
نفت 25 دالری
بجای 147 دالری

روایت رییس جمهور در اجتماع کارگران در مورد اداره کشور :

  نفت بشکه ا ی 147 دالر مشکل اشتغال و رفاه مردم را حل نکرد
  کسانی را انتخاب کنید که دغدغه شان رونق اقتصادی است

کمالی، دبیرکل  حزب اسالمی کار:

تهمت زدن به  دولتمردان
دنباله بگم بگم های گذشته است

رییس شورای اصالح طلبان استان یزد
 در بیانیه ای اعالم کرد: 

لیست کاندیداهای اصالح 
طلبان در استان یزد

نامزد خبرگان رهبری:

مشکالت اقتصادی یک شبه 
حل نمی شود

رئیس فدراسیون تیراندازی : 

تفکر اولویت بخشی به ورزش 
در کشور وجود ندارد
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سال سیزدهم     شماره 1054   یکشنبه 3 اسفند  1394    12 صفحه )4صفحه ویژه انتخابات + 4 صفحه اقتصادی(    قیمت 1000 تومان 

معصومه ابتکار با اشاره به لزوم حضور حداکثری مردم 
در انتخابات تاکید کرد:
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رئیس جمهور گفت: در انتخابات 7 اس�فند کسانی را 
انتخاب کنید که دغدغه آنها رونق اقتصادی است.

حسن روحانی روز گذشته در گردهمایی »کارگران و آینده 
اقتصاد ایران« در مجموعه فرهنگی ورزشی شهید معتمدی با 
اشاره به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسالمی و مجلس 
خب��رگان رهبری در روز 7 اس��فند، اظهار کرد: از همه ملت 
ایران، کارگران عزیز، بانوان عزیز، مردان غیور، جوانان عزیز و 
روستائیان و شهریان می خواهم تا هفتم اسفند همراه هم پای 
صندوق آراء حاضر شویم تا کسانی را انتخاب کنیم که دغدغه 

آنها رونق اقتصادی و اشتغال جوانان است.
وی ادامه داد: کسانی را انتخاب کنیم که در فکر صادرات 
و رش��د صادرات غیرنفتی و به فکر رشد اقتصادی این کشور 
هس��تند و قدرت مبارزه با رکود را دارند. کس��انی را انتخاب 
کنی��م که به تعبیر رهبر معظم انقالب دلبس��ته انقالب اند، 
دلباخته ملت اند و از توطئه های دشمن آگاه هستند. ملت ما 
نخواهد گذاشت کالم مقام معظم رهبری روی زمین بماند و 
در کنار رهبری، دولت و مسئولین در سال همدلی، همزبانی، 
همفکری و همکاری و ان شاءاهلل در سال هم رأیی همه با هم 

کنار صندوق آراء می رویم.

رئی��س جمهور در ادامه تأکید کرد: هر قدر اتحاد بین قوا 
بیشتر و فاصله ها کمتر باشد شرایط بهتری را برای پیشرفت 
کشور داریم. ما می خواهیم نمایندگانی را انتخاب کنیم که به 
تعبیر رهبر معظم انقالب ریل گذار برای حرکت نظام به سمت 
پیشرفت و تعالی باشند. نمایندگانی که دغدغه آنها منافع و 

مصالح ملی باشد.
وی با اشاره به انتخابات مجلس خبرگان رهبری، تصریح 
کرد: ما نمایندگانی را برای مجلس خبرگان رهبری انتخاب 
می کنیم که بتوانند در شرایط روز مبادا بهترین فرد را برای 
رهبری کشور و نظام برگزینند. رهبری که آن همه مسئولیت 

سنگین برای ملت ایران و ملت اسالمی بر دوش دارد.
رئیس دولت یازدهم همچنین بیان کرد: ما مردم ایران باید 
قدر این کشور، قدر نعمت های مادی، معنوی، امنیت کشور، 
وحدت، همدلی و انسجام را بدانیم. در این شرایط و فرصتی 
که به وجود آمده اگر همه تالشمان را با امید به آینده به کار 
گیریم کشور را در مسیر تعالی و پیشرفت قرار خواهیم داد. هر 
آنچه تا به امروز به دست آمده با مشارکت، حمایت و حضور 

شما مردم بوده است. 
ادامه صفحه دوم

جوانترین کاندیدای  اصالح طلبان تاکید کرد :

 اجماع فراگیر اقتصادی میان
رهبری، دولت و فعاالن اصالح طلب

“آری” به اعتدالیون
“نه” به افراطیون
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مجلس آینده در شرایطی کار خود را 
آغاز خواهد کرد که شاهد رفع تمامی 
تحری�م ه�ای اقتصادی علی�ه برنامه 
ه�ای صلح آمیز هس�ته ای جمهوری 
اسالمی، هستیم. این رخداد که حاصل 
دیپلماسی کارآمد دولت تدبیر و امید 
ب�وده، طبیعات م�ی تواند ب�ه عنوان 
کاتالیزور رفع مس�ایل اقتص�اد ایران 

کمک حال قوه مجریه و مقننه باشد.
سیده فاطمه حسینی با وجود این که 
جوان ترین نامزد ائتالف اصالح طلبان 
برای ورود به مجلس اس�ت، به واسطه 
تحصی�الت عالی�ه در ح�وزه مال�ی و 
اقتصاد و تجربه کاری مرتبط با آن، بار 
اصلی اعالم برنامه و مواضع این ائتالف 
در ح�وزه اقتص�اد را ب�ر دوش گرفته 
اس�ت. ایلنا با او در خص�وص اولویت 
های اقتصادی مجل�س آینده در باب 
رف�ع مس�ایل عم�ده اقتصاد کش�ور 

گفت گو کرده که در ادامه می خوانید:

به نظر شما مهم ترین مسایل اقتصادی 
کشور در حال حاضر چیست؟

متاس��فانه به دلیل شرایط دشواری که 
طی س��ال ها اخیر بر اقتصاد ایران به طور 
ظالمانه از س��وی غرب تحمیل ش��د و نیز 
وقوع برخی سوء مدیریت ها در دولت قبل، 
مسایل اقتصادایران افزایش قابل مالحظه 
ای پیدا ک��رده و به دلیل ذات پدیده گونه 
و سیس��تمی مس��ایل اقتصادی، اکثر آنها 
واجد اهمیت باالیی هستند. بیکاری، افت 
قدرت خرید مردم، رش��د پایین اقتصادی، 
بده��ی کالنی ک��ه از دولت قب��ل به ارث 
رسیده، دش��واری های حاصل شده برای 
بخش تولی��د، هزینه ب��االی تامین مالی، 
مس��ایل مرتبط با محیط زیست از جمله 
بحران کم آبی و افت سرمایه گذاری های 
تولیدی و زیر ساختی اقتصادایران به ویژه 
در بخش انرژی، اینها سرفصل های مسایل 
مهم اقتصادایران در شرایط حاضر است که 
بدیهی اس��ت، مدیریت و اصالح آنها برای 

هیچ دولتی کار ساده ای نیست.
 

از می�ان مواردی ک�ه اش�اره کردید، 
در صورت پیروزی ب�ا اکثریت اصالح 
طلب�ان در انتخاب�ات، مجلس چگونه 
قرار اس�ت در حل این مس�ایل ایفای 

نقش کند؟
مجلس آین��ده در ش��رایطی کار خود 
را آغاز خواهد کرد که ش��اهد رفع تمامی 
تحریم های اقتصادی علیه برنامه های صلح 
آمیز هسته ای جمهوری اسالمی، هستیم. 
این رخداد که حاصل دیپلماس��ی کارآمد 

دولت تدبیر و امید بوده، طبیعات می تواند 
به عنوان کاتالیزور رفع مسایل اقتصاد ایران 
کمک حال قوه مجریه و مقننه باش��د. لذا 
مجل��س آینده باید ش��رایط الزم قانونی و 
نظارتی مورد نیاز برای اصالح اقتصاد ایران 
در چارچوب اس��ناد باالدس��تی به ویژه در 
خصوص اجرای دقیق سیاست های اقتصاد 
مقاومتی، س��ند چشم انداز و برنامه ششم 

توسعه، فراهم کند.

اگ�ر بخواهی�د ب�ه ط�ور عملیاتی تر 
توضی�ح دهید، مجلس اصالح طلبان، 
مسیر اصالح اقتصادی کشور را چگونه 

می بیند؟
خوشبختانه ما شاهد یک اجماع فراگیر 
در خصوص اس��تراتژی اص��الح اقتصادی 
کش��ور میان مقام معظم رهب��ری، دولت 
محترم و نیز فعاالن سیاس��ی اصالح طلب 
و نخبگان اقتصادی هستیم و آن اصالحات 
اقتصادی مبتنی بر توسعه تولید صادرات گرا 
با تکیه بر بخش خصوصی و تعاونی است. 
بحث��ی که هم م��ورد تاکید مق��ام معظم 
رهبری در سیاس��ت ه��ای ابالغی اقتصاد 
مقاومتی است و از سوی رییس جمهوری 
محت��رم هم بارها م��ورد تاکید قرار گرفته 
و دغدغ��ه عموم اص��الح طلبان و نخبگان 
اقتصادی برای مدیریت بهینه اقتصاد کشور 
در دوره پس��اتحریم اس��ت. خوش��بختانه 
اجماعی در این سطح می تواند در مدیریت 
انتظارات عمومی که معموال در ساختارهای 
نفتی معط��وف به افزایش واردات اس��ت، 
نقش بس��یار قابل توجهی داشته باشد که 
قطعا یکی از ابزار فرهنگ س��ازی آن خود 

شما رسانه ها هستید و خواهید بود.

الزام�ات اجرای این اس�تراتژی که به 

آن اش�اره کردید و همچنین تاثیر بر 
اقتصاد ایران و زندگی مردم چیس�ت 

و چه خواهد بود؟
طبیع��ی اس��ت ک��ه در گام اول بای��د 
مجل��س ش��رایط را برای تس��هیل فضای 
کسب و کار فراهم کند. همچنین رویکرد 
ما به جلب و جذب س��رمایه های خارجی 
باید تغییر کند و به روز ش��ود. چون هدف 
این اس��ت که س��رمایه گذاری های تولید 
با مش��ارکت طرف ه��ای خارجی با هدف 
تصاحب بازارهای جهانی صورت گیرد. این 
همکاری، مشکل ما در فرسوده بودن نظام 
تولید و تکنول��وژی تولیدی را حل خواهد 
کرد. ای��ن رخداد تاثیر مان��دگاری خواهد 
داشت. از یک س��و، بیکاری را کاهش می 
دهد و نرخ مش��ارکت اقتصادی را باال می 
برد و از س��وی دیگر موجب افزایش قدرت 

خرید مردم خواهد شد.

اما منتقدان این اس�تراتژی معتقدند، 
اقتصادای�ران دارای مزیت نس�بی در 
بخش تولید نیس�ت و تولیدات ایرانی 
ق�درت رقابت در بازاره�ای جهانی را 

ندارند، نظر شما چیست؟
البت��ه در دنیای امروز بی��ش از مزیت 
نس��بی، دارا ب��ودن مزی��ت رقابت��ی مهم 
است. ش��کی نیست که ما در مورد تمامی 
محص��والت تولی��دی دارای مزیت رقابتی 
نیستیم. این هم باید قبول داشته باشیم که 
بخش��ی از مزیت رقابتی ما طی سال های 
اخی��ر از میان رفته و دلی��ل عمده آن هم 
افزایش هزینه مبادله در اقتصادایران است. 
وقتی به دلیل تحریم ها هزینه نقل و انتقال 
پ��ول و کاال جهش می کند، مزیت رقایت 
از میان می رود ولی ش��رایط تغییر کرده، 
پیام اجرایی ش��دن برجام همین است که 

هزینه مبادل��ه در اقتصادایران کاهش می 
یاب��د. همانطور که اش��اره ک��ردم در کنار 
این اتفاق مجل��س هم باید با مصوبه های 
و حمایت ه��ای خود از برنام��ه اقتصادی 
دولت، شرایط را برای کاهش بیشتر هزینه 
مبادل��ه و کس��ب و کار در اقتصادایران را 
فراهم کند. همچنین با توسعه شرکتهای 
دانش بنیان تکنولوژی روز و ایده های نوی 
س��رمایه گذاران خارجی ه��م در افزایش 
مزیت رقابتی محصوالت تولید ایران موثر 
خواهد بود. همچنین این نکته مهم نباید 
مغفول بماند که محور این مس��یر جدید 
توسعه اقتصاد ایران با مشارکت آحاد مردم، 
بخ��ش خصوصی و تعاونی خواهد بود و نه 
بخش دولتی که هم دچار مشکالت به ارث 
رسیده از قبل اس��ت و هم هزینه فعالیت 

اقتصادی آن باالتر است.

با مان�ع فس�اد در اقتصاد ای�ران چه 
خواهی�د ک�رد، اس�تحضار دارید که 
مخصوصا طی روزهای اخیر مقام های 
ارش�د دولت، نگرانی ه�ای جدی در 
خصوص این مانع توسعه اقتصادکشور 

اعالم کرده اند؟
البته با آن بخش از فس��اد که رخ داده، 
قوه محترم قضاییه در حال برخورد اس��ت. 
نقش مجل��س رفع گریزگاه ه��ای قانونی 
مفس��دان و تصویب قوانینی است که مانع 
از بروز فساد شود. اما اگر کالن تر به موضع 
نگاه کنیم، حرکت استراتژیک ما به سمت 
ش��کل گیری اقتصاد رقابت��ی آن با تکیه 
توان داخلی وبخ��ش غیردولتی و حداکثر 
س��ازی ارتباط با بازارهای جهانی، فی ذاته 
مهم ترین اقدام برای س��لب ش��رایط بروز 

فساد فراگیر در اقتصاد ایران است.

چق�در ب�ه موفقی�ت این اس�تراتژی 
اقتصادی امید دارید؟

به نظر من نباید در این که این استراتژی 
امید قطعی اقتصادایران است، تردید کرد. 
دو دلی��ل عمده هم برای این ادعای خودم 
دارم، اول این که همانطور که عرض کردم، 
اجماع تاریخی حول آن شکل گرفته و دوم 
هم این که کامال بر الگوهایی که از س��وی 
اقتصادهای نوظهور در حال پیگری اس��ت 
و ش��واهد موفقیت آن هم پدیدار ش��ده، 
منطبق است. البته تاکید کنم که منظورم 
از این انطباق نادیده انگاشتن شرایط بومی، 
محیطی و س��اختاری اقتصاد ایران نیست. 
لذا اگر همراهی مردم و مشارکت مردم در 
این برنامه که رییس جمهوری محترم هم 
از آن با عنوان برجام دو، یاد کردند، باشد، 

موفقیت الزم حاصل خواهد شد.

جوانترین کاندیدای  اصالح طلبان تاکید کرد :

 اجماع فراگیر اقتصادی میان رهبری، دولت و فعاالن اصالح طلب
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دبیرکل  حزب اس��المی کار تخری��ب های اخیر علیه 
دولت را دنباله بگم بگم های گذشته دانست و گفت: کسانی 
که قصد امربه معروف در جامعه دارند باید روشی را پیش 
بگیرند که از مجاری قانونی استفاده کنند، نه اینکه خالف 

قانون و به طور مستقیم وارد این نوع گفتگوها شوند.
حسین کمالی در گفتگو با ایسکانیوز با اشاره به تخریبهای 
اخیر علیه دولت گف��ت: در جامعه رعایت اخالق کمرنگ 
شده و گفتگوهایی که از سوی برخی جریان های سیاسی 
صورت می گیرد تا حدودی خشن و نامناسب است و این 
عمل از سوی هر شخصی انجام شود باید مراجع ذیربط به 

آن رسیدگی کرده و نسبت به آن واکنش نشان دهند.
دبیرکل حزب اسالمی کار با تاکید بر رعایت اخالق در 
جامعه بیان کرد: اینکه مطالبی را بیان کنند که باعث هتک 
حرمت و آبروی افراد ش��ود روش درستی نیست و فضای 
پرخاش��گرایانه ایجاد می شود و شرایطی به وجود می آید 
که گروههای مختلف به خود اجازه می دهند مطالبی را در 
مورد یکدیگر ابرازکنند که ممکن است قابل رسیدگی در 

دستگاه قضایی باشد.
وی با تاکید بر اینکه تحقیق و تفحص به مباحث مطرح 
شده پیرامون عملکرد مسئوالن مربوط به مردم نیست، افزود 

: در هر موردی که کمبود و ایراد و فساد در نهادهای دولتی 
مشاهده می شود، باید از مراجع قانونی به آن رسیدگی کنند 
نه اینکه افراد به طور مستقیم و بدون رسیدگی در جامعه 
مطرح کنند،لذا با این روش تنها آبروی انسانها را مورد خطر 

قرار می دهند.
کمالی با تایید اینکه تهمت زدن به دولتمردان در محافل 
سیاسی دنباله بگم بگمهای گذشته است، گفت : تخریب 
افراد و به تعبیری افش��اگری ها ب��ه صورت یک نوع روش 
برای ابراز عقیده درآمده است اما مردم امروزه مانند گذشته 
هر چیزی را نمی پذیرند و کسانی که قصد امربه معروف در 
جامعه دارند باید روشی را پیش بگیرند که از مجاری قانونی 
استفاده کنند نه اینکه خالف قانون و به طور مستقیم وارد 

این نوع گفتگوها شوند.
دبیر کل حزب اسالمی کار پیرامون لیست ائتالفی اصالح 
طلبان و اعتدالگرایان بیان کرد: فهرست ارائه شده، لیستی 
نیس��ت که همه را راضی کند. لذا در بعضی از بخش ها و 
افرادی که در لیس��ت هستند شاید نظرات دیگری داشته 
باشند اما در مجموع این جمع بندی صورت گرفته و لیست 
نهایی شده است و همه نیروها با حمایت از آن باید کمک 

کنند تا به نتیجه مطلوب برسیم.

در بیانیه ای از سوی رئیس شورای اصالح طلبان استان 
یزد لیست کاندیداهای شورای اصالح طلبان در استان 

یزد اعالم شد.
 در این بیانیه سید ابوالفضل موسوی بیوکی از حوزه یزد و 
اشکذر، علیرضا زارع بیدکی از حوزه حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، 
بهاباد و خاتم، کمال دهقانی فیروزآبادی از حوزه تفت و میبد 
و محمدرضا تابش از حوزه اردکان به عنوان کاندیداهای مورد 

حمایت شورای اصالح طلبان در استان یزد معرفی شدند.
متن کامل این بیانیه بدین شرح است:

به نام خداوندی که انس��ان را حاکم بر سرنوش��ت خویش 
قرار داد

جری��ان اصالحات در طول تاریخ پرفراز و نش��یب خود از 
مش��روطه تا امروز، همواره بر رعای��ت حقوق مردم و تکیه بر 
توانایی آنان برای انتخاب راه بهتر تاکید داش��ته و بر این باور 
بوده که هرگاه مردم توانسته اند با آزادی عمل، دست به انتخاب 
بزنند، بهترین تصمیمها گرفته شده و این کشور روزهای خوب 

و پرنشاطی را تجربه کرده است. 
بر این اس��اس می پنداش��تیم در دوران حاضر که جامعه، 
امیدوار و خرسند از توفیقات دولت در عرصه بین الملل است 
و همدلی س��ران نظام و عقالنیت تصمی��م گیران و تصمیم 
س��ازان کش��ور، یکی از مهمترین موانع پیش روی رش��د و 
توسعه را برطرف نموده، شرایط برای برگزاری انتخاباتی آزادانه 
فراهم ش��ود تا از رهگذر صندوقه��ای آرا و تمکین همگان به 
تصمیم مردم برای انتخاب مس��یر پیش روی کشور، همدلی 
گس��ترده تری در بخش��های مختلف جامعه به دست آمده و 
مشکالتی که به س��بب اختالفات و شکافهای داخلی پدیدار 
شده نیز مرتفع گردد تا این کشور روزهای بهتری را تجربه کند.
آنچه می پنداش��تیم محقق نش��د و جمع��ی از بهترین و 

شایسته ترین فرزندان ملت، مجال حضور در عرصه انتخابات را 
نیافتند تا این شائبه ایجاد شود که گویی قرار است یک جریان 
سیاسی ریشه دار از مدیریت کشور حذف شده و جریان دیگر با 
برخورداری از حمایتهای خاص، همچنان در خانه ملت دست 
باال را داشته باشد. با این وجود شورای اصالح طلبان در سراسر 
استان با حفظ امیدی که قوام دهنده هویت ماست، کوشید تا 
با بررسی در میان نامزد هایی که به صورت مستقل در صحنه 
انتخابات حاضر شده و امکان قرار گرفتن در معرض انتخاب مردم 

را یافته اند، شایسته ترینها را برگزیده و به مردم معرفی نماید.
خوشبختانه در بررس��ی نامزد های مختلف، با چهره های 
شایسته ای آشنا شدیم که می توانند همچنان امید به تغییر و 
اصالح و بهبود وضع موجود را حفظ کرده و در صورت کسب 
اعتماد مردم در رقم زدن فردایی بهتر برای ایران اسالمی ایفای 
نقش نمایند. بر این اساس ش��ورای اصالح طلبان در سراسر 
استان پس از بحث و بررسی چهره های مختلف و کسب نظر از 
نخبگان سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، لیست کاندیداهای مورد 

حمایت خود را به شرح ذیل معرفی می نماید:
حوزه یزد و اشکذر: مهندس سید ابوالفضل موسوی بیوکی

حوزه مهریز، ابرکوه، باف�ق، بهاباد و خاتم: دکتر علیرضا 
زارع بیدکی

حوزه تفت و میبد: دکتر کمال دهقانی فیروزآبادی
حوزه اردکان: دکتر محمدرضا تابش

امیدواریم 7 اسفند شاهد حضور آگاهانه و پرشور مردم در 
پ��ای صندوقها و رای موثر و مس��ئوالنه آنها در تعیین جهت 
گیریهای آینده کشور باش��یم. حضوری که بی شک تضمین 

کننده آینده ای بهتر برای این کشور است.
غالمعلی سفید 
رییس شورای اصالح طلبان و حامیان دولت استان 

کمالی، دبیرکل  حزب اسالمی کار:

رییس شورای اصالح طلبان استان یزد در بیانیه ای اعالم کرد:

تهمت زدن به  دولتمردان
دنباله بگم بگم های گذشته است

لیست کاندیداهای اصالح طلبان در استان یزد
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تحریم»بانک ملت« ناعادالنه بود

»دادگاه عالی اروپا« از اس��تدالل »بانک ملت« 
مبنی بر اینکه این بانک به طور نادرستی به مدت 
ش��ش س��ال تحریم ش��ده حمایت کرد. به نقل از 
روزنامه »وال اس��تریت ژورنال«، دادگاه اروپا اعالم 
کرد: »هیچ مدرک کافی وجود ندارد که از استدالل 
»شورای اروپا« مبنی بر اینکه »بانک ملت« در برنامه 
هسته ای و برنامه موشک »بالستیک« ایران مداخله 
داش��ته، حمایت کند.« این دادگاه همچنین ادعای 
»ش��ورای اروپا« مبنی بر اینک��ه نمی تواند مدارک 
مداخله»بان��ک ملت«را ارائه کند زیرا این مدرک از 
منبع مطمئنی به دست آمده که افشای هویت آن 
می تواند ایمن��ی اش را به مخاطره بیندازد، رد کرد. 
طبق گفت��ه وکالی »بانک ملت« این حکم دادگاه 
قابل فرجام خواهی نیست و می تواند مستند ادعای 

خسارت »بانک ملت« هم قرار گیرد.     ایران

آنها که حمله می کنند اعتبار از 
کجا به دست آورده اند؟

خطیب نم��از جمعه تهران گف��ت: از یک طرف 
انگلی��س خط می دهد و از ط��رف دیگر مقام معظم 
رهبری که نائب امام زمان)عج( است، خط می دهد، 

مردم بینی انگلیس را به خاک خواهند مالید.
آی��ت اهلل کاظم صدیق��ی اضافه ک��رد: اگر خدا 
خم��س و زکات را واجب کرده یکی از جهاتش این 
است که ثروت یک جا جمع نشود. اینکه کسی یک 
قدرت را داش��ته باشد درست نیست و نباید اینطور 
باش��د و جریان قدرت بگردد، البت��ه در مورد والیت 
فقیه اینطور نیس��ت زیرا او عقل مردم اس��ت و باید 
برای کل جامعه تصمیم گیری کند. صدیقی با بیان 
اینکه برخی ازابتدای انقالب در موقعیت های مختلف 
بودن��د و گردن کلفت ش��دند، تصریح ک��رد: عناصر 
جدید که در انتخابات وارد شده اند ابتکارات جدید با 
خودشان می آورند که باید به این عناصر توجه شود. 
وی ادامه داد: به کس��انی که هم صدا با دش��منان به 
ش��ورای نگهبان حمله می کنند می گویم که اعتبار 
شما از کجاس��ت؟ آیا اعتبار شما از جبرئیل است و 
جبرئیل به شما نازل شده یا از قانون؟ مگر این پایگاه 
اعتبار برای شما کسب نکرده است؟ این کار به ضرر 
قانونی بودن شماست. وی اضافه کرد: مردم به کسانی  که 
انگلیس می گوید رای دهید رای نمی دهند و به کسانی رای 

می دهند که انگلیس می گوید رای ندهید          فارس

یگان صابرین برای دفاع از حرم 
به عراق و سوریه رفت

س��ردار محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی 
س��پاه با اشاره به حضور مستش��اری رزمندگان 
صابرین در دفاع از حرم گفت: وقتی که هجمه ها 
از مرزهای کشور به باورهای ما شروع شد، یگان 
صابرین و دیگر یگان های نیروی زمینی به صورت 
مستش��اری به منطقه رفتند تا تع��دی به حرم 
حضرت زینب )س( و همین طور حرم اهل بیت 
در عراق نشود. ما در عراق هم شهید دادیم. حضور 
ما در دفاع از حرم به این دلیل اس��ت که دشمن 
را در همان جا نابود کنیم تا به مرزهای ما نرسند 
و از مرزهای اعتقادی مان دفاع کنیم.         شرق

آقایان کم آوردند ليست اصالح طلبان 
را به بي بي سي نسبت مي دهند

دبیرکل حزب مردم ساالري با اشاره به وضعیت 
قیمت نفت در دنیا و مش��کالت پیش رو افزود: ما 
باید در عمل به شعار کاهش وابستگي به درآمدهاي 
نفتي برسیم. تا کي باید از تلورانس هاي قیمت نفت 
تنمان بلرزد؟ درمجموع نفت و درآمدهاي حاصله 
از آن یک برکت اس��ت. اما این برکت باید در جاي 
خودش خرج ش��ود نه اینکه بودجه کش��ور به آن 

وابسته باشد.
مصطفي کواکبیان  به مشکالتي از قبیل اشتغال 
جوان��ان و رک��ود اقتصادي و چه��ره واقعي جامعه 
پرداخت و گفت: وضعیت عجیبي است، آمارهایي 
که توسط وزارت کشور اعالم شده نشان مي دهد 11 
میلیون نفر حاشیه نشین شهرها هستند، 9 میلیون 
نفر ازجوانان آماده ازدواج که توان تشکیل خانواده و 
تهیه جهیزیه را ندارند، 5 میلیون و پانصد هزار نفر 
بیکار، سه هزار نفر کارتن خواب و... که من معتقدم 

دولت یازدهم وارث چنین  وضعیتي شده است.
وي در بخش دیگري از س��خنانش با بررس��ي 
عملکرد دولت اظهار داش��ت: دولت در این دو سال 
وقت خودش را ب��راي برجام و رفع تحریم ها و لغو 
قطعنامه ها علیه ایران گذاشت. قطعنامه هایي که ما 
در مجلس هشتم فریاد مي زدیم که این ها قطعنامه 
هستند، احمدي نژاد مي گفت ورق پاره هستند، ما 
مي گفتیم براي مردم ضرر دارند، مي گفت بگذارید 
آن قدر صادر کنند که قطعنامه دانش��ان پاره شود. 
باوجود همه این مش��کالت این دولت توانس��ت به 
یک ثبات نسبي اقتصادي برسد و تورمي که در دوره 
قبلي به صورت س��اعتي افزایش مي یافت را کنترل 

کند.
کواکبیان به عنوان نماینده دوره هش��تم مجلس 
ش��وراي اسالمي عملکرد سه دوره پیشین مجلس را 
این گونه تشریح کرد: واقعیت این است که مجلس سه 
دوره قبل در حوزه هاي اقتصادي، سیاسي، فرهنگي 
و... گلي به س��ر ملت نزده است. من بارها اعالم کردم 
که در مجلس هشتم سه نوع پول توسط برخي افراد 
 بین برخي نمایندگان توزیع ش��د و در ازاي آن رأي 
نمایندگان را خریدند. درباره نظارت هیچ اقدام واضحي 
صورت نگرفت و در این گونه فضاها بود که افرادي مانند 
بابک زنجاني ها، امیر منصور آریاها و دیگر پرونده هاي 
فساد مالي به وجود آمدند. دبیر کل حزب مردم ساالري 
در رابطه با لیست ائتالفي اصالح طلبان نیز توضیح داد: 
این لیست غربال شده از بین 300 درخواست واصل 
شده به هیئت  رئیسه ش��وراي عالي سیاست گذاري 
است که در آن با توجه به امتیازبندي هایي که وجود 
داشته افراد انتخاب شدند. در امتیازات نیز به مسائلي 
مانند جوان گرایي و حضور خانم ها در آن توجه کردیم. 
این حرف هاي اضافه اس��ت که در رسانه ها مي بینیم 
بیان مي کنند لیست پروژه نفوذ است و... چه کسي 
گفته است نظام مال شماست؟ اتفاقاً ما دوستدار نظام 

هستیم که به فکر اصالح هستیم.      مردم ساالری

مطهری به حکم ضاربانش 
اعتراض نکرد

وکیل مدافع علی مطهری می گوید موکلش 
به حک��م پرونده ضاربانش مبنی بر محکومیت 
ش��ش نفر به دو ماه حبس و 10 ضربه شالق و 
دو نفر دیگر به چهار ماه و نیم حبس و 37 ضربه 
ش��الق، در مهلت قانونی اعتراضی نکرده است. 
مصطفی ترک همدانی افزود که »موکلم در این 
پرونده به اصل احکام صادر شده از سوی شعبه 
101 دادگاه کیفری 2 شیراز اعتراضی نکرده و 
فقط به رد دادخواس��ت مطالبه خسارت و ایاب 
و ذهاب وکیل اعتراض داش��تیم. ما دادخواست 
مطالبه خسارت و ایاب و ذهاب وکیل داده بودیم 
که شعبه دادگاه به این دادخواست، ایراد شکلی 
گرفته اس��ت. به همین خاطر ط��ی اعتراضی، 
خواستار رسیدگی به مطالبه خسارت و ایاب و 

ذهاب در مرحله تجدیدنظر شدیم.«    ایران

مشکل انقالب از نظر فرمانده سپاه
سردار محمدعلی جعفری فرمانده سپاه پاسداران 
گفت: برای اس��المی شدن ادارات و نهادها باید به 
صورت همه جانبه اقدام اساسی انجام شود، انقالب 
اسالمی در خارج از مرزها در حال پیش روی است، 
در داخل نظ��ام 80 درصد مردم معتقد به اصول 
انقالب اسالمی، مجری سیاست های رهبر انقالب 
اسالمی و سیاست ضداستکباری نظام اسالمی را 
قبول دارند، از جانب مردم مشکلی متوجه انقالب 
اسالمی ایران نیست، مشکل ما عده ای از افرادی 
اس��ت که ادای انقالبی بودن را دارند ولی وقتی در 
حاکمیت قرار می گیرند به دنبال منافع حزبی و 
معتقد به اصالح جامعه منهای استفاده از منویات 
اسالم هستند.برخی از مسئوالن اعتقاد دارند که 
انقالب اس��المی ایران به پیروزی رسید، دیگر از 
لباس انقالبی بودن خارج شویم به قول خودشان 
رسیدگی به مردم را یکی از وظایف اصلی خودشان 
اعالم می کنند ولی در عمل با پناه گرفتن به شعار 
حمایت از مردم چشم به کمک غربی ها دوختند و 
معتقدند که غربی ها باید برای ما امنیت، آسایش 
ایجاد کند و این در حالی اس��ت که رهبر انقالب 
اس��المی ایران بحث اقتص��اد مقاومتی را مطرح 
کردند، اقتصادی که زمینه توسعه همه جانبه کشور 

را فراهم می کند.  فارس

هشدار روسيه به بشار اسد
ویتالی چورکین، سفیر و نماینده روسیه در 
سازمان ملل متحد در واکنش به اظهارات بشار 
اسد، رییس جمهوری سوریه در خصوص ادامه 
جنگ، گفته اس��ت، این اظهارات با تالش های 
دیپلماتی��ک روس��یه هماهنگ نیس��ت. وی 
همچنین به مقام های سوریه هشدار داده است 
که با طرح صلح مخالفت نکنند.بشار اسد هفته 
گذشته گفته بود، نیروهای دولتی به جنگ برای 
بازپس گیری تمام س��وریه از نیروهای مخالف 
ادام��ه خواهند داد، ولی ب��ا توجه به »مداخله« 
بازیگران منطقه ای این راه حل طوالنی خواهد 
بود.ب��ه گزارش رویت��رز، ویتالی چورکین گفته 
اس��ت، روسیه به بشار اس��د کمک کرد تا روند 
درگیری ها در سوریه به نفع او تغییر کند و اکنون 
او نیز می بایست با تالش های روسیه همراه شده 

و به مذاکرات صلح متعهد باشد.     تابناک

تبریک به اصالح طلبان با این 
سرپرست جدید!

سیدمس��عود میرکاظمی نماینده تهران در 
مجلس  با اشاره به لیدری کرباسچی برای جریان 
اصالحات در انتخابات اظهار داشت: اصالح طلبان 
امروز اگر بخواهند هویت خود را بازیابی کنند و در 
جامعه محبوبیتی به دست بیاورند_یعنی چیزی 
که در فتنه از دس��ت رفته است_ چاره ای ندارند 
جز اینکه زیر بلیت کارگزاران بروند و بعید است به 
این زودی به آن دست یابند.آقای مرعشی، ترکان 
و کرباسچی باید بیایند اصالح طلبان را مدیریت 
کنن��د تا آنها بتوانند کار خود را پیش ببرند، این 
نکته را خودش��ان هم می دانن��د، در حال حاضر 
چی��زی از حضور اصالح طلب��ان در صحنه های 
اجتماعی باق��ی نمانده و این دولت همانطور که 
خودش��ان هم می گویند به زعم آنه��ا اجاره ای 
است. میرکاظمی تأکید کرده: باید به آنها تبریک 
گفت که فرد خوبی باال سر آنها قرار گرفته است! 
برای آنها خوب است، عناصر فتنه، عناصر کارگزار 
فاسد که جرمشان محرز بوده و پرونده داشته اند، 
چه اصولگرا باشند چه اصالح طلب، حضورشان 
در مجلس به مجلس ش��ورای اس��المی آسیب 

می رساند.       فارس

کسانی که بی بی سی از آنان 
طرفداری می کند باید عزادار باشند

س��عید حدادیان با اش��اره به ائتالف حداکثری 
اصولگرایان اظهار داش��ت:  اصولگرایان نباید طوری 
رفتار کنند که لیس��ت ائتالف ب��زرگ اصولگرایان 
خدشه دار شود و باید به کل لیست 30 نفره ائتالف 
بزرگ اصولگرایان که آیات یزدی، مصباح و موحدی 
در ش��کل گیری آن اهتمام داشته و تایید کرده اند 
رای دهند.وی گفته: دشمنان، آیات جنتی، یزدی و 
مصباح یزدی را هدف می گیرند و این نش��ان دهنده 
این اس��ت که این بزرگواران برای ما داری اهمیت و 
موجب خشم دشمن هستند لذا طبق فرموده رهبر 
معظم انقالب باید عکس خواست دشمن رفتار کرد.
کسانی که آمریکا و انگلیس و بی بی سی از آنها تعریف 
می کنند باید عزا بگیرند، اگر اینها بزرگ شده مکتب 

امامند، چرا از بیگانگان برائت نمی جویند؟      فارس

معصومه ابتکار با اشاره به لزوم حضور حداکثری مردم در انتخابات تاکید کرد:

نامزد خبرگان رهبری با اشاره رضایتبخش بودن عملکرد دولت:

خــــبر
روایت رییس جمهور در اجتماع کارگران در مورد اداره کشور :

ادامه از صفحه اول
کنندگان ش��ما  مذاک��ره  اگ��ر 
به عن��وان نماین��دگان ملت ایران 
توانس��تند مقابل قدرت های بزرگ 
اهداف ملی را به تحقق برسانند به 
پش��توانه شما ملت غیور و حمایت 

رهبر معظم انقالب بوده است.
روحانی ادام��ه داد: مقام معظم 
رهب��ری فرمودن��د که ش��ما ملت 
صاحب این کش��ور هستید. دولت، 
نظ��ام و جمهوری اس��المی از آن 
شماس��ت و مجال��س و دولت ها با 
رأی شما تشکیل شده و رهبری با 
رأی ش��ما پرچم کشور را بر دوش 
گرفته اس��ت. ما نیازی به نصیحت 
هی��چ غیرایرانی نداریم چون مردم 
م��ا آگاه و بیدارن��د و مصالح خود 
را به خوبی تش��خیص می دهند و 
در می��ان کاندیداهایی ک��ه تأیید 
را  اصل��ح  و  بهترین ه��ا  ش��ده اند 

برمی گزینند.
وی در ادام��ه عنوان کرد: مردم 
یا مستقیم کاندیداها را می شناسند 
یا با ش��ناخت توسط شخصیت ها، 
احزاب و تشکل هایی که نسبت به 
آنها اعتماد دارن��د پای صندوق ها 
می روند. از هم��ه تقاضا می کنم 7 
اسفند روز نشاط باشد به خصوص 
در تهران که باید 46 نام روی برگه 

رأی نوشته شود.
رئیس جمه��ور در ادامه افزود: 
این اولین بار اس��ت ک��ه انتخابات 
مجلس ش��ورای اسالمی و مجلس 
روز  ی��ک  در  رهب��ری  خب��رگان 
برگزار می شود. پس زمان بیشتری 
می ب��رد. ب��ه همین دلیل از ش��ما 
می خواه��م حوصل��ه را از دس��ت 
ندهی��د و با آرامش پ��ای صندوق 
امی��دوارم  بنویس��ید.  را  آرایت��ان 

وزارت کشور و شورای نگهبان نیز 
زم��ان الزم را تا هر س��اعتی که به 
طور بیانجامد ب��رای رأی مردم در 

نظر بگیرد.
رئی��س دول��ت تدبی��ر و امی��د 
همچنی��ن گف��ت: بدانی��د هم��ه 
چش��م ها به ایران دوخته ش��ده و 
همه قدرت ها به انتخابات 7 اسفند 
طوالنی تر  می کنند. صف های  نگاه 
و مشارکت گسترده تر پای صندوق 
رأی ب��ه ح��ول و قوه اله��ی راه را 
ب��رای ج��ذب س��رمایه، فعالیت و 
اش��تغال فراهم خواه��د کرد. امید 
ما به ش��ما مردم، وحدت، انسجام 
ملی و اتحاد ملی است و ان شاءاهلل 
قرارم��ان جمعه پ��ای صندوق آراء 
برای ساخت ایرانی آباد خواهد بود.

وی در بخش دیگری از سخنان 
خود اظهار داشت: ما می خواستیم 
مش��کالت  ب��دون  ایران��ی  کاالی 

موجود تحریم به بازار جهانی صادر 
شود و کشتی هایی که ناچار بودند 
در اس��کله های کشورهای همسایه 
پهلو بگیرند و با هزینه بیشتر کاالها 
وارد ایران ش��ود . ما می خواستیم 
تا بیمه گ��ران بین المللی کاالهای 
صادراتی ایران را بیمه کنند تاخطر 
ریسک برای صادر کنندگان از بین 
برود. بازار بانک ها به روی کش��ور 
ما بازش��ود تا این ک��ه برای خرید 
مواد اولیه ضروری یا برای صادرات 
به ج��ای بانک های معتبر از طریق 
واس��طه ها و صراف ها هزینه  گزافی 

به ملت ایران تحمیل نشود.
وی در ادامه خاطر نش��ان کرد: 
با به فرجام رسیدن برجام در سایه 
ح��دود 30 ماه تالش و کوش��ش 
مذاکره کنندگان ش��جاع و س��الم 
و توانمن��د م��ا در برابرقدرت های 
جهان��ی ام��روز راه ب��رای فعالیت 

باز ش��ده اس��ت آنچ��ه در برجام 
انج��ام گرف��ت این بود ک��ه زمینه 
ب��رای فعالیت هم��وار و دیوارهای 
نابجا برداش��ته ش��ود. امروز نوبت 
کارگ��ران  روز  یعن��ی   شماس��ت. 
عزی��ز و کارآفرینان و روزی اس��ت 
که باید همه دس��ت به دس��ت هم 
دهی��م و گام دوم یعنی برجام دو 
را آغ��از کنیم. کش��ور م��ا نیاز به 
رونق اقتصادی ،آرامش ، وحدت و 
انسجام بیشتردارد. همه باید برای 
اشتغال جوانانمان فعال شویم و نه 
تنها کارگر ما امنیت برای کار خود 
داشته باشد بلکه نسبت به اشتغال 

فرزندانش هم مطمئن باشد.
روحان��ی در ادام��ه اضافه کرد: 
همه باید واقعیت ش��رایط امروز را 
به خوبی لم��س کنند. تهدیدها به 
فرصت تبدیل شده است و آنهایی 
که به ناروا از نام ایران می ترسیدند 

و ب��رای فاصله گرفت��ن از ایران و 
ایرانی مسابقه گذاشته بودند، امروز 
برای نزدیک تر شدن به ما مسابقه 
گذاش��تند و برای ورود به ایران و 
حض��ور سرمایه ش��ان در ای��ران و 
اس��تفاده از متخصصی��ن ایرانی و 
فعالیت و مش��ارکت با ایرانیان در 

زمینه تولید مسابقه گذاشتند.
وی همچنین خاطر نشان کرد: ما 
دیدیم که نفت بش��که ا ی 147 دالر 
مشکل اش��تغال و رفاه مردم را حل 
نکرد و اش��تغالی برای مردم به وجود 
نیاورد. امروز دولت کش��ور را با نفت 
25 دالری اداره می کند، اما در همین 
ش��رایط همه ملت با وحدت و اتحاد 
در س��ال همدلی و همزبانی دولت و 
ملت در کنار یکدیگر قرار گرفته اند. ما 
می توانی��م بدون اتکا به نفت و با اتکا 
به خودمان، تولی��د و صادرات کاالی 
غیرنفتی به حول و قوه الهی کشور را 

اداره کنیم.
وی یادآور ش��د: ما در ش��رایط 
س��خت اقتصادی و قیم��ت پایین 
نفت ش��رایط الزم را برای سالمت 
مردم در این کش��ور فراهم کردیم 
و نگذاشتیم خرج بیمارستان برای 
بیماران کمرش��کن باش��د. ما همه 
مردم نیازمند کشور را تحت پوش 
بیمه س��المت ق��رار دادی��م و 11 
میلیون نفر حاش��یه نش��ین تحت 
پوشش بیمه سالمت قرار گرفتند.

وی افزود: در طول این سه سال 
و بودجه های این س��ه سال کاری 
کردی��م که حق��وق کارمن��دان و 
کارگران از مقدار تورم ساالنه برای 
اولین بار بیشتر باشد. کاری کردیم 
که حقوق بازنشس��تگان کارگر ما 
حدود 65 درصد در طول این س��ه 

سال افزایش یابد.

نفت 25 دالری بجای 147 دالری

آکهی مزایده- نوبت دوم
به استناد پرونده کالسه 920664 اجرای احکام کیفری یزد واصله از شعبه 102 دادگاه کیفری دو یزد له محمد حسن نادی فرزند ماشاهلل علیه منصور 
دهق��ان چناری فرزند ناصر متهم محکوم به پرداخت مبلغ 100-817-59 ریال محکوم گردیده و نظر به اینکه محکوم علیه خودرو پراید 141 به رنگ 
بژ- متالیک به شماره شهربانی 12س713ایران 64مدل 1384 را به عنوان مال معرفی نموده و توقیف گردیده و جهت ادای دین متهم توسط کارشناس 
منتخب اجرا به مبلغ55/000/000 ریال ارزیابی گردیده در روز سه شنبه مورخ18-12-1394 ساعت 9 الی 10 صبح از طریق مزایده در اجرای احکام 
کیفری یک دادگستری شهرستان یزد واقع در طبقه زیرزمین به فروش می رسد طالبین می توانند جهت کسب اطالع بیشتر همه روزه به جز ایام تعطیل در 
ساعت اداری در اجرای احکام کیفری یک یزد حاضر و کسب اطالع نمایند و در صورت تمایل به خرید آن تقاضای کتبی خود را به همراه مبلغ  پیشنهادی 
و تودیع 10 درصد از کل مبلغ پیشنهادی به حساب 2171295806004 بانک ملی دادگستری یزد واریز و فیش آن را ضمیمه درخواست نموده تا قبل 
از ساعت مزایده در پاکت دربسته تحویل اجرا نموده و رسید دریافت دارند مزایده اموال از مبلغ کارشناسی شده آغاز و برنده کسی است که بیشترین 
مبلغ را در تقاضای خود پیشنهاد داده باشد ضمن تقاضایی که فاقد فیش ده درصد سپرده باشد بدون اعتباربوده وترتیب اثر داده نخواهد شد و درپایان 

وقت مزایده درب پاکتها باز و قرائت خواهد شد و حضور متقاضیان در جلسع مزایده بالمانع خواهد  بود. م الف 4339
فاطمه بهاری          دادیار شعبه اول اجرای احکام کیفری یزد

احتراما بدینوسیله به آقای 1- اصغر محمدی فرزند میرزا احمد 2- مسعود محمدی بغدادآبادی فرزند 
اکبر فعال مجهول المکان ابالغ می گردد خانم مهدیه دره شیری بوکالت ازخواهان بانک سینا دادخواستی 
بخواس��ته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ سی و شش میلیون ریال بابت وجه چک به 
ش��ماره 8952/244406 عهده بانک اقتصاد نوین بانضمام کلیه هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل 
و خسارت تاخیر تادیه و سایر هزینه های مرتبط تقدیم این شورا نموده که پس از ثبت بکالسه شماره 
9409983588400664 و شماره بایگانی 940692 وقت رسیدگی ساعت 8/30 صبح 1395/1/15 تعیین 
گردد اس��ت لذا به اس��تناد ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار آگهی می گردد.خوانندگان می توانند  با مراجعه به محل این شورا واقع در یزد خیابان فرخی 
دادگس��تری شهرستان یزد مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در روز رسیدگی 
در جلسه دادرسی حاضر شوند. در صورت عدم حضور تصمیمات مقتضی و شایسته اتخاذ می گردد. 

م الف 4363
مسئول دفتر شورای حل اختالف حوزه 4 یزد- مطهره میرجلیلی

تاریخ: 94/12/1                شماره: 14/941081/ح
رونوشت آگهی حصر وراثت

شایسته صبرآمیز فرزند احمد دارای شناسنامه شماره 809 یزد به 
شرح دادخواست به کالسه14/941081/ح از این دادگاه درخواست 
گواهی حص��ر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان 
محم��د مهدی طریقت فرزند علی اکبر به شناس��نامه 766 یزد در 
تاریخ 94/9/26 در اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 6 نفر
1-شایسته صبرآمیز فرزند احمد بشناسنامه 809 یزد )عیال دائمی 
متوفی( 2-علی اکبر طریقت فرزند حسن بسناسنامه 244 یزد)پدر 
متوفی( 3- ثریا نقیبی فرزند غالمحسین بشناسنامه 820 یزد)مادر 

متوفی( 4- راضیه طریقت بشناسنامه 10285 یزد)دختر متوفی(
5- فاطمه طریقت بشناسنامه 4420368470یزد)دختر متوفی(

6-لیال طریقت بشناسنامه 4421333263 یزد)دختر متوفی(
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باش��د از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه 

تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.م الف 4367
محمد جواد فارغی یزدی
رئیس شورای حل اختالف حوزه 14 یزد

تصحیح و پوزش
در شماره اول روزنامه بشارت اقتصادی در اعالم لیست 
کاندیداهای مورد حمایت شورای اصالح طلبان استان 
یزد، نام کاندیدای حوزه تفت و میبد به اشتباه سیدکمال 
دهقانی فیروزآبادی بیان شده بود که بدینوسیله ضمن 
پوزش، تصحیح می گردد نام کاندیدای اصالح طلبان در 
حوزه تفت و میبد دکتر کمال دهقانی فیروزآبادی است.

“آری” به اعتدالیون ، “نه” به افراطیون

مشکالت اقتصادی یک شبه حل نمی شود

مع�اون رئیس جمه�ور و رئیس 
س�ازمان حفاظت محیط زیست 
با دعوت از اقشار مختلف کشور 
برای شرکت پرشور در انتخابات 
پیش رو گفت: باید به اعتدالیون 
و کسانی که اعتقاد دارند شرایط 
کشور را در فضای س�الم، آزاد و 
رقابتی و با نگاه علمی و تخصصی 
و اعتدالی پیش ببرند، رأی دهیم.

معصومه ابتکار با اش��اره به اینکه 
دو انتخابات مردمی مجلس ش��ورای 
اس��المی و مجلس خبرگان را پیش 
رو داریم، گفت: هر دوی این انتخابات 
می توانند در سرنوش��ت کشور بسیار 
موثر باش��ند، بنابرای��ن حضور مردم 
فرصتی اس��ت برای اینک��ه بتوانند 
کسانی را که قرار است خدمت کنند 
را انتخاب کرده و این نمایندگان باید 
ب��رای آینده پایدار ای��ران، طبیعت و 
ذخایر کش��ور مدیری��ت خردمندانه 

داشته باشند.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه مدیری��ت 
خردمندانه توس��ط نمایندگان مردم 
نکته بس��یار مهمی است اظهار کرد: 

این نوع مدیریت کلید آینده ایران و 
حفظ حقوق نسل های آینده است.

رئیس س��ازمان حفاظت محیط 
زیست با اشاره به اینکه مجلس بیش 
تر و مس��تقیم تر با مس��ائل محیط 
زیست ارتباط دارد، افزود: اگر مجلس 
دهم مجلسی باشد که شرایط کنونی 
کش��ور را خوب بشناس��ند و بدانند 
کشور با چه مسائل و معضالت محیط 
زیس��تی مواجه اس��ت و نگاه علمی 
داش��ته باش��د و مفهوم و مناسبات 
توس��عه پایدار را به خوبی ش��ناخته 
باش��د و به تهدیدات کنونی کش��ور 
آگاهی داش��ته باشد،  طبعا می توانند 

کمک بسیاری به کشور کند.
به گفته ابتکار، باید نمایندگانی را 
انتخاب کنیم که عالوه بر ش��ناخت 
ابعاد سیاس��ی،  اجتماعی و اقتصادی 
کش��ور، بر ش��رایط زیست محیطی 
کشور اش��راف کامل داش��ته و برای 
شرایط زیست محیطی برنامه داشته 

باشند.
وی ب��ا تاکید ب��ر اینک��ه امروزه 
محیط زیس��ت ج��زو حقوق بش��ر 

محسوب می شود، افزود: مردم اگر از 
محیط زیست سالم بهره مند نباشند 
حداق��ل حقوق آنها ک��ه بهره مندی 
از هوای پاک و طبیعت س��الم است 
را نخواهند داش��ت و این مس��ئله ای 
است که مجلس می تواند با قوانین و 
نظارت های خوب در این زمینه موثر 

باشد.
رئیس س��ازمان حفاظت محیط 
زیس��ت با اش��اره به اینکه به منظور 
حل مسائل محیط زیستی،  در سطوح 
عالی، سیاست گذاری،  قانون اساسی، 
چشم انداز و سیاست های کلی ابالغی 
مقام معظم رهبری وجود دارد، گفت: 
با وجود اینها کش��ور نیازمند قوانین 
بس��یار روزآمد و قوی است. بنابراین 
مجلس دهم می تواند نقش مهمی در 

این زمینه داشته باشد.
مع��اون رئیس جمه��ور در مورد 
جلب مش��ارکت م��ردم در انتخابات 
پیش روی کش��ور، اظهار ک��رد: راه 
درپیش گرفته ش��ده مبن��ی بر رأی 
“آری” ب��ه اعتدالی��ون و رأی “نه” به 
افراطیون، راه خوبی است، برای همین 

مردم باید در انتخابات حضور داشته 
باشند چون رأی ندادن به مفهوم رأی 
به افراطیون است. باید به اعتدالیون 
و کسانی که اعتقاد دارند باید شرایط 
کشور را در فضای سالم، آزاد و رقابتی 
و با نگاه علمی و تخصصی و اعتدالی 

پیش ببرند، رأی دهیم.
ابتکار با تاکید بر اینکه حضور مردم 

در انتخابات قطعا تغییرات و تحوالت 
بس��یاری در فضای سیاسی کشور را 
رقم خواهد زد، گفت: شاید بسیاری 
از مش��کالت اقتصادی کشور ریشه 
در ضعف نظارت و حض��ور مردم در 
عرصه های مختلف دارد، چون حضور 
مردم می تواند بس��یاری از نقص ها و 

کمبودها را برطرف کند.

نامزد انتخاباتی پنجمی�ن دوره مجلس خبرگان رهبری در 
حوزه انتخابیه سیستان و بلوچستان گفت: آئین نامه داخلی 
مجلس خبرگان رهبری در صورت لزوم به نفع مردم و نظام 

تغییر می کند.
 مولوی نذیر احمد سالمی در گفتگو با ایرنا اظهار داشت: آئین 
نامه داخلی در اختیار نمایندگان مجلس خبرگان رهبری اس��ت و 

هیچ فردی حق دخالت در آن را ندارد.
وی ادامه داد: در صورتی که تغییر و تحول در این آئین نامه به نفع 

مردم و نظام مقدس جمهوری اسالمی باشد، انجام می شود.
وی افزود: رسالت مجلس خبرگان رهبری محدود و مخصوص 
است و بر اساس این رسالت زمانی که رهبر شرایط رهبری را از دست 
دهد یا اتفاقی برای رهبر انقالب اسالمی بیفتد، این مجلس صیانت از 

جایگاه رهبری را بر عهده دارد.
نامزد خبرگان رهبری در سیس��تان و بلوچستان تصریح کرد: 
مجلس خبرگان کنونی بر اساس آنچه در آئین نامه داخلی و قانون 

وجود دارد، وظیفه خود را به خوبی انجام داده است.
مولوی سالمی گفت: اعضای مجلس خبرگان رهبری می توانند 
مشکالت حوزه های انتخابیه خود یا نارسایی های سراسر کشور را 
مطرح کنند. وی بیان کرد: اعضای مجلس خبرگان رهبری می توانند 
در نشست های ساالنه خود نطق پیش از دستور داشته باشند و در 
نهایت خالصه جمع بندی سخنرانی ها از سوی رئیس مجلس به 

رهبر معظم انقالب ارائه می شود.

نماینده چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: بسیاری 
از نشست های مجلس خبرگان رهبری به غیر از افتتاحیه و اختتامیه 
در پشت درهای بسته انجام می شود و صحبت های مطرح شده در 

این نشست ها جزء اسرار نظام است.
وی افزود: خیلی از اعضای مجلس خبرگان رهبری در این مورد 
صحبت کرده اند که نباید همه مطالب پشت درب های بسته گفته 
شود زیرا در مورد بعضی از ارگان ها و نهادها انتقادهایی وجود دارد 

که تا بیان نشود آنها در صدد جبران بر نمی آیند.
نامزد خبرگان رهبری در سیس��تان و بلوچس��تان در رابطه با 

عملکرد دولت گفت: گرچه عملکرد این دولت رضایت بخش است 
اما انتظارات مردم برآورده نشده و هنوز مشکالت اقتصادی، گرانی و 

بیکاری وجود دارد.
مولوی سالمی اضافه کرد: البته نباید فراموش کرد که مشکالت 
اقتصادی یک شبه حل نمی شود و باید بر اساس سیکل زمانی برای 

بهبود وضعیت مردم اقدامات مناسب صورت گیرد.
وی تصریح کرد: دولت، یارانه را به جای پرداخت به مردم باید به 

کارخانه ها و برای فعال سازی واحدهای تولیدی بپردازد.
وی اف��زود: دول��ت هم می خواهد همی��ن کار را انجام دهد اما 
برداشتن یارانه کار سختی است و باید با گذشت زمان این کار انجام 

شود.
نامزد خبرگان رهبری در سیستان و بلوچستان گفت: نگاه دولت 
در حوزه دیپلماسی خارجی بسیار خوب بوده اما به خاطر مشکالتی 
که دیگران به وجود آوردند موفق به انجام وظایف خود به طور کامل 

نشده است.
استان سیستان و بلوچستان دارای دو کرسی در مجلس خبرگان 
رهبری اس��ت. انتخابات دهمین دوره مجلس ش��ورای اسالمی و 
پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری هفتم اسفند امسال در سراسر 

کشور برگزار می شود. 
استان سیستان و بلوچس��تان افزون بر دو میلیون و 700 هزار 
نفر جمعیت دارد که یک میلیون و 685 هزار و 760 نفر آنان واجد 

شرایط رای دادن هستند.
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رئیس مجمع جهانی ش��هرهای اسالمی از راه اندازی دبیرخانه راه 
ابریش��م در قزوین خبر داد.  به گزارش ایلنا، مس��عود نصرتی درباره 
حضور ایران در مجمع جهانی شهرهای اسالمی با بیان اینکه در این 
مجمع تلفیقی از دانشمندان علوم دینی، دانشمندان علوم شهری و 
مدیران شهری و اجرایی را در کنار هم قرار دادیم تا به محتوا و کالبد 
توامان بپردازیم، گفت: در س��ه س��ال به مسائل مرتبط با به روزترین 
UN- موضوعات ش��هرها ورود کردیم که متولی آن سازمان ملل و
HABITAT )برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد( است. وی ادامه 
داد: در این مدت 3 اجالس در س��ازمان ملل یکی در نیویورک و دو 
اجالس نیز در ش��هر وین اتریش برگزار کردیم که در این اجالس ها، 
مجمع جهانی شهرهای اسالمی مسئولیت ابتکار و شکوفایی شهرها را 

به طور مستقیم پذیرش کرده است.

معرفی شهرهای ایران به جهان ضروری است
نصرتی با تأکید بر اینکه مس��اله ابتکار عمل در شکوفایی شهرها 

مدنظر CPI قرار دارد، اظهار کرد: این مس��اله از سال 2012 مالک 
عمل س��ازمان ملل قرار گرفته اس��ت. برنامه ابتکار عمل شهرها 17 
سرفصل و زیرشاخه دارد که تمامی آن ها در آموزه های دینی و احکام 
ما به  صورت قوی تر وجود دارد و در شهرها، آثار و بافت های تاریخی ما 
رعایت می شده است که این داشته های ما از سال 2012 جذاب ترین 
موضوع برای س��ازمان ملل در برنامه اس��کان بشر بوده است. رئیس 
مجمع جهانی شهرهای اسالمی در خصوص آثار مثبت حضور ایران 
در این مجمع گفت: معرفی ش��هرهای ایران در عرصه بین المللی از 
ضروریات اس��ت، زیرا ایران بعد از انقالب درست معرفی نشده و طی 
اجالس ها و سفرها مشاهده کردیم آنچه از ایران به آن ها معرفی شده 
اصالً یک تمدن و تاریخ با ارزش نیس��ت. وی با تأکیدبر اینکه مجمع 
جهانی ش��هرهای اسالمی که مقر آن شهر قزوین است یک ظرفیت 
محس��وب می ش��ود، ادامه داد: ارتباط گیری برای شهرهای ایرانی و 
350 شهر که ارتباط مستقیم با ما دارند، دنبال می شود. نصرتی اظهار 
امیدواری کرد که پس از تحریم ها موفق شویم در عرصه بین المللی و 
از نگاه شهرها- نه از نگاه دولت ها و سیاست کشورها- ایراِن تأثیرگذار 
در موضوعات شهری را بدون ایجاد حساسیت به خوبی معرفی کنیم و 
با استفاده از جایگاهی که در مجمع داریم؛ بتوانیم سیاست های ایرانی 

و اسالمی در موضوع شهرها را انعکاس دهیم.

تبریز اطلس جهانی شهرهای اسالمی را تدوین می کند
ش��هردار قزوین با بیان اینکه از طرف س��ازمان ملل وظیفه داریم 
که به ش��هرهای اسالمی بپردازیم، خاطرنشان کرد: دبیرخانه مجمع 
شهرهای اس��المی با 8 وزارتخانه که مرتبط با حوزه شهری هستند 
تفاهم نام��ه دارد. همچنین کالن ش��هرها عضو مجمع ش��ده اند و ما 
می توانیم از به روزترین اطالعات مرتبط با حوزه شهر و مدیریت شهری 
که این ش��هرها در اختیار دارند، اس��تفاده کنیم. نصرتی عنوان کرد: 

برای کالن ش��هرها دبیرخانه ای ایجادش��ده و تقسیم وظایف صورت 
گرفته و شهر تبریز نیز در حال تهیه اطلس جهانی شهرهای اسالمی 
از طریق مجمع جهانی است. وی با بیان اینکه طرح خانه های اسالمی 
و خانه های امن توسط کاشان در حال تهیه بوده، و جمع آوری بهترین 
تجربه ها و بهترین عملکردها از طریق الهیجان در حال پیگیری است، 
اظهار کرد: 16 دبیرخانه برای موضوعات مختلف ایجادش��ده اس��ت 
همچنین برای کشورهای دیگر نیز این دبیرخانه ها تشکیل و یک کار 
بین المللی شاخص برای ایران و شهرهای اسالمی در حال انجام است. 
رئیس مجمع جهانی شهرهای اسالمی با تأکیدبر ضرورت معرفی ایران 
و شهرهای ایرانی برای جذب گردشگر و سرمایه گذار خاطرنشان کرد: 
یکی از سیاست های اقتصادی دولت عدم تکیه به نفت است. در سال 
2016 موضوع گردش��گری در اولویت قرار گرف��ت و مجمع در این 
سرفصل به ش��دت می تواند تأثیرگذار باشد. وی با بیان اینکه مجمع 
در موضوعات محتوایی نیز ورود پیداکرده و در عرصه بین المللی کار 
خ��ود را خوب و بااقتدار انجام داد، یادآور ش��د: از بهترین تجربه ها و 
بهترین عملکردها استفاده کردیم. برای ارتقا و ترویج نماز، فراخوانی 
در عرصه بین المللی -با پررنگ کردن بخش ایرانی-برای ارسال بهترین 
عملکردها و تجربه ها فراخوانی اعالم کردیم که در نهایت 1682 اثر و 
به  صورت ایمیل و 700 مورد به صورت دس��تی ارسال شد که با رأی 

هیات داوران از 23 اثر برتر تجلیل شد.

جاده ابریشم بسیار ارزشمند است
رئیس مجمع جهانی شهرهای اسالمی همچنین درباره پیامدهای 
برگزاری اجالس ش��هرداران راه ابریش��م بر اقتصاد ایران گفت: جاده 
ابریشم در حال حاضر برای ایران بسیار ارزشمند شده است و طی سفر 
رئیس جمهور چین با تیم همراهشان به ایران 17 تفاهم نامه امضا شد 
که بسیاری از تفاهم نامه های تأثیرگذار آن، مرتبط با جاده ابریشم بود. 

دبی��ر کمیته راهبری س��تاد احیای دریاچه 
ارومیه با اش��اره به اینکه پر شدن پهنه دریاچه 
ارومیه از آب موقتی است، گفت: در دوسال اخیر 
حدود 6 الی 7 س��انتی متر از ت��راز آب دریاچه 
ارومیه افت داشته، این درحالی است که در 20 
سال گذشته با ساالنه 40 سانتی متر افت تراز آب 
روبرو بودیم.  به گزارش ایلنا،  مسعود تجریشی 
در ارتباط با فراگیری آب در تمامی پهنه دریاچه 
ارومی��ه که در چند روز گذش��ته رخ داد، گفت: 
در دوم��اه اخی��ر نزدیک ب��ه 120 میلیون متر 
مکعب آب از سد هایی همچون بوکان،   رهاسازی 
شده اس��ت که این رهاسازی ها به پرشدن پهنه 
دریاچه ارومیه از آب کمک کرده است. همچنین 
60 میلی��ون مترمکعب آب نیز در اس��فند ماه 
رهاس��ازی خواهد ش��د. وی با اش��اره به اینکه 
امسال شاهد بارش های خوبی بودیم، ادامه داد: 
سال ها پیش نیز حتی اگر بارندگی ها هم خوب 
بود، اما به دلیل اینکه رودخانه ها الیروبی نشده 

بودند؛ آب به پهنه اصلی نمی رس��ید، اما امسال 
الیروبی هایی که در ش��هریور انجام شد؛ بسیار 
کمک کننده بود. عضو ستاد احیا دریاچه ارومیه 
افزود: همچنین ما امسال سیمینه رود و زرینه رود 
را به هم متصل کردیم و این اتصال س��بب شد 
که آب به پهنه اصلی دریاچه برسد و همه این ها 
در نتیجه به آبگیری خوب دریاچه ارومیه منجر 
ش��د. تجریش��ی اظهار کرد: ما در دوسال اخیر 
تقریبا کاهش چندانی در تراز آب دریاچه ارومیه 
نداشتیم و تنها 6 الی 7 سانتی متر تراز دریاچه 
ارومیه افت کرده است؛ این درحالی است که در 
20 س��ال گذشته ساالنه 40 سانتی متر کاهش 
تراز آب دریاچه ارومیه را داشتیم. وی با تاکید بر 
اینکه آبگیری تمامی پهنه دریاچه ارومیه موقتی 
اس��ت؛ گفت: این دریاچه پهنه گسترده و عمق 
کمی دارد و س��االنه حدود 1 متر تبخیر آب در 
آن رخ می دهد، بنابراین می توانیم؛ انتظار داشته 
باشیم که در تابس��تان دوباره قسمت شمالی و 
جنوبی دریاچه از هم جدا ش��ود و تنها قسمت 
شمالی آن باقی بماند، زیرا حجم آب هنوز آنقدر 
نیست که دریاچه، تابستان را نیز با آن بگذراند. 
تجریش��ی اظهار کرد: در برنامه احیا دریاچه ما 
3 س��ال دوره تثبیت در نظ��ر گرفتیم تا اجازه 
ندهیم که هر سال نسبت به سال گذشته شرایط 
بد تر ش��ود و بنابراین می توان گفت؛ سال دیگر 
نیز در ش��رایط تثبیت هس��تیم و پس از آن به 
س��مت برنامه های کاهش مصرف آب در بخش 
کشاورزی خواهیم رفت تا بتوانیم مازاد بر مقدار 

تبخیر نیز در دریاچه ارومیه آب داشته باشیم.

در حالیک��ه س��خنگوی وزارت کش��ور از 
احتم��ال تعطیلی مدارس مج��ری برگزاری 
انتخاب��ات در تاریخ 8 اس��فند خبر داده بود، 
آموزش وپ��رورش صراحتاً اعالم کرد که تمام 
مدارس فردای روز انتخابات باز هس��تند.  به 
گزارش تس��نیم، وضعیت تعطیلی مدارس��ی 
ک��ه ح��وزه انتخاباتی هس��تند، ف��ردای روز 
انتخابات )هش��تم اس��فند( یکی از سؤاالت 
خانواده ها بود. در حالی که حسینعلی امیری 
س��خنگوی وزارت کش��ور پیش از این گفته 
ب��ود:  از آنجا که جابجای��ی صندوق های اخذ 
رای براس��اس قان��ون از م��دارس به مناطق 
دیگر ممنوع اس��ت و باید اعضای ش��عبه در 
همان محل کار ش��مارش آرا را انجام دهند، 
ل��ذا طبیعتاً مدارس محل اخ��ذ رای در روز 
بع��د از انتخابات تعطی��ل خواهند بود اما در 
شهرس��تان ها م��دارس تعطیل نمی ش��وند. 
علیرضا جدایی رئیس مرکز اطالع رس��انی و 
روابط عمومی وزارت آم��وزش و پرورش در 
این خص��وص گفت:  در روز 8 اس��فند هیچ 
مدرسه ای در تهران و س��ایر نقاط کشور در 
هی��چ مقطعی به دلیل ش��مارش آرا تعطیل 
نیست و در این روز تمام مدارس کشور دایر 
اس��ت و به فعالیت های آموزشی و تربیتی به 
روال ع��ادی می پ��ردازد. وی درباره مدارس 
مجری انتخابات به ویژه در ش��هر تهران که 
ممکن اس��ت به دلیل کث��رت رأی دهندگان 
و تع��دد داوطلبان ورود به مجلس ش��ورای 
اس��المی کار ش��مارش آرا در آنه��ا به طول 

انجام��د، عن��وان ک��رد: تدابیری اندیش��یده 
ش��ده اس��ت که کار ش��مارش آرا و بس��تن 
صندوق های رأی در مدارس مجری انتخابات 
شهر تهران به گونه ای باشد که هیچ وقفه ای 
در فعالیت های آموزش��ی مدارس ایجاد نکند 
بنابرای��ن در روز 8 اس��فند هیچ مدرس��ه ای 
در هیچ مقطع ش��هر تهران، تعطیل نخواهد 
بود. پیش از این محمد فاضل مدیرکل دفتر 
وزارتی آموزش وپ��رورش گفته بود: همواره 
ش��اهد بودی��م ک��ه در س��ال های برگزاری 
انتخاب��ات، بعض��ی مواق��ع ش��مارش آرا در 
شهرهایی که تعداد داوطلبان در آن باالست، 
به طول می انجامد. در مدارسی که حوزه های 
انتخابیه هستند و کار شمارش آرا ادامه دارد، 
ممکن اس��ت فردای انتخابات شاهد تعطیلی 
باشیم اما از آنجا که بسیاری از مدارس حوزه 
انتخابیه نیس��تند، تمامی مدارس نیز فردای 

روز انتخابات تعطیل نیستند.

کتاب های مکالمه جایگزین کتاب های گرامر محور شدند

رئیس مجمع جهانی شهرهای اسالمی: 

آموز ش وپرورش نپذیرفت؛دبیر کمیته راهبری ستاد احیای دریاچه ارومیه: 

آغاز جمع آوری متکدیان  پایتخت
بر اس��اس اظهارات مدیرعامل س��ازمان رفاه 
ش��هرداری، برخورد با متکدیان با آغاز اس��فند 
عملیات��ی می ش��ود. به گ��زارش ش��فاف، فرزاد 
هوشیار، مدیرعامل سازمان رفاه شهرداری با اشاره 
به آس��یب های اجتماعی در محله های فرحزاد و 
اس��الم آباد گفت: ما مجموعه ای از مداخالت را 
در این دو محله شروع کرده ایم؛ یک تیم اجرایی 
تمام وقت آن جا مش��غول کار و رصد آس��یب ها 
است. وی افزود: ما معتقدیم زه کش آسیب های 
تهران، در محله هرندی است و اگر آن جا را اصالح 
کنیم کلنی های فرحزاد و اسالم آباد نیز درست 

می شود. هوشیار تاکید کرد: ما مداخالت اجتماعی مان را در آن جا پررنگ کردیم، اما نه به اندازه هرندی، 
ورود ما در هرندی بسیار جدی بوده و قطعا این ورود باعث کاهش آسیب ها در دیگر نقاط تهران می شود. 
مدیرعامل سازمان رفاه شهرداری گفت: ما حداقل امکانات را برای مداخالت اجتماعی مستقر کردیم. همان 
طور که از هرندی جمع آوری شد، آسیب ها از دره فرخزاد نیز جمع می شود، اما هر چقدر در هرندی موفق 
عمل کنیم، اینجا نیز به همان میزان درس��ت خواهد شد. هوشیار درباره کودکان کار گفت: بخش اصلی 
متکدیان تهران، کودکان کار هستند. ما برای جمع آوری متکدیان، نیاز به مداخله یک یک دستگاه های 
مربوطه و هماهنگی بین بهزیستی، نیروی انتظامی، قوه قضائیه و شهرداری تهران داریم، اما جمع آوری 
کودکان از پروتکل خاص پیروی می کند که زیر نظر بهزیستی است. وی تاکید کرد: هماهنگی های الزم را 

آغاز کرده ایم و همان طور که وعده داده بودیم، اسفندماه جمع آوری متکدیان را آغاز می کنیم.

تعیین دستمزدها،منطقه ای نمی شود
رئیس اتحادیه کارگران ق��راردادی و پیمانی 
کش��ور گفت: افزایش حقوق کارگ��ران، افزایش 
قدرت خرید معیش��تی آن ها را ب��ه همراه دارد 
و در همین راس��تا اقتصاد کش��ور دارای رونق و 
محصوالت تولید داخلی نیز مورد اس��تقبال قرار 
می گیرند. به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان 
فتح اهلل بی��ات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی 
و پیمانی کشور ؛ با اشاره به اینکه هرساله شورای 
عالی کار بر اس��اس ماده 41 قان��ون کار، میزان 
حقوق و دستمزد 12 میلیون کارگر را مشخص 
می کند، اظهار داشت: بر همین اساس نمایندگان 

کارگران و کارفرمایان در جلسات شورای عالی کار باید در نظر بگیرند که دستمزد فعلی کارگران با خط 
فقر اختالف دارد. وی گفت: از آن جایی که بیش از 50 درصد کشور را جامعه کارگری تشکیل می دهند، 
افراد در این جلسات باید توجه داشته باشند که عدم افزایش دستمزد کارگران از لحاظ معیشتی و اقتصادی 
صدمه ای بزرگ به کشور وارد می کند. رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور تصریح کرد:  با 
اشاره به اینکه هم اکنون حقوق دریافتی کمتر از دو میلیون و صد هزار تومان زیر خط فقر محسوب می 
شود ،بیان کرد: متاسفانه دستمزد بسیاری از کارگران در این برهه زمانی مبلغی معادل یک سوم آن است. 
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور در ادامه با بیان اینکه منطقه ای شدن دستمزد موجب 
تبعیض و هرج و مرج مزدی می شود، گفت: نمی  شود برای هر شهر یک نرخ دستمزد تعیین کرد چرا که 
تعیین حداقل مزد برای تمامی کارگران کشور است و در صورتی که تصمیم داشته باشیم مزد را بر اساس 
منطقه مشخص کنیم باید بین 31 استان کشور تقسیم بندی و بر اساس آن برای هر استان یک نرخ مزد 
تعیین شود. بیات اظهار داشت: در بحث دستمزد باید یکپارچگی و هماهنگی در تمام سطوح مزدی وجود 
داش��ته باش��د و از هرج و مرج و بی نظمی مزدی جلوگیری شود تا تبعیض به وجود نیاید. وی با اشاره به 
اینکه منطقه ای شدن دستمزدها صحیح نیست و افزایش مهاجرت به کالن شهر ها را با خود به همراه 
دارد، تصریح کرد: اگر کارگری که در تهران زندگی می کند 5 تا 10 درصد حقوق بیشتری دریافت کند در 

واقع انگیزه مهاجرت در آن ها را تقویت کرده ایم که بر این اساس دستمزد کارگران منطقه ای نمی شود.

ظلم بزرگ و خانمانسوز بیمه ها 
بازرس انجمن ارولوژی ایران با اشاره به اینکه ناباروری یک معضل اجتماعی جدی به شمار می رود که 
متأسفانه در کشور متولی ندارد و بیمه ها نیز از این بیماری حمایت نمی کنند، گفت:  بیمه ها انجام تکنیک ها 
و روش های کمک باروری را یک عمل فانتزی می دانند.  به گزارش تسنیم،  حسن جمشیدیان اظهار داشت: 
ناباروری یک معضل اجتماعی به شمار می رود و در موارد زیادی منجر به طالق و فروپاشی خانواده ها شده 
و می شود که بی تردید آسیب های مختلفی نیز به همراه دارد. وی ادامه داد: حدود 15 درصد از زوج های با 
شرایط طبیعی به رغم نداشتن مشکل در طول یک سال اول بچه دار نمی شوند حال آنکه توصیه می کنیم 
دختران و پسران جوان قبل از ازدواج حتماً موضوع باروری و سالمت جنسی شان را نیز بررسی کنند. این 
ج��راح و متخصص کلیه و مجاری ادرار عنوان کرد: ناب��اروی در 30 درصد موارد به مردان و در 50 درصد 
موارد به زنان مربوط است. در 20 درصد موارد هم امکان دارد که هر دو زوج دارای مشکل باشند یا هر یک 

از آنها بدون هیچ مشکلی بلکه به دالیل ناشناخته نیز بچه دار نشوند.

ناباروری در کشور متولی ندارد
وی تأکید کرد: متأسفانه بیمه ها به هیچ عنوان از درمان های ناباروری حمایت نمی کنند چرا که بیمه ها 
انجام تکنیک ها و روش های کمک باروری را یک عمل فانتزی می دانند و به هیچ عنوان برای این موضوع 
کاری انجام نمی دهند و مردم باید هزینه های سنگینی برای درمان شان از جیب خود بپردازند. ین دانشیار 
دانشگاه علوم پزشکی تهران تصریح کرد: بیماران نابارور در کشور متولی مشخصی ندارند در حالیکه این امر 
به عنوان یک معضل خانوادگی و اجتماعی به شمار می رود؛ بنابراین باید از زوج های نابارور حمایت شود. 
وی همچنین افزود: از آنجا که روش های درمان ناباروری گران قیمت هستند دولت باید از بیمه ها حمایت 
بیشتری کند تا آنها نیز بتوانند روش هایی مانند میکرواینجکشن؛ آی یو آی و... را تحت پوشش قرار دهند و 

مشکالت موجود را به حداقل های ممکن کاهش دهند.

مردان در  فراکسیون زنان با مجلسی معتدل
دبیر کارگروه مدیریت و مش��ارکت سیاس��ی - اجتماعی زنان معاونت امور زنان و خانواده گفت: نادیده 
گرفتن زنان ضربه محکمی به تحقق توس��عه به ویژه توس��عه پایدار می زند بنابراین الزم اس��ت افرادی با 
اندیش��ه های متعادل به مجلس راه پیدا کنند. در واقع مجلس معتدل می تواند مطالبات زنان را به خوبی 
پیگیری کند.  به گزارش ایسنا، کبری روشنفکر افزود: برخی معتقدند که زنان الزم نیست نقش زیادی در 
جامعه داشته باشند اما قرآن و سنت تاکید دارد که زن و مرد با هم از نظر کارکرد نقش اجتماعی و جایگاه 
انس��انی تفاوتی ندارند. بر اساس این دیدگاه انسان بودن اهمیت دارد و نه جنسیت اما برخی دیدگاه های 
افراطی معتقدند که زنان شهروند درجه دو محسوب می شوند و ما شاهد بروز این رویکرد در برخی مقاطع 
تاریخی بودیم.  وی با بیان اینکه مجلس دهم باید در اندیشه معتدل باشد گفت: قران و سنت کمک می 
کند به اعتدال برسیم. اکنون به اندیشه اعتدال نیاز داریم چراکه این رویکرد فارغ از هرگونه افراط و تفریط 
عمل می کند. چه بسا نقش زنان در بسیاری از عرصه ها کارایی بیشتری داشته باشد در این شرایط حتی باید 

سرمایه گذاری بیشتری در این حوزه داشته باشیم. 
دبیر کارگروه مدیریت و مشارکت سیاسی - اجتماعی زنان معاونت امور زنان و خانواده درباره تاثیر تشکیل 
مجلس معتدل بر تعامل بیشتر با دولت در حوزه زنان گفت: مجلس معتدل می تواند به دولت کمک کند چرا 
که معتقد به حذف اندیشه و جایگاه زن نیست.  وی در زمینه حضور زنان در فراکسیون زنان مجلس اظهارکرد: 
برخی زنان تنها به علت زن بودن در این فراکسیون عضویت داشتند و اندیشه مطالعات زنان ندارند. چه بسا 
اگر برخی از مردان به جای آنها در فراکسیون زنان عضو می شدند بیشتر می توانستند به پیشبرد مطالبات زنان 
کمک کنند. در مجلس معتدل حتی مردان می توانند عضو فراکسیون زنان باشند.  روشنفکر در پایان گفت: بر 
اساس مطالعاتی که درباره جهان اسالم به ویژه جهان عرب انجام داده ام مردان در تحقق مطالبات زنان کمک 
زیادی کرده اند بنابراین نمی توان آنان را حذف کرد و حل مشکالت را تنها به زنان سپرد. عالوه بر آن بخشی 
از مشکالت زنان به دست مردان افراطی به وجود آمده است پس آنان باید در حل این مسائل مشارکت کنند. 
بخشی از راهکارهای ارائه شده نیز با مشارکت مردان قابل اجراست در این شرایط باید از ظرفیت های آنان هم 

بهره برد. در واقع جامعه ای متعادل است که بتواند از همه ظرفیت های خود استفاده کند. 

زبان انگلیس�ی از دوره راهنمایی تا پایان 
فارغ التحصیلی به دانش آموزان آموزش 
داده می ش�ود اما شلوغی آموزشگاه های 
زبان نش�ان می دهد که تدری�س زبان در 
نظام تعلی�م و تربیت موفقی�ت چندانی 

نداشته است. 
به گزارش مه��ر، معلمان و دان��ش آموزان 
نس��بت به س��اعات و نحوه آموزش درس زبان 
انگلیس��ی انتقادهایی دارند و مسئوالن وزارت 
آموزش و پرورش نیز در ظاهر این انتقاد را وارد 
می دانند. اما شلوغی آموزشگاه های زبان، نشان 
می دهد که تدریس زبان در نظام تعلیم تربیت 
موفقیت چندانی نداشته است و معدود دانش 
آموزی پیدا می شود که به زبان انگلیسی مسلط 
باش��د. همین موضوع سبب ش��د تا آموزش و 
پرورش پس از 20 سال نسبت به بازنگری کتاب 
زبان انگلیس��ی اقدام کند و کتاب های مکالمه 
محور جایگزین کتاب های گرامرمحور ش��وند 
تا ش��اید مدارس بتوانند گوی برتری و سبقت 
را از آموزش��گاه ها بگیرند و فارغ التحصیالنی 
باش��ند که ج��دا از زبان مادری ب��ه یک زبان 
بین المللی نیز تس��لط داشته باشند اما گویا با 
تغییر ساختار کتاب ها نیز اوضاع یادگیری زبان 
انگلیس��ی دانش آموزان تفاوتی نسبت به سال 
های گذش��ته نکرده است و مشکالت بنیادی 
هنوز وج��ود دارد. کم بودن س��اعات تدریس 
زبان انگلیسی و تراکم باالی کالس های درس 
از عمده ترین انتقادهای معلمان این زبان بین 
المللی است که مانع یادگیری دانش آموزان می 

شود.

موانع پیش روی یادگیری زبان انگلیسی
در این ارتباط، یکی از معلمان زبان انگلیسی 
متوسطه گوید: س��اعت درس زبان خیلی کم 
است. حداقل باید 2 ساعت تدریس زبان داشته 
باش��یم اما 75 دقیقه بیشتر نمی توان تدریس 
کرد. منظور این اس��ت وقت کالس به حضور و 
غیاب، تمرین، س��اکت کردن دانش آموزان  و 
در نهای��ت درس دادن می گذرد. وی ادامه داد: 

مش��کل عمده دیگر، تعداد باالی دانش آموزان 
سر کالس درس است. به نحوی که تعداد دانش 
آموزان من در یک کالس، 37 نفرند و در واقع 
برای هر نفر 2 دقیقه هم نمی توانم وقت بگذارم. 
کتاب درس با  مکالمه ش��روع می شود، دانش 
آموزان الفبای انگلیس��ی را نمی شناسند و در 
کالس های ضمن خدمت به ما گفته اند در هر 
درس س��ه حرف به ترتیبی که در کتاب آمده 
به دانش آم��وزان یاد دهیم در صورتی که یک 
مکالمه کامل را باید ی��اد بگیرند. وقتی دانش 
آموز کلمه را ندیده چگونه می تواند مکالمه را 
یاد بگیرد. وی با بیان اینکه باید کتاب انگلیسی 
از پایه های پایین تر تدریس ش��ود، گفت: باید 
کلم��ات به ص��ورت مص��ور از دوره ابتدایی به 
دانش آموزان یاد داده ش��ود. در زبان انگلیسی 
پایه نهم تازه گرامر زبان حال س��اده را یاد می 
دهند چیزی که م��ا در اول راهنمایی یاد می 
گرفتیم. در نهایت نیز کنکور امتحان گرامر است 
نه مکالمه. این معلم یادآور ش��د: در دوره های 
آموزشی تاکید می کنند گرامر را به دانش آموز 
یاد ندهیم این در حالی اس��ت که دانش آموز 
بای��د بداند چگونه جمله را س��والی کند و باید 
دس��تور زبان را یاد بگیرند. زمان برای یاد دادن 

کم می آوریم در حالی که اگر زمان درس زبان 
انگلیسی افزایش یابد بهتر می توانیم به دانش 
آم��وزان آموزش دهیم. اما یکی دیگر از دبیران 
زبان انگلیسی از تغییر کتاب زبان ابراز رضایت 
می کند و می گوید: یکی از بزرگترین ایرادهایی 
که وجود دارد، کمبود ساعت تدریس این درس 
اس��ت. همین مسئله موجب می شود تا دانش 
آموزان این درس را یاد نگیرند اگه این مشکل 
حل شود می توان دانش آموزانی داشت که به 

زبان انگلیسی مسلط باشند.
ضرورت افزایش زبان انگلیسی تا 6 ساعت

مس��ئوالن آموزش و پرورش نیز مشکالتی 
که در تدریس کتاب زبان انگلیسی وجود دارد 
را انکار نمی کنند. حجت االسالم محی الدین 
بهرام محمدی��ان در واکنش به انتقاد معلمان 
درباره کمبود زمان تدریس زبان انگلیسی، می 
گوید: این انتقاد وارد است. ساعات آموزشی زبان 
انگلیسی باید دو ساعت در هفته باشد و کمتر 
از آن کم فروشی است. باید بتوانیم ساعت های 
زبان انگلیسی را در آینده تجمیع کنیم و باید در 
برنامه درس��ی این تغییرات نهایی شود. رئیس 
س��ازمان پژوهش و برنامه ریزی درس��ی بیان 
کرد: بنده معتقدم باید در دوره اول متوس��طه، 

6 س��اعت زبان انگلیسی داشته باشیم و قدرت 
آم��وزش در این پایه افزای��ش یابد. همچنین 
باید در دوره دوم متوس��طه نیز جایگزین پیدا 
کنیم. وی تاکید کرد: البته این موراد باید مورد 
بررسی کارشناسان برنامه درسی و کارشناسان 
موضوعی نیز ق��رار گیرد. همچنین مصوبه ای 
برای اینکه زبان انگلیسی در پایه های آموزشی 
ابتدایی تدریس ش��ود، نداریم و در دستور کار 

ما نیست.
افزایش ساعت آموزشی زبان پایه دوم 

متوسطه و کاهش ساعت در پایه اول
دس��تور جلس��ه ش��ورای عالی آموزش و 
پ��رورش این روزها بررس��ی ش��د و تصویب 
جدول عناوین و برنامه دروس و ش��اخه ها و 
رش��ته های تحصیلی اس��ت. افزایش ساعات 
زبان انگلیس��ی را از مهدی نویدادهم دبیرکل 
این شورا جویا می شویم. وی می گوید: ساعت 
درس زبان انگلیسی نسبت به سرجمع تعداد 
س��اعات آموزش این زبان  نسبت به گذشته 
کاهش یافته اس��ت. وی افزود: ساعت آموزش 
درس زبان انگلیس��ی در متوسطه اول کاهش 
یافته است اما برای جبران این موضوع در دوره 
متوسطه دوم، ساعت زبان انگلیسی در مقایسه 
با گذش��ته افزایش یافته اس��ت. و درس زبان 
انگلیس��ی در پایه دهم و یازدهم 3 س��اعت و 
در پایه یازدهم به 4 ساعت افزایش یافته است. 
با وجود اینکه معلمان و دانش آموزان نس��بت 
به ساعات و نحوه آموزش درس زبان انگلیسی 
انتقادهایی دارند و مسئوالن وزارت آموزش و 
پرورش نیز در ظاهر این انتقاد را وارد می دانند 
اما عملکرد مسئوالن نظام تعلیم و تربیت نشان 
می دهد که مسئوالن آموزش و پرورش به این 
درس به عنوان فرزند ناتنی این وزارتخانه نگاه 
می کنند و همچنان آموزشگاه ها با برگزاری 
کالس های فش��رده و ترمیک، گوی س��بقت 
را همانند س��ال های گذشته از این وزارتخانه 
ربوده و با ایجاد هزینه برای خانواده ها، درسی 
را که دانش آموز می تواند در مدرسه یاد گیرد 

در آموزشگاه های خصوصی ارائه می دهند.

موفقیت ناچیز تدریس زبان در نظام تعلیم و تربیت 

اجتماعی

راه اندازی دبیرخانه راه ابریشم در قزوین 

مدارس در فردای روز انتخابات تعطیل نیستپر شدن پهنه دریاچه ارومیه از آب، موقتی است 

آگهی ثبتی
آگهی تغییرات شرکت آسانبر آسان رو ایساتیس با مسئولیت محدود به شماره ثبت 7819 و شناسه ملی 10860184323 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ1394/04/02 محل شرکت در واحد ثبتی یزد به آدرس یزد بلوار آزادگان نرسیده به 
بانک صادرات جنب کامپیوتر جوکار کدپستی 8947141849 انتقال یافت. و ماده سه اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید.

با ثبت این مستند تصمیمات تغییر محل)تغییر نشانی در یک واحد ثبتی( انتخاب شده توسط متقاضی در سوبق الکترونیک شخصیت 
حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس میباشد.م الف 4359

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان یزد   مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

تاریخ:94/11/28       رونوشت آگهی حصر وراثت         شماره: 14/941067/ح 
خانم ثریا عارف فرزند علیرضا دارای شناس��نامه ش��ماره 3 نائین به ش��رخ دادخواست به کالس��ه 14/941067/ح از این دادگاه 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علیرضا عارف فرزند محمد به شناسنامه 20 یزد در تاریخ 

94/9/19 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 5 نفر:
1- نجمیه خانم ضیغمی فرزند ماشااهلل به شناسنامه 15 خورو بیابانک)عیال دائمی متوفی(

2- حمیدرضا عارف فرزند علیرضا بشناسنامه 1144 یزد )پسر متوفی(
3- نیره عارف فرزند علیرضا بشناسنامه 37 خوروبیابانک نائین)دختر متوفی(

4- ثریا عارف فرزند علیرضا بشناسنامه 3 خوروبیابانک نائین)دختر متوفی(
5- سمیه عارف فرزند علیرضا بشناسنامه 12315 یزد )دختر متوفی(

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.م الف 4372

محمد جواد فارغی یزدی         رئیس شورای حل اختالف حوزه 14 یزد
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رئی�س فدراس�یونی که رش�ته 
ورزش�ی اش در المپی�ک س�ال 
آین�ده پنج نماین�ده دارد، گناه 
ضعف بودجه ای ورزش کشور را 
بر گ�ردن دولت انداخت و گفت: 
تفکر اولویت بخشی به ورزش در 

کشور وجود ندارد.
الهه احم��دی، نجم��ه خدمتی، 
گلنوش سبقت الهی، مه لقا جام بزرگ 
و پوریا نوروزیان پنج تیرانداز المپیکی 
ایران هستند. این پنج نفر از امیدهای 
ایران برای کس��ب مدال در المپیک 

2016 ریو شناخته می شوند.
مهدی هاشمی رئیس فدراسیون 
تیراندازی ایران که الهه احمدی یکی 
از قهرمانان تیرانداز ایران و از شانس 
های کس��ب مدال المپیک را با خود 
به خبرگ��زاری جمهوری اس��المی 
آورد، در گف��ت و گو ب��ا خبرنگاران 
ایرنا، از دغدغه های بودجه ای ورزش 
کش��ور گفت، اولویت بخشی ورزش 
را واکاوی ک��رد، نقبی به برنامه های 
فدراس��یون تیران��دازی برای حضور 
قدرتمندتر در المپی��ک ریو زد و در 
عین حال حمایت همه جانبه را شرط 

موفقیت در ورزش دانست.
مرد نخس��ت تیراندازی ایران که 
اتفاقا به عن��وان نماینده مجلس در 
تصویب بودجه پیشنهادی دولت در 
خانه ملت نقش ایفا می کند، تاکید 
کرد: به دلی��ل آنکه دول��ت بودجه 
پیشنهادی ورزش را اندک می بیند، 
در مجلس شورای اسالمی نمی توان 

آن را جهشی افزایش داد.
وی در این گفت و گوی مبسوط 
راهکار موفقیت در ورزش را »حمایت 
هم��ه جانبه بخش های سیاس��ی و 
اقتصادی کش��ور« دانس��ت و تاکید 
ک��رد: نهادهای اجرای��ی دولت و به 
خصوص س��ازمان مدیریت و برنامه 
ریزی و بانک مرکزی باید در س��ال 
منتهی به المپیک از ورزش کش��ور 

حمایت بیشتری کنند.
رئیس فدراسیون تیراندازی گفت: 
در دول��ت اعتبار بودج��ه ای ورزش 
کشور بسیار کوچک گرفته می شود 
و به همین دلیل نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی در رسیدگی به وضع 
بودجه کشور نمی توانند تغییر زیادی 
در اعتبار بودجه ورزش کشور دهند.

هاش��می توضی��ح داد: توانای��ی 
نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی 
افزای��ش بین یک تا پن��ج درصدی 
بودجه پیشنهاد شده از سوی دولت 

اس��ت، ضمن آنکه معموال همواره 
برخ��ی از ردی��ف ه��ای بودجه در 

بخش ورزش صفر است.
وی افزود: متاسفانه تفکر اولویت 
بخش��ی به ورزش در کشور وجود 
ندارد و ورزش در سبد هزینه های 

کشور چندان به چشم نمی آید.
رئی��س فدراس��یون تیراندازی 
گفت: توج��ه به توس��عه ورزش و 
حض��ور قدرتمند ورزش��کاران در 
عرص��ه های جهان��ی بیانگر توجه 
مدی��ران کش��ور به موض��وع ارتقا 
سالمت مردم در همه ابعاد روانی و 

جسمانی است.
وی افزود: همه بخش های کشور 
عالقه مند به موفقیت های ورزشی 

در عرص��ه های جهانی هس��تند و 
تاثیر این موفقیت ها در بخش های 
مختلف کشور نیز بر کسی پوشیده 
نیس��ت، اما کس��ب این موفقیت ها 
بدون مشارکت همه بخش ها میسر 

نیست.
هاشمی با اش��اره به برنامه های 
فدراس��یون تیراندازی در سال آینده 
گفت: تیم ملی تیراندازی ایران باید به 
زودی برای برگزاری اردوی تدارکاتی 
به هانوفر آلمان س��فر کند، اما هنوز 
اعتبار مورد نیاز برای این اعزام تامین 

نشده است.
رئی��س فدراس��یون تیران��دازی 
توضی��ح داد که »فدراس��یون تحت 
مسئولیتش برای حضور قدرتمندتر 
در المپیک با مش��کل اعتبار مواجه 
است و تاکنون 130 میلیارد ریال نیز 

بدهکار است«.
وی با بی��ان اینکه »تیراندازان در 
شرایط س��خت و با حداقل امکانات 
س��همیه المپیک گرفتن��د«، گفت: 
اعتبار مورد نیاز فدراسیون تیراندازی 
در سال 94 که همان سال منتهی به 
المپیک ریو است، 200 میلیارد ریال 
بود، اما فقط ی��ک هفتم این اعتبار 
یعن��ی 30 میلی��ارد ریال تخصیص 

یافت.
هاش��می گفت: البته 90 درصد 
اعتبار سال 94 را دریافت کرده ایم، 
اما نمی توانیم ت��ا تصویب اعتبارات 
س��ال 95 و زم��ان آغاز نخس��تین 
پرداخت این اعتبارات در اردیبهشت 
ماه آینده صبر کنیم زیرا باید برنامه 
آماده س��ازی تیراندازان به ریو را در 

اسفند 94 آغاز کنیم.
رئیس فدراسیون تیراندازی گفت: 
در سالی که قرار اس��ت ورزشکاران 

در مهم ترین روی��داد ورزش جهان 
شرکت کنند باید حمایت ها به گونه 
دیگری باشد. اما شرایط کنونی نشان 
می دهد که مدیران ارشد برنامه ریز 

به این مساله توجه کافی ندارند.
وی تصریح کرد: این بی توجهی 
نشان می دهد که مسئوالن به اندازه 
ای کاف��ی ب��ه ورزش اهمی��ت نمی 

دهند. این مسئله قابل قبول نیست.
صحن��ه  را  »ورزش«  هاش��می 
اجتماع��ی توصیف کرد ک��ه در آن 
گرایشات فکری، سیاسی و جناحی 
تاثیر ندارد و موفقیت در ورزش می 
تواند عامل موفقیت در س��ایر بخش 

ها باشد.
رئیس فدراسیون تیراندازی گفت: 
ورزش هویت بخش است و بسیاری 
از کشورها، شهرها، تشکل ها و افراد 
فقط به بهانه هویت ورزش��ی ش��ان 

شناخته می شوند.
وی توضیح داد: بسیاری از مردم 
دنیا هرگز به ش��هر »منچستر« در 
انگلیس سفر نکرده اند، یا این شهر 
را نمی شناسند، اما کمتر کسی است 
که فوتبال این شهر و تیم منچستر 
یونایتد را نشناس��د و راج��ع به آن 
چیزی نداند و این حکایت از هویت 
بخشی و تاثیر گذاری ورزش بر سایر 

بخش ها است.
هاش��می افزود: زمان��ی که »الهه 
احمدی« زن مسلمان ایرانی رنکینگ 
نخس��ت جهان را کسب کرده و روی 
سکوی نخس��ت دنیا می ایستد و به 
عنوان قهرمان قهرمانان جهان شناخته 
می شود، در آن کشور ایران نیز به همه 

معرفی و شناسانده می شود.
رئیس فدراسیون تیراندازی با بیان 
اینکه »ورزش های آبی، دوومیدانی و 
تیراندازی پر مدال ترین رشته های 

ورزش��ی هس��تند«، گفت: در بازی 
های آس��یایی 135 مدال در رشته 
تیراندازی توزیع می ش��ود، ایران در 
بازی های آس��یایی 2010 گوانگجو 
با 59 مدال جایگاه چهارم را کس��ب 
ک��رد و در 2014 اینچئ��ون ب��ا 57 
مدال جایگاه پنجم را بدس��ت آورد. 
می توانیم فقط با مدال های رش��ته 
تیراندازی مقام ایران را در بازی های 

آسیایی ارتقا بخشیم.
وی گفت: در بازی های المپیک 
45 مدال فق��ط در تیراندازی توزیع 
می شود، قطعا س��رمایه گذاری در 
رش��ته تیراندازی می تواند ش��انس 
ایران را در ارتق��ای جایگاه ایران در 

المپیک افزایش دهد.
هاشمی با اشاره به موفقیت های 
زنان تیرانداز نسبت به مردان گفت: 
زن��ان تیران��داز در المپیک لندن دو 
سهمیه کس��ب کردند و در المپیک 
ریو نیز چهار سهمیه بدست آوردند، 
شاید اگر امکانات و شرایط الزم برای 
آماده سازی تیراندازان مهیا بود، می 
توانستیم سهمیه بیشتری نیز کسب 

کنیم.
مرد نخس��ت تیراندازی ایران در 
این گفت و گو ق��ول داد در صورت 
فراهم ش��دن حداقل ها برای آماده 
س��ازی تیراندازان کس��ب نخستین 
مدال المپیک توس��ط زنان تیرانداز 

دور از دسترس نیست.
وی تاکی��د کرد: امس��ال س��ال 
المپیکی است و در آستانه بزرگترین 
رویداد ورزش��ی جهان قرار داریم،اما 
هنور برنامه ریزی الزم و تفکر مناسب 
برای حضور قدرتمن��د ایران در این 
رویداد مهم اندیشیده نشده و به نظر 
می رس��د اهمیت آن هنوز مشخص 

نیست.

آرزوهای طالیی تیرانداز المپیکی

بازتاب رکوردشکنی سیامند رحمان در سایت های خارجی

افشاگری بالتر درباره اعطای میزبانی جام جهانی به قطر و روسیه

تفکر اولویت بخشی به ورزش در کشور وجود ندارداستعفای شجاعی از خزانه داری کمیته ملی المپیک

دارنده دو س�همیه تیراندازی المپیک ریو 
روز شنبه گفت: آرزویم کسب نشان طالی 

المپیک است.
الهه احمدی قهرمان تیراندازی ایران در گفت 
و گو با ایرنا اظهار کرد: با حمایت بیشتر مسئوالن 
از تیراندازان المپیکی می ت��وان امیدوار بود در 
المپیک پیش رو، ورزش��کاران این رشته نیز در 

شمار مدال آوران باشند.
وی گف��ت: در فرصت باقی مانده تا المپیک 
2016 ریو نمی توان معجزه کرد، اما اگر شرایط 
خوبی برای تمرین ایجاد شود قطعا شانس ایران 
در ارتقای جایگاه کش��ورمان در المپیک برزیل 

افزایش خواهد یافت.
دارن��ده عنوان قهرمان قهرمان��ان تیراندازی 
جهان در سال 2015 میالدی افزود: برای حضور 
قدرتمن��د در المپیک عالوه ب��ر تالش بیش از 
پیش ورزشکاران، باید مسئوالن فدراسیون ها و 
مدیران ارش��د ورزش نیز از ورزشکاران حمایت 

کنند.
دارنده عنوان ششم تیراندازی المپیک 2012 

لندن توضیح داد که باید نگاه س��نتی مدیران 
ورزشی در مورد اینکه ایران فقط توانایی کسب 

مدال در چند رشته خاص را دارد، تغییر کند.
احمدی گفت: تیراندازی رش��ته ای پر مدال 
است و ورزش��کاران با استعدادی در این رشته 
فعال هستند و توجه به این ظرفیت ها و استفاده 
از آنها می تواند جایگاه ایران را در جهان و به ویژه 

المپیک ارتقا بخشد.
این تیرانداز با س��ابقه کشورمان اضافه کرد: 
اگر کمبودها بر طرف ش��ده و حمایت خوبی از 
رشته تیراندازی صورت گیرد می توانیم شاهد 
کسب مدال های تیراندازی در المپیک باشیم، 
البته تحقق چنین هدفی برای المپیک ریو شاید 
خیلی زود باشد، اما می توانیم امیدوار باشیم که 

در مسیر درست گام بر می داریم.
دارن��ده باالترین رنکین��گ تیراندازی جهان 
گف��ت: »الزلو س��وچک« س��رمربی تیم ملی 
تیران��دازی ایران برنام��ه های��ش را در اختیار 
فدراسیون قرار داده و معتقد است اگر درصدی 
از این برنامه ها محقق شود، تیراندازان می توانند 
نتیجه خوبی در المپیک کس��ب ک��رده و برای 

کشور افتخار آفرین باشند.
ایران در رشته تیراندازی پنج سهمیه المپیک 
کسب کرده است. الهه احمدی، نجمه خدمتی، 
مه لقا جام بزرگ، گلنوش س��بقت الهی و پوریا 
نوروزیان در دو رش��ته تفنگ و تپانچه سهمیه 

المپیک ایران را در ریو کسب کرده اند.

استعفای محمدعلی شجاعی از خزانه داری 
کمیته ملی المپیک سرانجام پس از حدود 
چهار ماه م�ورد پذیرش هیات اجرایی این 

کمیته قرار گرفت.
به گزارش ایرنا، ش��اهرخ شهنازی روز شنبه 
پس از پایان نشست هیات اجرایی کمیته ملی 
المپیک در جمع خبرنگاران درباره مصوبات این 
نشس��ت گفت: یکی از مصوبات نشس��ت امروز 
موافقت هیات اجرای��ی کمیته ملی المپیک با 
اس��تعفای محمد علی ش��جاعی خزانه دار این 
کمیته بود و قرار اس��ت در یک هفته آینده فرد 
دیگری به عنوان سرپرس��ت خزانه داری پس از 
تائید مراجع ذیربط ، تعیین و حکم آن از سوی 

رئیس کمیته ملی المپیک صادر شود.
وی افزود: البته طبق مقررات شجاعی تا زمان 
صدور حکم سرپرست جدید، باید وظایف خود را 

در خزانه داری کمیته المپیک انجام دهد.
دبیرکل کمیته ملی المپیک درباره یکی دیگر 
از مصوبات نشس��ت امروز ب��ه برگزاری مجمع 
عمومی س��الیانه این کمیته اشاره کرد و گفت: 
قرار اس��ت پس از بحث و بررسی، زمان تشکیل 

مجمع را اعالم کنم.
ش��هنازی در عی��ن ح��ال اف��زود: گزارش 
حسابرسی و صورت های مالی سال 1392 امروز 
با حضور حسابرس در این جلسه قرائت شد که 
پس از بررس��ی آن، بندهای مورد نظر به تائید 

هیات اجرایی رسید.
وی در پاس��خ به سوالی درباره اینکه کمیته 
ملی المپیک برای ترخی��ص تجهیزات اهدایی 
شورای المپیک آسیا به فدراسیون شنا که حدود 
750 روز در گم��رک باق��ی مانده، چه اقداماتی 
انجام داده است؟ گفت: کمیته پیگیر این موضوع 

است و تاکنون به نتایج خوبی نیز رسیده است.
شهنازی درباره تخصیص بودجه کمیته ملی 
المپیک به فدراس��یون های المپیکی گفت: به 
زودی این بودجه در اختیار فدراس��یون ها قرار 
خواهد گرفت و جزئیات آن در نشس��ت رسانه 
ای کمیته ملی المپیک اطالع رسانی خواهد شد.

شهنازی درباره نامه اخیر رئیس کمیته ملی 
المپیک به مع��اون اول رئیس جمهوری، گفت: 
در گذشته مصوبه ای داشتیم که هیات اجرایی 
در مورد پیش نویس اساسنامه ای که در وزارت 
ورزش در حال بررسی بود نظر خود را اعالم کرد 

و گفتیم که با کلیات آن موافق نیستیم.
وی افزود: رئیس کمیته ملی المپیک با توجه 
به موافق نبودن هیات اجرایی کمیته با کلیات 
اساس��نامه، طی نامه ای به مع��اون اول رئیس 
جمهور خواست تا نسبت به این موضوع اهتمام 
ویژه ای داش��ته باش��ند تا ورزش کش��ور دچار 

مشکل نشود.
دبیرکل کمیته ملی المپیک اظهار داش��ت: 
مس��ئله اصلی در این نامه مربوط به اس��تقالل 

فدراسیون هاست زیرا در اساسنامه قبلی هیات 
های اس��تانی از یک طرف و در اساسنامه خود 
فدراس��یون ه��ا از طرف دیگ��ر، رئیس مجمع 
رئیس فدراس��یون به شمار می رود اما با تغییر 
در اساس��نامه به ویژه در این بند، آثار و عواقب 
متفاوتی در سطح داخلی و حتی بین المللی به 

جا خواهد گذاشت.
شهنازی درباره جزئیات بیشتر این نامه گفت: 
رئیس کمیته ملی المپیک در نشست مطبوعاتی 
که به زودی برگزار می شود در این باره صحبت 

خواهد کرد.
ش��هنازی همچنین از ارائه طرح پیشنهادی 
وزارت ورزش و جوان��ان ب��رای تایید در هیات 

دولت اظهار بی اطالعی کرد.
اصالح اساس��نامه فدراسیون های ورزشی از 
نیمه دوم سال 92 در دستور کار معاونت توسعه 
ورزش قهرمانی و حرفه ای قرار گرفت و یک تیم 
کارشناسی درباره این اصالحات هر چهارشنبه با 
حضور سید نصراهلل سجادی جلسه تشکیل می 

دادند.
س��جادی پیش��تر اعالم کرده ب��ود که برای 
اصالح این اساس��نامه از فدراسیون ها و کمیته 

ملی المپیک نظر مشورتی خواهیم گرفت.
رئیس کمیته ملی المپیک پنجش��نبه 29 
بهمن با ارس��ال نامه ای به مع��اون اول رئیس 
جمه��وری، اصالح بندی در این اساس��نامه که 
ریاست مجامع هیات های استانی را به مدیرکل 
ورزش و جوانان هر استان می سپارد، تصمیمی 
‘خلق الساعه’ از س��وی وزارت ورزش و جوانان 
عنوان کرد و خواستار جلوگیری از این اقدام شد 
که از دیدگاه وی استقالل فدراسیون ها را از بین 

می برد.

رئیس س�ابق فیفا اعتراف ک�رد که اعطای 
میزبان�ی جام های جهان�ی 2018 و 2022 به 
روسیه و قطر تصمیمی سیاسی بوده است. 
او فاش ک�رد که قرار ب�ود آمریکا به عنوان 
میزبان جام جهانی 2022 انتخاب ش�ود اما 
فرانس�ه مخالفت ک�رد و در نهایت هم قطر 

انتخاب شد.
به گزارش رادیو مونت کارلو، فیفا در دوران بالتر 
روزهای بس��یار سختی را پشت سر گذاشت. این 
پیرمرد سوئیسی سال ها کرسی ریاست فدراسیون 
بین المللی فوتبال را بر عهده داشت، اما در سال 
های پایانی حضورش معلوم شد که فساد در این 

نهاد بین المللی بسیار زیاد شده و تصمیماتی که 
گرفته شده روند قانونی و درستی را دنبال نکرده 

است.
بالتر رئیس فیفا مقصر ش��ناخته شد و 8 سال 
از هر گونه فعالیت ورزش��ی منع ش��ده است. این 
درحالی است که خود او اصرار دارد که بی گناه است 
و مرتکب اشتباهی نشده است. البته او اعتراف کرد 
که در بعضی از فدراسیون های عضو فیفا مسائل غیر 

فوتبالی و شبئه انگیز وجود داشته است.
او گفت: آمریکا تحقیقات گسترده ای را انجام 
داد و افراد زیادی راهم بازداشت کرد. من به عنوان 
رئیس فیفا نمی توانس��تیم همه فدراسیون ها را 
کنترل کنم. من نمی توانم وجدان همه افراد باشم. 
در حیطه اختیارات من نبود که همه فدراسیون 
ها را کنترل کنم. بله فساد در بعضی از فدراسیون 
ها وجود داشته اما بار دیگر تاکید می کنم که من 

نقشی در این فساد نداشته ام.
بالتر درب��اره دادن میزبانی به روس��یه و قطر 
گفت: ابتدا درباره اعطای میزبانی به روس��یه باید 
بگویم که این یک فکر اقتصادی بود. می خواستیم 
میزبانی 2018 را به اروپا بدهیم و روسیه بیشترین 
رای را به خود اختصاص داد. درباره میزبانی 2022 
هم باید بگویم که ابتدا قرار بود که این میزبانی را 
به آمریکایی شمالی بدهیم و ایاالت متحده آمریکا 

تنها کشوری بود که درخواست میزبانی داده بود و 
رای همه ما هم این کشور بود اما طولی نکشید که 

همه حساب ها به هم ریخت.
رئیس س��ابق فیفا درباره این س��وال که چرا 
میزبانی به آمریکا داده نش��د و چه کسانی باعث 
ش��دند که در نهایت میزبانی به این کش��ور داده 
نشود، این گونه پاسخ داد: من دشمنی با نیکوالس 
س��ارکوزی، رئیس جمهور سابق فرانسه ندارم،اما 
بای��د بگویم که دادن میزبان��ی جام جهانی به دو 
کش��ور روس��یه و قطر یک تصمیم سیاسی بود. 
فرانسه نقش بسزایی در این تصمیم گیری داشت 
و اصرار داشت که به جای آمریکا کشور قطر را به 
عن��وان میزبان انتخاب کنیم و در نهایت هم این 
تصمیم عملی ش��د. اگر میزبانی را به آمریکا می 

دادیم این همه مشکالت به وجود نیامد.
او ادامه داد: از س��وی قطری ها با هیچ فشاری 
مواجه نشدم و کس��ی هم به من پیشنهاد رشوه 
نداد. من دوست نداشتم که میزبانی به قطری ها 
داده شود اما در نهایت آنها رای بیشتری را به خود 
اختصاص دادند و به عنوان میزبان انتخاب شدند.

رئیس سابق فدراسیون بین المللی فوتبال در 
پایان سخنان خود درباره این سوال که در انتخابات 
ریاست فیفا از چه کسی حمایت خواهد کرد، پاسخ 

داد: من از هیچ گزینه ای حمایت نمی کنم.

دغدغه های مرد نخست تیراندازی ایران خزانه دار جدید هفته آینده معرفی می شود؛

س��یامند رحمان اولین حضورش 
در مس��ابقات بین المللی و ز نه بر د ار ی 
پارالمپیک سال را با شکستن رکورد 
فوق سنگین جهان در دوبی آغاز کرد.

 ،Inside the games به  گزارش
خبر رکورد شکنی سیامند رحمان در 
مس��ابقات جا م جها ن��ی و ز نه بر د ار ی 
معلوان در سایت های خارجی بازتاب 

داشت.
سایت Inside the games در 
این باره نوش��ت: سیامند رحمان که 
قهرمان پارالمپیک اس��ت، در س��ال 
2015 در وزن خود در صدر رنکینگ 

جهان��ی قرار داش��ت. او ب��ا عملکرد 
خوبش در مسابقات جا م جها نی نیز 
نش��ان داد رقیب سرس��ختی بر سر 
حریفان خود در المپیک ریو 2016 

خواهد بود.
بعد از بلن��د کردن وزنه های 275 
و 286 کیلوگرم��ی، او م��دال طال را 
کسب کرد و با بلند کردن وزنه 295 
کیلوگرمی رکورد زد. او امیدوار است 
در مسابقات المپیک در ماه سپتامبر، 
وزن��ه 300 کیلوگرمی را باالی س��ر 
ببرد. عمر مسعد از مصر، نایب قهرمان 
ای��ن وزن ش��د. البته او ب��ه صورت 

مجم��وع توانس��ت 226 کیلوگرم را 
باالی سر ببرد.

در این مس��ابقات ایران توانس��ت 
یک مدال نقره نیز کس��ب کند. علی 
صادقی زاده در وزن 107 – کیلوگرم 
مغلوب حریف مص��ری خود محمد 
السید شد و مدال نقره را کسب کرد. 
او تنها یک کیلوگرم با السید فاصله 

داشت.
مص��ر در این مس��ابقات در صدر 

جدول قرار گرفت.
و ز نه بر د ار ان معل��ول در تاریخ 24 
تا 28 فوریه در مسابقات جا م جها نی 

کواالالمپ��ور ش��رکت می کنند و در 
آنجا نیز فرصت رکوردشکنی خواهند 

داشت.

مرکز اطالع رسانی پلیس آگاهی تهران بزرگ 
از دستگیری دزد سابقه دار برای هجدهمین 
بار خبر داد و اعالم کرد: س�ه همدست دیگر 

این سارق نیز به دام افتادند.  
ب��ه گزارش عصر ای��ران،  به نقل از مرکز اطالع 
رسانی پلیس آگاهی تهران بزرگ در دی ماه سال 
جاری ماموران کالنتری 129 جامی در حین گشت 
زنی به راکبان جوان دو دس��تگاه موتورسیکلت با 
پالک های ناخوانا مش��کوک شدند.  بر اساس این 
گزارش راکبان دو موتورسیکلت با مشاهده ماموران 
اق��دام به فرار ک��رده و در این زمان، تعقیب و گریز 
گش��ت کالنتری با یکی از موتورس��یکلت سواران 
متواری شده آغاز شد که در این بین موتورسیکلت 
سوار بدلیل افزایش سرعت در کنترل وسیله نقلیه 
خود ناتوان ش��ده و تعادل خود را از دست داد و به 
داخل جوی آب افت��اد، با این وجود با تهدید قمه 
و عربده کش��ی س��عی به فرار از محل داشت که 
سرانجام با حضور ماموران در محل متهم دستگیر 
و در بازرسی اولیه از وی تعداد پنج دستگاه گوشی 

تلفن همراه کشف شد. 

*شناسایی مجرم سابقه دار 
متهم دس��تگیر ش��ده که در زمان دستگیری 
خود را »محمد اکب��ری« معرفی و منکر هرگونه 
ارتکاب س��رقت ش��ده بود، پس از انتق��ال به اداره 

هجدهم پلیس آگاه��ی به عنوان یکی از مجرمان 
سابقه دار تحت تعقیب پلیس آگاهی و سارق حرفه 
ای در زمینه کیف قاپی و موبایل قاپی شناس��ایی 
ش��د.  بررسی سوابق دستگیری »امیر . خ « متولد 
1359 نشان داد که وی یکی از سارقان سطح یک 
شهر تهران محسوب می شود که در بیست و سوم 
آب��ان ماه از زندان آزاد و مجددا س��رقت های خود 
را به شیوه های مختلف کیف قاپی، موبایل قاپی و 
زورگیری آغاز کرده است.  یکی از مالباختگان متهم 
را شناس��ایی و گفت: در خیابان فردوسی روبروی 
بانک مسکن ایستاده بودم که متهم سوار بر موتور و 
به همراه یک ترک نشین به من نزدیک شد و ناگهان 
ترک نش��ین موتور، در یک لحظه اقدام به سرقت 
گوشی تلفن همراه من کرد و هر دو نفر به سرعت 
از محل فرار کردند.  مالباخته ای دیگر نیز گفت: دو 
نفر با موتورسیکلت هوندا 125، در خیابان خارک 
روبروی تاالر وحدت اقدام به س��رقت گوشی تلفن 

همراه م��ن کردند که راننده موتور) همین متهم( 
کاپشن مشکی و ترک نشین آن کاپشن زردرنگ به 
تن داشتند.  امیر پس از شناسایی از سوی تعدادی 
از شکات و مالباختگان، به دهها فقره سرقت به شیوه 
کیف قاپی، موبایل قاپی و همچنین بارکنی محموله 
های گوشی تلفن همراه در محدوده بازار و خیابان 
جمهوری اعتراف ک��رد و گفت: به همراه »جعفر . 
س« و دو برادرش اقدام به سرقت می کردیم. برابر 
اعترافات متهم، جعفر یکی از س��ارقان حرفه ای و 
شناخته شده در سطح شهر تهران بوده که دارای 
سوابق متعدد دستگیری به اتهام انجام انواع سرقت 
اس��ت.  براس��اس این گزارش جعفر مقابل مراکز 
تجاری بویژه در خیابان جمهوری اقدام به شناسایی 
افراد به شیوه زاغ زنی کرده و در ادامه در یک فرصت 
و موقعیت مناسب ، به همراه دو برادرش و نیز متهم 
دستگیر ش��ده )امیر( اقدام به سرقت بویژه سرقت 

محموله های گوشی های تلفن همراه می کرد. 

*دستگیری 3 برادر 
بررسی سوابق جعفر)26 س��اله( نشان داد 
که وی با داش��تن 17 س��ابقه دس��تگیری در 
پلیس آگاهی تهران بزرگ و داش��تن 13 سال 
محکومیت قطعی، پس از تأمین قرار و گرفتن 
مرخصی از زندان خارج و س��رقت های خود را 
به همراه دو برادرش و یکی از همدستان قبلی 
خود ) امیر ( انجام داده است.  با بهره گیری از 
اطالعات موجود در سوابق جعفر و دو برادرش 
بنام های احمد ) 24 ساله ( و جواد ) 19 ساله ( 
که آن دو نیز همراه برادر ارشد خود از مجرمان 
سابقه دار در زمینه سرقت محسوب می شوند ، 
مخفیگاه آنها در شهر بومهن شناسایی و هر سه 
نفر آنها مجددا دستگیر و به اداره هجدهم پلیس 
آگاهی تهران بزرگ منتقل ش��دند.  سرهنگ 
کارآگاه داوود ف�رد معاون مبارزه با سرقت های 
خاص پلیس آگاهی تهران ب��زرگ درباره این 
پرونده گفت: با توجه به سوابق متعدد متهمان 
بویژه سرکرده گروه در ارتکاب سرقت به شیوه 
های مختلِف موبایل قاپی، کیف قاپی و بارکنی 
بویژه بارکنی محموله های گوشی تلفن همراه 
برای شناسایی سایر جرایم ارتکابی متهمان و 
همچنین شکات و مالباختگان، دستور انتشار 
بدون پوش��ش تصاویر متهمین از سوی مقام 

قضایی صادر شده است.  

دستگیری برادران دالتون برای هجدهمین بار!
اردیبهش��ت ماه س��ال گذشته 
ب��ود ک��ه در گ��رگ و میش صبح 
»محمود« س��رباز وظیفه ای که با 
هماهنگی با مس��ئول شب پادگان 
برای مرخص��ی ش��هری و خروج 
زودهنگام هماهنگی های الزم را به 
عم��ل آورده بود در حی��ن عبور از 
برجکی که فؤاد باالی آن ایس��تاده 
بود با دس��تور ایست مواجه شد. به 
گزارش تسنیم،  هرچند ابتدا مقتول 
ماجرا که لباس شخصی هم به تن 
داش��ته بدون توجه ب��ه این اخطار 
به مس��یر خود ادامه می دهد و به 
ایس��ت های چندباره توجهی ندارد 
اما با یک تیر هوایی او س��رجایش 
خشک شده و فؤاد با عجله خودش 
را به او می رس��اند و قرار گرفتن در 
حالت شنا را به او حکم می کند. پس 
از بازرس��ی بدنی و در شرایطی که 
پاسبخش شیفت هم به آن ها ملحق 
شده و به فواد اطمینان می دهد این 
سرباز جزو گردان خدمتی اوست و 
کامال او را می شناسد، فواد که فقط 
چند روز از شروع خدمتش گذشته 

بود از محمود می خواهد بلند شود. 
محمود هم به دلیل س��ابقه باالی 
خدمتی از شرایط تحمیل شده به 
خودش، ناراحت ش��ده بود و برای 
اینکه با جمله ای نیش دار پاسخ این 
رفتار س��رباز تازه وارد را داده باشد، 
بالفاصل��ه از حالت خیز به س��مت 
فواد ک��ه در حالت مس��لح بود قد 
علم می کند؛ این حرکت محمود در 
حالی بود که اسلحه فؤاد همچنان 
در حالت مس��لح بود و وقتی فؤاد 
قصد داشت از محمود فاصله بگیرد، 
شلیک گلوله حادثه آفرید. شلیک 
اولین تیر هوایی تعدادی از سربازان 
دژبان��ی و پاس��بخش را به صحنه 
کشانده بود و همه شاهد بودند که 
گلوله ناخواسته و در کمال ناباوری 
از اسلحه فؤاد شلیک شد. هرچند 
غیرعم��د ب��ودن ماج��را از همان 
اظهارات اولیه کارشناس��ان پلیس 
آگاهی هم مشهود بود اما شعبه دوم 
دادگاه نظامی یک استان خوزستان، 
ف��واد را عالوه بر جبران خس��ارت 
وارده)شلیک تیر( به پرداخت یک 

فقره دیه کامل مرد مس��لمان و از 
باب اینکه به لحاظ ارتکاب قتل در 
ماه حرام به پرداخت یک سوم دیه 
در حق اولی��اءدم و نیز تحمل یک 
سال حبس با احتساب ایام بازداشت 
قبلی محکوم می کن��د. خانواده پر 
جمعیت ف��ؤاد تنها یک نان آور پیر 
دارد ک��ه او هم ب��ه دلیل کهولت 
س��ن و بیماری تنها ب��ا کارگری و 
به ط��ور روزانه خرج معاش خانه را 
تامین می کند؛ بدهی این مددجوی 
ج��وان هرچند با اخذ گذش��ت از 
س��وی خانواده مرح��وم و نیز ارائه 
تسهیالت س��تاد دیه شعبه استان 
خوزستان از مبلغ 2 میلیارد و 200 
میلیون ریال در فرآیند آزادی به 90 
میلیون تومان کاهش پیدا کرده اما 
حتی پرداخت بخش کوچکی از این 
مبلغ برای او و خانواده اش ناممکن 
گزارش شده است. نیکوکارانی که 
تمایل دارند با هر استطاعت مالی در 
آزادی ای��ن افراد نیازمند و آبرومند 
سهیم شوند، می توانند با تلفن های 

همراه خود )بدون 

روایت سربازی که ناخواسته سرباز دیگری را کشت ؛

ایست دادم، نایستاد، شلیک کردم 



عزل و استیضاح به وقت مهریز :

ساعت 1/5 بامداد!
2

3

3
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مروی نام  ، رئیس شورای شهر مهریز:

تکمیل ماشین آالت عمرانی 

شهرداری در دوره زارعیان

انتخابات به صورت الکترونیکی 
در کل کشور برگزار نمی شود

نگاه محمدرضا بابایی ، معاون سابق 
استاندار یزد به 5 شهرستان

 برنامه محوری  ، مهمترین وظیفه 
مسئوالن شهری است

سعید شایگان بیستمین  شهردار مهریز شد
خداحافظی مهریز

با  زارعیان ، شهردار سابق

محم�د رض�ا زارعی�ان، ش�هردار 
سابق مهریز در سخنرانی منحصر 
بفرد خ�ود در روز تودیع و معارفه 
ش�هردار مهری�ز ، از  زمان بعنوان 
درک  ب�رای  مس�تند  معی�اری 
واقعیتها استفاده نمود او گفت : آیا 
ساعت یک و نیم نیمه شب به وقت 
ش�هرداری مهریز زمان  استعفاء و 

یا استیضاح شهردار است ؟
زارعیان  ادامه داد : شورای اسالمی 
ش��هر مهریز نخواست که این همکاری 
ادامه پی��دا کند و عزل ش��هردار حق 
اعضای شورای شهر است چراکه همه 

کارها در فضای تعامل شکل میگیرد !  
او توضی��ح داد : اما  10 س��ئوال از 
بنده ش��د و بع��د گفتن��د  اصال قصد 
استیضاح نبوده و اصال نیازی به پاسخ 
و صورتجلسه  نیست و البته بنده به 7 
سئوال پاس��خ دادم و الباقی سئواالت 
قرار بود در جلسه چهارشنبه 8 مهرماه 
پاس��خ داده ش��ود که فرمودند نیازی 

نیست و اعضاء قانع شده اند .
طبق قانون چنانچه شهردار از حضور  
و پاس��خ به س��ئواالت  طرح استیضاح 
اس��تنکاف ورزیده و یا پاس��خ وی قانع 
کننده تشخیص داده نشود طی جلسه 

دیگ��ری موض��وع مج��دداً ب��ه صورت 
استیضاح که حداقل به امضای یك سوم 
اعضای شورا رسیده باشد، ارائه می شود. 
فاصله بین ابالغ تا تش��کیل جلسه که 
از طرف رئیس شورا تعیین خواهد شد 
حداکثر ده روز خواهد بود. ش��ورا پس 
از ط��رح س��ئوال یا س��ئواالت و جواب 
ش��هردار رأی موافق ی��ا مخالف خواهد 
داد. در صورت��ی که ش��ورا ب��ا اکثریت 
دوس��وم کل اعض��ا رأی مخال��ف دهد 
ش��هردار از کار برکنار و فرد جدیدی از 

سوی شورا انتخاب خواهد شد.
ادامه در صفحه دوم

مدیر عامل شرکت گروه صنعتي و معدني 
س��یمان تجارت مهریز  از امض��اء تفاهم نامه 
همکاری با انجمن صنفي تولید کنندگان بتن 

اماده و شن و ماسه استان یزد خبر داد .
مهندس عباس��علی معینیان اف��زود:  این 
تفاه��م نامه در راس��تای حمای��ت از   تولید 
کنن��ده و مص��رف کنندگان س��یمان  و بتن 
ب��ا کیفیت بهت��ر و با توحه به نی��از بازار بین 
شرکت گروه صنعتي و معدني سیمان تجارت 
مهری��ز بعنوان تولید کنن��ده و انجمن صنفي 
تولی��د کنندگان بتون اماده و ش��ن و ماس��ه 
اس��تان بعن��وان هماهنگ کنن��ده و  معرفی  
کننده اعض��ا برای هم��کاری متقابل  منعقد 

گردیده است .
مدیر عامل شرکت گروه صنعتي و معدني 
س��یمان تجارت مهریز خریداران را پایه های 
اصلی تولید و پشتوانه بسیار مهم برای تولید 
بهت��ر و حض��ور این ش��رکت در ب��ازار هدف 
دانستند و از خریداران محصوالت این شرکت  
خواس��ت تا با ارائه راهکارها و اهدافش��ان در 
ارتقاء و پیشرفت و تولید محصوالت با کیفیت 

برتر و نیاز بازار یاری دهند. 
 مهندس صفاری مدیر ازمایشگاه مکانیك 
خاک اس��تان یزد پیش از این پس از کنترل 
کیفی��ت س��یمان و بتون حاصل از س��یمان 
کارخانه س��یمان تجارت مهریز ،  کیفیت این 
س��یمان را  از  س��یمانهای وارداتی به استان 
باالتر و برتر دانسته و انرا به جهت استفاده از 
م��واد معدنی مرغوب و دقت در تولید خوانده 

بوده است .
مهن��دس حکیم��ی  ریی��س انجمن بتن 
سازان اس��تان یزد  نیز امضاء این تفاهم نامه 
را بر اساس اصول  سیمان  و بتون با مقاومت 
باال و کاهش مصرف س��وخت فس��یلی و عدم 
تولی��د گازه��ای گلخانه ای و جل��و گیری از 
تخریب محیط زیست بسیار مفید دانسته اند 

معرفی شرکت گروه صنعتی و معدنی 
سیمان تجارت مهریز 

ش��رکت گ��روه صنعتی و معدنی س��یمان 
تج��ارت مهریز با ظرفی��ت 3600 تن کلینکر 
در روز و ب��ا مدیری��ت بان��ك تج��ارت در55 
کیلومتری جنوب ش��رقی شهرستان یزد واقع 
شده است که عالوه بر تامین سیمان  منطقه 
زمینه اشتغال زایی حدود 400 نفر به صورت 
مس��تقیم و5000 نفر به صورت غیر مستقیم 

را فراهم نموده است 
تکنول��وژی به کار رفته در این کارخانه در 

کنار ذخایر معدنی مناسب به همراه نیروهای 
متعهد و متخص��ص این امکان را ایجاد کرده 
ت��ا بتوان ان��واع مختلف س��یمان را مطابق با 
استاندارد ملی ایران و استانداردهای روز دنیا 

تولید نمود.
 در ح��ال حاض��ر با توجه به نی��از بازار  و 
در راس��تای جل��ب رضایتمندی مش��تریان  
تولیدات این کارخانه عمدتا” ش��امل سیمان 
ه��ای پرتلند تی��پ 325-1 ، 425-1 ، تیپ 
2 و تی��پ 5 اس��ت که به حول ق��وه الهی در 
استراتژی  آتی ، تولید دیگر انواع سیمانها در 

برنامه کاری شرکت قرار دارد .

نگاهی به سابقه شرکت گروه صنعتي و 
معدني  سیمان تجارت مهریز

درسال 1364 شرکت سیمان بهروک یزد 
)با مسئولیت محدود(تحت شماره58682 به 
ثبت رس��ید و پس از اخ��ذ موافقت اصولی از 
وزارت صنایع برای تاس��یس یك واحد تولید 
سیمان خاکس��تری،تجهیزات و ماشین آالت 
موردنی��از از کمپان��ی KHD آلم��ان ب��رای 
تولی��د روزانه 3600تن س��یمان خریداری و 
عملیات اجرائی در س��ال1371 آغازگردید به 
دلیل عدم توانایی در بهره برداری از کارخانه 
وبازپرداخت اقس��اط تسهیالت مالی دریافتی 
ازبانك تج��ارت و بروز بحرانه��ای متعدد ،از 
طریق دس��تگاه قضایی،مدیریت شرکت خلع 
گردی��د و مس��ئولیت بازس��ازی وراه اندازی 
کارخان��ه به هیئت حمایت از صنایع س��پرده 
ش��د.هیئت حمایت از تاریخ 2/10/1385در 
کارخانه مس��تقر و طبق قان��ون، کارخانه در 
تاریخ 29/12/1389به بان��ك تجارت واگذار 
گردی��د و متعاقبا از طریق ش��رکت س��رمایه 
گ��ذاری و س��اختمانی تجارت ش��رکت گروه 

صنعتی و معدنی س��یمان تج��ارت مهریزدر 
تاریخ 12/4/1389به صورت ش��رکت سهامی 
خاص تاس��یس شد و طی شماره 3795070 
مورخ 12/4/1389 در اداره ثبت ش��رکتهای 
تهران به ثبت رس��یده و مرکز اصلی ش��رکت 
واقع در تهران، خیابان مالصدرا، خیابان شیخ 

بهائی، کوچه طالقانی پالک3 می باشد.

سیاست هاي سازمان در زمینه
رضایت مشتري  : 

پاسخگویي و اطالع رساني صحیح و بهنگام 
، مش��تري م��داري ، تکری��م ارب��اب رجوع و 

سهامداران.

سیاست هاي  عملیاتي تولید  : 
تولید  با حداکثر ظرفیت قابل دسترس��ي 
با گرایش به تولید  سیمانهاي با حاشیه سود 
باالتر و افزایش س��رانه تولید نس��بت به سال  
قبل از طریق افزودنیهاي مجاز، افزایش تنوع 

محص��والت ، افزایش کیفیت ، بهبود راندمان 
و .... 

بکارگیري سیاستهاي پیشگیرانه براي کم 
کردن توقفهاي احتمالي و بهره مندي صحیح 

 . TPM و PM و عملیاتي از سیستم هاي
نجام تمهیدات الزم بمنظور تناس��ب بین 
موجودي قطعات یدکي و بحراني در راستاي  

تولید و دستیابي به نقطه بهینه سفارش 
جایگزینی وتعمیرات بخش��هایی ازماشین 
آالت وتجهیزاتدرفراین��د تولی��د ب��ه منظور 
هماهن��گ نمودن ماش��ین آالت و تجهیزات 
خط تولید ازجمله وارد مدار نمودن س��یلوی 
مواد جدید و بهینه سازی و یا تعویض مشعل 

های دپارتمان پخت

سیاستهاي عملیاتي تولید و فروش : 
ت��الش در جه��ت جلوگیري از انباش��ت 
موجوي کلینکر و س��یمان از طریق بازاریابي 
مناس��ب محصوالت و اس��تفاده از روش��هاي 

جدید بازاریابي و فروش .  
برنامه ری��زي جهت حفظ و توس��عه برند ، 
شناسایي و انتخاب شرکاي تجاري خارجي و 
داخلي معتبر در جهت توسعه بازار و ایجاد و 

تقویت برند محصوالت . 
برنامه ری��زي متک��ي ب��ر ب��ازار شناس��ي ،  

بازارسازي بمنظور ارتقاء سهم بازار. 

توسعه صادرات  محصول
با حفظ سهم بازار داخلي . 

مشارکت در تشکل هاي صنفي و اتحادیه ها 
بمنظور نقش آفریني در توسعه بازار. 

  مطالع��ه جامع و جدي بازار و تحت نظر 
داشتن  کامل آن . 

  بررسي روشهاي جدید فروش محصول 
و تسهیل شرایط آن .

سیاستهاي سازمان در زمینه کنترل 
آالینده هاي زیست محیطي : 

  نصب دس��تگاههای ب��گ فیلتر درخط 
تولید 

  ایجاد فیلتراس��یون مناس��ب در فرایند 
خطوط تولید 

  بهس��ازی الکتروفیلتره��ا و تأسیس��ات 
موجود 

  بهینه س��ازی تجهیزات و سیس��تمهاي 
کنترلی 

  بهین��ه س��ازی فیزیک��ی س��اختارها و 
تأسیسات خطوط تولید 

  بهس��ازی محیط و برگش��ت مواد اولیه 
ریزش یافته به خطوط تولید 

  کاه��ش » ع��دم یکنواخت��ی « در مواد 
اولیه 

  بهس��ازی فضاه��ای همج��وار و بیرونی 

شرکت 
  بهسازی و توس��عه فضای سبز داخل و 

خارج کارخانه 
  اتخ��اذ تدابی��ر مناس��ب ب��رای کاهش 

آلودگیهای ناشی از حمل و نقل 
  برنام��ه ری��زی در راس��تای اث��ر بخش 
ترکردن سیس��تم مدیریت کیفیت و مدیریت 

زیست محیطی

سیاستهاي سازمان 
در زمینه نیروي انساني: 

بهینه سازي ترکیب منابع انساني به نحوي 
صورت گیردکه س��طح تحصیالت و متوسط 
سن پرسنل در طول س��الهاي برنامه هرساله 

نسبت به سال قبل بهبود یابد . 
آموزش، توس��عه دانایي، اصالح س��اختار 
نیروي انساني )جذب و تعدیل ( افزایش بهره 

وري نیروي انساني مورد توجه قرار گیرد. 
بازبیني ، تدوین و تنظیم نظام ارزش��یابي 
کارکن��ان و مدی��ران انجام پذی��رد و بصورت 

عملي قابل ارائه باشد . 
الگ��وي انتخ��اب و بکارگی��ري کارکنان و 
مدیران براس��اس شایس��ته س��االري تهیه ، 
تدوین و اجرا گردد. برنامه آموزشي مدیران و 
کارکنان جهت ارتقاء مهارتهاي شغلي تدوین 

و ارائه شود. 
اس��تفاده از توانایي ه��اي بالق��وه و بالفعل 

شرکتها در جهت هماهنگي و هم افزایي. 
سیاس��تهاي س��ازمان در زمین��ه افزایش 

سطح ایمني : 
ارتقاء س��طح ایمن��ي در کلیه س��طوح و 
فرآیندهاي شرکت در دستور کار قرار گیرد. 

بازنگري کلیه مس��تندات مرتبط با ریسك 
آنالیز و مدیریت ریسك 

آم��وزش کلی��ه اعضاي کمیت��ه ایمني در 
خصوص ارزیابي و کنترل ریسك 

بازنگري نحوي آم��وزش ایمني براي کلیه 
پرسنل کارخانه 

برنام��ه ری��زي و حذف کلیه م��وارد  هاي 
ریسك در سطح کارخانه

شرکت گروه صنعتی و معدنی سیمان 
تجارت مهریز

 MEHRIZ TEJARAT CEMENT
 MINERAL & INDUSTRIAL
.GROUP CO

تولید کننده انواع سیمانهای پرتلند

امضاء تفاهم نامه همکاری انجمن صنفي تولیدکنندگان بتن  استان و شرکت سیمان تجارت مهریز

ضمن تقدیر و تش�کر از خدم�ات ارزنده  
جناب آقای مهندس زارعیان ، انتصاب 
جناب آقای شایگان را به سمت شهردار 

مهریز را تبریک عرض می نماییم.
شرکت سیمرغ - واحد یزد

 انتصاب جناب آقای ش�ایگان را به س�مت 
شهردار مهریز را تبریک عرض می نماییم و از 
خدمات ارزنده جناب آقای مهندس زارعیان 

تقدیر و تشکر می شود.
مجتمع سنگ و کاشی پرسپولیس

مراس��م تکریم و معارفه ش��هردار 
مهریز با حضور مدیرکل امور ش��هری 
و ش��وراهای اس��تانداری یزد، فرماندار 
مهری��ز، ش��هردار منطقه ی��ك یزد، 
اعضای ش��ورای اسالمی شهر و برخی 
از مس��ئولین ش��هر مهری��ز در محل 

فرمانداری برگزار شد.
در این مراس��م ضم��ن قدردانی 
از زحم��ات مهن��دس محم��د رضا 
زارعیان، به جای وی مهندس سعید 
شایگان به عنوان بیستمین شهردار 

مهریز معرفی شد.

محمد رضا زارعیان شهردار محبوب شهر مهریز که به پیشنهاد مورخ 92/8/5 شورای اسالمی 
شهر مهریز و حکم مورخ 92/10/1 استاندار یزد به سمت شهردار مهریز انتخاب گردیده بود بعد از 
استیضاح مورخه 94/9/14  با برگزاری مراسم تودیع و معارفه شهردار مهریز در محل فرمانداری 

شهرستان رسما از مهریز خداحافظی کرد .
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به گ��زارش خبرگزاری خان��ه ملت؛ حجت 
االس��الم و المس��لمین دخی��ل عب��اس زارع 
زاده با اش��اره ب��ه حذف برخی م��واد مربوط 
ب��ه برگزاری انتخابات به ص��ورت الکترونیکی 
گف��ت: ح��ذف م��واد مرب��وط ب��ه برگ��زاری 
بر  الکترونیک��ی دلیلی  به ص��ورت  انتخاب��ات 
عدم برگزاری انتخابات به این ش��یوه نیست؛ 
ما می خواس��تیم با تعیین ضوابط و ش��رایطی 
انتخابات الکترونیک��ی ضابطه مند کنیم که  بر 

ای��ن اتف��اق رخ ن��داد.
وی ب��ا بیان اینک��ه انتخابات همچون دوره 
قبل به دو صورت الکترونیکی و تعرفه برگزار 
می شود گفت:  دولت طبق ماده واحده قانونی 
ملزم به برگزاری انتخابات الکترونیکی اس��ت 
ک��ه طبیعتا در ای��ن دوره انتخابات به همان 

روال ب��ه صورت قانونمند باش��د تا اگ��ر اتفاقی افتاد ش��یوه برگزار می کنن��د. ما می خواس��تیم انجام این 

بتوانند ب��ه قانون مس��تند کنند که این مواد 
به دلیل وجود ابهامات حذف ش��د.

س��خنگوی کمیس��یون ش��وراها در پای��ان 
گف��ت ک��ه اگر ای��ن قان��ون ب��ه تصویب می 
رس��ید انتخابات ب��ه ص��ورت الکترونیکی در 
کل کشور برگزار می ش��د اما به دلیل مصوب 
نش��دن آن انتخابات در چند استان به صورت 
الکترونیکی و در س��ایر نقاط کش��ور با تعرفه 

کاغذی برگزار می ش��ود
به گزارش ایس��نا؛ بر اس��اس این گزارش، 
رفع ایرادات ش��ورای نگهبان در طرح اصالح 
م��وادی از قانون انتخابات مجلس در دس��تور 
کار ام��روز صح��ن علن��ی ق��رار گرف��ت ک��ه 
نماین��دگان جهت تامین نظر ش��ورای نگهبان 
و وج��ود ابهامات��ی مواد مربوط ب��ه برگزاری 

انتخابات به ص��ورت الکترونیکی را ح��ذف کردن��د.

انتخابات به صورت الکترونیکی در کل کشور برگزار نمی شود

س��عید ش��ایگان متولد س��ال 1348 در 
ش��هر مهریز بوده و مدرک دیپلم خود را در 
هنرستان ش��هید بهشتی مهریز دریافت و به 
عن��وان اولین دانش آموزی ک��ه از مهریز در 
رشته مهندسی قبول شده است وارد دانشگاه 

اصفهان شد.
لیس��انس عمران و نقش��ه برداری خود را  
از دانش��گاه اصفهان، لیس��انس معماری را از 
دانشگاه آزاد تفت و ادامه تحصیلش در مقطع 
کارشناس��ی ارشد در رشته » طراحی شهری 

« در مراحل پایانی تحصیل قرار دارد.
ش��روع به کار در ش��هرداری مهریز و فعالیت در این واحد بمدت شش ماه به عنوان مأمور 
ویژه پروژه های عمرانی ش��هرداری مهریز در اس��تانداری یزد، فعالیت در نیروگاه س��د خاکی 
کرخه  به عنوان مس��ئول عملیات خاکی و نقش��ه برداری، فعالیت در ش��رکت توسعه راههای 
ایران و پروژه راه اقلید � یاس��وج، فعالیت در ش��رکت آب و خاک ایران، فعالیت در دو پروژه 
مهم دشت شادگان و بهبهان، مدیریت یك قطعه در پروژه زیرسازی خط آهن بافق � مشهد، 
فعالیت در نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان، استخدام در شهرداری یزد در سال 1379 از طریق 
آزمون و شروع به کار در این شهرداری با پست کارشناس امالک، فعالیت در شهرداری یزد از 
سال 79 تا کنون بمدت 16 سال زیر نظر شهردارانی نظیر» شرافت، آرامون، شایق، میروکیلی 
و عظیمی زاده«، فعالیت در معاونت عمران و شهرسازی در مسئولیت ها و پروژه های متعدد 
ب��ه عنوان مدیر پروژه، گذراندن بیش از 700 س��اعت دوره ه��ای متعدد و مرتبط و تخصصی 
آموزش��ی در حوزه ش��هرداری و تدریس در دانش��گاههای یزد در رش��ته معماری از سوابق و 

فعالیت های سعید شایگان می باشد.
گفتنی اس��ت مهندس شایگان از رزمندگان 8 سال دفاع مقدس است که از 16 سالگی به 
عنوان رزمنده در جبهه های جنگ حق بر علیه باطل حضور یافته و مدت 10 ماه در مناطق 
جنگی در حفظ و حراس��ت از حریم نظام مقدس اس��المی خدمت نموده است و با شهیدانی 

نظیر: » محسن زاده و علی حاضری« همرزم بوده است.
س��عید شایگان که در دویس��ت و پنجمین جلسه شورای اسالمی ش��هر مهریز  مورخ 26 
آذرماه 1394 با اکثریت قاطع اعضای حاضر در جلسه و با شش رأی به عنوان شهردار جدید 
مهریز انتخاب و معرفی ش��ده بود امروز با حکم میرمحمدی اس��تاندار یزد به عنوان بیستمین 

شهردار مهریز منصوب شد.

فرماندار شهرس��تان مهریز در مراسم تودیع 
و معارفه ش��هردار مهریز برنامه محوری و برنامه 
ری��زی با توجه ب��ه کمبود اعتب��ارات الزم برای 
تکمیل پ��روژه های نیمه تمام ش��هرداری را از 
الزمه های کاری ش��ورای اس��المی و شهرداری 

مهریز دانست
فرماندار شهرستان مهریز در مراسم تودیع و 
معارفه ش��هردار مهریز برنامه محوری  و برنامه 
ریزی ب��ا توجه به کمبود  اعتب��ارات الزم برای 
تکمیل پ��روژه های نیمه تمام ش��هرداری را از 
الزمه های کاری ش��ورای اس��المی و شهرداری مهریز دانست  س��ید محمد رستکاری گفت : بکار 
گرفتن قانون و نظرات معتمدین و افراد دلسوز شهر و بهره گیری از مشاوران و متخصصان و همچنین  
ارتباط مستمر با مردم می تواند شهرداری مهریز را در اجرای برنامه های عمرانی و فرهنگی یاری کند 
. فرماندار مهریز از شهرداری خواست تا با ارتباط دوسویه و صادقانه با مردم زمینه پذیرش مشکالت 
موجود را از سوی مردم فراهم نمایند . رستگاری بر اهمیت وظیفه فرهنگی  شهرداری تاکید و تعامل 
شهرداری مهریز با دیگر نهادها و ادارات و سازمانها را در جهت پیشبرد برنامه های فرهنگی در سطح 
شهر خواستار شد . مسایل ترافیکی و زیبا سازی شهر به سازی معابر با پشتیبانی شورای اسالمی  شهر 
و نقش شهرداری و شورا شهر در انجام کار فرهنگی از دیگر مسایلی بود که فرماندار مهریز به آنها اشاره 
کرد . در این مراسم ضمن تقدیر از خدمات محمد رضا زارعیان شهردار سابق مهریز ، سعید شایگان 

بعنوان شهردار جدید این شهر معرفی گردید  .

بهترین  استقبال ، بدترین بدرقه 
ش��هردار زارعیان در جلس��ه تودیع و معارفه 
خود ضمن س��خنانی به تشریح بحثی پرداخت 
در م��ورد بعضی از روندهای غلط در مهریز و آن 
را دیپلماسی مهریز در استقبال و بدرقه معرفی 

نمود .
شهردار زارعیان گفت : به نظر می رسد گاهی 
مهریز در استقبال، بهترین دیپلماسی و در بدرقه، 
بدترین رویکرد را دارد؛ یك نوع رفتار خاصی  که 
معموال در زمینه نوع کنش با مدیران این استان 
مطرح می ش��ود. وقتی که مدیری پا به عرصه 
فعالیت در این مهریز می گذارد، با هیجانی ترین شکل ممکن باال برده می شود و وقتی که زمان حذف 
و هجرت او فرا رسید، دیگر کسی از آن اوج و فرازها یادی نمی کند و مدیر نگون بخت به بدترین شکل 
ممکن لگد مال می شود! البته این موضوع در رابطه با مدیرانی که قرار است از مهریز  به منصب باالتری 

در استان  راهی شوند اندکی تفاوت دارد.
 زارعیان با لحنی خاص ادامه داد : ولی امان از موقعی که بنا باشد آن مدیر، کمترین ارتباط کاری 
و ادارای و اجرایی با این شهر و استان نداشته باشد. او می شود بدترین عالم و چنان مورد انتقاد قرار 
می گیرد که حد و مرز ندارد و در این آوردگاه، برخی از افراد  می شوند مجری  لگد زدن به مصدر 

نشین معزول!
محمد رضا زارعیان آنگاه سئوالی را مطرح نمود که در واقع پاسخی بود بر  سئواالت مردم او گفت :  
مدتهاست که در عرف اجتماعی مردم دیگر از لفظ تودیع استفاده نمی شود و بر عبارت تکریم تاکید 

می شود. ولی چرا مراسم امروز، همچنان  عنوان  تودیع و معارفه بر خود دارد؟
زارعیان س��پس با نگاهی به وضعیت ش��هرداری مهریز در بدو ورود او و حال حاضر ، افکار را به 
مقایسه فراخواند وی گفت : وقتی که اینجانب عنوان شهردار مهریز  انتخاب شدم ، تمام اعضای شورای 
اسالمی شهر با قاطعیت تمام به انتصاب من رای دادند و بنده در تاریخ اول دی ماه 92 شهرداری مهریز 
را در وضعیتی تحویل گرفتم که مدیران قبلی و اعضای شورای شهر از نوعی ورشکستگی شهرداری 
مهریز سخن می گفتند و حتی از بیان اینکه شهرداری مهریز پولی ندارد و نمی تواند بدهی های خود 
را بدهد حتی در محافل عمومی بیمی نداشتند و این را راه حل مناسبی برای پاسخگویی به طلبکاران 

می دانستند . 
زارعیان تاکید کرد : اینجانب شهرداری مهریز در در اوج انفعال کاری تحویل گرفتم زمانی که نه 
پروژه ایی داشت و نه می توانست حقوق کارکنان خود را بدهد ، دقیقا شهرداری مهریز حقوق  3  ماه 

را به پرسنل بدهکار بود  و همه عادت کرده بودند به این وضع و تاخیر در دریافت حقوق !
من برای این ش��هر و ش��هرداری کاری نکرم که اگر کردم وظیفه ام بود و همین بس که هیچگاه 
حقوق پرسنل حتی 1 ساعت هم به تاخیر نیفتاد و شهرداری آنچان اعتباری پیدا نمود که کسی نمی 

توانست بگویید شهرداری بدهکار است .
در مدت خدمت من  تعداد  زیادی پروژه بزرگ  شهری همزمان  جدا از وظایف و برنامه های عادی 
در شهر مهریز آغاز که    تعدادی از    پروژه ها  تکمیل و بقیه نیز بعضا  پیشرفت باالی 70    درصد 

و بعضا پیشرفت 50 درصدی  را داشتند .

ادامه از صفحه اول
زارعیان می گوید : ش��ورای اسالمی شهر 
مهریز در تاریخ 14  آذر ماه از بنده طی نامه 

ایی  از من خواست...
تا ب��رای پاره ایی از توضیحات  تا کمتر از  
چند ساعت دیگر در شورا حاضر باشم  !  یعنی 
کمتر از چند    ساعت برای جمع بندی و دفاع 
بدون استفاده از کلمه استیضاح در متن نامه  
و بعد  جلس��ه با تاخیر در آخر شب تشکیل 
شد و یکی از اعضای شورا گفت:  استعفاء» بده 
وگرنه ما به اجماع رسیدیم که استیضاح کنیم 
و من اس��تعفاء خود را نوشتم اما بعد با خود 
گفتم چرا باید به مردم دروغ گفت و استعفاء 
اجب��اری را پاره کرده و  ع��رض کردم :  من 
از عهدی که به خدمت مردم بستم استعفاء 
نخواهم داد و استیضاح شما بهتر از استعفاء 

خواهد بود .
ش��هردار زارعیان ادامه می ده��د : اما آیا 
ساعت یك و نیم ش��ب در شهرداری مهریز 
زمان اس��تیضاح و عزل شهردار بدون تحویل 

مدارک و اسناد و اموال است.
ش��هردار زارعیان در ادامه سخنان خود از 
بدعتی جدید از شورای شهر می گوید و معتقد 
است اگر شهردار یا هر مسئولی تخلف کرده باشد 
باید به تخلفش رسیدگی شود نه اینکه نیمه شب 

او را عزل کنند و بگویند برو !
زارعیان در س��خنان خود اینطور گفت : 
این چه بدعتی است ، اگر کسی خالفی کند 
خدایی ناکرده به او می گویید برو و دیگر نیا و 
کلید و مدارک و سویچ خودرو را از او میگیرید 
بدون مفاصا حساب ، بدون پیگیری حق مردم 

، بدون محاکمه ....

زارعیان تاکید ک��رد : اگر خالفی صورت 
بگیرید خالف کننده را عزل و به او می گویید 
خداحافظ ؟ یا اینکه دس��تگاه های نظارتی ، 
دس��تگاه ه��ای انتظامی و نظام��ی ، کمیته 
تخلفات و غیره وج��ود دارد و فرآیند قانونی 

طی خواهد شد.
وی همچین در س��ئوالی مطرح نمود که 
چرا ساعت یك و نیم نیمه شب و چرا بصورت 
چراغ خاموش و پنهان کاری کسی که نیمه 
شب خالفکاری را بگیرد فریاد میکند یا به او 

میگوید برو !
و در پایان محمد رضا زارعیان گفت : من 
از همه سپاس��گزارم و کاری نکردم گر کردم 
خدمت بود و اگر سخنی گفتم بخاطر مردم 
ب��ود و  از جم��ع عذر میخواهم م��ردم خود 

بهترین قاضی هستند

یکی از حاش��یه ه��ای جالب مراس��م تودیع 
و معارف ش��هردار مهریز حض��ور مردم  مهریز و 

مسئولین   شهرستان و استان بود 
حضوری که بسیار جلب توجه می کرد ! چه از 
لحاظ کمیت و چه از لحاظ کیفیت ، تمام کسانی 
که موفق به حضور در این مراس��م ش��دند بنا به 
دالیلی چهره های تاثیر گذار شهرس��تان مهریز 

بودند .
در سخنان مس��ئولین در این مراسم از مردم 
زیاد گفته ش��د و در دقایق پایانی جلسه یکی از 

حاضران جلس��ه بلند شد و با معرفی کردن خود 
بعنوان یکی از مردم  گفت میخواهد به ش��هردار 
جدید مهریز خیر مقدم گفته و از ش��هردار سابق 

تقدیر کند .
گرچه این مراس��م که از ساعت 9 صبح آغاز 
شده بود بسیار طوالنی و وقت گیر بود  و تا ظهر  
ادامه داشت اما هرگز  به مردم وقت نرسید و مردم 

بار دیگر درپیچ سخنان مسئولین ناکام ماندند.
البته این شخص بعد از پایان مراسم با سعید 

شایگان شهردار  جدید مهریز گفتگو کرد .

وقتی مردم در پیچ  سخنان مسئولین ناکام میمانند 

نگاهی به سوابق شایگان ، شهردار جدید مهریز

فرماندار مهریز برنامه محوری
 را مهمترین وظیفه مسئوالن شهری دانست

دخیل عباس زارع زاده :

طی بازدید جن��اب آقای دکتر رکنی 
معاون محترم بهبود تولیدات دامی 
وزی��ر جهاد کش��اورزی از ش��رکت 
س��یمرغ ی��زد بعن��وان بزرگتری��ن 
مجتمع مرغداری تخمگذار اس��تان 
با اش��تغالزایی مس��تقیم 243 نفر  
گفت: ش��رکت س��یمرغ بزرگترین 
واحد مرغداری صنعتی می باشد که 
توانسته اس��ت با مدیریت مؤثر و 
ارتقای کیفیت محصوالت تولیدی و 
نیز کاهش هزینه ها بعنوان یکی از 
ش��رکت های زنجیره ای و  سود ده 
بخش کش��اورزی در کشور معرفی 

گردد . 
پس از تعطیلی شرکت سیمرغ یزد 

واقع در روبروی پارک کوهس��تان 
یزد، این شرکت بعنوان بزرگترین 
مجتمع م��رغ تخمگذار در اس��تان 
یزد در س��ال 91 مج��دداً فعالیت 
خود را در منطقه تنگ چنار مهریز 
آغ��از نم��وده ک��ه دارای ظرفیت 
530,000 قطع��ه م��رغ تخمگذار 
قطع��ه   400,000 و  ف��از   2 در 
پرورش پولت و یک واحد کارخانه 
دان ب��ا ظرفی��ت 23,000 تن در 
سال می باشد که دارای سیستم 
های اتوماتیک و ب��ه روز دنیا می 
باش��د . این ش��رکت با اس��تفاده 
از مصال��ح دارای عایق مناس��ب و 
از طرفی با اس��تفاده از  سیستم 
های کم مصرف و انرژی خورشیدی 
توانسته است نس��بت به کاهش 
مص��رف ان��رژی قابل مالحظ��ه ای  

اقدام نماید . 
ش��رکت س��یمرغ یزد طی سال 94 
بعن��وان کارآفری��ن برتر اس��تان و 
کاندیدای کارآفرین برتر کش��ور و 
نیز در س��ال های 91 و 93 بعنوان 
مرغدار نمونه اس��تانی و کاندیدای 

مرغدار نمونه کشوری در سال 94 
و نیز در طی دو س��ال متوالی 92 و 
93 موف��ق به دریاف��ت گواهینامه 
اس��تانی رعای��ت حق��وق مص��رف 

کنندگان شده است .
ش��رکت س��یمرغ واحد یزد دارای 
بزرگترین سیس��تم پخش و توزیع 
زنجیره س��رد تخم مرغ در اس��تان 
می باش��د ک��ه باعث گردی��ده تخم 
مرغ تازه بصورت روزانه در اختیار 

مردم عزیز استان قرار گیرد .
مدیر شرکت سیمرغ 
دکت��ر  آق��ای  ی��زد 
دهقان��ی  وحیدرض��ا 
نمودند  عن��وان  زاده 
در صورت مس��اعدت 
ارگان ه��ای مرتب��ط و 
صدور مجوزهای الزم 
جهت احداث یک واحد 
م��رغ م��ادر تخمگذار 
این ش��رکت حاضر به 
اح��داث این مجموعه 
در کوتاهتری��ن زمان 

ممکن می باشد . 

سیمرغ بزرگترین مجتمع مرغداری تخم گذار استان یزد

عزل و استیضاح به وقت مهریز :

ساعت 1/5 بامداد!
 جناب آقای شایگان 

انتصاب ش�ما را به س�مت شهردار 
مهریز را تبریک گفته و از خدمات 
مهندس  آق�ای  جن�اب  ارزن�ده 

زارعیان تقدیر و تشکر می گردد.
انجمن مدیران صنایع و معادن مهریز

بهترین در مهریز
09353521000   - 32529688 

تصحیح و پوزش
در شماره اول »بشارت اقتصادی« در خبر اعالم لیست کاندیداهای مورد حمایت شورای اصالح طلبان 
استان یزد، نام کاندیدای حوزه تفت و میبد به اشتباه »سیدکمال دهقانی فیروزآبادی« عنوان شده 
بود که بدینوسیله ضمن پوزش، تصحیح می گردد نام صحیح کاندیدای اصالح طلبان در حوزه تفت و 

میبد »دکتر کمال دهقانی فیروزآبادی« است.
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محمدرضا زارعیان

عضو سازمان بین المللی شهرداران صلح جهان
محمد رضا زارعیان ش��هردار سابق مهریز ، 
تنها شهردار مهریز اس��ت که توانست با حکم 
رئیس بین المللی شهرداران صلح جهانی درسال 
93 به عنوان نخس��تین ش��هردار مهریز عضو 

مجمع شهرداران صلح جهانی شود .
سازمان بین المللی ش��هرداران صلح که در 
س��ال 1982 با ابتکار ش��هرداران هیروشیما و 
ناکازاکی ژاپن و با اعالم رس��می س��ازمان ملل 
متحد تاس��یس ش��د، اکنون بالغ بر 6 هزار نفر 

عضو از شهرداران 169 کشور دنیا دارد.
ماتسویی شهردار هیروشیمای ژاپن و رئیس 
سازمان بین المللی ش��هرداران صلح با ارسا ل 
نامه  ای به ش��هردار زارعیان  اظهار امید واری 
ک��رده بود که تا با یاری ش��هرداران عضو این 
س��ازمان و ارتباطات فرهنگی بین شهرداران 
و ش��هروندان در دنیا بتوان گامی برای ترویج 
فرهن��گ صل��ح و دوس��تی و زدودن جنگ و 

خشونت از چهره جهان برداشت و دنیایی پر از صلح و بدون سالح شیمیایی را شاهد بود.
گرچه زارعیان  به دلیل مشغله های کاری در شهرداری مهریز و استیضاحش هرگز نتوانست در 
ژاپن به دیدار ماتسویی شهردار هیروشیمای ژاپن و رئیس سازمان بین المللی شهرداران صلح برود و 

پیام مردم مهریز را به جهان برساند اما این از افتخارات مهریز است و خواهد بود .
دبیرخانه اصلی س��ازمان بین المللی ش��هرداران صلح جهانی در هیروش��یما واقع ش��ده و 
دبیرخانه ش��هرداران ایرانی از س��ال 1387 با همت ش��هردار تهران در محل پارک شهرموزه 

صلح تهران قرار دارد.

تقدیر رئیس شورای شهر مهریز ، نماینده مجلس و معاون سابق استاندار یزد از زارعیان
عملکرد زارعیان از دید مسئولین مهریز

مهریزخاتمبهابادبافقابرکوه

بگفته رییس ش��ورای اسالمی شهر مهریز در دوره شهردار 
زارعیان ماش��ین آالت عمران��ی مورد نیاز ش��هرداری مهریز 

خریداری و تکمیل شده است . 
محسن مروی نام طی سخنان خود در مراسم تودیع و معارفه 
شهردار مهریز ضمن بررسی اجمالی عملکرد شورای اسالمی شهر 
و شهرداری مهریز در دوره شهردار زارعیان به نکات قابل توجهی 
اشاره نمود که می توان آن را تایید عملکرد خوب زارعیان در سمت 

شهرداری مهریز دانست .
 210 hyundai 50 و بیل مکانیکی zl خرید یك دستگاه لودر
با هزینه 13 میلیارد ریال ، خرید یك دستگاه بنز 1921 با هزینه 
مورد نیاز دومیلیارد ریال، تهیه یك دس��تگاه بیل مکانیکی مجهز 
به چکش هیدرولیك جهت کار در معدن سنگ و تهیه یك عدد 

تریلی جهت آبیاری فضای سبزو خرید یك دستگاه مینی لودر با 
هزین��ه ای بالغ بر 900 میلیون ریال ب��رای واحد عمران  از دیگر 
ش��هردار زارعیان بود که رییس شورای اسالمی شهر به آن اشاره 

نمود .
اجرای طرحهای آزاد س��ازی آزادسازی میدان معلم و خیابان 
شهید منتظری و زیر سازی احداث میدان واقع در تقاطع خیابان 
ش��هیدمنتظری و بلوار شهید کعبهو همچنین تکمیل زیرسازی 
خیابان ش��هرک ولی عصر)ع(  از دیگر م��واردی بود که مروی نام 

به آنها اشاره نمود .
انجام پروژه توس��عه تفرجگاه کوه ریگ ، بهسازی پارک کوثر ، 
ساخت پارک محلی ، نوسازی میدان شهید صدوقی  از دیگر پروژه 

های شهرداری مهریز در دوره شهردار زارعیان بوده است .

تکمیل ماشین آالت عمرانی شهرداری در دوره زارعیان
مروی نام  ، رئیس شورای شهر مهریز

شهرس��تان ابرکوه، با برخورداری از مردمانی صبور، 
انقالبی، ش��جاع و خونگرم، س��رزمینی پراس��تعداد و 
پرجاذبه اس��ت که با آثار ارزش��مند طبیعی و تاریخی 
چش��م نواز و ارزش��مند از جمله س��رو چهارهزار ساله 
ابرکوه، مسجد جامع، گنبدعالی، یخچال عظیم خشتی 
و مجموعه تاریخی خانه آقازاده دارای پتانس��یل های 
بسیار باالیی در حوزه گردشگری است که می تواند راه 
را برای تعالی و رونق این خطه عزیز از ایران اس��المی 

هموار سازد. 
ابرک��وه به واس��طه قرار گی��ری در میان ش��هرهای 
توریس��تی، تاریخی و باستانی یزد، اصفهان و شیراز می 
تواند به شهرستانی راهبردی در حوزه گردشگری کشور 
مطرح ش��ده و نقش بس��یار حیاتی و موثری را در حوزه 
گردشگری و توریستی بر عهده گیرد. شکی نیست توجه 
به این مهم، در جلب نظر سرمایه گذاران در توسعه بخش 
گردش��گری ابرکوه و به تبع آن، شتاب گرفتن رونق این 

منطقه سودمند و مثمرثمر خواهد بود.
البته نباید از یاد برد که موقعیت مطلوب و استراتژیك 
ابرکوه در حوزه مسیرهای مواصالتی، یکی از ظرفیت های 
ارزشمند این شهرس��تان برای توسعه و رونق اقتصادی 
اس��ت که در این رابطه، تس��ریع در احداث راه آهن یزد 
– ابرکوه – اقلید باید یکی از مهم ترین اولویت ها باش��د، 
چرا که با توجه به موقعیت ابرکوه به عنوان نقطه اتصال 
استانهای یزد، اصفهان و شیراز، توسعه حوزه حمل و نقل 
ریلی می تواند این دیار تاریخی را به جایگاه مهمی در این 

عرصه ارتقاء دهد.
از س��وی دیگر، ابرکوه در حوزه دامی و کشاورزی نیز 
حرف های بسیاری برای گفتن در منطقه دارد. اگرچه به 
مانند سایر مناطق استان یزد، موضوع آب به چالشی برای 
توسعه کشاورزی این شهرستان بدل شده است اما توسعه 
آبیاریهای نوین و توجه به توسعه کشت های کم آبخواه 
و سودآور می تواند کش��اورزی ابرکوه را رونقی مضاعف 
ببخش��د. توس��عه صنایع تبدیلی و فرآوری محصوالت 
کشاوری و دامی راهکار دیگری است که می تواند ضمن 
ایجاد اش��تغال پایدار برای جوانان عزیز ابرکوهی، منشاء 
تاثیرات نیکویی در رونق همه جامعه این سرزمین باستانی 

باشد.
اما نباید از یاد برد که مهم ترین پتانسیل برای توسعه 
ابرکوه مردمان عالم، سختکوش و والیتمدار ابرکوه است 
که توانسته اند یکی از موفق ترین برنامه های ریشه کنی 
بی سوادی در کشور را به ثبت رسانده و افق روشنی را در 
این رابطه ترسیم نمایند. لذا تکیه بر نیروی انسانی عالم، 
متعهد و کاردان باید به عنوان اصلی ترین محور توسعه در 

شهرستان ابرکوه مدنظر قرار داشته باشد. 
بر هر روی، ابرکوه به عنوان س��رزمین تاریخ و آفتاب، 
می تواند به الگویی درخش��ان در اس��تان و حتی کشور 
تبدیل شده و به واسطه همبستگی همه دوستداران این 
س��رزمین پراستعداد و تاریخی و همت همه مسئوالن و 
متولیان امر با اجرای سیاستهای اصولی و برنامه ریزی های 
دقیق و کارشناس��ی شده به جایگاه حقیقی خود دست 

یابد. به امید آن روز.      

ش��اید بتوان شهرستان بافق را گنجینه ای عظیم از نعمت های 
خدادادی در کویر دانس��ت چرا که این س��رزمین پراس��تعداد در 
عرصه های صنعتی و گردشگری و حتی در بخش کشاورزی و دامی، 
واجد ویژگی های خاص و منحصر به فردی اس��ت که بهره گیری 
درست و کارشناسانه از این پتانسیل ها و توانمندی های ارزشمند، 
می تواند زمینه ساز شکوفایی بیش از پیش این دیار را فراهم سازد.

بافق با برخورداری از معادن غنی، شهرس��تانی مس��تعد برای 
استقرار صنایع جوار معدنی است. این قابلیت ارزشمند خدادادی، 
یکی از مهم ترین عرصه ها برای کمك به ایجاد اش��تغال پایدار در 
منطقه بوده و راه را برای ش��کوفایی این شهرستان، به عنوان یکی 
از مهم ترین قطب های معدنی فراهم می آورد. وجود معادن غنی و 
ارزشمند خدادادی همچون سنگ آهن، فسفات اسفوردی، سرب و 
روی کوشك و اورانیوم ناریگان و ...، مسیر را برای فعالیت و توسعه 
صنایع جوار معدنی هموار نموده اس��ت که باید با شتاب بیشتر در 

این مسیر حرکت کرد.    
تردیدی نیست که موقعیت استراتژیك شهرستان بافق در حوزه 
حمل و نقل ریلی، از فرصت های مناس��ب دیگر، برای توسعه این 
منطقه است. حوزه حمل و نقل، حوزه ای زیربنایی و حیاتی برای 
رش��د و توسعه هر ناحیه به شمار می آید و سرمایه گذاران را برای 
مشارکت در طرح های مختلف توسعه ای شهرستان راغب می کند. 
وجود راه آهن های بافق - تهران، بافق - مش��هد، بافق - اصفهان، 
بافق - بندر عباس و بافق – کرمان، این سامان را در موقعیت خاص 
و منحصرفردی در حوزه حمل و نقل ریلی کشور قرار داده است. لذا 
باید با نگاهی زیرکانه و هنرمندانه، از این قابلیت ارزشمند، به نحو 

شایسته ای در مسیر آبادانی بافق بهره برد. 
اگرچه مردمان س��ختکوش و نجیب این دی��ار، چراغ حیات را 
ب��ا جرعه ای آب و دریای قناعت پیش��گی خویش، در دل این کویر 
سوزان زنده نگه داشته اند اما کشاورزان و دامداران پرتالش بافقی، 
باسختکوش زائد الوصفی، خاک کویر را به زایش حیات و طبیعت 
وادار کرده ان��د به نحوی که این منطقه با تولید محصوالت مرغوب 
در بخش شیالت، نخیالت و پسته، افق دیگری را در مسیر توسعه 
شهرستان گش��وده اند چرا که این استعداد مناسب، زمینه بسیار 
خوبی را برای فعالیت صنایع کش��اورزی و دامپ��روری به ویژه در 

روستاهای بافق فراهم آورده است.    
از سوی دیگر، شهرستان بافق با توجه به موقعیت استراتژیك 
و برخورداری از کویر بکر و زیبا، می تواند بیش از پیش خود را به 
عنوان یکی از قطب های کویرنوردی در کشور مطرح ساخته و در 
عرصه گردشگری، جایگاه ویژه ای را برای خود بگشاید. اما قابلیت 
های گردش��گری بافق، تنها به کویر ختم نمی شود چرا که وجود 
متبرک بارگاه امامزاده عبدا...)ع(، نگین معنوی گرانقدری است که 
در عرصه گردشگری مذهبی حرفهای بسیاری برای گفتن خواهد 
داشت. بارگاه مقدس امام زاده عبدا...)ع( باید به محور اصلی حوزه 
گردشگری بافق تبدیل شود و در پرتو این آستان مقدس، در مسیر 
بازسازی و احیای بافت های تاریخی و همچنین احیا و رونق صنایع 

دستی این شهرستان گام برداشت. 
به هر روی، بافق س��رزمین نخل و آفتاب، دیار معنویت و معدن و 
سامان عشق و ایمان است و مردمان عزیز و سختکوشش حقیتا برازنده 
بهترینها. آنچه که شهرستان بافق را به جایگاه حقیقی خود می رساند 
برنامه ریزی دقیق و مدیریت جهادی است که در کنار نعمت های غنی 
خدادادی و سختکوشی و نجابت مردمانش، این سرزمین را به نمونه و 

الگویی در استان و کشور بدل خواهد کرد. به امید آن روز.

بهاباد، دیار عالمان بزرگ و س��رزمین  طالي زعفران است. 
مردمان عزیز این شهرس��تان، در سختکوش��ي، تدین و قناعت 
پیش��گي زبانزدند و همین سرمایه ارزشمند اجتماعي است که 
امی��د براي رش��د و بالندگي بیش از پیش بهاب��اد را دوچندان 

مي سازد.
بهاباد س��رزمین بکر و باطراوتي است که مي تواند حرفهاي 
بسیاري در عرصه کشاورزي و دامپروري داشته باشد. محصول 
ارزشمند زعفران، که حقیقتا طالي سرخ نامیده مي شود، مي 
تواند فرصت بسیار مغتنمي براي رشد و توسعه عرصه کشاورزي 
بهاباد باش��د. بي تردید فروش این محصول ارزشمند به صورت 
خ��ام، عوای��د چنداني را نصیب این شهرس��تان و کش��اورزان 
پرتالشش نمي کند لذا الزم است با اعمال سیاستهاي اصالحي 
و ارائه مشوقهاي مطلوب به سرمایه گذاران، راه را براي استقرار 
واحدهاي فراوري محصوالت کش��اورزي به ویژه زعفران در این 

منطقه فراهم آورد.
تنها در صورت اس��تقرار صنایع تبدیلي و واحدهاي فراوري 
در منطقه در بخشهاي کشاورزي و دامپروري است که مي توان 
ضمن ایجاد اشتغال پایدار براي جوانان عزیز بهابادي، راه را براي 
افزایش سودآوري کشاورزان و دامپروران بهاباد هموار نمود و آنان 
را به ادامه راه شغل مقدسي که در پیش گرفته اند امیدوار کرد.

اما بهاباد از لحاظ گردشگري نیز داراي پتانسیلها و ظرفیتهاي 
چشمگیري است که باید به نحو شایسته مورد توجه قرار گیرد. 
مقبره عالم بزرگ اسالم مالعبدا... بهابادي، نگین درخشاني است 
که مي تواند به گردشگري بهاباد جان تازه اي ببخشد. توسعه این 
بقعه متبرک، فرصت مناسبي براي رشد گردشگري مذهبي در 
شهرستان بهاباد خواهد بود. البته در این میان، نباید از پتانسیل 
سایر مراکز از جمله بقعه شیخ ضیا الدین، آسیاب آبي، خندق و 
قلعه ها و کوچه هاي تاریخي این ش��هر در کنار موزه ارزشمند 
علوم طبیعي بهاباد، به سادگي گذشت. جلب نظر سرمایه گذاران 
براي مش��ارکت در رونق بخش گردش��گري بهاباد که در حوزه 
گردشگري طبیعي نیز داراي ظرفیتهاي مناسبي مي باشد یکي از 
ضروري ترین اقداماتي است که باید براي رونق این خطه اصیل 

ایران اسالمي پیگیري شود. 
شهرس��تان بهاباد به لحظ برخ��ورداري از مواد معدنی غني از 
جمله زغال سنگ، سنگ آهن و سنگ  مس و ... نیز داراي ظرفیت 
هاي خوب و قابل اعتنایي است که مي تواند در رشد و شکوفایي 
اقتصادي و توسعه پایدار این منطقه بسیار موثر باشد به شرط آن 
که رویکرد “خام فروش��ي” مواد معدني به رویکرد “فرآوري” این 
منابع ارزشمند تغییر یابد تا بتوان با شتاب بیشتر در مسیر تعالي 
بهاباد و رساندن این شهرستان به جایگاه حقیقي خود گام برداشت.

خوشبختانه زیرساخت هاي مناسبي براي توسعه شهرستان 
بهاباد فراهم آمده، اما الزم است با ارائه سیاستهاي تشویقي براي 
جلب مش��ارکت سرمایه گذاران و بخش خصوصي و همچنین 
توجه به توس��عه و استقرار صنایع تبدیلي و فرآوري محصوالت 
دامي و کشاورزي از فرصت هاي موجود در بهاباد به نحو شایسته 

اي بهره برد.
به هر روي، س��رزمین بهاباد، با ظرفیت ها و پتانسیلهاي بي 
ش��ماري که دارد شایسته رشد و تعالي است و این مهم محقق 
نمي گردد جز در سایه همدلي مردم عزیز و سختکوش بهاباد و 
همه مسئوالن و دوستداران این خطه عالم پرور. پس همه باهم 
در مسیر رشد و آباداني بهاباد عزیز بکوشیم و هم پیمان شویم.    

شهرس��تان خاتم ب��ا برخ��ورداری از نعمت های متعدد 
خ��دادادی از جمله اقلیم مطبوع، خاک حاصلخیز و محیط 
زیست ارزش��مند،  نگین درخشانی اس��ت که می تواند در 
زمینه های گردش��گری، محیط زیست، منابع طبیعی و به 
ویژه کش��اورزی حرفهای زیادی برای گفتن داش��ته باشد 
و آن را منطقه اي مناس��ب و مس��تعد براي سرمایه گذاري 

سرمایه گذاران قرار دهد.
تکیه اصلي رونق کشاورزي شهرستان خاتم، به سختکوشي، 
تجرب��ه و کارآمدي کش��اورزان عزیز این خطه اس��ت که با 
کوش��ش بي وقفه خود، کشاورزي این سرزمین را پرطراوت 
نگه داشته اند. بي تردید کشاورزي به عنوان یکي از مهم ترین 
محورهاي توسعه اي خاتم، نیازمند توجه و برنامه ریزي ویژه 
است تا بتوان با بهره گیري بهینه از آب و زمین و همچنین 
جایگزیني کشت هاي کم آبخواه و سودآور، ضمن ارتقاي سطح 
درآمدزایي کشاورزان عزیز، بهترین استفاده را از استعدادهاي 

خدادادي این سرزمین زرخیز برد.
پتانس��یل هاي عظیم شهرس��تان خات��م در عرصه هاي 
کشاورزي و دامپروري با وجود دشت های حاصلخیز هرات و 
مروست و چاهك و کوهستانهای سرزنده و مناطقي همچون 
کرخنگان، توتك، خوانسار و ... مبرهن است و همین مسئله نیز 
رسیدگي و توجه به محور کشاورزي و دامي را در اولویت هاي 
اصلي شهرستان خاتم قرار مي دهد. شاید یکي از مهم ترین 
ضرورتهاي کنوني در شهرستان خاتم، استقرار صنایع جانبي، 
تبدیلي و فرآوري محصوالت مختلف کشاورزي باشد تا از این 
رهگذر بتوان در حفظ حیات روستاها و ایجاد اشتغال پایدار 

روستایي نیز گامهاي مهم و تاثیرگذاري را برداشت.
از سوي دیگر شهرستان خاتم، با برخورداري از آثار طبیعي 
بکر و شاداب، روستاهاي نمونه هدف گردشگري و ابنیه هاي 
مختلف باستاني و تاریخي از قطب هاي گردشگري و به ویژه 

اکوتوریسم است. 
برخورداری از جنگل های بی نظیر طبیعی باغ شادی، باغ 
معدن، الیجمه کرخنگان و جنگل های چنارناز، وجود گونه های 
ارزشمند درحال انقراض به مانند هوبره و آثار تاریخي همچون 
قلعه های تاریخی مروست و ملکی و بقعه هایي همچون بقعه 
شیخ عبداهلل، این شهرس��تان به یکی از مناطق مهم و داراي 
اس��تعداد در حوزه گردش��گری بدل کرده اس��ت. استفاده از 
این قابلیت هاي چش��مگیر در بخش گردشگري و جلب نظر 
س��رمایه گذاران و بخش خصوصي براي مش��ارکت در توسعه 
گردشگري خاتم، وظیفه اي است که باید با همت باالي مردم 

این سامان و تالش همه مسئوالن به آن جامه عمل پوشاند.
قرارگیري شهرستان خاتم در چهار راه مواصالتي استان 
ه��ای فارس، کرم��ان، یزد، بندعب��اس و اصفهان و تکمیل 
واحدهاي بزرگ تولیدي همچون پتروشیمي، خود، مزیت هاي 
ارزش��مند اقتصادي دیگري اس��ت که مي تواند راه را براي 

شکوفایي این سرزمین شاداب و پراستعداد هموار نماید. 
به هر روي، خاتم، سرزمین طراوت و زندگي است و حفظ 
این نگین طبیعي و ارزشمند وظیفه اي است که تنها با اعمال 
برنامه ریزي هاي کارشناسانه و عالمانه و همچنین سختکوشي، 
همبستگي و وحدت همه دوستداران این خطه مستعد محقق 
خواهد ش��د. پس دس��ت به دست هم دهیم به مهر، میهن 

خویش را کنیم آباد ...

شهرستان مهریز، به عنوان گنجینه غنی و ارزشمند تاریخ و طبیعت، 
از دیرباز برای عالقه مندان به عرصه های گردشگری، از جایگاه و بلندآوازی 
بس��یار برخوردار بوده و بی تردید، محور گردش��گری، به عنوان یکی از 
مهم ترین محورهای توسعه ای این خطه پراستعداد ایران اسالمی، در کنار 

سایر پتانسیلها و توانمندی هایش، نیازمند توجه و نگاه ویژه است.
مهریز با برخورداری از آثار طبیعی همچون چشمه تاریخی غربالبیز، 
کوه ریگ، نقوش تخته سنگ ارنان، چشمه یا آب هوهو و برخورداری از 
روستاهای بکر با اقلیم مطبوع و همچنین آثار تاریخی چشم نوازی به مانند 
باغ پهلوان پور، رباط زین الدین، قلعه سریزد و ... می تواند به عنوان یکی 

از قطب های مهم گردشگری در استان یزد و حتی کشور مطرح باشد. 
در کنار آثار غنی تاریخی و طبیعی در شهرس��تان مهریز، جلوه های 
غنی و ریشه دار معنوی در عرصه های فرهنگی این منطقه همچون مراسم 
نخل برداری در مناطق مختلف شهرستان، گنجینه ارزنده ای است که باید 
در مس��یر معرفی آن اهتمام ورزید تا این شهرستان باستانی به جایگاه 

حقیقی خود در عرصه های گردشگری دست یابد.
تردیدی نیست که تعالی بخش گردشگری مهریز، یکی از مهم ترین 
راهکارها برای توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است و می تواند راه را 
برای معرفی قابلیت  و پتانسیل های بیشمار این منطقه و به تبع آن، جلب 
نظر سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در بخشهای مختلف به ویژه عرصه 
گردشگری تاریخی و طبیعی شهرستان مهریز را فراهم آورده و اشتغال زایی 

پایدار و آبادانی این سامان را تسهیل نماید.
از سوي دیگر، نزدیکي مهریز به مرکز استان یزد و وجود مراکز آموزش 
عالي مناس��ب با کادر آموزشي پرتالش و عالم، راه را براي توسعه بخش 
آموزش عالي این شهرس��تان فراهم آورده اس��ت. مهریز مي توان از این 
رهگذر به عنوان یکي از قطب هاي مهم آموزشي در استان مطرح شده و 
از این فرصت، براي معرفي قابلیت ها و توانمندي هاي بیشمار خود بهره 
بسیار گیرد. البته نباید از کنار ظرفیتهاي مهم شهرستان مهریز در حوزه 
کشاورزي و دامي نیز به سادگي گذشت. اگرچه به دلیل معضل کمبود آب، 
اصالح سیستم آبیاري کشاورزي و توجه به توسعه کشت هاي کم آبخواه 

باید در اولویت کاري قرار گیرد. 
در این میان، زیرس��اخت هاي مناسب ایجاد شده در این شهرستان 
از جمله ش��هرک هاي صنعتي و برخورداري خدادادي از معادن غني و 
ارزشمند، یکي دیگر از ظرفیت هاي مهریز براي توسعه در بخش صنعت 
و معدن است، اگرچه در این رابطه باید استقرار صنایع پاک و کم آالینده، 

مدنظر جدي قرار داشته باشد. 
قرار گرفتن شهرس��تان مهریز در مسیر ترانزیت بین المللی کریدور 
شمال � جنوب و همچنین چهار راه ارتباط زمینی کشور، مزیت مهمي 
اس��ت که گسترش متوازن و معقول صنعتي این منطقه را تسهیل مي 
نماید. توسعه صنایع تبدیلی در حوزه هاي کشاورزی و دامی و همچنین 
توجه به گسترش صنایع معدنی، صنایع ذوب روی، تجهیزات الکترونیکی 
و ... با لحاظ کردن همه مالحظات مربوط به حفاظت از محیط زیس��ت 
مطبوع شهرستان، باید از اولویت هاي شهرستان در حوزه صنعت و معدن 
باش��د. البته وجود معادن غنی همچون معدن سرب و روی  مهدی آباد 
بهادران، پتانسیل باارزشي است که مي تواند راه را براي ایجاد اشتغال پایدار 

جوانان عزیز مهریزي هموار نماید.
امید آن که در س��ایه الطاف بی دریغ اله��ی، در پرتو تالش مردمان 
سختکوش و قناعت پیشه این سامان و همدلی و همنوایی مسئوالن خدوم 
شهرستان مهریز، شاهد تعالی روز افزون این دیار مستعد و تاریخی باشیم 
تا با هم افزایی کوشش های بی وقفه همه دوستداران رشد و بالندگی مهریز، 
پهنه ای از همت را، برای رساندن این شهرستان به جایگاه حقیقیش فراهم 

آوریم. به امید آن روز. 

نگاه محمدرضا بابایی ، معاون سابق استاندار یزد به 5 شهرستان

از دیروز تا امروز



اثر مهـرنگاری به دلی طوفـان خیز
خانه مهر و وفـا ساخت و آن شد مهـریز

مهمترین اقدامات صورت گرفته در چند ماه گذشته: * تکمیل 
و بهره برداری از آب نمای پارک گلستان، میدان شهید صدوقی 
و ک��وه ریگ نقش مهمی را در تغییر وضعیت مبلمان ش��هری 
و تقویت روحیه ش��ادابی و نشاط شهروندان ایجاد خواهد کرد. 
* نامگ��ذاری بلوار جاده ی غربالبیز به ن��ام پیامبر اعظم)ص(، 
نام گذاری دو ش��هرک به نام های حضرت امام هادی)ع( و امام 
رضا)ع( و تعیین نام تعدادی از بلوار های ش��هر به نام ش��هدای 
خانواده های دو ش��هید »ش��هیدان گل، ش��فیع، ظهوری« و 
نامگذاری یکی از میادین شهر به نام کتاب گویای توجه شورای 
نامگذاری ب��ه ترویج فرهنگ والیت و امامت، ایثار و ش��هادت 
و کتابخوانی بوده اس��ت. * با تعریض قس��مت هایی از خیابان 
سیدمصطفی خمینی)ره( اقدام قابل توجهی در کاهش مشکالت 
ترافیکی این مسیر برداشته شده است. * ارائه رایگان 12 هزار 
متر مربع موزائیك به ش��هروندان در نقاط مختلف شهر، یکی 
از اقدامات اساس��ی ش��هرداری در تغییر چهره و تبدیل معابر 
به وضعیت مطلوب تر بوده اس��ت. * س��نگ جدول میادین و 
بلوارهای س��طح ش��هر برای اولین در چند سال گذشته رنگ 
آمیزی ش��د. * با هدف ارتقاء سطح نشاط و تحرک کودکان و 
همچنین زیباسازی بوستانها با هزینه 1 میلیارد و 930 میلیون 
ریال  پارک های بهارستان، بهمن، سرو، کوثر، غدیر، ولی عصر، 
گلستان، خیابان دهم فروردین و مهدیه به مجموعه پلی اتیلن 

بازی کودک تجهیز شد. 

فعالیت های بخش عمران
جدول گذاری در مجموع 18348 متر باهزینه تقریبی5 میلیارد 
ریال موزائیك فرش در مجموع 6400 متر مربع  با هزینه تقریبی 
1 میلیارد و پانصد میلیون ریال زیرسازی و آسفالت در مجموع 
76700 متر مربع با هزینه تقریبی  16 میلیارد و 874 میلیون 
ریال اخذ مجوز معدن س��نگ الشه از سازمان منابع طبیعی و 
معادن اس��تان یزد با هدف صرفه جویی در هزینه های ذیربط 
عمرانی و خدمات ش��هری و برداش��ت از آن اخذ مجوز معدن 
شن و ماسه با هدف درآمدزایی شهرداری مهریز جدول گذاری 
بلوار امام علی)ع( و بلوار حد فاصل ش��هرک جوانان تا بلوار امام 
علی به طول 2850 متر جدول گذاری ادامه ی خیابان شهرک 
ش��هید صلواتی بطول 1800 متر جدول گذاری بلوار شهیدان 
ظهوری به طول 2940 متر جدول گذاری بلوار شهیدان شفیع 
به طول 2857 متر جدول گذاری جاده ی ابتدای مسیر غربالبیز 
ب��ه طول 2100 متر جدولگذاری 16 متری طباطبایی به طول 
690 متر جدول گذاری ادامه بلوار شهید محسن زاده )دانشگاه( 
بطول 350 متر جدول گذاری کوچه ی پشت ورزشگاه محصل 
ب��ه طول 160 مت��ر جدول گذاری خیاب��ان حدفاصل مجتمع 
سیدالشهداء تا مهمانسرای فرهنگیان به طول 690 متر جدول 
گ��ذاری کوی موحدین به طول 280 متر جدول گذاری کوچه 
پهلوان تختی و انتهای محله س��لمان بط��ول 299 متر جدول 
گذاری پارک شهرک شهید صلواتی به طول 99 متر آزادسازی، 
تعری��ض و جدول گذاری بل��وار غدیر به طول 922 متر احداث 
وبهس��ازی پارک جنب گلزار شهدای بغداداباد بطول 115 متر 
جدول گذاری خیابان پشت دانشگاه پیام نور به طول 828 متر 
ج��دول گذاری خیابان منتهی به بلوارش��هیدان ظهوری 460 
متر جدول گذاری بلوار امام علی جنب پارک گلس��تان بطول 
420 متر جدول گذاری پشت پارکینگ حسینیه اعظم به طول 
176 مت��ر جدول گذاری خیابان هالل احمر به طول 224 متر 
جدول گذاری پش��ت کوچه چنارک به طول 164 متر  جدول 
گذاری کوی شهید رجایی به طول 169 متر جدولگذاری میدان 
زکات و نماز به طول 700 متر جدول گذاری در معابر مختلف 
شهری 1400 متر تعریض و جدول گذاری خیابان سیدمصطفی 
خمینی )مسیر روبروی مس��جد جامع ولیعصر( و جنب بانك 
انصار بطول 505 متر احداث زمین والیبال س��احلی پارک سرو 
به مساحت 400 متر زیرسازی و آسفالت بلوار شهیدان ظهوری 
بمساحت 18500 متر مربع زیرسازی و آسفالت ابتدای مسیر 
غربالبیز بمساحت 6400 متر مربع زیرسازی و آسفالت فاز اول 
بلوار ش��هیدان ظهوری به مس��احت 3800 مترمربع زیرسازی 
و آس��فالت بلوار غدیر به مساحت 8800 متر مربع زیرسازی و 
آسفالت شهرک موحدین به مساحت 5900 متر مربع زیرسازی 
و آسفالت محله س��لمان به مساحت 1600 متر مربع محوطه 
سازی تفرجگاه کوهریگ )احداث دیوار ساحلی، سکوی نشیمن 
، س��نگ قرش پیاده رو و افزایش آالچیق ( زیرسازی و آسفالت 
بلوار ش��هیدان ظهوری، کوچه مجتمع حضرت سیدالشهدا)ع( 
به مس��احت 3800 متر مربع زیرسازی و آسفالت خیابان ها و 
کوچه های الله ش��هرک شهید رجایی به مساحت 7900 متر 

مربع زیرسازی و آسفالت شهرک شهید بهشتی با مساحت 980 
متر مربع زیرسازی و آسفالت شهرک شهید صلواتی بمساحت 
11700 متر مربع زیرس��ازی و آس��فالت میدان سیدالشهدا به 
مس��احت 650 متر مربع آس��فالت خیابان روبروی آسایشگاه 
س��المندان بمساحت 2800 متر مربع آسفالت قسمتی از بلوار 
مهدیه به مساحت 2600 متر آسفالت محوطه روبروی مسجد 
جامع ولیعصر بمساحت 450 مترمربع، آسفالت مجاور میدان 
توحید و اطراف گلزارشهدای بغدادآباد علیا آسفالت محوطه ی 
روبروی بانك ملی تا بانك صادرات واقع در خیابان سید مصطفی 
خمینی و محوطه ی جلوی مسجد براستین به مساحت 820 
مترمربع احداث میدانهای زکات و نماز به مساحت 15000 متر 
احداث میدان واقع در ابتدای بلوار ش��هیدان ظهوری همکاری 
ش��هرداری در احداث ف��از 2 بلوار امام علی احداث س��رویس 
بهداش��تی پارک های  بهمن، ولی عصر)عج( و غدیر موزاییك 
فرش پیاده روی جلوی پارک گلس��تان ، پارک س��رو، میادین 
سالمت، امام حسن مجتبی)ع(، امام حسین)ع(، شهید صدوقی، 
جنب پارک بهارستان، شهدای استهریج، امام رضا حدوداً 6400 
متر مربع انجام نشست مقدماتی با مالکین زمین های واقع در 
طرح بلوار شهید مفتح )منگاباد( به سمت میدان توحید ساخت 
مخزن آب زیرزمینی شهرک جوانان بظرفیت 1400 متر مکعب 
ساخت دو مخزن آب زیرزمینی کوه ریگ به ظرفیت 400 متر 
مکعب ساخت مخزن آب زیرزمینی میدان امام رضا به ظرفیت 
200 مترمکعب س��اخت مخزن آب زیرزمینی میدان ش��هید 
صدوقی 380 متر مکعب س��اخت مخزن آب زیرزمینی پارک 
گلستان 500 متر مکعب ساخت پارک با وسایل بازی کودکان 
محله آسیاب ریگ ساخت پارک محله ای شهرک شهید رجایی 
محوطه سازی پارک بهارستان، پارک گلستان و پارک ولیعصر 
مرمت و بازس��ازی پارک بهارستان شروع به کار محوطه سازی 
داخلی میدان شهید صدوقی، میدان               امام رضا، پارک 
محله ای خیابان دهم فروردین احداث دیوار ساحلی پارک کوثر 
با اعتباری بالغ بر 2 میلی��ارد ریال  آغاز عملیات عمرانی فاز 2 
پارک کوثر به مس��احت تقریبی  7 هکتار )س��نگ فرش پیاده 
رو ، دیوارچینی جداره ی مسیر رودخانه و ... (  ساماندهی بلوار 
شهرک ش��هید صلواتی )فاز دوم( اتمام عملیات عمرانی فاز 2 
پارک گلستان به مساحت 6000 مترمربع )سکو سازی , احداث 
آبنما و ...(  آغاز عملیات اجرایی خیابان جنب میدان سیدالشهداء 
)مسجد براس��تین( طرح های مشارکتی با میراث فرهنگی در 
محوطه س��ازی مجموعه مهرپادین و حمام می��ان بغدادآباد با 
صرف هزینه ای بالغ بر یك میلیارد و 620 میلیون ریال تحویل 
بیش از 12 هزار متر مربع موزائیك رایگان به مردم برای معابر 
و کوچه های س��طح شهر اجرای دیوار و حصارکشی سپاه واقع 

در ورودی مهریز 

فعالیت های بخش فضای سبز
ایجاد تحول در فضای س��بز و مبلمان شهری با انجام خدمات 
زیر: خرید وس��ائل بازی کودکان از نوع پلی اتیلن با هزینه یك 
میلیارد و 930 میلیون ریال و نصب در پارکهای گلستان، کوثر، 
سرو، تفرجگاه کوهریگ، غدیر، بهمن، بهارستان، ولی عصر نصب 
30 عدد آالچیق در توتستان، کوه ریگ، پارک ولی عصر و پارک 
های سطح شهر با هزینه 1 میلیارد و 200 میلیون ریال محوطه 
س��ازی، چمن کاری و ایج��اد آب نمای پارک ولیعصر با هزینه 
تقریبی دو میلی��ارد و 800 میلیون ریال نصب 41 عدد کباب 
پز در پارک های کوثر، گلستان، ولی عصر و توتستان با هزینه 
100 میلیون ریال آغاز عملیات بهسازی میدان شهید صدوقی 
علف زنی ، کوددهی و هرس درختان پارکها ، میادین و بلوارها 
انتقال چمن کاری کاش��ت شده از محل میدان شهیدصدوقی 
به پارکهای کوثر و گلس��تان اجرای ایزوگام اس��تخر پارک مهر 
همکاری در فضاسازی مجتمع فرهنگی ورزشی بانوان خاکریزی 
و آماده س��ازی بلوار ش��هیدان ظهوری انتقال درختان توت از 
ورودی مهریز و غرس در بلوار ش��هیدان ظهوری اجرای فضای 
سبز میادین 12 دی، سالمت، پرستار و کوه ریگ )گل کاری ، 
چمن کاری و غرس درختان( و میدان س��المت کاشت بیش از 

10 هزار اصله نهال با هزینه 700 میلیون ریال
آماده سازی میدان تفرجگاه کوهریگ و اجرای فضای سبز بلوار 
آن قطره ای نمودن آبیاری بلوار شهید بهشتی واگذاری پارکهای 
گلستان وغدیر ومیادین شهدای گمنام و ولی عصر پرستار امام 
حسین معلم توحید به بخش خصوصی نصب پنجاه عدد صندلی 
سنگی و پنجاه عدد صندلی چوبی داخل پارکهای سطح شهر 
500 میلیون ریال تعمیر و سامان�دهی س�ت های ورزشی نصب 
ش��ده در پارک ها واگذاری پارک های ولی عصر، س��رو، کوثر، 

گلستان و غدیر و میادین ش��هدای گمنام، ولی عصر، پرستار، 
امام حسین، معلم و توحید با هزینه سالیانه 288 میلیون تومان 
ب��ه بخش خصوصی انعقاد قرارداد با بخش خصوصی در زمینه 
اجرای طرح قطره ای نمودن آبیاری بلوار امام علی)ع( با هزینه 

ای معادل دو میلیارد و 550 میلیون ریال

فعالیت های بخش موتوری
خرید یك دستگاه بیل بکهو، خرید یك دستگاه لودر zl 50 و  
بیل مکانیکی hyundai 210 با هزینه 13 میلیارد ریال خرید 
یك دستگاه کارواش شستشوی خودرو، خودروی  آتش نشانی، 
یك دستگاه پمپ باد 750 لیتری، یك دستگاه اتومبیل پراید و 
یك دستگاه موتورسیکلت برای واحد اداری با هزینه   دو میلیارد 
و 870 میلیون ریال پیگیری خرید یك دس��تگاه بنز 1921 با 

هزینه مورد نیاز دومیلیارد ریال 
تهیه یك دس��تگاه بیل مکانیکی مجهز به چکش هیدرولیك 
جهت کار در معدن س��نگ تهیه یك عدد تریلی جهت آبیاری 
فضای سبز تعمیر و راه اندازی یك دستگاه نیسان زامیاد و تبدیل 
آن به تانکر آب تبدیل نیس��ان به ماش��ین جرثقیل و باالبر )در 
دست اقدام( نصب دوربین مداربسته در محل پارکینگ موتوری 
پیگیری اخذ مجوز مزایده ی فروش لودر و بیل مکانیکی فرسوده 
شهرداری انجام مقدمات موردنیاز برای مرمت و بازسازی سقف 
آشیانه های پارکینگ رسیدگی هر روزه به وسائط نقلیه ی دوایر 
مختلف شهرداری تعمیر و راه اندازی دو دستگاه نیسان فرسوده 
تغییر وضعیت کاربری یك دستگاه واتسون آتش نشانی به تانکر 
آب عمرانی مرمت پشت بام مجموعه پارکینگ شهرداری انجام 
اقدام��ات اولیه جهت خریداری جرثقیل، ن��وار نقاله و کانکس 
نگهبانی اجاره س��ه دستگاه بنز ده چرخ کمپرسی نوسازی سه 
دس��تگاه نیس��ان و یك خاور 808 با هزینه 700 میلیون ریال 
تعویض تانکرهای فرس��وده آب اقدامات اولیه جهت خرید سه 
دس��تگاه ده چرخ جهت فضای سبز و عمران مرمت و بازسازی 
واحد سرایداری و نگهبانی پارکینگ کدگذاری تمام وسایل نقلیه 
و موتوری ش��هرداری پیگیری عقد قرارداد با 6 نفر نیروی مورد 

نیاز در واحد موتوری

فعالیت های بخش خدمات شهری
جمع آوری، انتقال و دفن بهداشتی زباله با متوسط روزانه 35 تن 
اتالف سگهای ولگرد به تعداد 194 قالده و دفن بهداشتی آنها 
انعقاد قرارداد با بخش خصوصی به مبلغ ماهیانه 890 میلیون 
ریال با ه��دف ارتقای کمی و کیفی جمع آوری زباله و نظافت 

معابر و نظارت مستمر بر عملکرد کارگران شرکت ذیربط
برنامه ریزی ویژه ی تنظیف معابر شهرک ها و بافت قدیم شهر 
پیگیری جمع آوری و انتقال نخاله های س��اختمانی توس��ط 
مالکین پاکس��ازی پیاده روها از نخاله س��اختمانی، سرشاخه 
درختان و ... مکان یابی و ایجاد محل دفن الشه ی حیوانات لکه 
گیری خیابانها و سایر معابر شهر  به مساحت 8500 متر مربع با 
هزینه ی تقریبی 950 میلیون ریال مرمت و لوله گذاری کانال 
ه��ای آب و نصب دریچه فلزی ایج��اد دیوار خاکی گود زباله با 
اعتباری بالغ بر 250 میلیون ریال تهیه 100 عدد سطل زباله با 
هزینه 500 میلیون ریال و 25 مخزن زباله ثابت و سیار با هزینه 

175 میلیون ریال 

فعالیت های بخش روابط عمومی
تهیه و ارسال پیامك به پرسنل شهرداری و مخاطبین  درج اخبار 
شهرداری در خبرگزاری، سایت ها و نشریات محلی تهیه گزارش 
عملکرد و انتشار آن در رسانه های استان و شهرستان برگزاری 
نشست بافت فرسوده با حضور مسئولین و کارشناسان  برگزاری 
نشست خبری شهردار محترم باخبرنگاران جراید  تشکیل جلسه 
ی شورای نامگذاری معابر و میادین سطح شهر تجهیز پارکهای 
کوهریگ و گلستان به سیستم صوتی نصب پرچم و میل پرچم 
در میادین اصلی ش��هر      اعزام پرس��نل شهرداری به مشهد 
مق��دس نام گذاری بیش از ص��د کوچه و نصب تابلو نامگذاری 
ش��هرک امام رضا)ع( و خیابان های مجاور با نصب تابلو تجهیز 

  3g کلیه پارک ها به اینترنت

فعالیت های بخش آتش نشانی
ب��ا انجام روزانه بصورت میانگین یك عملیات حضور در صحنه 
های مختلف تص��ادف ، آبگرفتگ��ی و ...  در مجموع 95 مورد 
ش��رکت در 498 مورد حوادث و نج��ات، اطفای حریق نجات 
مصدومین )تصادف س��قوط در چاه و نج��ات حیوانات اهلی و 

وحشی( 40 مورد پیگیری افزایش سه دستگاه خودروی آتش 
نش��انی )در دس��ت اقدام( برگزاری کالسهای اطفای حریق در 
محل م��دارس و ادارات مختلف اجرای س��قف پارکینگ آتش 
نشانی برگزاری مراسم روز آتش نشانی و ایمنی با انجام مانور ، 
حضور پرسنل در محل نماز جمعه و نشست کارکنان با فرماندار 
، ش��هردار ، اعضای شورای اسالمی شهر و اهدای لوح تقدیر به 
پرس��نل حفر چاه در محل آتش نشانی بمنظور تمرین پرسنل 
ذیربط تهیه یك دستگاه ست هیدرولیك جهت حوادث امداد و 
نجات و یك دستگاه خودرو ایسوز و آتش نشانی احداث آشیانه 
ماشین آالت پیگیری جذب خودرو پیشرو آتش نشانی اعزام 4 
نفر از پرس��نل جهت آموزش غواصی و دعوت از مربیان اطفای 
حریق، تصادفات و ... جهت آموزش پرسنل آتش نشانی از استان 
برگزاری کالس های آموزش اطفای حریق در ادارات و مدارس 
برگزاری نمایشگاه آتش نشانی در محل مسجد جامع ولی عصر و 
شهرداری مهریز برنامه ریزی و پیگیری بیمه آتش سوزی منازل 
شهروندان خرید یك عدد تلویزیون 42 اینچ LED جهت آتش 
نش��انی ساخت درب های کنترلی آتش نشانی شماره 2 خرید 
یك دستگاه کامپیوتر و اتصال به اتوماسیون اداری نصب دوربین 

مدار بسته مقدمات خرید یك دستگاه ماشین آتش نشانی

فعالیت های بخش حمل و نقل و ترافیک
انجام خدمات در بخش حمل و نقل  و ترافیك با هزینه ای بیش 
از 2 میلیارد و 210 میلیون ریال موزاییك فرش 31 ایس��تگاه 
حمل و نقل درون شهری به متراژ  600 متر مربع و هزینه ای 
بالغ بر 310 میلیون ریال احداث ایستگاههای جدید حمل و نقل 
درون ش��هری در میادین توحید، امام حسین، امام رضا، جنب 
ورزش��گاه محص��ل و خیاب��ان              22 بهمن به مبلغ 15 
میلیون ریال خط کشی ترافیکی بیش از 20 مدرسه در سطح 
ش��هر با هزینه   50 میلیون ریال برگزاری دو مانور موتوری با 
حضور وسائط نقلیه ی عمومی درون شهری به مناسبت 26 آذر 

ماه روز حمل و نقل 
تجهیز ایستگاههای حمل و نقل درون شهری به 300 صندلی 
فایبرگالس با هزینه 200 میلیون ریال ایجاد سرعت گیر در معابر 
موردنیاز به تعداد بیش از 15 مورد با توجه به مصوبه ی شورای 
ترافیك و هزینه یك میلیارد ریال نظارت بر عملکرد تعداد 305 
وس��یله نقلیه عمومی درون شهری  رنگ آمیزی ایستگاههای 
حم��ل و نقل درون ش��هری به مبلغ 85 میلی��ون ریال نصب 
تعدادی استوانه ی ترافیکی در مکان های موردنیاز با هزینه 100 
میلی��ون ریال صدور و تمدید دفترچه ی رانن��دگان حم��ل و 
ن��قل درون شهری صدور مجوز تاکسی تلفنی بانوان در روستای 
مدوار راه اندازی دومین مرکز حمل و نقل به تجهیزات بی سیم 
ساماندهی سرویس های مدارس سطح شهر برای نخستین بار 
نقل و انتقال دانش آموزان به مراسم نماز جمعه ساماندهی بیش 
از 1500 دس��تگاه وانت بار شهری و روستایی راه اندازی مسیر 
دوم نقل و انتقال مسافران مهریز به یزد از محل میدان توحید 
به طرف بلوار امام علی بصورت آزمایشی سرویس دهی رایگان 
ش��رکت کنندگان در مراسم راهپیمایی روز قدس و 22 بهمن 
س��اماندهی 31 ایستگاه خط واحد در سطح شهر با نصب ورق 
های پلی کربنات به مبلغ 310 میلیون ریال جداس��ازی مسیر 
رفت و برگشت خیابان مجتمع حضرت سیدالشهدا )ع(به مبلغ 
80 میلیون ریال اهدای 52 حلقه الستیك به تاکسی های درون 

شهری مهریز به مبلغ 60 میلیون ریال 

فعالیت های دایره ساختمان
آزادس��ازی و تملك اراضی واقع در طرح: میدان سیدالشهداء به 
مساحت 800 مترمربع با هزینه 2 میلیارد و 400 میلیون ریال، 
بلوار ش��هید صدوقی )کوهریگ( به مساحت 9700 مترمربع با 
هزینه یك میلیارد و 500 میلیون ریال، بلوار ش��هید منتظری و 
میدان حضرت ابوالفضل به مساحت 5900 متر با هزینه 1 میلیارد 
و 800 میلیون ریال ، بلوار غدیر به مس��احت 1300 مترمربع با 
هزینه 300 میلیون ریال، کوچه ی س��نگ تراشی مزویرآباد به 
مساحت 500 مترمربع با هزینه 150 میلیون ریال و خیابان دهم 
فروردین به مس��احت 2500 مترمربع با هزینه 6 میلیارد ریال. 
زمین معوض: پیگیری و انعقاد قرارداد واگذاری زمین ش��هرک 
جوانان با اداره ی کل راه و شهرسازی یزد به مساحت 35 هکتار 
با صرف هزینه 15 میلیارد ریال پیگیری و انعقاد قرارداد واگذاری 
زمین شهرک شهید بهشتی به تعداد 24 قطعه  پیگیری و انعقاد 
قرارداد واگذاری زمین برای ایجاد فضای سبز واقعدر جنب شهرک 
جوانان به مس��احت 17 هکتار پیگیری و انعقاد قرارداد واگذاری 
34 قطعه زمین شهرک موحدین تخلفات ساختمانی: رسیدگی 
به تخلفات ساختمانی و تشکیل پرونده به تعداد 221 فقره و طرح 
در کمیسیون ماده ی صد  آرای جریمه 218 فقره، آرای تخریب 
و ... 3 فقره پاس��خ به درخواس��تهای مراجعین در زمینه ی عدم 
خالفی و پایان کار س��اختمان و تفکیك و افراز و حفاری صدور 
11 ع��دد گواهی عدم خالفی ، ص��دور 8 عدد گواهی پایان کار، 
جواب اس��تعالم 350 مورد از دفترخانه، جواب استعالم برق 85 
مورد، جواب استعالم آب 31 مورد، جواب استعالم گاز11 مورد،  
مشخص نمودن بر و کف 9 مورد، پرونده کمیسیون ماده صد 39 

مورد، توافق ها در خیابان ها ومیدان های سطح شهر 35 مورد

گزارش بخش مالی
وضعیت منابع شهرداری مهریز از مهر ماه سال 1392 تا پایان 
مرداد 1394 در مقایس��ه با دو س��ال قبل از آن بدین شرح می 

باشد:

گزارش بخش درآمد
محاسبه عوارض کسب وپیشه و مکاتبه و پیگیری 295 پرونده 
جه��ت وصول عوارض، که از این تعداد 125 پرونده نس��بت به 
پرداخ��ت  مبلغ 337 میلیون و 500 هزار ریال اقدام نموده اند. 
پیگیری و تشکیل جلسه کمیسیون ماده 77 ، بررسی 28 پرونده 
و صدور رای در کمیس��یون م��اده 77 ارجاع 7 پرونده به علت 
عدم پرداخت جهت اجرای رای به واحد حقوقی وصولی جریمه 
کمیسیون ماده صد به تعداد 112 پرونده به مبلغ یك میلیارد و 
537 میلیون و 408 هزار و 805 ریال وصولی عوارض خودرو به 

مبلغ 840 میلیون و 985 هزار ریال

فعالیت های بخش تاسیسات و روشنایی
  ص��رف هزینه ای بیش از 30 میلیارد و 420 میلیون ریال در 
خرید تجهیزات تاسیسات و روشنایی نصب 17 عدد برج نور در 
امامزاده غیاث الدین، حسینیه اعظم، کوه ریگ، میدان زکات و 
نماز، پارک های ولی عصر، غدیر، پارک و گلستان و میادین ولی 
عصر، امام حسن مجتبی و امام رضا با هزینه 2 میلیارد و 400 
میلی��ون ریال      نصب 79 پایه چ��راغ 12 متری برای تامین 
روشنایی فاز دوم بلوار غدیر، بلوار شهید محسن زاده، بلوار شهید 
ظهوری، بلوار مهدیه، بلوار پارک کوثر، پارک گلس��تان، افزایش 
روش��نایی گلزار شهدای شاه صفی ا... ، پارکینگ عمومی پارک 
کوث��ر به هزینه ای بالغ بر 2 میلیارد و 370 میلیون ریال نصب 
80 پایه چراغ 12 متری برای تامین روشنایی فاز اول بلوار امام 
علی و 240 پایه چراغ 12 متری برای تامین روش��نایی فاز دوم 
بلوار ام��ام علی با هزینه ای بالغ بر 9 میلی��ارد و 600 میلیون 
ری��ال نصب 506 عدد چراغ های پایه کوتاه برای زیباس��ازی و 
روشنایی پارک کوثر، بلوار شهید بهشتی، پارک ولی عصر، میدان 
امام حسین، بلوار ورودی تفرجگاه کوهریگ، میدان امام حسن 
مجتبی ،پارک سرو و بلوار جنب پارک غدیر با هزینه ای بالغ بر 9 
میلیارد و 740 میلیون ریال روشنایی بلوار شهرک شهید صلواتی 
و اقدامات نهایی برای تکمیل روشنایی بلوار امام علی)ع( نصب 
70 عدد چراغ دو متری پارکی در محل پارک کوثر همراه با کابل 
کشی و نصب تابلو برق به هزینه ای بالغ بر 650 میلیون ریال    

   احداث ش��بکه ی برق 20 کیلو وات ش��هرک جوانان به طول 3 
کیلومتر، بلوار امام علی به طول 2 کیلومتر همراه با نصب ترانس 100 
کیلو وات، و شبکه ی برق 20 کیلو وات بلوار ورودی شهرک شهید 
موحدین با هزینه ای بالغ بر 650 میلیون ریال کابل کشی میادین 
امام رضا، پرستار، کوهریگ، زکات و نماز، امام حسن مجتبی و پارک 
های گلستان، کوثر، ولیعصر و سرو به متراژ 18 هزار متر با هزینه ای 
بالغ بر 3 میلیارد و 600 میلیون ریال جمع آوری تیرهای برق نصب 
شده در پارک گلستان و کوثر و نصب در مکانهای مورد نیاز سرویس 
و ساماندهی برج های نور نصب شده و تعویض کابل های فرسوده 
پارک های سطح شهر لوله کشی پارک ولی عصر و میادین زکات 
و نماز همراه با نصب تأسیسات مورد نیاز با هزینه ای بالغ بر 150 
میلیون ریال       لوله کشی و آبرسانی تفرجگاه کوهریگ )مخزن 
بلوار و سرویس های بهداشتی( با هزینه ای بالغ بر 800 میلیون ریال 
نصب پمپ آبنمای پارک کوثر، میدان معلم و توحید همراه با لوله 
کشی تأمین آب آشامیدنی با هزینه ای بالغ بر 280 میلیون ریال لوله 
کشی و راه اندازی مخزن آب تفرجگاه کوهریگ، شهرک جوانان، 
میدان شهید صدوقی، پارک گلستان، میدان امام رضا)ع( با هزینه ای 
بالغ بر 680 میلیون ریال لوله کشی آب آشامیدنی پارک های الله، 
سرو و ولیعصر همراه با نصب شیرآالت موردنیاز و لوله کشی فضای 
سبز بلوار امام خمینی)ره( حد فاصل تأمین اجتماعی تا ورودی نصب 
موتور پمپ و راه اندازی تانکر آب آبرس��انی واحد عمران راه اندازی 
آبنمای پارک سرو همراه با نصب موتور پمپ و تعویض لوله های 
ذیربط لوله کشی آب آشامیدنی پارک سرو و تأمین آب غرقابی پارک 

با هزینه ای بالغ بر 180 میلیون ریال 

فعالیت های بخش فناوری اطالعات
راه اندازی سیستم یکپارچه اتوماسیون اداری، مالی، حسابداری، 
حق��وق و دس��تمزد، انبار و اموال  به مبل��غ 450 میلیون ریال 
تامین تجهیزات جهت مجازی س��ازی س��رورهای شهرداری و 
انجام تنظیمات و راه اندازی آن خریداری و تجهیز ش��هرداری 
به سیستم کامپیوتری تجهیز شهرداری، پارکینگ و آتش نشانی 
به دوربین مداربسته همکاری در زمینه آموزش اتوماسیون اداری 
به پرس��نل همکاری در مدیریت امنیت اطالعات )ویروسیابی 
سیستمها، ایجاد سطح دسترسی کاربران( پشتیبانی و نگهداری 
سخت افزاری، نصب پیش نیازها جهت اجراو تغییر ورژن کلیه 
نرم افزارها پشتیبانی وب سایت شهرداری ارتباط بین ساختمان 
ش��هرداری و آتش نش��انی از طریق آنتن بی س��یم راه اندازی 

اینترنت شهری

فعالیت های بخش اداری
جذب 5 نفر نیروی شرکتی در واحدخدمات شهری، فضای سبز 
و موت��وری جذب 17 نفر نیرو بصورت پیمانکاری در واحدهای 
فضای س��بز، نگهبانی و تخلفات ثبت نامه های وارده و صادره 
متوس��ط روزانه 52 فقره ، ارجاع به واحدهای ذیربط و بایگانی 
نمودن آنها پیگیری ثبت نام کارمندان رسمی و پیمانی در سامانه 
یکپارچه ی نیروی انس��انی با هدف اختصاص شماره مستخدم 
پیگیری حضور غیاب پرس��نل توسط برنامه اتوماسیون داخلی 

فرزین
در پایان از همکاری، همراهی و تعامل سازنده ادارات و نهادهای 

دولتی مهریز صمیمانه سپاسگذارم.
www.mrzareian.ir  :سایت شخصی محمدرضا زارعیان
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محمد رضا بابایی، معاون س�ابق استاندار 
ی�زد و رییس هیئت مدیره بندر خش�ک 
پیشگامان در حال حاضر کاندید انتخابات 
مجلس شورای اس�امی از حوزه مهریز، 
بافق و خاتم اس�ت. روزنه بمناسبت دهه 
فجر با وی مصاحبه اختصاصی کرده است 

که در ادامه می خوانید. 
دهه فجر ی�ادآور پیروزی انقاب اس�ت. 
انقابی که پ�س از پیروزی، درگیر جنگ 
تحمیلی ش�د. ش�ما به عن�وان یک�ی از 
ایثارگ�ران ک�ه در دفاع مق�دس حضور 
داشته و چند س�ال نیز اسیر بوده اید، در 
مورد آن روزه�ا بگویید که چگونه ایامی 

بود؟
امام خمینی)ره( انس��ان برجسته و بزرگی 
ب��ود که کار عظیم و بزرگی را به ثمر رس��اند 
و در مقابل��ه با ظلم و س��تم دوران پهلوی با 
درای��ت و فهم عمیق حرکتی را در این عرصه 
آغ��از کرد. اگر چه رهب��ری و مرجعیت دینی 
گامی مهم برداش��ت، اما به پشتوانه ملت این 
امر میس��ر گردید و بای��د از بزرگی و عظمت 
مردم ای��ران به عن��وان حامی��ان انقالب نیز 
ی��اد کنی��م وگرنه ای��ن حرکت به س��رانجام 

نمی رسید.
انقالب های زیادی در دل تاریخ اتفاق افتاده 
است که به ثمر ننشست چرا که یا رهبری بزرگ 
نداش��تند و یا ملتی پشتوانه رهبری آن انقالب 
نبود. ملت ایران در انقالب، رهبری بزرگ داشت 
و توانس��ت با هم��ت واالی خود، انق��الب را به 
پیروزی رساند. بعد از انقالب هم در حادثه های 
مختلف همچ��ون دفاع مقدس، ایس��تادگی و 
مقاومت کرد. ملت بزرگ ایران 200 هزار شهید 

به این انقالب تقدیم کرد.

در دوران اس�ارت چگونه ایام دهه فجر را 
گرامی می داشتید؟ 

در زمان اس��ارت هم ده��ه فجرها را گرامی 
می داشتیم و در شادی ملت شریک می شدیم.  
هرچند امکاناتی نب��ود اما در 8 دهه فجری که 
در اس��ارت بودیم توانستیم به میمنت این ایام 
جش��نی بگیریم و بچه ها تاتر و نمایش تمرین 
اجرا می کردند، سرود می خواندند و به عیادت 

بیماران و مجروحان می رفتند.
در هر صورت در این ش��ادی ها سهیم بودیم 
و واقع��ا در آن زم��ان یک همدل��ی خوبی بین 
اسراء حاکم بود. کاش دوباره به آن روزها برمی 

گش��تیم و در همدلی، پررنگ تر از امروز ظاهر 
می ش��دیم. در حالی که دش��منان از راه تفرقه 
نفوذ پیدا می کنند، درآن روزها هیچ گاه نقطه 
ضعفی به عراق��ی ها نمی دادیم و هیچ بحث و 
تفرقه ای نداش��تیم. امام خمینی)ره( حرکتی 
بزرگ را آغ��از کرد که از وحدت مردم به نتایج 

خوب رسید.
 وحدت می تواند به پیش��رفت کشور کمک 
کند اما اگر جناح بندی ها موجب تفرقه شود می 
تواند برای دش��منان دارای منافع زیادی باشد. 
در دوران انق��الب و جنگ در جهت آرمان امام 
گام برداشتیم و به همه آحاد ملت و سیاسیون 
توصیه می کنم فراجناحی عمل کنند تا بتوانیم 

وحدت داشته باشیم.
 به عش��ق والی��ت و میهن، قدم در مس��یر 
انتخابات گذاش��ته ام و امی��دوارم ضمن احترام 
به همه جناح های سیاس��ی، ش��اهد انسجام و 
همدلی میان جناجها باش��یم و بر این باورم که 
همه نسبت به اصول باید پایبند باشند. دشمنان 
دس��ت از توطئه بر نمی دارند، بنابراین  نباید با 
تفرقه و چند دس��تگی به اهداف دشمن کمک 

کنیم.

از دوران اسارت چه خاطراتی دارید؟
دوران اس��ارت ممل��و از خاط��ره اس��ت که 
عمده ترین آن، وحدت و یکدلی اس��راء اس��ت. 
ب��ا کمترین امکان��ات تصویر ام��ام را بر پتو به 
وس��یله صابون نقاشی می کردیم که در یکی از 
بازدیدها، وقتی سرباز عراقی آمد و متوجه عکس 
امام ش��د، سربازهای اردوگاه سراسیمه آمدند و 
از ما خواس��تند تا عکس امام را پایین بیاوریم. 
رزمندگان حتی در اس��ارت نیز بر سر ارزشهای 
خود باقی ماندند، از این رو اگر اسرای ایرانی در 
اسارت هم بودند دس��ت از آرمان های امام که 
برگرفته از تعالیم دینی و اس��المی است، دست 

بر نمی داشتند.
 ام��روز نیز باید دس��ت از آرم��ان های خود 
برنداری��م و از هر عاملی ک��ه موجب تفرقه می 
ش��ود پرهیز کنیم.  نباید به ک��دورت ها دامن 
بزنیم بلکه بستری برای تداوم انقالب در مسیر 
توسعه و رفاه و نشاط مردم ایجاد کنیم. دشمن 
در مقابله با انقالب، توطئه هایی را در نظر دارد. 
الزم اس��ت چه در برج��ام و چه در عرصه های 
سیاسی مراقب توطئه های دشمن باشیم و همه 
دوش��ادوش هم در جهت حل مشکالت تالش 

کنیم.

 ش�ما س�الها مدی�ر اجرای�ی بوده ای�د و 
آشنایی خوبی با مس�ادل مختلف دارید. 
چه عواملی م�ی تواند زمین�ه همدلی را 
در م�ردم به وجود آورد؟ چرا هنوز زمینه 
وحدت آح�اد جامع�ه همانند ده�ه اول 

انقاب ایجاد نشده است؟
تنها  در سایه یکپارچگی و انسجام و وحدت 
است که منافع ملی حفظ می شود. همواره  در 
طول تاریخ هرگاه انس��جام نداش��ته ایم، لطمه 
خورده ای��م. بای��د کمک کنیم م��واردی که به 
یکپارچگی لطمه می زند را سر و سامان دهیم و 
ببینیم نقطه مشکل زا  در نبود وحدت کجاست.

یکی از مواردی که در سالهای گذشته باعث 
شده تا برخی از مردم فکر کنند به آنها ظلم شده 
است،  نحوه تقس��یم بندی حوزه های انتخابیه 
مجلس ش��ورای اسالمی است که که ریشه آن 

به گذشته بر می گردد.
در ح��ال حاضر برای 5 شهرس��تان با تعدد 
مناطق و گس��تردگی روس��تایی و ش��هری و 
مش��کالت عدیده ای که دارد تنها یک نماینده 

تعیین شده اس��ت، همچنین برای حوزه یزد و 
اشکذر که دارای گس��ترگی بسیاری است هم 
فقط یک نماینده در مجلس در نظر گرفته شده 
اس��ت. این موضوع سبب توس��عه نامتوازن این 
مناطق می شود. دولت هدفی را در مورد توازن 
و آمایش سرزمینی داشت که هنوز تحقق نیافته 
است و برخی از مناطق بواسطه این بی عدالتی 
در تعیین حوزه های انتخاباتی، رشد نکرده اند.

در این باره چه راهکاری مد نظر شماست؟
 باید کاری کرد که به میانگین کشوری دست 
یافت. البته هنوز ابزار الزم فراهم نیس��ت. برای 
توسعه متوازن  مناطق باید به اصالح حوزه های 
انتخابی پرداخت ت��ا وضعیت عادالنه تری پیدا 
کنیم. نیاز است بر اساس گستردگی جغرافیایی، 
تع��داد جمعیت، میزان توس��عه و عوامل دیگر 

حوزه های انتخابیه تقسیم بندی شود.

در بخش اقتصاد و صنعت چگونه می توان 
به توازن رس�ید و ش�اهد توسعه مناطق 

محروم بود؟
در بخش نخس��ت باید تقسیم بندی منابع 
بودجه ای و زیرس��اخت های توس��عه را در کل 
کشور عادالنه کنیم. باید بر اساس ظرفیت های 
هر منطقه و با نگاهی اقتصادی، کارآفرینی ایجاد 
شود و شاخص های رفاه و توسعه محقق گردد. 

راهکاره�ای تخصصی ت�وازن در اقتصاد 
چیست؟

اگر س��رمایه گذاری بخواهد در بخش های 
صنعتی س��رمایه گذاری کند، در دریافت وام و 
تسهیالت با یک میزان سود و بهره بانکی مواجه 
هستیم در حالی که سود بانکی در مراکز استان 
ها با مناطق دورافتاده و محروم نباید یکس��ان 
باشد تا انگیزه الزم برای حضور سرمایه گذاران 

در مناطق محروم فراهم باشد.
از طرفی معافیت های مالیاتی 5 ساله نیز در 
همه مناطق یکس��ان است در حالی که باید در 
مناط��ق کم برخوردار معافیت های مالیاتی 15 
ساله اتخاذ ش��ود. همچنین یکی از موانع مهم 
در نبود رش��د متوازن اقتصادی، ناعادالنه بودن 
قیمت زمین اس��ت. یعن��ی در مناطق مرکزی 
استان زمین با ارزش افزوده باالتری مواجه است 
و رغبتی برای سرمایه گذاری در مناطق محروم 

وجود ندارد. 
 اگر در عرصه های اقتصادی، توازن را ایجاد 
نکنیم، اشتغال ایجاد نمی شود و به توسعه نیز 
دس��ت پیدا نمی کنیم و هر روز شاهد افزایش 
مهاجرت از ش��هرهای کوچک و روس��تاهای 
دورافتاده به س��مت مراکز اس��تان ها خواهیم 
ب��ود. در برخی از موارد با ضع��ف در قوانین و 
یا نقصان در اجرای قوانین مواجه هس��تیم که 
توازن را دش��وار می سازد. به ویژه در شرایطی 
ک��ه با افت آبهای زیر زمین��ی و کاهش منابع 
طبیعی مواجه ایم، الزم اس��ت در جهت توازن 

گام برداریم.
در مناط��ق کوچک و کم برخ��وردار دارای 
ظرفیت های کشاورزی بوده ایم که در سالهای 
اخیر انگی��زه و رغبت ب��رای تولید محصوالت 
کش��اورزی به واسطه مشکالت، کم شده است. 
همه اتفاقات دس��ت در دس��ت هم می دهد تا 
مشکالت مناطق غیر توس��عه یافته را افزایش 
دهد و بی عدالتی در توس��عه داشته باشیم.چرا 
که منابعی که صرف توسعه اقتصادی می شود 
در مناطق توسعه یافته بیشتر صرف می گردد 
و زیرساختهای الزم فراهم تر از مناطق محروم 

است. ضمن اینکه تفاوت های زیادی در مشوق 
های اقتصادی در مناط��ق مختلف وجود دارد 
بطوری که روز به روز بر توس��عه مناطق توسعه 

یافته می افزاید.

در روند توس�عه با چه مش�کاتی روبرو 
هستیم؟

هم��ان طور که گفته ش��د در کمبود منابع 
و آبهای زیر زمینی با مش��کالت زیادی مواجه 
هستیم که در مناطق کم برخوردار این مشکالت 
به مراتب بیشتر است. یکی از زیرساختهای مهم 
در جه��ت رونق اقتصادی بحث آب اس��ت. در 
بحث انتقال آب به استان یزد فقط چند نقطه از 
استان بر خوردار می شدند که با مصوبه ای که 
از دولت اخذ کردیم، 9 شهرستان دیگر استان را 
هم تحت شعاع قرار داده ایم، چرا که مناطق کم 
برخوردار نیز باید از این ش��رایط بهرمند شوند. 
هرچند ب��ا واکنش هایی مواج��ه بودیم اما در 

دولت قبل طرح آبرسانی انجام شد.
در بحث مالیاتی و عوارض نیز با مش��کالتی 
مواجه هس��تیم به ط��وری که مناط��ق دارای 
مع��دن و ظرفیت های اقتص��ادی و واحدهای 
آالین��ده باید ارزش افزوده و مالیات بپردازند اما 
در مناطقی که ظرفیت های کشاورزی دارند از 
پرداخ��ت مالیات معاف هس��تند. ما قبال قانون 
تجمیع عوارض داش��تیم که نس��بت به توسعه 
یافتگی ها باید توزیع ش��ود اما مصوبه جدید به 
گونه ای تدوین ش��ده که مشوق ها به مناطق 
برخوردار تر می رسد. در این باره شاهد هستیم 
که در مناطق که کشاورزی وجود دارد به دلیل 
معافیت های مالیاتی، زیرس��اختاهای شهری با 
مشکالت زیادی مواجه است و عاید شهرداری ها 
گاهی به 400 میلیون تومان در سال می رسد، 
اما معافیت در مناطق صنعتی کمتر اس��ت و تا 
60 میلیارد تومان هم عوارض پرداخت می شود 
ک��ه در این خصوص باید بازنگری صورت گیرد 
چرا که ساکنین مناطق محروم به دلیل اینگونه 
تبعیض ها با مشکالت اقتصادی دست به گریبان 

باشد.

دراین ش�رایط وحدت چگونه به دس�ت 
می  آید؟

با همه کمبودها و مش��کالت باید در جهت 
وحدت  و انسجام گام برداشت چرا که با همین 
وح��دت می توان بر مش��کالت فائق آمد و به 

موفقیت و توسعه کشور دست یافت.

بی عدالتی ها مانع توسعه مناطق محروم شده است

دانش ، تجربه 
و تخصص

محـور 
پیشرفت

و آبادانی

اهداف و برنامه ها :
1- به�ره گیری از تمامی ت�وان و تجربیات مدیریت قبلی در 
استان )تجارب حداقل 20 ساله در مدیریت استان( در جهت 

ساختن استانی آباد و پیشرفته
2- تعامل گسترده و همه جانبه با مدیران ارشد وزارتخانه ها 
و دس�تگاه های ملی به ویژه سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
کشور در جهت بهره مندی حداکثری شهرستان های حوزه 

انتخابیه از امکانات و بودجه های ملی
3-  تعامل با مدیریت ارشد استان و مدیران اجرایی استانی به 
منظور تسریع در روند محرومیت زدایی و پیشرفت شهرستان 

های حوزه انتخابیه
4- ت�اش در جهت رفع محرومیت ح�وزه انتخابیه و ایجاد 

تعادل و توازن بین مناطق مختلف استان
5- پیگیری جهت تقویت اعتبارات عمرانی اس�تانی و ملی 

شهرستان های حوزه انتخابیه
6- رایزنی و تعامل با نخبگان مقیم و غیر مقیم شهرس�تان 
های حوزه انتخابیه در جهت استفاده از ظرفیت و نظرات آنها 

در فرآیند توسعه شهرستان ها
7- شناس�ایی فرصت های س�رمایه گذاری ح�وزه انتخابیه 
و پیگی�ری جهت بهره گیری از فرصت های پس�ا تحریم در 
راستای استفاده از سرمایه گذاران داخلی و خارجی در حوزه 

انتخابیه
8- تعامل بیش از پیش با سایر نمایندگان محترم استان در 
مجلس شورای اس�امی در جهت اکتساب منافع حداکثری 

برای استان و شهرستان های حوزه انتخابیه

دکتر محمد رضا بابایی :

آزاده س�راف�راز
دکتر محمدرضا
ب�اب�ای�ی
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معرفی اجمالی شهرستان
شهرستان خاتم در جنوب استان یزد، 
با وس�عت 8200 کیلومتر مربع و حدود 
35.000 نفر جمعیت و مرکزیت ش�هر 
هرات ب�ه فاصل�ه 240 کیلومتری یزد 
واقع شده است. این شهرستان دارای 
چهار دهس�تان و هم مرز با استان های 
فارس و کرمان است. عمده فعالیت ها، 
کش�اورزی اس�ت و فرهنگ مردم آن 
ترکیبی از فرهنگ و گویش استان های 
کرمان، فارس و یزد اس�ت. عمده ترین 
مزیت های نسبی شهرستان به نسبت 
اس�تان یزد، داشتن منابع آبی مناسب 
و محیط زیس�ت س�الم و نس�بتاً بکر 
و متن�وع اس�ت. در حال حاض�ر این 
شهرستان، جزء شهرستان های محروم 

قلمداد می شود.

چشم انداز توسعه شهرستان
 )افق 1404(

در س��ال 1404، با ات��کال به نیروی الیزال 
اله��ی، خواس��ت و اراده مدبران��ه جمع��ی 
مدیران و مردم شهرستان، شهرستان خاتم 

شهرستانی است:
- توس��عه یافته، با مردمانی منس��جم، پویا، 

بانشاط و پرتوان،
- دارای چند صنعت بزرگ و پاک، 

- قطب کشاورزی و دام پروری با بهره وری و 
سوددهی باال و مرکز اصلی تولید مواد غذایی 

و داروهای گیاهی و صنایع تبدیلی و تأمینی 
مرتبط با آن ها در استان، 

- مرکز ثقل ارتباطی بین س��ه اس��تان یزد، 
فارس و کرمان 

- مرکزی مطرح در کش��ور و شناخته شده 
در س��طح جهان در زمین��ه طبیعت گردی 

)اکوتوریسم( 
- مبتنی بر توسعه پایدار، حفظ محیط زیست 
و منابع طبیعی به ویژه آب، مشارکت همگانی 

و حفظ و پاس داشت میراث فرهنگی.

مسایل و معضات شهرستان: 
- عدم ش��کل گیری صنعت و رش��د آن در 

شهرستان
- فضای شهری نامناس��ب به ویژه در مرکز 

شهرستان
- جایگاه و نگرش عمومی نس��بتاً پایین به 

شهرستان در استان و برند ضعیف آن
- فرار سرمایه های انسانی و مادی از شهرستان
- توسعه نیافتگی، فقر و مهاجرت در روستاها

- پایی��ن بودن س��طح نش��اط، انس��جام و 
سرمایه های اجتماعی در شهرستان

- ناکافی بودن توانمندی های فردی توسعه ای 
و تجرب��ه پایین توس��عه به ط��ور عموم در 

شهرستان

پتانسیل و قابلیت های شهرستان: 
- پتانس��یل های باالی کشاورزی منطقه در 
تولیدات محصوالت باغ��ی و زراعی و وجود 

دام پروری ریشه دار
- آب و هوای تمیز و س��الم و داشتن محیط 
زیس��تی بکر و زیب��ا، دارای گونه ه��ای نادر 

جانوری و مناطق جنگلی
- موقعیت جغرافیایی مناسب شهرستان در 
حد فاصل تقریباً مساوی با سه مرکز استان 
ی��زد، فارس و کرمان و امکان قرار گرفتن در 
مسیر کریدور شمال- جنوب و شرق- غرب 

کشور 
- وج��ود غنی تری��ن منابع آبی اس��تان در 
شهرستان علی رغم افت ساالنه سطح آب های 

زیرزمینی

اولویتها و نیازهای شهرستان: 
- ج��ذب چند واح��د ب��زرگ، متمرکز و با 
اش��تغال زایی باالی صنعت��ی در دو منطقه 
شهری شهرستان با روی کرد توسعه صنعتی 

شهرستان؛
- ایجاد و توس��عه صنایع تأمینی، تبدیلی و 
تکمیلی کشاورزی و دام پروری در شهرستان 
از ابع��اد خرد تا بزرگ در مناطق ش��هری و 

روستایی شهرستان ؛
- بسترسازی برای بهره برداری بهینه از معادن 
با رعایت الزامات استراتژیک زیست محیطی 

شهرستان و جلوگیری از تخریب آن؛
- اتخاذ سیاس��ت های تش��ویقی در بخش 
کش��اورزی ب��رای جهت گی��ری به س��مت 
کش��اورزی و دام پروری مکانیزه و کش��ت و 

صنعت؛
- ایجاد مجتمع ها، زنجیره ها و خوش��ه های 
محل��ی ب��رای توس��عه محص��والت عمده 

کشاورزی شهرستان و افزایش بهره وری؛
- بسترس��ازی برای توسعه بازارهای محلی، 

استانی، ملی و فراملی در بخش کشاورزی؛
- تدوین برنامه جام��ع مدیریت و بهره وری 
آب به عنوان با ارزش ترین س��رمایه و منبع 

اقتصادی و حیاتی شهرستان
- برنامه ری��زی و الگوب��رداری برای توس��عه 
ظرفیت ه��ای دام پ��روری در شهرس��تان و 

تنوع بخشی به آن ها؛
- توسعه مراکز آموزش و پژوهشی کشاورزی 

در شهرستان متناسب با نیازها؛
- استفاده از روان آب ها، آب خیزداری و کنترل 

استحصال سیل
- تدوین برنامه جامع اکوتوریسم شهرستان 
به عنوان بَِرند برتر در آن با تأکید بر حفظ و 

نگه داری و پایداری آن؛
- ایجاد زیرساخت های مناسب توسط بخش 

دولتی برای جذب مسافران و انجام خدمات 
بین راهی توسط بخش خصوصی؛

- معرف��ی چن��د روس��تا و منطق��ه نمونه 
گردش گری با گرفتن مصوبه از دولت؛

- واگذاری اماکن تاریخی و تفریحی به بخش 
خصوصی و تبدی��ل آن ها به مراکز تفریحی 
و پذیرایی براساس طرح جامع گردش گری 
شهرس��تان با حفظ کالبد و ساختار طبیعی 

آن ها به صورت پایدار، تمیز و سالم؛
- ح��ل و فص��ل معضل فق��ر به وی��ژه در 

روستاهای شهرستان؛
- توس��عه دو ش��هر ه��رات و مروس��ت و 
توان افزایی شهرداری های شهرستان به ویژه 

از حیث منابع انسانی و مالی
- ایج��اد یک پارچگی، زیباس��ازی و افزایش 
امکانات رفاهی تفریحی و علمی در بافت های 

شهری شهرستان
- توسعه راه های دسترسی مناطق روستایی 

شهرستان با مناطق شهری
- ایجاد زمینه جذب س��رمایه در شهرستان 
مبتنی ب��ر فرصت های س��رمایه گذاری در 

شهرستان
- ایجاد و فعال سازی شبکه های اجتماعی 
از افراد توانمند علمی، سیاسی، اجتماعی، 
در  کارآفری��ن  و  اقتص��ادی  فرهنگ��ی، 

شهرستان
- افزایش سطح اشتغال واقعی، مولد و پایدار

- حمای��ت ب��رای ایج��اد و ارتق��ای ت��وان 
و  دانش بنی��ان  تخصص��ی،  ش��رکت های 

مشاوره ای در شهرستان
- احداث و تکمیل راه اصلي هرات- سیر جان
- توسعه و تکمیل بیمارستان 96 تختخوابي 

شهرستان خاتم
- احداث راه آهن خاتون آباد-هرات-قادر آباد
- مطالع��ه و  احداث بزرگراه مهریز -هرات- 

نیریز
- تکمیل ساختمان سد مخزني هرات 

- ارتقاءمنطقه حفاظت ش��ده باغ شادی به 
منطقه پارک ملی

- احیا و مرمت قلعه های شهرستان خاتم
- احداث واحد پتروش��یمی اوره و آمونیاک 

خاتم
- راه اندازی کارخانه گندله سازی خاتم

- احداث کارخانه فوالد 
- پروژه تولید کنستانتره آهن به ظرفیت 3 

میلیون تن در سایت اسمالون
- احداث کارخانه کاشی و سرامیک

- راه اندازی کارخانه فراوری منگنز مروست

معرفی اجمالی شهرستان
شهرس�تان بهاباد در قس�مت جنوب ش�رقي استان واقع ش�ده است. این 
شهرستان در فاصله 200 کیلومتري مرکز استان در حاشیه کویر لوت و جنوب 
شرقي شهر یزد واقع شده است. شهرستان بهاباد در محدوده طول جغرافیایي 
55 درجه تا 65 درجه و 15 دقیقه شرقي و عرض 31 درجه و 35 دقیقه تا 32 
درجه و 5 دقیقه ش�مالي و در ارتفاع 1398 تا 2470 متر از سطح دریاي آزاد 
قرار دارد. این شهرس�تان در یک منطقه بیاباني و در حاشیه کویرلوت واقع 
ش�ده و از شرق به شهرستان طبس، از غرب به شهرستان بافق، از شمال به 

شهرستان اردکان و از جنوب به استان کرمان منتهي مي گردد.

چشم انداز توسعه شهرستان 
با اتکال به قدرت الیزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برنامه ریزی شده 
و مدبرانه جمعی و در مسیر تحقق آرمان ها و اصول نظام مقدس جمهوری اسالمی 

ایران، در افق 1404:
»شهرس��تان بهاباد الگوی اسالمی- ایرانی پیشرفت کشور، ارائه دهنده خدمات برتر 
)فرهنگی، آموزشی، پژوهشی، بهداش��تی، رفاهی و غیره(، مجهز به زیرساخت های 
توس��عه، خطه ای نمونه در اس��تفاده از منابع خدادادی )آب، خاک، آفتاب(، مبتنی 
بر اقتصاد س��بز و الگو در مقابله با بیابانزایی، بهره مند از صنایع پاک و جوارمعدنی، 
برخوردار از تولیدکنندگانی نمونه و کارآفرین و دارای جایگاه نخس��ت در کشاورزی 

منطقه است«.
 بهاباد، پهنه خورش��ید، س��رای علم و عمل، دیار والیت و س��مبل مقاومت در برابر 

بیابانزایی

مسایل و معضات شهرستان: 
- اقتصاد عمدتاً سنتی و معیشتی 

- کمبود نسبی منابع آب
- کمبود فضا و امکانات اقامتی

- کمبود فضا و امکانات رفاهی
- کمبود فضا و امکانات فرهنگی
- کمبود فضا و امکانات ورزشی

- اشتغالزایی
- کارآفرینی

- جذب سرمایه گذاران
- بیابانزایی

- نیروی انسانی متخصص

پتانسیل و قابلیت های شهرستان: 
- معادن فراوان در شهرستان

- وجود منابع طبیعی سرشار آفتابی و باد به عنوان انرژیهای تجدید شونده و پاک در 
شهرستان

- وجود زمینه های گردشگری در شهرستان به ویژه طبیعت گردی با محوریت کویر 
ژئوتوریسم با محور معدن

- وجود کشاورزی و دامپروری ریشه دار در منطقه با قابلیتهای مناسب در محصوالتی 
مانند پسته و زعفران 

اولویتها و نیازهای شهرستان: 
- تسریع در عملیات گازرسانی به شهرستان

- ایجاد بستر مناسب برای سرمایه گذاري
- توسعه شبکه ارتباطی زمینی و خروج از انزوای جغرافیایی

- تقویت شبکه های انتقال و توزیع انرژی
- تأمین آب شرب سالم و بهداشتی

- تکمیل چرخه تبدیلی معادن 
- فراهم نمودن زمینه های شغلی جدید در معادن

- کاهش اثرات منفی معدن چادرملو و افزایش منافع آن
- افزایش درآمد بهره برداران و ماندگاری جمعیت در روستاها

- مشارکت بخش خصوصی و تعاونی در بهره برداری
- شناسایی و کشت گونه های کم آبخواه و پربازده

- ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی محصوالت کشاورزی و باغی و فرآوری محصوالت 
دامی و فرآوری و بسته بندی گیاهان دارویی

- ارتقای واحدهای دامداری سنتی به نیمه صنعتی و نیمه صنعتی به صنعتی
- توسعه و اصالح روش های آبیاری

- ارتقای زیرس��اخت ها و فضاهای آموزش��ی، فرهنگی، مذهبی، ورزش��ی و رفاهی 
شهرستان

- افزایش اش��تغال و کاهش نرخ بیکاری با فعالیت های همبسته درتمام بخش های 
اقتصادی

- کمک به موفقیت طرح بین المللی منارید
- تکمیل بلوار شهید رفیعیان بهاباد 

- اصالح ورودي و خروجي بهاباد 
- تکمیل ساختمان اورژانس شهري بهاباد 

- جاده بهاباد- دربند – نایبند 
- مجتمع آبرساني روستایي 

- باند دوم جاده بهاباد- پرک 
- موزه علوم طبیعي بهاباد 

شهرستان خاتم

شهرستان بهاباد

معرفی اجمالی شهرستان
شهرستان مهریز از شمال به شهرستان یزد، از جنوب به شهرستان 
خاتم و اس�تان کرمان و از ش�رق ب�ه بخش مرکزی بافق )اس�تان 
کرم�ان( و از غرب به بخ�ش مرکزی تفت و اس�تان فارس محدود 
می ش�ود. شهرس�تان مهریز در 30 کیلومتری جنوب شهر یزد در 
کنار جاده استراتژیک تهران- بندرعباس )یزد- کرمان( قرار دارد. 

چشم انداز توسعه شهرستان
با تکیه بر قدرت خداوند متعال و به پشتوانه ایمان و عزم فراگیر و کوشش 
برنامه ریزی ش��ده و مدبرانه ی جمعی  در راستای توسعه جمهوری اسالمی 
ایران و تحقق آرمان ها و چشم انداز 1404 ایران اسالمی، شهرستان مهریز 

شهرستانی است:
پیشرفته ی پایدار، متکی بر همدلی، مشارکت و وفاق اجتماعی فراگیر، امن 
و آرام، مطرح در ارائه ی خدمات علمی، مذهبی، س��المت و طبیعت گردی، 
آموزش��ی و پژوهشی در س��طح بین المللی، باغ ش��هر زیبای تاریخی کویر 
ایران با هویت اسالمی، کانون تجارت، صنعت، خدمات و پیشرو در صنایع 
و فن آوری ه��ای مدرن و صنای��ع تبدیلی و تکمیلی کش��اورزی، معدنی و 
صادرات��ی در منطقه ی مرکزی کش��ور، مطرح در مراس��م مذهبی و قطب 

دوچرخه سواری آسیا. 

مسایل و معضات شهرستان: 
- قرارگرفت��ن شهرس��تان در مس��یر ترانزیتی م��واد مخ��در و تاثیر آن و 

متغیرهای اقتصادی بر روند روبه رشد اعتیاد در شهر و روستاها
- وضعیت بهداش��تی نامناسب کش��تارگاه ها برای کارکنان آنها و مصرف 

کنندگان گوشت
- وضعیت نامناسب اش��تغال در مناطق روستایی و روند فزاینده مهاجرت 

از روستاها
- عدم وجود تصفیه خانه مناسب جهت مصرف مجدد آب

- س��اخت و س��ازهای غیرمجاز در حریم راه ها، عدم وجود رینگ شهری، 
کمبود برق تولیدی، پراکندگی محالت مسکونی و شهری و روستاها

- وضعیت نامناس��ب خدمات گازرس��انی و همچنین خدمات اینترنت در 
مناطق روستایی،

- خشکسالی همراه با برداشت بیش از ظرفیت از چاه های آب روستایی و 
وضعیت نامناسب استفاده از آب،

- روند فزاینده خرده مالکی ش��دن باغات و زمین های کش��اورزی و بهره 
وری بسیار پایین آنها،

- کمبود شرکت های تخصصی مشاوره ای صنعتی و معدنی
- کمبود تس��هیالت و خدمات مورد نیاز گردش��گران در س��طح ش��هر و 
روس��تاها به ویژه در نزدیکی جاذبه ها از قبیل س��رویس های بهداش��تی، 

پارک های مناسب برای استفاده گردشگری و مکان استراحت
- روند روبه رشد تخریب بناهای قدیمی و سنتی و جایگزینی آنها با بافت 
های ناهمگن و نامتجانس، کمبود مراکز اقامتی و تفریحی گردش��گری در 

سطح روستاها 
- رون��د فزاینده تغییر کاربری اراضی کش��اورزی و باغی، وضعیت آلودگی 

حاشیه راه های روستایی و جاده سنتو،
- عدم وجود مکان مناس��ب جهت دفع زباله ها و پس��ماندهای ش��هری و 

صنعتی، وضعیت آالیندگی کوره های آهک پزی و معادن ش��ن و ماس��ه و 
کارگاه های سنگ بری و نامناسب بودن مکان استقرار آنها
- عدم وجود پلی کلینیک و آزمایشگاه مناسب دامپزشکی،

- مش��کالت حفاظت در منطقه حفاظت ش��ده کالمند-به��ادران به دلیل 
وجود جاده اصلی کشوری و معادن سرب و روی.

پتانسیل و قابلیت های شهرستان: 
- کمی��ت و کیفیت مطلوب مراکز بهداش��تی- درمانی مختلف، تجهیزات 

درمانی مناسب
- قرارگرفتن در مس��یر کریدور اصلی کشور و همچنین حجم عبور و مرور 
در جاده س��نتو در مجاورت شهرس��تان و عبور راه آهن شیراز-یزد از این 

منطقه در آینده نزدیک
- بندر خشک به عنوان یک زیرساخت عمده در تولید و بازاریابی محصوالت 

و خدمات صنعتی، کشاورزی، دامپروری، معدنی و گردشگری 
- تولید کننده عمده شیر و پسته استان

- وجود شرایط مناسب و قابلیت کشت گیاهان با ارزش افزوده باال همچون 
گل ها، زعفران و گیاهان دارویی 

- وج��ود امنیت برای توس��عه و س��رمایه گ��ذاری و قرارگیری در مس��یر 
شاهراهی ش��مال به جنوب کشور همراه با برخورداری فضای خالی جهت 

استقرار صنایع
- وجود صنایع کاش��ی و س��رامیک و فوالد و قابلیت تکمیل خوش��ه آن و 
وجود معدن غنی سرب و روی، زغال سنگ، سنگ آهن، منگنز و باریت و 

سنگ های ساختمانی در شهرستان
- قابلیت توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و دامپروری

- وج��ود جاذبه ها و مجموعه های تاریخی پرش��مار توس��عه یافته و قابل 
توس��عه و برخورداری شهرستان از جاذبه های طبیعی غنی و تقریبا بکر و 

روستاهای کویری و کوهستانی زیبا و اصیل

شهرستان مهریز

حوزه انتخابیه مهریز، بافق و خاتم، بزرگترین حوزه انتخابیه در کشور است که مناطق وسیعی از 
اس�تان یزد را در برگرفته و هنوز با وجود تاش�های صورت گرفته، از محرومیت های اساسی رنج 
می برد. بی شک راه توسعه و فقرزدایی از این مناطق تنها در گروی شناخت دقیق ظرفیتهای هر 

عدالت در 5 شهرستان
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معرفی اجمالی شهرستان
شهرس�تان باف�ق در 120 کیلومت�ري 
جنوب ش�رقي ش�هر یزد در حاش�یه 
کویر مرکزي ایران ق�رار دارد و در کنار 
راه آهن تهران � کرمان- بندرعباس و 
بندرعباس � مش�هد، تهران – زاهدان  
قرار گرفته است. این شهرستان از طرف 
شمال شرق به کویر لوت، از سوي شمال 
به شهرستان اردکان، از شمال غرب به 
شهرس�تان یزد، از شرق به شهرستان 
بهاباد و از س�مت مغرب به شهرس�تان 
مهری�ز و از ط�رف جن�وب و جن�وب 
شرقي به استان کرمان )شهرستان های 
رفسنجان و زرند( محدود است. بلندي 
ای�ن ش�هر از س�طح دری�ا 995 مترو 
حداکثر ارتفاع در این شهرستان مربوط 
ب�ه کوه»بن لخت« با ارتفاع 3002 متر از 
سطح دریا و حداقل ارتفاع کویردرانجیر 

با ارتفاع 905 متر از سطح دریا است.

چشم انداز توسعه شهرستان 
در سال 1404، با اتکال به نیروی الیزال 
اله��ی، خواس��ت و اراده مدبران��ه جمعی 
مدیران و مردم شهرس��تان، شهرس��تان 
بافق، شهرس��تانی است: ش��هیر و توسعه 
یافته، با مرکزیت شهر دارالشجاعه و طیبه 
باف��ق با محوریت امام زاده عبداهلل، مبتنی 

بر شکوفایی و شناخته شدن به عنوان:
- صنایع معدنی وج��وار معدنی و چرخه 
کامل زنجیره ارزش فوالد و شناخته شده 

به عنوان بهشت معادن ایران،
- مرکز مهم حمل و نقل ریلی، انبارداری 
و تعمیر و تجهیز صنایع ریلی در کشور و 

خاورمیانه
و  ور  به��ره  دامپ��روری  و  - کش��اورزی 
مبتکرانه به ویژه در زمینه نخیالت، پسته 

و پرورش ماهی
- مرکزی ش��ناخته ش��ده در سطح ملی 
ب��رای کویرنوردی و بازدی��د از معادن به 

عنوان گردشگری معدنی
- همراه با تأثیر دانش��گاه و آموزش عالی 
توس��عه یافته مبتنی ب��ر نیازهای علمی، 
پژوهش��ی و فنآوری چهار محور توس��عه 
شهرستان با رعایت استانداردهای زیست 

محیطی و  اصول توسعه پایدار، 

مسایل و معضات شهرستان: 
- رشد پایین صنعت در شهرستان و عدم 

نهادین��ه ش��دن آن به نس��بت قابلیتهای 
شهرستان وفرصت های پیش رو

- کمبود منابع انس��انی بومی متخصص، 
ماهر و مدیر در درون شهرستان و مدیران 
بافقی در س��طوح مدیریتی ب��اال و میانی 

کشور و استان
- پایین ب��ودن ارتباطات جاده ای بافق با 

مراکز خارج از استان
- ت��ک قطبی ب��ودن اقتصاد شهرس��تان 
در  اجتماع��ی  س��رمایه های  کاه��ش  و 

شهرستان
- کمب��ود آب در شهرس��تان و بهره وری 

پایین در نحوه مصرف آن
- آسیبهای اجتماعی 

- نسبت زیاد شهرنشینی به روستا نشینی 
در باف��ق و پایی��ن ب��ودن می��زان تعادل 

سکونتگاهی بین شهر و روستا
- کمبود زیرساخت های ضروری و مناسب 

آموزش و پرورش در شهرستان بافق
پتانسیل و قابلیت های شهرستان: 

- معادن فراوان و به خصوص آهن، سرب 
و روی در شهرستان

- وجود خطوط وسیع ریلی در شهرستان 
و تقاطع راههای اصلی کشور در شهرستان
- وجود منابع طبیعی سرشار آفتابی و باد 
به عنوان انرژیهای تجدید ش��ونده و پاک 

در شهرستان
- وج��ود زمین��ه ه��ای گردش��گری در 
شهرس��تان ب��ا توج��ه ب��ه توانمندیهای 
محیطی به ویژه طبیعت گردی با محوریت 

کویر و یوز و ژئوتوریسم با محور معدن
- وج��ود کش��اورزی و دامپروری ریش��ه 
دار در منطق��ه با قابلیتهای مناس��ب در 
محصوالت��ی مانند پس��ته و نخ��ل و نیز 

پرورش آبزیان و شترداری 
- وجود گونه نادر و در معرض انقراض یوز 

آسیایی در منطقه
- وجود زیرس��اخت های مناسب آموزش 

عالی در شهرستان
- پتانس��یلهای مناس��ب مالی و غیرمالی 

برای ارتقای جذابیت شهری بافق

اولویتها و نیازهای شهرستان: 
- توس��عه صنایع و معادن شهرس��تان و 
ایج��اد زنجیره ارزش اقتصادی با تأکید بر 

صنعت فوالد 
- ایجاد بستری مساعد برای سرمایه گذاری 

در بافق. 

- تعامل س��ازنده با بافقی ه��ای خارج از 
استان و به خصوص خارج از کشور جهت 

سرمایه گذاری و پرورش نیروی انسانی 
بخ��ش کش��اورزی–  ت��وان  افزای��ش   -
دامپروری متناس��ب با محیط و همچنین 
ظرفی��ت و کیفیت منابع آب شهرس��تان 
از  اس��تفاده  و  آب  مناب��ع  مدیری��ت  و 

ظرفیت های موجود.  
- حفظ و احیاء میراث فرهنگی و معنوی 

بومی و توسعه صنعت گردشگری. 
- تس��ریع در خصوصی س��ازِی صنای��ع و 
معادن شهرس��تان با محوریت مردم خود 

شهرستان 
- حفاظ��ت ویژه از یوز آس��یایی و ایجاد 
بَِرن��د اختصاص��ی ی��وز در گردش گری و 

صنایع دستی شهرستان بافق
- تبدیل شهرستان بافق به یکی از مراکز 

اصلی کویرنوردی در سطح ملی
- ایجاد منطق��ه ویژه فنآوری های معدنی 
ای��ران در باف��ق و توس��عه زنجیره ارزش 
معادن در شهرستان و ایجاد صنایع جوار 
معدنی و تبدیل شهرستان بافق به یکی از 

قطب های مهم فوالد در کشور
- تبدیل ش��هر بافق به ش��هر س��بز کویر 
با توس��عه فضاهای س��بز درون شهری و 

زیباسازی آن
- توس��عه و به س��ازی راه ه��ای ج��اده ای 
س��ایر  اس��تان،  مرک��ز  ب��ا  شهرس��تان 
شهرستان های استان و نیز با شهرستان های 

هم ج��وار از اس��تان کرمان ب��رای خروج 
شهرس��تان از بن بس��ت و بهب��ود راه های 
دسترس��ی به آن با توج��ه به ظرفیت های 

موجود در شهرستان
- توس��عه صنای��ع ج��وار ریل��ی از قبیل 

تعمیرات اساسی لکوموتیو و واگن سازی
- بهره وری و افزایش میزان انتقال آب به 
شهرستان به ویژه به منظور احداث ذوب 

آهن در بافق
آوردن  فراه��م  و  تجهی��ز شهرس��تان   -

امکانات رفاهی برای مردم شهرستان
- ارتقای س��طح کیفی آموزش های عالی 
با هدف تأمین نیروی انس��انی متخصص 

مورد نیاز توسعه شهرستان
- تکمیل بزرگراه بافق- یزد 

- طرح توسعه بیمارستان بافق 
- گاز رساني به بافق 

- زیر گذر امام زاده عبداله)ع( بافق 
- اجراي طرح هادي روستائي بافق 

- تکمیل پست 400 کیلو ولت بافق 
- تکمی��ل صنایع جوار معدن��ي بافق )از 
طری��ق صندوق بازنشس��تگي ف��والد و با 

همکاري بخش خصوصي(
- کارخانجات تعمیرات اساسي لکوموتیو 

بافق 
- تولید و پرورش ماهي تیالپیا در بافق 

معرفی اجمالی شهرستان
شهرس�تان ابرکوه در فاصل�ه 140 کیلومتري جنوب غربي ش�هر یزد، 240 
کیلومتري شهر اصفهان و 270 کیلومتري شهر شیراز واقع گردیده و با خط 
بین المللي ترانزیت کش�ور یعني مس�یر بزرگراه اصفهان - شیراز تنها 40 
کیلومتر فاصله دارد. این شهرستان ارتباط استان یزد با غرب و جنوب غرب 
کشور را فراهم آورده است. واقع شدن در مسیر مواصاتي استان هاي فارس، 
اصفهان، کهگیلویه و بویر احمد، خراسان و استان هاي جنوب شرق به عنوان 
یک مرکزیت نسبي ارزشمند میتواند توجیه گر توسعه امکانات باراندازي و 
انبارداري در ابرکوه باشد. این شهرستان از شمال به شهرستان تفت، از شمال 
غرب به استان اصفهان، از شرق به شهرستان مهریز و از جنوب، جنوب غرب 

و غرب به استان فارس محدود مي گردد.

چشم انداز توسعه شهرستان 
با تکیه بر قدرت خداوند متعال و به پشتوانه ایمان و عزم فراگیر و کوشش برنامه ریزی شده 
و مدبرانه ی جمعی  در راس��تای توسعه جمهوری اس��المی ایران و تحقق آرمان ها و 

چشم انداز 1404 ایران اسالمی، شهرستان ابرکوه شهرستانی است:
” توسعه یافته مبتنی بر توسعه پایدار و همه جانبه، همراه با رشد سریع و پایدار اقتصادی 
متناسب با ارزش های اسالمی، مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود و برخوردار 
از سالمت، رفاه، فرصت های برابر، توزیع مناسب درآمد، محیط زیست مطلوب و دارای 

جایگاه ویژه در تولید ارزش افزوده استان.

مسایل و معضات شهرستان: 
- کمبود آب

- فقر پوشش گیاهي و تخریب منابع طبیعی
- مخاطرات طبیعي

- عدم تناسب آموزش شاغالن با تکنولوژیها و نیاز های روز، مهاجرت نخبگان
- کمبود نیروی انسانی متخصص، پایین بودن تحصیالت بهره برداران

- نارساییهاي مدیریتي و عدم هماهنگي بین دستگاهها
- کمرنگ شدن آداب و رسوم وسنن محلي، محله گرایي و قوم گرایي

- ناهنجاریها و آسیب های اجتماعي
- کمبودهای خدماتی

- فرار سرمایه ها، کمبود سرمایه و تسهیالت بانکی جهت راه اندازي پروژه ها
- نابرابری در توزیع اشتغال

- سطح پایین تکنولوژي و ماشین آالت
- کیفیت پایین فرآوری، بسته بندی و عرضه محصوالت، بهره وري و کارآیی پایین

- بیکاری و کمبود درآمد
- کیفیت پایین برخی از راههای ارتباطي، نارسائیهای زیرساختی

پتانسیل و قابلیت های شهرستان: 
- نیروي انساني جوان تحصیل کرده و کارآمد، 

- موقعیت جغرافیایي مناسب، 
- پتانسیل کشاورزي و دامپروري، 

- وجود ابنیه و جاذبه هاي توریستي و گردشگري، 
- معادن و ذخایر زیرزمیني غني، 

- مذهبي بودن و همسویي با نظام، امنیت اجتماعي و زمینه هاي مناسب جهت سرمایه 
گذاري 

اولویتها و نیازهای شهرستان: 
- ارتقای کمی و کیفی فضاها و مراکز آموزشی؛

- ایجاد اشتغال و رفع بیکاری؛
- ایجاد و گسترش زیر ساخت ها ) آب، برق، راه اصلی، راه آهن و غیره(؛

- بکارگیری انرژی های نو؛
- گسترش اماکن تفریحي و پارکها و توجه به زیباسازي شهر؛

- توسعه صنایع وابسته به کشاورزی؛
- مدیریت بهینه بهره برداري و تأمین آب با توجه به کمبود آب در شهرستان؛

- تأمین امکانات مورد نیاز جهت باراندازي و انبار مرکزي با توجه به قرار گرفتن شهرستان 
در تقاطع دو راه اصلي یزد - شیراز و اصفهان – بندرعباس

- حفاظت از محیط زیست؛
- - تأمین و ارتقاء زیرساخت ها و موقعیت ارتباطی

- ارتقاء نشاط و تحرک اجتماعي
- تأمین منابع مالي و توسعه سرمایه گذاري

- ارتقاء و بهبود شبکه ها و تأسیسات زیربنایی و تقویت موقعیت ارتباطي
- احداث و تکمیل راه ابرکوه – جرقویه 
- احداث و تکمیل راه ابرکوه – مروست 

- احداث بزرگراه اصفهان -سیرجان
- اجرای طرح توسعه بیمارستان

- تکمیل بزرگراه یزد- یاسوج
- ایجاد مجتمع دانشگاهي شهرستان ابرکوه

- ایجاد منطقه گردشگري با محوریت طرح پردیسان
- توسعه صنعت فوالد وایجاد صنایع وابسته به آن

- توسعه صنایع پتروشیمي و ایجاد صنایع وابسته به آن
- توسعه صنایع تبدیلي کشاورزی باتوجه به پتانسیلهاي موجود در شهرستان

- تصویب و ایجاد پارک علم وفناوری در جهت توسعه و ایجاد صنایع نوین

شهرستان بافق

شهرستان ابرکوه

صنعتی، وضعیت آالیندگی کوره های آهک پزی و معادن ش��ن و ماس��ه و 
کارگاه های سنگ بری و نامناسب بودن مکان استقرار آنها
- عدم وجود پلی کلینیک و آزمایشگاه مناسب دامپزشکی،

- مش��کالت حفاظت در منطقه حفاظت ش��ده کالمند-به��ادران به دلیل 
وجود جاده اصلی کشوری و معادن سرب و روی.

پتانسیل و قابلیت های شهرستان: 
- کمی��ت و کیفیت مطلوب مراکز بهداش��تی- درمانی مختلف، تجهیزات 

درمانی مناسب
- قرارگرفتن در مس��یر کریدور اصلی کشور و همچنین حجم عبور و مرور 
در جاده س��نتو در مجاورت شهرس��تان و عبور راه آهن شیراز-یزد از این 

منطقه در آینده نزدیک
- بندر خشک به عنوان یک زیرساخت عمده در تولید و بازاریابی محصوالت 

و خدمات صنعتی، کشاورزی، دامپروری، معدنی و گردشگری 
- تولید کننده عمده شیر و پسته استان

- وجود شرایط مناسب و قابلیت کشت گیاهان با ارزش افزوده باال همچون 
گل ها، زعفران و گیاهان دارویی 

- وج��ود امنیت برای توس��عه و س��رمایه گ��ذاری و قرارگیری در مس��یر 
شاهراهی ش��مال به جنوب کشور همراه با برخورداری فضای خالی جهت 

استقرار صنایع
- وجود صنایع کاش��ی و س��رامیک و فوالد و قابلیت تکمیل خوش��ه آن و 
وجود معدن غنی سرب و روی، زغال سنگ، سنگ آهن، منگنز و باریت و 

سنگ های ساختمانی در شهرستان
- قابلیت توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و دامپروری

- وج��ود جاذبه ها و مجموعه های تاریخی پرش��مار توس��عه یافته و قابل 
توس��عه و برخورداری شهرستان از جاذبه های طبیعی غنی و تقریبا بکر و 

روستاهای کویری و کوهستانی زیبا و اصیل

- برخورداری از اقلیم مناس��ب گردش��گری و سرس��بزی و باغ شهر بودن 
شهرس��تان و وجود باغ ثبت ش��ده میراث جهانی از مهمترین قابلیت های 

توسعه بخش خدمات و گردشگری در شهرستان می باشد.

اولویتها و نیازهای شهرستان: 
- توسعه زیرساخت های تامین منابع انرژی و شبکه های ارتباطاتی

- تامین منابع آب مورد نیاز شهرستان
- تقویت جایگاه شهرستان در سطوح منطقه ای، ملی و بین المللی

- بهبود عمومی وضعیت اقتصادی شهرستان
- توسعه واحدهای زیر مجموعه و تکمیلی بندرخشک 

- ارتق��اء وضعیت اقتصادی در روس��تاها جهت کاهش مس��ایل اجتماعی 
نامطلوب و جلوگیری از مهاجرت آن ها 

- بهبود وضعیت اقتصاد شهرستان در بخش گردشگری
- تقویت و توسعه کیفیت و کمیت خدمات گردشگری و خدمات مرتبط با 

گردشگری از جمله خدمات کشاورزی و صنعتی مرتبط
- توسعه ی گردشگری سالمت در شهرستان مهریز

- بهبود وضعیت اقتصادی شهرس��تان در بخ��ش صنعت، معدن و تجارت 
با محوریت تولیدات محصوالت تبدیلی و تکمیلی کش��اورزی و محصوالت 

مبتنی بر فناوری های مدرن
- توس��عه بخش کش��اورزی و دامپروری و ارتقاء میزان تولید محصوالت و 

افزایش اشتغال در بخش کشاورزی و دامپروری
- ارتق��اء نقش و فعال س��ازی و توس��عه جوام��ع محله ای و س��ازمان های 

غیردولتی
- خلق و توس��عه جاذبه ها و رویدادهای فرهنگی که باعث تشخص شهر و 

شهرستان شوند
- ارتقاء وضعیت ورزش و فعالیت های ورزشی

- بهبود س��طح کیفی منابع آبی و ایجاد دسترسی مناسب به منابع عرضه 
آب سالم و حفاظت از آن

- معرفی مراس��م عزاداری شهرس��تان از قبیل علم ب��رداری، جوش دوره، 
مراس��م کاروان اس��را، نخل برداری و ... به دیگر شهرستان ها و استان های 

کشور 
- توسعه و تکمیل بیمارستان فاطمه الزهرا 

- تعریض و س��اماندهي اساس��ي محور سنتو حدفاصل س��ه راهي بافق تا 
پاسگاه شهید مدني 

- تکمیل مجموعه بزرگ ورزشي و پیست دوچرخه سواري مهریز 
- تکمیل بوستان بزرگ جنگلي گلستان2 مهریز 
- تامین آب اشامیدني مجتمع تنگ چنار مهریز 

- تکمیل ورزشگاه شهید محصل مهریز 
- احداث و تکمیل راه زردین – منشاد 

- گاز رساني به روستاهاي شهرستان )بهادران، تنگ چنار، میان کوه، ارنان 
وبخشي از خورمیزات(

- جابجایي پاسگاه مدني و پلیس راه مهریز 
- ساخت و تکمیل دانشگاه امام صادق)ع( 

- تس��ریع در روند صدور مجوزها و تامین زیرس��اخت هاي احداث شهرک 
بیوتکنولوژي 

- تکمیل زیر ساخت ها و احداث واحد فرآوري روي مهدي آباد

شهرستان مهریز

منطقه، نیازهای توسعه ای آنها و انطباق اسناد باالدستی توسعه کشور با شرایط اقتصادی و عمرانی 
این مناطق اس�ت. در ادامه چکیده ای از مطالعات محمد رضا بابایی را در خصوص حوزه انتخابیه 

مهریز، بافق و خاتم و نیازها و دغدغه های وی برای رشد و توسعه این مناطق را می خوانید: 

عدالت در 5 شهرستان
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مهریزخاتمبهابادبافقابرکوه
شهرس��تان ابرکوه، با برخورداری از مردمانی صبور، 
انقالبی، ش��جاع و خونگرم، س��رزمینی پراس��تعداد و 
پرجاذبه اس��ت که با آثار ارزش��مند طبیعی و تاریخی 
چش��م نواز و ارزش��مند از جمله س��رو چهارهزار ساله 
ابرکوه، مسجد جامع، گنبدعالی، یخچال عظیم خشتی 
و مجموعه تاریخی خانه آقازاده دارای پتانس��یل های 
بسیار باالیی در حوزه گردشگری است که می تواند راه 
را برای تعالی و رونق این خطه عزیز از ایران اس��المی 

هموار سازد. 
ابرک��وه به واس��طه قرار گی��ری در میان ش��هرهای 
توریس��تی، تاریخی و باستانی یزد، اصفهان و شیراز می 
تواند به شهرستانی راهبردی در حوزه گردشگری کشور 
مطرح ش��ده و نقش بس��یار حیاتی و موثری را در حوزه 
گردشگری و توریستی بر عهده گیرد. شکی نیست توجه 
به این مهم، در جلب نظر سرمایه گذاران در توسعه بخش 
گردش��گری ابرکوه و به تبع آن، شتاب گرفتن رونق این 

منطقه سودمند و مثمرثمر خواهد بود.
البته نباید از یاد برد که موقعیت مطلوب و استراتژیک 
ابرکوه در حوزه مسیرهای مواصالتی، یکی از ظرفیت های 
ارزشمند این شهرس��تان برای توسعه و رونق اقتصادی 
اس��ت که در این رابطه، تس��ریع در احداث راه آهن یزد 
– ابرکوه – اقلید باید یکی از مهم ترین اولویت ها باش��د، 
چرا که با توجه به موقعیت ابرکوه به عنوان نقطه اتصال 
استانهای یزد، اصفهان و شیراز، توسعه حوزه حمل و نقل 
ریلی می تواند این دیار تاریخی را به جایگاه مهمی در این 

عرصه ارتقاء دهد.
از س��وی دیگر، ابرکوه در حوزه دامی و کشاورزی نیز 
حرف های بسیاری برای گفتن در منطقه دارد. اگرچه به 
مانند سایر مناطق استان یزد، موضوع آب به چالشی برای 
توسعه کشاورزی این شهرستان بدل شده است اما توسعه 
آبیاریهای نوین و توجه به توسعه کشت های کم آبخواه 
و سودآور می تواند کش��اورزی ابرکوه را رونقی مضاعف 
ببخش��د. توس��عه صنایع تبدیلی و فرآوری محصوالت 
کشاوری و دامی راهکار دیگری است که می تواند ضمن 
ایجاد اش��تغال پایدار برای جوانان عزیز ابرکوهی، منشاء 
تاثیرات نیکویی در رونق همه جامعه این سرزمین باستانی 

باشد.
اما نباید از یاد برد که مهم ترین پتانسیل برای توسعه 
ابرکوه مردمان عالم، سختکوش و والیتمدار ابرکوه است 
که توانسته اند یکی از موفق ترین برنامه های ریشه کنی 
بی سوادی در کشور را به ثبت رسانده و افق روشنی را در 
این رابطه ترسیم نمایند. لذا تکیه بر نیروی انسانی عالم، 
متعهد و کاردان باید به عنوان اصلی ترین محور توسعه در 

شهرستان ابرکوه مدنظر قرار داشته باشد. 
بر هر روی، ابرکوه به عنوان س��رزمین تاریخ و آفتاب، 
می تواند به الگویی درخش��ان در اس��تان و حتی کشور 
تبدیل شده و به واسطه همبستگی همه دوستداران این 
س��رزمین پراستعداد و تاریخی و همت همه مسئوالن و 
متولیان امر با اجرای سیاستهای اصولی و برنامه ریزی های 
دقیق و کارشناس��ی شده به جایگاه حقیقی خود دست 

یابد. به امید آن روز.      

ش��اید بتوان شهرستان بافق را گنجینه ای عظیم از نعمت های 
خدادادی در کویر دانس��ت چرا که این س��رزمین پراس��تعداد در 
عرصه های صنعتی و گردشگری و حتی در بخش کشاورزی و دامی، 
واجد ویژگی های خاص و منحصر به فردی اس��ت که بهره گیری 
درست و کارشناسانه از این پتانسیل ها و توانمندی های ارزشمند، 
می تواند زمینه ساز شکوفایی بیش از پیش این دیار را فراهم سازد.

بافق با برخورداری از معادن غنی، شهرس��تانی مس��تعد برای 
استقرار صنایع جوار معدنی است. این قابلیت ارزشمند خدادادی، 
یکی از مهم ترین عرصه ها برای کمک به ایجاد اش��تغال پایدار در 
منطقه بوده و راه را برای ش��کوفایی این شهرستان، به عنوان یکی 
از مهم ترین قطب های معدنی فراهم می آورد. وجود معادن غنی و 
ارزشمند خدادادی همچون سنگ آهن، فسفات اسفوردی، سرب و 
روی کوشک و اورانیوم ناریگان و ...، مسیر را برای فعالیت و توسعه 
صنایع جوار معدنی هموار نموده اس��ت که باید با شتاب بیشتر در 

این مسیر حرکت کرد.    
تردیدی نیست که موقعیت استراتژیک شهرستان بافق در حوزه 
حمل و نقل ریلی، از فرصت های مناس��ب دیگر، برای توسعه این 
منطقه است. حوزه حمل و نقل، حوزه ای زیربنایی و حیاتی برای 
رش��د و توسعه هر ناحیه به شمار می آید و سرمایه گذاران را برای 
مشارکت در طرح های مختلف توسعه ای شهرستان راغب می کند. 
وجود راه آهن های بافق - تهران، بافق - مش��هد، بافق - اصفهان، 
بافق - بندر عباس و بافق – کرمان، این سامان را در موقعیت خاص 
و منحصرفردی در حوزه حمل و نقل ریلی کشور قرار داده است. لذا 
باید با نگاهی زیرکانه و هنرمندانه، از این قابلیت ارزشمند، به نحو 

شایسته ای در مسیر آبادانی بافق بهره برد. 
اگرچه مردمان س��ختکوش و نجیب این دی��ار، چراغ حیات را 
ب��ا جرعه ای آب و دریای قناعت پیش��گی خویش، در دل این کویر 
سوزان زنده نگه داشته اند اما کشاورزان و دامداران پرتالش بافقی، 
باسختکوش زائد الوصفی، خاک کویر را به زایش حیات و طبیعت 
وادار کرده ان��د به نحوی که این منطقه با تولید محصوالت مرغوب 
در بخش شیالت، نخیالت و پسته، افق دیگری را در مسیر توسعه 
شهرستان گش��وده اند چرا که این استعداد مناسب، زمینه بسیار 
خوبی را برای فعالیت صنایع کش��اورزی و دامپ��روری به ویژه در 

روستاهای بافق فراهم آورده است.    
از سوی دیگر، شهرستان بافق با توجه به موقعیت استراتژیک 
و برخورداری از کویر بکر و زیبا، می تواند بیش از پیش خود را به 
عنوان یکی از قطب های کویرنوردی در کشور مطرح ساخته و در 
عرصه گردشگری، جایگاه ویژه ای را برای خود بگشاید. اما قابلیت 
های گردش��گری بافق، تنها به کویر ختم نمی شود چرا که وجود 
متبرک بارگاه امامزاده عبدا...)ع(، نگین معنوی گرانقدری است که 
در عرصه گردشگری مذهبی حرفهای بسیاری برای گفتن خواهد 
داشت. بارگاه مقدس امام زاده عبدا...)ع( باید به محور اصلی حوزه 
گردشگری بافق تبدیل شود و در پرتو این آستان مقدس، در مسیر 
بازسازی و احیای بافت های تاریخی و همچنین احیا و رونق صنایع 

دستی این شهرستان گام برداشت. 
به هر روی، بافق س��رزمین نخل و آفتاب، دیار معنویت و معدن و 
سامان عشق و ایمان است و مردمان عزیز و سختکوشش حقیتا برازنده 
بهترینها. آنچه که شهرستان بافق را به جایگاه حقیقی خود می رساند 
برنامه ریزی دقیق و مدیریت جهادی است که در کنار نعمت های غنی 
خدادادی و سختکوشی و نجابت مردمانش، این سرزمین را به نمونه و 

الگویی در استان و کشور بدل خواهد کرد. به امید آن روز.

بهاباد، دیار عالمان بزرگ و س��رزمین  طالي زعفران است. 
مردمان عزیز این شهرس��تان، در سختکوش��ي، تدین و قناعت 
پیش��گي زبانزدند و همین سرمایه ارزشمند اجتماعي است که 
امی��د براي رش��د و بالندگي بیش از پیش بهاب��اد را دوچندان 

مي سازد.
بهاباد س��رزمین بکر و باطراوتي است که مي تواند حرفهاي 
بسیاري در عرصه کشاورزي و دامپروري داشته باشد. محصول 
ارزشمند زعفران، که حقیقتا طالي سرخ نامیده مي شود، مي 
تواند فرصت بسیار مغتنمي براي رشد و توسعه عرصه کشاورزي 
بهاباد باش��د. بي تردید فروش این محصول ارزشمند به صورت 
خ��ام، عوای��د چنداني را نصیب این شهرس��تان و کش��اورزان 
پرتالشش نمي کند لذا الزم است با اعمال سیاستهاي اصالحي 
و ارائه مشوقهاي مطلوب به سرمایه گذاران، راه را براي استقرار 
واحدهاي فراوري محصوالت کش��اورزي به ویژه زعفران در این 

منطقه فراهم آورد.
تنها در صورت اس��تقرار صنایع تبدیلي و واحدهاي فراوري 
در منطقه در بخشهاي کشاورزي و دامپروري است که مي توان 
ضمن ایجاد اشتغال پایدار براي جوانان عزیز بهابادي، راه را براي 
افزایش سودآوري کشاورزان و دامپروران بهاباد هموار نمود و آنان 
را به ادامه راه شغل مقدسي که در پیش گرفته اند امیدوار کرد.

اما بهاباد از لحاظ گردشگري نیز داراي پتانسیلها و ظرفیتهاي 
چشمگیري است که باید به نحو شایسته مورد توجه قرار گیرد. 
مقبره عالم بزرگ اسالم مالعبدا... بهابادي، نگین درخشاني است 
که مي تواند به گردشگري بهاباد جان تازه اي ببخشد. توسعه این 
بقعه متبرک، فرصت مناسبي براي رشد گردشگري مذهبي در 
شهرستان بهاباد خواهد بود. البته در این میان، نباید از پتانسیل 
سایر مراکز از جمله بقعه شیخ ضیا الدین، آسیاب آبي، خندق و 
قلعه ها و کوچه هاي تاریخي این ش��هر در کنار موزه ارزشمند 
علوم طبیعي بهاباد، به سادگي گذشت. جلب نظر سرمایه گذاران 
براي مش��ارکت در رونق بخش گردش��گري بهاباد که در حوزه 
گردشگري طبیعي نیز داراي ظرفیتهاي مناسبي مي باشد یکي از 
ضروري ترین اقداماتي است که باید براي رونق این خطه اصیل 

ایران اسالمي پیگیري شود. 
شهرس��تان بهاباد به لحظ برخ��ورداري از مواد معدنی غني از 
جمله زغال سنگ، سنگ آهن و سنگ  مس و ... نیز داراي ظرفیت 
هاي خوب و قابل اعتنایي است که مي تواند در رشد و شکوفایي 
اقتصادي و توسعه پایدار این منطقه بسیار موثر باشد به شرط آن 
که رویکرد “خام فروش��ي” مواد معدني به رویکرد “فرآوري” این 
منابع ارزشمند تغییر یابد تا بتوان با شتاب بیشتر در مسیر تعالي 
بهاباد و رساندن این شهرستان به جایگاه حقیقي خود گام برداشت.

خوشبختانه زیرساخت هاي مناسبي براي توسعه شهرستان 
بهاباد فراهم آمده، اما الزم است با ارائه سیاستهاي تشویقي براي 
جلب مش��ارکت سرمایه گذاران و بخش خصوصي و همچنین 
توجه به توس��عه و استقرار صنایع تبدیلي و فرآوري محصوالت 
دامي و کشاورزي از فرصت هاي موجود در بهاباد به نحو شایسته 

اي بهره برد.
به هر روي، س��رزمین بهاباد، با ظرفیت ها و پتانسیلهاي بي 
ش��ماري که دارد شایسته رشد و تعالي است و این مهم محقق 
نمي گردد جز در سایه همدلي مردم عزیز و سختکوش بهاباد و 
همه مسئوالن و دوستداران این خطه عالم پرور. پس همه باهم 
در مسیر رشد و آباداني بهاباد عزیز بکوشیم و هم پیمان شویم.    

شهرس��تان خاتم ب��ا برخ��ورداری از نعمت های متعدد 
خ��دادادی از جمله اقلیم مطبوع، خاک حاصلخیز و محیط 
زیست ارزش��مند،  نگین درخشانی اس��ت که می تواند در 
زمینه های گردش��گری، محیط زیست، منابع طبیعی و به 
ویژه کش��اورزی حرفهای زیادی برای گفتن داش��ته باشد 
و آن را منطقه اي مناس��ب و مس��تعد براي سرمایه گذاري 

سرمایه گذاران قرار دهد.
تکیه اصلي رونق کشاورزي شهرستان خاتم، به سختکوشي، 
تجرب��ه و کارآمدي کش��اورزان عزیز این خطه اس��ت که با 
کوش��ش بي وقفه خود، کشاورزي این سرزمین را پرطراوت 
نگه داشته اند. بي تردید کشاورزي به عنوان یکي از مهم ترین 
محورهاي توسعه اي خاتم، نیازمند توجه و برنامه ریزي ویژه 
است تا بتوان با بهره گیري بهینه از آب و زمین و همچنین 
جایگزیني کشت هاي کم آبخواه و سودآور، ضمن ارتقاي سطح 
درآمدزایي کشاورزان عزیز، بهترین استفاده را از استعدادهاي 

خدادادي این سرزمین زرخیز برد.
پتانس��یل هاي عظیم شهرس��تان خات��م در عرصه هاي 
کشاورزي و دامپروري با وجود دشت های حاصلخیز هرات و 
مروست و چاهک و کوهستانهای سرزنده و مناطقي همچون 
کرخنگان، توتک، خوانسار و ... مبرهن است و همین مسئله نیز 
رسیدگي و توجه به محور کشاورزي و دامي را در اولویت هاي 
اصلي شهرستان خاتم قرار مي دهد. شاید یکي از مهم ترین 
ضرورتهاي کنوني در شهرستان خاتم، استقرار صنایع جانبي، 
تبدیلي و فرآوري محصوالت مختلف کشاورزي باشد تا از این 
رهگذر بتوان در حفظ حیات روستاها و ایجاد اشتغال پایدار 

روستایي نیز گامهاي مهم و تاثیرگذاري را برداشت.
از سوي دیگر شهرستان خاتم، با برخورداري از آثار طبیعي 
بکر و شاداب، روستاهاي نمونه هدف گردشگري و ابنیه هاي 
مختلف باستاني و تاریخي از قطب هاي گردشگري و به ویژه 

اکوتوریسم است. 
برخورداری از جنگل های بی نظیر طبیعی باغ شادی، باغ 
معدن، الیجمه کرخنگان و جنگل های چنارناز، وجود گونه های 
ارزشمند درحال انقراض به مانند هوبره و آثار تاریخي همچون 
قلعه های تاریخی مروست و ملکی و بقعه هایي همچون بقعه 
شیخ عبداهلل، این شهرس��تان به یکی از مناطق مهم و داراي 
اس��تعداد در حوزه گردش��گری بدل کرده اس��ت. استفاده از 
این قابلیت هاي چش��مگیر در بخش گردشگري و جلب نظر 
س��رمایه گذاران و بخش خصوصي براي مش��ارکت در توسعه 
گردشگري خاتم، وظیفه اي است که باید با همت باالي مردم 

این سامان و تالش همه مسئوالن به آن جامه عمل پوشاند.
قرارگیري شهرستان خاتم در چهار راه مواصالتي استان 
ه��ای فارس، کرم��ان، یزد، بندعب��اس و اصفهان و تکمیل 
واحدهاي بزرگ تولیدي همچون پتروشیمي، خود، مزیت هاي 
ارزش��مند اقتصادي دیگري اس��ت که مي تواند راه را براي 

شکوفایي این سرزمین شاداب و پراستعداد هموار نماید. 
به هر روي، خاتم، سرزمین طراوت و زندگي است و حفظ 
این نگین طبیعي و ارزشمند وظیفه اي است که تنها با اعمال 
برنامه ریزي هاي کارشناسانه و عالمانه و همچنین سختکوشي، 
همبستگي و وحدت همه دوستداران این خطه مستعد محقق 
خواهد ش��د. پس دس��ت به دست هم دهیم به مهر، میهن 

خویش را کنیم آباد ...

شهرستان مهریز، به عنوان گنجینه غنی و ارزشمند تاریخ و طبیعت، 
از دیرباز برای عالقه مندان به عرصه های گردشگری، از جایگاه و بلندآوازی 
بس��یار برخوردار بوده و بی تردید، محور گردش��گری، به عنوان یکی از 
مهم ترین محورهای توسعه ای این خطه پراستعداد ایران اسالمی، در کنار 

سایر پتانسیلها و توانمندی هایش، نیازمند توجه و نگاه ویژه است.
مهریز با برخورداری از آثار طبیعی همچون چشمه تاریخی غربالبیز، 
کوه ریگ، نقوش تخته سنگ ارنان، چشمه یا آب هوهو و برخورداری از 
روستاهای بکر با اقلیم مطبوع و همچنین آثار تاریخی چشم نوازی به مانند 
باغ پهلوان پور، رباط زین الدین، قلعه سریزد و ... می تواند به عنوان یکی 

از قطب های مهم گردشگری در استان یزد و حتی کشور مطرح باشد. 
در کنار آثار غنی تاریخی و طبیعی در شهرس��تان مهریز، جلوه های 
غنی و ریشه دار معنوی در عرصه های فرهنگی این منطقه همچون مراسم 
نخل برداری در مناطق مختلف شهرستان، گنجینه ارزنده ای است که باید 
در مس��یر معرفی آن اهتمام ورزید تا این شهرستان باستانی به جایگاه 

حقیقی خود در عرصه های گردشگری دست یابد.
تردیدی نیست که تعالی بخش گردشگری مهریز، یکی از مهم ترین 
راهکارها برای توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است و می تواند راه را 
برای معرفی قابلیت  و پتانسیل های بیشمار این منطقه و به تبع آن، جلب 
نظر سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در بخشهای مختلف به ویژه عرصه 
گردشگری تاریخی و طبیعی شهرستان مهریز را فراهم آورده و اشتغال زایی 

پایدار و آبادانی این سامان را تسهیل نماید.
از سوي دیگر، نزدیکي مهریز به مرکز استان یزد و وجود مراکز آموزش 
عالي مناس��ب با کادر آموزشي پرتالش و عالم، راه را براي توسعه بخش 
آموزش عالي این شهرس��تان فراهم آورده اس��ت. مهریز مي توان از این 
رهگذر به عنوان یکي از قطب هاي مهم آموزشي در استان مطرح شده و 
از این فرصت، براي معرفي قابلیت ها و توانمندي هاي بیشمار خود بهره 
بسیار گیرد. البته نباید از کنار ظرفیتهاي مهم شهرستان مهریز در حوزه 
کشاورزي و دامي نیز به سادگي گذشت. اگرچه به دلیل معضل کمبود آب، 
اصالح سیستم آبیاري کشاورزي و توجه به توسعه کشت هاي کم آبخواه 

باید در اولویت کاري قرار گیرد. 
در این میان، زیرس��اخت هاي مناسب ایجاد شده در این شهرستان 
از جمله ش��هرک هاي صنعتي و برخورداري خدادادي از معادن غني و 
ارزشمند، یکي دیگر از ظرفیت هاي مهریز براي توسعه در بخش صنعت 
و معدن است، اگرچه در این رابطه باید استقرار صنایع پاک و کم آالینده، 

مدنظر جدي قرار داشته باشد. 
قرار گرفتن شهرس��تان مهریز در مسیر ترانزیت بین المللی کریدور 
شمال � جنوب و همچنین چهار راه ارتباط زمینی کشور، مزیت مهمي 
اس��ت که گسترش متوازن و معقول صنعتي این منطقه را تسهیل مي 
نماید. توسعه صنایع تبدیلی در حوزه هاي کشاورزی و دامی و همچنین 
توجه به گسترش صنایع معدنی، صنایع ذوب روی، تجهیزات الکترونیکی 
و ... با لحاظ کردن همه مالحظات مربوط به حفاظت از محیط زیس��ت 
مطبوع شهرستان، باید از اولویت هاي شهرستان در حوزه صنعت و معدن 
باش��د. البته وجود معادن غنی همچون معدن سرب و روی  مهدی آباد 
بهادران، پتانسیل باارزشي است که مي تواند راه را براي ایجاد اشتغال پایدار 

جوانان عزیز مهریزي هموار نماید.
امید آن که در س��ایه الطاف بی دریغ اله��ی، در پرتو تالش مردمان 
سختکوش و قناعت پیشه این سامان و همدلی و همنوایی مسئوالن خدوم 
شهرستان مهریز، شاهد تعالی روز افزون این دیار مستعد و تاریخی باشیم 
تا با هم افزایی کوشش های بی وقفه همه دوستداران رشد و بالندگی مهریز، 
پهنه ای از همت را، برای رساندن این شهرستان به جایگاه حقیقیش فراهم 

آوریم. به امید آن روز. 

نگاه محمدرضا بابایی ، معاون سابق استاندار یزد به 5 شهرستان

حمایت شخصیت ها و اقشار مختلف مختلف از دکتر محمد رضا بابایی
اقش�ار مختلف با ص�دور بیانیه و یا انتش�ار نامه در 
شبکه های اجتماعی، بر حمایت خود از کاندیداتوری 

محمد رضا بابایی تاکید کرده اند.
محمد رضا شایق، استاد برجسته دانشگاه و عضو هیئت 
علم��ی دانش��گاه یزد در پیام خود آورده اس��ت: از آنجا که 
حض��ور در صحنه انتخابات و انتخاب افراد معتقد و توانمند 
برای مجلس ش��ورای اسالمی از وظایف مهم همگان است 
که امام راحل)ره( در وصیت خود بر آن تاکید و رهبر معظم 
انقالب به آن ارش��اد فرموده اند و نیز کمک برای ش��ناخت 
این خدمت گزاران مصداق تعاون بر نیکی و پارسایی است.

ش��ایق که خود آزاده و حافظ کل قرآن اس��ت در ادامه 
آورده است: بنا به شناختی که بیش از بیست سال از آزاده 
س��رافراز جناب آقای دکتر محمدرض��ا بابائی دارم )ضمن 
احترام وافر به همه ی نامزد های محترم این دوره و س��وابق 
ارزش��مند آنها(، ایش��ان را فردی توانا در خدمت و متعهد 
و از هر جهت شایس��ته حضور در مجلس ش��ورای اسالمی 
می دانم، صداقت در عمل و گفتار، اشتیاق خدمت به مردم 
خاصه محرومان، ربع قرن تجربه اجرایی و آش��نایی با امور 
مه��م و کالن کش��ور در این عرصه و انس ب��ا معارف دین 
و ش��ناخت آنها که از مصادیق آن حف��ظ تمام قرآن کریم 

اس��ت، از صفات بارز ایش��ان می باش��د. امی��د که همچون 
همیش��ه توفیق خدمت شایس��ته و خالصانه با رای آگاهانه  

مردم نصیب ایشان گردد.
همچنی��ن دکتر محمدرضا اس��المی و دکتر محمدرضا 
اقبال از اساتید آزاده دانشگاه های یزد و میبد هم در پیامی، 
محمد رضا بابایی را با توجه به س��وابق درخشان اجرایی و 
اعتقادی، شایسته حضور در مجلس دانسته اند. در گیام آنها 
می خوانیم:" با توجه به ش��ناختی که از آزاده سرافراز آقای 
دکتر محمدرضا بابائی داری��م )با احترام به همه  کاندیداها 
و رقیبان ایش��ان( وی را الیق و شایسته حضور در مجلس 

شورای اسالمی دانس��ته و با توجه به سوابق درخشانی که 
دارند از جمله تحمل بیش از هشت سال اسارت و جانبازی 
و موفقی��ت در انج��ام مس��ئولیت های محوله ب��ه ویژه در 
اس��تانداری یزد و همچنین تحصیالت عالیه و حافظ قرآن 
بودن و تبعیت از والیت فقیه، انتظار می رود مردم شریف و 
بصیر و والیت مدار حوزه انتخابیه ایشان را به عنوان کاندید 
اصلح شناخته و مسئولیت خطیر نمایندگی را به این آزاده 

سرافراز و متخصص و متعهد محول نمایند.
جمعی از آزادگان استان نیز با انتشار نامه ای حمایت خود را 
از محمد رضا بابایی در انتخابات مجلس شورای اسالمی اعالم 

کرده اند و بر تعهد و تخصص وی تاکید داشته و او را دارای تدبیر 
و تجربه در امور اجرایی دانسته اند.

همچنی��ن برخی از پزش��کان صاحب ن��ام یزد همچون 
دکت��ر مجیبیان، دکتر مرتاض، دکتر رس��ولزادگان و دکتر 
ش��هاب نیز با توجه به س��وابق و خدمات محمد رضا بابایی 

در توسعه و مدیریت استان یزد، از وی حمایت کرده اند.
جمعی از آزادگان کشور، ورزشکاران استان و نیز جمعی 
از صنعتگران یزدی نیز ضمن اشاره به خدمات محمد رضا 
بابای��ی در عرصه های مختل��ف و تاکید بر صداقت و مردم 

مداری وی، از کاندیداتوری بابایی حمایت کرده اند.


