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 درصد مصوبات کارگروه رفع موانع تولید در کاشان  58اجرایی شدن   
 

جلسه  99ماه اخیر  9محمدشریف زارعی در حاشیه جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان کاشان گفت:  در 
درصد از مصوبات این جلسات محقق و انجام شده است که نتیجه آن  58کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید برگزار گردیده که 

 رفع مشکالت بسیاری از شرکت ها در حوزه صنعت بوده است.

 پرونده مبارزه با قاچاق کاال  121تشکیل 

فرماندار ویژه کاشان گفت: پدافند غیرعامل موجب کاهش 
آسیب پذیری و افزایش قدرت کشور در برابر تهدید و توطئه 

 دشمن است. 
محمد شریف زارعی روز دوشنبه در جلسه شورای پدافند غیر 
عامل شهرستان کاشان افزود: توجه به مقوله پدافند غیرعامل در 
همه حوزه های ایمنی و مراقبتی، یک ماموریت و رویکرد 

 همیشگی است که باید به آن توجه ویژه شود.
وی اظهار کرد: پدافند غیر عامل در برنامه پنجم توسعه به عنوان 
یکی از کلیدی ترین مسائل کشور مورد توجه است و کشور 

باید از حیث مراقبت و ایجاد ایمنی و امنیت 
غذایی،اقتصادی،سایبری و غیره آمادگی کامل 
داشته باشد چون امروز پدافند عامل پاسخگوی 

 تهدید دشمن به تنهایی نیست.
زارعی گفت: پدافند غیرعامل ابزاری برای به 
حداقل رساندن تهدید دشمن است،به عنوان 
مثال اگر دشمن تهدیدی نسبت به سایت اتمی 
ما داشته باشد اگر از پدافند عامل استفاده کند 
و سیستم موشکی خود را توسط تروریست ها 
به کار گیرد و ضربه به مجموعه تاسیساتی ما 
بزند آسیب آن کمتر از آسیب های بدافزاری و سایبری است، 
حمله سایبری پنهان است و پدافندغیرعامل قبل از نصب سیستم 
همه مسیرهای عبور دشمن را می بندد و پیش بینی های الزم در 
خصوص آلوده بودن سیستم ها را به لحاظ سایبری بررسی کرده 
 و در صورت وجود هرنوع تهدید،آن را پاکسازی می کند.

فرماندار ویژه کاشان بیان کرد: در حوزه اغتشاشات اخیر هم 
سال قبل در  ۰۳حمله های سایبری در فضای مجازی داشتیم،اگر 

کشور اعتراضی می شد دشمن مستقیم روبروی ما بود،توییتر 
وسیله ای برای انتقال مفاهیم ضدارزشی و دینی شده است و ما 

در اغتشاشت که یک جنگ ترکیبی بود به موضوع پدافند 
 غیرعامل توجه نکردیم.
سال قبل در خصوص آسیب های  9۳وی گفت: اگر 

گوگل،تلگرام و سیستم های نرم افزاری جهانی و پلت فرم های 
اجتماعی پیش بینی می شد،امروز دشمن امکان سواستفاده از این 

 نرم افزارها علیه ما را پیدا نمی کرد.
زارعی اظهار کرد: هدف دشمن این است که ایران قدرت منطقه 
ای نباشد،امروز ایران اسالمی در نظام سیاسی و اقتصادی منطقه و 
جهان، قدرت منطقه ای است و دشمن هم به این موضوع اذعان 
دارد،ما فراتر از مرزهای خود حضور داشته و تفکر انقالب 
اسالمی را انتقال می دهیم و با تفکر استکبار و صهیونیسم مقابله 

 می کنیم.
وی افزود: در هشت سال جنگ تحمیلی با تمام دنیای آن زمان 
مقابله کردیم و پیروز شدیم،دشمن از راه مسلحانه در مقابل ما 
شکست می خورد به همین دلیل به دنبال جنگ ترکیبی علیه 
ماست و اینجا پدافند غیرعامل یعنی پیشگیری قبل از درمان معنی 
پیدا می کند و ما باید همواره آمادگی در همه حوزه ها و به ویژه 
 فضای مجازی باشیم تا دشمن نتواند اقدامی علیه ما انجام دهد.

 پدافند غیرعامل موجب کاهش آسیب پذیری و افزایش قدرت کشور

 تامین زمین برای کلیه متقاضیان
 طرح نهضت ملی مسکن در کاشان 

 

محمدشریف زارعی در حاشیه بازدید از پروژه نهضت ملی مسکککن 
در کاشان گفت: شروع ساخت پروژه نهضت ملی مسکن شهرستان 

 واحد آغاز گردیده است. 9588کاشان در فاز اول با احداث 
در مرحله نخست تامین زمین و مجوزهای الزم از کمیسکیکون هکای 
 تعیین کاربری در استانداری، تامین تسهیالت و عقد قرارداد ...

 9ادامه خبر در صفحه 

محمد شریف زارعی در ششمین جلسه کمیسیون بکرنکامکه ریکزی، 
هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق ککاال و ارز بکا اشکاره بکه 
 9اهمیت تشدید نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال بیکان داشکت: در 

پرونده مبارزه با قاچاق کاال در تعزیرات حکومکتکی  921ماهه اخیر 
مورد از آن منتهی به صدور حککم گکردیکده  922تشکیل شده که 

 است.
میلکیکارد  9۳۳وی اضافه کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 

 8۳ریال جریمه برای متخلفین صادر گردیده ککه تکا بکه امکروز 
میلیارد ریال آن وصول شده که با ایجاد هکمکاهکنکگکی و تکعکامکل 
مطلوب میان دستگاه های اجرایی و نظارتی کشفیات و تشکککیکل 
پرونده برای متخلفین در حوزه قاچاق نسبکت بکه سکال گکذشکتکه 

 افزایش داشته است.
فرماندار ویژه و رئیس کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظکارت 
بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز شهرستان کاشان افکزود: بکیکشکتکریکن 
کشفیات شهرستان در ماه های اخیر در حوزه قاچاق سوخت بکوده 
که با هوشیاری دستگاه های نظارتی و همچنیکن پکلکیکس امکنکیکت 

 اقتصادی فراجا در کاشان کشف و ضبط گردیده است.
فرماندار کاشان در خصوص توزیع سوخت مایع بیکان داشکت: بکا 
توجه به فرارسیدن فصل زمستان و لزوم استفاده از سوخت مایع در 
حوزه اصناف، صنایع و کشاورزی باید تکوزیکع آن بکه صکورت 

 عادالنه و ساماندهی بهتری در این خصوص انجام پذیرد. 



 رسیدگی به مناطق کم برخوردار، معیار سنجش مدیران و شهرداران در کاشان ها باید به توسعه شهرستان کمک کنند رسانه

هکای  گیری از توانمندی ها با بهره فرماندار ویژه کاشان گفت:رسانه
های اقتصادی، فرهنگی  توانند ظرفیت ای و تخصصی خود می حرفه

 و گردشگری را معرفی و در توسعه منطقه اثرگذار باشند.  
وی اظهار کرد: رسانه، محور توسعه است و وقتی به شکل مطلوب 
در یک منطقه ایفای نقش کند، می تواند با معرفی ظرفکیکت هکای 
 موجود به ایجاد اشتغال پایدار و آبادانی آن منطقه کمک کند.

زارعی تصریح کرد: با توجه به جایگاه رسانه و نقش حساس، مهم 
و تاثیرگذار آن در مسایل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگکی 
می توان از آن به عنوان مهمترین ابزار تاثیر گذار در جکامکعکه نکام 

 برد.
فر به عنوان سرپرست جکدیکد  در پایان این نشست امیرشاهین نایبی

خبرگزاری جمهوری اسالمی دفتر کاشان معرفی و از خکدمکات 
 کاظم قانع رییس سابق قدردانی شد.

محمدشریف زارعی در جمع نمازگزاران مسجد علی بن ابکی طکالکب  عر در  
محدوده بلوار قطب راوندی گفت: وجود کانون های فرهنگی مساجد و پایکگکاه  

 های بسیج در هر منطقه یک نعمت برای مردم است. 
وی اضافه کرد: به واسطه وجود کانون ها و پایگاه های بسیج و برپایی اردوهکای  

شکود ککه    جهادی کمک های بسیاری به مناطق و محالت محروم رسانکده مکی 
 مردم تغییرات و پیشرفت محله خود را با فعال شدن این مراکز احساس می کنند. 
فرماندار ویژه شهرستان کاشان در ادامه بیان داشت: نگاه شکهکرداری و روسکای  
ادارات به تمام نقاط شهر به صورت یکسان و با رعایکت عکدالکت اجکتکمکاعکی  
 صورت بگیرد و در واقع باید به صورت خودکار خدمات به مردم ارائه شود. 

زارعی، داشتن یک نگاه خاص به یک منطقه و محله توسط یکک مسکئکول را  
نگاهی اشتباه خواند و تاکید کرد: شهرداری در قکبکال دریکافکت عکوار  از  
شهروندان موظف به خدمات رسانی به تمام مردم در محدوده های شهری اسکت  
که توجه به نقاط کم برخوردار باید جزو اولویت های شهرداری و مسکئکولکیکن  

 کاشان باشد. 
وی در ادامه خاطر نشان کرد: مهمترین برنامه دولت سیزدهم، تکوجکه بکه نکقکاط  

محروم و قشر مستضعف جامعه است و مدیران باید به این موضوع تکوجکه ویکژه  
داشته باشند چراکه معیار سنجش مدیران و شهرداران رسیدگی به مناطق ککمکتکر  

 توسعه یافته و کم برخودار است. 
گفتنی است فرماندار ویژه کاشان به همراه معاون سیاسی امنیتکی و اجکتکمکاعکی،  
معاون هماهنگی امور عمرانی و معاون برنامه ریزی و توسعه فکرمکانکداری ویکژه  
کاشان در یکشنبه شب، ششم آذرماه با حضور در مسجد علی بن ابی طکالکب عر  
به استماع سخنان و مشکالت شهروندان پرداختند که در ابتدا مسائل این منطقه از  

 سوی نمایندگان مردم مطرح گردید. 
از جمله موارد و مشکالت شهروندان این منطقه را می توان به مواردی همکچکون  
نظافت شهری، بهسازی معابر شهری، مشکالت ترافیکی و تصادفات، جابجکایکی  
و روشنایی تیرهای برق، ایمن سازی دیواره رودخانه، نبود فرهنکگکسکرا، پکار   
برای تفریح مردم و کودکان، مهد کود ، کتابخانه و  در این مکحکدوده اشکاره  
نمود که مقرر شد موارد از طریق دستگاه های اجرایی و با نظکارت فکرمکانکداری  

 پیگیری شود. 
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 اجرای مانور زمستان ایمن در کاشان

 تأکید استاندار اصفهان بر ساخت بیمارستان تأمین اجتماعی در شهرستان کاشان

شکنکبکه  اول  مانور زمستان ایمن در شهرستان کاشان روز سه

های امکدادرسکان از جکمکلکه اداره  آذرر با شرکت دستگاه

ای، اداره آب و فکاضکالب،  راهداری و حمل و نقل جاده

اداره گاز، اداره برق، فرماندهی انتظامی، جکمکعکیکت هکالل 

های پزشکی، آتش نشکانکی و ... بکا  احمر و مرکز فوریت

برنامه ریزی صورت گرفته از سوی مرکز مدیریت بحران و 

کنترل حوادث فرمانداری ویژه شهرستان کاشان و با حضور 

نیرو و تجهیزات از سوی دستگاه های اجکرایکی  8۳۳بیش از 

و خدماتی در محوطه مصلی بقکیکه الکه االعکظکم  عکجر و 

 اصفهان برگزار شد.-عوارضی آزادراه کاشان

با حضور استاندار اصفهان و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی کشکور،  
تخت خوابی جهت جایگزینی با بیمکارسکتکان    8۳۳ تفاهم نامه بیمارستان  

 شریعتی اصفهان به امضا رسید. 
صبح امروز سوم آذرماه، دکتر سیدرضا مرتضوی استاندار اصفهکان در  
دیدار با مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی کشور، بیان کرد: با ورود و  
رویکرد مجاهدانه مدیرعامل جدید این سازمان، نقاط امید فراوانکی در  
این مجموعه روشن شده و فعالیت های خوبی در حال انجام است و بکه  
طور کلی می توان گفت این سازمان از مجموعه های موفق و پرتالش  

 دولت سیزدهم قلمداد می شود. 
وی ادامه داد: لیکن حسب وجود نارسایی هایی که اغلب از گکذشکتکه  
وجود دارد، در چنین جلساتی بایستی مواردی که باعث نارضایتی بیمکه  
شدگان شده را بحث و بررسی قرار دهیم تا بتوانیم خکدمکت رسکانکی  

 مناسب تری به مردم داشته باشیم. 
استاندار اصفهان با اشاره به اینکه سازمان تأمین اجتماعی یکی از بخکش  
های اصلی حوزه درمان کشور است، عنوان کرد: استان اصفهان یککی  
از استان هایی است که به دلیل نسبت باالی بیمه شدگانی که دارد  رتبه  

نخست نسبت بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی بکه جکمکعکیکت در  
کشور متعلق به استان اصفهان استر اما به میزانی که این نسبت می طلبد  

 سرمایه گذاری و پشتیبانی در استان اتفاق نمی افتد. 
دکتر مرتضوی افزود: در جلسات مختلف و مراجعاتی که به استانداری  
اصفهان می شود بیمه شدگان از نوع خدمات و نبود برخی امکانات در  
شهرستان هایی که جمعیت قابل توجهی از بیمه شدگان تأمین اجتماعی  
در آنها حضور دارند گالیه مند هستند که این انتقادات به حق اسکت و  

 نگاه ویژه تری را به استان می طلبد. 
 وی خاطرنشان کرد: نسبت پزشکان، متخصصان، دندانپزشکان و کادر  
درمان تأمین اجتماعی به دلیل نبود در شرایط ایده آل مطلوب ارزیکابکی  

 نمی شود و مردم را با چالش هایی مواجه کرده است. 
استاندار اصفهان با اشاره به تالش های انجام شکده در حکوزه تکأمکیکن  
اجتماعی اظهار کرد: علی رغم تالش های انجام شده به دلیل رعکایکت  
نشدن برخی حداقل ها، شاهد نارضایتی مردم و بیمه شدگان هستیم ککه  
الزم است در این بخش نیز بازنگری شود تا افزایش رضکایکت بکیکمکه  

 شدگان را به همراه داشته باشیم. 
دکتر مرتضوی ادامه داد: در بعضی از شهرستان ها مکانکنکد ککاشکان از  
گذشته یک بیمارستان تامین اجتماعی موجود است که در دوره ای در  
دهه شصت تحویل دانشگاه علوم پزشکی شده و از ید مجموعه تأمیکن  
اجتماعی خارج شده است. علی رغم اینکه جمعیت کارگری در ایکن  
شهرستان قابل توجه است درخواست می کنیم با ایجاد یک بیمارستکان  
در آن منطقه به نیاز مردم این شهرستان و شهرستان آران و بیدگل نکیکز  

 پاسخ داده شود. 
  8۳۳ گفتنی است: در پایان این نشست تفاهم نامه ساخت بیمکارسکتکان  

 تخت خوابی جدید اصفهان به امضا رسید. 
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 هزار نفری بسیجیان کاشان 8اجتماع  برگزاری اختتامیه مسابقات سراسری جام پرچم در کاشان

اختتامیه اولین دوره مسابقات مکیکنکی فکوتکبکال روسکتکایکیکان 
تیم   آقایان و بکانکوانر در  ۰2۰شهرستان کاشان با شرکت 

تیم بکانکوان  925تیم از آقایان و تعداد  999مجموع که تعداد 
و با حضور حجت االسالم والمسلین سکیکد سکعکیکدحسکیکنکی 
نماینده ولی فقیه در منطقه و امام جکمکعکه ککاشکان، دککتکر 
محمدشریف زارعی فرماندار ویژه کاشان، مکهکدی زاهکدی 
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری ویکژه ککاشکان، 
محمدرضا قاسمی بخشدار مرکزی، سکیکد حسکیکن رضکوی 
بخشدار نیاسر، سعید قندی بخشدار برز ، سرپکرسکت اداره 
ورزش و جوانان و همچنین رئیس هیئت ورزش روستایکی و 

 بازیهای بومی محلی شهرستان کاشان برگزار شد.
در این مسابقات در بخش آقایان تکیکم شکهکدای روسکتکای 
ویدوج قهرمان، تیم روستای آب شیرین مقکام دوم و تکیکم 
روستای نشلج سوم و در بخش بانوان تیم سکردارسکلکیکمکانکی 
روستای خرمدشت قهرمان و تیم روستکای عکلکوی بکعکنکوان 

 برگزیده این عفاف و حجاب به خود اختصاص دادند.
های قهرمان آقایان و بانکوان بکه مسکابکقکات  گفتنی است تیم

 قهرمانی استان اصفهان راه یافتند.
 در پایان این برنامه نیز از عوامل اجرایی و حامیان تقدیر شد.

آذر سالروز تشکیل بسیج مستضعفیکن تکجکمکع  8به مناسبت 
پنج هزار نفری بسیجیان با حضور نماینده ولی فقیه در منطقه 
و امام جمعه، فرماندار ویژه شهرستان کاشان، نماینکده ویکژه 
رئیس مجلس شورای اسالمی، جمعی از روحانیون، خانواده 
معظم شهدا و مسئوالن در سکالکن شکهکدای پکاسکدار ایکن 

 شهرستان برگزار شد.
در این مراسم پس از اجرای سرود فرمانده و خیبر، مکرثکیکه 
سرایی مداحان اهل بیت عر، سخنرانی سردار نقدی، تجلیکل 

هکای بسکیکج و ارائکه گکزارشکی از  از فرماندهان پکایکگکاه
های بسیج توسط فرمانده ناحیه مقاومت بسیج تجکمکع  فعالیت

کنندگان ضمن تبعیت از فرمانده کل قوا، پایبندی خکود را 
های شهداء، امام راحل و دفاع از اهکداف مکقکدس  از آرمان

 انقالب اسالمی ایران اعالم نمودند.

 اخبار لحظه ای و مهم فرمانداری ویژه شهرستان کاشان را  فقط از راه های زیر دریافت کنید:
 

  kashan.gov.ir: وب سایت

 kashanfarmandari@پیام رسان ایتا :    
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 )س(تشکیل میز خدمت در مسجد الزهرا نشست بررسی وضعیت بازار شهرستان کاشان نشست هم اندیشی اجرای پروژه های شهری

نشست هم اندیشی و ارائه راهکارها برای انجام پروژه هکای 
بلوار امام خامنه ای و بلوار قائم در محدوده منطقکه سکه، بکا 
حضور محمدشریف زارعی فرماندار ویژه شهرستان کاشان، 
جواد نائینی نماینده ویژه رئیس مجلکس شکورای اسکالمکی، 
حسن بخشنده امنیه شهردار، هادی اکبری معاون هماهنکگکی 
امور عمرانی فرمانداری و جمعی از مدیران و ککارشکنکاسکان 

آذرمکاه در سکالکن  ۷دستگاه های اجرایی در روز دوشنبه 
 جلسات شهرداری کاشان برگزار شد.

در این جلسه در خصوص اجرای بهتر پروژه های شهری در 
 شهرداری، بحث و تبادل نظر گردید. ۰محدوده منطقه 

ششمین جلسه کمیته اقدام مشتر  تنظیم بازار شهرستان بکه 
ریاست جواد مزروعی معاون بکرنکامکه ریکزی و تکوسکعکه 
فرمانداری ویژه کاشان و با حضور مدیران و ککارشکنکاسکان 

در  95۳9آذرمکاه  ۷دستگاه های اجرایی  در روز دوشنکبکه
 فرمانداری برگزار شد.

در ششمین جلسه از این کارگروه در خصکوص وضکعکیکت 
بازار موجود و نحوه نظارت بر آن، پیش بینی الزم در مکورد 
کمبودها در سطح بازار و پایش مستکمکر بکازار در سکطکح 

 شهرستان کاشان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

به منظور رسیدگی و حل مشکالت شهرونکدان و ککاهکش 
مراجعات مردم به ادارات و ارگان ها،  مکیکز خکدمکت بکه 
مناسبت هفته بسیج در مسجکد الکزهکراء سر در شکهکر  
آزادگان با حضور مدیران برخی دستگاه هکای اجکرایکی و 
خدماتی با هماهنگی و پیگیری دفتر بازرسکی و مکدیکریکت 
عملکرد و امور حقوقی فرمانداری ویژه شهرستکان ککاشکان 

 تشکیل گردید.
در این جلسه از میز خدمت شهروندان مسائل و مشکککالت 
منطقه خود را مطرح نمکوده و هکر یکک از مکدیکران بکه 
پاسخگویی و بیان اقدامات صورت گرفته از سوی نهاد خود 
به مردم ارائه دادند و مقرر شد با پیگیری ادارات مربوطکه و 
نظارت فرمانداری بر اساس اولویت بندی به مکوارد مکطکرح 

 شده رسیدگی شود.
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نشست تسریع در رفع برخی از مشکالت 
 بررسی وضعیت بازار کار شهرستان کاشان منطقه راوند

ضرورت تبیین شخصیت حاج قاسم سلیمانی 
 برای مردم

نشست تسریع در رفع برخی از مشکالت منطقکه راونکد بکا حضکور  
، فرماندار ویژه شهرستان ککاشکان،    نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان 

امام جمعه راوند و جمعی از مدیران دستگاه های اجکرایکی و مکردم  
در امامزاده ولی بن موسکی    95۳9 آذرماه    ۷ منطقه راوند در روز دوشنبه  
 الکاظم عر برگزار شد. 

استانداردسازی پل راوند و ساخت دهنه دوم این پل که تاکنون منکشکا  
خطرات زیادی برای ساکنین و مجاورین راوند و مسافرین و اهکالکی  

 مناطق روستایی فراهم آورده را  خواستار شدند.  
تامین زمین برای احداث ساختمان کالنتری، شعبه تامین اجتمکاعکی و  
کمیته امداد امام خمینی  رهر راوند هم جز درخواست های امام جمعکه  

 راوند بود. 
در پایان مقرر شد درخواست های مطرح شده با پیگیری دستگاه های  

 اجرایی و با نظارت فرمانداری بررسی و اجرایی شود. 

چهارمین جلسه کارگروه اشتغال شهرستان به ریاست جکواد 
مزورعی معاون برنامه ریزی و تکوسکعکه فکرمکانکداری ویکژه 
کاشان و با حضور جمعی از مدیران و کارشناسان دسکتکگکاه 

 در برگزار شد. 95۳9آذرماه  5های اجرایی در تاریخ 
در ابتدای این جلسه وضعیت بازار کار تکوسکط دبکیکرخکانکه 
 کارگروه ارائه و از سوی اعضاء بررسی و ارزیابی گردید. 
در ادامه جلسه وضعیت سامانه رصد اشکتکغکال، عکمکلکککرد 
دستگاه های اجرایی در انجام تعهدات خود و هکمکچکنکیکن 
تسهیالت بنیاد برکت در حوزه اشتغالزایی برای شکهکرونکدان 

 مورد بحث و بررسی قرارگرفت.
در پایان این جلسه بنیاد برکت گکزارشکی از اقکدامکات و 
عملکرد خود در سطح شهرستان را برای اعضای ککارگکروه 

 ارائه نمود.

محمدشریف زارعی در نشست اختتامیه مسابقات کتابخوانکی داروی  
درد حاج قاسم ،گفت: یکی از ضرورت های امروز تکبکیکیکن ابکعکاد  
 مختلف زندگی و شخصیتی حاج قاسم سلیمانی برای مردم است. 

فرماندار ویژه شهرستان کاشان در ادامه خاطر نشان کرد: حاج قکاسکم  
دهه گذشته به ویکژه دوران دفکاع    5 سلیمانی در پیش از انقالب و در  

مقدس، دفاع از حرمین امامان معصوم  عر، تشکککیکل گکروه هکای  
مقاومت و در مبارزه با استکبار اقدمات بسیاری انجام داده که بسکیکاری  

 از آن پنهان است و باید به جهانیان شناسانده شود.  
  ۰ نشست اختتامیه مسابقات سراسری دوای درد حاج قاسم با شرکت  

استان کشور انجام گرفت و همزمان مسابقه کتابخکوانکی    ۰9 هزار نفر از  
  1۰ مردی که فتح الفتوح کرد از کتاب لطافت در عین صکالبکت بکا  
ویژگی اخالقی و رفتاری به عدد سن مبار  حاج قاسم بکه نکوشکتکه  

 جایزه ارزنده آغاز گردید.   ۰9۰ محمد علی نژاد همراه با  

 اهمیت ایجاد دفتر نمایندگی بنیاد ملی نخبگان در کاشان بهره برداری از هنرستان هنرهای زیبا

محمدشریف زارعی در آیین بهره برداری از هنرستان هنرهکای زیکبکا  
زنده یاد غالمحسین عبدالهی کاشان، گفت: اگر امروز آمار مکدارس  
کشور را بررسی کنیم متوجه فرسودگی تکعکداد زیکادی از مکراککز  

 آموزشی خواهیم شد. 
وی اضافه کرد: برای رسیدن به یک نقطه مطلوب در حوزه آمکوزش  
و پرورش که مدرسه قدیمی و فرسوده در کشور نباشکد الزم اسکت  

 تالش بیشتری برای جذب و مشارکت خیرین صورت پذیرد 
فرماندار ویژه و رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستکان ککاشکان  
افزود: به جرات می توان اعالم کرد نوسازی و بهسکازی مکدارس بکه  
تنهایی از عهده دولت و متولیان آموزش خارج است و با ککمکک و  
حمایت خیرین با نگرش وسیع و بلند خود می توان این موارد را انجکام  

 داد. 
فرماندار کاشان تصریح کرد: امید است استعدادهایی ککه در وجکود  

های خیرین شکوفا شکود و در    دانش آموزان نهفته است با مساعدت 
آینده شاهد حضور این افراد در سازندگی، تکوسکعکه، پکیکشکرفکت و  

 مدیریت کشور باشیم. 
  5۳۳ گفتنی است؛ هنرستان پسرانه هنرهای زیبا کاشان بکا زیکربکنکای  

  5۳۳ مترمربع و با اعتبار    5۳۳ هزار و    طبقه به مساحت یک   2 مترمربع در  
میلیارد ریال ساخته شده و هزینه ساخت آن از محل مشارکت خیریکن  

 ساز خانواده عبداللهی تامین شده است.   توسط خیر مدرسه 

به گزارش روابط عمومی و اطالع رسانی فکرمکانکداری ویکژه 
کاشان؛ محمدشریف زارعی در نشست هیات رئیسه دانشکگکاه 
کاشان با بنیاد ملی نخبگان استکان اصکفکهکان، گکفکت: بکرای 
پرداختن به بحث نخبگان باید با نگاهی فراتر از پرداخکتکن بکه 
دانشگاه ها در فضاهای دانش آموزی، طالب، مدارس، صنایع 

 و ... به دنبال آن باشیم.

وی اضافه کرد: از نظر مقام معظم رهبری نخبکه کسکی اسکت 
فردی که دارای یک استعداد است و پرکار و پرتالش اسکت، 
 ما کاری کنیم که از تمام ظرفیت نخبگان بهره مند شویم.

فرماندار ویژه شهرستان کاشان بحث نخبه پکروری و نکخکبکه 
گماری را یک مقوله مهم دانست و افزود: برای تحقق نکخکبکه 
پروری و نخبه گماری باید در سطح ککالن کشکوری بکه آن 

 توجه شود و پشتوانه و حمایت های الزم انجام شود.

زارعی در ادامه با اشاره به اهمیت حمایت از شکرککت هکای 
های دانکش  دانش بنیان پس از ارائه طرح، بیان داشت: شرکت

رسانند اما بعد دچار  بنیان طرح و ایده خود را به تولید اولیه می

شوند که الزم است حمایت از آنها در تکمکامکی  مشکالتی می
مراحل وجود داشته باشد، چراکه ارتباط صنعت با دانشگاه از 
همین جا شروع می شود و ما می توانیم  با این کار آینکده ای 
داشته باشیم که صاحبان صنایع از حامیکان عکلکم و دانکش و 

 صنعت با تکنولوژی باال باشند.

فرماندار کاشان وجود دفتر نمایندگی بنیاد نخبگان در کاشکان 
را یک ضرورت دانست و تصکریکح ککرد: تکاسکیکس دفکتکر 
نمایندگی بنیاد نخبگان در کاشان یقینا در توسعه حکمکایکت و 
گشکا  استفاده نخبگان از ظرفیت ها و تسهیالت بنیاد، بسیار گره
 بوده و گامی موثر در جهت رفع مشکالت نخبگان است.

زارعی در پایان خاطر نشان کرد: امروز خیرین ما خکود قشکر 
نخبه جامعه هستند که با مشارکت آنها می توان نخبه پروری و 
استعداد یابی جوانان را شکوفا کرد و ایجاد مجکمکع خکیکریکن 
نخبه پرور در راستای تحقق اهداف و رسیدن به نقطه مطلکوب 

 مفید و موثر خواهد بود.
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 تقدیر از قهرمانان ووشوی کشوری در کاشان
راه اندازی نمایندگی نظام مهندسی 

 کشاورزی در کاشان
عزم دولت برای رفع تداخل اراضی 

 کشاورزی در کاشان

محمدشریف زارعی در جلسه تقدیر از نونهاالن و نوجوانکان 
برگزیده مسکابکقکه قکهکرمکانکی ووشکوی کشکور، گکفکت: 
ورزشکاران و قهرمانان از جمله افتخار آفرینان کشور و بکه 

 نوعی نخبگان ورزشی جامعه محسوب می شوند.
آورد و پرچم کشکور  وی اضافه کرد: شخصی که مدال می

را با اقتدار باالبرده و موجبات افتخار خانواده، شهر و کشکور 
 خود را فراهم آورده و جزو نخبگان به حساب می آید. 

گفتنی است مسابقات ووشوی قهرمانی کشوری در آبان ماه 
مکدال  9۰در استان اصفهان برگزار گردید که طی آن  95۳9
برنز به نونهاالن، نوجوانان و جوانان  8نقره و  2طال،  1شامل 

کاشانی تعکلکق گکرفکت و طکی جکلکسکه ای بکا حضکور 
دکترمحمدشریف زارعی فرماندار ویژه شهرستان کاشکان و 
 جمعی از فعاالن ورزشی از این افراد تقدیر بعمل آمد. 

جلسه بررسی راه اندازی دفتر نمایندگی نکظکام مکهکنکدسکی 
کشاورزی و منابع طبیعی با حضور دککتکر مکحکمکدشکریکف 
زارعی فرماندار ویژه شهرستان کاشان، جواد نائینی نمایکنکده 
ویژه رئیس مجلس شورای اسالمی، رییس نظام مکهکنکدسکی 
کشاورزی استان اصفهان و جمعی از مدیران و کارشنکاسکان 

های فعال در حوزه کشاورزی در خکانکه  و مسئولین شرکت
 ملت کاشان برگزار شد.

این جلسه که با مطرح شدن دو موضوع آغاز گردید، مقکرر 
شد دفتر نمایندگی نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیکعکی 

 در شهرستان کاشان راه اندازی شود.
در ادامه نیز مقرر شد پیگیری الزم در خصوص راه انکدازی 
شعبه نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان هکای 
کاشان، آران وبیدگل و نطنز نیز توسط دفتر نماینده ککاشکان 
 و از طریق شورای مرکزی نظام مهندسی  کشور اقدام شود.

های مهم دولت سیزدهم در بخش کشکاورزی  یکی از برنامه
رفع تداخالت اراضی کشاورزی است که به گفتکه ریکیکس 
سازمان امور اراضی کشکور، بکه زودی تکمکامکی اراضکی 

 کشاورزی کاشان رفع تداخل می شود.
رفع تداخالت اراضی به عبارتی اختالفکات بکیکن دولکت و 
کشاورزان در مورد تداخل اراضی ملی، دولتی و مستثنکیکات 
است و این تداخالت، از مهم ترین مشکالت کشاورزان در 
منطقه کاشان و آران و بیدگل اسکت در پکیکونکد بکا ایکن 
موضوع، رییس سازمان امور اراضی کشور در جلسه بررسی 
مشکل تداخل اراضی کشاورزان با اراضی ملی که به همکت 
نماینده ویژه رییس مجلس شورای اسالمکی در ککاشکان و 
آران و بیدگل ، فرماندار ویژه شهرستان کاشان و با حضکور 
مدیران دیگر دستگاه های اجرایی شهرستان های یکادشکده، 

 برگزار شد، برای رفع این مشکل قول مساعد داد.

تحقق قانون حمایت از خانواده و 
جوانی جمعیت، نیازمند هم 
 افزایی و حرکت جهادی است

تقدیر از دو تن از کارکنان فرمانداری به 
دومین جلسه قرارگاه جمعیت با مکوضکوع ارائکه گکزارش و  مناسبت روز جهانی معلوالن

بررسی اقدامات انجام شده دستگاه های اجرایی برای تسهکیکل 
در اجرای قانون حمایت از خانواده و جکوانکی جکمکعکیکت بکه 
ریاست مهدی زاهدی معاون سیاسی، امنیکتکی و اجکتکمکاعکی 

 فرمانداری ویژه کاشان در فرمانداری برگزار شد.
مهدی زاهدی در این جلسه با اشاره به اهمیت موضوع جوانکی 
جمعیت درکاشان ، توجه و اهتمام در عملکیکاتکی ککردن ایکن 
قانون اشاره و خاطر نشان کرد: تحقق این قانون نیکازمکنکد هکم 
افزایی، همکاری و حرکت جهادی و پیگیری مستمر دستکگکاه 
های ذیربط است، البتکه تشکککیکل و تکحکککیکم خکانکواده و 
فرزندآوری امری الهی است که نیاز به تکقکویکت بکنکیکه هکای 
اعتقادی، فرهنگی و اجتماعی وحمایت اقتصادی نیز دارد ککه 
تبیین این امر به عهده همه بویژه بزرگان و اساتید جامکعکه مکی 

 باشد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری ویژه ککاشکان در 
ادامه این جلسه بر لزوم تشکیل کمیته ای متشکل از رابکطکیکن 
ادارات برای پیگیری مستمر در راستای اجرای قانون حمکایکت 

 از خانواده و جوانی جمعیت تاکید نمود.

وی افزود: حسب منویات و اوامر رهبر معظم انکقکالب، نکیکاز 
است کلیه مردم به ویژه زوج های جوان ،وجوانان در آسکتکانکه 
ازدواج احساس کنند رویکرد حاکمیت و کلیه دستگکاه هکای 
شهرستان، تعامل و تسهیل در امور مربوط به تشکیل و تحکیکم 
بنیاد خانواده و فرزندآوری است که ایکن مسکئکلکه فکقکط بکا 

 دلسوزی و هم افزایی تحقق خواهد یافت. 
 زاهدی اضافه کرد: ضرورت دارد برای آگاهی مردم از 

خدمات دولت سیزدهم کلیه دست اندرکاران به نحو مقتکضکی 
عملکرد خود را در این زمینه به اطالع و اطالع مردم برسانند و 
در این برهه حساس که دشمن به دنبال القکاء نکاککارآمکدی و 
هجمه های رسانه ای برای وارونه جلوه دادن خدمکات دسکت 
اندرکاران است واجب است به نحو شایسته و با تولید محتوای 
جذاب، خدمات ارائه شده به سمع و نظر مردم رسانده شود هر 
چند خدماتی در حد توان دستگاه ها انجام شده اما هکمکچکنکان 
توقعات باالست و بایدباایثاروتفکرانقالبی و فعالیکت جکهکادی 

 این راه طوالنی را طی نماییم.
معاون فرماندار کاشان در پایان تاکید کرد: نیاز است مسئولیکن 
فرادستی برای تحقق کامل قانون جوانی جمعیت فرایکنکد هکا، 
بودجه و اعتبارات الزم را نیز در قانون بکودجکه سکال آیکنکده 

 کشور لحاظ نمایند.

به مناسبت روز جهانی و هفته معلوالن، دکتر محمدشکریکف 
زارعی فرماندار ویژه شهرستان کاشان از دو تن از کارکنکان 

 فرمانداری تقدیر نمود. 
شایان ذکر است در این نشست فرماندار ویکژه شکهکرسکتکان 
کاشان ضمن گرامیداشت روز جهانی معلولین و یکادآوری 
توانمندی های گستکرده ایکن قشکر، از ککارککنکان دارای 
معلولیت فرمانداری با اهدا لوح سپاس تقدیر به عمکل آورد 

 و برایشان آرزوی توفیق و بهروزی نمود. 

 
 
 

 
 

 بولتن خبری آذرماه فرمانداری  PDFنسخه 
 را از طریق اسکن )کیوآرکد( باال دریافت نمایید 
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 بازدید از دو مجموعه توان بخشی در کاشان

میلیارد  154پرداخت بیش از 
نفر از  202ریال تسهیالت به 

 معلوالن کاشانی 

به مناسبت هفته معلوالن، دککتکر مکحکمکدشکریکف زارعکی 
فرماندار ویژه شهرستان کاشان به همراه متقی نکژاد رئکیکس 
اداره بهزیستی از دو مجموعه مرکز توانبخشی آسکایشکگکاه 
سالمندان و معلولین گالبچی و موسسه نیکوکاری ککاشکانکه 

 مهر بازدید کرد.
گفتنی است آسایشگاه سالمندان گالبچی بزرگترین مکرککز 
نگهداری از سالمندان ومعلولین در شمال استکان اصکفکهکان 

مکددجکو در ایکن مکرککز  ۰۳۳است که در حال حکاضکر 
درصد نیازهای آسایشگکاه  ۷8نگهداری می شوند و بیش از 

 از طریق کمک های مردمی تامین می گردد.
موسسه نیکوکاری کاشانه مهر کاشان نکیکز اولکیکن مکرککز 
آموزشی و توان بخشی منجر به اشتغال معلولین جسکمکی و 
حرکتی کاشان  در قالب کارگاه تولیدی حمایتی است ککه 

 توانبخش تحت پوشش این موسسه هستند. 9۰۳در حدود 

محمدشریف زارعی ضمن تبریک فرارسیدن روز جهکانکی و 
هفته معلوالن، با اشاره به آمار معلولین شکنکاسکایکی شکده در 

نفر از معکلکوالن ککاشکان پکرونکده  1۳۳۳کاشان گفت: برای 
تشکیل شده و تالش مجموعه های خکدمکات دهکنکده بکرای 

 اشتغال زایی معلوالن ادامه دارد.
وی افزود: یکی از روش های کمک به معلوالن در راسکتکای 
حضور بیشتر در جامعه، فراهم آوردن زیر ساخت ها و ابکزار 
کارآفرینی و اشتغال پایدار است که اداره بهزیستکی ککاشکان 
توانسته در این حوزه به شکل مطلوب به وظایف خود عکمکل 

 کند.
فرماندار ویژه شهرستان کاشکان تصکریکح ککرد: بکر اسکاس 

نفر از  معلوالن مبلغ نکوزده  252گزارش های بهزیستی کاشان 
میلیارد و هشتصد و هفتاد هزار تومان تسهیالت پرداخت شکده 
و برای سایر متقاضیان نیز پرونده ارائه تسهیالت تشکیل شکده 

 است.
 

تکوانکد سکبکب  زارعی با بیان اینکه هیچگاه  معلکولکیکت نکمکی
گیری و یا طرد شدن این افکراد از جکامکعکه شکود از  گوشه

کارفرمایان و صاحبان صنایع درخواسکت ککرد بکخکشکی از  
 ردیف استخدامی خود را به معلوالن اختصاص دهند.

وی در خصوص برخی خدمات ارائکه شکده بکه مکعکلکولکیکن 
شهرستان یادآور شد: پرداخت بیمه خویش فکرمکایکی تکحکت 

نفر،  پرداخت بیمه کارفرمایکی تکحکت  29۰پوشش بهزیستی 
نفکر بکرای  ۷۰نفر، افراد در نوبت دارای دو معلول  1۳پوشش 

مسکن که با توجه به متقاضیان عملکرد بهزیستی قابکل قکبکول 
 است.

به گفته دکتر زارعی بسیاری از مکعکلکوالن تکحکت پکوشکش 
بهزیستی کاشان از استعدادهای بسیاری برخوردار هستند ککه 
خیرین می توانند در شکوفایی هنرهای ذاتی معلکوالن نکقکش 

 آفرینی کنند.
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 کاشان میزبان نخستین دوره مسابقات سراسری جام پرچم در استان اصفهان

نشست هماهنگی و برنامه ریزی میزبانی نخکسکتکیکن دوره 
مسابقات سراسری جام پرچم آقایان استان اصکفکهکان در 
کاشان با حضور دکترمحمدشریف زارعی فرماندار ویکژه 
شهرستان کاشان، مهدی اسکدی رئکیکس هکیکات ورزش 
روستایی و بازی های بومی محلی استان اصفهان، سالمیان 
زاده رئیس اداره ورزش و جوانان و افراشی رئیس هکیکات 
ورزش روستایی و بازی های بومی مکحکلکی شکهکرسکتکان 

 کاشان در دفتر فرماندار برگزار شد.
محمد شریف زارعی در این جلسه بیان داشت: توجکه بکه 
ورزش روستایی باعث ماندگاری افراد در روستا می شود 
که برگزاری جام پرچم در کاشان گامی در جهت ترویج 

 فرهنگ ورزش و تحقق این امر است.

وی در خصوص مسابقات سکراسکری جکام 
پرچم گفت: در این جام، کاشان بکا حضکور 

تیم از  925تیم از آقایان و  999تیم که  ۰2۰
هکزار ورزشکککار از  5بانوان و جمعا حدود 

روستاهای شهرستان شرککت نکمکودنکد ککه 
کاشان در استان رتبه نخسکت ثکبکت نکام و 

 حضور در مسابقات را کسب نمود.
فرماندارویژه شهرسکتکان ککاشکان در ادامکه 
تصریح کرد: با توجکه بکه پکتکانسکیکل هکای 
شهرستان و تعداد تیم های حکاضکر در ایکن 
جام، میزبانی جام پرچم استان اصکفکهکان بکه 
کاشان اختصاص یافت که ککارگکروه ویکژه 
میزبانی جام در فرمانداری تشکیل و تمکامکی 
 مباحث در این کارگروه مورد بررسی قرار می گیرد. 

زارعی در ادامه خاطر نشان کرد: یکی از اهکداف مکهکم 
برگزاری جام پرچم شناسایی استعدادهکای درخشکان در 
عرصه ورزش در تمام نقاط کشور اسکت ککه افکراد بکه 
واسطه این جام به تیم های ورزشی معرفی شوند تا بتواننکد 

 آینده روشنی را برای ورزش کشور رقم بزنند.
فرماندار ویژه کاشان در خصوص میزبانی جام پرچکم در 
شهرستان یادآور شد: میزبانی اولین دوره از مسکابکقکات 
 25سراسری جام پرچم در استان اصکفکهکان بکا حضکور 

ویکژه  95۳9دی ماه  91و  98، 95شهرستان و در روزهای 
آقایان در کاشان برگزار و مسابقات در سطح ملی نیکز در 

 بهمن ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

امام جمعه کاشان: دشمن تحمل پیشرفت و توسعه 
 علمی و دفاعی ایران را ندارد

فقیه در منطقه و امام جمعه شهرکاشان گفت: دشمن بکه  نماینده ولی
هیچ وجه تحمل پیشرفت و توسعه کشور در زمینه علمی و دفاعی را 
نداشته و ایجاد اغتشاشات هم ،در راستای جلوگیری از تحقکق ایکن 

 امر مهم است.
هکای نکمکاز  االسالم و المسلمین سید سعید حسینی در خطکبکه حجت

االعظم  عجر این شهر اقامه شکد  اهلل جمعه کاشان که در مصالی بقیه
افزود: غرب و آمریکایی ها به دنبال بزرگنمایی واهی از اغتشاشکات 

مکیکلکیکون نکفکر از مکردم ایکران در  ۷۳بوده و مدعی شده اند که 
اغتشاشات شرکت داشتند که اگر این ادعا حقیقت داشکت امکروز 

 باید جمعت کشور ایران چند میلیارد نفر می بود.
درصکد مکردم  ۷۷وی اظهار کرد: غرب و آمریکا مدعی شدند که 

هزار  9ایران مخالف حجاب هستند اما در همین دانشگاه کاشان که 
نفر دانشجو دارد ، تعداد کمی آمدند و تحصن کوچکی را انکجکام 

هزار نفری کاشان اتفاقی نیفتاد و امکروز  5۳۳دادند و یا در جمعیت 
خود دشمن به اعتراف معتبرترین پایگاه علکمکی مکقکاالت وب آو 

رتکبکه پکانکزدهکم  2۳29ساینسر می گوید رتبه علمی ایران در سال 
 جهان است.
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شهرستان کاشان در دولت سیزدهم عالوه بر رفع بسکیکاری از 
های گذشته توانست با استفاده از ظرفیت های مکوجکود  چالش

های مختلف انجام دهکد ککه  اقدامات ارزشمندی نیز در حوزه
این خود عالوه بر توسعه عمرانی این شهرستان موجب ایکجکاد 

 امید و اعتماد بین آحاد مردم شده است.
به گزارش ایرنا، کاشان که به دلیل سبقه فرهنگی، مکذهکبکی، 
اعتقادی و مردمان متدین از دیرباز به دارالمومکنکیکن مشکهکور 

هکای مکتکعکدد در  های بکا ظکرفکیکت است، در زمره شهرستان
 رود. های مختلف و نگاه ویژه دولتمردان به شمار می حوزه

کیلومتر مکتکرمکربکع و  ۰92این خطه با مساحت چهار هزار و 
، 9۰98نفر بر پایه سرشماری سکال  552هزار و  ۰15جمعیت 
ترین شهرستان اصفهان پس از مرکز این اسکتکان و  پرجمعیت

 شود. بیست و هشتمین شهر پرجمعیت ایران محسوب می
کیلکومکتکری  2۳۳پرور کاشان در فاصله نزدیک به  منطقه عالم

شمال اصفهان، تنها شهرستان غیر مرکز استان دارای نمکایکنکده 
شود و به گفته نماینکده ویکژه  ولی فقیه در کشور محسوب می

رییس مجلس شورای اسالمی در کاشان و آران و بیدگکل از 
بدو انقالب تاکنون مورد توجه ویژه حضرت امام خمینکی رهر 

 و رهبر معظم انقالب بوده است.
شهید تقدیم اسالم و  525دارالمومنین کاشان که یک هزار و 
شهید مفکقکوداالثکر،  ۷5نظام جمهوری اسالمی کرده و دارای 

شهیکد مکدافکع حکرم  ۷5جانباز و  9۰5آزاده، سه هزار و  991
المللکی در  است، با تربیت و پرورش مفاخر برجسته ملی و بین

های علمی، ادبی، فرهنگی، هنری، فقهی، اجکتکمکاعکی،  عرصه
سیاسی و ورزشی در دوره معاصر همکواره مکایکه افکتکخکار و 

 مباهات ایران و ایرانیان در سراسر جهان بوده است.
تکمیل طرحهای نیمه تمام عمرانی که بعضی از آنکهکا بکیکش 

سال از شروع عملیاتشان گذشته همواره از مطالبات مردم 2۳از
بود که دولت سیزدهم طی یکسال فعالیکت بسکیکاری از ایکن 
طرح های شاخص را تکمیل ککرده، ایکجکاد مکنکطکقکه ویکژه 
اقتصادی، شرکت تولید ماهی های زینتی و تکمیل و تکرمکیکم 

بادرود از جمله خواسته های مردمی است ککه  -محور کاشان 
 طی یکسال اخیر و با اقدام جهادی دولت سیزدهم محقق شد.

 
 راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی کاشان

معاون همکاهکنکگکی امکور عکمکرانکی فکرمکانکداری ککاشکان 
گفت:عملیات اجرایی ایجاد منطقه ویژه اقتصادی کاشان ککه 

هکککتکار اجکرا  8۳۳باید در زمینی به مساحت یک هکزار و 
آغاز شد ،طی سکال هکای گکذشکتکه اقکدام  9۰99شود،سال 

محسوسی در تکمیل زیرساخت های آن انجام نشکد، امکا در 
 ۰۳۳یکسال اخیر با اقدام جهادی دولت سیزدهکم و هکزیکنکه 

هکتار آن آماده سازی شده و  28۳میلیارد تومان اعبار دولتی، 
 در حال واگذاری به مردم است.

هادی اکبری افزود:سرمایکه گکذاران در صکورت سکرمکایکه 
گذاری در منطقه ویژه اقتصادی کاشان تسهیالتی از جکمکلکه 
تامین همه خدمات زیربنایی به ویژه اتصال به ریل ، معکافکیکت 
گمرکی،واگذاری زمین به شکل اجاره ای و پکنکج سکالکه و 
تکمیل زنجیره های ارزش صادرات محور در پیوند با صنکایکع 

 کنند. معدنی،نساجی و غیره دریافت می
کیلومتکری  ۰۳وی اظهار کرد:منطقه ویژه اقتصادی کاشان در 

بندی بیکن  رشته صنعتی بر اساس طبقه 99شهرستان قرار دارد و 
المللی استاندارد صنعتی  آیسیکر در منطقه قابلیت اسکتکقکرار 

 دارند.
میلیارد تومان برای راه اندازی ایکن  9۳۳اکبری گفت:تا کنون 

منطقه هزینه شده و تکمیل این طرح بزرگ اقتصادی، نیازمنکد 
 هزار میلیارد تومان اعتبار دیگر است. 2بیش از 

 
ایجاد شرکت تعاونی تولیدکنندگان ماهیان زینتیی 

 راوند کاشان
معاون هماهنگی امور عمکرانکی فکرمکانکداری ککاشکان بکیکان 
کرد:مردم منطقه راوند کاشان در خانه های خکود بکا ایکجکاد 
حو  آب اقدام به پرورش ماهیان زینتی به شکککل سکنکتکی، 

کردند که برای توسعه اقتصادی و رعکایکت مکالحکظکات  می

 8۳بهداشتی و سرمایه گذاری اصولی زمیکنکی بکه مسکاحکت 
 هکتار،توسط دولت در منطقه برای متقاضیان فراهم شد.

اکبری گفت:به تمامی متقاضیان پرورش ماهی زینتی زمیکن و 
خدماتی مثل آب و بکرق ارائکه مکی شکود و اداره جکهکاد 
کشاورزی کاشان هم خدمات زیربنایی الزم را در اخکتکیکار 

 گذارد. متقاضیان می
وی اظهار کرد:برای تکمیل و راه اندازی شکرککت تکعکاونکی 

میلیارد تکومکان  2۳۳تولیدکنندگان ماهیان زینتی راوند کاشان 
 اعتبار دولتی هزینه شده است.

 تکمیل رصدخانه ملی ایران
وی افزود:مقدمات ساخت رصدخانکه مکلکی ایکران در قکلکه 

آغکاز  9۰55کاشان در سال  «کامو»اطراف شهر  «گرکش»
های فراوان در دولت سیزدهم ، تکککمکیکل آن  شد با پیگیری

 پیگیری شد و هم اکنون به بهره برداری رسیده است.
معاون هماهنگی امور عمکرانکی فکرمکانکداری ککاشکان بکیکان 
کرد:رصدخانه ملی ایران به همت دانشمنکدان و مکهکنکدسکان 

 ایرانی طراحی و به اجرا درآمدهاست.
 

 بادرود -تکمیل محور کاشان 
بادرود از پررفت و آمکدتکریکن  -اکبری گفت: محور کاشان 

کیلومتر است، عکمکلکیکات  5۳مسیرهای ارتباطی منطقه به طول 
کیلکومکتکر  2۳آغاز و در این مدت تنها  9۰55اجرایی آن سال 

آن انجام شده بود که طی یکسال گذشته بکا اقکدام جکهکادی 
دولت سیزدهم و هزینه یکصد میلیارد تومان اعتبار، ترمکیکم و 

 تکمیل شد.

 اقدامات توسعه ای دولت سیزدهم در شهرستان کاشان

 با شناسایی و معرفی سرمایه ها، کاشان به مقصد نهایی سفر تبدیل شود

محمدشریف زارعی در حاشیه بازدیکد از مکجکمکوعکه گکروه 
صنعتی راهب گفت: رشد و توسعه منطقه کاشان به دلیل وجود 
بزرگان و کارآفرینان است که از دیرباز با دید وسیع به آبادانی 

 این منطقه نگاه داشته اند.
وی اضافه کرد: بسیاری از افراد فعال در عرصه صنعت کاشان، 

سرمایه گذار نبوده و در واقع کارآفرینانی هستند ککه بکا 
عشق و عالقه به دیار خود به توسعه تولید و اشتغال آمکده 
و ضمن اشتغال زایی، باری از دوش دولکت هکا بکر مکی 

 دارند. 
فرماندار ویژه شهرستان کاشان خاطرنشان کرد: ککاشکان 
سرمایه های بسیاری همانند کارآفرینان دارد که به دنبکال 
برگشت سرمایه و حساب و کتاب نیستند که مسکئکولکیکن 
باید قدر این افراد نیک اندیش را بدانند و با تسهیل گری 
و نظارت بر مجموعه خود موانکع بکر سکر راه آنکهکا را 

 بردارند.
زارعی در خصوص اهمیت توسعه گردشگری مکنکطکقکه 
کاشان اظهار داشت: یکککی از مکعکضکالت در بکحکث 
گردشگری عدم انتخاب کاشان به عنوان یکک مکقکصکد 
نهایی گردشگری است چراکه بیشتر موارد، این شهرستکان بکه 
عنوان یه مقصد بین راهی در بین تهران و اصکفکهکان انکتکخکاب 
شده، اما الزم است با تنوع آفریکنکی، شکنکاسکایکی و مکعکرفکی 

ها و پتانسیل ها، این منطقه به مقصد نهایی سفر تکبکدیکل  سرمایه
 شود.

فرماندار ویژه کاشان با اشاره به اهمیت آینده نگری در برنکامکه 
ها، تصریح کرد: نگاه توسعه ای به کاشان باید بلند مدت باشکد 
و ما باید این نگاه را در برنامه ریزی ها و تصمیم گکیکری هکای 
مهم شهرستان لحاظ نماییم، پیش از تفکر به شرایط حال خود، 
به فکر پیشرفت همه جانبه شهرستان در تمکامکی عکرصکه هکای 

 صنعتی، گردشگری، زیست محیطی و ... باشیم. 
گفتنی است در این بازدید، فرماندار ویژه ککاشکان بکه هکمکراه 
معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری و رئیس اداره صکمکت  
از مجموعه گروه صنعتی راهب و بخش های مختلف شکرککت 
ایران گالب و خط های تولید و طرح های توسعه این مجموعه 
بازدید نمود که طی آن مقرر شد برخی از مشکالت و موانع بر 
سر راه این شرکت با پیگیری های دستگاه های اجرایکی و بکا 

 نظارت فرمانداری رسیدگی شود.
 

شرکت و چکنکدیکن بکخکش و  99گروه صنعتی راهب دارای 
سکال  95شرکت ایران گالب کاشان به عنوان شرکت مکادر، 

متوالی به عنوان صادر کننده برتر کشور مکورد تکقکدیکر قکرار 
 گرفته است.

 1041 ماه آذر 
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 بهداشت مردم کاشان، مهمترین اولویت جامعه 

محمدشریف زارعی در جلسه شورای سالمت و امنیت غذایکی 
شهرستان، پیشبرد اهداف مورد نیاز در حوزه های بهکداشکت و 
سالمت نیازمند ورود تشکل های مردم نهاد با هدف کمک بکه 
نهاد های مسئول در این حوزه دانست و اظهار داشت: برخی از 
مشکالت ممکن است به واسطه خالهای  نظارتی و ککمکبکود 
نیروی انسانی اتفاق بیفتد با که با ورود مردم و حامیان سالمکت 

 می توان آن را مرتفع نمود.
فرماندار ویژه و رئیس شورای سکالمکت و امکنکیکت غکذایکی 
شهرستان کاشان در خصوص اهمیت بهداشت عمومی و انجکام 
اقدامات الزم در این خصوص بکیکان داشکت: ضکرورت دارد 
شهرداری کاشان ضمن شناسایی و رصد مستمر منکاطکقکی ککه 
محل انباشت زباله و نخاله های ساختمانی شده را در راسکتکای 

 برخورد قانونی با خاطیان به مراجع قضایی معرفی نماید.
زارعی در خصوص اهمیت توجه به کاهکش فکوت نکاشکی از 
تصادفات جاده ای خاطر نشان کرد: قرار است طرح شهر نمونه 
جمعیتی ایمن ترافیک و چشم انداز صفر در مکرگ نکاشکی از 
سوانح ترافیکی در کاشان با همکاری سازمان بهداشت جهانکی 
و مدیریت شهرستان و دانشگاه عکلکوم پکزشکککی در سکطکح 
شهرستان به شکل پایلوت برای اولین بار در ایران اجرا شود تکا 

 شهرستان از منظر ایمنی ترافیک و رانندگی ارتقا یابد.
وی یادآور شد: کلیات این طرح در شورای سالمت تصکویکب 
و مقرر شد برای آماده سازی زیر سکاخکت هکای آن تکوسکط 
دستگاه های همکار این طرح از سوی دانشگاه علوم پکزشکککی 
به عنوان مجری در شورای هماهنگی ترافیک شهرستان کاشان 

 مطرح شود.
فرماندار ویژه کاشان در ادامه ضمن تاکید بر ضرورت اجرایکی 
شدن تمامی مصوبات شورای سالمت که نیازمکنکد هکمکککاری 
سایر مجموعه های اجرایی دیگر است، بیان کرد: مکهکمکتکریکن 
اولویت جامعه، بهکداشکت مکردم اسکت ککه ضکرورت دارد 

، رشکد ککودککان، حضکور اتکبکاع   موضوعاتی مانند سو تغذیه
خارجه و موارد مشابه مانند بیماری های واگیردار مورد تکوجکه 

 و رسیدگی قرار بگیرد.
زارعی در پایان تصریح کرد: مردم کاشان مراجعات مکککرر و 
باالتر از استاندارد کشوری در مراجعه به پکزشکک دارنکد ککه 
همین عاملی برای افزایش سطح انتظارات بیماران از دانشکگکاه 
علوم پزشکی است و این امر موجکب شکده تکا امکککانکات و 
زیرساخت های دولتی پاسخگوی نیازهای مکردم نکبکاشکد ککه 
ارتقاء سطح بهداشت و ورود خیرین سالمت می توانند موجب 

 جبران کمبودهای این حوزه گردد.
گفتنی است این جلکسکه از شکورای سکالمکت در خصکوص 
ساماندهی و بهسازی مخروبه ها در سطح شکهکر و وضکعکیکت 
همکاری ارگان های ذیربط، لزوم ساماندهی اتباع بکیکگکانکه و 
آمار خدمات حوزه سالمت مربوط به آنها و همچنین نیاز شهکر 
و کشور به سامانه جمع آوری دقیق اطالعات جامکع و ککامکل 

 اتباع بحث و تبادل نظر گردید.
در ادامه در خصوص سوء تغذیه در ککودککان، نکوجکوانکان و 
مادران باردار در بعضی از مناطق شهرستکان ککاشکان، درصکد 
الغری کودکان و درصد کوتاه قدی، حدود انتظارات و تعییکن 
یک موسسه خیریه به عنوان مرکز اصلی جمع آوری ککمکک 
های خیریه و توزیع سبد غذایی به افراد معرفی شده از مکرککز 

 بهداشت نیز مطرح گردید.

اجرای مانور لحظه صفر در دستگاه های 
 اجرایی شهرستان

 آئین معارفه رئیس حوزه هنری
 انقالب اسالمی در کاشان 

 بازدید از دو شرکت تولیدی در کاشان

جلسه هماهنگی و برگزاری مانور اطفاء حریق در دسکتکگکاه 

های اجرایی به ریاست جواد مزروعی معاون برنامه ریزی و 

توسعه فرمانداری ویژه کاشان و با حضکور دسکتکگکاه هکای 

 مرتبط در سالن مدیریت بحران شهرستان برگزار شد.

در این جلسه مقرر گردید با هدف ایجاد آمادگی دسکتکگکاه 

های امدادی، خدماتی و فرماندهی انتظامی و بررسی عکس 

العمل مجموعه ناحیه پخش فرآورده نفتی ککاشکان، مکانکور 

لحظه صفر اطفاء حریق در محوطه بارگیکری و انکبکار ایکن 

شرکت و همچنین یکی از بیمارستان های سطح شهرستان تا 

پایان آذرماه و با اعالم مدیریت بحران شهکرسکتکان ککاشکان 

 برگزار شود. 

این آئین با حضور حجت االسالم والمسلمین سکیکد سکعکیکد 

حسینی؛ نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان، جواد نائیکنکی 

نماینده ویژه رئیس مجلس شورای اسالمی، سعید لشکگکری 

معاون راهبری استانهای حوزه هنری، علی فروزان فر معکاون 

هنری حوزه هنری کشور، احمد نوری رئیس حوزه هکنکری 

استان اصفهان، سید حسام حسینی دستیار ویژه رئیس حکوزه 

ای سلو ، مهدی زاهکدی  هنری کشور و مدیر مرکز رسانه

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری ویژه کاشکان و 

جمعی از مسئولین و هنرمندان شهرستان در سالن مکهکرگکان 

 فرهنگسرای مهر برگزار شد.  

عنوان رئیس جکدیکد  به «احمد قربانعلی زاده»در این آئین  

 حوزه  هنری انقالب اسالمی کاشان  منصوب شد.  

در راستای بررسی میدانی و احصاء مشکالت صنایع و مانع زدایکی از  

واحدهای تولیدی، دکتر محمدشریف زارعی فرماندار ویژه شهرستان  

کاشان به همراه جواد مزروعی معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانکداری  

 مجموعه تولیدی بازدید نمود.   2 و مجید برازنده رئیس اداره صمت از  

در این بازدید مدیرعامل دو شرکت نگین نخ جهان آرایی و نسکاجکی  

شفق به بیان عملکرد مجموعه و همچنین مسکائکل و نکیکازهکای ایکن  

واحدهای تولیدی پرداختند که مهمترین آن تسهیکالت بکه مکنکظکور  

بازسازی و نوسازی ماشین آالت و سرمایه در گردش بود که مکقکرر  

شد درخواست های این دو مجموعه در کارگروه تسهیل و رفع موانکع  

تولید شهرستان مطرح و تصمیمات الزم در راسکتکای ککمکک بکه  

 واحدهای تولیدی لحاظ گردد. 

گفتنی است با تولیدات این دو مجموعه نیاز به واردات مکحکصکوالت  

نفر از جوانان ایکجکاد    22۳ کاهش یافته و همچنین زمینه اشتغال مستقیم  

نفر دیگر نکیکز    28۳ شده که با اجرای طرح توسعه، امکان به کارگیری  

 فراهم می شود. 

 1041 ماه آذر 



 دوشنبه های مردمی در فرمانداری

در برنامه مالقات چهره به چهکره دوشکنکبکه هکای مکردمکی 
نفر از شکهکرونکدان  99۷، تعداد 95۳9فرمانداری در آذر ماه 

مشکالت و مسائل خود را به صورت مستقیم و بدون واسطه 
در حضور فرماندار، معاونین و مدیکران فکرمکانکداری بکیکان 
کردند که مشکالت معیشتی، اشتغال زایی، مباحث شهری و 
روستایی، تسهیالت بانکی و شکایت از برخی دستگاه هکای 
 اجرایی و ... بیشترین درخواست های مردمی بوده است.
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جواد مزروعی در حاشیه هشتمین جلسه کارگکروه 
 5۳گندم، آرد و نان گفت: طی دو مکاه اخکیکر، 

پرونده تخلف در حوزه گران فروشی، کم فروشی 
 و عرضه خارج از شبکه آرد تشکیل شده است.

آذرمکاه  22وی اضافه کرد: در آبان ماه و تا روز 
مورد بازرسی از واحدهای نکانکوایکی  55۳بیش از 

سطح شهرستان کاشان صورت گرفته که طکی آن 
ریال جریمکه نکقکدی  598،15۳،۳۳۳متخلفین مبلغ 
 شده اند. 

معاون برنامه ریزی و توسکعکه فکرمکانکداری ویکژه 
تکیکم گشکت  2کاشان در ادامه افکزود: روزانکه 

مشتر  بازرسی توسط جهاد کشاورزی، بازرسکی 
اصناف و اتحادیه در حکال بکازدیکد و بکررسکی 
وضعیت نانوایی ها در سطح شهرستان هستنکد ککه 
در صورت مشاهده هرگونه تخلف نسبت به اعمال 

 قانون متخلفین اقدام می کنند.
مزروعی در خصوص کارگروه آرد و نکان اشکاره 
کرد و بیان داشت: باتوجه به فواید ایجاد مجکتکمکع 
های نانوایی و ایجاد تنوع در پخت نان، مقرر شکد 
در آینده مجوزهایی در قالب مجتمع نان صکادر و 

 تعداد آن در سطح شهرستان افزایش یابد.
معاون فرماندار بیان کرد: توزیع و حمل نقکل آرد 
توسط پیمانکاران با نظارت بیشتری انجام می گیرد 
که در هنگام تحویل آرد به نانوایی ها حتما بکایکد 
مقدار آرد تحویلی با کارتککس مکوجکود در آن 
واحد مطابقت داشته و اگکر تکخکلکفکی از سکوی 
پیمانکار و متصدی صورت پذیرد برخورد قانونکی 
 از سوی دستگاه های نظارتی صورت می گیرد. 

پرونده برای نانوایی  04تشکیل 
 های متخلف در شهرستان کاشان

شهرستکان  8جلسه کمیته کار کمیسیون ماده 
به ریاست دککتکرمکحکمکدشکریکف زارعکی 
فرماندار ویژه شهرستان کاشان و بکا حضکور 
هادی اکبری معاون هماهنگی امور عمرانکی 
فرمانداری، شهکردار، روسکای اداره راه و 
شهرسازی، شورای اسالمی شهر و جمعی از 
 مدیران دستگاه های اجرایی برگزار شد.

هادی اکبری در خصوص تشکیل این جلسه 
بیان داشت: در این جلسه از ککمکیکتکه ککار 
درخواست های تغییرکاربکری طکرح هکای 
مهم شهرستان که از شهرداری های کاشکان، 
قمصر و جوشقان قالی ارائه شده بکود مکورد 

 بررسی قرار گرفت.
وی در خصوص طرح بازگشایی مسیکرهکای 
دسترسی شهر  خاتم انبیاء و مسکن مکهکر 

رغکم وضکعکیکت  بیان کرد: علکی
خاص منطقه به علکت عکبکور از 
بافت موجود فین و محدوده های 
تاریخی و عدم دسترسی به بلکوار 
امیرکبیر با هکمکاهکنکگکی ادارات 
ذیربط به ویژه میراث فکرهکنکگکی 
 25مسکیکر  2برابر پیشنهادات طرح تفصیلی 

متری از بکلکوار امکیکرککبکیکر بکه  ۰1متری و 
شهر  خاتم مصوب و پس از طی مکراحکل 
قانکونکی مکقکرر شکد شکهکرداری مکراحکل 
 آزادسازی و اجرای طرح را آغاز نماید. 

معاون هماهنگی امور  عمرانی فکرمکانکداری 
کاشان در خصوص طرح هکای شکهکرداری 
قمصر افزود: طکرح مکجکتکمکع مسکککونکی 
شهرداری قمصر برای احکداث واحکدهکای 

نهضت ملی مسکن با هدف رفع مشکککالت 
واحد مطکرح و  2۳۳مسکن جوانان به تعداد 

طبقه روی پیلکوت بکه تصکویکب  5با ارتفاع 
 رسید.

اکبری در خصوص طرح هکای شکهکرداری 
طرح تغییکر  92جوشقان قالی نیز بیان داشت: 

کاربری امال  مردم از طکرف شکهکرداری 
مکورد آن بکه  9۳جوشقان قالی مطرح که 

 تصویب رسید.

مسیر اصلی دسترسی به شهرک خاتم انبیا و  2تصویب 
 مسکن مهر کاشان

 تامین زمین برای کلیه متقاضیان
 طرح  نهضت ملی مسکن در کاشان 

محمدشریف زارعی در حاشیکه بکازدیکد از 
پروژه نهضت ملی مسکن در کاشان گکفکت: 
شروع ساخت پروژه نهضت مکلکی مسکککن 
 9588شهرستان کاشان در فاز اول با احداث 

 واحد آغاز گردیده است.
فرماندار ویژه شهرستان کاشان تصریح کرد: 
در مرحله نخست تامین زمین و مکجکوزهکای 
الزم از کمیسیون های تعیکیکن ککاربکری در 
استانداری، تامین تسهیالت و عقکد قکرارداد 
آن، اخذ پروانه ها و تعییکن بکنکیکاد مسکککن 
انقالب اسالمی شهرستان به عنوان کارگکزار 
مشخص و عملیات اجرایی احداث در فکاز 
اول در شهر  خکاتکم الکنکبکیکاء در حکال 
 اجراست و به مرحله سقف اول رسیده است.
زارعی در ادامه بیکان داشکت: در فکاز دوم 
 8۳اجرای نهضت ملی مسکن پیکش بکیکنکی 
 8۳۳۳هکتار زمین در جهکت سکامکانکدهکی 

واحد مسکونکی و بکرای 
فاز سوم نکیکز پکیکگکیکری 
الحکاق بکه مکحکدوده و 
 5۳۳۳طراحی بکیکش از 
 ۷8واحد مسککونکی در 

هکتاری در تحت بررسی 
 و برنامه ریزی قرار دارد.
فرماندار ویژه کاشکان در 

خصوص اجرای طرح نهضت ملکی مسکککن 
در شهرهای شهرستان نیز بیان ککرد: اجکرای 
طرح مسکن برای کلیه ثبت نام ککنکنکدگکان 

واحکد،  91واجد شرایط در شهرهای قمصر 
واحد، شهر ککامکو و  25شهر جوشقان قالی 

واحکد بکه  2۳واحد و شهر نیاسر  5۳چوگان 
صورت گروه ساخت و مجتمکع مسکککونکی 
تامین زمیکن شکده و مکجکوزهکای الزم از 
کمیسیون های تعیین کاربری در استانکداری، 

تامین تسهیالت و عکقکد قکرارداد و سکایکر 
مراحل صورت گرفته و اجکرای طکرح در 

 دست اقدام است.
وی در خصوص اجکرای طکرح در شکهکر 
برز  اظهار داشکت: در شکهکربکرز  بکه 
بخشی از متقاضیان واگذاری انجکام شکده و 
برای مابقی واجدین شکرایکط در بکرز  و 
شهر مشکات در حال پیگیری الحاق زمین به 

 محدوده هستیم.

 گسترش فیبرنوری در راستای هوشمندسازی شهر کاشان
جواد مزروعی در حاشیه نشست گسترش 
خدمات فیبرنوری که با حضور فرمکانکدار 
ویژه شهرستان کاشان، مدیرعامل شرکت 
مخابرات استان اصکفکهکان و شکهکرداری 
کاشان برگزار گکردیکد، گکفکت: امکروز 
افزایش جمعیت و رشکد شکهکرنشکیکنکی، 
مدیریت نظام مند و یکپارچه امور به یکی 
از دغدغه اصلی مدیران شهری در کاشان 

 تبدیل شده است.
وی اضافه کرد: این فرآیند موجب شکده 
تا فناوری های نوین بکه عکنکوان ابکزاری 
کارآمد در اختیار مدیران شکهکری بکرای 
سهولت و دقت بیشتر در انکجکام امکور و 
خدمت رسانی مطلوب به شهروندان قکرار 

 گیرد.
معاون فرماندار کاشان گفت: برای ایجکاد 

و بستر سازی خدمکات 
هوشمند به مردم، نکیکاز 
به گسترش شبکه هکای 
امن در سطح شهرستان 
اسککت کککه یکککککی از 
مهمترین گکزیکنکه هکا 
اجرای کامل فیبرنوری 
و گسترش این خدمت 
تکککا درب مکککنکککازل 

 شهروندان است.
مزروعی در خصوص جکلکسکه گسکتکرش 
خدمات و ارتکبکاطکات ثکابکت بکر پکایکه 
فیبرنوری شهرستان کاشان بیان داشت: در 
این جلسه مباحث هوشمندسازی شهر در 
قالب فرآیند سیاست گذاری حاکمیتی و 
نگرش چند بُعدی باهدف دسکتکاوردهکای 

فناورانه، اقتصادی، ترافیکی و امنیکتکی در 
اولویت قرار گرفت و مقررشد شهکرداری 
کاشان نسبت به بررسی گزینه های ایجکاد 
و گسترش فیبرنوری با همکاری شکرککت 
مخابرات اسکتکان اصکفکهکان در سکطکح 

 شهرکاشان اقدام نماید.
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 وظیفه ما پاسداری از هویت جامعه و جوانان است

فرماندار ویژه کاشان گفت: پیگکیکری مصکوبکات 
ستاد ساماندهی امور جوانان با مکوضکوع هکویکت 
ضرورت دارد و وظیفه ما در این عرصه نگهبکانکی 
 و پاسداری از هویت جامعه و جوانان است. 

محمدشریف زارعی در جلسه ستاد سکامکانکدهکی 
امور جوانان شهرستان کاشان افزود:این شهرستان 
به دلیل مولفه های اصیل فرهنگی،اجکتکمکاعکی و 
دینی با دیگر مناطق کشور تفاوت هایکی دارد و 
دستگاه های عضو این ستاد باید با همکاری و هم 

 افزایی با یکدیگر به این مهم توجه کنند.
وی اظهار ککرد:جکوانکان از ظکرفکیکت بکاالیکی 

بککرخککوردارنککد کککه در صککورت 
تکوان  ساماندهی صحیح امور آنها می

اهداف نظام را بیش از گذشته پیکش 
 ببرد.

فرماندار ویژه کاشان گفت:بکایکد از 
یک یا چند کمیتکه تکخکصکصکی بکا 
حضور اساتید جامعه شناسی دانشگاه 
در حوزه هویت جوانان استفاده شود 
و در حوزه آسیب های جوانان بحث 
و تبادل نظر شده و نتیجه بررسی هکا 
 به ستاد ساماندهی امور جوانان گزارش شود.

زارعی افزود:هدف از تشکککیکل ککمکیکتکه هکای 
تخصصی در ستاد سکامکانکدهکی امکور جکوانکان 
برگزاری جلسات و درگیر کردن همه دستگاه ها 
و ارگان های عضو این ستاد در مسائل مربوط بکه 

 امور جوانان است.
برگزاری کارگاه های آموزشی در حوزه دانکش 
آموزی و دانشگاهی در مدارس و دانشگاه هکا و 
حضور تعداد بیشتری از جوانان در جلسات ستکاد 
ساماندهی امور جوانان از مصوبات ایکن جکلکسکه 

 بود.

 بنیان برای فارغ التحصیالن دانشگاهی  های دانش اشتغال آفرینی شرکت

 آب انبارهای کاشان پدافند غیر عامل و مقاوم در برابر زلـزله 

معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری ویژه ککاشکان گکفکت: 
دشت بزرگ کاشان روی گسل زلزله قرار گرفته ککه سکقکف 
های مخروطی شکل آب انبار ها هنگام وقوع زلزلکه در بکرابکر 
حرکت های زمین مقاوم بوده و کمتر شکسته و یا ریکزش مکی 

 کند. 
سکال آبکی   به گزارش ایلنا ؛ جواد مزروعی اظهار کرد: طکی 

آب انبار با کمک و همراهکی چکهکار  ۷9بیش از  95۳۳-95۳9
میراث فرهنگی، گردشگری، صنایکع دسکتکی،   دستگاه اجرایی

معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پکزشکککی، شکرککت آبکفکا و 
 شهرداری کاشان آب گیری شده است.

و از   شناسکایکی  انبار آب 92۳وی افزود: در شهرستان کاشان 
آب انبار در بافت تاریخی آبگیری و مکابکقکی در  ۰5این تعداد 

 دشت های اطراف کاشان واقع شده است.
مدیریت بحران فرمانداری ویژه کاشان ظرفکیکت آب ذخکیکره 

هزار مکتکر مکککعکب  ۰8شده در آب انبارهای کاشان را بالغ بر 
اعالم کرد که در طول سال به مصرف خانکوارهکای ککاشکانکی 
رسیده و از این رو بر لزوم حفظ و نگهداری آب انکبکار هکای 

 تاریخی تاکید کرد.
انبارها به عنوان منبع آب شکیکریکن و  آب  مزروعی با بیان اینکه

سالم در روزهای بحران آب مانند وقوع سیل و زلزله، قکطکعکی 
برق و یا شکستگی خطوط انتقال آب می تکوانکد جکایکگکزیکن 
مطمئنی برای استفاده مردم بکاشکد ابکراز ککرد: آب انکبکارهکا 

واسطه پنهان بودن مخزن در حمالت هوایی ککمکتکر مکورد   به
 آسیب قرار می گیرد.

افکزود:  معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری ویکژه ککاشکان
دشت بزرگ کاشان روی گسل زلزله قرار گرفته ککه سکقکف 
های مخروطی شکل آب انبار ها هنگام وقوع زلزلکه در بکرابکر 

شکسته و یا ریزش مکی   حرکت های زمین مقاوم بوده و کمتر
 کند.

با ویژگکی   شده در آب انبارها مزروعی یادآور شد: آب ذخیره
ها است و هرسکالکه  ترین آب که دارد از خنک  معماری خاصی
زمان مناسبی برای پر کردن مخزن ها با استکفکاده   فصل زمستان
 دمای پایین است.  از آب گوارا با

جکایکگکاه   مدیر بحران شهرستان کاشان با بیان اینکه کاشان از

نخست تعداد آب انبار مورد استفاده برخوردار است ادامه داد: 
داری شکده  انبارها همراه با آزمایش مکرر آب نگه آبگیری آب

در آنها از نظر سالمت و قابلیت نگهداری، موجب ایجاد منکبکع 
 شود. سازی آب سالم و احیای این فضاهای تاریخی می ذخیره

وی گفت: احیا و بازسازی آب انبارهای موجکود در ککاشکان 
آنها از منظر تاریخی پدافند   جدا از ویژگی های منحصر به فرد

باالیی   غیرعامل و مدیریت بحران نیز دارای اهمیت فوق العاده
 است.

هشتمین جلسه شورای هماهنگی مبکارزه بکا 
مککواد مککخککدر شککهککرسککتککان بککه ریککاسککت 
دکترمحمدشریف زارعی فکرمکانکدار ویکژه 
شهرستان و با حضور مهدی زاهدی مکعکاون 
سیاسی امنیتی و اجتمکاعکی فکرمکانکداری و 
روسای دستگاه های اجکرایکی عضکو ایکن 

برگکزار  95۳9آذرماه  21شورا در روز شنبه 
 شد.

در این جلسه از شورای هماهنگی مبارزه بکا 
مواد مخدر با چند دستور کار شامکل ارائکه 

در اسکتکان  91گزارش بازدید از کمپ ماده 
قم و بکررسکی اجکرای آن در ککاشکان و 
همچنین ارائه راه کارها، نقکطکه نکظکرات و 
اعالم مکان مناسب برای راه اندازی مطکرح 
گردید و که در ادامه اداره بکهکزیسکتکی و 
فرماندهی انتظامی گزارشکی در خصکوص 
امال  مازاد ادارات بکرای بکهکره بکرداری 

 ارائه نمودند. 91کمپ ماده 
فرماندار ویژه و رئیس شورای همکاهکنکگکی 
مبارزه با مواد مخدر شهرستکان ککاشکان بکا 
اشاره به سردی و بکرودت هکوا در فصکل 
زمستان، ایجاد مرکز غربالگری و همچنکیکن 
احداث گرمخانه در ککاشکان را ضکروری 
دانست و بر راه اندازی آن توسط شهرداری 
کاشان و مشارکت سایر دستگاه ها حداکثر 
 تا ابتدای بهمن ماه سال جاری تاکید نمود.
در ادامه نیز مصوب گردید بکا تکوجکه بکه 
اثرات زیان بار دخانیات به ویژه قکلکیکان بکر 
سالمت جامعه، برخورد قانونی بکا عکرضکه 
کنندگان قلیان در مکان هکای عکمکومکی و 

ها از سوی دستگاه های مکتکولکی  خانه سفره
اجرا گردد و کمیته کنترل دخانیات نیکز در 

 شهرستان مجددا فعال شود.

ضرورت ایجاد مرکز 
غربالگری و 

 گرمخانه در کاشان

فرماندار ویژه کاشان گفت:شرکت های دانکش بکنکیکان بکرای 
توانند بکار اشکتکغکال را در  دولت و مملکت بار نیستند بلکه می

کشور به دوش بکشند و برای فارغ التحصیالن دانشکگکاهکی و 

 نخبگان علمی شغل ایجاد کنند. 
محمد شریف زارعی روز سه شنبکه در جکلکسکه ککارگکروه 
تسهیل و رفع موانع تولید کاشان افزود: شرکت هکای دانکش 
بنیان خوبی در کاشان داریم که اگر فعال شوند برای حداقکل 

فارغ التحصیل دانشکگکاهکی در مکقکاطکع تکحکصکیکلکی  8۳۳
 کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری شغل ایجاد می کنند.
وی اظهار کرد: شرکت های دانش بنیان در یک قطعه زمیکن 
کوچک هم فعال می شوند و معضل بیکاری بسیاری از دانکش 
 آموختگان دانشگاهی با فعالیت این شرکتها رفع می شود.

فرماندار ویژه کاشان بیان کرد: در بعضی بخش های صکنکعکتکی 

فردی صدها هکتار زمین گرفته و تنکهکا یکک سکولکه احکداث 
کرده،اما هیچ اقدامی جهت فعالیت واحد صنعتی خکود انکجکام 
نمی دهد و گرفتن زمین از این افراد هم کار بسکیکار مشکککلکی 

 است.
زارعی گفت: کاشان از صنایع کارگری اشباع شکده ، بکحکث 
اتباع بیگانه در این شهرستان هم ظرفیت و هم تکهکدیکد اسکت، 
اگربخواهیم بحث کارگری خود را رفع کنیم باید با مکدیکریکت 
صحیح و بررسی همه جهات،در صنایع موجود ککه نکیکازمکنکد 
کارگر است تا حدودی از ظرفیت اتبکاع خکارجکی در حکوزه 

 کارگری استفاده شود.
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