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 ۸ درصد داوطلبان شوراهای روستا رد شدند

 احراز صالحیت ۸ هزار و ۷۹۴ داوطلب انتخابات شوراها
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مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی شکیبا 
آماده ارائه خدمات مشاوره در زمینه 

خانواده , کودک, تحصیل, اضطراب, استرس و ...
شماره تماس و هماهنگی جهت مشاوره : 2 86 46 26 4

و   ، تحقيقات  ــوم  وزارت عل ز  ا اخذ مجوز  با  باد  آ عالی نجف  آموزش  ــه  موسس
پذیرد. می  دانشــپذیر  زیر  كوتاه مــدت تخصصی  دوره های  در  فناوری 

آدرس : نجف آباد، خیابان امام غربی نرسیده به کارخانه ریسندگی وبافندگی موسسه آموزش عالی نجف آباد

جهت اطالعات بیشتر با شماره تلفن 73 37 44 42 تماس حاصل نمایید

شروع ثبت نام : از تاریخ 1396/02/09 به صورت حضوری انجام می پذیرد.
شرایط ثبت نام: دارا بودن پایان تحصیالت عمومی)دیپلم متوسطه / پیش دانشگاهی(

تبصره:حضور در این دوره ها موجب معافیت از نظام وظیفه نیست.

مبلغ به تومانطول دوره نحوه برگزاریعنوان دوره 

723،000،000حضوریتراشکاری

401،170،000حضوریعکاسی

1542،285،000حضوریتاسیسات و مکانیک

1023،000،000حضوریبرق صنعتی درجه 2

1202،285،000حضوریبرق ساختمان

1742،285،000حضوریبنای سفت کار درجه 2

1202،340،000حضوریگرافیک

482،275،000حضوریریخته گری )آلیاژهای غیر آهنی(

803،300،000حضوریجوشکاری

با توجه به اینكه دوره ها زیر نظر اداره كل امور موسسات غير انتفاعی اجرا می شود در پایان هر دوره گواهی 
نامه تخصصی  مورد تایيد وزارت علوم ، تحقيقات و فناوری صادر می گردد.

ســهراب مظفرنجفــی  فرمانــدار نجــف آباد و مســئول کمیته اطالع رســانی 

و تبلیغــات ســتاد انتخابــات نجــف آبــاد در خصوص نحــوه فعالیت و 
زمــان تبلیغــات داوطلبین انتخابات پنجمین دوره شــورای اســالمی 
ــه  ــق برنام ــن دوره طب ــات ای ــان تبلیغ ــت: زم ــتا گف ــهر و روس ش

زمانبنــدی از تاریــخ  1396/02/21لغایــت  1396/02/2۷بــه مدت ۷ 
روز مــی باشــد و یــک روز  قبــل از  روز رای گیــری  یعنــی ۸ صبــح 

روز 2۸ اردیبهشــت مــاه تبلیغــات ممنــوع می باشــد. 
ادامه در صفحه 2

نحوه تبلیغات داوطلبان انتخابات 
شورای اسالمی شهر و روستا

رئیس ستاد انتخابات شهرستان نجف آباد : 

گرامیداشت روز »زمین پاک«
دوم اردیبهشت در باغ بانوان شهرستان نجف آباد :

بــه مناســبت 2 اردیبهشــت روز 
ــور  ــا حض ــنی ب ــاک جش ــن پ زمی
ــح در  ــاعت 10 صب ــودکان از س ک
ــد. ــزار ش ــوان برگ ــاغ بان ــل ب مح

در ایــن برنامــه پــس از ســخنرانی 
ــع  ــتداران مناب ــدان و دوس عالقمن
و میــراث طبیعــی، بــا طراحــی 
چــون  متنوعــی  هــای  بخــش 
اجــرای موســیقی کــودک، نمایــش 
ــوری  ــابقه حض ــه و مس ــول زبال غ
ــرح در جهــت  ــی و مف ــی عمل گام
فرهنــگ ســازی حفــظ منابــع 
طبیعــی و تقویــت شــعار ایــن روز 

ــد. ــته ش برداش
اضافــه مــی شــود کــودکان حاضــر 
ــاخت  ــی س ــگاهی گروه در نمایش
وســایل بازی بــا مــواد دور ریختنی 
شــرکت کــرده و ضمــن آشــنایی با 
مــواد مخربــی ک پاکــی زمیــن را 
تهدیــد مــی کننــد در فعالیــت 
گروهــی و مفــرح کودکانــه ســهیم 

شــدند.



هفته نامه دیباگران 
دانش هما نجف آباد
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کوچکترین روستای شهرستان نجف آباد 
صاحب پارک می شود

علــی محمــدی کیــا بخشــدار مرکــزی شهرســتان نجــف آبــاد از مراحــل ســاخت پــارک 
روســتای همــت آبــاد بازدیــد بــه عمــل آورد.

وی گفــت، روســتای همــت کوچکتریــن و کــم جمعیــت تریــن روســتای بخــش مرکــزی 
مــی باشــد کــه بــا مدیریــت صیحیــح هزینــه هــا، پارکــی بــه مســاحت ۵00 مربــع در 

ایــن روســتا در حــال احــداث مــی باشــد.

ادامه از صفحه 1
ــا و  ــی نامزده ــار تبلیغات ــه آث ــتفاده از هرگون ــرد: اس ــه ک ــی اضاف ــهراب مظفرنجف س
طرفــداران آنــان اعــم از کاغــذی، پارچــه ای، مقوایــی، فلــزی و یــا هــر جنــس دیگــر بــا 

ــوع اســت. ــر ممن ــاد بیشــتر۷0 ×100 ســانتی مت ابع
ــت  ــدم رعای ــورت ع ــت  و در ص ــده اس ــی ش ــش بین ــون پی ــز در قان ــب نی ــل نص  مح
موضــوع، ســتاد انتخابــات بــا همــکاری نیــروی انتظامــی و شــهرداری نســبت بــه جمــع 
آوری آنهــا اقــدام خواهــد نمــود و و الزم اســت داوطلبیــن بــه ایــن گونــه مــوارد جهــت 

پاکیزگــی محیــط شــهری و جلوگیــری از تخلــف انتخاباتــی توجــه ویــژه نماینــد.
ــم  ــل پنج ــه فص ــه مطالع ــبت ب ــرم نس ــن محت ــت داوطلبی ــرد: الزم اس ــح ک وی تصری
ــوب   ــش مص ــتا و بخ ــهر و روس ــالمی ش ــوراهای اس ــات ش ــی انتخاب ــه اجرای ــن نام آیی
13۸1/4/16هیــأت وزیــران اقــدام تــا از هزینــه هــا و جلوگیــری از تخلفــات تبلیغاتــی 

ــد. ــون آگاهــی یابن از هــم اکن
فرمانــدار ویــژه نجــف آبــاد اضافــه کــرد، ســتاد تبلیغــات انتخاباتــی، مرکــزی اســت کــه 
فعالیــت هــای تبلیغاتــی نامزدهــا و طرفــداران آنــان منــدرج در مــواد فصــل پنجــم ایــن 
ــک  ــد ی ــی توان ــا م ــب تنه ــر داوطل ــرد. ه ــام پذی ــاماندهی و انج ــه در آن س ــن نام آیی
ــه وجــود  دو   ــا توجــه ب ــاد ب ــد. در شــهر نجــف آب ــر نمای ــی دای ســتاد مرکــزی تبلیغات
منطقــه مصــوب داوطلبیــن مــی تواننــد نســبت بــه اســتقرار  2 دفتــر اقــدام  و هریــک 
ــه تفکیــک کهریزســنگ، گلدشــت، جــوزدان، دهــق و  از شــهرهای دیگــر شهرســتان ب
ــق و مشــخصات  ــد. آدرس دقی ــدام کنن ــر  اق ــک دفت ــه  اســتقرار ی علویجــه  نســبت ب
ــانی و  ــالع رس ــه اط ــئول کمیت ــه  مس ــه را ب ــن مربوط ــات و تلف ــر تبلیغ ــئول دفت مس
ــاد قبــل از هرگونــه اقــدام اعــالم  تبلیغــات ســتاد انتخابــات فرمانــداری ویــژه نجــف آب

نماینــد.

جلسه توجیهی طرح جامع گردشگری 
شهرستان های غرب استان اصفهان

جعفــرزاده معــاون برنامــه ریــز و امــور عمرانــی فرمانــداری نجــف آبــاد ضمــن معرفــی 
ظرفیت هایــی شهرســتان درخصــوص فرصتهــا و تهدیدهــای موجــود  مــواردی را 

ــد مطــرح نمودن
عباســی مســئول میــراث فرهنگــی صنایــع دســتی و گردشــگری شهرســتان نجــف آبــاد 
درخصــوص مــوارد شناســایی شــده و قابلیــت هــای کلیــدی ســرمایه  گــذاری در پنــج 
ــای  ــوی، طبیعت گــردی، هنره ــراث معن ــه تاریخــی، می ــراث فرهنگــی و ابنی حــوزه مب
ســنتی و صنایــع دســتی، محصــوالت کشــاورزی و فرآورده هــا دامــی توضیحاتــی بیــان 

کــرد.

»کامیاب« ورشکسته شد

در پــی تشــدید مشــکالت تولیــد در طــی ســال های اخیــر، کارخانــه قنــد کامیــاب واقــع 
در کیلومتــر 10 جــاده نجف آبــاد کــه از ســال 13۵2 تولیــد خــود را آغــاز کــرده بــود و 

حــدود 2۵0 نفــر نیــروی کار در آن مشــغول بودنــد؛ بــه تعطیلــی کشــیده شــد.
دلیــل ایــن تعطیلــی از ســوی اعضــای انجمــن تصفیه کننــدگان شــکر، کمبــود نقدینگــی 
ــن  ــن ای ــدت گرفت ــا ش ــل ب ــاه قب ــش م ــاً از ش ــده و نهایت ــی عنوان ش ــکالت بانک و مش

ــرده اســت. ــه اعــالم ورشکســتگی ک ــا، کارخان مشــکالت و فشــار بانک ه
ــن  ــه صنعتی تری ــان ک ــتان اصفه ــر در اس ــای اخی ــی ماه ه ــا در ط ــی کارخانه ه تعطیل
ــدی را در  ــد تولی ــزار واح ــش از ۸ ه ــس از پایتخــت عنوان شــده و بی ــتان کشــور پ اس
ــال ها،  ــن س ــود در ای ــکالت رک ــوده و مش ــی نب ــی عجیب ــت؛ اتفاق ــای داده اس ــود ج خ

ــه 30 درصــد کاهــش داده اســت. ــع اســتان ب ــد را در صنای ظرفیــت تولی
ــی در  ــی و ناتوان ــی مال ــل بده ــه دلی ــال ب ــت 44 س ــا قدم ــاب ب ــد کامی ــه قن کارخان
ــه  ــزات آن فروخت ــام دســتگاه ها و تجهی پرداخــت اقســاط وام بانکــی ورشکســت و  تم
شــده اســت؛ ایــن کارخانــه کــه در ســال 13۵2 تأســیس شــده اســت، حــدود 200 تــا 
ــکار شــده اند، عضــو انجمــن  ــه از کار بی ــی کارخان ــا تعطیل ــه ب 2۵0 پرســنل داشــته ک
تصفیه کننــدگان شــکر در ایــن رابطــه گفتــه اســت کــه کارخانــه توســط بانــک مصــادره 

شــده اســت و دیگــر هیــچ فعالیتــی نــدارد.

پیگیری ها برای تبدیل به احسن وقف در 3روستا 

ــور  ــاف و ام ــر کل اوق ــا مدی ــر ب ــدار اخی ــی دی ــت: ط ــس گف ــردم در مجل ــده م نماین
خیریــه اســتان کــه بــا حضــور فرمانــدار تیــران برگــزار شــد، آخریــن مباحــث و مطالــب 
مربــوط بــه ســاخت شــهرک شــهید باهنــر و تبدیــل بــه احســن ســنت حســنۀ وقــف در 

خصــوص ســه روســتای کــرد ســفلی، کــرد علیــا و دولــت آبــاد مطــرح گردیــد.
ــف و در  ــظ وق ــرای حف ــق ب ــک الگــوی کشــوری موف ــن کار را ی ــی ای ابوالفضــل ابوتراب
ــالک  ــن کار، 4۷0 پ ــی ای ــه داد: »ط ــت و ادام ــردم دانس ــکل م ــع مش ــال رف ــن ح عی
تجــاری، مســکونی و اداری در شــهرک شــهید باهنــر بــه صــورت زمیــن آمــاده ســاخت 
ــتا  ــه روس ــن س ــادل ارزش ای ــد آن مع ــل درآم ــده و از مح ــذار ش ــان واگ ــه متقاضی ب
در اختیــار اوقــاف قــرار خواهــد گرفــت تــا موضــوع وقفیــت روســتاهای مذکــور بــرای 

ــد.« ــدا کن همیشــه ســاماندهی پی
وی تنهــا چــاره حــل ایــن گونــه مشــکالت را اســتفاده از شــیوه هــای ابتــکاری دانســت 
و بیــان داشــت: »پــس از تکمیــل مراحــل اداری مــورد نیــاز و اجــرای زیرســازی پــالک 

هــا، در حــال حاضــر ســاخت زیرگــذر شــهرک آغــاز شــده اســت.«

پروانه رایگان برای احیاء خانه های تاریخی

ــاء و  ــق برخــی شــهرها در احی ــه موف ــه تجرب ــا توجــه ب ــت: ب ــاد گف شــهردار نجــف آب
بازســازی خانــه هــای تاریخــی بــه عنــوان هتــل، رســتوران و کافــی شــاپ، ایــن آمادگــی 
ــان  ــرای متقاضی ــود دارد ب ــز وج ــارم نی ــهر چه ــورای ش ــهرداری و ش ــه ش در مجموع
نوســازی چنیــن مجموعــه هایــی عــالوه بــر عــدم دریافــت عــوارض، بــه صــورت رایــگان 

نیــز تســویه حســاب صــادر کنــد.
مســعود منتظــری  بــا اشــاره بــه خریــد، تملــک و احیــاء خانــه هــای تاریخــی مهرپــرور 
و نوریــان طــی چنــد ســال اخیــر توســط شــهرداری بیــان داشــت: »آمــار قابــل توجــه 
ــهر  ــگری ش ــای گردش ــیل ه ــه پتانس ــد ک ــی ده ــان م ــوروزی نش ــافران ن ــکان مس اس
بــه ســمت شــکوفایی حرکــت کــرده انــد و در همیــن خصــوص بایســتی بــا همــکاری 
ــم  ــی فراه ــش خصوص ــارکت بخ ــت مش ــتر جه ــن بس ــف بهتری ــای مختل ــتگاه ه دس

گــردد.«

8درصد داوطلبان شوراهای روستا رد شدند
ــات شــوراهای  ــن از اعضــای هیــات نظــارت انتخاب دو ت
ــت  ــزی و مهردش ــش مرک ــتان در بخ ــتای شهرس روس
در مصاحبــه بــا خبرنــگار نجــف آبــاد نیــوز اعــالم 
ــام  ــت ن ــب ثب ــوع 1۵1 داوطل ــه از مجم ــد ک ــرده ان ک
ــن  ــه از ای ــده ک ــت ش ــر رد صالحی ــا 13نف ــده، تنه ش
تعــداد 6نفــر فاقــد گواهــی عــدم ســوء پیشــینه بــوده و 
ممکــن اســت بــا ارائــه ایــن مــدرک در مراجــع باالتــر، 

ــود. ــد ش ــز تایی ــا نی ــت آن ه صالحی
ــاد کــه شــامل  در بخــش مرکــزی شهرســتان نجــف آب

ــه  ــد ک ــرده بودن ــام ک ــت ن ــر ثب ــت، ۸3نف ــتا اس 6روس
ــم  ــر ه ــد و ۸نف ــی رد ش ــات اجرای ــط هی ــی توس یک
ــر گواهــی ســوء پیشــینه  ــات نظــارت؛ 6 نف توســط هی
ارائــه نــداده انــد و در صــورت آمــاده کــردن ایــن 

ــود دارد. ــا وج ــد آن ه ــکان تایی ــدرک، ام م
بخــش مهردشــت نیــز بــا ۸ روســتا، 6۸ داوطلــب ثبــت 
نامــی داشــته؛ از ایــن تعــداد یکــی را هیــات اجرایــی و 

3تــا را هیــات نظــارت رد کــرده اســت.
دارنــدگان گواهــی عــدم ســوء پیشــینه که صالحیتشــان 

مراجــع  از  گرفتــه  اســتعالم صــورت  در  شــده،  رد 
چهارگانــه و یــا تحقیقــات محلــی دارای ســوابق کیفــری 
ــا وجــود  ــد آن ه ــکان تایی ــون ام ــق قان ــا طب ــوده و ی ب

ــت. ــته اس نداش
ــاد دارای روســتاهای حاجــی  ــزی نجــف آب بخــش مرک
آبــاد، همــت آبــاد، جــالل آبــاد، نهضــت آبــاد، فیلــور و 

ــاد اســت. رحمــت آب

اسامی کاندیداهای شورا
ــان  ــتی از داوطلب ــمی لیس ــر رس ــع غی ــی از مناب برخ
تاییــد صالحیــت شــده انتخابــات شــوراهای شــهر 
ــن  ــد. ای ــرده ان ــر ک ــاد را منتش ــف آب ــتا در نج و روس
ــداد  ــت تع ــن اس ــوده و ممک ــمی نب ــوز رس ــامی هن اس
ــر  ــان از مراجــع باالت ــری داوطلب ــا پیگی ــز ب دیگــری نی

ــوند. ــه ش ــدان اضاف ب
ــتباه  ــن اســت اش ــز ممک ــامی نی ــه درج برخــی اس البت
صــورت گرفتــه باشــد و چنیــن شــخصی داوطلــب 

ــد. ــات نباش انتخاب
وحیــد جمشــیدیان - ســیدناصر روشــنایی - محمدرضــا 
زواران حســینی - محســن ســلطانی - حســن ســلیمی - 
پرویــز شــاهبندری - علیرضــا علــی همــت - علیمحمــد 
عیدیونــدی - محمدعلــی قیصریــه هــا - محمــد کیانــی

مهــدی مهدیــه - محســن نســاج - محمدعلــی ایمانیان- 
مصطفــی جهانگیــری باورصــاد - محمــد حاجــی عرب

علــی خســروی حمولــه - خســرو داودی زاده - رســول 
ربانیــان -  حامــد رســتمی - حمیــد ســلیمی بنــی

ســعید شــکرالهی - علیرضــا عربهــا - مصطفــی کبیرزاده 
ــم  ــفی - ابراهی ــماعیل یوس ــی - اس ــوش ملک -   داری
پاینــده نجــف آبــادی - اســحاق اســدی - جــواد حجتــی

ــادی -  ــک آب ــینی مل ــی حس ــی - مصطف ــد حجت مجی
ــپیانی ــنعلی س ــی - حس ــم رصاف ــدری - میث ــواد حی ج

ــعود  ــی - مس ــد طرق ــدی محم ــی - عی ــوکل صالح ت
طــواف - احمــد فتحــی نجــف آبــادی - مجتبــی 

کریمــزاده - بهــروز محمــدی - کــوروش مــرادی
محمــد منتظــری - محمدامیــن موحــد - حســن 
ــژاد - کاظــم عیــدی ونــدی جلیــل چهــارده  یوســفی ن
- محمــد حســن  آزادبخــت  مهــدی    - معصومــی 

آســیابانی - عبــاس ایمانیــان - حســین بهرامــی
محســن خســروی -  پژمــان خلیلــی- محســن خلیلــی 
- کاظــم داودی - عبــداهلل رضائــی - ســهراب ســورانی

ــی  ــم صالح ــی - قاس ــان صالح ــی - ایم ــن شیاس موم
ــداهلل طالبــی - مصطفــی غالمــی - محمــد فتحــی  - ی

ــی ــن کیان ــی - بهم ــا کوچک ــادی - علیرض ــف آب نج
ــین  ــوی- حس ــا مرتض ــان- احمدرض ــی محمودی مجتب

ــوری ــی منص ــان -  صفرعل ــم مکاری ــن -  میث معی
محمــد نجفــی پــور - مهــدی نورمحمــدی - امیرحســین 
ــماعیلی -  ــم پوراس ــدوخ - عظی ــرز پران ــی - فریب والیت
ابراهیــم گــودرزی - منصــور  مجتبــی گــودرزی - 
ــی ــی حجت ــان - مصطف ــا آقابابایی ــان - محمدرض ایمانی

ــد  ــیانی - احم ــعلی خودس ــینی - عباس ــیدرضا حس س
ــیرازی ــا ش ــکراللهی - رض ــی ش ــید عل ــوری - س سلحش

عیســی عالــی پــور - مجیــد عباســی - مســلم فاطمــی 
- ســید احمــد مرتضــوی - غالمرضــا مهدیــه - حمیــد 
هاشــمی - محمدرضــا ابوطالبــی - امیــن عیــدی - 
ــد  ــور - علیمحم ــران امیرپ ــور - مه ــی پ ــعید صالح س
گوروئــی - محمــد فرخونــد - هرمــز بابائــی - داود 
ــی ــد پورگنج ــان - مجی ــی آقابابائی ــان - محمدعل جوزقی

محســن شــریفی - رســول کاظمــی - نصــراهلل کبیــرزاده 
- محمدجــواد ربیعیــان - نعمــت اهلل کبیــرزاده - محمــد 

امینــی -  محســن رجائــی - محمــد فتحــی جوزدانــی
ذبیــح اهلل ســواری - رســول ابراهیمــی - مجیــد حبیــب 
اللهــی - محســن کــی منــش - مجیــد باقــری - 

ــکی ــی پزش ــی - عل ــداهلل دیان ــی- عب ــا ایوب عبدالرض
مســعود  عینــی-  مجتبــی   - میرعباســی  قربانعلــی 
ــم  ــدی - هاش ــر احم ــی - امی ــی کاظم ــی - عل حجت

عظیمــی - محمــد تدیــن - محمــد آهنگــران
ابراهیــم ابوترابــی - مهــدی احمــدی - مرتضــی حاجــی 
ــی  ــودجانی - قربانعل ــدری س ــد حی ــان - مجی صادقی
مومنــی - بهشــاد منتظــری - حســین موســوی- بهمــن 

همتــی - مجیــد پزشــکی -  رســول پورهــادی
 کاندیداهای خانم:

ســکینه ارزانی - شــهال محمودیــان - افســانه نامداریان- 
بهنــاز امیــد - مهســا غیــور - مهراعظــم خاکــی - وجیهه 
کرداریــان - نــدا نجفــی - محدثــه هــادی - وجیهــه امید 

- مریــم برهانــی - عــذرا حججــی - رضــوان دهقانــی
ســیده دختــر ســورانی- شــیرین عیــدی ونــدی - 
معصومــه محمــدی- زهــرا پوالدچنــگ -فتانــه معــزی

ــم  ــیری- اعظ ــه بش ــان - معصوم ــاح الجن ــه فت مرضی
ــرم  ــور - محت ــرین صالحپ ــی - نس ــزت رمان ــاری- ع ج
ــروی ــن خس ــی - سوس ــا حقیق ــژاد - مین ــلیمان ن س

مریم مرادی- الهام مقدسی - منا موحدخواه
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دستگیری 30 نفر از مخالن نظم و امنیت شهروندان در نجف آباد
ــرد:  ــار ک ــاد اظه ــتان نجف آب ــی شهرس ــده انتظام رمان
و  شــهروندان  امنیــت  احســاس  ارتقــای  به منظــور 
ــان  ــو و خرده فروش ــادان تابل ــارقان، معت ــا س ــورد ب برخ
مــواد مخــدر طــرح بــزرگ امنیــت محلــه محــور اجــرا 

ــد. ش
ایــن  در  گفــت:  خدادوســت  محمدرضــا  ســرهنگ 
عملیــات یــک روزه 9 ســارق ســابقه دار، 10 متهــم تحــت 
تعقیــب مراجــع قضائــی و 11 فروشــنده و مصرف کننــده 

ــواد مخــدر دســتگیر شــدند. م
امــوال  ریــال  میلیــون   ۵0 کشــف  داد:  ادامــه  وی 
ــی و کشــف یــک  ــواع مــواد افیون مســروقه، 90 گــرم ان

دســتگاه ســواری و یــک موتورســیکلت مســروقه از 
ــود. ــرح ب ــن ط ــج ای ــر نتای دیگ

فرمانــده انتظامــی شهرســتان نجف آبــاد گفــت: در ایــن 
خصــوص پرونــده تشــکیل و همــه دستگیرشــدگان 

ــی شــدند. ــل مراجــع قضائ تحوی
نیــروی  کــرد:  خاطرنشــان  خدادوســت  ســرهنگ 
ــاس  ــش احس ــور افزای ــه به منظ ــوه قضائی ــی و ق انتظام
ــد  امنیــت شــهروندان طرح هــای مختلفــی اجــرا می کن
ــی  ــا مخــالن نظــم و امنیــت برخــورد قاطــع و قانون و ب

ــد داد. ــان نخواه ــه آن ــوالن ب ــازه ج ــد و اج می کن

پــارک ملــی و پناهــگاه حیــات وحــش قمیشــلو بــه دلیــل دارا بــودن ارزش زیســتگاهی 
ویــژه و بــه ســبب وجــود قلعــه هــا و بناهــای مربــوط بــه عصــر قاجــار حائــز اهمیــت 
اســت. ایــن منطقــه شــامل کوههــا، تپه ماهورهــا و دشــتهای متعــدد اســت، مهمتریــن 
ارتفاعــات منطقــه عمرکــوه، موســتان، زنــگاری، دم زرد، اتابکــی، دربنــد، کپــه پلنگــی 

و دم دراز اســت.
ــا وســعت 3۷ هــزار هکتــار بــه  در ســال 1343 کانــون شــکار ایــران ایــن منطقــه را ب
عنــوان حفاظــت شــده اعــالم کــرد. ســپس در ســال 13۵0 شــورای عالــی شــکاربانی 
ــوع  ــن و ممن ــه ام ــه منطق ــر س ــور را مشــتمل ب ــه مزب ــز منطق ــد نی ــر صی ــارت ب و نظ

ــب رســاند. ــه تصوی ــوان حفاظــت شــده ب ــه عن التعلیــف ب
ــت  ــه حفاظ ــاورت منطق ــوه در مج ــاد و عمرک ــف آب ــیاهکوه نج ــه س ــس از آن منطق پ
شــده بــه عنــوان منطقــه شــکار ممنــوع تصویــب شــد. در ســال 13۷4 طبــق مصوبــه 
143 مــورخ ۷4/۷/6 شــورایعالی حفاظــت محیــط زیســت بــا الحــاق دو منطقــه 
حفاظــت شــده و شــکار ممنــوع، پناهــگاه حیــات وحــش قمیشــلو بــا مســاحت ۸66۸۵ 
ــات بیســت  ــر اســاس مصوب ــت در ســال 13۸6 ب ــب رســید و در نهای ــه تصوی ــار ب هکت
ــن  ــه ام ــاق 3 منطق ــا الح ــت ب ــط زیس ــت محی ــورایعالی حفاظ ــه ش ــتمین جلس و هش
ــارک ملــی ارتقــاء  ــه پ کرلیاس،کهــوک و الســمیان، 30069 هکتــار از ایــن پناهــگاه ب
ــگاه  ــه پناه ــار ب ــزار هکت ــر 26 ه ــغ ب ــی بال ــال13۸9 بخش ــت در س ــت و در نهای یاف

ــت. ــش یاف ــار افزای ــزار هکت ــه 113 ه الحــاق و مســاحت آن ب
 مشــخصات منطقه

  ایــن منطقــه بــا مســاحت حــدود 113 هــزار هکتــار در 4۵ کیلومتــری شــمال غــرب 
ــتگاهی  ــودن ارزش زیس ــل دارا ب ــه دلی ــلو ب ــه قمیش ــرار دارد. منطق ــان ق ــهر اصفه ش
ویــژه و بــه ســبب وجــود قلعــه هــا و بناهــای مربــوط بــه عصــر قاجــار حائــز اهمیــت 
ــت،  ــدد اس ــتهای متع ــا و دش ــا، تپه ماهوره ــامل کوهه ــه ش ــن منطق ــد. ای ــی باش م
ــد،  ــی، دربن ــگاری، دم زرد، اتابک ــتان، زن ــوه، موس ــه عمرک ــات منطق ــن ارتفاع مهمتری

ــی و دم دراز اســت. ــه پلنگ کپ
بخــش عمــده اقلیــم منطقــه نیمــه خشــک بیابانــی و قســمتهای کوچکــی در ارتفاعــات 
ــه  ــه 11.۵ درج ــالیانه منطق ــای س ــن دم ــت. میانگی ــوب اس ــه مرط ــم نیم دارای اقلی
ســانتیگراد، میانگیــن ســردترین مــاه ســال 1.6- و گرمتریــن مــاه ســال 23.9 درجــه 

ــاران تریــن مــاه اســفند اســت. ســانتیگراد مــی باشــد، در ایــن منطقــه پــر ب
قمیشــلو شــامل دو بخــش ارتفاعــات و دشــت مــی باشــد. ارتفاعــات منطقــه بصــورت 
پراکنــده دیــده مــی شــود لیکــن تراکــم آن در بخــش جنوبــی منطقــه بیشــتر اســت. 
حداقــل ارتفــاع منطقــه 16۸۷ متــر از ســطح دریــا در بخــش غربــی و حداکثــر ارتفــاع 
ــم  ــتی و ک ــه دش ــی منطق ــش غرب ــد. بخ ــی باش ــی م ــش جنوب ــر در بخ آن 2۷6۷ مت
ــی نبــوده بلکــه  ــه بخــش غرب ــی مناطــق دشــتی نیــز محــدود ب ارتفــاع مــی باشــد ول
در ســایر نقــاط حــوزه و بــه خصــوص در قســمتهای میانــی در بیــن ارتفاعــات مختلــف 

ــد. در ســطح منطقــه قــرار گرفتــه ان
ــد. از  ــی باش ــات م ــدادی قن ــا و تع ــا، چاهه ــمه ه ــامل چش ــه ش ــی منطق ــع آب  مناب
ــه چشــمه هــای کرلیــاس، کهــوک، موشــی،  ــوان ب چشــمه هــای مهــم منطقــه مــی ت
ــو و از  ــرم و الم ــراخ، گ ــمیان، دره ف ــداداد، الس ــنجد، خ ــد، س ــی،ون، مو،بی ــه آب چال
ــرزا  ــاه می ــک، چ ــاه خرس ــدی، چ ــاه محم ــودی، چ ــاه محم ــه چ ــروف ب ــای مع چاهه

ــرد. ــاره ک ــاه دم زرد اش ــک و چ ــم بی قاس
  پوشــش گیاهــی منطقــه شــامل انــواع گیاهــان بوتــه ای و درختچــه ای اســت. از گونــه 
ــادام  ــون، ب ــواع گ ــتی، ان ــه دش ــه درمن ــوان ب ــی ت ــه م ــی منطق ــاخص گیاه ــای ش ه
ــق  ــه گیاهــی متعل کوهــی، خارشــتر و جاشــیر اشــاره نمــود. تاکنــون تعــداد 344 گون

ــت شــده اســت. ــه قمیشــلو شناســایی و ثب ــواده در منطق ــه 223 جنــس و ۵۵ خان ب
همچنیــن تعــداد 3۷ گونــه پســتاندار، ۸2 گونــه پرنــده، 32 گونــه خزنــده و دو گونــه 
ــاخص  ــه ش ــان » گون ــش اصفه ــوچ و می ــد. » ق ــی باش ــه م ــن منطق ــت در ای دوزیس
ــی  ــر م ــوری دیگ ــای جان ــه ه ــود. از گون ــی ش ــوب م ــلو محس ــه قمیش ــوری منطق جان
ــدگان،  ــواع جون ــو، ان ــز، آه ــش، کل و ب ــوچ و می ــغال، ق ــار، ش ــرگ، کفت ــه گ ــوان ب ت
ــی،  ــاب صحرای ــو، دلیجــه، دلیجــه کوچــک، عق ــک، تیه ــدگان بخصــوص کب ــواع پرن ان

ــرد. ــواع چــکاوک اشــاره ک ــواع چکچــک و ان ــی، ان ــاب طالئ عق
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پارک ملی و پناهگاه 
حیات وحش قمیشلو 

در یک نگاه

 احراز صالحیت 8 هزار و 794 داوطلب انتخابات شوراهای شهر و روستای اصفهان

بــه گــزارش کمیتــه ی اطــالع رســانی و تبلیغــات ســتاد 
انتخابــات اســتان اصفهــان، احمدرضــا ضیایی تعــداد کل 
ــات شــوراهای  ــرای انتخاب ــام شــده ب ــان ثبــت ن داوطلب
اســالمی شــهر و روســتا در اســتان اصفهــان را 10 
ــار،  ــن آم ــت: از ای ــرد و گف ــالم ک ــر اع ــزار و 9۸9 نف ه
چهــار هــزار و ۵04 داوطلــب بــرای انتخابــات شــوراهای 
اســالمی شــهرها و 6 هــزار و 4۸۵ نفــر بــرای انتخابــات 

ــد.  ــام کردن شــوراهای روســتاهای اســتان ثبــت ن
وی اضافــه کــرد: 363 نفــر از ایــن افــراد کــه 21۵ نفــر 
آنهــا مربــوط بــه انتخابــات شــوراهای اســالمی شــهرها 
ــالمی  ــوراهای اس ــات ش ــه انتخاب ــوط ب ــر مرب و 14۸ نف

ــد.  ــود، انصــراف دادن روســتاهای اســتان ب
رئیــس کمیتــه اطــالع رســانی ســتاد انتخابــات اســتان 
اصفهــان افــزود: هیــات هــای اجرایــی شهرســتان هــای 
اســتان صالحیــت 10 هــزار و 140 نفــر را احــراز کــرده 
ــارت  ــای نظ ــات ه ــی در هی ــس از بررس ــه پ ــد ک بودن
شهرســتان هــای اســتان ایــن آمــار بــه هشــت هــزار و 

۷94 نفــر کاهــش یافــت. 
رئیــس کمیتــه اطــالع رســانی ســتاد انتخابــات اســتان 
ــای شــوراهای اســالمی  ــداد کل کرســی ه ــان تع اصفه
شــهر و روســتای ایــن اســتان را ســه هــزار و ۸61 
کرســی اعــالم کــرد و گفــت: از ایــن تعــداد، ۵۷1 
ــه شــوراهای اســالمی شــهرها و ســه  ــق ب کرســی متعل
ــتایی  ــوراهای روس ــه ش ــق ب ــزار و 290 کرســی متعل ه

استان است. 

ــت  ــه صالحی ــی ک ــرد: داوطلبان ــان ک ــی خاطرنش ضیای
آنهــا از ســوی هیــات هــای اجرایــی و نظارت شهرســتان 
هــای اســتان اصفهــان بــرای انتخابــات شــوراهای 
اســالمی شــهر و روســتای اســتان احــراز نشــده اســت 
ــود  ــکایت خ ــا 6 اردیبهشــت ش ــوم ت ــد از س ــی توانن م
ــر انتخابــات شــوراهای اســالمی  را بــه هیــات نظــارت ب

ــد.  ــه دهن ــان ارائ شــهر و روســتای اســتان اصفه
وی افــزود: هیــات نظــارت اســتان ) انتخابــات شــوراهای 

اســالمی شــهر و روســتا(، پــس از رســیدگی و بررســی 
شــکایت ایــن داوطلبــان، نظــر خــود را 1۷ اردیبهشــت 

بــه فرماندارهــای اصفهــان اعــالم خواهــد کــرد. 
ــات شــوراهای اســالمی  ــات پنجمیــن دوره انتخاب انتخاب
شــهر و روســتا همزمــان بــا انتخابــات دوازدهمیــن دوره 
ــات میــان دوره ای مجلــس  ریاســت جمهــوری و انتخاب
ــی  ــزار م شــورای اســالمی 29 اردیبهشــت امســال برگ

شــود.

مردم صاحبان اصلی نظام و مشارکت 

آنان ضامن تداوم انقالب است. 

حضرت امام خمینی )ره(

پیگیری بودجه برای بیمارستان تیران و کرون

ــا پیگیــری هــا جهــت جــذب اعتبــارات  نماینــده مــردم در مجلــس گفــت: همزمــان ب
ملــی و اســتانی بــرای تامیــن 60درصــد هزینــه هــای مــورد نیــاز ســاخت بیمارســتان 
امــام رضــا )ع( تیــران، در نشســت اخیــر بــا مدیــر کل راه و شهرســازی اســتان مباحثــی 
ماننــد اختصــاص 10هکتــار زمیــن بــه ســاخت ایــن مجموعــه، رفــع مشــکالت مربــوط 
بــه طــرح هــای توســعه ای دانشــگاه هــای ایــن شهرســتان و تعــداد دیگــری از پــروژه 

هــای عمرانــی مطــرح گردیــد.
ابوترابــی بــا اشــاره بــه تامیــن چهــل درصــد از هزینــه هــای ســاخت بیمارســتان تیــران 
ــان داشــت: »بحــث و بررســی در خصــوص مســکن  ــن بی از محــل کمــک هــای خیری
ــوارد  ــراه م ــه هم ــت ب ــش مهردش ــایت اداری بخ ــه در س ــق و علویج ــی ده اجتماع
دیگــری ماننــد مســیر دسترســی و زیرگــذر آن در کنــار پیگیــری حــل مشــکل اســناد 
در خصــوص برخــی زمیــن هــای یزدانشــهر و تیــران و کــرون از دیگــر مــوارد مطــرح 

شــده طــی ایــن جلســه بودنــد.«

رضایت باالی مردم از »زندگی به سبک بهشت«

مدیــر عامــل ســازمان رفاهــی تفریحــی شــهرداری گفــت: از آبــان 93 تــا پایــان ســال 
گذشــته شــاهد برگــزاری ۸0 جلســه از مجموعــه نشســت هــای زندگــی بــه ســبک 
بهشــت بــوده ایــم کــه طبــق نظــر ســنجی هــای صــورت گرفتــه بیــن شــصت تــا 
نــود درصــد شــرکت کننــدگان از آیتــم هــای مختلــف مربــوط بــه ایــن ویــژه برنامــه 

هــا اعــالم رضایــت کــرده انــد.
ــراد  ــم اف ــان و 94درصــد را ه ــدگان را زن فردوســی گفــت: ۷۵درصــد شــرکت کنن
متاهــل دانســت ۸6درصــد مطالــب مطــرح شــده را عالــی و خــوب ارزیابــی کــرده، 
ــا نیازهــای زمــان را خــوب و عالــی دانســته و بیــش  ۸4 درصــد تناســب مطالــب ب
از نــود درصــد هــم ســخنران را از نظــر تســلط بــه موضــوع خــوب و باالتــر اعــالم 

کــرده انــد.

اعالم موجودیت جمنا در نجف آباد

ــا  ــاد ب ــف آب ــالمی نج ــالب اس ــای انق ــی نیروه ــه مردم ــی جبه ــع عموم ــای مجم اعض
ــد. ــاز کردن ــود را آغ ــت خ ــن فعالی ــای ای ــجد صف ــاع در مس اجتم

درایــن مراســم نمــا ینــده شهرســتان برخواردرمجلــس شــورای اســالمی گفت:تشــکیل 
جبهــه مردمــی نیــرو هــای انقــالب اســالمی درایــن مقطــع حســاس کشــور بــرای حفــظ 

انقــالب و دســتا وردهــای آن بســیار ضــروری بــود.
وی ضمــن انتقــاد از بحــث حقــوق بشــر دروغ در جهــان گفت:اگــر یــک اســرائیلی در 
منطقــه کشــته شــود تمــام دولــت هــای دنیــا فریادشــان بلنــد مــی شــود امــا چنــد روز 
پیــش توســط جنایتــکاران 1۵0 کــودک معصــوم درســوریه درآتــش کینــه ســوختند و 
صــدای کســی درنیامــد.وی در مــورد انتخابــات ریــا ســت جمهــوری گفــت: بــرای ایــن 
انتخابــات گزینــه هایــی داریــم کــه آنــان تعهــد کــرده انــد کــه هرکــس را کــه جمنــا 

تائیــد کــرد ازاو حمایــت کننــد.

لو رفتن دپوی میلیاردی لوازم خانگی خارجی قاچاق در اصفهان

رئیــس پلیــس آگاهــی اســتان اصفهــان اظهــار کــرد: در پــی دریافــت خبــری مبنــی 
بــر دپــو و توزیــع لوازم خانگــی خارجــی قاچــاق توســط فــردی دریکــی از انبارهــای 
تخلیــه بــار اطــراف شــهر اصفهــان رســیدگی بــه موضــوع در دســتور کار کارآگاهــان 

پلیــس آگاهــی قــرار گرفــت.
ســرهنگ ســتار خســروی گفــت: در بازرســی از انبــار موردنظــر تعــداد 20 دســتگاه 
یخچــال، 20 دســتگاه فریــزر، ۵ دســتگاه ماشــین ظرف شــویی و ۵ دســتگاه ماشــین 

لباسشــویی خارجــی فاقــد مــدارک مثبــِت گمرکــی کشــف شــد.
وی بابیــان اینکــه ارزش کاالهــای کشف شــده توســط کارشناســان مربوطــه ۵ 
ــتگیر و  ــوص دس ــن خص ــر در ای ــک نف ــت: ی ــت، گف ــده اس ــال اعالم ش ــارد ری میلی

ــد. ــل داده ش ــی تحوی ــع قضائ ــه مراج ــده ب ــکیل پرون ــس از تش پ
خســارات  کاال  قاچــاق  کــرد:  خاطرنشــان  اصفهــان  آگاهــی  پلیــس  رئیــس 
ــکاری  ــود و بی ــه رک ــد و زمین ــه اقتصــاد کشــور وارد می کن ــه بدن ــری ب جبران ناپذی
جوانــان را فراهــم می کنــد کــه در ایــن خصــوص از مــردم تقاضــا می شــود هرگونــه 

ــد. ــس اطــالع دهن ــه پلی ــن 110 ب ــا تلف ــاس ب ــق تم ــط را از طری ــار مرتب اخب
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کالهبرداری اینترنتی در 

پوشش حمایت از نامزدهای 

انتخاباتی

ــا، در  ــا ناج ــس فت ــایبری پلی ــم س ــخیص جرائ ــس اداره تش رئی
ــوان  ــت عن ــودجو تح ــراد س ــی اف ــرداری برخ ــوص کالهب خص
ــا و  ــایت ه ــدازی س ــا راه ان ــی ب ــای انتخابات ــت از نامزده حمای
کانــال هــای شــبکه هــای اجتماعــی هشــدار داد. ســرگرد 
ــا توســعه شــبکه هــای اجتماعــی و راه  حمیــد کیانــی گفــت: ب
انــدازی گــروه هــای حمایتــی در زمــان انتخابــات شــاهد ایجــاد 
صفحاتــی بــه نــام برخــی از کاندیدهــا و افــراد معروف و شــناخته 
ــات  ــن صفح ــاَ ای ــه بعض ــتیم ک ــازی هس ــای مج ــده در فض ش
ــت  ــا درس ــام آنه ــه ن ــط ب ــت و فق ــراد نیس ــن اف ــه ای ــق ب متعل
شــده و فعالیــت مــی کننــد. فعالیــت هایــی کــه از ســوی ایــن 
افــراد دنبــال مــی شــود، گاهــاً فعالیــت هــای ســودجویانه و در 
ــا درخواســت کمــک  ــی و ب ــای مال ــزه ه ــا انگی ــوارد ب برخــی م
از کاربــران و بــدون اطــالع ایــن افــراد مطــرح خواهــد شــد.وی 
ادامــه داد: برخــی از مجرمــان ســایبری بــا سوءاســتفاده از ایــن 
موضــوع و ایجــاد صفحــات جعلــی بــه نــام برخــی از نامزدهــای 

ــه دنبــال عملــی کــردن اهــداف  انتخاباتــی و مقامــات دولتــی ب
ــراد  ــت اف ــا جعــل هوی ــه ب ــی ک ــه خــود هســتند؛ اهداف مجرمان
ــزود:  ــر اســت.کیانی اف ــکان پذی ــی ام ــروف و مطــرح اجتماع مع
ــراد  ــن اف ــت ای ــب فعالی ــد مراق ــز بای ــان عزی ــران و هموطن کارب
باشــند و در عضویــت یــا فعالیــت و تبلیغــات پیرامــون صفحــات 
ــای  ــره ه ــی و چه ــی و حکومت ــات دولت ــا و مقام ــی نامزده جعل
معــروف مــورد عالقــه خــود و کمپیــن هــای انتخاباتــی بیشــترین 
مراقبــت را داشــته باشــند تــا در دام مجرمــان ســایبری گرفتــار 
نشــوند.وی بــا اشــاره بــه جعلــی بــودن برخــی از ایــن صفحــات 
گفــت: افــرادی کــه در فضــای مجــازی بــه نــام اشــخاص حقیقی 
یــا حقوقــی مثــل نامزدهــای انتخاباتــی و نماینــدگان مجلــس و 
غیــره، بــدون اطــالع آنهــا و اخــذ مجوزهــای مربوطــه، ســایت یــا 
کانــال درســت مــی کننــد بــا طــرح شــکایت فــردی کــه صفحــه 

ــی قــرار ... ــه وی منتســب شــده مــورد پیگــرد قانون ب

هاشمی طبا: فعال دارم خودم را گرم می کنم
دوره  دوازدهمیــن  کاندیــدای  هاشــمی طبا  ســیدمصطفی 
ــه  ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب ــوری در پاس ــت جمه ــات ریاس انتخاب
ــد،  ــاز می کنی ــماً آغ ــی رس ــان را از ک ــی خودت ــات انتخابات تبلیغ
ــت  ــاره فعالی ــه ام. وی درب ــم نگرفت ــوز تصمی ــت: هن ــار داش اظه
ــدی  ــن جمع بن ــه ای ــوز ب ــت: هن ــز، گف ــی نی ــتادهای انتخابات س
فعــاًل  و  خیــر  یــا  بزنــم  انتخاباتــی  ســتاد  کــه  نرســیده ام 
بــه عــدم  واکنــش  می خواهــم گــرم شــوم. هاشــمی طبا در 
پخــش مناظــره زنــده انتخاباتــی از صــدا و ســیما اظهــار داشــت: 
ــند  ــته باش ــی داش ــی دالیل ــره ضبط ــرای مناظ ــاید ب ــدم ش معتق
ــرده  ــم م ــده و ه ــره زن ــم از مناظ ــده ه ــورت بن ــر ص ــا در ه ام

می کنــم. اســتقبال 

پخش زنده مناظره ها 

دادســتان کل کشــور از برگــزاری زنــده مناظــره هــای انتخابــات ریاســت جمهــوری بــه دنبــال تصمیــم جدیــد کمیتــه بررســی تبلیغــات 
انتخابــات خبــر داد و دلیــل آن را پاســخ مثبــت بــه درخواســت افــکار عمومــی و کاندیداهــای ریاســت جمهــوری اعــالم کــرد.

ــی از مناظــره هــا در اذهــان شــکل نگرفتــه و بعضــا مطالــب و  وی گفــت: در جلســه قبلــی ایــن کمیتــه بحــث شــد کــه خاطــره خوب
برخوردهــا طــوری بــود کــه نوعــی التهــاب بــه وجــود آورد؛ نگرانــی هــا ایــن بــود کــه خــدای ناکــرده در پخــش زنــده دوبــاره، مســایلی 
پیــش آیــد کــه اخــالق انتخاباتــی مخــدوش شــود و یــا مغایــر بــا شــآن نظــام باشــد لــذا بــا اکثریــت آرا پخــش مناظــره هــا بــه صــورت 

برنامــه ضبــط شــده تصویــب شــد.
منتظــری تصریــح کــرد: امــا بــه دنبــال ایــن تصمیــم افــکار عمومــی و کاندیداهــا بــه دنبــال پخــش زنــده مناظــره هــا بودنــد و لــذا در 

جلســه اخیــر ایــن کمیتــه پخــش زنــده مناظــره هــا تصویــب شــد.
ــه  ــناختی ک ــا ش ــی اســت گفت:ب ــان باق ــا همچن ــره ه ــده مناظ ــه پخــش زن ــوط ب ــای مرب ــه ه ــه دغدغ ــه البت ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ازکاندیداهــای محتــرم داریــم مــی دانیــم کــه شــان آنهــا اجــل از ایــن اســت کــه مشــکلی پیــش بیایــد و امیدواریــم ایــن عزیــزان در 
مناظــره هــای پخــش زنــده کــه در واقــع پاســخ مثبتــی بــه خواســته مــردم بــود، شــرایط یــک مناظــره خــوب و اخالقــی را رعایــت کننــد 

و طرفــداران آنهــا نیــز خــود را موظــف بــه رعایــت اخــالق کریمانــه انتخاباتــی بداننــد.
دادســتان کل کشــور همچنیــن خواســتار توجــه مــردم بــه هزینــه هــای تبلیغــات انتخاباتــی از ســوی کاندیداهــا شــد و افــزود: مجلــس 
ــا  شــورای اســالمی و شــوراها و یــا ریاســت جمهــوری تجــارت خانــه نیســت کــه عــده ای بخواهنــد بصــورت میلیــاردی، نامشــروع و ب
پــول هــای کثیــف بــرای آن هزینــه کننــد. البتــه دســتگاه قضایــی و ســازمان بازرســی کل کشــور نیــز بــر ایــن مــوارد نظــارت دارد و 
امیدواریــم بــا تبدیــل سیاســت هــای کلــی انتخابــات کــه اواخــر ســال گذشــته ابــالغ شــد؛ بــه قانــون، بــرای انتخابــات دوره هــای بعــد 

بتوانیــم بصــورت قانونــی مشــخص کنیــم و رصــد کنیــم کــه کاندیداهــا چقــدر هزینــه کــرده انــد و هزینــه هــا را از کجــا آورده انــد.

اولویت اول مدیریت استان کاهش نرخ بیکاری

ــرخ  ــش ن ــال 96 کاه ــتان در س ــت اس ــذاری مدیری ــت: هدفگ ــتان اظهارداش ــالمی اس ــورای اس ــالس ش ــور در اج ــول زرگرپ ــر رس دکت
ــرخ متوســط کشــوری اســت. ــه ن ــاندن آن ب ــکاری و رس بی

ــزی کالن،  ــه ری ــم برنام ــه ی مه ــه وظیف ــتانداران س ــت: اس ــتان اظهارداش ــالمی اس ــورای اس ــه ی ش ــور در جلس ــول زرگرپ ــر رس دکت
ــد. ــده دارن ــر عه ــا را ب ــف دســتگاه ه ــای وظای ــر ایف ــی و نظــارت ب ــای اجرای ــن دســتگاه ه هماهنگــی بی

رســول زرگرپــور بــا بیــان اینکــه بــا نامگــذاری امســال از ســوی مقــام معظــم رهبــری بــه نــام »اقتصــاد مقاومتــی؛ تولیــد ، اشــتغال« 
متوجــه ی اهمیــت تولیــد و اشــتغال از دیــدگاه ایشــان مــی شــویم، اظهارداشــت: ایــن موضــوع در اســتان اصفهــان اهمیــت بیشــتری 
دارد چــرا کــه 10 درصدکارخانجــات بــزرگ ، صنایــع نظامــی، پاالیشــگاه هــا و ... و 10 درصــد کارگــران کشــور در ایــن اســتان واقــع 
شــده اســت و در شــرایط رکــود اســتان هــای صنعتــی بیــش از ســایر اســتان هــا بــا مشــکل بیــکاری و اقتصــادی مواجــه مــی شــوند.

وی بــا بیــان اینکــه اصفهــان دانشــگاهی تریــن اســتان پــس از تهــران اســت، گفــت: دانشــجویان پــس از فــارغ التحصیلــی حجــم وســیعی 
از تقاضــای کار را بــه بــازار ارائــه مــی دهنــد.

زرگرپور افزود: با توجه به مجموع این شرایط نرخ بیکاری در استان اصفهان 2 درصد از متوسط کشور باالتر است.
اســتاندار اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه در قالــب برنامــه هــای دولــت، هــدف اول اســتان جلوگیــری از بیــکار شــدن کارگــران بــود، گفــت: 

دو طــرح در ایــن زمینــه اجــرا شــد کــه براســاس نتایــج آنهــا تاکنــون 6۵ هــزار فرصــت شــغلی تثبیــت شــده اســت.
وی بــه تشــریح ایــن دو طــرح پرداخــت و اظهارداشــت: بــا تشــکیل کارگــروه تســهیل و رفــع موانــع تولیــد مشــکالت واحدهــای صنعتــی 
ــا ایــن برنامــه هــا 32 هــزار فرصــت شــغلی تثبیــت  ــرار گرفــت کــه ب در بخــش هــای بیمــه، کارگــری، مالیــات و ... مــورد بررســی ق

گردیــد.
زرگرپــور بابیــان اینکــه برجــام دســتاورد بزرگــی بــرای اســتان داشــته اســت، گفــت: طــی یکســال گذشــته 3.۵ میلیــارد یــورو در اســتان 

ســرمایه گــذاری خارجــی صــورت گرفتــه اســت کــه عمدتــا در انــرژی هــای نــو وخدمــات فنــی و مهندســی بــوده اســت.
وی اظهارداشــت: یکــی از مشــکالت اســتان ایــن اســت کــه صــادرات اصفهــان از غیــر گمــرک اصفهــان صــادر مــی شــود کــه باعــث 

کاهــش آمــار صــادرات شــده اســت.
رســول زرگرپــور خاطــر نشــان کــرد: مــا نمــی گوییــم کــه مشــکالت حــل شــده و اصفهــان بهشــت اســت ولــی همانگونــه کــه قبــال هــم 

گفتــه ام جهنمــی کــه برخــی ترســیم مــی کننــد نیســت.


