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شهردار اصفهان مطرح کرد:
جمع شدن سفره دالالن با صدور الکترونیکی پروانه ساختمانی

در جریان بازدید از خطوط 
فوالد مبارکه صورت گرفت؛
 تأکید رییس دادگستری 

شهرستان مبارکه بر حمایت 
حداکثری از تولید و شرکت 

فوالد مبارکه

سفرهای دولت دور تسلسل باطل است و هیچ راهکاری 
برای رفع مشکالت ارائه نمی شود

رئیس دانشگاه جامع علمی کار بردی مبارکه :
آماده اجرای فرامین مقام 
معظم رهبری برای تربیت 
پنجه های کارآمد هستیم

 معاون استاندار اصفهان:
  رسانه به عنوان صدای
مرم نباید خاموش شود

 استاندار اصفهان:
برنامه ای ویژه برای تسهیل 

ازدواج جوانان داریم

بازدید میدانی 
شهردار ، اعضای 
شورای شهر و 
مسئوالن قضایی 
شهرستان از محله 
هشت صفائیه
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نماینده مردم مبارکه در نشست اعضای کمیسیون بهداشت با رئیس مجلس گفت: 
سفرهای دولت دور تسلسل باطل است و هیچ راهکاری برای رفع مشکالت ارائه 
نمی شود، دولت حداقل به خود 3 ماه تنفس دهد و بر ارائه راهکارها تمرکز کند، تا 

عالوه بر حل بسیاری مسائل حداقل این سفرها ثمره بیشتری داشته باشد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر نماینده شهرستان مبارکه، نشست اعضای 
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس 

شورای اسالمی برگزار شد.
نماینده مردم شهرســتان مبارکه در این نشست گفت: بدنه اجرایی دولت قوی 
نیست و در مقطع مدیران ارشد، میانی و پایه با مشکل مواجهیم؛ متاسفانه طبق 

مشاهدات نبض بازار دست دولت نیست.
وی تأکید کرد: سفرهای دولت دور تسلسل باطل است و هیچ راهکاری برای 
رفع مشــکالت ارائه نمی شود؛ دولت حداقل به خود 3 ماه تنفس دهد و بر ارائه 
راهکارها تمرکز کند تا عالوه بر حل بسیاری مسائل حداقل سفرهای استانی ثمره 

بیشتری داشته  باشد.
دکتر محمدباقر قالیباف در این جلسه با اشاره به پیگیری نمایندگان درباره واریز 
نشدن سهم ۱۰ درصدی وزارت بهداشت از سرفصل هدفمندی یارانه ها و نیز 
سهم یک درصد این حوزه از درامد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده گفت: سهم 
یک درصدی وزارت بهداشت ازمالیات بر ارزش افزوده باید ۱۵ ام هر ماه به صورت 
مستقیم برای این وزارتخانه واریز شود و این مسئله هیچ جای تأخیر یا بحث دیگری 

ندارد.
وی تأکید کرد: همانطور که هفته گذشته در صحن مجلس نیز تأکید کردم این 
مبلغ باید به صورت منظم در نیمه هر ماه واریز شود و اگر چنین نشود این مسئله را 

به صورت ویژه و صریح پیگیری خواهم کرد.
رئیس مجلس همچنین با انتقاد از اینکه ۱۲ میلیون مترمربع در حوزه سالمت 
ساختمان های مربوط به پروژه های نیمه تکمیل و رها شده داریم، اظهار کرد: این 

شرایط در حالی است که با یک برنامه دقیق در دهه گذشته حداقل نیمی از پروژه 
های امکان رسیدن به بهره برداری و ارائه خدمات به مردم را داشت اما متأسفانه 

این مسئله مورد توجه قرار نگرفت.
قالیباف در همین زمینه با بیان این که متأسفانه به نظر می رسد به دالیل مختلف، 
قدرت حل مسئله را در عرصه های گوناگون از دست داده ایم، تصریح کرد: اگر چه 
مشکالت را تشخیص می دهیم و امکان حل و فصل آن را داریم اما قدرت حل 
مسئله نداریم و این مشکلی جدی است که نتیجه نحوه حکمرانی ما در کشور است 

و این شیوه باید تغییر کند تا بتوانیم بر مشکالت غلبه کنیم.
رئیس مجلس شــورای اسالمی در ادامه این آسیب شناسی از شیوه حکمرانی 
کشور به زمان تدوین برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و با اشاره به تأثیر این برنامه در 
مدیریت مشکالت مختلف کشور گفت: در تدوین برنامه هفتم باید مراقبت کنیم 
که مثل گذشته آرزوها به قانون تبدیل نشود، بلکه با تمرکز بر مشکالت اساسی 
کشور  به نحوی برنامه نویسی کنیم که این برنامه بتواند کشور را از شرایط کنونی 

خارج کند.
وی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقالب برای مسئله محور بودن برنامه هفتم 
گفت: اگر در برنامه هفتم به 3 تا ۴ مســئله اصلی کشور توجه کنیم، می توانیم 
اطمینان داشته باشیم که این موارد در برنامه حل و فصل خواهد شد که به رفع 

بسیاری از مشکالت منجر می شود..
رئیس مجلس همچنین گفت:آسیب شناسی از شیوه حکمرانی کشور در زمان 
تدوین برنامه هفتم توســعه باید انجام شــود؛ در تدوین برنامه هفتم با تمرکز بر 
مشکالت اساسی کشور به نحوی برنامه نویسی کنیم که این برنامه بتواند کشور 

را از شرایط کنونی خارج کند
وی افزود:  اگر در برنامه هفتم به 3 تا ۴ مسئله اصلی کشور توجه کنیم، می توانیم 
اطمینان داشته باشیم که این موارد در برنامه حل و فصل خواهد شد که به رفع 

بسیاری از مشکالت منجر می شود.

 رییس منطقه ۶ ســازمان بازرسی کل کشور
: بازرسی کل استان اصفهان  و 

اجرای طرحهای  در  اصفهان  استان 
است افتاده  عقب  آبی،  معوقه 
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معاون شهردار اصفهان خبرداد:
کتاب بودجه ۱۴۰۱ شهرداری 

اصفهان به زبان ساده منتشر شد

اریان

سهم فضای سبز از زاینده رود 
چقدر است؟

مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای ســبز شــهرداری اصفهان 
با بیان اینکه در زمان حاضر فضای ســبز هیچ ســهم و حقابه ای 
از زاینده رود ندارد،گفت: با وجودی که ۱۱ رشــته مادی شــهر بر 
اساس طومار شیخ بهایی حقابه دار است، اما اجازه آبدهی مادی ها 

از زاینده رود داده نمی شود.
مجیــد عرفان منــش در گفت وگو بــا خبرنگار ایمنــا اظهار کرد: 
بــا وجــودی که فضای ســبز تولیدکننده اکســیژن برای شــهر و 
شــهروندان و تأمین کننده ســالمتی آنها اســت، اما هیچ سهمی 

برای تولیدکننده اکسیژن از زاینده رود در نظر گرفته نشده است.
وی ادامه داد: اصفهان نخســتین شهر در کشور است که از سال 
۸3 بــا تصفیه مجدد پســاب خروجــی فاضالب اقدام بــه آبیاری 
فضای سبز کرد و امسال کمتر از هشت میلیون متر مکعب پساب 

برای آبیاری در اختیار دارد.
مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای ســبز شهرداری اصفهان با 
اشــاره به وجود 3۰ هزار حلقه چــاه مجاز و غیرمجاز در اصفهان، 
گفــت: کمتــر از ۹۰ حلقه چاه در اختیار شــهرداری اســت که با 
کاهــش آب دهــی آن مواجه هســتیم و کمتــر از ۱۸ میلیون متر 
مکعب آب برای آبیاری فضای ســبز از این دست چاه ها برداشت 

می شود.
وی با تاکید بر خشکســالی عمده فضای ســبز شهری اصفهان، 
گفت: درختانی که به خاطر بی آبی دچار آفت و بیماری شــدند که 

در مواقعی مجبور به قطع آن هستیم.
عرفان منش با اشــاره به وجود اصفهان ســتیزی در داخل شهر، 
ادامه داد: شــش هزار هکتار فضای ســبز در اصفهان اســت که 
نیاز آبی واقعی برای نگهداشت آن ۶۰۰ میلیون متر مکعب است، 
البتــه کمتر از ۲۵ میلیــون متر مکعب آب در ســال برای آن نیاز 

است.
مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای ســبز شــهرداری اصفهان 
گفت: بیش از ۶۰ درصد فضای سبز اصفهان تحت آبیاری تحت 
فشــار و مدیریت شــده اســت که چند هزار میلیارد تومان از جیب 

مردم برای آن هزینه شده است.

در دیدار مدیرعامل آبفا با نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان مطرح شد؛
تامین آب شرب پایدار باید اولویت اصلی برنامه های استان اصفهان باشد

معاون استاندار اصفهان:
 رسانه به عنوان صدای 
مرم نباید خاموش شود

دیدار صمیمانه فرماندار لنجان با خوشنویس ریاست 
دادگستری و میرشفیعی دادستان شهرستان لنجان

استان اصفهان در اجرای طرح های ُمعوقه آبی، عقب افتاده است

۱3 پرواز در هفته از اصفهان به 
شهر نجف عراق انجام می شود

مدارس کانکسی اصفهان 
جمع آوری می شوند

نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعــه اصفهان از تامین 
آب شــرب پایدار و مطمئن به عنــوان مطالبه اصلی مردم در 

ســفر اخیر رئیس جمهور به این استان نام برد.
آیت الله ســید یوســف طباطبایی نژاد در دیــدار مدیرعامل و 
معاونان شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان با بیان این 
که ســال هاســت طرح های بزرگی برای آبرســانی به مردم 
اصفهان در دســت برنامه ریزی و اقدام است اظهار داشت: 
باید اولویت را بر اجرایی کردن طرح هایی گذاشــت که سریع 
تر به ســرانجام برســد و مردم از برکات آن زودتــر بهره مند 

شوند.
وی ابراز امیدواری کرد مدیران و تصمیم گیران آب اســتان، 
طرح های مناسبی را برای اعتبارات پیش بینی شده در سفر 
رئیس جمهور برنامه ریزی نمایند تا مشــکالت آبی به سرعت 

برطرف شود.

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان نیز در این 
دیدار ضمــن قدردانی از حمایت هــا و رهنمودهای آیت الله 
طباطبایی نژاد گفت: شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
بــه عنوان متولی توزیع آب شــرب و بهداشــت مردم، با بهره 
گیری از روحیه جهادی و دانش فنی کارکنان، وظیفه تامین 
آب شرب ساکنان ۱۰۰ شــهر و ۹۴۸  روستای تحت پوشش 

خود را بر عهده دارد.
حســین اکبریان با اشاره به این که قبل از سفر رئیس جمهور 
بــه اصفهان،  مشــکالت و چالش های پیــش روی صنعت 
آب و فاضــالب در اســتان با وزارت نیرو مطــرح و اعتبارات 

مورد نیــاز نیز پیش بینی شــده بــود اظهار داشــت: »جهاد 
آبرسانی به ۱۰ هزار روستا در کشور« یکی از طرح های مهم 
دولت ســیزدهم است که با اجرایی شدن آن نزدیک به ۱۰۰ 
روستای دیگر نیز در استان اصفهان به شبکه آبرسانی پایدار 

متصل خواهند شد.
وی در بخش دیگری از ســخنانش، فرســودگی تصفیه خانه 
ها و شــبکه جمع آوری فاضالب شــهر اصفهان را به عنوان 
چالــش اصلی این شــرکت در حوزه فاضــالب اعالم کرد و 
افزود: 3۰۰ کیلومتر از خطوط انتقال و شبکه فاضالب شهر 

اصفهان نیازمند بازسازی فوری و اعتبارات ویژه است. 

مرتضــی شــریفی: درایــن دیدار کــه در آســتانه هفتم 
تیرمــاه و بمناســبت هفته قوه قضائیــه صورت گرفت، 
بــا  لنجــان  فرمانــدار  فشــارکی  محمــدی  حمیدرضــا 
حضــور در دادگســتری شهرســتان بطــور جداگانــه با 
ریاســت دادگستری و دادســتان لنجان دیدار و گفتگو 

کرد. 
فرمانــدار لنجــان ضمــن گرامیداشــت یــاد و خاطــره 
ســخنانی  در  تیــر  هفتــم  شــهدای  و  بهشــتی  شــهید 
قضاوت و برقراری عدالت را کاری ســخت و حســاس 

 . د شمر بر
فرماندار لنجان دانســتن و شــناخت مســائل حقوقی و 
کیفــری را از جملــه راهکارهای کاســتن پرونده های 
بیشــتر  افزود:  ارزیابی کــرد و  موجــود در دادگاه هــا 
شــکایات ارجاع داده شــده به دادگســتری هــا بدلیل 
روزمره  مباحــث حقوقی  و عدم شــناخت  آگاهــی  عدم 

میباشد.  شــهروندان  ارتباطات  و  تبادالت  در 
در این دیدار خوشــنویس ریاســت دادگســتری لنجان 
ضمــن بیــان نگرانی خود دربــاره حجــم پرونده های 
موجــود در دادگاه هــای شهرســتان ابــراز امیدواری 
با در دســتور کار قرار دادن آموزش های حقوقی  کرد 
و حقــوق شــهروندی خصوصــا در مدارس و اســتفاده 
از تبلیغــات محیطــی و بیلبوردهای شــهری به ارتقای 

گردد. مردم  کمک  اطالعات حقوقی  ســطح 

اصفهان- ایرنا- رییس منطقه ۶ سازمان بازرسی کل کشور 
و بازرســی کل اســتان اصفهان گفت: اصفهان در اجرای 
طرح های انتقال آب به این اســتان کــه ُمعوقه و مربوط به 

سال ها پیش است، خیلی عقب افتاده  است.
بــه  ســیدمحمدمهدی طباطبایــی مهریــزی، روز شــنبه 
مناسبت«هفته قوه قضاییه« در جمع خبرنگاران افزود: این 
در حالیســت که بارگذاری های جدید آبی و توسعه بی رویه، 
چه در این اســتان و چه در استان های همجوار، مشکالت 
متعــددی را برای منابع آبی منطقه و حوضه آبریز زاینده رود 

ایجاد کرده است.
وی اضافه کــرد: ایجاد مدیریــت جامع و واحــد منابع آبی 
و توجــه به مباحث توســعه پایدار از ضروریات اســتان های 
حوضــه آبریز زاینــده رود و برون رفت از مشــکالت موجود 

است.
رییــس منطقــه ۶ ســازمان بازرســی کل کشــور و بازرس 
کل اســتان اصفهان با اشــاره به فلســفه وجودی این نهاد 
خاطرنشان کرد: سالم ســازی نظام اداری، ترویج فرهنگ 
خدمت و ارتباط و تعامل و همفکری از جام موارد با اهمیتی 
اســت که برای تســهیل در امور در ایــن مجموعه پیگیری 

می شود.
طباطبایی تصریح کرد: بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی، 
حق نظارت بر ُحســن اجرای قوانین در دستگاه های اداری 
بر عهده ســازمان بازرسی کل کشور است که بطور مستقیم 

زیر نظر رییس قوه قضاییه اداره می شود.
وی گفــت: بر مبنای تجارب گذشــته، هــر کجا پیگیری و 
پیشگیری از ســوی این نهاد انجام گرفت نتایج بهتری نیز 

در اقدامات حاصل شده است.
رییس بازرســی اصفهان افزود: آســیب شناســی و بررسی 
چالش هــای مجموع دســتگاه ها و ارائه هشــدار بــه آنها، 
بازدید ســرزده و حضور در بیشــتر کمیسیون ها و نشست ها 
و هیات هــای تخصصی از مواردی اســت که در ســازمان 

بازرسی استان اصفهان دنبال می شود.
ارسال ۲۴۱ نامه هشدار به دستگاه های اداری اصفهان

طباطبایی خاطرنشــان کرد: سال گذشــته ۲۴۱ فقره نامه 
هشــدار به دستگاه های اداری اســتان ارسال و ۱۴۱ مورد 

بازدید سرزده از مجموعه های مختلف انجام شد.
وی با بیان اینکه گزارش هــای مردمی از مهمترین مباحث 
برای دریافت مشــکالت استان اســت، تصریح کرد: سال 
گذشــته ۶ هزار و ١٠۶ گزارش مردمــی واصل و بدنبال آن 

چهار هزار و ۶۴۵ مورد بررسی و پیگیری انجام شد.
وی بــا تاکید بــر اهمیت هرچه بیشــتر برای تحقق شــعار 
سال خاطرنشــان کرد: تمام اقدامات و برنامه های سازمان 
بازرســی حول محور حمایت از شــرکت های دانش بنیان و 
مجموعه های تولیدی و فعاالن اقتصادی است و بر همین 
اســاس ۲۴۵ مورد بازدید و جلســه مشــترک و ۶۸ مکاتبه 

انجام گرفت.
رییس بازرســی اصفهان بــا بیان اینکه مشــکالت بانکی، 
بیمه ای و گمرکی اصلی ترین چالش های واحدهای تولیدی 
اســتان اســت، افزود: بدنبال این اقدامات احیــا، افزایش 
ظرفیت و جلوگیری از تعطیلی ۷۵ شرکت بخش خصوصی 

در استان رقم خورده است.
معضل اســتفاده غیرقانونــی از زمین های واگذار 

شده در اصفهان
وی همچنیــن با اشــاره به مشــکالت ناشــی از واگذاری 
اراضی ملی و به نتیجه نرســیدن طرح های پیشــنهادی از 
ســوی متقاضیــان اظهار داشــت: برای مثال بــا تقاضای 
یک ســرمایه گذار، یک قطعه زمین بــرای احداث مجموعه 
گردشــگری، صنعتی و یا تبدیل به اراضی کشاورزی به وی 
داده امــا در نهایت این امر به ســو اســتفاده یا کاربری های 
دیگر منجر می شود بنابراین قبل از واگذاری اراضی باید در 
مورد اهلیت ســرمایه گذار تحقیق و همچنین تضمین الزم 

از او دریافت شود.
رییــس بازرســی اصفهــان در بــاره مصــارف غیرقانونی از 
زمین های واگذار شــده افزود: طبق آمار، اســتان اصفهان 
پارســال 3۸۰ مورد واگذاری زمین بــرای تولید انرژی های 
تجدید پذیر داشته اما کمتر از پنج مورد آنها به بهره برداری 

رسیده است.
به گفته طباطبایی، سواســتفاده از زمین در ُزمره معضالت 
کنونی استان است و متقاضیان پس از دریافت زمین، آن را 
برای استفاده  اختصاصی نه عمومی مورد بهره برداری قرار 

می دهند و برای مثال به ویالسازی می پردازند.
رییس منطقه ۶ ســازمان بازرسی کل کشــور و بازرس کل 
اســتان اصفهان تصریح کــرد: واگــذاری بی رویه معادن و 
بدون تشریفات قانونی از دیگر معضالتی است که در استان 

اصفهان به چشم می خورد.
طباطبایی با اشــاره به ساختمان های فرســوده و ناایمن در 
اســتان گفت: این اماکن اعم از تاریخی، بازار، گردشگری 
و اداری باید احصا شــده و باید برای آنها برنامه ریزی داشته 

باشیم.
وی در باره پروژه های توسعه ساخت مسکن و با بیان اینکه 
اســتان اصفهــان دارای ۲۶۰ هزار باب خانه خالی اســت، 
تصریح کرد: به نظر می رســد تعیین تکلیف بافت فرســوده 

و بهره گیــری از خانه هــای خالــی فعلــی، پیش از توســعه 
مسکن در اســتان الزامی است زیرا توسعه مسکن می تواند 
بــه افزایش مهاجرت و حاشــیه نشــینی و تراکم جمعیت و 
بارگذاری بر روی منابع مختلف از جمله منابع آبی بینجامد.
رییس منطقه ۶ سازمان بازرســی کل کشور اظهار داشت: 
در بررســی مناقصات و مزایده های مجموعه های مختلف 
دولتی 3۶۰ جلســه و طرح مساله داشــتیم که بر مبنای آن 
۲۵۶ مورد و پرونده به ارزش ۱3۸ هزار میلیارد ریال تجدید، 

اصالح و یا لغو شد.
طباطبایــی اضافه کرد: ارتباط مردمی برای اخذ گزارش ها 
از اهمیت باالیی برخوردار است و بر این مبنا، سامانه تلفنی 
۱3۶ و همچنین ســامانه اینترنتی شکایِت سازمان بازرسی 
بــرای دریافت گزارش های مردمی آماده بکار اســت و غیر 
از آن، مراجعــه حضــوری به این نهاد نیز مــی تواند به اخذ 

گزارش ها منجر شود.
وی با بیان اینکه پرداخت عوارض آالیندگی به شهرداری ها 
از ســال ۹۲ تا ۹۴ انجام نمی گرفت، افزود: با پیگیری های 
انجــام گرفته چهار هــزار و ۵٠٠ میلیارد ریــال از این بابت 

بدست آمد و به شهرداری ها پرداخت شد.
بــه گــزارش ایرنــا، اصفهــان وضعیــت آبــی نابســامان و 
کم ســابقه ای را در نیم  قرن اخیر ســپری می کند بطوریکه 
رودخانه زاینده رود در ۲ دهه اخیر از ســد »چم آســمان« در 
شهرســتان لنجان واقع در غرب اســتان تا تاالب گاوخونی 
بدفعات خشــک شده است و از مهر ســال ۹۹ تاکنون نیز، 

این موضوع تکرار می شود. 
زاینده رود به طول افزون بر ۴۵۰ کیلومتر بزرگترین رودخانه 
منطقــه مرکــزی ایران کــه بعنــوان اصلی تریــن منبع آب 
بخش های محیط زیســت، آشامیدنی ، کشاورزی و صنعت 
به شمار می رود، در ســال های گذشته به دفعات خشکانده 

شده است.
طرح های کوهرنگ 3، بهشــت آباد و ســامانه دوم آبرسانی 

اصفهان از جمله طرح های آبی استان به شمار می روند.

اصفهــان- ایرنا- معــاون عملیات هوانوردی فرودگاه بین المللی شــهید بهشــتی  
اصفهان گفت: هر هفته بطور میانگین ۱3 پرواز با حدود ۲ هزار مسافر از اصفهان 

به شهر نجف عراق انجام می شود.
علی مصطفوی، روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا فزود: در هفته به همین تعداد نیز 

پرواز بازگشت از شهر نجف به اصفهان انجام می شود.
وی با پیش بینی افزایش شــمار مســافران در ایام اربعین امســال نســبت به سال 
گذشــته افزود: فرودگاه اصفهان با توجه به ظرفیت مناسبی که در این زمینه دارد، 

از آمادگی الزم برای اعزام زائران به عتبات عالیات برخودار است.
وی با بیان اینکه محدودیتی از نظر ترمینال و عوامل پروازی برای اعزام زائران به 
عراق نداریم، خاطرنشــان کرد: بمنظور ارائه خدمات هرچه بهتر و بیشتر به زائران 

در سفر به عتبات عالیات باید از طریق شرکت های هواپیمایی اقدام شود.
وی ادامه داد: اگر استقبال مردم از سفرهای هوایی برای اعزام به عتبات عالیات 
زیاد باشــد و باعث افزایش پروازها شود، ما از نظر زیرساخت در فرودگاه بین المللی 

اصفهان هیچ مشکلی نداریم.
مصطفــوی با بیان اینکه در ســال ۹۸ حــدود ۱۰ هزار زائر از فــرودگاه اصفهان به 
عراق ســفر کردند، افزود: از ۲۹ شــهریور تا نهم مهر ســال گذشته نیز ۱۹ پرواز از 
اصفهان به سمت نجف و بغداد انجام و سه هزار و ۲۰۶ زائر اعزام شدند اما بیشتر 
آنها از طریق مرزهای زمینی به کشــور بازگشتند و حدود ۵۰۲ نفر با پرواز به کشور 

مراجعت کردند. 
معاون عملیات هوانوردی فرودگاه شهید بهشتی اصفهان گفت: از ۱۵ اسفند سال 
گذشــته تا ۱۵ فروردین امســال و همزمان با تعطیالت نوروز، ۶۹ پرواز در مســیر 
بغداد و نجف با ۱۴ هزار و ۸۵۸ مســافر داشتیم که تقریبا همه آنها با پرواز به کشور 

بازگشتند.
وی همچنین با اشــاره به اینکه پروازهای حجاج مراســم حج تمتع در سال جاری 
نیز بخوبی انجام شــد، افزود: ۱۸ پرواز برای اعزام حجاج از اصفهان به عربستان 
در نظر گرفته شــد و چهار هزار و 3۷۶ زائر از اصفهان بعنوان ســومین اســتان در 
تعداد مسافران حج، اعزام شدند که برای بازگشت آنها به کشور از طریق سفرهای 

هوایی آمادگی کامل داریم.
به گزارش ایرنا، فرودگاه بین المللی شهید بهشتی در شرق اصفهان دارای ۲ باند به 
طــول چهار هزار و 3۹۷ متر و عرض ۴۵ متر با ۱۰ جایگاه پذیرش انواع هواپیمای 

مسافربری و ترمینال پروازهای داخلی و خارجی است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: در مناطق روستایی به جهت تعداد 
کم دانش آموزان در کالس ها، مشــکل فضا وجود ندارد و فقط در شهرستان های 
فریدن،فریدون شهر و سمیرم تعدادی کالس  در کانکس داریم که در سفر ریاست 
جمهوری مقرر شــد هرچه سریع تر نســبت به تخصیص و مشخص نمودن فضای 

استاندارد اقدام شود.
بــه گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، محمدرضا ابراهیمی، مدیرکل آموزش و  
پرورش اســتان اصفهان در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: آموزش 
و پرورش رکن اصلی و جامع هر کشوری است و  جایگاه علم آموزی در همه جوامع 

مورد احترام است.
وی افــزود: حــدود ۹۶۷ هزار دانش آموز در اســتان اصفهــان تحصیل می کنند و 
کوچکترین و کم جمعیت ترین روســتا هم دارای واحد مدرســه است که این وسعت 

آموزش و  پرورش را می رساند.
ابراهیمی بیان داشــت: خبرنگار می تواند مکمل کار دستگاه های اجرایی و یاریگر 
آن ها باشــد و بنابر قول شهید بهشتی، حزب اللهی منتقد کننده سازنده است که از 
خبرنگاران و اصحاب رسانه انتظار کمک و بیان نقطه نظرات برای اصالح داریم.

مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان گفت: در جامعه تعلیم و تربیت اســتان 
اصفهــان، دچــار کمبودهایی در فضای آموزشــی و نیروی انســانی هســتیم، اما 

راهکارهای مختلفی برای جبران فضا و نیروی انسانی پیش بینی کرده ایم.
وی گفت: حدود ۱۶ هزار کسری نیرو داریم که برخی از طریق دانشگاه فرهنگیان، 

خرید خدمات، و نیروهای حق التدریس تامین خواهند شد.
ابراهیمی با بیان این که وضعیت مدارس توســط ســازمان نوســازی مدارس مورد 
بررســی قرار می گیرد گفت: درصورتی که وضعیت مدرســه مورد تأیید قرار گیرد، 
مجوز حضور  دانش آموز در آن صادر خواهد شد و اگر مشکلی از نظر استاندارد های 
الزم وجود داشته باشد اصالحات و تعمیرات الزم صورت می گیرد و در صورتی که 

امکان آن نباشد، از گردونه استفاده خارج می شود.
وی افــزود: در مناطق روســتایی به جهــت تعداد کم دانش آمــوزان در کالس ها، 
مشــکل فضا وجود ندارد و فقط در شهرســتان های فریدن،فریدون شهر و سمیرم 
تعدادی کالس  در کانکس داریم که در ســفر ریاســت جمهوری مقرر شــد هرچه 

سریع تر نسبت به تخصیص و مشخص نمودن فضای استاندارد اقدام شود.
ابراهیمی با اشــاره به خشک ســالی و نبود آب در زاینده رود گفت: این امر ســبب 
فرونشســت زمین در شــمال شــهر اصفهان و همچنین برخی مناطق استان مثل 
شاهین شــهر و برخوار شده اســت که برخی اماکن از جمله مدارس نیز شامل حال 

فرونشست بوده است.

مدیــرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهــان ادامه داد: همــکاران ما در مدارس 
موظف هســتند در صورتی که مدرســه نیاز به بازرســی داشــته باشــد نســبت به 
اطالع رســانی به کارشناسان سازمان نوســازی مدارس اقدام کنند و کارشناسان 
نیز بالفاصله نســبت به مقاوم ســنجی مدرســه اقــدام کرده و نظرات کارشناســی 
و توصیه هــای الزم را اعالم می کنند چرا ســالمتی دانش آمــوزان و معلم برای ما 

اهمیت دارد.
وی با اشــاره به فعالیت فرهنگیان در دوران کرونا گفت: کرونا باعث شــد تعدادی 
از همــکاران فرهنگی جان شــان را از دســت بدهند و یاد و خاطــره همه آن ها را 
گرامی می داریم و ما در این میان معلمانی در دوران کرونا داشتیم که بر روی تخت 

بیمارستان وظیفه آموزشی و پرورشی خود را علی رغم بیماری دنبال می کردند.
ابراهیمی ادامه داد : ســفر رئیس جمهور به اســتان به طور عام سفر پربرکتی بود 
و در خصوص مســائل کالن اســتان گام های بلندی برداشــته شد، سهم آموزش 

و پرورش از این سفر ۵3 مصوبه بود که  بیشتر برای مسائل عمرانی بوده است.
ابراهیمــی با اشــاره به 3۰۰ مدرســه که خیرین بخشــی از هزینــه  آن را بر عهده 
گرفته اند گفت:  این مدارس برای تکمیل نیاز به اعتبار دولتی داشــتند که  بخشی 

از این مصوبات برای این موضوع اختصاص پیدا می کند.
مدیــرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان با بیان این کــه بیش از ۵۷ هزار نفر از 
دانش آموزان اتباع خارجی در اســتان اصفهان مشــغول به تحصیل هستند گفت:  
بیش از ۹۰ درصد از این مقدار مربوط به افراد افغانســتانی اســت و تالش می شود 
خدمات آموزشــی به این افراد به نحو مطلوب انجام شــود تا کســی از تحصیل باز 

نماند.
وی همچنین با اشاره به مشکالت ایجاد شده در دوران کرونا برای  کیفیت آموزشی 
و ایجــاد آســیب هایی بــرای دانش آموزان گفــت: در تابســتان مدارس،کانون ها، 
پژوهش ســراها و ســایر مراکز در حیطه وظیفه خود  اقداماتــی را در جهت اوقات 

فراغت و جبران آسیب های ایجاد شده انجام خواهند داد.
ابراهیمــی ادامــه داد: رویکرد آموزش و پــرورش در راســتای مهارت آموزی این 
اســت که این امر ســبب کار آفرینی شود، در اســتان اصفهان حدود ۴3 درصد از  
دانش آموزان وارد رشته های هنرستانی می شود که تالش می شود این عدد به ۵۰ 
درصد برســد و همچنین افزایش هنرســتان ها و تجهیزات آن ها را در دســتور کار 
قرار  داده ایم که ســاخت هنرســتان های همجوار صنعت از جمله اقداماتی اســت 

که انجام شده است.
مدیر کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان  با بیان این که  خانواده ها اگر می توانند 
مشــارکت مالی  در مدرسه داشته باشند، ادامه داد: دریافت پول نباید شرط ثبت نام 
در مدارس باشــد و در صورتی که موردی مشاهده شــد جهت برخورد حتما اعالم 

شود.

اجتماعــی  و  امنیتــی  سیاســی  معــاون  ایرنــا-  اصفهــان- 
اســتانداری اصفهــان گفت: رســانه به عنوان صــدای مردم 
نقــش تاثیر گذاری در بیان مشــکالت و مطالبــه گری دارد و 

خاموش شود. نباید 
محمدرضا جان نثاری روز دوشــنبه در شــورای اطالع رسانی 
اســتان اصفهان  افزود: اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی موتور 
محرک ساختار رسانه ای استان است که خود نیز به ثبات نیاز 
دارد؛ مــا ظرفیت و مطلب قابل اطالع رســانی را داریم نیروی 
انســانی وخبرنگار ماهر هــم داریم اما اطالع رســانی صحیح 

نمی دهیم. انجام 
معاون سیاســی امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان گفت: 
بنده به عنوان رییس شــورای اطالع رسانی استان از عملکرد 
شــورا راضی نیســتم ،اگر خبرنگاری اطالع رســانی صحیح و 
روایــت گری صحیــح درجامعه انجام ندهــد روایت غلط مردم 

اندازد. آن جامعه رابه اشتباه  می 
جان نثاری خاطرنشــان کرد: اطالع رسانی باید صریح روشن 
و در چارچوب انقالب اســالمی باشــد و خبرنگار باید شــنونده 
انتقادات و پیشــنهادها باشد و خبرنگار باید به مطالبات مردمی 
بپــردازد و نقل چــه مطالبی به نفــع جامعه و چــه مطالباتی به 

آنهاست. ضرر 
وی اضافه کرد: اگر مطالبه باعث تحریک و تنش بین اســتانی 
شــود امنیت ملی ما را به خطر می اندازد و باید با درایت انجام 

شود.
معــاون سیاســی امنیتــی و اجتماعــی اســتانداری اصفهــان 
گفت:شــورای اطالع رســانی به عنوان سیاستگذار رسانه ای 
اســتان اصفهان هیچ ممانعت و خط قرمزی در اطالع رسانی 

ها ندارد مگر اندک مواردی که شــورای تامین نقد می کند.
وی افــزود: یــک خبرنگار باید پیشــرفت مصوبات ســفر های 

مســووالن  را پیگیری و مطالبه کند.
جان نثاری اظهار داشــت: حمایت از رســانه هــا به خصوص 
رســانه های مکتوب و خبرنگار باید در دســتور اولیه مسووالن 
مــا قــرار بگیرد هم مشــکالت ســاختاری و پشــتیبانی روند و 

فرایند رســانه و هم اصحاب رسانه باید حمایت شوند.
وی گفت: آزاد اندیشــی و هویت باید در شورای اطالع رسانی 

هم وجود داشــته باشد و هم استمرار پیدا کند.
وی افزود: ما باید در شــورای اطالع رســانی افق دید خود را 
فراتــر از امروزی ببریم چرا که کار آمدی شــورا باید قوی تر و 

انتظارات محقق و بهتر از این ها عمل شــود.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان 
ضمــن بیان مطلب فوق افزود: همه شــهروندان عزیز میتوانند 
بــا مراجعه به ســایت معاونــت برنامه ریزی و توســعه ســرمایه 
انســانی شــهرداری اصفهان  به آدرس زیر کتاب بودجه ۱۴۰۱ 

شهرداری اصفهان به زبان ساده را دریافت کنند.
دکتر ســعید ابراهیمی افزود: این کتاب به صورت الکترونیکی 
و بــرای همه قابل دسترســی می باشــد و این گامــی در جهت 
شفافیت و اطالع رسانی عمومی فعالیتهای شهرداری اصفهان 

است.



3 www.mirezaman.irسال هجدهم/ شماره 793  /چهارشنبه هشتم تیر ماه 29/1401 ذی القعده 1443/ 29 ژوئن  2022 اقتصادی

در جریان بازدید از خطوط فوالد مبارکه صورت گرفت؛
 تأکید رییس دادگستری شهرستان مبارکه بر 

حمایت حداکثری از تولید و شرکت فوالد مبارکه
روابط عمومی فوالد مبارکه اعالم کرد؛

حمله سایبری آسیبی به فوالد مبارکه 
وارد نکرد

همزمان با هفتم تیرماه و ســالروز شــهادت آیت الله بهشــتی و ایام گرامیداشــت 
هفتــه قــوه قضائیه، با حضور جمعی از مدیران شــرکت فــوالد مبارکه از زحمات 

تالشــگران عرصه قضا قدردانی و بر تعامل و همکاری فی مابین تاکید شــد.
به گزارش ایراســین، همزمان با هفتم تیرماه و سالروز شــهادت آیت الله بهشتی 
و ایام گرامیداشــت هفته قــوه قضائیه، با حضور جمعی از مدیران شــرکت فوالد 
مبارکــه از زحمات تالشــگران عرصه قضــا قدردانی و بر تعامــل و همکاری فی 

شد. تاکید  مابین 
حمیدرضــا ابوالحســنی زارع، رئیــس دادگســتری شهرســتان مبارکــه ضمــن 
قدردانــی از تالش مدیران و کارکنان فوالد مبارکه تصریح کرد: به همراه ســایر 
همــکاران خــود در فوالد مبارکه حاضر شــدیم تــا از نزیک به آن هــا خدا قوت 
گفتــه و مراتب قدردانی و حمایــت های خود را ازبزرگترین واحد صنعتی کشــور 

داریم. اعالم 
وی افــزود: در اصــل ۱۵۶ قانون اساســی تعامل بین ســازمان هــا و صنایع به 
عنــوان نقشــه راه در نظر گرفته شــده اســت، از ایــن رو در حال حاضــر مصمم 
هســتیم تا این همکاری ها را به بهترین شــکل ممکن تقویت و استمرار بخشیم.

رئیــس دادگســتری شهرســتان مبارکه خاطرنشــان کرد: در شــرایط کنونی که 
دشــمن اخالل در فراینــد خطوط تولیــد صنایع بزرگ و مولــدی همچون فوالد 
مبارکه را در دســتور کار خود قرار داده اســت، مدیران و کارکنان این مراکز باید 
هوشــیارتر از همیشــه و البته چند گام جلوتر، حرکات و دشــمنی های بدخواهان 

را بــا اراده آهنین خود و تقویت جریان تولید کشــور خنثی نمایند.
حمیدرضا ابوالحســنی زارع تصریح کرد: نباید فراموش کنیم که دشــمنان دست 
از دشــمنی بر نمــی دارند و باید خود را در اســتفاده حداکثــری از دانش روز در 
زمینه هــای افزایش تولیــد و پدافند غیرعامل در خطوط شــرکت فوالد مبارکه و 
همچنین مقابله با جنگ نرم دشــمن بروز نمائیم تا فرایند تولید در صنعت کشــور 

همچنــان با قوت به پیش برود.

در پی انتشــار خبر حمله ســایبری به فوالد مبارکه، روابط عمومی این شرکت در 
اطالعیه ای اعالم کرد حمله مذکور، خســارت و آســیبی بــه کارکنان پرتالش و 

تجهیزات شــرکت فوالد مبارکه وارد نکرده است.
اطالعیه: متن 

به اطالع می رســاند صبح امروز دوشــنبه ۶ تیرماه ۱۴۰۱، شــرکت فوالد مبارکه 
به همراه برخی دیگر از فوالدســازان کشــور مورد حمله سایبری قرار گرفت.

بــا عنایت به رویه های پیــش بینی شــده و اقدامات صورت گرفته، خوشــبختانه 
حمله مذکور، خســارت و آســیبی به کارکنــان پرتالش و تجهیزات این شــرکت 
وارد نکرده اســت و برنامــه عملیاتی و تولید در شــرکت مطابق برنامه ریزی های 

می شود. دنبال  شده  انجام 

در آستانه روز ملی صنعت و معدن محقق شد؛

ثبت 3 رکورد تولید ماهیانه در شرکت 
فوالدسنگ مبارکه

دیدار چهره به چهره شهردار و اعضای شورای اسالمی با 
کارکنان شورای حل اختالف شهر دیزیچه

در تاریخ ۷ تیرماه سال جاری صورت گرفت؛

ثبت رکورد جدید تولید روزانه آهن اسفنجی 
در واحد احیا مستقیم سبای فوالد مبارکه

دیدار با دادستان و رئیس دادگستری به مناسبت 
هفته قوه قضائیه

مدیرعامل شــرکت فوالدســنگ مبارکه گفت: در آستانه روز ملی صنعت و 
معدن، ثبت 3 رکورد تولید ماهیانه در شــرکت فوالدســنگ مبارکه بر عزم 

تالشگران این شرکت در تحقق شعار سال تاکید دارد.
به گزارش ایراسین، مهرداد فقیهیان با اشاره به ثبت 3 رکورد تولید ماهیانه 
در خردادماه در شــرکت فوالدســنگ مبارکه، اظهار کرد: در آســتانه روز 
ملی صنعت و معدن، تالشــگران شرکت فوالدســنگ مبارکه توانستند در 
واحدهای اســتخراج، خردایش و دانه بندی و آهک ســازی در خردادماه به 

رکورد تولید ماهیانه دست یابند.
وی با اشــاره بــه اینکه ثبــت رکوردهای تولیــد ماهیانه و تولیــد روزانه در 
شــرکت فوالدسنگ، گام بلندی در راستای تحقق شعار سال است، گفت: 
شــرکت فوالدسنگ مبارکه در راستای راهبرد ســال تحت عنوان »تولید؛ 
دانش بنیــان، اشــتغال آفرین« و پاســخ به تقاضــای داخلی موفق شــد در 

خردادماه هم 3 رکورد تولید ماهیانه را ثبت کند و این همزمانی و هماهنگی 
در رکوردشــکنی در بخش های مختلف شــرکت فوالدســنگ مبارکه حائز 

اهمیت است.
مدیرعامل شــرکت فوالدسنگ مبارکه اعالم کرد: به لطف الهی، کارکنان 
واحد اســتخراج شرکت فوالدســنگ مبارکه موفق شــدند به رکورد تولید 
ماهیانه ۱۸۷ هزار و ۲۹۸ تن سنگ آهک دست یابند و از رکورد قبلی تولید 
ماهیانه به میزان ۱۷۰ هزار تن ســنگ آهــک در فروردین ماه ۱۴۰۱ عبور 

کنند و خودباوری را به منصه ظهور برسانند.
وی با اشــاره به ثبت رکــورد تولید ماهیانه در واحــد خردایش و دانه بندی، 
تصریــح کرد: کارکنان ایــن بخش هم با همت و تالش بی وقفه توانســتند 
رکورد تولید ماهیانه ۱۰۲ هزار و ۲۲۲ تن را محقق سازند و با عبور از رکورد 
تولیــد ماهیانه ۱۰۱ هــزار و ۲3۷ تن در فروردین مــاه، در تداوم ثبت رکورد 

شش رقمی در واحد خردایش و دانه بندی به موفقیت دست یابند.
فقیهیــان با بیان ثبت رکــورد تولید ماهیانه در بخش آهک ســازی، گفت: 
در خردادماه، بخش آهک ســازی شرکت فوالدسنگ مبارکه هم به رکورد 
تولید روزانه در ســوم خردادماه به میزان ۹۰۵ تن دســت یافت و همچنین 
موفق به ثبت رکورد تولید ماهیانه در کوره شــماره ۲ واحد آهک ســازی به 

میزان ۱۲ هزار و ۱۰۰ تن شد.
وی در پایان ضمن قدردانی از همت و تالش شــبانه روزی کارکنان شرکت 
فوالدســنگ مبارکه در ثبت 3 رکــورد ماهیانه در خردادمــاه، بیان کرد: با 
برنامه ریزی های صورت گرفته، شــرکت فوالدســنگ مبارکه در راستای 
تحقق شــعار سال و در آســتانه روز ملی صنعت و معدن، تمام توان و تالش 
خود را به کار گرفته اســت تا بــا وجود محدودیت ها بتوانــد تولید داخلی را 

ارتقا بخشد.

به مناسبت هفته قوه قضاییه و در آستانه ۷ تیرماه سالروز شهادت مظلومانه 
آیت الله دکتر بهشــتی، شهردار و اعضای شورای اســالمی شهر با آقایان 
ابوالقاســم دانشــمند و ســهراب غالمی و کارکنان شــورای حل اختالف 

دیداروضمــن گرامیداشــت هفتــه قوه قضاییــه از تالش هــای خالصانه و 
صادقانه ریاســت و اعضای تالشــگر شــورای حل اختــالف دیزیچه تقدیر 

وتشکرنمودند.

جهادگران واحد احیاء مســتقیم ســبای فوالد مبارکه موفق شــدند 
۹۵۲ تن آهن  ۴ هــزار و  ۷ تیرماه ســال جاری بــا تولید  در تاریــخ 
 ۲3 اســفنجی رکــورد روزانه جدیــدی را ثبت کنند و رکــورد قبلی 
۹۰۱ تــن را ارتقاء  ۴ هــزار و  خردادمــاه ســال جــاری به میــزان 

. هند بد
یراســین، در ادامه دســتاوردهای تولید در  بــه گزارش خبرنــگار ا
ماه هــای اخیــر، جهادگــران واحــد احیاء مســتقیم ســبای فوالد 
 ۴ تولید  بــا  تیرماه ســال جاری   ۷ تاریــخ  مبارکــه موفق شــدند در 
۹۵۲ تن آهــن اســفنجی رکــورد روزانه جدیــدی را ثبت  هــزار و 
۴ هزار  ۲3 خردادماه ســال جاری بــه میزان  کننــد و رکورد قبلی 

۹۰۱ تــن را ارتقاء بدهند. و 
تالشــگران احیاء مســتقیم ســبای فــوالد مبارکــه پیش از این در 
۸۰۰ تن  ۴هزار و  ۱۷ خردادمــاه نیز موفق شــدند با تولیــد  تاریــخ 
نــه تازه ای ثبــت کنند و رکــورد قبلی  آهــن اســفنجی، رکورد روزا
۷۲۰ تن را  ۴ هــزار و  ۱۹ اردیبهشــت ماه ســال جــاری بــه میزان 

دهند. ارتقا 
در  مبارکه  فــوالد  ســبای  فوالد  افتخارآفرینــان مجتمع  همچنیــن 
٥٠٠ تن آهن  ١٣٤ هــزار و  تولید  بــا  اردیبهشــت ماه موفق شــدند 
نــه در دومین ماه ســال را به ثبت  اســفنجی، رکــورد تولیــد ماهیا

 ١٣٣ یــن محصول به میزان  ا تولید ماهیانه  رســانده و رکورد قبلی 
را  بود  ١٤٠١ محقق شــده  تــن کــه در فروردین مــاه   ٦٩ هــزار و 

دهند. ارتقا 

به مناسبت هفته قوه قضاییه و در آستانه ۷ تیرماه سالروز شهادت مظلومانه 
آیت الله دکتر بهشتی، شــهردار و اعضای شورای شهر،حراست و مسئول 
حقوقی شــهرداری دیزیچه با حضور در دادگســتری شهرســتان مبارکه با 

آقایان ابوالحســنی رئیس دادگســتری و آقای کافی دادســتان شهرستان 
مبارکه دیدار و ضمن گرامیداشــت هفته قوه قضاییه در خصوص همکاری 

و تعامل دوجانبه گفت و گو نمودند.

یک شرکت معتبر واقع در شــهرک صنعتی مبارکه اقدام به استخدام کارگر 

ساده با شرایط سنی 34-20ســال می نماید لطفا جهت هماهنگی با تلفن 

09135008711- 09137988970 تماس حاصل فرمایید
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بیش از ۲۰ میلیون بازنشســته در سراســر کشــور مدت هاســت در انتظار تایید مصوبه 
افزایش مستمری های خود هستند و حاال در چهارمین ماه از سال، هنوز هم این مصوبه 
در بالتکلیفی قرار دارد؛ درحالی که بازنشســتگان همچنان در خیال اجرایی شدن این 

وعده ها هستند.
به گــزارش خبرنگار ایمنا، با توجه به افزایش هزینه های زندگی و نرخ تورم هر ســال، 
میزان مستمری بازنشستگان تحت پوشش تأمین اجتماعی، ازکارافتادگان و بازماندگان 
تحت پوشش سازمان در اجرای مواد ١١١ و ٩۶ قانون تأمین اجتماعی در شورای عالی 

کار مصوب و پس از آن برای تأیید ضروری به هیئت دولت ارسال می شود.
امســال نیز میزان مستمری این گروه ها با نظر جمعی نمایندگان کارگران، کارفرمایان 
و دولت و پیشــنهاد مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، همچنین مصوبه هیئت مدیره 
ســازمان مطابق قانون تعیین و به هیئت دولت فرستاده شــده است که بنا بر پیشنهاد 
هیئت مدیره ســازمان تأمین اجتماعی، قرار بود برای ســال جاری مســتمری آن ها به 
میزان 3۸ درصد افزایش یابد که مورد موافقت دولت قرار نگرفت و میزان ۱۰ درصد را 

مطابق افزایش حقوق کارکنان لشگری و کشوری تعیین کرده است.
تصمیمی که پس از تعلل چندهفته ای دولت در اواســط خردادماه اعالم شــد و البته با 
واکنش منفی نمایندگان مجلس، مسئوالن و فعاالن انجمن های بازنشستگی روبه رو 
شد؛ با این توجیه که با اعمال افزایش 3۸ درصدی حقوق تأمین اجتماعی، بازنشستگان 
کشوری و لشگری همچنان دریافتی بیشتر از مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی 

دارند.
گفتنی اســت در حالی با مخالفت دولت و نامعلوم بودن وضعیت دریافتی بازنشستگان 
روبه رو هســتیم که افزایش قیمت هایی که ناشــی از حذف ارز ترجیحی اســت، به طور 
غیرقابل مهاری در حال تاختن است؛ اگرچه پیش از این اتفاق نیز هر روز سفره کارگران 
و بازنشستگان کوچک تر می شد اما با حذف ارز دولتی، شوک بزرگی بر قیمت ها وارد آمد 

که به هیچ وجه با حقوق ها و مستمری های فعلی هم خوانی ندارد.
چه بســا با استناد به میانگین کشوری در دو ســال اخیر، درآمدها و حقوق ها 3۰ درصد 
افزایش یافته و نرخ تورم به باالی ۵۰ درصد رسیده؛ یعنی درآمد خانواده ها از تورم باالی 
۵۰ درصــدی عقب افتاده اســت. حال در این میان با بالتکلیفی حقوق بازنشســتگان 
تأمین اجتماعی روبه رو هستیم که همواره دریافتی کمتر از دیگر همتایان خود داشته اند 

و اکنون هم با شدت افت بیشتری در قدرت خرید، دست به گریبان شده اند.
دولت حق دخالت در حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی ندارد

اکنون که در چهارمین ماه از ســال ۱۴۰۱ قرار گرفته ایم، همچنان این پرســش باقی 
اســت که سرانجام حقوق بازنشستگان چه قدر افزایش خواهد یافت؟ واقعیت آن است 
که وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی با وجود مخالفت دولت 
در افزایش 3۸ درصدی نامشــخص است، چراکه مجلس مصوبه هیئت دولت درمورد 

افزایش ۱۰ درصدی مســتمری کارگران بازنشســته را باطل می داند، اما دولت هم از 
قبول این موضوع خودداری می کند.

اما بهارستان نشینان و مخالفان مصوبه دولت که شامل قشر بازنشسته هستند در رابطه 
با این تصمیم چه می گویند؟

»ولی اســماعیلی« رئیس کمیســیون اجتماعی مجلس ایران اظهــار می کند: هیئت 
تطبیق مصوبه ۱۰ درصد افزایش حقوق بازنشستگان را به دلیل مغایرت آن با قانون کار 

ابطال کرده و برای اصالح به هیئت دولت ارجاع داده خواهد شد.
به گفته وی شــورای عالی کار، افزایش حقوق بازنشســتگان را 3۸ درصد و دولت ۱۰ 
درصد مصوب کرده بود. در جلســاتی، هیئت تطبیق ادله کمیسیون اجتماعی مبنی بر 

خالف بودن این مصوبه هیئت دولت را پذیرفت.
رئیس کمیســیون اجتماعی مجلس ایران خاطرنشان می کند: با توجه به اینکه به حق 
پرداخت افراد اشــاره شده و ســازمان تأمین اجتماعی براســاس منابع و مصارف اداره 
می شــود، دولت حق دخالت در افزایش یا کاهش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی 

را نداشته است.
اســماعیلی یادآور می شــود: اما اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس بر این مهم تأکید 
دارد کــه طبق اساســنامه ســازمان تأمین اجتماعی کــه آن را یک مؤسســه عمومی 

غیردولتی می دانیم، دولت حق دخالت در امور اداری و منابع این سازمان را ندارد.
یک ریال از منابع سازمان به بودجه دولت ارتباط ندارد

»محمدرضا پورابراهیمی« رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس نیــز می گوید: در این 
قانون مطرح شــده که سازمان تأمین اجتماعی مکلف است که مستمری بازنشستگان 
تأمین اجتماعی را تعیین و دولت تصویب کند. اگر قرار بود دولت رأســًا تصمیم بگیرد، 
مــاده ۹۶ اعالم می کرد دولت تصمیمــات قانونی اتخاذ کند درحالی کــه در قانون این 

موضوع نیامده است.
وی تصریح می کند: مصوبه دولت یعنی اینکه دولت جایگزین سازمان تأمین اجتماعی 
شــده و این جایگزینی، اساســًا خالف نص صریح قانون اســت و نقش سازمان تأمین 

اجتماعی در تعیین مستمری بازنشستگان این سازمان را نقض کرده است.
رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس خاطرنشــان می کند: نکته دیگــر در این موضوع 
متناســب نبودِن مصوبه مذکور بــا مفاد ماده ۹۶ در انطباق با هزینه های زندگی اســت 
که مطرح شــده میزان پرداختی بازنشستگان باید متناســب با شرایط اقتصادی باشد، 
درحالی که متناسب با تورم سنوات گذشته و نرخ تورم پیش بینی شده برای سال جاری 

نیست.
پورابراهیمی توضیح می دهد: ســازمان تأمین اجتماعی، سازمان غیردولتی و منابع آن 
متعلق به کارگران و کارفرمایان اســت و یک ریال از منابع ســازمان به بودجه عمومی 
دولت ارتباط ندارد و عددی که در بودجه عمومی دولت لحاظ می شود، بابت رد دین به 

این سازمان محســوب می شود؛ لذا هرگونه تصمیم توسط دولت برای این منابع خارج 
از منافع ذی نفعان این ســازمان که بازنشســتگان، کارگران و کارفرمایان است، نوعی 
حق الناس محســوب می شود و این مصوبه در مغایرت با قوانین و مقررات به ویژه اصل 

سوم قانون اساسی است.
دولت نگران وجهه عمومی خود است

»علی دهقان کیا« مســئول کانون بازنشســتگان و مســتمری بگیران ســازمان تأمین 
اجتماعی شهرستان تهران از مکاتبه رئیس مجلس با هیئت دولت در رابطه با افزایش 

حقوق بازنشستگان خبر می دهد.
به گفته وی، نامه نگاری مجلس و دولت به مفهوم ابالغ رسمی غیرقانونی بودن مصوبه 

افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان سایر سطوح است.
این مقام صنفی می گوید: مطلع هســتیم که از طرف نهاد ریاســت جمهوری، به وزارت 
رفاه مأموریت داده شــده اســت تا مشــکل بازنشســتگان تأمین اجتماعی هرچه زودتر 

برطرف شود.
دهقان کیا اظهار می کند: به نظر می رســد دولت می خواهد پیش از انتخاب وزیر جدید 
مســئله را فیصله دهد. مشکل این جاســت که دولت نگران وجهه عمومی خود است و 
نمی خواهد طوری عمل کند که سایران از این قضیه برداشت های دیگری داشته باشند.

وی می افزایــد: این موضوعی اســت که در همان جلســه مشــترک بازنشســتگان با 
معاون اول ریاســت جمهوری مطرح شد، به بیان دیگر دولت اشتباهش را قبول دارد اما 

می خواهد با حفظ شأن و وجهه آن را طریقی اصالح کند.
مسئوالن از افزایش قیمت ها بی خبرند؟

در این خصوص محمدی بازنشسته و فعال کارگری نیز به ایمنا می گوید: با وجود تورم 
زیاد و با آنکه جمعیت فراوانی از بازنشســتگان کشور، حداقل بگیر هستند چگونه دولت 
افزایش ۱۰ درصدی را برای حقوق این قشــر در نظر گرفته اســت؛ آن هم قشری که 
سال های جوانی خود را زحمت کشیده تا امروز در آسایش نسبی باشند اما حق و حقوقی 

برای آن ها در نظر گرفته می شود که با تورم مطابقت ندارد.
این فعال کارگری تصریح می کند: آیا مسئوالن ما از افزایش اجاره ها، افزایش خدمات 
درمانی، قیمت حمل ونقل، نرخ مواد غذایی، قیمت تحصیل حتی در مراکز دولتی و در 
کل یک معیشــت معمول خبر ندارند که با افزایش حقوقــی مخالفت کرده اند که هیچ 

ارتباطی هم به بودجه دولت ندارد؟!
محمــدی تأکیــد می کنــد: امیدواریم تــا دیرتر نشــده دولت مردان، خــود این مصوبه 
غیرعادالنه را باطل کنند، چه بســا همان افزایش 3۸ درصدی هم شکاف درآمد با تورم 

موجود را پر نخواهد کرد.
وی خاطرنشــان می کنــد: اما به هرحال تا میزانی تســکین دهنده شــرایط برای یک 
بازنشســته ای است که در ســنی قرار گرفته که با مخارج بیشتری مانند رفت وآمدهای 

بیشتر و هزینه های درمان روبه رو است.
دولت اشتباه خود را بپذیرد

»حسن هاشمی« رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگان و مستمری بگیران کالن شهر 
اصفهان به خبرنگار ایمنا می گوید: براســاس ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، افزایش 
حقوق بازنشستگان باید مطابق با افزایش هزینه زندگی آن ها و متناسب با تورم ساالنه 

صورت گیرد.
وی اضافه می کند: براســاس چنین ماده ای، ســازمان مکلف است در فواصل زمانی 
میزان مستمری را متناسب با تورم افزایش دهد و این اقدام نباید کمتر از یک بار در سال 
صورت گیرد و اگر تورم هم باالتر رفت حتی در سال بیش از یک بار هم امکان افزایش 

حقوق بازنشستگان وجود دارد.
رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگان و مستمری بگیران کالن شهر اصفهان، تصریح 
می کند: چرا در این ماده حرف از دولت زده شده است؟ به این علت که سوپاپ اطمینانی 
را ایجــاد کند تا ســازمان تأمین اجتماعی کمتر از میزان تائید شــده، به بازنشســتگان 
نپردازد. به عبارتی هیئت وزیران نظارت کامل را بر این جریان داشــته باشــند که مبادا 
حق بازنشسته ضایع شود؛ زیرا منابع این سازمان از دولت نیست و مربوط به حق بیمه ای 
اســت که یک کارگر در طول فعالیت خود می پردازد تا زندگی دوران بازنشســتگی اش 

اداره شود.
هاشــمی می گوید: حال در نظام اســالمی که بر پایه عدالت است چرا مصوبه شورای 
عالی کار مبنی برافزایش ۵۷ درصدی حقوق حداقل بگیران و 3۸ درصدی سایر سطوح 

نادیده گرفته شده است؟
چرا دولت افزایش حقوق سایر سطوح را به ۱۰ درصد کاهش داده است؟

وی خاطرنشــان می کنــد: آیا این مخالف نص صریح مــاده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی 
نیست؟ پرسش ما از دولت آن است آیا در یک سال گذشته هزینه ها ۱۰ درصد افزایش 
داشــته یا 3۰۰ درصد بیشتر شده اســت؟ اگر هم بر طبق آمار بانک مرکزی که مرجع 
معتبر دولت است بررسی کنیم، ۴3 درصد افزایش تورم داشته ایم بنابراین باید درآمدها 

هم همین میزان افزایش پیدا کند.
رئیس هیئت مدیره کانون بازنشســتگان و مستمری بگیران کالن شهر اصفهان یادآور 
می شود: البته این تورم ۴3 درصدی آماری است که از سال گذشته قبل از گرانی های 
اخیر ارائه شده بود قطعًا اکنون با عددی بسیار باالتر روبه رو هستیم. همان گونه که تورم 

اعالم شده توسط صاحب نظران اقتصادی بیش از ۷۰ درصد است.
به گفته هاشمی، با وجود این شرایط است که مجلس ورود پیدا کرد و کمیسیون تطبیق 
لوایح و کمیســیون اجتماعی این مصوبه دولت را خالف قانون تشــخیص داد و انتظار 

می رود دولت هم خطای خود را بپذیرد و این قائله را ختم کند.
گزارش از: نفیسه زمانی نژاد، خبرنگار اقتصادی ایمنا

ایمنا وضعیت معیشت و حقوق بازنشستگان را بررسی می کند؛

تکلیف ما را روشن کنید!

رئیس خانه صنعت و معدن ایران گفت: دوران صنعتی اصفهان تمام شــده و اکنون 
دوره فراصنعتی آن فرا رسیده است. الزمه این دوره آموزش، بودجه و تحمل است.

به گزارش خبرنگار ایراسین، سید عبدالوهاب سهل آبادی شامگاه جمعه 3 تیرماه در 
برنامه »تفاط« سیمای مرکز اصفهان اظهار کرد: امروز ۱۶ درصد تولید ناخالص ملی 
کشــور متعلق به اصفهان است، این اســتان تولید کننده ۷۰ درصد فوالد، ۵۰ درصد 
مصالح ســاختمانی است و ۱۸۰ رسته صنایع دســتی دارد. این استان قطب صنعتی 
کشــور است و ســوال این اســت که آیا منابع فوالدی، هســته ای، هلیکوپترسازی، 

نخبگان و ... برای اصفهان است یا تبعات آن ها؟
وی با بیان اینکه هم اکنون ســپرده اصفهان در بانک ها نســبت به مصارف در جایگاه 
دوم کشور قرار دارد، خاطرنشان کرد: ما همه زیر چتر و پرچم ایران هستیم؛ در هشت 
سال جنگ تحمیلی برخی اســتان ها با همدیگر دو سه لشکر داشتند اما اصفهان به 

تنهایی ۲ لشکر داشت و ملت ایران به آن افتخار می کنند.
رئیــس خانه صنعت و معدن ایران با اشــاره به بی توجهی های دولت های مختلف در 
سال های اخیر به اصفهان، افزود: اصفهانی ها ماه ها منتظر سفر رئیس جمهور به این 
دیار بودند و رئیس جمهور نیز بعد از یک سال و چند ماه به اصفهان سفر کرد؛ انتظار 

نداشتیم معاون وی نسبت به اصفهان این گونه نگاه کند و سخن بگوید.
ســهل آبادی با بیان اینکه ما اصفهانی ها خادم کشور هستیم، گفت: اصفهان دارای 
فرهنگ اســت؛ کدام شهر را در تاریخ می توان یافت که مسلمان، مسیحی، کلیمی و 
زرتشتی در کنار یکدیگر دوستانه زندگی کنند؟ اما در اصفهان مذهبی هر روز صدای 
ناقوس کلیسا بگوش می رسد و آتشکده زرتشتیان هنوز روشن است. بنا نیست صولت 
مرتضوی چون چهارمحالی اســت، بین مردم اصفهان این گونه ســخنان قوم گرایانه 

بگویند.
وی با بیان اینکه تونل اول کوهرنگ متعلق به اصفهان و کشــاورزان اصفهان است، 
اظهار کــرد: در مجموع یک میلیارد مترمکعب از ســهمیه رودخانه جاری متعلق به 
اصفهان اما این سهم به جایی رسیده که اصفهان برای آب شرب خود نیز مشکل دارد 

ولی سهم استان های دیگر از این رودخانه بیش از دو برابر شده است.
رئیس خانه صنعت و معدن ایران افزود: ساالنه بین یک و نیم تا 3 میلیارد متر مکعب 
آب از اصفهان به سمت استان های مجاور خارج می شود اما این استان اهل قوم گرایی 
نیست که آب را ببندد. اصفهانی اهل دعوا نیست اگر بود به پیشرفت علمی نمی رسید.

کمترین تعدیل نیروی کاگر در ۱۴۰۰
ســهل آبادی با بیان اینکه در مقطعی قرار شد با مشارکت بخش خصوصی آب خلیج 
فارس به اصفهان منتقل شود، اضافه کرد: برای مشارکت اتاق بازرگانی و شهرداری 
اصفهــان در این طرح پیگیری کردیم؛ از این رو بخــش خصوصی خود دنبال بوده و 
سرمایه گذاری کرده و واحدهای صنعتی و معدنی برای انتقال آب خلیج فارس هزینه 

کردند.
رئیس خانه صنعت و معدن ایران با بیان اینکه مالیاتی که بخش خصوصی می پردازد، 
سرمایه گذاری اســت، گفت: اصفهان در سال ۱۴۰۰ کمترین تعدیل نیروی کارگر را 
داشــت. تمام خیریه ها و کمبودهایی که مردم از نظر درمان و بهداشت دارند از سوی 

تجار و بخش خصوصی حمایت می شوند.  الزم است چنین مواردی اطالع رسانی شود 
که برخی گمان نکنند کشــور بار اصفهان را به دوش می کشد بلکه بار کشور بر دوش 

اصفهان است.
اصفهان صنعتی نیازمند نگاه ویژه دولتمردان است

ســهل آبادی با اشــاره به لزوم احیای دائمی زاینده رود تصریح کرد: می گویند آب از 
خلیج فارس به اصفهان منتقل شــود و از اصفهان به یزد برود؛ منطقی نیســت، این 

رودخانه در طول تاریخ به باتالق گاوخونی می ریخته است. اکنون این ها مطالبه مردم 
ما اســت اگر مسجد تاریخی و عالی قاپوی اصفهان به دلیل فرونشست خراب شد چه 

جوابی به دنیا می دهند؟
وی با اشــاره به اینکه اســتان اصفهان با دارا بودن بیش از ۱۰ هزار واحد صنعتی و ۶ 
هزار واحد صنفی نیازمند نگاه ویژه دولتمردان اســت، گفت: دوران صنعتی اصفهان 
تمام شــده و اکنون دوره فراصنعتی آن فرا رسیده است که الزمه آن آموزش، بودجه 

و تحمل است.
رئیس خانه صنعت و معدن ایران با اشاره به مسئولیت های اجتماعی بخش خصوصی 
اصفهان در حوزه محیط زیست افزود: بسیاری از مسائل محیط زیستی صنایع کاهش 
یافته زیرا فعاالن اقتصادی برای سالم سازی محیط فعالیت می کنند و معتقدم امروز 

بخش خصوصی را باید تشویق و کمک کرد.
ســهل آبادی با اشاره به اینکه اصفهان اولین شهرک علمی و تحقیقاتی و پارک علم 
و فناوری کشــور را داشته، تصریح کرد: باید از نخبگان استان حمایت کرد؛ اصفهان 
دیگر جایی نیســت که شــاهد دود کارخانه ها باشــیم، امروز صنعــت آجر اصفهان با 
روش های جدید متحول شــده در حالی که صدها هکتار زمین در شــرق اصفهان در 
ســال های گذشــته به دلیل برداشــت خاک از بین رفته بود اما دو صنف تولید کننده 
شن و ماسه و آجر در زمینه کاهش ریزگردها چند هزار هکتار را با نهال کاری نسبت 

و احیا کردند.

عضو شــورای عالی کانون صرافان گفت: امروز سه شــنبه صف های فروش ارز 
در بازار تشــدید شده اســت و در مقابل خریداران دالر نایاب شدند.

بــه گــزارش ایراســین، کامران ســلطان زاده بــا بیــان اینکه امروز سه شــنبه 
صف های فروش ارز در بازار تشــدید شــده اســت و در مقابــل خریداران دالر 
نایاب شــدند، اظهار کــرد: قیمت دالر در صرافی های بانکی بــا قیمت توافقی 

وارد کانال ۲۸ هزار تومان شــد.
وی ادامــه داد: دالر برای متقاضیانی دارنده کارت ملــی نیز با قیمت ۲۷ هزار 

می رسد. فروش  به  تومان 
عضو شــورای عالی کانون صرافــان گفت: در روزهای گذشــته عرضه ارز در 
بازار افزایشــی بود و در برابر این افزایش عرضه، تقاضا برای خرید ارز بســیار 

است. کم 
ســلطان زاده بــا پیش بینی نــرخ ارز در روزهای آینده، گفت: بررســی ها حاکی 
از این اســت که رونــد نزولی قیمت ها ادامه خواهد داشــت و همان طور که در 
برهه ای از زمان تقاضا برای خرید ارز افزایشــی اســت در مقطع کنونی عرضه 

بر تقاضا پیشــی گرفته و در نتیجه قیمت ها افت داشــته اســت.

شــهردار اصفهان گفت: بر اساس تدبیر مدیریت شــهری پروانه ساختمانی به تازگی به 
صورت الکترونیکی صادر می شود، با این اقدام دیگر نیاز به مراجعه حضوری شهروندان 

به شهرداری نیست و سفره دالالن در این عرصه جمع می شود.
به گزارش خبرنگار ایمنا، علی قاســم زاده در نشست هم اندیشی با روحانیون و معتمدان 
محله منطقه چهار شهرداری، اظهار کرد: شورای شهر دوره ششم عزم جدی برای رفع 
معضالت و مشــکالت شهروندان دارد، در این راســتا اعضای شورای اسالمی شهر در 
محالت حضور می یابند تا مشکالت را احصا و سپس تا حصول نتیجه پیگیری می کنند.

وی با بیان اینکه عمده هزینه شــهرداری ها صرف نگهداشــت شــهر می شود به طوری 
کــه بخش زیــادی از بودجه را به خود اختصــاص می دهد، ادامه داد: اگر شــهروندان، 

شهرداری را در نگهداری شهر کمک کنند، هزینه ها به شدت کاهش می یابد.
شــهردار اصفهان تصریح کرد: اگر هزینه های نگهداری شهر کاهش یابد، می توان این 
بودجه را صرف عمران شهر کنیم و اعتبارات را به سمت و سوی رفع مشکالت و توسعه 

شهری هدایت کرد.
وی ادامه داد: به عنوان مثال به صورت روزانه حدود ۹۵۰ تن زباله جمع آوری می شــود 
که 3۵۰ تن آن شیرابه های زباله است که عامل بسیاری از بیماری ها و نازیبایی محالت 

است؛ لذا اگر این موضوع در منازل مدیریت شود، هزینه های شهرداری کاهش می یابد.
قاسم زاده افزود: رویکرد مدیریت شهری در این دوره، ارتقای کیفیت زندگی در محالت 
است، در این راستا امیدواریم بعد از چهار سال، در محالت مشکالت و معضالت عدیده 

و اساسی نداشته باشیم.
وی خاطرنشــان کرد: یکی از برنامه های مدیریت شــهری این اســت که هر ســال 3۰ 
محله را در مناطق پانزده گانه شناسایی و اولویت بندی کرده و به صورت خاص در جهت 
رفع مشــکالت محالت در زمینه ترافیک، حمل ونقل، زیباســازی، عمرانی و مشکالت 

فرهنگی و اجتماعی آنها اقدام کند.
شــهردار اصفهان با اشاره به صدور الکترونیکی پروانه ساختمانی، اظهار کرد: بر اساس 
تالش و تدبیر مدیریت شــهری پروانه ســاختمانی به تازگی به صورت الکترونیکی صادر 
می شود، با این اقدام دیگر نیاز به مراجعه حضوری شهروندان به شهرداری نیست و سفره 

دالالن در این عرصه جمع می شود.
وی در خصــوص اهمیت تکریــم ارباب رجوع، گفت: هدف شــهرداری این اســت که 
اگر شــهروندان به شــهرداری مراجعه کنند، جلوی پای شــهروندان بلند شویم و به آنها 

خدمت رسانی کنیم.

معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان با بیان اینکه یک خط جدید BRT از سه راه 
درچه-آتشگاه در غرب اصفهان آغاز شده است و به مقصد پایانه مسافربری جی در شرق 
اصفهان می رســد، گفت: در تالش هستیم این خط جدید تندرو را در دهه والیت افتتاح 

کنیم.
به گزارش خبرنگار ایمنا، در جلســه ای که با حضور معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار 
اصفهان، مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی 
اصفهــان و حومــه، معاونــان و کارشناســان آن ها برگزار شــد، همکاری ایــن دو نهاد 
زیرمجموعه این معاونت در راســتای تسهیل خدمت به مسافران بیان شد و حاضران نیز 

نظرات کارشناسی و گزارش عملکرد خود را ارائه کردند.
حسین حق شــناس، معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان در حاشیه این جلسه 
اظهار کرد: با توجه به برنامه ریزی های انجام شده، یک خط جدید BRT از سه راه درچه-
آتشگاه در غرب اصفهان آغاز خواهد شد و پس از طی کردن بعضی خیابان های مرکزی، 

به مقصد پایانه مسافربری جی در شرق اصفهان می رسد.
وی با بیان اینکه یکی از محاســن این خط جدید، نزدیکی به پایانه جی و خط ســه تندرو 
اســت، افزود: در تالش هستیم با همکاری شــرکت واحد اتوبوسرانی و مناطقی که در 

مسیر این خط قرار دارد، این خط جدید تندرو را در دهه والیت افتتاح کنیم.

دکتر علیرضا مقدســی معــاون وزیر امور اقتصــاد و دارایی و رئیس کل گمــرک ایران و 
هیات همراه پنج شــنبه دوم تیرماه با حضور در ذوب آهن اصفهان ضمن دیدار و گفتگو 
با مدیرعامل و دیگر مسئولین این مجتمع عظیم صنعتی ، درآیین افتتاح ساختمان جدید 

گمرک اختصاصی ذوب آهن شرکت نمود. 
گمرک اختصاصی ذوب آهن اصفهان ، اولین گمرک اختصاصی واحدهای تولیدی کشور 
محسوب می شود که در دهه پنجاه همزمان با تاسیس این شرکت آغاز به کار نمود و هم 

اکنون عمده واردات و صادرات ذوب آهن از این طریق انجام می شود.
رئیس کل گمرک ایران در آیین افتتاح ســاختمان جدید گمــرک اختصاصی ذوب آهن 
اصفهان گفت : این شرکت ، یک مجموعه پرتالش و پرتوان در صنعت کشور محسوب 
می شود که با صادرات چشمگیر محصوالت خود نقش مهمی در ارزآوری ایفا کرده است . 
وی افزود : گمرک به عنوان یک نهاد حاکمیتی وظیفه حمایت کامل از تولید را دارد و باید 
به گونه ای عمل کند که وقفه ای در تولید کشــور ایجاد نشــود و لذا از تمام ظرفیت های 

قانونی برای همکاری با صنایع از جمله ذوب آهن اصفهان استفاده می کنیم. 
دکتر مقدسی اظهار داشت : گمرک در کنار ذوب آهن اصفهان است چرا که این شرکت 
را پشتوانه ای برای صنعت کشور می دانیم و تالشگران آن نیز در واقع ایثارگرانی هستند 

که در برابر تحریم های اقتصادی جهاد می کنند.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان نیز ضمن تقدیر از مســئولین گمرک کشــور که حمایت از 
تولید را در اولویت قرار داده اند ، گفت : این شــرکت از ســال گذشته حرکت تازه ای را در 
بخش تامین پایدار مواد اولیه از طریق ورود به معدن داری و فراوری مواد اولیه آغاز کرده 
است . بخشی از تامین مواد اولیه که از طریق واردات تامین می شود ، بستگی بسیاری به 
همکاری گمرک و مسائل مربوط به مبادی ورودی کشور دارد که در این زمینه تعامالت 

بسیار خوبی با گمرک برقرار شده است تا خدشه ای به تولیدوارد نشود. 
وی با اشــاره به اینکه ذوب آهن اصفهان همکاری خوبی با گمرک در دهه های گذشته 
داشته و قطعًا این همکاری ها توسعه می یابد، افزود : با توجه به مازاد تولید فوالد و سرانه 
مصرف فوالد ، صادرات اهمیت ویژه ای برای واحدهای تولیدکننده فوالد دارد که برخی 
مسائل آن که به مبادی خروجی مربوط است از طریق همکاری و تعامل با گمرک کشور 

حل می شود.
مهندس رخصتی افزود : ذوب آهن اصفهان سال گذشته یک میلیون و صد و پنجاه هزار 
تن صادرات داشته که این امر امسال نیز با جدیت دنبال می شود و البته تعامل با گمرک 
در دســتیابی به این هدف نقش مهمی دارد . لذا در جلسات ودیدارها با مسئولین گمرک 
کشور ، مشکالت موجود در صادرات و راهکارهای آن بررسی می شود تا از طریق توسعه 

صادرات بتوانیم ارز آوری بیشتری داشته باشیم و به اقتصاد کشور نیز کمک شود . 
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان گفت : این شرکت تامین نیازهای داخل را در اولویت قرار 
داده است و تنها مازاد تولید صادر می شود که ارز حاصل از آن نیز صرف واردات مواد اولیه 

و تجهیزات می شود که در عمل برای حفظ تولید بسیار ضروری است.
شــایان ذکر است ساختمان جدید گمرک اخصاصی ذوب آهن اصفهان با مساحت ۱۸۵ 
متر با حضور مسئولین گمرک کشور و استان اصفهان و مسئولین این شرکت افتتاح شد 
که مجهز به فیبر نوری بوده و در تســهیل ارتباطات مربوط به این گمرک که در بین ۵۰ 

گمرک برتر کشور قرار دارد ، بسیار موثر است.

رئیس خانه صنعت و معدن ایران:
اصفهان فراصنعتی نیازمند بودجه و توجه ویژه دولتمردان است

عضو شورای عالی کانون صرافان:
خریداران دالر نایاب شدند

 تشدید صف فروش دالر در بازار آزاد

شهردار اصفهان مطرح کرد:
جمع شدن سفره دالالن با صدور الکترونیکی پروانه ساختمانی

معاون شهردار:
خط جدید تندروی اصفهان در دهه والیت به 

بهره برداری می رسد

رئیس کل گمرک ایران در آیین افتتاح ساختمان جدیدگمرک اختصاصی ذوب آهن :
حمایت از صادرات ذوب آهن اصفهان ، حمایت از تولید ملی است
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پیام های شما
شماره  پیام کوتاه 3۰۰۰۷۹۵۷۰۰۰۰۹۹

پیامگیر صوتی ۵۲۴۱۲۵۵۹

متاســفانه آلودگی های فوالد و مشکالت زیست محیطی آن حیف و میل 
آب در شهرســتان ازبین بردن زیســت بــوم منطقه نابودی زیرســاختهای 
شهرســتان والــی آخر همه را بایــد مردم نجیب شهرســتان تحمل کنند و 
باشــگاه فوالد صدها میلیارد صرف خریــد بازی کن و مربی میکنند که چه 
بگویند بگویند ما هم طرفدار ورزش هســتم به این دوستان بگوئید هروقت 
ایــن مبالغ نجومی را حداقل یک پنجم آن رادرشهرســتان صرف نمودید و 
یک سال بعد نتیجه آن را لمس نمودید افتخار کنید که به این که یک مربی 
خارجــی بیاورید چندروز بعد بگوئید که این مربی فالن مشــکل را داشــت 
و نتوانســت افتخاری کسب کند دوستان اگر یک ســال دراین شهرستان 
وقت و هزینه شود آنوقت افتخار ملی آن را مردم مشاهده خواهند کرد ولی 

مسولین فوالد اصال شهرستان مبارکه را قبول ندارند

لطفا به وضعیت پارک گل نرگس مبارکه رســیدگی شود سگهای ولگرد در 
کنار بســاط و ســفره مردمی که برای لحظه ای ارامش به پارک پناه اورده 

اند پرسه می زنند

روسیه با شروع جنگ در ۲۴ فوریه به بهانه جلوگیری از نفوذ ناتو به شرق اروپا 
و تضمیــن امنیت مرزهای غربی خود دنیا را با بحران اقتصادی جدیدی روبرو 
ساخت که بعد از بحران دوساله کرونا و آثار سوء آن بر اقتصاد جهان ، می توان 

گفت بحران بزرگی است.
تحریم های وســیعی علیه روسیه از طرف غرب اعمال شد ولی این تحریم ها 

همچنان تیغ دو دم ،به غرب و خصوصا اروپا نیز آسیب جدی وارد ساخت.
قیمت نفت به باالی یکصد دالر رســید و کشورهای وارد کننده نفت که اغلب 

غربی هستند آسیب زیادی دیدند.
روســیه با قطع صادرات گاز به اروپا توانســت پکپارچگی اروپا را بر علیه جنگ 

اوکراین بشکند.
قیمــت فلزاتی مانند نیکل و پاالدیوم بعلت تحریم روســیه ،افزایش یافت و در 
نهایت صادرات غالت و گندم روســیه و اوکراین متوقف و بنا به اعالم رسمی 

سازمان ملل، بحران گرسنگی در ۶۰ کشور پیش بینی می شود.
بــرای ایجاد صلح و ثبات در شــرق اروپا تالش جدی صــورت نمی گیرد و در 
حالی که بایدن رئیس جمهور امریکا، توصیه به دادن بخشی از خاک اوکراین به 
روسیه و پایان جنگ دارد، جانسون نخست وزیر انگلیس می گوید، هرگز نباید 
اوکراین را به پذیرش صلح تشویق کرد، چون این موضوع زمینه حمله روسیه به 

دیگر کشور ها را فراهم می کند.
چین از بحران بوجود آمده بین روسیه و اوکراین ، برای منازعه تایوان درس می 
گیرد و در فضای بین الملل یار گیری های جدیدی در فضای جهان چند قطبی 

در حال شکل گیری است.
روســیه پس از شروع جنگ با اوکراین عمال سکان داری مذاکرات برجام را از 
دست داد و بازیگران جدیدی مانند قطر و عراق وارد این داستان  شدند. عراق 
تالش دارد روابط ایران و عربســتان را بهبود بخشد  و امریکا پذیرفته که ادامه 

مذاکرات برجام در قطر انجام شود.
ایران یک کشــور مســتقل و تاثیر گذار در منطقه اســت و از این بحران و نظم 
جدیدی که در روابط بین الملل در حال شــکل گیری اســت باید حداکثر بهره 

را بنفع خود ببرد.
وزیران امور خارجه ایران و روســیه خبر از ســفر قریب الوقوع والدیمیر پوتین ، 

رئیس جمهور روسیه به ایران میدهند.
فروش نفت ایران ، پس از جنگ اوکراین افزایش یافته و رشد قیمت آن باعث 

گردید که ارز بیشتری به کشور وارد شود.
ایــران اگر بتواند در بازار گاز اروپا نفوذ کند و جایگاه مناســبی برای خود ایجاد 
نماید ،قطعا در مذاکرات برجام و اقتصاد جهان حرف جدیدی برای گفتن دارد.

تحلیل گر : امیر سعید خلیلیان.

اصفهان-ایرنا-دبیر اجرایی ســتاد غدیر ستاد بین المللی غدیر اصفهان گفت: 
همزمان با دهه والیت و امامت و عید غدیر خم هزار عنوان برنامه در سراسر استان 

برگزار می شود.
به گزارش یکشنبه شب خبرنگار ایرنا، حجت االسالم و المسلمین اسماعیل دست 
افکن در نشست ستاد غدیر تیران و کرون افزود: نشاط اجتماعی، معرفت افزایی و 

انتقال پیام غدیر و والیت و امامت در این برنامه ها دنبال می شود.
وی با اشاره به فراگیری برنامه ها و گستردگی آن برای گروه های سنی و اقشار 
مختلف بیان کرد: گروه های مردمی، نهادهای دولتی و خدماتی همه برای تکریم 

این ایام فعالیت می کنند.
دبیر اجرایی ستاد غدیر ستاد بین المللی غدیر اصفهان با بیان اینکه عید غدیر برای 
شــیعه از ایام خاص و با اهمیت به شــمار می رود خاطرنشان کرد: زیبا سازی و 
تزئینات محیط شهری و روستایی و همکاری همگانی مردم در تکریم این مناسبت 

انجام می شود.
وی اطعام مومنان، برگزاری همایش های خانوادگی، طرح و برنامه های ورزشی، 
مسابقات کتابخوانی، تجلیل از فرهیختگان و نشست با سادات و فعالیت های 

مجازی را از مهمترین این برنامه ها اعالم کرد.
دست افکن بهره گیری از فضای مجازی را در تبیین فرهنگ غدیر و انتقال پیام 
این واقعه مهم خواند و گفت: از این فرصت گسترده که دشمن برای دستیابی به 
اهداف خود بهره می گیرد، جوانان و دوستداران اهل بیت نباید از آن غافل شوند.

دهه والیت و امامت فرصتی برای ایجاد نشاط اجتماعی
فرماندار تیران و کرون در بخشی از این نشست بر ضرورت  نشاط افزایی در جامعه 
اشاره کرد و گفت: این مناسبت فرصتی برای تبلیغ و ایجاد نشاط اجتماعی است.

علی محمدی کیا افزود: حمایت از طرح های مردمی بر گسترش فعالیت های 
فرهنگی و تغییــر حال و هوای محیط زندگی می افزاید کــه نهادهای اداری از 

فعالیت های مردمی حمایت کنند.
وی مشارکت مردم در بزرگداشت  مناسبت ها را مهم خواند و گفت: حرکت های 

مردمی پایدار و کارگشا در حوزه فرهنگی و اجتماعی بوده است.
شــهردار تیران از برگزاری جشــنواره موال در سطح شهر برای گرامیداشت این 
مناسبت خبر داد و اذعان داشت: ستاد اجرایی غدیر در شهرداری تشکیل و برنامه 

ریزی برای این مناسبت صورت گرفته است.
حسن حججی افتتاح پروژه، اجرای جشن های مردمی و عیدی مدیریت شهری به 

مردم  را از جمله برنامه های این ایام  اعالم کرد.

شباهت های امام زمان)عج( به 
جواداالئمه)ع(

تحلیلی بر آثار اقتصادی جنگ 
روسیه و اوکراین

هزار برنامه همزمان با عید غدیر 
در استان اصفهان برگزار می شود

حجت االسالم نصرالله پور 
چه شباهت هایی از نظر سیره و سبک زندگی و نیز اثرگذاری بر 
عالم تشیع میان امام جواد)ع( و حضرت ولیعصر)عج( وجود دارد؟

امام رضا )ع( درباره امام جواد )ع( فرمودند: ایشــان بابرکت ترین 
مولــود در میان ما اهل بیت )ع( اســت، زیرا امام رضــا )ع( تا ۴۰ 
سالگی اوالد دار نشدند و در سن ۴۰ سالگی خداوند جواداالئمه 
)ع( را به ایشــان عطا کردند؛ این والدت با توجه به آنکه دشمنان 
شیعه، شایعه کرده بودند نسل امام رضا )ع( ابتر است و اوالد ندارد، 

موجب روشنی چشم امام رضا )ع( و شیعیان شد.
اما درباره شباهت ها باید گفت: امام زمان )عج( در دوران غیبت 
صغری در مناطق مختلف شیعه نشین وکالیی را منصوب کرده 
بودند که پل ارتباطی میان حضرت)عــج( و مردم بودند و نایبان 
خاص ایشان نیز در راس این شبکه ارتباطی حضور داشتند و امور 
را مدیریت می کردند، جمع آوری خمس، زکات و وجوهات شرعی 
بر عهده آنان بود و سواالت شرعی مردم را نیز به نیابت از امام)ع( 
پاسخ می دادند و به تقویت وحدت و انسجام شیعیان می پرداختند.

امام جواد )ع( نیز دارای چنین شبکه ارتباطی بودند که معروف به 
سازمان وکالت بود و در مناطق پرتراکم از نظر حضور شیعیان یک 
نفر از طرف امام)ع( سرپرست این سازمان وکالت بود. این سازمان 
ارتباط میان امام و مردم را در آن دوران خفقان برقرار می کرد، زیرا 
امام امکان ارتباط گیری مستقیم با مردم را نداشت. این سازمان 
بــه جمع آوری وجوهات، خمس و زکات مردم نیز می پرداخت و 
سواالت شرعی مردم را از طرف امام پاسخ می گفت که این اولین 

شباهت میان امام زمان )عج( و امام جواد )ع( است.
امام جواد )ع( در طفولیت به امامت رسیدند آیا از این نظر هم بین 

ایشان و امام زمان)عج( قرابت و شباهت هست؟
بله؛ دومین شباهت امام جواد )ع( و امام زمان )عج( آن است که 
هر دوی این بزرگواران، در سنین خردسالی به امامت رسیدند امام 
زمان )عج( بعد از شــهادت امام حسن عسکری )ع( و در سن ۵ 
سالگی و امام جواد )ع( نیز بعد از شهادت امام رضا )ع( در هشت 
سالگی ردای امامت را بر تن کردند. بر این اساس می توان گفت که 
امام جواد )ع( نقش ارزنده ای در راستای زمینه سازی برای پذیرش 

امامت امام زمان )عج( در کودکی از سوی جامعه شیعه داشتند.
امامان پس از امام رضا )ع( برنامه ای ویژه در راستای غیبت امام 
مهدی )عج( داشتند و برای پذیرش حضرت حجت)عج( از سوی 
جامعه تالش های بسیاری کردند. به امامت رسیدن امام جواد )ع( 
در سنین کودکی زمینه را برای به امامت رسیدن امام مهدی )عج( 

در سن پنج سالگی فراهم کرد.
آیــا درباره مهدویت، انتظار، غیبت و ظهور امام زمان)عج( از امام 

جواد)ع( میراث روایی به یادگار مانده است؟
متاسفانه، به دالیل مختلفی همچون دشمنی دشمنان، بسیاری از 
روایات امامان معصوم)ع( به ویژه امام جواد)ع( به دست ما نرسیده 
و همچنین خفقان دوران ۱۷ ساله امامت امام جواد )ع( مانع شده تا 

روایات و فرمایشات حضرت)ع( ثبت شود.
اما بر اساس روایات موجود در منابع حدیثی شیعی مانند »کمال 
الدین« شیخ صدوق، »الغیبه« شیخ طوسی و »بحاراالنوار« عالمه 
مجلســی درخصوص تولد امام زمان )عــج(، مخفی بودن تولد 
ایشان، غیبت طوالنی حضرت)عج(، وظایف منتظران و انتظار 
فرج حضرت مهدی )عج( مطالب متعددی از سوی امام جواد)ع( 
مطرح شــده است ایشان به صورت کلی تالش کردند تا زمینه را 

برای غیبت امام زمان )عج( فراهم کنند.
روایات ایشان شامل چه مفاهیمی برای منتظران است؟

صقر بن ابی دلف می گوید: از امام جواد )ع( شنیدم که امام بعد از 
من فرزندم علی )ع( است، فرمان او فرمان من، و گفتار او و گفتار 
من است و اطاعت از او اطاعت از من است و اما بعد از او فرزندش 

حسن امام بعدی است.
راوی نقل می کند، من سوال کردم امام بعد از او چه کسی خواهد 
بود، حضرت)ع( ســکوت کردند و ســپس بشــدت گریستند و 
فرمودند: امام بعد از او، قائم به حق و منَتَظر است. این فرد می گوید، 
سوال کردم چرا به ایشان قائم می گویند؟ و امام پاسخ دادند: زیرا 
بعد از اینکه نامش فراموش می شود و عده بسیاری از افرادی که 
به او اعتقاد داشتند، او را فراموش می کنند و منکر می شوند، قیام 
می کند. عرض کردم چرا به ایشان منَتَظر می گویند و امام پاسخ 
دادند: زیرا غیبتی طوالنی دارد و در این غیبت بسیار طوالنی، افراد 
مخلص منتظر خواهند ماند و شکاک ها او را انکار خواهند کرد و 
حتی منتظران را مورد تمســخر قرار می دهند. امام جواد )ع( در 
ادامه فرمودند: افرادی که در ظهور عجله کنند، هالک خواهند 

شد.
در روایت دیگری آمده اســت کــه امام جواد )ع( در مالقاتی که با 
حضرت عبدالعظیم حســنی )ع( داشتند، فرمودند: بر شیعیان 
واجب است که انتظار مهدی )عج( را بکشند و هنگام ظهور نیز باید 
از ایشان پیروی کنند. در ادامه حضرت)ع( فرمودند: اگر حتی یک 
روز از عمر دنیا باقی مانده باشــد، خداوند آن روز را آن قدر طوالنی 
خواهد کرد تا آن که موعود آخرالزمان قیام کند و دنیا را پر از عدالت 
کند، همان طوری که پر از ظلم شــده اســت. امام جــواد )ع( در 
پایان این روایت می فرمایند: » َافَضُل َاعماِل شیَعِتنا ِاْنِتـظاُر اْلَفَرِج؛ 
باالترین و بهترین اعمال شیعیان و امت من انتظار فرج امام زمان 

)عج( است.«
آیا از ایشان درباره زمان ظهور و ملزومات آن نیز روایتی بر جای مانده 

است؟
امــام جواد )ع( در روایت دیگری که در کتاب کمال الدین شــیخ 
صدوق آمده اســت، می فرمایند: هر زمان 3۱3 نفر یار مخلص 
امام زمان )عج( جمع شوند، خداوند ظهور ایشان را می رساند. البته 
قطعًا در حکومت جهانی امام مهدی )عج( و در قیام عدالتخواهانه 
حضرت، این 3۱3 نفر که طبق روایات ۵۰ نفر از آنان زنان هستند، 
یاران خاص، فرماندهان و مدیران اصلی قیام و حکومت حضرت 
هستند و قطعًا ایشان میلیون ها یار دیگر نیز نیازمند دارند و هر فردی 
با انجام واجبات و ترک محرمات و توجه و توسل به حضرت ولی 
عصر )عج( و همچنین اطاعت از نایب عام و ولی فقیه در دوران 

غیبت، می تواند در زمره این یاران قرار گیرد.

پیامک

تحلیل

یا اباصالح)عج(

نویسنده : اصغر عرفان 
داغ های شقایقی

خدایا، این چه تقدیری بود که بر صحیفه هستی شیدایی ترین 
عاشقاِن جبروت رقم خورد و اشــک را جارِی تالوِت نام های 
بلندشان کرد و غم را قرین داستان پر شکیب حیاتشان. آتش، 
سینه پر مهرشان را ِفســرد و میخ، مهمان قلب آسمانی شان 
شد. شمشیر، سرهای آشنا بر خاکشان را شکافت و تیر عداوت، 
غنچه های زندگی شــان راپژمرد. زهر، جگرهایشان را درید و 
قلب هاشان را چون پاره های خورشید قسمت کرد و عطش، 
معمای دیگری بر عروج جاودانی شــان و ُغربت اندوه ماندگار 
زندگانی شان گشت. اینک در شهادت امیر تقوا، جواد اهل بیت، 
گل چینی از مصیبت ها اشک را مهمان دل های بی قرار می 
کنــد. جگری که از رخنه زهر آتش گرفتــه و غربتی که در هم 
خانگی با قاتل تجلی یافته و عطش جان گداز که در جان سوزِی 
زهر و نبودِن جرعه ای آب هویدا شده است. شهادتی این چنین 
صفحه دیگری اســت از تاریخ همه داغ های شقایقی و برگی 

است از دفتر همه مظلومیت های بی انتهای اهل بیت.
خالصه خوبی ها

ای رعناترین شاخســار امامت، ای آغــازی بر اعجازی دیگر از 
خانــدان والیت، ای امام مهربانی، وقتــی اندوهای بزرگ تو را 
ترسیم می کنم، تصویری از غم بر قلبم سایه می افکند و بغض، 
گلوگیر صدایم می شــود. متحّیرم که کدام اندوه تو را بسرایم و 
کدام غصه تو را قصد کنم؟ از قلب های حقیری بگویم که شکوه 
تو را باور نداشتند؛ از نیرنگ دنیا پرستانی که حضور بلند تو را تاب 
نمــی آوردند؛ از ذهن های پوچــی که به بی کرانی دانش تو راه 
نبردنــد یا از جهالت مردمانی که روح بزرگ تو را می آزاردند و از 
همسری که خائنانه زهر جفا در کامت فرو ریخت. امشب دردی 
به وســعت همه داغ های تو و جودم را فراگرفته است و من در 
حصار این همه اندوه، مویه هایم را به پابوسی مظلومیت و اشک 

هایم را بر ضریح غربتت نثار می کنم، ای خالصه خوبی ها... .
ماه امام رضا علیه السالم

در تقویم روزهای ســال، ذیقعده یازدهمین ماه قمری اســت. 
در این ماه شــادی و فم به هم آمیخته، آغازی همراه با سرور و 
ســرود، و پایانی همراه با اندوه دارد. این ماه را می توان ماه امام 
هشتم علیه السالم نامید؛ چراکه در ابتدای آن والدت خواهر 
گرامی ایشــان حضرت فاطمــه معصومه علیهاالســالم و در 
یازدهم این ماه والدت خود آن حضرت واقع شده است. زیارت 
مخصوص آن امام همام نیز در ۲3 این ماه توصیه شــده)۱( و 
در پایان این ماه شهادت فرزند گرامی امام هشتم علیه السالم ، 
حضرت امام حضرت جواد علیه السالم ، رخ داده است. شهادت 
آن روح بزرگ الهی را به پیروان راســتین اهل بیت تسلیت می 

گوییم.
والدت

هشتمین امام معصوم علیهم السالم در انتظار پسر و شیعیان 
در تب و تاب رؤیت جمال جواداالئمه علیه السالم بودند. حدود 
چهل و هفتمین بهار عمر امام رضا علیه السالم سپری می شد، 
اما هنوز شمع فرزندی کاشانه پر فروغش را فروزان نساخته بود. 
تا آن که در رجب سال ۱۹۵ ه)۲( شهر مدینه و خانه امام به نور 
جمال امام جواد روشن شد.)3( والدت آن امام به تمامی شایعات 
درباره بی فرزندمان امام رضا علیه السالم پایان بخشید و دلهره 

و اضطراب مربوط به تداوم نسل امامت را از دل شیعیان زدود.
مادر حضرت جواداالئمه علیه السالم

مادر گرامی امام جواد علیه السالم زنی با فضیلت و پاک دامنی 
به نام »ســبکیه« یا »خیزران مصری« است که تبارش به مادر 
»ماریه قبطیه«، مادر ابراهیم و همسر گرامی رسول خدا صلی 
الله علیه و آله وســلم می رســد.)۴( به فرموده امام رضا علیه 

السالم این زن آفرینش پاکیزه و منزه داشته است.)۵(
امام جواد در ســایه مراقبت های پدری معصوم و دامن تربیت 
مادری چنین پرفظیلت و با تقوا پرورش یافت تا آماده پذیرش و 

ادای مسؤلیت بزرگ الهی گردید.
نام و القاب

نهمین ستاره برج امامت و یازدهمین کوکب درخشنده عصمت 
و طهارت که نخستین و آخرین فرزند پیشوای هشتم، حضرت 
علی بن موسی الرضا علیه الســالم بود، »محمد« نام یافت تا 
تجدید کننده خاطرات و مجاهدات نیای بزرگوارش، پیامبر عالی 
قدر اسالم باشد. بعدها بر اثر زهد و تقوایی که از او مشاهده شد به 
لقب »تقی« موسوم گردید و در دلی بخشندگی و سخاوتی که در 
راه خدا داشت به لقب »جواد« نیز معروف شد.)۶( از دیگر القاب 

آن امام می توان از زکی، مرتضی، مختار، و مّتقی نام برد.)۷(
تقی

»تقی« از القاب معروف امام جواد است. این لقب از واژه تقوا به 
معنای خود نگهداری و پرهیز و پروا از گناه آمده اســت. وجود 
پرفیض امام علیه الســالم منبع تقوا و پرهیــزکاری و آمرزنده 
راه کمال پارســایی بود و بر این امر دوست و دشمن اتفاق نظر 
داشــتند.)۸( اختصاص این لقب به دلیل جلوه و ظهور خاصی 
اســت که تقوای الهی امام همــام، در اجتماع آن روز داشــت 
و جهانــی از پاک و عفاف و تقوا را فــرا راه دیدگان مردمان قرار 
داده بــود؛ وگرنه تمامی امامــان از صفت تقوا و عصمت الهی 
برخوردارند چنان که همه آنان سّجاد، باقر )شکافنده های علم( 
صادق، کاظم )فرو برنده خشم( و زین العابدین )یعنی زیباترین 

روح پرستنده( هستند.
جواد

امام نهم را با نام »جواد« می شناســند. این لقب از واژه »جود« 
گرفته شده است و به معنای بخشنده و ایثار کننده در راه خدا و 

خلق آمده است.
امام جواد علیه الســالم دست بخشنده و بصیرت کامل در راه 
شناسایی نیازمندان داشــت و مردم از عطایا و عنایات و مهر و 
محبت های او بهره ها می جستند. در این باره علی بن عیسی 
صاحب کتاب کشــف الُغّمة چنین می گوید: »امام جواد علیه 
السالم سرور بخشندگان و مصداق بخشندگی و کرامت بود؛ 
چون احسان و کرامت از سجایا و خصایص ذاتی و طبایع ملکوتی 
ائمه طاهرین علیه السالم بوده است و هم آنانند که دریای فضل 

و کرم الهی می باشند...«.)۹(
نخستین امام خردسال

دوران زندگانی امام جواد علیه السالم از ُبرهه های حساس در 
تاریخ پر فراز و نشیب شیعه است. شیعیان پس از روزگای دشوار، 
مسیر پرتالطم جریان های فکری و عقیدتی قرار داشتند و در 
برابر هجوم ظالمانه دشمنان پایداری می کردند. پس از شهادت 
امام رضا علیه السالم ، از آن جا که اراده الهی بر آن بود که رشته 

امامت نگسلد، حضرت امام جواد علیه السالم در خردسالی و 
من هفت یا هشــت سالگی زمام قافله امت را به دست گرفت. 
امام جواد نخستین امام شیعه است که در خردسالی به امامت 
رسیده این مسئله طعن و مخالفت دشمنان را برانگیخت تا آن 
جا که به حیرت و حتی سرگردانی برخی از شیعیان نیز انجامید. 
اما با آشکار شدن جلوه های الهی امامت آن امام، اندک اندک 
ابرهای تیره تردید کنار رفت و خصانیت خورشید امامت ایشان 

آشکارا رخ نمود.)۱۰(
اعجازی نو

موهبت رسالت و وصایت پیامبران الهی و امامان معصوم همواره 
از شکوهمندترین مسائل نظام آفرینش بوده است. زندگی پر رمز 
و راز رسوالن و ائمه الهی در عصر خویش شگفتی های بسیار 
به همراه داشته و از اعجاز و الطاف الهی سرشار بوده است. در 
این میان، امامت امام جواد علیه الســالم در خردسالی، آغازی 
اعجازی نو در تاریخ پرافتخار زندگانی آن امامان الهی اســت و 
جلوه ای دیگر از شکوه بی کران تمام بلند آن ائمه هدی را آشکار 

می کند.
زمینه سازی برای امامت

از آن جا که امامت حضرت جواد علیه السالم در خردسالی امری 
شگرف و بی سابقه، امامان پیش از ایشان، چنین پیش آمدی را 
تبیــن مردمان را بر وقوع آن آگاه کرده بودند. در این باره یکی از 
یاران امام رضا علیه السالم می گوید: در خراسان در محضر امام 
رضا بودیم. یکی از حاضران به امام گفت، سرور من، اگر )خدای 
نخواسته( پیش آمدی رخ دهد، به چه کسی مراجعه کنیم؟ امام 
فرمود: »به فرزندم ابوجعفر«. در این هنگام آن شــخص سن 
حضرت جواد علیه السالم را کم شمرد. امام رضا علیه السالم 
فرمودند: »خداوند عیســی بن مریم را در ســنی کم تر از سن 

ابوجعفر، رسول و پیامبر و صاحب شریعت تازه قرار داد«.)۱۱(
زدودن یک تردید

از آنجا که امام جواد علیه الســالم نخســتین امامی بود که در 
کودکی به منصب امامت رسید. طبعا اولین پرسشی که در هنگام 
مطالعه زندگی آن حضرت به نظر می رسد آن است که چگونه 
یک نوجوان می تواند مســئولیت حساس و سنگین پیشوایی 
مسلمانان را بر عهده بگیرد. در پاسخ این سوال باید گفت: اگرچه 
دوران شکوفایی عقل و جسم انسان حد و مرز خاصی دارد که 
با رســیدن آن زمان، جسم و روان به حد کمال می رسند، ولی 
چــه مانعی دارد که خداوند حکیم برای مصالحی این دوران را 
برای بعضی از بندگان خاص خود کوتاه ســازد و در سال های 
کم تری خالصه کند؟ در تاریخ بشر نیز همواره انسان هایی بوده 
اند که در پرتو لطف و عنایت خاصی که از سوی خالق جهان به 
آنان شده، در کودکی به مقام پیشوایی و رهبری امتی نائل شده 
اند. در قرآن کریم داستان اعطای رسالت به حضرت یحیی علیه 
السالم در کودکی)۱۲( و سخن گفتن حضرت عیسی)۱3( در 

گاهواره شاهدی بر این معناست.)۱۴(
الهام های غیبی

بدون تردید، امامت اعجازآمیز امام جواد علیه السالم جز با اتصال 
آن امام با منبع سرشار علم الهی تبین شدنی نیست. این امر مبتنی 
بر بنیادهای پوشــیده و غیبی جهان است. آن کس که بتواند در 
چنین سن و ســالی رهبری قومی را که در سرزمین های دور و 
نزدیک گسترده بودند عهده دار شود و در برابر تهاجم انبوه دشمنان 
از پــای نلغزد و پایدار بماند. هاله ای از الهام غیبی را برِگرد وجود 
خویــش دارد. همین امر بود که بر ایمــان پیروان آن حضرت به 
مفهوم سترگ امامت می افزود و گام هایشان را در طریق اطاعت 

از آن امام همام راسخ تر می کرد.
نیت خورشید

تعالی روح و عظمت شخصیت امام جواد علیه السالم شیفتگی و 
عشق بسیاری از دشمنان آن حضرت را به مقام بلند ایشان باعث 
می شد. قاسم بن عبدالرحمن که ابتدا از مخالفان امام جواد علیه 
السالم بوده است می گوید: روزی در بغداد ازدحام مردم را دیدم. 
پرسیدم: چه خبر است؟ گفتند: فرزند امام رضا علیه السالم عبور 
می کند. من وقتی کودکی را دیدم که بر اسبی نشسته است، با خود 
گفتم: خدا شیعیان را لعنت کند که می گویند: خداوند اطاعت این 
کودک را واجب کرده اســت. در همین هنگام امام جواد نزد من 
آمد و با خواندن آیه ۲۴ سوره قمر به من فهماند که دستور خدا باید 
اجرا شود و کوچکی و بزرگی مطرح نیست وقتی چنین شد با خود 
گفتم: او جادوگری است که از درون من آگاه بوده. در این هنگام 
بار دیگر آل حضرت به سوی من بازگشت و با خواندن آیه ۲۵ سوره 
قمر تهمت سحر رااز خود زدود. وقتی که او می رفت به حقانّیت 

راستین او ایمان آورده بودم.)۱۵(
مناظرات امام جواد

عهده داری رهبری در خردســالی، نخستین بار دربارهئ امام 
جواد علیه السالم تحقق یافت. سن کم آن حضرت حتی عده 
ای از شــیعیان را درباره مسئله امامت به تردید انداخته بود. این 
امر از یک سو و رواج و رونق بسیاری از مکتب های فکری که 
حمایت مادی و معنوی حکومت وقت را نیز به همراه داشــتند 
و با عقل ظاهر بین آنان توجیه شــدنی نبود. از سوی دیگر این 
امر باعث شــد که پیوسته سواالت سخت و پیچیده از محضر 
امام جواد علیه السالم مطرح شــود و آن حضرت را در میدان 
مناظــرات علمی با بزرگان و دانایان بیامازماید؛ اّما امام جواد در 
پرتو علم امامت در همه این بحث ها و مناظرات علمی با پاسخ 
های قاطع و روشنگر، هر گونه شک و تردید را در مورد پیشوایی 
خود از بین می برد و امامت خود و نیز اصل امامت را تثبیت می 
نمود. به همین دلیل بعد از او دوران امامت حضرت هادی )که 
او نیز در کودکی به امامت رســید( این موضوع مشکلی ایجاد 
نگرد؛ زیرا برای همه روشن شده بود که خردسالی مدخلیتی در 

برخوداری از این منصب خدایی ندارد.)۱۶(
شخصیت امام جواد علیه السالم از دیدگاه دانشمندان

ســخنان و مناظرات امام جواد علیه الســالم و حّل مشکالت 
بزرگ علمی و فقهی توســط آن حضرت، تحســین و اعجاب 
دانشمندان و پژوهشــگران اسالمی ۷ اعم از شیعه و سنی، را 
برانگیخته و آنان را به تعظیــم در برابر عظمت علمی و امام وا 
داشته بود. به عنوان نمونه ِسبط ابن جوزی درباره مقام بلند امام 
چنین گفته اســت: »او در علم و تقوا و زهد و بخشش بر روش 
پدرش بود«.)۱۷( ابن حجر هیتمی درباره ایشــان می نویسد: 
»مأمون او را به دامادی انتخاب کرد؛ زیرا با وجود کمی ســن، 
از نظر علم و آگاهی و حلم، بر همه دانشمندان برتری داشت«.

)۱۸( شیخ مفید و فّتال نیشابوری که از بزرگان شیعه هستند از 
آن حضرت چنین یاد می کنند: »مأمون شیفته او شد؛ زیرا می 
دید که با وجود کمِی سال از نظر علم و حکمت و ادب و کماِل 

عقلی، به چنان رتبه واالیی رسیده که هیچ یک از بزرگان علمی 
آن روزگار بدان پایه نرسیده اند.)۱۹(«)۲۰(.

ازدواج تحمیلی
مأمون، خلیفه مّکار عباسی، با اهدافی کاماًل سیاسی و نیرنگ 
کارانــه و بــرای رهایی از تنگناها وضعیت دشــواری که در پی 
شــهادت امام رضا علیه الســالم پدید آورده بود، دختر خود، ام 
الفضل، را به همسری امام جواد علیه السالم در آورد. اما از آن 
جــا که امام اهداف و مقاصد واقعی مأمــون را از این گونه عوام 
فریبی ها می دانست و نیز می دانست که مأمون همان کسی 
است که مرتکب جنایت های بزرگی شده پدرش امام رضا علیه 
السالم را به شهادت رسانده. به نظر می رسد که موافقت امام با 
این ازدواج عمدتا بر اثر فشــاری بوده که مأمون از پیش بر امام 
وارد کرده بود اســت هم چنین می توان تصور کرد که نزدیکی 
امام به دربار می توانست مانع ترور آن حضرت از سوی خلفای 
عّباســی و عامل پیش گیری از سرکوبی ســران تشّیع و یاران 

برجسته امام توسط عوامل خلیفه باشد.)۲۱(
شکوفه های اعجاز

امام جواد علیه الســالم از مدینه آمده و اینک در شــهر کوفه، 
مدرم به استقبالش آمده بودند. در هنگام نماز واپسین، برای آن 
حضرت کوزه ای آن آوردند با در کنار درخت خشکیده خرمایی 
وضو بگیرند و نماز را به جماعت اقامه کنند. بعد از نماز، مردمان 
به هنگام خروج از مســجد، آن درخت خشــک شــده خرما را 
سرســبز و پر میوه دیدند و از خرمای آن خوردنــد و از لذیذی و 

شیرینی آن خرما شگفت زده شدند.)۲۲(
شهادت امام

مرگ مأمون به ســال ۲۱۸ ق بود و پس از او برادرش معتصم 
عباسی جای او را گرفت. در سال ۲۲۰ ق معتصم امام جواد علیه 
السالم را از شهر مدینه به تغداد آورد تا از نزدیک مراقب ایشان 
باشد. دسیسه چینی بعضی از درباریان باعث شد تا معتصم که 
خود نیز مایه ابراز هر نوع دشــمنی با امام را در نهاد خو داشــت 
در صدد قتل امام برآید. معتصم با دستیاری جعفر )پسرمأمون( 
و فریــب ام الفضل، خواهر جعفر و همســر امام، مقصود پلید 
خویش را عملی ساخت. او با مسموم کردن غذا یا آب آشامیدنِی 
حضرت، آن موالی بزرگوار را شــهید کرد و جهانی را از فیض 
وجود آن خورشید عالم تاب محروم ساخت. این واقعه شوم، در 
ماه ذیقعده ۲۲۰ هجری اتفاق افتاد. امام جواد در هنگام شهادت 

بیش از ۲۵ سال و چند ماه نداشت.)۲3(
کاظمین ۷ تربت پاک

پیکــر پاک امام جواد علیه الســالم را در میان انــدوه پیروان و 
عزادارانش در کنار قبر نیای گرامی اش، امام موسی بن جعفر 
علیه السالم در گورستان قریِش تغداد به خاک سپردند.)۲۴( این 
محل که مزار پاک شهدای علوی و سادات بود، پس از انتقال 
بدن پاک امام موسی جعفر از زندان بغداد، کاظمیه خوانده شد و 
پس از شهادت حضرت جواد علیه السالم و دفن ایشان در این 
محل، آن را کاظمین نامیدند.)۲۵( این شهر از دیر باز فرودگاه 
فرشــتگان الهی، زیارتگاه عاشــقان و ارادتمنــدان اهل بیت، 
پناهگاه درماندگان و ستم دیدگان و مأمن و مأوای مردمانی بوده 
اســت که حاجات خویش را از پرتو وجود آن در امام گرامی می 

جسته اند. روح و ریحان الهی نثار روان بلندشان باد.
درود

درود و صلوات خداوند بر جواداالئمه علیه الســالم ، آن هنگام 
کــه با میالد نورانی اش، جلوه زیبای مبارک ترین مولود را رقم 
زد و آن هنگامــی که با قامت زیبــای امامت خویش قیامتی از 
شکوه و جالل و عظمت الهی را متجلی ساخت و آن زمان که 
غروب غمگنانه و افتخار آفرین خویش تجلی بخش آیات جهاد 

و شهادت شد.
در زالل سخنان امام

ثروت واقعی
گاه انسان هایی در اوج نیاز، به مقام بی نیازی از دیگران می رسند 
و گاه از آن سوی مردمانی که غرق در ثروت و نعمتند، هم چنان 
دست طلب و چشم طمع به مال دنیا دارند. اینان کاسه های گدایی 
خویش را به نزد صاحبان جاه و جالل دنیا می برند و غافلند که آنان 

خود نیازمند و زوال پذیرند؛ چراکه به گفته سعدی:
درویش و غنی بنده این خاک درند/آنان که غنی ترند محتاج ترند

تنها امیدگاه حقیقی که هرگز رنگ فنا و زوال نپذیرند، بارگاه قدس 
خداوندی است و هر که به این سرچشمه غنی اعتماد کند نه تنها 
محتاج ایــن و آن نخواهد بود که حتی محبوب خلق و خدا می 
شــود. این همان معنای سخن امام جواد علیه السالم است که 
می فرمایند: »فردی که تنها تکیه گاهش پروردگار باشد به غنای 
واقعی می رســد و دیگران نیازمند او می شوند و آن کس که تقوا 

پیشه خود سازد، محبوب مردمان می شود«. )۲۶(
شرافت واقعی

بعضی از مردم مال و منال، و گروهی نسب و نژاد را شرافت می 
دانند. پاره ای از مردم به جمال، برخی به ریاست و سرانجام عده 
ای نیز به گذشته های دور خویش می بالند. اما در منطق امام 
جواد علیه السالم شرافت واقعی و اصالت از آِن دانشی است که 
زینت بخش فرد می گردد و بزرگواری و عظمت تنها با کســب 
فضایل روحی و معنوی حاصل می شــود. آن امام همام در این 
باره می فرمایند: »شریف واقعی فردی است که با شرافت دانش 
آراسته گردد و سیادت و بزرگواری حقیقی از آن کسی است که 

راه تقوا و خداشناسی پیش گیرد)۲۷(«.)۲۸(
یاری ستمگر

ظلم و ستم کردن به حقوق دیگران از گناهان بزرگی است که 
انسان را به پرتگاه نیستی و هالکت می کشاند. براساس آموزه 
های شــکوهمند اسالم، در گسترش ابعاد ظلم، تنها شخص 
ســتمگر مسئول نیســت؛ بلکه هر که به گونه ای او را در ستم 
کردن یاری کرده باشــد همکار، یاور و شریک گناه اوست. امام 
جواد علیه السالم در این باره می فرمایند: »آن که ستم می کند 
و آن که یاری او را برعهده دارد و آن که بر ستم او خشنود است، 

همگی در گناه شریک و در استحقاق کیفر یکسانند«.)۲۹(
کم گویی

سخن هر فرد معیار عقل و میزان درک و فهم اوست. با سخن 
گفتْن زوایای ضمیر انســان روشن می شود، پس چه بهتر که 
انســان با گزیده گویــی و کم گویی و دقت و تأمل در ســخنان 
خویش تن و روان خود را از لغزش ها و آسیب ها مصون بدارد؛ 
زیرا زبان است که رازهای آدمی را فاش ساخته، سّر نهان او را 
آشــکار می ســازد. امام جواد در بیان اهمیت مراقبت از زبان و 
گفتار چنین می فرمایند: »]شخصیت] آدمی در زیر زبان خود 

پنهان است)3۰(«.)3۱(

شهادت امام جواد علیه السالم
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دکتر پورشــبانان رئیس دانشگاه علمی کاربردی شهرستان مبارکه بهمراه دکتر 
مالکی معاون آموزشی دانشگاه علمی کاربردی استان اصفهان در نشست خبری  
برنامه های متنوع این دانشگاه را با توجه به مزیت های نسبی در مقایسه با سایر 

دانشگاههای شهرستان اعالم کردند
دکتر پورشــبانان گفت بمنظور اشنا نمودن مسئوالن شهرستان و ایجاد راههای 
ارتباطی با مدیران دستگاهها و ادارات اقدام به برپایی این نشست خبری نمودیم  و 
در همین جا راه اندازی مرکز نوآوری در زمینه HSE  و ایمنی محیط کاربا اولویت 
اول  و صنایع دستی  در مرحله بعدی با توجه نامگذاری سال از سوی مقام معظم 
رهبری را حرکتی در  تشکیل و حمایت از دانش بنیان ها می باشد را اعالم میداریم 

.
وی برگزاری دوره های کوتاه مدت و توافقنامه ها یی با فنی و حرفه ای شهرستان 
در جهت ارتقای سطح علمی کارکنان صنایع و کارمندان ادارات و زنان خانه دار و 
سایر اقشار  در حدود چهل رشته مهارتی را از جمله اقدامات این دانشگاه برشمرد 
که در شرف اخذ مجوز است و افزود  پذیرش دراول تیر ماه تا ۱۴ تیر ماه  ۷ رشته 
کارشناسی و  از ۱۴ تیر ماه در۱۲ رشته کاردانی در این دانشگاه شروع شده است.

در  ادامه دکتر مالکی معاونت علمی دانشــگاه علمی کاربردی اســتان اصفهان  
گفت مرکز مبارکه یکی از مراکز علمی کاربردی دولتی وابسته به دانشگاه علمی 
کاربردی استان اصفهان است . در یک تقسیم بندی بخشی از مراکز این دانشگاه 
به لحاظ مالکیت خصوصی حساب می شوند مثل مراکز علمی کاربدی صنایع  و 
بخشی از انها وابشته به نهاد ها مثل مراکز وابسته به شهرداری ها ، قوه قضائیه ، 
وزارت خانه ها و بعضی دیگر دولتی هستند که مرکز علمی کاربردی مبارکه یکی 
از ۸مرکز دولتی اســتان اصفهان به لحاظ  کیفی در ســطح ۲ می باشد و جهت 
اطالع مخاطبین عرض می کنم که ما در کشــور ســطح علمی یک برای مراکز 
نداریم و بهترین حالت مرکز مبارکه در سطح ۲ یکی از مراکز با کیفت و خوب ما 

قلمداد می شود .
دکتر مالکی گفت یکی از مزیت های این مرکز و شهرستان وجود صنایع مختلف و 
رشته های صنعتی  این امکان را فراهم می کند تا مرکز علمی کاربردی شهرستان 
مبارکه به لحاظ امکانات آموزشــی در صورت حمایت مســئوالن و تجهیز ان  به 

قطب رشته های صنعتی غرب استان  اصفهان تبدیل شود . 
معاون علمی دانشگاه گفت ا ین مرکز در رابطه با دوره های کوتاه مدت و اموزش 
ضمن خدمت کاررکنان دولت یکی از معدود مراکزی است که صالحیت برگزاری 
دوره های اموزشــی را دارد و تا کنون نزدیــک ۹۰۰دوره کوتاه مدت و تک درس 

اجرا شده است .
وی از دیگر مزیت های این مرکز را اســتقبال خوب از رشــته کســب و کار های 
دیجیتال دانست وگفت با تصویب شــورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی 

کاربردی برای نخستین بار دوره مهندسی فناوری کسب و کار دیجیتالی با نگاه به 
آینده بازار و مارکتینگ در دانشگاه جامع علمی کاربردی برگزار می شود.

دکتر مالکی در تشریح این رشته گفت دوره مهندسی فناوری کسب وکار دیجیتالی 
از جمله بحث های مهمی است که با پیشرفت فضای دیجیتال و اینترنت، شکل 
جدی تری به خود گرفته است، در واقع با گسترش فناوری، شکل و شمایل کسب 
و کارها تغییر کرده و رونق اینترنت عالوه بر ایجاد کسب و کارهای جدید موجب 
سرعت بخشی و یکپارچگی عواملی چون برقراری ارتباط با مشتریان، شناختن 
بــازار هدف برای فروش، آگاهی از فعالیت رقیبان و ســهولت کســب و کارها ی 

کوچک و بزرگ شده که نیازمند سواد دانشگاهی است.
وی ضمن تاکید بر ضرورت اجرای اینگونه آموزش ها در قالب نظام آموزش های 

شــغلی خاطر نشان کرد: دانش آموختگان این رشته مهارت ها و توانمندی هایی 
چون تجزیه و تحلیل کســب و کار، شناســایی و توصیف نهادهای خارجی مانند 
مشــتریان، تامین کنندگان و سیستم های خارجی در تعامل با کسب و کار، تولید 
نرم افزارهای مدیریتی )CRM(،توسعه نرم افزارهای تحت وب کسب و کارهای 
دیجیتالــی، مهارت فنــی و تجــاری الزم در زمینه بازاریابــی دیجیتال، طراحی 
و راه اندازی ســایت های ارائه دهنده خدمات دیجیتالی،کار با انواع شــبکه های 
اجتماعی، تنظیم و بهینه سازی شبکه اجتماعی برای افزایش دید محتوا )بازاریابی 
اجتماعی(، نظارت و بررســی بازخورد شبکه های اجتماعی و اثربخشی آن  ها از 
 Search(طریق تجزیه و تحلیل گزارش های دوره ای ، بهینه سازی موتور جستجو
Engine Optimization:SEO( به منظور بهبود تجربه کاربری و باال بردن رتبه 

سایت در موتورهای جستجو،مدیریت ابزارها و سیستم های پردازش داده ها،کار با 
ابزارهای تجسم داده، ابزارهای مدل سازی داده، سیستم های پشتیبانی تصمیم، 
سیستم های مدیریت پایگاه داده و سیستم های انباره داده،به کارگیری زبان های 
برنامه نویســی و ... را کسب می نمایند  کما اینکه دانش آموختگان این رشته می 
توانند مشاغلی همچون کارشناس و تحلیلگر SEO ، معمار و مدلساز کسب و کار 
دیجیتالی ، تحلیلگر کسب و کار دیجیتالی ، استراتژیست کسب و کار دیجیتالی 
، کارشــناس تولید و توســعه نرم افزاری EB ، کارشناس و تحلیلگر شبکه های 
اجتماعی، ، کارشناس و تحلیلگر هوش تجاری ، کارشناس و تحلیلگر بازاریابی 

و تبلیغات دیجیتالی را احراز کنند. 
الزم به ذکر اســت این دوره جزء رشته های پر تقاضا بوده و تمامی محتوای آن با 
توجه به آخرین دستاوردهای حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات تدوین شده است 
و به دلیل داشــتن بازار کار و نیاز جامعه امروزی از جذابیت خاص برای اشــتغال 

برخوردار می باشد .
آموزش در محیط کار این دوره نیز شامل ۵۱۲ ساعت آموزش عملی در محیط کار 
واقعی به همراه مدرســان با تجربه در این حوزه شغلی در قالب دروس کاربینی و 

کارورزی ۱ و ۲ خواهد بود.
 عالقمنــدان برای ثبت نــام جهت تحصیل در این  رشــته و همچنین اطالع از 
سایر رشته های دانشگاه جامع علمی کاربردی می توانند تا ۱۴ تیرماه   به سایت 
سازمان سنجش به آدرس www.sanjesh.org و یا سایت دانشگاه جامع علمی 

کاربردی به آدرس www.uast.ac.ir  مراجعه نمایند.
دکتر مالکی در پاســخ به ســئوال خبرنگار در خصوص فارغ التحصیالن رشته 
گرافیــک گفت امیدواریم اثار این اموزشــها را در خلق اثاربدیع چیدمان و مبلمان 
شهری شاهد باشیم ودر زمینه برگزاری سایر رشته های هنری تالش نموده ایم تا 

در سایه صنعت کمرنگ نگردد و اماده برگزاری سایر رشته های هنری هستیم .
دکتر پور شــبانان هم گفت با امایش ســرزمینی نســبت نیاز سنجی در خواست 
دوره می دهیم و رشــته های روابط عمومی- مدیریت امور دفتری - کسب و کار 
دیجیتا ل – تربیت مربی پیش دبستانی و   مهندسی  برق دیجیتالی در همین رابطه 

ایجادشده است .
 دکتر پور شبانان در خصوص وضعیت فضای اموزشی این مرکز گفت ساختمان 
نیمه کار این مرکز بر اســاس اســتقبال زاید الوصف سالهای گذشته بیش از نیاز 
فعلی این مرکز احداث شده که تکمیل ان با توجه به تعداد دانشجوی فعلی سرمایه 
گــذاری باالی ۴۰ الی ۵۰ میلیــارد تومانی را می طلبد که چندان مقرون بصرفه 
اقتصادی نمی باشد و با توجه به امکان استفاده ده ساله از فضا و ساختمان فعلی 
تبدیل به احسن ان ساختمان ضروری می باشد و از پیشنهاداتی در این خصوص 

استقبال می کنیم 

میرزمان:با کاهش اثار و تبعات کرونا هیات فوتبال شهرســتان مبارکه فعالیت 
هــای خود را از نیمه دوم ســال ۱۴۰۰با شــعار فوتبال برای همــه، همه برای 

فوتبال شروع نمود.
احمدرضا کریمی دبیرهیات فوتبال شهرســتان مبارکه ضمن تشــکراز زحمات 
تمامی رؤســای قبلــی هیأت فوتبال شهرســتان مبارکه گفت اهــم فعالیتهای 
هیات فوتبال شهرســتان مبارکه در  نیمسال دوم ۱۴۰۰با توجه به  تعطیل بودن 
هیات فوتبال شهرستان طی ماه های قبل و عدم  مناسب بودن ساختمان هیات 
و نبود هیچ امکانات اولیه ای برای فعالیت مجدد هیات ،تمامی الزامات فراهم 

گردیده تا بتوانیم به  فوتبال شهرستان خدمت کنیم. 
کریمی  عملکرد ۸ماهه ی هیأت فوتبال شهرســتان مبارکه به شرح زیر اعالم 

نمود :
-برگزاری مســابقات فوتبال کارگری شهرســتان به  میزبانی شــهر دیزیچه  با 

همکاری هیات ورزش کارگری شهرستان 
-برگزاری تســت تیم ملی  زیر ۱۹ســال به  میزبانی هیات فوتبال در ورزشــگاه  

۲۲بهمن مبارکه با حضور ۴۶بازیکن.
-برگــزاری جلســات مختلــف با مدیران باشــگاه هــا و مؤسســات، مربیان و 
سرپرســتان جهت هم اندیشی در خصوص برگزاری مسابقات مختلف در حوزه 

ی آقایان و بانوان و توجیه موارد اجرایی و انضباطی مسابقات.
- راهنمایی و ارجاع تیم ها و دستجات ورزشی جهت ثبت موسسه ی فرهنگی-

ورزشــی جهت تعامل هرچه بیشتر و نظام مند کردن فعالیت های ورزشی.
- برنامــه ریــزی جهت برگــزاری لیگ برتر بزرگســاالن شهرســتان با حضور 

چشمگیر ۱3تیم در این رقابت ها .
- برگزاری مســابقات فوتســال به   مناســب هفته دفاع مقدس به میزبانی شهر 

طالخونچه 
-برگزاری مســابقات نونهاالن ونوجوانان به  میزبانی روســتای حسن آبادتنگ 

بیدگان
- معرفی تیم ها وثبت بازیکنان جهت حضور در مســابقات استانی و کشوری 

- برگــزاری کالس دانش افزایی داوران شهرســتان جهت شــروع لیگ های 
فوتبال و فوتسال سه دوره شهرستان.

-فراهم نمودن لباس به  تعداد همه داوران شهرستان آقایان و بانوان
)دودست کامل(

-فراهم نمودن امکانات اولیه پزشکیار جهت برگزاری هم زمان مسابقات لیگ 
در دو یا سه ورزشگاه شهرستان 

-فراهــم نمــودن تغذیه مناســب جهت عوامــل برگزاری مســابقات لیگ برتر 
شهرستان به مقدار کافی 

-فراهم نمودن توپ مسابقات به  تعداد کافی جهت انجام مسابقات مختلف 
-فراهم نمودن رنگ جهت خط کشی ورزشگاه ها برای برگزاری مسابقات 

- برگزاری مسابقات پیشکسوتان به  مناسبت هفته تربیت بدنی با تیم شهرستان 
ایذه درورزشگاه قهنویه 

- برگزاری مســابقه دوستانه فوتبال پیشکســوتان با تیم ذوب  آهن در ورزشگاه 
۲۲بهمن وحضور کاپیتان ارزشــمند تیم ذوب آهن جناب آقای قاسم حدادی فر 

در این مسابقه 
- برگزاری مســابقات فوتســال به مناســبت دهه مبارک فجر در سالن ورزشی 

وینیچه 
-اعــزام بانوان به فســتیوال واســتعدادیابی کشــوری به میزبانی شهرســتان 

فالورجان دراردوگاه شهیدبهشتی.
- برگزاری مسابقات فوتسال دررده ی نونهاالن با همکاری مؤسسه صفاهان 
- برگزاری مســابقات لیگ فوتســال بانوان با همکاری هیات ورزش کارگری 

شهرستان 
- برگــزاری مســابقات فوتســال ادارات، شــرکت هــا و ارگان هــای دولتی و 

خصوصی.
- اعزام ۱۰ تیم فوتسال آقایان در مسابقات لیگ برتر و دسته اول استان در رده 

های نونهاالن، نوجوانان، جوانان و بزرگساالن.
- اعزام ۵ تیم فوتبال آقایان در مســابقات لیگ برتر و دســته اول استان در رده 
های نونهاالن، بزرگســاالن و پیشکسوتان و کسب مقام قهرمانی ومقام سومی 

مسابقات 
- اعزام ۱ تیم فوتسال بانوان در مسابقات لیگ برتر استان در رده ی بزرگساالن 

وکسب مقام قهرمانی مسابقات. 
- اعزام کم نظیر حدود ۲۰۰ کوبل داوری به مسابقات فوتبال و فوتسال استان 

در لیگ های مختلف استان.
- اعزام داور به مســابقات کشوری در لیگ ها و گرو های سنی مختلف.

- اعزام ناظر مســابقات جهت مسابقات اســتانی و کشوری در حوزه ی فوتبال 
و فوتسال آقایان .

- صدور حدود ۱۵رای انضباطی.
-برگزاری مسابقات فوتسال جام رمضان با حضور ۲۰تیم در گروه سنی آزاد در 

سالن ورزشی الزهراء مبارکه
-برگــزاری مســابقات جام رمضــان در دو گروه ســنی نوجوانــان و جوانان در 

روستاهای کوشکیچه و هراتمه در زمین چمن مصنوعی این دو روستا 
-برگزاری مســابقات فوتســال کارگری شهرســتان به  مناســب هفته کارگر با 
حضور ۸تیم و با همکاری اداره کار و تعاون و هیات ورزش کارگری شهرســتان 

مبارکه 
- برگزاری کالس داوری درجه 3 در دانشــگاه آزاد اسالمی واحد مبارکه.

- پیگیــری وثبت نام کالس ارتقاء داوری درجه ۲ به ۱ .
- پیگیری و ثبت نام کالس مربیگری سطح ۱ فوتسال بانوان

- پیگیری وثبت کالس مربیگری سطح ۱فوتسال آقایان 
-برنامــه ریزی جهت متقاضیان مدارس فوتبال و فوتســال شهرســتان که  ۲۰ 

موسسه در خواست صدور مجوز فعالیت مدرسه فوتبال ارائه نموده اند
جلسه هم اندیشی با مدیران متقاضی مدرسه فوتبال 

جلســه هم اندیشی جهت برگزاری فســتیوال رده های سنی زیر ۱3سال ، زیر 
۱۴سال و زیر ۱۵سال با همکاری روستای زودان در چمن مصنوعی این روستا 
جلســه هم اندیشی جهت مســابقات فوتسال پیشکســوتان به  مناسبت یادواره 
سرداران و ششصد شهید شهرستان با حضور ۱۱ تیم از شهرستانهای همجوار. 
برگــزاری کالس دانش افزایی داوران به  مدرســی اســاتید ایرج نظری و احمد 

صالحی 
وی در پایان از تمام عزیزانی که هیات فوتبال شهرســتان را یاری نمودند کمال 

تشکر وقدر دانی را نمود.

اصفهان- ایرنا- مدیر عامل شــرکت شــهرک های صنعتی استان اصفهان 
گفت: بهره برداری و آغــاز عملیات اجرایی چهار طــرح عمرانی و صنعتی 

۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار روز ســه شــنبه در این منطقه شروع شد.
به گزارش ایرنا، رســول ســواری  روز ســه شــنبه در جمع خبرنــگاران با 
تشــریح این طرح ها افزود: این طرح ها شامل بهره برداری از پروژه های 
آتش نشــانی، آبرســانی و فیبر نوری و و آغاز عملیات پروژه احداث شــبکه 

فاضالب ناحیه صنعتی دهســرخ  است.
وی ادامــه داد: طرح آبرســانی بــه ناحیه صنعتی دهســرخ شــامل خرید 
پنــج لیتر بر ثانیه آب آشــامیدنی، ایســتگاه پمپاژ و حفــر، تجهیز چاه، ۱۵ 
کیلومتــر خط انتقال و ســامانه هیپوکلریت با هزینه ای بالغ بر ۲۰۰ میلیارد 

رسید. برداری  بهره  به  ریال 
ســواری با اشــاره به افتتاح طرح فیبر نوری ناحیه دهســرخ، اضافه کرد: 

همچنین آتش نشــانی این ناحیــه صنعتی با هزینه ای بالــغ بر ۶۰ میلیارد 
شد. افتتاح  ریال 

وی خاطرنشــان کــرد: عملیات احــداث شــبکه فاضالب ناحیــه صنعتی 
دهســرخ نیز با هزینه ای بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال آغاز شــد و مقرر شــده 

که در مدت ۲۴ ماه تکمیل و به بهره برداری برســد.
ســواری  با اشــاره به آغاز عملیات احداث شــبکه فاضــالب در این ناحیه 
گفت: همه زیرســاخت ها در ناحیه صنعتی دهســرخ فراهم شده و مشکل 
خاصی برای ســرمایه گذاری وجــود ندارد و در صورت توســعه این ناحیه 

صنعتی دهســرخ، جذب ســرمایه گذاری در آن انجام خواهد شد.
وی  اضافــه کرد: ناحیه صنعتی دهســرخ در مجموع ۵۰ هکتار اســت که 

۱۰۰ قطعه آن واگذار شــده اما ۴۷ واحــد فعال در این ناحیه وجود دارد.
رییــس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرســتان مبارکه  نیز در ادامه این 
مراســم با بیان اینکه مشــکل اغلب واحدهــای این ناحیــه صنعتی تامین 
اعتبار و تســهیالت اســت اظهار داشــت: صنعتگران برای ســاخت و ساز 
و تکمیــل طرح ها و ادامه فعالیت در این ناحیه به تســهیالت ســرمایه در 

گردش و ســرمایه ثابت نیاز دارند.
جلیــل حقیقی  با اشــاره به وجــود گلخانه های متعدد در جــوار این ناحیه 
صنعتــی افــزود: این ناحیه بیشــتر در زمینــه صنایع غذایی فعال اســت و 
وجود گلخانه ها و اســتفاده از انواع کودها موجب افزایش حشــرات و پشه 

است. ها شده 

آماده اجرای فرامین مقام معظم رهبری برای تربیت 
پنجه های کارآمد هستیم

سال1400 شروع فعالیت هیات فوتبال از نیمه دوم مهر ماه با شعار:
فوتبال برای همه همه برای فوتبال 

بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی  چهار طرح عمرانی و صنعتی در 
شهرستان مبارکه شروع شد
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مجلس پیگیر عدم افزایش قیمت دارو است 

مجموعه ده جلدی »آقای بهشتی« رونمایی می شود

استاندار اصفهان: 
برنامه ای ویژه برای تسهیل ازدواج جوانان داریم

ثبت نام بیش از ۱6 هزار مستاجر اصفهانی برای 
تحقیق و تفحص از وزارت نیرو به ابزاری برای اجرای تسهیالت کمک ودیعه مسکن

پروژه های غیرقانونی و اختالف افکن تبدیل نشود

روی خط ورزش و جوانان شهرستان مبارکه

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به پیگیری برای تشکیل کمیته 
قیمت گذاری دارو در ماه های اخیر گفت: در هر شرایطی نباید قیمت دارو فشار مضاعف 
به مردم وارد کند و بیمه ها باید به گونه ای عمل کنند که پرداختی از جیب مردم افزایش 

پیدا نکند.
زهرا شیخی در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان، پیرامون تمرکز مجلس شورای 
اســالمی برموضوع پزشــک خانواده، نظام ارجاع ، نســخه های الکترونیک و ســایر 
چالش های حوزه بهداشت و درمان کشور اظهار داشت: به طور مثال نسخه الکترونیک 
و اجرای آن یکی از بحث هایی اســت که در الیحه بودجه ۱۴۰۱ به خوبی دیده شد. در 
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی نیز یک کمیته نسخه الکترونیک 
داشــتیم که بیش از ۱۷ جلسه دقیق و کارشناســی خاص موضوع برگزار شد و بودجه 

قابل مالحظه ای برای نسخه الکترونیک اختصاص یافت.
وی بــا بیان اینکه در این خصوص اشــکاالتی هنوز وجود دارد، افــزود: آن چیزی که 
بیمه سالمت اعالم کرده، اجرای باالی ۹۵درصد این طرح است، البته در کمیسیون 
بهداشــت و درمان بر اســاس نظارت های میدانی این موضوع را نپذیرفته ایم. چراکه  
بین مردم هســتیم و به طور دائم نکات و انتقاداتی از مردم به دســت ما می رســد و در 
عمل بعضی اســتان ها هنوز نتوانســته اند آن را اجرا کنند.گزارشی که در اجرای طرح 
نســخه الکترونیک به دست ما رسیده نشان می دهد اصفهان نسبت به دیگر استان ها 
موفق تر بوده، اما اشکاالتی هنوز دراجرای طرح وجود دارد از قبیل عدم تکمیل  کدهای 

دارویی در سامانه اصلی نسخه الکترونیک که باید هر چه سریعتر برطرف شود.
سخنگوی کمیسیون بهداشــت و درمان مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: خیلی 
از این کدینگ ها هنوز عملیاتی نشــده و در برخی موارد نیز عدم هماهنگی سازمانها و 
دستگاههای دیگر از جمله سازمان تامین اجتماعی است  هنوز حل نشده است و نیاز به 
سیستمIT   پیوسته دارد که همه یکنواخت شود و مسئولیت اصلی  آن با وزارت بهداشت 
و درمان باشد، چون متولی اصلی سالمت کشور در دست وزارت بهداشت و درمان است 

و قرار شده که سامانه ای یکنواخت و یکپارچه مسئول این موضوع باشد.
وی در مــورد گرانــی و افزایش قیمت دارو بیان کرد: پیش بینی این بود که با برنامه ای 
دقیقتر و عملیاتی تر در وزارت بهداشت و درمان  شاهد ساماندهی بازار دارویی باشیم. 
ولیکن به نظر عدم وجود برنامه ای یکپارچه و هماهنگ برای بررسی دارو و نقص هایی 

که در سیستم نسخه الکترونیک، پزشک خانواده و نظام ارجاع داریم، با یک نابسامانی 
در بحث عرضه و تقاضای دارویی روبه رو می شویم که نگران کننده است. برای پیگیری 
این موضوع از، شرکت مختلف دارویی و تامین  اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه و سایر 
دستگاههای ذیربط نیز بارها در کمیسیون جهت پاسخگویی دعوت کرده ایم و پیگیر 
رســیدگی به مساله شده ایم.در پیوســت آن نیز کمیته ویژه رسیدگی به گزارش دیوان 
محاسبات کشــور در خصوص دارو و سایر حوزه های سالمت تشکیل دادیم که اتفاقا 
بنده مسئول آن هستم و کامال باخبرم اینکه مردم می گویند قیمت دارو افزایش یافته به 

طور کامل درست است.
وی افزود: تا قبل از دو ماه پیش که جلسات رسمی این کمیته شکل گرفت و حتی قبل 
از آن، هیچ جلســه کمیته قیمت گذاری دارو نداشته اند و سازمان غذا و دارو را موظف 
کردیم که کمیته قیمت گذاری دارو را زودتر تشــکیل دهد. این کمیته تشــکیل شده و 
قیمت گذاری و بحث های ارز ترجیحی در مورد دارو مورد بررسی قرار گرفته است چون 

حذف ارز ترجیحی زمزمه هایی نگران کننده در مورد دارو در بین مردم ایجاد کرده بود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه مجلس شورای اسالمی 
در الیحه ۱۴۰۱، بحث ارز ترجیحی را با شرایط ویژه ای به دولت واگذار کرد، خاطرنشان 
کرد: این شــرط به اصرار کمیسیون بهداشت و درمان و نگرانی های ما در مورد دارو و 
تجهیزات پزشــکی بود و نکته دیگر این بود که نباید قیمت دارو و کاالهای اساســی از 

شهریور ۱۴۰۰ به بعد تغییر کند.
وی اظهار داشت: البته این اختیار دادن به دولت نافی این نیست که ما نظارت خود را 
انجام ندهیم،جلسات کارشناسی و دقیقی در موضوعاتی چون صنعت دارو، مطالبات 
شرکت های دارویی، تصمیمات سازمان غذا و دارو و سایر دستگاههای ذیربط را به طور 
جــد دنبال می کنیم.. مردم ما مردم نجیب و آگاه هســتند، اگــر اطالعات و آگاهی در 
مورد تصمیماتی که به خاطر شرایط به وجود می آید، داشته باشند، همراهی خوبی انجام 
می شــود. ما شرایط کرونا را پشت سر گذاشــتیم و الزم است در موضوعات دیگرحوزه 

بهداشت و درمان به خصوص دارو متمرکز شویم.
آنچه برای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و سایر نمایندگان مهم است پیشگیری 
از افزایش پرداخت از جیب مردم است و تحت هر شرایطی نباید به مردم فشار وارد شود 

و بیمه ها باید پشتیبانی و حمایت کامل در حوزه سالمت داشته باشند.

همزمان با هفتم تیرماه، ســالروز شهادت آیت اله دکتر بهشــتی و ۷۲ تن از یاران او، 
آییــن رونمایی از مجموعه ده جلدی »آقای بهشــتی )ره(« بــه همت مرکز تخصصی 
انتشــارات سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان و با همکاری خانه فرهنگ 

شهید بهشتی)ره( و اداره فرهنگی منطقه یک شهرداری اصفهان برگزار می شود.
این مجموعه کتاب ده جلدی شــامل عناوین ادب، اقتدار، اندیشه، بردباری، خلوص، 
ســادگی، معنویت، عدالت، مدیریت و نظم آقای بهشتی است که در مجموع در حدود 
۴۸۰ صفحه از ســوی انتشــارات سازمان فرهنگی اجتماعی شــهرداری اصفهان در 

اختیار عالقمندان قرار می گیرد.
گردآوری و تحقیق این مجموعه آثار برعهده »حســین حمیدی« بوده است. نویسنده 
در این مجموعه عالوه بر گردآوری اطالعات به بیان خاطراتی از شــهید بهشــتی از 
زبان برخی اعضای خانواده، نزدیکان و آشــنایان پرداختــه که از عکس های قدیمی 

بخش های مختلف زندگی شهید دکتر بهشتی نیز استفاده شده است. 
انتقال آموزه های معرفتی این شــهید بزرگوار، آشــنایی نســل جدید بــا ویژگی های 
شخصیتی و سیره این شخصیت تاریخی و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر 

از جمله اهداف تهیه، تدوین و رونمایی از این مجموعه آثار است.
گفتني است؛ آیین رونمایی از مجموعه ده جلدی »آقای بهشتی )ره(« امروز سه شنبه 
۷ تیرماه ساعت ۱۸ در خانه فرهنگ شهید بهشتی واقع در خیابان شهید بهشتی)ره( 

با حضور عالقمندان، مسئوالن و فرهیختگان برگزار می شود.
نمایش بیش از پنج هزار جلد کتاب در نمایشگاه »رویش«

رئیــس اداره امــور کتابخانه ها و ســالن های مطالعه شــهرداری اصفهــان از برپایی 
نمایشــگاه کتب خریداری شده از سي و سومین نمایشگاه بین المللی تهران با عنوان 

»رویش« خبر داد. 
به گــزارش اداره ارتباطــات معاونت فرهنگی شــهرداری اصفهــان، مرضیه اربابان 
با اشــاره به رویداد »رویش« اظهار داشــت: نمایشــگاه کتب خریداری شده از سی و 
ســومین نمایشــگاه بین المللی کتاب تهران با عنوان رویش، از ۵ تیرماه در کتابخانه 

مرکزی برپا شده و تا ۱۰ تیرماه ادامه دارد.
وی افزود: این کتب با هدف قرارگرفتن در کتابخانه های شــهر و اســتفاده عموم در 

عناوین متنوع و مورد نیاز مخاطبان مختلف تهیه شده است. 
رئیــس اداره امور کتابخانه ها و ســالن های مطالعه شــهرداری اصفهان با بیان اینکه 
کتب خریداری شــده، جدیدترین کتاب های نشــر یافته در ســال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ 
هستند، گفت: این کتاب ها در زمینه های مختلف از جمله کودک و نوجوان، ادبیات، 
حقوق، علوم محض و کاربردی، داستان، تاریخ، جغرافیا و ورزش هستند که براساس 
نظرســنجی های صورت گرفته از کتابخانه ها و مخاطبان انتخاب شده و مطابق ذائقه 

و نیاز شهروندان تهیه شده است.
اربابــان ادامه داد: در این راســتا ۵ هزار و ۸۵ جلد کتــاب در یک هزار و ۹۷۶ عنوان 
تهیه و خریداری شده که در نمایشگاه رویش مورد بازدید عالقه مندان قرار مي گیرد.
وی خاطرنشــان کــرد: این نمایشــگاه از ســاعت ۹ صبح تــا ۱۸ عصر برپاســت که 
متخصصان، دانشــجویان و عموم مردم می توانند این کتاب ها را از نزدیک مشــاهده 
کــرده و با پایان نمایشــگاه ، کتاب های موردنظر خود را از کتابخانه های شــهر امانت 

بگیرند.
بازخواني متون گذشته راهي براي شناخت کامل موسیقی ایران

یك اســتاد موسیقي در اولین نشست از سلســله نشست های جستجوی مبانی نظری 
موسیقی ایران گفت: برای شناخت کامل موسیقی ایران باید به دل متون بزنیم و هر 

آنچه از گذشته تا امروز مانده است را بازخوانی کنیم.
بــه گزارش اداره ارتباطات معاونت فرهنگی شــهرداری اصفهان، رســول عطائی در 
اولین نشســت از سلســله نشســت های جســتجوی مبانی نظری موســیقی ایران در 
کتاب ها و رســاله های قدیم با محوریت »موســیقی دســتگاهی و متون کهن« اظهار 
داشت: زمانی که با موسیقی اروپا مواجه می شویم دست ما از متون کهن خالی است. 
بسیاری از این کتب قدیمی را ما شاید در حدود ۷۰ سال پیش بازخوانی کرده باشیم.

وی افزود: به عنوان مثال کتاب فارابی که حدود یک هزار و ۱۰۰ ســال پیش تألیف 
شده است را ما برای نخستین بار ۲۶ سال پیش به فارسی ترجمه کرده ایم.

این اســتاد موســیقی بیان کرد: ما گذشته پرافتخاری داشــتیم بدون اطالع کافی از 
آن. فقط می دانســتیم ما در موسیقی مرکزنشــین عالم بودیم اما هیچ اطالع مطلوبی 

از این جایگاه نداشتیم.

عطائي ادامه داد: بخشی از روایت موسیقی ما مربوط به ادبیات پیش از اسالم است. 
به عنــوان مثال نظامی نکاتــی را در هفت پیکر بیان می کند. امــا اطالعی نداریم که 
چنین داســتان هایی تا چه میزان دقیق اســت. حتی اگر این داســتان دقیق نیز باشد 

نمی دانیم چه ارتباطی به طور دقیق با موسیقی داشته است.
وی با بیان اینکه بعد از اســالم با نخستین اسنادی که در دست داریم، می توان روی 
آن ها برای شــناخت موسیقی کهن ایران حســاب کرد، افزود: قدیمی ترین کتاب که 

کامل ترین کتاب از موسیقی خاورمیانه نیز هست مربوط به فارابی است.
وي اظهار داشــت: موالنا نیز در اشــعار خود از مقام های موسیقی زمان خود صحبت 
می کند، برخی می گویند او به موســیقی اشــراف داشته اما از غزل هاي او و مقام های 

ذکر شده در ابیاتش نمی توانیم به نتیجه قطعی در این خصوص برسیم.
وی خاطرنشــان کرد: آخرین کتاب جدی که در موســیقی با آن روبرو هستیم مربوط 
به مراغی است. البته پس از آن کتب دیگری نیز به رشته تحریر درآمده اما این کتاب 

جامعیت الزم را دارد.
عطائی با بیان اینکه در مطالعه کتب قدیم ممکن است با برخی نکات درباره موسیقی 
برای نخســتین بار روبرو شــویم که چیز عجیبی نیســت، گفت: برای شناخت کامل 
موســیقی ایــران باید به دل متون بزنیم و هر آنچه از گذشــته تا امروز مانده اســت را 

بازخوانی کنیم.
وی تصریح کرد: پس از اســالم، در ادبیات فارســی، کتاب ها و رساله ها و آثار صوتی، 
می توانیم به نکاتی در باب موســیقی ایران دســت پیدا کنیم که به ســواالت ما درباره 

ارتباط رساله های کهن و وجه عملی موسیقی ایران پاسخ می دهد.
این اســتاد موســیقی افزود: اعراب مجموعه کتبی دارند به نام میراث ما، که در این 

کتاب ها سوابقی از موسیقی ذکر شده که فارابی را نیز از آن خود دانسته اند.
وی با بیان اینکه موســیقی نظام توسط لومر فرانســوی در زمان ناصرالدین شاه وارد 
کشــور شــد که پس از آن عده ای وارد حوزه موســیقی شــدند، ادامه داد: از آن زمان 
فرم های جدیدی از اروپا وارد کشــور شــد کــه برخی موســیقی دان های ایرانی از آن 
اســتفاده کردند، هرچند که آن زمان برخی ضبط های قطعا موسیقی ما به طور کامل 

آلوده به موسیقی اروپایی نشده بود. 
وي اظهار داشــت: تکرار بدون تغییر یک قطعه موسیقی ممکن نیست چون موسیقی 
اثری طبیعی است و هر بار اجرای آن تفاوت با اجرای دیگر دارد. مانند دو درختی که 

کامال شبیه هم نیستند.

اســتاندار اســتان اصفهان با بیان اینکــه برنامه ای ویژه برای تســهیل ازدواج جوانان 
داریم، گفت:ســامان دهی به وضعیت جوانان از اولویت های مهم کشــور اســت و نیاز 

به همت ویژه ای دارد.
بــه گزارش خبرگزاری تســنیم ازاصفهان،  ســیدرضا مرتضوی ظهرامروز در حاشــیه 
پنجاه  و یکمین جلســه ســتاد ساماندهی امور جوانان اســتان اظهار داشت: با توجه به 
وضعیت فعلی کشــور، سامان بخشیدن به چالش ها، آســیب ها و نارسایی های موجود 

در حوزه جوانان نیاز به همت ویژه ای دارد.
وی افزود: ســتاد ســاماندهی امور جوانان برای سامان بخشی به چالش های پیش رو 
۶ کارگروه مختلف تشــکیل داده اند که در بحث های ازدواج و جوانان، مشارکت های 
اجتماعــی، اقتصاد و اشــتغال، مســکن جوانان و  برنامه ریزی بــرای اوقات فراغت و 
جلوگیری از آســیب های اجتماعی فعال هســتند. در حوزه فضــای مجازی نیز  ۵ کار 
گروه عمده و اصلی حضور دارند و زیر نظر ستاد ساماندهی امور جوانان فعالیت دارند.

استاندار اســتان اصفهان در ادامه خاطرنشان کرد: رسیدگی به وضعیت جوانان یکی 
از اولویت های مهم کشــور اســت و بر همین اساس مسئولین اســتان باید این مسئله 
را جــزو اولویت هــا قرار دهنــد و تالش کنند با یــک کار جهادی به  نابه ســامانی  های 
ایــن حوزه بپردازند و کمک کنیــم تا در حوزه های تذهیب، تعلیم، مســکن، اقتصاد و  

اشتغال اتفاقات تازه ای رخ دهد.
وی با اشاره به پیشنهادات مطرح شده از سوی دبیرخانه ستاد ساماندهی امور جوانان 
اســتان گفت: بــا توجه به دغدغه های مطرح شــده در حوزه جوانــان، نیازمندی های 
گروه هــای مختلف ســنی کــه در این دامنه قــرار می گیرند و  شــرایط زندگی در حال 
حاضر، باید شــناخت کاملی از حوزه جوانان به دســت آید تا بتوان برنامه ریزی جامعی 
بــرای رفع چالش های اساســی و  نیازمندی های موجود در حــوزه جوانان انجام داد. 
در طــرف مقابل دســتگاه ها، کانون ها و ثمن های مختلفی وجــود دارند که به صورت 
خودجــوش و مجاهدانه و از ســر دغدغه هــای اجتماعی و مســئولیت مندی، در حال 
فعالیت هســتند و در حوزه فرهنگی و جوانان وظایفی دارند که باید نسبت به آن ادای 

کنند. تکلیف 

رئیس ســتاد ســاماندهی امــور جوانان اســتان گفت: بایــد ســبدی از نیازمندی ها و  
برنامه هــای مختلف جوانان تعریف شــود تا بتوان برای اوقــات فراغت جوانان تعریف 
شــود تــا بتوان در این حــوزه نیز برنامه ریــزی جامعی انجــام داد. البته ایــن برنامه ها 
نباید مختص به فصل تابســتان شــود و باید کل ســال را در بر بگیــرد و تنوع کافی را 
برای جذب گروه های مختلف داشــته باشــد. همان طور که امیرالمومنین می  فرمایند 
بزرگتریــن تفریح، کار اســت و اگر انســان در اوقات مختلف درگیر کار شــود، آرامش 

ذهنی الزم را به دست می آورد.
مرتضوی با تاکید بر لزوم برگزاری جلســات مختلف ســتاد ساماندهی امور جوانان در 
شهرســتان های مختلف استان، متذکر شد: شهرســتان های مختلف باید با محوریت 
فرمانداری و ادارات ورزش و جوانان شهرســتان ها، جلســات ساماندهی امور جوانان 
را در شهرســتان های مختلف برگزار و سیاســت گذاری کلی استان را پیگیری کنند و 

متناســب با نیازهای محدوده خودشان برنامه  ریزی داشته باشند.
وی ادامــه داد: در حــوزه جوانان و نخبــگان باید الگوهایی را بــه جامعه معرفی کنیم 
و اداره ورزش و جوانــان اســتان بایــد بــرای تکریــم و معرفی جوانــان و نخبگان در 
حوزه های مختلف آیین نامه ای را تدوین کند تا بتوانیم از نخبگان اســتان در حوزه های 

مختلف فرهنگی، ورزشــی و غیره الگوسازی به عمل آید.
اســتاندار اصفهان تصریح کرد:  ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی امور اســتان باید با 
اســتفاده از ظرفیت هایی که دارد از مصوبات ستاد ساماندهی امور جوانان حمایت کند 
به ویژه در بحث تامین منابع مالی تا راه برای اجرایی کردن این مصوبات هموار شــود. 
در بحث اعتبارات دولتی اگر نیاز باشــد برای اجرایی شــدن مصوبات ستاد، صندوقی 
خــارج از اعتبارات بودجه کشــور را تعریف خواهیم کرد تا طرح های مختلف ســتاد بر 

اساس ضرورتی که دارند، اجرایی شوند.
وی با استقبال از طرح نهضت معرفی ازدواج گفت: طبق آمار داده شده طرح نهضت 
معرفــی ازدواج منجر بــه افزایش ۲۵ درصدی در امر ازدواج خواهد شــد و برنامه ای 
راهبردی در زمینه تســهیل ازدواج جوانان به شمار می آید و اگر پشتیبانی های الزم از 

این نهضت به وجود آید، می تواند تبدیل به یک راهبرد اساســی در سطح کشور شود.

مدیرکل راه و شهرســازی استان اصفهان گفت: در سال جاری تاکنون بیش از ۱۶ هزار 
مستاجر اصفهانی متقاضی بهره مندی از تسهیالت کمک ودیعه مسکن بوده اند.

به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرســازی، 
علیرضــا قاری قــرآن مدیرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهان در خصــوص جزئیات 
تسهیالت اعطا شــده برای کمک ودیعه مسکن در استان اصفهان اظهار داشت: از ۱۲ 
خردادمــاه ۱۴۰۱ که ثبت نام برای وام کمک ودیعه مســکن آغاز شــد تاکنون ۱۶ هزار و 
۶۹۸ نفر در ســطح اســتان اصفهان متقاضی بهره مندی از این تسهیالت بوده و اقدام به 

ثبت نام کردند.  
وی با بیان اینکه اعطای این تســهیالت به متقاضیان حائز شــرایط در حال انجام است، 
اذعان داشــت: در سال ۱3۹۹ به ۱۱ هزار و ۵۵3 متقاضی و در سال ۱۴۰۰ به تعداد ۱۶ 
هزر و ۲۴ متقاضی در سطح استان اصفهان وام کمک ودیعه مسکن پرداخت شده است.  
قاری قرآن بیان داشــت: ثبت نام برای وام کمک ودیعه مســکن از طریق ســامانه  جامع 
طرح های حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی به نشانی saman.mrud.ir در بخش 

ثبت نام تسهیالت کمک ودیعه انجام می شود.  
وی با اشــاره به اینکه ســقف تسهیالت کمک ودیعه مســکن در مرکز استان اصفهان و 

سایر نقاط شهری به ترتیب ۷۰ و ۴۰ میلیون تومان است. تاکید کرد: افرادی که متقاضی 
دریافت تسهیالت ودیعه و اجاره مسکن هستند باید دارای اجاره نامه و کد رهگیری باشند.  
مدیرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهان خاطرنشــان کرد: نرخ سود تسهیالت ودیعه 

مسکن ۱۸ درصد و طول دوره بازپرداخت ۵ساله است.  

نماینده مردم شهرســتان مبارکه در مجلس شــورای اســالمی در خصوص استفاده 
ابــزاری از تحقیق و تفحــص از وزارت نیرو به معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: به 
دولت توصیه می کنم مواظب باشــد تحقیق و تفحــص از وزارت نیرو به ابزاری برای 

اجرای پروژه های غیرقانونی و اختالف افکن تبدیل نشود.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر نماینده شهرستان مبارکه، دکتر صالحی، نماینده 
مردم شهرســتان مبارکه در مجلس شورای اســالمی در خصوص استفاده ابزاری از 
تحقیــق و تفحــص از وزارت نیرو به معــاون پارلمانی رئیس جمهــور گفت: به دولت 
توصیه می کنم مواظب باشــد تحقیق و تفحص از وزارت نیرو به ابزاری برای اجرای 

پروژه های غیرقانونی و اختالف افکن تبدیل نشود.
وی تأکید کرد: آنچه در مســئله آب در دو ســال گذشــته بارها گفته ام این اســت که 
نبایــد موضوع آب عامل اختالف و تفرقه بین اســتان ها و مردم شــود که امروز چوب 

تصمیمهای غلط گذشته را می خوریم.
دکتر صالحی خاطرنشــان کــرد: قباَل هم گفته ام باید ترک فعل مســئوالن مربوطه 
در چند دهه گذشــته و شیوه عمل آن ها که به خشــک شدن زاینده رود منتج شده با 

جدیت بررسی شود و پاسخگو باشند تا مدیران فعلی بدانند که از تصمیهای امروزشان 
در آینده مصون نیســتند؛ قطعًا حاکمیت باید فراتر از اســتان ها در این خصوص اقدام 

کند و قاطعانه قوانین موجود را اجرا کند.

میزبانی مسابقات فوتسال پیشکسوتان
مسابقات فوتسال پیشکسوتان به میزبانی شهرستان مبارکه با حضور ۱۱تیم آغاز شد.

میرزمان:به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان مبارکه به همت هیات 
فوتبال شهرستان مبارکه مسابقات فوتسال پیشکسوتان گرامیداشت یاد و خاطره سرداران 
و ششصد شهید شهرستان به میزبانی شهرستان مبارکه با حضور ۱۱تیم از استان اصفهان 

آغاز شد.
-تیم ووشــو دانش آموزی شهرستان مبارکه با شــرکت در مسابقات ووشو انتخابی استان 

اصفهان در بخش ساندا دو مقام سومی توسط ابوالفضل برومند و پوریا رنجبر کسب کرد.
مســابقات تنیس روی میز شهرســتان مبارکه بمناسبت گرامیداشــت هفته مبارزه با مواد 

مخدر برگزار شد.

به همت هیات تنیس روی میز شهرســتان مبارکه مســابقات تنیس روی میز شهرستان 
مبارکه بمناســبت گرامیداشــت هفته مبارزه با مواد مخدربا حضــور ۱۶ تنیس ور در تاریخ 
۵/۴/۱۴۰۱برگزار شــد.رضا صالحی .حامد گنجی و نادر ابو طالبی بترتیب مقامهای اول 

تا سوم را کسب نمودند.
مســابقات همگانی ویژه بانوان شهرســتان مبارکه بمناسبت گرامیداشت 

هفته مبارزه با مواد مخدر
به همت هیات همگانی شهرســتان مبارکه و مدیریت باغ بانوان شــهر مبارکه مســابقات 
همگانی ویژه بانوان شهرستان مبارکه بمناسبت گرامیداشت هفته مبارزه با مواد مخدر در 

محل باغ بانوان برگزار و به نفرات برتر به رسم یاد بود هدایایی اهدا شد.
سرویس ورزشی :سید طه حسینی
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داده نشده است.

سال هجدهم/ شماره 793  /چهارشنبه هشتم تیر ماه 29/1401 ذی القعده 1443/ 29 ژوئن  8/2022 صفحه/4000 تومان

هفته نامه خبری تحلیلی استان اصفهان
صاحب امتیاز ، مدیر مسئول و سردبیر :

مسعود حسینی مبارکه
تلفن:03۱362۱4266

نمابرو پیامگیر : 03۱524۱2559
سازمان آگهی ها و امور مشترکین : 03۱524۱7498

نشانی : اصفهان /خیابان پروین / مجتمع فرهنگي مطبوعاتی 
اصفهان/

طبقه دوم / واحد ۱6
نشانی پستی : اصفهان / صندوق پستی 366 -848۱5

چاپ : لیتوگرافی و چاپخانه پیام رسانه 08۱3458673۱
email: mire_zaman@yahoo.com

بــه گزارش پایــگاه خبــری مبارکه نیــوز ، دکتر محمد مهــدی احمدی 
شــهردار مبارکــه بهمــراه اعضــای شــورای اســالمی شــهر ، رئیــس 
دادگســتری ، دادســتان عمومی و انقالب شهرســتان مبارکه با حضور 
در محلــه هشــت صفائیه از نزدیک در جریان مشــکالت این محله قرار 

. فتند گر
در این بازدید که جمعی از معاونین مجموعه مدیریت شــهری نیز حضور 
داشــتند دکتر محمد مهدی احمدی شــهردار مبارکه دســتور بررسی و 
رســیدگی به مشکالت مطرح شده از سوی ساکنین محل را صادر نمود.

صبح روز پنج شــنبه همزمان با ۲3ذی القعده روز مخصوص زیارت امام رضا )ع( 
مراســم عطر افشانی وغبار روبی مزار شریف و ضریح مطهر امامزاده بی بی حلیمه 
خاتون )س( که به همت هیات امنای امامزاده برگزار گردید.. در این مراسم معنوی 
مداح اهل بیت آقای حســین بهرامی مولودی  زیبای را اجرا نمود.. در این مراســم  
مسئولین شهر از جمله مهندس کفعمی شهردار کرکوند، اعضای شورای اسالمی 
و هیئت امنای امامزاده حلیمه خاتون  و جمعی از شــهروندان  حضور داشــتند . به 
همت شهرداری کرکوند و شخص مهندس کفعمی  از برگزیدگان مسابقات قرآنی 
توسط با اهدای جوایزی تقدیر بعمل آمد.همچنین طرح تابستانی نشاط معنوی که از 
مجموعه برنامه های ساالنه و پر بار اداره اوقاف و امور خیریه بمنظور پر نمودن اوقات 

فراغت نونهاالن ونوجوانان هست  آغاز بکار کرد.

بازدید میدانی شهردار ، اعضای شورای شهر و مسئوالن قضایی 
شهرستان از محله هشت صفائیه

تقدیر شهردار کرکوند از برگزیدگان مسابقات قرانی


