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 طرح های جدید نظام مالیاتی در راستای کاهش فرار مالیاتی و برقراری عدالت در کشور است؛

چهل حرکت و تحول نظام مالیاتی کشور
   ارتقای جایگاه مالیات

مالیات در مقایسه با درآمدهای نفتی و مشتقات آن ، از اثربخشی بهتری در جامعه برخوردار است  و 
قوام و دوام بهتری در ساختن جامعه ای پیشرفته دارد. 
    افزایش نقش مالیات درتولید ناخالص داخلی 

سال گذشته در حوزه بنگاه های کوچک و متوسط در مورد بدهی مالیاتی ۷۵۰۰ بنگاه تقسیط مالیاتی 
صورت گرفت و مقرر شد تا فعال شدن آنها در ســال اول مالیاتی را اخذ نکنیم و بنا داریم تعداد این 

واحدها را به ۱۰ هزار واحد افزایش دهیم.
   تعامل نظام مالیاتی باتشکل های صنعتی وحرفه ای

طرح های جدید نظام مالیاتی در راستای گسترش تور مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی و برقراری عدالت 
مالیاتی در کشور است؛ این در شرایطی است که در حال حاضر اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی 

و کنترل تورم، اساسی ترین سیاست های دولت به شمار می رود.
    انجام مشاوره های مالیاتی 

با توجه به ســاختار پیچیده بازارهای امروزی و قوانین متعدد مالیاتی، مشــاوران با تجربه  سازمان 
امورمالیاتی  افتخار دارند در خصوص کلیه خدمات سازمان  مالیاتی از ابتدا تا انتها راهنمای  شما باشند 
تا با استفاده از به کار گیری دانش فنی به روز ،تعهد، تخصص، امانت داری و راز داری، رضایت کامل 

مودیان متقاضی  را جلب کنند.
   برون سپاری خدمات مالیاتی

آئین نامه اجرایی موضــوع تبصره 2 ماده 2۱9 قانون مالیات های مســتقیم به منظــور واگذاری و 
برون ســپاری برخی از فعالیت های مالیاتی به بخش غیردولتی تصویب شد. بر این اساس منظور از 
برون سپاری، واگذاری تمام یا بخشی از فعالیت های سازمانی مشخص قابل واگذاری به بخش غیردولتی 

واجد صالحیت برای تسهیل امور مودیان، کاهش هزینه ها و افزایش کارایی است.
   اصالح قانون مالیات های مستقیم 

پس از پیروزی انقالب اسالمی و به تناسب نیازها،شرایط، اوضاع و احوال سیاسی و اقتصادی مقررات 
متعدد و مختلفی در مورد  انواع مالیات های مستقیم و غیر مستقیم به تصویب مراجع قانون گذاری 

رسیده است. 
   جرم مالیاتی 

در اصالحیه قانون مالیات های مستقیم، ۷مصداق برای جرم مالیاتی احصا شده است که بر اساس آن هر 
فردی این هفت کار را انجام دهد مجرم مالیاتی محسوب و طبق قانون مجازات می شود.

   افزایش تمکین مالیاتی 
تمکین مالیاتی به معنی پایبندی داوطلبانه به متن و روح قانون است. تمکین کامل مالیاتی از جمله اهداف 
مهمی است که تمامی سیستم های مالیاتی در راستای دستیابی به آن هستند و در واقع می توان گفت که 

درجه تمکین مالیاتی در هر کشوری معیار سنجش کارایی سیستم مالیاتی آن کشور است.
   افزایش خوداظهاری مالیاتی

نظر به اینکه در فرآیند وصول مالیات، مودیان به عنوان یکی از ارکان موثر بر نظام مالیاتی کشورها 
مطرح هستند، لذا جلب همکاری آنها و تشــویق آنان به تمکین داوطلبانه همواره به عنوان یکی از 

راهبردهای اصولی و نیز شرط موفقیت سازمان امور مالیاتی است.
   ساده سازی نظام مالیاتی 

طی دو دهه اخیر، ساده سازي مالیات به یکي از ارکان اصلي برنامه هاي اصالح مالیاتي در کشورهاي 
مختلف بدل شده اســت. این امر نه تنها به دلیل اثراتي است که پیچیدگي روي هزینه هاي تمکین 
داوطلبانه مالیات دهندگان و فرار مالیاتي دارد بلکه در مورد سیســتم مالیات بر درآمد این امر مانع 

بزرگي در برابر عدالت و کارایي قلمداد مي شود و امري فراتر از هزینه هاي اداري و تمکین است.
   مالیات برارزش افزوده

از آنجایي که سیستم مالیات بر ارزش افزوده یک سیستم خود اجراست و همه مودیان نقش مامور 
مالیاتي را ایفا مي کنند، هزینه وصول آن پایین است. 

   تامین نیروی انسانی وافزایش ساختارادارات مالیاتی
در اجرای ماده ۵9 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی  و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، 
به منظور افزایش کارایی نظام مالیاتی و رفع موانع سازمانی موجود و همچنین تمرکز کلیه امور مربوط 
به اخذ مالیات دریک سازمان واحد ، سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱38۱ به صورت یک موسسه 
دولتی و زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی ایجاد شد. با ایجاد این سازمان کلیه اختیارات ، وظایف، 
نیروی انسانی ، امکانات و تجهیزات موجود وزارت امور اقتصادی و دارایی در معاونت امور مالیاتی و 

بخش و حوزه های مالیاتی به این سازمان انتقال داده شد.
   دسترسی به بانک های اطالعاتی مودیان

ماده ۱۶9 مکرر مالیات های مستقیم، سازمان امور مالیاتی را مکلف به دریافت اطالعات مالی با هدف 

جلوگیری از فرارهای مالیاتی کرده است. بعد از ابالغ قانون مالیات های مستقیم و همچنان ایجاد یک 
وفاق عمومی برای مبارزه با فرار مالیاتی به نظر می رسد سازمان امور مالیاتی قصد دارد این بار به تکلیف 

قانونی خود برای وصول اطالعات مالی از سیستم بانکی عمل کند.
   واریز عوارض ارزش افزوده به حساب شهرداری ها ودهیاری ها

تامین مالی شهرداری ها توسط دولت از طریق واریز درصدی از وصولی مالیات بر ارزش افزوده به حساب 
شهرداری ها و دهیاری های سراسر کشور با اجرای قانون مالیاتی برارزش افزوده درحال وقوع است که 

تاکنون مبالغ زیادی به حساب شهرداری ها ودهیاری ها واریز شده است. 
   تامین فضای اداری موردنیاز سازمان مالیاتی

سازمان امورمالیاتی  یکی از پر درآمدترین سازمان های دولتی در کشور بوده و از سال 9۴ تاکنون با 
پیشی گرفتن از شرکت ملی نفت اولین واریزکننده به خزانه کشور  به شمار می رود. 

   نام گذاری اماکن عمومی به نام مالیات
نام گذاری اماکن عمومی  به نام مالیات ، موضوعی است که مورد توجه بسیاری از محققین حوزه های 
علوم اجتماعی قرار گرفته است. نام گذاری مانند هر عمل دیگر، در زمینه و بستر اجتماعی و فرهنگی 
معینی انجام می شود و از این مولفه تاثیر می پذیرد. عمل نام گذاری در سطح یک جامعه و گروه، مبین 
گرایش های جمعی موجود در آن جمع است و می توان براساس تغییر در روند نام گذاری و تحول در 

نام ها در مورد تحول و تغییر آن جامعه قضاوت کرد.
   تشکیل سازمان امورمالیاتی کشور

ســازمان امور مالیاتی کشــور )Iranian National Tax Administration( به موجب ماده 
۵9 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، در سال ۱38۰ 
تشکیل و نمودار تشکیالتی آن در بخش ستاد سازمان در اوایل سال ۱38۱ و تشکیالت ادارات کل امور 
مالیاتی استان ها به تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی رسید. با تشکیل سازمان امور مالیاتی، بودجه 

این سازمان از وزارت امور اقتصادی و دارایی تفکیک شد.
   طرح جامع مالیاتی 

کاهش هزینه وصول مالیات، افزایش رضایت مشتری، کاهش فرار مالیاتی، افزایش درآمدهای مالیاتی 
از جمله دستاوردهای پس از اجرای این طرح است، اما برای رسیدن به یک سیستم مالیاتی که بتواند 
ضمن وصول تمام درآمدهای مالیاتی دولت، رضایت تمام صاحبان منافع سازمان را تامین کند، مستلزم 

داشتن یک رویکرد سیستمی در برخورد با مسائل و مشکالت مالیاتی است.
در طرف دیگر این طرح،  مودیان مالیاتی قرار دارند که از خدمات الکترونیک و مکانیزه برخوردار خواهند 

بود  تا پایانی بر مشکالت حضوری، سنتی و سلیقه ای فعلی باشد.
   حذف مالیات علی الراس

ابتدای سال ۱39۵ مبنای تشخیص درآمد مشمول مالیات، مدارک و اسناد و دالیل و شواهد عینی 
خواهد بود. اصالح ماده 9۷ و حذف مواد ۱۵۴، ۱3۵، ۱۵2، 98 و ۱۵8 و به بیان بهتر حذف تشخیص 

مالیات به صورت علی الراس و جایگزینی شیوه رسیدگی مبتنی بر دالیل و شواهد عینی است .
   ایجاد مشوق های مالیاتی 

مشــوق های مالیاتی مفادی از قانون مالیاتی هستند که بر مبنای آنها برخی فعالیت های اقتصادی 
نسبت به برخی دیگر از فعالیت ها، بعضی دارایی ها در مقابل سایر دارایی ها، دسته ای از بنگاه ها در 
مقایسه با سایر بنگاه ها و برخی روش های تامین مالی در برابر روش های دیگر با کاهش یا صفر شدن 

موقت نرخ مالیاتی مورد توجه قرار می گیرند.
   توسعه سیستم اطالعات مالیاتی 

سازمان  امور مالیاتی فعالیت های مالیاتی خود را به صورت اقتصاد دیجیتالی و مبتنی بر استفاده از 
فناوری های الکترونیکی پایه ریزی  کرده است . این نوع اقتصاد تحت عنوان اقتصاد اینترنتی، اقتصاد 

تحت وب و اقتصاد جدید نیز نامیده می شود. 
   آموزش ذی نفعان 

سازمان امور مالیاتي کشور در چارچوب وظیفه اطالع رساني و آموزش مودیان و سایر ذي نفعان نظام 
مالیاتی آمادگي خود را براي برگزاري دوره هاي آموزشي مستقیم و رایگان توسط متخصصین اعالم 

مي دارد.
   کاهش اتکا به درآمدهای نفتی

سازمان امور مالیاتی کشور توانسته است با گسترش پایه های مالیاتی و به تور انداختن فراریان مالیاتی 
بدون تغییر نرخ، افزایش قابل توجهی در مالیات ستانی داشته باشد و این نشان دهنده جهت گیری 
دولت در کاهش وابستگی بودجه به نفت، استفاده بهینه از درآمدهای نفتی و حرکت در مسیر توسعه 

پایدار است و این دستاوردهای ملی دولت با تخریب های اخیر از چشم مردم پنهان نمی شود.
   تامین درآمدهای عمومی از طریق وصول عادالنه مالیات

 گســترش و تنوع فعالیت های اقتصادی ، نقش فزاینده دولت ها در گسترش خدمات عمومی و هم 
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چنین گسترش تعهدات دولت ها در عرصه های اقتصادی و اجتماعی، مالیات را به مسئله ای مهم وتاثیر 
گذار برای تمامی دولت ها تبدیل کرده است و کارکردهای اصلی ابزار مالیات را به تامین درآمدهای 
عمومی کشور، گسترش عدالت )بازتوزیع ثروت(، تخصیص مجدد منابع از طریق توسعه اقتصداری 

و ثبات اقتصادی تغییر داده است.
   تسهیل دادرسی مالیاتی

سازمان امور مالیاتی، تفکر بازنگری و اصالح روش ها و سیستم هیئت های حل اختالف مالیاتی در 
ساختار و اجرا)که از گام های مهم و اساسی سازمان اســت(را مورد توجه قرار داده و مجموعه ای از 
اصول و مقررات و رویه ها در فرآیند رسیدگی،تخت عنوان دستور العمل دادرسی مالیاتی به زینت 

طبع آراسته شده است .
   هدفمند کردن معافیت های مالیاتی

یکی از رویکردهایی که دراصالحیه قانون مدنظر قرار گرفته است، هدفمند و شفاف سازی معافیت های 
مالیاتی بود.  معافیت مالیاتی عبارت است از خروج قانونی برخی از منابع درآمدی و سرمایه ای از شمول 
پرداخت موقت و غیر دائمی مالیات که عمدتا ابزاری جهت اعمال سیاست های حمایتی دولت است. 

   تکمیل زنجیره اطالعات مالیاتی 
در حال حاضر تکمیل نظام اطالعات مالیاتی از اولویت های کلیدی سازمان به شمار می رود، طرح 
جامع مالیاتی 32 پروژه دارد که همگی اجرایی شده و مهم ترین و اصلی ترین پروژه این طرح که نرم 

افزار یکپارچه مالیاتی است ، نهایی شده و در ادارات مالیاتی در حال اجراست. 
   رعایت حقوق شهروندان 

حقوق شهروندی مودیان مالیاتی نیز از مقوله های خاص حقوق شهروندی به شمار می رود که با توجه 
به اختیارات گسترده دستگاه مالیاتی از اهمیت بسزایی برخوردار است. این نوع حقوق، در سال های 
اخیر در پرتو توجه به حقوق شهروندی در حوزه های تخصصی، مورد توجه ویژه دولت ها قرار گرفته و 

سازوکارهای مختلفی را برای تبیین و اجرای آن در نظام مالیاتی خود به کار برده اند.
    ایجاد باجه های خدمات مودیان

اجرای پروژه استانداردسازی فرآیندهای مالیاتی و نیز پروژه پیاده سازی سراسری فرآیندهای مالیاتی 
استاندارد شده و بسترسازی ساختاری و فرآیندی برای اجرای پروژه نرم افزار یکپارچه مالیاتی و تفکیک 
وظایف مالیاتی و یکسان سازی اجرای فرآیندهای مالیاتی در ادارات کل امور مالیاتی و بهبود فضای 
کاری و ایجاد باجه های ارائه خدمات به مودیان و ذی نفعان در قالب اهداف طرح جامع مالیاتی  است.

   تصویب نامه اخذ مالیات مضاعف
دولت می تواند برای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطالعات راجع به درآمد و دارایی مودیان 
با دولت های خارجی  موافقت نامه های مالیاتی منعقد کرده و پس از تصویب مجلس شورای اسالمی 

به مرحله اجرا بگذارد. 
   نرخ صفر مالیاتی

منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مودیان مشــمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه ، دفاتر 
قانونی ، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد ، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در قانون مالیات 
های مستقیم و در مواعد مشخص شده به سازمان امور مالیاتی می باشند و سازمان امور مالیاتی نیز 
مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات بر اساس مستندات ، مدارک و اظهارنامه 
تسلیمی است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان ، مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می شود.

   اطالع رسانی وفرهنگ سازی مالیاتی 
 یکی از مهم ترین آثار موثر اطالع رســانی مالیاتــی در نزد افکار عمومی را می تــوان در مقابله با

 سوء استفاده های احتمالی از سوی برخی قانون شکنان و فراریان مالیاتی دانست.
   واریز عوارض ارزش افزوده تحت عنوان نرخ سالمت

صرفا یک واحد درصد در هر سال به عنوان مالیات سالمت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت 

اضافه و همزمان با دریافت، مستقیما به ردیف درآمدی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی 
پیش بینی می  شود، واریز خواهد شد.

   مقابله با فرار مالیاتی
با توجه به اینکه در سال های اخیر مبارزه با جرایم مالیاتی کالن و گسترده به عنوان یکی از مظاهر 
و مصادیق مهم جرایم اقتصادی به یکی از راهبردهای اصلی کشورمان در مسیر پیشرفت و عدالت 
مبدل شده است، بدون تردید بهره مندی از یک نظام کیفری کارآمد و منسجم در مقابله با جرایم 

مالیاتی به بهبود عملکرد نظام مالیاتی کمک قابل توجهی می کند.
   ارائه الکترونیکی اظهارنامه های مالیاتی

ارائه اظهارنامه مالیاتی به صورت الکترونیکی از جمله مهم ترین خدمات ارائه شده از سوی سازمان 
امور مالیاتی بر بستر اینترنت است. در حال حاضر ، مودیان مالیاتی از امکان ارائه اظهارنامه مالیاتی 
به صورت الکترونیکی برخوردار هستند و در موعد قانونی مشخص می توانند در هر ساعت از شبانه 

روز نسبت به ارائه اظهارنامه الکترونیکی خود اقدام کنند.
   سازمان محبوب

سازمان ها در سیر بلوغ و تکامل خود، عموما افزایش کارآیی و اثربخشی دستگاه را در نظر می گیرند، 
سازمان امورمالیاتی  از این مرحله فراتر رفته و درکنار کارآمدی، اثربخشی و مطلوبیت، در تالش 

است که یک سازمان محبوب در نزد مردم باشد. 
 مالیات هم حق الناس و هم بیت المال اســت و باید در وصول آن، رعایت انصاف و عدالت بشــود و 

همچنین محیطی با نشاط در ادارات مالیاتی برای مودیان ایجاد شود.
   تدوین واجرای منشور حقوق شهروندی

دســتگاه مالیاتی باید قبل از انجــام هرگونه ممیزی و تشــخیص مالیات، مــودی مالیاتی را از 
حقوق خــودآگاه کند و توصیفــی جامــع از آن را برای مودیان فراهم ســازد که ســازمان امور 
مالیاتی کشــور این موضوع را از طریق تنظیم و ابالغ منشــور یا بیانیه حقوق مودیان اســتخراج 
شــده از قوانین و مقررات مالیاتی و همچنین تهیه کتابچه راهنمای حقوق شــهروندی مودیان 
مالیاتی و تدویــن و اجــرای دوره های آموزشــی حقوق شــهروندی، اطالع رســانی و آموزش 
 رسانه های گروهی از طریق صداوســیما و توســعه دانش حقوق عمومی  و حقوق بشر انجام داده 

است. 
   شناسایی مودیان جدید مالیاتی

در راستای افزایش شناسایی مودیان جدید مالیاتی با استفاده از تکمیل چرخه اطالعات مالیاتی 
مودیان جدیدو مالیاتی شناسایی نسبت وبه وصول مالیات عادالنه آنها اقدام  شد.

   ایجاد نظم وانضباط مالی
با اجرای طرح جامع مالیاتی  وارائه صورتحساب های مالی مودیان ، سازمان امورمالیاتی در صدد 

ایجاد نظم و انضباط مالی و در نهایت تحقق عدالت مالیاتی است.
   تدوین برنامه های عملیاتی اطالع رسانی وفرهنگ سازی مالیاتی 

درراستای اطالع رســانی تکالیف مالیاتی مودیان برنامه های عملیاتی از طرف دفتر اطالع رسانی 
وفرهنگ ســازی مالیاتی مطابق با مواعد زمانی )ارائه اظهارنامه مالیاتــی عملکرد ، ارزش افزوده، 
صورت معامالت فصلی ، ارسال اطالعات موضوع ماده ۱۶9 مکرر قانون مالیاته ای مستقیم ( ازطریق 
روزنامه ها ،سایت های خبری ، ارسال پیامک ، نشست های خبری ،تیزرهای رادیویی وتلویزیونی 

و... اقدام کرده است.
   مرکز ارتباط مردمی 1526

 درراســتای تحقق دولت الکترونیک ورعایت حقوق شــهروندی وجلوگیری از مراجعات متعدد
 مودیان محترم مالیاتی جهت پاســخگویی به ســواالت مودیان مرکز ارتباط مردمی ۱۵2۶ راه 

اندازی شد .



فرمانده ســپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان گفت: به مناســبت چهلمین سال 
پیروزی انقالب اســالمی یک هزار و ۵۵۰ پروژه محرومیت زدایی زودبازده در مناطق 

مختلف در اصفهان آغاز می شود.
سردار غالمرضا سلیمانی در جلسه آغاز عملیات اجرایی ۴۰ هزار طرح عمرانی زودبازده 
در مناطق محروم سطح کشور اظهار داشت: امیدوارم همه بتوانیم در انجام و تحقق این 
پروژه ها سهیم باشــیم.وی افزود: این پروژه ها شامل احداث و تکمیل 2۷۰ پروژه خانه 
محروم و نیازمند، 3 کتابخانه، ۱۰ پارک کودک، ۱۴۰ کارگاه اشتغال، ۱8 پروژه بهسازی 
معابر، 3 پروژه راه روســتایی، ۱۰ طرح هادی، 3۰ پل روستایی، ۱۰۰ نیروگاه کوچک 
خانگی، ۵۴ مسجد، 3۷ خانه عالم، ۴ خانه بهداشت، یک پایگاه سالمت و ۴۷ مجموعه 
فرهنگی است.فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان خاطرنشان کرد: ۱2۰ 
پروژه آبرسانی روستایی، 3۰ فاضالب روستایی، 3۴۶ مدرســه روستایی، ۱۰2 احیا و 
الیروبی قنوات، 9۵ انتقال آب، 2۵ جایگاه دام طیور، 3۰ آب بند، 38 استخر ذخیره آب، 
9 تسطیح زمین کشاورزی، ۱3 سالن ورزشی و ۱۵ زمین ورزشی روباز دیگر پروژه های 
این طرح در اصفهان هستند. وی تصریح کرد: امیدوارم در کوتاه ترین زمان این پروژه ها 
به بهره برداری برسد که این پروژه ها به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 
است، البته پروژه های قرارگاه پیشرفت و آبادانی بیش از این است و گروه هایی که خارج 
از برنامه بسیج سازندگی فعالیت می کنند یا گروه هایی جهادی خارج از این برنامه و بر 
اساس نیاز مناطق محروم در آن منطقه حضور می یابند.سردار سلیمانی بیان کرد: ما با 
همه استان ها هماهنگ هستیم و در برآورد هزینه پروژه های زیر ۱۰۰ میلیون هستند 
و این پروژه ها باید در کوتاه مدت به بهره برداری برسند. برخی از پروژه با مشارکت ۵۰ 
درصدی است که قرارگاه محرومیت زدایی در آن فعالیت می کند. وی گفت: حدود ۴2 

میلیارد تومان هزینه این پروژه ها در اصفهان است و با توجه به اینکه گروه های جهادی 
و توان مردم محل استفاده می شــود، اجرتی پرداخت نمی شــود و اغلب بودجه برای 
تهیه لوازم آن اســت و به احتمال فراوان ارزش این پروژه ها بیش از این است. فرمانده 
سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان اظهار داشت: این برنامه ها در سال 98 صورت 
می گیرد و تمرکز اجرای برنامه ها در تابستان است، البته آغاز برنامه ها از فروردین بوده 
و به طور قطع همه پروژه ها باید پیش از 22 بهمن سال آینده تکمیل شوند. وی افزود: 
اغلب پروژه ها احداث و تکمیل خانه محروم و مدارس است و پس از آن اشتغال و آبرسانی 
روستایی در دیگر رده ها قرار دارند، ۱۰۰ مورد نیروگاه خورشیدی هم یکی از پروژه های 
خوبی است که در روستاهای فاقد برق صورت می گیرد.سردار سلیمانی، خاطرنشان کرد: 
حدود ۵ تا ۷ هزار نیرو برآورد نیروهایی هستند که در این مسیر فعالیت کرده و کمک 

می کنند که شامل نیروهای جهادی و اقشار مختلف بسیج می شوند.

به مناسبت چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی؛

۱۵۵۰ پروژه محرومیت زدایی زودبازده در اصفهان اجرایی می شود

 حجت االسالم رحمت اله صادقی ضمن تبریک جشن های 
چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی گفت:  
دشــمنان  جمهوری اســالمی ایران گفتنــد می خواهیم 
جشن های کریسمس 2۰۱9 را در تهران بگیریم و نمی گذاریم 
جمهوری اســالمی جشن چهلمین ســال پیروزی خود را 
برگزار کند؛  اما به کوری چشــم دشمنان جشن های دهه 
فجر امسال با شکوه تر از هر سال در حال برگزاری است و  
ان شاء ا... در 22 بهمن با حضور سراسری مردم به اوج خود 
خواهد رسید. مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت 
صاحب الزمان )عج( با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری 
)حفظه ا...(  خطاب به سردمداران آمریکایی گفت: قبل از 
شــما هم  برخی این حرف ها را می زدند و می خواستند 
جمهوری اســالمی را ســاقط کنند؛ اما خودشان ساقط و 
خوراک مار و مور شدند و امروزدست خدا بر سراسر گیتی 
گسترده و همه جا پیداست.  حجت االسالم صادقی با بیان 
اینکه دستاوردهای انقالب اسالمی را از دو منظر  مصداقی 
و مبنایی می توان مورد برســی قرار داد، افزود:  طبق آیات 
قرآن ما باید نعمت های خدا را یادآوری کنیم  حتی اگر به 

آن نعمت واقف باشیم که اگر چنین نکنیم دچار فراموشی، 
غفلت و در نهایت کفران نعمت خواهیم شــد. مســئول 
نمابندگی ولی فقیه در قرارگاه منطقه ای حضرت ســید 
الشهداء )ع( با اشاره به اینکه یکی از دستاوردهای انقالب 
اســالمی، اخراج دیکتاتوری بی اراده مثــل »محمدرضا 
پهلوی« بود، تاکید کرد : در واقع این دستاورد را نمی توان 
دستاورد اصلی به شمار آورد زیرا او  اصال اختیاری از خود 
نداشــت و در حقیقت عاملی بی اراده در اختیار  آمریکا و 
انگلیس بود.حجت االســالم صادقی افــزود: یکی دیگر از 
دستاوردهای مهم انقالب اسالمی، اخراج یک ابرقدرت از 
کشور و در اختیار گرفتن سرنوشــت کشور به دست خود 

مردم است اما  مهم ترین دســتاورد انقالب اسالمی تغییر 
مسیر تاریخ جهان اســت . وی افزود: غربی ها گفتند بشر 
برای اداره جهــان دیگر احتیاجی به خــدا و وحی ندارد و 
خودش می تواند جهان را اداره کند و قرن ۱3 تا۱9  میالدی 
، جهان محل درگیری ایدئولوژی هایی  مختلف با این مبنا 
شد که حاصلش جنگ های مختلف با ۱8۰ میلیون کشته 
بود. مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه  حضرت صاحب 
الزمان)عج( گفت: نظام هــای  غربی معتقد بودند که دین 
دیگر توانایی حضور در صحنه ی مدرن را ندارد و خودشان 
برای تاریخ مســیر تعیین کردند وگفتند مسیر جهان طی 
یک پروســه حرکت میکند که انسان نقشــی در آن ندارد 
و به یک جبر تاریخی معتقد شــدند.  گرفت که شکســت 
خورد و همچنان نیزدر حال شکست خوردن است .مسئول 
نمایندگی ولی فقیه در سپاه  حضرت صاحب الزمان)عج( 
با بیان اینکه انقالب اسالمی حرکت و تسلط کفر جهانی را 
متوقف کرد گفت: به همین خاطر تمام استکبار علیه انقالب 
اسالمی با هم متحد شد و اختالف ما با نظام استکباری به 

سرکردگی امریکا اختالف مبنایی بر سر توحید است.

 مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت صاحب الزمان)عج(:

مهم ترین دستاورد انقالب، اداره کشور به دست خود مردم است
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با تالش رزمندگان لشکر امام حسین)ع( صورت گرفت؛

کشف 48۰  کیلوگرم تریاک در جنوب شرق کشور
بیش از ۴8۰کیلوگرم تریاک با تالش رزمندگان 
لشکر۱۴ امام حســین)ع( اصفهان در دو عملیات 

کشف و ضبط شد.
فرمانده لشکر۱۴ امام حســین )ع( اصفهان گفت: 
سربازان گمنام امام زمان)عج( لشکر۱۴ امام حسین 
)ع( اســتان اصفهان در عملیاتی در شــهر سراوان 
سیستان و بلوچستان بیش از 3۴بسته ۱۰کیلوگرمی 

تریاک را کشف و ضبط کردند.  
سرهنگ پاسدار محمد هاشــم پور افزود: همچنین 
در این عملیات مقادیری سالح و بیش از ۵تن مواد 
غذایی که قاچاقچیان قصد خروج آنها را از کشــور 

داشتند نیز کشف و ضبط شد.
هاشــم پور گفت: در این رابطه متخلفان دستگیر و 
پرونده آنها برای بررسی بیشــتر به مراجع قضایی 

تحویل داده شدند. 
وی افزود: همچنین  در عملیاتــی دیگر رزمندگان 
لشــکر۱۴ امــام حســین)ع( اصفهــان، محموله 
موادمخدر، سوخت و کاالی قاچاق را در جنوب شرق 

کشور کشف و توقیف کردند.
فرمانده لشــکر ۱۴ امام حســین )ع( گفت: در  این 
درگیری ها که در محورهای تابعه لشکر مقدس امام 
حسین )ع(  در منطقه مرزی جنوب شرق کشور اتفاق 
افتاد در مجموع بیش از ۴8۰ کیلوگرم موادمخدر از 
جمله تریاک، مقادیری سالح و مهمات و محموله ۵۰ 
هزار و ششــصد لیتر گازوئیل قاچاق ، یک تن و نیم 
پرمنگنات سدیم و ۱۰ تن برج  و شیر خشک کشف 

و توقیف شد.
سرهنگ پاسدار هاشــم پور افزود: در این عملیات 

موفقیت آمیز یکی از اشرار به هالکت رسید و یکی از 
تروریست های دیگر هم زخمی و دو دستگاه خودرو 
از تروریست ها در مرزهای جمهوری اسالمی ایران 

توقیف شد.

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت صاحب الزمان )عج(:

راهیان نور، یکی از پربرکت ترین فعالیت های فرهنگی در کشور است
معاون هماهنگ کننده ســپاه حضــرت صاحب الزمان 
)عج( با بیان اینکه 2۰ هزار نفر از عموم مردم به اردو های 
راهیان نور در نوروز ســال آینده اعزام می شوند، عنوان 
داشت: عالقه مندان به شرکت در این اردوها می توانند 
از طریق پایگاه ها و حوزه های مقاومت بسیج در سراسر 
استان ثبت نام کنند. ســرهنگ محمدحسین عابدینی، 
ضمن تبریک چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 
ایران با بیان اینکه اردو هــای راهیان نور یکی از پربرکت 
ترین فعالیت های فرهنگی در کشور است، اظهار داشت: 
اردوهای راهیان نور امسال در دو بخش دانش آموزی و 
محلی در سطح اســتان در حال اجراست. مسئول ستاد 
راهیان نور اســتان اصفهان افزود: در تابستان امسال 8 
هزار نفر از مردم اســتان اصفهان به مناطق راهیان نور 
غرب کشور اعزام شــده اند که از این تعداد 3 هزار نفر از 
اعضای حلقه های صالحین بوده و مابقی افراد از بین عموم 
مردم بوده اند. وی، با ذکر این مطلب که اردوهای راهیان 
نور دانش آموزی در مناطق عملیاتی غرب و جنوب کشور 
اجرا می شود، تصریح کرد: در مهر ماه امسال هزار نفر از 
دانش آموزان به مناطق عملیاتی غرب اعزام و ازیادمان 
های مریوان، دزلی، باشماق، سنندج و تپه ا... اکبر بازدید 

کردند.
ســرهنگ عابدینی گفت: از آبان ماه امســال به واسطه 
شــرایط آب و هوایی، اردوهای دانش آموزی به جنوب 
کشــور انتقال پیدا کرد که در دو ماه آبان و آذر جمعا ۵ 

هزار و ششــصد نفر از دختران و پســران به این مناطق 
عملیاتی اعزام شدند .

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت صاحب الزمان)عج( 
از ادامه اردوهای راهیان نــور دانش آموزی در بهمن ماه 
خبر داد و افزود: این اردو ها همچنان در حال اجراست که 
تا نیمه اسفند امسال، ۷ هزار نفر از دانش آموزان پسر و 

دختر دیگر نیز اعزام خواهند شد.
وی، با اشــاره به اینکه سعی شده شــرایط حضور اقشار 
مختلف به خصوص جوانان در اردو ها فراهم شود، تاکید 
کرد: تعداد 3 هزار نفر از دانشــجویان استان از ۱۵ تا 2۷ 
اسفند به مناطق عملیاتی جنوب اعزام می شوند و سپس 
اردوهای راهیان نور محلی از 2۷ اسفند 9۷ تا ۱3 فرودین 

98 ادامه خواهد داشت.
مسئول ستاد راهیان نور استان اصفهان، با بیان اینکه 2۰ 
هزار نفر از عموم مردم به اردو های راهیان نور محلی اعزام 
می شوند، عنوان داشت: عالقه مندان به شرکت در این 
اردوها می توانند از طریق پایگاه ها و حوزه های مقاومت 
بسیج در سراســر اســتان ثبت نام کنند، همچنین می 
توانند به صورت خانوادگی و با خودروی شخصی به این 

مناطق سفر کرده و از امکانات اردوگاه ها استفاده کنند.
 معان هماهنگ کننده سپاه حضرت صاحب الزمان)عج( 
خاطر نشان کرد : تالش شده شــرایط مناسبی از لحاظ 
اسکان و تغذیه برای حاضران در این اردوها فراهم شود 
به همین جهت سه اردوگاه جهت اسکان مردم استان در 

شمال، مرکز و جنوب استان خوزستان تدارک دیده شده 
که به ترتیب اردوگاه های شهید درویشی شوش، شهید 
کاظمی اهواز و شــهید باکری خرمشهر آماده میزبانی از 

زائران خواهد شد.
سرهنگ عابدینی، از حضور یک روحانی و یک راوی در 
اتوبوس شــرکت کنندگان در اردو های راهیان نور خبر 
داد و گفت: مردم عزیز در این اردوها از مناطق عملیاتی 
طالئیه، نهر خین، شــلمچه، اروند، جبهــه ذوالفقاریه، 

شهرک دارخوئین بازدید می کنند.
مسئول ســتاد راهیان نور اســتان اصفهان، با اشاره به 
مصادف شدن عید نوروز با مراسم اعتکاف سال98 گفت: 
برنامه ویژه ای امســال با ســازمان انرژی اتمی تدارک 
دیده شده که مراسم اعتکاف در مسجد چهارده معصوم 
شهرک دارخویین برگزار شــود که ثبت نام آن از طریق 

سایت خواهد بود.

۵



برق از جمله انرژی های پاک و گران قیمت است که برای 
نخستین بار در ســال ۱3۰۶ در اصفهان مورد استفاده 
قرار گرفت. امروز با گذشت 9۱ سال، یک میلیون و ۱۰۰ 
هزار مشترک تجاری، مسکونی و کشاورزی از این انرژی 

برخوردار هستند.
با توجه به موقعیت ویژه استان اصفهان با مراکز مبادله 
انرژی، صنعت برق نگاه خود را بــه این منطقه متمرکز 
کرده و استقرار نیروگاه های مختلف جایگاه این استان 

در تولید و مبادله برق را باال برده است.
این رشد اســتفاده از انرژی برق و توســعه نیروگاه ها و 
خدمات رســانی در این حوزه، پس از پیــروزی انقالب 
شــکوهمند اســالمی و به همت جوانان پرتالش این 
ســرزمین، ســرعت بیشــتری یافته به گونــه ای که 
براســاس اعالم شــرکت برق منطقه ای اصفهان، طی 
۴ دهه از پیــروزی انقالب اســالمی، اصفهــان با ۱2 
نیــروگاه، ۶ هزار مــگاوات ظرفیت تولید بــرق را دارد 
کــه اتفاقی موثــر در صنعت بــرق به شــمار می رود؛ 
همچنین بــا فــرا رســیدن چهلمین ســال پیروزی 
انقالب اســالمی ۷2 پــروژه عظیــم برق رســانی با 
اعتبــاری بالغ بر 33 میلیــارد و ۷83 میلیــون تومان 
 در ســطح شهرســتان اصفهان به بهره برداری خواهد

 رسید. 
 مدیرعامل شــرکت توزیع برق اصفهان ضمن تبریک 
دهه فجر با اعالم این مطلب اظهار داشــت: در این ۴۰ 
ســال که از عمر انقالب می گذرد ما شاهد توسعه کمی 
و کیفی بسیار پرشــتاب در تمام وجوه علم و صنعت از 
جمله صنعت برق به عنوان صنعت پیشرفته و پیچیده با 

استفاده از تکنولوژی های مدرن بوده ایم.
حمیدرضا پیرپیران، در ادامه با بیان اینکه صنعت توزیع 
برق نیز به واسطه نزدیکی با نقطه مصرف و تنوع در شرایط 

و تجهیزات بیشترین فراز و نشیب را به همراه داشته است، 
گفت : این شرایط موجب شده تا ما از شاخص های جهانی 
عقب بمانیم بلکه همراه و همگام با آن قدم های بســیار 
محکمی را برداشته ایم، به طوری که در محور برق برای 
همه ما از ابتدای انقالب تا کنون توانسته ایم بیش از 99 
درصد مردم کشور عزیزمان ایران را از نعمت برق برخوردار 
کنیم و در استان اصفهان هیچ روستایی باالی ۵ خانوار که 
ســکنه دائم دارند، بدون برق نیستند. در شاخص بعدی 
جهانی که کیفیت برق برای جامعه دیجیتال تعریف شده 
به شــرکت توزیع برق اصفهان بر اساس سند استراتژی 
خود برای ســال ۱۴۰۵ حداکثر 3۰ دقیقه خاموشی به 
ازای هر مشترک در طول سال را هدف گذاری کرده است 
و در این شاخص استفاده از فناوری های نوین و روز دنیا از 
جمله اتوماسیون شبکه ، رویت پذیری و تحلیل داینامیک 
اطالعات شبکه و استفاده از خط گرم ، کار روی شبکه برق 
دار بدون قطعی می تواند ما را در رسیدن به این هدف یاری 
کند و شاخصه های کیفیت توان در سطح جهانی و قابل 

قبول قرار گیرد.
وي، برق رســانی با کربن کم را سومین شاخص جهانی 
توســعه صنعت برق مطرح کرد که این شرکت با تولید 
22 میلیون کیلووات ســاعت انرژی پاک خورشیدی از 
انتشــار گازهای گلخانه ای جلوگیری کرده و تا کنون 
۱38 سامانه خورشــیدی در مکان های متفاوت نصب 
شده که در کاهش گازهای مخرب محیط زیست نقش 

داشته است.
مدیرعامل شــرکت توزیع برق اصفهان به رشد تقریبا ۶ 
برابری مشترکین در شهرستان اصفهان از ابتدای انقالب 
شکوهمند ایران اسالمی تا کنون اشاره و تصریح کرد: این 
رشد در حالی است که رشد مصرف انرژی برق مشترکین 
بسیار فراتر از رشد تعدادی بوده و نزدیک به 2 برابر میزان 

رشد مشترکیناست که با توجه به گستردگی استفاده از 
انرژی برق در ســطح جامعه امری اجتناب ناپذیر تلقی 
می شود  و امروزه برق به عنوان زیر ساخت زیر ساخت ها 
در تمامی عرصه های زندگی بروز و ظهور یافته و ایفای 
نقش می کند و از طرفی دیگر ضرورت مدیریت مصرف 
در بین مشــترکین را یاد آور می شود که نیازمند توجه 

جدی عموم و مشترکین است .
وی خاطر نشــان کرد: در روزهای اول انقالب حداکثر 
۱۰۰ خط یا شــبکه اصلی 2۰ کیلوولت از ۱۱ ایستگاه 
) پســت ( فوق توزیع برق اصفهان را تامین می کرد؛ اما 
اکنون 339 فیدر یا شبکه اصلی از ۴3 ایستگاه ) پست (، 
برق یک میلیون و ۱۵۴ هزار مشترک را تامین می کند 
و نکته قابل توجه این اســت که امروز با نصب تجهیزات 
هوشــمند و ۱۰ هزارو ۵8۱ کنتور هوشــمند فهام که 
قابلیت قرائت از راه دور را داراســت بدون نیاز به حضور 
همکاران، قابلیت رویت پذیری بسیاری از پارامتر های 
شــبکه صورت گرفته و امکان اعمال فرمــان از راه دور 
نیز میسر شــده است.همچنین با اســتفاده گسترده از 
دیگر ســامانه ها و تجهیزات گام های بلندی در راستای 

هوشمند کردن شبکه برداشته شده است.
پیرپیران، با اعالم اینکه 9۵ درصد مراجعات شرکت در 
حال حاضر غیر حضوری اســت، تاکید کرد : مردم تنها 
با یک تماس با شــماره تلفن 38۱2۱ می توانند از تمام 
خدمات فروش و پس از فروش برق استفاده و اطالعات 
الزم را دریافت کنند و همچنین شماره تماس ۱2۱ به 
صورت شبانه روزی پاسخگوی فوریت ها و حوادث برف 
است و امروزه شــرکت توزیع برق اصفهان در راستای 
نوآوری و اســتفاده از فناوری های نوین در بسیاری از 
موارد به عنوان پایلوت صنعت برق کشــور قرار دارد و 

ماموریت های ویژه ملی را عهده دار است .

مدیرعامل شرکت توزیع برق اصفهان مطرح کرد:

بهره برداری از 72پروژه کالن برق رسانی در سطح 
شهرستان اصفهان به مناسبت دهه فجر
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در دهه فجرســال 9۷با هزینه ای بالغ بر۷3 میلیارد 
ریال، ۶ طرح گازرســانی افتتاح و با اعتباری بالغ بر 
2۰ میلیارد ریال عملیــات اجرایی یک طرح نیز آغاز 

می شود.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان، 
مدیرعامل این شرکت از افتتاح ۶پروژه گازرسانی در 
سطح استان اصفهان با هزینه ای بالغ بر۷3 میلیارد 
ریال خبرداد وگفــت: همچنین عملیات اجرایی یک 
 پروژه گازرســانی نیز در این ایام مبــارک با هزینه 

پیش بینی شده 2۰میلیارد ریال آغاز می شود.
ســید مصطفی علــوی، از بهــره بــرداری ۴ طرح 
بزرگ گازرسانی به صنایع اســتان اصفهان خبرداد 
و افزود: این طرح ها شامل؛گازرســانی به شــهرک 
صنعتی نهضت آبــاد با اعتباری بالغ بــر ۱۵میلیارد 
ریال، شــهرک صنعتی اردســتان با اعتباری بالغ بر 

۱۴ میلیــارد ریال، فــاز دو شــهرک صنعتی بزرگ 
اصفهان با اعتباری بالغ بر ۱۱میلیارد ریال و شهرک 
 صنعتی تودشــک با اعتباری بالغ بر ۶ میلیارد ریال

 می باشند.
وی، تصریح کرد: در این طرح های صنعتی، واحدهای 
تولیدی زیــادی از جمله؛ مرغداری هــا، گلخانه ها، 
دامداری های و...در سطح استان از نعمت گاز طبیعی 

بهره مند شده اند. 
وی، با اعالم اینکه ســاختمان پســت امداد در شهر 
افوس با اعتباری بالغ بر ۱۶ میلیارد ریال و ساختمان 
پســت امداد نصرآباد جرقویه بــا اعتبار۱۱میلیون 
ریال از دیگر پــروژه های آماده افتتــاح در ایام دهه 
فجرسال جاری است، اظهار داشت: به لطف خداوند 
متعال و تالش کارکنان این شــرکت، بار دیگر شاهد 
دســتاوردهای جدید و تحقق آرمان هــای انقالب 

اسالمی ایران و تحول در شهرها و روستاهای محروم 
خواهیم بود.

مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان، همچنین به 
آغاز عملیات اجرایی ســاختمان پســت امداد شهر 
سجزی اصفهان اشــاره کرد و گفت: برای این پروژه 
اعتباری به مبلغ 2۰ میلیارد ریال پیش بینی شــده 
که همزمان با چهلمین ســالگرد پیــروزی انقالب، 

کلنگ زنی خواهد شد.
مهندس علــوی، با اشــاره به توزیع  ســاالنه حدود 
2۱میلیارد متر مکعب گاز طبیعی درســطح استان 
و بهره مندی 99/۷درصد جمعیت اســتان اصفهان 
از نعمت گاز طبیعی خاطر نشان کرد: تمام رسالت و 
تالش کارکنان این شرکت بهره مندی ۱۰۰ درصدی 
جمعیت استان در هرســه بخش خانگی، صنعتی و 

عمومی است.

همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقالب؛

آغاز بهره برداری و عملیات اجرایی 7پروژه گازرسانی 
دراستان اصفهان
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همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی و با 
هدف افزایش ضریب اطمینان، واحد تقطیر سوم شرکت 
پاالیش نفت اصفهان و چند طرح مهم زیست محیطی این 

شرکت به بهره برداری می رسد.
مرتضي ابراهیمي، مدیر عامل شرکت پاالیش نفت اصفهان  
با اعالم این خبر گفت: ظرفیت کلی پاالیشــگاه اصفهان 
روزانه 3۷۰ تا 38۶ هزار بشکه است که با راه اندازی واحد 
تقطیر سوم این ظرفیت در سه واحد توزیع خواهد شد و 
این تغییر موجب کاهش بــار ترافیکی خوراک در دو برج  

تقطیر کنوني مي شود.
وی افزود: تاکنون خــوراک ورودی پاالیشــگاه، وارد دو 
واحد تقطیر ۱۰۰ هزار بشکه ای می شد که این امر موجب 
افزایش ترافیک محصوالت داخــل برج های جداکننده 
واحدهاي تقطیر شــده بود که با راه اندازی واحد تقطیر 
سوم، عالوه بر توزیع خوراک، ضریب ایمنی باالتر رفته و با 
توجه به جدید بودن تجهیزات واحد تقطیر سوم، کیفیت 
محصوالت تولیدی نیز افزایش خواهد یافت. وی تصریح 
کرد: ظرفیت پاالیشی پاالیشگاه از طریق دو واحد جانبی 
غلظت شکن و در زمان نیاز به تولید بنزین بیشتر، حدود 
۶۰ تا ۷۰ هزار بشــکه  در روز افزایش می یابد.مدیرعامل 
پاالیشگاه نفت اصفهان عنوان کرد: طراحي و تامین بخش 
عمده تجهیزات این واحد توسط سازندگان توانمند داخلي 
و تحت نظارت شرکت ملی مهندســی و ساختمان نفت 
ایران صورت گرفته و این واحد هم اکنــون در مرحله راه 
اندازي بوده و با استعانت از خداوند متعال تا پایان سال وارد 

مدار بهره برداری خواهد شد.
تولید روزانه 11 میلیون لیتر بنزین یورو 5

مرتضی ابراهیمی، بهبود کیفیت فرآورده های تولیدی در 
پاالیشگاه اصفهان را مهم ترین هدف طرح های بهینه سازی 
در این پاالیشــگاه خواند و افزود:  از ابتدای اردیبهشــت 
امســال، کیفیت بنزین تولیدی در پاالیشگاه اصفهان که 
روزانه ۱۱ میلیون لیتر اســت به سطح کیفی یورو ۵ ارتقا 

پیدا کرده است.
وی، با اشــاره به این کــه بنزین با کیفیــت تولیدی در 
پاالیشــگاه اصفهان به ۱2 استان کشــور ارسال و توزیع 
می شود، گفت: کار تحقیقاتی ســاخت کاتالیست واحد 
ایزومریزاســیون مجتمع بنزین ســازي شرکت پاالیش 
نفت اصفهان که تا پیش از این تحت لیســانس دو کشور 
آمریکا و فرانسه تولید می شــد و یکی از راهبردي ترین 
کاتالیســت های صنعــت نفت محســوب مي شــود، با 
ســرمایه گذاری پاالیشــگاه اصفهان انجام و با موفقیت 

بومی سازی شد.

پروژه مهم زیست محیطی تصفیه آب 
پاالیشگاه اصفهان آماده بهره برداری

مدیرعامل پاالیشگاه نفت اصفهان همچنین از راه اندازی 
پروژه مهم زیست محیطی تصفیه آب پاالیشگاه اصفهان 
همزمان با چهلمین ســالگرد انقالب شکوهمند اسالمی 
خبر داد و گفت: ظرفیت این پــروژه ۷۰۰ مترمکعب در 
ساعت اســت که تا پایان بهمن ماه امسال، به بهره برداری 

خواهد رسید.
مرتضی ابراهیمی افزود: با بهره برداری از این پروژه بخش 
عمده آب مصرفــی در چرخه پاالیش نفت خــام از آب 
خاکستری )فاضالب( شاهین شهر اصفهان تامین می شود.

وی با ا شاره به اینکه یکی از مهم ترین معضالت واحدهای 
صنعتی در اصفهان، آب است، گفت: تحقیقات این پروژه 
از 8 سال گذشته آغاز شده و می توان گفت پاالیشگاه نفت 
اصفهان به عنوان یک پیشرو در استفاده از آب خاکستری 

در بخش صنعت به شمار می رود.
ابراهیمــی، واحــد تصفیــه آب پاالیشــگاه اصفهان را 
یکــی از برتریــن و بی نظیرترین واحدهــای تصفیه آب 
 به ویژه به لحاظ حجم و گســتردگی در ســطح کشــور 

خواند. 
واحد تصفیه گازوئیل

مدیرعامل پاالیشگاه اصفهان همچنین اعالم کرد: هدف 
از راه اندازی واحدهاي تصفیــه گازوئیل، کاهش )حذف( 
گوگرد از گازوئیل تولید و تولید سوخت پاک  است که در 
حال انجام مي باشــد. ابراهیمی، با اشاره به این که بخش 
عمده تجهیزات مورد نیاز در پاالیشگاه اصفهان بومی سازی 
شــده اســت، گفت: تمامی خریدهای مربوط به احداث 
واحد تصفیه هیدروژنی نفت گاز در گذشــته انجام شده 
اســت و امیدواریم عملیات اجرایی آن به زودی سرعت 

یابد و ان شاءا... در نیمه دوم ســال ۱398 به بهره برداري 
خواهد رسید.

وی تاکید کرد: هم اکنون به طور میانگین روزانه ۱8 تا 2۰ 
میلیون لیتر گازوئیل در این پاالیشگاه تولید می شود که 2 
تا 3 میلیون لیتر آن یورو ۴ بوده و به منظور تامین سوخت 
اتوبوسرانی در سطح شهر اصفهان و استان هاي همجوار به 
مصرف می رسد که با راه اندازی این واحد، کیفیت تمامی 
گازوئیل تولیدی در پاالیشگاه به یورو  ۵ ارتقا خواهد یافت.
وی افزود: نفت کوره تولیدی در این پاالیشگاه حدود ۱8 
درصد محصوالت تولیدی را تشــکیل می دهد که طبق 
تعهدات زیست محیطی باید به صفر کاهش یابد و در این 
راســتا با تکمیل اجراي طرح جامع بهبود و بهینه سازي 
فرآیند شــرکت پاالیش نفت اصفهان ایــن مهم محقق 

خواهد شد.
حضور فعال سازندگان داخلی در اجرای 

پروژه های زیست محیطی پاالیشگاه اصفهان
مدیر عامل شرکت پاالیش نفت اصفهان، پروژه جداسازی 
روغن از آب )واحــد روغن گیر( و تامین برق پاالیشــگاه 
از نیروگاه به منظــور صرفه جویــی در آب )با 93 درصد 
پیشــرفت فیزیکی( را از دیگر پروژه های در دست اجرای 
پاالیشــگاه اصفهان نام برد و تاکید کرد: تمام پروژه های 
زیست محیطی، بهینه سازی و پاالیشگاه اصفهان توسط 
متخصصان توانمند داخلی و شرکت های سازنده داخلی 

اجرایی خواهد شد.
 ابراهیمی، یکی دیگــر از واحدهای آمــاده بهره برداری 
در پاالیشــگاه اصفهــان را واحد گرانول ســازی گوگرد 
عنوان کرد و گفت: این پروژه زیست محیطی به ظرفیت 
 3۰۰ تن در روز نیز در بهمن ماه امســال به بهره برداری

 می رسد. 

در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی؛

واحد تقطیر سوم شرکت پاالیش نفت اصفهان و چند طرح 
مهم زیست محیطی آماده بهره برداری است
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آنچه انجام داده ایم، لطف خدا بوده است
به مناسبت گرامیداشت چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اســالمی و آرزوی سالمتی برای رهبر معظم انقالب،  سال 
۱39۷ که به سال حمایت از کاالی ایرانی نام گذاری شده است با عنایت حضرت احدیت و حمایت مردم شریف فالورجان، شورای 
محترم اسالمی شهر، مسئولین محترم شهرستان و استان  و تالش و پشتکار کارکنان خدوم شهرداری رو به پایان است  که نتایج 
شیرین و پر ثمر آن قابل مشاهده است.  در این راستا با سپاس از حضرت حق، بدین وسیله خالصه ای از اهم دستاوردها و عملکرد 

سال جاری شهرداری و شورای اسالمی شهر فالورجان  مطرح می شود.

 اعضای شورای اسالمی دوره پنجم شهرستان فالورجان  از  همان زمان آغاز به کار با کسب اعتماد مردمی و تالش و کوشش شبانه 
روزی خود جهت نشاط و پویایی و تامین زیرساخت های اصلی شهر برنامه ریزی کردند به طوری که درخواست های عمومی و 
مهم شهروندان را به عنوان اولویت کاری خود قرار داده و جهت اجابت آنها با توکل به خدا، پای به عرصه خدمت نهادند. شورا محل 
ایثار است و شهر صحنه ایثارگری، در راستای برآورده کردن انتظارات شهروندان، همه باید دست در دست هم نهیم و با همدلی، 

همفکری، رفاقت و درایت، شهر و شهروند را به آنچه شایسته است،  برسانیم. 
 به سهم خود و به نیابت از دیگر اعضای شورای اسالمی شهر با گرامیداشت  چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی  

خالصه ای از  عملکرد و دستاوردهای سال جاری شهرداری و شورای اسالمی شهر را ارائه  خواهم کرد.

جوادنصری  - شهردار فالورجان  

دکتر اله دادیان، ریاست شورای 
اسالمی شهر فالورجان

احداث خیابان دارالسالم گارماسه

احداث بلوار فاضل هندی

مرمت پل تاریخی فالورجان)پل ورگان(

احداث اولین زورخانه شهر فالورجان

احداث 16 متری آزادگان )16متری خندق(

احداث استخر 10000 مترمکعبی ذخیره آب جهت 
تامین آب درختان و فضای سبز سطح شهر

پروژه های افتتاح شده در شهرداری فالورجان

اعضای شورای اسالمی شهر فالورجانساخت، تجهیز و راه اندازی فرهنگسرای غدیر) ویژه بانوان(
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 مدیردرمان تامین اجتماعی استان اصفهان گفت: در حال 
حاضر3 بیمارســتان تخصصی و فوق تخصصی و 2۶ پلی 
کلینیک ملکی در سطح استان اصفهان آماد ه ارائه خدمات 
بهداشتی، درمانی به حدود 3میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بیمه 
شده و مستمری بگیر تامین اجتماعی  در استان است« .دکتر 
علی اعتصام پور با بیان این مطلب افزود : مدیریت درمان در 
دو بخش درمان مستقیم و غیر مستقیم با  برخورداری از سه 
بیمارستان )بیمارستان های دکتر شریعتی، دکتر غرضی، و 
حضرت فاطمه الزهرا )س( نجف آباد( با مجموع ۷8۶  تخت 
مصوب، 2۶ پلی کلینیک و یک مرکــز خدمات طب کار به 
بیمه شدگان و افراد تحت تکفل آنان خدمات درمانی ارائه 
می دهد  که در آخرین  اعتبار ســنجی انجام شده هر سه 
بیمارســتان تامین اجتماعی در این استان از لحاظ سطح 
کیفی واجد رتبه درجه یک شناخته شده اند. وی ادامه داد: 
عالوه برمراکز ملکی، حدود  ۴هزار و  2۴۰ قرارداد نیز در قالب 
قرارداد خرید خدمت با پزشکان متخصص  مراکز تشخیصی و  
درمانی برای ارائه خدمت درمان غیر مستقیم به بیمه شدگان 
منعقد کرده ایم  که در حال ارائه خدمت به بیمه شدگان و 
مستمری بگیران استان هستند. مدیردرمان تامین اجتماعی 
استان اصفهان اظهار داشت : تشــکیل شورای هماهنگی 
درمان، شورای همسویی بیمه ها، بازرسی های تجمیعی، راه 
اندازی کلینیک سیار و راه اندازی مشاوره های روانشناختی 
از جمله ابتکارهای مدیریت درمان تامین اجتماعی استان 
اصفهان است تا از این طریق بتوانیم گام ها ی موثر ی را برای 
ارتقای سطح کیفی ارائه خدمات درمانی در استان برداریم. 
وی ادامه داد: همچنین در کنار شورای هماهنگی درمان، 
شورای همسویی بیمه ها ایجاد شــده که در قالب این ساز 
و کار، مدیران بیمه  های پایه سالمت و بیمه های تکمیلی 
در تعامل سازنده با یکدیگر هســتند. از برآ یند بررسی ها 

و مذاکرات کارشناســی صورت گرفته در این دو شورا، به 
جای اعزام جداگانه نمایندگان هر یک از سازمان های بیمه 
گر بازرسی های تجمیعی انجام می شود و تیمی مرکب از 
دو نفر از نمایندگان درمان دانشــگاه، دو نفر از نمایندگان 
تامیــن اجتماعی و دو نفــر از نمایندگان بیمه ســالمت، 
 نظارت تجمیعی بر نحوه ارائه خدمات به بیمه شــدگان در 
بیمارستان های طرف قرارداد را انجام می دهند. این مقام 
مسئول با اشاره به حذف دفترچه های بیمه در مراکزملکی 
تامین اجتماعی گفت: یکی دیگــر از خدمات این مدیریت 
استفاده از سیســتم یکپارچه و الکترونیکی کردن خدمات 
درمان مستقیم در مراکز ملکی ســازمان تامین اجتماعی 
استان است وتالش داریم تا پایان امسال دفترچه را از درمان 
غیر مستقیم نیز حذف کنیم تا پرونده همه خدمات درمانی 
به صــورت الکترونیکی به بیماران ارائه شــود. مدیردرمان 
تامین اجتماعی اســتان اصفهان در خصــوص برنامه ها و 
اقدامات این مدیریت برای درمان بیماری  های خاص مانند 
دیابت و فشارخون اظهار داشت: برای هر یک از این بیماران ، 
پرونده تجمیعی درمانی تشکیل می شود تا پزشکان معالج با 
دسترسی الکترونیکی به سوابق و مراحل درمان این بیماران، 

بتوانند خدمات بهتر و با کیفیت تری به آنان ارائه دهند .
اعتصام پور در خصوص تعداد پرونده های تشکیل شده برای 
بیماران خاص گفت : تاکنــون درخصوص بیماران دیابتی 
بیش از  ۷۰ هزار پرونده و در مورد بیماران مبتال به فشار خون 
باال در حدود ۱۵ هزار پرونده در مراکز مختلف درمانی ملکی 
سازمان در استان تجمیع شده اســت. مدیر درمان تامین 
اجتماعی استان اصفهان با اشاره به دستورالعمل ابالغی میز 
خدمت گفت: میز خدمت از قبل و با نام تکریم ارباب رجوع در 
مراکز راه انداری شده و توانسته بود مشکالت زیادی را حل  
کند از جمله آنها »ستاد هدایت بیمار« است که مراجعین را 

راهنمایی و هدایت می کند و برای اولین بار به این شکل در 
مدیریت درمان استان افتتاح و راه اندازی شده است. دکتر 
اعتصام پور ضمن اشاره به ایجاد تسهیالت برای اخذ نوبت و 
رفع مشکل نارضایتی های حاصل از ازدحام مراکز گفت: بیمه 
شدگان برای اخذ نوبت در مراکز درمانی به ۵ روش می توانند 
 اقدام کنند. نوبت اینترنتی با مراجعه به ســایت اینترنتی

 nobat.disfahan.tamin.ir  ، دریافــت نوبــت از 
طریق پیامک با ارســال  کــد # 31*14 * دریافت نوبت 
)disfahan.tamin.ir تلفنی  )لیست تلفن ها در ســایت 

 نوبت گیری با  اپلیکیشــن موبایل قابل دریافت و نصب از 
ســایت مدیریت درمان روی گوشــی های اندروید است. 
 مدیردرمان تامین اجتماعی اســتان اصفهان با اشــاره به

 راه اندازی کلینیک های ســیار در قالب طرح نظام ارجاع 
گفت: یکی دیگــر از ابتــکارات این مدیریــت، راه اندازی 
کلینیک های سیار است.اعتصام پور افزود: در حال حاضر 
کلینیک های سیار مجهز به دســتگاه های مختلف مانند 
اکو ، سونوگرافی و...به همراه پزشکان متخصص برای ارائه 
خدمات تخصصی به شهرستان های مختلف استان که فاصله 
زیادی با مرکز استان دارند، اعزام می شوند و خدمات مورد 
نیاز درمانی را به بیماران ارائه می دهند. مدیردرمان تامین 
اجتماعی استان اصفهان با اشاره به شعار سال که حمایت 
از کاالی ایرانی اســت اظهار داشت : مدیریت درمان استان 
به طور جدی خرید کاالهای ایرانی را هــم در مقوله دارو و 
هم در مقوله تجهیزات در دستور کار قرار داده؛ اما متاسفانه 
 تعدادی از شرکت های تولیدی به بهانه های مختلف از جمله

 نوســان های نــرخ ارز از عرضه محصوالت شــان به بازار 
خودداری می کنند . این در حالی است که ما آمادگی داریم 
تا با خرید کاالها و تجهیزات ایرانــی حداکثر حمایت را از 

محصوالت و کاالهای داخلی  داشته باشیم .

مدیریت درمان تامین اجتماعی استان اصفهان :

سیستم یکپارچه خدمات درمان مستقیم در مراکز سازمان 
تامین اجتماعی ارائه می شود
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مدیــرکل بهزیســتی اســتان اصفهــان از افتتاح و 
بهره برداری بیش از یکصدوهفتاد طرح با اعتباری بالغ 
 بر ۱9۰ میلیارد ریال در بهزیستی استان اصفهان در 

ایام ا... دهه فجر خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیســتی استان 
اصفهان، دکتر مرضیه فرشــاد با اشاره به اجرای۴۰۰ 
برنامه فرهنگی در نقاط مختلف استان اظهار داشت: 
همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، 
بیش از یکصد و هفتاد پروژه بــا اعتباری بالغ بر ۱9۰ 

میلیارد ریال در دهه فجر به بهره برداری می رسد.
وی با اشــاره به بزرگداشــت چهلمین سال پیروزی 
انقالب اسالمی با شــعار»افتخار به گذشته و امید به 
آینده«  اظهار داشــت: این طرح ها به صورت منسجم 
و ســازماندهی شده در سطح اســتان به بهره برداری 

می رسد.
مدیرکل بهزیستی استان اصفهان با اشاره به افتتاح 9۶ 
واحد مسکن مددجویی، تامین مسکن برای مددجویان 

تحت پوشش سازمان بهزیستی را اصلی مهم عنوان کرد 
و افزود: بهزیستی به دنبال توانمندسازی جامعه هدف 
در حوزه مسکن و اشتغال است و  تحقق این امر جز با 

مشارکت شرکای اجتماعی محقق نخواهد شد.
فرشــاد تصریح کرد: برای تامین مســکن بــا انعقاد 
تفاهم نامه با شــرکای اجتماعی و مشارکت خیرین، 
9۶ واحد مسکن با اعتباری بالغ بر۵۷ میلیارد و 8۷۵ 
میلیون ریال برای جامعه هدف بهزیستی هزینه شده 

است.
وی افزود: از دیگر برنامه هــا و پروژه های قابل افتتاح 
بهزیستی اســتان اصفهان می توان به ایجاد 3۵ طرح  
اشــتغال، افتتاح مرکــز اقامتی میان مــدت درمان 
اعتیاد، مرکز مشــاوره خدمــات تخصصی و عمومی 
روان شناختی، مراکز توانبخشی روزانه حرفه آموزی، 
مرکز ســالمندان، مهدکودک و مرکــز رفاه کودک و 
خانواده، اورژانس اجتماعی، خیریــه ژنتیک و مرکز 
مشاوره ژنتیک و دیگر طرح ها در حوزه های مختلف در 

سراسر استان اشاره کرد. 
مدیرکل بهزیستی استان اصفهان،  با اشاره به اهمیت 
گرامیداشــت دهه فجر در چهلمین سالگرد انقالب 
اســالمی اظهار داشــت: تبیین و ترویــج آرمان ها و 
دستاوردهای انقالب اسالمی، زمینه سازی برای رشد 
و تعالی فرهنگ انقالب اسالمی، روحیه انقالبی گری 
و استکبارستیزی از دیگر سیاســت ها برای محتوای 

برنامه های فرهنگی در بهزیستی استان است.
فرشــاد همچنین از نواختن زنگ انقالب در مهدهای 
کودک اســتان، در اولین روز از دهه مبارک فجر خبر 
داد و یادآور شــد:  بازدید از مراکز نگهداری معلوالن، 
دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران و مددجویان، استقرار 
میزخدمت در مصالی هــای نماز جمعه، اســتقرار 
اورژانس اجتماعی و ارائه خدمات تخصصی در مسیر 
راهپیمایــی 22 بهمن، برپایی نمایشــگاه توانمندی 
مددجویــان و ارائه خدمات رایگان بــه عموم از دیگر 

اقدامات بهزیستی در ایام ا...دهه فجر است.

همزمان با ایام ا... دهه فجر؛

۱7۰ طرح بهزیستی استان اصفهان  به بهره برداری می رسد

۱3



۱4

همزمان با چهلمین سالگرد پیروزي انقالب اسالمي؛

برگزاري بیش از 3۰۰ عنوان برنامه به مناسبت ایام دهه فجر 
در مناطق ۱۵ گانه شهر اصفهان

 بیش از 3۰۰ عنوان برنامه ورزشــي، فرهنگي، اجتماعي و شــهري با شعار 
» افتخار به گذشته؛ امید به آینده« از سوي شهرداري اصفهان ویژه چهلمین 
سالگرد پیروزي انقالب اسالمي، طراحي و برنامه ریزي شده است.   به گزارش 
اداره ارتباطات رسانه اي شهرداري اصفهان، این مجموعه رویدادها صبح روز 
پنجشنبه ۱۱ بهمن ماه با برگزاري آیین آغاز به کار رسمي ویژه برنامه هاي 
ستاد گرامیداشت دهه فجر از مقابل ساختمان مرکزي شهرداري اصفهان، با 
حضور مدیران شهري و خانواده شهدا و با برافراشتن پرچم مقدس جمهوري 

اسالمي ایران، آغاز شد. 
3۰۰ رویداد شــهرداري اصفهان ویژه چهلمین ســالگرد پیــروزي انقالب 
اسالمي، شــامل برگزاري برنامه هاي مناطق ۱۵ گانه شهر اصفهان با عنوان 
» چهلســتون امید«، جشــن مدارس با عنوان » بهــار آزادي«، برنامه هاي 
گردشــگري شــهري با عنوان » گذر انقالب«، برنامه هــاي عرصه محور و 
میداني سطح شهر با عنوان »چهل میدان«، جشــن هاي محله اي با عنوان 
»چهلچراغ«، برنامه هاي ورزشي با عنوان »چهل سال افتخار«، فضاسازي هاي 
شهري با عنوان » چهلستون انقالب« و برنامه تجلیل از بانوان نام آور با عنوان 
»چهل نــام آور بانو« برگزار مي شــود. توجه به توزیع عادالنــه برنامه ها در 
تمامي مناطق شهر از نکات ویژه اي است که در اجرا و طراحي این برنامه ها 
 مدنظر قرار گرفته اســت. همچنین با توجه به تقارن این ایام با ایام فاطمیه،

 ویژه برنامه هایي متناسب با این ایام پیش بیني شده و حفظ حرمت این ایام 
در این برنامه ها مورد تاکید است. جلسات برنامه ریزي و سیاست  گذاري ستاد 
گرامیداشت دهه فجر در شــهرداري اصفهان از شهریور ماه با حضور معاون 
فرهنگي شــهردار اصفهان، مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداري 
اصفهان و دیگر مدیران شهري و با تشکیل کمیته هایي از جمله کمیته رسانه 
و تبلیغات، نمایشگاه، هماهنگي مناطق، مشــارکت هاي مردمي و ... برگزار 

شده است.
در سال جاري تبلیغات شــهرداري اصفهان به مناســبت چهلمین سالگرد 
پیروزي انقالب اسالمي به روش »تیزینگ« و تبلیغات انتظاري طراحي شد. 

در این روش، پیام به صورت یک جا به مخاطب ارائه نمي شــود. در تبلیغات 
این ایام نیز، ابتدا طرح حاوي یک پاکت نامه سربسته، در فضاهاي شهري و 
فضاهاي مجازي با شعار » این پیام یک ملت است« به مخاطب ارائه شد و پس 
از آن در مرحله دوم و مرحله » اپنینگ« این نامه باز شــده و با نمایان کردن 
شعار » استقالل، آزادي، جمهوري اســالمي« و همچنین شعار » افتخار به 

گذشته، امید به آینده« برنامه ها به شهروندان اطالع رساني شد. 



۱۵

در حوزه فضاسازي شــهري، المان هاي ویژه این 
ایام با عنوان »چهلســتون انقالب« در مناطق ۱۵ 
گانه شهرداري اصفهان نصب مي شود. در این طرح 
اقشار مختلف مردم، کنار هم ایستاده اند و یادآور این 
است که مردم، ســتون هاي اصلي انقالب هستند. 
همچنین دیواره پازلی با ابعاد ۱2 متر در ۷۵ متر در 
ضلع شرقی ساختمان ارگ جهان نما نصب می شود 
و نمایانگر عکس هاي حال و هواي انقالب و پرچم 

ایران در پس زمینه است. 
مجموعه فرهنگی مذهبی تخت فوالد اصفهان نیز به 
مناسبت دهه فجر ویژه برنامه هاي  »شنیدني هاي 
ناگفته« و نمایشگاه »پالک ۵۷« را برگزار مي کند.  
افتتاح رســمي پروژه مشــارکتي ســینما بهمن 

در منطقــه ۱۵ )خوراســگان( با هدف توســعه 
متوازن امکانات و زیرســاخت هــاي فرهنگي در 
 تمامي مناطق شــهر، از دیگر برنامه هاي این ایام

 است.  

شهر به استقبال 
 دهه فجر 
مي رود

 مانور بزرگ تاکسیراني اصفهان 
همزمان با سالروز بازگشت امام)ره( به میهن

شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه از ۱2 تا 22 
بهمن ماه و به مدت ۱۰ روز در ۱۰ نقطه پرتردد شهر 
از جمله پایانه ها، ایســتگاه ها و میدان های اصلی شهر 
با اســتقرار میز خدمت قصد دارد مشکالت، انتقادها 
و پیشنهادهاي شــهروندان را دریافت کرده و به ۴۰ 
پیشنهاد و موضوع برتر جوایزی اهدا کند. رونمایی از 
نقشه جدید خطوط اتوبوســرانی اصفهان نیز از دیگر 

طرح های این شرکت در ایام دهه فجر است.  
مانور بزرگ تاکســیراني اصفهان نیــز ۱2 بهمن ماه 
و همزمان با آغاز دهه فجر و ســالروز بازگشــت امام 
خمیني)ره( به میهن، ســاعت 9 صبح با حضور بیش 
از یک هزار تاکسي از روبه روي گلستان شهدا برگزار 

شد. همچنین سازمان تاکســیراني در این ایام، بسته 
حمایتي ویژه خود براي حدود ۷۵۰۰ راننده تاکســي 

داراي تاکسیمتر را عرضه خواهد کرد. 
عطرافشاني و غبار روبي گلستان شهدا همراه با مسابقه 
دو امدادي نیروهاي آتش نشــاني از پــل بزرگمهر تا 
گلستان شهدا، رونمایي از تجهیزات جدید آتش نشاني 
اصفهان و افتتاح ســاختمان آموزش و پژوهش نیز از 
برنامه هاي سازمان آتش نشاني شهرداري اصفهان به 
مناسبت این ایام است.  همچنین بخش هاي مختلف 
شــهرداري اصفهان با حضور در نمایشگاه بزرگ دهه 
فجر در محل نمایشگاه بین المللي اصفهان واقع در پل 
شهرستان در قالب غرفه اي به متراژ یکصد مترمربع، 

به ارائــه خدمات و برنامــه هاي خود به شــهروندان 
مي پردازند. از جمله برنامه هــاي این غرفه، برگزاري 
نمایشــگاه عکس پرچم با نمایش ۴۰ عکس راه یافته 
به این نمایشگاه و با محوریت پرچم سه رنگ جمهوري 
اسالمي ایران است. در این نمایشگاه، آثاري از عکاسان 
استان هاي اصفهان، همدان، بوشــهر و هرمزگان به 
نمایش در مي آید که محوریت همه آن ها پرچم مقدس 

جمهوري اسالمي ایران است.   
 شــهروندان عزیز مي تواننــد با مراجعه به ســایت

  isfahan.ir.۴۰ از برنامه هاي شهرداري اصفهان بر 
اســاس نوع برنامه، زمان و نزدیکي به منطقه شهري، 

محله و محدوه سکونت خود مطلع شوند. 



سازمان نوسازی و بهسازی شهر اصفهان، به منظور احیای بافت های تاریخی و ناکارآمد شهر اصفهان به صورتی که بتواند نیازهای 
زندگی امروز را تامین کرده و از خالی شدن سکنه جلوگیری کند، اقدام به انجام بیش از یکصد پروژه اجرایی مرمت و بهسازی در 

سطح محالت تاریخی و ناکارآمد شهر اصفهان نموده است؛که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:





سرپرست دانشــگاه علوم پزشــکی، خدمات بهداشتی 
و درمانی چهارمحال و بختیاری در نشســت خبری به 
مناســبت چهلمین ســالگرد پیروزي انقالب اسالمي 
گفت: مطبوعات رسالت هاي مختلفي بر عهده دارند و از 
نشانه هاي کشورهاي توسعه به شمار مي روند و به نوعي 

جریان سازي و آگاهي بخشي را بر عهده دارند.
دکتر مجید شــیرانی، فرهنگ ســازی و ایجاد تغییر و 
تحول را بخش دیگري از کارکردهاي رسانه عنوان کرد.

وی تصریح کرد: ایجاد زمینه نقــد و انتقاد تخصصی و 
سازنده نیز از دیگر رسالت هاي خبرنگاران و رسانه است 
که باید بر 3 پایه کارآمدي،  انصاف و دلســوزي صورت 
گیرد. وی با بیان اینکه در همه جای کشور از لحاظ اعداد 
و ارقام پیشــرفت هاي بزرگي طي چهل ســال پیروزي 
انقالب اسالمي صورت گرفته است ، افزود: این درحالي 
اســت که این تحوالت به خوبي انعکاس داده نشــده و 

ناامیدي و عدم نشاط در جامعه برجسته است.
وی با انتقــاد از نقدهای غیر منصفانــه و انعکاس بیش 
از حد تخلفــات کوچک و عادی جلــوه دادن تخلف در 
ســطوح مختلف مدیریتي و ایجاد بــي اعتمادي مردم 
نســبت به مســئوالن، از قدرنشناســي به عنوان آفت 
بزرگ جامعه امروزي یــاد کرد. دکتر شــیرانی اظهار 
داشــت: گاهی به جای مطالبــه گری، رســوا گري و 
تبلیغات ســوء موجب شــده تا مردم در جایي که باید 

به نقدهاي سازنده مطبوعات و مســئوالن توجه نشان 
ندهند و این درحالي اســت که باید همیشــه قدر کار 
خوب را دانست و کار بد را محکوم کرد و با مطالبه گري 
 در پي اصــالح نقص هــا و برطرف کردن مشــکالت
 بود. سرپرست دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی 
و درمانی چهارمحال و بختیاری گفت: انقالب اسالمي 
ایران با همه کامیابي هــا و ناکامي ها و فراز و نشــیب 
ها، ۴۰ سال پر افتخار را پشت ســر گذاشته و تحوالت 
شگرفي را رقم زده است که ایجاد بستر و زیرساخت هاي 
بهداشتي و درماني از جمله آنهاست.وی، با بیان اینکه از 
کارکرد های اساسی هر حکومت تامین سالمت، امنیت و 
توجه به مسائل زیست محیطي است، افزود: بدون شک 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در سطح کالن 
و دانشگاه هاي علوم پزشکي در سطح استان ها تنها به 
عنوان متولیان و مجریان سیاســت هاي حوزه سالمت 
هســتند و تحقق اهداف کالن حوزه ســالمت نیازمند 
مشارکت همه دســتگاه ها و ارگان ها و همکاري هاي 

بین بخشي است.
دکتر شیرانی افزود: هزینه های سالمت به رغم پیشرفت 
تکنولوژي با افزایش امید بــه زندگي ، طول عمر افراد و 
رسیدن آنها به سنین کهنسالي افزایش یافته است.وی در 
ادامه به نقش رسانه ها و مطبوعات در ترویج فرهنگ خود 
مراقبتی و مقدم دانستن پیشگیري بر درمان در جامعه 

اشاره کرد و افزود: خبرنگاران مي توانند با نقش آگاهي 
بخشي خود و نقدهاي دلســوزانه، منصفانه و تخصصي، 
جامعه را در تحقق اهداف سالمت یاري دهند. سرپرست 
دانشگاه علوم پزشــکی چهارمحال و بختیاری با اشاره 
به شاخص های توســعه یافته در حوزه های بهداشت و 
درمان در طول ۴۰ سال پیروزي انقالب اسالمي خاطر 
نشــان کرد: پیش از این پیروزي شــکوهمند انقالب، 
چهارمحال و بختیاري فاقد هرگونــه امکانات و فضاي 

آموزشي در حوزه پزشکي و پیراپزشکي بود.
وی، افزایش تعداد مراکز بهداشتی و درمانی ، پایگاه ها 
و خانه هاي بهداشت، تاسیس دانشگاه و دانشکده هاي 
مختلف، ایجاد کلینیک هاي تخصصي و فوق تخصصي، 
افزایــش تعــداد تخــت هــاي بیمارســتاني ، جذب 
و به کارگیري پزشــکان عمومــي و متخصص، تربیت 
دانشــجویان در رشــته هاي مختلف و هزاران تغییر و 
تحول مثبت در شاخص هاي بهداشــتي و درماني را از 

دستاوردهاي پیروزي انقالب اسالمي برشمرد.
گفتنی اســت،  نشســت خبری سرپرســت و معاونین 
دانشگاه علوم پزشــکی، خدمات بهداشــتی و درماني 
چهارمحال وبختیاري همزمان با چهارمین روز از ایام ا... 
دهه فجر با حضور مدیران مسئول، خبرنگاران و اصحاب 
رسانه استان در ســالن اجتماعات ابن سیناي مجتمع 

رحمتیه این دانشگاه برگزار شد.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی چهارمحال و بختیاری:

 انقالب اسالمی با همه فراز و نشیب ها 
4۰ سال پر افتخار را پشت سر گذاشته است
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 سرپرســت معاونت اجتماعی دانشــگاه علوم پزشکی 
شهرکرد، مردم ســاالری دینی را از دستاوردهاي بزرگ 
انقالب اسالمي دانســت و افزود: الزم اســت با نهادینه 
کردن و تحقق همه جانبه این دستاورد در ابعاد مختلف به 
دنبال توسعه پایدار باشیم. دکتر علی احمدی در نشست 
خبری به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزي شکوهمند 
انقالب اسالمي در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه استان 
افزود: از مولفه هاي توســعه پایدار انسان سالم است. وی 
با تاکید بر ضرورت حفظ ســالمت مردم ادامه داد: نباید 
سالمت را در بیمارستان ها جســت وجو کرد بلکه باید 
آن را در بیــن مردم و اجتماع و با اطالع رســاني خوب و 
گسترده بین همه اقشار جامعه به دست آورد. علی احمدی 
تصریح کرد: باید به دنبال توانمندسازی مردم بود و با ارائه 
راه حل های کارشناسي شده مشــکالت را حل کرد و با 
 همکاري سایر دستگاه هاي حاکمیتي از امکانات موجود 

بهره حداکثري برد.
دکتر احمدی، با اشاره به سیاست های کلی ابالغی از سوي 
مقام معظم رهبري افزود: توسعه شبکه هاي بهداشت و 
درمان و جلب مشارکت هاي مردمي و همکاري هاي بین 
بخشي از سال ۱9۴8 از ســوي سازمان بهداشت جهاني 
مطرح و هم اکنون در کشــور به صورت پر رنگ و فعاالنه 

دنبال مي شود.
سرپرســت معاونت اجتماعی دانشــگاه علوم پزشکی 
شهرکرد افزود: این معاونت نو پا با همکاری برون بخشی 
و همکاري هاي بین بخشي و همگرایي در زمینه ارتقاي 
ســالمت مردم ورود پیدا کرده است تا با جلب مشارکت 
ساختارمند مردم و فعالیت هاي مختلف از جمله راه اندازي 
کانون هاي سالمت محله در ســطح استان اهداف حوزه 
سالمت را دنبال کند. به گفته وی، از ابتدای سال جاری تا 
کنون ۴۵ کانون سالمت محله در استان راه اندازی شده و 
ضمن احصای مشکالت مردم با برگزاری جلسات منظم 
مشکالت را شناسایي و در کارگروه هاي سالمت و امنیت 

غذایي مطرح و مورد بررسي قرار داده است.
دکتر احمدی، از مدیران مسئول و مدیران هفته نامه های 
محلی و نمایندگان روزنامه هاي سراســري و مدیران و 
خبرنگاران خبرگزاري هاي استان خواست با مطالبه گري 
موضوع سالمت را از سوي دستگاه هاي متولي پیگیری 
کنند تا شاهد رشد بیش از پیش شاخص هاي سالمت در 
استان باشیم. وی، تهیه و تدارک دو دستگاه سیار خدمات 
دندانپزشــکی و اســتقرار آن در مناطق کمتر برخوردار 
اســتان را از جمله فعالیت هاي معاونت طي فعالیت آن 
عنوان کرد و افزود: ۱۰ هزار و ۴۴۱ نفر تا کنون از خدمات 

این دستگاه هاي سیار برخوردار شده اند.
وی با اشاره به نقش موثر مشارکت های مردمی و موسسات 
خیریه ســالمت در پیشــبرد اهداف و برنامه هاي حوزه 
سالمت افزود: در همین راستا برنامه اي در اسفندماه سال 
جاري به منظور تجلیل از فعاالن سازمان هاي مردم نهاد 
و خیرین حوزه سالمت در دانشگاه علوم پزشکي استان 

برگزار مي شود.
سرپرست معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی استان 
تصریح کــرد: همچنین به منظور اســتفاده از ظرفیت و 
توان مردمي در شهرستان ها، مجمع سالمت به ریاست 
فرمانداران و دبیري رؤساي شبکه هاي 9 گانه تشکیل و از 
اصحاب رسانه انتظار مي رود با حضور فعال در کارگروه هاي 
سالمت و امنیت غذایي و جلسات این مجمع پیگیر مسائل 

حوزه سالمت باشند.
دکتر احمدی، مسئولیت پذیری، شفافیت و پاسخگویي 
مسئوالن و مشارکت مردم را از مولفه هاي مهم و اساسي 
براي رفع مشــکالت و موانع موجود دانست و افزود: ۷۵ 
درصد از مشکالت و بار بیماري ها و حوادث منجر به فوت 
خارج از حیطه فعالیت دانشــگاه علوم پزشکي است لذا 
همکاري هاي بین بخشــي براي حفظ و ارتقاي سالمت 

جامعه ضرورتي انکار ناپذیر است.

سرپرست معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد:

مردم ساالری دینی، دستاورد انقالب اسالمی است
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