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ایران اسالمی به 
ملت خود می بالد

2

شهردار مبارکه: رئیس دیوان عدالت اداری تشریح کرداستاندار اصفهان:

2

خط دو مترو اصفهان از
 پشت میدان امام )ره(

 عبور می کند

 علت ابطال مصوبه
  افزایش نرخ

 جرائم رانندگی 

 مجموعه شهرداري خدمت رساني
  به شهروندان را 

وظیفه خود مي داند

خبر خوش یارانه ای 
نوبخت 

جمع بندی  اینکه  بیان  با  دولت  سخنگوی 
کارشناسی برای حذف کارت سوخت انجام 
نگرفته، گفت:  سازمان مدیریت موافق استمرار 

وضع موجود است.
فارس: محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت با 
اشاره به نتایج دهمین دوره انتخابات مجلس 
روزها  این  دارد  جا  گفت:  اسالمی  شورای 
مهم  رخداد  این  به  مختلف  ابعاد  و  منظر  از 
سیاسی و اجتماعی پرداخته شود و تجلیل و 
تکریمی که می توان نسبت به مردم داشت بیان 
کنیم.البته طی روزهای گذشته رسانه ها به نحو 

شایسته ای به این مسائل پرداختند.
.... نسبت  دولت  رسمی  مواضع  افزود:  وی 

نماینده منتخب مردم مبارکه در مجلس دهم: 
 رفع مشکل اشتغال مبارکه 

اولویت کاری ام است 
اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  در  مبارکه  مردم  منتخب  نماینده 
رفع مشکل اشتغال مبارکه اولویت کاری ام است گفت: در انتخابات به 
صورت کاماًل مستقل شرکت کردم و فرستاده هیچ جریان سیاسی نیستم. 

طی حکمی از صورت پرویز فتاح؛
حمیدرضا شیران به عنوان مدیر کل کمیته 

امداد استان اصفهان معرفی شد
به گزارش روابط عمومی و اطالع رسانی کمیته امداد امام خمینی )ره( 
استان اصفهان؛ با حضور پرویز فتاح رئیس کمیته امداد امام خمینی )ره( 

مراسم معارفه مدیر کل جدید کمیته امداد استان اصفهان انجام گرفت.
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حضور باشکوه شهروندان مبارکه اي در شعب اخذ رأي
3



هفته نامه فرهنگی ، اجتماعی
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را پرداخت کنند. البته برای سال جاری نیز هنوز تمامی 
پایان سال  تا  توافق هایی صورت گرفته  و  نشده  پرداخت  مبالغ 

این منابع را تأمین کنند.
قانون  اجرای  برای  دولت  نظر  که  این سوال  به  پاسخ  در  نوبخت 
اساس  بر  تأکید کرد:  آینده چیست،  برای سال  یارانه ها  هدفمندی 
تبصره ای که در الیحه بودجه 95 در نظر گرفتیم دولت تصمیم دارد 

قانون هدفمندی یارانه ها را همانند گذشته استمرار دهد.
وی در پاسخ به این سوال که افزایش حقوق کارگران به کجا رسید، 
در  که  بگیرد  تصمیم  زمینه  این  در  باید  کار  عالی  شورای  گفت: 
آینده ای نزدیک این شورا تشکیل جلسه خواهد داد و نسبت به این 

موضوع تصمیم گیری می کند.
سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که با توجه به برخی اتهاماتی 
قصد  مجریه  قوه  آیا  شد  وارد  دولت  به  انتخابات  جریان  در  که 
قابل  حقوقی  لحاظ  از  اتهامات  این  گفت:  خیر،  یا  دارد  شکایت 
مراجع  به  را  مسائل  این  نیز  است و بخش حقوقی دولت  تعقیب 

قضائی منعکس کرده است.
و 16سالی  فعلی  مسئولیت  درباره  بنده حاضرم  داد:  ادامه  نوبخت 
که در مجلس بودم و زمانی که در حزب اعتدال و توسعه هستم 
پاسخگو باشم و هر کسی اگر حرفی دارد آن را به مراجع قضایی 
قانون  چارچوب  در  تواند  می  قضایی  دستگاه  و  کنم  منعکس 

قضاوت کند.
وی در پاسخ به این سوال که پیش بینی های دولت برای سال آینده 
نسبت به نرخ رشد اقتصادی و تورم چیست، گفت: برای سال آینده 
پیش بینی می کنیم نرخ تورم زیر 11 درصد و رشد سرمایه گذاری 

4.5 تا 5 درصد و رشد اقتصادی نیز حدود 5 تا 6 درصد باشد.
سخنگوی دولت درباره به سرانجام رسیدن برنامه توسعه ششم در 
مجلس فعلی گفت:  انتظار داریم کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه 
نیز مانند کمیسیون تلفیق بودجه 95 کار تصویب برنامه را آغاز کند.
کمیسیون  اعضای  دیگر  و  کمیسیون  این  رئیس  برای  افزود:  وی 
تلفیق فرصت استثنایی برای ریل گذاری 5 ساله آینده کشور وجود 
دارد و امیدواریم دوستان ما از این فرصت استفاده کنند و ما مأیوس 

نیستیم که تا پایان سال برنامه ششم به تصویب برسد.
و  ایران  بین  آینده  سال  حج  قراردادهای  تنظیم  درباره  نوبخت 
عربستان گفت: مقرر شده در آینده نزدیک مالقاتی بین وزیر حج 
موضوع  این  به  نسبت  و  برگزار شود  ایرانی  مسئوالن  با  عربستان 

تصمیم بگیرند البته هنوز این جلسه تشکیل نشده است.
وی در پاسخ به این سوال که باالخره چه زمانی پایگاه قراردادها 
سازمان  زیربنایی  امور  معاون  گفت:  می شود،  نهایی  و  تکمیل 
در  هم  نظارتی  واحدهای  و  است  موضوع  این  مسئول  مدیریت 
بر  نظارت  عالی  هیأت  همچنین  و  شده  تعریف  جدید  ساختار 
دادستان کل کشور تشکیل  معاون  با حضور  نیز  نفتی  قراردادهای 
شد و حتی چارچوب های قراردادی نیز در این هیأت عالی قبل از 

تبدیل شدن به یک قرارداد عملیاتی مورد بررسی قرار گیرد.
از  شما  پیش بینی  که  سوال  این  به  پاسخ  در  دولت  سخنگوی 
اختالفات بین دولت و مجلس دهم چیست، تأکید کرد: در مجلس 
اصل مخالفت وجود دارد که بر همین اساس اولین کسی که درباره 
و  دولت  بین  بنابراین  است  مخالف  می کند  پیشنهاد صحبت  یک 
مجلس نیز اختالف سلیقه و نظر مورد پذیرش است ولی اختالف 
به معنی برخورد جناحی و سیاسی را باید قبول کنیم که در مجلس 

آینده کمتر خواهیم داشت.
بهتر  راه حل های  ارائه  برای  نظر  تفاوت  کرد:  خاطرنشان  نوبخت 
برای پیشرفت کشور وجود دارد و این حتی در هیأت وزیران هم 

مشاهده می شود.

فرماندار مبارکه گفت: زهرا سعیدی مبارکه به عنوان نماینده مردم 
مبارکه در دهمین دوره مجلس شورای اسالمی از سوی مردم این 

شهرستان انتخاب شد. 
اسالمی  شورای  مجلس  انتخابات  به  اشاره  با  ذاکری  علی اصغر 
عنوان  به  مبارکه  سعیدی  زهرا  داشت:  اظهار  مبارکه  شهرستان 
نماینده مردم مبارکه در دهمین دوره مجلس شورای اسالمی از 

سوی مردم این شهرستان انتخاب شد.
آرای  میزان  از  رأی   463 و  هزار   20 کسب  با  وی  افزود:  وی 
مأخوذه و کسب بیشترین آرای مأخوذه، به عنوان نماینده مردم 

شهرستان در مجلس شورای اسالمی انتخاب شد.
فرماندار شهرستان مبارکه تصریح کرد: علی احمدپور مبارکه نیز 
با کسب 14 هزار و 415 رأی، در این انتخابات، عنوان دوم را به 

خود اختصاص داد.
با کسب 13 هزار و  وی خاطرنشان کرد: همچنین علی فخری 

269 رأی، در رده بعدی انتخابات مبارکه قرار گرفت.
فرماندار مبارکه درباره مشارکت مردم در انتخابات امسال اضافه 
کرد: میزان مشارکت مردم مبارکه در انتخابات امسال 72 درصد 

بود.

مدیر کل  فتاح، حمیدرضا شیران  پرویز  از صورت  طی حکمی 
کمیته امداد استان اصفهان شد. 

امام  امداد  کمیته  اطالع رسانی  و  عمومی  روابط  گزارش   به 
کمیته  رئیس  فتاح  پرویز  با حضور  اصفهان؛  استان  )ره(  خمینی 
امداد امام خمینی )ره( مراسم معارفه مدیر کل جدید کمیته امداد 

استان اصفهان انجام گرفت.
به  نهاد  این  سابقه  با  مدیران  از  آرا  مجلس  مهدی  این  از  پیش 
مدت چهار سال بر مسند مدیر کلی کمیته استان اصفهان نشسته 
بود که اکنون در آستانه بازنشستگی جای خود را به حمیدرضا 

شیران داد.
این مدیر اصفهانی، پیش از این مدیر کل حوزه ریاست بهزیستی 
کشور، مدیر کل پشتیبانی بهزیستی کشور، معاون پشتیبانی اداری 
سازمان امداد و نجات کشور )هالل احمر( و مدیر کل رفاه و امور 

عمومی جمعیت هالل احمر کشور بوده است.
و  خیران  از  تعدادی  با حضور  که  مراسم  این  در  است،  گفتنی 
مهدی  ساله  چهار  زحمات  از  بود  همراه  استانی  مسئوالن 

مجلس آرا قدردانی شد.

 ادامه ستون سمت راست  

 استاندار اصفهان عبور مترو از پشت مسجد امام )ره( 
را تصمیم نهایی گرفته شده درخصوص مسیر خط دو 
متروی اصفهان عنوان کرد و گفت: این تغییر مسیر،خط 

دو مترو را یک و نیم کیلومتر افزایش می دهد. 
رسول زرگرپور در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه 
مجلس  منتخبین  از  نفر   1۸ تکلیف  حاضر  حال  در 
کرسی   20 روی  بر  نشستن  برای  اسالمی  شورای 
اظهار  است،  شده  مشخص  استان  به  یافته  تخصیص 
داشت: تکلیف دو کرسی دیگر یعنی منتخبان مردم در 
شهرستان های شهرضا و سمیرم بعد از برگزاری دور 

دوم مشخص خواهد شد.
نفری  میلیون  چهار  حدود  مشارکت  به  اشاره  با  وی 
انتخابات دهمین دوره مجلس شورای  مردم استان در 
ابراز  اسالمی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری 
داشت: میزان مشارکت مردم استان در این انتخابات 5۸ 

درصد بوده است.
۲۵ درصد از منتخبین اصفهان در مجلس دهم 

نماینده فعلی هستند
استاندار اصفهان در ادامه با اشاره به اینکه 25 درصد 
منتخبین مردم در مجلس شورای اسالمی در دوره  از 
دهم نمایندگان کنونی هستند، افزود: باید توجه داشت 
استان  در  مجلس  دوره  این  در  نیز  بانوان  حضور  که 

چشمگیر بوده است.
وی اضافه کرد: باید توجه داشت که اقلیت های مذهبی 
در استان اصفهان با مشارکت 95 درصدی در انتخابات 

پنجمین مجلس خبرگان رهبری حضور داشته اند.
در  تهران  در  به جلسه روز گذشته  ادامه  در  زرگرپور 
خصوص تعیین تکلیف مسیر خط دو مترو اصفهان در 
محدوده میدان نقش جهان اشاره کرد و اظهار داشت: در 
این جلسه که با حضور رئیس سازمان میراث فرهنگی 
و جمعی از مسئوالن استانی و مدیران شهری اصفهان 
برگزار شد مقرر شد که عبور مترو از میدان نقش جهان 

منتفی و به جای آن مسیر جایگزین تعیین شود.
طول خط دو مترو ۱.۵ متر افزایش می یابد

تصمیم  را  )ره(  امام  مسجد  پشت  از  مترو  عبور  وی 
متروی  دو  مسیر خط  در خصوص  گرفته شده  نهایی 
اصفهان عنوان کرد و ابراز داشت: این تغییر مسیر خط 
دو مترو را  1.5 کیلومتر افزایش می دهد ضمن اینکه 

هزینه های بیشتری نیز بر این خط از مترو وارد می آید.
استاندار اصفهان تاکید کرد: باید توجه داشت که هیچ 
خدشه ای به هیچ یک از بناهای محدوده مرکزی شهر 

به دلیل عبور مترو وارد نخواهد شد.
مدیریت  نظر  اختالف  اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
استان  و گردشگری  فرهنگی  میراث  با  شهری گذشته 
شده  مواجه  مشکل  با  مترو  از  برداری  بهره  اصفهان 
تعامل  و  نفره  پنج  کمیته  تشکیل  با  کرد:  اضافه  است، 
ایجاد شده بین مدیریت شهری و میراث فرهنگی بهره 

برداری از مترو با روند خوبی روبرو شده است.
اعتبار و  تامین  اینکه در صورت  به  اشاره  با  زرگرپور 
وقفه نیفتادن در روند بهره برداری از مترو تا سال 96 
این پروژه نیز به بهره برداری خواهد رسید، اضافه کرد: 
با بهره برداری از این خط شمالی ترین نقطه اصفهان را 

به جنوبی ترین نقطه وصل می کند.
وی با اشاره به اینکه ادامه بهره برداری از مترو اصفهان 
نیز با نظارت کمیته پنج نفره انجام خواهد شد، تصریح 
کرد: این در حالی است که برای ادامه تعیین مسیر مترو 

نقش جهان هشت مسیر جایگزین  میدان  در محدوده 
بررسی شده است.

کنار گذر شرق در دستور کار اجرا قرار گرفت
اینکه  به  اشاره  با  همچنین  ادامه  در  اصفهان  استاندار 
کنارگذر شرق اصفهان نیز در دستور کار اجرایی مجدد 
کیلومتر   90 مسیر  این  طول  افزود:  است،  گرفته  قرار 
است و اعتبار بهره برداری از آن 10 هزار میلیارد ریال 

در نظر گرفته شده است.
وی افزود: تاکنون بخش های یک و دو این کنارگذر با 
اعتبار 100 میلیارد تومانی با پیشرفت کمی اجرایی شده 
و برای بهره برداری کامل آن پس از توقف در سال ۸۸ 
در حالی که این پروژه در سال ۸2 شروع شد،  به اعتبار 

900 میلیارد تومانی نیاز دارد.
به  توجه  با  حاضر  حال  در  افزود:  همچنین  زرگرپور 
پروژه  این  خصوصی  بخش  با  گرفته  صورت  رایزنی 
قرار است با 70 درصد مشارکت بخش خصوصی و 30 

درصد مشارکت دولت به بهره برداری برسد.
کاهش ۷۵ درصدی بارش ها در اصفهان 

وی همچنین به کاهش بارندگی ها در استان اصفهان 
بر  گفت:  و  کرد  اشاره  ساله   40 زمانی  بازه  به  نسبت 
این اساس در شهر اصفهان با کاهش 75 درصدی، در 
استان با کاهش 35 درصدی و در سرچشمه کوهرنگ 
با کاهش 20 درصدی روبرو بوده ایم که این امر بیانگر 
نیاز توجه بیشتر مسئوالن بر روی روند توزیع آب در 

سال آینده دارد.
مدت  میان  ریزی  برنامه  از  همچنین  اصفهان  استاندار 
برای طرح جامع کاهش آلودگی هوای شهر اصفهان با 
توجه به پایان برنامه دو ساله نیز اشاره کرد و افزود: این 
طرح در سال آینده تدوین و در سال 96 برای رسیدن 

به هوای پاک اجرایی خواهد شد.
در  هوا  آلودگی  کاهش  ساالنه  دو  برنامه  تحقق  وی 
اجرایی  افزود:  اعالم کرد و  نیز 70 درصد  را  اصفهان 
در  موجود  مشکالت  دلیل  به  طرح  این  کامل  نشدن 
حمل و نقل عمومی بوده است که برطرف خواهد شد.

بودجه  از  درصد   60 به  نزدیک   : گفت  مبارکه  شهردار 
شهرداري بصورت واقعي و ۸0 درصد بصورت اسمي به 

مسائل عمراني اختصاص دارد
و  شهرداري  مهندسین  از  تجلیل  آیین  در  شرفا  محمد 
آینده  سال  اینکه  بیان  با  مبارکه،  شهر  اسالمي  شوراي 
حجم زیادي از پروژه ها را نخواهیم داشت، گفت: سال 
پتانسیل شهرداري در حوزه هاي مختلف  از  باید  آینده 
بهسازي و نوسازي، عمران، طراحي و شهرسازي استفاده 

کنیم و پروژه ها را به پیش ببریم.
همزمان  بطور  اي شهرداري  دوره  در  اینکه  بیان  با  وي 
شهري  مدیریت  گفت:  داشت،  کار  حال  در  پروژه   20
در برنامه جدید به این نتیجه رسید تا نظارت مقیم را به 

مشاور واگذار کند.
باقیمانده  پایان سال  تا  اینکه زمان کوتاهي  بیان  با  شرفا 
هاي  در حوزه  مهندسان شهرداري  و  معاونان  از  است، 
مختلف خواست: با توجه به اینکه بودجه شهرداري به 
تصویب رسیده است بخشي از بودجه 95 را در سال 94 

استارت بزنند.
شهردار مبارکه با بیان اینکه شهرداري مبارکه از پتانسیل 
است،افزود: نیروهاي  برخوردار  خوبي  انساني  نیروي  و 
 ، عمراني  هاي  حوزه  در  و  شهرداري  بدنه  در  خوبي 
و قسمت هاي مختلف حضور  شهرسازي، فضاي سبز 

دارند.

وي با بیان اینکه بر کسي پوشیده نیست که تمام کارهاي 
شهرداري توسط مهندسین انجام مي شود، افزود: امروز 
علم مهندسي در همه زمینه هاي زندگي وارد شده است.
شرفا با بیان اینکه امروزعلم و مهندسي پیشرفت زیادي 
کرده است، گفت: امروز بیش از هشت گروه مهندسي از 
جمله طراحي برق، انرژي و مکانیک در زمینه ساختمان 

وجود دارد.
در  مهندسي  علم  کاربرد  به  اشاره  با  مبارکه  شهردار 
زندگي، گفت: در زندگي روز مره و خانوادگي هم مي 
توانیم در زمینه تربیت فرزندان و خرج و مخارج زندگي 

و برنامه ریزي از مهندسي استفاده کنیم.

مسائل  در  را  مهندسي  علم  باید  اینکه  بر  تاکید  با  وي 
کاري خود وارد کنیم، تصریح کرد: امروز پتانسیل، انرژي 
و نیروي خیلي خوبي در شهرداري مبارکه وجود دارد .

هزینه  وقت،  از  درست  استفاده  با  اینکه  بیان  با  شرفا 
گفت:  باشند،  مهندس  توانند  مي  مردم  همه  کیفیت  و 
مهندس عمران کاري را که فرد عادي با دو دالر انجام 

مي دهد، با یک دالر مي تواند انجام دهد.
وي افزود: اگر ما به عنوان مهندس در زمینه هزینه ها و 
زمان انجام کارها و ارتقاء در کیفیت کارها نداشته باشیم 

بدرستي از علم مهندسي استفاده نکرده ایم.
شهردار مبارکه با اشاره به وجود مشکالت مالي از سال 
و  هاي  معاونت  تالش  با  گفت:  امروز،  به  تا   گذشته 
حوزه هاي مختلف کارهاي خیلي خوبي با وجود کم و 
کاستي ها در شهر انجام شده و امروز مي توانیم کارنامه 

قابل قبولي را ارائه کنیم.
مجموعه  از  بیشتري  انتظارات  البته  اینکه  بیان  با  وي 
داریم  وظیفه  ما  همه  کرد:  اظهار  داشتیم،  شهرداري 

خدمات مناسبي به مردم ارائه دهیم.
به  بهتري  بتوانیم خدمات  امیدواریم  اینکه  بیان  با  شرفا 
شهروندان ارائه دهیم، تصریح کرد: بخشي از پروژه هاي 
شروع  هم  خوبي  کارهاي  و  رسیده  اتمام  به  تمام  نیمه 
شده و تعدادي از پروژه ها هم در حال طراحي و آغاز 

است.

پیام رهبر معظم انقالب در پی حضور پرشکوه مردم در انتخابات؛
ایران اسالمی به ملت خود می بالد

شهردار مبارکه :

نزدیك به ۶۰ درصد از بودجه شهرداري بصورت واقعي و ۸۰ درصد 
بصورت اسمي به مسائل عمراني اختصاص دارد

از لبیک عمومی به فراخوان نظام
 سپاسگزاری می کنم

و  آگاه  ملت  از  پیامی  در  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت   
با  و  اسالمی  نظام  فراخوان  به  لبیک  با  که  ایران  مصمم 
عزم راسخ و شور و نشاطی به یاد ماندنی مردمساالری 
دینی را در چهره درخشان خود به جهانیان نشان دادند، 

سپاس گزاری کردند.
پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری،  به گزارش 
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی 
در پیامی با سپاس از ملت آگاه و مصمم ایران که با لبیک 
به فراخوان نظام اسالمی و با عزم راسخ و شور و نشاطی 
درخشان  چهره  در  را  دینی  مردمساالری  ماندنی  یاد  به 
خود به جهانیان نشان دادند، خطاب به مسئوالن کشور، 
سپاسگزاری شایسته از مردم را در انجام خدمت صادقانه 

خواندند و با تأکید بر پیشرفت همه جانبه و درون زا به 
مجلس  برای  انتخاب شوندگان  چه  کشور  مسئوالن  ”به 
دارندگان  چه  و  خبرگان  مجلس  و  اسالمی  شورای 
مناصب اجرایی در قوای دیگر و چه دیگر مسئوالن در 
سازمانها و نهادها، یادآور میشوم که سپاسگزاری شایسته 
را در خدمت صادقانه به مردم و کشور و نظام اسالمی 

محقق سازند“
آینده  مجلس  کردند:  خاطرنشان  اساسی  هدف  عنوان 
وظائف سنگینی برعهده خواهد داشت و امید است که 
نصاب پاسخگوئی در برابر خدا و مردم را همگان در آن 

مشاهده کنند.
 متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:

 بسم اهلل الرحمن الرحیم
بزرگی  آزمون  در  که  سپاس  را  توانا  و  دانا  خداوند 
رسانید؛  پیروزی  به  را  ایران  مصّمم  و  آگاه  ملت  دیگر، 

انقالب  آغاز  از  بار  و ششمین  برای سی  توانستند  آنان 
اسالمی، در انتخاباتی سراسری، با عزم راسخ و شور و 
نشاط به یادماندنی، حضور یابند و سرنوشت کشور را در 
مقطع قانونی، رقم زنند؛ نمایندگان خود را برای تشکیل 
دو مجلس پر قدرت و پر اهمیت برگزینند و بار دیگر 
اقتدار  پر  و  درخشان  چهره ی  در  را  دینی  مردمساالری 

خود به جهانیان نشان دهند.
ایران اسالمی به ملت خود می بالد و به استحکام مقّرراتی 
که این فرصتهای مغتنم را برای قد برافراشتن و تجدید 

قوای ملی فراهم آورده است، سر می افرازد.
اینجانب وظیفه ی خود می دانم که از این لبیک عمومی 
و  پاداش  و  کنم  سپاسگزاری  اسالمی  نظام  فراخوان  به 
پر  پر کار و  این جمعه ی  برای مردمی که  الهی  هدایت 

شکوه را آفریدند مسألت نمایم.
مجلس  برای  انتخاب شوندگان  چه  کشور  مسئوالن  به 
شورای اسالمی و مجلس خبرگان و چه دارندگان مناصب 
اجرایی در قوای دیگر و چه دیگر مسئوالن در سازمانها 
و نهادها، یادآور می شوم که سپاسگزاری شایسته را در 
خدمت صادقانه به مردم و کشور و نظام اسالمی محقق 
سازند؛ ساده زیستی، پاکدستی، حضور پیوسته در جایگاه 
مسئولیت، ترجیح منافع ملی بر خواسته های شخصی و 
بیگانه،  مداخالت  برابر  در  شجاعانه  ایستادگی  جناحی، 

واکنش انقالبی 
”پیشرفت صوری و منهای استقالل و عّزت ملی، پذیرفته 
پیشرفت  با  جز  ملی  هویت  و  عّزت  حفظ  و  نیست 

همه جانبه و درونزا دست یافتنی نیست.“
به نقشه های بدخواهان و خائنان، منش جهادی در اندیشه 
و عمل، و در یک جمله: کار برای خدا و در راه خدمت 
این  دوران  در  خویش  دائمی  برنامه  را،  خدا  خلق  به 

مسئولیت بدانند و به هیچ قیمت از آن تخطی نکنند.
روزگار بسیار حساس کنونی، حساسیت و هوشیاری و 

عزم راسخ همگان بویژه شما مسئوالن را می طلبد.

پیشرفت کشور هدف اساسی است. پیشرفت صوری و 
پیشرفت،  نیست.  پذیرفته  ملی،  عّزت  و  استقالل  منهای 
نیست.  جهانی  استکبار  هاضمه ی  در  شدن  حل  بمعنی 
همه جانبه  پیشرفت  با  ملی جز  و هویت  عّزت  و حفظ 
و درونزا دست یافتنی نیست. مجلس آینده درباره ی این 
سرفصلهای مهم، وظائف سنگینی برعهده خواهد داشت 
و امید است که نصاب پاسخگوئی در برابر خدا و مردم 

را همگان در آن مشاهده کنند.
الزم میدانم از دست اندرکاران برگزاری این انتخابات با 
شکوه؛ مسئوالن اجرائی و نظارتی؛ تأمین کنندگان امنیت؛ 
سازمان رسانه ی ملی و دیگر دستگاهها و اشخاص مؤثر 

صمیمانه سپاسگزاری کنم.
توفیقات همگان را از خداوند متعال مسألت میکنم.

 سیّد علی خامنه ای
9/ اسفند ماه/ 

حذف  برای  کارشناسی  جمع بندی  اینکه  بیان  با  دولت  سخنگوی 
کارت سوخت انجام نگرفته، گفت:  سازمان مدیریت موافق استمرار 

وضع موجود است.
فارس: محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت با اشاره به نتایج دهمین 
دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی گفت: جا دارد این روزها از 
منظر و ابعاد مختلف به این رخداد مهم سیاسی و اجتماعی پرداخته 
بیان  داشت  مردم  به  نسبت  می توان  که  تکریمی  و  تجلیل  و  شود 
این  به  شایسته ای  نحو  به  رسانه ها  گذشته  روزهای  کنیم.البته طی 

مسائل پرداختند.
وی افزود: مواضع رسمی دولت نسبت به این رخداد مهم سیاسی 
توسط آقای رئیس جمهور اعالم شد. امروز واکنش دولت در برابر 
به نقش آفرینان  از تجلیل و تکریم نسبت  فراتر  این رخداد بزرگ 

این حماسه بزرگ است.
سخنگوی دولت ادامه داد: دولت در پی این رخداد بزرگ در روز 
اعضای  رئیس جمهور همه  آقای  دولت  اقتصادی  ستاد  در  یکشنبه 
این ستاد را موظف کردند که یک برنامه کوتاه مدت و بلند مدت 
برای رونق اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت مردم و اشتغال جوانان 

ارائه کنند.
نوبخت تأکید کرد: رئیس جمهور در جلسه روز یکشنبه به تمامی 
وزرای کابینه و سازمان مدیریت ابالغ کردند این برنامه های کوتاه 
مدت و بلند مدت سریع تر ارائه شود و بتوانیم به صورت عملی در 
ارتباط با این حماسه ای که مردم آفریدند، االن وظیفه دولت است 

که اقدامات عملی که خواسته مردم است تحقق بخشد.
وی با اشاره به کسانی که به مجلس راه نیافتند ولی با دولت در راه 
خدمت به مردم همکاری داشتند از آنها خواست به همکاری خود 
همچنین  کرد  تأکید  و  دهند  ادامه  مردم  به  برای خدمت  دولت  با 
نمایندگان فعلی که در انتخاب مردم قرار نگرفتند از آنها نیز دولت 
برای همکاری دعوت می کند. آنها سرمایه های انسانی این کشور و 
نظام هستند و دولت برای خدمت به مردم از همه این افراد از جمله 

منتقدان دعوت به همکاری می کند.
روش  تنوع  و  سالیق  اختالف  کرد:  خاطرنشان  دولت  سخنگوی 
بین تمامی افراد وجود دارد اما باعث نمی شود بخشی از این ها را 
حذف کنیم. هر چند ما به دلیل عدم رعایت اخالق از برخی دوستان 
متکدریم ولی تمامی آنها را سرمایه های نظام می دانیم و دعوت به 

همکاری می کنیم.
راه  ادامه  را   94 انتخابات  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  نوبخت 
انتخابات 92 می دانید یا خیر، گفت:  انتخابات 94 در راستا و تکمیل 

انتخابات 92 و گام دوم بود که از سوی مردم برداشته شد.
پایان سال  تا  بودجه 95  آیا الیحه  این سوال که  به  پاسخ  وی در 
جاری مورد تصویب قرار خواهد گرفت یا خیر، اظهار داشت: با 
عنایت به اینکه تعدادی از اعضای کمیسیون تلفیق در انتخابات دهم 
موفق به کسب آرای مردم نشدند و در مجلس آینده حضور ندارند 
اما دیروز با احساس مسئولیت در کمیسیون تلفیق حاضر شدند و 
است  قرار  امروز  و  گرفت  قرار  تصویب  مورد   95 بودجه  کلیات 

جزئیات آن مورد توجه قرار گیرد.
سخنگوی دولت تأکید کرد: با توجه به زمان بندی های موجود امکان 
اما دولت آمادگی  تصویب الیحه بودجه تا پایان سال وجود دارد 

دارد تا هفته سوم فروردین بودجه 95 را تحویل بگیرد.
کارمندان  حقوق  افزایش  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  نوبخت 
 95 بودجه  الیحه  نامشخص  وضعیت  به  توجه  با  بازنشستگان  و 
پرداخت می شود؟ گفت: هیچ نگرانی برای پرداخت افزایش حقوق 

کارمندان و بازنشستگان برای سال آینده وجود ندارد.
بیان کرد: شاید  ترکیب جدید مجلس شورای اسالمی  وی درباره 
شده  فراهم  سیاسی  نیروهای  مجدد  تعریف  برای  خوبی  فرصت 
اصالح  از  اعم  معتدل  نیروهای  از  مجموعه ای  یک  امروز  باشد. 
طلب، اصولگرا، میانه و معتدل توسط مردم برگزیده شدند و دغدغه 

تمام آنها خدمت به مردم است.
سخنگوی دولت ادامه داد: این موضوع را که مجلس آینده به دلیل 
همگرایی و هماهنگی بیشتر با دولت جهت خدمت به مردم باعث 
شود وظیفه نظارتی اش تقلیل یابد قبول ندارد. زیرا نظارت بر کار 
به دولت کمک  انتقاد سازنده  به قوه مجریه است و  دولت کمک 

می کند.
میوه و  قاچاق  با  مقابله  برای  تمهیدات قوه مجریه  نوبخت درباره 
تنظیم بازار میوه شب عید گفت: دولت برای تنظیم بازار میوه شب 
باغداران  از  تن سیب  هزار   1۸ و  پرتقال  تن  هزار   42 عید خرید 
تاکنون 32 هزار تن  این اساس  بر  برنامه ریزی کرده که  داخلی را 

پرتقال و 12 هزار تن سیب خریداری شده است.
وی افزود: کیفیت محصوالت ما بسیار مناسب و حتی قابل صادرات 
برای  اعتبار  تومان  میلیارد  هزار   11 اساس  همین  بر  ما  که  است 
تقویت صادرات غیرنفتی به خصوص صادرات میوه در نظر گرفتیم.
نسبت  دولت  موضع  که  سوال  این  به  پاسخ  در  دولت  سخنگوی 
جمع بندی  هنوز  کرد:  تأکید  چیست،  سوخت  کارت  حذف  به 
کارشناسی در این باره صورت نگرفته و عده  ای موافق و مخالف 

این موضوع هستند.
به عنوان  این سوال که نظر سازمان مدیریت  به  نوبخت در پاسخ 
بدنه کارشناسی دولت با حذف کارت های سوخت چیست، گفت: 
کارشناسی  بدنه  عنوان  به  کشور  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان 

دولت موافق استمرار وضعیت موجود است.
وی درباره انتظار دولت از مجلس دهم بیان کرد: دولت هیچ انتظاری 
در حد هماهنگی های  ما  ندارد.  قانون  اجرای  از مجلس دهم جز 
قانونی با مجلس هماهنگ هستیم و همین که نمایندگان مجلس در 
چارچوب قانون وظایف خودشان را انجام دهند و نسبت به لوایحی 
که دولت به آنها تقدیم می کند آن را در زمان مناسب تصویب و در 

اختیار دولت قرار دهند برای ما مناسب است.
نوبخت در پاسخ به این سوال که سهم وزارت نفت، نیرو و مالیات 
از درآمد هدفمندی یارانه ها چقدر است، تأکید کرد: سقف پرداخت 
یارانه ها در سال 95 بالغ بر 4۸ هزار میلیارد تومان است که باید از 
دو محل تأمین شود، این منابع در وهله اول باید از محل افزایش 
قیمت هایی که از سال ۸9 تا 94 انجام شده تأمین شود. در وهله دوم 

نیز از ردیف های یارانه ای استفاده کنیم که 
در این زمینه سهم شرکت پاالیش و پخش و گاز و توانیر حدود 35 
تا 36 هزار میلیارد تومان است که تا االن تالش کرده اند این مبالغ 

خبر خوش یارانه ای نوبخت 

استاندار اصفهان:
خط دو مترو اصفهان از پشت میدان امام )ره( عبور می کند

 خبر

زهرا سعیدی نماینده مردم شهرستان 
مبارکه در مجلس دهم شد 

طی حکمی از صورت پرویز فتاح؛
حمیدرضا شیران به عنوان مدیر کل 

کمیته امداد استان اصفهان معرفی شد

 خبر



نماینده منتخب مردم مبارکه در مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینکه رفع مشکل اشتغال مبارکه اولویت کاری ام 
مستقل  کاماًل  صورت  به  انتخابات  در  گفت:  است 

شرکت کردم و فرستاده هیچ جریان سیاسی نیستم. 
زهرا سعیدی مبارکه پس از انتخابش به عنوان نماینده 
در  اسالمی  شورای  مجلس  در  مبارکه  مردم  منتخب 
گفت وگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان با اشاره به این 
موضوع اظهار داشت: بارها گفته ام که تالش خودم را 
مردم  رأی  برای  خوبی  امانت دار  تا  می دهم  صورت 

شهرستان مبارکه باشم.
حال  در  کرد:  تصریح  آینده اش  برنامه های  درباره  وی 

حاضر برنامه های خوبی برای رفع مشکالت شهرستان 
برنامه ها  این  که  می کنم  تالش  و  دارم  نظر  مد  مبارکه 

تداوم بخشم.
نماینده منتخب مردم مبارکه در مجلس شورای اسالمی 
بنیه  تقویت  اعتیاد،  اشتغال،  مشکل  رفع  کرد:  تصریح 
توسعه  و  قرآنی  معارف  و  فرهنگ  ترویج  و  علمی 

ورزش از دیگر موارد مد نظر من به شمار می رود.
سیاسی  جناح های  از  یک  کدام  به  اینکه  پیرامون  وی 
مجلس  انتخابات  در  من  کرد:  اضافه  دارد،  وابستگی 
شورای اسالمی به صورت کاماًل مستقل شرکت می کنم 
نخواهم بود.و فرستاده هیچ جریان سیاسی خاصی در این انتخابات 

هفته نامه فرهنگی ، اجتماعی
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فرمانداری اصفهان آگهی نتیجه انتخابات مجلس خبرگان رهبری 

در حوزه انتخابیه استان اصفهان را منتشر کرد.
در آگهی فرمانداری اصفهان در خصوص نتیجه انتخابات مجلس 
ماده  اجرای  در  است:  آمده  اصفهان  استان  در  رهبری  خبرگان 
اطالع  به  خبرگان  مجلس  انتخابات  قانون  اجرایی  آیین نامه   66
کلیه اهالی استان اصفهان می رساند در انتخابات مجلس خبرگان 
رهبری که در روز جمعه مورخ 94/7/12 در سراسر حوزه انتخابیه 
این استان برگزار شد مجموع آرای مأخوذه تعداد یک میلیون و 

976 هزار و 61 برگ بود که در زیر آمده است:
1 - سید یوسف طباطبایی نژاد     دارای یک میلیون و 41 هزار 

و 564 رأی
2 - سید ابوالحسن مهدوی              دارای ۸40 هزار و 23۸ رأی
3 - مرتضی مقتدایی                    دارای ۸25 هزار و371 رأی
4 - عبدالنبی نمازی                    دارای ۸22 هزار و 961 رأی
5 - عبدالمحمود عبداللهی            دارای 491 هزار و 974 رأی
6 -  محمد عمومی                    دارای 369 هزار و 729 رأی
7 - عبدالرسول قاسمی کجانی       دارای 363 هزار و 121 رأی
۸ - حسن آقا شریعتی نیاسر         دارای 353 هزار و ۸05 رأی
9 -  سیدمحمد علی فقیهی          دارای 324 هزار و 772 رأی
10 -  حمید الهی دوست             دارای 2۸7 هزار و 360 رأی
11 - محسن فقیهی سرشکی          دارای 126 هزار و 569 رأی

در بخش دیگر این آگهی آمده است: اینک در اجرای ماده 67 
آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان از تاریخ انتشار 
این آگهی به مدت دو روز هیئت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه در 

محل فرمانداری اصفهان آماده دریافت شکایات می باشد.
به  است: ضمنًا  کرده  تأکید  پایانی  بخش  در  اصفهان  فرمانداری 
استناد ماده 69 آیین نامه اجرایی قانون مذکور کسانی که از نحوه 
برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند می توانند ظرف یک هفته 
از تاریخ اخذ رأی شکایات خود را به دبیرخانه شورای نگهبان 

تسلیم دارند.

رئیس اداره قرآن، عترت و نماز اداره کل آموزش وپرورش استان 
اصفهان گفت: مرحله استانی سی و چهارمین دوره مسابقات قرآن 
کریم و معارف اسالمی دانش آموزان استان اصفهان با حضور 6 
هزار دانش آموزان در اردوگاه شهید بهشتی شهر ابریشم برگزار 

می شود. 
سید احمد طباطبایی اظهار داشت: مرحله استانی سی و چهارمین 
دوره مسابقات قرآن کریم و معارف اسالمی دانش آموزان استان 
اصفهان از روز چهارشنبه 12 اسفندماه به مدت 6 روز در اردوگاه 
برگزار  دانش آموز  هزار   6 با حضور  ابریشم  شهر  بهشتی  شهید 

می شود.
به  کدام  هر  برادران  و  بخش خواهران  در  مسابقات  افزود:  وی 
مدت 3 روز انجام می شود و در هر روز، دانش آموزان 13 منطقه 

در مسابقات شرکت می کنند.
رئیس اداره قرآن، عترت و نماز اداره کل آموزش وپرورش استان 
مسابقات  در  دانش آموز  هزار   145 اینکه حدود  بیان  با  اصفهان 
سال گذشته شرکت کرده اند، گفت: امسال 152هزار دانش آموز از 
سراسر استان در این دوره از مسابقات شرکت کرده اند که مرحله 
آموزشگاهی و منطقه ای آن قباًل برگزار شده است و فردا مرحله 

استانی آن برگزار می شود.
وی بیان کرد: سی و چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم و معارف 
اسالمی دانش آموزان استان اصفهان در رشته های حفظ، قرائت، 
نماز و  انشاء  احکام،  اذان،  نهج البالغه، صحیفه سجادیه،  تفسیر، 
مسابقات  از  دوره  این  به  ترتیل  رشته  که  می شود  برگزار  ترتیل 

افزوده شده است.
شفاهی  رشته های  در  داور   ۸0 حدود  اینکه  بیان  با  طباطبایی 
عنوان   2۸ گذشته  سال  کرد:  تصریح  می پردازند،  داوری  به 
امسال  استان اصفهان کسب شد و  کشوری توسط دانش آموزان 
نفرات نخست در هر رشته به مرحله کشوری راه پیدا می کنند، 
نتایج این دوره از مسابقات تا پایان سال جاری اعالم  همچنین 

 می شود. 
بین  در  قرآنی  مسابقات  برگزاری  اهمیت  به  اشاره  با  وی 
معارف  و  قرآن  مسابقات  برگزاری  کرد:  تصریح  دانش آموزان 
اسالمی سبب می شود تا  استعداد دانش آموزان مستعد با حضور 
به  گونه ای  به  دانش آموزان  سایر  و  کند  پیدا  بروز  مسابقات  در 

سمت موضوعات قرآنی و مذهبی تشویق شوند.

خبر

خبر

 خبر

وزیر کار با بیان اینکه سفره های کارگری نباید از تورم کمتر باشد 
همراه  کارگران  برای  خبرهای خوبی  با  آینده  سال  کرد  بینی  پیش 

باشد.
ایسنا: علی ربیعی گفت: عیدی ما به کارگران این است که آنها را سر 

کار بیاوریم و نیروهای کار جدید اضافه کنیم.
وی افزود: شورای عالی اشتغال کمیته ای دایمی را ذیل شورا پیش 
بینی کرده که مسأله بیکاری و اشتغال را حل کند و فکر میکنم که 

برای کارگران در سال آینده خبرهای خوبی داشته باشیم.
وزیر کار ادامه داد: انتخابات نشان داد جریان خواسته های کارگری 
اهمیت فراوانی دارد و در چند استان نمایندگان کارگری رای خوبی 

گرفتند.
به اعتقاد وی، کارگران اگر سازمان یافته تر عمل میکردند، نمایندگان 

کارگری بیشتری به مجلس می فرستادند.
 

فرمانده انتظامی استان اصفهان با صدور حکمی، رضا رضایی را به 
سمت رئیس پلیس راهور فرماندهی انتظامی استان اصفهان منصوب 

کرد. 
به گزارش روابط عمومی فرماندهی نیروی انتظامی استان اصفهان، با 
صدور حکمی از سوی فرمانده انتظامی استان اصفهان، رضا رضایی 
به عنوان رئیس پلیس راهور فرماندهی استان اصفهان منصوب شد.

استان  انتظامی  پلیس راهور فرماندهی  آیین تودیع و معارفه رئیس 
اصفهان نیز صبح امروز طی مراسمی با حضور مسئوالن برگزار شد 
و در این مراسم رضا رضایی معارفه و غالمی تودیع و به علت پایان 

مدت خدمت بازنشسته شد.

مبارکه گفت: رشته های مقاطع  آزاد اسالمی واحد  رییس دانشگاه 
با سال  مقایسه  در  مبارکه درسال جاری  تکمیلی واحد  تحصیالت 

گذشته بیش از شش برابر رشد داشته است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد مبارکه، عبداهلل هادی با بیان 
اینکه رشته های مقطع کارشناسی ارشد و دکتری این واحد ازهشت 
مدیریت  حسابداری،  است،افزود:  یافته  افزایش  رشته   49 به  رشته 
ریاضی  و  ورزشی  مدیریت  بازاریابی،  مدیریت  گرایش  بازرگانی 
آنالیز در مقطع دوره دکتری در این واحد دانشگاهی ارائه می شود.

و  کارکنان  مشارکت  تکمیلی،  تحصیالت  توسعه  کرد:  اظهار  وی 
در  مبارکه  برجسته واحد  اقدامات  از  دانشگاه  پیشرفت  در  استادان 
و  هیات علمی  رئیسه،  هیات  بین  رابطه خوبی  که  است  سالجاری 

کارکنان به وجود آمده است.
هادی با اشاره به اقدامات این واحد دانشگاهی در زمینه طرح های 
دانش بنیان گفت: مجوز نخستین مرکز رشد واحد مبارکه از وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی در 

سال جاری دریافت شد.
زمینه  در  اقداماتی  رسمی،  مجوز  دریافت  از  پس  افزود:   وی 
راه اندازی شرکت های دانش بنیان در واحد مبارکه آغاز شده و چند 

شرکت در این زمینه درخواست همکاری دادند.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد مبارکه با اشاره به اجرای طرح های 
تحقیقاتی برای شرکت های برون دانشگاهی گفت: واحد مبارکه در 
سال 94 برای شرکت فوالد مبارکه و شرکت ذوب آهن اصفهان دو 
طرح پژوهشی انجام داد و به تازگی نیز یک طرح همکاری با کانون 

کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان منعقد کرده است.
هادی با اشاره تامین 16 درصد بودجه واحد مبارکه از محل های غیر 
شهریه ای ،گفت:مطابق بخش نامه ابالغی حدود 16 درصد از منابع 
درآمدی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مبارکه از محل های غیرشهریه 

ای تامین شده است.
وی با اشاره به اجرای فعالیت های فرهنگی و ورزشی در دانشگاه 
آزاد واحد مبارکه گفت: واحد مبارکه در سال جاری میزبان مسابقات 
هندبال دختران  مسابقات  است  قرار  و  بود  فوتسال دختران کشور 
دانشگاه آزاد اسالمی نیز اردیبهشت سال 95 به میزبانی این واحد 

برگزار شود.
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1۸ منتخب مردم اصفهان راهی بهارستان ، دو حوزه در 
مرحله دوم

نتایج  اعالم  و  کشور  انتخابات  ستاد  رسمی  اعالم  با 
انتخابیه  انتخابات مجلس شورای اسالمی در 15 حوزه 
و  مشخص  خطه  این  مردم  منتخب   1۸، اصفهان  استان 

انتخابات در دو حوزه نیز به مرحله دوم کشیده شد.
به گزارش ستاد انتخابات کشور، نتیجه انتخابات مجلس 
مجموع  از  اصفهان  انتخابیه  حوزه  در  اسالمی  شورای 
671,471 آرای صحیح مأخوذه آقای حمیدرضا فوالدگر 
با کسب 200,690 رأی و خانم ناهید تاج الدین با کسب 
با کسب 193,399  خالقی  مینو  خانم  و  رأی   195,066
رأی و آقای حیدر علی عابدی با کسب 179,230 رأی 
و آقای احمد سالک با کسب 176,۸07 رأی به مجلس 

راه یافتند.
*** نائین، خور، بیابانک:

عباسعلی  بیابانک  و  خور  نائین،  انتخابیه  حوزه  در 
صحیح  آرای   529 و  هزار   39 مجموع  از  پوربافرانی 

ماخوذه با کسب 11 هزار و 154 رای. 
*** مبارکه:

از  مبارکه  مبارکه، خانم زهرا سعیدی  انتخابیه  در حوزه 
مجموع 66 هزار و 345 آرای صحیح ماخوذه با کسب 

20 هزار و 463 رای.
*** شاهین شهر و میمه و برخوار: 

در حوزه انتخابیه شاهین شهر و میمه و برخوار حسین 
علی حاجی دلیگانی از مجموع 116 هزار و ۸۸5 آرای 

صحیح ماخوذه با کسب 60 هزار و 411 رای. 
*** گلپایگان و خوانسار:

از  بختیار  علی  خوانسار  و  گلپایگان  انتخابیه  حوزه  در 
مجموع 52 هزار و 651 آرای صحیح ماخوذه با کسب 

14 هزار و 371 رای.
*** لنجان:

از  ریزی  کوهکن  محسن  لنجان،  انتخابیه  حوزه  در 
مجموع 113هزار و ۸19 آرای صحیح ماخوذه با کسب 

3۸هزار و 177 رای.
*** خمینی شهر: 

در حوزه انتخابیه خمینی شهر سیدمحمد جواد ابطحی از 
مجموع 105هزار و 771 آرای صحیح ماخوذه با کسب 

45 هزار و 514 رای.
*** نطنز و بخش قمصر:

انتخابیه نطنز و بخش قمصر مرتضی صفاری  در حوزه 
نطنزی با کسب 9 هزار و ۸42 رای از مجموع 37 هزار 

و 644 آرای صحبح ماخوذه.
*** اردستان: 

از  طباطبایی  سیدصادق  اردستان،  انتخابیه  حوزه  در 
کسب  با  ماخوذه  آرای صحیح   75 و  هزار   30 مجموع 

16هزار و 100رای.
*** فالورجان 

در حوزه انتخابیه فالورجان سید ناصر موسوی الرگانی 
از مجموع 97171 آرای صحیح مأخوذه با کسب 5620۸ 
رأی منتخب مردم این حوزه انتخابیه در مجلس شورای 

اسالمی شد.
***نجف آباد، تیران و کرون:

ابوالفضل  کرون،  و  تیران  آباد،  نجف  انتخابیه  حوزه  در 
صحیح  آرای   647 و  هزار   137 مجموع  از  ابوترابی 
ماخوذه با کسب 64 هزار و 527 رای حائز اکثریت آرا 

شد.
***فریدن و فریدون شهر، چادگان و بوئین و میاندشت:
و  چادگان  و  شهر  فریدون  و  فریدن  انتخابیه  حوزه  در 
از مجموع ۸7هزار و چهار  ترکی  اکبر  میاندشت  بوئین 
آرای صحیح ماخوذه با کسب 22هزار و 536 رای حائز 

اکثریت آرا شد.
***سمیرم:

در حوزه انتخابیه سمیرم از مجموع 41 هزار و 940 آرای 
 ۸32 و  7هزار  کسب  با  سلیمی  اصغر  ماخوذه،  صحیح 
رای و بهروز جعفری با کسب هفت هزار و 444 رای به 

مرحله دوم راه یافتند.

*** شهرضا و دهاقان: 
در حوزه انتخابیه شهرضا و دهاقان از مجموع 7۸ هزار و 
155 آرای صحیح ماخوذه محمدرضا آقایی با کسب 16 
هزار و 25۸ رای و سمیه محمودی با کسب 12 هزار و 

324 رای به مرحله دوم راه یافتند.
*** کاشان و آران بیدگل 

جواد  سید  نیز  بیدگل  آران  و  کاشان  انتخابیه  حوزه  در 
از مجموع 161 هزار و 4۸5 آرای صحیح  نژاد  ساداتی 
کسب  به  موفق  رای   761 و  70هزار  کسب  با  ماخوذه 

اکثریت آرا شد. 
در حوزه انتخابیه ارامنه جنوب ایران ژرژیک ابرامیان از 
مجموع دو هزار و 290 آرای صحیح ماخوذه با کسب دو 

هزار و 290 رای حائز اکثریت آرا شد.
در  رهبری  خبرگان  مجلس  انتخابات  نتیجه  همچنین 
استان اصفهان از مجموع 1,976,061 رأی ماخوذه آقایان 
سید یوسف طباطبایی نژاد با کسب 1,041,564 رأی و 
سید ابوالحسن مهدوی با کسب ۸40,23۸ رأی و مرتضی 
با  نمازی  عبدالنبی  و  رأی   ۸25,371 کسب  با  مقتدایی 
کسب ۸22,961 رأی و عبدالمحمود عبداللهی با کسب 

491,974 رأی حائز اکثریت نسبی آراء شدند.
انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسالمی و پنجمین 
سراسر  با  همزمان  اسفند  هفتم  خبرگان  مجلس  دوره 

کشور در 15 حوزه انتخابیه استان اصفهان برگزار شد.
مجلس  در  نمایندگی  کرسی   20 دارای  اصفهان  استان 

شورای اسالمی و پنج کرسی در مجلس خبرگان است.
334 نامزد انتخابات مجلس شورای اسالمی و 11 نامزد 
استان  این  رقابت  صحنه  در  خبرگان  مجلس  انتخابات 
آنها راهی مجلس شورای  از  حضور داشتند که 20 نفر 
می  رهبری  خبرگان  مجلس  راهی  نفر  پنج  و  اسالمی 
بخش،   50 شهرستان،   24 دارای  اصفهان  استان  شوند. 
برگزاری  و  روستاست   349 و  یکهزار  و  شهر   106
انتخابات در این استان در 9 فرمانداری و 26 بخشداری 

بصورت مستقل انجام شد

علت  تشریح  در  منتظری  المسلمین  و  االسالم  حجت 
ابطال مصوبه افزایش نرخ جرائم رانندگی از سوی دیوان 
عدالت اداری، گفت: دولت می تواند تا قبل از 25 اسفند 
این مصوبه را متناسب با نر تورم یکسال اصالح و برای 

اجرا ابالغ کند.
میزان: حجت االسالم و المسلمین منتظری رئیس دیوان 
وزیران  هیئت  مصوبه  ابطال  با  رابطه  در  اداری  عدالت 
اخیرا  کرد:  اظهار  رانندگی  جرائم  نرخ  افزایش  بر  مبنی 
دولت مصوبه ای را بنابر پیشنهاد وزیر دادگستری، وزارت 
اقتصاد، وزرات راه و شهرسازی و ناجا به تصویب رساند 
قانون   22 ماده  اجرای  راستای  در  و  آن  اساس  بر  که 
جرایم رانندگی، جریمه تخلفات رانندگی از 50 تا 100 

درصد افزایش داشتند.
وی ادامه داد: در این خصوص شکایتی در دیوان طرح 
اجرا  قابلیت  اسفند   25 از  مصوبه  که  آنجایی  از  و  شد 
داشت، امروز هیئت عمومی با حضور نمایندگان دولت، 
و  بحث  با  و  داد  جلسه  تشکیل  ناجا  و  مرکزی  بانک 

بررسی کارشناسی این مصوبه مغایر قانون تشخیص داده 
شد و ابطال گردید.

ابطال این  با علت  رئیس دیوان عدالت اداری در رابطه 
مصوبه گفت: در ماده 22 قانون جرایم رانندگی، به دولت 
اجازه داده شده تا متناسب با افزایش یا کاهش نرخ تورم 
جرایم را هر سه سال یکبار تغییر دهد، در مصوبه اخیر 

دولت، نرخ تورم سال های 91، 92 و 93 لحاظ شده که 
مدعی هستند که تورم در این سال ها باالی 100 درصد 
را  رانندگی  نرخ جرائم  بنابراین دولت  و  داشته  افزایش 
افزایش  درصد   100 تا  درصد   50 از  اساس  این  بر  نیز 

داده است.
منتظری تصرح کرد: البته اصل این افزایش از نظر قانونی 
هیئت  نظر  از  آن  میزان  به  نسبت  منتهی  است  درست 
عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون تشخیص داده 

شد و ابطال گردید.
و  اقتصاد  وزارت  دادگستری،  وزارت  کرد:  اظهار  وی 
قانون   22 ماده  چارچوب  در  می توانند  ناجا  و  دارایی 
جرائم رانندگی پیشنهاد جدیدی را به هیئت دولت ارائه 
و  بگیرند  نظر  در  را  یکسال  تورم  نرخ  آن  در  و  دهند 

متناسب با آن تعدیل کند.
می تواند  دولت  شد:  یادآور  اداری  عدالت  دیوان  رئیس 
قبل از تاریخ 25 اسفند مصوبه را اصالح کند و اصالحیه 

را برای اجرا ابالغ کند.

رئیس دیوان عدالت اداری تشریح کرد

علت ابطال مصوبه افزایش نرخ جرائم رانندگی 

نماینده منتخب مردم مبارکه در مجلس دهم: 
رفع مشکل اشتغال مبارکه اولویت کاری ام است 

نتایج کامل شمارش آرای انتخابات در استان اصفهان اعالم شد

 افزایش شش برابری
  رشته های تحصیالت تکمیلی

 دانشگاه آزاد مبارکه

رئیس پلیس راهور فرماندهی 
انتظامی استان اصفهان معارفه شد

 خبرهای خوب برای کارگران 
در سال آینده 

 حضور باشکوه شهروندان مبارکه اي
 در شعب اخذ رأي

با حضور ۶ هزار دانش آموز از سراسر 
استان اصفهان مرحله استانی سی و 
چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم 

دانش آموزان اصفهان برگزار می شود 

آگهی نتیجه انتخابات مجلس خبرگان 
رهبری در استان اصفهان منتشر شد

عکس ها : مرتضی صالحی
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 نشانی دفتر :  خیابان بسیج شمالی  

ابتدای خیابان مشتاق ،  ابتدای کوچه شهید خالوزاده 

چاپ : سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی 

شهردار مبارکه: 

مجموعه شهرداري خدمت رساني به شهروندان را وظیفه خود مي داند

اجراي ادامه پروژه بلوار وحدت ورودي قهنویه

رییس شوراي شهر مبارکه:

شهروندان باید مسئولیت پذیر باشند و ضمن اینکه از مسئوالن کار مي خواهند به موقع هم از 
آنها تشکر و قدرداني کنند

دیدار شهردار و اعضاي شوراي اسالمي شهر مبارکه با اهالي محله سرارود

 محمد شرفا در ایین افتتاح و بهره برداري از میدان و پل غدیر و خیابان شهداي 
محله سرارود گفت: اینکه مردم خدمات شهرداري را مي بینند و با رفتار خود از ما 

تشکر مي کنند وظیفه ما را سنگین تر مي کند.
شرفا گفت: وظیفه خود مي دانیم که از مردم خوب محله سرارود تشکر کنیم به 
دلیل اینکه در مدتي که این پروژه در حال اجرا بود و مشکالتي را در زمینه رفت 
و آمد، سر و صدا و گرد و خاک براي آنها ایجاد کرد نهایت همراهي و همکاري 

را با ما داشتند.
وي افزود: تعدادي از اهالي این محله نیز که زمینهاي آنها در طرح قرار گرفت با 
روي باز و صادقانه با ما همکاري کردند و زمین ها را در اختیار ما قرار دادند تا 

پروژه را اجرا کنیم.
وي با بیان اینکه ارتباط مردم مبارکه با شهرداري دو سویه است، تصریح کرد: هیچ 
کار عمراني در شهر اجرا نمي شود مگر اینکه مردم از ما بخواهند و اگر به عنوان 
شهرداري پروژه اي را که نیاز مردم نیست اجرا کنیم و مردم نخواهند در واقع بیت 

المال را هدر داده ایم.
شهردار مبارکه گفت: اما وقتي مردم در اجراي پروژه ها شرکت مي کنند وحتي 
جلوتر از ما حرکت مي کنند نشان از رضایت و ارتباط دو سویه آنها با شهرداري 

دارد.
وي گفت: اگر مي خواهیم کارها به صورت اساسي و ریشه اي انجام شود باید 

خودمان را جاي مسئوالن قرار دهیم و مسئوالن هم خود را جاي مردم قرار دهند 
و با هم در تعامل باشیم.

و  مردم  بین  خوبي  همکاري  و  همراهي  کنون  تا  الحمدوهلل  اینکه  بیان  با  شرفا 
شهرداري وجود داشته است، گفت: اگر مردم و مسئوالن در تقابل با هم حرکت 

کنند هیچ کاري انجام نمي شود و فقط انرژي یکدیگر را مستهلک مي کنند.
وي با قدرداني از اعضاي شوراي شهر گفت: اگر حمایت هاي اعضاي شوراي شهر 

نبود امروز کارها به خوبي انجام نشده بود.
شهردار مبارکه با اشاره به روند احداث پروژه پل غدیر سرارود گفت: این پروژه 
از مردادماه 93 کلنگ زني شد و نیمه دیماه 93پایه هاي پل اجرا شده بود و در 
اسفندماه 93ادامه پروژه را به مناقصه گذاشتیم،یعني هنوز کار قبلي تمام نشده بود 

ادامه کار جدید را به مناقصه گذاشتیم.
وي با تشکر از پیمانکاران اجراي پروژه گفت: از اول سال تعطیلي نداشتیم و ظرف 
14 ماه از روزي که کلنگ زده شد تا امروز بطور دائم در حال کار بود ، که بدون 

حمایت هاي اعضاي شوراي شهر امکان پذیر نبود.
شرفا با قدرداني از مسئوالن شهرستان گفت: مسئوالن شهر هم در جابجایي دکلها، 
تاسیسات و تیرهاي برق که نیاز به جابجایي داشت همکاري خوبي با ما داشتند و 
جابجایي ها را با سرعت انجام دادند تا ما بتوانیم پروژه را بدون وقفه انجام دهیم.
وي با قدرداني از پرسنل و کارکنان واحدهاي مختلف شهرداري گفت: کارکنان 

شهرداري در واحدهاي عمران، خدمات شهري، امالک، فضاي سبز و شهرسازي 
نیز در اجراي این پروژه با ما همکاري خوبي داشتند و تالش کردند تا این پروژه 

به صورت خوب و شایسته اجرا شود.
وي با بیان اینکه چندین پروژه آماده افتتاح در شهر داریم و قصد داریم هر هفته 
یکي از انها را افتتاح کنیم، افزود: بعضي از افراد نسبت به اینگونه افتتاح ها و عدم 

حضور مسئوالن استاني از ما سوال مي کنند.
شهردار مبارکه با بیان اینکه ما بدنبال این هستیم که مردم از افتتاح پروژه ها لذت 
ببرند و دلمان مي خواهد که مردم با ما باشند،گفت: مي توانستیم یک روز و با 
حضور مسئولي از استان اصفهان و بدون حضور مردم و شهروندان پروژه ها را 

افتتاح کنیم .
وي افزود: البته ارتباط با مسئوالن استان را هم قطع نمي کنیم ، اما خوشحالي مردم 

براي ما بسیار با ارزش است.
شرفا با بیان اینکه امسال 50 درصد از اعتبارات شهرداري وصول شد، گفت: دیدگاه 
شوراي اسالمي شهر و شهرداري این است که ابتدا پروژه هاي نیمه تمام را تکمیل 

کنیم و حتما در همه محالت هم پروژه کار شود.
وي با بیان اینکه در تک تک محالت پروژه هایي حتي کوچک اجرا خواهیم کرد، 

گفت: اعتباراتمان کم است اما سعي مي کنیم کارهاي خوبي ارائه دهیم.
شهردار مبارکه با بیان اینکه کارهایي را که انجام مي دهیم وظیفه خود مي دانیم و 

هیچگونه منتي بر کسي نیست، افزود: مي توانستیم کار را با هزینه کمتري انجام 
هاي  چراغ  آسفالت،  سازي،  رو  پیاده  تاسیسات،  بهترین  کردیم  سعي  اما  دهیم 

راهنمایي و رانندگي و تابلوها را براي مردم انجام دهیم.
وي با بیان اینکه مردم حق بزرگي به گردن ما دارند، تصریح کرد: از ابتداي امسال 

تا کنون بیش از 10 پروژه درسطح شهربه بهره برداري رسیده است.
وي با بیان اینکه امروز با بودجه بسیار پاییني در شهر مواجه هستیم، گفت: باید با 

کمک مردم واقعیت ها و مشکالت را بیان کنیم و اولویت بندي کنیم.
شهردار مبارکه با بیان اینکه نمي توانیم یک محله را آباد کنیم و نسبت به محله اي 
دیگر بي تفاوت باشیم، گفت: سشهرداري و شوراي شهر مبارکه سعي مي کند در 
هر شرایطي کاري که به نفع مردم است را انجام دهند البته باید توزیع عادالنه را 

مد نظر داشته باشیم.
تا کنون نزدیک 17 هزار متر مربع آسفالت در سطح شهر کار  اینکه  بیان  با  وي 
 شده اما هنوز نیاز است و در دستور کار ما قرار دارد، گفت: سعي مي کنیم امسال

گذر هاي اصلي را اسفالت کنیم و اوایل سال آینده براي محل هایي که اسفالت 
پیش بیني شده مشکالت را برطرف خواهیم کرد.

شهردار مبارکه با بیان اینکه انجام امور روتین هزینه بر است و نمي توانیم آنها را 
حذف کنیم، گفت: انجام امور روتین و روزانه نظیر جمع آوري زباله، فضاي سبز 

ماهیانه مبلغي حدود یک میلیارد تومان براي شهرداري هزینه در بر دارد .

خلیل طاهري در آیین افتتاح و بهره برداري از میدان و پل غدیر و خیابان شهداي 
محله سرارود با بیان اینکه شهروندان یک سویه در واقع نوعي مهمان براي شهر 
هستند، افزود: شهروندان باید مسئولیت پذیر باشند و ضمن اینکه از مسئوالن کار 

مي خواهند به موقع هم از آنها تشکر و قدرداني کنند.
طاهري گفت: مردم خوب محله سرارود هم مانند سایر شهروندان قدرشناس این 
شهر وظیفه خود را انجام دادند که با رفتار دو سویه خود خدمات مناسب را از 

مسئوالن مطالبه مي کنند و به موقع هم از مسئوالن قدرداني و تشکر مي کنند.
طاهري با بیان اینکه شهدا امنیت ، آزادي و جمهوري اسالمي را براي ما به ارمغان 
آوردند، گفت: به برکت خون مطهر شهدا روز به روز و ساعت به ساعت در این 

مملکت پروژه افتتاح و تقدیم مردم مي شود.
وي با بیان اینکه رفاه، آسایش، آزادي و امنیت مورد توجه همه نظام هاي اسالمي 

و غیر اسالمي قرار دارد، افزود: امنیت، الزمه تحقق آسایش و عدالت است و رفاه، 
آسایش و آزادي بدون امنیت معنایي ندارد.

اینکه اعضاي شوراي شهر در دوره چهارم نسبت به فعالیت در  بیان  با  طاهري 
زمینه آسایش، امنیت و عدالت محوري قسم خورده اند، تصریح کرد: 2۸ پروژه 

در 2۸ منطقه شهر مبارکه تعریف و اجرا شده است.
وي با بیان اینکه از صفر تا صد پروژه بلوار و میدان غدیر سرارود بطول 1600 
متر مربع از بلوار نیکبخت تا محله سرارود در دوره چهارم شوراي شهر اجرا شد، 
گفت: این پروژه ها نتیجه زحمات تعداد زیادي از عوامل اجرایي در شهرداري و 

شوراي اسالمي شهر و عوامل محلي و پیمانکاران است.
رییس شوراي اسالمي شهر مبارکه با بیان اینکه از بابت رضایتمندي شهروندان 
با  شهروندان  حضور  گفت:  بگوییم،  تبریک  شهري  مدیران  و  خود  به   باید 

و اقدامات  به  نسبت  آنها  رضایتمندي  نشانه  خوشحال  و  شادمان  هاي   چهره 
 فعالیت هاي انجام شده توسط شهرداري و شورا در شهر است.

وي با بیان اینکه اعتقاد داشتیم که باید حتما این پروژه را قبل از عید نوروز افتتاح 
پروژه شهرداري و شوراي  از مجموع 2۸  به شهروندان تحویل دهیم، گفت:  و 
اعتبارات  کمبود  بدلیل  دیگر  بخش  و  شده  اجرا  بخشي   ، مبارکه  شهر  اسالمي 

باقیمانده است.
طاهري با بیان اینکه شهرداري  مدیریت گرفتن پول و هزینه کردن آن را بر عهده 
دارد، گفت: 50 درصد از بودجه 111 میلیارد توماني شهرداري مبارکه محقق شده 

و به اندازه 50 میلیارد تومان از پروژه ها باقیمانده است.
وي با بیان اینکه بودجه سال آینده شهرداري مبارکه 90 میلیارد تومان پیشنهاد شده 
تصریح کرد: اعتقاد ما بر این است که 90 میلیارد تومان هم بودجه غیر واقعي و 

غیر منطقي است و با این وضعیت ممکن است 30 میلیارد تومان هم محقق نشود.
اینکه از دوره سوم هر سال 20تا 40 میلیارد  بیان  با  رییس شوراي شهر مبارکه 
به وضعیت  توجه  با  امسال  اما  افزود:  کردیم،  اضافه  بودجه شهرداري  به  تومان 

اقتصادي صنایع شهرستان 40 میلیارد تومان از بودجه را کم کردیم .
به  باشیم، تصریح کرد: مردم  با مردم صادق و رو راست  باید  اینکه  بیان  با  وي 

صداقت ما راي دادند و ما را بعنوان نماینده خود انتخاب کردند.
که  رسیدیم  نتیجه  این  به  شوراي  اعضاي  و  شهرداري  با  اینکه  بیان  با  طاهري 
اولویت بودجه سال آینده را به پروژه هاي در حال اجرا بدهیم و آنها را در سال 
95 تکمیل کنیم، گفت: یکي از سیاست هاي ما این است که پروژه هایي که از 
سال 94 باقیمانده را سال 95 در اولویت اجرا قرار دهیم و هیچ پروژه جدیدي 

براي سال 95 تعریف نکنیم.

عکس ها : مرتضی صالحی


