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  نیره اخوان بیطرف اظهار کرد:  برخورد دستگاه قضایی با افراد منشأ مفاسد 
اقتصادی، از هر جناحی که هستند و ادامه این روند مورد رضایت همگانی 
قرار خواهد گرفت. نی��ره اخوان بیطرف، عضو کمیس��یون تلفیق بودجه 
مجلس شورای اسالمی، در گفت وگویی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت 
مبارزه با مفاس��د اقتصادی در دوران پس از انقالب اسالمی اظهار کرد: تا 
هنگامی که مفاسد اقتصادی پشت س��ر هم اتفاق می افتد معلوم می شود 
که هنوز این امر وجود دارد و مب��ارزه با آن هم نیازمندعزم جدی و محکم 
از جانب هرسه قوه است.وی در پاسخ به این پرسش که آیا وضعیت مبارزه 
با مفاسد اقتصادی رضایت بخش است؟ عنوان کرد: به نظرم امیدوارکننده 

است اما اگر واقعا دستگاه قضایی و دیگر دستگاه ها که در این زمینه ورود 
پیدا می کنند، عالوه بر تمامی مواردی که مفاسد اقتصادی رخ داده است و 
با آنها برخورد کرده اند با افراد منشأ این مفاسد، از هر جناحی که بوده اند هم 
به خوبی برخورد کرده و این روند ادامه پیدا کند مورد رضایت همگانی قرار 
خواهد گرفت.اخوان در پاسخ به پرسشی درباره ضرروت تأسیس سازمان 

جدید برای مبارزه با مفاس��د اقتصادی تأکید کرد: تأس��یس هر سازمان 
جدیدی نیازمند بودجه اس��ت و به نظرم تأسیس س��ازمان جدیدی برای 
مبارزه با مفاسد اقتصادی الزم نیس��ت و اگر همین سازمان های کنونی 
تقویت شوند و افرادی که مسئولیت را می پذیرند از افراد مبرا از فساد بوده و 
دارای عزم جدی و قاطعیت در این زمینه باشند موفقیت های الزم حاصل 

خواهد شد.نماینده اصفهان در خانه ملت در پاسخ به این پرسش که فرمان 
هش��ت ماده ای رهبر معظم انقالب برای مبارزه با مفاسد اقتصادی تا چه 
اندازه اجرایی شده اس��ت؟ اظهار کرد: بنده معتقدم با فسادهای که گاهی 
شاهد آن هستیم، معلوم می شود که نتیجه مورد نظر در این زمینه حاصل 

نشده و این فرمان به خوبی اجرایی نشده است.

عضو کمیسیون تلفیق:

مبارزه با مفاسد اقتصادی نیازمند برخورد با افراد منشأ فساد است

 امام خمینی)ره(:  قناعت و ساده زیستی
معنویات اساس اسالم است. سعی كنید معنویات را زیاد كنید و از تشریفات ،تا آن جا كه مقدور است بكاهید . 
خود را به ساده زیستن عادت دهید ، و از تعلق قلب به مال و منال و جاه و مقام بپرهیزید . با زندگانی اشرافی و 

مصرفی نمی توان ارزشهای انسانی - اسالمی را حفظ كرد.  )منبع: شهید آوینی(

عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

تالش برای اشتغال و جلوگیری از مهاجرت 
ساکنان منطقه  موته  از وظایف ماست

3

   دیدار با مدیر عامل صندوق توسعه ملی

   دیدار با وزیر بهداشت و درمان 

   دیدار با قائم مقام سازمان صدا و سیما

   دکتر الریجانی و حاجی در صحن علنی مجلس

   دیدار با وزیر اقتصاد و دارایی

   دیدار باخانواده شهدا در روستای مرغ

   دیدار با رئیس بنیاد مستضعفان کشور

   دیدار با رئیس سازمان صنایع دفاع

   دیدار با سالمندان 

   دیدار با رییس سازمان بهزیستی کشور 

   دیدار با وزیر جهاد و کشاورزی

   حضور در بیت خانواده شهدا و ایثارگران 

   حضور در بین خانواده شهدا

   دیدار با رئیس سازمان تامین اجتماعی کشور

   دیدار با رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 

   دیدار با معاون وزیر نیرو

   دیدار با وزیر نفت 

   دیدار با وزیر ورزش و جوانان

   حضور در دفتر رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور 

   حاجی در جمع ورزشکاران پیشکسوت اسالم آباد
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  مردم و ارتش عراق که از ماه ها پیش با تکیه بر فتوای مرجعیت دینی 
و سیاست های دولت به نخست وزیری »العبادی« قیامی یکپارچه را 
برای آزادی س��رزمین خود از گروه های تروریستی آغاز کردند، برای 
رسیدن به پیروزی نهایی، یعنی آزادسازی موصل برنامه ریزی می کنند. 
به اذعان نهادهای نظامی و سیاسی، تحقق این مهم، مستلزم آزادسازی 
برخی از مناطق راهبردی همچون صالح الدین و تکریت است. مناطقی 
که به دلیل حضور جریا ن های بازمانده از بعثی ها به پایگاه تروریست ها 

مبدل شده اند. 
ارتش عراق با کمك نیروهای مردم��ی، عملیات نظامی خود را با رمز 
»لبیك یا رس��ول اهلل )ص(« برای بازپس گیری استان صالح الدین و 
آزادسازی تکریت از سه محور آغاز کرد که محور پایگاه اسپایکر )محور 
شمالی به سمت تکریت( دشوارترین محور به شمار می آید. نیروهای 
عراقی در محور جنوبی )محور سامرا( پیشروی های چشمگیری داشتند 
و امنیت مسیر یگان های نظامی به سوی تکریت و رساندن مهمات و 

تجهیزات به خط مقدم جبهه را برقرار کردند.
عملیات گس��ترده ارتش و نیروهای مردمی عراق برای پاک س��ازی 
استان صالح الدین با آغاز مرحله چهارم عملیات »لبیك یا رسول اهلل«، 
شهرستان الدور، یکی از نقاط قوت داعش در جنوب تکریت از کنترل 
داعش خارج شد. فرمانده عملیات سامرا تأکید کرد که ارتش با کمك 
نیروهای داوطلب مردمی و عشایر منطقه توانسته اند شهرستان الدور و 
جاده مواصالتی آن با استان کرکوک، فرودگاه شهر الدور و چند روستا 
در حدفاصل شهر الدور تا جنوب تکریت، مرکز استان صالح الدین را از 
وجود تروریست ها پاکسازی کنند. با تسلط نیروهای عراقی بر مسیر 

الدور و تکریت، راه امدادرسانی تروریست ها بسته شده است. 
در جبهه شرقی )استان دیالی( نیز نیروهای ارتش به پیشروی خود به 
سمت تکریت و به ویژه کاخ های ریاست جمهوری در مسیر رود دجله 
ادامه دادند. همزمان با عملیات تکریت، نیروهای عراقی آزادس��ازی 

شرق الکرمه در استان االنبار را نیز در دستور کار قرار دادند. 
سقوط تکریت به عنوان یکی از پایگاه های اصلی تروریست ها می تواند 
زمینه ساز آزادی موصل باش��د که گامی مهم برای پاکسازی عراق از 

گروه های تروریستی است. 
نکته مهم آنکه، همزمان با حوزه نظامی، در حوزه سیاسی نیز عراقی ها 

به دنبال تقویت همبس��تگی خود هستند که بازگش��ت جریان های 
سنی به نشست های پارلمان و دولت و سفر العبادی و »فواد معصوم« 
نخست وزیر و رئیس جمهور عراق به مناطق کردنشین و عشایر نشین 

نمودی از آن است.
در کنار این تحوالت، نوع رفتار آمریکایی ها امری قابل توجه است. نکته 
بسیار مهم آنکه، آمریکایی ها رسماً اعالم کردند که در علمیات تکریت 
ایفای نقش نمی کنند. پنتاگون اعالم کرده، عراق از آن ها درخواست 

کمك نداشته، لذا ائتالف اقدامی صورت نمی دهد.
مردم و مقامات عراقی تأکیددارند که دلیل درخواس��ت نکردن آن ها 
از آمریکا، صداقت نداش��تن این کش��ور در مبارزه با تروریس��م بوده 
است. اسناد منتشرشده از سوی پارلمان و ارتش عراق نشان می دهد 

آمریکایی ها سالح برای داعش در مناطق مختلف ارسال کرده  و حتی 
در مواردی، به بمباران ارتش ع��راق پرداخته اند. عراقی ها تأکیددارند 
که به جای رویکرد به آمریکا ترجیح می دهند از کشورهایی که حمایت 
واقعی از عراق داشته اند، نظیر جمهوری اسالمی ایران، برای مشاوره 

و حمایت های مستشاری یاری بگیرند. 
گفتنی است نه تنها دولتمردان عراقی، بلکه تمام جریان های سیاسی 
و مردم عراق جبهه مقاومت را ناجی خود دانس��ته و ائتالف آمریکایی 
به اصطالح مبارزه با داعش را عامل اس��تمرار بحران در کشورش��ان 

می دانند. 
رفتارهای غیرمس��ئوالنه و مغرضانه آمریکایی ها زمانی بیشتر نمود 
پیدا می کند که فرماندهان نظامی این کشور به جای حمایت از مردم 

و ارتش عراق، به اهمیت زدایی از عملیات تکریت پرداخته اند، چنانکه 
ژنرال »مارتین دمپس��ی« رئیس س��تاد مش��ترک ارتش آمریکا، به 
خبرنگارانی که در سفرش از واشنگتن به عراق او را همراهی می کردند، 
تصریح کرد که عملیات آزادسازی »تکریت« از دست تکفیری های 
داعش که شیعیان و ارتش عراق در حال انجام آن هستند، احتمااًلً در 

یك نبرد گسترده به پیروزی ختم می شود.
رئیس س��تاد مش��ترک ارتش آمریکا با هدف کم اهمیت جلوه دادن 
عملیات آزادس��ازی تکریت تصریح ک��رد که حدود 23 ه��زار نفر از 
نیروهای داوطلب مبارزه با داعش را شیعیان و نظامیان عراقی تشکیل 
می دهند و این در حالی است که تکفیری های داعش تنها چند صد نفر 
هستند و گفت: »من این عملیات را یك مانور نظامی پیشرفته توصیف 

نمی کنم.«!
در همین حال، جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا در سفر به عربستان 
در گفت وگو با خبرنگاران ادعا  کرد که ارتش عراق در کنار گروه های 
شبه نظامی شیعه، عملیات تکریت را انجام می دهند. وی تالش کرد 
تا با این ادعا و کم رنگ سازی وحدت عراقی ها در مبارزه با تروریسم، 
پروژه تقسیم عراق به شیعه و سنی و کرد را اجرا کند و با فرقه ای کردن 
عملیات مذکور، اختالف افکنی در میان عراقی ها را اجرایی س��ازد تا 
ضمن خدمت به تروریست ها، گامی دیگر برای توجیه حضور نظامی 

آمریکا در عراق بردارد.
به هرتقدیر، عملیات عراقی ها برای آزادسازی صالح الدین گامی مهم 
برای عملیات نهایی عراق جهت آزادس��ازی موصل به عنوان محور 
حضور تروریس��ت ها اس��ت درحالی که یك اصل مهم در آن مشهود 
اس��ت و آن، وحدت و یکپارچگی عراقی ها و چش��م نداشتن آن ها به 

ائتالف آمریکایی است.
این رویکرد نشانگر مبارزه همزمان عراقی ها با تروریست ها و حامیان 
اصلی تروریست ها یعنی آمریکا است که بیداری و بصیرت عراقی ها 
برای رسیدن به امنیت پایدار را نشان می دهد. رویکردی که برگرفته 
از تجربیات تلخ عراقی ها از هشت سال حضور نیروهای آمریکایی در 
کشورشان و پیامدهای دخالت  آمریکا در افغانستان و سوریه برای این 
کشورها و منطقه است که جز کشتار و ویرانی، ثمری به همراه نداشته 

است. )علی موحدی(

  سید حسین موسویان دیپلماست سابق کشورمان که در زمینه 
مسائل منطقه اي با شبکه بی بی س��ی ورلد گفت وگو مي کرد به 
مسئله مهمي در زمینه سردار س��لیماني و همکاري با آمریکا در 
جریان مقابله با القاعده اشاره مي کند. اما درعین حال بخش هایي 
از این مصاحبه که از  طرف این رس��انه مورد سانسور قرار گرفته 

توسط ایرنا منتشرشده است.
 موسویان در این مصاحبه به نقش بي بدیل سردار سلیماني اشاره 
مي کند. او گفته: سردار س��لیمانی امور نظامی را در طول 8 سال 
جنگ تحمیلی عراق به ایران آموخ��ت؛ او در هر دقیقه و هر روز 
و هر شب در طول 8 سال جنگ عراق، دانش نظامی را در عمل 

تجربه کرد.
موسویان ادامه داد: کسی که در خط مقدم جبهه های جنگ، دانش 
نظامی را آموخته با کس��انی که در واحدهای آکادمیك آموزش 
دیده اند متفاوت است؛ رهبری ایران او را شهید زنده خواند چون 

بارها در طول جنگ تا مرحله شهادت پیش رفت.
وی اضافه کرد: ایران در زم��ان تجاوز صدام به ای��ران با عراق 
نمی جنگید. در واقع تمام قدرت های منطق��ه و جهانی از صدام 
حمایت کردند و ای��ران یك تن��ه در مقاب��ل بزرگ ترین تجاوز 

منطقه ای و جهانی تاریخ معاصر ایستاد .
این عضو س��ابق تیم هس��ته ای کش��ورمان تصریح کرد: ایران 
سرداران و فرماندهان نظامی بسیاری دارد که نشان این افتخار 
را بر دوش دارند؛ بی دلیل نیست که امروز هیچ کدام از کشورهای 
منطقه حتی یك فرمانده مثل سردار سلیمانی ندارند که این گونه 

در کل منطقه خاورمیانه قدرتمند باشد.
موسویان ادامه داد: در دوران حکومت طالبان و زمانی که آمریکا 
قصد ورود جنگ با القاعده در افغانستان بود ، ما مدتی در شورای 
امنیت بحث می کردیم که آیا ایران در مبارزه با القاعده همکاری 
کند یا خیر؛ سردار سلیمانی موافق بود ضمن اینکه ساده دل هم 

نبود.
وی اضافه کرد: او ضمن موافق بودن ، به نیت آمریکا مظنون بود 

که آیا این یك دعوت تاکتیکی است یا صادقانه است.
این دیپلمات سابق کشورمان خاطرنش��ان کرد: سردار سلیمانی 
یك استراتژیست نظامی بس��یار واقع بین و ماهری است؛ ایران 
در دوران فرماندهی قاس��م بر نیروی قدس ،در مبارزه با القاعده 
در افغانس��تان که تهدید امنیت ملی ایران است ، از ظرفیت های 
آمریکا بهره برد و زمانی که آمریکا با 'محور شرارت' خواندن ایران 
، نشان داد که دنبال همکاری تاکتیکی ' بوده ، ایران هم آمریکا 
را در افغانس��تان تنها گذاشت تا بعد از 10 س��ال با صدها میلیارد 
خسارت و از دس��ت دادن هزاران س��رباز، محکوم به شکست و 

خروج از افغانستان باشد.
موسویان به تبلیغات منفی غرب علیه سردار سلیمانی اشاره کرد و 
افزود: برخالف تبلیغاتی که در غرب علیه سردار سلیمانی می شود 
، او یك مسلمان تندرو متعصب خشك مغز نیست. او یك مسلمان 
معتدل و فرمانده ای کارکشته و واقع بین است که منافع ملی ایران 
برایش اصل است اما این منافع را در ایجاد صلح و ثبات و امنیت 

عمومی در خاورمیانه می جوید.
وی یادآور ش��د: اینکه او ام��روز در خط مقدم مب��ارزه با داعش 
درصحنه های جنگ حض��ور یافته و جانش را ب��ه خطر انداخته 
بهترین سند و دلیلی است که هم به دنبال ثبات ایران است و هم 

ثبات منطقه چون داعش بالی جان منطقه است.

   به گزارش حماس��ه س��ازان، رس��ول ریاحی در جلس��ه 
شورای اداری شهرستان شاهین شهر و میمه در محل سالن 
جلسات فرمانداری اظهار کرد: امروزه به دلیل پیچیده شدن 
مسئولیت ها مدیر الیق و شایس��ته کسی است که با در نظر 
گرفتن اولویت ها بتواند بهترین خدمات را به مردم ارائه کند.

وی با بیان اینکه شهرستان شاهین ش��هر و میمه به  عنوان 
یکی از شهرهای مهم و استراتژیك ایران و استان اصفهان 
به ش��مار می آید، اف��زود: از دالیل خاص بودن شهرس��تان 
شاهین ش��هر و میمه می توان به سیاسی بودن، سطح باالی 

افراد تحصیل کرده و وجود صنایع مهم اشاره کرد.
معاون سیاسی و امنیتی استانداری اصفهان تصریح کرد: هر 
فردی که پست یا منصبی به او اعطا می شود باید بداند پست 

یا منصب تنها فرصتی برای خدمتگزاری به مردم است.

وی با اشاره به دغدغه های اخیر مقام معظم رهبری در مورد 
محیط  زیست ادامه داد: شهرستان شاهین شهر و میمه از این 
دغدغه های مهم و ارزش��مند مقام معظم رهبری مس��تثنی 
نیس��ت و باید در حوزه محیط  زیس��ت نظارت های کمی و 

کیفی افزایش یابد.
یاحی با اش��اره به آمدن فناوری و تکنولوژی های جدید و با 
بیان اینکه امروزه پنج میلیارد گوشی هوشمند در اختیار مردم 
دنیاس��ت، گفت: امروزه ش��رایط به گونه ای رقم خورده که 

می توان به صورت فردی در دنیای رسانه فعالیت کرد.
در پایان جلسه شورای اداری شهرستان شاهین شهر و میمه 
با حضور رس��ول یاحی معاون سیاس��ی و امنیتی استانداری 
اصفه��ان و نماینده مردم شاهین ش��هر، میم��ه و برخوار در 
مجلس از زحمات معاون اسبق سیاس��ی و اجتماعی محمد 

نورمحمد تقدیر و محمود مس��لم زاده به عنوان معاون جدید 
سیاسی و امنیتی فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه 

معرفی شد.

   نماینده مردم شریف شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس گفت: 
نظام ش��یعی ایران در 150 کش��ور جهان طلبه و در 30 کشور حوزه 
علمیه دارد.به گزارش خبرگزاری حماسه سازان، حسینعلی حاجی در 
یادواره 65 شهید گرگاب در محل فاطمیه)س( گلستان شهدای این 
شهر اظهار کرد: چهار سال پیش در دانشگاه االزهر مصر بعد از جنگ 
33 روزه حزب اهلل لبنان با رژیم جعلی صهیونیست جلسه ای محرمانه 
مبنی بر اینکه چرا روز به روز شیعه در حال گسترش است تشکیل شد. 
وی با اشاره به 4 دلیل گسترش روزافزون نفوذ شیعه در جهان افزود: 
ابتدا مرجعیت دینی، زمانی که فتوایی را صادر می کند س��ایر مراجع 
عظام نیز از آن حمایت می کنند، بعد وجود رهبر و سومین عامل ساختار 
قدرتمند یك نظام شیعه که نمونه آن ایران اسالمی و چهارمین عامل 

اقتدار روزافزون است.
عضو هیئت رئیس��ه کمیس��یون برنامه وبودجه مجلس تصریح کرد: 
نظام شیعی ایران در 150 کشور جهان طلبه و در 30 کشور دنیا حوزه 

علمیه دارد.

وی با بیان اینکه جمهوری اس��المی ایران نقش های ش��وم و پلید 
دش��منان را در س��وریه نقش بر آب کرد، ادامه داد: امام خمینی)ره( 
فرمودند: اگر در کشوری نوای دل نشین تفکر بسیجی طنین انداز شد 

چشم طمع دشمنان از آن مملکت دور خواهد شد.
حاجی خاطرنشان کرد: تفکر شاگرد بسیجی مکتب امام خمینی)ره( 
و مقام معظم رهبری)حزب اهلل( بود در لبنان و سوریه توانست جلوی 

گروهك های تروریستی وابسته به غرب مثل داعش را گرفت. 

   به گزارش حماسه س��ازان به نقل از پایگاه اطالع رسانی 
آیت اهلل حس��ین مظاهری، رئیس حوزه علمی��ه اصفهان در 
د علی خمینی، با تکریم یاد و نام  دیدار با حجت االسالم س��یّ
امام راحل عظیم الشأن »قّدس س��ره« و بیت شریف ایشان 
و با اش��اره به محبوبیت و وجاهت اجتماعی فرزندان گرامی 
حجت االسالم حاج سّید احمد خمینی)ره( اظهار کرد: روحیه 
جوانمردانه و اعتدالی مرحوم حجت االسالم حاج سید احمد 
خمینی )ره( و پرهیز آن مرحوم از افراط  و تفریط، اذعان کرد: 
فرزندان مرحوم حاج سّید احمد آقا نیز بحمداهلل همین روحیه 
معتدل پدر خویش را حفظ کرده اند و ان ش��اءاهلل با اس��تمرار 
این روحیه ارزشمند، مانند پدر خویش، پشتوانه قاطعی برای 
نظام مقدس جمهوری اسالمی که یادگار ارزشمند امام راحل 

عظیم الشأن اس��ت، خواهند بود و ان ش��اءاهلل خداوند متعال، 
ثمره زحمات و فداکاری های مرحوم حاج س��ید احمد آقا در 
خدمت به امام و انقالب را در آینده روش��ن و در ش��کوفایی 
علمی فرزندان ایشان جبران می کند و به آنان توفیق نیل به 
جایگاه شایسته علمی و معنوی در حوزه های علمّیه و در بین 

مردم را عطا می فرماید.
در این دیدار حجت االسالم سید علی خمینی از محبت ها و 
الطاف همیش��گی مرجع عالی قدر حضرت آیت اهلل العظمی 
مظاهری نسبت به خاندان مکّرم حضرت امام خمینی »ره« 
و بیت مرحوم حجت االسالم حاج سید احمد خمینی، تشّکر 
و قدردانی کرده و برای ایشان آرزوی سالمتی و طول عمر 

کرد.

رییس مجلس خبرگان رهب��ری در اختتامیه هفدهمین دوره 
چهارم مجلس خبرگان، گفت: در مجلس خبرگان، رقابت هایی 
که در انتخابات های دیگر است، وجود نداشته، ندارد و نخواهد 
داش��ت و این انتخابات در نهایت صف��ا، صمیمیت و صداقت 

برگزار شد. 
آیت اهلل محم��د یزدی ریی��س مجلس خب��رگان رهبری در  
اختتامیه هفدهمی��ن دوره چهارم اجالس خب��رگان رهبری 
که عصر امروز )چهارشنبه( در محل س��ابق مجلس شورای 
اس��المی برگزار ش��د، با گرامی داش��تن یاد مرحوم آیت اهلل 
مهدوی کنی به بیان خاطره ای از ایش��ان اشاره و اظهار کرد: 
اگر بخواهم خاطره ای از ایش��ان را نقل کن��م، باید بگویم در 
جلس��ه 3 نفره ای، حضرت امام )ره( آن مرحوم را برای امری 
معرفی کردند که ای��ن در زمان رییس جمه��ور فراری وقت 

انجام شده بود.
رییس مجلس خبرگان رهبری با اشاره به شخصیت برجسته 
مرحوم آیت اهلل مهدوی کنی در  دوران ریاستش، خاطرنشان 
کرد: تصمیمات ایشان در مجلس خبرگان مؤثر بود و در  نظام 

اسالمی قبل و بعد از انقالب خدمات فراوانی ارائه کرد.
آیت اهلل یزدی گفت که امیدوارم با دعای خیر  ش��ما بتوانم به 

وظایفم در جایگاه ریاست مجلس خبرگان عمل کنم.
وی افزود: بر خالف آنچه که ممکن است دیگران بگویند، در 
مجلس خبرگان، رقابت هایی که در انتخابات های دیگر  است، 
وجود نداشته، ندارد و نخواهد داشت و این انتخابات در  نهایت 

صفا، صمیمیت و صداقت برگزار شد.
رییس مجلس خبرگان تصریح کرد: این انتخابات بر اس��اس 
قانون و آیین نامه مجلس خبرگان به دور از همه اظهارنظرها، 

رقابت ها و مسائل دیگر برگزار شد.
آیت اهلل یزدی با تأکی��د بر این که مجلس خب��رگان رهبری، 
مجلس عما و آیات اس��ت، یادآور ش��د: نماین��دگان مجلس 
خبرگان در محل و استان خود، مورد اعتماد مردم هستند و هر 
تصمیمی که در ارتباط با خبرگان گرفته می ش��ود از قداست 

خوبی برخوردار است.
وی با تشکر از تمام اعضای مجلس خبرگان که در اجالسیه 
و انتخابات شرکت کردند، اظهار کرد: از دوستانی که زحمت 
کشیدند به خصوص هیئت رئیسه تشکر می کنم، همچنین از 
افراد زیادی که در این اجالس، نقش داش��تند تقدیر و تشکر 

می کنم.
رییس مجلس خبرگان گفت: از نماین��دگان محترم مجلس 
به ویژه رییس مجلس به دلی��ل در اختیار قرار دادن این مکان 

برای اجالس، تشکر می کنم.
آیت اهلل یزدی در پایان تصریح کرد: از صداوس��یما، نیروهای 
امنیتی و از خبرنگارانی که حضور داشتند تشکر می کنم و بیانیه 

پایانی نظر تك تك اعضا خبرگان است.

دستاوردهاي وحدت مردم و ارتش عراق بدون کمك آمریكا 

زانو زدن داعش در تكریت 

 مصاحبه اي که در بی بی سی سانسور شد

موسویان:  سردار سلیمانی آمریکا را تنها گذاشت

طی مراسمی

معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری شاهین شهر و میمه معرفی شد

مردم و ارتش عراق که از ماه ها پیش با تکیه بر فتوای مرجعیت دینی و سیاست های دولت به نخست وزیری »العبادی« قیامی 
یکپارچه را برای آزادی س�رزمین خود از گروه های تروریستی آغاز کردند، برای رس�یدن به پیروزی نهایی، یعنی آزادسازی 

موصل برنامه ریزی می کنند.

رییس مجلس خبرگان رهبری:
انتخابات مجلس خبرگان رهبری 

در نهایت صداقت و صمیمیت 
برگزار شد

 عضو کمیس��یون قضایی و حقوقی مجلس وضعیت بازنشستگان 
فوالد در تجمع مقابل مجلس را تأسف آور توصیف کرد.

ابوالفضل ابوترابی در نشست علنی مجلس شورای اسالمی با استناد 
به ماده 80 آیین نامه داخلی تذکر داد: هیئت رئیس��ه باید در خصوص 

شان و جایگاه مجلس اقدامات الزم را انجام دهد.
نماینده مردم در نجف آباد در مجلس شورای اسالمی افزود: چند ماه 
است بازنشس��تگان صنعت فوالد حقوق دریافت نکرده اند و دیروز، 
امروز و دیشب با وضعیت اسفناکی جلوی مجلس تجمع داشتند زیرا 

بسیاری از آن ها کهولت سن دارند.

وی از ابوترابی که ریاس��ت جلس��ه امروز را برعهده داش��ت و دکتر 
الریجانی خواست به این مورد رسیدگی کنند و اقدامات الزم را برای 

حفظشان مجلس انجام دهند.
محمدحسن ابوترابی فرد ضمن تشکر از تالش نمایندگان که برای 
پیگیری این موضوع با وزیر جلسه داش��تند، گفت: من هم دیشب با 
وزیر محترم کار جلسه و گفتگو داشتم و پیگیری های مجلس موجب 
شد وزارتخانه نسبت به تسریع در پرداخت حقوق آن ها در این ماه های 

باقیمانده، اقدامات الزم را انجام دهند.
وی همچنین از پیگیری هیئت رئیسه مجلس در این خصوص خبر داد.

 ابوترابی:

حضور کهنساالن در تجمع بازنشستگان فوالد، وضعیت تاسف آوری ایجاد کرد

حاجی در گلستان شهدای گرگاب:

نظام شیعی ایران در 150 کشور جهان طلبه دارد

رئیس حوزه علمیه اصفهان:

مرحوم سید احمد خمینی
 روحیه اعتدال و جوانمردی داشت
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حاجی:
 کمبود آب استان اصفهان ناشی از 
مدیریت نادرست منابع آبی است

نماینده مردم شاهین  ش��هر، میمه و برخوار در مجلس گفت: 
مش��کل مهم درحوزه آب، مدیریت است که این موضوع آثار 
بس��یار نامطلوبی برای نقاط مختلف کش��ور برجای گذاشته 

است)خانه ملت(
      

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس: 
اصفهان بدون وجود آب

 تا سال 1۴0۴ دوام نمی آورد
نماینده مردم شهرستان های شاهین شهر و میمه در مجلس 
گفت: اگر نیاز اصفهان به آب تامین نش��ود، اصفهان در افق 
چشم انداز 1404 دیگر جایی برای زندگی نخواهد بود.)فارس(

      
حسینعلی حاجی  در گفت وگو با موج: 
عدم مدیریت در حوزه آب

 موضوع را قومیتی خواهد کرد
مردم شاهین  شهر و میمه، برخوار در مجلس شورای اسالمی 
گفت: به وزی��ر نیرو تذکر دادم اگر مس��اله ی آب را درس��ت 
مدیریت نکنیم، موضوع قومیتی می شود و در بین شهرستان 

ها و استان ها اختالف ایجاد خواهد شد.
      

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس: 
مسئوالن براساس مالحظات ملی 

نسبت به مسائل آبی تصمیم گیری کنند
نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای 
اسالمی گفت: مس��ئوالن امر باید براساس مالحظات ملی و 
واقعیات نسبت به مس��ائل آبی و مشکالت زاینده رود تصمیم 

بگیرند.)فارس(
      

حاجی  در تذکر شفاهی:
 قنات های شاهین شهر و میمه

 نیاز به الیروبی دارد
نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس با تاکید 
بر رسیدگی و حل مشکالت کشاورزان درخصوص رفع کمبود 
آب در منطقه گفت: قنات های شاهین ش��هر با مشکل جدی 

روبر است و نیاز به الیروبی دارند
      

حاجی؛
برای تجدیدنظرخواهی در مورد 
تعطیلی پروژه تامین آب شرب 
اصفهان؛ نمایندگان اصفهان به 

رییس جمهور نامه نوشتند
این عضو مجمع نمایندگان استان اصفهان از نامه نمایندگان 
اصفهان به رییس جمهور برای تجدیدنظر در تصمیم اخیر وزیر 

نیرو در مورد تعطیلی پروژه تامین آب شرب استان خبر داد.
      

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس  
خبر داد 

جزئیات جلسه غیرعلنی مجلس
 و جلسه سران قوا درباره

 مشکل آب اصفهان
نماینده مردم شاهین ش��هرومیمه برخوار در مجلس  شورای 
اس��المی گفت: جلس��ه غیر علنی مجلس و جلسه سران قوا 
درباره مشکل آب اصفهان برگزار و بنده از وزیر نیرو به دلیل 

رفتارهایش در کمیسیون اصل ۹0 شکایت کردم)تسنیم(
      

نماینده مردم شاهین شهر، میمه برخوار در مجلس:
 پروژه گالب ۲ در اصفهان تعطیل شد

نماینده مردم شاهین ش��هر ومیمهبرخواردر مجلس شورای 
اسالمی گفت: پروژه گالب 2 در اصفهان در سفر وزیر نیرو به 

چهارمحال و بختیاری تعطیل شد)تسنیم(
      

حاجی  به فارس خبر داد :
مهلت یک ماهه به وزیر نیرو

یک��ی از طراحان اس��تیضاح وزی��ر نیرو از مهل��ت یك ماهه 
نمایندگان اس��تیضاح کننده به حمید چیت چی��ان برای رفع 

دغدغه ها و مشکالت در حوزه کاری این وزارتخانه خبر داد.
      

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس خبر داد: 
وضعیت نگران کننده آب در دو 
شهرستان شاهین شهر و برخوار

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس گفت: در چند 
روز گذشته در محله ها و شهرستان های شاهین شهر و برخوار آب 

شرب قطع شده و مردم وضعیت سختی دارند.)تسنیم(
      

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با 
اصفهان شرق : 

تهدید بهشت آباد را به فرصت 
تبدیل کنیم

نماینده مردم ش��اهین ش��هر، میمه و برخوارگفت: پیگیری 
نمایندگان اصفهان در خصوص پروژه بهش��ت آباد تا صرف 
نظر کردن از تن دادن به موضوع غیرکارشناس��ی قطع تونل 
بهشت آباد ادامه می یابد تا اعتماد کامل به عقب نشینی وزیر 

از این موضوع حاصل شود.

  شرایط بین المللی در دوره ش��روع حرکت ملی شدن صنعت نفت 
درایران به گونه ای بود که کشورهای مختلف به ویژه سه کشور روسیه، 
انگلیس و آمریکا با ارایه پیشنهادهای مختلف به دولت ایران درصدد 
کسب امتیاز نفتی از ایران بودند. از آنجا که انگلیس امتیاز بهره برداری 
از منابع نفت جنوب کش��ور را در اختیار داشت ، روسها درصدد کسب 
امتیاز منابع نفتی در شمال ایران وآمریکائیها نیز به تشویق پادشاه وقت 

کشور در پی کسب امتیاز نفت در ایران بودند.
مرحوم دکتر "محمد مصدق" که رهبری غیررسمی گروهی متشکل 
از  16  تن از نمایندگان مجلس چهاردهم را برعهده داش��ت ، با توجه 
به این اوض��اع در اظهار نظری گفت: ” به بهانه اینکه به یك کش��ور 
نفت داده شده است ، نباید به هیچ کشور دیگری امتیاز داد.در غیراین 
صورت این دور باطل تمامی نخواهد داشت.” مرحوم مصدق در دوارن 
مبارزات خود برای ملی کردن صنعت نفت باره��ا این جمله را تکرار 
کرد و تاکید داشت که ایرانیان باید خود منابع نفتی کشورشان را اداره 

و بهره برداری کنند.  
روحانیون برجس��ته وقت به وی��ژه مرحوم آیت اهلل کاش��انی همواره 
تاکید می کردند که وظیفه هر ایرانی مس��لمان آن اس��ت که از ملی 
ش��دن صنعت نفت حمایت کند. هدف مردم ایران نیز از پش��تیبانی 
مرحوم مصدق برای ملی کردن صنعت نفت مبارزه با اس��تعمارگران 
و قطع دس��ت ایادی آنها در همه امور جاری کشور و استیفای حقوق 

ملیشان بود.
اهمیت حرکت ملی ش��دن صنعت نفت ایران را بدون در نظر گرفتن 
جایگاه این صنعت در عرصه بین المللی آن زمان نمی توان به درستی 

ارزیابی کرد.
در زمان ملی شدن صنعت نفت،ایران بزرگترین تولیدکننده نفت خام 
خاورمیانه بود و پس از آمریکا، ونزوئال و ش��وروی س��ابق چهارمین 
تولیدکننده معتبر نفت خام دنیا به ش��مار می رف��ت.درآن دوران کل 
تولید نفت خام ایران  32  میلیون تن در سال معادل بیش از یك سوم 
مجموع تولید نفت خ��ام خاورمیانه )  ۹0  میلیون تن در س��ال ( بود. از 

سوی دیگر ایران  ۹0  درصد نفت خام مورد نیاز اروپای غربی را در آن 
دوران تامین می کرد.      

لذا ناراضی ب��ودن انگلیس از حرکت ملی ش��دن صنعت نفت ایران و 
تالش برای برهم زدن این حق خواهی ملت ایران واضح و روشن است. 
شرکت نفت انگلیس در دوران تاراج منابع نفتی ایران سرمایه هنگفتی 
را برای خود برهم زده بود و به همین جهت به خطر افتادن منافعش در 

صنعت نفت ایران را برنمی تابید.
این کشور برای جلوگیری از به ثمرنشستن حرکت ملی شدن صنعت 
نفت ای��ران از تمام ش��گردهای الزم و ممکن اس��تفاده کرد.یکی از 
این حرکتها، تحری��م نفت ایران درنیمه اول س��ال  1330  با هدف به 

خطرانداختن ثبات سیاسی واقتصادی کشور بود.  
انگلیس به تمام خریداران نفت خام ایران هشدار داده بود که نفت ایران 

را خریداری نکنند.
اما دولتمردان وقت ایران در ادامه مبارزات خود با تالش زیاد توانستند 
بر این حرکت موذیانه استعمارگر پیر فائق آیند. مرحوم دکتر مصدق 
که در آن زمان نخس��ت وزیر بود ، برای خنثی کردن توطئه انگلیس 
و به منظور کسب درآمد برای کشور ترجیح داد نفت خام را با تخفیف 
به مشتریان بفروشد. نکته قابل توجه آن است که درآمدی که دولت 
مصدق با فروش تخفیفی نفت خام و فرآورده نفتی برای کشور کسب 
کرد دو برابر رقمی بود که "شرکت نفت انگلیس و ایران" بابت فروش 

ساالنه  31  میلیون تن نفت خام به ایران پرداخت می کرد.  
اجرای برنامه ریاضت اقتصادی با محوریت ع��دم اتکا به درآمدهای 
نفتی و تالش برای مصرف نفت خام در داخل کشور حرکتهای دیگری 
بود که مرحوم مصدق برای بی اثر کردن تحریم نفت از سوی انگلیس 

انجام داد و توانست اقتصاد کشور را در آن دوره سرپا نگاه دارد.
درواقع تفکر ایجاد اقتصاد بدون نفت که اکنون در بسیاری از کشورهای 
پیشرفته نفتی دنیا مانند نروژ به کار گرفته ش��ده است، ریشه در تفکر 
مرحوم دکتر مصدق و حرکت وی در دوران ملی کردن صنعت نفت دارد.

انگلیس دیگرتاب و تحمل زیان ناش��ی از ملی ش��دن نفت ایران را 

نداش��ت. لذا با وجود تالش دکتر مصدق برای حف��ظ و پایداری این 
حرکت ، اس��تعمار پیر انگلیس با توس��ل به نیروی انتظامی و اشغال 
خوزس��تان و در نهای��ت همراهی با آمری��کا درکودت��ای  28  مرداد ،   

 1332ضربه ای را به حرکت مردم ایران وارد آورد.    
اگر بخواهیم ملی شدن نفت را از بعد اداره امور یك مجموعه بدست 
مردم کالبد شکافی کنیم،بایداذغان کرد ادامه و کمال نسبی نهضت 
ملی شدن صنعت نفت ایران در دوران پس از پیروزی انقالب اسالمی 
رخ داده است. زحمتکش��ان صنعت نفت ایران به حق برگهای زرینی 
ازتاریخ این صنعت را در دوران به پیروزی رس��یدن انقالب اسالمی، 

جنگ تحمیلی، بازسازی و نوسازی تاسیسات نفتی رقم زدند.

اغراق نیست اگر بگوییم ادامه حیات کشور از نظر سیاسی واقتصادی 
مدیون فداکاریه��ای کارکنان زحمتکش صنعت نف��ت در طول این 

سالها است.
تبیین روحیه خودباوری که ریشه درحرکت و تفکرملی کردن صنعت 
نفت و اداره امور این صنعت بدس��ت ایرانی مسلمان دارد، سبب شده 
اس��ت که اکنون عملیات اصل��ی درحوزه نفت و گاز کش��ورهمچون 
اکتشاف، حفاری، توسعه، تولید، بهره برداری، فرآورش، حمل و نقل، 
لوله گذاری و فروش نفت خام تحت مالکی��ت و حاکمیت جمهوری 
اس��المی ایران و توس��ط مردان شایس��ته و متخصص این مرزوبوم 

انجام شود.

نماینده 

   حسینعلی حاجی در نشست س��فیران خدمت این بار میهمان مردم 
خوب و باصفای حبیب آباد ش��د تا به همراه سایر مسئولین شهرستان 

برخوار از نزدیك در جریان مسائل و مشکالت این شهر قرار گیرد.
وی در بدو ورود به شهر حبیب آباد مورد اس��تقبال مردم قرار گرفت 
و به همراه آنان و مسئولین راهی مسجد امام جعفر صادق)ع( جهت 
اقامه فرضیه نماز مغرب و عش��ا به امامت حجت السالم مومنی امام 
جمعه این شهر و پیگری مسائل، مشکالت و مصوبات طرح سفیران 

خدمت شد.
عضو کمس��یون برنامه و بودجه مجل��س بعد از ارائه گزارش توس��ط 

مسئولین شهر حبیب آباد به ارائه سخنرانی در جمع این مردم پرداخت 
و اظهارداشت: فلسفه برگزاری این گونه جلسات ارتباط تگاتنگ بین 

مردم و مسئوالن است.
وی خاطرنشان کرد: اگر امروز در مورد عملکردمان در مقابل مردم پاسخ 
می دهیم باید بدانیم فردایی هست که سخت تر از امروز خواهد بود و 
باید همه ما مسئولین تالش نمائیم در جهت تامین رضایت خلق خدا 
بکوشیم که این رضایت، قطعا خش��نودی خدا از ما را به همراه خواهد 
داش��ت.حاجی در بخش دیگری از س��خنان خود با اعالم رضایت از 
اجرای مصوبات دور اول، ادامه داد: از 13 مورد مصوبه ای که برای این 

شهر به تصویب رسید ۷ مورد آن انجام شد و 3 مورد در حال اجراست که 
تنها 3 مورد اجرایی نشده اس��ت که آمار خوشبینانه و قابل قبولی است 
البته انتظار داریم مدیران ذی ربط برای 3 مورد باقی مانده هم تالش 

مضاعف به خرج دهند.
وی با ابراز خرسندی از همفکری خواص شهر با محوریت امام جمعه 
محترم، شورای اسالمی شهر حبیب آباد و گروه مشورتی ،که ۹0 موضوع 
جدید را برای آبادانی این شهر در نظر گرفته اند به موضوع مهم احیای 
جنگل 240 هکتاری حبیب آباد اشاره کرد و افزود: بنده قبل از انقالب 
چندین درخت در این جنگل کاشته ام و از ابتدای مسئولیت ام دلم برای 

جلوگیری از نابودی این درختان می سوخت و به همین علت از معاونت 
نظ��ارت راهبردی رئیس جمهور مس��ئولینی جه��ت بازدید و پیگری 
مشکالت آن آورده ام که به فوریت در هئیت وزیران تصویب شد که 15 

میلیارد ریال جهت احیای آن اختصاص یابد.
نماینده مردم شریف شاهین ش��هر، میمه و برخوار در مجلس شورای 
اسالمی با ابراز خرس��ندی از اتمام کار لوله گذاری ۹ کیلومتر از محل 
پساپ تصفیه خانه ش��مال اصفهان تا این جنگل، تصریح کرد: احیای 
جنگل به خصوص منابع طبیعی احیای زندگی برای حال و نسل های 

آینده است.

   نماینده مردم شریف شهرستان های شاهین شهر و میمه و برخوار 
در مجلس شورای اسالمی روز ش��نبه ۹3/12/23 به دانشگاه علوم 
پزش��کی اصفهان رفت و با معاون درمان این دانش��گاه به گفت وگو 

نشست و پیگیر مسائل و مشکالت حوزه انتخابی خود شد.
وی به تش��ریح وضعی��ت درمان در دو شهرس��تان ح��وزه انتخابیه 
خودپرداخت و افزود: برای جمعیت س��یصدهزارنفری منطقه ما تنها 
یك بیمارستان دولتی وجود دارد که با توجه به جاده ترانزیت شمال 
– جنوب کش��ور که از این منطقه می گذرد این بیمارستان نمی تواند 
جوابگوی مراجعات ، به نحو مطلوب باش��د.آقای حاج��ی با انتقاد از 
بی توجهی به این بیمارس��تان تأکید کرد: متأسفانه بیمارستان هایی 
که در شهرس��تان های دیگر بعد از گلدیس افتتاح ش��ده اند ، همگی 
از امکانات خوبی بهره مندند و ما به س��بب بی انصاف��ی و نا عدالتی 

موجود، گله مندیم.
عضو هیئت رئیس��ه کمیس��یون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس 
شورای اسالمی به الیحه بودجه س��ال ۹4 کل کشور اشاره و اضافه 

کرد:از آنجائی که متأسفانه کل استان اصفهان را به خاطر کالن شهر 
اصفهان برخوردار حساب می کنند ، بی مهری فراوانی در همه جهات 
نس��بت به نقاط محروم این اس��تان روا می دارند به عبارتی مناطق 
محروم و کم برخوردار اس��تان اصفهان چوب کالن ش��هر اصفهان 
را می خورند ، طوری که دولت محترم نیز در الیحه بودجه س��ال ۹4  
کل کشور ، از ده هزار پروژه عمرانی تعریف شده تنها 141 مورد را به 

استان ما اختصاص داده است که این ظلم بزرگی به ماست.
وی در ادامه در خصوص مشکالت بیمارس��تان گلدیس ، دارالشفاء 
امام رضا )ع( دولت آباد ، بیمارستان حضرت محمد )ص( بخش میمه ، 
درمانگاه خیریه حضرت ام البنین )س( میمه، ساختمان دندان پزشکی 
در محله خانه کارگر شاهین ش��هر و اتاق فرمان اورژانس شهرستان 
برخوار با مع��اون درمان دانش��گاه علوم پزش��کی اصفهان بحث و 
تبادل نظر کرد.آقای دکتر طلوعی نیز ضمن تشکر از آقای حاجی به 
خاطر پیگیری مس��ائل درمانی مردم ، برای رفع مشکالت ذکرشده 

قول مساعد داد.  

عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در جلسه 
رفع مشکالت مجتمع طالی موته گفت: تالش برای اشتغال 

و جلوگیری از مهاجرت ساکنان منطقه موته از وظایف ماست.
به گزارش حماسه سازان، نماینده مردم شریف شهرستانهای 
شاهین ش��هر، میمه و برخوار در مجلس با حضور محمد علی 
طرفه مع��اون عمرانی اس��تانداری اصفهان، رئیس س��ازمان 
محیط زیست استان اصفهان و مدیر مجتمع طالی موته و... 
جلسه ای در استانداری اصفهان جهت رفع مشکالت مجتمع 

موته تشکیل داد.
حسینعلی حاجی با بیان اینکه سالیانه در مجتمع طالی موته 
نزدیك به 300 تا 400 کیلوگرم طال استحصال می شود، اظهار 
داش��ت: این مجتمع طال تاکنون خدمت بایسته و شایسته ای 
به منطقه نداده و تنها 200 نفر از اهالی آن منطقه را توانس��ته 

به کار گیری کند.
وی با بیان اینکه خواهان احقاق حقوق اهالی روستای موته از 

بخش میمه هستم، افزود: مجتمع طالی موته دولتی است و 
دولت نیز باید تالش کند که مردم منطقه موته به سهم و حق و 

حقوق قانونی خود از این مجتمع طال دست یابند.
نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس با اعالم 
آمادگی برای رفع مشکالت مجتمع طالی موته تصریح کرد: 
تالش برای اش��تغال زایی جوانان و به وجود آوردن امکانات و 
ظرفیت های تفریحی و گردش��گری و جلوگیری ازمهاجرت 

ساکنان موته از وظایف ما مسئولین به شمار می آید.

بازخوانی رویدادهایی که به 29 اسفند انجامید

ملی شدن صنعت نفت، برگ ماندگار تاریخ ایران

با پیگیری های آقای حاجی وبا ابالغ دولت: 

15 میلیارد ریال اعتبار جهت احیای ۲۴0 هکتار از جنگل های حبیب آباد اختصاص یافت

عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
تالش برای اشتغال و جلوگیری از مهاجرت ساکنان منطقه 

موته از وظایف ماست

تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت ایران روز  ۲۹  اسفند ماه  ۱۳۲۹  یکی از نقاط عطف تاریخ مبارزاتی ملت ایران برای کسب 
حق خود و بریدن دست بیگانگان از منابع و سرمایه هایش می باشد.    نقطه آغازین حرکت ملی کردن صنعت نفت ایران تشکیل 

مجلس چهارم درسال  ۱۳۲۲  با محوریت مساله " نفت" بود.  

گذری بر پیگیری های آقای حاجی
 به مسئله حیاتی آب اصفهان در رسانه ها:

حاجی؛
از 10 هزار پروژه عمرانی فقط 1۴1 مورد متعلق به اصفهان است

   حسینعلی حاجی اظهار کرد: پاییز امسال با پیگیری های 
بس��یار فراوان و به کار بردن تدابیر الزم پس از پنج سال 
ب��رای نخس��تین ب��ار آب در کان��ال کش��اورزان منطقه 

شاهین شهر و برخوار جاری شد.
وی افزود: جاری ش��دن آب در پاییز امسال سبب شد که 
چند هزار هکتار از مزارع دو شهرستان شاهین شهر، میمه 

و برخوار زیر کشت گندم برود.
نماینده مردم ش��ریف شاهین ش��هر، میم��ه و برخوار در 
مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: مجددا در پایان هفته 
جاری به مدت 6 روز در حدود چهار میلیون مترمکعب آب 
در کانال کش��اورزان منطقه شاهین ش��هر و برخوار برای 

کشت بهاره تزریق می شود.
وی با بیان اینکه برنامه ریزی  شده است پس از تعطیالت 
نوروز ۹4 یك بار دیگر آب در کانال ذکر شده تزریق شود، 

اضافه کرد: با تالش های��ی که از طری��ق آب منطقه ای 
انجام داده ایم، بنا ش��ده اس��ت هر زمانی که آب به سایر 
مناطق استان اختصاص یافت به منطقه ما نیز اختصاص 

داده شود.

  حس��ینعلی حاج��ی در گف��ت و گویی  ب��ا بی��ان اینکه ام��داد هوایی 
پیچیدگی های خاص خود را دارد، اظهار کرد: اخیرا در جلسه ای با حضور 
معاون امداد و نجات هالل احمر و مسئوالن شهرستان شاهین شهر و میمه 
در جاده شاهین شهر به سمت پلیس راه اصفهان به تهران، قطعه زمین در 
نظر گرفته شده اس��ت تا پس از طی مجوز های الزم، امداد های هوایی در 

این منطقه آغاز به کار کند.
وی اف��زود: راه اندازی ای��ن پایگاه ام��داد و نجات هوایی در شهرس��تان 
شاهین ش��هر و میمه بس��تگی به برطرف س��ازی نیازهای مالی و کسب 

مجوزهای الزم از طریق منابع طبیعی دارد.
نماینده مردم ش��ریف شاهین ش��هر، میمه و برخوار در مجلس ش��ورای 
اسالمی با اشاره به بیانیه اخیر 180 تن از نمایندگان مجلس در مورد کمپین 
آری به تولید ادامه داد: نمایندگان مجلس فکر می کنند یکی از بخش های 

مهم و قابل توجه اقتصاد مقاومتی همین حمایت از تولید داخلی است.
وی یادآور شد: تولید و اس��تفاده از کاالی داخلی به نفع اقتصاد و اشتغال 

کشور است و تا حدود زیادی می تواند معضل بیکاری و ازدواج جوانان را رفع 
کند.حاجی تصریح کرد: اگر اراده و عزم ملی برای هر فعالیتی به خصوص 
برای اجرای سیاس��ت های ابالغی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم 
انقالب وجود داشته باشد بدون ش��ك پیام های مثبتی را نه تنها به جامعه 

بلکه به جهان مخابره خواهد کرد.
وی در ادامه با اشاره به اصالحیه طرح موافقت نمایندگان مجلس مبنی بر 
نحوه قطع یارانه پردرآمدها خاطرنش��ان کرد: درگذشته در مصوبه تبصره 
" 21 بند ز" آمده بود که دولت موظف اس��ت یارانه خانواده های پردرآمد 

را قطع کند.
نماینده مردم ش��ریف  شاهین ش��هر، میمه و برخوار در مجلس ش��ورای 
اسالمی اظهار کرد: شورای نگهبان بر تبصره این مصوبه ایراد گرفته بود و 
مجلس به بدین  صورت اصالح کرد که خانواده های پردرآمد به تشخیص 
دولت و بر اساس شرایط اقلیمی، بعد خانوار و محل سکونت و میزان درآمد 

یارانه های آن ها قطع شود.

نماینده مردم شریف شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس خبر داد

تزریق ۴ میلیون مترمکعب آب در کانال 
کشاورزان » منطقه شاهین شهر و برخوار«

حاجی:

امداد هوایی جاده شاهین شهر 
درگرو مجوز منابع طبیعی است
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فوالد مبارکه اصفهان؛ 
برترین شرکت دانشی کشور 

معرفی شد
فوالد مبارکه اصفهان برای چهارمین بار عنوان شرکت دانشی 

برتر کشور را به خود اختصاص داد.
رواب��ط عمومی ش��رکت ف��والد مبارک��ه اصفه��ان اعالم 
کرد:ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان در چهارمین دوره جایزه 
س��ازمان های دانش��ی برتر کش��ور)MAKE(طبق آرای 
هیئت داوران موفق به دریافت عنوان س��ازمان دانش��ی برتر 

کشور شد و به جایزه سازمان های برتر دانشی آسیا راه یافت.
      

در نوروز سال 94
عرضه میوه شب عید با قیمت 

دولتی در بازار های کوثر اصفهان
رئیس اتحادیه میوه  و تره بار اس��تان اصفهان گفت: س��یب و 
پرتقال با قیمت دولتی به عنوان میوه ش��ب عید در بازار های 
کوثر، ش��رکت تعاونی س��ازمان و ادارات و تعاونی کارمندان 

توزیع می شود.
      

شهردار اصفهان:
شهرداری اصفهان ۲80 میلیارد 

تومان از دولت طلبکار است
شهردار اصفهان گفت: شهرداری اصفهان 280 میلیارد تومان 

از دولت طلبکار است.
      

پلیس؛
سارقان حساب 180 اصفهانی را 

هک کردند 
دو نفر از سارقان اینترنتی با راه اندازی سایت فیشینگ موفق 
به فریب کارب��ران اینترنتی و هك کردن اطالعات حس��اب 

بانکی 180 نفر شدند.
      

رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان مطرح کرد:
بودجه 1۲00 میلیارد تومانی 

برای راه اندازی 
خط یک متروی اصفهان

پیشرفت 5۲.6 دهم درصدی
رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: تاکنون یك هزار 
میلیارد و 5۷ میلیون تومان برای خ��ط یك متروی اصفهان 
هزینه ش��ده و یك هزار میلیارد و 200 میلی��ون تومان برای 

راه اندازی این خط نیاز داریم.
      

با حضور رئیس سازمان هواشناسی کشور؛ 
مدیر سازمان هواشناسی استان 

اصفهان منصوب شد 
در این مراس��م که با حضور داوود پرهیزگار، معاون وزیر راه و 
شهرسازی و رئیس س��ازمان هواشناسی کشور انجام گرفت، 
مجید بیجندی به عنوان مدیرکل جدید س��ازمان هواشناسی 

استان اصفهان منصوب شد.
      

فرمانده انتظامی شاهین شهر: 
باند سارقان خودرو در شاهین 

شهر منهدم شد 
فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهر و میمه اصفهان گفت: 
اعضای یك باند حرفه ای از سارقان اماکن خصوصی و قطعات 
خودرو در شاهین شهر شناسایی و 51 فقره سرقت کشف شد.

وی همچنین ازانهدام باند سارقان و کشف 51 فقره سرقت در 
شاهین شهر پرده برداشت.

      
آیت اهلل طباطبایی نژاد:

 اعتماد خبرگان به آیت اهلل یزدی 
مصداق دوری از جناح بندی ها بود

نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان گفت: بدون شك 
اعضای مجلس خبرگان رهبری شاید نسبت به جناح خاصی 
تعلق خاطر داش��ته باش��ند اما این تعلقات را در انتخاب خود 

اعمال نخواهند کرد.
      

آبدار اصفهانی:
توزیع بنزین یورو ۴ 

در سراسر استان اصفهان
رییس انجمن صنفی جایگاه داران س��وخت استان اصفهان 
گفت: بنزین یورو4 در تمام جایگاه های س��وخت شهرستان 
اصفهان توزیع شده و با توجه به ظرفیت تولیدی پاالیشگاه ها 
به زودی این نوع بنزین به تمام جایگاه های اس��تان اصفهان 

وارد خواهد شد.
      

عباس مقتدایی:
تذکر مجلسی ها به وزیر ارشاد 
برای عدم حمایت از خبرنگاران 

عضو فراکسیون رسانه مجلس شورای اس��المی با اشاره به 
تذکر وکالی م��ردم در خانه ملت به وزیر ارش��اد درباره عدم 
حمایت از خبرنگاران، گفت: معاون مطبوعاتی ارشاد به جای 
انجام امور روزمره برای ساماندهی رس��انه ها با تراز اسالمی 

تالش کند.

    علیرضا بصیری در جلسه شورای اداری شهرستان شاهین شهر 
و میمه در محل سالن جلسات فرمانداری با بیان اینکه دولت تدبیر و 
امید هم در سیاست خارجی، هم در حوزه سالمت و هم در مهار تورم 
تاکنون توانس��ته کارنامه قابل دفاعی از خود داشته باشد، تصریح 
کرد: با وجود رکود زیادی که بر اقتصاد کشورمان بر اثر تحریم های 
ناجوانمردانه حاکم بود، دولت توانست تورم 41 درصدی را به 16 

درصد تقلیل دهد.
وی با بیان اینکه امروزه هیچ ایرانی در حوزه سالمت دغدغه درمان 
ندارد و همه مردم تحت پوشش بیمه سالمت هستند، ادامه داد: با 
وجود فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها در سال ۹3 دولت نزدیك به 

10 هزار میلیارد تومان به حوزه سالمت کمك کرد.
فرماندار شهرستان شاهین ش��هر و میمه با بیان اینکه دولت سال 
آینده 4 هزار و 800 میلیارد تومان برای حوزه سالمت در نظر گرفته 
است، گفت: دولت توانست با تقویت حوزه سالمت و اصالح تعرفه 

پزشکان جلوی پدیده زشت زیرمیزی را بگیرد.
بصیری با بیان اینکه دولت در عرصه سیاست خارجی و حل مناقشه 
هس��ته ای پای میز مذاکره توانس��ته گام های قابل قبولی بردارد، 
خاطرنش��ان کرد: امروزه دولتمردان آمریکایی به صراحت اذعان 

می کنند که نمی توانن��د به هیچ عنوان جلوی فعالیت و پیش��رفت 
هس��ته ای ایران را بگیرند و باید ایران هس��ته  ای را در قالب یك 

چارچوب بپذیرند.
فرماندار شاهین ش��هر و میمه با بیان اینکه تمهی��دات الزم برای 
چهارش��نبه آخر سال اندیش��یده شده اس��ت، تصریح کرد: در این 
زمینه همکاری تنگاتنگی را با نهادهای امنیتی شهرستان ازجمله 
سپاه و نیروی انتظامی آغاز کرده ایم که امیدواریم امسال نیز مانند 
سالیان گذشته شاهد هیچ گونه اتفاق ناگواری برای هیچ شهروندی 

نباشیم.
وی با بیان اینکه 6 کمیته برای ارائه خدمات و پذیرایی از مسافران 
نوروزی فعالیت خود را در سطح شهرستان شاهین شهر و میمه آغاز 
کرده اند، اظهار کرد: تمهیدات الزم به مناس��بت فرا رس��یدن ایام 

فاطمیه )س( در نظر گرفته شده است.
بصیری با بیان اینک��ه تمام نهادها و ادارات شهرس��تان های باید 
لیست کشیك های خود را تا پایان سال به فرمانداری شاهین شهر 
معرفی کنند،  اظهار داشت: سازمان هایی همچون جهاد کشاورزی، 
محیط زیست، شهرداری و دهیاری ها نباید اجازه تعرض به اراضی 

ملی و یا کشاورزی را بدهند. 

استان 

اخبار کوتاه از سراسر استان

فرماندار شاهین شهر و میمه خبر داد

خدمات رسانی 6 کمیته به مسافران نوروزی در شاهین شهر

  دو واحد پرورش مرغ گوش��تی از طرح های اداره تولیدات دامی 
جهاد کش��اورزی شهرس��تان شاهین ش��هر و میمه در روستاهای 

مورچه خورت و خسروآباد به بهره برداری رسید.
مدیر جهاد کشاورزی شهرس��تان شاهین شهر و میمه در گفتگویی 
از افتت��اح و بهره برداری دو واح��د مرغداری گوش��تی صنعتی در 

شهرستان شاهین شهر و میمه خبر داد.
سید حسین کشفی بابیان اینکه: این دو واحد مرغداری مجموعا با 
ظرفیت12۷ هزار قطعه به بهره برداری رسیده گفت: واحد پرورش 
مرغ گوشتی تمام اتوماتیك روستای مورچه خورت بخش مرکزی 
شهرس��تان با ظرفیت 100 هزار قطعه مرغ گوشتی و تولید ساالنه 
هزار تن گوشت با هزینه ای بالغ بر 5/3 میلیارد تومان و اشتغال زایی 

10 نفر آغاز به کارکرده است.
وی افزود: در روستای خسروآباد بخش میمه نیز یك واحد مرغداری 
تمام اتوماتیك با ظرفیت 2۷ هزار قطعه مرغ  و تولید س��االنه 280 

تن گوشت مرغ و هزینه ای بالغ بر یك میلیارد تومان و اشتغال زایی 
3 نفر افتتاح شده است.

ش��ایان ذکر اس��ت که این دو احد مرغ��داری با هم��کاری جهاد 
کشاورزی شهرستان و با استفاده از تسهیالت بانکی به بهره برداری 

رسیده اند.)شاهین نا(

  امینی رئیس جمعیت هالل احمر ش��اهین شهر گفت: از ابتدای 
س��ال ۹3 تا کنون طی ۹ مرحله خون گیری توس��ط پایگاه س��یار 

انتقال خون از مردم شهرستان 350 لیتر خون 
دریافت کردند.

 رئیس جمعیت هالل احمر ش��اهین شهر  در 
گفتگویی از اهدای 350 هزار س��ی سی خون 
توسط مردم نوع دوست شهرستان طی یکسال 
گذشته خبر داد.دکتر محسن امینی هرندی با 
اعالم این خبر اف��زود: با توجه ب��ه عدم وجود 
پایگاه ثابت انتقال خون در س��طح شهرستان، 
با درخواس��ت جمعیت هالل احمر شهرستان 

از س��ازمان انتقال خون اس��تان، از ابتدای س��ال ۹3 طی ۹ مرحله 
پایگاه سیار انتقال خون در سطح شهرس��تان اقدام به خون گیری 

کرده است.

وی افزود: طی ۹ مرحله اعزام پایگاه سیار به مراکز جمعیت هالل 
احمر شهرس��تان از حدود یك هزار نفر مراجعه کننده برای اهدای 
خون ۷50 نفر موفق به اهدای خون شدند که در 
مجموع مردم نوع دوست شهرستان 350 هزار 

سی سی خون اهدا کردند.
رئی��س جمعیت هالل احمر ش��اهین ش��هر با 
بیان اینکه: سال آینده پایگاه ثابت انتقال خون 
در شهرس��تان دائر می ش��ود. افزود: با توجه به 
استقبال گسترده مردم شهرستان برای اهدای 
خون و درخواست های مکرر مردم و مسئوالن 
برای پایگاه ثابت، سازمان انتقال خون تصمیم 
دارد 5 پایگاه ثابت انتقال خون در سال آینده در استان دائر کند که 
این پایگاه ها در 3 شهرس��تان شاهین ش��هر و میمه، زرین شهر و 

مبارکه و دو پایگاه در شهر اصفهان دائر خواهد شد.

 مدیر جهاد کشاورزی شاهین شهر و میمه خبر داد:

بهره برداری از ۲ واحد پرورش مرغ گوشتی
 تمام اتوماتیک

رئیس جمعیت هالل احمر شاهین شهر: 

 در سال 9۳ شاهین شهری ها  ۳50 هزار سی سی 
خون اهدا کرده اند

 علی اصغر ذاکری هرندی در جلسه ش��ورای اداری شهرستان 
شاهین ش��هر و میمه در محل س��الن جلس��ات فرمان��داری این 
شهرستان اظهار کرد: ش��هرداری شاهین شهر برنامه ریزی های 

الزم جهت استقبال از میهمانان نوروزی را انجام داده است.
وی با بیان اینکه نوروز امس��ال مصادف با ایام فاطمیه )س( شده 
است، افزود: تکریم این ایام برای ش��هرداری شاهین شهر امری 

واجب و ضروری است.
شهردار شاهین ش��هر افزود: 11 کمیته ازجمله اسکان، حراست، 
بازرسی، مالی، پشتیبانی، زیباسازی، پرسنلی، فرهنگی و ... مأمور 
ارائه خدمات و پذیرایی از مسافران نوروزی در شاهین شهر هستند.

وی با بیان شاهین ش��هر از هم اکنون آماده پذیرایی از مسافران 
نوروزی اس��ت، ادامه داد: با هماهنگی ه��ای انجام گرفته از 28 
اسفندماه جاری اکیپ  هایی از هالل احمر، آتش نشانی، پلیس و ... 
در کنار پارک انقالب شاهین ش��هر آماده ارائه خدمت به میهمان 

نوروزی می شوند.
ذاکری هرندی با بیان اینکه بودجه امسال شهرداری شاهین شهر 
12۷ میلیارد تومان بود، گفت: امس��ال بودجه وصولی شهرداری 

شاهین شهر 141 میلیارد تومان بود.

وی با بیان اینکه بودجه مصوب سال آینده شهرداری شاهین شهر 
148 میلیارد تومان است، خاطرنشان کرد: امسال افزایش میزان 
زمین های ش��هرداری 460 هزار مترمربع به ارزش 124 میلیارد 
تومان اس��ت که معادل بودجه ش��هرداری شاهین شهر در سال 

13۹3 بوده است.
شهردار شاهین شهر تصریح کرد: اعتبارات حوزه عمرانی بالغ  بر 
100 میلیون تومان بوده که این حوزه 60 درصد بودجه را به خود 

اختصاص داده بود.

 روزهایی که باید شور و سور را در بین مردم تقسیم کند به روزها و 
شبهای دلهره برای آنها تبدیل شده است.

از یك سو خانواده نگران انند آیا این شب را بیرون از خانه بگذارنند 
یا از ترس در خطر قرار گرفتن سالمتی خود به خانه پناه ببرند و قید 
بسیاری از کارهای عقب مانده شب عید را بزنند و خانه نشین شوند 
تا در امان بمانند.از سوی دیگر پدر و مادرهایی هم هستند که نگران 
شادی فرزندان خود در این شب هس��تند. آنها می ترسند یك شب 

سور و شور به قیمت یك عمر سوز و گذار آنها تمام شود.
اما در این میانه همان فرزندان و جوانانی قرار دارند که در ایام سال 
به دنبال مناس��بت هایی برای دور هم جمع شدن و تخلیه هیجان 
های مقتضی با سن و سال خود در قالب ش��ادی و نشاط اجتماعی 
هستند.گرچه راه آن را درست یاد نگرفته اند اما از انصاف هم نگذریم 
که طی این س��الها تنها از عوامل بازدارنده به جای عوامل مشوق و 
جایگزین برای ارضای حس شادی و نشاط در بین جوانان استفاده 
شده اس��ت.لزوم جلوگیری و پیش��گیری از آس��یب های احتمالی 
چهارش��نبه س��وری در این ایام یکی از وظایف غیرقابل نیروهای 
امنیتی و انتظامی است اما در کنار انجام وظیفه نیروهای انتظامی، 
باید دستگاه هایی که وظیفه ایجاد نشاط اجتماعی و شادی در جامعه 

در مناسبت های مختلف را بر عهده دارند این تعهد خود را به خوبی 
و در کمال خالقیت و حداکثر جذب به انجام برسانند.

اس��تفاده از روش های بازدارنده و تنها اکتفا به توصیه برای بیرون 
نرفتن از خانه یا تکرار مکرر مراقبت پدر و مادر از فرزندان آن هم به 
صورت شعاری، نتوانسته آنگونه که باید هم شادی را برای جوانان 

در این شب فراهم آورد و هم از آسیب های این شب بکاهد.
تفکر نهی بدون عامل جذب، راه پیموده شده مسئوالن ما بوده است، 
راهی که گرچه ممکن اس��ت جمعی را با خود همراه سازد اما برخی 
دیگر را در نیز در حاش��یه این راه نگه می دارد و آنها افرادی هستند 
که منتظر فاکتوری جذاب برای همراهی با این شعارها و تاکیدات 
هستند.گروهی که در این س��الها کمتر جذب شادی های بی خطر 
شده اند چراکه در عمل این شادیها نتوانستند رضایت یك جوان در 

برابر عاملی به نام نشاط را فراهم کنند.
اکنون در روزهایی که مدام از کنترل جوانان و اقدامات پیشگیرانه 
برای کاهش تلفات چهارشنبه سوری در کشور سخن به میان می 
آید جای خالی حرف هایی از زبان مس��ئوالن ب��رای فراهم کردن 
بستری که جوانان بتوانند نش��اط واقعی اجتماعی را احساس کنند، 

هنوز خالی است.

  به گزارش حماس��ه س��ازان ، ام��راهلل میرخان��ی در اجالس 
ش��ورای اس��المی اس��تان اصفهان اظهار کرد: برخوار یکی از 
شهرستان های نزدیك به کالنش��هر اصفهان است اما به دلیل 
وج��ود آالیندگی های دو نی��روگاه بزرگ اصفه��ان در معرض 

آلودگی شدید قرار دارد.
وی افزود: آالیندگی مرزی نمی شناسد و این در حالی است که 
دودکش دو نیروگاه بزرگ اصفهان روی س��ر برخواری ها قرار 
گرفته است. عضو شورای اسالمی شهرس��تان برخوار تصریح 
کرد: مردم این شهرس��تان مالیات پرداخ��ت می کنند و در ازای 

پرداخت مالیات خواستار امکانات رفاهی هستند.
وی ادامه داد: برخوار نزدیك ترین ش��هر به اصفهان اس��ت اما 
آلوده ترین شهر اس��ت که انتظار می رود مازاد درآمد مالیاتی نیز 

برای این شهر در نظر گرفته شود.

میرخانی در بخش��ی دیگر از صحبت های خود ب��ه احداث پل 
خورزوق اش��اره کرد و گفت: مصوبه اح��داث این پل به امضای 
سه وزیر رسیده اس��ت اما اقدام جدی برای احداث آن نشده که 

درخواست می شود اقدام جدی برای احداث این پل بشود.

شهردار شاهین شهر:

بودجه سال آتی شهرداری شاهین  شهر
 1۴8 میلیارد تومان است

به بهانه ی چهارشنبه آخر سال؛

جای خالی سور و شور بی خطر
 در "سه شنبه" پردلهره سال 

عضو شورای اسالمی شهرستان  برخوار:

مازاد درآمد مالیاتی به شهرستان برخوار
 ب��ه گ��زارش حماسه س��ازان، محم��ود محم��ودزاده مهم ترین  اختصاص پیدا کند

موضوع جلسه این هفته کمیسیون ماده 5 را بررسی طرح تفصیلی 
شاهین ش��هر عنوان کرد و گفت: تاکنون 25 جلسه کمیته فنی در 
خصوص نظام محله بندی شهر، نظام معابر، کاربری اراضی، ضوابط 
و مقررات شهری و جانمایی خدمات عمومی و تطبیق با طرح های 
فرادست در مدیریت شهرسازی و معماری این اداره کل تشکیل و 

موارد موردبررسی قرارگرفته است.
وی با بیان اینکه تهیه و تدوین نهایی طرح تفصیلی شاهین شهر بر 
اساس اطالعات پایه مربوط به سال ۹0 بوده است خواستار بهنگام 
سازی طرح مذکور با توجه به رشد جمعیت ش��د و تصریح کرد: در 
سال های اخیر با اجرای طرح مسکن مهر در شاهین شهر 15 درصد 
به جمعیت فعلی شهر اضافه شده است و کاربری های وضع موجود 

باید به روز و بازنگری گردد.
محمودزاده جایگاه شاهین شهر را به لحاظ قرارگیری بر روی محور 
کریدور شمال به جنوب اس��تان اصفهان مهم ارزیابی کرد و اظهار 
داش��ت: در بازنگری طرح تفصیلی باید به صورت ویژه به این شهر 

نگاه کرد.
دبیر کمیسیون ماده 5 اس��تان اصفهان در خصوص بازنگری طرح 
جامع شاهین شهر نیز گفت: س��ال افق این طرح مربوط به 1405 و 
محدوده پیشنهادی شهر 3 هزار و 234 هکتار با جمعیت 208 هزار 

نفر تصویب و در مرحله ابالغ است.
گفتنی است جمعیت کنونی شاهین شهر در حال حاضر باالی 1۷0 

هزار نفر و بیشترین درصد ساکنین آن مهاجر است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان اعالم کرد

طرح تفصیلی شاهین شهر اصفهان بازنگری می شود
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  شهرک صنعتی بزرگ اصفهان در کیلومتر جاده اصفهان علویجه 
و جزء شهرستان شاهین شهر و میمه قرار دارد. این شهرک با وسعتی 
بالغ بر 1800 هکتار بزرگ ترین قطب صنعتی استان در آینده است 
این ش��هرک صنعتی بزرگ با توجه به اینک��ه نزدیك ترین منطقه 
صنعتی به مرکز شهر اصفهان است که هنوز زمین قابل واگذاری دارد 
و هم جواری با شهرک فن آوری استان از اهمیت ویژه ای برخوردار 
می باش��د. تاکنون حدود 400 هکتار از زمین های این شهرک )فاز 
1( به حدود 411 واحد صنعتی و خدماتی تحویل گردیده اس��ت که 
شرکت های بزرگی چون ساخت و تجهیزات سپاهان )مپنا(، ایران 
نو بافت و آذر طیف سپاهان توانس��ته اند مجموعه های بزرگی را در 
این ش��هرک صنعتی احداث و اش��تغال زایی خوب��ی در این منطقه 
ایجاد نمایند، متأس��فانه به دلیل عدم توسعه متناسب زیرساخت ها 
و امکانات ش��هرک صنعتی با رش��د و توس��عه واحدهای صنعتی 
مش��کالت عدیده ای گریبان گیر صاحبان صنایع در این ش��هرک 
شده است به نحوی که کاهش محس��وس متقاضیان دریافت مؤید 

این مطلب هست.
یکی از بزرگ ترین مشکالت اصلی، عدم وجود گاز شهری صنعتی 
است، ازآنجاکه امروزه یکی از عوامل رشد صنعتی در کشور، توسعه 
و استفاده از منابع گازی است و همچنین با توجه به سختی با توجه 
به سختی تهیه گازوئیل، مشکالت ش��رکت های بسیار حادتر شده 
اس��ت، به طوری که برخی از واحدهای صنعتی آم��اده راه اندازی با 
ظرفیتی اشتغال زایی حدود 250 نفر هم اکنون معطل وصل انشعاب 
گاز شهری می باش��ند. کمبود برق موردنیاز صنایع، راه مواصالتی 
نامناسب و دوطرفه عدم وجود سیستم مخابرات و ... از اساسی ترین 

مشکالت این شهرک صنعتی است.
با توجه به مش��کالت موجود، هیئت امناء شهرک صنعتی به منظور 

پیگیری و تس��ریع موارد فوق، اقدام به دعوت از حس��ینعلی حاجی 
نماینده مردم شریف شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای 
اسالمی نمود که به همراه جمعی از مس��ئولین استان و شهرستان 
در جلسه هم اندیشی و رفع مشکالت شهرک در تاریخ دوم دی ماه 
13۹3 حاضر ش��دند، بصیری فرماندار شهرس��تان شاهین ش��هر و 

میمه، مهندس جعفری مدیرعامل ش��رکت های صنعتی اس��تان، 
مهندس آذری معاونت سازمان صنعت، معدن و تجارت، نمایندگان 
برق منطقه ای اس��تان و شهرس��تان، نمایندگان اداره گاز استان و 
شهرس��تان، نماینده اداره کار تعاون و ام��ور اجتماعی، اعضا هیئت 
امناء شهرک صنعتی و برخی از صنعتگران حاضرین در جلسه بودند.

مهم ترین دستاورد و مصوبه این جلس��ه با تقسیم کار به عمل آمده، 
افتتاح و تزریق گاز به شبکه شهرک صنعتی حداکثر تا دو ماه آینده و 

تاریخ دوم اسفند 13۹3 بود.
در خصوص مابقی موارد نیز جلساتی با حضور آقای حاجی، نماینده 
فرمانداری، مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان و رئیس 
هیئت امناء شهرک صنعتی در محل شرکت مخابرات استان و اداره 
برق منطقه ای در تاریخ 13۹3/10/11 برگزار شد که خوشبختانه در 
خصوص مشکل مخابرات تصمیم بر ایجاد یك کارگروه شد که تا 
تاریخ سوم خرداد 13۹4 مخابرات شهرک راه اندازی گردد، همچنین 
در جلسه اداره برق نیز تصریح گردید که مشکل کمبود فعلی برق با 
تمهیدات شرکت برق برطرف گردد و در خصوص آینده نیز قرار شد 
پست برق 400 به 63 و پست برق دائم 63 به 20 کیلوولت در سال 

13۹5 به بهره برداری برسد.
آقای حاجی قول مساعد دادند در خصوص مشکالت راه مواصالتی 
و دیگر موارد، پیگیری های الزم را با مع��اون وزیر صنعت، معدن و 
تجارت و رئیس شرکت شهرک های صنعتی ایران و مسئولین وزارت 

راه انجام دهند.
در پایان  این جلسه با تش��کر فراوان از آقایان حاجی نماینده مردم 
شریف شاهین ش��هر، میمه و برخوار در مجلس ش��ورای اسالمی، 
بصیری فرماندار شهرستان شاهین شهر و میمه، جعفری مدیرعامل 
شرکت شهرک های صنعتی، کش��ایی مدیرعامل مخابرات استان 
موس الرضایی مدیرعامل برق منطقه ای اس��تان و دیگر مسئولین 
و متصدیان امید اس��ت با توسعه و پیش��رفت این شهرک صنعتی و 
ایجاد صنایع پویا و فراهم آمدن زمینه اشتغال پایدار، کمك بزرگی 
به حل مش��کل بیکاری منطقه مخصوصا شهرس��تان شاهین شهر 

انجام پذیرد.

اقتصادی

معرفی؛

بزرگ ترین شهرک صنعتی اصفهان ) شاهین شهر (
شهرک صنعتی بزرگ اصفهان در کیلومتر جاده اصفهان علویجه و جزء شهرستان شاهین شهر و میمه قرار دارد. این شهرک 

با وسعتی بالغ بر ۱800 هکتار بزرگ ترین قطب صنعتی استان در آینده است

    وزیر صنعت ای��ن روزها به طور میانگین ه��ر دو روز یك بار مصاحبه ای خبرس��از دارد. از 
نرسیدن یارانه تولید تا انتقاد از مالیات بر ارزش افزوده. در ادامه همین روند، دیروز محمدرضا 
نعمت زاده در جلس��ه کارگروه صادرات غیرنفتی گفت: جوایز صادراتی را باید هوشمند کرد و 
برای پروژه هایی که نیروی انسانی، ماشین آالت، تکنولوژی و سرمایه داخلی را به کار گرفته اند 
امتیاز بیشتری قائل شویم. این موضوع در شورایعالی صادرات مطرح شده و درصدد هستیم آن 
را در دولت برای تصمیم گیری نهایی مطرح کنیم. او افزود: متاسفانه در برخی موارد دیدگاه های 
مثبتی برای اعطای جوایز صادراتی وجود ندارد اما پیشنهاد می کنیم کارگروهی در این زمینه 

تشکیل شود و کمیته سازی های تخصصی را صورت دهد و این موضوع را هدایت کند.
نعمت زاده در ادامه تصریح کرد: موضوع ضمانت نامه های بانکی را یك س��الی است پیگیری 
کرده ایم که بخشی از این مشکالت حل شده است و بخشی در بانك مرکزی درحال پیگیری 
اس��ت. پیش��نهاد داده ایم که بانك مرکزی پولی را در بانك کش��ورهای دیگر ازجمله عراق 

سرمایه گذاری و از محل آن ضمانت نامه صادر کند.

وی به مشکالت نرخ تسهیالت ارزی اشاره کرد و گفت: این موضوع بیش از 8 ماه است که در 
وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری شده است و درتالشیم نرخ تسهیالت ارزی بانك ها را 

برای تولیدکنندگان تعدیل کنیم که این موضوع نیز نهایی شده است.
نعمت زاده در بخش دیگری از سخنان خود به ورود موقت مواد اولیه اشاره کرد و گفت: فعاالن 
صنعت برق باید با استفاده از مزایای ورود موقت مواداولیه اقدام به تولید کرده و سپس در زمینه 
صادرات فعالیت کنند. وزیر صنعت با اشاره به ش��رایط اعطای ارز مبادله ای اضافه کرد: تنها 
منعی که برای اختصاص ارز مبادله ای وجود دارد مربوط به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است 
که طبق آیین نامه ای برای فعاالن صادراتی در این مناطق ارز مبادله ای در نظر گرفته نمی شود. 

ما یك نامه ای را برای لغو این آیین نامه تهیه کرده ایم.
وی با تأکید بر کمك به رفع مشکالت شرایط تحریم گفت: در جلسات متعددی که با حضور 
رئیس جمهوری برگزار شد، ش��رایط بعد از تحریم را بررس��ی کرده و جای هیچ گونه نگرانی 
نیست. ممکن است از نظر روانی به خاطر تغییرات نرخ ارز مشکالتی ایجاد شود اما وفور ایجاد 
خواهد شد و این به نفع تولیدکننده اس��ت. وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: ما از بخش 
خصوصی می خواهیم که کمك کند تا سد تحریم شکسته شود، این تحریم ها همان طور که 
رئیس جمهوری اش��اره کرده اند ظالمانه است و امیدواریم با دیپلماس��ی دولت به مرحله آخر 

خود برسد.

نرخ تسهیالت ارزی را برای تولیدکنندگان تعدیل می کنیم 
اعطای جوایز صادراتی با امتیازبندی دنبال خواهد شد 

 حسین سیس��تانی در جمع خبرنگاران در خصوص آخرین 
وضعیت بکارگیری قبول شدگان آزمون استخدامی سال ۹1 
استانداری اصفهان، اظهار داش��ت: سال گذشته به دلیل نبود 
اعتبارات مشخص و معین، این افراد جذب دستگاه های دولتی 
نشدند اما نوید می دهم از س��ال آینده از توان آنها در پیشبرد 

اهداف سازمان ها استفاده شود. 
وی ب��ا بیان اینکه دی��دگاه دول��ت یازدهم با دول��ت قبل در 
بکارگیری نیرو متفاوت اس��ت، تاکید کرد: ب��ا توجه به تعهد 
دولت در بکارگیری ای��ن افراد، در حال حاض��ر تامین اعتبار 
الزم برای جذب آنها در دس��تگاه های مختلف استان از سال 

۹4 صورت گرفته است. 
معاون توس��عه مدیریت و منابع انسانی اس��تانداری اصفهان 
گفت: دولت تدبیر و امید وع��ده داد تا به منظور تعیین تکلیف 
افرادی که مراحل استخدامی را سپری کرده، گزینش شده و 
کد گرفته اند در صورت تامین منابع کافی نسبت به استخدام 

آنها اقدام کند. 
وی تاکید کرد: متناس��ب با ریزش بازنشس��تگان این نیروها 
جایگزین و از س��ال آینده ظرفیت پذیرش نی��روی جدید را 

خواهیم داشت. 
سیستانی همچنین با بیان اینکه در حال حاضر به طور میانگین 
یك سوم پست های اس��تانداری اصفهان خالی است، اظهار 
داشت: هم اکنون از 1200 پست اس��تانداری 800 پست آن 

اشغال و 400 ظرفیت آن خالی است.

  اقتصاد ایران تا همین پارس��ال هم گرفتار رکود بود هم 
تورم نتیجه این شرایط هم رش��د اقتصادی منفی بود که از 

منفی 5 درصد هم عبور کرد. 
آخرین گزارش بانك مرکزی هم حکایت از آن دارد که  با 
افزایش تولید ناخالص داخلی کش��ور به بیش از 151 هزار 
میلیارد تومان رشد اقتصادی در ۹ ماهه امسال به 3,6 درصد 
رسید.محاس��بات مقدماتی و اولیه بانك مرکزی به قیمت 
پایه و قیمت های ثابت س��ال 1383 در ۹ ماهه سال 13۹3 
نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی به 151 هزار و 886 
میلیارد و 100میلیون تومان رس��یده که حدود 3.6 درصد 

نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد دارد. 
پیم��ان قربانی مع��اون اقتص��ادی بانك مرک��زی در این 
خصوص با تأکید براین که اقتصاد در مس��یر درس��ت قرار 
گرفته است، گفت: رش��د اقتصادی سال ۹3 تا پایان خرداد 

ماه اعالم می شود.
 او در ارتباط با چگونگی تحقق رشد اقتصادی 3.6 درصدی 
۹ ماهه سال ۹3 تاکید کرد: رشد اقتصادی همیشه به صورت 
فصلی بررسی می شود که البته احتمال دارد ارقام هر فصل 

در ماه های آتی مورد تجدید نظر نیز قرارگیرد.
وی با بیان اینکه این احتمال وج��ود دارد که ارقام فصول 
قبلی توسط بانك مرکزی تعدیل شود، افزود: رشد اقتصادی 
س��ال ۹3 در 12 ماه بعد از اس��تخراج کامل ارق��ام و انجام 

محاسبات استاندارد در خردادماه ۹4 اعالم خواهد شد.
معاون اقتصادی بانك مرکزی افزود: ارقام نش��ان می دهد 
بعد از 8 فصل نزول مس��تمر تولید ناخالص اقتصاد ش��روع 
به بازیابی توان از دس��ت رفته خود کرده است از همین رو 
انتظار می رود این رویه ادامه پیدا کند تا ش��اهد شکوفایی 

اقتصاد باشیم.
قربانی با بیان اینکه اقتصاد در مس��یر درس��ت قرار گرفته 
است، گفت: سیاست های دولت در بخش اقتصاد با موفقیت 
همراه بوده که مؤید آن کاهش تورم به زیر 16 درصد و رشد 

مثبت سه فصل به صورت مستمر است.
وی اضافه کرد: هدایت منابع مالی به سمت ظرفیت خالی 
اقتصاد نقش مثبت در رش��د اقتصادی داش��ته است که در 
اینجا بد نیست اش��اره ای به پرداخت 60 درصد تسهیالت 

بانکی به سرمایه در گردش تولید داشته باشیم.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری 
اصفهان خبر داد:

جذب 1۷05 نفر در دستگاه های 
اجرایی استان اصفهان از سال 9۴

تولید ناخالص در مسیربازیابی قرار گرفت 
رشد اقتصادی

 6/۳ درصد شد 

  ش��ورای عالی کار باالخره س��اعت بامداد روز دوش��نبه حداقل 
دستمزد سال آینده 11میلیون کارگر را با 1۷درصد افزایش نسبت به 
سال ۹3 معادل ۷12هزار و 413 تومان تعیین کرد که این 1۷درصد 

شامل سایر سطوح مزدی هم می شود. 
در نشس��ت ش��ورای عالی کار که با حضور نماین��دگان کارگران، 
کارفرمایان و دولت در مح��ل وزارت تع��اون، کار و رفاه اجتماعی 
برگزار شد، حداقل دستمزد سال آینده بیش از 11,5 میلیون کارگر و 
مشموالن قانون کار ۷12 هزار و 413 تومان شد که نسبت به سال 

۹3 معادل 103 هزار و 513 تومان افزایش دارد.
همچنین افزایش سایر سطوح مزدی برای سال آینده نیز 1۷ درصد 

تصویب شد.
برای تعیین و تصویب حداقل دستمزد سال آینده، در هفته های اخیر 
نشست ها و مذاکرات فراوانی بین گروه های کارگری، کارفرمایی و 
دولت انجام شد، اما در نهایت 3 گروه در رقم ۷12 هزار و 413 تومان 
مزد که از ابتدای سال ۹4 باید از سوی بنگاه ها و واحدهای تولیدی 

مشمول قانون کار اجرا شود، به توافق رسیدند.
آخرین جلسه ای که پیش از این توسط شورای عالی کار برای تعیین 
حداقل دستمزد سالیانه برگزارشده، در پایان اسفندماه سال ۹2 بود 
که در آن زمان حداقل دستمزد سال جاری به میزان 608 هزار و ۹00 

تومان تعیین شده بود.

شورای عالی کار حق سنوات هر مشمول قانون کار را از ابتدای سال 
آینده از 500 توم��ان به 1000 تومان روزان��ه افزایش داد. مجموع 
سنوات هر فرد در ماه طی سال ۹4 معادل 30 هزار تومان خواهد شد.

با تصویب شورای عالی کار، حق مس��کن از 20 هزار تومان به 40 
هزار تومان و بن کارگری نیز از 80 هزار تومان به 110 هزار تومان 

در سال ۹4 افزایش یافته است.

   علی اکبر بی��ات در گفتگو با خبرنگار مه��ر در مورد افزایش 
حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی، افزود: 
طبق ماده 41 قانون کار و 111 تامین اجتماعی، شورای عالی 
کار حداقل حقوق کارگ��ران را 1۷ درصد اع��الم کرد که این 
افزایش برای حداقل بگیران تامین اجتماعی نیز صدق می کند.

وی اظهار داشت: در جلساتی که به منظور تعیین افزایش مزد 
سال ۹4 برگزار شد، بر اس��اس مذاکرات انجام شده نمایندگان 
کارگ��ران و نمایندگان ش��ورای عالی کار افزای��ش 20 تا 25 
درصدی را توافق ک��رده بودند و هیچ صحبت��ی از افزایش 1۷ 
درصدی نبود، در حالی که در لحظات آخر افزایش 1۷ درصدی 

به تصویب رسید.
به گفته رئیس کانون عالی بازنشس��تگان و مس��تمری بگیران 
تامین اجتماعی، بر اساس ماده ۹6 قانون برنامه پنجم توسعه، 
بازنشس��تگانی که بیش از حداقل حق��وق را دریافت می کنند، 
افزایش حقوقشان باید بر اساس نرخ تورم اعالم شده از سوی 
مرکز آمار و بانك مرکزی باشد و این موضوع نیز در نهایت پس 

از تصویب هیئت وزیران اعالم خواهد شد.

بیات با اشاره به اینکه میزان تعیین شده افزایش حقوق کفاف 
هزینه های بازنشستگان را نمی دهد، گفت: هر بازنشسته تعداد 
افرادی را نیز تح��ت تکفل دارد و با ش��رایط اقتصادی موجود، 
امکان تامین تمامی هزینه ها وجود ندارد. بنابراین این افزایش 

برای آنها خیلی کم است.
وی تاکید کرد: به رغم اینکه نمایندگان در شورای عالی کار دو 
بار مصوبه سطوح مزدی را امضا نکرده بودند، مشخص نیست 

علت کاهش رقمی که قبال توافق کرده بودند، چیست.
رئیس کانون عالی بازنشس��تگان و مس��تمری بگیران تامین 
اجتماعی با اش��اره به اینک��ه حداقل حق��وق ۷12 هزار و 424 
تومان برای سال آینده در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: 
کارگران مزایای جانبی مانند حق مس��کن، خواروبار، سنوات و 
... را دارند که برای آنها عالوه بر افزایش اعالم ش��ده، در نظر 
گرفته می شود. اما متاسفانه بازنشس��تگان و مستمری بگیران 
تامی��ن اجتماعی مزای��ای جانب��ی ندارند و تکلی��ف آنها هنوز 
مشخص نیست و میزان افزایش مزایا شامل حامل بازنشستگان 

نمی شود.

   با اتمام انتخابات اتاق بازرگانی اصفهان، س��رانجام از بین 803 
رأی مأخوذه و از میان 88 کاندید، 15 منتخب اعضای اتاق بازرگانی 

مشخص شدند.
باالخ��ره روز موعود فرا رس��ید و رقاب��ت تنگاتن��گ انتخاباتی که 
امسال با حساسیت زیادی همراه بود به پایان رسید و انتخابات اتاق 

بازرگانی اصفهان انجام شد. 
ساعت هشت صبح انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع و معادن اصفهان 
آغاز شد تا سرنوشت سکان داران آن مشخص شود و در ساعت 18 
فرصت رأی گیری پایان یافت و مسئوالن برگزاری و هیئت نظارت 

مشغول شمارش آرا به صورت رایانه ای شدند.
پس از شمارش آراء نتایج زیر مشخص و توسط هیئت نظارت اعالم 

شد که اسامی منتخبین به شرح زیر است:
در بخش صنعت

1. محمود اسالمیان با 388 رأی
2.سید رسول رنجبران با 283 رأی

3.جعفر برکتین با 265 رأی
4. محسن پورسینا با 248 رأی

5.خوروش با 245 رأی
در بخش معدن

6. سید عبدالوهاب سهل آبادی با 405 رأی

۷. بهرام سبحانی با 2۷۷ رأی
گروه کشاورزی

8. زهرا اخوان نسب با 288 رأی
۹. حمیدرضا قلمکاری با 26۷ رأی
10. محمدرضا رجالی با 263 رأی

گروه بازرگانی
11. مسعود گلشیرازی با 32۷ رأی

12. مرتضی بیشه با 2۹5 رأی
13. مصطفی رناسی با 25۹ رأی

14. علی جباری با 23۷ رأی
15. حجت اهلل کشانی با 22۹ رأی

   مدیرکمیته امداد شهرس��تان ش��اهین ش��هر و میمه گفت: مردم 
نیکوکار شهرس��تان با شرکت پرشور خود در ش��ور نیکوکاری، بیش 
از 162 میلیون تومان به نیازمندان کمك کردند.علی ش��اهنظری با 
بیان این که امس��ال برنامه های هفته احس��ان و نیکوکاری با شعار 
»اکرام فاطمی ش��ور نیکوکاری« و حضور خیرین و نیکوکاران از 13 
لغایت 15 اسفندماه با هدف اشاعه فرهنگ احسان و همدلی در سطح 
شهرستان برگزار شد. افزود: همزمان با سراسر کشور کلیه پایگاه های 
این کمیته در شهرستان با استقرار در مدارس؛ سطح شهر و مصلی های 
نماز جمعه اقدام به جمع آوری کمك های مردم نیکوکار برای  کمك 
به نیازمندان کردند. وی افزود: پایگاههای بسیج ادارات، کارخانجات 
و شرکتها و همچنین آموزش و پرورش شهرستان و تعداد 14 پایگاه 
توسط مساجد در این امر خداپسندانه امداد مشارکت داشتند.مدیر کمیته 
امداد شهرستان خاطر نشان کرد: میزان مشارکت مردم شهرستان در 
شور نیکوکاری امس��ال، بالغ بر 162 میلیون تومان به صورت نقدی 
و غیرنقدی بوده اس��ت. که 405/000/000 ریال به صورت نقدی و 

1/224/000/000 ریال به ص��ورت غیرنقدی بود  که بالفاصله بین 
خانواده های  تحت حمایت این نهاد توزیع گردید.شایان ذکر است بر 
اساس برنامه ریزی های انجام شده دو پایگاه سالمت بصورت رایگان 
به امر تست قند و فش��ار خون مردم خیر و نیکوکار شاهین شهری در 

پایگاه مرکزی )سه راه فردوسی ( خدمت رسانی کردند. 

سنوات روزانه ۱۰۰۰ تومان و بن کارگری ۱۱۰ هزار تومان شد

حداقل دستمزد کارگران ۷1۲ هزار تومان شد

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

افزایش حقوق 60 درصد بازنشستگان

پایان رقابت اقتصادی اصفهان؛

نتایج انتخابات اتاق بازرگانی اصفهان مشخص شد

مدیرکمیته امداد شاهین شهر و میمه:

مشارکت یک و نیم میلیاردی مردم شهرستان
در شور نیکوکاری
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  از امام حس��ین)ع( رسیده اس��ت که قرآن چهار درجه دارد: یك 
درجه  اش برای توده مردم اس��ت به نام عبارات ق��رآن؛ برتر از آن 
اشارات قرآن اس��ت و واالتر از آن، لطایف قرآن است و قله قرآن، 
حقایق قرآن است که مخصوص انبیا)ع( است. صدیقه کبرا هم که از 
ذوات قدسی عترت اند، سیره و سنتی دارد که بخشی جزء عبارات آن 
سیره است، توده مردم از آن بهره می برند؛ بخشی مربوط به اشارات 
سیره آن حضرت است که خواص استفاده می کنند و بخشی مربوط 
به لطایف سیره و سنت آن حضرت است که اخص بهره می برند و 
بخشی مربوط به حقایق فاطمیه اس��ت که انبیا استفاده می کنند و 

دیگران طرفی نمی بندند.
 ریسمان آویخته الهی

قرآن کریم که حبل خداست، طناب ناگسس��تنی الهی است؛ این 
حبل و طناب را خدا نازل کرده است، لکن انزال قرآن همانند انزال 
باران نیست. این حبل را خدای سبحان نازل کرد یعنی آویخت؛ نه 
انداخت. نازل کردن باران یعنی انداخت��ن این قطره ها روی زمین. 
نازل ک��ردن قرآن، یعنی آویخت��ن این طناب از باال ب��ه زمین؛ لذا 
از عبارات تا اش��ارات و لطایف و حقایق درجات این حبل اس��ت و 
هرکسی به اندازه علم و عملش می تواند در خدمت طناب الهی باشد. 
اهل بیت)ع(و صدیقه کبرا)س( این ه��ا حبل اهلل اند، حبل متین اند 
و رهبری قلوب این ها به دس��ت خدای س��بحان است، این ها جزء 
اولیای الهی اند. به انسان کاملی می گویند «ولی اهلل« که در بخش 
علم و عمل بدون واسطه از ذات اقدس الهی فیض بگیرد. در همان 
حدیث معروف ثقلین ذات اقدس الهی فرمود: این طناب »طرف به 
یداهلل تعالی«؛ یك طرف این طناب یعنی قرآن به دس��ت خداست؛ 
طرف دیگرش در دست شماست. پس مطلب دوم این شد که این 
بانو مانند سایر ائمه معصوم)ع( حبل متین خدایند و یك طرفش به 
دست خداست؛ طرف دیگرش به دس��ت مردم است، در دسترس 

مردم است.
صراط مستقیم به سوی خدا

اگر کس��ی بخواهد به ذات اقدس الهی راه پیدا کن��د و از او فیض 
بگیرد، باید از مسیر قرآن و عترت بگذرد که همین صراط مستقیم 
است؛ بقیه کج راهه است و راه نیس��ت و این قرآن و عترت تاروپود 
یك حبل متین ان��د؛ دو حبل نیس��ت، تا کس��ی بگوید «حس��بنا 
کتاب اهلل«یا کس��ی بگوید »حس��بنا العتره« این ه��ا تاروپود یك 
طناب اند. اگر کس��ی قرآن را گرفت، هیچ راهی ندارد، جز پذیرش 
والیت عترت و اگر کسی عترت مدار و والیت پذیر بود، هیچ راهی 
ندارد، جز پذیرش معارف قرآن کریم و همان طوری که همه معارف 
قرآن را ذات اقدس الهی تدوین کرده اس��ت، تضمین کرده است، 
صدر و ساقه این کتاب کالم خداست، انس��ان کامل به نام عترت 
طاهرین صدر و ساقه این ها، محبت خداست، معرفت خداست، در 

قلب این ها چیزی جز محبت الهی نیست.
 ضرورت توسل به عترت طاهره 

اگر راه غیرازاین نیس��ت و سایر س��الکان باید این راه را طی کنند، 
چاره ای جز ش��فاعت و وسیله و توس��ل نیست. کس��انی که مثل 
صاحب تفسیر المنار و مانند آن از معارف عترت طاهرین متأسفانه 
فاصله دارند با اینکه صاحب نظر و اندیش��ه ورند، اما وقتی مکتب و 
اس��تاد نبینند، درک این معارف نظری پیچیده برای آن ها حاصل 
نخواهد ش��د. آن ها درباره توس��ل مش��کالتی دارند؛ شبهه علمی 
دارند. آن ها می گویند شفاعت و توس��ل وجهی ندارد؛ زیرا توسل، 

یعنی وس��یله گرفتن. اگر یك س��الکی از مقصدی دور بود، انسان 
نیاز به وسیله دارد تا با کمك وسیله خود را به آن مقصد دور برساند. 
اگر مقصد به ما نزدیك بود و ما در کنار مقصد قرار داش��تیم، نیازی 
به وسیله نیست. خدای سبحان خود را در قرآن کریم نزدیك معرفی 

کرده }است{.
 مراحل چهارگانه قرب خدای سبحان 

در چهار مرحله خدا پیام قرب داده]است[. فرمود: من به شما نزدیکم 
»َوإَِذا َسَألََك ِعَباِدی َعنِّی َفإِنِّی َقِریٌب« )بقره/186(  یعنی من به شما 
که اهل دع��ا و مناجاتید، نزدیکم. از این باالتر در س��وره واقعه آیه 
85 فرمود: »َو نَْحُن أَْقَرُب إِلَْیِه ِمنُکْم«؛ خدا از ش��ما به این شخص 
محتضر نزدیك تر است. خدا به هرکدام از ما، از دیگران نزدیك تر 
است مرحله سوم را در سوره »ق، آیه 16« بیان کرد؛ َ»نَْحُن أَْقَرُب 
إِلَْیِه ِمْن َحْبِل الَوِریِد« من از رگ حیاتی انسان به انسان نزدیك ترم. 
مرحله چهارم که از همه اینها عمیق تر و عریق تر اس��ت در س��وره 
مبارکه »انفال، آیه 24» بیان ش��ده که »َواْعلَُموا أَنَهّ اهللَهّ َیُحوُل بَْیَن 
الَمْرِء َو َقلْبِِه«؛ بدانید خدا بی��ن هر کس و قلب او و فؤاد او که همان 
هویت و اصالت اوست، فاصله است. عصاره این مرحله چهارم این 
اس��ت که خدا از هر کدام ما، به خود ما نزدیك تر است؛ یعنی خدا از 
من، به خود من نزدیك تر است. هویت ما، همان فواد ماست و قلب 

ماست، دلمایه ماست، جانمایه ماست.
اگر خدای ما به ما از هر موجودی نزدیك تر اس��ت و اگر س��میع و 
بصیر و علیم و قدیر اس��ت و اگر همه خواسته های ما را می شنود و 
می فهمد و می تواند، پس فاصله ای نیست، وقتی فاصله نبود، نیازی 

به توسل نیست!
پاسخ شبهه 

اما وجود مبارک فاطمه زهرا)س( در آن خطبه فدکیه تحلیلی دارد 
که به این شبهات پاس��خ می دهد. این خطبه فدکیه را حوزه علمیه 
بای��د درس بدهد؛ غرر و خالص��ه و متن و عص��اره آن خطبه های 
عمیق نهج البالغه در خطبه نورانی وجود مبارک فاطمه)س( آمده 
است. حضرت در جریان اس��ترداد فدک یك خطبه ای دارند و یك 

خطابه ای؛ در آن خطابه مس��ئله اس��ترداد فدک و مسائل سیاسی 
و مس��ائل اجتماعی و مس��ئله ظلمی که بر آن حضرت رفته است 
مطرح اس��ت، اما در آن خطبه که قبل از خطابه ای��راد کردند حمد 
خداست، تشریح اسمای حسنای خداست و کم کم می رسد به اینکه 
این خاندان وس��یله الهی اند؛ آن خطبه محتوایش فقط بحث های 
فلسفی و کالمی و عرفانی است و دیگر هیچ. با تشریح آن خطبه ها 
گوشه هایی از آن خطبه روشن می شود که این شبهه صاحب المنار 
و س��ایر متفکران وهابی یا احیانًاً کس��انی که در توسل و استشفاع 

شبهه ای دارند همه اینها برطرف خواهد شد. 
 تفاوت قرب و بعد مادی و معنوی

بیان نورانی آن حضرت در تحلیل پاس��خ این است که شما هرگز 
الهی حرف نزنید و مادی فکر نکنید. شما می گویید خدا به ما نزدیك 
است؛ آیا آن طوری ]است[ که دیوار به ما نزدیك است تا این اضافه 
طرفینی باشد؟ خدا به همه ما نزدیك اس��ت؛ از هر موجودی به ما 
نزدیك تر است، اما ما از او دوریم: »ُأولئَِك ُیَناَدْوَن ِمن َمَکاٍن بَِعیٍد« 
)فصلت/ 44( در قرب های معنوی این چنین اس��ت، گاهی ممکن 
است یکی نزدیك باش��د و طرف دیگر دور، گاهی طرفین نزدیك 
هم باشند. شما گفتید خدا بصیر، سمیع و علیم است، صحیح است، 
اما اگر همین علیم، بصیر، سمیع در کنار یك جاهل اصم اعما قرار 

بگیرد، آن جاهل اصم اعما هم این چنین است؟ 
وجود مبارک امام کاظم)ع( فرمود: فاصله بین خدا و خلق غیر از خلق 
چیز دیگری نیست: »لیس بینه سبحانه و تعالی و بین خلقه حجاب 
غیر خلقه، احتجب بغیر حجاب محجوب و استتر بغیر ستر مستور«؛ 
فرمود: در حجاب های مادی س��ه امر الزم اس��ت: آن شخصی که 
پشت دیوار است؛ محجوب عنه اس��ت؛ این دیوار حاجب است ]و[ 
ما محجوب. در حجاب های مادی چاره جز تثلیث نیس��ت؛ ولی در 
حجاب های معنوی ج��زء تثنیه چیز دیگری در کار نیس��ت؛ وجود 
مبارک امام کاظم)ع( فرمود: بین ش��ما و بین خدای شما، فاصله و 
حاجبی غیر از خود شما چیز دیگر نیس��ت؛ تا خود را می بینی خدا را 
نمی بینی؛ تا خود را ندیدی خدا را می بینی، این چنین نیست که بین 

زید و خدای زید، یك شیء ثالثی فاصله باشد.
ضرورت توسل در بیان فاطمه زهرا)س(

اگر فاصله است، از این طرف است؛ اگر بعد است، از این طرف است؛ 
بنابراین اگر یك ک��وری کنار بینایی قرار بگی��رد، نیازمند ترجمان 
است، اگر یك کری در کنار ناطق بنشیند، محتاج ترجمان است. اگر 
جاهلی در کنار عالم بنشیند، نیازمند ترجمان است. وجود مبارک آن 
بانوی قدسی فرمود: »َو أحمدوا اهلل الذی لعظمته و نوره یبتغی من 
فی السموات واألرض إلیه الوسیله و نحن وسیلته ... و نحن حجته 
فی غیبه و نحن ورثه أنبیائه« فرمود: خ��دا را حمد کنید که به حمد 
خدا، به عظمت خدا، به نور خدا تمام موجودات آس��مان و زمین به 
طرف او وسیله خواستند و ما وسیله ایم. این معنای توسل مخصوص 
ما زمینی ها نیست، بلکه موجودات سپهری هم به این بانو متوسلند؛ 
فرشتگان الهی هم به اینها متوسلند؛ فرمود: غیر از ما هر موجودی 
چه در آس��مان چه در زمین، اینها از خدا فاصله دارند؛ گرچه خدا با 
هیچ کسی فاصله ندارد. اینها آن درجه را ندارند که بالواسطه از خدا 
فیض بگیرند. اگر خدا نزدیك اس��ت، این قلب آلوده از ذات اقدس 
الهی دور است ]و[ نیازمند ترجمان است، نیازمند وسیله ای است که 

ما را به آن مکانت برساند.
توسل، متمم قابلیت قابل

این توسل برای آن نیست که متمم فاعلیت فاعل باشد؛ توسل برای 
تتمیم قابلیت قابل است. بحث در این اس��ت که خدا بی نیاز است 
و وس��یله نمی خواهد؛ بحث در این اس��ت که ما محتاجیم و وسیله 
می طلبیم. بی نیازی خدا که مشکل ما را حل نمی کند؛ ما باید بتوانیم 
از او بخواهیم تا به ما بده��د. بنابراین وجود مبارک حضرت فرمود: 
بین م��ا و ذات اقدس الهی هیچ فاصله ای نیس��ت. آنها که دورند و 

جدایند نیازمندند که حرف شان را ما به خدا برسانیم.
خدا ناله همه را می شنود، اما به بعضی ترتیب اثر می دهد، به بعضی 
ترتیب اثر نمی دهد. آن که توس��ل کرد به وسیله دهان پاک حرف 
خود را به خدا رس��اند، خدا حرف او را ترتیب اثر می دهد ]و[ مشکل 
را حل می کند. کسی توسل نکرد دعا کرد، خدا »بکل شیء سمیع« 
است حرف او و دعای او را ش��نید، اما سمیع الدعا نیست، ترتیب اثر 
نمی دهد. صاحب المنار و امثال المنار ن��ه در آن بخش بین حجاب 
مادی و معنوی فرق گذاشتند، نه در این بخش بین »اهلل بکل شیء 

سمیع« با »اهلل سمیع الدعاء« فرق گذاشتند. 
توسل در قرآن

در قرآن کریم ما را به اصل توسل دعوت کرده اند، فرمود: »َوابَْتُغوا 
إِلَْیِه الَوِس��یلََه« )مائده/ 35( یعنی برای اینکه به خدا نزدیك شوید 
توسل بجویید. هر چه را که خدا امر کرده است یا به عنوان محبوب 
خود اعالم کرده اس��ت به صورت خبر یا انشا معلوم می شود وسیله 
تقرب الهی است. نماز وسیله است؛ روزه وسیله است؛ قرائت قرآن 
وسیله است، تمام کارهای خیر وس��یله است؛ چون خدای سبحان 

اینها را وسائل قرب قرار داده است.
ده ها فضیلتی که در قرآن برای اهل بیت)علیهم السالم(، امضا کرده 
است، ما یا به صورت خبر یا به صورت انشا مطلوبیت اینها]را[ درک 
می کنیم و می گوییم اینها وسیله اند و این بانوی قدسی تصریح کرده 
است: »و نحن وسیلته...« این ذوات مقدس ما را اگر نابیناییم، بینا 
می کنند؛ جاهلیم، عالم می کنند؛ ناشنواییم، سمیع می کنند. بیگانه ها 
چون درباره این معارف طرفی نبسته بودند، جز به سیاست مشئوم 

دنیا و ماده فکر نمی کردند. )احسان آیتی(

   به گ��زارش حماسه س��ازان علیرضا احسان دوس��ت عصر 
امروز در اولین نشست مشترک بس��یج اساتید شهرستان های 
شاهین شهر و میمه و برخوار که به میزبانی دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد شاهین شهر برگزار شد، اظهار کرد: در دانشگاه ها عالوه بر 
توجه به مباحث آموزشی، تولید علم و تربیت نخبگان می بایست 
به تقویت تفکر جهادی، انقالبی و دینی در راستای تولید علم و 

فناوری توجه شود.
وی افزود: هدف بسیج اساتید سوق دادن مجموعه دانشگاه به 
سمت جهت گیری های اساسی انقالب اسالمی است و کار بسیج 

سرعت بخشی برای تحقق اهداف مقدس انقالب است.
رئیس سازمان بسیج اساتید استان اصفهان با اشاره به نقش مهم 
اساتید در گسترش مباحث آموزشی، پژوهشی و تربیت و پرورش 
دانش��جویان تصریح کرد: عالوه بر ایجاد و توس��عه حلقه های 
صالحین در طرحی مقرر شده که هر استاد وظیفه تربیت اخالقی، 
فکری و بصیرتی پنج نفر از دانشجویان را از بدو ورود به دانشگاه تا 
فارغ التحصیلی با موضوعات علمی و پژوهشی مشخص به عهده 

بگیرد که این از برنامه های تشکیالتی بسیج اساتید خواهد بود.
وی افزود: بسیج اس��اتید از آن دسته نهادهای انقالبی است که 
با حرکت خودجوش اساتید در دانشگاه های اصفهان، فردوسی 
مش��هد و علم و صنعت تش��کیل گردید و پس ازآن به تصویب 

شورای انقالب فرهنگی رسیده است.
احسان دوست، حضور و تش��خیص به موقع، حضور مخلصانه، 
مجاهدانه و تأثیرگذار در تربیت و پرورش هم تراز با شهید چمران 
را از ویژگی های ضروری استاد بسیجی برشمرد و افزود: اساتید 
می بایست با بینش روشن و نگاه سیاسی فهیم در شرایطی که 

جامعه دچار فتنه شده است با بصیرت نافذ رفتار کنند.
وی بیان کرد: عضویت 40 هزار نفر از اساتید به صورت داوطلبانه 
در کشور نشان از بصیرت اس��اتید دانشگاه ها است که سه هزار 
نفر از اساتید بسیجی در تعداد 80 دانشگاه و مرکز آموزش عالی 
مستقر در اس��تان اصفهان عضوگیری ش��ده و در حال فعالیت 

هستند.
رئیس سازمان بسیج اساتید اس��تان اصفهان، تشکیل مجامع 
شهرس��تانی را از اولویت های مطرح در س��ازمان بسیج اساتید 
دانست و تصریح کرد: طبق آمار در شهرستان های شاهین شهر 
و میمه و برخوار تعداد 16 دانشگاه و مرکز آموزش عالی فعالیت 
می کند ک��ه در حال حاضر در هفت دانش��گاه بس��یج اس��اتید 
شکل گیری شده و در تالش هس��تیم تا پایان خردادماه 13۹4 
در تمامی دانشگاه های این شهرستان ها بسیج اساتید را مستقر 

و فعال نمائیم.
احسان دوست در پایان با اشاره به محورهای مهم فعالیتی بسیج 
اساتید، بیان کرد: تهیه و تدوین تمدن نوین اسالمی با استفاده 
از نخبگان جامعه، طراحی الگوی ایرانی اس��المی پیش��رفت، 
مدیریت اسالمی و جهادی، جنگ نرم و برگزاری کرسی های 
نظریه پ��ردازی از محورهای مهم فعالیتی در س��ازمان بس��یج 

اساتید است.

رئیس سازمان بسیج اساتید استان اصفهان خبر داد

فعالیت ۳ هزار
 استاد بسیجی اصفهان 

در 80  مرکز علمی

عالمه شیخ عبداهلل جوادی آملی

ضرورت توسل در کالم حضرت زهرا)س(

آمارهای رقم قاچاق صنایع دستی به کشور را ساالنه 12 میلیون دالر 
برآورد می کند. رقمی که بیکاری هزاران هنرمند ایرانی را در پی دارد. 
بهمن نامور مطلق، معاون صنایع دستی کشور این آمار را در صبحانه 
کاری با خبرنگاران مطرح می کند و می گوید: میزان ورود کاالهای 
قاچاق به کش��ور را 12 میلیون دالر است؛ اما مش��کل این است که 
گمرک و سازمان های مرتبط مانع ورود کاالهای قاچاق نمی شوند و 

پاسخگوی ما نیستند، از...
آمارهای رقم قاچاق صنایع دستی به کشور را ساالنه 12 میلیون دالر 
برآورد می کند. رقمی که بیکاری هزاران هنرمند ایرانی را در پی دارد.

بهمن نامور مطلق، معاون صنایع دستی کشور این آمار را در صبحانه 
کاری با خبرنگاران مطرح می کند و می گوید: میزان ورود کاالهای 
قاچاق به کش��ور را 12 میلیون دالر است؛ اما مش��کل این است که 
گمرک و سازمان های مرتبط مانع ورود کاالهای قاچاق نمی شوند و 
پاسخگوی ما نیستند، از معاونت صنایع دستی و هنرمندان استعالم 
نمی گیرند. معاونت صنایع دس��تی هم هیچ گونه اراده و اختیاری در 

زمینه ورود کاالهای قاچاق ندارد.
او که در صبحان��ه کاری خود با خبرنگاران به تش��ریح فعالیت های  
س��ال جاری و برنامه های  سال آینده صنایع دس��تی پرداخت اظهار 
کرد: درحال حاضر 12 میلی��ون دالر کاالی قاچاق صنایع دس��تی از 
طریق مرزهای کشور وارد ایران می شود. رقمی که 6 میلیون دالر آن 
مربوط به کشور چین می شود. هر 100 میلیارد تومان کاالی قاچاق 
معادل بیکاری 10 هزار هنرمند ایرانی است؛ اما گمرک این مسئله را 
جدی نمی گیرد. گمرک پاسخگوی معاونت صنایع دستی و هنرمندان 
نیست و از صنایع دستی استعالم نمی گیرد. در کشور ما چند صد میلیارد 
کاالی قاچاق وجود دارد. ما باید این مسئله را جدی بگیریم. تاکنون 

چندین نامه به گمرک فرس��تاده ایم اما گمرک پاسخگو نبوده است. 
این درحالی است که صنایع دستی کشور در یك شرایط سالم و شفاف 

می تواند رشد کند و گسترده شود.
به گزارش میراث خبر، قاچ��اق یکی از مهم تری��ن معضالت حوزه  
صنایع دس��تی در حالی آینده صنایع دستی و اش��تغال ده ها هزار نفر 
را تهدید می کند که س��االنه 12 میلیون دالر س��هم صنایع دستی از 
کاالهای قاچاقی اس��ت که وارد ایران می ش��ود. رقمی که نیمی از 
آن متعلق به کشور چین اس��ت؛ اما تاکنون نه معاونت صنایع دستی 
و نه تش��کل های این ح��وزه هیچ گونه دخالتی در سیاس��ت گذاری 
واردات کاالهای صنایع دس��تی و جلوگیری از قاچ��اق اجناس این 

حوزه نداشته اند.
او به فعالیت های معاونت  صنایع در زمینه تولید اش��اره کرد و گفت: 
نخستین اقدامی که در زمینه تولید انجام گرفت، اصالح وضع آماری 
بود. چراکه وضع آمار در حوزه فرهنگ بسیار ضعیف است. بااین وجود 
شاخص های آماری بیمه نش��ان می دهد که وضع آمار در این حوزه 

مناسب است. 
نامور مطلق افزود: هرچند که در س��ال ۹2 و دولت های قبل ش��اهد 
ری��زش افراد تحت پوش��ش بیمه صنایع دس��تی بودیم اما امس��ال 
افرادی که تحت پوشش بیمه صنایع دس��تی قرار گرفتند، 20 درصد 
افزایش داشته و قرار است در س��ال آینده این رقم افزایش پیدا کند. 
درحال حاضر در استانی چون سیستان وبلوچستان نزدیك به 154 هزار 
نفر فعال در حوزه صنایع دس��تی وجود دارد که از این تعداد تنها 2 تا 

3 هزار نفر تحت پوشش صنایع دستی هستند . 
به گزارش مهر، معاون صنایع دس��تی اما با تأکی��د بر این که معاونت 
و تشکل های صنایع دس��تی تاکنون هیچ دخالتی در سیاست گذاری 

واردات کاالهای قاچاق نداش��ته اند ادامه داد«: گمرک موظف است 
که ب��رای ورود کاالهای صنایع دس��تی از معاونت صنایع دس��تی و 
تشکل های این حوزه استعالم بگیرد اما تا این لحظه نه تنها استعالمی 

گرفته نشده که مکاتبات صنایع دستی را هم بی پاسخ گذاشته اند.»
معاون صنایع دستی کشور همچنین به طرح سوغات زیارتی اشاره و 
گفت: همکاران ما کار پژوهشی خود را آغاز کردند. این کار نزدیك به 
۹ ماه طول کشید تا نخستین نمایشگاه سوغات زیارتی اوایل اسفندماه 
۹3 در مشهد برگزار شد و استقبال از این نمایشگاه بیش از انتظار ما 
بود. نزدیك به 10 ش��رکت اعالم آمادگی کردند و 3 شرکت توزیع 
سوغات زیارتی را بر عهده گرفتند. در شهر مشهد گردش مالی خرید 
سوغات 500 میلیارد تومان است، امیدواریم بخشی از این گردش مالی 
به صنایع دستی تعلق بگیرد. معاون صنایع دستی در پایان از افزایش 
4 درصدی تعرفه کاالهای فرهنگی، رشد 6۷ درصدی نمایشگاه های 
داخلی، افزایش 24 درصدی بازارچه های موقت و رشد ۷0 درصدی در 

حوزه جوایز غیر نقدی بانك ها خبر داد.
منبع: شهروند

معاون صنایع دستی کشور خبر داد:
قاچاق سالیانه 1۲ میلیارد دالرصنایع دستی به کشور

   سید علی قریشی در حاشیه نخستین یادواره 325 شهید نوجوان 
اس��تان اصفهان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سالروز تأسیس 
بنیاد شهید و امور ایثارگران به فرمان تاریخی حضرت امام )ره( در 
سال 1358 مصادف با 22 اسفند، این روز به عنوان »روز شهدا« 

نام گذاری شده است.
وی با بیان اینکه استان اصفهان برای نخستین بار، یادواره 325 
شهید نوجوان استان را برگزار کرده اس��ت، افزود: این یادواره با 
همت بنیاد ش��هید و امور ایثارگران اس��تان اصفهان و همکاری 
آموزش وپرورش و کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان در 

سطح استان اصفهان برگزارشده است.
معاون فرهنگی و پژوهشی بنیاد ش��هید و امور ایثارگران استان 
اصفهان ادامه داد: ترویج فرهنگ غنی شهید و شهادت به نسل 
جوان ازجمله اهداف برگزاری این یادواره اس��ت. به همین دلیل 

مخاطبان این یادواره، همگی نوجوان و دانش آموز هستند.
وی افزود: با توج��ه به تهاجمات فرهنگی دش��من باید فرهنگ 

گذشت و ایثار در میان نسل جوان ترویج پیدا کند.
قریش��ی، یکی از میراث های ارزش��مند نظام جمهوری اسالمی 
ایران، ش��هدا و ایثارگران دانس��ت و اضافه کرد: پس از ش��هدا 
و ایثارگران، صب��ر و مقاوم��ت خانواده های ش��هدا و ایثارگران 
به عنوان میراث ارزش��مند محسوب می ش��وند. اگر مسئولی در 
کشوری مذاکره ای می کند و قد علم می کند به برکت خون شهدا 

و ایثارگران است.
وی خاطرنش��ان کرد: این ش��هیدان نوجوان، زیر 15 سال سن 
داشته اند و به دلیل سن کم، اجازه اعزام به جبهه را نداشتند اما به 

شناسنامه های خود دست می بردند و سن خود را افزایش می دادند 
تا بتوانند، اعزام شوند.

معاون فرهنگی و پژوهشی بنیاد ش��هید و امور ایثارگران استان 
اصفهان تأکید کرد: برخی از این نوجوانان با اصرارهای فراوان، 
مسئولیت اعزام نیرو را قانع می کردند تا به جبهه های جنگ وارد 

شوند و برخی از آن ها، دومین شهید خانواده خود هستند.
قریشی تصریح کرد: در شهرس��تان ها و محله های سطح استان 
با مش��ارکت نیروی مقاومت بس��یج، هیئت امنای مس��اجد و ... 
یادواره های زیادی برای بزرگداشت مقام شهدا برگزار می شود اما 
یادواره های تخصصی در دستور کار بنیاد شهید و امور ایثارگران 
است که بتواند روش ها و الگوهای خاص را به نسل جوان منتقل 

کند.
وی اف��زود: این ی��ادواره، نخس��تین یادواره تخصصی اس��ت و 
امیدواریم در سال های آینده بتوانیم فرهنگ شهادت را در جامعه 

بیش ازپیش گسترش دهیم.

معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان

استان اصفهان ۳۲5 شهید نوجوان زیر 15 سال دارد

   همزمان با سالروز ش��هادت حضرت زهرا )س( دانشگاه صنعتی 
مالك اشتر شاهین شهر معطر به عطر و یاد و خاطره شهدای دانشجو 
شد. شهادت  بدین  معنا اس��ت  که  یك  انسان  برترین  و محبوب ترین  
س��رمایه ی  دنیوی  خویش  را نثار آرمانی  س��ازد که  معتقد است  زنده  
ماندن  و بارور شدن  آن ، به  سود بشریت  است  و این یکی  از زیباترین  

ارزش های  انسانی  است .
همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا )س( اولین کنگره شهدای 
دانشجویی شهرستان شاهین شهر و میمه با معرفی شهید داریوش 

رضایی نژاد به عنوان شهید شاخص دانشجویی در تاالر شهید نبوی 
منش دانشگاه صنعتی مالك اشتر برگزار شد.

در این مراسم ضمن گرامیداش��ت یاد و خاطره شهدای هشت سال 
دفاع مقدس از خانواده های ش��هدای دانشجوی شاهین شهر با اهدا 

لوح یادبود تجلیل به عمل آمده و سپس بر سر مزار شهدای گمنام در 
دانشگاه مراسم عزاداری شهادت حضرت زهرا )س( برگزار شد.

کنگره شهدای دانشجویی شهرستان با حضور فرماندار شهرستان، 
معاونت فرمانداری، امام جمعه شاهین ش��هر، فرمانده س��پاه ناحیه 

شهرستان، مسئول بسیج دانشجویی شهرستان، رئیس بنیاد شهید، 
روسای دانشگاه های مالك اش��تر، آزاد، پیام نور، غیرانتفاعی عقیق 
شاهین ش��هر، دانش��جویان و جمعی از خانواده های معظم ش��هدا 

برگزارشده بود.)شاهین نا(

در دانشگاه صنعتی مالك اشتر شاهین شهر؛

کنگره شهدای دانشجوی شهرستان برگزار شد
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    پدیده ازدواج س��فید با درون مایه س��یاه بختی که اخیرا به تقلید 
از غرب در برخی کالن ش��هرها رواج یافته، بیش از آنکه نام ازدواج 
بتوان بر آن گذاشت قراری بی پایه است که تلخی آن با هیچ عسلی 

شیرین نمی شود.
از مدتی پیش زمزمه هایی در کالن ش��هرهای کش��ور در ارتباط با 
ازدواج بدون ثبت رس��می در دفترخانه، موس��وم به ازدواج س��فید 
پیچیده است و گرچه هنوز تعداد این ازدواج ها بسیار اندک است اما 
کارشناسان جامعه شناسی و روانشناسی بر لزوم  پیشگیری از این امر 

بااطالع دهی صحیح به مردم تأکیددارند.
در واقع در این ازدواج که برگرفته از نوعی سیس��تم ازدواج در غرب 
بدون زیرساخت های مشابه است پیوندی به مدت زمان نامعلوم بین 
دو فرد برقرار می شود که فاقد مشروعیت اجتماعی و حقوقی است و 
هیچ گونه احساس وفاداری و مسئولیتی در چنین ازدواجی نمی توان 

متصور بود.
ازدواج سفید به طورمعمول توسط مراجع رسمی ثبت نمی شوند و با 
توجه به اینکه صیغه ای بین دختر و پس��ر جاری نمی شود بیشتر به 
شکل دوستی باقی می مانند بنابراین در این نوع ازدواج هیچ عامل 
حمایت کننده قانون��ی از زوجین یا فرزند ایجادش��ده وجود نخواهد 
داشت و  بر این اساس درباره آسیب های این نوع ازدواج می توان تا 

ساعت ها قلم فرسایی کرد.
کمرنگ شدن باورهای دینی از عوامل رش��د پدیده هایی همچون 

ازدواج سفید است
در همین ارتباط کوروش محمدی جامعه ش��ناس و آسیب ش��ناس 
مسائل اجتماعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شاید بتوان 
به طور خالصه تجرد گرایی، کمرنگ شدن اعتقادات و باورهای دینی 
و مذهبی مردم، الگوبرداری از ماهواره و رس��انه های بیگانه به ویژه 
سریال های ساخت ترکیه و آمریکای جنوبی را ازجمله عوامل رشد 

پدیده ای موسوم به ازدواج سفید دانست.
درمانده ش��دن خانواده ها برای تأمین هزینه ه��ا، ازدواج را به امری 
دور از دسترس تبدیل کرده و از سوی دیگر نادیده گرفتن مطالبات 
اجتماعی جوانان و چالش های پ��س از ازدواج مانند تأمین مخارج، 

مسکن و مایحتاج زندگی و غیره بر این امر دامن می زند
وی با اشاره به اینکه این آس��یب را از دیدگاه های مختلف می توان 
بررس��ی کرد، اف��زود: تغییر س��اختارهای اجتماع��ی موجب تغییر 
دیدگاه های جامعه و نگاه سرد و بی تفاوت نسبت به موضوع ازدواج 
شده است به گونه ای که برخالف گذشته در جامعه امروز حساسیت 

چندانی نسبت به موضوع ازدواج به موقع وجود ندارد.
آسیب شناس مسائل اجتماعی با بیان اینکه باال رفتن سطح توقعات 
جامعه موجب افزایش هزینه های ازدواج در جامعه ایرانی و چشم و 
هم چشمی برای برگزاری مراسم های س��نگین ازدواج شده است، 
تأکید کرد: درمانده شدن خانواده ها برای تأمین هزینه ها، ازدواج را 
به امری دور از دسترس تبدیل کرده و از سوی دیگر نادیده گرفتن 
مطالبات اجتماعی جوانان و چالش های پس از ازدواج مانند تأمین 

مخارج، مسکن و مایحتاج زندگی و غیره بر این امر دامن می زند.
وی افزایش سن ازدواج به دالیل فوق و چالش های ریشه ای پیش 
روی جوان��ان را ازجمله عوام��ل مؤثر در رویکرد جامع��ه به ازدواج 
سفید برش��مرد و ابراز داشت: گذار از جامعه س��نتی به مدرن امروز 
از مهم ترین چالش ه��ای پیش روی جوانان امروزی اس��ت که در 
این عبور ناگریز، ارزش های س��نتی را جاگذاشته ایم به گونه ای که 
اکنون با جه��ش و جابه جایی در ارزش ه��ای اجتماعی مورد انتظار 

و موردقبول قاطبه مردم ازجمله احترام به سنت ها روبه رو هستیم.
محمدی ابراز داش��ت: درحالی که در یك جامعه اسالمی و مقید به 
ارزش های اس��المی بر ازدواج به موقع تأکید فراوان شده است اما 
کاهش و جابه جایی ارزش ها و نگاه ضعیف جامعه نسبت به این موارد 

نشان می دهد که از تکالیف سنتی خود فاصله گرفته ایم.
به طور طبیعی فرد از سن خاصی به طور غریزی به جنس مخالف خود 
گرایش پیدا می کند که اگر جوان در این برهه از زمان دارای پایه های 

سنتی قوی نباشند ترغیب می شود که از فش��ارها و موانع جامعه به 
شکل خودجوش و ناخواسته خارج شوند

 وی با بیان اینکه برخی خانواده ها تکالیف خود در زمینه آموزش به 
جوانان به درستی انجام نمی دهند، ابراز داشت: این یك هشدار برای 
ماس��ت که تحت تأثیر تغییر نگرش های اجتماعی برخی از خطوط 

قرمز در خانواده ها به خط سبز مبدل شده است.
آسیب ش��ناس اجتماعی تصریح کرد: وقتی جامعه از تکالیف سنتی 
و مش��روع خود فاصله بگیرد در این جامعه که مرتب در حال تغییر 
دگرگونی اقتصادی و اجتماعی اس��ت ع��ده ای از جوان��ان به دام 
آسیب های اجتماعی می افتند که از جمله آن ها عادی شدن روابط 
دختران و پسران و کاهش حساسیت در میان جوانان و خانواده های 

در کالن شهرهای کشور است.
وی با اش��اره به اینکه این گونه ارتباطات مبتنی ب��ر ارزش های ما 
نیست و توسط خود جوانان شکل گرفته اس��ت، تأکید کرد: به طور 
طبیعی فرد از س��ن خاصی به طور غریزی به جن��س مخالف خود 
گرایش پیدا می کند که اگر جوان در این برهه از زمان دارای پایه های 
سنتی قوی نباشند ترغیب می شود که از فش��ارها و موانع جامعه به 

شکل خودجوش و ناخواسته خارج شوند.
این آسیب ش��ناس اجتماعی تأکید کرد: در ش��رایطی که جامعه و 
خانواده به ج��وان اجازه تأمین نیازهای خود را نمی دهد وی س��عی 
می کند رابطه ای خارج از ضابطه شکل دهد که برخی از آن ها بدون 

صیغه شرعی است.
وی با اشاره به اینکه ازدواج سفید نوعی ناهنجاری است که نتیجه 
کج کاری ساختارهای جامعه در گذر زمان است، گفت: در این شرایط 
نه تنها اقتصاد و صنعت دچار تحول شده است بلکه از بعد اجتماعی 
نیز پایه های ارزشی جامعه و ارزش های بومی و فرهنگی دستخوش 
تغییراتی ش��ده به گونه ای که اف��راد حاضر می ش��وند بدون اطالع 

خانواده های خود زندگی زناشویی را آغاز کنند.
آسیب های ازدواج سفید بیشتر گریبان بانوان را می گیرد

وی با اشاره به اینکه آس��یب های این ازدواج هم گریبان زن و هم 
مرد را می گیرد، گفت: البته در این قضیه آسیب اصلی بر بانوان وارد 
می ش��ود چراکه ممکن اس��ت فرزند ناخوانده ای نیز به این خانواده 
غیررسمی اضافه شود که عالوه بر سرنوشت نامعلوم به نوعی ترویج 
نوعی بی بندوباری در جامعه در ارتباط با روابط نامشروع است و در 

درازمدت نیز در نسل های بعدی تأثیر خود را خواهد داشت.
 

اگر جامعه با مس��ئله ازدواج س��فید کنار بیاید باید بدانیم که فرزند 
ایجادشده در این ازدواج با عنوان نامشروع شناخته می شود که کسی 
حاضر نیست برای آن ها شناسنامه بگیرد و بیم آن می رود که جامعه 

با جمعیتی از افراد روبه رو شود که هویت مشخصی ندارند
 محمدی خاطرنشان کرد: همچنین به دلیل عدم مسئولیت پذیری 
در این ن��وع از ازدواج بانوان در معرض آس��یب های جدی روحی و 
اجتماعی قرار گرفته و ممکن اس��ت از فرصت های مهم بازبمانند 
چراکه جامعه هنوز نگاه مردس��االرانه خود را حفظ کرده است و به 

خطاهای مردان به اندازه زنان حساس نیست.
وی اضافه کرد: این در حالی اس��ت که مش��کالت زنان در جامعه 
ایرانی برجس��ته تر دیده می ش��ود و نس��بت ب��ه م��ردان در زمان 

طوالنی تری به فراموشی سپرده می شود.
این آسیب شناس اجتماعی گفت: از سویی مردان به شکل راحت تری 
با جدایی یا اتفاق��ات ازدواج کنار می آیند اما ب��رای خانم ها به دلیل 

سخت بودن پذیرش  این موضوع در جامعه سخت تر است.
وی اضافه کرد: حتی اگر جامعه با مسئله ازدواج سفید کنار بیاید باید 
بدانیم که فرزند ایجادشده در این ازدواج با عنوان نامشروع شناخته 
می شود که کسی حاضر نیست برای آن ها شناسنامه بگیرد و بیم آن 
می رود که جامعه با جمعیتی از افراد روبه رو شود که هویت مشخصی 

ندارند و بزهکاری در جامعه افزایش پیدا می کند.
محمدی تصریح کرد: به طورکلی باید توجه داشته باشیم که ازدواج 
به دوراز چشم خانواده آسیب زا است چراکه فرد پس از ایجاد مشکل 

نمی تواند از خانواده خود مشورت بگیرد.
وی ادامه داد: می ت��وان گفت خود دختر و پس��ر در این ازدواج نگاه 
روانی مثبت ندارند چون به شکل ناخواسته در ذهن آن ها احساس 

خیانت به خانواده و ارزش های آن شکل می گیرد.
این آسیب شناس اجتماعی ابراز داشت: اگر این نوع ازدواج در آینده 
به دائمی نیز مبدل شود باز آسیب زایی خود را حفظ خواهد کرد چراکه 

طرفین با نگاه تردید آلود به دیگری نگاه می کنند.
وی با انتقاد از عدم اس��تفاده صحیح از اعتبارات فرهنگی در جامعه 
در راستای رفع مش��کالت اجتماعی ابراز داشت: در حوزه فرهنگ 

هیچ گونه تولید شاخص و خاصی برای جوانان نداشته ایم.
محمدی تأکید کرد: با این کم کاری غربی ها دس��ت به کار شده و در 
حال سرمایه گذاری بر فرهنگ ما از طریق ماهواره هستند و با ساخت 
فیلم های مختلف در ش��بکه های متعدد برای از هم پاشیدن بنیان 

خانواده ها سطح گسترده جامعه را پوشش می دهند.
وی اضافه کرد: خانواده ای که در کنار فرزندان خود پای شبکه هایی 
همچون ِجم، فارسی وان و پی ام س��ی فامیلی می نشیند شاید حتی 
متوجه نشوند که در حال تاثیرگیری از الگوی های نامناسب غربی 

است.
برخی از مسئوالن نگاه بسیار س��اده بینانه ای به امر دارند به گونه ای 
که تصور می کنند با اهدای وام سه میلیون تومانی آن هم پس از گذر 

از موانع فراوان می توان جوان ها را به ازدواج ترغیب کرد درحالی که 
این وام جوابگوی حداقل نیازهای زندگی نیز نیست

 
آسیب ش��ناس اجتماع��ی اظهار داش��ت:  ای��ن مس��ئله در غرب 
پذیرفته شده اس��ت که دو نفر با یکدیگر مدتی زندگی و پس از چند 
س��ال ازدواج کنند و جامعه نیز پذیرای آن ها و فرزندانشان است و 
حتی در صورت تصمیم به جدایی نیز از خود و فرزندانشان حمایت  
می شود. در فرهنگ غربی این مسئله پذیرفته شده است اما باید دقت 
کنیم که پذیرش مواردی که در جامعه ما محل��ی از اعراب ندارد و 

بسیار آسیب زا است.
تأثیر ترس از پذیرش مسئولیت باالی ازدواج در پدیده های نامعمول 

اجتماعی
در همین ارتباط بیگدلی روانش��ناس نیز در گفتگ��و با خبرنگار مهر 
اظهار داش��ت: ازجمله عوامل مؤثر در ترویج پدیده ازدواج سفید را 

می توان ترس از پذیرش مسئولیت باالی ازدواج دانست.
وی با اشاره به اینکه متأسفانه در امر ازدواج یا نگاه افراطی یا تفریطی 
وجود دارد، افزود: برخی از مسئوالن نگاه بسیار ساده بینانه ای به امر 
دارند به گونه ای که تصور می کنند با اهدای وام سه میلیون تومانی 
آن هم پس از گذر از موانع ف��راوان می توان جوان ه��ا را به ازدواج 
ترغیب کرد درحالی که این وام جوابگ��وی حداقل نیازهای زندگی 

نیز نیست.
بیگدلی با اشاره به اینکه هنوز برخی رسوم اشتباه و قدیمی  در جامعه 
رواج دارد که موجب روی گردانی جوانان از ازدواج و ترویج پدیده های 
نامناسب اجتماعی می شود، بیان داشت: به طور مثال اخیرا با موردی 
از خودکشی روبرو شدم که دختری 14 ساله را به فردی 50 ساله با 

زور داده اند که اصالح این امور نیازمند فرهنگ سازی است.
وی افزود: مخالفت والدین، باال رفتن سن ازدواج به دالیل گوناگون، 
عدم وجود جو عاطفی حاکم بر خانواده، ترس از آشکارس��ازی فرد 
موردعالقه و عدم تائید والدین، مش��کالت اقتصادی و عدم تأمین 
درآمد مکفی ازجمله عواملی است که در ایجاد ترس از ازدواج و روی 

آوردن به پدیده هایی همچون ازدواج سفید نقش دارد.
عدم توانایی جوانان برای متقاعد کردن خانواده ها در آس��یب های 

اجتماعی مؤثر است
روانشناس مطرح کشورمان ابراز داش��ت: عدم توانایی برای بحث 
منطقی و متقاعد کردن خانواده ها در جوانان امروز موضوعی جدی 
است که در بسیاری از آس��یب های اجتماعی مؤثر است و از سویی 
بی منطقی خانواده ها برای پذیرش صحبت های اصولی و متوس��ل 
شدن به تهدیدهایی همچون شیرم راحالنت نمی کنم بر این آسیب 

دامن می زند.
وی با بیان اینکه پارادایم تحول شناختی اجتماعی به معنای تغییر و 
تحول جامعه، ضعف در نظام حقوقی در کشور از دیگر موارد مؤثر در 
آسیب های اجتماعی است، ابراز داشت: به دلیل اینکه گاهی جامعه 
فردیت و استقالل فرد را از وی سلب می کند کارهای پنهانی از دید 
جامعه و خانواده شکل می گیرد که ازدواج سفید نیز از این نوع است.

بیگدلی ابراز داشت: الزم است بر این نکته تأکید کنم که این آسیبی 
مهم برای اجتماعی اس��ت که اگر فردی در زندگی خود خوشبخت 
نبود نمی تواند به دلیل نگاه جامعه امر طالق را قبول کند و این امر 
برای بانوان س��خت تر اس��ت چراکه ترس از عدم تائید فرهنگی و 

فشارهای ناشی از اجتماع بر جنس مؤنث بیشتر است.
به گفته کارشناس��ان در ازدواج های غربی به این شیوه طرفین این 
مس��ئله را پذیرفته اند که با یکدیگر مدتی زندگی و پس از چند سال 
ازدواج کنند و جامعه نیز پذیرای آن ها و فرزندانشان است و حتی در 
صورت تصمیم به جدایی نیز خود و فرزندانشان را حمایت می کند اما 
ازدواج سفید که با تقلید از این شیوه در حال شیوع است به هیچ عنوان 
با س��اختارهای اعتقادی و مذهبی ایران تناس��ب نداشته و نخواهد 
یافت و بر این اساس آسیب های زیادی برای طرفین در پی خواهد 

داشت.)منبع: مهر(

  صیاف زاده دادس��تان شاهین ش��هر و میمه از دایر بودن کشیك 
دادستانی در تعطیالت نوروزی خبر داد و اضافه کرد: به منظور تأمین 
امنیت عمومی و رس��یدگی فوری به جرائم احتمالی، این دادسرا در 

تمام اوقات تعطیل مفتوح خواهد بود.
دادس��تان عمومی و انقالب شاهین ش��هر با بیان اینک��ه با هرگونه 
سوءاستفاده از چهارشنبه آخر سال و هنجارشکنی برخورد خواهد شد 
گفت: ایجاد حریق، س��د معبر، ایجاد مزاحمت برای نوامیس مردم، 
تحریکات ضد اخالقی و ارزش��ی و توزیع و استفاده از مواد محترقه 
و منفجره جرم محسوب می ش��ود و با عامل یا عاملین آن به شدت 

برخورد خواهد شد.
قاضی مهرداد صیاف زاده اضافه کرد: به ضابطان قضایی دستور اکید 
داده شده نسبت به اعمال مجرمانه در روزهای پایانی سال و عامالن 

آن برخورد قانونی الزم را به انجام برسانند.
دادستان شاهین شهر از والدین خواست نظارت مستمری بر عملکرد 
فرزندان خود داش��ته باشند و توصیه و هش��دارهای الزم را به آنان 

بدهند.
صیاف زاده همچنین اظهار کرد: درصورتی که سرنشینان خودروها در 
این ایام به ایجاد سد معبر و مزاحمت و یا انجام حرکات غیرمتعارف 

اقدام کنند، وسیله نقلیه توقیف و راننده آن دستگیر خواهد شد.
وی با بیان اینکه مردم فهیم شهرستان شاهین شهر و میمه معنای 
اخالل در نظم را به خوبی درک می نمایند افزود: ما با ش��ادی مردم 
مخالف نیس��تیم اما درعین حال اجازه نمی دهیم عده ای از جاهای 
دیگر به شهر بیایند و بنام مردم شاهین شهر مرتکب ناهنجاری شوند.

دادستان عمومی و انقالب شهرستان همچنین به معلمان مدارس 
توصیه کرد از طریق تعامل مناس��ب با مراج��ع انتظامی و قضایی، 
هشدارهای الزم را درباره اجتناب از اقدامات خالف قانون و اعمال 

مخاطره آمیز به نوجوانان و جوانان آموزش بدهند.

این مقام قضایی با تأکید بر اینکه متخلفان به روال س��ال های قبل 
و تا پایان تعطیالت نوروز در بازداش��ت خواهند ب��ود اضافه کرد: از 
آنجائی که عمل س��رقت نیز به معنای به مخاطره انداختن آسایش 
روانی جامعه است لذا دستور داده شد تا سارقان حرفه ای و با سابقه 

جمع آوری و تا پایان تعطیالت به صورت بازداشت نگهداری شوند.
دادس��تان شاهین ش��هر و میم��ه همچنی��ن گفت: از ش��هروندان 
می خواهیم در صورت اط��الع از هرگونه تهیه و توزیع مواد محترقه 
و یا اخالل در نظم عمومی و مزاحمت، مورد را در س��ریع ترین زمان 

ممکن به مرکز فوریت های پلیس 110 اطالع دهید.
وی در پایان از دایر بودن کش��یك دادستانی در تعطیالت نوروزی 
خبر داد و اضافه کرد: به منظور تأمین امنیت عمومی و رس��یدگی 
فوری به جرائم احتمالی، این دادسرا در تمام اوقات تعطیل مفتوح 

خواهد بود.

  این بخشی از صحبت های حسن روحانی، رئیس جمهور کشور در مراسم افتتاح دو واحد 
تصفیه خانه فاضالب جنوب تهران است که بیانگر این مسئله بوده که در شرایط فعلی که 
مسئله کمبود آب در کشور به عنوان یك خطر جدی احساس می شود، با پیش گرفتن صرفه 
جویی 10 درصدی می توان از بروز این مشکل برای کش��ور جلوگیری کرد.البته روحانی 
تأکید داشت که دولت از چند ماه پیش به فکر این مسئله بوده و در راستای آن اقدامات الزم 

را انجام داده است.
روحانی در صحبت هایش به کاهش 20 درصدی نزوالت الهی نسبت به بلند مدت اشاره کرد 
و گفت: به طور کل از حد متوسط پایین تر هستیم و همچنان در مسیر خشکسالي قرار داریم.

صرفه جویی پیش تر نیز از زبان بسیاری از مسئوالن به عنوان راهکار مقابله با مشکل کم 
آبی در کشور بیان شده بود به گونه ای که حمید چیت چیان، وزیرنیرو در نشست با 60 نفر از 
اعضای نظام صنفی کشاورزان حوضه آبریز زاینده رود بر لزوم صرفه جویی در مصرف آب 
تأکید کرد و افزود : در مصرف آب راه حل قطعی و نهایی عبارت است از مدیریت مصرف آب 

و صرفه جویی و باید در این خصوص روش های سنتی کشاورزی و آبیاری را به روش های 
نوین تبدیل نماییم.

البته مدیران سطح استان نیز، بر این مسئله تأکید داشتند به طور مثال رسول زرگرپور، استاندار 
اصفهان پیش از این در گفت وگو با ایسنا گفته بود: آب شرب اصفهان به شرط صرفه جویی 
و درست مصرف کردن آب تحقق یابد، می توان مش��کالت آبی پیش رو را با حداقل ضرر 

پشت سر گذاشت.
با وجود همه این مسائل و تأکیدات، اگر صرفه جویی در مصرف آب صورت نگیرد، اصفهان 
به عنوان یکی از استان هایی که با مشکل آب رو به رو است، با مشکالت دیگری از جمله 

جیره بندی آب و خشك شدن دوباره زاینده رود مواجه می شود.
از سوی دیگر و فارغ از این مباحث، صرفه جویی که یکی از تأکیدات قرآنی است می تواند 
در کاهش هزینه های جاری خانوارها نیز تأثیر گذار باشد و از پرداخت پول های زیاد برای 

هزینه آب جلوگیری کند.

  علیرضا صلواتی در گفت و گویی اظهار کرد: با هدف دسترسی بهتر شهروندان 
به میدان امام )ره( و میدان امام علی )ع( خط ویژه اتوبوسرانی افتتاح و راه اندازی 

شد.
وی افزود: با توجه به اینکه از ابتدای سال جاری 
میدان امام )ره( به روی خودروهای سواری و 
موتور سیکلت مسدود شد، این موضوع رضایت 

حداکثری برای شهروندان داشت.
معاون حم��ل و نق��ل و ترافیك ش��هرداری 
اصفه��ان تصریح ک��رد: با هدف تس��هیل در 
دسترسی شهروندان به محدوده مرکزی شهر 
و میدان امام علی)ع(، خط ۷۹ اتوبوس��رانی از 

ایستگاه BRT واقع در خیابان ش��هید کاظمی و تقاطع بزرگراه شهید میثمی تا 

میدان انقالب و پس از آن از خیابان باغ گلدس��ته تا خیابان سپه امتداد یافته و از 
آنجا با ورود به خیابان حکیم و عبدالرزاق به پایانه امام علی )ع( واقع در زیر میدان 

منتهی می شود.
وی ادامه داد: در این خط 15 دستگاه اتوبوس 
با زمان بندی 10 دقیقه یك بار فعالیت می کند.

صلواتی در بخش دیگری از صحبت های خود 
گفت: به جهت س��فرهای ن��وروزی و حضور 
گردشگران از 25 اسفندماه، از 15 فروردین ماه 
ط��رح مح��دوده زوج و فرد خودروه��ا اعمال 

نمی شود.
وی افزود: از س��ال آینده طرح محدوده زوج و 

فرد بر طبق مصوبات اجرایی می شود

بروز یك پدیده سیاه در جامعه؛

ازدواج تلخی که با طعم هیچ عسلی شیرین نمی شود

  حضرت آیت اهلل س��ید علی خامنه ای، رهب��ر معظم انقالب 
اس��المی به مناس��بت هفته منابع طبیعی با جمع��ی از فعاالن 
محیط زیست کش��ور دیدار کردند و از دغدغه های خود در حوزه 
محیط زیست و منابع طبیعی کش��ور گفتند. ایشان در این دیدار 
با بیان نکات بس��یار ظریفی در امور محیط زیس��ت کش��ور از 
حمایت همه جانبه خود در خصوص منابع طبیعی، حرف به میان 
آوردند. سخنان گهربار مقام معظم رهبری، امید تازه ای را در دل 
دوستداران و دلسوزان محیط زیست ایجاد کرد که به گفته برخی 
از کارشناسان حوزه محیط زیس��ت، این دلگرمی ها عیدی مقام 

معظم رهبری به فعاالن محیط زیست بود.
دیدار حض��رت آیت اهلل امام خامنه ای با فعاالن محیط زیس��ت، 
بازتاب گسترده ای داشت و کارشناسان محیط زیست، درمجموع، 

این دیدار را بسیار خوب و مفید ارزیابی کردند.
مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت های مردمی سازمان حفاظت 
محیط زیست کشور درباره دیدار رهبری با فعاالن محیط زیست 
به خبرنگار انتخ��اب خبر گفت: دیدار رهب��ری، فصل نوینی در 
تاریخ محیط زیس��ت کش��ور رقم زد. صراحتی که مقام معظم 
رهبری در سخنرانی اشان داشتند، قوت قلبی برای همه فعاالن 
محیط زیست کشور بود. در این دیدار، برای همه واضح و مبرهن 
ش��د که قلب رهبری عزیز برای محیط زیس��ت کشور می تپد. 
این موضوع را می توان در کلمات قصار ایش��ان دید؛ زمانی که 
فرمودند که هیچ ارگان و نهادی حق ندارد برای ساختمان سازی 
به محیط زیست و منابع طبیعی آسیب برساند، حتی اگر قرار است 
برای تأس��یس و راه اندازی یك حوزه علمیه، درختی قطع شود 
هیچ کس نباید دست به این اقدام بزند و کارایی جنگل و مراتع را 

ازلحاظ طبیعی خارج کند.
محمد درویش در ادامه افزود: اگر بخواهیم در کش��ور مس��ئله 
محیط زیست و استفاده بهینه از آن را رواج دهیم باید از مدرسه، کاِر 
آموزش را آغاز کنیم؛ به گفته رهبر انقالب، مبحث محیط زیست 
باید از آموزش وپرورش در اذهان همه ملت غیور و ش��هیدپرور 
ایران نهادینه شود. مقام معظم رهبری، حفظ محیط زیست را یك 
وظیفه حاکمیتی دانستند و با اشاره به اینکه باید با  تهیه سند ملی 
محیط زیست و  پیوست زیس��ت محیطی برای همه طرح های 
عمرانی و صنعتی تالش کنیم، با صراحت خطاب به قوه قضائیه 
فرمودند: جرم انگاری تخریب محیط زیس��ت باید انجام ش��ود 
و برای جرائم محیط زیس��تی باید دادگاهی ویژه داشته باشیم؛ 
درست مثل دادگاه های مستقلی که در حوزه های خواص مثل 

مطبوعات و یا جرائم پزشکی فعالیت می کند.
به گفته این فعال محیط زیست، همان طور که همه دوستداران 
محیط زیست می دانند، امروزه مراتع و جنگل ها زیر دست افراد 
سودجو  در حال تخریب و تبدیل به ساختمان می شود؛ دلسوزی 
رهبر معظم انقالب برای این موضوع، نقطه امی��دی  را در دل 
فعاالن محیط زیست روشن کرد. ایشان گفتند که برای ورزش به 
ارتفاعات تهران و برخی از شهرهای بزرگ مثل مشهد می روم و 
می بینم که در دل کوه چه ساختمان های بزرگی در حال ساخت 
است و این مسائل در مقابل چشم مسئوالن محیط زیست و منابع 
طبیعی رخ می دهد. من فقط چند مسئول خدوم به ملت می خواهم 
تا همه این ساختمان ها را از بین ببریم وزندگی را به محیط زیست 
بازگردانیم.نگران��ی حضرت آی��ت اله خامن��ه ای در خصوص 
ارتفاعات ش��رق تهران، مبحث دیگری بود ک��ه درویش به آن 
پرداخت. و ی گفت: رهبر فرمودند که می ترسم از آن روزی که 
این جسم نحیف، طاقت نیاورد و از این دنیا به جهان آخرت، رخت 

سفر ببندم و این مراتعی که نگذاشته ام از بین بروند، نابود شوند.
*پیام رهبری به مردم 

به گفته محمد درویش، در این دیدار، مقام معظم رهبری نقش 
مردم را پر رنگ خواندند و اظهار کردند: نقش آفرینی مردم برای 
حفظ محیط زیست و فرهنگ سازی در جامعه به وسیله رسانه ملی 
مهم  است. مطالبی که باید بیان شوند، امروز گفته شد و ازاین پس 
مردم باید قضاوت کنند که کدام دستگاه ها به وظیفه خود برای 
حفظ محیط زیست عمل می کنند و کدام دستگاه ها برای حفظ 
محیط زیس��ت، تالش و اقدام الزم را انجام نمی دهند.)گزارش: 

جعفر پاکزاد(

مدیرکل دفتر آموزش حفاظت محیط زیست: 
حمایت از محیط زیست

 بهترین عیدی مقام معظم رهبری 
به فعاالن محیط زیست بود

دادستان عمومی و انقالب شاهین شهر خبر داد:

برخورد قاطعانه با قانون شکنان در روزهای پایان سال

صرفه جویی آخرین راه؛

تابستان و کم آبی در پیش است
معاون حمل و نقل و ترافیك شهرداری اصفهان:

میدان امام به میدان امام علی )ع( متصل شد 



حماهس سازان 

بسم اهلل الرحمن الرحیم
برادر بزرگوارم سردار سرتیپ پاسدار اشتری

فرمانده محترم نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران
با سالم و احترام؛

حسن اعتماد رهبر عظیم الشأن انقالب اسالمی و فرمانده معظم کل قوا و انتصاب جنابعالی را 
تبریک عرض می نمایم.

ردای فاخر سرداری بر نیروهای خدوم و خس�تگی ناپذیر تأمین امنیت ونظم عمومی افتخاری 
برای جنابعالی است که امیدوارم سربلند و سرفراز از عهده آن برآیید.

به حکم دوستی دیرینه، از خدای بزرگ موفقیت حضرتعالی را تحت توجهات حضرت ولیعصر 
)عج( و بهره مندی از رهنمودهای امام المس�لمین حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای )مدظله( 

خواهانم.
 

حسینعلی حاجی
نماینده مردم شریف شهرستان های شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای اسالمی

  آقای خوبان! 
ما مردمان از تو امان می خواهیم چرا که یتیمیم؛ یتیمان آل محمد )ص(.

ما را به یتیمی مان ببخش، به بی نوایی و جاهلی مان عفو کن، ای کسی 
که در بیان مقام رفیع و شوکت عظیم و شکوه سطوتت در کتاب انجیل 
برنا با حضرت عیسی )ع( که روح اللهی را مقام است، می فرمایند: »من 
افتخار می کنم که بند نعلین حضرت بقیه اهلل )ع��ج( را در زمان ظهور 

می بندم.» 
باز مشتاق و چشم به راه سحرگاهانیم برای زمزمه و ترنم دعای عهد؛ 
عهد و میثاقی دوباره با امام و س��رورمان. ششمین گل مسند امامت و 

هشتمین گلبرگ اریکه عصمت می فرمایند: 
»هر کس چهل صباح این دعا را بخواند از یاوران قائم ما باشد و اگر پیش 

از ظهور آن حضرت بمیرد، خداوند وی را از قبر بیرون آورد و در خدمت 
حضرتش باشد و حق تعالی به هر کلمه، هزار حسنه او را عنایت فرماید و 

هزار سیئه از وی محو کند« 
ای خدای عّزوجل و ای محبوب ازلی و اب��دی! بر ما مّنت نهادی و آن 
یاقوت درخشنده و یوسف آل محمد )ص( یعنی حجت کبرای مطلق 
حضرت مهدی )ارواحنا فداه( را چون��ان قراردادی تا بتوانیم با او ارتباط 
برقرار کنیم؛ از تو خواستاریم، مّنت��ی دیگر بر روسیاهان درگاه الوهیت 

و شرمس��اران آست��ان کبریایی ات نهی و چش��م های ت��ار و غمبار و 
اشك آلودمان را به یك دیدن جمال عظیمش سرمه کشی.

ای آقا و سپهدار نیکی ها! ای سّید خوبی ه��ا! ای سرور ابرار و ای ساالر 
اخیار! همان گونه که اذن و رخصت فرمودی، بگذار در این زمانه مصائب 
و دوره شداید با چشم هایی بارانی و دست هایی آسمانی و انتظارهایی 
جهانی و دل هایی آکنده از سرود فرج، صدا زنیمت: یا اباصالح المهدی 

ادرکنی...

 مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه ساز شاهین شهر

مدرسه جزی در شاهین شهر 
با هزینه ۲ میلیارد ریال ساخته شد

فصل خانه تکانی دل!!!

حسن ختام:

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

آیه شماره ۱4۳  از سوره مبارکه األعراف 
  و چون موسی به میعاد ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت 
عرض کرد پروردگارا خود را به من بنمای تا بر تو بنگرم فرمود 
هرگز مرا نخواهی دید لیکن به کوه بنگر پس اگر بر جای خود 
قرار گرفت به زودی مرا خواهی دید پس چون پروردگارش به 
کوه جلوه نمود آن را ریز ریز ساخت و موسی بیهوش بر زمین 
افتاد و چون به خود آمد گفت تو منزهی به درگاهت توبه کردم 

و من نخستین مؤمنانم

  می خواهم  بگویم.
فقر  همه جا سر می کشد.

فقر، گرسنگی نیست، عریانی  هم  نیست.
فقر، چیزی را  " نداشتن " است، ولی ، آن چیز پول نیست. طال 

و غذا نیست .
فقر ،  همان گردوخاکی است که بر کتاب های فروش نرفته یك 

کتاب فروشی می نشیند.
فقر،  تیغه های برنده ماش��ین بازیافت اس��ت،  که روزنامه های 

برگشتی را خرد می کند.
فقر، کتیبه سه هزارساله ای است که روی آن یادگاری نوشته اند.

فقر، پوست م��وزی است که از پنجره ی��ك اتومبیل به خیابان 
انداخته می شود 

فقر،  همه جا سر می کشد.
فقر، شب را " بی غذا  " سر کردن نیست.

فقر، روز را  " بی اندیشه"   سر کردن است.
)دکتر علی شریعتی(

  دلم راضی نمیشد برود. گفتم : »اگر بروی شیرم را حاللت 
نمی کنم.« گفت : »قبول! یعنی راضی هستی من توی خیابان 
تصادف کنم و بمیرم ولی در جبهه ش��هید نش��وم؟! اصال اگر 
نگذاری بروم شکایتت را پیش حضرت زینب )سالم اهلل علیها( 
میکنم. مگر خون من از خون علی اکبر و علی اصغر امام حسین 
رنگین تر است؟« می دانستم حریفش نمیشوم. گفتم : »برو 

، خدا به همراهت...«  
شهید محمد رضا شمس الدین منبع : فهمیده های کالس

  نجار پیري بود که می خواست بازنشس��ته ش��ود. او به کار 
فرمایش گفت که می خواهد ساختن خانه را رها کند و از زندگي 
بی دغدغه در کنار همس��ر و خانواده اش لذت ببرد. کارفرما از 
اینکه دید کارگر خوبش می خواهد کار را ترک کند ناراحت شد. 
او از نجار پیر خواست که به عنوان آخری��ن کار تنها یك خانه 
دیگر بس��ازد. نجار پیر قبول کرد اما کامال مش��خص بود که 

دلش به این کار راضي نیست. 
او براي ساختن این خانه از مصالح بس��یار نامرغوبي استفاده 
کرد و با بی حوصلگی به ساختن خان��ه ادامه داد. وقتي کار به 
پایان رسید کارفرما براي وارسي خانه آم��د او کلید خانه را به 
نجار داد و گفت: این خانه متعلق به توست. این هدیه ای است 
از طرف من براي تو! نج��ار، یکه خورد. مای��ه تأسف بود اگر 
می دانس��ت که خانه ای براي خودش می سازد حتما کارش را 

به گونه ای دیگر انجام می داد...

امام علی )ع(:
   کس��ی که بدون بصیرت عمل کند، مانند کسی است که به 
دنبال سراب بیابان راه پیماید. او هر چه تندتر رود دورتر می افتد. 

سئوال: 
نظر جنابعالی در مورد چت کردن دختر و پسر چیست؟   

جواب: 
با توجه به مفاسدی که غالبًا بر آن مترتب است، جایز نیست.

 منبع: سایت رهبری،استفتائات جدید،احکام پوشش، چت 
کردن با نامحرم 

  روی قبرم بنویسید: اینجا مدفن کسی است که میخواست 
اسراییل را نابود کند. 

سردار شهید حسن تهرانی مقدم
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                        فقر
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  عامل بی بصیرت

چت کردن

نابودی اسرائیل

 سال اول   اسفند 1393  مارس 2015 
 جمادی االول 1436  شماره 5   قیمت 1000 تومان

 ماهنامه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی

 نگاهی به رویدادهای تاریخی پیش رو:
 ۱ فروردین ماه ) مصادف با ۳0 جمادی االول ۱4۳6 و مطابق با ۲۱ مارس ۲0۱5(:

آغاز نوروز
   ۲ فروردین ماه )مصادف با ۱ جمادی الثانی ۱4۳6 و مطابق با ۲۲ مارس ۲0۱5(:

عید نوروز
  ۳  فرودین ماه )مصادف با ۲ جمادی الثانی ۱4۳6 و مطابق با ۲۳ مارس ۲0۱5(:

عید نوروز- شهادت حضرت زهرا)س(
   4 فروردین ماه )مصادف با  ۳ جمادی الثانی ۱4۳6 و مطابق با ۲4 مارس ۲0۱5(:

عید نوروز- شهادت حضرت فاطمه)س( 
   ۱۲ فرودین ماه )مصادف با ۱۱ جمادی الثانی ۱4۳6 و مطابق با ۲ آوریل ۲0۱5(:

روز جمهوری اسالمی
   ۱۳ فروردین ماه )مصادف با ۱۲ جمادی الثانی ۱4۳6 و مطابق با ۳ آوریل ۲0۱5(:

روز طبیعت
   ۱8 فروردین ماه )مصادف با ۱7 جمادی الثانی ۱4۳6 و مطابق با 7 آوریل ۲0۱5(:

روز سالمتی
   ۲0 فروردین ماه )مصادف با ۱۹ جمادی الثانی ۱4۳6 و مطابق با ۹ آوریل ۲0۱5(:

روز ملی فناوری هسته ای
   ۲۱ فروردین ماه )مصادف با ۲0 جمادی الثانی ۱4۳6 و مطابق با ۱0 آوریل ۲0۱5(:

والدت حضرت زهرا)س(
   ۲۹ فروردین ماه )مصادف با ۲8 جمادی الثانی ۱4۳6 و مطابق با ۱8 آوریل ۲0۱5(:

روز ارتش
   ۳۱ فروردین ماه )مصادف با ۱ رجب۱4۳6 و مطابق با ۲0 آوریل ۲0۱5(:

والدت امام محمد باقر)ع(

   محمدحسین جزی با بیان این که در شهریورماه سال 86 و بعد از فوت دخترم، نرگس جزی اقدام به 
ساخت مدرسه ای در شهر گرگاب کردم، اظهار داشت: زمین این مدرسه که به نام نرگس جزی بوده، 

از طرف شهرداری به این امر اختصاص یافت.
وی با بیان این که بالغ بر 220 میلیون تومان هزینه برای ساخت این مدرسه، هزینه کرده، افزود: این 
مدرسه با مساحت 2 هزار مترمربع، یك طبقه و دارای 5 کالس درس بوده که در مهرماه 88 به آموزش 
و پرورش شاهین ش��هر اهدا ش��ده است.مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه ساز شهرستان شاهین شهر 
از مش��ارکت 40 درصدی در ساخت مدرسه عارف گز، توسعه مدرسه ش��یخ بهایی گز، توسعه مدرسه 
یوسفیان خبر داد و بیان کرد: مشارکت 10 درصدی در ساخت نمازخانه مدرسه سلیمی گز، شهرستان 

سمیرم و منطقه 5 اصفهان از دیگر فعالیت های انجام شده در امر مدرسه سازی است.
وی همکاری در ساخت مدرسه 6 کالسه حاجی آباد با مش��ارکت ش��هرداری شاهین شهر و مدرسه و 

حسینیه فرهنگی صفاییه اصفهان را از دیگر اقدامات انجام شده در این راستا بیان کرد.

  ما در دعای اول س��ال خواندیم که: »یا 
محّول الحول و األحوال. ح��ّول حالنا الی 
احس��ن الحال«؛ حاِل ما را ب��ه نیکوترین 
حال ها تبدیل کن. این، اراده ی الهی است؛ 
اما تالش ملت ای��ران، تالش خود آحاد ما 
مردم، یقینًا الزم است و زمینه ی ضروری 
برای توجه لطف خدا و رحمت الهی است. 
ما باید همت کنیم برای تحویل احوال خود، 
برای نیکوکردن زندگ��ی خود، ذهن خود، 
دل خود، دنیا و آخ��رت خود؛ این وظیفه ی 
یکای��ك مل��ت ای��ران اس��ت. عرصه ی 

گسترده ی عظیمی از معنویات و امور دینی و ذهنیات انسان تا حقائق خارجی و آنچه که مورد ابتالی در 
زندگی روزمره ی ما و زندگی شخصی ما و زندگی اجتماعی ماست، زیر این دستور بزرگ الهی که هر 

سال در این دعای شریف تکرار می شود، قرار گرفته است: )حّول حالنا الی احسن الحال(
عید نوروز یك عید شرقی و حامل ارزش های برجسته و ممتازی است. در واقع عید نوروز یك نماد است؛ 
نماد نوآوری و طراوت و جوانی و نشاط، همچنین نماد مهربانی و محبت به یکدیگر، سرکشِی برادران از 
یکدیگر، محبت خانواده های خویشاوند به یکدیگر، محکم کردن روابط دوستی و مهربانی میان دوستان، 
آشنایان و زدودن کینه ها؛ چون بهار مظهر طراوت است، مظهر نشاط است و همه ی این معانی در واقع 
در بهار وجود دارد...این جشن یك جشن ملی است؛ جزو اعیاد دینی نیست؛ لکن از سوی بزرگان شرع 

مقدس ما هم، نوروز مورد تأیید قرار گرفته.
 ما روایات متعددی داریم که در آنها از نوروز تجلیل شده و روز نوروز گرامی داشته شده. این موجب شده 
است که نوروز وسیله ای بشود برای اظهار عبودیت انس��ان ها در مقابل پروردگار و تواضع ما در مقابل 
پروردگار. در واقع فرصتی است برای اینکه انسان دل خود را با یاد خدا هم طراوت ببخشد.در کشور ما 
رسم بر این است؛ سال های متمادی است که روز نوروز و ساعت تحویل، مردم در عبادتگاه ها و زیارتگاه ها 
و مراکز معنوی جمع می شوند و از خدای متعال طلب خیر می کنند، طلب برکت می کنند؛ سال خوبی را 
برای خودشان و برای دیگران از خداوند متعال طلب می کنند و می خواهند. بنابراین نوروز مناسبت خیلی 
باارزش و برجسته ای است؛ هم از لحاظ معنوی، هم از لحاظ ملی، هم از لحاظ بین المللی میان ملت هائی 

که نوروز را گرامی می دارند.)مقام معظم رهبری(

  محمدابراهیم همت، دوازدهم فروردین سال 1334 در خطه ذوق پرور اصفهان 
و »قمشه« به دنیا آمد. قبل از این که متولد شود در دوران جنینی همراه مادرش به 

زیارت امام حسین )ع( رفت.
محمدابراهیم در سایه محبت های پدر و مادر پاک دامن، وارسته و مهربانش دوران 
کودکی را سپری کرد. این دوران نیز همانند زندگی بسیاری از کودکان هم سن و 

سال او طبیعی گذشت. 
با رسیدن به سن هفت سالگی وارد مدرسه شد. در دوران تحصیل از هوش و استعداد 
فوق العاده ای برخوردار بود به طوری که توجه همه را به خود جلب می کرد. ابراهیم 
از همان سنین کودکی و هنگام فراغت از تحصیل به ویژه در تعطیالت تابستان با 
کار و تالش فراوان مخارج تحصیل خود را به دست می آورد و از این راه به خانواده 
زحمت کش خود نیز کمك می کرد. او با شورونشاط و محبتی که داشت، به محیط 

گرم خانواده صفا و صمیمیت دو چندان می بخشید.
پس از اتمام دوران ابتدای��ی و راهنمایی، وارد مقطع دبیرستان ش��د. او در دوران 
تحصیالت متوسطه اشتیاق فراوانی به رشته داروسازی نشان می داد. گرچه وضع 
مالی پدرش در آن حد نبود که بتواند برای فرزند عالقه مندش بعضی لوازم پزشکی 
را تهیه کند، بااین حال از آنچه برایش مقدور بود، دریغ نمی ورزید. خود ابراهیم نیز با 
مبلغ اندکی که از کار در مزرعه یا جای دیگر به دست می آورد، توانسته بود بخشی 

از امکانات مورد نیازش را فراهم کند.
در سال 1352 دیپلم گرفت و در کنکور سراسری ش��رکت کرد. خانواده اش آرزو 
داشتند نامش را در لیست پذیرفته شدگان دانش��گاه ببینند ولی چنین نبود. وقت 

اعالم نتایج، اسم ابراهیم در صدر اسامی ذخیره ها قرار داشت.
 پس از پایان مهلت ثبت نام و انصراف برخی از دانشجویان، انتظار می رفت که این 
بار ابراهیم به دانشگاه راه یابد ولی در کمال تعجب دیده شد که اسامی تنی چند از 

ذخیره ها که رتبه آن ها پایین تر از وی بود، اعالم شده ولی از نام او نشانی نیست.
پس ازآن، ابراهیم تالش بس��یاری کرد. اعتراض کتبی نوشت و جروبحث زیادی 
کرد ولی به دلیل نفوذ صاحب منصبان آن زمان در آموزش عالی راه به جایی نبرد 
و حق او ضایع شد. فقدان موفقیت ابراهیم در ورود به دانشگاه نتوانست خللی در 

اراده او به وجود آورد. 
در هم��ان سال، پس از قبول��ی در امتحان��ات ورودی »دانشس��رای تربیت معلم 
اصفهان« برای تحصیل عازم این ش��هر ش��د و دو سال بعد، با اتمام تحصیل، به 
خدمت سربازی رفت. اگر چه راضی نبود زی��ر پرچم رژیمی که مخالف آن بود دو 
سال عمر گرانب های خود را تلف کند. بنا به گفته خودش، تلخ ترین دوران جوانی 

او همان دوران سربازی بود. 
در همان مدت توانست با برخی از جوانان روشنفکر 
و انقالبی مخالف رژیم ستم ش��اهی آش��نا شود و به 
تع��دادی از کتاب هایی که از نظر س��اواک ممنوعه 
به حس��اب می آمد، دست یابد. مطالع��ه آن کتاب ها 
که به طور مخفیانه و توسط برخی از دوستان برایش 
فراهم می ش��د، تأثیری عمیق و سازن��ده در روح و 
جان او گذاش��ت و به روش��نایی اندیشه اش کمك 

شایانی کرد.
در سال 1356، پس از بازگش��ت به زادگاه و آغوش 
گرم و پرمهر خانواده، ش��غل معلمی را برگزید. او در 
روستاهای محروم و طاغوت زده مش��غول تدریس 
شد و به تعلیم فرزندان این مرز و بوم همت گماشت. 
ابراهی��م، در روزگار معلمی با تع��دادی از روحانیون 
متعهد و انقالبی آشنا شد و در اثر همنشینی با علمای 
اسالمی مبارز، با شخصیت ژرف حضرت امام خمینی 
آشنایی بیش��تری پیدا کرد و نس��بت به آن بزرگوار 
معرفتی عمیق در وجود خود ایجاد کرد. هر روز آتش 

عشق به امام در کانون جانش شعله ور می شد. 
او سعی وافری داشت تا عشق و عالقه به امام را در محیط درس گسترش دهد و 
جان دانش آموزان را که ضمیرش��ان به صافی آب و آیینه بود، از عشق »روح اهلل« 

لبریز سازد.
او در خصوص ام��ام و اح��کام مترقی اس��الم هم��واره به بحث می نشس��ت و 
دانش آموزان را به مطالعه کتاب های سودمند و روش��نگر ترغیب می کرد. همین 

امر سبب ش��د که در چندین نوبت از طرف ساواک به او اخطار داده ش��ود اما روح 
سرکش و بی باک او به همه آن اخطارها بی توجه و بی اعتنا بود. او هدف و راهش را 
بدون تزلزل و تشویش پی می گرفت و از تربیت شاگردان لحظه ای غفلت نورزید.

با گسترده شدن امواج خروش��ان انقالب، محمدابراهیم نیز فعالیت های سیاسی 
خود را علنی کرد. حضور او در پیشاپیش صفوف تظاهرکنندگان و سفر به شهرهای 
اطراف برای دریافت و نشر اعالمیه های رهبر کبیر انقالب و ضبط و تکثیر نوارهای 
سخنرانی ایشان و سایر پیشگامان انقالب، خاطراتی نیست که به سادگی از اذهان 
مردم شهر و اعضای خانواده و دوستانش محو شود. وقتی انقالب به پیروزی رسید 
و اماکن اطالعاتی ساواک شهر »شهرضا« به دست مردم انقالبی فتح شد، پرونده 
سنگینی از محمدابراهیم به دست آمد. در این پرون��ده بیش از 20 گزارش و خبر 
مکتوب در تائید نقش فعال وی در تظاهرات و ش��ورش علیه رژیم ش��اه به چشم 
می خورد که در صورت عدم پیروزی انقالب، مجازات سنگینی برای او تدارک دیده 
می شد. تیمسار »ناجی«، فرمانده نظامی وقت اصفهان، دستور داده بود که هر جا 

او را دیدند با گلوله مورد هدف قرار بدهند.
محمدابراهیم در ط��ول مبارزات و فعالیت ه��ا در قبل و پ��س از پیروزی انقالب 
اسالمی و تش��کیل سپاه »قمشه« نقش چشمگیری داش��ت. او ضمن عضویت 
در ش��ورای فرماندهی سپاه، مس��ئولیت واحد روابط عمومی را به عهده گرفت و 

فعالیت های خود را بعدی تازه بخشید.
به دنبال حوادث کردستان، به ش��هرستان پاوه عزیمت کرد و مس��ئولیت روابط 
عمومی سپاه آنجا را بر عهده گرفت. پس از یك سال خدمت در کردستان، به همراه 

حاج احمد متوسلیان، به مکه مشرف شد.
با ش��هادت »ناصر کاظمی« به فرماندهی سپاه پاوه 
منصوب ش��د و تا آغاز جنگ تحمیلی در این سمت 

باقی ماند.
با ش��روع عملیات رمضان، در تاری��خ 23/4/61 در 
منطقه ش��رق بصره، فرماندهی »تی��پ 2۷ محمد 
رسول اهلل )ص(« را بر عهده گرفت و بعدها با ارتقای 
این یگان به لش��کر ت��ا زمان ش��هادتش، در سمت 
فرماندهی آن لش��کر انجام وظیفه کرد. در عملیات 
مس��لم بن عقیل )ع( و محرم در سم��ت فرماندهی 
»قرارگاه ظف��ر«، سلحش��ورانه با دش��من متجاوز 
جنگید. در »عملیات والفجر مقدماتی«، مس��ئولیت 
»سپاه یازدهم قدر« را که شامل »لشکر 2۷ حضرت 
رسول )ص(، لشکر 31 عاشورا، لشکر 5 نصر و تیپ 
10 سیدالشهدا بود«، بر عهده گرفت. سرعت عمل 
و صالبت رزمندگان لشکر 2۷ تحت فرماندهی او در 
»عملیات والفجر 4« و تصرف ارتفاعات کانی مانگا 

هرگز از خاطره ها محو نمی شود.
اوج حماسه آفرینی این سردار بزرگ در »عملی��ات خیبر« بود. در این مقطع، حاج 
همت تمام توان خود را به کار گرفت و در آخرین روزهای حیات دنیوی اش، خواب 
و خوراک و هرگونه بهره مادی از دنیا را برخود حرام کرد و با ایثار خون خود برگی 

خونین در تاریخ دفاع مقدس رقم زد.
 سرانجام، فاتح خیبر - سردار بزرگ اسالم حاج محمدابراهیم همت- در روز 1۷ 
اسفندماه سال 1362 در »جزیره مجنون« به دیدار معبود خویش شتافت و به جمع 

دوستان شهیدش ملحق شد. روحش شاد و یادش گرامی باد.

به بهانه ی ۱7 اسفندماه؛

سالروز شهادت شهید محمدابراهیم همت

حماهس سازان 


