
	 	 	 	 	 																										شماره	پیامک:	3007957009751		 					 	 																		دوهفته	نامه	اقتصادي	-	اجتماعي	استان		اصفهان	 		 	 	 Email: shamimevatan@gmail.com	سال	دوم	/	شماره	هفتم/	یکشنبه		2	خرداد	15/1395	شعبان1437/	8	صفحه		400	تومان	

ضربان	قلب	اصفهان	ازحرکت	می	ایستد
هشتم خردادماه زمان بسته شدن آب رودخانه زاینده رودقطعي شد

صفحـه	5

استاندار	اصفهان:
 موانع اعطای تسهیالت 

بانکی به واحدهای تولیدی 
برداشته شد   		

عضو	کمیسیون	آموزش	و	
تحقیقات	مجلس:

تحقیقات محلی جایگاه 
الزم را در روند بررسی 
صالحیت نامزدها ندارند.

»	واردات	بی	رویه	«		
بالی	جان	»	فوالد	«

گزارش تصویری جشن بزرگ 
نیمه شعبان وقرعه کشی جوایز 
خوش حسابی عوارض نوسازی 

شهرداری مبارکه 

	امام	جمعه	اصفهان:
ــابه آن در  ــه مش ــی ک واردات کاالهای
داخــل کشــور تولیــد مــی شــود، 

ــت.      ــت اس خیان

اگر سایه رهبری و 
رشادت های سلیمانی 
نبود،عراق وجود نداش

ــال  ــت ادب و در کم ــرام و رعای ــت احت ــا نهای ب
ــن  ــپاس، بدی ــرض س ــا ع ــع و ارادت و ب تواض
ــکرخود را از  ــی و تش ــب قدردان ــیله مرات وس
ــنایان،  ــتان، آش ــروران، دوس ــما س ــک ش یکای
بســتگان و مســئوالن ارجمنــدی کــه در مراســم 
تشــییع، تدفین،مجالــس ترحیــم و یادبــود 
شــادروان حــاج امامقلــی مــرادی شــرکت نموده 
و بــا ابــراز همــدردی، موجــب تســلی خاطرمــان 
شــدیدصمیمانه تقدیــر و سپاســگزاری می نماییم 
از ایــن کــه بــه علــت تألمــات روحــی، توفیــق 
ــوزش  ــاً پ ــد، قلب ــر نش ــوری میس ــکر حض تش

می طلبیــم.
امیدواریــم خداونــد بــزرگ عنایــت فرمایــد تــا 
ــزان را  ــک عزی ــات یکای ــف و زحم ــم لط بتوانی

جبــران نماییــم.

من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق

سردار	حاج	رضا	قلی	مرادی
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ــرژي و ســیاالت  ــاي ان ــروژه ه ــر اجــراي پ علیرضــا اســتکي مدی
بــا اشــاره بــه هوشمندســازي شــبکه هــاي بهــم پیوســته توزیــع 
انــرژي الکتریکــي گفــت: امــروزه شــبکه هــاي بهــم پیوســته توزیع 
انــرژي الکتریکــي بــه دلیــل نیــاز روزافــزون بشــر از حــد پایــداري 
فراتــر رفتــه و بــه مــرز هوشمندســازي پــا نهــاده اســت بــه طــوري 
کــه ادامــه حیــات انســان بــدون حضــور انــرژي الکتریکــي عمــاًل 
ــد. پســت هــاي فشــار قــوي در شــبکه هــاي  غیرممکــن مینمای
توزیــع انــرژي الکتریکــي نقــش کلیــدي را بعهــده دارنــد و توزیــع 
بهینــه انــرژي و انجــام مانورهــاي بهــره بــرداري قطــع و وصــل و 
انجــام تعمیــرات شــبکه، بــدون حضــور ایــن ســوییچگیرها غیــر 

ممکــن مــي باشــد .

ــه  ــه ب ــاژ ک ــع ولت ــاي قط ــان کلیده ــن می ــزود: در ای ــتکي اف اس
 Disconnector Switch سکســیونر و یــا ایزوالتــور ســوییچ
هــم معــروف هســتند یکــي از ارکان و تجهیــزات اصلــي پســتهاي 
ــاي  ــت ه ــوع پس ــه ن ــه ب ــا توج ــه ب ــد ک ــي باش ــارقوي م فش
فشــارقوي نصــب شــده در صنایــع فــوالد کــه از نــوع داخلــي یــا 
INDOOR CONVENTIONAL میباشــند، تجهیــز سکســیونر 
هــاي 63 کیلوولــت بــا جریــان نامــي 2500 آمپــر و قــدرت اتصــال 
ــه در حــال حاضــر در داخــل  ــر میباشــد ک ــاه 31.5 کیلوآمپ کوت

کشــور تولیــد نمیگــردد و حداقــل زمــان الزم بــراي تأمیــن ایــن 
ــاه مــي باشــد. ــي بیــش از 8 م ــز از شــرکت هــاي اروپای تجهی

ــه  ــرژي و ســیاالت، عــدم تأمیــن ب ــروژه هــاي ان ــر اجــراي پ مدی
موقــع ایــن تجهیــزات را خســارت بــار خوانــد و افــزود: در حقیقــت 
ــس  ــازي و تران ــتم فوالدس ــم و هش ــاي هفت ــوره ه ــدازي ک راه ان
ــته  ــال گذش ــاه س ــه در دي م ــت ک ــت 400 کیلوول ــتم پس هش
ــن  ــدون ای ــت ب ــرار گرف ــدار ق ــرم در م ــل محت ــط مدیرعام توس
تجهیــزات غیــر ممکــن بــود و در غیــر ایــن صــورت خســارتي بالغ 

ــد. ــه شــرکت تحمیــل مــي گردی ــال ب ــارد ری ــر 110 میلی ب
ــع  ــه موق ــن ب ــکل در تأمی ــروز مش ــه ب ــه ب ــا توج ــزود: ب وي اف
سکســیونرهاي شــبکه توزیــع بــرق 63 کیلوولــت در طــرح توســعه 
ــا در  ــع سکســیونر و ی ــه موق ــن ب ــزوم تأمی ــن و ل ــون ت 7.2 میلی
شــرایط ســخت. تعویــض تیغههــاي اصلــي سکســیونر از اهمیــت 
ــدازي توســعه کــوره هــاي 7 و 8 برخــوردار  خاصــي جهــت راه ان
گردیــد کــه بــا همــکاري چنــد شــرکت تولیــدي داخلــي و انجــام 
ــره  ــکاري نق ــل آب ــال و مراح ــز متری ــاي الزم ، آنالی ــي ه مهندس
کنتاکتهــاي ثابــت و متحــرک، تیغــه هــاي سکســیونر ظــرف مدت 
ســه مــاه در چنــد مرحلــه و بــا توجــه بــه پیچیدگــي هــاي ابعادي 
و حساســیتهاي الکتریکــي در چهــار شــرکت آمــاده و ســاخته شــد 
کــه پــس از طــي موفــق عملیــات تســت هــاي آزمــون تحمــل 
اتصــال کوتــاه، جریــان نامــي و پایــداري حرارتــي در مــدار قــرار 
ــرداري  ــره ب ــان به ــاه از زم ــدت 6 م ــون م ــم اکن ــت و ه گرف
تعــداد 6 دســتگاه از آن میگــذرد. اســتکي، هزینــه خریــد 
تیغههــاي مذکــور را از شــرکتهاي ایتالیایــي و یــا آلمانــي بــراي 
هــر واحــد بیــش از 360 میلیــون ریــال دانســت و گفــت: ایــن 
هزینــه در طــرح بومــي ســازي شــده نزدیــک بــه 140 میلیــون 
ــل  ــال مــي باشــد کــه در صــورت حمایــت هــاي بیشــتر قاب ری
ــوه مــي  ــد انب ــه صــورت کامــل و تولی ــد و بومــي ســازي ب تولی
باشــد. وي در پایــان ازحمایــت هــاي معاونــت اجــراي پروژههــا، 
ــرژي و  ــه ان ــت ناحی ــوس، مدیری ــاي ق ــرات کورهه ــد تعمی واح
ــرکت  ــي و ش ــرکتهاي داخل ــه ش ــن مجموع ــیاالت و همچنی س
احیــا فرآینــد آپادانــا کــه نقــش مهندســي فعالــي در دســتیابي 

ــد قدردانــي نمــود. ــه هــدف فــوق ایفــا کردن ب

ــوالد مبارکــه اصفهــان در گفــت  ــي ف ــروش و بازاریاب معــاون ف
ــگار روزنامــه »فرصــت امــروز« ضمــن  ــا خبرن ــاه ب وگویــي کوت
ــاز  ــن نی ــه تاریخچــه عملکــردي فوالدمبارکــه در تأمی اشــاره ب
ــازار  ــده ب ــود از آین ــل خ ــوالدي تحلی ــاي ف ــه ورقه ــل ب داخ
فــوالد و اســتراتژیهاي شــرکت فوالدمبارکــه درحــوزه بازاریابــي 
و فــروش را ارائــه نمــود. در ادامــه توجــه خواننــدگان عزیــز را 
ــوان  ــه عن ــه ب ــوالد مبارک ــي کنیم.ف ــب م ــب جل ــن مطل ــه ای ب
ــد  ــا ســهم 50درصــدي از تولی ــه ب ــن فوالدســاز منطق بزرگتری
ــد و  ــا تولی ــون ب ــرداري تاکن ــره ب ــداي به ــوالد کشــور، از ابت ف
ــوالدي،  ــوالت ف ــواع محص ــن ان ــون ت ــش از 85میلی ــه بی عرض
تأمیــن نیــاز صنایــع پاییــن دســتي نظیــر خودروســازي، لولــه و 
پروفیــل ســاختماني، انتقــال ســیاالت، صنایــع بســتهبندي و... 
ــد  ــرض میدان ــر خــود ف ــرار داده و ب ــي خــود ق ــت اصل را اولوی
ــت از تولیــد  ــگاه یــک صنعــت مــادر و در جهــت حمای در جای
ــه  ــه ب ــا توج ــال کند.ب ــالت را دنب ــن رس ــواره ای ــل هم داخ
ــه ســبب  ــر ب ــازار داخــل طــي ســالهاي اخی اینکــه تقاضــاي ب
رکــود در بخشــهاي محــرک مصــرف فــوالد کشــور دچــار افــت 
چشــمگیري شــد و از 11.5 میلیــون تــن در ســال 90 بــه حدود 
8.5 میلیــون تــن در ســال گذشــته رســید و همزمــان واردات 
ــا اســتفاده از کــد تعرفــه هــاي 4درصــدي فوالدهــاي  فــوالد ب
ــت  ــدید قیم ــش ش ــه اي و کاه ــزوج و اختصــاص ارز مبادل مم
ــغ  ــن بال ــون ت ــه 3.7 میلی ــرد و ب ــه شــدت رشــد ک ــي، ب جهان
شــد کــه رشــدي 32درصــدي نســبت بــه ســال قبــل داشــت، 
ــدي هــاي خــود  ــا و توانمن ــه قابلیته ــا توجــه ب ــه ب فوالدمبارک

توانســت بخشــي از افــت تقاضــاي داخــل را از طریــق افزایــش 
حضــور در بــازار صــادرات جبــران کنــد. بــا ایــن حــال کاهــش 
شــدید قیمــت هــاي جهانــي و افزایــش واردات در کنــار افــت 
ــازهاي  ــه فوالدس ــنگیني را متوج ــار س ــل، فش ــاي داخ تقاض
داخــل کــرد بــه گونــه اي کــه صنعــت فــوالد کشــور در ســال 
گذشــته تنهــا بــا 55درصــد ظرفیــت خــود اقــدام بــه فعالیــت 
کــرده اســت. ایــن واقعیــت تلــخ در حالــي رخ داد کــه توســعه 
ــعه  ــتراتژیک آن در توس ــت اس ــت اهمی ــه عل ــوالد ب ــت ف صنع
ــا  ــداز ت اقتصــادي و اشــتغال کشــور در اهــداف ســند چشــم ان
ــذاري شــده اســت  ــي هدفگ ــاي فعل ــر ظرفیته ــش از دو براب بی
ــال  ــت و ح ــن صنع ــودن ای ــر ب ــرمایه ب ــه س ــه ب ــا توج ــه ب ک
ــا  ــت و پ ــال دس ــه در ح ــش ک ــن بخ ــاالن ای ــي فع و روز فعل
ــم  ــن چش ــق ای ــود هســتند، تحق ــاي خ ــظ بق ــت حف زدن جه
انــداز دشــوار خواهدبــود. دولــت یازدهــم نیــز از ابتــداي ســال 
جــاري و البتــه دیرتــر از ســایر کشــورهاي تولیدکننــده فــوالد 
ــد و  ــه 20درص ــد ب ــا از 15درص ــه ه ــش تعرف ــه افزای ــدام ب اق
ــره  ــق به ــدگان از طری ــرار واردکنن ــاي ف ــردن راهه ــدود ک مس
ــه در  ــرد ک ــزوج ک ــاي مم ــاي فوالده ــه ه ــد تعرف ــري از ک گی
ــه  ــش تعرف ــرعت افزای ــه س ــه ب ــورها ک ــایر کش ــا س ــه ب مقایس
واردات را عملیاتــي کردنــد دیرتــر اقــدام کــرد. هرچنــد اعمــال 
ــد  ــي میتوان ــاي جهان ــر قیمته ــش اخی ــار افزای ــه در کن تعرف
ــا توجــه  ــا ب ــوالد کشــور امیدبخــش باشــد، ام ــراي صنعــت ف ب
ــال  ــاي دو س ــا قیمته ــوز ب ــي هن ــاي جهان ــه قیمته ــه اینک ب
قبــل از آن فاصلــه زیــادي دارد تــداوم پوشــش حمایتــي 
ــو  ــه ج ــت. البت ــرده اس ــه ک ــروري و موج ــري ض ــه را ام تعرف
روانــي حاصــل از قیمتهــاي جهانــي کــه ســبب افزایــش نســبي 
ــر  ــه نبــود تقاضــاي مؤث ــا توجــه ب قیمتهــاي داخلــي شــده و ب
داخلــي بــه نظــر میرســد ایــن رونــد ادامــه دار نبــوده و انتظــار 
ایجــاد رونــق محســوس در بــازار فــوالد بــراي ســال جــاري دور 
ــه صــادرات در  ــاکان توجــه ب ــن کم از دســترس باشــد، بنابرای
کنــار تأمیــن نیــاز داخــل اجتنــاب ناپذیــر اســت، همچنــان کــه 
دولتمــردان نیــز همــواره افزایــش صــادرات غیرنفتــي و کاهــش 

ــد. ــرار داده ان ــه درآمدهــاي نفتــي را مــورد توجــه ق ــکا ب ات
ــاص  ــده خ ــي قاع ــاي صادرات ــر در بازاره ــور مؤث ــه حض البت
خــود را دارد و حمایــت بیشــتر دولــت در ایــن زمینــه را 
صادرکننــدگان  مهــم  هــاي  دغدغــه  از  یکــي  و  میطلبــد 
تثبیــت یــا کاهــش نــرخ دالر در مقابــل تــورم داخلــي 
ــد را افزایــش و درآمدهــاي  اســت کــه قیمــت تمامشــده تولی
صادراتــي شــرکتها را متأثــر از ایــن تثبیــت میکنــد. اگــر نــرخ 
ــر  ــت تدبی ــه کار دول ــروع ب ــداي ش ــي در ابت دالر 3700تومان
و امیــد همزمــان بــا نــرخ تــورم داخلــي افزایــش یافتــه بــود، 
اســتراتژیهاي صادراتــي دولــت محتــرم بیــش از پیــش محقــق 
ــل تولیــد در داخــل  ــي و قاب و امــکان واردات کاالهــاي مصرف

ــرد ــدود میک را مح
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محمــود اکبــری، معــاون فــروش و بازاریابــی شــرکت فوالدمبارکه 
ــرکت  ــگاه ش ــه جای ــاره ب ــا اش ــوص و ب ــن خص ــان در ای اصفه
ــوالد  ــت: ف ــار داش ــع اظه ــر صنای ــان دیگ ــه در می فوالدمبارک
ــمال  ــه و ش ــاز خاورمیان ــن فوالدس ــوان بزرگتری ــه عن ــه ب مبارک
ــی  ــوالد کشــور م ــد ف ــا دارای ســهم 50 درصــدی از تولی آفریق
باشــد. ایــن شــرکت از ابتــدای بهــره بــرداری تاکنــون بــا تولیــد 
ــوالدی  ــواع محصــوالت ف ــن ان ــون ت و عرضــه بیــش از 85 میلی
ــتراتژیک  ــتی و اس ــن دس ــع پایی ــرک صنای ــور مح ــت، موت تخ
ــل را  ــد داخ ــی از تولی ــرد حمایت ــواره رویک ــوده و هم ــور ب کش
ــرار داده و در  ــود ق ــرلوحه کار خ ــی س ــالت اصل ــوان رس ــه عن ب
ــط و  ــزرگ و متوس ــده ب ــد کنن ــدود 900 تولی ــر ح ــال حاض ح
نزدیــک بــه 3000 مصــرف کننــده کوچــک، محصــوالت فــوالد 
ــا ســهم حــدود 5  ــن شــرکت ب ــد. ای ــه را مصــرف میکنن مبارک
درصــدی از تولیــد ناخالــص داخلــی بخــش صنعــت، نقــش مؤثــر 
ــن  ــع پایی ــق صنای ــری و رون ــکل گی ــکاری در ش ــل ان و غیرقاب
ــرای بیــش از 350 هــزار نفــر اشــتغال  ــا نمــوده و ب دســتی ایف
مســتقیم و غیرمســتقیم در کشــور  ایجــاد نمــوده اســت، پــس 
ــداوم  ــالب اســالمی، ت ــم انق ــره عظی ــن ثم ــی ای ــد و بالندگ رش

ــود. ــع خواهــد ب ــات و ســرزندگی ســایر صنای بخــش حی
اکبــری،  شــرایط گذشــته، حــال و آینــده فوالدمبارکــه را تشــریح 
نمــود و افــزود: طــی ســال هــای اخیــر رونــد کاهــش مصــرف در 
بــازار داخــل بــه ســبب رکــود در بخــش هــای محــرک مصــرف 
ــه  ــت، بطوریک ــته اس ــه داش ــتمر ادام ــور مس ــه ط ــور ب فوالدکش
ــن در  ــون ت ــت  از 11.5 میلی ــوالدی تخ ــوالت ف ــرف محص مص
ــالوه  ــت. ع ــل یاف ــن تقلی ــون ت ــدود 8.5 میلی ــه ح ــال 89 ب س
ــه  ــت ب ــوالدی تخ ــوالت ف ــی واردات محص ــد افزایش ــن، رون برای
کشــور، بــه ســبب نبــود پوشــش تعرفــه ای مناســب، طــی ایــن 
مــدت ادامــه داربــوده و واردات در ســال 94 کــه عمدتــاً در 
محــدوده تولیــدات داخلــی بــوده حــدود 83 درصــد باالتــر از دو 
ســال قبــل آن و 32 درصــد بیشــتر از ســال 93 رشــد را نشــان 
ــواع محصــوالت فــوالدی تخــت  میدهــد بــه طــوری کــه ورود ان
ــت.  ــن گذش ــد هزارت ــون و هفتص ــه میلی ــرز س ــور، از م ــه کش ب
ــوالد  ــدگان ف ــب تولیدکنن ــا اغل ــد ت ــبب گردی ــل س ــن عوام ای
ــد،  ــر از ظرفیــت خــود فعالیــت نماین ــار، بســیار پاییــن ت باالجب
تــا جاییکــه در ســال 94 ، ظرفیــت بهــره بــردای شــده شــرکت 
هــای تولیدکننــده محصــوالت فــوالدی تخــت کشــور، بــه حــدود 
53 درصــد رســید و فــوالد مبارکــه نیــز بــرای اولیــن بــار کمتــر 
از ظرفیــت خــود فعالیــت نمــود.  ایــن واقعیــت تلــخ در حالــی رخ 
داده کــه توســعه صنعــت فــوالد بــه عنــوان یکــی از مهــم تریــن 
ــم  ــند چش ــه در س ــور ک ــبی در کش ــت نس ــع دارای مزی صنای
ــر  ــش از 2/5 براب ــد )بی ــن تولی ــون ت ــا 55  میلی ــداز 1404 ت ان
ظرفیــت فعلــی( هــدف گــذاری گردیــده و فــوالد مبارکــه نیــز بــا 
ــد را  ســهم 45 درصــدی نقــش عمــده ای در آن ایفــا مــی نمای
بــا چالــش جــدی مواجــه نمــوده اســت.  بــا توجــه بــه شــرایط 
ــدم  ــورت ع ــت، در ص ــن صنع ــودن ای ــر ب ــرمایه ب ــی و س فعل
حمایــت هــای الزم از ســوی دولــت محتــرم، دســت یابــی بــه آن 
بســیار دشــوار خواهــد بــود. معــاون فــروش و بازاریابــی شــرکت 
فوالدمبارکــه واردات محصــوالت فــوالدی را مهــم تریــن چالــش 
خوانــد و تصریــح کــرد: تولیدکننــدگان جهانــی فــوالد هرچند، در 
ســال گذشــته باکاهــش شــدید قیمــت فــروش محصــوالت روبــرو 
شــدند امــا بــا توجــه بــه کاهــش چشــمگیر قیمــت مــواد اولیــه 
و انــرژی در جهــان، تولیدکننــدگان جهانــی فــوالد توانســتند بــا 
ــش  ــی از کاه ــرژی، بخش ــه و ان ــد مواداولی ــه خری ــش هزین کاه
درآمــد حاصــل از کاهــش قیمــت  فــروش محصــوالت و حاشــیه 
ــی ســنگ  ســود خــود را جبــران نماینــد )کاهــش قیمــت جهان
آهــن از 168 دالر بــر تــن بــه حــدود 47 دالر بــر تــن و نفــت از 
ــا شــرایط  ــه حــدود 40 دالر( ام ــش از 100 دالر ب بشــکه ای بی
بــرای تولیدکننــدگان داخلــی کامــاًل بــر عکــس بــود و عــالوه بــر 
کاهــش قیمــت فــروش محصــوالت، افزایــش قیمــت مــواد اولیــه 
و انــرژی را هــم تجربــه کردنــد کــه ایــن امــر فشــار مضاعفــی را 
ــا هــدف  ــت محتــرم ب ــن اســاس دول ــر ای متوجــه آنهــا نمــود. ب
جلوگیــری از اعمــال خســارات بیشــتر  بــر صنعــت اســتراتژیک 
فــوالد از ابتــدای ســال 93  اقــدام بــه اصــالح تعرفــه هــا نمــود، 
ــای  ــروه فوالده ــه گ ــا در س ــه ه ــف تعرف ــل تعری ــه دلی ــا ب ام
ممــزوج )کیفــی( بــه میــزان 4 درصــد، ورق فــوالی بــا ضخامــت 
کمتــر از 3 میلــی متــر بــه میــزان 10درصــد و ســایر فوالدهــای 
تخــت بــه میــزان 15 درصــد، واردکننــدگان بــا بهــره گیــری از 
ــا  ــواع محصــوالت فــوالدی ب خــال موجــود، نســبت بــه واردات ان
کــد فوالدهــای ممــزوج و تعرفــه 4 درصــد اقــدام نمودنــد و عمــاًل 
اثــر تعرفــه ی وضــع شــده خنثــی گردیــد و ضربــه مهلکــی بــر 
پیکــره صنعــت فــوالد کشــور وارد آمــد. رشــد بــی ســابقه 960 
درصــدی واردات آن نســبت بــه ســال قبــل و بــه لحــاظ مقــداری 
از 203.000 تــن ســال 93 بــه حــدود 1.960.000 تــن در ســال 
94 گــواه ایــن امــر مــی باشــد.  عــالوه بــر آن باعــث گردیــد کــه 
ــت  ــه ای دول ــای تعرف ــان از درآمده ــارد توم ــدود 400 میلی ح

ــای مســتمر و  ــری ه ــا پیگی ــال ب ــن ح ــا ای ــود.  ب ــته ش نیزکاس
ــه،  ــای مربوط ــه ه ــط در وزارت خان ــان مرتب ــل کارشناس تحلی
مجــدداً موضــوع اعمــال تعرفــه هــا مطــرح و بــا اعمــال افزایــش 
ــدای ســال جــاری و مســدود شــدن راه  ــا از ابت ــه ه ــر تعرف مؤث
هــای دور زدن تعرفــه ای، امــکان افزایــش تولیــد، حفــظ و تــداوم 

اشــتغال صنایــع فــوالد مجــدداً احیــا گردیــد.
وی شــیوه قیمــت گــذاری فــوالد مبارکــه را از طریــق بــورس کاال 
ــدازی  ــال راه ان ــه دنب ــد و گفــت: از ســال 1382 تاکنــون ب خوان
بــورس کاال در کشــور )براســاس مصوبــه هیــأت محتــرم وزیــران 
ــفافیت  ــاد ش ــدف ایج ــا ه ــورای اســالمی( ب ــس ش ــت و مجل وق
ــه ضمــن عرضــه محصــوالت  ــوالد مبارک ــوالد، ف ــالت ف در معام
خــود از طریــق بــورس کاال،  همــواره بــه گونــه ای عمــل نمــوده 
ــت  ــی دریاف ــدگان نهای ــدگان و تولیدکنن ــاً مصــرف کنن ــا صرف ت
کننــده کاالی عرضــه شــده باشــند و از واســطه گــری و ســفته 
بــازی جلوگیــری بــه عمــل آیــد کــه ایــن امــر همــواره بــه تأییــد 

ســازمان هــا و ســایر مراجــع قانونــی رســیده اســت.
گــواه ایــن امــر، معاملــه حــدود 36 میلیــون تــن از محصــوالت 
فــوالد مبارکــه از ســال1384 تــا کنــون از طریــق بــورس کاال و 
عرضــه آن بــه تولیدکننــدگان نهایــی مــی باشــد کــه اطالعــات 
ــل  ــه قاب ــوالد مبارک ــورس کاال و ف ــق ســایت ب ــل آن از طری کام

دســترس اســت.
در ســنوات گذشــته همــواره قیمــت محصــوالت فــوالد مبارکــه 
ــرار داشــته اســت کــه  در حــدود قیمــت تمــام شــده واردات ق
مکانیــزم تعییــن قیمــت در بــورس مؤیــد نیــز ایــن مطلــب مــی 
ــه  باشــد، لیکــن در ســال قبــل کــه تولیــد کننــدگان چینــی ب
پشــتیبانی و پوشــش حمایتــی 17 درصــدی دولــت ایــن کشــور، 
ــه  ــه دامپینــگ و عرضــه گســترده محصــوالت خــود  ب ــدام ب اق
ــکان   ــد، ام ــه ای نمودن ــت تعرف ــدون حمای ــدف ب ــای ه بازاره
ــر قیمــت تمــام شــده از فــوالد  رقابــت و عرضــه محصــوالت زی
مبارکــه ســلب گردیــد و مشــکل وجــود تعرفــه هــای متفــاوت 
ــری  ــن نابراب ــوالد هــای ممــزوج )کیفــی(، ای ــه ف ــه تعرف از جمل
ــه در  ــوالد مبارک ــه ف ــدگان از جمل ــد کنن ــرای تولی ــه را ب عرض
ــر  ــه اگ ــوی ک ــه نح ــرد ب ــدید ک ــدگان کاال تش ــل واردکنن مقاب
مدیریــت مناســب اعمــال نمــی شــد امــکان ایجــاد بحــران هــای 
گوناگــون دور از ذهــن نبــود. بــا ایــن حــال قیمــت محصــوالت 
ــال کاهــش تقاضــای  ــه دنب ــه در ســال گذشــته ب ــوالد مبارک ف
مؤثــر در بــورس کاال، رونــد نزولــی بــه خــود گرفــت  و حــدود 
ــای  ــت ه ــش قیم ــال افزای ــه دنب ــت. ب ــش یاف ــد کاه 16 درص
جهانــی در ســال جدیــد ، مکانیــزم بــازار از طریــق رشــد نســبی 
تقاضــا در داخــل ســبب اندکــی افزایــش در قیمــت هــا شــد بــا 
ــازار داخــل وارد  ــان ب ــه اینکــه هــم چن ــا توجــه ب ــن حــال ب ای
ــا  ــاکان 7 ت ــوالد کم ــای ف ــت ه ــل نشــده، قیم ــق کام ــاز رون ف
10 درصــد پاییــن تــر از قیمــت هــای ســال 93 مــی باشــد کــه 
بدیــن ترتیــب ادعــای افزایــش ناگهانــی 65 درصــدی قیمت ورق 
داخلــی از ســوی برخــی افــراد قویــاً  از واقعیــت بــه دور اســت.

ــاره  ــا اش ــه، ب ــرکت فوالدمبارک ــی ش ــروش و بازاریاب ــاون ف مع
ــا  ــزود: ب ــه اف ــوالد مبارک ــوالت ف ــادرات محص ــرایط ص ــه ش ب
ــا  ــی ب ــای صادرات ــور در بازاره ــرایط حض ــه  ش ــه اینک ــه ب توج
ــر  ــل مؤث ــی از عوام ــت یک ــوده و رقاب ــاوت ب ــل متف ــازار داخ ب
ــی  ــروش داخل ــاوت قیمــت هــای ف و تأثیرگــذار مــی باشــد، تف
ــری بدیهــی اســت کمــا اینکــه  ــا ام ــی دنی ــی در تمام و صادرات
در کشــوری نظیــر چیــن کــه بــزرگ تریــن صادرکننــده فــوالد 
ــالف  ــا اخت ــی ب ــی و صادرات ــوالت داخل ــت محص ــان اس در جه
قیمــت عرضــه مــی گــردد و تولیدکننــدگان جهــان نظیــر 
چیــن، کــره ی جنوبــی و ... در ســال گذشــته بخشــی از زیــان 
صادراتــی خــود را از محــل فــروش داخلــی جبــران نمــوده انــد. 
ــت،  ــد ثاب ــواره بای ــی هم ــای صادرات ــت ه ــر آن سیاس ــالوه ب ع
بــا دوام و بلندمــدت باشــد. بــر ایــن اســاس فــوالد مبارکــه بــا 
ــه قابلیــت هــا و توانمنــدی هــای خــود طــی ســنوات  توجــه ب
گذشــته  توانســته بخشــی از اُفــت تقاضــای داخــل  و نــه تمامــی 
ــران  ــادرات جب ــازار ص ــور در ب ــش حض ــق افزای آن را از طری
ــه ســال قبــل  نمایــد. کاهــش فــروش فــوالد مبارکــه نســبت ب
آن و موجــودی بــاالی محصــوالت  نیمــه تمــام در انبارهــا گــواه 
ــا ایــن حــال هــرگاه  ایــن کاهــش شــدید تقاضــا مــی باشــد. ب
تقاضــای داخلــی افزایــش یافتــه ســهم فــروش داخلــی آن هــم 
رشــد داشــته اســت. بــا عنایــت بــه مــوارد فــوق و بــا توجــه بــه 
ــه  ــی هفت ــی ط ــای جهان ــت ه ــات قیم ــی ثب ــی و ب ــد نزول رون
هــای اخیــر و هــم چنیــن نبــود چشــم انــداز  اطمینــان بخــش 
ــی  ــا عامل ــدت، تنه ــاه م ــا در کوت ــر تقاض ــد مؤث ــه رش در زمین
کــه مــی توانــد روزنــه امیــدی بــرای تولیــد کننــدگان داخلــی 
ــی  ــای فعل ــه ه ــی تعرف ــش حمایت ــظ پوش ــد، حف ــوالد باش ف
اســت کــه اعمــال خدشــه بــرآن بــه مثابــه ضربــه دیگــری بــر 
ــزه ســرمایه  ــن انگی ــن رفت ــوالد کشــور، از بی ــت ف ــره صنع پیک
ــم  ــند چش ــداف س ــق اه ــدم تحق ــش و ع ــن بخ ــذاری در ای گ

ــود. ــداز خواهــد ب ان

»	واردات	بی	رویه	«		بالی	جان	»	فوالد	«

اولیــن کنفرانــس بیــن المللــي نمونــه بــرداري و پایــش آالینــده هــاي محیــط زیســت بــا مشــارکت دانشــگاه تهــران و 
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت در غالــب 13 کارگاه تخصصــي از تاریــخ 12 الــي 15 اردیبهشــت مــاه در محــل دانشــگاه 

تهــران و بــا حضــور بیــش از 38 کشــور برگــزار گردیــد .
شــرکت فــوالد مبارکــه بــا مشــارکت فعــال در ایــن کنفرانــس و همــکاري مؤثــر بــا ســازمان حفاظت محیــط زیســت در بخش ســخنراني نیز 
بــا حضــور محســن ســتاري و مجیــد آیــت کارشناســان ایــن شــرکت بــه عنــوان رئیــس کارگــروه صنعــت فــوالد در بخــش صنایــع فرآیندي 
اقــدام بــه ارائــه کارگاهــي تحــت عنــوان »پارامترهــاي قابــل پیــش بینــي و محتمــل در انــدازه گیــري و پایــش آالینــده هــا در صنایــع آهن و 

فــوالد«، نمودنــد کــه مــورد توجه حاضریــن و تقدیــر مســئولین برگــزاري کنفرانــس قرارگرفت.
گفتنــي اســت، در مراســم افتتاحیــه ایــن کنفرانــس دکترمعصومــه ابتــکار معــاون رئیــس جمهــور و رئیــس ســازمان حفاظت محیط زیســت 
کشــور در خصــوص برنامــه هــاي آن ســازمان در بخــش پایــش و انــدازه گیــري آالینــده هــاي محیطزیســت مطالبــي ارائــه نمــود و در ادامــه 
دکتــر متصــدي معــاون محیــط زیســت انســاني ســازمان حفاظــت محیــط زیســت وخانــم مهنــدس پیــروز بخت رئیــس ســازمان اســتاندارد 
کشــور نیــز درخصــوص تدویــن و بازنگــري در اســتانداردها و افزایــش اســتانداردهاي اجبــاري بــه منظــور ایجــاد راهکارهــاي قانونــي و شــفاف 
ســازي در مرحلــه تشــخیص و برخــورد بــا واحدهــاي آالینــده در راســتاي تحقــق مســئولیتهاي دولــت جمهــوري اســالمي ایــران و همچنین 

براســاس تعهــدات بینالمللــي پذیرفتــه شــده و بخصــوص تعهــد ایــران درکنفرانــس اخیــر کشــور پاریــس بــه ایــراد ســخن پرداختند.

تأمین	نیاز	صنایع	پایین	دستی	،	اولویت	فوالد	مبارکه	اصفهان

بومی	سازی	تیغه	های	ایزوالتورسوییچ	های	فشارقوی	63	کیلوولت	

حضور	فعال	شرکت	فوالد	مبارکه	در	اولین	کنفرانس	بین	المللی	محیط	زیست	



نصــب و راه انــدازی تجهیــزات کنتــرل 
از راه دور جرثقیــل هــای ســقفی ناحیــه 

نــورد ســرد 

ــاي  ــروژه ه ــي پ ــین فن ــران: تکنس ــمیم ای ش
مهندســي کارخانــه  از اجــراي پــروژه تجهیزات 
کنتــرل از راه دور جرثقیــل هــاي ســقفي 
ناحیــه نــورد ســرد خبــرداد و گفــت: ریمــوت 
کنتــرل هــاي نصــب شــده در جرثقیــل هــاي 
ایــن ناحیــه از بهتریــن وباکیفیــت تریــن 
ــامل  ــوده وش ــرل )HBC( ب ــوت کنت ــوع ریم ن

ــد. ــي باش ــده م ــتنده وگیرن ــزات فرس تجهی
مجیــد محمــدي افــزود: درخواســت ایــن پروژه 
جهــت بررســي ،ارائــه طــرح و اجــراء از طــرف 
ــه  ــي کارخان ــه مهندس ــرد ب ــورد س ــه ن ناحی
ارســال گردیــد کــه در ایــن خصــوص پــس از 
بررســي موقعیــت هــا ونقشــه هــاي جرثقیــل 
ــروژه طراحــي و  ــورد نظــر،  پ هــاي ســقفي م
بصــورت کلیــد دردســت بــه  پیمانــکار مربوطه 

واگــذار شــد .
ــل  ــتگاه از جرثقی ــد : 20  دس ــادآور ش وي ی
ــورد ســرد درتاریــخ  8  هــاي ســقفي ناحیــه ن
ــد  ــرل  مجهزگردی ــوت کنت ــه ریم /1395/2 ب
ــان  ــراز کارکن ــداد 120 نف ــه تع ــن اینک ، ضم
ایــن ناحیــه آموزشــهاي الزم راهبــري جهــت 
ــد را  آمــوزش  ــن سیســتم جدی اســتفاده از ای

ــد. دیدن
محمــدي در ادامــه بــه مزایــاي اســتفاده ازایــن 
ــت:  ــود و گف ــاره نم ــا اش ــرل ه ــوت کنت ریم
اســتفاده از ریمــوت کنتــرل هــا ایــن توانایــي 
ــا  ــه اپراتورمــي دهــد کــه از کــف کارگاه ب را ب
ــد ،  ــرل نمای ــل راکنت ــتري جرثقی ــت بیش دق
ضمــن اینکــه صرفــه جوئــي در زمان،کاهــش 
هزینــه هــا ،افزایــش کارائي،کاهــش خســتگي 
اپراتورهــا، انتخــاب زاویــه دیــد بهتــر و باالبردن 
ــه  از دیگــر  ــب ایمنــي در ســایت کارخان ضری
مزایــاي اجــراي ایــن پــروژه بشــمار مــي آیــد.
وي در پایــان ازهمــکاري مدیریــت ناحیــه 
نــورد ســرد، امــور خریــد ، تعمیــرات جرثقیــل 
هــاي ســقفي، دفتــر فنــي تعمیــرات ناحیــه و 
واحــد آمــوزش فــوالد مبارکــه اصفهــان کــه در 
اجــراي ایــن پــروژه همــکاري نمودنــد، تشــکر 

وقدردانــي نمــود.

ــادی  ــت اقتص ــکاری  هیئ ــای هم تقاض
ــرکت  ــا ش ــان ب ــم آلم ــت تورینگ ایال

ــان ــه اصفه ــوالد مبارک ف
شــمیم ایــران - وزیــر اقتصــاد وعلــوم جامعــه 
دیجیتــال ایالــت تورینگــن آلمــان بــه همــراه 
وفعــاالن  بازرگانــان  از  40نفــري  هیئــت 
اقتصــادي ایــن کشــور روز پنجشــنبه 30 
ــد  ــه بازدی ــوالد مبارک ــاه از ف ــت م اردیبهش
ــا خطــوط  ــر آشــنایي ب ــالوه ب ــا ع ــد ت نمودن
تولیــد ایــن بنــگاه اقتصــادي از پتانســیل 
فوالدســاز  بزرگتریــن  هــاي  وتوانمنــدي 

ــد. ــد گردن ــره من ــه به خاورمیان
ولفگانــگ تیفــن ِز درگفتگــوي اختصاصــي بــا 
ــه حضــور خــود  ــا اشــاره ب ــگار فــوالد ب خبرن
ــت تورینگــن آلمــان  ــت اقتصــادي ایال و هیئ
در شــرکت فوالدمبارکــه گفــت: فرآیندتولیــد 
کــه  شــرکت  ایــن  فــوالدي  محصــوالت 
ــوژي  ــا تکنول ــک و ب ــاًل اتوماتی ــورت  کام بص
پیشــرفتهاي تولیــد میشــود مــا را تحــت 

ــرارداد. ــراوان ق ــر ف تأثی
وي صنایــع فــوالدي را یکــي از بنیــادي 
ــت:  ــت و گف ــور دانس ــع هرکش ــن صنای تری
ــاد  ــزایي در اقتص ــر بس ــوالدي تأثی ــع ف صنای
ــرات آن  ــتون فق ــع س کشــورها دارد و در واق
کشــور اســت و کشــوري کــه ســتون فقــرات 
ایمنــي داشــته باشــد پیشــرفت قابــل توجهي 

ــت. ــد داش خواه
تیفــن ِز بــا اشــاره بــه نشســتي کــه بــا دکتــر 
بهــرام ســبحاني مدیــر عامــل شــرکت داشــت 
افــزود: بــا توافــق انجــام شــده ایــران باجامعــه 
بیــن المللــي، ایــران وارد برهــه جدیــدي 
شــد کــه مبنــاي ایــن فصــل جدیــد، احتــرام 
بــراي  اراده  و  شــفاف  گفتگــوي  متقابــل، 
همــکاري هــاي بیشــتر مــي باشــد و بــا ایــن 
تدبیــر ایــران مــي توانــد جایــگاه هــم طــراز 
ــس  ــاز پ ــي ب ــن الملل ــع بی ــود را در جوام خ
ــان  ــز خواه ــان نی ــن می ــا در ای ــه م ــرد ک گی
همــکاري هــاي دو جانبــه بــا ایــران و شــرکت 

ــتیم. ــه هس فوالدمبارک
ــدار دکتــر  بنــا برهمیــن گــزارش در ایــن دی
بهــرام ســبحاني و جمعــي از معاونیــن و 
مدیــران شــرکت فــوالد مبارکــه حضــور 
ــه  ــه ب ــل فوالدمبارک ــه مدیرعام ــتند ک داش
ــران  ــوالد در ای ــت  ف ــرایط صنع ــریح ش تش
وجهــان پرداخــت وگــزارش مبســوطي از 
فرآینــد تولیــد محصــوالت در فــوالد مبارکــه 
ــه  ــوالد مبارک ــروه ف ــرکتهاي گ ــي ش و معرف

ــود. ــه نم ارای
مدیرعامــل شــرکت فــوالد مبارکــه بــا اشــاره 
بــه ســفر هیئتهــاي اروپایــي بــه ایــران گفــت: 
ــراي  ــه باشــد و ب ــا دوجانب ــکاري ه ــد هم بای
ــع مالــي و ســرمایه  ــوژي و مناب تأمیــن تکنول
ــتفاده  ــرف اس ــیلهاي دو ط ــذاري از پتانس گ

نماییــم.

فــن  ملــي  -دوازدهمیــن جشــنواره  ایــران  شــمیم 
آفرینــي شــیخ بهایــي بــا حضــور وزیــر علــوم، تحقیقــات 
و فنــاوري، رئیــس شــهرک علمــي و تحقیقاتــي اصفهــان، 
نماینــده یونســکو، دبیــر کل انجمــن تکنوپولــي جهانــي، 
مدیــر مرکــز منطقهــاي ISTIC و بیــش از 100 ســرمایه 
گــذار از کشــورهاي کــره جنوبــي، عمــان، فنالنــد، 
ــم  ــان مقی ــان و ایرانی ــتان، آلم ــن، پاکس ــه، چی فرانس

ــد. ــزار ش ــان برگ ــي اصفه ــل عباس ــارج در هت خ
ــگار فــوالد، در جشــنواره ملــي شــیخ  ــه گــزارش خبرن ب
بهایــي کــه بــا هــدف ترویــج و توســعه فنآفرینــي، 
ــوان  ــه عن ــان ب ــن آفرین ــي ف ــوآوري، معرف ــت و ن خالقی
ــان و ایجــاد  ــش بنی موتورحرکــت و توســعه اقتصــاد دان
فضــاي تعامــل در میــان فعــاالن عرصــه هــاي مختلــف 
ــرکت  ــود ش ــي ش ــزار م ــاله برگ ــر س ــي ه ــن آفرین ف
فوالدمبارکــه بــا برپایــي غرفــه در ایــن جشــنواره 

ــت. ــاوت داش ــوري متف حض
ــه  ــعه فوالدمبارک ــق و توس ــي مدیرتحقی ــهرام عباس ش
در ایــن خصــوص گفــت: یکــي از طرحهــاي جالــب 

توجــه در جشــنواره امســال 
یــا  »نشــا«  طــرح  اجــراي 
ــه  ــاط« ب ــروع ارتب ــه ش »نقط
ــن  ــره بی ــاي مذاک ــوان فض عن
ــازمانهاي  ــرمایهگذاران و س س
بــزرگ بــا فــن آفرینــان و 
ــرمایه  ــاي س ــان فرصته صاحب
ــا«  ــرح »نش ــود. ط ــذاري ب گ
ــن  ــار در ای ــتین ب ــراي نخس ب
جشــنواره اجــرا شــد تــا از آن 

طریــق طرحهــاي متقاضــي ســرمایه گــذاري بــه ســرمایه 
ــرکت  ــه ش ــوند ک ــي ش ــده، معرف ــوت ش ــذاران دع گ
ــارکت  ــا« مش ــرح »نش ــان در ط ــه اصفه ــوالد مبارک ف
جــدي داشــت و در طــول زمــان اجــراي ایــن طــرح بــه 
ــه)  ــای نوآوران ــرح ه ــان ط ــا صاحب ــره ب ــو و مذاک گفتگ
پانــزده طــرح( پرداخت.همچنیــن ســه طــرح ، فــرآوري 
ســرباره گــرم و ســرد )ناحیــه فــوالد ســازي ( ، بریکــت 
ســازي آهــک )ناحیــه آهــن ســازي ( و احــداث نیــروگاه 

و  )انــرژي  خورشــیدي 
ســیاالت ( بــه عنــوان فرصــت 
گــذاري  ســرمایه  هــاي 
مبارکــه  فــوالد  شــرکت 
جهــت جــذب ســرمایه گــذار 

معرفــي گردیدنــد.
ــت،  ــي اس ــزارش حاک ــن گ ای
ایــن  اختتامیــه  مراســم 
ــر  ــور دکت ــا حض ــنواره ب جش
معــاون  ســتاري  ســورنا 
ــان   ــتاندار اصفه ــور، اس ــس جمه ــاوري رئی ــي و فن علم
ــان  ــي اصفه ــل عباس ــتاني در هت ــئوالن اس ــایر مس و س
برگــزار شــد کــه دکتــر مهــدي کشــمیري رئیــس 
شــهرک علمــي و تحقیقاتــي اصفهــان در ایــن مراســم بــا 
بیــان اینکــه فضــاي جشــنواره امســال فضایــي جدیــد و 
نوآورانــه بودگفــت: مســئوالن اســتاني و ســرمایه گــذاران 
بــه خوبــي از ایــن جشــنواره حمایــت کردنــد و اگــر ایــن 

ــد. ــل نمیش ــا حاص ــن موفقیته ــود ای ــتیباني نب پش

کشــمیري بــا اشــاره بــه 2 رویکــرد اصلــي جشــنواره ملي 
فــن آفرینــي شــیخ بهایــي افــزود: ملــي شــدن جشــنواره 
و ایجــاد فضــاي تعامــل ســرمایه گــذار و ایــده پــردازان 
2 رویکــرد اصلــي جشــنواره بــود کــه قصــد داریــم ایــن 
جشــنواره را بــه محلــي بــراي تجمــع فعــاالن حــوزه فــن 

آفرینــي تبدیــل کنیــم.
ــي  ــوع کارآفرین ــا موض ــي ب ــمینار آموزش ــزاري س برگ
و  فنآفرینــي  المللــي  بیــن  فرصتهــاي  و  اجتماعــي 
ــن  ــرکتهاي ف ــب و کار، داوري ش ــاي کس داوري طرحه
آفریــن رشــد یافتــه از دیگــر برنامــه هــاي دوازدهمیــن 
ــان  ــي در اصفه ــیخ بهای ــي ش ــي فنآفرین ــنواره مل جش
ــر  ــردازان برت ــده پ ــه از ای ــم اختتامی ــود و در مراس ب
دوازدهمیــن جشــنواره ملــي فــن آفرینــي شــیخ بهایــي 

ــد. ــل ش تجلی
بنــا بــر ایــن گــزارش،  در دوازدهمیــن جشــنواره ملــي 
ــه  ــرکت فوالدمبارک ــي از ش ــیخ بهای ــي ش ــن آفرین ف
نیــز بــا اهــداء لــوح بــه منظــور اجــراي طــرح » نشــا« 

ــه عمــل آمــد. ــر ب تقدی

شــمیم ایــران- نخســتین گردهمایــي مدیــران ایمیــدرو 
در ســال 95 بــا محوریــت »  برنامــه هــا و چشــم انــداز 
معــدن و صنایــع معدنــي در اقتصادمقاومتــي » بــه 

میزبانــي فــوالد مبارکــه برگــزار گردیــد.

در ایــن گردهمایــي رییــس هیــأت عامــل ایمیــدرو بــه 
ــع  ــدن و صنای ــداز مع ــم ان ــا و چش ــه ه ــریح برنام تش
معدنــي در اقتصــاد مقاومتــي پرداخــت و مدیــران 
ــدرو  ــاي ایمی ــرح ه ــان ط ــا و مجری ــرکت ه ــل ش عام
نیــز  بــه ارائــه اهــدف و برنامههــاي مجموعههــاي خــود 

ــد. ــال 95 پرداختن در س
در ایــن گردهمایــي دکتــر بهــرام ســبحاني مدیرعامــل 
ــامدگویي  ــن خوش ــان ضم ــه اصفه ــرکت فوالدمبارک ش
ــه شــرایط فوالدمبارکــه گفــت:  ــا اشــاره ب ــه حضــار ب ب
تولیدکننــده ورق  بزرگتریــن  شــرکت فوالدمبارکــه 
ــا  ــمال آفریق ــه و ش ــت در خاورمیان ــوالدي تخ ــاي ف ه
اســت کــه بــا ســهم بیــش از 50 درصــدي در کشــور و 
ــا توانســته  ــه و شــمال آفریق 22 درصــدي در خاورمیان
بخــش عمــده اي از نیــاز بــازار داخــل و خــارج را 

ــد. ــن نمای تأمی
ســبحاني فوالدمبارکــه را بزرگتریــن تولیدکننــده آهــن 
ــون  ــت بیــش از 11میلی ــا ظرفی ــان ب اســفنجي در جه
تــن در ســال خوانــد و افــزود: ارزش فعلــي گــروه 
ــال اســت  فوالدمبارکــه معــادل 200 هــزار میلیــارد ری
ــز  ــي نی ــرکت بورس ــن ش ــزرگ تری ــوان ب ــه عن ــه ب ک
شــناخته شــده اســت و توانســته ســهم یــک درصــدي 
تولیــد ناخالــص داخلــي و ســهم 5 درصــدي در تولیــد 
ناخالــص ملــي در بخــش صنعــت را از آن خــود نمایــد.

مدیرعامــل فوالدمبارکــه، ایــن شــرکت را تنهــا شــرکت 
فــوالدي خوانــد کــه بــه صــورت زنجیــره اي از ســنگ 
ــا محصــول نهایــي در حــال فعالیــت اســت و  معــدن ت
ــن  ــون در ای ــي تاکن ــدد و مهم ــاي متع ــزود: فعالیته اف
بنــگاه صنعتــي صــورت گرفتــه امــا برخــي از مهمتریــن 
فعالیتهایــي کــه در مــدت اخیــر بــا همــکاري و همدلــي 
کارکنــان فوالدمبارکــه بــه آن دســت یافتیــم را میتــوان 
چنیــن برشــمرد: توســعه ســبد محصــوالت در راســتاي 
ــت و  ــع نف ــازان و صنای ــاز خودروس ــه نی ــخگویي ب پاس
گاز در محیطهــاي تــرش و شــیرین و همچنیــن اجــراي 
طرحهــاي توســعه بــا ســاخت و بهــره بــرداري واحدهاي 
فوالدســازي ماننــد هرمــزگان ، فوالدســپید دشــت و .... 
ــه در همیــن راســتا توســعه ظرفیــت هــاي گــروه  البت
فوالدمبارکــه بــا امضــاي ســه قــرارداد در ســفر رییــس 
محتــرم جمهــور بــه رم شــامل توســعه فوالدهرمــزگان، 
ــر  ــرم از دیگ ــورد گ ــط دوم ن ــت و خ ــپید دش فوالدس
فعالیتهــاي مهمــي اســت کــه در فوالدمبارکــه محقــق 

گردیــده اســت.
ــون  ــدود 10 میلی ــروش ح ــد و ف ــبحاني تولی دکترس
ــته را  ــال گذش ــي 10 س ــژه در ط ــاي وی ــن فوالده ت
ــر  ــه ذک ــم فوالدمبارک ــاي مه ــر از فعالیته ــي دیگ یک
کــرد و ادامــه داد: بــا امضــاء ســند همــکاري بــا شــرکت 
فوالداکســین و تولیــد ورق هــاي خــاص توانســتیم قطع 
وابســتگي بــه ورق هــاي مــورد نیــاز صنعــت نفــت و گاز 
ــا تولیــد  ــر ایــن ب در کشــور را شــاهد باشــیم، عــالوه ب
ورقهــاي آج دار و رنــگ چــروک بــه ســوي تولیــد 

ــم. ــه ای ــز رفت ــر نی ــزوده باالت ــا ارزش اف محصــوالت ب
فــروش  محــل  از  فوالدمبارکــه  درآمــد  ســبحاني 
ــل توجــه  محصــوالت خــود را از ســال 82 تاکنــون قاب
ــارد  ــزار میلی ــا 10 ه ــال 93 ب ــت: در س ــد و گف خوان
تومــان بیــش از همــه ســالهاي گذشــته درآمــد کســب 
کردیــم و در ســال 94 بــه دلیــل رکــود بــازار داخــل و 
افــت قیمتهــاي جهانــي فــوالد بــا کاهــش 19درصــدي 
ــا  ــي ب ــازار جهان ــه ب ــا جاییک ــدیم ت ــه ش ــروش مواج ف
افــت 60 درصــدي قیمــت ورق از 550 دالر به 260 دالر 
رســید کــه در داخــل هــم مجبــور شــدیم بــا توجــه بــه 
انجــام واردات کاهــش قیمــت و کاهــش درآمــد داشــته 

باشــیم در حالــي 
ــا  ــه ه ــه هزین ک
ــته  ــش داش افزای

اســت.
دربــاره  وي 
ش  و فــر
ت  ال محصــو
مبارکــه  فــوالد 
افــزود: در طــي 
ــس از  ــالهاي پ س
بــرداري،  بهــره 
فــروش  میــزان 
 70 محصــوالت 
تــن  میلیــون 

ــارج  ــازار خ ــن در ب ــون ت ــل و 16 میلی ــازار داخ در ب
ــارد  ــر 35 میلی ــغ ب ــروش بال ــن ف ــه ارزش ای ــوده ک ب
دالر میباشــد کــه بــا صــادرات حــدود 16 میلیــون تــن 
ــث ارزآوري  ــون باع ــدا تاکن ــوالدي از ابت ــوالت ف محص
ــم  ــده ای ــور ش ــراي کش ــارد دالر ب ــش از 6.5 میلی بی
ــي  ــاي جهان ــته در بازاره ــه توانس ــد فوالدمبارک و برن

شــود. تثبیــت 
ــاروا  ــه ن ــه ب ــواردي ک ــي از م ــه داد: یک ــبحاني ادام س
ــدن  ــک ش ــود خش ــت زده میش ــه تهم ــه فوالدمبارک ب
زایندهــرود اســت ولــي ســهمي کــه فوالدمبارکــه 
میلیــون   29 داشــته  رود  زاینــده  آب  برداشــت  از 
مترمکعــب بــوده کــه حــدود یــک درصــد ســهم آبریــز 
ــه  ــرف آب فوالدمبارک ــع مص ــت. در واق ــرود اس زاینده
ــور و  ــتحصال کل کش ــل اس ــد از آب قاب ــدم درص 3 ص
16 درصــد آب مصرفــي فوالدســازان داخلــي اســت در 
صورتیکــه حــدود 50 درصــد فــوالد تولیــدي در کشــور 

ــود. ــد میش ــه تولی ــا در فوالدمبارک تنه
ــرف آب  ــش مص ــه کاه ــاره ب ــا اش ــبحاني ب ــر س دکت
ــرکت  ــه در ش ــي ک ــا اقدامات ــت: ب ــه گف در فوالدمبارک
فوالدمبارکــه انجــام شــده توانســتیم بــراي تولیــد هــر 
تــن فــوالد، میــزان مصــرف آب را 68 درصــد نســبت به 
طراحــي اولیــه کاهــش دهیــم یعنــي از 16.6 مترمکعب 
بــر تــن بــه رقــم 5.33 مترمکعــب بــر تــن برســانیم کــه 
ــوالدي  ــده ف ــرکت تولیدکنن ــک ش ــم در ی ــن رق همی
ــر  ــب ب ــتیل 6 مترمکع ــد تاتااس ــان مانن مطــرح در جه
تــن فــوالد اســت و ایــن رقــم کاهــش مصــرف آب در 
حالــي عملــي شــده کــه طــي 25 ســال گذشــته شــاهد 
رشــد تولیــد بودهایــم و تمامــي آب مصرفــي در فرآینــد 

تولیــد، دوبــاره مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد.
در  همچنیــن  مبارکــه  فــوالد  شــرکت  مدیرعامــل 
ــاره تأمیــن  ــه اقتصــاد مقاومتــي، درب راســتاي توجــه ب
داشــت:  اظهــار  داخــل کشــور  از  فــوالد  قطعــات 

کارخانــه فوالمبارکــه توســط شــرکتهاي اروپایــي

ــن  ــور تأمی ــه منظ ــه ب ــد ک ــدازي ش ــي و راهان طراح
قطعــات یدکــي و مصرفــي از داخل،گروهــي بــا عنــوان 
ــه  ــوس در فوالدمبارک ــي معک ــازي و مهندس ــي س بوم
ــه  ــت ک ــن را داش ــئولیت ای ــه مس ــت ک ــکل گرف ش
ــواد  ــي و م ــات یدک ــههاي قطع ــات و نقش ــام اطالع تم
ــازندگان  ــار س ــا در اختی ــد ت ــي کنن ــي را بررس مصرف
داخلــي قراردهیــم و نتیجــه ایــن اقدامــات ایــن شــده 
کــه  بــا ســعي و تــالش مجدانــه کارکنــان فوالدمبارکــه 
از ســال 1390 موضــوع بومیســازي و اســتفاده از تــوان 
ــا  ــت ت ــوت گرف ــه ق ــي در فوالدمبارک ــازندگان داخل س
جاییکــه توانســتیم در ســال 94 بیــش از 82 درصــد از 
ــدگان  ــه را از تولیدکنن ــاز فوالدمبارک ــورد نی ــات م قطع

تأمیــن  داخلــي 
ــن  ــه ای ــم ک کنی
تکیــه  بــا  امــر 
تجــارب  بــر 
مدیــران داخلــي 
کشــور و همــت 
ن  گا کننــد لید تو
شــده  عملــي 
صرفــه  و  اســت 
حاصــل  جویــي 
از بومــي ســازي 
یدکــي  قطعــات 
و تجهیــزات بــه 
ــي  ــورت تجمع ص
در فاصلــه 81 تــا 94 بــه بیــش از 2000 میلیــارد تومان 

ــردد. ــغ گ بال
مدیرعامــل فوالدمبارکــه چالــش هــاي پیــش روي 
ــل تأمــل  ایــن بنــگاه صنعتــي در مســیر توســعه را قاب
خوانــد و تصریــح کــرد: بــا اینکــه فوالدمبارکــه همــواره 
ــع تأکیــد دارد  ــر بهرهــوري و اســتفاده بهینــه از مناب ب
امــا همچنــان ایــن واحــد صنعتــي بــا چالشــهایي روبــرو 
ــن  ــش تعیی ــداف از پی ــه اه ــي ب ــه دســت یاب اســت ک
شــده را بــا ســختي همــراه میســازد. تأمیــن حاملهــاي 
ــن ســنگ آهــن و  ــرق، تأمی ــد آب، گاز و ب ــرژي مانن ان
گندلــه مــورد نیــاز داخلــي، تأمیــن منابــع مالــي ارزان 
قیمــت مــورد نیــاز جهــت اجــراي طــرح هــاي توســعه 
و محدودیــت در زیرســاخت هــاي حمــل و نقــل ریلــي، 
ــواردي  ــه م ــا از جمل ــکله ه ــي و اس ــاده اي و دریای ج
اســت کــه در کنــار هزینــه هــاي مالــي ســنگین 
فوالدســازان کشــور در حــدود 3 هــزار میلیــارد تومــان 
در ســال باعــث شــده تــا پیمــودن مســیر توســعه را بــا 

ســختي همــراه ســازد.
ســبحاني رونــد بهبــود بهــره وري منابــع انســاني جهــت 
ــو از  ــوان الگ ــه عن ــه ب ــي ک ــاي جهان ــه رقب ــیدن ب رس
آنهــا یــاد میکنیــم را مهــم دانســت و افــزود: اســتاندارد 
ایــن بهــره وري در دنیــا 1050 تــن فــوالد بــه ازاي هــر 
نفــر اســت در صورتــي کــه ایــن رقــم در فوالدمبارکــه 
ــا  ــم ب ــه امیدواری ــر اســت ک ــر نف ــه ازاي ه ــن ب 385 ت
ــت  ــش ظرفی ــعه و افزای ــاي توس ــرح ه ــدازي ط راهان
تولیــد، چالــش تــورم نیــروي انســاني را برطــرف کنیــم 

تــا بــه اســتانداردهاي جهانــي نزدیــک شــویم.
ــر ایــن گــزارش دکترمهــدي کرباســیان، معــاون  ــا ب بن
وزیرصنعــت، معــدن و تجــارت و رئیــس هیــأت عامــل 
ســازمان توســعه و نوســازي معــادن و صنایــع معدنــي 
ــه  ــا اشــاره ب ــران ایمیــدرو ب ــي مدی ــران در گردهمای ای
ــدن و  ــرد مع ــور، راهب ــادرات مح ــدات ص ــه تولی اینک
ــت:  ــت گف ــي اس ــاد مقاومت ــي در اقتص ــع معدن صنای
صادراتــي شــدن تولیــدات معدنــي و صنایــع معدنــي از 
راهبــرد هــاي اساســي ایــن بخــش در اقتصــاد مقاومتي 

محســوب مــي شــود.
ــح کــرد:  ــوق تصری ــب ف ــر مطل ــد ب ــا تأکی کرباســیان ب
در ســال گذشــته چنانچــه شــاهد صــدور 4.2 میلیــون 
تــن فــوالد نبودیــم، ایــن صنعــت در کشــور بــه شــدت 
ــه  ــي اســت ک ــن در حال ــد و ای ــي ش ــران م ــار بح دچ
ــت بیــش  ــا اف ــن بخــش ب ــدات ای ــي تولی قیمــت جهان
از 50 درصــدي همــراه شــده بــود. ســال گذشــته 
بحــران عمیــق بخــش معــدن و صنایــع معدنــي وجــود 
داشــت کــه همچنــان گریبانگیــر صنعــت فــوالد هســت. 
مشــکالت جهانــي ســبب شــده بســیاري از کارخانــه هــا 
بــا نیمــي از ظرفیــت تولیــد فعالیــت کننــد امــا ایــران 

ــا رویکــرد صادراتــي در صنعــت فــوالد کــه  توانســت ب
زنجیــره باالیــي از محصــوالت را در برمــي گیــرد بخــش 

زیــادي از چالــش هــا را پشــت ســربگذارد.
ــش  ــي نق ــع معدن ــدن و صنای ــش مع ــزود: بخ وي اف
ــه  ــد ب ــد بتوان ــي دارد و بای پررنگــي در اقتصــاد مقاومت
وظایــف خــود بــراي اعتــالي ایــن حــوزه از اقتصــاد ملي 
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــا ه ــد. ســال گذشــته ب عمــل کن
ــم امــا کمیتــه نقدینگــي  کســري بودجــه مواجــه بودی
ــام  ــه انج ــي ک ــاي هفتگ ــش ه ــا پای ــازمان ب ــن س ای
میــداد توانســت عــالوه بــر عبــور از بحــران، بــه تزریــق 
اعتبــار و نقدینگــي بــه طــرح هــا ادامــه دهــد بــه طوري 
کــه هیــچ طرحــي دچــار رکــود و توقــف نشــد. پروژههــا 
ــه  ــروژه اي ب ــچ پ ــت وهی ــرد و ســرعت گرف حرکــت ک
ــا  ــا جاییکــه ب ــف نشــد ت ــي متوق ــل مشــکالت مال دلی
همــه کاســتیها ایمیــدرو توانســت موفــق باشــد. درواقــع 
ایمیــدرو نســبت بــه ســال 92 پیشــرفت قابــل توجهــي 
ــود را  ــتند خ ــم توانس ــته ه ــرکتهاي وابس ــت و ش داش

ــد . بازســازي کنن
ــه  ــا توجــه ب ــادآور شــد: ســال گذشــته ب کرباســیان ی
وجــود تحریــم هــا، نــه تنهــا بــراي صنعــت، بلکــه بــراي 

کشــور ســال ســختي بــود.
رییــس هیــأت عامــل ایمیــدرو، تحــرک در طــرح هــا و 
گشــایش هــاي مالــي را از نتایــج برجــام توصیــف کــرد 
ــام،  ــش از برج ــا پی ــه ت ــي ک ــت: در حال ــار داش و اظه
شــرکت هــاي صاحــب نــام خارجــي حاضــر بــه پاســخ 
دادن بــه تقاضــاي طــرف هــاي ایرانــي نبودنــد امــا پس 
ــداد، طــرف هــاي خارجــي دســت همــکاري  از آن روی
ــز  ــه آن نی ــه نتیج ــد ک ــران دراز کردن ــوي ای ــه س ب
امضــاي تفاهمنامههــاي ســرمایه گــذاري و همــکاري بــا 

ــود. ــي ب ــزرگ جهان شــرکتهاي ب
ــاي  ــت ه ــر را از حمای ــن ام ــدرو، ای ــل ایمی مدیرعام
ــت  ــات دول ــالب و زحم ــم انق ــري معظ ــردم و رهب م
دانســت و گفــت:  اخیــراً در ســومین نشســت اقتصــادي 
ــد،  ــام ش ــوییس انج ــخ س ــه در زوری ــا ک ــران و اروپ ای
بانکهــاي اروپایــي آمادگــي خــود را بــراي تأمیــن 
ــد در  ــد هــر چن ــران اعــالم کردن ــار پروژههــاي ای اعتب
ــم  ــط خواهی ــن رواب ــدن ای ــترده ش ــاهد گس ــده ش آین

شــد.
کرباســیان دربــاره عملکــرد ایمیــدرو در ســال 94 
ــي  ــافي، از اقدامات ــاي اکتش ــت ه ــعه فعالی ــت: توس گف

ــزا ــه اف ــي ب ــک فراوان ــه کم ــت ک اس
یــش فعالیــت هــاي معدنــي در راســتاي اقتصــاد 
مقاومتــي مــي کنــد. بــه گفتــه وي، همــکاري بخــش 
ــه در بیــش از 4  ــرژي اتمــي ک ــا ســازمان ان معــدن ب
دهــه اخیــر بــي ســابقه بــوده در ســال گذشــته عملــي 
ــادر  ــر ن ــف 6 عنص ــرات آن، کش ــي از ثم ــد و یک ش

ــت. ــزي اس ــران مرک ــدوده ای ــي در مح خاک
بیمــه  ســرمایه  11برابرشــدن  داد:  ادامــه  وي 
ــه  ــي و رســیدن ب ســرمایهگذاري فعالیــت هــاي معدن
ــتیبان  ــاد پش ــن نه ــي ای ــارد تومان ــرمایه 110میلی س

ــت. ــل اس ــال قب ــات س ــر اقدام ــدن، از دیگ مع
ــرکت  ــت از ش ــت: حمای ــاره گف ــن ب ــیان در ای کرباس
ــش  ــه نق ــي از جمل ــط معدن ــک و متوس ــاي کوچ ه
ــاد  ــیر اقتص ــدوق در مس ــن صن ــه ای ــت ک ــي اس های

ــده دارد. ــر عه ــي ب مقاومت
ــال 95  ــزود: در س ــدرو اف ــل ایمی ــأت عام ــس هی ریی
نیــز عــالوه بــر توســعه فعالیــت هــاي اکتشــافي،  
طرحهــاي اســتاني فــوالد بــه مــرور وارد مــدار تولیــد 
ــد  ــرح تولی ــدن ط ــال ش ــن فع ــوند. همچنی ــي ش م
کنســانتره و ســرباره تیتانیــوم کــه از دهــه هــاي 
گذشــته بــر جــاي مانــده نیــز از برنامــه هــاي امســال 

ــت. اس
کرباســیان تصریــح کــرد: در ســال جــاري، ارزش 
ــه 680  ــد ب ــد ش ــدازي خواه ــه راه ان ــي ک طرحهای

میلیــون دالر مــي رســد.

ــرام  ــر به ــوالد، دکت ــگار ف ــزارش خبرن ــه گ شــمیم ایران-ب
ســبحاني مدیرعامــل شــرکت ضمــن تبریک اعیاد شــعبانیه 
ــج( از  ــرت ولیعصر)ع ــر وحض ــي اکب ــرت عل ووالدت حض
مدیــران وکارکنــان شــرکت بــه لحــاظ تولیــد محصــوالت 
کیفــي و مطرح شــدن )برنــد( محصــوالت فــوالد مبارکه در 
بازارهــاي داخلــي و خارجــي تقدیر وتشــکر نمود و هــدف از 
برگــزاري ایــن گردهمایي را اســتفاده از نظرات وپیشــنهادات 

رؤســا و سرپرســتان در تصمیمــات کالن شــرکت و بهبــود 
وتســهیل فرآینــد خریــد و مدیریــت درخواســتهاي نواحــي 

شــرکت و جلوگیــري ازمــوازي کاري عنــوان کــرد.
ــد را  ــت خری ــزارش مدیری ــه گ ــبحاني در ادام دکترس
بــراي شــرکت کننــدگان تشــریح نمــود ودر پایــان 
ــا  ــود فرآینده ــورد بهب ــاي الزم درم ــم رهنموده مراس
وتســهیل دســتورالعمل هــاي امورخریــد و قراردادهــا را 

ــود. ــه نم ــدگان ارای ــرکت کنن ــه ش ب
ــاي  ــي در فض ــم اندیش ــن ه ــه ای ــت در ادام ــي اس گفتن
صمیمــي، تعــدادي از معاونیــن و مدیــران و سرپرســتان 
نظــرات وپیشــنهادها و راهکارهاي الزم را درمورد مســایل 
ــه  ــد کمیت ــه مقررگردی ــد ک ــه نمودن ــده ارای ــرح ش مط
هایــي جهــت عملیاتــي نمــودن تصمیمــات اتخــاذ شــده 

تشــکیل گــردد.
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درخشش	شرکت	فوالد	مبارکه	در	دوازدهمین	جشنواره	ملی	فن	آفرینی	شیخ	بهایی

نخستین گردهمایي مدیران ایمیدرو در سال 95 با محوریت 
	»		برنامه	ها	و	چشم	انداز	معدن	و	صنایع	معدني	در	اقتصادمقاومتي	«

	به	میزباني	فوالد	مبارکه	برگزار	گردید.

جلسه	هم	اندیشی	مدیر	عامل	شرکت	با	مدیران	،	رؤسا	و	سرپرستان	

اخبار	کوتاه
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ــه  ــل وپایان ــل ونق ــي اداره کل حم ــط عموم ــر رواب ــه برت ــمیم ایران-رتب ش
ــنجي ــش وافکارس ــاني ،پژوه ــالع رس ــان در اط ــتان اصفه ــاي اس ه

ــتان  ــاي اس ــه ه ــل وپایان ــل ونق ــي اداره کل حم ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
اصفهــان: دریازدهمیــن جشــنواره برتریــن هــاي روابــط عمومــي وارتباطــات  
هــا  عمومــي  وآثارروابــط  عملکــرد  ســنجش  هــدف  بــا  کــه  اســتان 
ــاق  ــاي ات ــش ه ــالن همای ــل س ــه  درمح ــف ک ــات مختل درمحورهاوموضوع
بازرگانــي اســتان اصفهــان برگــزار شــداداره کل حمــل ونقــل وپایانــه هــاي 
اســتان اصفهــان باعنایــت بــه راي هیــات داوران ایــن جشــنواره رتبــه برتــردر 
ــود اختصــاص داد. ــه خ ــش وافکارســنجي را ب ــاني ،پژوه بخــش اطــالع رس
ــط  ــات، رواب ــارات، ارتباط ــات ، انتش ــانه ها، تبلیغ ــق رس ــانی از طری اطالع رس
عمومــی الکترونیــک، مراســم  و مناســبت ها، نظــارت، برنامه ریــزی و ارزیابــی، 
ــط  ــای رواب ــازی و ارتق ــری، توانمندس ــمعی و بص ــیو س ــازی و آرش مستندس
ــن  ــه مهمتری ــو از جمل ــای ن ــنجی و ایده ه ــش و افکارس ــا، پژوه عمومی ه
ــات داوران اســت  ــن جشــنواره  توســط هی ــی آثارای ــورد ارزیاب ــای م محوره

ــن  ــر درای ــرات برت ــزارو از نف ــان برگ ــي اصفه ــاق بازرگان ــال درات ــه هرس ک
ــه عمــل مــي آیــد. ــز تقدیرب ــا تندیــس هــاي طالئــي ،نقــره وبرن زمینــه ب

»داریــوش وکیلــی« بــا حکــم معــاون رئیــس 
جمهــور و رئیــس بنیــاد شــهید و امــور 
ایثارگــران بــه عنــوان مدیــرکل بنیــاد شــهید 
و امــور ایثارگــران اســتان اصفهــان منصــوب 

شــد.
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران شــهر، متــن حکــم 
حجــت االســالم و المســلمین ســید محمدعلــی 

ــت: ــرح اس ــن ش ــه ای ــهیدی، ب ش
»جناب آقای داریوش وکیلی

با سالم
نظــر بــه تعهــد، شایســتگی، تجــارب ارزنــده و 
عالقه منــدی شــما بــه جامعــه ایثارگــری، جنابعالــی 
امــور  و  بنیــاد شــهید  بــه عنــوان مدیــرکل  را 
ایثارگــران اســتان اصفهــان منصــوب می نمایم.بــدون 
ــواده معظــم آن هــا،  شــک ایثارگــران گرانقــدر و خان
ــه  ــالمی، طالی ــالب اس ــتحکم انق ــتوانه های مس پش
داران عرصه هــای دفــاع مقــدس و حامیــان حاضــر در 
همــه صحنه هــای نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی 

می باشــند.
خدمــت بــه ایــن عزیــزان بنــا بــه فرمایــش حضــرت 
امــام راحــل )ره( خدمــت بــه نبــی اکــرم )ص( اســت 
و بــه فرمــوده مقــام معظــم رهبــری تکریــم شــهیدان 
ــای  ــم دل ه ــت، تکری ــالص اس ــار و اخ ــم ایث تکری
نورانــی و جانهــای لبریــز از صفــا و نورانیــت اســت.

ــم  ــرار دادن اصــول حاک ــا ســرلوحه ق ــد اســت ب امی
بــر دولــت تدبیــر و امیــد و در جهــت تعالــی مــادی 
و معنــوی کشــور، بــا بســیج تمــام امکانــات و 
ســرمایه های هــای ســازمان، بــا رویکــردی فرهنگــی 
تــالش مضاعفــی را بــرای خدمــت بــه بهتریــن 
ــن  ــوی، تبیی ــادی و معن ــاد م ــدا در ابع ــدگان خ بن
حــق عظیــم شــهدا و ایثارگــران، آکنــدن عطــر 
ــار و  ــگ ایث ــج فرهن ــه و تروی ــهادت در کل جامع ش

ــد. ــه کار گیری ــن ب ــو احس ــه نح ــهادت ب ش
توفیــق جنابعالــی را در خدمتگــزاری بــه نظــام 
ــال  ــزد متع ــالمی از درگاه ای ــوری اس ــدس جمه مق

خواســتارم.«
الزم بــه ذکــر اســت، ســردار عبــداهلل کریمــی 
ــاد و  ــس بنی ــاور رئی ــوان مش ــه عن ــادی ب حارث آب
ــتان  ــران اس ــور ایثارگ ــاد شــهید و ام سرپرســت بنی
ــه  ــت و ب ــوده اس ــئولیت ب ــده دار مس ــان عه اصفه
عنــوان مشــاور رییــس بنیــاد شــهید و امــور ایثارگران 
ــز  ــی نی ــوش وکیل ــد داد. داری ــت خواه ــه فعالی ادام
پیــش از ایــن معــاون مدیــر کل و سرپرســت بنیــاد 
ــوده  شــهید و امــور ایثارگــران منطقــه 2 اصفهــان ب

ــت اس

نماینــده بســیح مردمــی عــراق )الحشــد الشــعبی( گفــت عــراق 
ــام  ــایه مق ــر س ــران اســت و اگ ــوری اســالمی ای ــون جمه مدی
معظــم رهبــری و رشــادت های ســردار قاســم ســلیمانی نبــود، 

امــروز عــراق وجــود نداشــت .
شــمیم ایران-بــه نقــل از صــدا و ســیما ، حجــت االســالم ســید 
ــجد  ــزار مس ــر و نمازگ ــزاران زائ ــع ه ــینی در جم ــد حس حمی
ــه  ــامرا ب ــوی س ــراق از س ــرد: ع ــار ک ــران اظه ــدس جمک مق
ــود  ــری ب ــای تکفی ــره گروه ه ــه در محاص ــورت 360 درج ص
ــرار داشــت  و دو ســوم عــراق در دســت گروه هــای تکفیــری ق
ــکان  ــن م ــراق در ای ــت ع ــی از مل ــه نمایندگ ــن ب ــب م و امش
ــان و  ــلمین جه ــر مس ــی ام ــم و ول ــری معظ ــدس از رهب مق
همچنیــن مجاهــد وفــادار ایشــان حــاج قاســم ســلیمانی تشــکر 
می کنــم و از خداونــد متعــال طــول عمــر بــا برکــت و صحــت 

ــتارم. ــان را خواس ــالمت ایش و س
نماینــده بســیج مردمــی عــراق ادامــه داد: مــا در ســامرا 
ــه  ــم ک ــت داده بودی ــز را از دس ــه چی ــم و هم ــره بودی محاص
ــه  ــش ب ــام نیروهای ــا تم ــالم ب ــپاه اس ــده دالور س ــن فرمان ای
ــت  ــود حمای ــر نب ــد و محاصــره را شکســت و اگ ــا آم کمــک م
ــم  ــت می گوی ــه صراح ــران ب ــالمی ای ــوری اس ــری و جمه رهب

ــت. ــود نداش ــی وج ــروز عراق ام
حســینی تصریــح کــرد: اگــر ایــن برادری هــا و رشــادت ها 
ــال و نجــف  ــزی نداشــت و ســامرا، کرب ــراق چی ــروز ع ــود ام نب
هماننــد مدینــه تلــی از خــاک بــود و اگــر بــه مــا اجــازه بــرای 

ــم. ــاک بودی ــی خ ــاهد کم ــا ش ــد م ــم می دادن ــارت ه زی

وی در بخــش دیگــری از ســخنانش بــه میزبانــی مســیر تــردد 
ــت:  ــرد و گف ــاره ک ــران اش ــدس جمک ــجد مق ــزاران مس نمازگ
ــی را  ــران شــدیم در طــول مســیر صحنه های ــا وارد ای ــی م وقت
دیــدم کــه نمونه هــای آن را در کربــال دیــده بــودم، آن اتفــاق 
ــط  ــینی توس ــن حس ــاله در اربعی ــر س ــه ه ــی ک ــم مردم عظی

ــورد. ــم می خ ــی رق ــران ایران ــرادران و خواه ب
ــن  ــدن ای ــا دی ــن ب ــزود: م ــراق اف ــعبی ع ــد الش ــده حش نماین
ــتی از  ــران درخواس ــاالی زائ ــم ب ــی و حج ــای مردم صحنه ه
ــرا  ــل از ف ــال قب ــر س ــه ه ــران دارم ک ــدس جمک ــجد مق مس
رســیدن اربعیــن حســینی از عالقه منــدان زیــارت اربعیــن 
ــه  ــد چــرا ک ــا بدهن ــه م ــان را ب ــد و اســامی آن ــام کنن ــت ن ثب
ملــت عــراق منــت زوار ایرانــی اباعبــداهلل الحســین )ع( را دارد 
ــف و  ــال، نج ــا در کرب ــای م ــام خانه ه ــه درب تم ــه طوریک ب

ــت.م.ایمنا ــاز اس ــی ب ــرای پذیرای ــن ب کاظمی

آمــوزش و تحقیقــات مجلــس شــورای  عضــو کمیســیون 
ــد  ــگاه الزم را در رون ــی جای ــات محل ــت: تحقیق ــالمی گف اس

بررســی صالحیــت نامزدهــا نــدارد .
 تحقیقــات محلــی جایــگاه الزم را در رونــد بررســی صالحیــت 

نامزدهــا نــدارد
جــواد هــروی در خصــوص تحقیقــات محلــی بــه عنــوان یکــی 
از مراحــل بررســی صالحیــت کاندیداهــا، اظهــار داشــت: بعــد 
ــاز و  ــد س ــالمی بای ــالب اس ــر انق ــال از عم ــت 37 س از گذش
کار مناســب تــری بــرای شناســایی و ســنجش افــراد، آن هــم 
ــرار  پســت هایــی ماننــد نمایندگــی مجلــس مــورد اســتفاده ق

دهیــم.
نماینــده مــردم قائنــات و زیرکــوه در مجلــس شــورای اســالمی 
ــس شــورای  ــی مجل ــده کنون ــم نماین ــر بخواهی ــرد: اگ ــان ک بی
اســالمی را بــه خاطــر یــک تشــابه اســمی، رد صالحیــت کنیــم، 
ــی و  ــای الکترونیک ــتگاه ه ــب دس ــه در قال ــم ک ــی کن ــر م فک
ــده ای را  ــک نماین ــت. ی ــول نیس ــل قب ــاوری قاب ــرفت فن پیش
متهــم بــه داشــتن مشــکل قضائــی کردنــد در حالــی کــه فــرد 
ــی  ــوده اســت، مســئله قضائ ــده ب ــام نماین ــم ن ــه ه دیگــری ک

داشــته اســت.
آمــوزش و تحقیقــات مجلــس شــورای  عضــو کمیســیون 
اســالمی ادامــه داد: ایــن موضــوع بــرای یــک نظــام پســندیده 
ــده در  ــزد ش ــراد نام ــای اف ــت ه ــی صالحی ــه بررس ــت ک نیس
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــی م ــای محل ــایی ه ــا شناس ــات را ب انتخاب

ــد. ده

ــوان  ــال در تحقیقــات عن ــه طــور مث ــان اینکــه ب ــا بی هــروی ب
ــاردی  ــت میلی ــا قیم ــه ای را ب ــده ای خان ــه نماین ــود ک می ش
خریــداری کــرده اســت در حالــی کــه اصــال چنیــن موضوعــی 
واقعیــت نداشــته اســت، متذکــر شــد: تحقیقــات محلــی 
بــرای صالحیــت افــراد کامــال ســنتی اســت و ســمت و ســوی 
ــروی افــراد  ــا آب ــه خــود مــی گیــرد و ب ــه ب شــخصی و مغرضان

ــازی مــی شــود. ب
وی افــزود: اگــر تحقیقــات محلــی بایــد انجــام شــود، بایــد بــا 
اطالعــات دقیــق انجــام شــود. در برخــی مواقــع دســتگاه هــای 
ــد  ــی هن ــه م ــان ارائ ــورای نگهب ــه ش ــی را ب ــی اطالعات نظارت
ولــی شــورای نگهبــان آن هــا را رد مــی کنــد و بــر خــالف آن 
نظــر مــی دهــد کــه ایــن موضــوع نشــان مــی دهــد، تحقیقــات 

محلــی جایــگاه الزم را نــدارد

تحقیقات	محلی	جایگاه	الزم	را	در	روند	بررسی	صالحیت	نامزدها	ندارند.اگر	سایه	رهبری	و	رشادت	های	سلیمانی	نبود،عراق	وجود	نداشت	
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس:نماینده بسیح مردمی عراق )الحشد الشعبی(:

ــتانداری  ــی اس ــور عمران ــاون ام ــران- مع ــمیم ای ش
اصفهــان گفــت : دراولیــن جمعــه مــاه مبــارک 
ــه در مصــالی  ــاز جمع ــزاری نم رمضــان شــاهد برگ
ــود .اولیــن نمــاز جمعــه  بــزرگ اصفهــان خواهیــم ب
ــی  ــزار م ــان برگ ــالی  اصفه ــان در مص ــاه رمض م

شــود
محمــد علــی طرفــه در مراســم بهــره بــرداری 
از یــک هــزار و 31 طــرح مخابراتــی در اســتان 
ــزود: همــکاری بخــش خصوصــی باعــث  اصفهــان اف
ــی و ورزشــگاه  ــی همچــون مصل ــه طرحهای شــده ک
ــود. ــل ش ــرعت بیشــتری تکمی ــا س ــان ب ــش جه نق
رســول زرگــر پــور اســتاندار اصفهــان نیــز پیــش از 
ایــن اعــالم کــرده بــود کــه بــا موافقــت نماینــده ولی 
ــی  ــان، مصل ــه اصفه ــام جمع ــتان و ام ــه در اس فقی
بــزرگ شــهر اصفهــان بــه بهــره بــردار ی مــی رســد 

و نمــاز عیــد فطــر در ایــن مــکان برگــزار مــی شــود. 
ــه گفتــه اســتاندار اصفهــان برگــزاری آییــن نمــاز  ب
ــان،  ــش جه ــدان نق ــام ومی ــجد ام ــه در مس جمع

ــت. ــکل اس ــراران مش ــرای نمازگ ب
نمازجمعــه اصفهــان سالهاســت کــه بــه علــت نبــود 
ــان  ــش جه ــی نق ــدان تاریخ ــب درمی ــل مناس مح
و مســجد امــام در ضلــع جنوبــی ایــن میــدان 
برگــزار مــی شــود و بــه لحــاظ کمبــود فضــا و نبــود 
ــرای  ــکالتی را ب ــتی مش ــی و بهداش ــی رفاه خدمات

ــت . ــرده اس ــاد ک ــزاران ایج نمازگ
ــزرگ  ــالی ب ــاخت مص ــروژه س ــی پ ــات اجرای عملی
کالن شــهر اصفهــان بــا هــدف اقامــه نمــاز جمعــه و 
اجــرای برنامــه هــای فرهنگــی و مذهبــی در جنــوب 
ایــن کالنشــهر از ســال 1374 آغــاز شــده اســت امــا 

رونــدی کنــد را طــی کــرده اســت.

مدیــر روابــط عمومــی شــهرداری زریــن شــهر نیــز در آئیــن بزرگداشــت 
ــا عــرض تبریــک روز روابــط عمومــی  روز ارتباطــات و روابــط عمومــی ب
ــرای  ــهر ب ــن ش ــهردار زری ــتقبال ش ــن اس ــی از حس ــکر و قدردان و تش
ــالش  ــات و ت ــی از زحم ــا قدردان ــن ب ــت و همچنی ــن نشس ــزاری ای برگ
ــات  ــای ارتباط ــروز دنی ــای ام ــت: دنی ــد گف ــن واح ــان ای ــای کارکن ه
ــازمان  ــر س ــز متفک ــانی و مغ ــوان پیش ــه عن ــی ب ــط عموم ــت و رواب اس
ــداری  ــالع م ــداری و اط ــارکت م ــداری، مش ــر م ــور تفک ــر مح ــد ب بای
باشــد تــا بتوانــد در راســتای کمــک بــه اثربخشــی ســازمان موثــر باشــد 
ــن شــود و  ــت مســتمر عجی ــکار و خالقی ــی، ابت ــا نواندیشــی و نوگرای و ب
ــق  ــی منطب ــکار عموم ــه اف ــب ب ــخگویی مرت ــوالت و پاس ــا تح ــود را ب خ
ــه  ــی مجموع ــد و تعال ــث رش ــق باع ــن طری ــا از ای ــازد ت ــگ س و هماهن

شــود.
وی افــزود: امــروز شــرایط بــه گونــه ای اســت کــه احســاس بــه روابــط 
عمومــی ماننــد گذشــته نبــوده و ایــن بخــش در متــن ســازمان و جامعــه 
ــکار  ــت اف ــم مدیری ــه مه ــد و وظیف ــی کن ــت م ــته و خدم ــور داش حض

ــده دارد. ــی را برعه عموم
ــا  ــدی ب ــاوت ج ــروز تف ــان ام ــه مخاطب ــان اینک ــا بی ــری ب ــا باق علیرض
مخاطبــان گذشــته دارنــد، اضافــه کــرد: ویژگــی هــای مخاطبــان امــروز 
ــودن، سیاســی  ــه ب هوشــمندی، جســتجوگری، تنــوع طلبــی، کــم حوصل

ــن حریفــی اســت. ــی، پرسشــگری و همــه ف ــر ادعای گــری، پ

ــی  ــا، عقالی ــی ه ــط عموم ــه رواب ــودن هم ــرد: پاســخگو ب ــح ک وی تصری
ســاختن افــکار عمومــی، آگاه ســازی و اطــالع رســانی، مقابلــه بــا عــوام 
ــق  ــر، تحق ــق و تظاه ــگ تمل ــا فرهن ــه ب ــاد، مقابل ــش اعتم ــی، افزای گرای
شایســته ســاالری، جلــب مشــارکت هــای مردمــی، حرمــت گذاشــتن بــه 
ــات هســتند  ــردم دارای حــق کســب اطالع ــه م ــه اینک ــه ب انســان، توج
و جلوگیــری از شــکل گیــری و رواج شــایعه دالیــل ارتبــاط روابــط 
ــورد  ــه م ــن مجموع ــواره در ای ــه هم ــت ک ــا اس ــانه ه ــا رس ــی ب عموم

ــه اســت. ــرار گرفت ــه ق توج

شــمیم ایــران- اســتاندار اصفهــان گفــت: موانــع قوانیــن و مقــررات 
بانکــی در اعطــای تســهیالت مالــی بــه واحدهــای تولیــدی مشــکل 

دار برطــرف شــد.
اســتاندار اصفهــان: موانــع اعطــای تســهیالت بانکــی بــه واحدهــای 

تولیــدی برداشــته شــد
روابط عمومی اســتانداری اصفهان  به نقل از رسول زرگرپور 

کــه در هفتمیــن جلســه ســتاد راهبــری و مدیریــت اقتصــاد 
ــت  ــام محدودی ــزود: تم ــت، اف ــی گف ــخن م ــتان س ــی اس مقاومت
مالیاتــی، بیمــه اجتماعــی و تســهیالت بانکــی کــه باعــث مــی شــد 
اعطــای تســهیالت بــه ایــن واحدهــا ممــک نباشــد، برداشــته شــد.

وی ادامــه داد: دولــت ایــن نــوع تســهیالت را از شــمول قوانیــن و 
ــه تســهیالت  مقــررات بانــک مرکــزی اســتثناء کــرده و زمــان ارائ
از ثبــت درخواســت تــا ارائــه تســهیالت یــک مــاه در نظــر گرفتــه 

شــده اســت. 
اســتاندار اصفهــان خاطرنشــان کــرد: دولــت بــرای خــروج از 

رکــود و ورود بــه رونــق اقتصــادی در جهــت تحقــق شــعار ســال، 
ــه  ــهیالت ب ــای تس ــه اعط ــترده ای از جمل ــیار گس ــات بس اقدام
واحدهــای مشــکل دار صنعتــی، تولیــدی، کشــاورزی و خدماتــی را 

ــت. ــرار داده اس ــتور کار ق در دس
ــارد  ــزار میلی ــغ 10 ه ــب مبل ــن قال ــرد: در ای ــار ک ــور اظه زرگرپ
ــتان  ــدی اس ــد تولی ــه 600 واح ــت ب ــهیالت ارزان قیم ــال تس ری

ــود. ــی ش ــت م ــان پرداخ اصفه
اســتاندار اصفهــان بــا بیــان اینکــه ایــن تســهیالت بــه واحدهایــی 
ــت  ــرمایه ثاب ــا س ــردش و ی ــرمایه در گ ــن س ــکالت تامی ــه مش ک
ــا  ــرای واحدهــای کوچــک ب ــد پرداخــت مــی شــود، افــزود: ب دارن
ــه واحدهــای  ــال و ب کمتــر از 50 کارگــر حداکثــر 10 میلیــارد ری
متوســط تــا یکصــد کارگــر حداکثــر 30 میلیــارد ریــال تســهیالت 

پرداخــت مــی شــود.
ــاورزی  ــدی و کش ــی، تولی ــرح صنعت ــه 122 ط ــت: ب ــور گف زرگرپ
اســتان کــه بیــش از 60 درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارنــد و بدلیــل 

نبــود ســرمایه ثابــت معطــل مانــده انــد نیــز تــا ســقف 20 میلیــارد 
ریــال تســهیالت پرداخــت خواهــد شــد.

وی در بــاره واحدهــای بزرگــی کــه بیــش از یکصــد کارگــر 
دارنــد، گفــت:  بــرای ارائــه تســهیالت بــه ایــن واحدهــا از طریــق 
ســتاد مرکــزی تســهیل و رفــع موانــع ملــی تصمیــم گیــری مــی 

شــود.
زرگرپــور بــه ســامانه ›بهیــن یــاب‹ اشــاره کــرد و افــزود: 
ــد  ــی دانن ــهیالت م ــذ تس ــتحق اخ ــود را مس ــه خ ــی ک واحدهای

ــد. ــام کنن ــت ن ــامانه ثب ــن س ــد در ای بای
وی بــا تاکیــد براینکــه مدیــران بایــد بــرای رفــع مشــکالت مــردم 
جســارت بــه خــرج دهنــد و در راه رفــع مشــکالت قــدم بردارنــد، 
ــن  ــردم تدوی ــرای حــل مشــکالت م ــرارت ب ــن و مق ــزود: قوانی اف

شــده اســت نــه بــرای دو چنــدان شــدن مشــکالت.
ــدود  ــور دارای ح ــتان کش ــن اس ــی تری ــوان صنعت ــان بعن اصفه
ــط و  ــک، متوس ــدی کوچ ــی و تولی ــد صنعت ــزار و 160 واح 9 ه

بــزرگ ثبــت شــده اســت کــه حــدود 250 هــزار کارگــر در آنهــا 
ــد. ــغول کارن مش

ــر اســاس آمــار اعــالم شــده، 30 درصــد از واحدهــای صنعتــی  ب
ــا  ــز ب ــد و 40 درصــد نی ــی برن ــی بســر م ــتان در تعطیل ــن اس ای

ــد. ــود کار می کنن ــت خ ــد ظرفی ــر از 50 درص کمت

اولین	نماز	جمعه	ماه	رمضان	در	مصالی	اصفهان	برگزار	می	شود

علیرضا باقری ، مدیر روابط عمومی شهرداری زرین شهر به مناسبت گرامیداشت روز ارتباطات و روابط عمومی ها:

استاندار اصفهان:
	موانع	اعطای	تسهیالت	بانکی	به	واحدهای	تولیدی	برداشته	شد						

انتصاب	مدیرکل	بنیاد	شهید	و	امور	ایثارگران	استان	اصفهان

مخاطبان	امروز	تفاوت	جدی	با	مخاطبان	گذشته	دارند.

کسب	رتبه	برترروابط	عمومی	اداره	کل	حمل	ونقل	پایانه	های	استان	اصفهان
	در	بخش	اطالع	رساني	،پژوهش	وافکارسنجي
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شــمیم ایــران- شــهردار اصفهــان در نشســت هم اندیشــی 
روســای شــوراهای اســالمی و شــهرداران کالنشــهرهای کشــور:

ــزوم پویایــی هرچــه بیشــتر  ــر ل ــا تاکیــد ب شــهردار اصفهــان ب
ــت:  ــور گف ــازی های کش ــتان ها در تصمیم س ــی اس ــورای عال ش
ــی  ــورای عال ــه ش ــن زمین ــون در ای ــم اکن ــال ه ــن ح ــا ای ب

اســتان ها حرکتــی منفعــل دارد.
مهــدی جمالی نــژاد در نشســت هم اندیشــی روســای شــوراهای 
اســالمی و شــهرداران کالن شــهرهای کشــور کــه در تــاالر شــهر 
مشــهد برگــزار شــد، بــا بیــان ایــن مطلــب افــزود: در گذشــته 
وزارت کشــور در امــورات شــهری، نقشــی کلیــدی داشــت و در 
حــال حاضــر ایــن نقــش تنهــا بــه یــک وزارتخانــه بخشــی بــه 

جــای میــان بخشــی تبدیــل شــده اســت.
وی تصریــح کــرد: در صورتــی کــه شــوراهای اســالمی از صــدر 
تــا ذیــل ارتبــاط نظــام وار و ارگانیکــی را بــا هــم داشــته باشــند، 
ــرات  ــرده و تاثی ــل ک ــدن عم ــای ب ــدام ه ــی از ان ــد یک همانن

شــگرفی را از خــود برجــای خواهنــد گذاشــت.
شــهردار اصفهــان بــا اشــاره بــه الیحــه ای کــه از ســوی دولــت 
ــود،  ــی ش ــا م ــهرداری ه ــف ش ــث تضعی ــده و باع ــرح ش مط
عنــوان کــرد: ایــن الیحــه باعــث بــروز مشــکالت عدیــده ای در 
زمینــه مدیریــت شــهرها می شــود و شــورای عالــی اســتان هــا 
بایــد در ایــن زمینــه واکنــش مناســبی را از خــود نشــان دهــد.

ــر  ــت ب ــع مالکی ــوه توزی ــزارش از نح ــرد: گ ــان ک وی خاطرنش
ــیوه  ــا، ش ــهرداری ه ــص ش ــه و تخصی ــه خزان ــزوده ب ارزش اف
قابــل  اعتبــار  تخصیــص  و  محاســبات  دیــوان  مداخــالت 
ــه هــا از مهــم  ــار کتابخان ــر اعتب تخصیــص شــهرداری هــا نظی
ــود.م. ــه ب ــن جلس ــروز ای ــه ام ــات دستورجلس ــن موضوع تری
روابط عمومی شهرداری اصفهان

شــمیم ایــران -رییــس انجمــن حمایــت از کشــاورزان شهرســتان 
ــد  ــرداد از س ــده رود از 8 خ ــه زاین ــت: آب رودخان ــان گف اصفه
ــروب  ــه، در غ ــس از دو روز راه آب ــود و پ ــته می ش ــده رود بس زاین
دهــم خــرداد، بــه روی کشــاورزان شــرق اســتان نیــز بســته خواهد 

شــد.
محمدرضایــی اظهارداشــت: بــا بیــان اینکــه قــرار بــود آب 
زاینــده رود از دوم خــرداد بســته شــود، افــزود: طــی جلســه ای کــه 
هیئــت مدیــره نظــام صنفــی اصفهــان بــا وزیــر نیــرو و مســئوالن 
ــد  ــد، طــی بن ــزار کردن ــن ســال جــاری برگ اســتان در23 فروردی
آخــر مصوبــه قــرار بــر ایــن شــد کــه اگــر بارندگــی معنــی داری 
ــش  ــش از پی ــیم و بی ــته باش ــده رود داش ــاخه های زاین در سرش
ــرای مصــرف کشــاورزان شــرق،  بینی هــا باشــد، آب زاینــده رود ب

ــان داشــته باشــد. بیشــتر از موعــد جری
ــتان  ــی کشــاورزان شهرس ــام صنف ــره نظ ــت مدی ــن عضــو هیئ ای
اصفهــان ادامــه داد: خوشــبختانه بارندگــی در سرشــاخه های 
ــش از  ــر بی ــاری 140 میلیمت ــال و بختی ــده رود در چهارمح زاین
ــه  ــت حوض ــی مدیری ــا هماهنگ ــاد و ب ــاق افت ــا اتف ــش بینی ه پی
ــدار  ــتان و فرمان ــه ای اس ــت آب منطق ــده رود و مدیری ــز زاین آبری
ــان آب  ــرار شــد کــه شــش روز دیگــر جری و اســتاندار اصفهــان ق

ــد. ــته باش ــه داش ــده رود ادام زاین
ــس  ــد روز پ ــان آب چن ــر جری ــه اگ ــان اینک ــا بی ــی ب محمدرضای

ــود،  ــر ب ــی مفیدت ــت، خیل ــه می یاف ــز ادام ــرداد نی ــتم خ از هش
خاطرنشــان کــرد: در صورتــی قطــع آب در هشــتم خــرداد، ممکــن 
ــه  ــه ب ــاورزانی ک ــوالت کش ــت محص ــم برداش ــزان حج ــت می اس
دلیــل دوره ای بــودن آب آن هــا از ایــن روز بــه بعــد آبــی نصیبشــان 
ــزان  ــن می ــش از ای ــی بی ــر آب ــا دیگ ــد، ام ــش یاب ــود، کاه نمی ش
وجــود نــدارد و کشــاورزان چــاره ای جــز برداشــت همیــن میــزان 

ــد. محصــول را ندارن
وی بــا اشــاره بــه آب ســهم محیــط زیســت کــه قــرار بــود همــواره 
در زاینــده رود جــاری باشــد، گفــت: فکــر می کنــم بــا ایــن میــزان 

بارندگــی، رودخانــه بــه طــور کامــل خشــک خواهــد شــد.م ایســنا

       شهرداراصفهان:
شورای	عالی	استان	های	کشور	حرکتی	منفعل	دارد					

ضربان	قلب	اصفهان	ازحرکت	می	ایستد
هشتم خردادماه زمان بسته شدن آب رودخانه زاینده رودقطعي شد

شــمیم ایران-حجــت االســالم محمــد جــواد محمــدی در 
ــش  ــه در پی ــاره ب ــا اش ــه ب ــه مبارک ــاز جمع ــای نم ــه ه خطب
بــودن آغــاز کار دهمیــن دوره مجلــس شــورای اســالمی خطــاب 
ــم  ــس ده ــردم در مجل ــان م ــردم افزود:منتخب ــان م ــه منتخب ب
شــورای اســالمی بایــد توجــه داشــته باشــند کــه فقــط وامــدار 

ــردم هســتند. م
وی گفــت: نمایندگانــی کــه وارد مجلــس مــی شــوند بــه جــای 
ــردم  ــدار م ــان را وام ــاص، خودش ــروه خ ــزب و گ ــداری ح وام

بداننــد.
حجــت االســالم محمــدی گفــت: منتخبــان مــردم تنهــا 
ــد  ــد و بای ــه ان ــس راه یافت ــه مجل ــردم ب ــه رای م ــکا ب ــا ات ب
نیازمنــدی هــای مــردم را شناســایی، اولویــت بنــدی و نســبت 

ــد. ــدام کنن ــا اق ــع آنه ــه رف ب
ــه  ــالروز حماس ــیدن س ــرا رس ــه ف ــاره ب ــا اش ــن ب وی همچنی
ــال  ــهر در س ــازی خرمش ــرد: آزاد س ــار ک ــرداد اظه ــوم خ س
ــت و از  ــره مقاوم ــدس، ثم ــت المق ــات بی ــی عملی 1361 ط
خــود گذشــتگی مردمــی اســت کــه تنهــا بــا اتــکا بــه خداونــد 

ــتند. ــاع گذاش ــه دف ــه صحن ــا ب ــان پ ــروی ایم و نی
امــام جمعــه مبارکــه بــا اشــاره بــه در پیــش بــودن ایــام والدت 
حضــرت مهــدی )عــج( خاطرنشــان کــرد: یکــی از اعتقادهــای 
ــه  ــان دادن ب ــرای پای ــزرگ ب ــی ب ــور مصلح ــان ظه ــه ادی هم
ــرمنزل  ــال و س ــه کم ــا ب ــان ه ــاندن انس ــا و رس ــگ ه جن

مقصــود اســت.
ــت  ــا قیام ــان ت ــام زم ــت ام ــم امام ــرد: معتقدی ــح ک وی تصری
تــداوم دارد، بنابرایــن وجــود حضــرت مهــدی )عــج( تــا امــروز 
در پنــاه خداونــد بــه خاطــر تــداوم جریــان امامــت و پیونــد آن 

بــا پیامبــر اســالم )ص( و حضــرت فاطمــه )س( اســت.
حجــت االســالم محمــدی بــا اشــاره بــه برگــزاری جشــن هــای 
ــم در  ــا داری ــردم تقاض ــه م ــرد:از هم ــد ک ــعبان تاکی ــه ش نیم
ایــن روزهــای جشــن و شــادی مســائل اخالقــی، شــرعی و نیــز 

احیــای شــب نیمــه شــعبان را فرامــوش نکننــد.
وی ضمــن تبریــک روز ســربازان گمنــام بــه نیروهــای اطالعاتی 
کشــور اظهــار کــرد: امــروز بــا وجــودی کــه بیشــترین توطئــه 
ــی،  ــاف اله ــتوانه الط ــه پش ــت ب ــور اس ــن کش ــه ای ــا متوج ه
ــام  ــربازان گمن ــن س ــالش همی ــج( و ت ــان )ع ــام زم ــاری ام ی

یکــی از امــن تریــن کشــورها هســتیم.
ــون  ــور مدی ــروز کش ــت ام ــزود: امنی ــه اف ــه مبارک ــام جمع ام
چشــمان تیزبیــن و اشــراف اطالعاتــی و مراقبــت هــای 
ســربازان گمنــام امــام زمــان )عــج( اســت کــه ضمــن قدردانــی 
ــد  ــان را از خداون ــان توفیقش ــبانه روزی آن ــای ش ــالش ه از ت

ــم. ــی خواهی م

شــمیم ایــران - نماینــده ولــی فقیــه در اســتان و امــام جمعــه اصفهان 
گفــت: واردات کاالهایــی کــه مشــابه آن در داخــل کشــور تولیــد مــی 
ــی  ــد داخل ــه تولی ــه زدن ب ــب ضرب ــرا موج ــت زی ــت اس ــود خیان ش

خواهــد شــد.
واردات کاالهایــی کــه مشــابه آن در داخــل کشــور تولیــد مــی شــود، 
خیانــت اســت.     آیــت اهلل ســید یوســف طباطبایــی نــژاد در خطبــه 
هــای نمــاز جمعــه شــهر اصفهــان کــه در مســجد امــام )ره( ایــن شــهر 
برگــزار شــد، افــزود: مســئوالن بایــد از واردات کاالهایــی که مشــابه آن 

هــادر داخــل تولیــد مــی شــود خــوداری کننــد.
وی اداد: مــردم نیــز بایــد در مصــرف کاالی خارجــی پرهیــز کننــد و در 

صرفــه جویــی اهتمام داشــته باشــند.
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان و امــام جمعــه اصفهــان بــا اشــاره بــه 

اینکــه تولیــد ملــی موجــل اســتقالل کشــور مــی شــود، اظهارکــرد: 
مــردم مــا اســتقالل خــود را بســختی بــه دســت آورده انــد و انشــاءاهلل 
تــا ظهــور امــام زمــان )عــج( ایــن اســتقالل را حفــظ خواهنــد کــرد. 
وی بــا اشــاره بــه ســالروز محاصــره اقتصــادی آمریــکا علیــه کشــورمان 
ــرا  ــد زی ــور ش ــی کش ــد و بالندگ ــب رش ــره موج ــن محاص ــت: ای گف
بســیاری از فنآوریهــا و پیشــرفت هــای مــا بواســطه همیــن محاصــره و 

بــرای رفــع نیازهــای مــردم محقــق شــد. 
ــا  ــلح م ــای مس ــردم و نیروه ــه داد: م ــژاد ادام ــی ن ــت اهلل طباطبای آی
ــد کــه توانمنــدی هــای  ــه دســت آورده ان بزرگتریــن دســتاوردها را ب

ــن دستاوردهاســت .  ــه ای موشــکی کشــورمان از جمل
ــا حــدی حاصــل شــده کــه آمریــکا  وی افــزود: ایــن پیشــرفت هــا ت
نهایــت تــالش خــود را بــرای محــدود کــردن بــرد موشــک هــای ایران 

بــه کار گرفتــه اســت امــا ملــت مــا بواســطه اســتقاللی کــه دارنــد راه 
پیشــرف خــود را ادامــه خواهنــد داد. 

امــام جمعــه اصفهــان بــا بیــان اینکــه دشــمن مــا بــی رحــم اســت، 
افــزود: اگــر زمانــی دشــمن از صلــح و گفــت و گــو ســخن بــه میــان 
آورده؛ بخاطــر آن اســت کــه اســیر قــدرت و اراده ملــت ایــران شــده 

اســت.
ــای  ــروزی ه ــی پی ــدس، وقت ــاع مق ــال دف ــت س ــزود: در هش وی اف
رزمنــدگان اســالم را دیدنــد، پرچــم صلــح و آتش بــس را برافراشــتند 
ــچ  ــران، هی ــه ای ــراق ب ــث ع ــم بع ــاوز رژی ــگام تج ــه در هن درحالیک

اقــدام عملــی انجــام ندادنــد. 
ــرت  ــالروز والدت حض ــه س ــاره ب ــا اش ــژاد ب ــی ن ــت اهلل طباطبای آی
ــی  ــر واقع ــود و منتظ ــی ب ــر واقع ــد منتظ ــت: بای ــج( گف ــدی )ع مه
ــاده  ــان )عــج( آم ــام زم ــرای حضــور ام کســی اســت کــه خــود را ب

ــی دارد.  ــت گام برم ــق عدال ــیر تحق ــد و در مس ــی کن م
ــا  ــد ب وی همچنیــن توصیــه کــرد: جشــن هــای نیمــه شــعبان نبای
رفتارهــای زشــت و گنــاه آلــود همــراه شــود و ایــن جشــن هــا بایــد 

متناســب بــا شــان والدت امــام زمــان ) عــج ( برگــزار شــود. 
وی همچنیــن بااشــاره بــه نامگــذاری نیمــه شــعبان بــه عنــوان › روز 
ســربازان گمنــام امــام زمــان )عــج( › گفــت: بخــش زیــادی از امنیــت 
مرهــون تــالش و چشــمان بیــدار ســربازان گمنــام امــام زمــان ) عــج 

( در وزارت اطالعــات و ســایر مراکــز امنیتــی کشــور اســت. 
امــام جمعــه اصفهــان اظهارکــرد: در ســال گذشــته بویــژه پیــش از 
ــش از  ــرگان بی ــس شــورای اســالمی و خب ــات مجل ــزاری انتخاب برگ
50 نفــر کــه قصــد عملیــات هــای خرابکارانــه در کشــور را داشــتند 
ــان )عــج ( شناســایی و دســتگیر  ــام زم ــام ام توســط ســربازان گمن

شــدند. 
وی همچنیــن خواســتار همــکاری مــردم بــا نهادهــای امنیتــی بویــژه 

وزارت اطالعــات بــرای حفــظ امنیــت کشــور شــد.م ایرنــا

          امام جمعه مبارکه:
منتخبان	مردم	در	دهمین	دوره	مجلس	شورای	اسالمی	

نباید	وابسته	به	خط،	جناح	و	گروه	خاصی	باشند.

           امام جمعه اصفهان:
واردات	کاالهایی	که	مشابه	آن	در	داخل	کشور	تولید	

می	شود،	خیانت	است.						

بسم اهلل الرحمن الرحیم
نظــام  واقتــدار  امنیــت 
جمهــوری  مقــدس 
اســالمی حاصــل خــون 
شــهیدان وفــداکاری ایثــار 
قابــل  وتــالش  گــران 
ــر  ــت وتدبی تحســین ودرای
هوشــمندانه وقابــل تقدیــر 
وبــا  گمنــام  مجموعــه 
اخــالص وتوانمندی اســت 
ــان  ــی ام ــارزه ب ــا مب کــه ب
بــا ترفندهــای دشــمنان 
ــوم  ــرز و ب ــن م ــمنان ای ــرد دش ــه م ــت را ب ــش وامنی ــالم آرام اس
همــواره و پیوســته بــا انــواع طراحــی هــا و توطئــه هــا علیــه ایــران 
ــا مقاومــت و  ــد امــا ب ــرده ان ــکار ب اســالمی، نهایــت تــوان خــود را ب
خنثــی نمــودن دسیســه هــای شــوم آنــان از طــرف فرزنــدان رشــید 

ــد. ــده ان ــرو ش ــور روب ــف کش ــان برک و ج
دشــمنان و منافقیــن کــوردل در طــول 37 ســال گذشــته بــا ترورهــا 
و دسیســه هــای شــیطانی خــود بــه فکــر ضربــه زدن بــه اهــداف بلند 
ــل عظمــت  ــد امــا همــواره در مقاب ــی انقــالب اســالمی بودن و متعال
نیروهــای مقتــدر نظامــی و امنیتــی کشــور بــا شکســت مفتضحانــه 
ــا  ــه ب ــج( فداکاران ــان )ع ــام زم ــام ام ــرو شــده اندوســربازان گمن روب
ــواع  ــا ان ــد ب ــدا می کن ــانه ای پی ــکاس رس ــر انع ــه کمت ــی ک تالش
ــد  ــی می کنن ــا را خنث ــه رو شــده و بســیاری از توطئه ه ــا روب خطره

وهمــواره آرامــش وامنیــت رابــرای مــردم بــه ارمغــان آورده انــد.
امــروزه صیانــت از منافــع ملــی و ارزش هــای مقــدس نظــام، حفــظ 
انســجام ملــی، اجتماعــی و سیاســی کشــور، مبــارزه بــا تروریســم و 
ــربازان  ــت س ــن خدم ــران مهم تری ــریف ای ــت ش ــت مل ــن امنی تأمی

گمنــام امــام زمــان )عــج( اســت.
ســربازان گمنــام امــام زمان)عــج( مــدال افتخــار آمیــز گمنامــی بــر 

ســینه  خــود دارنــد و  مقتدرانــه و هوشــمندانه ترفندهــای پیچیــده 
بدخواهــان و دشــمنان ملــت بــزرگ ایــران را یکــی پــس از دیگــری 

خنثــی و نقــش بــر آب مــی کننــد.
ــون  ــالمی مره ــز اس ــن عزی ــی میه ــدار کنون ــت پای ــا امنی حقیقت
جانفشــانی شــهدای واالمقــام، جانبــازان ســرافراز و ایثارگــران عزیزی 
ــانی  ــا جانفش ــدس ب ــاع مق ــال دف ــت س ــه در دوران هش ــت ک اس
ــز در ســایه  ــروز نی ــای دشــمنان ایســتادند و ام ــه ه ــر توطئ در براب
ــت  ــی( و خدم ــه العال ــری )مدظل ــم رهب ــام معظ ــای مق رهنموده
ــظ  ــج( ، حف ــان )ع ــام زم ــام ام ــص و گمن ــای مخل ــه نیروه خالصان

شــده اســت.
ــای  ــن ه ــزاری جش ــام برگ ــا ای ــان ب ــاه همزم ــه دوم خردادم نیم
نیمــه شــعبان، هفتــه بزرگداشــت مجاهــدت هــای ســربازان گمنــام 
ــام  ــام ام ــذاری شــده اســت. ســربازان گمن ــج( نامگ ــان )ع ــام زم ام
زمــان )عــج( کــه ســینه ی ستبرشــان مزیــن بــه مــدال پــر افتخــار 
ــی کــه همــه ی هجمــه  گمنامــی یوســف زهــرا )س( اســت. عزیزان
ــورده  ــم خ ــمنان قس ــاک دش ــای خطرن ــه ه ــده و نقش ــای پیچی ه
نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی و ملــت ســر افــراز ایــران اســالمی 
ــروز آســایش، امنیــت و آرامــش جامعــه کــه  را خنثــی نمــوده و ام
ــه کشــور اســت  ــه جانب ــی و توســعه ی هم ــای رشــد و بالندگ مبن
ــن  ــرافراز میه ــدان س ــن فرزن ــن ای ــت آفری ــت امنی ــون هم مره

اســالمی اســت.
اینجانــب ضمــن گرامیداشــت یــاد و خاطــره امام شــهیدان ، شــهدای 
دفــاع مقــدس و شــهدای رزمنــده گمنــام امــام عصــر )عــج( هفتــه 
گرامیداشــت ســربازان گمنــام امــام زمــان )عــج( را بــه ســاحت ولــی 
ــدوم حضــرت  ــربازان خ ــت ، و س ــای والی ــام عظم ــج( مق عصــر )ع
ــق  ــژه خدمتگــذاران صدی ــران اســالمی بوی ــج( در ای ــی عصــر )ع ول
شهرســتان مبارکــه تبریــک گفتــه و بــرای همــه ایــن عزیــزان آرزوی 

توفیــق دارم .
 علی اصغر ذاکری

فرماندار شهرستان مبارکه

پیام	تبریک	فرماندار	مبارکه	به	مناسبت	هفته	بزرگداشت	

سربازان	گمنام	امام	زمان)عج(

ــالمی روز  ــوری اس ــش جمه ــی ارت ــروی زمین ــات نی ــاون عملی مع
یکشــنبه بــه خبرنــگاران گفــت: در پایــان مرحلــه اول رزمایــش بیــت 
المقــدس 28چهــار فرونــد موشــک فجــر 5 و 2 موشــک نازعــات بــا 
ــورد  ــود را م ــده خ ــن ش ــش تعیی ــداف از پی ــت اه ــد راک 14 فرون

اصابــت قــرار دادنــد. 
ــن  ــرد: ای ــار ک ــی اظه ــیدعلی محراب ــتاد س ــرتیپ دوم س ــر س امی
رزمایــش در ســه مرحلــه انجــام مــی شــود کــه مرحلــه اول و دوم 
آن امــروز در منطقــه مرنجــاب و آران بیــدگل و مرحلــه ســوم نیــز 

ــی شــود.  ــزار م ــان برگ ــاد اصفه ــردا )دوشــنبه( در نصرآب ف
وی گفــت: در صــدد هســتیم تــا در ایــن رزمایــش بــر شایســتگی هــا 

و ســرعت عمــل نیروهــای زمینــی ارتــش بیفزاییم.

ــداف  ــمت اه ــه س ــه ب ــار توپخان ــش  ب ــش آت ــن رزمای ــه ای در ادام
از پیــش تعییــن شــده صــورت گرفــت و پــس از آن 4 راکــت 
انداز)کاتیوشــا( 122 میلــی متــری بــه ســمت اهــداف تعییــن شــده 

ــد.  ــلیک ش ــت ش ــا موفقی ب
ــش  ــه دوم رزمای ــز در مرحل ــد نی ــپ 65 نوه ــت: تی ــی گف محراب

ــود.  ــد نم ــاز خواه ــزودی آغ ــود را ب ــژه خ ــات وی عملی
وی تصریــح کــرد: در مرحلــه ســوم کــه در منطقــه نصرآبــاد اصفهــان 
انجــام خواهــد شــد، پدافنــد در ســطح نیــز حضــور داشــته و توپخانه 

و هوانیــروز نیــز عملیــات خــود را انجــام مــی دهنــد. 
ــن تاکتیــک هــای  در برگــزاری رزمایــش بیــت المقــدس 28 آخری
ــه صــورت کامــال  ــا جدیدتریــن ســالح هــا و ب دفاعــی و موشــکی ب

واقعــی تمریــن خواهــد شــد. 
مرحلــه اول ایــن رزمایــش بــا پرتــاب موشــک هــای نازعــات و راکــت 
فجــر 5 کــه بــا دســتان پرتــوان مهندســان توانمنــد صنعــت دفاعــی 

و نیــروی زمینــی ارتــش ارتقــا یافتــه اســت، اجــرا شــد. 
ــش و  ــی ارت ــروی زمین ــای نی ــگان ه ــی ی ــی رزم ــای آمادگ ارتق
ــرو  ــن نی ــون در ای ــه تاکن ــی ک ــالح های ــزات و س ــش تجهی آزمای
ــت.  ــش اس ــن رزمای ــزاری ای ــداف برگ ــت، از اه ــده اس ــی ش رونمای
ــوری  ــش جمه ــی ارت ــروی زمین ــای نی ــوزش ه ــل آم ــا و تکمی ارتق
اســالمی )نزاجــا( کــه در طــول ســال ســپری شــده اســت، مرحلــه 

ــن رزمایــش انجــام شــد ــی آن در ای ــی و میدان تکمیل

پایان	مرحله	اول	رزمایش	بیت	المقدس	با	شلیک	موشک	های	نازعات	و	فجر	5
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 53 وزن  در  چوبــدار  ایــران-آزاده  شــمیم   
 64 وزن  در  زهرانــی  مصلــح  نــگار  کیلوگــرم، 
کیلوگــرم بــه اردوی تیــم ملــی گراپلینــگ و 
ســارا نورالهــی در 75+ کیلوگــرم بــه اردوی تیــم 

ــدند. ــوت ش ــش دع ــی آلی مل
ــرم  ــان و اک ــوی از اصفه ــم موس ــن مری همچنی
عبدالملکــی از کرمانشــاه مربیــان تیــم ملــی 

گراپلینــگ هســتند.
اردوی تیــم ملــی گراپلیــگ و آلیــش بانــوان 
ــزار  ــز برگ ــاه در تبری ــا 14 خردادم ــای 5 ت روزه

ــود. ــی ش م
ــه  ــت ک ــارزه ای اس ــی مب ــر رزم ــگ هن گراپلین
فلســفه بــه وجــود آمــدن آن ماننــد تمامــی 
و  قابلیتهــا  فراگیــری  دنیــا  رزمــی  هنرهــای 
ــود،  ــاع از خ ــی دف ــرای آمادگ ــی ب ــون رزم فن
فنــی  منظــر  از  و  اســت  جامعــه  و  خانــواده 
ــد  ــارزه، تاکی ــن روش مب ــت ای ــه پیداس همانگون
ــن زدن  ــس از زمی ــارزه درخــاک پ ــه مب ــر ادام ب
حریــف یــا زمیــن خــوردن تــا کنتــرل و تســلیم 

کــردن حریــف دارد .
ــت  ــی در حال ــرکات دفاع ــام ح ــه انج ــا ک از آنج
ــتری را  ــروی بیش ــن نی ــه روی زمی ــده و ب خوابی
مــی طلبــد، انجــام فنــون مبــارزه رزم گراپلینــگ 
ایــن مزیــت را ایجــاد مــی کنــد کــه شــخص مــی 
ــر را  ــنگین وزنت ــر و س ــان قدرتمندت ــد حریف توان

بــه راحتــی بــا شکســت بدرقــه کنــد. 
در ایــن سیســتم مبــارزان معمــوال از نیــرو و 
قــدرت حریفــان خــود علیــه خودشــان اســتفاده 
مــی کننــد. کلیــد ایــن موفقیــت، تــوازن و 
ــره  ــارزان از آن به ــن مب ــه ای ــت ک ــی اس تعادل

ــتند. ــد هس من
آلیــش نیــز یــک نــوع کشــتی اســت کــه بــه آن 

ــد. ــز می گوین ــال نی ــا ش کشــتی ب

برپایــي  بــراي  کشــورمان  تکوانــدوي  ملــي  تیــم 
تمرینــات مشــترک بــا تیــم منتخــب اســتان اصفهــان، 

ــد. ــد ش ــان خواه ــهر اصفه ــي ش ــه راه جمع

بــه گــزارش پایــگاه خبــری ورزش اصفهــان وبــه نقــل 
از روابــط عمومــي فدراســیون تکوانــدو، در ادامــه 
بــا  المپیکــي  تیــم  تمرینــات مشــترک  برگــزاري 
ــورمان  ــان کش ــتاني، ملي پوش ــب اس ــاي منتخ تیم ه
ــور،  ــادي پ ــن ه ــرزان عاشــورزاده، آرمی ــب ف ــا ترکی ب
مهــدي خدابخشــي، مســعود حجــي زواره، ســجاد 
مردانــي و امیــد عمیــدي، ســاعت 21:30 جمعــه )31 

ــوند. ــان مي ش ــي اصفه ــاه( راه ــت م اردیبهش
ــو  ــژن مقانل ــران برعهــده بی ــم المپیکــي ای ــت تی هدای
بعنــوان ســرمربي و مهــدي بــي بــاک و مهــرداد 

ــت. ــي اس ــوان مرب ــفي بعن یوس
طبــق برنامه ریــزي کادرفنــي تیــم ملــي، هوگوپوشــان 
در زمــان حضــور در اصفهــان، 5 جلســه تمریــن 
ــا تیــم منتخــب اســتان اصفهــان خواهنــد  مشــترک ب

داشــت.
تکوانــدوکاران دوشــنبه بــه تهــران بازمي گردنــد و 
ادامــه تمرینــات خــود را در مرکــز جهانــي فدراســیون 

ــد. ــري مي کنن ــدو پیگی تکوان
ــردان  ــروه م ــورمان در گ ــدوي کش ــي تکوان ــم مل تی
توســط فــرزان عاشــورزاده در وزن 58- کیلوگــرم، 
ــجاد  ــرم و س ــي در وزن 80- کیلوگ ــدي خدابخش مه
مردانــي در وزن 80+ کیلوگــرم موفــق بــه کســب 

ــت. ــده اس ــو 2016 ش ــک ری ــهمیه المپی س

ــراي  ــدوي کشــورمان ب ــي تکوان تیــم مل
ــم  ــا تی ــترك ب ــات مش ــي تمرین برپای
منتخــب اســتان اصفهــان، جمعــه راهــي 

ــد ــد ش ــان خواه ــهر اصفه ش

ــی  ــم مل ــه اردوی تی ــی ب ــه اصفهان س
ــز  ــوان در تبری ــش بان ــگ و آلی گراپلین

ــدند. ــوت ش دع

ضمــن عــرض ســالم و ادب ، جهــت آشــنایی بیشــتر 
ــاه از  ــی کوت ــک بیوگراف ــاً ی ــی لطف ــدگان گرام خوانن

خودتــان بیــان نماییــد ؟
اینجانــب مهــدی شــرافت مبارکــه فرزنــد » حســن« 
ــد 1359 ، اهــل و ســاکن مبارکــه مــی باشــم .  متول
پــدر بزرگــم مرحــوم »مشــهدی علــی« اســت کــه در 
ــور  ــوده و اینط ــغول ب ــگری مش ــه کار مس ــته ب گذش
کــه گفتــه شــده ایشــان اولیــن موتــور ســیکلت را بــه 

شــهر مبارکــه وارد نمــود.
مــی خواســتم از ســابقه کاری خودتــان برایمــان 

بگوییــد؟
ــرآِن  از ســال  1371   افتخــار شــاگردی در کالس ق
اســتاد ارجمنــد جنــاب آقــای پیراکــه را داشــتم 
. از ســال 1373 در بســیج مســجد جامــع شــهر 
مشــغول شــدم و بــه عضویــت حفاظــت نمــاز جمعــه 
ــزد  ــدم از ســال 1375 افتخــار خدمــت ن شــهر درآم
ــام جمعــه معظــم  ــه و ام ــی فقی ــرم ول ــده محت نماین
ــودم و از آن  ــب نم ــی را کس ــا رحیم ــاج آق ــهر ح ش
ــی را در ســتاد برگــزاری نمــاز  ــان مســئولیت های زم
جمعــه شــهر داشــته و بــه دعــوت و تشــویق ایشــان 
مفتخــر بــه اجــرای برنامــه مّکبــری نمــاز جمعه شــدم 
. هــم اکنــون نیــز در خدمــت حــاج آقــای محمــدی 
ــت  ــم از آن دوره خدم ــن خاطرات ــم . بهتری ــی باش م
در بســیج و ســتاد برگــزاری نمــاز جمعــه شهرســتان 
ــه و ارزش  ــل مقایس ــز قاب ــچ چی ــا هی ــه ب ــت ک اس

ــذاری نمــی باشــد. گ
همچنیــن در تاریــخ 1382/2/14 بــه عنــوان مســئول 
حوزه بســیج دانشــجویی دانشــگاه آزاد اســالمی شــهر 
مبارکــه انتخــاب شــدم کــه همــکاری بــا دانشــجویان 
بســیجی و پیــرو خــط امــام و رهبــری دوران خوشــی 

را در زندگــی مــن رقــم زد.
در ســال 1384 بــه عنــوان مســئول امــور مالــی 
ــغول  ــه مش ــتان مبارک ــرانی شهرس ــازمان اتوبوس س
ــئولیتهایی را  ــال 1388 مس ــا س ــدم و ت ــت ش خدم
نیــز در آن ســازمان برعهــده داشــتم .کــه مــی تــوان 

ــه  ــا ، کمیت ــی خودروه ــه فن ــتاد معاین ــه کار در س ب
ــالمی  ــورای اس ــس ش ــوال، رئی ــار و ام ــی، انب انضباط
ــود .   ــاره نم ــازمان اش ــگاه بســیج س کار، مســئول پای
پــس از آن از ســال 1389  در شــهرداری مبارکــه 

ــم.  ــی باش ــت م ــغول خدم ــور و مش مأم
در تاریــخ 91/11/30 طــی حکمــی از ســوی شــورای 
ــوراهای  ــات ش ــر انتخاب ــارت ب ــزی نظ ــأت مرک هی
ــارت  ــأت نظ ــو هی ــوان عض ــه عن ــور ب ــالمی کش اس
بــر انتخابــات شــوراهای اســالمی شهرســتان مبارکــه 

ــدم. ــوب ش ــارم( منص )دوره چه
ــوی  ــی از س ــی حکم ــز ط ــخ 1392/8/17 نی از تاری
شــهردار محتــرم بــه ســمت سرپرســت روابــط 
ــام  ــه انج ــوب و ب ــه منص ــهرداری مبارک ــی ش عموم

ــدم. ــغول ش ــه مش وظیف
ــو  ــون عض ــی همچ ــئولیت های ــز مس ــخ نی از آن تاری
ــذاری  ــه نامگ ــا ســازی شــهرداری، کمیت ــه زیب کمیت
ــات  ــات خدم ــهء تبلیغ ــس کمیت ــهری، رئی ــر ش معاب
ســفر ، رئیــس کمیتــه فضــا ســازی و تزئینــات 
شــهری مراســم پیــروزی انقــالب شــکوهمند اســالمی 
ــورای  ــو ش ــتان( ، عض ــر شهرس ــهء فج ــتاد ده ) س
عالــی فعالیتهــای قرآنــی شهرســتان، عضــو )ســرناظر( 
هیــأت نظــارت شهرســتان مبارکــه )شــورای نگهبــان( 

ــده دارم.  ــر عه را ب
ــم کــه  ــم ســوال کن ــای شــرافت مــی توان ــاب آق جن
ــی  ــت جنابعال ــن دوران خدم ــخت تری ــن و س بهتری

ــوده اســت؟ ــع ب چــه موق
ــده  ــت بن ــن دوران خدم ــم بهتری ــه گفت ــور ک همانط
ــوده ،  ــه ب ــاز جمع ــزاری نم ــتاد برگ ــیج و س در بس
ــون دانــش آمــوزی توحیــد در  البتــه فعالیتــم در کان
زمــان مرحــوم حــاج مرتضــی رئیســی و همچنیــن بــه 
ــد  ــدار فقی ــا فرمان ــان ب ــط افتخــاری جوان ــوان راب عن
ــرد . ــه ک ــه آن اضاف ــز ب ــای فخــاری را نی مرحــوم آق

ســخت تریــن دوران خدمت و مســئولیت بنــده زمانی 
ــدی  ــه بن ــرح طبق ــم ط ــالش می کردی ــه ت ــود ک ب
ــی  ــرانی را اجرای ــازمان اتوبوس ــران س ــاغل کارگ مش
کنیــم ولــی عــدم هماهنگــی و همــکاری برخــی افراد 
ــروز  ــه ب ــر ب ــان منج ــازمان در آن زم ــئولین س و مس
ــاب  ــاب جن ــا انتخ ــه ب ــد . البت ــادی ش ــکالت زی مش
ــوان مدیرعامــل  ــی بعن ــر اصفهان ــای مهنــدس ذاک آق
محتــرم ســازمان ایــن مشــکل نیــز برطــرف و مرتفــع 
ــرادر بزرگــوار و همــه  ــن ب ــد کــه جــا دارد از ای گردی
نیــرو هــای شــهرداری خصوصــاً حمایــت هــای جناب 
آقــای مهنــدس شــرفا شــهردار ارجمنــد  و همچنیــن 
نماینــده محتــرم مــردم در مجلــس شــورای اســالمی 

ــی نمائیــم. تشــکر و قدردان
جنــاب آقــای شــرافت اگــر اجــازه بفرمائیــد بــه زمــان 
حــال و مســئولیت شــما در روابــط عمومی شــهرداری 
ــش رو  ــائل پی ــا و مس ــه ه ــم . از برنام ــه بیایی مبارک

برایمــان بیشــتر بگوییــد؟
بــه هــر تقدیــر ایــن هــم یکــی از عنایــات خداونــد بــر 

انســان هاســت کــه فرصــت خدمــت رســانی بــه مردم 
ــرای برخــی فراهــم مــی نمایــد . اینکــه فرمــوده  را ب
ــرای رضــای  ــن، یعنــی شــما ب ــداهلل« یعنــی همی »ی
ــوید  ــی ش ــد م ــت کنی ــق او خدم ــه خل ــد ب خداون

دســت خــدا.
ــه  ــده ب ــه بن ــی ک ــای طالی ــی از دوران ه ــاید یک ش
ــئولیت  ــه مس ــود ک ــی ب ــدم زمان ــهرداری وارد ش ش
تشــکیل پرونــده و پاســخگویی بــه مراجعیــن در 
معاونــت شهرســازی شــهرداری بــه اینجانــب محــول 
گردیــد. آنجــا بــود کــه معنــی دســت خــدا را فهمیدم 
ــدردان را  ــش و ق ــردم زحمتک ــر م ــای خی ــر دع و اث
ــات و  ــه در اینجــا از زحم ــد ک ــازه بفرمایی ــدم. اج دی
تــالش هــای همــکاران عزیــزم در آن قســمت و همــه 
واحدهــای شــهرداری در انجــام وظیفــه و ایجــاد 
ــی  رضایــت منــدی بیــن شــهروندان تشــکر و قدردان

ــم. نمای
ــی فکــر  ــط عموم ــه واحــد رواب ــل از وارد شــدن ب قب
ــی در حــد نصــب  ــط عموم ــه کار رواب ــردم ک ــی ک م
ــک  ــزاری ی ــر برگ ــا حداکث ــی ی ــر تبلیغات ــد بن چن
جشــن مــی باشــد. قاطعانــه مــی تــوان روابــط عمومی 
را یــک شــغل ســنگین و پــر اســترس معرفــی کــرد . 
وقــت و ســاعت کاری خاصــی نــدارد، همــواره بعنــوان 
یــک نیــروی محرکــه فرهنگســاز بایــد فعــال باشــد. 
ــر  ــخنرانی رهب ــور س ــیمای کش ــودم از س ــده خ بن
ــد:  ــه فرمودن ــنیدم ک ــه( را ش ــالب )مدظل ــم انق معظ
کارهــای صــورت گرفتــه توســط خدمتگــزان انقــالب 
اســالمی را بــرای  مــردم بیــان کنیــد البتــه در گفتــن 
آن از غلّــو پرهیــز شــود. اگــر مــا واقعیــت رابــه مــردم 
بگوییــم آنهــا خــود فهیــم و قــدردان هســتند ، مــی 
ــد و چــه  ــی کن ــت م ــه چــه کســی خدم ــد ک فهمن
کســی خــدای ناکــرده ســوء اســتفاده از پســت و مقام 

و بیــت المــال. 
ــرم و  ــهردار محت ــای ش ــت ه ــا حمای ــبختانه ب خوش
ســختکوش درایــن مــدت کارهــای زیربنایــی خوبــی 
صــورت گرفتــه امــا همیشــه مشــکالتی هم بر ســر راه 
بــوده کــه کســری بودجــه و عــدم تحقــق بخشــی از 
آن عمــده تریــن مســأله ای اســت تاکنــون کــه جلوی 
پیشــرفت برخــی کارهــا را گرفتــه اســت . همچنیــن 
عــدم وجــود نیــروی متخصــص ، متعهــد و کارآمــد را 
نیــز مــی تــوان از دیگــر عوامــل و مشــکالت بــر ســر 
راه عنــوان نمــود. آنچــه کــه بــرای بنــده مفیــد بــود 
تجربــه بیســت ســاله کار فرهنگــی قرآنــی و تحقیــق 
ــیار  ــدت بس ــن م ــه در ای ــت ک ــوص اس ــن خص درای

کمــک حــال اینجانــب شــد .
ــای  ــانه ه ــردم و رس ــا م ــاط خــود را ب ــد ارتب بفرمائی
ــد و  ــی کنی ــی م ــه ارزیاب ــی( چگون ــی )گروه جمع
بــرای بهتــر شــدن آن چــه راهــکاری را پیشــنهاد مــی 

ــد؟  نمایی
ــا  ــاط ب ــی ارتب ــط عموم ــی رواب ــف اصل یکــی از وظای
مــردم و رســانه هــا اســت . بحمدالــه ارتبــاط بنــده از 

گذشــته بــا مــردم خــوب بــوده  و بــه راحتی مســائل و 
مشــکالت خــود را بــا اینجانــب در میــان مــی گذارند.  
ــا  ــل ارتباطــی مــردم ب ــوان پ ــه عن ــط عمومــی ب رواب
ــا  ــز ب ــا نی ــد م ــی کن ــل م ــهرداری عم ــازمان و ش س
حفــظ امانــت مســائل را بــه شــهردار محتــرم منتقــل 
ــتورات  ــزی و دس ــه ری ــا ایشــان برنام ــم ت ــی نمائی م
ــی  ــای ارتباط ــروزه راه ه ــد. ام ــادر فرماین الزم را ص
مــردم بــا شــهرداری گســترش یافتــه کــه عــالوه بــر 
مراجعــه ی حضــوری از طریــق رســانه، ایجــاد ســامانه 
ــاه، شــبکه هــای اجتماعــی،  137، ســامانه پیــام کوت
ســایت رســمی شــهرداری، حضــور در مراکــز تجمع و 

مســاجد نیــز ایــن ارتبــاط وجــود دارد . 
قصــد داشــتیم ارتبــاط مناســبی هــم بــا رســانه هــای 
ــل  ــه دلی ــه ب ــم ک ــرار نمائی ــوری برق ــتانی و کش اس
ــط در  ــد و فق ــر نش ــر میس ــن ام ــی ای ــکالت مال مش
ــی  ــی باق ــای محل ــانه ه ــتان و رس ــدوده شهرس مح
ــأت  ــا و هی ــروه ه ــا ، گ ــا خبرگزاریه ــه ب ــد . البت مان
هــای جوانــان، ورزشــکاران، هنرمنــدان و چهــره هــای 
ــی داشــته و  خــاص و فعــال شهرســتان ارتبــاط خوب

ــم. داری
ــدی  ــه جدی ــال )1395( برنام ــهرداری در س ــا ش آی

مدنظــر دارد؟ 
گــزارش عملکــرد و خصوصــاً عمرانــی را شــهردار 
محتــرم در جلســات متعــدد بیــان مــی فرماینــد، ولی 
ــای  ــه ه ــت برنام ــه اولوی ــات حاصل ــاس تصمیم براس
ــروژه هــای قبلــی و اجــرای چنــد  امســال تکمیــل پ
پــروژه جدیــد بــا مشــارکت بخــش خصوصــی اســت .
شــهر مبارکــه از پتانســیل هــای بســیار خــوب 
و باالیــی برخــوردار اســت . خصوصــاً در زمینــۀ 
ــردم  ــوب م ــتقبال خ ــه آن اس ــه نمون ــگری ک گردش
ــره  ــا به ــود. ب ــر ب ــی نهچی ــان از ارگ تاریخ و میهمان
منــدی از حــدود16 کیلومتــر مســیر آب زاینــده رود 
مــی تــوان یــک منطقــه ویــژه گردشــگری برای شــهر  

ــم . ــاد نمایی ــگر ایج ــذب گردش و ج
ــری  ــم رهب ــام معظ ــودۀ مق ــه فرم ــه بناب ــا ک از آنج
ــدام  ــی ، اق ــاد مقاومت ــال اقتص ــال س ــه( امس )مدظل
عمــل نــام نهــاده شــد ، امیدواریــم راهکارهــای ایجــاد 
ــزی و  ــه ری ــا برنام ــرای شــهرداری ب ــدار ب ــد پای درآم
اقدامــی مؤثــر صــورت پذیــرد . خــوب اســت کــه در 
ــی در شهرســتان تشــکیل و  ــن راســتا کارگروههای ای
ــرح  ــی ، ط ــدی عملیات ــورت ج ــه ص ــا را ب ــه ه برنام

ــم. ــزی و اجــرا نمایی ری
ــرای برخــی هزینــه هــای جــاری شــهرداری  البتــه ب
ــه خصــوص خدمــات شــهری کــه بســیاز ســنگین  ب

مــی باشــد ، بایــد  چــاره جویــی کــرد .
از وقتــی کــه بــه مــا دادیــد کمــال تشــکر را داریــم و 

بــرای شــما آرزوی موفقیــت داریــم.
بنــده هــم ضمــن تشــکر از شــما بــرای کلیــه اصحــاب 
رســانه و مــردم عزیــز و بزرگــوار ایــران اســالمی  
آرزوی ســالی سرشــار از موفقیــت و شــادکامی را دارم. 

ــه  ــرای ریاســت مجلــس نیــاز ب ــران- ب شــمیم ای
ــه  ــوا ب ــا تمــام ق ــارف ب کدخدامنشــی نیســت/ ع

ــد ــت می آی ــدان رقاب می
محســن کوهکــن نماینــده منتخــب مجلــس 
ــت: شــواهد  ــری گف ــه خب ــک مصاحب ــم در ی ده
ــی و  ــه الریجان ــد ک ــان می ده ــر نش ــر ام و ظواه
ــدی  ــس ج ــت مجل ــدی ریاس ــرای تص ــارف ب ع

ــد. ــد ش ــزد خواهن ــتند و نام هس
محســن کوهکــن امــروزدر رابطــه بــا طــرح 
ــار  ــس دهــم اظه موضــوع انتخــاب ریاســت مجل
کــرد: هیــچ ضرورتــی نیســت کــه کار بــرای 
ــی  ــدا منش ــه کدخ ــس ب ــس مجل ــاب رئی انتخ
کشــیده شــود، بایــد رقابــت ســالم، برادرانــه 
ــور  ــائل کش ــت مس ــا رعای ــدی را ب ــیار ج و بس
ــز  ــوط قرم ــم خط ــظ حری ــی و حف ــع مل و مناف
تجربــه کنیــم. بــه هــر حــال بــا بــه آن ســمت و 
ســو رفتــن، بــه  نوعــی تقســیم مســؤولیت صــورت 
ــدگان اســت  ــن دور از شــأن نماین ــرد و ای می گی
ــا  ــیون ها را ب ــد کمیس ــس بای ــؤوالن مجل و مس

ــد. ــف کنن ــدگان تعری ــه نماین رأی هم
وی افــزود: شــواهد و ظواهــر امــر نشــان می دهــد 
ــت  ــدی ریاس ــرای تص ــارف ب ــی و ع ــه الریجان ک
ــد شــد.  ــزد خواهن مجلــس جــدی هســتند و نام
کــه در ایــن مســیر اصول گرایــان بــا هــر ســلیقه 
بــه همــراه مســتقلینی کــه بــه نــوع خــوب اداره 

مجلــس فکــر می کننــد، روی ریاســت الریجانــی 
اجمــاع دارنــد.

نماینــده منتخــب مــردم لنجــان در مجلــس دهــم 
بــا بیــان ایــن کــه تــا ایــن لحظــه دو فراکســیون 
عمــده در مجلــس تشــکیل می شــود، گفــت: 
ــور  ــا حض ــد ب ــیون امی ــه فراکس ــن لحظ ــا ای ت
اصالح طلبــان و یــک فراکســیون فراگیــر بــا 
ــته اند  ــاًل نانوش ــا فع ــت ام ــه هس ــی ک معیارهای
تشــکیل شــده و کســانی کــه بــه حکومــت 
اســالمی و بــه قــدرت حکومــت اســالمی در 
ــون اساســی، اصــل والیــت فقیــه  اداره امــور، قان
ــد  ــاد دارن ــه اعتق ــت فقی ــام والی ــخصاً نظ و مش
ــورد  ــه در م ــد. البت ــد در آن حضــور یابن می توانن
اقلیت هــای مذهبــی شــرط اعتقــاد بــه پایبنــدی 

ــد. ــد ش ــاظ خواه ــی لح ــون اساس ــان و قان ادی
ــن  ــع ای ــت قاط ــه اکثری ــان اینک ــا بی ــن ب کوهک
الریجانــی  ریاســت  روی  فراگیــر  فراکســیون 
دو  یکــی  در  داشــت:  بیــان  دارنــد،  اجمــاع 
ــن  ــرای منتخبی ــاده ب ــی افت ــر اتفاقات ــه اخی هفت
ــی  ــورت میدان ــه  ص ــتند ب ــه می خواس ــد ک جدی
ــد  ــی کنن ــا را بررس ــرایط نامزده ــا و ش توانایی ه
و ایــن بــرای آن هــا شــرایط فراهــم شــده اســت.

ــای  ــت حقوق ه ــه پرداخ ــع ب ــه راج وی در ادام
ــان داشــت:  ــه برخــی از مســؤوالن بی ــی ب میلیون
ــرای گرفتــن خدمــات  ــه معنــای عــام ب ــت ب دول
ــد  ــذاری کن ــد ارزش گ ــی بای ــش غیردولت از بخ
ارائــه کننــده  و حــق و حقــوق کارشناســان 

ــد. ــت کنن ــات را پرداخ خدم
نماینــده منتخــب مــردم لنجــان در مجلــس دهــم 
اضافــه کــرد: اگــر کســی اســتخدام دولــت باشــد 
ــازاد،  ــت، م ــوان مأموری ــت عن ــی را تح و عناوین
کارانــه و … بــرای وی در نظــر گرفتــه باشــند در 
شــرایطی کــه بخشــی از جامعــه بــا مبلــغ یارانــه 
نبایــد  پرداخت هــا  ایــن  می کننــد،  زندگــی 

و  اســت  بی توجهــی  این هــا  بگیــرد.  صــورت 
نمی توانیــم نســبت بــه رفتــار و کــردار خودمــان 
ــرود  ــؤال ب ــر س ــام زی ــود نظ ــث می ش ــه باع ک

بی تفــاوت باشــیم.
ــوارد  ــی از م ــه برخ ــه اینک ــاره ب ــا اش ــن ب کوهک
ــه  ــت ک ــل اس ــای قب ــب ماه ه ــا طل ــن فیش ه ای
حتــی برخــی در کارهــای خیــر هــم از آن بهــره 
ــورد  ــتثنائاتی در م ــت: اس ــان داش ــد، بی می برن
اصــل  امــا  دارد  وجــود  حقوقــی  فیش هــای 
ــن  ــت و چنی ــی اس ــود باق ــوت خ ــه ق ــه ب قضی
ــورد  ــان برخ ــا متخلف ــی و ب ــد بررس ــواردی بای م

ــود. ش
ــن  ــا ای ــده ت ــی بن ــات قانون ــه داد: اطالع وی ادام
لحظــه حکــم می کنــد کــه ایــن پرداخت هــا 
قانونــی نبــوده؛ چــه در چارچــوب نظــام و چــه در 
ــد. ــی دارن ــرکت های دولت ــه ش ــی ک فرمول های

ــه  ــس در رابط ــه مجل ــأت رئیس ــبق هی ــو اس عض
ــی  ــرای عبــور از روحان ــروژه اصالح طلبــان ب ــا پ ب
نیــز تصریــح کــرد: آنچــه مســلم اســت در دولــت 
ــک  ــراوان و نزدی ــدی ف ــت های کلی ــی پس روحان
ــم  ــان و بخشــی ه ــم در دســت اصالح طلب ــه ه ب

ــرار دارد. ــزاران ق ــار کارگ در اختی
ــردم،  ــری م ــاً در تصمیم گی ــزود: قطع ــن اف کوهک
بــرای انتخــاب رئیس جمهــور بعــد، عملکــرد 
آن هــا و نتایــج فعالیت هــا تعییــن کننــده اســت. 
ــم  ــم می گفتی ــا ه ــد و م ــل می گفتن ــا از قب این ه
ــد  ــای تن ــژه الیه ه ــه  وی ــان و ب ــه اصالح طلب ک
به عنــوان ورود  را  از روحانــی  آن هــا حمایــت 
و برنامه ریــزی زیــر ســایه ایــن دولــت بــرای 
ــد  ــدی می دانن ــنگرهای بع ــح س ــدگاری و فت مان

ــه اینکــه پشــت ســر وی باشــند. ن
ــی  ــرا نگاه های ــه چ ــأله ک ــن مس ــرح ای ــا ط وی ب
کــه تــا قبــل از ایــن در جلســات خصوصــی 
مانــده  ســال  یــک  و  االن  کرده انــد،  مطــرح 

ــده،  ــیده ش ــانه ها کش ــه رس ــات 96 ب ــه انتخاب ب
تشــریح کــرد: قبــل از آنکــه آرا و افــکار عمومــی 
شــکل بگیــرد در رابطــه بــا عــدم حــل مشــکالت 
ــن  ــود دارد، ای ــه وج ــودی ک ــا رک ــادی و ی اقتص
افــراد می خواهنــد خــود را بــه  نوعــی تبــری 
بدهنــد و کنــار بکشــند؛ طــرف دیگــر قضیــه هــم 
ــک لطــف  ــه ی ــر نشــان داده اســت ک ســوابق ام
ــاب  ــه جن ــات 92 ب ــا در انتخاب ــی آن ه و محبت
آقــای روحانــی کردنــد و وی هــم خیلــی خــوب 

ــت. ــا را داده اس ــزد آن ه م
نماینــده منتخــب مــردم لنجــان در مجلــس 
دهــم در ادامــه بیــان داشــت: تجربــه نشــان 
بــه  امتیازدهــی  در  روحانــی  کــه  می دهــد 
ــر چنانچــه  ــی دارد، اگ ــان ســابقه خوب اصالح طلب
ــه  ــد ک ــور کنن ــارها وی را مجب ــه فش ــا این گون ب
ــر اوضــاع  ایــن امتیازدهی هــا را ادامــه بدهــد و ب
ــی  ــرای جایگزین ــی ب ــوند، آن را راه ــلط ش مس

نیــروی بعــدی و عبــور از وی می داننــد.
کوهکــن ایــن اقــدام اصالحــات را اشــتباه بزرگــی 
ــر دو  ــتباه را ه ــن اش ــرد: ای ــد ک ــت و تأکی دانس
ــی  ــر کس ــه اگ ــن ک ــد، ای ــام داده ان ــان انج جری
ــف  ــد وظای ــه دارد احســاس کن در مســؤولیتی ک
خــود را به خوبــی انجــام داده و چنیــن فکــر 
می کنــد کــه حتمــاً می توانــد رئیس جمهــور 
خوبــی هــم باشــد، اشــتباه اســت و متأســفانه در 
ایــن موضــوع توجــه بــه توانمنــدی افــراد نداریــم.
وی در پایــان اظهــار داشــت: نظامــی حزبــی 
اجرایــی یکــی از محاســنش ایــن اســت کــه 
حــزب اعتمــاد مــردم را بــه خــودش جلــب 
می کنــد و مــردم بــه گزینــه ای کــه حــزب 
ــه  ــن گزین ــه ای ــد و ب ــان دارن ــرده ایم ــی ک معرف
رأی می دهنــد. بی توجهــی بــه ایــن ســاختار 
یکــی از عارضه هــا و مشــکالت عمــده اســت کــه 

ــود.م.فارس ــع ش ــد رف بای

مصاحبه	خودمانی	با	آقای	مهدی	شرافت	،	
مدیر	روابط	عمومی	شهرداری	مبارکه

محسن کوهکن :
هیچ	ضرورتی	نیست	که	کار	برای	انتخاب	رئیس	مجلس	به	کدخدا	منشی	کشیده	شود
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
فضــل اهلل المجاهدیــن علــی القاعدیــن اجــرا 

عظیمــا
انقــالب اســالمی تحــت رهبــری هــای پیامبرگونــه 
و  علیــه(  تعالــی  اهلل  امام)رضــوان  حضــرت 
ــح  ــف صال ــه خل ــای حکیمان ــن هدایت ه همچنی
خامنــه  امــام  ،حضــرت  ســفرکرده  پیــر  آن 
ای)مدظلــه( منشــأ تحــوالت عظیــم و تاریــخ ســاز 
ــوری  ــه ط ــت ب ــده اس ــان گردی ــه و جه در منطق
ــوع آن  ــال از وق ــت 37 س ــا گذش ــروز ب ــه ام ک
معجــزه بــزرگ قــرن، گفتمــان مقتــدر و منحصــر 
بــه فــرد انقــالب اســالمی کــه بــر مبنــای اصــول، 
ــدی)ص(  ــاب محم ــالم ن ــای اس ــی و ارزش ه مبان
ــد  ــالب تولی ــری انق ــه و رهب ــی فقی ــا اراده ول و ب
از  “دفــاع  و  ظالــم”  بــا  شاخصه”ســتیز  بــا  و 
ــرده  ــدا ک ــور پی ــی تبل ــپهر جهان ــوم” در س مظل
اســت برغــم زنجیــره ای از فتنه هــا ، نقشــه ها 
ــجام ،  ــون انس ــم اکن ــیطانی ، ه ــای ش و توطئه ه
اقتــدار و ســازماندهی جبهــه مقاومــت را فراتــر از 

ــت  ــم زده اس ــه رق ــران و منطق ــای ای جغرافی
اســالم  رزمنــدگان  هیــات  راســتا  ایــن  در 
بــه عنــوان ســخنگو و نهــاد برخاســته خیــل 
جانبــازان  و  ،آزادگان  کثیرفرماندهان،رزمنــدگان 
دوران طالیــی دفــاع مقــدس ،رمــز موفقیــت 
ــداف و  ــبرد اه ــران در پیش ــت ای ــربلندی مل و س
آرمان هــای مقــدس انقــالب اســالمی را “تبعیــت 
از والیــت مطلقــه فقیــه”، “وحــدت ومقاومــت 
ــردم  ــع م ــه موق ــه و ب ــور آگاهان ــی ” و “حض مل
در صحنه هــای نیــاز انقــالب ” دانســته و بــر 

ــه  ــرایطی ک ــت در ش ــن باوراس ای
ــکای  ــژه آمری ــمن بوی ــه دش جبه
ــدد  ــاز در ص ــل ب ــر و دغ حیله گ
برخــی  همراهــی  بــا  اســت 
مرعوبــان داخلــی بــا بــزک کــردن 
چهــره خــود در عصــر پســا برجام و 
عملیاتــی ســاختن راهبــرد “نفوذ” 
بــا ســناریوهای مختلــف در حصار 
ــه  ــور رخن ــات کش اراده و تصمیم
کــردن  سســت   ، موریانــه وار  و 
اذهــان نظــام را دنبــال نمایــد، بــر 
ــت  ــاد مل ــور و آح ــئولین کش مس

ــت  ــرض اس ــران ف ــرم ایثارگ ــه محت ــژه جامع بوی
ــر  ــالت خطی ــه رس ــمندی ب ــیاری و هوش ــا هوش ب
ــه  ــن توطئ ــال ای ــود در قب ــی خ ــی و انقالب تاریخ
ــن  ــدار را در ای ــمن ق ــرده و دش ــل ک ــزرگ عم ب

ــد ــوس نماین ــز مأی ــه نی صحن
پاســداران  نهادمقــدس ســپاه  میــان  ایــن  در 
بزرگتریــن  عنــوان  ،بــه  اســالمی  انقــالب 
نهــاد مولــود انقــالب ،بــا نگاهــی متفــاوت از 
پاســداری  راســتای  در  سیاســی  جریان هــای 
ــمندانه در  ــه ای هوش ــام، بگون ــتاوردهای نظ ازدس
ــت  ــای مقاوم ــای کشــور و جغرافی فراســوی مرزه
اســالمی در قالــب مأموریت هــای مستشــاری و 
ــراق  ــوریه و ع ــلمان س ــای مس ــی از ملت ه حمایت
ــت اســالمی  ــا دشــمنان مشــترک ام ــه ب در مقابل
تکفیــری  تروریســت های  و  داعــش  جملــه  از 
پرداختــه و شــهیدان گرانقــدری رانیــز بــه عنــوان 
“ســند افتخــار” و مایــه عظمــت و ســربلندی ملــت 

ــت. ــوده اس ــم نم ــران تقدی ای
اســالم  رزمنــدگان  هیــات 
ضمــن  مبارکــه  شهرســتان 
گرامیداشــت یــاد و خاطــره 
جــاودان امــام راحــل )ره( ، 
شــهدای انقــالب اســالمی و 
دفــاع مقــدس و نیــز شــهیدان 
ولــی  بــا   ، حــرم  مدافــع 
ــه ای  ــام خامن ــان ،ام ــه زم فقی
ــی  ــی( بیعت ــه العال عزیز)مدظل
بــر  و  بنــدد  مــی  دوبــاره 
ــالب  ــه انق ــت ک ــن باوراس ای
ــل  ــتگی خی ــار و خودگذش ــون ایث ــالمی مره اس
عظیــم ایثارگــران اعــم ازآزادگان ســرافراز،جانبازان 
سلحشــور،فرماندهان دلیــرو رزمنــدگان جانــب 
برکــف بــوده و وازمســولین امر عاجزانه درخواســت 
ــه  ــه حضــرت روح ال ــن توصی ــه ای ــم ب ــی نمایی م
ــد کــه “نگذاریــد پیشکســوتان جهــاد  کــه فرمودن
ــه فراموشــی  و شــهادت در پیــچ و خــم زندگــی ب
ســپرده شــوند” توجــه کافــی و وافــی را مبــذول و 
بــا تجلیــل از ایــن اســطوره هــای ایثــار و شــهادت 
ــی را  ــردی و آزاد منش ــم آزاد م ــال راه و رس ،عم

ــد ــیم نماین ترس
هیــات رزمنــدگان اســالم شهرســتان مبارکــه 
ضمــن تقدیــر و تشــکر از آحــاد مــردم شهرســتان 
ــالب  ــر معظــم انق ــه رهب ــی ب ــک گوئ ــر لبی بخاط
ــس  ــات مجل ــگ در انتخاب ــر حضــور پررن ــی ب مبن
ــن  ــری ، ضم ــرگان رهب ــالمی و خب ــورای اس ش

احتــرام بــه رای و نظــر مــردم از حضــور 
ــای  ــژه کاندیداه ــران بوی ــه ایثارگ ــه جامع آگاهان
ــری  ــدس ایثارگ ــوان مق ــه افتخارعن ــی ک محترم
را در دوران طالیــی دفــاع مقــدس کســب نمــوده 
ــن  ــاط ای ــورو نش ــر ش ــود ، ب ــور خ ــد و باحض ان
ــی  ــکر م ــر و تش ــد، تقدی ــات افزودن دوره از انتخاب
نمایــد و رجــاء واثــق دارد کــه مســئولین محتــرم 
شهرســتان ازنظــرات ســازنده و صائــب ایــن قشــر 
دلســوز ، انقالبــی وتاثیــر گــذار در تصمیــم گیــری 
هــای کالن شهرســتان بویــژه در حــوزه هــای 
سیاســی ،فرهنگــی و اجتماعــی اســتفاده نماینــد

هیــات رزمنــدگان اســالم شهرســتان مبارکــه 
ضمــن تبریــک اعیــاد شــعبانیه بویــژه میــالد 
ــین )ع( و  ــه الحس ــرت اباعبدال ــور حض ــر ن سراس
ــل  ــرت ابوالفض ــالد پرافتخارحض ــدار و می روز پاس
میــالد  همچنیــن  جانبــازو  روز  و  العبــاس)ع( 
ــیدن  ــجاد )ع( و فرارس ــام س ــرت ام ــعود حض مس
خرمشــهر  ســازی  آزاد  خردادســالروز  ســوم 
ــده ،  ــر و رزمن ــار ایثارگ ــوم اقش ــان ، ازعم قهرم
مســئولین محتــرم شهرســتان و نهادهایــی کــه مــا 
ــد  ــاری دادن ــار ی ــزرگ ایث ــن ب ــی جش را در برپائ
بویــژه فرماندهــی و پرســنل مرکــز آموزشــی امــام 
علــی )ع( شهرســتان مبارکــه ،تقدیــر و تشــکر مــی 
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بــا حضــور پرشــور رزمنــدگان دوران دفــاع 
مقــدس شهرســتان مبارکــه،و بزرگداشــت اعیــاد 
ــرت  ــور حض ــر ن ــالد سراس ــژه می ــعبانیه بوی ش
ــالد  ــه الحســین )ع( و روز پاســدار و می اباعبدال
پرافتخارحضــرت ابوالفضــل العبــاس)ع( و روز 
جانبــازو همچنیــن میــالد مســعود حضــرت 
امــام ســجاد )ع(  و درآســتانه فرارســیدن ســوم 
ــان ،  خردادســالروز آزاد ســازی خرمشــهر قهرم
جشــن بــزرگ ایثاربــه همــت هیــات رزمنــدگان 
ــر  ــکاری دفت ــه و هم ــتان مبارک ــالم  شهرس اس
ــاد و  ــیج و بنی ــت بس ــه مقاون ــام جمعه،ناحی ام
ــگاه  ــه درپای ــتان مبارک ــران شهرس ــور ایثارگ ام

ــد. ــزار ش ــی )ع(برگ ــام عل آموزشــی ام
بــا حضــور  باشــکوه کــه  ایــن همایــش  در 
1200 نفــر ازخانــواده معظم.شــهدا، فرماندهــان 
ــرو  ــرافراز،جانبازان ایثارگ ــور،آزادگان س سلحش
ــتند  ــور داش ــتان حض ــر شهرس ــدگان دلی رزمن
ــی و  ــش جنب ــژه ای در دوبخ ــای وی ــه ه ،برنام

ــد. ــزار گردی ــم برگ مراس
دربخشــی جنبــی و فــوق برنامــه ایــن همایــش 

چــون  ای  ویــژه  هــای  دربرنامــه  مدعویــن 
و  ســیموالتور  تیرانــدازی  ســالن  حضــوردر 
کنارتصاویــر  در  یــادگاری  گرفتــن  عکــس 
نمادیــن ســرداران شــهید وانجــام مصاحبــه 

نمودنــد. شــرکت 
برپایــی  بعــداز 
جماعــت  نمــاز 
عشــا  و  مغــرب 
ــام  کــه امامــت ام
شــهر  جمعــه 
مبارکــه ، قســمت 
ــا  ــش ب دوم همای
قــران  تــالوت 
آغــاز  کریــم 
نواختــن  بــا  و 
ــوری  ــرود جمه س

ادامــه یافــت ســپس ســرهنگ قاســم حســینی 
ــن  ــی )ع ( ضم ــام عل ــوزش ام ــده مرکزآم فرمان
فعالیتهــای  از  ،گزارشــی  گویــی  خیرمقــدم 
مرکــز آموزشــی امــام علــی )ع( را ارایــه نمــود.

درادامــه حجــت االســالم والمســلمین محمــدی  
ــک روز  ــن تبری ــهرمبارکه ضم ــه ش ــام جمع ام
پاســدارو جانبــازو تشــکرازحضور رزمنــدگان 
،جانبــازان وایثارگــران کــه بهمــراه خانــواده 
ــرکت  ــوی ش ــم معن ــن مراس ــه درای ــهدا ک ش
نمودند،گفت:شــجاعت 
درآزمــون  انســان 
جنــگ  میــدان 
میشــودنه  مشــخص 
ف  حر و ر شــعا ر د
زیــرا وقتــی شــیپور 
نواختــه  جنــگ 
مشــخص  د میشو
ن  ا میز د میشــو
شــجاعت وایثارگــری 
ســت  ا ر چقد نها نسا ا
عنــوان  کــه  کردیــد  ثابــت  شــماعزیزان  و 
باشــد. مــی  شــما  “برازنــده  “ایثارگــری 
ــخنان  ــان س ــهرمبارکه در پای ــه ش ــام جمع ام
ــتن  ــه داش ــده نگ ــور زن ــه منظ ــت: ب ــود گف خ

یــادو خاطــره دوران طالیــی دفــاع مقــدس 
ــق” را در  ــت عش ــه روای ــاد “موسس ــرح ایج ط
ــب  ــتان تصوی ــی شهرس ــگ عموم ــورای فرهن ش
بــه  آثــار  بتوانیــم خاطــرات و  تــا  نمودیــم 
ــرای  ــون را ب ــش و خ ــده از آن دوران آت جامان

ــم. ــت نمایی ــدگان ثب ــه آین ــال ب انتق
ســردارطباطبایی  همچنیــن  مراســم  درایــن 
نیروهــای  ســتادکل  مهندســی  )مســئول 
خاطــره  و  یــاد  پاسداشــت  ضمــن  مســلح( 
ــوص  ــمندی را در خص ــب ارزش ــهیدان مطال ش
رســالت رزمنــدگان در دوران کنونــی ایــراد 

ــود. نم
ازدیگربرنامــه هــای اجــرا شــده درایــن مراســم 
میتــوان ازاجــرای موســیقی گــروه موزیــک 
کلیــپ  وپخــش  اشــرف  نجــف  لشگرهشــت 
هــای ســخنان مقــام معظــم رهبــری وســخنان 
حــرم  ومدافعــان  ســلیمانی  قاســم  ســردار 

ــود ــاره نم اش
این مراســم با صرف شام پایان یافت.

برپایی  بیانیه هیات رزمندگان اسالم شهرستان مبارکه به مناسبت 

»	جشن	بزرگ	ایثار	«

جشن	بزرگ	ایثار	با	حضور1200	نفر	از	رزمندگان	شهرستان	مبارکه	برگزار	شد

صدای	مردم

ــردم  ــب م ــده منتخ ــت نماین ــالم خدم ــا س ب
ــه ــتان مبارک ــریف شهرس ش

ــکاری  ــع بی ــه رف ــبت ب ــی نس ــه راهکارهای چ
ــد؟ ــتان داری ــان شهرس ــن جوان ــاد در بی زی

ــه نــورش صلــوات/ ــر مهــدی وآن هال ســالم ب
برخــال لــب وجــام ظهــورش صلوات.بــی پــرده 
ــه  ــال و م ــک میگویندبرس ــس و مل ــه ان هم
وقــت ظهــورش صلوات.اعیادشــعبانیه مبــارک

ســالم تشــکرهفته نامــه بیطــرف شــمیم 
خــارج  ازمســیربیطرفی  وطن.توراخداآینــده 

ــوید نش

همجابحــث بازرســی ازشــهرداری مبارکــه 
اعــالم میشــه وکاش ازبقیــه دســتگاههای 
ــم  ــتان ه ــی شهرس ــی وخدمات اداری وصنعت
ــا ــه ارگانه ــره بقی ــودتاببینم چخب ــی ش بازرس

ســالم چــرا بــا آســیاب هــا برنــج کوبــی 
ــد  ــران میکن ــج گ ــه برن ــود ک ــورد نمیش برخ
بعــدام برنــج لنجــان اصــل نمــی فروشــند چــه 

ــد. ــیدگی کن ــد رس ــی بای ارگان
فکــری  مســئولین  خداوکیلــی  ســالم 
کنیدبازاردررکودکامــل هســتش کرایــه مغــازه 
هــم4 مــاه عقــب افتــاده فــروش نصــف 
ــان  ــه حقوقش ــدان ک ــبحال کارمن شده.خوش

پابرجاســت

بــا تشــکر از هفتــه نامــه وزیــن و پربــار شــمیم 
ــا اصــل  وطــن بــه خاطــر اخبــار بــه روزکــه ب
بــی طرفــی و طبــق رهنمودهــای مقــام معظم 

رهبــری بــه چــاپ آن مــی پــردازد

ــل  ــل وکی ــی قب ــه مدت ــم ک ــا خواندی درخبره
جوانــی دردادســرای امــور جنایــی وویــژه 
تحــت  بانــدی  باتشــکیل  تهــران  ســرقت 
عنــوان کار چــاق کنــی وادعــای ارتبــاط 
باقضــات محتــرم و نفــوذ در سیســتم قضایــی 
مبالــغ کالنــی راازخانــواده هــای متهمــان 
دریافــت مــی نمــوده کــه بادرایــت یکــی 
امورجنایــی  دادســرای  شــریف  قضــات  از 
ایــن  اول  شــعبه  ودســتوردادیارمحترم 
نظــارت قضایــی  قــرار  دادســرابه موجــب 
تمهیداتــی بــرای ایــن متهــم در نظــر گرفتــه 
شــده ، ضمــن ســپاس ازقضــات شــریف و 
پاکدامــن قــوه قضاییــه امیــد أنســت کــه 
مســوولین محتــرم نظارتــی قــوه قضاییــه 
واداره کل دادگســتری اســتان اصفهــان نســبت 
بــه دادســرای عمومــی وانقــالب اســالمی 
مبارکــه اصفهــان توجــه ودقــت بیشــتری 
داشــته و ریاســت محتــرم قــوه قضاییــه و وزیر 
محتــرم دادگســتری بنحــو صالحدیــد نســبت 
بــه تشــویق قاضــی ودادیــار محتــرم دادســرای 
امــور جنایــی وویــژه ســرقت تهــران در حســن 
انجــام وظیفــه اقــدام الزم و مقتضــی را بعمــل 
ــور  ــم ایرانپ ــپاس ابراهی ــکر و س ــد . باتش أورن

ــه مبارک

ــازمان  ــهای س ــکر از تالش ــن تش ــالم ضم س
پارکهــای شــهر مبارکــه بویــژه مهنــدس 
ــود  ــی ش ــت م ــیله درخواس ــمی بدینوس هاش
در خصــوص رســیدگی بــه وجــود دســت 
ــا محــل مناســبی در نظــر  فروشــان در پارکه
گرفتــه شــود تــا ایجــاد مزاحمــت بــرای 
ــارک  ــای پ ــره زیب ــردد وچه ــا نگ ــواده ه خان

حفــظ گردد.باتشــکر مجــدد

باســالم زمیــن بامســاحت هزارمتــر مربــع 
ــه  ــر ســالن باپروان ــار باحــدود ســیصد مت باانب
تجــاری بــا اب و بــرق وامکانــات بفــروش مــی 
ــار  ــالب انب ــان انق ــه خیاب ــو نچ ــا لخ ــد ط رس

ــناس ــر کارش ــیمان بانظ س

با سالم و عرض خسته نباشید 
میخواســتم بگــم تشــکر مــی کنیــم از صنــف 
ــان و گوشــت فروشــان بخاطــر زحمــات  غصاب
فراوانــی کــه متحمــل مــی شــوند و جایــی بــه 

چشــم نمــی آیــد.    م.عباســپور
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