــرد. ــو ک ــوراک را لغ ــرای خ ب
شــرکت فیــزر کــه جیرجیــرک را از هلنــد وارد می کنــد گفتــه اســت 

به دنبــال منبــع داخلــی بــرای ایــن حشــره اســت.منبع :تســنیم

ــد  ــی محم ــت عامل ــه مدیری ــنجان ب ــران رفس ــرکت عم ش
مرعشــی قصــد دارد پــروژه ونک-ســولگان را بــا هــدف 
کنــد.  اجــرا  رفســنجان  پســته  باغ هــای  آب  تأمیــن 
اســتان  از  کارون  سرشــاخه های  آب  پــروژه  ایــن  در 
در  واقــع  رفســنجان  دشــت  بــه  چهار محال و بختیــاری 
ــی،  ــان منتقــل خواهــد شــد. بر اســاس معیارهــای جهان کرم
ــای  ــن نیازه ــدف تأمی ــا ه ــط ب ــال آب فق ــای انتق پروژه ه
شــرب اجــرا می شــوند؛ امــا در ایــران، شــرکت مهــاب 
قــدس به عنــوان مشــاور ایــن پــروژه بــا تکیــه بــه مطالعــات 
ــال آب  ــکار، انتق ــوان پیمان ــنجان به عن ــران رفس ــرکت عم ش
در مســیری بــه طــول 637 کیلومتــر بــا هــدف تأمیــن نیــاز 

می کنــد. اعــام  اقتصــادی  را  پســته  باغ هــای 
ایــن در حالــی اســت کــه بــه اعتقــاد کارشناســان آب 
محیط زیســتی  مخــرب  اثــرات  از  )صرف نظــر  تجــار  و 
ــدر  ــچ محصــول کشــاورزی آن ق ــال آب(، هی ــای انتق پروژه ه
ــد  ــرای تولی ــی، ب ــاده حیات ــن م ــال ای ــه انتق ــدارد ک ســود ن
آن به صرفــه باشــد.  پــروژه انتقــال آب ســد ونــک بــه 
ــن  ــس ای ــتور رئی ــا دس ــات ب ــت اصاح ــنجان در دول رفس
ــازمان  ــبز س ــراغ س ــا چ ــا ب ــود. ام ــده ب ــف ش ــت، متوق دول
ــه  ــر ب ــار دیگ ــم، ب ــت دوازده ــت دول ــط زیس ــت محی حفاظ
ــر  ــرو، ب ــر نی ــان، وزی ــا اردکانی ــت. رض ــاده اس ــان افت جری
مدیریــت به هم پیوســته منابــع آب تأکیــد دارد و معتقــد 
ــور  ــرای کش ــور، ب ــش آب مح ــای آمای ــد طرح ه ــت: »بای اس
ــاخه های  ــال آب سرش ــروژه انتق ــن پ ــود«. بنابرای ــه ش تهی
کارون بــه دشــت رفســنجان، نخســتین آزمــون وزیــر نیــروی 
ــروژه ای  ــرای پ ــل اج ــا در مقاب ــت ت ــم اس ــت دوازده دول
ــد. ــت کن ــی مقاوم ــرح آمایش ــادی و ط ــه اقتص ــدون توجی ب
رئیــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت کــه مدعــی اســت 
خودکفایــی بــه قیمــت ازدســت رفتن منابــع آب اقدامــی 
ــه  ــک ب ــال آب ون ــروژه انتق ــه پ ــت، ب ــوده اس ــتی ب نادرس
ــته  ــای پس ــاز باغ ه ــن آب موردنی ــدف تأمی ــا ه ــولگان ب س

ــت. ــان داده اس ــبز نش ــراغ س ــنجان چ ــت رفس دش

ــروژه انتقــال آب از سرشــاخه های  به تازگــی بحــث اجــرای پ
ــی  ــت. عیس ــده اس ــرح ش ــنجان مط ــت رفس ــه دش کارون ب
ــه  ــت ک ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــس س ــری، رئی کانت
ــع  ــت رفتن مناب ــت ازدس ــه قیم ــی ب ــت خودکفای ــی اس مدع
ــال آب  ــروژه انتق ــه پ ــت، ب ــوده اس ــتی ب ــی نادرس آب اقدام
ــا هــدف تأمیــن آب موردنیــاز باغ هــای  ونــک بــه ســولگان ب
ــت.  ــان داده اس ــبز نش ــراغ س ــنجان چ ــت رفس ــته دش پس
پــروژه  ایــن  سیاســی بودن  شــائبه های  حــال  عیــن  در 
ــت  ــو هیئ ــی، عض ــدی قمش ــه مه ــه گفت ــت و ب ــرح اس مط
ــن  ــد ای ــواز، صد درص ــران اه ــهید چم ــگاه ش ــی دانش علم
ــروژه  ــن پ ــرای ای ــث اج ــرا بح ــت؛ زی ــت اس ــائبه ها درس ش
مدت هاســت کــه پیگیــری می شــود. او می گویــد: پــروژه 
رفســنجان  دشــت  بــه  کارون  سرشــاخه های  آب  انتقــال 
شــد.  مطــرح  اصاحــات  اول  دوره  از  )ونک-ســولگان( 
ــت  ــس دول ــتقیم رئی ــتور مس ــا دس ــروژه ب ــن پ ــرای ای اج
اصاحــات متوقــف شــد تــا اینکــه زمزمه هــای اجــرای 
ــی  ــید. قمش ــوش رس ــه گ ــم ب ــت یازده ــر دول آن در اواخ
ادامــه می دهــد: در اواخــر ســال 95، مناقصــه  انتخــاب 
ــروژه  ــه هــدف پ ــا از آنجا ک ــزار شــد؛ ام ــروژه برگ ــکار پ پیمان
نیــرو  وزارت  بررســی های  و  بــود  آب کشــاورزی  تأمیــن 
ــی  ــاورزی منطق ــرای کش ــال آب ب ــه انتق ــی داد ک ــان م نش
ــان،  ــد چیت چی ــتور حمی ــا دس ــت، ب ــه نیس ــوده و به صرف نب
وزیــر نیــروی دولــت یازدهــم، ایــن پــروژه متوقــف شــد؛ امــا 

ــه  ــروژه ب ــه اجــرای مجــدد پ ــی در زمین به تازگــی زمزمه های
گــوش می رســد.او تأکیــد می کنــد: نقــش وزیــر جدیــد 
نیــرو در اجــرای ایــن پــروژه بســیار مهــم اســت. اردکانیــان 

می توانــد جلــوی اجــرای آن را بگیــرد.
مرعشــی، مدیر عامل شــرکت عمران رفسنجان

آب  انتقــال  پــروژه  مجــری  رفســنجان  عمــران  شــرکت 
شــرکت  ایــن  عامــل  مدیــر  اســت.  ســولگان  ونــک- 
ــد  ــع آگاه می گوین ــی مناب ــت. برخ ــی اس ــید محمد مرعش س
کــه او بــرادرزاده حســین مرعشــی، رئیــس ســازمان میــراث 
ــین  ــا محمدحس ــت. بعده ــات، اس ــت اصاح ــی دول فرهنگ
ــبتی  ــد نس ــه می گوین ــت ک ــده اس ــن او  ش ــی جایگزی مرعش
ــدس وابســته  ــاب ق ــرکت مه ــام ش ــدارد.  ن ــا مرعشــی ها ن ب
بــه آســتان قــدس رضــوی در مناقصــه اجــرای پــروژه 
برنــده  به عنــوان  رفســنجان،  بــه  ســولگان  آب  انتقــال 
ــود  ــال خ ــی پرت ــه اصل ــرکت در صفح ــن ش ــد. ای ــام ش اع
ــال آب  ــروژه آورده اســت: »طــرح انتق ــاره مشــخصات پ درب
از ســولگان بــا هــدف جبــران بیــان منفــی ذخایــر آب هــای 
ــرح  ــدوده ط ــاورزی، مح ــای کش ــن نیازه ــی و تأمی زیرزمین
ــزان 200  ــه می ــع آب ســطحی ب )دشــت رفســنجان( از مناب
میلیــون مترمکعــب طراحــی شــده اســت. در مطالعــات 
ــنجان  ــران رفس ــه عم ــه مؤسس ــه اینک ــه ب ــا توج ــی ب مال
ــرح  ــرمایه گذاری در ط ــرداران، س ــده بهره ب ــوان نماین به عن
ــام  ــا انج ــدگاه آنه ــی از دی ــل مال ــده دارد، تحلی ــر عه را ب

ــت«. ــده اس ش
در ســایت شــرکت مهــاب قــدس آمــده اســت: »شــاخص های 
مالــی طــرح از دیــدگاه مؤسســه عمــران رفســنجان بــا 
ــی  ــاس مبان ــود بر اس ــررات موج ــن و مق ــن قوانی درنظرگرفت
)قیمت هــای  تورمــی  شــرایط  در  و  مالــی  مفروضــات  و 
ــس  ــق فاینان ــی از طری ــا در نظر داشــتن تأمیــن مال  جــاری( ب
خارجــی محاســبه شــد. بررســی شــاخص های مالــی مربــوط 
ــه  ــد ک ــان می ده ــی نش ــرایط تورم ــرداران در ش ــه بهره ب ب
ــرح  ــرای ط ــر اج ــرداران در اث ــص بهره ب ــال خال ــد ح درآم
ــه  ــال اســت. نســبت منفعــت ب ــارد ری 104هــزارو 933 میلی
ــرح از  ــرمایه ط ــت س ــت. دوره بازگش ــز 31.1 اس ــه نی هزین
ابتــدای دوره ســاخت 16 ســال محاســبه شــده اســت. نــرخ 
ــد  ــر مفی ــال عم ــاب 30 س ــا احتس ــرح ب ــی ط ــازده داخل ب
معــادل 28 درصــد اســت. بــا توجــه بــه نــرخ تنزیــل در نظــر 
ــروژه )benchmark=18درصــد( طــرح از  ــرای پ گرفته شــده ب
ســودآوری باالیــی برخــوردار اســت«. اگرچــه پــروژه ونــک-
ــرداد  ــا در 21 م ــود؛ ام ــده ب ــا مســکوت مان ســولگان مدت ه
ســال 93، نامــه ای بــا امضــای رحیــم میدانــی، معــاون وزیــر 
ــه صمــدی، مدیر عامــل  نیــرو در امــور آب و آبفــا، خطــاب ب
آب منطقــه ای چهار محال و بختیــاری، نوشــته می شــود. در 
ایــن نامــه ذکــر شــده اســت کــه در راســتای اجرائی کــردن 
مصوبــه 22067.100 بــه تاریــخ چهــارم شــهریور ســال 
ــه  ــه ب ــا توج ــنجان و ب ــران رفس ــه عم ــوان مؤسس 81 به عن
ــاالنه 342.2  ــص آب، س ــه تخصی ــه 396 جلســه کمیت مصوب
ــا متوســط تأمیــن 252.1 میلیــون  میلیــون مترمکعــب آب ب
مترمکعــب آب از ســد مخزنــی ونک-ســولگان در اســتان 
حوضــه  و  خان میــرزا  دشــت  بــه  چهار محال و بختیــاری 
ــود.  ــل ش ــان منتق ــتان کرم ــر اس ــر در دره انجی ــز کوی آبری
بــر اســاس اطاعــات موجــود در ایــن نامــه، بخشــی از 
ایــن آب صــرف تأمیــن نیازهــای آب شــرب لــردگان در 
ــری  ــش دیگ ــد. بخ ــد ش ــاری خواه ــتان چهارمحال وبختی اس
ــرای  ــنجان ب ــه رفس ــت آباد ب ــرح بهش ــای ط از آن، کمبوده
ــرد،  ــد ک ــران خواه ــان را جب ــرب کرم ــای ش ــن نیازه تأمی
امــا بخــش اعظــم آن؛ یعنــی 175 میلیــون مترمکعــب 
و  رفســنجان  تعادل بخشــی دشــت  در ســال، صــرف  آب 
تأمیــن نیــاز باغ هــای کرمــان خواهــد شــد. ایــن نامــه 
بــه امضــای معــاون وزیــر نیــرو رســیده اســت، امــا هدایــت 
ــن  ــای ای ــزی کان آب و آبف ــر برنامه ری ــاون دفت ــی، مع فهم
ــع  ــه مناب ــزی در زمین ــئولیت برنامه ری ــه مس ــه ک وزارتخان

ــار  ــه اظه ــن نام ــال ای ــده دارد، از ارس ــور را برعه آب کش
اطاعــی  می گویــد:  ادامــه  در  او  می کنــد.  بی اطاعــی 
از جزئیــات ایــن نامــه نــدارم، زیــرا وزارت نیــرو دفتــر 
ــه  ــر، نام ــن دفت ــر ای ــا نظ ــت ب ــن اس ــص دارد و ممک تخصی
ــات  ــر اینکــه از جزئی ــد ب ــا تأکی نوشــته شــده باشــد.فهمی ب
ــر کارشناســی در  ــدارد، اظهارنظ ــال آب اطــاع ن ــرح انتق ط
ایــن رابطــه را نیــز منــوط بــه ماحظــه نامــه ارسال شــده از 

ــد. ــرو می کن ــای وزارت نی ــاون آب و آبف ــوی مع س
ســال های  در  فهمــی  هدایــت  گفتــه  بــه  کــه  کارون 
اخیــر نیمــی از آورده خــود را از دســت داده اســت، در 
سرشــاخه هایش  آب  از  بخشــی  آب  انتقــال  پــروژه  یــک 
را بــرای باغ هــای پســته رفســنجان از دســت می دهــد. 
ــه  ــردم س ــن م ــا بی ــن روزه ــه ای ــت ک ــی اس ــن در حال ای
اســتان اصفهــان، چهارمحال وبختیــاری و خوزســتان، بــر 
ــه  ــادی در گرفت ــای زی ــان از کارون، بحث ه ــر حقابه هایش س

ــت. اس
ــرای  ــال آب ب ــودن انتق ــاره منطقی ب ــن پرســش درب ــه ای او ب
کشــاورزی، این گونــه پاســخ می دهــد: نظــر کارشناســی 
کشــاورزی  بــرای  آب  انتقــال  کــه  اســت  ایــن  مــن 
ــرای  ــال ب ــه انتق ــن آنک ــت. ضم ــاح نیس ــه به ص به هیچ وج
ــب  ــارد مترمکع ــش میلی ــط ش ــه فق ــود آنک ــا وج ــرب – ب ش
ــم  ــه شــرب اختصــاص دارد- ه ــی کشــور ب ــع آب از کل مناب
ــرف  ــت مص ــر مدیری ــد. اگ ــی باش ــرایط خاص ــد دارای ش بای
در محــل دریافــت آب انجــام نشــود، ایــن انتقــال تقاضــا را 
ــال آب  ــه انتق ــد، در نتیج ــاد می کن ــع ایج ــرده و توق ــاال ب ب
ــزی  ــر برنامه ری ــاون دفت ــه مع ــه گفت کار صحیحــی نیســت. ب
ــا  ــته 21 ت ــه کارون در گذش ــا، آورد رودخان کان آب و آبف
ــر  ــم درحال حاض ــن رق ــه ای ــود ک ــب ب ــارد مترمکع 22 میلی

ــت. ــیده اس ــب رس ــارد مترمکع ــا 15 میلی ــه 14 ت ب

انتقــال آب به قیمت تعطیلی مصارف پایین دســت
ســال های  در  فهمــی  هدایــت  گفتــه  بــه  کــه  کارون 
اخیــر نیمــی از آورده خــود را از دســت داده اســت، در 
سرشــاخه هایش  آب  از  بخشــی  آب  انتقــال  پــروژه  یــک 
را بــرای باغ هــای پســته رفســنجان از دســت می دهــد. 
ــه  ــردم س ــن م ــا بی ــن روزه ــه ای ــت ک ــی اس ــن در حال ای
خوزســتان،  و  چهارمحال وبختیــاری  اصفهــان،  اســتان 
در  زیــادی  بحث هــای  کارون،  از  بــر ســر حقابه هایشــان 
ــد  ــال آب جدی ــروژه انتق ــرای پ ــا اج ــال ب ــت. ح ــه اس گرفت
ــد.  ــد ش ــم خواهن ــتر ه ــا بیش ــن تنش ه ــا ای از کارون قطع
دانشــگاه شــهید  مهــدی قمشــی، عضــو هیــات علمــی 
ــر اینکــه کارون کشــش انتقــال  ــا تأکیــد ب چمــران اهــواز، ب
آب را نــدارد، می گویــد: 90 درصــد آب رودخانــه کارون 
اســاس  بــر  می شــود.  مصــرف  خوزســتان  اســتان  در 
ــد  ــع آب بای ــد مناب ــط 40 درص ــی، فق ــتانداردهای جهان اس
ــم  ــران، می توانی ــرایط ای ــه ش ــه ب ــا توج ــود و ب ــرف ش مص
ــه را اســتفاده کنیــم و  حداکثــر 60 درصــد آب ایــن رودخان
ــای  ــای محیط زیســتی و نیازه ــن نیازه ــرای تأمی ــه آب ب بقی
ــرای  ــد. اج ــی بمان ــه باق ــد در رودخان ــی بای ــت باق پایین دس
ــتلزم  ــت کارون، مس ــال آب در باالدس ــروژه انتق ــوع پ ــر ن ه
ــد  ــت. او تأکی ــت اس ــارف پایین دس ــی از مص ــی بخش تعطیل
دو  کارون  انتقالــی  آب  مترمکعــب  هــر  قیمــت  می کنــد: 
ــدر  ــت وکاری این ق ــچ کش ــود و هی ــد ب ــان خواه ــزار توم ه
پــروژه  اجــرای  کــه  نمی کنــد  تولیــد  افــزوده  ارزش 

ونک-ســولگان، صرفــه اقتصــادی داشــته باشــد. اجــرای 
ــته  ــای پس ــظ باغ ه ــدف حف ــا ه ــال آب ب ــای انتق پروژه ه

ــدارد. ــداری ن ــم طرف ــار ه ــان تج در می

ــاق  ــدگان ات ــت نماین ــو هیئ ــوردار، عض ــین برخ محمدحس
آب  انتقــال  پــروژه  اجــرای  دربــاره  تهــران،  بازرگانــی 
بــا هــدف تأمیــن نیازهــای باغ هــای پســته رفســنجان 
نیســت  زیــاد  قــدری  بــه  پســته  صــادرات  می گویــد: 
انتقــال دهیــم. اگرچــه  کــه مــا آب را به خاطــر پســته 
امــا  می بــرد،  زمــان  پســته  باغ هــای  به ثمرنشســتن 
مناطقــی  آب،  انتقــال  پروژه هــای  به جــای  اســت  بهتــر 
ــند و  ــته باش ــن داش ــع آب مطمئ ــه مناب ــم ک ــدا کنی را پی
باغ هــای پســته را در ایــن مناطــق ایجــاد کنیــم. وی ادامــه 
رفســنجان،  پســته  باغ هــای  خشک شــدن  بــا  می دهــد: 
ــی،  ــدف اصل ــا ه ــی رود، ام ــت م ــتغال از دس ــی از اش بخش
ــا  ــران، اســت و ب ــان، ای ــرای کشــور عزیزم ایجــاد اشــتغال ب
ایجــاد باغ هــای جدیــد در محل هــای مناســب، اشــتغال 
ــال  ــوردار، انتق ــه برخ ــود.به گفت ــران می ش ــت رفته جب ازدس
را  ســرمایه گذاری  هزینه هــای  صرفــا  رفســنجان  بــه  آب 
بــه کشــور تحمیــل می کنــد. مشــکل کشــور مــا ایــن 
ــز  ــت نی ــی در صنع ــت و حت ــور نیس ــه صادرات مح ــت ک اس
ــک  ــی، در هیچ ی ــر فرهنگ ــت فق ــه عل ــده ایم. ب ــاژکار ش مونت
از بخش هــای اقتصــادی نتوانســته ایم بــه اهــداف خــود 
فرهنگ ســازی  کشــورها  ســایر  درحالی کــه  برســیم. 
مــا  معلمــان  می کننــد،  شــروع  ابتدایــی  مــدارس  از  را 
.او همچنیــن اضافــه  درگیــر مســائل معیشــتی هســتند 
ــران  ــت گ ــه قیم ــت را ب ــور نف ــه در کش ــی ک ــد: زمان می کن
عمــل  انقــاب  رهبــر  توصیــه  بــه  بایــد  می فروختیــم 
آبیــاری،  نویــن  سیســتم های  اســتقرار  بــا  و  می کردیــم 
ــا  ــم، ام ــاح می کردی ــاورزی را اص ــش کش ــرف آب بخ مص
این گونــه نشــد. بــه دلیــل برنامه ریــزی دقیــق آمریــکا، 
ــان را دارد  ــد پســته جه ــه دوم تولی ــن کشــور رتب ــروز ای ام
و بــر اســاس گزارش هــا، خشک ســالی کالیفرنیــا از بیــن 
رفتــه و ایــن کشــور در ســال جــاری، رتبــه اول تولیــد 
ــه خــود اختصــاص می دهد.پــروژه انتقــال  پســته جهــان را ب
ــه مجــوز آن حــدود  ــد خــورده اســت ک ــران کلی ــی در ای آب

دو دهــه قبــل صــادر شــد، امــا صاحبــان ایــن مجــوز، هنــوز 
ــا  ــان ب ــا اردکانی ــد. رض ــرا کنن ــد آن را اج ــرار دارن ــم اص ه
ــر  ــی، وزی ــع بین الملل ــاله در مجام ــور 12 س ــتوانه حض پش
ــش  ــای آمای ــن طرح ه ــر تدوی ــه ب ــت. او ک ــده اس ــرو ش نی
در  دارد،  اصــرار  آب  به هم پیوســته  مدیریــت  و  آب محــور 
ــک- ــروژه ون ــرا در پ ــرار دارد، زی ــزرگ ق ــی ب آســتانه آزمون
ســولگان قطعــا اصــول آمایشــی رعایــت نشــده و آب، صــرف 
دارد.  را  بیشــترین هدررفــت  بخشــی خواهــد شــد کــه 
ــی  ــورهای مختلف ــه کش ــته ب ــال گذش ــان در 12 س اردکانی
کمــک کــرده اســت تــا منابــع آب خــود را بهینــه مدیریــت 
او در کشــور خــود  آیــا  دیــد کــه  بایــد  کننــد. حــال 
ــی  ــاد سیاس ــائبه های زی ــا ش ــروژه ای ب ــلیم پ ــد تس می توان

ــرق ــه ش ــود؟منبع : روزنام نش

کارون که به گفته هدایت فهمی در سال های اخیر 
نیمی از آورده خود را از دست داده است، در یک 

پروژه انتقال آب بخشی از آب سرشاخه هایش را برای 
باغ های پسته رفسنجان از دست می دهد. این در 

حالی است که این روزها بین مردم سه استان اصفهان، 
چهارمحال وبختیاری و خوزستان، بر سر حقابه هایشان 

از کارون، بحث های زیادی در گرفته است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست که مدعی 
است خودکفایی به قیمت ازدست رفتن منابع آب 
اقدامی نادرستی بوده است، به پروژه انتقال آب 

ونک به سولگان با هدف تأمین آب موردنیاز باغ های 
پسته دشت رفسنجان چراغ سبز نشان داده است.

انتقال آب به روش زیرآبی
صدای نابودی زاینده رود اینبار در کرمان 



رییس شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان اعالم کرد:
طلب ۴۴ میلیارد تومانی شرکت شهرک های صنعتی از 1110 متقاضی

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی خبر داد:
طرح بهزیستی برای پیشگیری از فروش نوزادان

نایب رییس اتاق بازرگاني اصفهان خبر داد؛

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

صنایع دستی به نام اصفهان به کام چین

متخصص طب فیزیکی:

عارضه »مورتون نوروما«؛ به دلیل کفش تنگ ایجاد می شود
 در زنان10 برابر شایع تر از مردان

نتایج انتخابات  هیات رییسه اتاق اصناف 
شهرستان مبارکه

رییس اتاق بازرگانی اصفهان تاکید کرد؛

با تمام توان از استارتاپ ها حمایت می کنیم

ــم  ــی در مراس ــی رناس ــن ،مصطف ــمیم وط ــزارش ش ــه گ ب
ــکی  ــی پزش ــی بین الملل ــن گردهمای ــه کار چهارمی ــاز ب آغ
روان تنــی در دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان گفــت:  

ــاالن  ــه فع ــت ب ــه خدم ــدف ارای ــا ه ــي ب ــی روان تن کرس
اقتصــادی و همچنیــن ارایــه مشــاوره بــه جوانانــی کــه 
،راه  هســتند  اقتصــادی  فعالیــت  یــک  آغــاز  خواســتار 

ــود. ــی ش ــدازی م ان
ــاق  ــی در ات ــت روان تن ــزاری نشس ــه  برگ ــاره ب ــا اش وی ب
ــی  ــکده روان شناس ــارکت دانش ــا مش ــان ب ــی اصفه بازرگان
دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان در ابتــدای امســال گفــت: 
ــد در  ــی توان ــی افراد،م ــزان توانای شناســایی شــخصیت و می
انتخــاب نیــروی انســانی مــورد نیــاز بنــگاه هــا بــه مدیــران 
کمــک کنــد و امیــدوارم فعــاالن اقتصــادي ازمشــاوران 
روان تنــی و روان شناســی بــرای اســتخدام نیــروی انســانی  

ــد. ــتفاده نماین ــود اس ــای خ ــگاه ه بن
ــان افزود:ریشــه برخــی  ــی اصفه ــاق بازرگان ــب رییــس ات نای
ــه مســایل روان  از  مســایل پیــش روی فعــاالن اقتصــادی ب
ــر  ــه خانواده،همــکاران ،محیــط کار و جامعــه ب تنــی از جمل
ــی و روان  ــاوران روان شناس ــتفاده از مش ــردد و اس ــی گ م
ــه فعــاالن اقتصــادی  تنــی مــی توانــد بــرای حــل مســایل ب

کمــک کنــد.
ــان  ــی اصفه ــاق بازرگان ــرکت ات ــه ش ــاره ب ــا  اش ــی ب رناس
در چهارمیــن کنگــره بیــن المللــی پزشــکی روان تنــی 
ــی اصفهــان همــکاری  ــاق بازرگان گفــت: هــدف از حضــور ات
نزدیــک بــا دانشــکده روان شناســی دانشــگاه علــوم پزشــکی  

ــایل و  ــا مس ــی ب ــن روان تن ــنایی متخصصی ــان و آش اصفه
ــت . ــادی اس ــاالن اقتص ــکات فع مش

پزشــکی  بین المللــی  کنگــرۀ  چهارمیــن  اســت  گفتنــی 
ــروه  ــی و گ ــات روان تن ــز تحقیق ــت مرک ــه هم ــی ب روان تن
روانپزشــکی و گــروه پزشــکی اجتماعــی علــوم پزشــکی 
ــتی   ــش تندرس ــی دان ــی تحقیقات ــه علم ــان و مؤسس اصفه
در  روان تنــی  پزشــکی  مطالعــات  توســعۀ  هــدف   بــا 
پیشــگیری  در  خانــواده  پزشــکان  نقــش  ایران،ترســیم 
خدمــات  حــدود  روان تنی،تعییــن  اختــاالت  درمــان  و 
ــش و  ــی پژوه ــوزش مبان ــکی خانواده،آم ــی در پزش روان تن
ــازمانی  ــن س ــای بی ــعۀ همکاری ه ــی و توس ــان روان تن درم
ــوم  ــگاه عل ــی در دانش ــی و بین الملل ــگاهی مل ــن دانش و بی

پزشــکی اصفهــان در حــال برگــزاري اســت.

ــاق  ــو ات ــی عض ــر ذره بین ــن ، جعف ــمیم وط ــزارش ش ــه گ ب
ــا  بازرگانــی اصفهــان اظهــار کــرد: اصفهــان از گذشــته دور ب
ــی  ــای مذهب ــا و بنا ه ــگری ابنیه ه ــتی و گردش ــع دس صنای

ــده اســت . ــناخته ش ــان ش در جه
وی در ادامــه افــزود: از زمانیکــه صنایــع مــادر؛ ماننــد فــوالد 
ــی شــد، بخــش خصوصــی  ــان جانمای ــن در اصفه و ذوب آه
و تولیدکننــدگان صنایــع دســتی در حاشــیه قــرار گرفتنــد و 
ــهر  ــه ش ــه می توانســت ب ــه ک ــع و بودج ــادی مناب بخــش زی

اختصــاص یابــد، صــرف بخــش صنعتــی شــد.
ــل و  ــود هت ــه کمب ــاره ب ــا اش ــی ب ــاق بازرگان ــو ات ــن عض ای
اقامتــگاه مناســب بــرای گردشــگران، تصریــح کــرد: بــا توجــه 
ــگران  ــی گردش ــای اصل ــی از هدف ه ــان یک ــه اصفه ــه اینک ب
در ایــران اســت، تنهــا 2 هتــل 5 ســتاره دارد و باقــی 
اقامتگاه هــا بــه صــورت مســافرخانه اســت کــه در زمــان اوج 

ــت . ــا نیس ــاز آنه ــخگوی نی ــت ها، پاس ــافرت توریس مس
وی ادامــه داد: ایــن غفلــت از گردشــگری بــا وجــود ظرفیــت 

و شــهرت جهانــی باعــث تغییــر مســیر گردشــگران بــه ســایر 
نقــاط جهــان شــده اســت.

ــی،  ــای چین ــه کاال ه ــی روی ــوص ورود ب ــی در خص ذره بین
ــد:  ــادآور ش ــان، ی ــازار اصفه ــه ب ــتی ب ــع دس ــابه صنای مش
ــه رو  ــی روی ــه دلیــل واردات ب ــع دســتی در اصفهــان ب صنای

ــت. ــودی اس ــه ناب ب
بــه گفتــه وی؛ اکنــون کاال هــای چینــی بــه اســم صنعتگــران 

اصفهــان در میــدان امــام بــه فــروش می رســد.
عضــو اتــاق بازرگانــی اصفهــان در پایــان گفــت: خــأ 
ــرای  ــا ب ــتاره و راهنم ــج س ــای پن ــل ه ــود هت ــندیکا، نب س

می شــود. احســاس  خارجــی   توریســت های 
ــت  ــدن ظرفی ــباع ش ــه اش ــه ب ــا توج ــاس؛ ب ــن اس ــر ای ب
چالش هــای  و  مشــکات  و  بخــش صنعــت  در  اصفهــان 
زیســت محیطــی بوجــود آمــده، نیــاز اســت رویکــرد توســعه 
خــود را بــه ســمت گردشــگری تغییــر دهیــم. ایــن رویکــرد 
ــش  ــرح آمای ــن ط ــا تدوی ــر ب ــال های اخی ــعه ای در س توس

ــت. ــه اس ــود گرفت ــه خ ــری ب ــکل جدی ت ــان ش اصفه
ــت و  ــا تقوی ــس ب ــن پ ــان از ای ــد اصفه ــان معتقدن کارشناس
ــادی  ــای اقتص ــد رویکرد ه ــگری بای ــت گردش ــعه صنع توس
ــد و  ــاهد رش ــش ش ــش از پی ــا بی ــد ت ــر ده ــود را تغیی خ

ــد. ــعه باش توس
البتــه نبایــد از ایــن موضــوع هــم غافــل مانــد کــه مســئوالن 
اســتان های مختلــف کشــور در ســال های اخیــر توجــه 
ــته اند  ــان داده  و توانس ــگری نش ــوع گردش ــه موض ــژه ای ب وی
ــد  ــک برن ــوان ی ــه عن ــود را ب ــتای خ ــا روس ــهر ی ــام ش ن

ــد. ــرح کنن ــگری مط گردش
ایــن در شــرایطی اســت کــه در اســتان اصفهــان نیــز 
فعالیت هایــی انجــام شــده، امــا رشــد گردشــگری ایــن 
اســتان بتدریــج در مســیر توقــف قــرار گرفتــه و ایــن موضــوع 
ــه  ــی ب ــک اســتان اقامت ــان ی ــی اســت. اصفه ــد همدل نیازمن
شــمار مــی رود؛ بنابرایــن نیازمنــد ســاخت هتــل، اقامتــگاه و 

ایجــاد زیرســاخت های اقامتــی اســت.

تــوده ای  نورمــا  مورتــون   ، وطــن  شــمیم  گــزارش  بــه 
ــی  ــی از عصب های ــیر یک ــرطانی( در مس ــر س ــم )غی خوش خی
ــا  ــن عصــب حــس را از انگشــتان پ ــه ای ــا اســت ک در کــف پ
ــه  ــی ک ــد. علت ــل می کن ــدن منتق ــر ب ــمت های دیگ ــه قس ب
ــه متــورم شــدن کنــد  موجــب می شــود کــه عصــب شــروع ب
نامعلــوم اســت، امــا وقتــی تــورم ایجــاد شــود، اســتخوان ها و 
رباط هــای نزدیــک بــه ایــن عصــب، بــر روی عصــب فشــار وارد 
می کننــد و موجــب بیشــتر شــدن التهــاب و تــورم می شــوند. 
ایــن امــر احســاس ســوزش، بی حســی و گزگــز بیــن انگشــتان 
ــن  ــای بی ــا، نورم ــون نورم ــه مورت ــد. عارض ــاد می کن ــا ایج پ
ــز  ــا نی ــای ســینه ی پ ــا نورم ــارس ی ــا اینترمتات انگشــتی، نورم

نامیــده می شــود.
متخصــص طــب فیزیکــی در گفتگــو بــا خبرنــگار ایمنــا 
ــی  ــا م ــتان پ ــن انگش ــا بی ــا ی ــز پ ــاس درد در مرک گفت:احس
توانــد نشــاندهنده بیمــاری نورومــا )رشــد غیرطبیعــی عصبــی( 

اســت.

علیرضــا مقتــدری افــزود: افزایــش غیرطبیعــی ضخامــت بافــت 
ــا  ــه بقیــه قســمت هــای انگشــتان پ اطــراف عصــب نســبت ب
ــه  ــا انتشــار درد ب ــد باعــث ســوزش، بیحســی، درد ی مــی توان
ــا  ــوان نوروم ــه عن ــن وضعیــت، ب مناطــق اطــراف آن شــود. ای
ــن  ــا بی ــف پ ــب در ک ــه اغل ــود ک ــی ش ــناخته م ــون ش مورت

ــروز مــی کنــد. انگشــتان ســوم و چهــارم ب
ــد  ــی توان ــک م ــه باری ــد و پنج ــنه بلن ــرد: پاش ــح ک وی تصری
ســبب رشــد غیرطبیعــی عصبــی )نورومــا( شــود کــه بــه نوبــه 
ــن  ــد. ای ــد ش ــی حســی انگشــتان خواه ــث درد و ب ــود باع خ
عارضــه در زنــان 10برابــر شــایع تــر از مــردان اســت کــه ایــن 
تفــاوت بــه دلیــل پوشــیدن کفــش هــای تنــگ، پاشــنه هــای 

بلنــد یــا بســیار صــاف در زنــان اســت.
ــاوت  ــه متف ــن عارض ــان ای ــگیری و درم ــه داد: پیش وی ادام
اســت. بســته بــه شــدت نورومــا درمــان ممکــن اســت شــامل 
پوشــیدن کفــش راحــت و جــادار باشــد و تزریــق مــواد 
ــه عمــل  ــا در مواقــع حــاد ب ــا ی ضــد التهــاب در محــل نوروم

ــود. ــاز ش ــی نی جراح
وی در پایــان خاطرنشــان کــرد: افــراد بایــد در صــورت 
ــه  ــک مراجع ــه پزش ــکل ب ــانه از مش ــتین نش ــاهده نخس مش
ــت  ــه ســرعت وخام ــد ب ــی توان ــت م ــن وضعی ــرا ای ــد، زی کنن

ــد. یاب

بــه گــزارش شــمیم وطــن ، ســید عبدالوهــاب ســهل آبادی در اولیــن ســمینار بین المللــی مدیریــت 
کســب وکار 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 

ــدان شــهدا بی تفــاوت باشــند باعــث تاســف اســت. ــه اشــتغال فرزن مســئوالن نســبت ب
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 آن هــا را نیــز مشــغول بــه 

کار کننــد.
ســهل آبادی 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 
ــا قیمــت بســیار بــاال داشــتند کــه مــادر وی بــه او گفــت راضــی  طــرح یکــی از ایــن فعــاالن را ب
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: 

آن هــا از مســئوالن خواســته زیــادی نــدارد ، مســئوالن فقــط فراینــد اشــتغال را تســهیل کنید.
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بهبــود  کمیســیون  مشــترک  نشســت  در  بگــی  محمدجــواد 
مســتمر محیــط کســب و کار اظهــار داشــت: اصــاح آییــن نامــه 
ــه  ــد ب ــی توان ــی م ــای صنعت ــهرک ه ــی ش ــای خدمات ــرکت ه ش
ــه واحدهــای تولیــدی مســتقر در شــهرک  ــر ب ــه خدمــات بهت ارای

ــود. ــر ش ــا منج ه
وی تصریــح کــرد: قــرار گرفتــن ایــن اصاحیــه در شــورای گفتگــو 
ــن شــرکت  ــت ای ــه تقوی ــد ب ــی توان ــت و بخــش خصوصــی م دول

هــا کمــک کنــد.
ــای  ــرکت ه ــه ش ــا ب ــهرک ه ــد ش وی اختصــاص بخشــی از درآم
ــان دانســت و گفــت: ایجــاد  خدماتــی را عامــل توانمنــد شــدن آن
ــرای ایــن شــرکت هــا مــی توانــد نقــش موثــری  درآمــد پایــدار ب

ــدی داشــته باشــد.    ــه واحدهــای تولی ــات ب در تســریع خدم
ــزود:  ــان اف ــتان اصفه ــی اس ــای صنعت ــهرک ه ــرکت ش ــس ش ریی
رتبــه نخســت واگــذاری زمیــن در شــرکت شــهرک هــای صنعتــی 

ــه اســتان اصفهــان اختصــاص دارد.   ب
وی بــا اشــاره بــه 44 میلیــارد تومــان مطالبــات ناوصــول شــرکت 
شــهرک هــای صنعتــی از متقاضیــان، گفــت: 24 میلیــارد تومــان 
ــه یــک هــزار و 100  ــه 10 نفــر و 20 میلیــارد ب ایــن مطالبــات ب
نفــر اختصــاص دارد و اگــر ایــن مطالبــات وصــول شــود مــی تــوان 
ــوری نصــب  ــا بخشــی از ان 10 شــهرک را گازرســانی  و فیبــر ن ب

کــرد.
بگــی همچنیــن افــزود: بــا جریمــه کــردن واحدهــای تولیــدی در 
ــی  ــرف نم ــت برط ــط زیس ــی محی ــی آلودگ ــای صنعت ــهرک ه ش
شــود و بایــد بــه ایــن واحدهــا کمــک کــرد تــا بتواننــد آالیندگــی 

ــانند. ــل برس ــه حداق را ب
مدیــر دفتــر راهبــردی بهبــود محیــط کســب و کار اتــاق بازرگانــی 
اصفهــان در ایــن نشســت، گفــت: براســاس نظرســنجی از فعــاالن 
ــی شــامل برداشــت  اقتصــادی اســتان اصفهــان ســه موضــوع اصل

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.
ــش  ــدی پی ــه چن ــت ک ــن حالیس ــزود: ای ــی اف ــین زمان امیرحس
ــش  ــه چال ــا س ــت ه ــات قیم ــی ثب ــات و ب ــی، مالی ــایل بانک مس

ــود. ــادی ب ــاالن اقتص ــش روی فع ــی پی اصل
ــان  ــتان اصفه ــب و کار اس ــای کس ــش فض ــرد: پای ــح ک وی تصری
ــاق  ــوی ات ــه از س ــش نام ــای پرس ــرم ه ــل ف ــا تکمی ــه ب روزان

ــود. ــی ش ــام م ــان انج ــی اصفه بازرگان
ــتمر  ــود مس ــیون بهب ــس کمیس ــب ریی ــری نای ــران پورجوه کام
ــت  ــن نشس ــان در ای ــی اصفه ــاق بازرگان ــب و کار ات ــط کس محی
ــا دفتــر مدیریــت  خواســتار همــکاری فعــاالن اقتصــادی اســتان ب
راهبــردی بهبــود محیــط کســب و کار اتــاق شــد و گفــت: تصمیــم 
ــی  ــام م ــح انج ــای صحی ــات و داده ه ــای اطاع ــر مبن ــت ب درس
گیــرد و ارایــه اطاعــات دقیــق ار فضــای کســب و کار اســتان مــی 
ــذار  ــی تاثیرگ ــتانی و مل ــات اس ــاذ تصمیم ــه اتخ ــر ب ــد منج توان

ــا ــود.منبع ایمن ش

بــه گــزارش شــمیم وطــن بــه نقــل از پانــا، حبیــب اهلل مســعودی 
ــت در  ــا وزارت بهداش ــه ب ــرای تفاهم نام ــه اج ــاره ب ــا اش ــد ب فری
ــت:  در  ــاد اظهارداش ــاردار معت ــادران ب ــت  از م ــا مراقب ــه ب رابط
ــد  ــد ش ــت منعق ــا وزارت بهداش ــه ای ب ــر تفاهم نام ــال های اخی س
ــورت  ــی ص ــاد مراقبت های ــاردار معت ــادران ب ــی آن از م ــه ط ک
می گیــرد. ایــن مراقبت هــا بــه ویــژه بــرای مــادران معتــادی کــه 
بی خانمــان هســتند در اولویــت قــرار دارد چــرا کــه عمدتــا ایــن 
افــراد تحــت تأثیــر شــدید مــواد مخــدر هســتند و ممکــن اســت 

ــد و نوزادشــان را بفروشــند. ــر کاری بزنن ــه ه دســت ب
معــاون امــور اجتماعــی ســازمان بهزیســتی بــا اشــاره بــه 
ــت:  ــان  گف ــاردار بی خانم ــاد ب ــادران معت ــب م ــت نامناس وضعی
ــا  ــتند قطع ــدید هس ــاد ش ــادران دارای اعتی ــن م ــه ای ــا ک از آنج
ــوزاد  ــر روی ن ــایل ب ــن مس ــد و ای ــم ندارن ــبی ه ــه مناس تغذی
ــرگ  ــه م ــر ب ــی منج ــواردی حت ــذارد و در م ــر می گ ــا تأثی آن ه

ــود. ــی ش ــوزاد م ن
ــرار شــد در طــرح مشــترک وزارت بهداشــت و  ــه داد:  ق وی ادام
ــه  ــان ب ــرای زایم ــه ب ــادی ک ــادر معت ــر م ــتی ه ــازمان بهزیس س
مراکــز درمانــی مراجعــه مــی کنــد ترخیــص نشــود و بیمارســتان 
ــی  ــس اجتماع ــه اورژان ــادر، ب ــت م ــه وضعی ــس از بررســی اولی پ

گــزارش دهــد.
مســعودی فریــد در ادامــه بــا اشــاره بــه گــزارش وزارت بهداشــت 
ــته  ــال گذش ــی س ــت:  ط ــاد گف ــادران معت ــان م ــت زایم از وضعی
600 نــوزاد از مــادران معتــاد بــه دنیــا آمدنــد کــه ایــن نــوزادان 
ایــن  از شناســایی  در معــرض آســیب قــرار داشــتند. پــس 
نــوزادان بیــش از 300 نــوزاد بــا حکــم قاضــی بــه خانــواده و یــا 
ــدود 280  ــدند و ح ــذار ش ــتند واگ ــت داش ــه صاحی ــی ک اقوام

ــدند. ــدگار ش ــتی مان ــز در بهزیس ــوزاد نی ن
ــاد  ــادران معت ــه م ــت ب ــات وزارت بهداش ــه خدم ــاره ارائ وی درب

ــت  ــا وزارت بهداش ــتی ب ــه بهزیس ــی ک ــت: بحث ــز گف ــاردار نی ب
ــاد  ــاردار معت ــادران ب ــه م ــه چ ــت ک ــن اس ــد ای ــال می کن دنب
ــد  ــارداری را دریافــت کنن ــد مراقبــت ب ــا نباشــند، بای باشــند و ی
ــد. ــه ده ــات را ارائ ــن خدم ــت ای ــف اس ــت موظ و وزارت بهداش
از  همچنیــن  بهزیســتی  ســازمان  در  مســئول  مقــام  ایــن 
بهداشــت  وزارت  بــا  نهــاد  ایــن  نامــه  تفاهــم  به روزرســانی 
ــود  ــه موج ــا تفاهم نام ــتیم ت ــاش هس ــت:  در ت ــر داد و گف خب
ــم  ــانی کنی ــاد را به روزرس ــاردار معت ــادران ب ــب از م ــرای مراق ب
و در تفاهم نامــه جدیــد، نقــش ســازمان های مــردم نهــاد را 
پررنگ تــر ببینیــم. همچنیــن مراقبت هــای بعــد از زایمــان را 

هــم در ایــن تفاهم نامــه در نظــر خواهیــم گرفــت.
ــرد:  ــان ک ــتی خاطرنش ــازمان بهزیس ــی س ــور اجتماع ــاون ام مع
 تنهــا چیــزی کــه نگــران آن هســتیم و آمــاری هــم در رابطــه بــا 
ــت  ــبکه بهداش ــارج از ش ــای خ ــم، زایمان ه ــت نداری آن در دس
ــاد  ــردم نه ــازمان های م ــه س ــن زمین ــه در ای ــت ک ــان اس و درم
ــایی  ــراد را شناس ــن اف ــا ای ــد ت ــک کنن ــا کم ــه م ــد ب می توانن

ــم. ــه دهی ــات ارائ ــا خدم ــه آن ه ــم و ب کنی

ــده  ــام ش ــوان انج ــاس فراخ ــران براس ــمیم ای ــری ش ــگاه خب ــزارش پای ــه گ ب
ــروز  ــه ام ــتان مبارک ــاف شهرس ــاق اصن ــه ات ــات رییس ــات هی ــی انتخاب قبل
ــه  ــه برگزارگردیدک ــدن وتجــارت شهرســتان مبارک ــت، مع درمحــل اداره صنع

ــد ــل ش ــج زیرحاص نتای
      نفر اول رضا مختاری با                                 24 رای
      نفردوم محمدرضا علیزاده با                           19 رای
      نفرسوم  اکبر بهرامی نژاد با                           18 رای
      نفرچهارم ابراهیم سعیدی                             18 رای
      نفرپنجم  ناصرفخاری با                               12 رای

ــن  ــط عمومــی شــرکت عمــران بهارســتان در ای ــه گــزارش شــمیم وطــن از رواب ب
نشســت مســائل فرهنگــی و مذهبــی شــهر بهارســتان از جملــه تکمیــل و احــداث 

مســاجد و مراکــز فرهنگــی و مذهبــی مــورد تاکیــد و بررســی قــرار گرفــت.

نشست مشترک امام جمعه محترم بهارستان حضرت 
حجت االسالم والمسلمین رجایی پور با مهندس احمدی 

مدیرعامل شرکت عمران بهارستان برگزار شد
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بــه گــزارش شــمیم وطن ، همایش رازهای شــاد زیســتن 
و رســیدن به آرامش ذهنی باحضوردکتراحمدپورریاســت 
ــور  دانشــگاه پیــام نورمبارکــه وتوســط دانشــگاه پیــام ن
مبارکــه درســالن هــال احمرشهرســتان مبارکــه 

ــد. برگزارگردی
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 
ــا  ــی م ــادی را در زندگ ــاط و ش ــش و نش ــی آرام ونگران
رونــق مــی بخشــد را در ســمینار رازهای شــاد زیســتن و 

رســیدن بــه آرامــش ذهنــی ارائــه نمودنــد.

ــه  ــاری ب ــای جب ــی آق ــش اجتماع ــن همای ــه ای درادام
ــن همایــش  ــوگای خنــده پرداختنــد کــه ای آمــوزش ی
ــان   ــجویان وجوان ــوب دانش ــتقبال خ ــا اس ــی ب اجتماع

ــود. ــراه ب هم

سرپرســت فرمانــداری شهرستان:رشــادت بســیجیان یادآورخالــص تریــن مــردان کشــور 
اســت.

بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانــداری شهرســتان سرپرســت فرمانــداری 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 عنــوان نیــروی ســخت وجنگجــو در میدانها 
مــی جنگیــد بــه حمــداهلل اکنــون بــه عنــوان روح در کالبــد جامعــه جریــان دارد وامــروز 

همــه مــردم ومســئوالن بــه بســیجی بــودن خــود افتخــار مــی کننــد.
وی بــه پیــام رهبــر معظــم انقــاب در جــواب ســردار ســلیمانی نیز اشــاره کــرد وگفت:ما 
بایــد همیشــه اماده باشــیم چــرا 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 بــرای 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 اهــداء لــوح تقدیــر وتشــکر به عمــل آمد.

ــتان،  ــران بهارس ــرکت عم ــی ش ــط عموم ــن از رواب ــمیم وط ــزارش ش ــه گ ب
ــر  ــر طاه ــور دکت ــرکت، باحض ــن ش ــای ای ــت ه ــش دوره ای فعالی ــه پای جلس
خانــی معــاون وزیــر راه و شهرســازی و مدیــر عامــل شــرکت مــادر تخصصــی 
ــات  ــای هی ــی اعض ــر ایمان ــر و دکت ــدس روانف ــد، مهن ــهرهای جدی ــران ش عم
ــد  ــران ارش ــد و مدی ــهرهای جدی ــران ش ــی عم ــرکت مادرتخصص ــره ش مدی
ایــن شــرکت، مهنــدس غامــی مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان و 

ــد. ــزار ش ــتان برگ ــران بهارس ــرکت عم ــل ش ــدی مدیرعام ــدس احم مهن
ــت  ــی از فعالی ــت کل ــام رضای ــا اع ــی ب ــر خان ــر طاه ــه دکت ــن جلس در ای
ــه خصــوص متــروی اصفهــان بهارســتان و  هــای شــرکت عمــران بهارســتان ب
ــن جلســات را بررســی  ــزاری ای ــر بهارســتان، هــدف از برگ ــام مســکن مه اتم
ــت.  ــورت دوره ای دانس ــه ص ــزی ب ــه ری ــارت و برنام ــهر و نظ ــکات ش مش
ــد  ــه مانن ــد ک ــهرهای جدی ــن ش ــد بی ــا بای ــرد: حتم ــد ک ــر تاکی ــاون وزی مع

ــویم. ــل ش ــاوت قائ ــهرها، تف ــایر ش ــد و س ــی دارن ــرد خوب عملک
ــاکنین شــهر و انجــام  ــای س ــه نیازه ــه ب ــی توج ــر ایمان ــن جلســه، دکت در ای
مطالعــات اجتماعــی و فرهنگــی در رونــد شــکل گیــری و توســعه شــهر جدیــد 

بهارســتان را خواســتار شــد.
همچنیــن مهنــدس روانفــر عضــو هیــات مدیــره شــرکت مادرتخصصــی 
ــذاری و  ــرمایه گ ــی، س ــازی، مال ــائل شهرس ــد، مس ــای جدی ــه ه ــران ش عم
ــد. متــروی بهارســتان و راهکارهــای الزم را مــورد بحــث و بررســی قــرار دادن

در ادامــه مهنــدس احمــدی مدیرعامــل شــرکت عمــران بهارســتان، بــه 
ــهر  ــطح ش ــران در س ــرکت عم ــای ش ــروژه ه ــرفت پ ــت پیش ــریح وضعی تش
ــی و  ــات، حقوق ــد و مطالب ــل در آم ــی از قبی ــه و موضوعات ــتان پرداخت بهارس

ــرار داد. ــد ق ــورد تاکی ــاک م ام
ــتان  ــازی اس ــر کل راه و شهرس ــی مدی ــدس غام ــن جلســه، مهن ــه ای در ادام
اصفهــان ضمــن توصیــف کلــی شــهر و اهــداف شــکل گیــری آن، بــه وضعیــت 
مطلــوب پــروژه ی متــروی اصفهــان - بهارســتان، اشــاره کــرد و افــزود: 
ــتان را  ــی در بهارس ــطح زندگ ــی و س ــای کیف ــتان ارتق ــهر بهارس ــروی ش مت

ــی  ــدس غام ــراه دارد. مهن هم
ــتان  ــرد: بهارس ــان ک ــر نش ــان خاط ــتان اصفه ــازی اس ــرکل راه و شهرس مدی
ــر عمــل  از ســایر شــهرهای مشــابه خــود در اســتان اصفهــان بســیار موفــق ت
ــد در  ــای جدی ــهر ه ــر ش ــات دیگ ــر از اقدام ــر و فرات ــت و جلوت ــرده اس ک

ــت. ــت اس حرک
ــهر  ــردم در ش ــی م ــه زندگ ــی ب ــت بخش ــد کیفی ــه ی رون ــزود: ادام وی اف
بهارســتان، حمایــت ویــژه معــاون محتــرم وزیــر و هیــات مدیــره شــرکت مــادر 
تخصصــی را مــی طلبــد و از طرفــی هیــات مدیــره شــرکت عمــران بهارســتان 

ــد داد. ــام خواهن ــات الزم را انج ــم اقدام ه
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.

ــتان،  ــران بهارس ــرکت عم ــی ش ــط عموم ــن از رواب ــمیم وط ــزارش ش ــه گ ب
ــور  ــا حض ــتان ب ــهرداری بهارس ــران و ش ــرکت عم ــل ش ــه تعام ــن جلس اولی
ــدی  ــدس عی ــل شــرکت عمــران بهارســتان و مهن ــدس احمــدی مدیرعام مهن

ــد. ــزار ش ــد، برگ بیرانون
و  و کارشناســان شــرکت عمــران  بــا حضــور مدیــران  ایــن جلســه،  در 
شــهرداری، طــرح میــدان ورودی بهارســتان، تســهیل در صــدور پروانــه هــای 
ســاختمانی بــه ســرمایه گــذاران و مســائل مربــوط بــه فضــای ســبز ایــن شــهر 

ــت. ــرار گرف ــادل نظــر ق ــورد بررســی و تب م
ــا تعامــل بیــش از پیــش شــهرداری و شــرکت عمــران  امیــد اســت انشــااهلل ب
ــات رســانی و توســعه و عمــران شــهر  ــرای خدم بهارســتان، بســترهای الزم ب

فراهــم آیــد.

ــی  ــهیدان حجت ــطح ش ــر همس ــع غی ــد از تقاط ــا بازدی ــان  ب ــتاندار اصفه اس
ــهرداری  ــاری ش ــازمان همی ــای س ــروژ ه ــان پ ــک در جری ــاد، از نزدی ــف آب نج

ــت. ــرار گرف ــا ق ه
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان همیــاری شــهرداری هــا عملیــات اجرایــی 
تقاطــع غیــر همســطح شــهیدان حجتــی بــه عنــوان یکــی از ورودی هــای مهــم 
ــام  ــال اتم ــان در ح ــارد توم ــر12 میلی ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــاد ب ــف آب ــهر نج ش
اســت کــه تاکنــون93 درصــد پیشــرفت داشــته اســت و در آینــده ای نزدیــک 

ــود. ــرداری از ایــن طــرح زیــر ســاختی شــهر خواهیــم ب شــاهد بهــره ب
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 

ــه داد ــان ارائ ــتاندار اصفه ــه اس ــی ب ــزارش های ــه، گ گرفت

برگزاری همایش رازهای شاد زیستن و رسیدن به آرامش ذهنی توسط دانشگاه پیام نور مبارکه

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

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید:
فعالیت های شرکت عمران بهارستان بسیار خوب و گسترده است

اولین جلسه تعامل شرکت عمران و شهرداری بهارستان با حضور شهردار 
جدید این شهر برگزار شد

بازدید استاندار از پروژه بزرگ تقاطع 
غیر هم سطح شهیدان حجتی

مهرعلیزاده دردیدار بامعاون وزیرراه وشهرسازی:
تسریع در راه اندازی قطارشهری بهارستان-اصفهان

بــه گــزارش شــمیم وطــن از روابــط عمومــی شــرکت 
ــر  ــاون وزی ــی مع ــر طاهرخان عمــران بهارســتان، دکت
راه و شهرســازی و مدیرعامــل شــرکت مادرتخصصــی 
عمــران شــهرهای جدیــد بــه همــراه مهنــدس غامــی 
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 مشــکات 
شــهر جدیــد بهارســتان و شــهرهای جدید فوالدشــهر 

و مجلســی، مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت.
ــن جلســه پیشــرفت  ــن گــزارش، در ای ــر اســاس ای ب
ــتان، و  ــان - بهارس ــروی اصفه ــروژه مت ــل پ و تکمی
ــد اجــرای  ــی از رون حمایــت مســوولین اســتانی و مل
ــورد  ــی، م ــل عموم ــل و نق ــم حم ــروژه مه ــن پ ای

ــت. ــرار گرف ــد ق تاکی
بنابرایــن گــزارش دکتــر محســن مهرعلیــزاده در 
دیــدار معــاون وزیــر راه و شهرســازی بــا ایشــان 

ــهری  ــار ش ــای قط ــروژه ه ــرای پ ــریع در اج ــر تس ب
شــاهین شــهر، بهارســتان و شــهر مجلســی بــه 

ــرد. ــد ک ــان تاکی اصفه
 مهرعلیــزاده در دیــدار حبیــب اهلل طاهرخانــی، معــاون 
وزیــر راه و شهرســازی و مدیرعامــل شــرکت عمــران 
ــن اســتماع  ــا ایشــان ضم ــران ب ــد ای شــهرهای جدی
گــزارش وضعیــت شــهرهای جدیــد اصفهــان از جملــه 
بهارســتان و شــهر جدیــد مجلســی، خواســتار تســریع 
ــان  ــتان - اصفه ــهری بهارس ــار ش ــدازی قط در راه ان
ــی  ــش خصوص ــتفاده از بخ ــت: اس ــد و اظهارداش ش
بــرای راه انــدازی و بهــره بــرداری از ایــن خــط 

ضــروری ســت.
ــی  ــش خصوص ــور بخ ــزود: حض ــتانداراصفهان اف اس
در پــروژه هــای عمرانــی عــاوه بــر تســریع در رونــد 
ــرای  ــری را ب ــی کمت ــا مال ــه ه ــروژه، هزین ــرای پ اج

ــد داشــت. ــت خواه دول
ــدازی  ــا راه ان ــا بیــان اینکــه ب محســن مهرعلیــزاده ب

ــر  ــهری کمت ــن ش ــفرهای بی ــتان س ــروی بهارس مت
و  ترافیــک  کاهــش  اظهارداشــت:  شــد،  خواهــد 
آلودگــی هــوا از جملــه مهمتریــن مزیــت هــای ایــن 

ــود. ــد ب ــان خواه ــرای اصفه ــروژه ب پ
ــرای  وی افــزود: مدیریــت اســتان حمایــت خــود را ب
واگــذاری ایســتگاه هــا بــه بخــش خصوصــی در 
جهــت کمــک بــه ایــن پــروژه ی اساســی اعــام مــی 

دارد.
اســتانداراصفهان در ادامــه بــه پــروژه ی متــروی 
ــزود:  ــرد و اف ــز اشــاره ک اصفهــان- شــاهین شــهر نی
ــهر  ــاهین ش ــت و ش ــرا اس ــاده ی اج ــط آم ــن خ ای
قابلیــت اســتفاده از ســرمایه گــذار بخــش خصوصــی 

را در ایــن خصــوص دارد.
ــن  ــای بی ــفر ه ــاط کاری و س ــه ارتب ــزاده ب مهرعلی
شــهری زیــاد اصفهــان و شــاهین شــهر اشــاره کــرد 
ــرای  ــز ب ــرح نی ــن ط ــرای ای ــریع در اج ــزود: تس و اف

ــت. ــروری اس ــهر ض ــاهین ش ــان و ش اصفه
اســتانداراصفهان متــروی شــهر مجلســی را از اولویــت 
هــا برشــمرد و افــزود: بایــد برنامــه ی اجرایــی پــروژه 

ــهر و  ــاهین ش ــتان، ش ــهری بهارس ــار ش ــای قط ه
مجلســی بــه اصفهــان تهیــه گــردد تــا بتوانیــم 

زمانبنــدی مطلــوب تــری در جهــت تســریع تــا 
ــیم. ــته باش ــروژه داش ــرای پ اج



ــاره کمبــود تخــت بیمارســتانی در اصفهــان اظهــار داشــت: در ســطح  علیرضــا یوســفی درب
اســتان و شهرســتان ها بــه طــور کلــی بــا کمبــود تخــت بیمارســتانی مواجــه نیســتیم، تنهــا 

ــا کمبــود مواجــه هســتیم. در بخش هــای فــوق تخصصــی در شــهر اصفهــان ب
ــر  ــم و اگ ــتانی داری ــت بیمارس ــازاد تخ ــتان م ــتان های اس ــی از شهرس ــزود: در برخ وی اف
ــی از  ــود، در برخ ــنجیده ش ــتانی س ــت بیمارس ــداد تخ ــتانداردها تع ــاس اس ــم براس بخواهی

ــود دارد. ــود وج ــاد کمب ــد نجف آب ــهرها مانن ش

ــح کــرد: اکنــون  ــوم پزشــکی اصفهــان تصری ــع دانشــگاه عل معــاون توســعه مدیریــت و مناب
ــتان ها و  ــرای بیمارس ــه ب ــی ک ــل مجوز های ــه دلی ــتانی ب ــت بیمارس ــرای تخ ــت ب درخواس

ــت. ــش اس ــه افزای ــده، رو ب ــی داده ش ــوق تخصص ــای ف بخش ه
ــش  ــط بخ ــی توس ــوق تخصص ــتانی ف ــای بیمارس ــی از تخت ه ــه بخش ــان اینک ــا بی وی ب
ــدان  ــد در حــوزه ســامت وارد می خصوصــی تامیــن می شــود، گفــت: بخــش خصوصــی بای
شــود، در طــول 4 ســال گذشــته 1400 تخــت بیمارســتانی بــه مجموعــه اســتان اضافــه شــده 
اســت و بــا توجــه بــه مجوزهایــی کــه بــه بخــش خصوصــی داده شــده در چنــد ســال آینــده 

ــد. ــب می رس ــد مناس ــه ح ــان ب ــتانی در اصفه ــای بیمارس ــداد تخت ه تع
ــا  ــود و ی ــل کمب ــه دلی ــان ب ــتان اصفه ــاری در اس ــچ بیم ــون هی ــرد: اکن ــان ک ــفی بی یوس
نبــود تخــت بیمارســتانی دچــار مشــکل نشــده اســت و توســعه های انجــام شــده در زمینــه 
ــه دیگــر  ــوده و اصفهــان آمادگــی خدمت رســانی ب ــه افزایــش ب تخت هــای بیمارســتانی رو ب

را دارد. اســتان ها 
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ــز درعرصــه  ســام ســوال ازمتخصصــان ومستندســازان عزی
ــه.. ــم اسمشــون چیچی ادارجــات وســازمانهای نمیدون

آماررســیده اونــم باســندمحکم ومعتبــر کــه هنــگام تعویــض 
وتحویــل شــهرداری مبارکــه دروســط دوره شــورای چهــارم 
مبلغ6میلیاردتومــان توحســاب متــرو ومبلــغ 36یا38میلیــارد 
ــی هســتش درحســاب شــهرداری  ــه اعدادتقریب ــان البت توم
مبارکــه موجودبــوده خــوب االنــم کــه شــهرداری میشــنویم 
حــدودا بین15تا18میلیــارد بدهــی داره وازقبــل بــه میــراث 
ــه  ــن بودج ــویم ای ــه بش ــوری بایدمتوج ــیده...خوب چط رس
چطــوری هزینــه شــده چطــوری مدیریــت شــده؟؟؟که االن 
شــهرداری بــرای داشــتن صدمیلیــون توحســابش آرزوشــده 

بــراش!!

ــداری  ــت فرمان ــنیدیم  سرپرس ــازی ش ــای مج ــام درفض س
مبارکــه اعــام کــرد

ــی  ــای آت ــی روزه ــده ط ــل آم ــای بعم ــی ه ــا هماهنگ ب
تعــداد 20کانکــس از شهرســتان مبارکــه بــه مناطــق زلزلــه 
ــورت  ــل ص ــن کاردرعم ــال میکنند.اگرای ــاه ارس زده کرمانش
پذیردبایدبگیــم کــه احســنت برایــن حــس انســان دوســتی 

ــه ــتان مبارک ــردم شهرس م

سام شمیم 
بنویســیداعام کنیــد اینــگار ماکارگــران خدماتی شــهرداریها 
فرامــوش شــدیم یکــی بدادماشــهرداریها برســه وقتــی پــول 
نیســت پــس چطــوری زندگــی کنــم چطــوری توایــن 

ــم.. ــه هاراجمــع کن ســرماتاصبح زبال
باچه امیدی؟؟ماچه تقصیری داریم؟

باسام  
دوســتان  وادیــب  شــهروندان  تمامــی  اســتحضار  بــه 
میرســانیم.درصدد هســتیم  انجمــن ادبــی شــهر طالخونچه را 
باهمفکــری وذوق ادبی.تــک تــک شماشــهروندان محتــرم بــر 
پانماییم.لــذا ازتمامــی عاقمنــدان بــه شــعر وادب)درهرگــروه 
ــام   ــت ن ــی کنیم.باثب ــوت م ــرادران( دع ــنی؛خواهران وب س
وحضورگرمتــان مــارادر برگــزاری کاســهای حافــظ خوانــی 
ــی   ــتان نویس ــی وداس ــتهای ادب ــی و نشس ــاهنامه خوان ش
ویــژه برنامــه هــای فرهنگــی متنــوع یــاری رســانید.از عاقــه 
منــدان وفرهنــگ دوســتان تقاضــا داریــم جهــت ثبــت نــام 
ــتها  ــن کاسهاونشس ــاس بگیرید.درضم ــوان تم ــاغ بان ــه ب ب

ــردد. ــی گ ــزار م ــهیدآوینی برگ درتاالرش

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 وسامت باد

هشدار مهم آیت اهلل بهجت درباره نهم ربیع
ــا قتــل  ــت و آزار و ی ــن کارهــا موجــب اذی ممکــن اســت ای
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 خواهید بــود.

درمحضربهجــت، ج1، ص138
ــِی داعشــی  ــان کــه مســبِب اصل ــکان  کن ــه اف مواظــب تفرق

ــا بودند،باشــیم ه

امــروز امــام جمعــه طالخونچــه و رئیــس اداره اوقــاف 
شهرســتان و رئیــس ســازمان تبلیغــات شهرســتان مبارکــه با 
خانــم رحیمــی واقــف96 کــه یکبــاب منــزل مســکونی و دو 
بــاب مغــازه تجــاری خــود را وقــف نموددیدارداشــتند، آفریــن 
کــه حداقــل هواســتون بودتشــکرکنیدحتی بایک دیدارســاده 

ــاارزش اماب

ــه  ــه ســپاه مبارک ــده ناحی ــه ســرهنگ نصــر فرمان ــن هفت ای
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 آیــت اهلل 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...

بــه  نزدیــک  االن  مجلســی  شــهرداری  ســام 
ــوق  ــم حق ــم خبرمرگ ــی داره من ــون بده 3میلیارد700میلی
بگیرشــهرداری مجلســی هســتم ازبودجــه هــم خبــری 
نیســت اینــگار خــوب حاالشــماکه روزنامــه داریدچــاپ کنیــد 
ــوند  ــم بایدپس ــم ک ــم ک ــه کنی ــم کجامراجع قرارماچکارکنی

بیکارشــدن بــه دوش بکشــیم

کمبود تخت بیمارستانی در بخش های 
فوق تخصصی اصفهان

ــدز فرهنگــی شــده و کمتــر مقاومتــی  ــه گــزارش شــمیم وطــن، جهــان امــروز دچــار ای ب
ــر  ــدز فرهنگــی بی اث ــد؛ نتیجــه ای ــه از خــود نشــان می ده ــر هجــوم فرهنــگ بیگان در براب
ــم  ــه و مفاهی ــادی صــورت گرفت ــه نم ــت تخلی ــوده و در حقیق ــه ب ــا در جامع شــدن نماده

ــه موجــودی مــرده و پوســته ای ظاهــری هســتند. دینــی در حــال تبدیــل شــدن ب
در جامعــه امــروز پدیده هــا و وقایعــی را شــاهد هســتیم کــه می تــوان از آن هــا بــا عنــوان 
ــرای  ــل مادی گ ــر و عق ــی از تفک ــا ناش ــتر آن ه ــه بیش ــرد ک ــاد ک ــی ی ــای هویت بحران ه
غــرب اســت کــه بــه تصــرف و هضــم فکر هــا و ایدئولوژی هــای دیگــر فرهنگ هــا 
می انجامــد و بســته بــه مقاومــت ایــن ایدئولوژی هــا، جمــع بســتن مدرنیتــه و ایــن 
را   جوامــع  در  عمیق تــری  هویتــی  بحران هــای  و  می شــود  پیچیده تــر  ایدئولوژی هــا 
ــام پاســخ گویی اســت. ــاً در مق ــا غالب ــن بحران ه ــا ای ــا ب ــه م ــد و نحــوه مواجه ــم می زن رق

ــا و  ــوذ در دل ه ــال نف ــواره در ح ــدا هم ــن خ ــد، دی ــر می آی ــی ب ــده اله ــه از وع ــه ک آنچ
جان هــا 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 کامل تــر شــدن اســت، انقــاب اســامی کــه قالبــی برآمــده از همیــن سرپرســتی 
ــد در  ــده ای تمام ق ــه شــکل پیچی ــروز  ب ــخ ام ــه حــق اســت در تاری ــاری جبه در جهــت ی

مقابــل کفــر زمــان قــرار گرفتــه اســت.
ــی  ــه و نقاب ــود گرفت ــه خ ــخ را ب ــول تاری ــود در ط ــت خ ــن حال ــه پیچیده تری ــری ک کف

ــان  ــی انتخــاب حــق از باطــل را در زم ــره زده و گوی ــر  چه ــان ب ــر زم ــر از ه حق گرایانه ت
غیبــت ولــی خــدا ســخت تر از هــر زمانــی ســاخته مکر هایــی بــه کار می بــرد کــه 
تیز بین تریــن افــراد آن را دلســوزی می بیننــد، وهم هــا، غفلت هــا، ابزار هــا و وســایل 
ــی  ــد و روش های ــرار می ده ــی ق ــداف آدم ــت اه ــده ترین حال ــن و فکر ش ــه پیچیده تری را ب
ــه ســمت وهــم ســوق دهــد. ــز ب ــرد کــه آدمــی را بیــش از هــر چی ــه کار می ب ــده ب پیچی

ــال و آرزوی  ــن آم ــم اســت و ای ــت وه ــه نهای ــد ک ــی می کن ــی را معرف ــدن غرب ــاً تم نهایت
ــت و  ــرده اس ــم ک ــتجوگر وه ــان را جس ــه انس ــرا ک ــرد چ ــرار می گی ــرا ق ــان وهم گ انس
ــی دارد و  ــالم وا م ــی ناس ــه رقابت ــدود ب ــان مح ــن آرم ــه ای ــیدن ب ــرای رس ــان ها را ب انس
ــه  ــا را ب ــع در دنی ــی، نظــام بهشــت واق ــر و غن ــب نظــام ســلطه، نظــام فقی ــن ترتی ــه ای ب

ــی آورد. ــود م وج
ــزم  ــر ع ــرن اخی ــده ق ــن پدی ــن بزرگتری ــای ای ــر مجموعه ه ــامی و زی ــاب اس ــال انق ح

ــد. ــرار گیرن ــی ق ــن پیچیدگ ــل ای ــه در مقاب ــت ک ــرده اس ک
ــد  ــن تمــدن پیشــرفته بای ــی ای ــگ هجوم ــا فرهن ــا ب ــه م ــن اســت نحــوه مواجه ســؤال ای
ــرار گرفتــه اســت کــه  ــا ق ــل م ــه در مقاب ــا کفــر امــروز ســاده و صادقان ــه باشــد؟ آی چگون
ــرار دادن  ــنگری و ق ــه روش ــیده ک ــت آن نرس ــر وق ــم؟ دیگ ــورد کنی ــاده برخ ــم س بخواهی
ــا  ــرای انســان امــروز را ب ــگاه انتخــاب ب ــاب محمــدی)ص( در جای فرهنــگ غنــی اســام ن
ــخ  ــن تاری ــانی ای ــه انس ــه جامع ــم و ب ــه کار ببری ــری ب ــای پیچیده ت ــاخص ها و روش ه ش
ــای  ــخ گوی نیاز ه ــا پاس ــامی آی ــاب اس ــی انق ــه فرهنگ ــی جبه ــد فعل ــم؟ رون ــم کنی تقدی
ــه  ــا جبه ــر ب ــیعه مآبانه ت ــا ش ــیده حزب اللهی ه ــد آن نرس ــا موع ــت؟ آی ــروز اس ــوان ام ج

ــزاع برخیــزد؟ ــه ن فرهگــی کفــر ب
مسعود اسدی- فعال دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان

منبع : فارس - اصفهان

رئیــس هیئــت کشــتی اســتان اصفهــان گفــت: در رونــد مســابقات کشــتی کشــور کــه بــه 
میزبانــی اصفهــان برگــزار شــد، اداره کل ورزش و جوانــان اصفهــان بــا توجــه بــه عملکــردی 

ــرد. ــردود می گی کــه داشــت نمــره م
ــار  ــان در مســابقات کشــتی کشــور اظه ــرد اصفه ــاره عملک ــون درب ــری پیرام ــد مجی محم
ــم  ــره 16 می ده ــتی نم ــت کش ــه هیئ ــره 20 و ب ــان نم ــتی گیرها و مربی ــه کش ــت: ب داش
ــا  ــم، تنه ــد می کن ــن تجدی ــا نمــره پایی ــن عرصــه ب ــان را در ای ــا اداره کل ورزش و جوان ام
ــد  ــد از رون ــاعته و بازدی ــک س ــور ی ــن دوره حض ــان در ای ــک اداره کل ورزش و جوان کم

ــود. مســابقات ب
ــتی  ــت کش ــه هیئ ــی ب ــک خاص ــدت کم ــن م ــان در ای ــزود: اداره کل ورزش و جوان وی اف
ــر از  ــت بهت ــه می توانس ــی ک ــرد، در حال ــدا نک ــم ورود پی ــابقات ه ــی در مس ــرده و حت نک
ــا در  ــود ت ــوت می ش ــتان دع ــان ورزش اس ــال از متولی ــن ح ــا ای ــا ب ــد ام ــل کن ــن عم ای
ــادی و  ــای م ــا حمایت ه ــند و ب ــان باش ــتی اصفه ــه کش ــار جامع ــی در کن ــای آت رویداده

ــد. ــاد کنن ــی ایج ــود دلگرم ــوی خ معن
رئیــس هیئــت کشــتی اســتان اصفهــان بــا بیــان اینکــه بــرای برگــزاری مســابقات 
ــد  ــا همانن ــن تقاض ــد ای ــرد: نبای ــان ک ــم، خاطرنش ــا داده ای ــان تقاض ــی در اصفه بین الملل

ــزاده،  ــه مهرعلی ــه اینک ــه ب ــا توج ــود و ب ــا ش ــدای بی توجهی ه ــته ف ــال گذش ــای س تقاض
ــه   ــه ورزش را ب ــکات جامع ــت و مش ــور اس ــه ورزش کش ــود از بدن ــان خ ــتاندار اصفه اس
امیدواریــم  از کشــتی دارنــد،  را  به طــور قطــع حمایــت الزم  خوبــی درک می کنــد، 

ــد. ــتی رخ ده ــته کش ــژه رش ــه وی ــتان ب ــی در ورزش اس ــات خوب اتفاق
وی دربــاره وضعیــت کشــتی اصفهــان تصریــح کــرد: اصفهــان در رده نونهــاالن و تیم هــای 
ــی را  ــم مل ــه حضــور در تی ــی از جمل ــل قبول ــج خــوب و قاب ــروز نتای ــا ام ــه توانســته ت پای
ــه زیرســاخت های کشــتی در اصفهــان  ــن ب ــل پرداخت ــه دلی ــن مســئله ب ــد و ای کســب کن

اســت.
ــت شــود، گفــت:  ــد تقوی ــان بای ــه زیرســاخت های کشــتی اصفه ــن ک ــان ای ــا بی ــری ب مجی
بــا توجــه بــه امتیــازات خوبــی کــه در مســابقات کشــتی بزرگســاالن کســب شــد، بایــد بــه 
ــود کشــتی  ــه صع ــن راه ب ــا از ای ــود ت ــان ب ــت زیرســاخت های کشــتی در اصفه ــر تقوی فک

در مراحــل بعــدی کمــک کنیــم.
ــن  ــی در ای ــای خوب ــت: موفقیت ه ــار داش ــان اظه ــتان اصفه ــتی اس ــت کش ــس هیئ رئی
ــد  ــوان آن را نوی ــران اصفهــان کســب شــد کــه می ت دوره از مســابقات توســط کشــتی گی

ــان دانســت. ــده کشــتی اصفه ــر در آین ــای بهت روزه

ــن  ــه ای ــد اظهــار کــرد: اعضــای کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلــس ب محمــد بیرانون
توافــق رســیدند تــا در بحــث تعییــن تکلیــف معلمــان حق التدریــس و آمــوزش دهنــدگان 

نهضــت ســوادآموزی، آزمــون اســتخدامی بــرای ایــن افــراد برگــزار شــود.
وی افــزود: مشــموالن طــرح تعییــن تکلیــف معلمــان حق التدریــس مربــوط بــه ســال های 
ــزار  ــراد برگ ــن اف ــژه ای ــه وی ــتخدامی ک ــون اس ــرکت در آزم ــق ش ــد از طری 94 و 95 بای
ــوند. ــرورش جــذب ش ــعه در آموزش وپ ــه ششــم توس ــول برنام ــاوب در ط ــه تن ــود ب می ش

ــش  ــد نق ــتخدامی چن ــون اس ــت: آزم ــس گف ــات مجل ــوزش و تحقیق ــیون آم ــو کمیس عض
اولویت هــای  براســاس  می شــوند  موفــق  کــه  افــرادی  تــا  می شــود  باعــث  و  دارد 

آموزش وپــرورش 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 

ــم  ــوع تصمی ــن موض ــی ای ــرای بررس ــس ب ــات مجل ــوزش و تحقیق ــیون آم ــه کمیس جلس
ــزار شــود و حــد  ــراد برگ ــن اف ــرای ای ــی از ســوی ســازمان ســنجش ب ــه شــد آزمون گرفت

ــرورش تعییــن خواهــد شــد. ــی در ایــن آزمــون از ســوی آمــوزش و پ نصــاب نمــره قبول
ــراد  ــن اف ــا جــذب ای ــرورش ضمــن مخالفــت ب ــن آموزش وپ ــن گــزارش، پیــش از ای بنابرای
بــدون برگــزاری آزمــون در دالیــل مخالفتــش اعــام کــرده بــود: 121 هــزار نفــر مشــمول 
ــعه )185  ــم توس ــه شش ــم در برنام ــذب معل ــت ج ــد ظرفی ــه 65 درص ــتند ک ــرح هس ط
هــزار نفــر حداکثــر ســهمیه اســتخدام تــا ســال 1399( اســت. 94 درصــد افــراد مشــمول 
ــهرهای  ــتان ها و ش ــز اس ــرح در مراک ــمول ط ــراد مش ــد اف ــتند و 93 درص ــرح زن هس ط
بــزرگ ســکونت دارنــد. رشــته تحصیلــی 44 هــزار و 770 نفــر )37 درصــد افــراد مشــمول 
ــا ســال 1399  ــا رشــته های تدریــس دوره متوســطه نظــری اســت کــه ت ــق ب طــرح( مطاب

ــه آنهــا نیــاز نیســت. ب

ــم و  ــن تکری ــادی در آیی ــول عم ــن ، عبدالرس ــمیم وط ش
ــاه،  ــتان کرمانش ــرورش اس ــوزش و پ ــرکل آم ــه مدی معارف
نظــام تربیتــی کنونــی آمــوزش و پــرورش را مناســب 
ندانســت و اظهــار داشــت: در مــدارس بایــد چگونگــی 
ــرای  ــاد دهیــم و ب ــش آمــوزان ی ــه دان زندگــی کــردن را ب
ــت. ــد الزم اس ــجم و کارآم ــام منس ــک نظ ــور ی ــن منظ ای
ــور  ــرورش کش ــوزش و پ ــنجش وزارت آم ــز س ــس مرک رئی
ــب  ــور مناس ــا در کش ــی م ــام آموزش ــفانه نظ ــزود: متاس اف
نیســت و بایــد تحولــی در ایــن نظــام ایجــاد کنیــم و ایــن 
تحــول در هیــچ وزارتخانــه ای مهیــا نمــی شــود جــز 

ــم. ــروع کنی ــد آن را ش ــدارس بای ــه در م اینک
ــر نظــام آموزشــی  ــرن 21 ه ــرد: در ق وی خاطــر نشــان ک
کــه نتوانــد فراگیــران خــود را بــرای یــک زندگــی جمعــی 

آمــاده کنــد، نظامــی شکســت خــورده اســت.
ــی  ــکل م ــی ش ــت زمان ــه خاقی ــان اینک ــا بی ــادی ب عم
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.
ــه  ــارج از مدرس ــاختارهای خ ــه س ــرد: هم ــح ک وی تصری
ــوزش و  ــون آم ــم اکن ــفانه ه ــوند و متاس ــک ش ــد کوچ بای
پــرورش حجیــم و پرهزینــه ای داریــم یعنــی در آمــوزش و 

ــت. ــان اس ــتر از دخلم ــان بیش ــرورش خرجم پ
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 

ــد. ــی ش ــاه معرف ــتان کرمانش ــرورش اس ــوزش و پ آم

حمام خون در دوئل ۴ راننده کامیون اصفهانی 
در جاده سبزوار رخ داد

عامل انتشار تصاویر خصوصي دختر اصفهانی دستگیر شد

انتقام جویي به سبک خواستگار 
کینه جو

ایدز فرهنگی، گریبان گیر جامعه امروز

رئیس هیئت کشتی اصفهان:
اداره کل ورزش و جوانان اصفهان در مسابقات کشوری کشتی نمره مردودی می گیرد

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس:
معلمان حق التدریس آموزش  و پرورش باید در آزمون استخدامی شرکت کنند

آموزش و پرورش ما حجیم و پرهزینه است

ــه  ــده ک ــن 2رانن ــکی ، ای ــای پزش ــت ه ــه فوری ــه ب ــزارش حادث ــا گ ب
ــاش  ــد. ت ــال یافتن ــتان انتق ــه بیمارس ــتند ب ــدیدی داش ــزی ش خونری
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 15کیلومتری 
ســبزوار بــه روداب و در جــاده حــارث آبــاد رخ داد. وی افــزود : 2متهــم 
بهقتــل بــا خــودروی تریلــی از صحنــه گریختنــد. بــا گــزارش موضــوع به 
پلیــس110 تحقیقــات گســترده برای دســتگیری آنــان آغاز شــد.فرمانده 
انتظامــی ســبزوار گفــت: 2متهــم پرونــده کــه دچــار عــذاب وجدان شــده 
بودنــد در مشــهد خــود را بــه پلیــس معرفــی کردند.ســرهنگ هاشــمی 
اظهــار داشــت: تحقیقــات دربــاره علــت درگیــری ایــن 4راننــده کامیــون 
ــاف  ــم اخت ــا ه ــل ب ــد از قب ــی ده ــه نشــان م ــای اولی ــه بررســی ه ک
داشــته انــد بــرای روشــن شــدن علــت دقیــق درگیــری منجــر بــه قتــل 

ادامــه دارد

ــده 960073  ــر دارد در خصــوص پرون ــکام در نظ ــرای اح ــن اج ای
ــی  ــرام آرام ــای به ــوال اق ــعبه دوم ام ــی ش ــکام حقوق ــرای اح اج
ــم لیــا  ــه خان ــی ب ــادی را کــه در قبــال بدهــی رضــا زمان خیــر آب
اســدی )210/000/000 ریــال بابــت اصــل خواســته و مبلــغ 
ــه از  ــر تادی ــارت تاخی ــی و خس ــه دادرس ــال هزین 6/425/000 ری
ــال  ــغ 10/821/250 ری ــان اجــرا و مبل ــت زم ــخ 96/6/16 لغای تاری
ــر را از  ــخصات زی ــه مش ــت را ب ــده اس ــی ش ــرا( معرف ــق االج ح
طریــق مزایــده بتاریــخ روز یکشــنبه 96/10/3 ســاعت ده صبــح بــه 
فــروش برســاند شــرکت کننــدگان موظــف بــه پرداخــت ده درصــد 
قیمــت پایــه بــه صــورت فــی المجلــس بــه حســاب ســپرده شــماره 
2171290299008 نــزد بانــک ملــی مرکــزی مبارکــه مــی باشــند 
و چنانچــه برنــده مزایــده ظــرف مهلــت 30 روز مابقــی قیمــت مورد 
ــن  ــم ای ــرا تقدی ــوض ان ــز و قب ــور واری ــه حســاب مذک ــده را ب مزای
اجــرا ننمایــد و یــا از مزایــده انصــراف دهــد ده درصــد تودیــع شــده 
ــط  ــت ضب ــع دول ــه نف ــده ب ــای مزای ــه ه ــر هزین ــس از کس وی پ
ــج  ــا پن ــدگان ت ــوال شــرکت کنن ــد از ام ــرای بازدی ــد شــد ب خواه
ــه ایــن اجــرای احــکام مراجعــه  روز قبــل از مزایــده مــی تواننــد ب

ــد.  نماین
ــاب  ــک ب ــگ ی ــش دان ــت از ش ــارت اس ــده عب ــورد مزای ــال م م
آپارتمــان تجــاری واقــع در طبقــه همکــف واقــع در مبارکــه 
خیابــان حافــظ شــرقی چهــارراه بســیج دارای ســند رســمی 
مالکیــت بــا شــماره پــاک ثبتــی 2083 فرعــی از 1 اصلــی بخــش 
9 و شــماره ثبــت 13834 بــه مســاحت عرصــه 80/28 متــر مربــع 
ــف  ــازک کاری ک ــوک و ن ــه و بل ــقف تیرچ ــی و س ــکلت بتن ــا اس ب
ــداث  ــزی اح ــکوریتی و فل ــرامیک و درب س ــی و س ــه کاش و بدن
شــده و نمــای آن اجــر کارتنــی اســت دارای انشــعابات آب و بــرق 
ــع  ــر مرب ــگ 80/28 مت ــش دان ــد ارزش ش ــی باش ــهری م و گاز ش
ــه انضمــام قدرالســهم از عرصــه مشــاعی 90/45  ــی تجــاری ب اعیان
ــمی  ــناس رس ــط کارش ــازات توس ــعابات و امتی ــع و انش ــر مرب مت
ــارد و  ــال) شــش میلی ــغ 6/424/400/000 ری ــه مبل دادگســتری ب
ــال (  ــزار ری ــد ه ــون و چهارص ــار میلی ــت و چه ــد و بیس چهارص
ارزیابــی و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی فروختــه خواهــد شــد. 

ــف 96/509/م ال

ــده 960171  ــر دارد در خصــوص پرون ــکام در نظ ــرای اح ــن اج ای
اجــرای احــکام حقوقــی شــعبه دوم امــوال اقــای حســین اصانــی 
ــه  ــی دادنام ــروش ان ط ــتور ف ــه دس ــان را ک ــم هادی ــم اعظ و خان
9609973723200273 بــه علــت عــدم قابلیــت افــراز صــادر 
ــخ روز  ــده بتاری ــق مزای ــر از طری ــه مشــخصات زی شــده اســت را ب
ــرکت  ــاند ش ــروش برس ــه ف ــح ب ــاعت ده صب ــنبه 96/10/2 س ش
کننــدگان موظــف بــه پرداخــت ده درصــد قیمــت پایــه بــه صــورت 
ــماره 2171290299008  ــپرده ش ــاب س ــه حس ــس ب ــی المجل ف
ــده  ــی باشــند و چنانچــه برن ــه م ــزی مبارک ــی مرک ــک مل ــزد بان ن
ــه  مزایــده ظــرف مهلــت 30 روز مابقــی قیمــت مــورد مزایــده را ب
ــرا تقدیــم ایــن اجــرا ننمایــد و  حســاب مذکــور واریــز و قبــوض ان
ــس از  ــع شــده وی پ ــده انصــراف دهــد ده درصــد تودی ــا از مزای ی
ــد شــد  ــط خواه ــت ضب ــع دول ــه نف ــده ب ــای مزای ــه ه کســر هزین
ــل از  ــج روز قب ــا پن ــدگان ت ــرکت کنن ــوال ش ــد از ام ــرای بازدی ب

ــد.  ــه نماین ــن اجــرای احــکام مراجع ــه ای ــد ب ــی توانن ــده م مزای
امــوال مــورد مزایــده عبــارت اســت از: 1- یــک بــاب منــزل 
ــه پمــپ  ــام - نرســیده ب ــان ام ــع در دیزیچــه -خیاب مســکونی واق
ــی و دارای  ــت ثبت ــند مالکی ــد س ــاط - فاق ــه نش ــن - کوچ بنزی
عرصــه ای بــه مســاحت 205 متــر مربــع و دارای یکدســتگاه 
ــر و ســقف  ــح دیوارهــای آجــری بارب ــا مصال ســاختمان مســکونی ب
ــه و  ــوع تیرچ ــع از ن ــر مرب ــی 70 مت ــای تقریب ــا زیربن ــن ب زیرزمی
ــای 20  ــر بن ــا زی ــگ ب ــازک کاری و دارای پارکین ــد ن ــوک و فاق بل
ــا  ــواره ب ــمت س ــف و قس ــه همک ــده و طبق ــر نش ــع تعمی ــر مرب مت
ــی و  ــر ضرب ــن و آج ــر آه ــا ســقف تی ــع ب ــر مرب ــای 160 مت زیربن
ــک  ــف موزایی ــرامیک کاری و ک ــه س ــر بدن ــک مت ــچ و ی ــدود گ ان
ــد  ــاختمان فاق ــزی و س ــی فل ــی و بیرون ــی چوب ــای داخل و دربه
ــازی  ــه س ــدون محوط ــاط و ب ــوار حی ــازی و دارای درب و دی نماس
ــت  ــا عنای ــه ب ــد ک ــی باش ــرق و گاز م ــازات اب و ب و دارای امتی
ــرخ معامــات روز ارزش کل ملــک توســط  ــه موقعیــت ملــک و ن ب
کارشــناس رســمی دادگســتری بــه مبلــغ 1/320/000/000 ریــال 
ارزیابــی و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی فروختــه خواهــد شــد. 

96/0510/ م الــف
ــتری  ــعبه دوم دادگس ــی ش ــکام حقوق ــرای اح ــر اج مدی

ــه مبارک

ــتری  ــعبه دوم دادگس ــی ش ــکام حقوق ــرای اح ــر اج مدی
مبارکه-طاهــری

اگهی مزایده اموال غیر منقول

اگهی مزایده اموال غیر منقول
جهــان امــروز دچــار ایــدز فرهنگــی شــده و کمتــر مقاومتــی در برابــر هجــوم فرهنــگ 
ــا در  ــدن نماده ــر ش ــی بی اث ــدز فرهنگ ــه ای ــد؛ نتیج ــان می ده ــود نش ــه از خ بیگان
جامعــه بــوده و در حقیقــت تخلیــه نمــادی صــورت گرفتــه و مفاهیــم دینــی در حــال 

تبدیــل شــدن بــه موجــودی مــرده و پوســته ای ظاهــری هســتند.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان:
11 هزار خانواده در »ثاث باباجانی« تحت پوشش هال احمر اصفهان قرار گرفتند

ــه زده  ــواده زلزل ــزار خان ــت: 11 ه ــان گف ــتان اصفه ــر اس ــال احم ــت ه ــل جمعی مدیرعام
شهرســتان ثــاث باباجانــی در منطقــه غــرب کشــور تحــت پوشــش و حمایــت جمعیــت هــال 

احمــر اســتان اصفهــان قــرار دارنــد.
ــردم آن  ــر م ــه گریبان گ ــرب کشــور و مشــکاتی ک ــه غ ــه زلزل ــاره ب ــا اش ــی ب محســن مومن
منطقــه شــده، اظهــار داشــت: جمعیــت هــال احمــر اســتان اصفهــان بــا تحــت پوشــش قــرار 
ــان شــتافته  ــاری و کمــک آن ــه ی ــی، ب ــام ثــاث باباجان ــه زده به ن دادن یکــی از شــهرهای زلزل

اســت.
ــدادی  ــام ام ــای اق ــزود: دفترچه ه ــه زده اف ــق زلزل ــه مناط ــود ب ــفر خ ــه س ــاره ب ــا اش وی ب

ــود. ــه زدگان داده می ش ــه زلزل ــان ب ــتان اصفه ــر اس ــال احم ــت ه ــط جمعی ــی توس غذای
مدیرعامــل جمعیــت هــال احمــر اســتان اصفهــان بــا بیــان اینکــه بــه هــر خانــوار در منطقــه 
ــان داده  ــر اصفه ــال احم ــوی ه ــه از س ــار یک ماه ــا اعتب ــه ب ــک دفترچ ــی ی ــاث باباجان ث
می شــود، گفــت: اقــام غذایــی شــامل برنــج، روغــن، حبوبــات، تــن ماهــی، ماکارانــی و ...در 
ــی،  ــام غذای ــت اق ــد از دریاف ــواده بع ــر خان ــد. دفترچــه ه ــرار دارن ــی ق ــن ســبدهای غذای ای

ــی داده شــود. ــره غذای ــا جی ــه آنه ــاره ب ــده دوب ــاه آین ــا م ــک می خــورد ت تی

بــه گــزارش شــمیم وطــن ، ســید مصطفــی مرتضــوی بــا اشــاره 
ــت او در  ــک حیثی ــر هت ــی ب ــوان مبن ــی ج ــکایت خانم ــه ش ب
فضــای مجــازی، اظهــار کــرد: بــه دنبــال ایــن شــکایت بررســی 

ــت. ــرار گرف ــس ق ــده در دســتور کار کارشناســان پلی پرون
ــوان داشــت  ــود عن ــارات خ ــاکی در اظه ــوان داشــت: ش وی عن
ــه  ــدام ب ــی اق ــبکه های اجتماع ــی از ش ــی در یک ــرد ناشناس ف
ــی  ــر خصوص ــرار دادن تصاوی ــام وی و ق ــه ن ــی ب ــاد پروفایل ایج
ــرده و  ــه او ک ــز علی ــذب و توهین آمی ــب ک ــراه مطال ــه هم او ب

ــزی او شــده اســت. ــث آبروری ــن کار باع ــا ای ب
ــی  ــات فرمانده ــادل اطاع ــد و تب ــای تولی ــس فض ــس پلی رئی
ادامــه  در  کــرد:  خاطرنشــان  اصفهــان  اســتان  انتظامــی 
شــاکی  از  فــردی  پیــش  مدتــی  شــد،  مشــخص  تحقیقــات 
خواســتگاری کــرده امــا وقتــی بــا جــواب منفــی او روبــرو 
ــرش در فضــای مجــازی  ــد انتشــار تصاوی ــه تهدی ــدام ب شــده اق

ــت. ــرده اس ک
ادلــه  جمــع آوری  و  شــاکی  اظهــارات  بــا  داد:  ادامــه  وی 
ــو  ــتگار کینه ج ــرانجام خواس ــه س ــن زمین ــی الزم در ای دیجیتال
ــن پلیــس دســتگیر و در  ظــرف 24 ســاعت توســط مأمــوران ای

ــرد. ــراف ک ــود اعت ــرم خ ــه ج ــه ب ــورت گرفت ــات ص تحقیق
ــا  ــت »ب ــس گف ــای پلی ــم در بازجویی ه ــزود: مته ــوی اف مرتض
ــروم  ــتگاری وی ب ــه خواس ــه ب ــودم ک ــته ب ــرار گذاش ــاکی ق ش
ــنهاد  ــرف و پیش ــود منص ــم خ ــاره از تصمی ــک ب ــه ی ــی او ب ول
ازدواج مــن را رد کــرد و مــن هــم بــه قصــد انتقام جویــی، 
از  یکــی  او در  نــام  بــه  پروفایلــی  ایجــاد  بــا  را  تصاویــرش 

کــردم«. منتشــر  موبایلــی  اجتماعــی  شــبکه های 
ــران اینترنــت و شــبکه هــای اجتماعــی  ــه کارب ــا هشــدار ب وی ب
ــر  ــات و تصاوی ــب اطاع ــد مراق ــهروندان بای ــرد: ش ــح ک تصری
شــخصی و محرمانــه خــود باشــند و آن را در معــرض دیــد 

ــد. ــرار ندهن ــران ق دیگ
ــی  ــات فرمانده ــادل اطاع ــد و تب ــای تولی ــس فض ــس پلی رئی
انتظامــی اســتان اصفهــان در پایــان خاطرنشــان کــرد: هــر 
ــت  ــک حیثی ــت و هت ــه مزاحم ــدام ب ــو اق ــر نح ــه ه ــی ب کس
ــه ای  ــم رایان ــون جرائ ــاس قان ــر اس ــد ب ــازی کن ــای مج در فض
ــه حبــس و جــزای نقــدی محکــوم  ــر اعــاده حیثیــت ب افــزون ب

. د می شــو
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تحریریه : نعیمه قنبری ، رضا احمدپور جانشین مدیر مسئول : مجید مظاهری

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 
ــود بودجــه و  ــزود: نب ــد ، اف ــه هــای شــهر دارن ــه مشــکات تمــام محل ــژه ای ب وی
ــرای مــا فرصــت  ــز اعتبــارات علــی رغــم ایــن کــه تهدیــد اســت امــا ب عــدم واری

محســوب مــی شــود.
هاشــمی بــر لــزوم توســعه مشــارکت  مــردم تاکیــد کــرد و گفــت: هــر چــه ایــن 
ــوان انجــام داد و ایــن  حضــور و مشــارکت بیشــتر باشــد، کارهــای بهتــری مــی ت
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.

شــهردار مبارکــه بــا بیــان ایــن کــه مشــارکت مــردم بــه عنــوان  
ــت،  ــادی اس ــر اقتص ــرایط بهت ــاد  ش ــت در ایج ــن فرص بهتری
ــرمایه  ــهر س ــن ش ــه در ای ــی ک ــرمایه گذاران ــرای س ــزود:  ب اف
گــذاری مــی کننــد  مشــتاقانه فــرش قرمــز پهــن مــی کنیــم.

ــه اشــتغال  ــا بیــان ایــن کــه اجــرای طــرح هــای ســرمایه گــذاری  منجــر ب وی ب
زایــی و رونــق اقتصــادی شــهر خواهــد شــد، افــزود: اجــرای ایــن طــرح هــا ســهم 
ــف آن  ــای مختل ــه ه ــه و محل ــهر مبارک ــردم ش ــت م ــای رضای ــزایی در ارتق بس

خواهــد داشــت.
هاشــمی گفــت: نظــرات مــردم بــرای شــروع و اجــرای هــر پــروژه ای در شــهر بــرای 

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.
ــی موجــود  ــر اســاس اولویــت بنــدی و بضاعــت مال ــا بیــان ایــن کــه ب هاشــمی ب
ــه  ــال ارائ ــه دنب ــرد: ب ــان ک ــرد، خاطرنش ــم ک ــروع خواهی ــا را ش ــهرداری کاره ش
کارنامــه چهارســاله نیســتم و امیــدوارم حداقــل در پایــان دوره فعالیــت بــه عنــوان 

ــام نیکــی از خــود در ایــن شــهر باقــی بگــذارم . شــهردار بومــی ن
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 می کنیــم و در حــد توانمــان بــرای رفــع مشــکل آن هــا تــاش 

مــی کنیــم.

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.
ــور  ــارکت در کش ــی و مش ــاد کار گروه ــوراها نم ــه ش ــن ک ــان ای ــا بی ــوزاده ب خال
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 

ــه دارد. توج
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.
ــد نظــر  ــی م ــای بوم ــه ه ــد انتخــاب شــهردار گزین ــه در رون ــن ک ــان ای ــا بی وی ب
شــورای شــهر مبارکــه قــرار گرفــت، افــزود: سیاســت شــورای شــهر و نیــز انتظــار 
مــردم، انتخــاب فــردی بومــی بــه عنــوان شــهردار بــود کــه بــا مســائل و مشــکات 

مــردم و شــهر آشــنایی کافــی داشــته باشــد و در ایــن شــهر زندگــی کنــد.
ــا 4  رئیــس شــورای اســامی شــهر مبارکــه گفــت: در ایــن مــدت هــر هفتــه 2 ت
جلســه علنــی و در مجمــوع حــدود 30 جلســه در شــورای شــهر مبارکــه در رابطــه 
ــه  ــا مســائل مــردم تشــکیل شــده کــه خروجــی ایــن جلســات حــدود 50 مصوب ب

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 

شــود و تــا کنــون حــدود 30 مصوبــه در آن هــا بــه تصویــب رســیده اســت.
وی بــا بیــان ایــن کــه تدویــن برنامــه راهبــردی 5 ســاله 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 

ــورد نظر برســیم. م
ــه  ــه در هم ــهر مبارک ــورای ش ــت: ش ــه گف ــهر مبارک ــامی ش ــورای اس ــس ش رئی
ــن راســتا   ــوده اســت و در ای ــاه و آســایش بیشــتر مــردم ب ــه دنبــال رف ــات ب مصوب
تخفیــف عــوارض ســاخت و ســاز و  صــدور پروانــه ، ســاماندهی خانــه هــای فرهنــگ 
ــت هــای فرهنگــی را در  ــز شناســایی اولوی ــع و نی ــه فرهنگــی جام ــن برنام و تدوی

ــم. ــرار داده ای دســتور کار ق
ــل از  ــه تجلی ــه برنام ــهر مبارک ــامی ش ــورای اس ــهرداری و ش ــت: ش ــوزاده گف خال
نخبــگان علمــی، فرهنگــی، قرآنــی، هنری، ورزشــی و افــراد تاثیرگــذار در شــهر را در 

برنامــه هــای آینــده خــود دارد .

وی گفــت: بــه دنبــال ایــن هســتیم تــا در جهــت رفــاه مــردم بتوانیــم از ظرفیــت 
ــذاران بخــش خصوصــی داخــل و خــارج شهرســتان، اســتان و کشــور  ســرمایه گ

اســتفاده کنیــم.
ــع  ــت توزی ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــه ب ــه در ادام ــهر مبارک ــامی ش ــورای اس ــس ش رئی
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.
ــا بیــان ایــن کــه شــورای شــهر وظیفــه  رئیــس شــورای اســامی شــهر مبارکــه ب
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.
ــه دنبــال ایــن هســتیم کــه بتوانیــم از ظرفیــت دانشــگاه هــا و  ــوزاده افــزود: ب خال
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 مشــکات عمرانــی شــهر و محــات آن در 

حــال انجــام اســت    .
ــری، آســفالت، نصــب  ــه گی ــه لک ــای شــهروندان از جمل ــل نیازه ــزود: حداق وی اف

ــا از  ــیل ه ــا و مس ــوی ه ــی ج ــا، الیروب ــاده رو ه ــازی پی ــم ، بازس ــا و عائ تابلوه
ــی  ــه خوب وظایــف اصلــی شــهرداری در حــوزه خدمــات شــهری مــی باشــد کــه ب

ــال انجــام اســت. در ح
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.
ــروژه  ــا دعــوت  از ســرمایه گــذاران جهــت همــکاری و مشــارکت در پ ــوزاده  ب خال
ــاه مــردم در ارتبــاط  ــا رف ــی کــه ب ــل نیازهای ــم بتوانیــم حداق ــزود: امیدواری هــا، اف
ــا چنــد مــاه آینــده  ــاز امــروز و اصلــی مــردم محســوب مــی شــود را ت اســت و نی

برطــرف کنیــم.

رئیس شورای اسالمی شهر مبارکه: 
مصوبات شورای شهر باید پاسخگوی نیاز مردم باشد

شهردار مبارکه: 
شهرداری مبارکه برای سرمایه گذاران مشتاقانه فرش قرمز پهن می کند

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


