
حماهس سازان 

استاندار اصفهان در شاهین شهر:
330  هزار دانشجو در اصفهان مشغول به تحصیل هستند  

معاون استاندار اصفهان:

درد جنگل های زاگرس کمتر از درد سایر منابع طبیعی کشور نیست

مسئول    انجمن خوشنویسان شاهین شهر:
انجمن خوشنویسان شاهین شهر مکان مناسبی

 برای فعالیت  ندارد

حدادعادل در شاهین شهر:
اهمیت جمهوری اسالمی

 از استقالل و آزادی هم بیشتر است

رشد 21 درصدی تولید شمش طال در مجتمع طالی موته

حاجی عنوان کرد:
قرارداد پساب تصفیه خانه شاهین شهر

 غیرقانونی است

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای کشور:

اگر پیگیری های آقای حاجی نبود مجوز تأسیس آموزشکده 
فنی شاهین شهر صادر نمی شد

 سال اول   بهمن 1393  ژانویه 2015     ربیع الثانی 1436  شماره4  قیمت 1000 تومان

ماهنامه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی
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  نوید مکوندی در بازگشت از مسابقات ووشوی قهرمانی غرب آسیا و کسب 
مدال طالی این مسابقات در گفت وگویی با نشریه حماسه سازان اظهار کرد: 
سومین دوره پیکار های ووشوی غرب آسیا بهمن ماه جاری در مرکز استان 
سیستان و بلوچستان )زاهدان( با حضور 83 ورزش��کار از کشور های ایران، 

ازبکس��تان، ترکمنس��تان، قزاقستان، 
س��وریه، ع��راق، یم��ن، پاکس��تان، 

افغانستان و لبنان برگزار شد.
وی افزود: توانس��تم در رشته دوئلین با 
اقتدار پرچم جمهوری اس��المی ایران 
را به اهت��زاز درآورم و مدال طالی این 

مسابقات را به گردن آویزم. 
ووش��وکار شاهین ش��هر تصریح کرد: 
درمجموع دو بخش تالو و ساندا با کسب 
چند مدال رنگارنگ به عنوان قهرمانی 

سومین دوره رقابت های غرب آسیا دست یافتم.
وی با تقدیر و تشکر از حمایت های نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار 

در مجلس شورای اسالمی و همچنین شورا و شهرداری شاهین شهر گفت: از 
مسئوالن تقاضامندم با حمایت های خود از ورزشکاران و افتخار آفرینان این 
مرزوبوم کاری کنند که انگیزه ای برای س��ایر جوانان و همچنین خود ما به 
وجود آید تا بتوانیم پرچم سه رنگ میهن عزیزمان ایران اسالمی را بر قله های 

افتخار جهان برافراشته و زنده نگاه داریم. 
به گزارش حماسه سازان، نوید مکوندی بیش 
از یازده سال است. پیراهن تیم ملی را بر تن 
دارد و با کس��ب 14 مدال طالی کشوری و 
چندین مدال طالی مسابقات جهانی ووشو 
در کشور هایی همچون ترکیه، مالزی، ویتنام، 
مدال ط��الی المپیک ورزش ه��ای رزمی، 
مدال طالی جهانی قهرمان قهرمانان، مدال 
طالی مس��ابقات بین المللی جام ریاس��ت 
جمهوری و م��دال نقره مس��ابقات جهانی 
ترکیه ن��ه تنها برای شاهین ش��هر و اس��تان اصفهان بلکه ایران اس��المی 

افتخارآفرینی کرده است.

قهرمان مسابقات ووشوی غرب آسیا؛

حمایت مسئوالن از ورزشکاران موجب زنده نگه داشتن
 پرچم سه رنگ ایران در جهان می شود

 رهبر معظم انقالب در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت روز ملی مهندس:
»ما می توانیم« را در عمل به مردم نشان دهید؛ كاری كنید كه تولیدات جوان های مؤمن و با استعداد مقهور 

واردات نشود؛ با تكرار زبانی اقتصاد مقاومتی هیچ اتفاقی نمی افتد.

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس؛

خواستار تسهیالت  ارزان قیمت
 برای بخش کشاورزی و گلخانه ای شد
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   عبدالرحیم فاتحی در گفت وگو با خبرنگار حماسه س��ازان در اصفهان با اشاره به عملکرد 
شورا و شهرداری شهر دستگرد اظهار کرد: مرضیه ربیعی، سید محمد لقمانی، منصور حمیدی 

و لیال شریفیان از اعضای شورای اسالمی شهر دستگرد هستند.
وی افزود: اگرچه اعضای شورای اسالمی شهر دس��تگرد برای تحقق برنامه های خود راه 
طوالنی را پیش رو دارد ولی این بازه زمانی فعالیت یعنی چند ماه اخیر اعضای شورای اسالمی 
شهر دستگرد به همراه شهرداری اقداماتی را درزمینه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی 

و ... به منصه ظهور رسانده اند.
رئیس شورای اسالمی شهر دستگرد با تقدیر و تشکر از تالش های مجدانه نماینده محترم 
و دلسوز جناب آقای حاجی قدردانی می گردد، تصریح کرد: اعم برنامه های اجتماعی صورت 
گرفته عبارت اند: رسیدگی و پاسخگویی به درخواست های سایر دستگاه های دولتی و عمومی 
از قبیل اس��تانداری، فرمانداری، بخشداری، شهرداری و ش��هروندان محترم در زمینه های 
گوناگون در قالب های عمرانی و خدماتی واداری و رفاهی با تصویب 126 مصوبه و جوابیه 

آن ها به ادارات، 510 مورد بوده است.
وی گفت: بررسی و پاسخگویی به درخواست های گوناگون شهروندان جهت امورات مختلف 
فرهنگی، اداری و اقتصادی نسبت به سایر دستگاه های دولتی، عمومی، نظامی و انتظامی به 

تعداد 1426 مورد بوده است.
رئیس شورای اسالمی شهر دستگرد ادامه داد: تشکیل جلس��ات متعدد مشترک با نماینده 
محترم شهرستان و کشاورزان مهاجر به منظور ساماندهی و کمک به کشاورزان مهاجر شهر، 
تأمین سرویس ایاب و ذهاب جهت شرکت نمازگزاران در نماز جمعه، همکاری الزم با اداره 
محترم آموزش وپرورش و کمک به مدارس منتخب سطح شهر جهت ستاد اسکان مسافرین 
نوروزی، افتتاح کالنتری ش��هر پس از پیگیری های زیاد با حضور سردار محترم فرماندهی 
انتظامی استان، پیگیری اجرای طرح قطار شهری و انعکاس مطالبات مردمی در خصوص 
مشکالت و موانع عبور خط قطار سریع السیر )اصفهان – قم – تهران(، بهینه سازی و مدیریت 
حمل ونقل شهر و جداسازی خط س��یر اتوبوس ها با همکاری س��ازمان حمل ونقل جمعی 
شهرستان، پیگیری اینترنت پرسرعت و افزایش سهمیه از طریق مساعدت نماینده محترم و 
مخابرات شهرستان، برگزاری جلسات متعدد کارگروه مشورتی نماینده و پیگیری مطالبات 
مردمی و همکاری در اجرای برنامه های فرهنگی – ورزش��ی – آموزش��ی )همایش های 
پیاده روی – همایش عفاف و حجاب - همایش نقش رس��انه در جوامع امروزی – همایش 
خانواده مهدوی در عصر غیبت و...( از فعالیت اجتماعی صورت گرفته در سطح شهر دستگرد 

بوده است.
وی با اشاره به برنامه های اقتصادی صورت گرفته در سطح شهر دستگرد خاطرنشان کرد: اعم 
برنامه صورت گرفته در سطح شهر دستگرد عبارت اند از: پیگیری مستمر در خصوص رفع 
مشکالت شهرک صنایع غذایی جهت اشتغال زایی )برق – گاز – جابجایی گاوداری موجود 
در مجموعه(، تصویب بودجه 40 میلیارد ریالی شهرداري و شورای اسالمی شهر برای سال 
93، دیدار با معاون وزیر نیرو جهت تکمیل زیرساخت های صنایع غذایی و میدان میوه و منطقه 
کارگاهی بوده است و در  نظر داریم بودجه سال آینده شهر دستگرد را نزدیک به 10 میلیارد 

تومان در شورا به تصویب برسانیم.
فاتحی با برش��مردن برخی از برنامه های مهم 
عمرانی صورت گرفته در ش��هر دستگرد ادامه 
داد: احداث ساختمان کالنتری شهر و هماهنگی 

الزم با دس��تگاه های ذی ربط از قبیل نماین��ده محترم مجلس، فرمانداری، بخش��داری و 
فرماندهی محترم نیروی انتظامی اس��تان و شهرستان، تشکیل جلسات کمیسیون عمران 
شورای اسالمی و تصویب و طراحی طرح های ترافیکی شهر ازجمله خیابان بسیج – خیابان 
حافظ جنوبی – میدان وحدت – بلوار شهید فهمیده، پیگیری و ادامه اجرای شبکه فاضالب 
شهری و همکاری با ش��رکت آب و فاضالب شهرستان و ترغیب ش��هروندان، برای خرید 
انشعاب و درخواست تقس��یط هزینه های مربوطه به منظور افزایش توان و رفاه شهروندان 
تشکیل جلسه مشترک با مسئولین محترم اداره برق شهرستان و مساعدت الزم به منظور برق 
مجتمع صنایع غذایی شهر دستگرد و توسعه و بهبود سیستم روشنایي معابر اصلی و فرعی 
و میدان ها سطح شهر، پیاده روسازی و اجرای سنگ فرش بلوار توحید، مساعدت در ساخت 
حوزه مقاومت بسیج، تجهیز پارک به وسایل بازی و تفریحی، اصالح و بهینه سازی فضای سبز 
موجود، بهبود وضعیت آتش نشانی شهر و استقرار در مکانی مناسب، محوطه سازی قسمتی از 
کتابخانه اندیشه شهر، بازسازی حمام قدیمی شهر، اجرای سرعت کاه ایمن بلوار معلم ورودی 
میدان امام خمینی )ره( از دو طرف، آزادسازی زمین جهت تعریض و زیرسازی جاده دسترسی 

به صنایع غذایی و میدان میوه و... بوده است.
وی تصریح کرد: پیگیری و همکاری جهت بهبود وضعیت س��اختمان خانه بهداشت مرکز 
شهر با همکاری دستگاه های مربوطه )جدول گذاری، آسفالت – روشنایی محوطه، فضای سبز 
محوطه( با همکاری شهردار دستگرد، اهداء زمین جهت ساخت مرکز دیالیز و افتتاح درمانگاه 

خصوصی نورالهدی از اقدامات بهداشتی بوده است.
رئیس شورای اسالمی شهر دستگرد با اشاره به سایر اقدامات صورت گرفته اظهار کرد: شرکت 
در فعالیت های فرهنگی و مذهبی در مراسم های مختلف و اعطای کمک های مالی و تدارکاتی 
به پایگاه های بسیج شهر و مراکز فرهنگی شهر، دیدار از خانواده محترم شهدا و جانبازان و 
ایثارگران شهر، پیگیری مستمر در خصوص برگزاری نماز جمعه در شهر، همکاری و مساعدت 

در امور فرهنگی بانوان و ... بوده است.
وی در پایان سایر اقدامات صورت گرفته توسط شورای شهر دستگرد عبارت بوده اند از: اهداء 
زمین جهت ساخت مدرس��ه خیر ساز، دیدار با وزیر ارش��اد و دریافت کمک جهت کتابخانه 
مرکزی ش��هر، دیدار با وزیر ورزش و جوانان جهت مشکالت ورزشی ش��هر، خارج کردن 

مینی بوس ها از خط و... بوده است.
به گزارش حماسه سازان، مردم شهر دستگرد طبق قانون به دلیل دارا بودن جمعیت زیر 20 
هزار نفر یعنی به تناسب جمعیت، در چهارمین دوره انتخابات شورای اسالمی شهر و روستا 
در 24 خردادماه سال گذشته، 5 نفر را به عنوان اعضای اصلی شورای اسالمی شهر دستگرد 
انتخاب کردند که عالوه بر این 5 کرس��ی، 2 نفر نیز به عنوان عضو علی البدل شورای شهر 

تعیین شدند.

   زهرا صابری خورزوقی عضو شورای اسالمی شهر خورزوق در گفت وگو با 
خبرنگار حماسه سازان اظهار کرد: شهر خورزوق از 5 محله 
)دلیگان،اسالم آباد،کوی امام حسن مجتبی )س(، سیمرغ 

و خورزوق( تشکیل شده است.
وی افزود: این ش��هر از پراکندگی خاصی برخوردار است.

حدود 27 ه��زار جمعیت را در خ��ود ج��ای داده و از نظر 
جمعیتی رو به رشد می باشد علت آن هم نزدیکی این شهر 

به اصفهان است.
عضو شورای اسالمی شهر خورزوق تصریح کرد: نحوه ی 
انجام فعالیت به دلیل پراکندگی انتخ��اب 3 نفر از بانوان 
فع��ال از هر محله و برپایی جلس��ه در رابطه با مس��ائل و 

مشکالت همچنین کمک به آن ها است.

وی با بیان خالص��ه ی از فعالیت های ص��ورت گرفته در ام��ور بانوان گفت: 
تشکیل کالس های تفس��یر قرآن برای بانوان، تشکیل 
بازارچه های بانوان )با عن��وان بازارچه ی بانوان نیکوکار( 
در مکان امام زاده سلطان )ع(، تش��کیل شورای ورزشی 
بانوان و فعال نمودن تیم والیبال، بدمینتون و ...( در حوزه 
بانوان، راه اندازی مش��اوره قبل از ازدواج در محل کانون 
بانوان با حضور اس��اتید مجرب، تش��کیل کانون ازدواج، 
پیگیری و ساخت باغ بانوان در آینده ی نزدیک، پیگیری و 
ساخت باشگاه ورزشی )بانوان( بهره برداری در اسفند 93، 
تشویق بانوان فعال در حوزه های مختلف مصادف با میالد 
باس��عادت دخت نبی اکرم )س( و ایجاد مشاغل خانگی 

برای زنان بی سرپرست و بد سرپرست بوده است.

رئیس شورای اسالمی شهر دستگرد؛

از احتمال در نظر گرفتن بودجه 10 میلیاردی برای سال 
آینده شهرداری دستگرد خبر داد

عضو شورای اسالمی شهر خورزوق:

5 محله خورزوق 27 هزار جمعیت را در خود جای داده است

حماسه سازان به شما کمک می کند
 در کنار دیده شدن به اهدافتان برسید

با مناسب ترین هزینه و زمان

  انواع فعالیت های پژوهشی، افکار سنجی، نظرسنجی 
  انتشار مجالت علمی- پژوهشی

  اجرای پروژه های تحقیقاتی، مشاوره ای و آموزشی
   طراحی ماشین آالت و تجهیزات در حوزه صنعت ساختمان

   تبلیغات محصوالت فرهنگی، پزشکی، آرایشی، چاپ آگهی مزایده، مناقصه 

  کارت ویزیت، طراحی بنر، پوستر و صفحه آرایی 

تلفن: 03145291344
همراه: 09375650765

حماهس سازان  حماسه سازان پیشگام در حماسه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی
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   غالمعل��ی حداد عادل در مس��جد فاطمیه شاهین ش��هر اصفهان 
سخن می گفت، با گرامیداش��ت دهه فجر اظهار کرد: همان گونه که 
دهه عاشورا را به خونخواهی امام حسین)ع( عزیز می دانیم، باید دهه 
فجر را نیز به پاسداشت پیروزی انقالب اسالمی گرامی بداریم، چراکه 
این پیروزی هم جدا از حرکت سید شهدا نبود و شهدای ما در انقالب 
درراه امام حسین )ع( قدم برداشتند و امام خمینی نیز حرکت خود را با 

الهام از امام حسین )ع( آغاز کرد.
وی در ادامه به بررسی اولین شعار مردم در سال 57 پرداخت و گفت: 
شعار اس��تقالل، آزادی و جمهوری اس��المی که مردم ایران به طور 
خودجوش و طبیعی این شعار را به زبان آوردند، را باید پس از 36 سال 

از تحقق آن، بررسی کنیم.
این نماینده مجلس این شعار را حرف دل مردم دانست و افزود: مردم 
ایران در نظام پهلوی می دیدند 50 هزار مستشار آمریکایی در ایران 
وجود دارد و ش��اه جرأت نمی کند بدون اجازه آمریکا تصمیم بگیرد، 
200 سال بود که استعمار سرنوشت کشور را به دست گرفته بود و در 
جریاناتی همچون قتل امیرکبیر، مشروطه، ملی شدن نفت و روی کار 

آمدن رضاشاه دست داشتند.
وی خاطرنشان کرد:  پیش از انقالب، ایران در هیچ یک از حوزه های 
سیاس��ی، فرهنگی، نظامی، اقتصادی و علمی هیچ گونه استقاللی از 
خود نداشت و حتی به نقل از یکی از مقامات بلندپایه ساواک انتخاب 
رئیس سازمان اطالعات و امنیت کشور نیز با دستور مقامات آمریکا 

بود.
حداد عادل تصریح کرد: نمایندگان ای��ران در مجامع بین المللی تنها 
اجازه داش��تند پیرامون موضوعاتی که آمریکایی ها ب��ه آن ها اجازه 
می دادند س��خنرانی کنند و جرأت نمی کردند خ��الف منافع آمریکا 
سخن بگویند، ارتش شاه به مصلحت آمریکا وارد جنگ می شد و حتی 
دولت با اجازه آمریکا با دیگر کشورها رابطه برقرار می کرد و به دستور 
آن ها رابطه اش را قطع می کرد که این موضوع در جنگ شش روزه که 
عراق نفت خود را به روی اروپا قطع کرد ظاهر شد و شاه کسری نفت 

آن ها را جبران کرد.

وی خاطرنشان س��اخت:  ما باید قدر نعمت انقالب را بدانیم؛ چراکه 
انقالب استقالل ما را به ما برگرداند و ما امروز به آمریکا که ابرقدرت 
جهان است اجازه دخالت در سرنوشت خود را نمی دهیم و این قدرت 

انقالب و از برکات آن است.
نماینده مردم تهران در مجلس ش��ورای اس��المی با اشاره به حضور 
مردم در انتخابات گفت:  امروز مردم ایران خودشان تصمیم می گیرند 

و خودشان رأی می دهند درحالی که پیش از انقالب این گونه نبود.
وی با اش��اره به تحریم ها و آثار آن در کش��ور تصریح ک��رد: اگر این 
تحریم ها نسبت به برخی از کشورها اعمال می شد، دو ماه بیشتر دوام 

نمی آوردند، اما این ملت مثل کوه ایستاده و امروز هم که دیپلمات های 
کشور در حال مذاکره هس��تند همه تأکید ملت، رهبری و نمایندگان 
مجلس به آن ها این است که مذاکره بکنید اما مواظب باشید استقاللی 

که به برکت این انقالب به دست آورده ایم صدمه نبیند.
حداد عادل افزود: در زمان شاه همه چیز این مملکت تکیه بر خارجی ها 

بود و خودشان سوار بر سر ملت.
وی به قسمت دوم شعار اس��تقالل آزادی و جمهوری اسالمی اشاره 
کرد و گفت: امروز در کش��ور ما به برکت انقالب آزادی وجود دارد و 
مردم دانشجویان و نمایندگان مجلس می توانند در کشور انتقاد کنند 

البته خط و خطوط قرمزی هم چون امور دین��ی و والیت فقیه وجود 
دارد که ما باید قدر این آزادی را بدانیم.

وی خاطرنشان کرد: البته آزادی مدنظر مردم در سال 57 با آزادی که 
در اروپا مطرح است یکی نیس��ت. آن ها آزادی در جمهوری اسالمی 
را طلب می کردند. درحالی ک��ه آزادی غربی این اس��ت که روزنامه 
فرانسوی شارلی ابدو به پیامبر عزیز اسالم اهانت می کند و در شماره 
بعد اهانت خود را تکرار می کند و از دولت فرانسه هم کمک می گیرد 

و اسم این را آزادی می گذارند.
وی در بخش دیگر از س��خنان خود به توضیح جمهوری اسالمی در 
شعار استقالل آزادی جمهوری اس��المی پرداخت و گفت: امام )ره( 
قیام کرد برای این که دین به کرس��ی حکومت بنش��یند و حکومت 

دینی بشود.
وی ادامه داد: حضرت امام )ره( درسی به ما داد که مسلمان قبل از هر 
وظیفه دیگری باید از خود بپرسد که اختیار مملکتش را دست چه کسی 
بدهد همان گونه که امام صادق )ع( می فرمایند اسالم بر پنج ستون 
اس��توار اس��ت، نماز، روزه، حج، زکات و والیت و راجع به هیچ چیزی 

به اندازه والیت سفارش نشده است.
حداد عادل تصریح کرد: حکومت دینی هدیه امام )ره( به ملت ایران 
بود که باید قدر آن را بدانیم و همیشه باجان و دل از این میراث حفاظت 
و حمایت کنیم و شما مردم نیز نشان دادید که از آن حمایت می کنید 
هم در جنگ، هم در تبعیت از مقام رهبری و هم در سال 88 که عده ای 

روی هوای نفس می خواستند این انقالب را منحرف کنند.
وی در ادامه تصریح ک��رد: اکنون نیز هر موقع فش��ار خارجی بر این 
مردم بیشتر شود حضور آن ها درصحنه نیز بیشتر خواهد بود و علیرغم 
مش��کالت، گرانی ها و تحریم ها اصل انقالب و والیت فقیه را قبول 

دارند و از آن حمایت می کنند.
حداد عادل نعمت استقالل را دارای بهایی دانست که آن بها تحمل 
سختی ها اس��ت و وظیفه ماست که این س��ختی ها را تحمل کنیم و 
خودمان را برای انقالب بخواهیم، نه این که انقالب را برای خودمان 

بخواهیم.

   علیرضا زاکانی در مراسم باشکوه روز 22 بهمن در شهر دولت 
آباد، ضمن عرض ارادت و احترام به س��احت مقدس ش��هدای 
اصفهان، مردم انقالبی، ش��هیدپرور شهرس��تان و 472 ش��هید 
شهرستان برخوار گفت:از بعد اعتقادی انقالب اسالمی با توسل 
و تأسی به اسالم و به رهبری حضرت امام خمینی ره و با حضور و 
وحدت و یکپارچگی ملت رشید ایران نهضتی که امام حسن علیه 
السالم در سال 41 قمری جریان ناب اسالمی را از حکومت جور 

بنی امیه جدا کرد؛ در سال 1357 تبدیل به حکومت کرد.
امام با تأسی به سیدالشهداء قیام کرد و حرکت مصلحانه خود را 
شروع کرد. اهمیت انقالب اسالمی در بعد اعتقادی کامال معلوم و 
مشخص است. حرکتی که همه حق جویان عالم در طول سالیان 

دراز آرزوی آن را داشتند.
زاکان��ی در ادامه ضمن اش��اره به بعد تاریخی انقالب اس��المی 
و حوادث بزرگی که در س��ده های اخیر در س��طح جهانی اتفاق 
افتاده است افزود:  بی شک انقالب اسالمی در کنار انقالب های 
جهانی اخیر اس��ت. انقالب 1789 فرانسه که منشاء تمدن غرب 
شد و انقالب 1917 اکتبر روسیه که منشاء شرق سیاسی برای 7 
دهه است. نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: این ها انقالب 
های بزرگ جهانی هس��تند اما هیچ کدام قابل مقایسه با انقالب 
اسالمی نیستند و این انقالب ها مادی هستند. غرب شعار آزادی 
می داد و الگوی دموکرای را به بشریت هدیه داد. شرق نیز شعار 
عدالت سر می داد اما انقالب اسالمی هم آزادی، هم عدالت و هم 

فراتر آنها معنویت را به بشریت عرضه کرد.
زاکانی گفت: در زمان قدیم کشورها به دو گروه عمده تقسیم می 
شدند: 1- گروه سلطه گر 2- گروه سلطه پذیر؛ اما انقالب اسالمی 
پایه گذار کشورهای سلطه ستیز در جهان شد. امروز ایران تبدیل 
به قطب جبهه مستضعفین و محرومین جهان شده است. انقالب 
اسالمی سر سازگاری با اس��تکبار ندارد و نفی سلطه گری و نفی 
سلطه پذیری را پیشه خود کرده اس��ت و امروزه می تواند پس از 
سپری شدن 36 س��ال، ثابت کند که می تواند شعار نه شرقی نه 
غربی را سر دهد و بدون اتکا به هر ابرقدرتی، مستقل روی پای 
خود بایستد و ما مفتخریم که مس��لمانیم و با تأسی به ائمه هدی 

مسیر رسیدن به قله های افتخار را طی می کنیم.
وی افزود: ما مفتخریم که نظام ما مردم ساالری دینی را به جامعه 

هدیه کرد. دموکراسی دروغین را پشت سرگذاشت و توجه به آراء، 
و به این که مردم می پسندند را به عنوان یک اصل پذیرفت.

این نماینده مجلس ادام��ه داد: ما مفتخریم ک��ه خودمان برای 
خودمان تصمیم می گیریم و وابس��ته به کس��ی یا قدرت های 

جهانی نیستیم. 
این استقالل برای ما یک افتخار اس��ت. ما مفتخریم که آزادیم. 
ایران آزادترین کشور در س��طح جهان است، آزادی های توطئه 
ممنوع است، اگر کسی بخواهد اغواگری راه بیندازد همچنان که 

در سال 88 راه افتاد را نمی پذیریم.
زاکانی گف��ت: ما مفتخریم که این کش��ور با همه مش��کالت و 
تحریم ها مسیر رو به سازندگی و پیشرفت دارد و قابل مقایسه با 
دوران ستمشاهی نیست. ما مفتخریم که توانستیم خودمان را به 

مرزهای دانش نزدیک کنیم.
نماینده مردم تهران در پایان گفت: دشمن می داند انقالب ایران 
الهام بخش برای تمام ملت ها است و تمام سعی خود را می کند 
تا ملت ایران را محتاج خود کند. اگ��ر امروز با انرژی اتمی مقابله 
می کند به خاطر آن است که ذخایر فسیلی و نفتی تا 20 الی 30 
سال آینده رو به اتمام است و انرژی اتمی است که جایگزین سایر 
انرژی ها است و دستیابی به انرژی اتمی برای ایران قدرت آفرین 

است و آن ها با این مسئله مقابله می کنند.

   حسینعلی حاجی اظهار کرد: امروز نظام جمهوری اسالمی دارای 
یک سری مؤلفه های قدرتی اس��ت که طرح تحریم در برابر تحریم 

مؤید آن ها است.
وی تصریح کرد: ایران در حال حاضر رتبه دوم در بخش منابع گازی 
جهان را در اختیار دارد، منابعی که رتبه نخست آن از آن روسیه است 
و با توجه به نیاز مب��رم اروپا به منابع فس��یلی و علی الخصوص گاز 
طبیعی، حساس��یت طرح کردن تحریم در برابر تحریم بیش ازپیش 

می شود.
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسالمی افزود: امروز 
اروپا و جهان غرب که با هرم تش��دید تحریم ها علیه ایران پای میز 

مذاکره می نش��یند، بیش از هر زمان دیگری ب��ه منابع گازی ایران 
نیاز دارد.وی ادامه داد: حقیقت مطرح ش��ده زمانی بر همه مشخص 
می شود که بر طبق اسناد منتشرشده از سوی اروپا و کنگره آمریکا، 
با وجود تش��دید تحریم ها علیه ایران، ای��ران در دو موضوع تحریم 

نمی شود که یکی از آن ها صادرات گاز به جهان و اروپا است.
حاجی اذعان کرد: دلیل مطلب یادآور شده، حاکی از نیاز مبرم جهان 
غرب و اروپا به منابع گازی ایران اس��ت، این نی��از و احتیاج زمانی 
بیش ازپیش می شود که اختالف و دعوای دیپلماتیک بین اتحادیه 
اروپا و روس��یه بر س��ر اوکراین باال می گیرد و روس��یه نیز سخن از 

تحریم در بربر تحریم آمریکا و اتحادیه اروپا می کند.

وی بیان کرد: رهبری با طرح کردن »تحری��م در برابر تحریم« در 
حقیقت بر نقطه ضعف دشمنان انگشت نهاد و این تهدید جدی ایران 
در مقابل به اعمال تشدید تحریم های بیشتر علیه ایران است و  امروز 
این نقطه ضعف و اس��تیصال بیش از هر کس دیگ��ری بر اروپاییان 

مشخص است.
نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسالمی 
اضافه کرد: ترس و واهمه جهان غرب ب��ه جهت توانمندی و وجود 
قدرت ایران است و از این بابت نسبت به نظام ایران حساس و البته 
نگران است، چراکه قدرت ایران در دس��ت یابی به علوم نوین چون 

انرژی هسته ای، نظامی، نانو و هوا و فضا به خوبی ثابت شده است.

   به گزارش حماسه سازان، حس��ینعلی حاجی در همایش قضات و 
کارکنان شوراهای حل اختالف در سالن جلسات فرمانداری، اظهار 
کرد: ش��یخ ابراهیم زاکی بعد از فراگیری علوم اس��المی در ایران و 
تشرف به مذهب شیعه 12 میلیون نفر از جمعیت 125 میلیون نفری 
نیجریه را مسلمان کرد.وی افزود: دشمنان اسالم در پی این اقدام شیخ 
ابراهیم زاکی دو تن از فرزندان وی را در راهپیمایی روز جهانی قدس 
به فیض شهادت رساندند.عضو هیئت رئیسه فراکسیون اصولگرایان 
مجلس با بیان اینکه صدور انقالب اسالمی به سایر ملل جهان یکی 
از وظایف ماست، تصریح کرد: هرگونه لغزشی که در ایران اسالمی 
ما توسط دشمنان ایجاد شود، شاخه های صادرشده انقالب اسالمی 
به سایر کشورها نیز خواهد لغزید.وی با بیان اینکه امروزه نظم نوینی 
در منطقه خاورمیانه به وجود آمده و رسانه ها باید به تبیین آن بپردازند، 
گفت: خواسته مقام معظم رهبری از تمامی رسانه های اسالمی همین 
موضوع تبیین نظم نوی��ن جهانی برای ملت هاس��ت.حاجی با بیان 
اینکه استراتژی انقالب اسالمی موجب فرار آمریکایی ها در برخی از 
کشورهای منطقه مورد اشغالشان شده اس��ت، ادامه داد: رژیم جعلی 
صهیونیست که تا دیروز شعار حمله برق آسا به ایران را در جهان سر 
می داد اخیرا با فرستادن نماینده سازمان ملل نزد سید حسن نصراهلل 
از اقدامات خود در قب��ال ترورهای رزمندگانش اظهار پش��یمانی و 

ندامت می کند. وی با بیان اینکه انقالب اسالمی امروز در بسیاری از 
کشورهای منطقه ازجمله عراق، لبنان، بحرین، سوریه و ... صادرشده 
است،  گفت: امیدوارم با بش��ارت مرگ ملک عبداهلل به زودی شاهد 
فروپاشی نظام آل سعود باش��یم.نماینده مردم شاهین شهر، میمه و 
برخوار در مجلس با بیان اینکه یکی از تدابیر انقالب اسالمی برگشت 
داعشی ها به سرزمینشان بوده است، اظهار کرد:  از فروش 9 میلیون 
600 هزار بشکه نفت که 50 درصد آن توسط شاهزاده های عربستان 
به فروش می رسد تجهیزات گروهک های تروریستی مثل داعش تهیه 
و تأمین می شود.وی بابیان اینکه فروپاشی دو رژیم آل خلیفه و آل سعود 
نزدیک است، افزود: با این س��ه عنصر والیت، مکتب و مردم بود که 

پایه های فروپاشی نظام ستم شاهی کلید خورد.

   به گزارش حماس��ه س��ازان به نقل از پایگاه اطالع رس��انی 
ریاست جمهوری، هیات وزیران مبلغ 50 میلیاردریال اعتبار برای 
ساماندهی رودخانه زاینده رود به منظور افزایش راندمان انتقال 
آب و جلوگیری از ه��در رفت آن در اختیار اس��تانداری اصفهان 

قرار داد. 
رودخانه زاین��ده رود پس از حدود 18 ماه خش��کی این رودخانه، 
در 15 آبان تا نیمه آذر سال جاری برای آغاز کشت پاییزه جریان 

یافت و از نیمه آذر تا سوم اسفند رو به خشکی گرایید. 
همچنین برای نوبت دوم آبیاری کش��ت پاییزه اوایل اسفند ماه 
بازگشایی شد و قرار است رودخانه تا بیستم همین ماه جاری باشد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور گفت: پیامی که امام 
خامنه ای به جوانان اروپایی دادند، نظام س��رمایه داری را به 

هم ریخت.
س��ردار محمدرضا نقدی در هیئت عاشقان والیت بسیجیان 
شاهین ش��هر و میمه اس��تان اصفهان، ضمن تبریک سی و 
ششمین سالگرد انقالب اسالمی اظهار داشت: قبل از انقالب 
مستشاران آمریکایی برای کشور ما تعیین تکلیف می کردند 
و در تمام موضوعات سیاس��ی، اقتصادی و فرهنگی وابسته 
به بیگانگان بودیم و آن ها رفتار کام��اًل تحقیرآمیزی با ملت 

ما داشتند.
وی افزود: در زمان طاغوت اکثریت مردم حتی سواد خواندن 
و نوشتن نداش��تند درحالی که امروز چهار میلیون و 800 هزار 

دانشجو در مراکز علمی مشغول تحصیل اند.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین کش��ور ادامه داد: در اغلب 
روس��تاها امکانات رفاهی از قبیل جاده و آب آشامیدنی وجود 
نداشت ولی امروزه به برکت انقالب اسالمی همه روستاهای 

کشور از نعمت امکانات رفاهی برخوردارند.
وی با بیان اینکه هم اکنون پیش��رفت و سعادت درگرو اسالم 
ناب محمدی است، گفت: پیروی از فرهنگ غرب جز خفت و 

خواری برای ملت ما چیز دیگری در برنخواهد داشت.
نقدی با بیان اینکه نشر آداب اسالمی توسط بسیجیان موجب 
شناخت بیشتر دنیای اسالم می ش��ود، تصریح کرد: فرهنگ 
بسیجی است که امروزه دوباره توانس��ته در مقابل تحرکات 
دش��منان ازجمله گروهک های تروریس��تی همانند داعش و 

غیره ایستادگی کند.
وی اظهار داشت: اگر نگاه کلی به رویدادهای تاریخی گذشته 
بیندازیم خواهیم فهمید که دش��منان اس��الم چه سیلی های 

بزرگی خورده اند.
رئیس س��ازمان بسیج مس��تضعفین کش��ور ادامه داد: هدف 
غرب از تبلیغ دجال واره یا همان ماهواره به فس��اد کشاندن 

خانواده هاست.
وی اضافه کرد: غرب با تروی��ج فرهنگ دجال واره در تالش 

است مقاصد شوم خود را به مردم شهیدپرور ما القا کند.
نقدی با بیان اینکه امروزه رایحه اسالم ناب محمدی سراسر 
دنیا را فراگرفته اس��ت، ادامه داد: ترویج اسالم ناب محمدی 
غرب را به وحشت انداخته است به همین دلیل با یک برنامه 
ریزی از پیش تعیین ش��ده اقدام به توهین ب��ه پیامبر و ایجاد 
گروه های تروریستی باهدف اس��الم هراسی در جهان کرده 

است.
وی با بیان اینکه پیام رهبر معظ��م انقالب به جوانان اروپایی 
دنیای استکبار را به وحشت انداخت، یادآور شد: آن ها به خوبی 
می دانند این پیام تحوالت عظیم��ی را در بین جوانان غربی 

ایجاد خواهد کرد.
رئیس س��ازمان بسیج مس��تضعفین کش��ور افزود: پیامی که 
امام خامنه ای ب��ه جوانان اروپایی دادند، نظام س��رمایه داری 

را به هم ریخت.
وی گفت: بسیجیان پیش��تاز در مبارزه با فرهنگ غربی اند و 
باید با برنامه ریزی های منسجم تر این فعالیت را در بین مردم 

گسترش دهند.
نقدی ادامه داد: ش��هید فهمیده های ما در حال حاضر افرادی 
هستند که با گسترش دجال واره ها در کشور مقابله می کنند.

وی در پایان با تأکی��د بر موضوع بصیرت افزایی بس��یجیان 
گفت: بسیج به عنوان یک الگو در بحث اشتغال زایی توانسته 
50 هزار واحد صنعتی کوچک را در راستای اقتصاد مقاومتی 

در کشور ایجاد کند.

حدادعادل در شاهین شهر:

اهمیت جمهوری اسالمی از استقالل و آزادی هم بیشتر است

زاکانی در جمع مردم دولت آباد:

نظام ما مردم ساالری دینی را به جامعه جهانی
هدیه کرد

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس:

طرح » تحریم در برابر تحریم«  رهبر انقالب اشاره به نقطه ضعف اروپا دارد

همان گونه که دهه عاشورا را به خونخواهی امام حسین)ع( عزیز می دانیم، باید دهه فجر را نیز به پاسداشت پیروزی انقالب 
اسالمی گرامی بداریم، چراکه این پیروزی هم جدا از حرکت سید شهدا نبود و شهدای ما در انقالب درراه امام حسین )ع( قدم 

برداشتند و امام خمینی نیز حرکت خود را با الهام از امام حسین )ع( آغاز کرد.

سردار نقدی:
پیام رهبر انقالب به جوانان 
اروپایی نظام سرمایه داری

 را به هم ریخت

  رس��ول زرگرپور در س��الن همایش های فرمانداری شهرس��تان 
شاهین شهر و میمه در مراسم افتتاحیه دانشکده فنی و حرفه ای این 
شهرستان اظهار کرد: استقبال اصفهانی ها از رئیس جمهور بی نظیر و 
به نوعی کم نظیر بود. وی با بیان اینکه استان اصفهان دومین استان 
دانشگاهی کشور به شمار می آید، افزود: در این استان 5 دانشگاه برتر 
از جمله دانشگاه صنعتی، علوم پزشکی، دانشگاه اصفهان، مالک اشتر 
و دانشگاه اسالمی واحد نجف آباد وجود دارد.استاندار اصفهان با بیان 
اینکه 330 هزار دانش��جو در این استان مشغول به تحصیل هستند، 

تصریح کرد: در برنامه آمایش استانی دو محور جهت پیشرفت و توسعه 
استان مورد توجه قرار گرفته که عبارت از تبدیل استان اصفهان به 
کریدور و محور پارک علم و فناوری و اهمیت به گردشگری و صنایع 
دستی است اما این بدان معنا نخواهد بود که به فکر توسعه و پیشرفت 
صنایع استان نباشیم. این مس��ئول با بیان اینکه تمام تالش خود را 
جهت تجهیز مراکز علمی استان به کار خواهیم گرفت، گفت: در سفر 
رئیس جمهور به اصفهان 28 پروژه با اعتباری بالغ بر 13 هزار و 600 

میلیارد ریال افتتاح شده و به بهره برداری رسید.

 استاندار اصفهان در شاهین شهر:

330 هزار دانشجو در اصفهان مشغول به تحصیل هستند

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس:

امروز شعار حمله برق آسای صهیونیست ها 
بدل به اظهار ندامت شده است

هیات دولت 50 میلیارد ریال 
برای ساماندهی زاینده رود تصویب کرد
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نگاهی  کوتاه بر فعالیت های نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس:

حاجی در گفتگوی ویژه خبری مطرح کرد:
باید در بودجه 94چند میلیون لیتر 
از واردات بنزین کاهش می یافت 

حس��ینعلی حاجی و غالمعلی جعفر زاده ایمن آبادی اعضای 
کمیسیون برنامه وبودجه مجلس با حضور در برنامه گفتگوی 
ویژه خبری به بررس��ی جایگاه اقتصادی مقاومتی در بودجه 

سال 94 پرداختند.
      

حاجی در گفت وگو با فارس: 
حضور مجاهدانه مردم در 9 دی 

برخاسته از دشمن شناسی و 
وقت شناسی بود

عضو هیئت رئیس��ه فراکس��یون اصولگرایان مجلس گفت: 
حضور مجاهدانه مردم در نهم دی 88 برخاس��ته از بصیرت، 

دشمن شناسی و وقت شناسی بود.
      

حاجی در گفت وگو با تسنیم:
اجرای طرح جامع کاهش آلودگی، 

مشکالت آالیندگی اصفهان را 
برطرف می کند

عضو هیئت رئیس��ه کمیس��یون برنامه وبودجه مجلس گفت: 
طرح جامع کاهش آلودگی هوای اصفهان هنوز به طور کامل 
اجرایی نش��ده و اگر این طرح به مرحله اجرا برسد، بسیاری از 

مشکالت آالیندگی اصفهان برطرف می شود.
      

نماینده مردم شهرستان شاهین شهر، میمه وبرخوار 
در مجلس:

مساجد و اماکن متبرکه از 
پرداخت قبوض آب، برق، گاز و 

فاضالب معاف شدند
حس��ینعلی حاجی در گفت وگو با خبر ما اظهار کرد: با موافقت 
نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی و به منظور تأمین نظر 
ش��ورای نگهبان، مس��اجد و اماکن متبرکه از پرداخت هزینه 

مصارف ماهیانه آب، برق، گاز معاف شدند.
وی افزود: نمایندگان در نشست علنی اخیر برخی مواد الحاقی 
به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را اصالح کردند. 
بر اساس این اصالحیه مساجد، حسینیه ها، مؤسسات قرآنی، 
حوزه های علمیه، گلزارهای شهدا، امامزاده ها، خانه های عالم 
روس��تاها و مکان مذهبی اقلیت های دینی مصرح در قانون 
اساس��ی از پرداخت هزینه ماهیانه مص��ارف آب و برق و گاز 
معاف اند که با پیشنهاد بنده هزینه های فاضالب نیز به لیست 

معافیت ها اضافه شد.
حاجی در رابطه با میزان موافق��ت و همخوانی الیحه دولت 
با چارچوب اقتص��اد مقاومتی تصریح کرد: مجلس ش��ورای 
اسالمی سعی کرده در چارچوب اقتصاد مقاومتی الیحه دولت 
را مورد بررسی قرار دهد. البته بخشی از کلیات الیحه با طرح 

اقتصاد مقاومتی همخوانی داشته و بخشی هم ندارد.
وی ادامه داد: امروز با رأی اکثریت نمایندگان، بخش درآمدی 
بودجه 94 و الیحه دولت تصویب و بررس��ی بخش هزینه ها 

به فردا موکول شد.
نماینده مردم شهرس��تان شاهین ش��هر، میم��ه وبرخوار در 
مجلس در پایان خاطرنش��ان کرد: طبق س��نوات گذشته 32 
درصد از به��ای فروش نفت ب��ه صندوق توس��عه ملی واریز 
می شده؛ که  امسال با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری 
در رابطه ب��ا همراهی مجلس با دولت ای��ن رقم به 20 درصد 
کاهش پیداکرده و دوازده درصد باقیمانده به پیشنهاد دولت به 

درآمدهای دولت اضافه شد.
      

حاجی  در نطق میان  دستور:
توطئه کاهش قیمت نفت طرحی 
عربی، آمریکایی و صهیونیستی 

است
به گزارش خبرگزاری فارس، نماینده شاهین شهر در مجلس با 
بیان اینکه توطئه کاهش قیمت نفت، طرحی عربی، آمریکایی 
و صهیونیستی و برای محدود کردن حرکت بیداری اسالمی 
در منطقه است گفت: من به مجلس پیشنهاد می کنم تا بودجه 

سال 94 از نفت جدا شود.

  نماینده مردم شریف شهرستان های شاهین شهر و میمه و برخوار 
در مجلس شورای اسالمی طی سخنانی ضمن عرض خیرمقدم به 
رئیس محترم جمهوری اس��المی ایران گفت: بسیار خوشحالم که 
به غیراز ش��هر اصفهان، نقطه ای را برای بازدی��د انتخاب کردید که 
این نقطه در حوزه انتخابیه بنده است و به همین خاطر به نمایندگی 
از مردم دو شهرس��تان شاهین ش��هر و میمه و برخوار ب��ه جنابعالی 

خوش آمد عرض می کنم.
حاجی در تش��ریح وضعیت کش��اورزی منطقه گفت: اینجا دش��ت 
حاصلخیزی است که سالیان دراز محصوالتش شهره بوده است، آب 
شیرین قنات، خاک مس��تعد، هوای پاک، کود غیر شیمیایی و البته 
دستان هنرمند و زحمتکش کش��اورز این دیار محصوالتی پرورش 
می داد که در ذائقه مردم این سرزمین ماندگار است، سطح آب در 8 
متری عمق زمین بود اما امروز چاه های 250 تا 300 متری، آب کمی 
دارند و البته آبی تلخ و ش��ور، هوایی آلوده و زمین بی قوت ثمره اش 

محصولی بی کیفیت می شود.
وی در همین زمینه ادامه داد: کشاورزان چیره دست ما به دنبال آب و 
زمین به سرتاسر کشور عزیمت می کنند و 6 ماه از سال دور از خانواده، 
شبانه روز زحمت می کشند و البته گاهی مثل همین امسال به خاطر 

عدم صادرات، گرانی نهاده ها و کرایه حمل ونقل ورشکسته می شوند. 
لذا بهتر است با این آب کم، شرایط و بستر الزم را برای کشت های 
گلخانه ای نظیر همین واحد که برای بازدید از آن تشریف آورده اید 
فراهم آوریم و با تسهیالت ارزان قیمت راه را برای آن ها هموار کنیم.

حجتی وزی��ر جهاد کش��اورزی نیز ب��ه بازدی��د چند ماه گذش��ته 
خود به اتفاق آق��ای حاجی از این مجموعه اش��اره ک��رد و از آقای 

رئیس جمهور خواست دقایقی سخن بگوید.
جناب آقای دکت��ر روحانی نیز ب��ا اظهار خرس��ندی از وجود چنین 
مجموعه مدرن و پیش��رفته ای تصریح کرد: با شرایط خشک سالی 
و کم آبی که البته در اس��تان اصفهان مشهودتر اس��ت چاره ای جز 
بهینه مصرف ک��ردن آب در بخش کش��اورزی و روش های نوین 
نداریم ضمن اینکه برای اصالح روش های س��نتی و احداث چنین 
گلخانه هایی بر حمای��ت دولت و پرداخت تس��هیالت ارزان قیمت 

تأکید می کنیم.
گفتنی است رئیس محترم جمهور در خروجی شهر گرگاب به سمت 
شهرک گلخانه ای پارادایس به ابراز احساسات ده ها نفر از مردمی که 
ساعت ها منتظر عبور ایشان از مسیر بودند پاسخ داد و سخنان چند 

تن از آنان را استماع کرد.

نماینده 

   نماینده مردم ش��ریف شهرستان های شاهین ش��هر و میمه و 
برخوار در مجلس شورای اسالمی ضمن اظهار خرسندی از حضور 
چشمگیر ملت هوشیار در سراسر کشور در راهپیمایی 22 بهمن 93 
گفت: رهبری والیی، مردم والیتم��دار و مکتب مبتنی بر والیت 

سه عامل اصلی پیروزی انقالب اسالمی در سال 57 بود و وجود 
این سه مؤلفه برای استمرار حرکت انقالب الزم و ضروری است.

آقای حاجی به برکات انقالب اسالمی اش��اره کرد و افزود: امروز 
نظم نوینی در منطقه در حال شکل گیری است و عماًل نتایج صدور 
انقالب ماست و ان شاءاهلل به زودی سرتاس��ر جهان را فرا خواهد 
گرفت، قلوب ملت های مس��لمان و آزادی خواهان مملو از عشق 

به نظام و انقالب اسالمی است. 
عضو هیئت رئیس��ه فراکس��یون اصولگرایان مجلس نهم تأکید 
کرد: شکست سناریوهای پی درپی آمریکا علیه انقالب ما و ملت 
عزیز ایران اسالمی، باعث تقویت امید آزادی خواهان و مسلمانان 
منطقه و افزایش روزافزون عزت شیعیان شده است، تسخیر قلوب 
مس��تضعفین منطقه در غزه، لبنان، س��وریه و عراق و توجه آنان 
به نظام اسالمی راه را برای پایتخت دیگری یعنی صنعا هموار کرد.

آقای حاج��ی در بخ��ش دیگ��ری از س��خنان خود پی��ام رژیم 
صهیونیس��تی به نماینده س��ازمان ملل متحد در بیروت را نشانه 
ضعف این رژیم و دریوزگی او توصیف کرد و خاطرنشان ساخت: 
آن ها در این پیام از نماینده سازمان ملل خواستند که به سید حسن 

نصراهلل بگو در زد و خورد اخیر، ما 5 نفر از ش��ما گرفتیم و شما 17 
نفر از ما کش��تید با هم بی حس��ابیم کاری به کار ما نداشته باشید 
ضمن اینکه به ایران پیام دهید ما از حضور مستش��ار نظامی شما 
در قنیطره آگاه نبودیم و پ��وزش می خواهیم. وی در همین زمینه 
ادامه داد: کجاس��ت آن عربده کشی صهیونیس��ت ها که از حمله 
برق آسا و پیروزی برق آسا س��خن می گفتند امروز هیمنه اسرائیل 

درهم شکسته است.
عضو هیئت رئیسه کمیس��یون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
ش��ورای اس��المی با بیان اینکه آمریکای جنایتکار در مذاکرات 
هسته ای به دنبال زیاده خواهی اس��ت و به خیال خام خودش در 
حال تحقیر ک��ردن ملت بزرگ ایران اس��ت تصریح کرد: به همه 
کشورهای مستکبر به س��رکردگی آمریکا اعالم می کنیم که ما 
پیروان ساالر شهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین )ع( هستیم و از 
کشته شدن هراسی نداریم و به آن ها اجازه نخواهیم داد، عزتمان 

را از ما بگیرند 36 سال آنها را تحقیر کرده ایم.
ایش��ان طرح جدید آمریکایی ها برای دومرحل��ه ای کردن توافق 
هسته ای را غیرقابل قبول دانس��ت و اضافه کرد: آن ها قصد دارند 

در فروردین ماه یک توافق کلی و مبه��م را امضاء کنند و تا تیرماه 
فرصت بهانه گیری را به اسم بررس��ی جزئیات داشته باشند، ملت 
بزرگ ایران این موضوع را نمی پذیرد و لغو همه تحریم ها و امضای 
توافقی که دربردارنده عزت ملی و رعایت خطوط قرمز نظام باشد 

در یک مرحله مورد تأیید است.
آقای حاج��ی ضمن دع��وت از مس��ئولین برای اج��رای 24 بند 
سیاس��ت های اقتص��اد مقاومتی و توج��ه ب��ه درون، اراده ملی، 
توانمندی دانش��مندان ج��وان، اعتمادبه نفس، ایم��ان به خدا و 
والیتمداری را پش��توانه عظیم اجرای این سیاس��ت ها توصیف 
کرد و خاطرنشان ساخت: کار اقتصادی سخت تر از جنگ نیست، 
چگونه با اینکه در شرایط سخت تحریم با همه دنیای غرب و شرق 
جنگیدیم و پیروز شدیم امروز نمی توانیم اقتصادمان را مقاوم کنیم 
تا با کوچک ترین اخمی از سوی دش��منان دچار لرزش اقتصادی 

نشویم.
 باید روی پای خود بایستیم و ناف اقتصاد را از بند نفت جدا کنیم.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد بیرق انقالب اسالمی به دست 
صاحب اصلی اش حضرت امام عصر )عج( تحویل شود.

   به گزارش حماسه سازان، حس��ینعلی حاجی در مراسم تودیع و 
معارفه بخشدار جدید و قدیم شهرستان شاهین شهر و میمه، اظهار 
کرد: یکی از نیازهای اصلی و امروز جامعه برای مدیریت و پیشرفت 
کش��ور داش��تن همان ایثارگری ها و ازخودگذش��تگی های دوران 

انقالب و هشت سال دفاع مقدس است.
وی با بیان اینکه رمز پیروزی  ما درگذش��ته و حال در گرو کار برای 
خدا و بندگان خداوند متعال بوده است، افزود: نشان دادن کارآمدی 

نظام چشم طمع دشمنان را کور می کند.
نماینده مردم شاهین ش��هر، میمه و برخوار در مجلس با بیان اینکه 
ما مس��ئوالن باید برای مردم وق��ت بگذاریم و پاس��خگو و حالل 
مشکالت آن ها باشیم، تصریح کرد: ثواب این عمل کمتر از همان 
رشادت ها و ایثارگری های دوران انقالب و هشت سال دفاع مقدس 

نخواهد بود.
وی با بیان اینکه عمل ب��ه 24 بند اقتصادی مقاومت��ی تنها راحل 
برون رفت اقتصاد کشور از بحران است، ادامه داد: اگر هرکدام از ما 
مسئوالن بنا به وظیفه ای که در این 24 بند به عهده مان گذاشته اند 
عمل کنیم قطعًا کشور را از وابسته بودن به نفت و سلطه بیگانگان 

نجات خواهیم داد.

حاجی از معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان درزمینهٔ امنیت 
شهرستان های شاهین شهر، میمه و برخوار خواهان تقویت امکانات 

و منابع انسانی شد.
در پایان این مراس��م با حضور معاون سیاس��ی و امنیتی استانداری 
اصفه��ان، نماینده مردم شاهین ش��هر، میمه و برخ��وار در مجلس 
شورای اسالمی، امام جمعه، فرماندار و سایر مسئوالن محمود کیانی 
به عنوان بخشدار مرکزی شهرس��تان شاهین شهر و میمه معرفی و 
از زحمات محمدرضا اعتمادی بخشدار سابق این شهرستان تقدیر 

به عمل آمد.

   به گزارش حماسه سازان، حسینعلی حاجی در جمع فرماندهان و پایوران سپاه ناحیه امام صادق )ع(، اظهار 
داشت:  اقدام به موقع انجام ندادن در هنگام حادثه ضررهای زیادی را به انقالب زد و باید بدانیم غفلت بود 

که موجب بی بصیرتی شد.
وی با اشاره به مسائل  منطقه به ویژه کشورهای حاشیه و خبرهایی که در این مدت از سوریه، 
عراق، یمن و مسائل آن ها در جهان مخابره می شود افزود: پیروزی ایران به فرماندهی سردار 
سلیمانی در مقابله با داعش در عراق ستودنی است جایی که آن تحلیل گر عرب نوشت یک 
روزی بغداد پایتخت هدایت جنگ بر ضد ایران بوده ولی هم اکن��ون همان بغداد به مرکز 
فرماندهی سردار سلیمانی تبدیل شده است. نماینده مردم شریف شاهین شهر و میمه و برخوار 
در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه باید مسائل مربوط به کشور را ریشه یابی کرد، تصریح 
کرد: امروزه بخش زیادی از این معضالت اجتماعی را ماهواره هدایت می کند و می بایست با 
هوشیاری تمام مثل سال 88 بتوانیم از امتحانی که انقالب برایمان قرار داده سربلند بیرون 
بیاییم و 9 دی همان سال مردم با اقدام به موقع توانستند از خواص جامعه پیشی بگیرند.آقای 

حاجی در پایان به سؤاالت مختلف سیاسی و اقتصادی حضار پاسخ گفت.

  نماینده مردم شاهین ش��هر، میمه و برخ��وار در مجلس گفت: 
اشتغال مهم ترین مشکل حوزه برخوار و میمه است که این امر از 

حضور اتباع بیگانه در این منطقه ناشی می شود.
حس��ینعلی حاجی اظهار داشت: اش��تغال از مهم ترین مشکالت 
حوزه برخوار و میمه است و دلیل این امر به دلیل حضور تعداد زیاد 
اتباع بیگانه در این منطقه است که برخی مجوز کارهای مشخص 
را دارند اما تنها کاری که انجام نمی دهند همان ش��غل است و از 

طالفروشی تا سبزی فروشی اشتغال دارند.
وی با اش��اره به معضل بیکاری در حوزه انتخاباتی خود افزود: به 
همین دلیل افراد دارای فن همانند بنا، نقاش و غیره شغل خاصی 
ندارند و به جای آن ها به طور معمول اتباع افغانی بر سرکار می روند.

نماینده شاهین ش��هر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسالمی 
گفت: بدین ش��کل درحالی که تعداد اف��راد دارای تحصیالت در 
این منطقه باال رفته است به ازای هر خانواده یک تا دو لیسانس و 

فوق لیسانس بیکار داریم.
وی با اش��اره به اینکه به جهت بی آبی، فقر یک��ی از چالش های 
اساسی در این منطقه است، تأکید کرد: جایگزینی نوع درآمد توسط 

مسئوالن در این منطقه امری ضروری به نظر می رسد.
حاجی با بیان اینکه مسائل فرهنگی ازجمله چالش های این منطقه 
اس��ت، تأکید کرد: رش��د باالی طالق در این منطقه زنگ خطر 

دیگری است که به دلیل بی کاری شدت گرفته و زنان سرپرست 
خانوار را نیز افزایش داده است.

وی اضافه کرد: همچنین روستای موته از توابع برخوار و میمه تنها 
روستای این منطقه است که همچنان دارای معدود جوانانی است 
که روستایش��ان را ترک نکرده اند اما این روس��تا مورد بی مهری 

واقع شده است.
نماینده شاهین ش��هر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسالمی 
در زمینه عبور قطار سریع الس��یر از منطقه شاهین شهر نیز گفت:  
الزم است در این زمینه کار کارشناسی بیشتری انجام شود چراکه  
موجب لطمات اقتصادی، اجتماع��ی و فرهنگی برای این منطقه 

خواهد شد.
وی اضافه ک��رد: معتقدم برای مس��یریابی صحی��ح منطقه عبور 
مترو باید مطالعه و کارشناسی بیشتری انجام شود و از منطقه غیر 
هم س��طح عبور کند در غیر این صورت مترو دو منطقه مسکونی 
را از هم ج��دا و به دو بخش تقس��یم خواهد ک��رد و موجب ایجاد 

حاشیه نشینی در اطراف این خط می شود.
حاجی ابراز داشت: همچنین ایجاد ایستگاه قطار در کنار ورزشگاه 
نقش جهان مناسب نیست پیش��نهاد ما این است که ایستگاه قبل 
از رسیدن به نقاط مس��کونی شهرس��تان برخوار باشد تا به خوبی 

جمعیت را سرویس دهد.

 به گزارش حماسه سازان، حسینعلی حاجی نماینده مردم شریف شاهین شهر، میمه و برخوار، حجت 
السالم زهتاب نماینده ولی فقیه در هسا، محمدعلی سیرتی مدیرعامل شرکت صنایع هواپیماسازی 

ایران )هس��ا( و معاونین وی با خانواده مرحوم حسین رفیع زاده تکنسین فنی سانحه 
هواپیمایی مسیر تهران به طبس؛ در شاهین شهر دیدار و در جریان مسائل و مشکالت 

آن ها قرار گرفتند.
حاجی نماینده مردم شریف شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس در این دیدار اظهار 
کرد: رایزنی هایی را از طریق دس��تگاه قضایی جهت شناس��ایی عامالن این سانحه 
هواپیمایی انج��ام داده ام.  وی بابیان اینکه جلس��ات و پیگیری های مختلفی جهت 
محس��وب کردن عنوان ش��هید برای فرزندتان صورت گرفته ادامه داد: تالش من 
به عنوان خادم مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسالمی این است 
که فردای قیامت به کسی بدهکار نباشم. خانواده رفیع زاده در پایان این دیدار خواهان 

عنوان شهید برای فرزندشان، رفع بیکاری فرزندانشان و برقرار مستمری شدند.

 به گ��زارش حماسه س��ازان، نماین��ده مردم شهرس��تان های 
شاهین ش��هر و میمه و برخوار در مجلس شواری اسالمی ساعت 
15 روز دهم دی ماه 1393 با مع��اون رئیس جمهور و رئیس بنیاد 

شهید و امور ایثارگران دیدار و گفتگو کرد.
 آقای حاجی در این دیدار لزوم رس��یدگی جدی به مش��کالت  و 
نیازهای خانواده معظم شهدا، جانبازان و آزادگان را یادآوری کرد 

و خواستار توجه بیشتر به قشر ایثارگر شد.
حجت االسالم والمسلمین ش��هیدی نیز ضمن عرض خیرمقدم 
و تش��کر از عنایت ویژه آق��ای حاجی به ایثارگ��ران در خصوص 
موارد مطرح ش��ده توضیحاتی داد و دس��تور الزم برای پیگیری 

درخواست های سه ایثارگر حاضر در جلسه را صادر کرد.

   به گزارش حماسه س��ازان، ب��ه دنبال برگ��زاری آزمون 
اس��تخدامی در س��ال 1391 و ع��دم تعیین تکلی��ف آن ها 
پس از گذش��ت نزدیک به 3 س��ال، نماینده مردم ش��ریف 
شهرس��تان های شاهین ش��هر و میمه و برخوار در مجلس 
شورای اسالمی طی تذکر کتبی خواستار تعیین تکلیف آن ها 
شد.گفتنی اس��ت حجت االس��الم انصاری معاون پارلمانی 
رئیس جمهور طی نامه ش��ماره 111465 مورخ 93/10/15 
خطاب به دکت��ر نوبخت خواس��تار اق��دام در این خصوص 

شده است.

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس:

خواستار تسهیالت ارزان قیمت برای بخش کشاورزی و گلخانه ای شد

حاجی در جمع هزاران نفر از مردم شاهین شهر: 

لغو همه تحریم ها و امضای توافق در یک مرحله مورد تائید است

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس:

ایثارگری و ازخودگذشتگی های دوران
 هشت سال دفاع مقدس نیاز امروز جامعه است

حاجی مطرح کرد:

اشتغال مهم ترین چالش منطقه ماست 

تالش من به عنوان خادم مردم این است که 
فردای قیامت به کسی بدهکار نباشم

حاجی با معاون رئیس جمهور 
و رئیس بنیاد شهید و امور 

ایثارگران دیدار کرد

تکلیف شرکت کنندگان
 در آزمون استخدام 

استانداری ها و سایر 
دستگاه ها را مشخص کنید

به گزارش حماسه زان، حجت االسالم  دکتر حسن روحانی ساعت ۱۰ صبح روز پنج شنبه 93/۱۱/۱6 با حضور در شهر گرگاب، 
از شهرک گلخانه ای پارادایس بازدید کرد.

حاجی در آیینه رسانه ها:

غفلت موجب بی بصیرتی شد
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رئیس اداره بهزیستی گلپایگان خبر داد:
کمک 30 میلیون تومانی خیران 

در آیین گلریزان مددجویان 
بهزیستی گلپایگان

حس��ن مرادی گفت: در آس��تانه س��ال نو و با حضور خیران و 
مس��ئوالن گلپایگانی بیش از 30 میلیون تومان کمک مالی و 

غیرمالی در آیین گلریزان مددجویان بهزیستی جمع آوری شد.
      

برگزاري کنگره انجمن 
جغرافیایي ایران در نجف آباد

دوازدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ای��ران با عنوان آمایش 
سرزمین با الگوی ایرانی – اسالمی پیشرفت امروز در دانشگاه 

آزاد اسالمی نجف اباد برگزار شد.
      

راه اندازی سامانه بازرسی 
سطح ورق در واحد نورد سرد 

فوالد مبارکه
سامانه بازرسی س��طح ورق در واحد اسکین پاس شماره 2 شرکت 
فوالد مبارکه اصفهان نصب و راه اندازی شد. رییس واحدهای اسکین 
پاس و تمپرمیل ناحیه نورد سرد این شرکت امروز گفت: با دستیابی 
به دانش فنی نصب و راه اندازی این س��امانه به دست کارشناسان 
توانمند شرکت فوالد مبارکه از خروج 100 هزار یورو جلوگیری شد.

      

کمبود بیمارستان در مسکن مهر 
شهرستان لنجان

به گزارش خبرگزاری فارس از لنجان، غالمرضا اصغری پیش 
از ظهر امروز در نشست با قائم مقام وزیر بهداشت در فرمانداری 
شهرس��تان لنج��ان، اظهار کرد: یک��ی از معض��الت بزرگ در 
شهرستان لنجان کمبود بیمارستان در کنار مسکن های مهر است.

      

انتقاد نماینده فالورجان به 
تغییر مسیر آب زاینده رود

نماینده مردم فالورجان در مجلس شورای اسالمی به تغییر مسیر 
آب زاینده رود انتقاد کرد. ایران )ایسنا(، ناصر موسوی الرگانی در 
تذکر شفاهی امروز خود در مجلس شورای اسالمی گفت: قبل از 
ورود به فالورجان آب در زاینده رود است و بعد از فالورجان هم 
در زاینده رود آب است اما مسیر آب را با کانال منتقل کرده اند که 

این ظلم بزرگی به مردم فالورجان است. )ایسنا(
      

کشف شهر زیرزمینی در منطقه 
دامنه شهرستان فریدن

محمود سلیمی در گفت وگو با خبرنگار فارس در فریدن درباره 
دست کندهای کشف شده شهر دامنه در این شهرستان، اظهار 
کرد: طبق گفته اهالی و ریش سفیدان این شهر این دست کندها 

مربوط به 2 هزار سال پیش هستند.
      

شهرضا نخستین شهر مهاجرپذیر 
در استان اصفهان است

مصطفی اب��اذری در کارگروه فرهنگی، اجتماعی شهرس��تان 
ش��هرضا اظهار داشت: بر اس��اس آمار شهرس��تان شهرضا با 
نرخ مهاجرت 2/6 درصد نخستین ش��هر مهاجرپذیر در استان 
اصفهان است. رئیس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی شهرضا با 
اشاره به واگذاری مسکن مهر به افراد غیربومی تصریح کرد: در 
سال 91 بر اساس گزارش فرماندار وقت، 1500 واحد مسکونی 
مس��کن مهر بدون متقاضی بود و امروز این واحدها به واسطه 
مهاجرپذیری تکمیل ش��ده که در آینده مشکالت اجتماعی را 

به دنبال دارد.
      

روزانه 95 نفر به زندان های 
استان اصفهان وارد می شوند

رمضان امیری جلسه هیئت مدیره و هیئت امنای خیریه امام موسی 
کاظم )ع( با اش��اره به اینکه زندان ها با حجم ورودی و خروجی 
زندانیان به صورت روزانه، ماهانه و نیز س��االنه روبه رو هستند، 
اظهار کرد: 45 درصد از زندانیان مجرد و 55 درصد متأهل هستند 
که از این تعداد مجردان 20 درصد آن ها تنها نان آور خانه هستند.

      

مقبره امیر اویس سردار عصر 
صفوی در اردستان تخریب شد

محمدرضا صدوقی در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در اردستان با 
بیان اینکه امیر اویس سردار عصر شاه اسماعیل صفوی و حاکم 
اردستان در 17 رمضان سال 920 هجری قمری شهید شده و در 
گورستان موسوم به سلطان در غرب اردستان مدفون شد، اظهار 
داشت: مزار این سردار نامی دارای 2 سنگ عمودی و افقی هر 
یک به طول 2 نیم متر از جنس مرمر با تزئینات بسیار زیبا است. 
متأسفانه این مقبره در 17 دی سال 93 متجاوزان به آثار تاریخی 
پس از عب��ور از دیوار این مقبره اقدام به تخریب کامل س��نگ 

عمودی و واردکردن خساراتی به سنگ افقی.
      

راه اندازی نخستین مزرعه تولید و 
تکثیر فناورانه بز شیری در اصفهان

رئیس پژوهشکده زیست فناوری پژوهشگاه رویان در اصفهان 
به ایرنا گفت: اکن��ون 25 بز ش��یرده شبیه سازی ش��ده از نژاد 
»سانن« با شیردهی سه تا هفت کیلوگرم در روز در این مزرعه 

نگهداری می شود. 

  اگرچه »میمه« را تا مرکز اس��تان چندین فرس��خ و یا بهتر بگویم 
100 کیلومتر فاصله است اما ش��اهراه شمال- جنوب که از میان این 
شهر عبور می کند، آمدن در این خطه و دیدار از مناظر بدیعش را کاری 

ساده و آسان کرده است.
بخش »میم��ه« از ش��مال ب��ه دلیج��ان، از جنوب به شهرس��تان 
شاهین ش��هر و میمه، از غرب به نجف آباد و گلپایگان و از ش��رق به 

اردستان، نطنز و قمصر کاشان متصل می گردد.
آب وهوای س��رد و نیمه معتدل در دش��ت جلگه ای با ش��یب مالیم، 
تقریبا صفات خاص نواحي حاش��یه کویر را برای »میمه« به ارمغان 

آورده است.
بخش میمه داراي س��ه ش��هر به نام های میمه، وزوان، الیبید و دو 

دهستان به نام های و نداده و زرکان هست.
در »میمه«، هنر قالی بافی، مهم ترین صنعت دستی محسوب می شود 
و بیش تر اهال��ی در کارگاه ه��ای خانگی به بافت قالی مش��غول اند. 
قالی این منطقه از قدمت و اصالت خاصی برخوردار اس��ت تاجاییکه 
قالی های بافت »میمه« جنبه صادراتی داشته و براي صادرات به  جای 

جهان ارسال می شوند.
 این قالی ها دارای طرح کاش��ان و نقش های افش��ان، لچک ترنج، 
جنگلی و هم چنین ط��رح خاصی معروف به »میمه« هس��تند. البته 
عالوه بر قالی بافی، کرباس بافی نیز از درگذشته جزئي از صنایع دستی 

این شهر محسوب می شد.
»میمه« خطه ای اس��ت که با افتخار، میزباني از ادبا و نویسندگان و 
علماي بزرگي همچون مالمحمد باقر داراني، میرزا حس��ن شهیدي 
معروف به »صدراالسالم« متخلص به »طوبي« پدر استاد عبدالوهاب 
شهیدي، استاد موسیقي و آواز و نوازنده چیره دست »عود« در ایران 
را در سرلوحه خود دارد و مرحوم صادق هدایت در سفرنامه خود از آن 

به نیکي یادکرده است.
»میم��ه« داراي تاکس��تان های بس��یار غني و وس��یعي می باش��د. 
ناصرخسرو در سفرنامه خود به این مطلب اشاره نموده و یادآوري این 
نکته در سفرنامه ناصرخس��رو مبین کیفیت محصول انگور و قدمت 

تاریخي »میمه« است.
مناظر طبیعی و بدیعی که در »میمه« وجود دارد، گاه، هم آوردی چون 
دوربین های فیلم برداری کارگردانان عرصه فیلم سازی را هم به خود 
دیده است. فیلم »شاخه های بید« و سریال های »روزی روزگاری« 
و »تفنگ سرپر« در صحراهای »میمه« به چشم من و شما آمده اند.

اگرچه تاکنون نس��بت به این بخش تاریخی از اس��تان اصفهان کم 
مهری های بسیاری از سوی مسئولین صورت گرفته اما مردم نجیب 

این منطقه هیچ گاه خم به ابرو نیاورده اند.
در این دیار مکان های بس��یاری وجود دارد که بارها و بارها می تواند 
عطش نظاره مناظر بدیع درون ما را فرونشاند. به یاد داشته باشید که 
اگر در فصل زمستان، میمه را مقصد برنامه های گردشگری خود قرار 

می دهید، هوای سرد این منطقه با هیچ کس عقد اخوت نمی بندد.
و اما یکی از نقاطی که به خوانن��دگان عزیز توصیه می کند تحت هر 
ش��رایطی از آن دیدن نمایند منطقه کوهستانی »تخت سرخ« میمه 

اس��ت. منطقه ای که رصد زیباترین مناطق کویری را شاهد خواهید 
بود.

منطقه کوهستاني »تخت سرخ«:
در »تخت س��رخ« هم آغوش��ی یکي از زیباترین مناظر کوهستانی، 

کویري قابل مشاهده است.
اینجاست که آدمی به خوبی به چیره دستی خداوند در خلق مناظر بدیع 
پی می برد. جایی که با رفتن از یک س��و به سوی دیگر، منظره هایش 
از کویر خشک و س��وزان به دره و از دره به بیابانی بی آب وعلف تغییر 
رنگ می دهد. منظره ای که به گفته کارشناس��ان زمین شناسی، تنها 
در صحراي »نوادا«، دره »گرند کانیون« آمریکا نظیر آن وجود دارد 

و نه در هیچ کجاي دنیا.
طاقدیس های زمین شناسی با زیبایي منحصربه فرد خود، هر گردشگر 

اکوتوریسم را به سوی خود می کشاند.
اینجاست که اولین کاوش های منجر به کشف معادن طال در منطقه 
میمه انجام ش��ده و س��ند آن نیز در یک غار و یا بهت��ر بگویم حفره 
سطحي در دل تخته س��نگی کوچک به صورت کتیبه ای که مربوط 
به بیش از یک صد و پنجاه سال قبل اس��ت وجود دارد. این کتیبه نیز 
توسط دانش آموزان مدرسه دارالفنون کشف شده است. کتیبه سنگی 
که خط خوش نستعلیق میرزاحسن شهیدی )صدراالسالم(، بر روی 
آن سنگ، یادگاری اس��ت از زحمات بی شمار این عالم روحانی برای 

مردم و شهر »میمه«.
در همین بیابان کمی دورت��ر در فاصله نه چندان زی��اد از این کتیبه 

سنگی، تختی دیگر را می بینیم که محلی ها به نام 

 

»تخت ممجعفر« صدایش می زنند.
»ممجعفر« که مخفف »مالمحمدجعفر« است، یکي از آثار تاریخي 
پر رمز و راز منطقه میمه است که آثار حفاري و کنده کاری نیز بر روي 

این تخت دیده می شود.
تخت مالجعفر تپه ای سنگی مرتفع است که از هر طرف داراي حالت 
بریده بریده با دیوارهاي بلند و عمودي غیرقابل نفوذ است که در ضلع 
شمالي تخت، معروف به »بون یا بوم تخت«، منطقه »تخت سرخ« 

قرار دارد.
بر روي این تپه دو چاه مس��تطیلي در دل س��نگ حفاری شده که در 
اعماق حدود 7 متري و 5 متري به دو اتاق��ک راه می یابد. در انتها در 
عمق 3 متري هر یک به سه دهلیز و تونلی به ارتفاع 1/5 متر و عرض 
70 س��انتی متر با طول های مختل��ف به اض��الع دیواره های تخت، 
به صورت راهرو دهلیزي شکل باز و در انتها به مدخل دیده بانی در سه 

دیواره )جنوبي - غربي و شمالي( تپه ختم می شود.
وضعیت فیزیکي و موقعیت توپوگرافي تپه یا تخت مالجعفر به نحوي 
اس��ت که فقط از یک راه، آن هم راه باریک و صعب العبور با شیب تند 

می توان به باالي تخت دسترسي پیدا کرد.
بر روي تاج باالي تخت عالوه بر دو چاه، آثار ساختمان های سنگي 
و گلي نیز دیده می شود که به احتمال زیاد قلعه و برج و بارو بوده است. 
در افسانه های محلي، هر طایفه، فعالیت های انجام شده بر روي این 

تخت را به اجداد خود نسبت می دهد.
طایفه اي ادعا دارد که ج��د آن ها خان بزرگي بوده که عاش��ق دختر 

زیباي حاکم )اس��تاندار( اصفهان مي ش��ود به همین عل��ت ابتدا در 
باالي این تپه صعب العبور، محل های خفا و ایمن احداث کرده و بعد 
اقدام به دزدیدن دختر حاکم اصفهان مي کن��د و آن را با خود به این 
نقطه مي آورد. در تعقیب وي مدت ها این نقطه توسط نیروهاي حاکم 
اصفهان محاصره مي گردد اما به دلیل آذوقه کافي و وجود نگهبانان 
و صعب العبور بودن تپه، نیروهاي حاکم اصفهان موفق به آزاد نمودن 
دختر حاکم نمي ش��وند تا این که به ترفندي محمدجعفر تطمیع و از 

تخت به زیر کشیده مي شود و به دار مجازات آویخته مي شود.
بعد از مرگ��ش از همس��ر وي دختري ب��ه دنیا مي آید ک��ه نامش را 
»صنمبر« مي نهند. به میمنت تولد این طفل چشمه اي که در کنار آن، 
همس��ر مالمحمد جعفر زایمان مي کند »چشمه صنمبر« نام گذاری 
مي ش��ود. چش��مه صنمبر در دامنه غربي کوه بیدک در ضلع شمالي 

تخت مالمحمدجعفر قرار دارد.
اگر خاطرتان باشد در سریال »روزی روزگاری« این موضوع توسط 
جناب آقای امرا... احمد جو به تصویر کش��یده ش��ده ب��ود. جایی که 
مردابیگ )مرحوم خس��رو ش��کیبایی( بر روی همین تخت به کمین 

کاروانیانی نشسته بود که از پایین تخت عبور می کردند.
در حفاری هایی که توس��ط قاچاقچیان عتیقه جات در منطقه صورت 
گرفته تاکنون سکه های دوره ش��اهپور ذواالکتاف و سکه های دوره 
هخامنشي کشف ش��ده که در س��ال 1376 حدود هزار سکه از آن ها 
توسط مأمورین محیط بان منطقه حفاظت ش��ده موته از قاچاقچیان 
کش��ف، ضبط و تحویل اداره کل میراث فرهنگي اس��تان اصفهان 

گردید.
در خاک برداری از کف چاه های تخت محمدجعفر که در سال های 80 
تا 85 انجام شده تاکنون عالوه بر ظروف سفالین شکسته ساده و نگاره 
دار، تعدادي سرنیزه سفالین و یک پیکان مفرغي کشف گردیده است.

ظهور مفرغ در ایران حدود دو هزار سال پیش از میالد بوده و موجب 
تکمیل روش ایجاد و تحصیل اشیاء فلزي گردیده است.

»میمه« ریش��ه در تاریخ دارد تا جایی که دکتر احمد امین پور رئیس 
وقت س��ازمان میراث فرهنگي، گردش��گري و صنایع دستی استان 
اصفهان با ارزیابي مثبت فضاي طبیعي میمه براي ایجاد اکوموزه گفته 
است: وجود محوطه های باس��تاني، آثار تاریخي و طبیعي میمه ثابت 
می کند میمه یکي از سکونت گاه های کهن و باستاني فالت ایران و 
جهان است و خود این مس��ئله به تنهایی کافی است تا جایگاه اصلي 

این منطقه در تاریخ مشخص شود.
آری به نظر من دریافت مناس��ب و حس جاذبه های طبیعي بس��یار 
زیباي این منطقه، با دوربین های عکاس��ي و فیلم برداری غیرممکن 
اس��ت. اس��تعدادهاي زیاد موجود در میمه، فضایي عالي براي جذب 

پژوهشگران و گردشگران ایجاد کرده است.
بیابان های این منطقه در فصل های بهار و تابس��تان بهترین گزینه 

براي شب را به صبح رساندن در طبیعت آزاد است.
در همه منطقه میمه آسمان هم به شما نزدیک تر است.

 فقط...
 کافي است دست دراز کنید تا ستاره ها را بچینید.

استان 

اخبار کوتاه از سراسر استان

رصد زیباترین مناظر کویري در »میمه«

آری اینجـا  »میمـه«  است، شهـر من!
 »میمه« را می توان در منتهی الیه ش�مال اصفهان بین دو رش�ته کوه زاگرس مرکزي و کرکس با ارتفاع متوسط ۱985 متر و 

حداکثر 34۱3 متر از سطح دریا، به عنوان بلندترین گذرگاه تاریخ در پهنه استان زرخیز اصفهان به نظاره نشست.

 فرماندار شهرس��تان برخوار گفت: تمهیدات الزم توسط کارگروه 
تنظیم بازار در خصوص خرید ش��ب عید مردم در سطح شهرستان 

به عمل آمده است.
محمدرضا عبدانی با بیان اینکه تمهی��دات الزم در خصوص خرید 
شب عید مردم در سطح شهرستان برخوار به عمل آمده است، اظهار 
کرد: جلس��ه اعضای کارگروه تنظیم بازار شهرس��تان که در محل 
سالن جلس��ات فرمانداری برخوار برگزار ش��د، مصوبات خوبی را به 

همراه داشت.
وی با اش��اره به مصوبات اعضای کارگروه تنظیم بازار شهرس��تان 
برخوار ادامه داد: مشخص شد که 15 غرفه جهت عرضه میوه شب 
عید )سیب و پرتقال( از بیست و ششم اسفندماه سال جاری در سراسر 

شهرستان برخوار برپا می شود.
فرماندار برخ��وار افزود: افرادی ک��ه مایل به گرفتن غرفه هس��تند 
می توانند از طریق هماهنگی با اتحادیه خواروبار نس��بت به تحویل 

غرفه اقدام کنند. 
وی در ادام��ه خاطرنش��ان ک��رد: در رابطه ب��ا س��فرهای نوروزی 
پیش بینی ش��ده در ورودی ش��هرهای دولت آباد و خورزوق از توابع 
شهرستان با زدن چادرهای راهنمایی مس��افران نوروزی و در کنار 
آن با برپایی غرفه های صنایع دستی از مس��افران نوروزی پذیرایی 

به عمل آید.
عبدانی تصریح کرد: با هماهنگی شورای اسالمی شهر، شهرداری و 
آموزش وپرورش شهرستان برخوار چند مدرسه و مکان مناسب جهت 

اسکان مسافران نوروزی تهیه و تدارک دیده شده است.
وی بیان ک��رد: برنامه خاص��ی برای برپای��ی نمایش��گاه بهاره در 
س��طح شهرس��تان وجود ندارد، چراکه نیاز اصلی شهرستان همان 

بازارچه های میوه و تره بار شب عید است.
فرماندار برخوار با بیان اینکه چند اکیپ متشکل از نمایندگان سازمان 
بازرسی، بهداش��ت و اتحادیه و اصناف بر بازار شب عید شهرستان 
برخوار نظارت خواهند داشت، تأکید کرد: با هرگونه تخلف با قاطعیت 
برخورد و خاطیان امر را به مراجع ذی رب��ط قضایی معرفی خواهیم 

کرد.
 وی همچنی��ن ی��ادآور ش��د: در ای��ن زمین��ه ش��ماره تلف��ن

 45860270 - 031 اتاق رسیدگی به شکایت ها و انتقادهای مردمی 

و همچنین سامانه تلفنی 124 سازمان بازرسی به صورت شبانه روزی 
در خدمت مردم شهرستان برخوار هستند.

عبدانی اظهار کرد: برنامه ریزی شده اس��ت برخی از اصناف ازجمله 
آپاراتی ها، نانوایی ها، رستوران ها و سوپرمارکت ها و همچنین بانک ها 
و درمانگاه ها به صورت کشیک و ش��بانه روزی به مردم و مسافران 

خدمات ارائه کنند.
وی با اشاره به صنایع دستی شهرستان برخوار، تصریح کرد: 35 قلم 
از صنایع دستی اصفهان ازجمله سفره قلمکاری، میناکاری، فیروزه 
کاری، منبت کاری و... که در بازار میدان امام )ره( به فروش می رسد 
تولیدات کارگاه های واقع شده در شهرس��تان برخوار به خصوص در 

شهر خورزوق است. 
فرماندار برخوار در پایان اضافه کرد: در بحث امداد جاده ای از سمت 
شهرستان اردس��تان و داخل خود مجموعه شهرستان برخوار تدابیر 
خاصی از جمله اس��تقرار اکیپ های امداد جاده ای هالل احمر پایگاه 

ثابت و غیرثابت اتخاذشده است.

 فرماندار برخوار:
تمهیدات الزم در خصوص خرید شب عید مردم به عمل آمده است

  مس��عود ش��فیعی در س��الن همایش های فرمانداری شهرس��تان 
شاهین ش��هر و میمه در مراس��م افتتاحیه آموزش��کده فنی و حرفه ای 
شاهین شهر ضمن گرامیداشت دهه مبارک فجر اظهار کرد: خودباوری 
در رأس همه امور قرار دارد.وی با اش��اره به وجود فعالیت 2400 واحد 
صنعتی در شهرستان شاهین شهر و میمه افزود: صنایع مستقر در این 
شهرستان باید نیازهای خود را به آموزشکده ها و دانشکده های فنی و 
حرفه ای ما در استان اصفهان اعالم کنند تا برحسب این نیازها ما بتوانیم 
نیروی ماهر برای فعالیت در صنایع آن ه��ا تعلیم و تربیت کنیم.رئیس 
دانشگاه فنی و حرفه ای کشور ادامه داد: ما از نمایندگان مجلس خواهان 
تصویب ماده 23 که موجب جدایی آموزش��کده های فنی و حرفه ای از 

آموزش وپرورش می شود را هستیم.
وی گفت: نزدیک به 168 آموزشکده و دانشکده فنی و حرفه ای در سطح 
کشور وجود دارد که از این تعداد 50 آموزشکده آن دخترانه است. در واقع 

این همان فعالیتی است در راستای تک جنسیتی کردن دانشکده ها.
ش��فیعی با بیان اینکه حدود 170 هزار دانش��جو در این آموزش��کده و 
دانشکده های فنی و حرفه ای سراس��ر کشور مشغول تحصیل  هستند 
تصریح کرد: در استان اصفهان 11 آموزشکده و دانشکده فنی و حرفه ای 
وجود دارد که 13 هزار دانشجو در آن مشغول فراگیری مهارت های فنی 
و حرفه ای هستند.وی با بیان اینکه دانشگاه فنی و حرفه ای یک دانشگاه 
کارآمد و تقاضا محور است خاطر نشان کرد: امروزه این دانشگاه با کمبود 

بودجه مواجه است لذا در همین راستا نیاز به حمایت های دولت، مجلس 
و بخش خصوصی داریم.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای کشور با بیان اینکه خیرین باید در تجهیز 
دانشکده های فنی و حرفه ای کشور به کمک ما بیایند به برگزاری کنگره 
همکاری دولت، صنعت و دانش��گاه در نیمه دوم اسفند ماه سال جاری 
جهت توسعه ملی کشورمان اشاره کرد و ادامه داد: هجدهمین کنگره 

همکاری دولت، صنعت و دانشگاه دارای سه میزگرد مهم است.
وی  با تش��کر از مس��ئولین ش��هر و شهرس��تان که در راه اندازی این 
آموزشکده تالش کردند افزود: تشکر اصلی را باید از آقای حاجی کرد، 
ایشان به طورجدی وارد گود ش��دند و خیلی شفاف عرض می کنم اگر 

ایشان نبود مجوز نمی دادیم.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای کشور:

اگر پیگیری های آقای حاجی نبود مجوز تأسیس 
آموزشکده فنی شاهین شهر صادر نمی شد

  علیرضا بصیری  با بیان اینکه تمهیدات الزم در خصوص خرید 
شب عید مردم در سطح شهرستان شاهین شهر و میمه به عمل آمده 
است، اظهار کرد: با س��تاد اسکان و اس��تقبال از مسافران نوروزی 
اس��تان هماهنگی های الزم صورت گرفته و وظای��ف و تکالیف 
دستگاه های مربوطه شهرستان مشخص گردیده است. وی افزود: 
برنامه ریزی شده اس��ت مس��افرانی که در ایام نوروز به شهرستان 
شاهین شهر و میمه سفر می کنند توسط شهرداری ها و دهیاری ها به 
آن ها خدمات ارائه شود تا به راحتی بتوانند از اماکن تاریخی و زیارتی 

و گردشگری بازدید به عمل آورند.
فرماندار شاهین شهر و میمه با بیان اینکه ظرفیت های بسیار فراوانی 
درزمینه گردش��گری ازجمله ارگ زیب��ای مورچه خورت، معماری 
زیبای شاهین شهر، موزه مردم شناسی شاهین ش��هر، میمه و گز، 
کاروان سرای عباسی و ... در س��طح شهرستان وجود دارد، تصریح 
کرد: هم اکنون 6 شهر و 19 روستای این شهرستان آماده پذیرایی 
از مسافران نوروزی هستند و هرکدام به نوبه خود دارای جاذبه های 
توریس��تی و گردش��گری  هس��تند.وی با بیان اینکه گز سوغات 
شهرستان شاهین شهر و میمه است، گفت: دو کارگاه تولیدی بزرگ 

گز استان اصفهان در سطح این شهرستان فعالیت می کنند.
بصیری ادامه داد: در نظر داریم تمهیدات ویژه ای برای خریدهای 

شب عید مردم شاهین شهر و میمه در نظر بگیریم که ازجمله آن ها 
برپایی نمایشگاه های بهاره و عرضه میوه به نرخ مصوب دولتی است.

وی با بیان اینکه بازرسان ما با هرگونه تخلف با قاطعیت برخورد و 
خاطیان امر را به مراجع ذی ربط قضایی معرفی خواهند کرد، تأکید 
کرد: مردم می توانند با شماره تلفن 45221000 – 031 و یا با سامانه 
تلفنی 124 سازمان بازرسی هرگونه شکایت و انتقاد خود را مطرح 
کنند.فرماندار شاهین شهر و میمه افزود: برنامه ریزی شده است در 
ایام نوروز برخی از اصناف ازجمله آپاراتی ها، نانوایی ها، رستوران ها و 
سوپرمارکت ها و همچنین بانک ها و درمانگاه ها به صورت کشیک و 

شبانه روزی به مردم و مسافران خدمات ارائه کنند.

فرماندار شاهین شهر و میمه:

6 شهر و 19 روستای شاهین شهر و میمه آماده 
پذیرایی از مسافران نوروزی هستند
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  حس��ینعلی حاجی درباره روند بررس��ی جزئیات بودجه سال آینده 
کشور، اظهار کرد: پیشنهاد اخیر دولت برای بنزین تک نرخی و یارانه 
35 روزه حذف شده اما بنا شده که دولت روند پرداخت یارانه به مردم 

را همچون امسال ادامه دهد.
وی با بیان اینکه هنوز مجلس شورای اس��المی به نتیجه قطعی در 
مورد قیمت تمام شده بنزین نرسیده است، افزود: کسری واقعی بودجه 

سال آینده کشور 89 هزار میلیارد تومان نیست.
نماینده مردم شاهین ش��هر، میمه و برخ��وار در مجلس تصریح کرد: 
درعین حال با اصالحاتی که در بخش��ی از بودجه س��ال آینده کشور 
صورت گرفت تالش شد که با سیاست های ابالغی اقتصاد مقاومتی 

از سوی مقام معظم رهبری هم خوانی داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: آن بخشی از بودجه هم که نتوانسته بود خود را با 
سیاست های اقتصاد مقاومتی وفق دهد تالش شد دولت آن را در قالب 

یک بسته پیشنهادی در الیحه بودجه سال آینده کشور لحاظ کند.
حاجی ادامه داد: وظیفه دولت است که بنیان و یا به  نوعی خمیرمایه 
بسته پیشنهادی در الیحه بودجه سال آینده را بر اساس سیاست های 
اقتصاد مقاومتی بیاورد و آنچه را نیاز به بررسی و اصالح دارد، مجلس 

انجام دهد.
وی با بیان اینکه قیمت نفت در بودجه س��ال آین��ده 40 دالر در نظر 
گرفته شده و به جهت کاهش قیمت نفت اتکا به آن نیز خواه وناخواه 
افزایش پیدا می کند، گفت: در ش��رایط کنونی وضعی��ت بازار نفت، 

نمی شود کاری جدی تر از این انجام داد.
عضو هیئت رئیسه کمیس��یون برنامه وبودجه مجلس اظهار کرد: اگر 
اراده ای در دول��ت به وجود آید ت��ا ارتباط نفت و بودج��ه را قطع کند 
و مجلس نیز دول��ت را همراهی کرده و برخ��ی از هزینه های جاری 
کاهش یابد و حق��وق دولت از اف��رادی که فرار مالیات��ی دارند پس 
گرفته شود، قطعًا خواهیم توانس��ت اتکای دولت به درآمدهای نفتی 

را کاهش دهیم.

وی با بیان اینکه تعداد زیادی از تبصره الحاقی که مغایر قانون اساسی 
بود و هیچ گونه ربطی با بودجه س��ال آینده کشور نداشت حذف شد، 
یادآور شد: الیحه قانون بودجه جای قانون گذاری جدید نیست، بلکه 
باید انعکاس کّمی اجرای قوانین موجود باشد تا ثبات به جامعه القا شده 
و اطمینان برای سرمایه گذاری را افزایش دهد، مسیر سوءاستفاده و 
بی انضباطی مالی را تنگ سازد و از اتالف منابع محدود دولت بکاهد.

حاجی با بیان اینکه درآمدها تنها شامل مالیات نیست بلکه منابع دیگر 

از جمله واگذاری س��هام مش��ارکت از طریق دولت، فروش برخی از 
شرکت های دولتی، کسب سود حاصله از سهام دولت و شرکت های 
دولتی نیز از این دست به حساب می آید، تصریح کرد: همه این ها به  

نوعی منابع درآمدی برای دولت به شمار می آیند.
وی با بیان اینکه در کنار درآمدهای مالیاتی نفت و گاز بخشی از این 
بودجه را تأمین می کند، گفت: طی چند روز گذشته 20 دالر به قیمت 
کاهش یافته نفت افزوده شده و قیمت نفت به مرز 60 دالر رسیده است 

که کارشناسان پیش بینی می کنند این روند صعودی باشد.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه وبودجه مجلس با اشاره به اینکه 
15 هزار میلیارد تومان برای جبران خس��ارت های ناش��ی از کاهش 
قیمت نفت در بودجه س��ال آینده پیش بینی ش��ده اس��ت، ادامه داد: 
چنانچه قیمت کاهش یافته نفت در س��ال آین��ده افزایش یافت مبلغ 

ذکرشده صرف پروژه های نیمه تمام در کشور خواهد شد.
وی با بیان اینکه فروش اوراق مش��ارکت نشان از سالمت اقتصادی 
یک کش��ور اس��ت، گفت: زمانی که مردم مبادرت ب��ه خرید اوراق 
مش��ارکت می کنند در واقع بهترین محل برای س��رمایه گذاری در 

پروژه های عمرانی کشورشان را انتخاب کرده اند.
حاجی با بیان اینکه س��ود فروش اوراق مش��ارکت چیزی در حدود 
25 درصد پیش بینی ش��ده اس��ت، تأکید ک��رد: مردم ب��ه  جای آنکه 
پول خود را در بانک ها س��رمایه گذاری کنند آن را در تولید و اشتغال 
کشور سرمایه گذاری می کنند که خود نشانه خوبی از پویایی و رونق 
اقتصادی کشور است که می تواند ازیک طرف نقدینگی را در جامعه 
کم کند و از طرف دیگر گام های خوبی در راستای عمران، آبادانی و 

سازندگی کشور برداشته شده است.
وی ادامه داد: در صندوق توس��عه ملی محلی برای تأمین ارز افرادی 
که در جهت تولید بنا دارند س��امانه ها و دستگاه های مورد نیاز کشور 
را وارد کنند ق��رار داده و چنانچه این اتفاق بیفتد نش��انه ای از بهبود 

وضعیت کشور است.
نماینده مردم شاهین ش��هر، میمه و برخ��وار در مجلس تصریح کرد: 
امسال کمیسیون تلفیق شکل تازه ای نسبت به سال گذشته گرفت که 
متشکل بود از 29 عضو کمیسیون برنامه  و بودجه که از هر کمیسیون 

دیگر دو نفر بدان اضافه می شدند که جمعًا 55 نفر بودند.
وی افزود: سهم کمیسیون برنامه  و بودجه را به 9 نفر کاهش دادند و در 
عوض سهم هر کمیسیون دیگر را به سه نفر رساندند و البته این کار با 

منطق تشکیل کمیسیون بودجه ناسازگار است.

اقتصادی

عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه  و بودجه خبر داد:

سود ۲5 درصدی اوراق مشارکت در سال آینده
پیشنهاد اخیر دولت برای بنزین تک نرخی و یارانه 35 روزه حذف شده اما بنا ش�ده که دولت روند پرداخت یارانه به مردم را 

همچون امسال ادامه دهد.

    حجت السالم احمد سالک کاشانی امروز در گفت وگو با خبرنگار حماسه سازان درباره 
مسائل و مشکالت اخیر گروه صنعتی گیتی پسند، اظهار کرد: فعالیت گروه صنعتی گیتی 

پسند مصداق یک حرکت اقتصاد مقاومتی بزرگ در کشور است.
وی با بیان اینکه یکی از مؤلفه های اقتصاد مقاومتی شرکت مردم است، افزود: همه 38 

کارخانه جات گروه صنعتی گیتی پسند با مشارکت مردم اصفهان می چرخد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس ب��ا بیان اینکه نزدیک به 5 ه��زار کارگر در این گروه 
صنعتی مشغول کار هستند، تصریح کرد: اکثر شرکت های گیتی پسند را نیروهای جوان، 

مؤمن و معتقد به اسالم و ارزش های اسالمی تشکیل می دهد.
وی گفت: محصوالت صنایع گیتی پسند عالوه بر رفع نیاز داخلی به چند کشور آسیایی 

و اروپایی نیز صادر می شود.س��الک کاش��انی با بیان اینکه نزدیک 27 هزار نفر از مردم 
اصفهان در این طرح اقتصاد مقاومتی سرمایه گذاری و مشارکت داشته اند، ادامه داد: در 
چند سال گذش��ته به خاطر یک گزارش غیر کارشناسی و به علت یک سری مشکالت 
ارزی- بانکی و پدید آمدن شرکت های رقیب این عوامل تا حدودی توانستند از پیشرفت 

این حرکت عظیم اقتصاد مقاومتی بکاهند.
وی بیان داشت: در پی این اتفاقات سرمایه گذاران اصفهانی خواهان گرفتن حق وحقوق 
عامه خود ش��دند، لذا برنامه ریزان گروه صنعتی گیتی پس��ند توانس��تند از فروش سود 

محصوالت کارخانه های سرمایه نزدیک به 7 هزار نفر سرمایه گذار را پرداخت نمایند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس با بیان اینکه پیشنهادش��ده اس��ت سهام خاص گروه 

صنعتی گیتی پسند تبدیل به سهام عام ش��ود، اظهار داشت: سرمایه گذاران می تواند در 
سهام عام شرکت کنند.

وی با بیان اینکه هم اکنون نزدیک به دو سال اس��ت با تمام قدرت و با دو هدف مسائل 
و مش��کالت این گروه صنعتی را پیگیری می کنم تا از بیکار ش��دن 5 ه��زار نفر کارگر 
این صنایع جلوگیری ش��ود، خاطرنشان کرد: تعطیل نش��دن کارخانه ها و جلوگیری از 

بحران های بالقوه و بالفعل ازجمله اهداف این پیگیری ها به شمار می آید.
س��الک کاش��انی تصریح کرد: برای ادامه فعالیت گروه صنعتی گیتی پس��ند در زمان 
دولت دهم موافقت شد که بانک مرکزی رقمی نزدیک به 200 میلیارد تومان به عنوان 
تسهیالت به این گروه صنعتی اعطا کند و مصوبه آن نیز در هیئت دولت به تصویب رسید 

ولی به دالیل نامعلومی آقای احمدی نژاد از امضاء آن سر باز زد.
وی با بیان اینک��ه هم اکنون مع��اون اول رئیس جمهور دولت یازده��م موافق اعطای 
تسهیالت به این گروه صنعتی است، بیان داشت: این خبر خوش را هم به مردم اصفهان، 
هم به س��رمایه گذاران و هم به کارگران گروه صنعتی گیتی پسند می دهم که به زودی 
تسهیالتی از سوی دولت به کارخانه های گیتی پسند جهت ادامه فعالیت و برون رفت از 

بحران تعلق خواهد گرفت.
نماینده مردم اصفهان در مجلس ادامه داد: با اعطای این تس��هیالت از سوی دولت دو 
مشکل گروه صنعتی گیتی پسند که عبارت از تهیه مواد اولیه برای کارخانه های و دوم 

سرمایه گذرانی که شدیدا به پول خود نیاز دارند برطرف خواهد شد.
وی در پایان با بیان اینکه سرمایه گذران مختلفی برای سرمایه گذاری در گروه صنعتی 
گیتی پس��ند اعالم آمادگی کرده اند، افزود: با اطالعی ک��ه از تالش های هیئت مدیره 
شایسته و سالم صنایع گیتی پسند سراغ دارم مردم نباید نگران از بین رفتن سرمایه های 

خود باشند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس:
از اعطای تسهیالت دولت به گروه صنعتی گیتی پسند برای خروج از بحران خبر داد

  فض��ل اهلل کفیل در نشس��ت س��تاد اجرایی خدمات س��فر 
شهرستان اصفهان که با حضور مدیران شهرستان و شهرداران 
برگزار ش��د، اظهار داشت: در این س��تاد نزدیک به 30 دستگاه 
اجرای��ی هم��کاری می کنند و 150 ه��زار نفر هر ش��ب آماده 
خدمات دهی هس��تند. وی با بیان اینکه امسال چادر خواب در 
اصفهان نخواهیم داش��ت، تصریح کرد: مراکز اقامتی مناسبی 
برای این مس��افران در نظر گرفته شده و مس��افران می توانند 
عالوه بر بازدید از مکان های تاریخی و گردشگری شهر اصفهان 
از مکان های دیدنی شهرستان های استان و شرق اصفهان نیز 

دیدن کنند. 
فرماندار شهرس��تان اصفهان تصریح کرد: سال گذشته روزانه 
حدود 5 هزار نفر از ورزنه بازدید کردند و سال گذشته اصفهان 
میزبان یک میلیون و 800 هزار نفر بود که این مس��ئله امسال 
افزایش می یابد. وی درباره افزایش میزان مسافرت های نوروزی 
به اصفهان و اهمیت این مسئله تصریح کرد: پیش بینی می شود 
در سال جدید این تعداد 20 درصد افزایش داشته باشد و استقبال 

مسافران نوروزی از اصفهان افزایش یابد. 
کفیل با بیان اینکه در سال جدید اتفاق مهمی رخ می دهد، افزود: 
آب زاینده رود در ایام نوروز باز می ماند و احتم��ال دارد تا اوایل 

خرداد این روند ادامه داشته باشد.

  محمدباقر نوبخت با اعالم اینکه براس��اس برنامه ریزهای 
صورت گرفته و با تامین بودجه مورد نی��از، بیش از 38 هزارنفر 
از جوانان کشور به اس��تخدام دولت در خواهند آمد، گفت: البته 

سیاست دولت در استخدام، کم کردن حجم دولت است. 
سخنگوی دولت ادامه داد: افرادی که در گذشته برای استخدام 
امتحان و آزمون داده بودند اما بودجه الزم برای بکارگیری آنان 
تامین نشده بود، در بودجه سال آینده تامین اعتبار شده و ادارات 
و استانداری ها می توانند از اکنون تشریفات الزم برای استخدام 

را انجام دهند. 
وی با بیان اینکه تورم در کش��ور هنوز باال است و فقط از رشد 
منفی اقتصاد تا حدودی کاسته شده است، افزود: دولت توانسته 
نسبت به سال های گذش��ته تورم را کنترل و از رشد منفی آن 

بکاهد. این روند کاهش تورم ادامه خواهد داشت. 
معاون رئیس جمهور با بیان اینکه در حال حاضر نرخ تورم حدود 
15 درصد اس��ت، ادامه داد: دولت در مهار تورم نقطه به نقطه، 
سالیانه و ماهانه نسبت به سال و ماه مشابه کنترل مناسبی داشته 
اما باید تورم را تک رقمی کن��د و این ایده آل ترین هدف دولت 
است. نوبخت با یادآوری اینکه تالش ریاست جمهوری و دولت، 
مهار تورم و رونق بخش تولید اس��ت، افزود: باید منابع مالی به 
سمت و سوی تولید سوق پیدا کنند و میزان عرضه از تقاضا بیشتر 

باشد تا کشور از تورم ساختاری نجات یابد. 
سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه دولت قصد ندارد از بانک ها 
استقراض کند، افزود: اینگونه استقراض ها خود زمینه ساز تورم 
و رشد نقدینگی می شود و چنین سیاستی در برنامه های کالن 

و کوتاه مدت دولت جای ندارد. 
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در بخش دیگری 
از سخنان خود با تاکید بر اینکه دولت سعی دارد در اصالح قیمت 
حامل های انرژی کمترین فشار را بر مردم وارد کند، افزود: در 
صورتی که منافع اقتصاد کالن کشور بر ضرورت اصالح حامل 
های انرژی باشد، باید این اقدام را عملی کرد اما این اصالحات 

با شیبی مالیم عملیاتی می شود.

فرماندار اصفهان:
جریان آب زاینده رود

 در ایام نوروز تداوم می یابد

نوبخت اعالم کرد:
دولت سال آینده

 3۸ هزار نفر را استخدام می کند

  حسینعلی حاجی  اظهار کرد: در 9 ماهه ابتدایی سال جاری 
به 216 کیلوگرم رسیده که در مقایسه با مدت مشابه در سال 

گذشته رشد 21 درصدی را نشان می دهد.
وی افزود: مجتمع یاد ش��ده در 9 ماهه امس��ال به میزان 24 
درصد بیش از برنامه مصوب ش��مش طال تولی��د کرد و این 
در حالی است که در مدت مش��ابه سال گذشته 178 کیلوگرم 
ش��مش طال تولید کرده ب��ود. نماینده مردم شاهین ش��هر در 
مجلس شورای اسالمی اظهار کرد:  حدود دو میلیون تن سنگ 
طال در معادن موت��ه وجود دارد و تا پایان س��ال 1394 حجم 
ذخایر احتمالی معادن ای��ن مجتمع به بیش از یک میلیون تن 

طال می رسد.
وی با بیان اینکه مس��احت معدن موته حدود 25 کیلومترمربع 
برآورد شده که در آن حدود دو میلیون تن سنگ طال وجود دارد، 
افزود: در صورت اس��تخراج علمی و تکنولوژیکی در هر سال 

400 تا 500 کیلوگرم طال از این معادن برداشت خواهد شد.
حاجی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه اکتشافات 
تکمیلی منطقه چ��اه خاتون در حال اجراس��ت، تصریح کرد: 
انتظار می رود با راه اندازی طرح استحصال طال از مواد معدنی 

کم عیار، میزان تولید س��االنه این مجتمع ب��ه 120 کیلوگرم 
افزایش یابد.

نماینده مردم شاهین شهر و میمه در مجلس شورای اسالمی 
خاطر نشان کرد: با توجه به اظهارنظرهای مدیران این مجتمع 
پیش بینی می شود تا پایان س��ال 1394 حجم ذخایر احتمالی 

معادن این مجتمع به بیش از یک میلیون تن طال برسد.
وی با بیان اینکه برخی دیگ��ر از ذخائر معادن مجتمع طالی 
موته رو به اتمام اس��ت، اظهار کرد: از طری��ق وزارت صنعت 
معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط زیست و استانداری 
اصفهان پیگیری هایی جهت ادامه اکتش��افات در این محل 

انجام داده ایم.
حاجی با بیان اینکه روزانه حداقل یک کیلو طال از معادن موته 
استخراج می شود، خاطر نش��ان کرد: در صورت ادامه نیافتن 
اکتشافات معادن طال نزدیک به 400 نفر کارگر این مجتمع از 

ادامه فعالیت بیکار می شوند.
به گزارش حماس��ه س��ازان، معدن ط��الی موت��ه در 270 
کیلومتری جنوب غرب تهران و ش��مال غرب��ی بخش میمه 

قرار دارد.

  داریوش امانی در حاشیه بازدید از کالس های آموزشی  پرسنل پلیس راه 
استان اصفهان اظهار داشت: تمام تالش اداره  کل حمل و نقل و پایانه های 
استان ، بر این اس��ت که امکانات مناسب و در خور ش��أن استان اصفهان و 

همچنین همکاران فعال در پلیس راه را فراهم کند.
وی با بیان اینک��ه در حال حاضر پلی��س باید خود را به اب��زار و تجهیزات 
امروزی و مدرن مجهز کند، چرا که شیوه های سنتی دیگر، جواب گو نیست، 
افزود: ITS، دوربین ه��ای نظارت تصویری ، دوربین های سرعت س��نج ، 
WIM و تردد ش��مار و امکاناتی از ای��ن قبیل باید مد نظر ق��رار گرفته و 
عملیاتی ش��وند. مدیر کل حمل و نقل و پایانه های اس��تان اصفهان بیان 
داش��ت: امیدواریم، مانیتورینگ قرارگاه پلیس راهنمایی و رانندگی استان 
تا پایان سال فعال شده و تصاویر دوربین هایی که در حال حاضر داریم، در 

اختیار همکاران ما قرار گیرد.

وی با بیان اینکه اعتبارات تعلق گرفته به توسعه حمل و نقل استان اصفهان 
در س��ال 93 مناس��ب بود، تصریح کرد: ایجاد قرارگاه حم��ل و نقل، یکی 
دیگر از برنامه های اداره کل حمل و نقل و پایانه های اس��تان اصفهان بوده 
و قرار است تا پایان امسال با همکاری فرماندهی انتظامی استان اصفهان 
عملیاتی شود. امانی گفت: دو پاسگاه پلیس در محورهای اصفهان- شیراز 
و اصفهان- تهران نیاز به تخریب و بازس��ازی داشته که اقدامات نخستین 
آن انجام شده همچنین نیاز به دو پاسگاه پلیس در مسیر سمیرم و نیک آباد 
احساس می شود و پاسگاه نائین احداث ش��ده اما هنوز کمبودهایی در آن 
احس��اس می ش��ود.وی به لزوم و اهمیت تعلیم به رانندگان اش��اره کرد و 
گفت: آموزش به رانندگان بخش حمل و نقل مسافر در زمینه های مختلف 
از س��ال های قبل صورت گرفته و در حال حاضر هم 4 ه��زار و 500 نفر از 

رانندگان این بخش در حال آموزش هستند.

   حمیدرضا فوالدگر به مناس��بت س��الروز ابالغ سیاست های اقتصاد 
مقاومتی از سوی رهبر معظم انقالب، تحلیل ارزیابی خود پس از گذشت 
یک س��ال از زمان ابالغ، اظهار کرد: نخس��تین نکته در این بحث این 
است که رهبر معظم انقالب سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی را نه فقط 
به دولت بلکه به هر س��ه قوه ابالغ کردند.وی بیان ک��رد: در امر تحقق 
اقتصاد مقاومتی هر سه قوه، اعم از مجلس، دولت و قوه قضائیه ملزم به 
فراهم کردن بستر الزم هستند و نباید تنها از قوه مجریه انتظار داشت.

رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 و تولید ملی عنوان کرد: در بخش تحقق 
اقتصاد مقاومتی در ارگان ها و دس��تگاه های اجرایی و وضعیت اجرایی، 
باید خود آن ها به رسانه ها گزارش بدهند، ولی تا آنجایی که ما مطلعیم 

زیرمجموعه های دولتی برنامه ها، خط مشی ها و سیاست های عملیاتی 
خود را از س��وی قوه مجریه دریافت کرده اند.وی تصریح کرد: دولت در 
طول یک سال گذشته، سعی کرده اس��ت در بخش نرم افزاری و تعیین 
خط مش��ی ها و سیاس��ت های اجرایی اقتصاد مقاومتی و ابالغ آن ها به 
دس��تگاه های زیرمجموعه خ��ود فعالیت کند که همه خط مش��ی ها و 
راهبردها بر اساس سیاست های اقتصاد مقاومتی را در قالب یک کتاب 
به چاپ رسانیده است.فوالدگر به اقدامات مجلس در زمینه فراهم سازی 
بستر اجرای اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: مجلس شورای اسالمی 
از همان روزهای نخستین در سال گذشته پس از ابالغ سیاست ها از سوی 
رهبری، اقدامت و برنامه ریزی های خود را آغاز کرد.وی توضیح داد: بار 
اصلی تدوین خط مشی ها در مجلس بر عهده کمیسیون ویژه اصل 44 
و تولید ملی قرار گرفت و البته از دیگر کمیس��یون ها به نحو فعاالنه ای 
مشارکت و نظرخواهی صورت گرفت و در نهایت گزارشات اقدامات انجام 
شده در 15 بهمن سال جاری در صحن علنی مجلس قرائت شد.نماینده 
مردم اصفهان ابراز کرد: این گزارش، ح��اوی چند بخش بود، ابتدا یک 
بخش مقدمه ای، سپس بخش نظری و در بخش س��وم پیرامون بیان 
اقدامات انجام شده در بحث شناسایی خأل های قانونی، موارد اصالح شده 

در قانون و قوانینی که به نحوی مزاحم اجرای اقتصاد مقاومتی هستند.

   مهدی نریمانی در گفت و گو یی با اشاره به اینکه برای 
نوروز نزدیک به 90 هتل و 65 مهم��ان پذیر در اصفهان 
پذیران گردش��گران نوروزی خواهد بود، اظهار داش��ت: 
ظرفیت این هتل ه��ا و مهمان پذیرها بی��ش از 12 هزار 

تخت خواب است. 
وی ب��ا بیان اینک��ه در ح��ال حاضر ظرفی��ت هتل های 
بزرگ به طور کامل رزرو شده اس��ت، افزود: با این وجود 
هنوز ظرفیت بقیه هتل ها به طور کامل پر نش��ده و آماده 

سرویس دهی به گردشگران نوروزی هستند. 
رئیس اتحادیه هتلداران اصفهان تاکید کرد: قیمت هتل ها 
براساس ستاره بندی و همچنین استاندارد و نوع خدماتی 

که ارائه می دهند متفاوت است. 

وی با تاکید بر اینکه ظرفی��ت هتل های اصفهان در چند 
روز اول نوروز با توجه به ازدحام و ترافیک گردشگران به 
طور کامل پر می شود، گفت: در این شرایط ظرفیت خانه 
های استیجاری و مدارس طی نوروز به طور کامل تکمیل 
می شود. نریمانی به وجود برخی از افراد کلید به دست در 
مبادی ورودی شهر اش��اره کرد و بیان داشت: امیدواریم 
تدابیر الزم برای برخورد با افراد کلید به دست در ایام نوروز 

اندیشیده شود. 
وی همچنین ب��ه افزایش تع��داد گردش��گران اصفهان 
در س��ال 93 اش��اره کرد و گف��ت: طی س��ال 93 حضور 
گردشگران داخلی و خارجی در اصفهان 65 درصد افزایش 

داشته است.

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسالمی خبر داد:

رشد 21 درصدی تولید شمش طال
 از مجتمع طالی موته

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های اصفهان:

نصب دوربین های حمل و نقل
 در جاده های استان اصفهان افزایش یابد

نماینده مردم اصفهان در مجلس:

مجلس در بخش اقتصاد مقاومتی به وظیفه خود 
عمل کرد / زمان عمل دولت فرا رسیده است

رئیس اتحادیه هتلداران اصفهان:

هتل های اصفهان در نوروز 94 
گران نمی شوند 
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  بهروز عزت خواه امروز اظهار کرد: خودم و همسرم؛ خانم حدادی هر 
دو از هنرمندان موزه هنرهای معاصر اصفهان، موزه هنرهای معاصر 
تهران، عضو افتخاری موزه هنرهای تجس��می تهران، عضو انجمن 
موزه داران اصفهان، عضو خانه هنرمندان اصفهان و ش��اهین شهر، 
عضو سازمان صنایع دستی استان و نیز اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 

اصفهان هستیم.
وی با بیان اینکه در حدود سی سال اس��ت که در رشته معرق، منبت 
تیغه ای، ماکت سازی و نازک کاری چوب فعالیت می  کنم، افزود: الزم 
به ذکر است که تمامی آثارم با دست و با استفاده از ابزاری بسیار ساده و 
ابتدایی شامل کمان اره، سوهان و سمباده ساخته شده و برای ساخت 
آنها از چوب های رنگی و نقش دار مانند س��نجد، گ��ردو، عناب، بقم، 

فوفل، گیالس و نارنج استفاده کرده ام.
استاد هنرهای معرق کاری با بیان اینکه تا کنون در چندین نمایشگاه 
داخلی به صورت انفرادی و گروهی به همراه همسرم شرکت کرده ام، 
ادامه داد: تاکنون در بیش از 18 نمایشگاه داخلی و خارجی آثار هنری 
خود را به معرض نمایش��گاه گذاش��ته ام و بیش از یک صد شاگرد را 

تعلیم داده ام.
وی با اشاره به تعدادی از این نمایش��گاه ها گفت: شرکت در چندین 
دوره نمایشگاه انفرادی و گروهی در موزه هنرهای معاصر اصفهان، 
شرکت در نخس��تین نمایش��گاه بین المللی جهانگردی و نخستین 
نمایشگاه ملی صنایع دستی در نمایش��گاه سراسری پل شهرستان، 
شرکت در نمایشگاه س��یره نبوی در موزه هنرهای معاصر اصفهان، 

شرکت در نمایشگاه صنایع دستی و گردشگری اصفهان به مناسبت 
نخستین جشنواره خواهرخواندگی اصفهان در موزه هنرهای معاصر، 
ش��رکت در نمایش��گاه انفرادی به مناس��بت دهه فجر در کاخ موزه 

سعدآباد تهران )کاخ موزه ملت( و ش��رکت در نمایشگاه های صنایع 
دستی صنایع هواپیما سازی ایران )هسا( در سه دوره متوالی و کسب 

رتبه اول از این نمونه ها است.

عزت خواه همچنین با اشاره به ساخت انواع تابلوهای برجسته و نیمه 
برجسته از بناهای تاریخی و اسامی ائمه اطهار و احادیث تاکید کرد: از 
این نمونه ها می توان به طراحی و ساخت تابلوی یا زهرا )س( و تقدیم 
به خیریه حضرت ابوالفضل )ع(، ساخت تابلو نیمه برجسته پل خواجو 
و نصب در خانه اصفهان شناسی و ملل، س��اخت تابلویی برجسته از 
ایوان غربی تخت جمشید و نصب آن در تاالر شیخ بهایی شاهین شهر، 
ساخت تابلو برجسته بار عام داریوش یکی از مراکز توریستی کشور، 
ساخت تابلو نیمه برجسته »اصفهان آمیزه هنر و صنعت« تلفیقی از پل 
خواجو و پاالیشگاه اصفهان به سفارش پاالیشگاه اصفهان و افتخار 
س��اخت تابلو ثامن االئمه از حرم مصفای ثامن الحجج در قالب نمای 

صحن انقالب اسالمی نام برد.
وی با اشاره به س��اخت تعداد دیگر از آثار ساخته ش��ده تصریح کرد: 
می توان از این آثار انواع تابلوهای دیواری برجس��ته و نیمه برجسته 
در ابعاد گوناگون، کلکسیونی از جعبه های جواهرات با نقوش منبت 
تیغه ای، کلکسیونی از اتومبیل های کالسیک قدیمی، کلکسیونی از 
کشتی های بادبانی قدیمی، انواع کالسکه و درشکه تزئینی و سنتی، 

جلد قرآن را نام برد.
این استاد با بیان اینکه منزل مسکونی وی در شهرستان شاهین شهر 
تبدیل به یک موزه از آثار هنری اش شده اس��ت، افزود: با پشتیبانی 
و حمایت از هنرمند است که هنر و هنرمند شوق و ذوق دیگری پیدا 
می کند و از مس��ئوالن و متولیان امر می خواهم که اجازه ندهند، هنر 

یک هنرمند ایرانی بی روح و جان شود.

   متن زیر بخش هایی از آخرین یادداش��ت زاون قوکاسیان 
ب��رای کت��اب »در س��ایه س��رو« )س��رونگاره های س��نگ 

آرامگاه های مردم اصفهان نوشته مهدی تمیزی( است .
گفته اند گورس��تان آخرین منزل اس��ت؛ آخر  خ��ط زندگی و 
زندگان. گورس��تان و قبرها و س��نگ های روی قبر آن، مدام 
به رخ زنده ها می کشند و هشدار می دهد که همه باید در آخر 
بارشان را اینجا زمین بگذارند. از س��وی دیگر شکل و شمایل 
کلی گورستان ها و نمای س��نگ قبرها در هر عصر و زمانه ای 
یکی از نمادهای عینی باورهای فرهنگی مردمان آن عصر و 
زمانه است. جوامع انسانی در اعصار مختلف تغییر می کنند و 
نمادهای اجتماعی و فرهنگی آنها نیز به اقتضای زمانه متحول 
یا دگرگون می شود. یکی از ابزارهای شناخت جوامع انسانی 
در اعصار مختلف بررسی همین آثار و بناهای به جامانده از آن 
دوران هاست؛ آثار و بناهایی که همس��و و هماهنگ با شیوه 
زیس��ت آدمیان در زمان های خاص ساخته شده است. شکل 
و شمایل گورستان ها و شکل و نوع تزیین سنگ قبرها هم از 
این دست آثار است. به همین دلیل است که حفظ گورستان ها 
و سنگ قبرها ضرورت دارد. ارامنه اصفهان در طول قرن ها، 
در کنار همنوعان مس��لمان خود، همیش��ه هویت مذهبی و 
قومی خود را حفظ کرده اند؛ و این امر میس��ر نمی شد مگر در 
احترام متقابلی که همیش��ه بین این دو آیین و مذهب وجود 
داشته است. ثبت و مستند کردن این س��نگ قبرها، به عنوان 
نش��انه هایی از باورهای یک قوم و ملت در طول زمان نسبت 
به مرگ و جلوه های نمایش این باورها، کاری ارزشمند است؛ 
هم ارزشی نوس��تالوژیک دارد و هم ارزش تاریخی، به عنوان 

منبعی برای تاریخ نگاران.
منبع:شرق

  محمدعل��ی فصیحی با بیان اینک��ه اداره میراث فرهنگی، 
صنایع  دستی و گردشگری شهرستان برخوار تمهیدات الزم 
برای پذیرایی از مسافران نوروزی را در نظر گرفته است، اظهار 
کرد: تعداد 5 هزار بروش��ور تبلیغاتی جاذبه های گردشگری و 
اماکن تاریخی این شهرستان را به مسافران نوروزی معرفی 

خواهند کرد.
وی با بیان اینکه کمپین گردش��گری در ورودی شهرس��تان 
برخوار جهت پذیرایی از مس��افران نوروزی برپا خواهد ش��د، 
افزود: در این کمپین نمایشگاهی از دستاوردها، صنایع دستی 
و سوغات شهرستان برخوار به معرض نمایش گذاشته خواهد 
ش��د.رئیس اداره میراث فرهنگی برخوار با بیان اینکه بیش از 
30 نوع از صنایع  دستی اصفهان کارگاه های آن در شهرستان 
ما در ش��هرهای خورزوق و دلیگان وجود دارد، تصریح کرد: 
نزدیک به 80 درصد پارچه قلمکار اصفهان در این شهرستان 

تولید می شود.
وی با بیان اینکه نان کمشچه یکی از سوغات دیگر شهرستان 
برخوار اس��ت، اضافه کرد: مناره هزاره شهر س��ین، امامزاده 
ابراهیم و محمد)ع( از سایر اماکن تاریخی و زیارتی شهرستان 

برخوار است که آماده پذیرایی از مسافران نوروزی اند.

آخرین نوشته زاون قوکاسیان؛

منزل آخر

 رئیس اداره میراث فرهنگی برخوار خبر داد
توزیع 5 هزار بروشور 
تبلیغاتی برای راهنمایی

 مسافران نوروزی

گفت وگوی با یک معرق کار اصفهانی؛

مسئوالن اجازه ندهند هنر یک هنرمند ایرانی بی روح و جان شود
تمامی آثارم با دست و با استفاده از ابزاری بسیار ساده و ابتدایی شامل کمان اره، سوهان و سمباده ساخته شده و برای ساخت 

آنها از چوب های رنگی و نقش دار مانند سنجد، گردو، عناب، بقم، فوفل، گیالس و نارنج استفاده کرده ام.

  حجت الس��الم رضا مطلبی کربکندی در گفت وگ��و با خبرنگار 
حماسه سازان اظهار کرد: دو عامل اصلی بود که توانست این انقالب 
در برابر حکومت ستم شاهی که شرق و غرب حمایتش می کردند به 
پیروزی برسد.وی با اشاره به این دو عامل مهم افزود: رهبری مثل 
امام خمینی که در طول تاریخ بعد از معصومین مثل و مانندی نداشت 

و دیگری مردم همیشه درصحنه ایران اسالمی بودند.
زندانی سیاس��ی دوران قبل از انقالب با بیان اینکه امام خمینی)ره( 
ازنظر علمی در حوزه ها س��رآمد بود، ادامه داد: زمانی که در مسجد 
اعظم سخنرانی ش��جاعانه امام)ره( را بر باالی منبر دیدم دوچندان 

شیفته او شدم.
وی خاطرنش��ان کرد: امام می فرمودند: »آمریکا از انگلیس بدتر و 
انگلیس از او بدتر و ش��وروی از هر دو بدتر اس��ت؛ در واقع شعار نه 
شرقی و نه غربی فقط جمهوری اسالمی از همین جا بود که نشات 

گرفت.
مطلبی تصریح کرد: مردم ایران با تمام وجود ش��عار ما همه س��رباز 

توییم خمینی گوش به فرمان توییم خمینی را س��ر دادند و پایه های 
نظام اسالمی را با همین حمایت خود مستحکم ساختند.وی گفت: 
در عمل نیز ملت ایران باره��ا و بارها ثابت کردند که تا آخرین قطره 
خون خود پای انقالب و نظام جمهوری اسالمی ایران ایستاده اند و 
نمونه اثبات این حقانیت را می توان در تقدیم 300 هزار شهید و جانباز 

هشت سال دفاع مقدس اشاره کرد.
امام جماعت مس��جد جامع ابوذر تهران بابیان اینکه بنده و آیت اهلل 
موسوی قافله باش��ی قزوینی از ش��اگردان دروس امام خمینی)ره( 
بودیم، اظهار کرد: در درس دروس��ی که با امام)ره( در حوزه علمیه 
داش��تیم می فرمودند: انقالبمان را باید چنان حمای��ت کنیم که به 

انقالب امام زمان)عج( متصل گردد.
  یادمانی برای یادآوری

ما مکان اصابت ترکش بمب را تا حدود 6 سال به همان حالت باقی 
گذاشتیم. دیوار مسجد در آن زمان گچی بود اما بعد تصمیم گرفتیم 
مسجد را مرمت کرده و در آن قسمت یادمانی با ماکت تریبون یک 

ضبط ص��وت و س��نگی هم که 
شکافته شده بود، نصب کنیم.

 بعدازاین واقعه به حکمت الهی 
پ��ی بردیم ک��ه خ��دا این گونه 
اش��خاص را نگهداری می کند 
و این اراده و مشیت الهی است 
و راضی بودیم به رضای او.اگر 
آقا هفتم تیر در مجلس  و حزب 
جمهوری حاضرشده بود ما یک 
سکان دار انقالب مثل امام را از 

دست می دادیم.
 ناگفته نماند آقا پس ازآن واقعه یک بار برای انتخابات مجلس و برای 
رأی دادن به این مسجد آمدند. ایش��ان هر بار که مرا می بینند از من 
به عنوان امام جماعت مسجد خودمان یاد می کنند.یادآوری آن روزها 

به تعبیری واجب است و نباید مسائل اوایل انقالب را فراموش کنیم. 

  محمدرضا قربانی اصفهان اظهار کرد: سفرهای امسال نوروزی راهیان 
نور بیشتر در قالب خانوادگی است و در نظر داریم که خانواده ها را به این 
سفر معنوی اعزام کنیم.وی با اشاره به تعداد ظرفیت های اعزامی افزود: 
امسال برنامه ریزی کرده ایم که نزدیک به 2 هزار نفر را از سطح شهرستان 

شاهین شهر و میمه به سفر معنوی راهیان نور اعزام کنیم.
  جمع آوری بیش از 5۰۰ دیش و ماهواره در شاهین شهر

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شاهین شهر و میمه تصریح کرد: در راستای 
ط��رح داوطلبانه جم��ع آوری ماهواره یا هم��ان دجال واره ها در س��طح 

شهرس��تان از ابتدای س��ال تا پایان بهمن ماه 93 توانستیم بیش از 500 
دیش و ماهواره از سطح شاهین ش��هر جمع آوری کنیم.وی با بیان اینکه 
مردم در این طرح به صورت اغنایی ماهواره را تحویل می دهند، گفت: هر 
فردی در ازای دادن ماهواره به عنوان هدیه و به صورت کامال رایگان یک 
گیرنده دیجیتال دریافت می کند.قربانی با مطرح کردن پیامدها و آثار شوم 
و مضر ماهواره در جامعه ادامه داد: امروزه بسیاری از معضالت اجتماعی 
از جمله  طالق، اعتیاد، بی حجابی و فحشا نشأت  گرفته از همین ماهواره 
یا دجال واره ها است.وی خاطر نشان کرد: تنها به جمع آوری ماهواره ها در 

سطح شهرستان شاهین شهر و میمه اکتفا نکرده ایم و اقدام به فعالیت های 
فرهنگی دیگری از جمله توزیع بروش��ور و کتاب های آموزشی در بحث 
دجال واره ها نیز کرده ایم که تاکنون به لط��ف و یاری خدواند متعال آثار 

خوبی را به همراه داشته است.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شاهین ش��هر و میمه با اشاره به فرارسیدن 
چهارشنبه آخر سال اظهار کرد: در این زمینه همکاری تنگاتنگی را با نهاد 
امنیتی شهرستان از جمله: نیروی انتظامی آغاز کرده ایم که در پایان سال 

شاهد اتفاق ناگواری برای هیچ شهروندی نباشیم.

حجت االسالم مطلبی کربکندی امام جماعت مسجد جامع ابوذر تهران:
امام )ره( فرمودند: انقالب را حمایت کنید که به انقالب امام زمان )عج ( متصل شود

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شاهین شهر و میمه:
نوروز امسال 2 هزار نفر از شاهین شهر و میمه به اردوهای راهیان نور اعزام می شوند

  جواد چهرازی با اش��اره به ش��روع کار فعالیت س��تاد هماهنگی 
خدمات سفرهای نوروزی در سطح شهرستان شاهین شهر و میمه 
اظهار کرد: تاکنون اعضای این س��تاد س��ه جلس��ه در شهرداری 
شاهین شهر، بخشداری میمه و گز با حضور فرماندار برگزار کرده اند.

وی با بیان اینکه توسعه گردش��گری یکی از مهم ترین برنامه های 
اداره میراث فرهنگی شهرستان شاهین ش��هر و میمه است، افزود: 
یکی از سرمایه های هویتی هر ملتی ازجمله در شهرستان ما، میراث 
فرهنگی بوده و قصد ما حفظ و شناس��ایی این میراث برای حال و 

آیندگان است.
رئیس اداره میراث فرهنگی شاهین ش��هر و میم��ه تصریح کرد: از 
ورودی بخش میمه که ورودی شمالی استان اصفهان نیز محسوب 
می شود کمپین گردشگری جهت راهنمایی و پذیرایی از مسافران 

نوروزی برپا شده است.
وی با بیان اینکه سامانه پیام کوتاه جهت راهنمایی مسافران نوروزی 
تهیه و تبیین شده اس��ت، ادامه داد: مسافران نوروزی که از ورودی 
شمالی اصفهان وارد اس��تان می ش��وند، می توانند با روشن کردن 
بلوثوت تلفن همراه خود اطالع موردنیاز گردش��گری شهرس��تان 

را دریافت کنند.
چهرازی تصریح کرد: س��ه موزه مردم شناس��ی شهرستان از جمله 
شاهین ش��هر، میمه و گز از هم اکنون آمادگی پذیرایی از مسافران 

نوروزی را دارند.
وی با بیان اینکه 50 اثر تاریخی در س��طح شهرستان شاهین شهر 
و میمه وجود دارد که بیش��تر آن ها ثبت ملی ش��ده اند، خاطرنشان 
کرد: مس��جد جامع میمه، تخت س��رخی در میمه، حمام گرگاب، 

حیاط وحش موته، امامزاده صالح)ع( خاتون در روستای ازان، قلعه 
مورچه خورت، امامزاده شاه نعمت اهلل)ع( گز و کاروانسرای مادر شاه 

از جمله آثار تاریخی و زیارتی این شهرستان است.
رئیس اداره میراث فرهنگی شهرس��تان شاهین شهر و میمه اظهار 
کرد: س��وغات این شهرستان ش��امل فرش میمه، قلم زنی، سفال، 
سرامیک، ساخت سازه های سنتی، نگارگری، نقاشی، منبت کاری، 

گیوه دوزی است.
وی با بیان اینکه قنات تاریخ��ی وزوان و قن��ات تاریخی مزد آباد 
میمه که قدمت تاریخی آن ها به دوره ساسانیان می رسد برای ثبت 
جهانی آماده  ش��ده است، اضافه کرد: اعضاء س��تاد هماهنگی سفر 
نوروزی شهرستان به دنبال جلب رضایت و توجه مسافران به مناطق 
گردشگری استان اصفهان به خصوص شهرس��تان شاهین شهر و 

میمه هستند.

   مهدی بوسعیدی امروز در گفت وگو با خبرنگار فارس در اصفهان 
با اشاره به تاریخ تأسیس انجمن خوشنویس��ان شاهین شهر، اظهار 
کرد: انجمن خوشنویسان شاهین شهر در سال 1377 توسط اساتیدی 
همچون سعید بیضاوی، مرحوم مهدی رمضانی، ابراهیم خلیلی فر، 
عباس رمضانی، تورج عالیی فر، پویان مکوندی و سیاوش شجاعی 

تأسیس شد. 
 وی افزود: این انجمن تاکنون به طور مس��تمر به فعالیت خود ادامه 
داده است و هم اکنون دارای 45 عضو ممتاز و هفت عضو فوق ممتاز 
هست.مسئول انجمن خوشنویسان شعبه شاهین شهر در ادامه خاطر 
نشان کرد: فعالیت این انجمن تنها به آموزش هنرجویان و برگزاری 
آزمون های دوره ای محدود نش��ده و همواره س��عی مسئولین بر آن 
بوده تا با انجام فعالیت های فوق برنامه به صورت مستمر، سبب ایجاد 
همدلی و ارتباط مؤثر بین اعضا و هنرجویان شود؛ به این  ترتیب هدف 
اصلی که ارتقای سطح خوشنویسی اعضا اس��ت، حاصل گردد و در 

نهایت سهمی در پیشرفت فرهنگ و هنر این مرزوبوم داشته باشد.
 بوس��عیدی تصریح کرد: از جمله فعالیت های ف��وق  برنامه انجمن 
خوشنویس��ان شاهین ش��هر می توان به مواردی همچون برگزاری 
نمایش��گاه های جمعی ب��ه مناس��بت های مختلف )ب��رای اعضا و 
هنرجویان( و حمایت از نمایش��گاه های انفرادی، اردوهای تفریحی 
و فرهنگی هنری، برگزاری هش��ت دوره مش��ق ش��هر با همکاری 
شهرداری شاهین شهر، دیدار با اس��اتید خوشنویسی شهر و استان، 
ارتباط با مدارس از طریق آموزش  و پرورش و ترویج خوشنویسی بین 
دانش آموزان مقاطع مختلف، برگزاری کارگاه های خوشنویس��ی و 

نشست های شعر و موسیقی اشاره کرد.

وی بابیان اینکه هیئت مدیره فعلی فعالیت های چشمگیری در راستای 
فعال نگه  داشتن انجمن خوشنویسان شاهین شهر انجام داده است، 
گفت: از جمله فعالیت های این هیئت مدیره برگزاری جلسات منظم و 
مستمر به صورت یک  بار در هفته بود که سبب پیشرفت هرچه سریع تر 

برنامه های تعیین شده گردید.
مسئول انجمن خوشنویسان شعبه شاهین ش��هر در ادامه به صورت 
خالصه به فعالیت های انجام ش��ده توسط هیئت مدیره مذکور اشاره 
و تصریح کرد: دیدار با نماینده مجلس شورای اسالمی شاهین شهر 
و میمه، طراحی سربرگ و نش��ان واره ی انجمن شعبه شاهین شهر، 
برگزاری جلسه مدرسین، اردوهای تفریحی و زیارتی و ... بوده است.

وی بیان کرد: هر دو س��ال یک بار هیئت مدیره این انجمن توس��ط 
اعضا مشخص و تنها انجمنی هستیم که یک سیستم اداری مناسب 
داریم.بوسعیدی با بیان اینکه بیش از 200 هنرجو در این مکان هنری 
مشغول فعالیت هستند، اظهار کرد: چهار خط ثلث، نستعلیق، نسخ و 
نستعلیق شکسته در این انجمن به هنرجویان آموزش داده می شود.

وی با بیان اینکه ظرفیت های خوبی در انجمن خوشنویس��ان شعبه 
شاهین شهر نهفته است، تصریح کرد: با وجود همه تالش ها از طریق 
مسئوالن در شهرستان و استان به خصوص نماینده مردم شاهین شهر 
و میمه در مجلس آقای حاجی؛ متأسفانه انجمن هنوز مکان مناسبی 

برای انجام فعالیت های هنری ندارد.
مس��ئول انجمن خوشنویس��ان ش��عبه شاهین ش��هر بابیان کمبود 
اعتبارات، گفت: در صورت پشتیبانی های مالی از انجمن خوشنویسان 
شاهین شهر این ظرفیت وجود دارد که میزبان جشنواره ها و مسابقات 

هنری در زمینه خوشنویسی در سراسر کشور باشیم.

رئیس اداره میراث فرهنگی شاهین شهر و میمه:

50  اثر تاریخی در سطح شاهین شهر و میمه 
وجود دارد

مسئول انجمن خوشنویسان شاهین شهر:

انجمن خوشنویسان شاهین شهر مکان مناسبی 
برای فعالیت  ندارد

   فاطمه بلوچی امروز در گفت وگو با خبرنگار حماسه س��ازان در 
شاهین شهر با بیان اینکه در هفته پژوهش، پژوهشکده علم و دین با 
حضور مسئول حوزه های علمیه خواهران استان اصفهان و اعضای 

هیئت امنای این مرکز افتتاح شد، اظهار 
کرد: تمامی سیس��تم های کامپیوتری 
این پژوهشکده مجهز به نرم افزارهای 
علوم اسالمی ازجمله نرم افزارهای نور و 
قائمیه و 14 هزار جلد کتاب الکترونیکی 
اس��ت که به عنوان یک مرکز رایانه ای 
اسالمی آماده خدمات رسانی به طالب 
اس��ت.وی با بی��ان اینک��ه نزدیک به 
80 طلبه خواهر در مقطع س��طح س��ه 
که معادل با کارشناس��ی ارشد است در 
این مدرسه مش��غول فراگیری تفسیر و 
علوم قرآنی  هس��تند، افزود: این مرکز 
تخصصی در سال 1386 تأسیس شده 

است.
مدیر حوزه علمیه س��طح سه خواهران شاهین ش��هر با بیان اینکه 
ارائه مدرک در این مرکز زیر نظر وزارت علوم و تحقیقات صورت 
می گیرد، ادامه داد: افرادی که از ای��ن حوزه علمیه فارغ التحصیل 
می شوند، می توانند به صورت رسمی در سایر دانشگاه های سراسر 

کشور به تحصیل خود ادامه دهند.
وی با بیان اینکه فعالیت های فرهنگی به عنوان فرهنگ و تذهیب 
در سطح س��ه حوزه علمیه نرجس خاتون )س( صورت می پذیرد، 
خاطرنشان کرد: به صورت پیگیر و مداوم مراسم و اعیاد مختلف در 

حوزه برگزار می شود.
   رتبه چهارم حوزه علمیه نرجس )س( خاتون شاهین شهر 

در جشنواره عالمه حلی
بلوچی ب��ا بیان اینکه در راس��تای 
شعار سال، فعالیت های چشم گیر 
فرهنگی و حتی اقتصادی توس��ط 
طالب این مدرسه صورت گرفته 
است، تصریح کرد: امسال تالش 
شد که پایان نامه ها و مقاالت علمی 
که توس��ط طالب خواهر نوش��ته 
می شود، مطابق با منابع روز و شعار 

سال باشد.
وی افزود: هرساله دو جشنواره مهم 
علمی و پژوهش��ی در حوزه های 
علمیه سراسر کش��ور به نام های 
عالمه حلی و بانوی کرامت برگزار 
می ش��ود و مقاالتی پژوهشی که 
حول این دو مقوله می چرخد، ابتدا در مرحله استانی و بعد از ارزیابی 

به مرحله کشوری جهت کسب رتبه ارسال می شود.
مدی��ر مرک��ز تخصصی تفس��یر و عل��وم قرآنی نرج��س خاتون 
شاهین شهر در ادامه اظهار کرد: درزمینه جشنواره عالمه حلی در 

سطح کشور دارای رتبه چهارم هستیم.
وی با بیان اینکه در حال برنامه ریزی هستیم که این پژوهش ها را 
برای س��ال آینده تحصیلی کاربردی و عملیاتی کنیم، اضافه کرد: 
برخی از طالب خواهر این مدرسه علمیه صاحب تألیف نیز هستند.

مدیر حوزه علمیه خواهران شاهین شهر:

پژوهشکده علم و دین شاهین شهر
 مجهز به 14 هزار جلد کتاب الکترونیکی است
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   طالق به هر دلیلی درست یا نادرس��ت پیامدهایی برای خانواده و 
جامعه دارد. تأثیر طالق بر فرزندان بس��یار پیچیده و اسفبار است، به 
صورتی که آن ها به طور ناخواس��ته درگیر تضادهایی می شوند که نه 

توان درک آن ها را دارند و نه تاب تحمل و کنار آمدن با آن را.
خانواده این نخس��تین نهاد اجتماعی، عنصر اصلی تش��کیل دهنده 
جامعه اس��ت و هرگونه اختالل یا ازهم پاش��یدگی ای��ن کانون گرم 
سالمت جامعه را مختل می کند. آمارها نش��ان داده است که میزان 
وقوع انواع  بزه کاری و جرم در میان فرزندان طالق از س��ایر اقش��ار 

جامعه بیشتر است.
بنابراین آموزش و آگاهی دادن درزمینه  ازدواج، روابط زناشویی کارآمد 
و لزوم شناخت قبل از ازدواج و انتخاب مناسب همسر از راهکارهای 

اصلی برای پیشگیری ازهم پاشیدگی خانواده است.
  علل و عوامل طالق در شاهین شهر اصفهان

شاهین شهر یکی از شهرهای بسیار جوان کشور می باشد که به دلیل 
قرار گرفتن در مجاورت منطقه صنعتی شمال اصفهان و برخورداری 
از شرایط اقلیمی مناسب جهت س��کونت، مهاجرپذیر بوده و ساالنه 
پذیرای ده ها هزار مهاجر جدید از استان های مختلف کشور خصوصًا 
استان های جنوبی هست. به همین دلیل، تنوع قومیتی زیادی در آن 
به چشم می خورد؛ بنابراین تفاوت های فرهنگی و تنوع آداب ورسوم 
خانوادگی در ازدواج ها دیده می شود. »خوابگاهی بودن نقش شهر« 
باعث شده تا سرپرستان خانواده ها گاها صدها کیلومتر دورتر از خانواده 
)در مناطق جنوب نظیر عسلویه( مشغول کار باشند که کاهش نقش 
تربیتی و نظارتی والدین خصوصًا پدر بر فرزندان را به دنبال داش��ته 
است. ازآنجایی که میانگین سن سکونت خانواده ها در این شهر بسیار 
کمتر از سایر منطق کشور هست، عمده ش��ناخت جمعیت در آستانه 
ازدواج در حد معاش��رت های اندک خانوادگی و دوستی های خیابانی 
می باشد. زوجین فرصت کافی برای شناخت عمیق تر و آگاهانه تر را 
نداشته و تنها بر اس��اس ویژگی های جس��مانی و احساسی اقدام به 

انتخاب همسر می نمایند.

نتایج گزارش های واصله از تنها مرکز مداخله در بحران طالق  شهر 
مؤید آن است که عمده ترین دالیل درخواست کنندگان طالق در این 
شهر برای فروپاش��ی خانواده ها به ترتیب عبارت اند از: 1- ضعف در 
مهارت های اساس��ی زندگی نظیر مهارت حل مس��ئله، مهارت های 
ارتباطی، مهارت های حل تعارض، مدیریت هیجانات و استرس 2- 
دخالت اطرافیان 3- تکانشی عمل کردن زوجین )تصمیم گیری های 
عجوالن��ه و از روی خش��م( 4- اعتیاد 5- عدم مس��ئولیت پذیری و 
ناپختگی فکری 6- ضعف در س��ازگاری )به دلی��ل تنوع فرهنگی و 

کثرت آداب ورسوم( 7- بیکاری 8- بیماری روانی یا هر دو زوج.
  آثار و عواقب سوء طالق در شاهین شهر اصفهان

تحقیقات نش��ان می ده��د، در خانواده هایی که یک��ی از والدین در 
آن حضور ندارند رش��د عاطفی، اجتماعی و عقلی کودکان به ش��دت 
آسیب دیده و کودکان دچار احس��اس ناایمنی، بی اعتمادی، بدبینی و 
احساس محرومیت دائم از پدر و مادر می شوند. فرزندانی که با چنین 
احساس های ناخوشایندی بزرگ شده در آینده نیز در روابط زناشویی 
خود دچار مشکالت اساس��ی بوده و توانایی ایفای نقش همسری یا 

والدینی را به شیوه سالمی ندارند.
نتایج بررس��ی های کارشناس��ان مرک��ز مداخله در بح��ران طالق 
شاهین شهر نشان می دهد که عمده ترین مشکالت فرزندان طالق 
در این ش��هر عبارت اند از: 1- رفتارهای اضطرابی 2- پرخاشگری و 

روحیه تهاجمی 3- افت شدید تحصیلی 4- افسردگی و شب اداری 
5- کاهش اعتمادبه نفس و خودباوری 6- بی قراری.

همچنین طالق بر زوجین آثار مخرب می گذارد که این آثار عالوه بر 
خود همس��ران، اثرات منفی ای بر جامعه نیز دارد که در سطح فردی 
عبارت است از: 1- اختالالت اضطرابی 2- افسردگی 3- مشکالت 

اقتصادی )خصوصًا برای زنان مطلقه(
و در س��طح اجتماعی عبارت اس��ت از: 1- اعتیاد 2- روس��پیگری 

3- ازدواج های سپید )هم خانگی غیرقانونی(
  نتیجه گیری:

خانواده نهادی است پاک که س��تون های جامعه بر آن بنانهاده شده، 
جهت داشتن شهری س��الم ازنظر اجتماعی نیاز اس��ت تا بنیان های 
خانواده را مس��تحکم کنیم. برای تحقق این منظور باید توصیه های 

ازجمله:
   آموزش مهارت های اساسی زندگی از سنین پایین به کودکان هم 

در مدارس و هم در فرهنگ سراها
   آموزش پی��ش از ازدواج به دانش آموزان مقطع دوم دبیرس��تان و 

خصوصًا دانشجویان
   الزام مشاوره پیش از ازدواج به زوجین قبل از ثبت محضری ازدواج

   گس��ترش آموزش های عمومی در خصوص اعتی��اد و انواع مواد 
اعتیادآور جدید و قدیم

   فراهم سازی زمینه اشتغال- سوق دادن تسهیالت اشتغال زایی به 
سمت مشاغل تولیدی و تعاونی های اشتغال

   آموزش مهارت های ارتباطی ویژه زوجین به زن و شوهرهای در 
آستانه طالق به منظور بازسازی روابط زناشویی

   غنی سازی اوقات فراغت جوانان
   افزایش تعداد رشته های رایگان در مراکز فنی و حرفه ای شهر

مدنظر قرارداد.
با تقدیر و تشکر از همکاری اداره بهزیستی شهرستان شاهین شهر و 

میمه در تهیه  این یادداشت اجتماعی.

  عباس نصراللهی امروز در گفت وگو با خبرنگار حماس��ه سازان 
در شهرستان برخوار با بیان اینکه خدمات بیش از سه دهه انقالب 
حقیقتا قابل توصیف کردن نیس��ت، اظهار ک��رد: توصیف خدمات 
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران جهت ارائه به مجامع جهانی 

نیازمند تدوین و مستندسازی است.
معاون اجرایی اداره کل اتباع وزارت کش��ور با بی��ان اینکه مجامع 
جهانی و بین المللی تشنه این خدمات هستند، ادامه داد: نمایندگان 
سازمان ملل متحد بارها و بارها در سفر خود به ایران اعالم کرده اند 
که جمهوری اس��المی ایران الگویی برای سایر کشورهای جهان 

در عرصه حمایت و خدمات رسانی به مهاجران و پناهندگان است.
وی تاکید کرد: اعتقاد ما بر اس��اس آموزه های قرآنی بر این مسئله 

است که به اتباع به دید مهاجر نگاه می کنیم نه بیگانه.
نصراللهی با بیان اینکه ایران همواره در طول تاریخ جزء سرزمین ها 
و مللی بوده که به اتباع و مهاجران و بی پناهان خدمات زیادی ارائه 
کرده است، تصریح کرد: شواهد به دست آمده از کتیبه های دوران 

هخامنشی این ادعا را اثبات می کند.
وی با بیان اینکه مس��ئله آوارگان و بی پناهان ب��رای مقام معظم 
رهبری نیز مهم بوده است، افزود: ایشان در همین رابطه فرمودند 
که آوارگان و پناهندگان عراقی که از ترس دش��منان به کشور ما 

پناهنده می شوند، اوالد ما هستند.
نصراللهی ب��ا بیان اینکه ام��روزه با توجه به تحریم ه��ای ظالمانه 
استعمار و اس��تعمارگران علیه کشورمان ش��اهد حضور زیادی از 
آوارگان افغان��ی در کش��ورمان هس��تیم، تصریح کرد: بر اس��اس 
آمارهای رسمی، جمهوری اس��المی ایران امروزه میزبان بیش از 

یک میلیون آواره و پناهنده از کشورهای همسایه است.
وی با بیان اینک��ه همه اتباع بیگان��ه دارای کارت آمایش و موقت 
اقامت اند، خاطرنش��ان کرد: قریب به 97 درصد آن ها در بین مردم 
زندگی می کنند و مابقی آن ها در شهرهایی که ویژه اتباع خارجی در 

کشور درست  شده ساکن اند.
معاون اجرایی اداره کل اتباع وزارت کشور گفت: بر اساس آمارهای 
غیررسمی بیش از یک میلیون نفر هم پناهنده غیرمجاز در کشور 
ساکن هستند که بیشتر آنها افاغنه اند. وی با اشاره به انتشار مطالب 
کذبی که اخیرا در خصوص شهریه دانش آموزان اتباع از رسانه های 
مختلف چه در داخل و چه در خارج از کش��ور علیه وزارت کش��ور 
منتشر شد، تاکید کرد: شهریه کلیه دانش آموزان اتباع همانند سایر 
دانش آموزان ایرانی گرفته می شود.  نصراللهی یادآور شد: تنها درصد 
کمی شهریه به عنوان خودیاری از آنها گرفته می شود که 12 گروه 

از اتباع در این زمینه نیز معاف شده اند.
وی با بیان اینکه بی��ش از 330 هزار دانش آم��وز خارجی در داخل 

ایران مش��غول تحصیل  هس��تند، ادامه داد: امروزه شاهد 11 هزار 
دانشجو و 15 هزار فارغ التحصیل تبعه بیگانه در کشور هستیم.

معاون اجرایی اداره کل اتباع وزارت کش��ور تصریح کرد: نخستین 
همایش تهیه و تدوین و مستندس��ازی خدمات بیش از س��ه دهه 
جمهوری اسالمی ایران در حوزه های مختلف به اتباع و مهاجرین، 
همایش علمی نخبگان و دانش��جویان و روحانیون اتباع و مهاجر 
در اس��تان های قم، البرز، آذربایجان غرب��ی و در آینده نزدیک در 
کرمانشاه، برگزاری همایش های آسیب شناس��ی اتباع در مهمان 
شهرها و از همه مهم تر تالش برای هدفمند و قانونمند کردن اتباع 
در کش��ور از مهم ترین فعالیت های فرهنگی این نهاد اس��ت که با 

همکاری سازمان های مسئول و مهاجرین صورت گرفته است.
وی تاکید کرد: با حضور غیرقانونی اتباع و مهاجرین در کش��ور به 
شدت برخورد خواهد ش��د و نهادها و دستگاه های ذی ربط موظف  

هستند با این گونه افراد برخورد قانونی کنند.
نصراللهی با اش��اره به تأکیدات رهبر معظ��م انقالب در خصوص 
آموزش اتب��اع و مهاجرین، اظه��ار کرد: ت��الش کرده ایم تمامی 
کودکان اتباع مهاجر م��ورد تعلیم و تربیت آموزه ه��ای دینی قرار 

گیرند.
وی اضافه کرد: اتفاق میمون دیگری که امس��ال رخ داد تش��کیل 
ش��وراهای حل اختالف اتباع و مهاجرین در کش��ور ب��ود و اتباع 
می توانند موانع و مش��کالت خ��ود را از طریق حقوق��ی و قانونی 

برطرف کنند.
مع��اون اجرای��ی اداره کل اتباع وزارت کش��ور ادام��ه داد: تمامی 
فعالیت هایی ک��ه این معاونت با همکاری تمام نهادهای مس��ئول 
به خصوص س��ازمان های مردم نهاد انج��ام می دهد تالش برای 

بازگشت آبرومندانه اتباع به سرزمین مادریشان است.
وی گفت: معاونت اجرای��ی اداره کل اتباع وزارت کش��ور خیلی از 

ظرفیت ها و استعدادهای اتباع مهاجر را به دنیا معرفی کرده است.
نصراللهی با بیان اینکه زمینه بازگشت اتباع مهاجر افاغنه در کشور 
فراهم شده است، تصریح کرد: مطمئنا اتباع و مهاجرین افاغنه ای که 
آموزه های خوبی را در ایران کسب کرده اند با بازگشت به سرزمین 

مادری منشأ خیر و برکت برای کشور افغانستان خواهند بود.
وی گفت: نگاه اتباع افاغنه باید معطوف به داخل کش��ور خودشان 
باش��د چرا که تالش جمهوری اس��المی مخصوصا وزارت کشور 

جهت بازگشت آنها به سرزمینشان است.
معاون اجرایی اداره کل اتباع وزارت کشور اظهار کرد: این معاونت 
نگاه ویژه به اقشار آس��یب پذیر به خصوص در حوزه محیط زیست 
آنان دارد و در تالش اس��ت در س��ال میالدی جدید ای��ن مهم را 

تحقق بخشد.

  6  س��ال پیش 9 میلیون نف��ر بودند و ح��اال 11 میلی��ون نفرند. 
این آخری��ن آماری اس��ت که دی��روز از حاشیه نش��ین های ایران 
اعالم شده؛ خبر را دیروز مدیرکل دفتر توانمندسازی و ساماندهی 
سکونتگاه های غیررسمی اعالم کرده اس��ت. نریمان مصطفایی 
نتایج یک مطالعه را اعالم کرده که بر اس��اس آن مشخص شده در 
حال حاضر 11 میلیون حاشیه نشین در ایران زندگی می کنند: »یک 
کار مطالعاتی درباره حاشیه نشینی 77 شهر کشور انجام شده است، 
کار مطالعاتی 14 شهر دیگر کشور نیز در دس��تور کار قرار دارد و با 
اتمام کار مطالعات 14 شهر باقی مانده پیش بینی می شود جمعیت 
حاشیه نشین کش��ور به 11 میلیون نفر برسد. س��اکنان این مناطق 

حاشیه شهرها از تأسیسات و خدمات شهری مناسب بی بهره اند.«
به گفته او مساحت س��کونتگاه های غیررسمی 77 شهر کشور بالغ 
بر 54 هزار هکتار با جمعیت بیش از 6  میلیون نفر است. مصطفایی 
با اشاره به اقدامات انجام شده برای س��اماندهی این سکونتگاه ها 
در 24 ش��هر گفته اس��ت: »از محل اعتبارات ملی و بانک جهانی 
بیش از 130 میلیارد تومان جهت ارتقای سرانه های خدماتی هزینه 
شده است. بر این اساس در س��ال های 84 تا 88 با اعتباری حدود 
70 میلیارد تومان که از سوی بانک جهانی تأمین شد و اعتباراتی که 
از سوی دستگاه ها به آن افزوده شد، کار ساماندهی سکونتگاه های 
غیررسمی 5 شهر کشور اجرا شد.« او ادامه داده است: »با توجه به 
بازنگری های انجام شده در سند ملی توانمندسازی سکونتگاه های 
غیررسمی در دولت یازدهم، تغییراتی در اجرای این سند ایجادشده 
و س��تاد اجرایی این س��ند به ریاست ش��خص رئیس جمهوری و 
با عضویت 13 وزیر و س��ه مع��اون رئیس جمهوری تشکیل ش��ده 
است.« به گفته  او برنامه های ارائه شده در این سند، ابتدا در 5 استان 
سیستان وبلوچستان، کرمانشاه، هرمزگان، کردستان و آذربایجان 
شرقی اجراشده اس��ت.مدیرکل دفتر توانمندس��ازی و ساماندهی 
سکونتگاه های غیررسمی بعدازآن از وجود 11 میلیون حاشیه نشین 
در ایران خبر داده که یک ماه پیشعلی اکبر سیاری، معاون بهداشتی 
وزارت بهداشت هم از زیرپوش��ش قرار دادن10میلیون و صد هزار 

نفر حاشیه نشین در مرحله دوم طرح تحول نظام سالمت خبر داد.
طبق آمار در کشور 10میلیون و صد هزار نفر حاشیه نشین و 4میلیون 
و 400هزار نفر جمعیت در ش��هرهای بین 20 تا 50هزار نفر داریم 
که روی هم حدود 15 میلیون جمعیت را به خود اختصاص می دهد 
که باید اطمینان پیدا کنیم که این تعداد ب��ه خدمات مراقبت های 
اولیه دسترسی دارند. تهران یکی از شهرهای ایران است که تعداد 
زیاد حاشیه نشین هایش همیشه بر سر زبان ها بوده؛ در شهر تهران 
شهرک هاي متعّددي در منطقه 16 و مناطق حاشیه اي در پاکدشت، 
قیام دشت، احمدآباد، حسن آباد، خلیج، بادامک و رامینک وجود دارد 

و تعداد افراد ساکن آن ها روزبه روز افزایش مي یابد. اگر در سال های 
گذش��ته وقتی از حاشیه نش��ینی در ایران حرفی ب��ه میان می آمد، 
این تهران و مناطق حاش��یه ای آن بود که به ذهن می رسید، حاال 
این داستان فرق کرده؛ زاهدان، مش��هد، اردبیل، سنندج، همدان، 
تبریز و کرج حاال جزو شهرهایی ش��ده اند که تعداد حاشیه نشینان 
آن ها روزبه روز در حال افزایش اس��ت. بر اساس آمارهای رسمی، 
بیش از یک میلیون حاشیه شهر مشهد هس��تند. همین تعداد زیاد 
حاشیه نش��ین های مشهد اس��ت که باعث ش��ده در چند ماه اخیر، 
تعدادی از مسئوالن درباره این موضوع واکنش نشان دهند. آخرین 
آن ها برمی گردد به دیروز؛ وقتی سردار سالمی، جانشین فرمانده کل 
سپاه پاسداران گفت غیرت و تعصب ما با واقعیت هاي حاشیه شهر 
مشهد متناسب نیست. او گفته وضع این مناطق برای هیچ مسئولی 
قابل توجیه نیست و رسیدگی به مس��ائل آن نیازمند کار جهادی و 
انقالبی است و هر نهادی با توجه به میزان نقش و مسئولیت خود در 

قبال این معضل مسئول است.
از س��ال های گذش��ته مجموعه ای به عن��وان توانمن��دی امکان 
غیررسمی که با همکاری بانک جهانی در 5 استان کشور ارائه شده 
اس��ت. اولین ش��هری که زیر نظر بان��ک جهان��ی موردتوجه این 
مجموعه قرار گرفت، شهر همدان بود که با همکاری قریب به 15 
دستگاه مانند آموزش وپرورش، بهداشت محیط، شهرداری، نیروی 
انتظامی و... اقداماتی در جهت حل کردن مشکالت حاشیه نشین ها 
صورت گرفت به طوری که حدود 400 پروژه در این مناطق مصوب 
و اجرایی شد. حاشیه نشیني در ش��هرهاي بزرگ به دالیل زیادي، 
ازجمله تمرکز امکانات در این شهرها و توزیع ناعادالنه موقعیت هاي 
شغلي و ثروت برمی گردد و جامعه شناس��ان دالیل زیادی را در آن 
دخیل می دانند؛ مثال امیدعلي میرزایي، جامعه شناس درباره علت و 
راه مقابله با پدیده حاشیه نشیني در شهر ها و کنترل آن معتقد است: 
»اگر از رونق اقتصادي کمتر برخوردار باش��یم ام��ا از نظام توزیع 
متعادل، بهره مند ش��ویم، پدیده حاشیه نش��یني رو به افول خواهد 
گذاشت. مسئله اصلي در ایجاد و پیدایش پدیده حاشیه نشیني توزیع 
نامتعادل امکانات اس��ت و نه میزان تولید آن. به همین علت براي 
پیشگیري از به وجود آمدن این پدیده، باید رشد اقتصادي به موازات 
توزیع غیرمتمرکز آن انجام شود. از سوي دیگر بر اساس آمارهاي 
رسمي جمعیت حاشیه نشینان تا 10 س��ال آینده بیشتر از 30 درصد 
کل جمعیت کشور خواهد ش��د. درحالی که حاشیه نشینان در طول 
سال هاي گذشته نه تنها هیچ گاه آن چنان که باید موردحمایت دولت 
و گروه هاي سیاس��ي حاکم قرار نگرفته اند، بلکه همواره و با تغییر 
دولت ها و مدیریت های ش��هري همچنان با مش��کالت بسیاري 

مواجه بوده اند.

یادداشت:

شاهین شهر و معضل اجتماعی به نام طالق !
طالق ج�دا ش�دن زن از م�رد، رها 
شدن از قید نکاح و رهایی از پیمان 
زناشویی است که ضمن فروپاشی 
خانواده و همچنین بر هم زدن تعادل 
روانی- عاطفی افراد خانواده، گاهی 
موجب بروز آس�یب های اجتماعی 
مانند ف�رار فرزن�دان از خان�واده، 

سرقت، قتل و جنایت می شود.
در ط�الق فرزندان پناه�گاه اصلی 
خ�ود را از دس�ت داده و گرفت�ار 
نامالیمات اجتماعی می ش�وند و در 
پیدایش طالق عوام�ل متعددی از 
جمله عوام�ل فرهنگ�ی، اجتماعی، 
تربیتی، اقتصادی، سیاسی و زیستی 

نقش دارند.

  یداهلل مومن زاده با بیان اینکه کاهش سطح زیر کشت 
کش��اورزان گرگاب بر اثر معضالت ناشی از آالینده ها و 
خشک سالی اظهار داشت: ازاین رو باید توجه داشت که 
بر اثر آالینده های ناشی از فعالیت نیروگاه و پاالیشگاه در 
کنار شهر گرگاب و همچنین خشکسالی های بلند مدت 
قسمت زیادی از سطح زیر کش��ت کشاورزی گرگاب از 

بین رفته است.
وی با بیان اینکه عوارض پرداختی از س��وی پاالیشگاه 
اصفهان برای اثرات ناشی از خشک سالی برای کشاورزان 
دردی را درمان نمی کند، افزود: برخی از کشاورزان بر اثر 
خسارات آالینده ها زمین  های کشاورزی خود را رها کرده 

و به شهرهای دیگر مهاجرت کرده اند.
سه هکتار از شهر گرگاب فرسوده است

شهردار گرگاب در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر سه 
هکتار از فضای ش��هری ش��هر گرگاب را بافت فرسوده 
که دارای مصوبه ش��ورای برنامه ریزی اس��تان هست 
را  تش��کیل می دهد، اظهار داش��ت: مالکین بافت های 
فرسوده استقبال خوبی برای تعمیر و بازسازی این بافت 
دارند و این در حالی است که تسهیالت برای آنها در نظر 

گرفته نشده است.
وی با اش��اره به اینکه جمعیت هفت هزار و 500 نفری 
ش��هر گرگاب آن ها را از دریافت تسهیالت  تخفیف 50 
درصدی عوارض شهرداری محروم ساخته است، افزود: 
در این راستا از نمایندگان مجلس شورای اسالمی تقاضا 
داریم نسبت به تجدیدنظر در قانون ارائه تسهیالت برای 
شهرهای کم جمعیت را نیز در دستور کار خود قرار دهند.

مومن زاده در ادامه با بیان اینکه حمام تاریخی و مسجد 
جامع گرگاب نیز نیاز به بازس��ازی و احیا داشته اند، ادامه 
داد: در حال حاضر شهرداری نس��بت به احیا و بازسازی 

این دو مکان تاریخی اقدام کرده است.
وی با اش��اره به بودجه چهار میلیارد تومانی ش��هرداری 
گرگاب در سال 93 اظهار داشت: خوشبختانه این بودجه 
150 درصد محقق شده است و بودجه سال 94 شهرداری 
گرگاب نیز با 25 درصد افزایش نس��بت به امس��ال پنج 

میلیارد تومان تدوین شده است.
گرگاب با زیرساخت های روستایی توان پذیرش جمعیت 

سرریز را ندارد
شهردار گرگاب در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر وارد 
شدن سر ریز جمعیت کالنشهر اصفهان به شهر گرگاب 
یکی از چالش های بزرگ این شهر است، افزود: باید توجه 
داشته باش��یم که ش��هر گرگاب هنوز با زیرساخت های 
روستایی اداره می شود و در این راستا برای ارائه خدمات 

به جمعیت زیاد ظرفیت ندارد.
وی ادامه داد: هج��وم فرهنگ های مختلف و معضالت 
امنیتی و اجتماعی که ورود جمعی��ت و اقوام مختلف به 
ش��هر گرگاب ایجاد می کند نیز از دیگ��ر معضالت این 

شهر است.
مومن زاده در ادامه افزایش رو به رشد جمعیت افاغنه در 
شهر گرگاب را نیز از دیگر چالش های این شهر دانست 
و ادامه داد: در حال حاضر بی��ش از 300 خانواده افغانی 
با دامنه جمعیتی یک ه��زار نفر که بی��ش از یک هفتم 
جمعیت گرگاب را تش��کیل می دهند در گرگاب زندگی 

می کنند.
ش��هردار گرگاب در ادامه ضمن اع��الم مخالفت خود با 
ایجاد آرامس��تان جدید اصفهان در منطق��ه جهاد آباد، 
افزود: منطقه گرگاب در حال حاضر با معضالت زیادی به 
ویژه در حوزه آالینده ها روبه رو است و نباید با ایجاد این 

آرامستان بر معضالت این منطقه افزوده شود.
وی در ادامه با اش��اره ب��ه اقدام��ات و فعالیت های این 
شهرداری در بخش های مختلف گفت: در طول یک سال 
و نیم گذشته تا به امروز بیش از 70 طرح عمرانی، خدماتی 
و فرهنگی در بخش های مختلف توسط این شهرداری 

انجام شده است.

شهردار گرگاب:
از افزایش روبه رشد افاغنه 

در گرگاب خبر داد

معاون اجرایی اداره کل اتباع وزارت کشور خبر داد

ایران میزبان بیش از یک میلیون پناهنده 
آمارهاي تازه از بحران حاشیه نشیني در ایران اعالم شد

شهرهاي بزرگ در محاصره 11میلیون نفر

  سارینا رفیع پور:زیر یک سقف رفتن و تش��کیل خانواده دادن، نیازي 
اساسي و غیر قابل انکار اس��ت؛ نیازي که تا پایان عمر هر انسان از آن بر 
خوردار است، اما مطمئنا این نیاز نیز مانند دیگر نیازهاي افراد براي اینکه 
بتواند در بهترین شرایط برآورده شود، شرایط مناسب خاص خودش را مي 
طلبد. شرایطي که به نظر مي رسد در جامعه امروز ما به دالیلي مانند تورم 
اقتصادي و بیکاري منجر به باال رفتن س��ن ازدواج براي جوانان به ویژه 
دختران و سخت تر شدن تشکیل خانواده براي آنها شده است. تا آنجا که 
در برخي از تحقیقات، این سن را تا 30 یا 33سال نیز ذکر مي کنند و براي 
این باال رفتن بي رویه سن ازدواج در دختران، هشدار مي دهند. پدیده اي 
که متاسفانه براي همه جامعه، تبعات ناخوشایندي را به همراه دارد.از سوي 
دیگر معاون ساماندهي امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، آمار جوانان 
مجرد کشور را یازده میلیون نفر اعالم کرد و گفت:40 درصد این افراد به 

دلیل مشکالت معیشتي، تن به ازدواج نداده اند.
   آسایش و آرامش اولویت من است

شهناز، زني 65 س��اله و مادر دو دختر 35 و 28 ساله اس��ت و در رابطه با 
باالرفتن س��ن ازدواج و عدم عالقه دخترانش به ازدواج مي گوید: دختر 
بزرگ من ازدواج و متاهل ش��دن را مانع پیش��رفت و رش��د اجتماعي و 
اقتصادیش مي داند و معتقد است که ازدواج، مانع از رسیدن به اهداف بلند 
پروازانه اش در رابطه با مسایل اجتماعي و اقتصادي مي شود. شهناز مي 
گوید:اما دختر کوچکم ازدواج را دوست دارد و خواهان ازدواج است ولي 
معیارهاي سخت گیرانه اش درباره ازدواج باعث ش��ده تا با وجود اینکه 

سنش باالرفته است، هنوز نتواند ازدواج کند.
    آرمان گرایي یا واقع بیني

برخي معتقدند باالرفتن سن ازدواج در دختران نشانه پیشرفت جامعه و 
روبه رشد بودن ش��رایط جوانان به ویژه دختران است، اما برخي دیگر از 

کارشناسان معتقدند باالرفتن س��ن ازدواج در جوان ها به ویژه دختران، 
یک پدیده اجتماعي است که مي تواند سر آغاز و منشأ آسیب هاي دیگر 
اجتماعي باش��د؛ چرا که معتقدند دختران به دلیل مهیا نبودن ش��رایط 
ازدواج، حاضر به ازدواج نمي شوند یا نمي توانند ازدواج کنند. این گروه از 
متخصصان اجتماعي، مهم ترین دالیلي که به آن استدالل مي کنند را 
ترک تحصیل دختران تحصیلکرده بعد از ازدواج یا قبول خانه داري حتي 
با تحصیالت باال ذکر م��ي کنند؛ چرا که حتي این گروه از کارشناس��ان 
معتقدند دختران جوان ما رفتن به دانشگاه و کسب مدارج عالیه را به دلیل 
مهیا نبودن شرایط ازدواج مناسب، انتخاب کرده اند. با این وجود گروهي 
دیگر از متخصصین، موضوع را از زاویه هاي دیگري بررسي مي کنند و 
معتقدند نیاز به پیشرفت و حضور هر چه بیش��تر در جامعه، باعث شده تا 

دختران ما ازدواج خود را مرتبا به تاخیر بیندازند و براي رسیدن به آرزوهاي 
خود از تشکیل خانواده محروم بمانند؛ چرا که این قبیل از دختران، تشکیل 

خانواده و متاهل شدن را مانعي بر سر رشد خود مي دانند.
    متاهلین، شادکا م ترند

غالمحسین پویان، کارشناس روانشناسي ارش��د، در رابطه با باالرفتن 
سن ازدواج به نس��ل فردا مي گوید:علت باالرفتن س��ن ازدواج دختران 
را باید از زوایاي گوناگوني مانند زوایاي جامعه شناختي،اقتصادي، مالي 
و باالرفتن س��طح توقعات و انتظارات جوان ها بررسي کرد، اما آنچه که 
از نظر روانشناسي مهم است، زمان مناس��ب براي ازدواج است و اینکه 
اگر ازدواج ب��ه تاخیر بیفتد چه عواقبي به همراه دارد. این روانش��ناس در 
خصوص عواقب باالرفتن سن ازدواج به نسل فردا مي گوید: سر زندگي 
و شادابي وقتي حاصل مي شود که توانایي هاي افراد ظهور پیدا کند.بنابر 
این در فرهنگي که کانون خانواده، نقطه عطف ابراز توانایي هایي مانند 
محبت ورزیدن، مولد بودن، ساختن و پروراندن است، مسلما باید زمینه 

و بس��تر این توانایي ها و نیازها نیز برآورده شود؛ چرا که اگر این موقعیت 
ایجاد نشود، باعث کسلي و افسردگي در شخص شده و این شرایط باعث 
کاهش امید و سرزندگي شخص مي شود؛ زیرا فرد ناامید، تحریک پذیر و 
قدرت مقاومتش در برابر مشکالت، وقایع و رویدادها کم است و در نتیجه 
به مرور زمان شرایطي فراهم مي شود که شخص، منزوي تر از گذشته 
شود. این مشاور تاکید کرد: از طرف دیگر نیازهاي جسمي و جنسي در این 
گونه از افراد، برآورده نمي شود و این خود باعث بروز مشکالت اجتماعي 
دیگري مي شود تا جایي که در برخي موارد، باعث مي شود، شخص اقدام 

به خودکشي کند.
پویان گفت: البته باید توجه داشت که بهترین سنین براي فرزند آوري در 
دختران، بین 23 تا 35 سالگي اس��ت و در این شرایط اگر سن ازدواج باال 
باش��د ، احتمال اینکه براي خانواده ها مشکالتي در زمینه فرزندآوري به 
وجود آید بیشتر مي شود؛ چرا که امر فرزند پروري نیاز به نیروي جسمي 

و رواني کافي دارد.

یازده میلیون جوان در کشور مجردند!



حماهس سازان 

    محمد علی طرفه در گفتگویی با بیان اینکه زاگرس نگین سبز ایران است، گفت: 
زاگرس رش��ته کوهی پهناور اس��ت که از کرانه های دریاچه وان در ترکیه و مناطق 
کردنشین ش��مال عراق آغاز و پس از گذشتن از استان های ش��مال غربی و غربی تا 
خوزس��تان، اصفهان، فارس، کرمان و هرمزگان ادامه می یابد و با چنین گس��تره ای، 

وسیع ترین رویشگاه جنگلی کشور محسوب می شود.
طرفه با بیان اینکه قدمت جنگل های زاگرس به بیش از 5 هزار و 500 سال می رسد، 
ادامه داد: زاگرس 30 درصد جمعیت دامی و 80 درصد جمعیت عشایری کشور را در خود 
جای داده است.این مس��ئول با بیان اینکه پیدایش بسیاری از رودخانه های کوچک و 

بزرگ و چشمه سارها در منطقه رویشی زاگرس نزدیک به 40 درصد آب کشور را تامین 
می کند، یادآور شد: واقعیت تلخ اینجاست که درختان زاگرس با همه عظمت و زیبایی 
شان، به سرعت در حال تخریب و نابودی هستند. چراکه وقوع خشکسالی های پیاپی 
تنه درختان را رنجور کرده و هجوم سنگین ریزگردها راه تنفس را بر آن ها بسته است.

معاون عمرانی استانداری اصفهان با بیان اینکه درد جنگل های زاگرس کمتر از درد 
سایر منابع طبیعی کشور نیست، اظهار داشت: در این میان عوامل انسانی نیز نقش تمام 

عیاری در تخریب جنگل های زاگرس داشته است.
وی با بیان اینکه نجات زاگرس، نجات زندگی اس��ت، تاکید کرد: برگزاری نشست و 
امضای تفاهم نامه حرکتی قابل تقدیر اس��ت ولی ابعاد فاجع��ه درختان زاگرس آنقدر 
گسترده است که مهار آن نیازمند همکاری گسترده مسئوالن ارشد کشوری و دستگاه 
ها و نهادهای دولتی اس��ت. طرفه در مورد اقدامات اس��تانداری اصفهان جهت حفظ 
جنگل های ارزشمند زاگرس، اظهار داشت: استانداری اصفهان در این زمینه در حال 
هماهنگی و پیگیری اقدامات موثر جهت حفظ و حراست از درختان ارزشمند زاگرس 
است. وی با بیان اینکه اعتبارات خاصی از طریق س��ازمان منابع طبیعی استان برای 
نگهداری و حفظ جنگل های زاگرس در نظر گرفته شده است، افزود: به زودی اقدامات 

حفظ و حراست از جنگل های زاگرس در استان اصفهان اجرایی می شود.
معاون عمرانی استانداری اصفهان در پایان با بیان اینکه سازماندهی، آموزش، مشارکت 
و فرهنگ سازی در زنده نگه داشتن جنگل های زاگرس بسیار موثر است، تصریح کرد: 
در نشست اخیر استانداران منطقه رویشی زاگرس در ایالم مقرر گردید منافع ساکنین 

زاگرس به نوعی تهیه و تعریف شود.

  موالی من 
این جمله ها را به نیابت از فرزندانت، یا نه به نیابت از عاشقانت برایت 
مي نویسم که شدیداً دل تنگ حضور تو در لحظه هاي زندگي شان در 

زمین هستند، اما به هزار بهانه از تو دورمانده اند...
از من هایي مي نویس��م که براي من ش��دن باید به مهدي برسند، از 
من هایي که باید غرق در لذت با تو بودن باشند و این روزها در حسرت 

با تو بودن جامانده اند... 
نمي دان��م این همه بهانه هس��ت ب��راي با مه��دي ب��ودن و من به 
نبودن هایت و نش��دن هایم دل خوش ک��رده ام، براي ج��ا ماندن در 

غیبت...
باید از این مني که مرا در غیبت جاگذاشته بگذرم. 

باید به دنبال مني باش��م که تو را مي خواهد، برایت از مني بگویم که 
تو را عاشق است. 

من، مِن خوب با مهدي را دوس��ت دارم که با تمام وجود تو را عاشقي 
مي کند. با تو بودن س��خت نیس��ت در زمین، فقط باید جاهاي خالي 

زندگي ام را با نام تو و حضور تو ُپر کنم. 
جاي خالي بسیار دارم در قلبم و نگاهم، حتي در جمله سازي هایم.

پس به خودم مي گویم؛ برخیز و مهدی طلب باش، نه آن آقایي که قرار 

است بیاید و با معجزه اي تو را از غیبت درونت رها کند. 
مهدی طلب باش به نام آن آقایي که قرار اس��ت تو به او برسي براي 

انسان شدن... 
پس ق��دم ب��ردار از برزخ م��ن در غیبت مان��ده ات با م��ن در حضور 

سرگشته ات؛ بگذر 
حتمًا در حضور به موالیت مي رس��ي و باور کن ک��ه به نام مهدي به 

اجابت مي رسي...

معاون استاندار اصفهان:

درد جنگل های زاگرس کمتر از درد سایر منابع طبیعی کشور نیست

معرفی یک قهرمان؛

مردانی تکواندوکار
 از اهالی شاهین شهر اصفهان

حاجی؛

طی تذکرات و 
پیگیری هایی
 بر ضرورت 
توجه فوری 

به ارگ تاریخی 
مورچه خورت 

تأکید کرد

حسن ختام:

به نام مهدي به اجابت مي رسي...

 حماسه سازان پیشگام در حماسه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی
صاحب امتیاز:  

حسینعلی حاجی
مدیر مسئول: 

دکتر مصطفی حق شناس
سردبیر: نوراهلل جویا ) ۰937565۰765 (

چاپ و لیتو گرافی: رسانه برتر

نشانی دفتر مرکزی نشریه: 
 اصفهان، شاهین شهر، منازل بانک استان، 

خیابان شهید رجایی،  فرعی 2 شرقی، مجتمع نوید، پالک 45 
کدپستی: 83۱765938۱

تلفن: ۰3۱4529۱344
تلفکس: ۰3۱45244483

سامانه پیامکی: 3۰۰۰6972۱۰۱۰

hamasesazannews@chmail.ir  :ایمیل
آدرس سایت: 

www.hamasesazan.ir
ویژه شهرستانهای  استان اصفهان

مطالب ارسالی به هیچ وجه مسترد نخواهد شد
نشریه در چاپ و ویرایش مطالب ارسالی آزاد می باشد

آیه شماره 77  از سوره مبارکه آل عمران
کسانی که پیمان خدا و س��وگندهای خود را به بهای ناچیزی 
می فروشند آنان را در آخرت بهره ای نیست و خدا روز قیامت 
با آن��ان س��خن نمی گوید و به ایش��ان نمی نگرد و پاکش��ان 

نمی گرداند و عذابی دردناک خواهند داشت

درختان می گویند بهار
پرندگان می گویند ، النه
سنگ ها می گویند صبر

و خاک ها می گویند مصاحب
و انسان ها می گویند »خوشبختی«
اّما همه ی ما در یک چیز شبیهیم ،

در طلب نور !
ما نه درختیم 

و نه خاک .

پس خوشبختی را با علم به همه ی ضعف هامان در تشخیص ،
باید در حریم خودمان جستجو کنیم )حسین پناهی(

پیشنهاد دادم بیاید با خودم با جناق ش��ود و همین مقدمه ای 
براي ازدواجش شد. به مادر خانمم گفتم: این رفیق ما از مال 

دنیا غیر از یک دوربین عکاسي چیزي نداره!! 
گفت: م��ادر این ها مال دنیاس��ت،بگو ببینم از دی��ن و ایمان 
چي داره؟  گفتم:  ازاین جهت هرچ��ي بگم کم گفتم! ما که به 
گردپای او هم نمی رس��یم گفت:خدا حفظش کنه من دنبال 

همچین دامادي بودم.  
شهید سرتیپ حاج محمدجعفر نصر اصفهاني
منبع : جانم فداي اسالم،ص42

به روایت افس��انه ها روزی ش��یطان همه جا جار زد که قصد 
دارد از کار خود دست بکشد و وس��ایلش را با تخفیف مناسب 
به فروش بگذارد. او ابزارهای خود را به شکل چشمگیری به 
نمایش گذاشت. این وسایل شامل خودپرستی، شهوت، نفرت، 
خشم، آز، حسادت، قدرت طلبی و دیگر شرارت ها بود. ولی در 
میان آن ها یکی که بسیار کهنه و مستعمل به نظر می رسید، 
بهای گرانی داشت و شیطان حاضر نبود آن را ارزان بفروشد. 
کسی از او پرسید: این وسیله چیست؟ شیطان پاسخ داد: این 
نومیدی و افس��ردگی  اس��ت! آن مرد با حیرت گفت: چرا این 
قدر گران است؟ ش��یطان با همان لبخند مرموزش پاسخ داد: 
چون این مؤثرترین وسیله من است. هرگاه سایر ابزارم بی اثر 
می شوند، فقط با این وس��یله می توانم در قلب انسان ها رخنه 
کنم و کاری را به انجام برسانم. اگر فقط موفق شوم کسی را 
به احساس نومیدی، دلس��ردی و اندوه وا دارم، می توانم با او 
هر آنچه می خواهم بکنم...من این وس��یله را در مورد تمامی 

انسان ها به کار برده ام. به همین دلیل این قدر کهنه است.
)با بهره گیری از آیه 87 سوره مبارکه یوسف(

امام علی )ع(:
 هر کس خودش را اصالح نکند، نمی تواند دیگران را اصالح 

نماید.

سئوال: 
نظر جنابعالی درباره چهارشنبه سوری چیست؟   

جواب: 
عالوه بر آنکه هیچ مبنای ش��رعی ندارد مستلزم ضرر و فساد 

زیادی است که مناسب است از آنها اجتناب شود.
 منبع: سایت رهبری، استفتائات جدید، مسائل فرهنگی و 
اجتماعی،خرافات، چهارشنبه سوری

 مس��لّمًا در این راه امر به معروف و نهی از منکر،ازمردم نادان 
زیان خواهید دید؛تحمل کنید و بر عزم راسختان پایدار باشید.
 سردار حاج عبدالحسین برونسی

فروش ایمان
قرآن 

حدیث

شعر

خاطره

داستان كوتاه 

احكام

كالم شهید

                                            خوشبختی

                                                      مال دنیا

حراج وسایل شیطان 

اصالح 

حفظ وحدت

امر به معروف

 سال اول   بهمن 1393  ژانویه 2015 
 ربیع الثانی 1436  شماره 4   قیمت: 1000 تومان

 ماهنامه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی

 نگاهی به رویدادهای تاریخی پیش رو:
   ۱ اسفند ماه ) مصادف با ۱ جمادی االول ۱436 و مطابق با 2۰ فوریه 2۰۱5(:

روز روحانیت و دفاع مقدس - شهادت حجه االسالم و المسلمین ش��یخ فضل اهلل محالتي در حمله 
جنگنده هاي عراقي به هواپیماهاي حامل ایشان)1364ش( - انتخاب اولین گروه از فقهاي شوراي 

نگهبان توسط امام خمیني)1385ش( - امضاي تعهدنامه ي ترکمانچاي)1206ش(
   5 اسفند ماه )مصادف با 5 جمادی االول ۱436 و مطابق با 24 فوریه 2۰۱5(:

شمسی: روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسي - روز مهندسي
 قمری:  والدت حضرت زینب کبري)س( - روز پرستار و بهورز

  8 اسفندماه )مصادف با 8 جمادی االول ۱436 و مطابق با 27 فوریه 2۰۱5(:
شمس��ی: روز امور تربیتي و تربیت اسالمي - روز حکیم مالهادي س��بزواري - شهادت حاج حسین 

خرازي فرمانده لشکر14امام حسین)1365ش(
قمری: رحلت آیت اهلل سیدمحمدباقر خوانساري فقیه بزرگ شیعه)1313ق(

  ۱۱ اسفند ماه )مصادف با  ۱۱ جمادی االول ۱436 و مطابق با 2 مارس 2۰۱5(:
 قمری:  والدت شیخ الرئیس ابوعلي حسین بن عبداهلل بن سینا)370ق( - والدت دانشمند حکیم خواجه 

نصیرالدین طوسي)597ق(
  ۱3 اسفند ماه )مصادف با ۱3 جمادی االول ۱436 و مطابق با 4 مارس 2۰۱5(:

قمری:  آغاز ایام فاطمیه - شهادت حضرت فاطمه)س( بنابه روایت 75روز پس از رحلت پیامبر)ص( 
- کشته شدن ابراهیم بن مالک اشتر)71ق(

  ۱4 اسفند ماه )مصادف با ۱4 جمادی االول ۱436 و مطابق با 5 مارس 2۰۱5(:
شمسی: تاسیس کمیته امداد امام خمیني)ره( )1357ش( - آغاز هفته احسان و نیکوکاري

  ۱5 اسفند ماه )مصادف با ۱5 جمادی االول ۱436 و مطابق با 6 مارس 2۰۱5(:
شمسی: روز درختکاري و آغاز هفته منابع طبیعي و تجدید شونده

  2۰ اسفند ماه )مصادف با 2۰ جمادی االول ۱436 و مطابق با ۱۱ مارس 2۰۱5(:
شمسی: روز آبخیزداري - روز راهیان نور - درگذشت آیت اهلل حاج آقا حسین خادمي)1363ش(

قمری: روز بزرگداشت شیخ صدوق
  22 اسفند ماه )مصادف با 22 جمادی االول ۱436 و مطابق با ۱3 مارس 2۰۱5(:

شمس��ی: روز بزرگداشت شهدا - تاس��یس بنیاد ش��هید انقالب اس��المي به فرمان امام خمیني)ره(
)1358ش(

  24 اسفند ماه )مصادف با 24 جمادی االول ۱436 و مطابق با ۱5 مارس 2۰۱5(:
شمس��ی: انفجار بمب در مراسم نمازجمعه تهران توس��ط منافقین)1363ش( - برگزاري اولین دوره 
انتخابات مجلس شوراي اسالمي)1358ش( - شهادت سردار بزرگ خیبر سرلشکر پاسدار شهید حاج 

محمدابراهیم همت و شهید اکبر زجاجي)1362ش( )به نقلي در 19 اسفند(
  26 اسفند ماه )مصادف با 26 جمادی االول ۱436 و مطابق با ۱7 مارس 2۰۱5(:

شمسی: رحلت یادگار حضرت امام حجه االسالم و المسلمین حاج سیداحمد خمیني)1373ش(
  29 اسفند ماه )مصادف با 29 جمادی االول ۱436 و مطابق با 2۰ مارس 2۰۱5(:

شمسی: روز ملي شدن صنعت نفت)1329ش(

    به گزارش حماسه سازان، سجاد مردانی 
متولد سال 1367 در شهرکرد و بزرگ شده 
شاهین شهر اصفهان اس��ت. مادر، خواهر 
و برادری تکوان��دوکار دارد که وی معتقد 
اس��ت خانواده ای کاماًل ورزش��ی دارد و 
همین موضوع باعث ش��ده تا تکواندو را 
بیشتر از رش��ته های دیگر دوست داشته 
باش��د. مردانی تکواندو را از 8 س��الگی با 
ب��رادرش زیر نظ��ر هادی ترکاش��وند در 

شاهین شهر اصفهان آغاز کرد.
   موفقیت های مردانی عبارت اند از:  مدال نقره المپیک ارتش ها )س��یزم( در سال 2011 برزیل، مدال 
طالی تورنمنت ویتنام در س��ال 2011، مدال طالی مسابقات 2012 ارتش های جهان در ویتنام، مدال 
برنز مسابقات قهرمانی آسیا سال 2012 ویتنام، مدال طالی تورنمنت هلند در سال 2012، مدال طالی 

تورنمنت کالس A اسپانیا سال 2013، مدال نقره تورنمنت تونس در سال 2013
   مادر سجاد مردانی عامل موفقیت فرزندش را توسل به ائمه اطهار)ع( می داند

افسانه جهازی مادر س��جاد مردانی قهرمان تکواندو جهان و بها دادن به ورزشکارانی مثل سجاد، باعث 
ایجاد انگیزه در جوانان می شود.   مادر سجاد در گفت وگویی اظهار می کند: »سجاد عاشق امام رضا )ع( و 
حضرت مهدی )ع( است و از هر فرصتی برای رفتن به مشهد و جمکران  استفاده می کند.« و من بی شک 
یکی از دالیل موفقیتش را توسل به این بزرگواران می دانم. وی ادامه می دهد: سجاد پسری بسیار مهربان، 
مؤدب و مسئولیت پذیر است، برای من و پدرش احترام زیادی قائل است،  خواهر و برادرهایش را هم خیلی 
دوست دارد، سجاد کال روابط عمومی خوبی دارد و همه از او راضی هستند، در ضمن پسری واقعا مذهبی 
است؛ به نماز و اعمال دینی اهمیت می دهد، در کارهایش پشتکار خوبی دارد و برای رسیدن به هدفش 
تالش می کند.مادر قهرمان تکواندو جهان تصریح می کند: بها دادن و مطرح کردن جوان هایی مثل سجاد 
می تواند؛ انگیزه ای باش��د برای جوان های دیگر و جذب آن ها به سمت ورزش و هدف دار شدن آینده ی  
آنان ها که این خود  باعث دور شدن از خیلی حاشیه های، ناهنجار جامعه امروزی و همچنین باعث رشد 

فرهنگ ورزش در جامعه می شود.
حال سجاد مردانی نایب قهرمان جهان 6 س��ال پیش با 14 پیروزی در لیگ برتر خودش را به گروه ملی 
بزرگ س��االن معرفی کرد اما مصدومیت زانو، یک سال و نیم دوری ورزش��ی او را به همراه داشت.وی 
معتقد است مصدومیت باعث کامل تر شدن تکواندوی او شده است و آن را درسی بزرگ می داند. مردانی 
پس از بازگشت مجدد به تکواندو، با کس��ب مدال طالی ارتش های جهان، برنز قهرمانی آسیا و عنوان 
نایب قهرمانی در جهان، خیال خیلی ها را پس از خداحافظی رستمی و افشار، از بابت حضور یک تکواندوکار 

شش دانگ در وزن هشتم راحت کرد.

   نماینده مردم ش��ریف شاهین ش��هر، میمه و 
برخوار در مجلس شورای اس��المی در متن این 
تذکر آورده است: یکی از میراث گران بها ساختمان 
معظم و دیدنی ارگ مورچه خورت با قدمت صدها 

ساله است.
اما متأس��فانه به خاط��ر عدم رس��یدگی در حال 
تخریب شدن و از بین رفتن است. لذا الزم است 
قبل از آنکه دیر شود دستور فرمایید معاون محترم 
میراث فرهنگی از ساختمان آن فوراً بازدید و تدابیر 

الزم را اتخاذ فرمایند.

  حس��ینعلی حاجی  اظهار کرد: اخیراً قراردادی در پشت پرده و برخالف منافع، میل 
و اطالع مردم منطقه شاهین ش��هر بین آب منطقه ای و شرکت پاالیش نفت استان 

اصفهان منعقد شده است.
وی با بیان اینک��ه طی این ق��رارداد آب منطقه ای ملزم به دادن 210 لیتر از پس��اب 
تصفیه خانه شاهین در قبال یک مبلغ جزئی شده اس��ت، افزود: این قرارداد عالوه بر 
اینکه برخالف منافع منطقه و غیرقانونی است، مشکالت فنی بسیاری نیز در آن به 

چشم می خورد.
نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: این 
اشکاالت فنی شامل مواردی هستند مانند اینکه ابتدا مبلغ قرارداد بر اساس تعرفه های 
قانونی وضع نشده است، همچنین رعایت فرایند قانونی انجام معامله صورت نگرفته و 

مدت  زمان قرارداد طوالنی است.
وی اضافه کرد: هزینه ای هم که ش��رکت پاالیش نفت اس��تان اصفهان واریز کرده 

است، مشخص نیست به  حساب چه فردی واریز شده است.
حاجی دلیگانی تأکید کرد: پس  از اینکه توضیحات الزم را از وزیر نیرو و آب منطقه ای 
استان اصفهان خواستم، متأسفانه آب منطقه ای پس از تعلل فراوان آن  هم به صورت 

ناقص به سؤاالت ما جواب داد.
وی با بیان اینکه موضوع  را برای رسیدگی به دیوان محاسبات کل کشور ارجاع داده ام، 
ادامه داد: با افرادی که ندانسته و دانس��ته پای این قرارداد را امضاء کرده اند، به زودی 

برخورد قانونی می شود.
 نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسالمی گفت: این پرونده 
در دیوان محاسبات کل کشور در حال رسیدگی است و آنچه ما در این پرونده دنبال 

می کنیم، پیگیری حق  و حقوق مردم و همچنین خود دولت است.
وی با بیان اینکه این قرارداد باید بدون هیچ گونه شک و شبهه ای لغو شود، اظهار کرد: 
شرکت پاالیش نفت استان اصفهان باید در چارچوب قانون و با در نظر گرفتن منافع 

مردم و رعایت بیت المال از پساب تصفیه خانه شاهین شهر استفاده کند.
 *امروز از پساب به عنوان یک طالی روان نام برده می شود

حاجی دلیگانی با بی��ان اینکه امروزه از پس��اب به عنوان یک ط��الی روان نام برده 
می ش��ود، ادامه داد: با توجه به وضعیت خشک سالی های اخیر و به ویژه افت آب های 
زیر زمینی در منطقه شاهین شهر و همچنین شهرستان برخوار ظرف چند سال گذشته 

بالغ  بر 230 متر از آب های سطحی این منطقه پایین رفته است.
 وی با بیان اینکه شهرس��تان های شاهین ش��هر، میمه و برخوار با یک فاجعه بزرگ 
زیست محیطی روبه رو هستند، افزود: یکی از راهکارهایی که بایستی در این جهت به 
کار گرفته شود توسعه فضای سبز است به خصوص در شرق شهرستان برخوار است.

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس ش��ورای اسالمی تصریح کرد: 
در حال حاضر پساب فاضالبی که از تصفیه خانه جنوب شهرستان برخوار در منطقه 
روان است بعد از تائید بهداشت توسط کشاورزان منطقه برای کشت و زراعت استفاده 

می شود.
وی بابیان اینکه روان ش��دن پس��اب بر روی خاک موجب تثبیت شن های روان در 
منطقه شده اس��ت، تأکید کرد: اگر چنانچه دیگر ش��اهد این اتفاق نباشیم شهرهای 
شهرستان برخوار از سکنه خالی خواهد ش��د و این امر تهدیدی برای شهر اصفهان 

محسوب می شود.

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس:

قرارداد پساب تصفیه خانه شاهین شهر غیرقانونی است

حاجی به همراه مادر شهید حاج 
حسین خرازی در همایش مسئولین و 
ایثارگران ثبت احوال سراسر کشور 

با اهداء و رونمایی از شناسنامه شهید 
خرازی و جمعی از شهدای ایران اسالمی

حماهس سازان 


