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گفتـمان

محمد نصر
پژوهشگر دفاعمقدس

به مناسبت سالروز حصر آبادان توسط نیروهای بعثی

آبادان در حصر عراق یا اسیر بیتدبیری؟!

بزرگ خرمشهر به سمت آبادان میسر نبود.
 -3عبور از کارون و بهمنشیر :منتفی شدن  2راه
قبلی سبب شد تا ارتش عراق عملیات اشغال آبادان
را از نوار مرزی ش��لمچه ب��ه طرف رودخانهی کارون
و س��پس پیشروی به سوی بهمنش��یر طراحی کند.
بنابراین آبادان آخرین راه برای دستیابی به اهداف و
مطامع ارضی عراق به شمار میرفت.
بدیهی اس��ت تصرف آبادان از س��وی عراق برای
ای��ران اهمیت مضاعفی داش��ت ،چراک��ه اوالً آبادان
بخش��ی از خاک ایران بود و ثانیاً براساس آنچه گفته
شد ،آبادان نقطهی کلیدی در استراتژی نظامی عراق
محس��وب میشد و اش��غال آن میتوانست خسارات
جبرانناپذیری بر جای گذارد.
تردی��دی وجود نداش��ت که حاکم��ان عراق در
پی جدایی خوزس��تان از ایران بودند و اساس��اً یکی
از مهمتری��ن اهداف آن��ان از تجاوز به خ��اک ایران
جدا س��اختن خوزس��تان ب��ود؛ چنان ک��ه صدام در
اینباره اظهار میداشت« :ما به مردم عرب عربستان
[خوزس��تان] به عنوان اقلیتی ک��ه ویژگیهایش در
تاریخ از لحاظ ملی و قومی ش��ناخته ش��ده اس��ت و
نیز س��ایر ملیتهای ایران به وی��ژه کردها ،بلوچها و
همهی وطنپرس��تان واقعی و شریف اعالم میداریم
که آمادهایم روابط محکمی با آنها به وجود بیاوریم
ت��ا بتوانی��م از حقوق ملی و قوم��ی خویش بهرهمند
شویم و با شرافت و امنیت مناسب ،حسن همجواری
برق��رار نماییم .ما آمادهایم ه��ر گونه کمک از جمله
سالحی که مورد نیاز آنها باشد به آنها بدهیم .این
اس��ت تصمیم ما .حال بگذارید حکام ایران به جنگ
ادامه دهند .آنها پارهپاره و ما یکپارچه بش��ویم .ما
به تمامیت ارضی ایران عالقهای نداریم و این اس��ت
استراتژی ما که از مدتها پیش اعالم نمودهایم».
در این میان ،امام خمین��ی(ره) ،به دنبال حصر
آبادان ،مکرر بر شکس��تن محاصرهی این شهر تأکید

رئیسجمهور ،به جای روبهرو
شدن با واقعیت و بهرهگیری از
همهی ظرفیتهای کشور برای
مقابله با دشمن ،زبان به انتقاد
علیه نیروهای انقالب گشوده
بود .وی مسئلهی جنگ را نه
یک تهدید جدی علیهتمامیت
ارضی و استقالل کشور ،بلکه
محملی برای نقزدنهای سیاسی
علیه رقبای خود تلقی میکرد

میکردن��د .به عنوان نمونه ،در تاریخ  14آبان  ،59با
گذشت  25روز از عبور نیروهای عراقی از رودخانهی
کارون ،ایش��ان فرمانی خطاب ب��ه نیروهای انتظامی
ص��ادر فرمودن��د .در این فرم��ان آمده ب��ود...« :من
منتظرم که این حصر آبادن از بین برود [من هشدار
میدهم] به پاسداران ،قوای انتظامی و ...که باید این
حصر شکسته بشود .مسامحه نشود در آن ...نگذارند
اینها بیایند در آبادان وارد بشوند»...
با توج��ه به آنچه ذکر ش��د تا ان��دازهای دالیل
تأکیدات ویژهی امام برای شکس��ت هرچه س��ریعتر
حص��ر آبادان آش��کار میگردد .با ای��ن حال ،چرایی
عدم تحقق خارج ساختن سریع آبادان از محاصرهی
دش��من ،علیرغ��م تأکیدها و دس��تورات اکید امام،
موضوعی اس��ت که مستلزم بررس��ی و تبیین است.
نقطهی کانونی این مس��ئله نی��ز مدیریت جنگ و به
طور مشخص رویهای است که ابوالحسن بنیصدر ،به
عنوان فرماندهی کل قوا ،در پیش گرفته بود.
واقعیت این است که به دنبال توقف پیشرویهای
س��ریع ارتش عراق ،که بر اث��ر مقاومتهای مردمی و
تالشهای نیروهای نظامی به ویژه س��پاه پاس��داران
انجام گرف��ت ،حم�لات چریکی و ایذای��ی نیروهای
مردمی و پاس��داران انقالب علیه دشمن آغاز شد .این
حمالت ،که با شبیخون و غافلگیری همراه بود ،ضمن
آنکه ارتش عراق را شدیدا ً در وحشت فرو برد ،موجب
ش��د جبههی خودی ب��ا روحیهای قویت��ر به تدریج
بازسازی شود و آمادهی اقدامات اساسی گردد.
اما علیرغ��م تالشهای ایثارگران��هی نیروهای
مردمی و سپاه پاس��داران ،بنیصدر نه تنها سعی در
تقدیر از این قبیل اقدامات ننمود ،بلکه هر جا فرصت
یافت به آنه��ا تاخت و آنان را مورد تحقیر قرار داد.
در این برهه ،س��پاه پاسداران به حدی در تنگنا قرار
گرفته بود که فرماندهی س��پاه خوزستان در نامهای
خطاب به مسئوالن نوشت« :این چه سازمان رسمی
شناختهشدهای است که اسلحهی انفرادی ندارد».
در مقابل ،نیروهای کالسیک ارتش مورد تحسین
بنیصدر قرار میگرفتند .وی بارها اظهار میداش��ت:
«این ارتش اس��ت ک��ه در برابر ع��راق از وطن دفاع
میکند ،نه پاسداران. ارتش  30بار از سپاه پاسداران
از هر نظر مهمتر و قویتر است .این ضدانقالبیوناند
که ارت��ش را نمیخواهند و ضدانقالبیون در همه جا
هستند ،حتی در دولت».
بنیص��در ،به جای روبهرو ش��دن ب��ا واقعیت و
بهرهگیری از همهی ظرفیتهای کش��ور برای مقابله
با دشمن ،زبان به انتقاد علیه نیروهای انقالب گشوده
بود .وی مس��ئلهی جنگ را نه یک تهدید جدی علیه
تمامیت ارضی و استقالل کشور ،بلکه محملی برای نق

زدنهای سیاس��ی علیه رقبای خود تلقی میکرد؛ به
گونهای که کمتر از یک ماه پس از حملهی سراسری
ع��راق به ای��ران و در حالی که بخشه��ای مهمی از
کش��ور تحت اش��غال دش��من قرار گرفته بود ،اظهار
داش��ت« :وقتی جنگ درگرفت ،معلوم ش��د که یک
دولت در دنیا نیس��ت که ای��ن جنگ را محکوم کند.
مس��تضعفان هم از جایی صدایشان برنخاست و این
همه به این دلیل نیس��ت که مستضعفان دنیا بیبخار
شدهاند و همهی دولتهای دنیا مستکبر هستند .این
نش��انهی آن است که ما یک کارهایی کردهایم و یک
جلوهای از انقالب به دنیا نشان دادهایم که نتیجهاش
این انزواست و آن کارهاست که نباید بشود».
وی این روی��ه را در مخالفت با محمدعلی رجایی،
نخستوزیر وقت ،نیز به اجرا میگذاشت .به همین منظور
در نامهای به امام ،ضمن انتقاد از عملکرد دولت رجایی،
ادع��ا کرد که دلی��ل عدم موفقیت ایران در آزادس��ازی
مناطق اشغالی ناتوانی و ضعف نخستوزیر و دولت است.
ی رجایی شد.
او حتی خواستار برکناری محمدعل 
رئیسجمهور چشم خود را به روی واقعیت بسته
بود .وی در شرایط بغرنج کشور به خودستایی مشغول
ش��ده بود و جن��گ را حربهای برای ح��ذف رقیبان و
نمایاندن ق��درت خود میدید .وی ابایی نداش��ت که
اظه��ار دارد« :در مدتی که من در جبهه بودم ،تحرک
دش��من متوقف گردید .توپخانهی دشمن ،که نواحی
مقدم جبههی ما را میکوبید ،خاموش شد .دشمن از
تحرک افتاد و من نیز امروز بسیار به هیجان آمدم».
نگاهی به عملیاتهای انجامش��ده توس��ط ارتش
تحت فرماندهی بنیصدر به خوبی نادرستی اظهارات
وی را نمایان میسازد .توضیح اینکه بنیصدر به عنوان
جانش��ین فرماندهی کل قوا با اتکا به ارتش یک رشته
عملیات کالس��یک را برنامهریزی کرد و به مورد اجرا
گذاشت .در این راستا  3عملیات به ترتیب در  23مهر
 1359در محور دزفول (جسر نادری) 15 ،دی 1359
در مح��ور هویزه و در  20دی  1359در محور جادهی
ماهشهر -آبادان انجام گرفت که همگی ناموفق بودند.

ام��ا این پایان ماجرا نب��ود ،بلکه تالش بنیصدر
برای حذف رقبا ،کش��ور را در آس��تانهی یک بحران
داخل��ی ق��رار داد .در حالی که قس��متهای مهمی
از  5اس��تان کش��ور تحت اش��غال دش��من بود ،وی
با س��ازمان مجاهدین خلق دس��ت ب��ه ائتالف علیه
نیروه��ای انقالب زد و غائلهی  14اس��فند  1359را
ب��ه وجود آورد .البته بعد از این واقعه اوضاع بدتر نیز
ش��د؛ س��ازمان مجاهدین خلق به عنوان یار و همراه
رئیسجمهور وارد فاز مس��لحانهشد و کشور را تا سر
حد جنگ داخلی پیش برد.
غائلهی  14اسفند  1359واقعهای مهم و نقطهی
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روز  31شهریورماه  1359مرزهای
تاری�خ ن�گار
ایران مورد هجوم سراسری عراق
قرار گرفت .یگانهای پرشمار ارتش عراق از محورهای
مختلف اقدام به پیشروی در خاک ایران نمودند .در این
میان ،نیروهای لش��کر  3عراق در  19مهرماه  1359در
منطقهای که هی��چگونه مواضع دفاع��ی در آن وجود
نداشت ،از رودخانهی کارون عبور کردند و شهر آبادان را
به محاصرهی خود درآورن��د .این واقعه در تاریخ جنگ
تحمیلی به حصر آبادان شهرت یافته است.
همان طور که اشاره شد ،ارتش عراق به سهولت
در ع��رض چند روز پیش��روی قابل توجهی در خاک
ایران انجام داد و موفق به محاصرهی آبادان ش��د .در
مورد دالیل پیشروی برقآسای عراق در خاک ایران
نظرات گوناگونی مطرح شده است.
به صورت خالصه دالیل پیش��روی سریع ارتش
عراق را میتوان به شرح زیر برشمرد:
اس��تراتژی دفاعی ای��ران ،که می��راث رژیم
گذشته بود ،اساساً بر حمایتهای نظامی ،لجستیکی
و مشاورهای آمریکاییها متکی بود .با پیروزی انقالب
ال این
اس�لامی و خروج مستش��اران آمریکای��ی ،عم ً
استراتژی ناکارآمد شده بود.
در فاصلهی زمانی پس از پیروزی انقالب اسالمی
تا حملهی سراس��ری عراق ،ایران بحرانهای سیاس��ی
متعددی را پشت سر گذاشته بود .از این رو ،دولت گرفتار
مس��ائل داخلی شده و از اقدامات نظامی و آمادگیهای
دشمن قبل از آغاز جنگ مغفول مانده بود.
مدیریت ارتش از هم پاشیده شده و سازمان رزم
آن متزلزل گش��ته بود .لذا یگانهای نظامی در اجرای
اصول جنگ و روشهای کالسیک ناتوان شده بودند.
نی��روی نظامی ای��ران در ای��ن برهه کاهش
کیفی و کمی داش��ت و اندک نی��روی موجود نیز از
سازماندهی مناسبی برخوردار نبود.
به هر تقدیر در چنین شرایطی دشمن از فرصت
اس��تفاده نمود و تهاجم خود را آغ��از کرد .در میان
پیش��رویها و تصرف��ات عراق ،محاص��رهی آبادان از
اهمی��ت وی��ژهای برخ��وردار اس��ت .در واقع تصرف
جزیرهی آبادان یکی از اه��داف مهم ارتش عراق در
هجوم گسترده به جمهوری اسالمی ایران بود .عراق
با اش��غال این جزیره میتوانست بر اروندرود و شمال
خلیجفارس تس��لط یابد .ع��راق در صورت موفقیت،
خأل ژئوپلیتیکی خود را جبران میکرد.
ب��رای تحقق این ه��دف  3راه پیش روی ارتش
عراق قرار داشت:
 -1عب��ور از اروندرود که به علت عریضبودن و
مش��کالت ناشی از جزر و مد برای ارتش عراق بسیار
دشوار و پرمخاطره بود.
 -2عبور از خرمش��هر که به علت مقاومت شدید
نیروه��ای مردمی ،تلف��ات و خس��ارات فراوانی را به
همراه داش��ت و عبور س��ریع نیروهای عراقی از پل

پنجشنبه  19مهر  1397شماره 4861

عطف تحوالت کش��ور در این دوره به شمار میرود؛
رخدادی که بنیصدر آن را به عنوان نقطهی ش��روع
حرکت خویش میپنداش��ت در واقع یکی از آخرین
نقاط تحرکات وی در عرصهی سیاس��ت کش��ور بود.
پ��س از این واقعه ،امام خمین��ی (رحمت اهلل علیه)،
که فرصتهای زیادی برای رئیسجمهور وقت ایجاد
ک��رده بود تا در سیاس��تها و رفتارهای خود تجدید
نظ��ر نماید ،تصمیم نهایی در مورد بنیصدر را اتخاذ
نمود .س��یداحمد خمینی در اینب��اره میگوید« :در
جریان دانش��گاه ( 14اس��فند) من مرتب اخبار را به
امام میرس��اندم .برای ما خیلی روش��ن بود که تمام
ای��ن کارته��ای کمیته و غی��ره دروغ اس��ت .البته
بنیص��در هم با این کارهایش گور خودش را کند .از
همان زمان بود که امام تصمیم گرفتند که دیگر کار
را تمام کنند ،حتی یک بار صریح به من گفتند دیگر
کار او تمام شده و دیگر ایشان امیدوار نیست».
بدینترتیب از فروردین  1360س��پاه پاس��داران
طرحریزی عملیات شکس��ت حصر آبادان را به صورت
جدی آغاز کرد .در اردیبهش��ت همان س��ال تصویب
عملیات در جلس��های با شرکت محسن رضایی ،سید
یحیی صفوی ،حس��ن باقری ،غالمعلی رش��ید و علی
صیاد ش��یرازی به شکل جدیتری ادامه یافت .پس از
دیدار صیاد شیرازی با آیتاهلل خامنهای ،نمایندهی امام
در ش��ورای عالی دفاع ،قرار شد این عملیات به صورت
مشترک توسط ارتش و سپاه پاسداران انجام شود.
در این میان ،صفوی ،رش��ید و باقری نخس��تین
طرح منسجم پیش��نهادی عملیات را در اوایل خرداد
 1360تهیه و ارائ ه کردند .در ادامه و پس از هماهنگی
با لشکر  77خراسان ارتش ،که مسئولیت این منطقه را
برعهده داشت ،سرانجام زمینههای انجام عملیات مهیا
ش��د .در اواخر خرداد  1360نیز ،در جلسهی مشترک
فرماندهان نظامی در دفتر فرماندهی لشکر  92زرهی
اهواز ،فرمادهی نی��روی زمینی ارتش ،بر مبنای طرح
جدید س��پاه ،بر شکس��تن حصر آبادان تأکید داشت؛
در حالی که جانشین ستاد مشترک ارتش بر حمله به
بستان به عنوان قدم نخست پافشاری میکرد.
بدین ترتیب توافق الزم به دست نیامد ،اما سپاه
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ﮔﺎﺯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻥ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ :ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﺩﺭﺭﺍﺳﺘﺎﻯ
ﺑﻬﻴﻨــﻪ ﻛﺎﻭﻯ ﺳﻴﺴــﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳــﺖ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻭ ﻧﮕﻬــﺪﺍﺭﻯ ﺍﺯ
ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩ ﻫﺎﻯ  GISﻭ  TMMSﺻﻮﺭﺕ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ.
ﻭﻯ ﺍﻓــﺰﻭﺩ :ﻫــﺪﻑ ﺍﺯ ﺍﻳــﻦ ﺑﺎﺯﺩﻳــﺪ ﺑﻬﻴﻨــﻪ ﻛﺎﻭﻯ ﻭ
ﺗﺒــﺎﺩﻝ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺕ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻯ
) GISﻭ  (TMMSﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺩﺭ
ﺷﺮﻛﺖ ﮔﺎﺯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺳﻤﻨﺎﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺴــﺌﻮﻝ  TMMSﺷﺮﻛﺖ ﮔﺎﺯ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺳﻤﻨﺎﻥ ﺩﺭ
ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻣﺰﺍﻳﺎﻯ ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺟﺎﻣﻊ GIS
ﻭ  TMMSﮔﻔــﺖ :ﺍﻳﻦ ﻧــﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭﻫﺎ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺗﺴــﻬﻴﻞ
ﺩﺭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫــﺎﻯ ﻛﺎﺭﻯ ﻭ ﺍﻣــﻜﺎﻥ ﺍﻧــﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴــﺮﻯ ﻭ ﭘﺎﻳﺶ
ﻟﺤﻈﻪ ﺍﻯ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﺳﺘﺮﺍژﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ،ﺑﺎ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ
ﺩﻗﻴــﻖ ﺗﺮ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﻫﺎﻯ ﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕ ﻭ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭ
ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻰ ﺩﺭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻯ ﻏﻴــﺮ ﺿﺮﻭﺭﻯ ،ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﻬﺮﻩ
ﻭﺭﻯ ﻭ ﺭﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪﻯ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﻰ ﺩﺍﺭﺩ.
.

ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺻﻼﺡ ﺷﺒﻜﻪ ﺁﺑﺮﺳﺎﻧﻰ ﺩﺭ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺭﺑﺎﻁ ﻛﺮﻳﻢ

ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﺭﺳﺎﻧﻰ ﺧﻄﻮﻁ ﻭ ﺍﻧﺸﻌﺎﺑﺎﺕ  ،ﺑﺨﺸﻰ ﺍﺯ
ﺷــﺒﻜﻪ ﺁﺑﺮﺳﺎﻧﻰ ﻭ ﺍﻧﺸﻌﺎﺑﺎﺕ ﻧﺼﻴﺮ ﺷﻬﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻯ
ﮔﺮﺩﻳﺪ  .ﺍﻳﻦ ﺧﺒﺮ ﺭﺍ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﺁﺑﻔﺎﻯ ﻧﺼﻴﺮﺷﻬﺮ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩ
ﻭ ﮔﻔﺖ  :ﻭﺟﻮﺩ ﺷــﺒﻜﻪ ﻭ ﺍﻧﺸــﻌﺎﺑﺎﺕ ﻗﺪﻳﻤﻰ ﺩﺭ ﺑﺨﺸﻰ ﺍﺯ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮ ﻛﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺷﻜﺴﺘﮕﻰ ﻭ ﻧﺎﻛﺎﺭﺁﻣﺪﻯ ﻣﻮﺟﺐ
ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭ ﺍﻓﺖ ﻛﻤﻰ ﻭ ﻛﻴﻔﻰ ﺁﺏ ﺷﺮﺏ ﻧﻴﺰ
ﻣــﻰ ﮔﺮﺩﺩ  .ﻟﺬﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺳــﺘﺎ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﻪ ﺭﻭﺯﺭﺳــﺎﻧﻰ
ﺷﺒﻜﻪ ﻭ ﺍﻧﺸﻌﺎﺑﺎﺕ ﻓﺮﺳﻮﺩﻩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﺭﺳﺎﻧﻰ
ﺍﻳﻦ ﺧﻄﻮﻁ ﻭ ﺍﻧﺸﻌﺎﺑﺎﺕ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻛﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪﻯ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ  .ﺍﺻﻐﺮ
ﺻﺒﺮﻯ ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺳــﺘﺎ
ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷــﺖ  :ﻃﻰ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﻳﻚ ﻭ ﻧﻴﻢ ﻣﺎﻫﻪ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻭﺍﻳﻞ
ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ ﻣﺎﻩ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺗﺎ ﺍﻭﺍﺳﻂ ﻣﻬﺮ ﻣﺎﻩ ﺟﺎﺭﻯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺻﻼﺡ
ﺷﺒﻜﻪ ﻭ ﺍﻧﺸﻌﺎﺑﺎﺕ ﺩﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎﻯ ﺍﻟﻐﺪﻳﺮ ﻏﺮﺑﻰ  ،ﺷﻬﻴﺪ ﺭﺟﺎﺋﻰ
ﻭ ﺣﻀﺮﺕ ﺭﻗﻴﻪ ﺳــﻼﻡ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻮﭼﻪ ﻫﺎﻯ
ﻣﻨﺸﻌﺐ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎﻯ ﭘﻠﻰ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﺎﻳﺰ  110ﻣﻴﻠﻰ
ﻣﺘﺮﻯ ﺟﻤﻌﺎ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ  970ﻣﺘﺮ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺟﺎﺭﻯ ﻭ
ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺭﺳﻴﺪ .
ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺻﺒــﺮﻯ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭ ﺷــﺪ  :ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺭﺍﺳــﺘﺎ ﻭ
ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﺻﻼﺡ ﺷﺒﻜﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ  ،ﺑﻬﺴﺎﺯﻯ ﻭ ﺗﻌﻮﻳﺾ
ﺍﻧﺸﻌﺎﺑﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ .ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻰ
ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﻧﺸــﻌﺎﺑﺎﺕ ﻭ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ  70ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻯ ﻭ
ﻳﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭ ﺍﻟﺒﺎﻗﻰ ﺍﻧﺸﻌﺎﺑﺎﺕ ﻓﺮﺳﻮﺩﻩ ﻭ ﻗﺪﻳﻤﻰ ﻧﻴﺰ
ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻛﺎﺭ ﺁﻳﻰ ﻻﺯﻡ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻛﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰ ﭘﺬﻳﺮﺩ .

همچن��ان به تالش خود ادامه داد ت��ا اینکه  10روز
پس از این جلسه ،فرماندهی سپاه خوزستان طرحی
را ارائ��ه داد که بر عملیات آفندی قاطع در منطقهی
ماهشهر آبادان تأکید داشت ،اما به سبب مشکالتی،
این طرح تا چند ماه بعد نیز مسکوت ماند.
پس از عزل بنیصدر ،عملیاتی با عنوان عملیات
والیت فقیه ،که از مدتها پیش طراحی شده بود ،با
رمز «فرماندهی کل ق��وا ،خمینی روح خدا» در 23
خرداد  1360در جبههی آبادان و از محور دارخوین
به اجرا درآم��د .اگرچه این عملیات با موفقیت انجام
شد ،اما مقصود واقعی حاصل نشد و آبادان همچنان
در محاصره قرار داش��ت .متعاقب ای��ن وقایع و پس
از تش��کیل جلس��هی ش��ورای عالی دفاع در حضور
ام��ام(ره) در تاریخ  24م��رداد  ،1360ام��ام دوباره
تأخیر انجام عملیات شکس��ت حص��ر آبادان را مورد
س��ؤال قرار دادند و فرمودند« :چرا حمله نمیکنید؟
بنیصدر هم همیشه امروز و فردا میکرد و میگفت
یک ماه دیگر طرح داریم ...اگر نمیخواهید بجنگید،
بگویید تکلیف خودمان را بدانیم».
در این جلس��ه ام��ام در واقع با توج��ه به اوضاع
سیاس��ی داخلی کش��ور ،بر اجرای عملیات و کسب
پیروزی تأکید داش��تند .لذا فرماندهان ارتش را مورد
خطاب قرار دادند و از س��پاه نیز گالیه کردند .پس از
جلسهی مذکور ،فرماندهان و تصمیمگیران سیاسی -
نظامی کشور ،با تالش بیشتر ،مقدمات انجام عملیات
ب��رای رهایی آبادان از محاصره را فراهم کردند .بدین
ترتیب ،پس از ایج��اد هماهنگیهای الزم بین ارتش
و س��پاه پاس��داران ،شناس��ایی منطق��ه ،طرحریزی
عملیات س��ازماندهی نیروها و آمادهس��ازی منطقه،
در  5مهرم��اه  1360عملیات ثامناالئمه انجام ش��د
و آب��ادان از محاصره خارج گردی��د .پیروزی ایران در
عملیات ثامناالئمه ،که برجس��تهترین تحول نظامی
در آغ��از س��ال دوم جنگ ب��ود ،زمین��هی تحول در
استراتژی جنگ با هدف آزادسازی مناطق اشغالی را
فراهم آورد؛ به گونهای که پس از آن  3عملیات مهم
دیگر (طریقالقدس ،فتحالمبین و بیتالمقدس) انجام
گرفت و دشمن از کشور بیرون رانده شد .برهان

ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ  19ﻣﻬﺮ  1397ﺷﻤﺎﺭﻩ41161

ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭ ﺍﺻﻔﻬــﺎﻥ ﮔﻔــﺖ:
ﺍﺻـﻔـﻬـﺎﻥ
ﺣﺴــﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﻧﻈــﺎﻡ ﻫــﺎﻱ
ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺳــﻲ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﻱ ﺷــﻔﺎﻑ ﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺷﻔﺎﻑ
ﺳﺎﺯﻱ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺍﺻﻮﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﻱ ﺍﺳﺖ.
ﻗﺪﺭﺕ ﺍﷲ ﻧﻮﺭﻭﺯﻱ ﺩﺭ ﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻤﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ
ﺣﺴــﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﺧﺸــﻨﻮﺩﻱ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﻬﺮ
ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺑــﺮﺍﻱ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ:
ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺻﺘﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﺴــﺎﺑﺪﺍﺭﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ
ﻛﺎﺭ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ ﺍﺯ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ
ﺯﻳﺒﺎﻱ ﺑﺮ ﺟﺎﻱ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺩﻳﺪﻥ ﻛﻨﻨﺪ.
ﻭﻱ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺷــﻬﺮﻱ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺷﺒﻜﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺧﻼﻕ ﺟﻬﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺩﺳﺘﻲ
ﭘﻴﻮﺳــﺘﻪ ،ﺗﺼﺮﻳــﺢ ﻛﺮﺩ :ﺍﻳﻦ ﺷــﻬﺮ ﺑﺮ ﺍﺳــﺎﺱ ﻣﺤﻮﺭ
ﺯﺍﻳﻨﺪﻩ ﺭﻭﺩ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷــﺪﻩ ﺍﻣﺎ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺎ ﻣﺼﻴﺒﺖ ﺑﺰﺭﮔﻲ
ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺧﺸﻜﺴــﺎﻟﻲ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺟﺎ ﺩﺍﺭﺩ ﺗﺎ
ﻫﻤﻪ ﻣﻌﻤﺎﺭﺍﻥ ،ﻣﻬﻨﺪﺳﺎﻥ ،ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻭ  ...ﺳﺒﻚ
ﺟﺪﻳﺪﻱ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻳﺠﺎﺩ

اﺟﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺻﻼح ﺷﺒﮑﻪ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ
در ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن رﺑﺎط ﮐﺮﯾﻢ

ﻋﻠﻢ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ،ﺷﻔﺎﻑ ﺳﺎﺯﻱ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ

ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﻱ ﺭﺍ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻲ ﺑﺨﺸﺪ

ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺳﺨﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻧﺸﻮﻧﺪ.
ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﺣﺴــﺎﺑﺪﺍﺭﻱ،
ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ :ﺣﺴــﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﻫﺎﻱ ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺳﻲ ﻳﻜﻲ
ﺍﺯ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﻱ ﺷﻔﺎﻑ ﺳﺎﺯﻱ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺷﻔﺎﻑ ﺳﺎﺯﻱ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ
ﺍﺻﻮﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﻱ ﺍﺳﺖ .ﺷﻔﺎﻑ ﺳﺎﺯﻱ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ
ﺣﺎﻛﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻱ ﺍﻓﻜﺎﺭ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ
ﻛﺎﻫــﺶ ﻭ ﺑﻬﺮﻩ ﻭﺭﻱ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫﺪ .ﻭﻱ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ
ﺣﺴــﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﺣﻘﻮﻕ ﺷــﻬﺮﻭﻧﺪﻱ ﺭﺍ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻲ ﺑﺨﺸﺪ،

ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﺭﺳــﺎﻧﻰ ﺧﻄﻮﻁ ﻭ
ﺭﺑـﺎﻁ ﻛﺮﻳـﻢ
ﺍﻧﺸــﻌﺎﺑﺎﺕ  ،ﺑﺨﺸــﻰ ﺍﺯ ﺷــﺒﻜﻪ
ﺁﺑﺮﺳــﺎﻧﻰ ﻭ ﺍﻧﺸــﻌﺎﺑﺎﺕ ﻧﺼﻴــﺮ ﺷــﻬﺮ ﺍﺻــﻼﺡ ﻭ
ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻯ ﮔﺮﺩﻳﺪ.
ﺍﻳــﻦ ﺧﺒﺮ ﺭﺍ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﺁﺑﻔﺎﻯ ﻧﺼﻴﺮﺷــﻬﺮ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩ
ﻭ ﮔﻔﺖ  :ﻭﺟﻮﺩ ﺷــﺒﻜﻪ ﻭ ﺍﻧﺸــﻌﺎﺑﺎﺕ ﻗﺪﻳﻤﻰ ﺩﺭ ﺑﺨﺸــﻰ
ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷــﻬﺮ ﻛــﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺷﻜﺴــﺘﮕﻰ ﻭ ﻧﺎﻛﺎﺭﺁﻣﺪﻯ
ﻣﻮﺟــﺐ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭ ﺍﻓﺖ ﻛﻤﻰ ﻭ ﻛﻴﻔﻰ ﺁﺏ
ﺷــﺮﺏ ﻧﻴﺰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ  .ﻟﺬﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺳــﺘﺎ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﻪ
ﺭﻭﺯﺭﺳﺎﻧﻰ ﺷــﺒﻜﻪ ﻭ ﺍﻧﺸﻌﺎﺑﺎﺕ ﻓﺮﺳﻮﺩﻩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ
ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﺭﺳــﺎﻧﻰ ﺍﻳﻦ ﺧﻄﻮﻁ ﻭ ﺍﻧﺸــﻌﺎﺑﺎﺕ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻛﺎﺭ
ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪﻯ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺍﺻﻐﺮ ﺻﺒﺮﻯ ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺩﺭ
ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ  :ﻃﻰ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﻳﻚ ﻭ ﻧﻴﻢ ﻣﺎﻫﻪ
ﻭ ﺍﺯ ﺍﻭﺍﻳﻞ ﺷــﻬﺮﻳﻮﺭ ﻣﺎﻩ ﺍﻣﺴــﺎﻝ ﺗﺎ ﺍﻭﺍﺳﻂ ﻣﻬﺮ ﻣﺎﻩ ﺟﺎﺭﻯ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺻﻼﺡ ﺷــﺒﻜﻪ ﻭ ﺍﻧﺸﻌﺎﺑﺎﺕ ﺩﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎﻯ ﺍﻟﻐﺪﻳﺮ
ﻏﺮﺑﻰ  ،ﺷــﻬﻴﺪ ﺭﺟﺎﺋﻰ ﻭ ﺣﻀﺮﺕ ﺭﻗﻴﻪ ﺳﻼﻡ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻮﭼﻪ ﻫﺎﻯ ﻣﻨﺸﻌﺐ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎﻯ ﭘﻠﻰ
ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﺎﻳﺰ  110ﻣﻴﻠﻰ ﻣﺘﺮﻯ ﺟﻤﻌﺎ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ  970ﻣﺘﺮ ﺍﺯ
ﻣﺤﻞ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺟﺎﺭﻯ ﻭ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺭﺳﻴﺪ .
ﻣﻬﻨــﺪﺱ ﺻﺒﺮﻯ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭ ﺷــﺪ  :ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺭﺍﺳــﺘﺎ ﻭ
ﻫﻤﺰﻣــﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﺻﻼﺡ ﺷــﺒﻜﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ  ،ﺑﻬﺴــﺎﺯﻯ ﻭ
ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﻧﺸﻌﺎﺑﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ.
ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻰ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﻧﺸﻌﺎﺑﺎﺕ ﻭ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ  70ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ
ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻯ ﻭ ﻳﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭ ﺍﻟﺒﺎﻗﻰ ﺍﻧﺸﻌﺎﺑﺎﺕ ﻓﺮﺳﻮﺩﻩ
ﻭ ﻗﺪﻳﻤﻰ ﻧﻴﺰ ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻛﺎﺭ ﺁﻳﻰ ﻻﺯﻡ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ
ﻛﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰ ﭘﺬﻳﺮﺩ .

ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﺍﻓﻜﺎﺭ ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﺗﺎ ﺍﻧﻀﺒﺎﻁ ﻣﺎﻟﻲ ﺭﺍ ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ ﻛﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ
ﺩﻫﻨﺪ .ﻧﻮﺭﻭﺯﻱ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮﺩ :ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻴﻜﻪ ﺣﺴــﺎﺑﺪﺍﺭﻱ
ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺩﻗﻴﻖ ﺑﺮ ﺩﺳــﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎ ،ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎ ،ﻧﻬﺎﺩﻫﺎ
ﻭ ﺷــﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﺣﺎﻛﻢ ﺷــﻮﺩ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻤﻮﻣــﻲ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺟﻠﻮﻱ ﻓﺴــﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ .ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ
ﻣــﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﻣﻴﺪ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺷــﺮﺍﻳﻄﻲ
ﻛﻪ ﻧﻈﻢ ﻭ ﺍﻧﻀﺒﺎﻁ ﻣﺎﻟﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺎﺷــﺪ ،ﮔﺮﻩ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﺍﺯ

اﺟﺮای ﺑﯿﺶ از ۲۹۳ھﺰار ﻧﻔﺮ  -ﺳﺎﻋﺖ آﻣﻮزش
ﻣﮫﺎرﺗﯽ درﺣﻮزه روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﻋﺸﺎﯾﺮی

ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻓﻨــﻰ ﻭ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻯ
ﮔـﻠﺴـﺘـﺎﻥ
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍﻱ 293ﻫﺰﺍﺭ ﻭ
 325ﻧﻔﺮ  -ﺳﺎﻋﺖ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﻬﺎﺭﺗﻰ ﺩﺭ  6ﻣﺎﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎﻝ
1397ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﻭ ﻋﺸﺎﻳﺮﻱ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ.
ﺳﻴﺪﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ ،ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺁﻣﻮﺯﺵ
ﺑﻪ  293ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  325ﻧﻔﺮ  -ﺳﺎﻋﺖ ﺟﻬﺖ  2ﻫﺰﺍﺭ ﻭ 327ﻧﻔﺮ
ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻫﺎﻯ ﻣﻬﺎﺭﺗﻰ ﺩﺭ  6ﻣﺎﻫﻪ ﺳــﺎﻝ 1397ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺍﻛﺰ
ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻓﻨﻰ ﻭ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻯ ﺳــﻄﺢ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻟﺘﻰ
ﺧﺒﺮﺩﺍﺩ .ﺣﺴﻴﻨﻰ ﻃﻠﺐ ﺑﺎ ﺗﺸــﺮﻳﺢ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺩﺭﺳﺎﻝ1397
ﺩﺭ ﺣــﻮﺯﻩ ﺭﻭﺳــﺘﺎﻳﻲ ﻭﻋﺸــﺎﻳﺮﻯ ﮔﻔــﺖ :ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑﻪ
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎﻧﮕﻲ
ﺧﺮﺩ ،ﺁﻣﻮﺯﺵ ،ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻭ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺑﻨﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺧﺮﺩ ﻭﻛﻮﭼﻚ،
ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ،ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﺳﺎﺯﻱ
ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﻬﺎﺭﺗﻲ ﺭﻭﺳــﺘﺎﺋﻴﺎﻥ ،ﻋﺸــﺎﻳﺮ ﻭ ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻣﺤﺮﻭﻡ ﻭ ﻣﺮﺯﻱ ﻫﺴــﺘﻴﻢ .ﻭﻱ ﺩﺭﻗﺴﻤﺘﻲ ﺩﻳﮕﺮﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ
ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﻌﻘﺪﻩ ﺑﺎ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺍﻣﻮﺭ ﺭﻭﺳــﺘﺎ ﻫﺎ ﻭ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎﻯ
ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﻯ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ ﺳــﺎﻝ ﺟﺎﺭﻯ ﺑﻴﺎﻥ ﺩﺍﺷــﺖ :ﺍﺭﺗﻘﺎء
ﺳــﺮﺍﻧﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺭﻭﺳﺘﺎﺋﻴﺎﻥ ﻭ ﻋﺸﺎﻳﺮ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﻧﻔﻮﺫ
ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻫﺎﻱ ﻣﻬﺎﺭﺗﻲ ﺭﻭﺳــﺘﺎﻫﺎﻱ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ
ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﻲ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻗﺸــﺎﺭ ﺁﺳــﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻰ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ  ،ﺍﺯ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎﺭﻱ ﺁﻣﻮﺯﺵ
ﻓﻨﻲ ﻭ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺭﺍﺳــﺘﺎﻯ ﻣﺎﺩﻩ 27ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ
ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺍﺳﺖ .ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻓﻨﻰ ﻭ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ
ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺁﻣﺎﺭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺭﻭﺳــﺘﺎﻳﻲ ﻭ ﻋﺸﺎﻳﺮﻱ
ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻧﻤﻮﺩ :ﺩﺭ 6ﻣﺎﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳــﺎﻝ ﺟﺎﺭﻱ  293ﻫﺰﺍﺭ ﻭ
 325ﻧﻔﺮ  -ﺳــﺎﻋﺖ ﺟﻬﺖ 2ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  327ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ 136
ﺩﻭﺭﻩ ﻭ ﺣــﺪﻭﺩ 75ﺣﺮﻓﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﻬﺎﺭﺗﻲ ﺍﺟﺮﺍﺷــﺪﻩ ﻛﻪ 67
ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺪﻑ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ﻭ 33ﺩﺭﺻﺪ ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ ﺑﻮﺩﻧﺪ.

ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻛﺎﺭ ﺳﺨﺘﻲ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ .ﻭﻱ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ
ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺣﺴــﺎﺑﺪﺍﺭﻱ
ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻭ ﻧﻮﺷــﺘﻪ ﺷــﻮﺩ ،ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺛﺮ ﺑﺴﻴﺎﺭ
ﻣﻬﻤﻲ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻮﺭ ﻛﺸــﻮﺭ ﺩﺍﺭﺩ .ﭼﺮﺍﻛﻪ ﺣﺴــﺎﺑﺪﺍﺭﻱ
ﻳﻚ ﻓﻦ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻬﻢ ﻭ ﻳﻚ ﻋﻠﻢ ﺍﺳﺖ .ﺣﻘﻮﻕ ﻳﻚ ﻋﻠﻢ
ﺍﺳــﺖ ﺍﻣﺎ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﻳﻚ ﻓﻦ ﻭ ﻳﻚ ﻫﻨﺮ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ.
ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﺳﺖ .ﻫﻨﺮ ﻧﻈﻢ ﺑﺨﺸﻴﺪﻥ
ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﻠﻮﻱ ﻓﺴﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﻓﻜﺎﺭ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺭﺍ ﺭﻭﺷﻦ

اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻨﻞ ﺧﻮرﺷﯿﺪی در ﺗﻘﺎﻃﻊ ھﺎی
ﺷﮫﺮﻗﺰوﯾﻦ ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺪارد

ﻣﻌــﺎﻭﻥ ﺣﻤــﻞ ﻭ ﻧﻘــﻞ ﻭ ﺗﺮﺍﻓﻴﻚ
ﻗـﺰﻭﻳـــﻦ
ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻗﺰﻭﻳﻦ ﮔﻔﺖ :ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ
ﭘﻨﻞ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪﻯ ﺩﺭ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻫﺎﻯ ﺷﻬﺮ ﺻﺮﻓﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻧﻴﺎﺯ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻫﺎﻯ ﺷﻬﺮ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭژﻩ
ﺍﺟﺮﺍ ﺷﻮﺩ.
ﻭﻫﺎﺏ ﻣﻴﺰﺍﻧﻰ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ﻫﺎﻯ ﺍﺧﻴﺮ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ
ﺍﻧﺮژﻯ ﺧﻮﺭﺷــﻴﺪﻯ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻧﺮژﻯ ﭘﺎﻙ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﺮﻕ
ﺭﻭﺍﺝ ﺑﻴﺸــﺘﺮﻯ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﻗﻄﻊ
ﺑﻪ ﻳﻘﻴﻦ ﺩﺭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺳﻮﺧﺖ ﻫﺎﻯ ﻓﺴﻴﻠﻰ ﻧﻘﺶ
ﻛﻠﻴﺪﻯ ﺍﻳﻔﺎ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ .ﻭﻯ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻯ
ﺩﺭ ﭼﺮﺍﻍ ﻫﺎﻯ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﺳــﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺮﺩ :ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
ﺍﺯ ﺍﻧﺮژﻯ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﺮﻕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﭼﺮﺍﻍ ﻫﺎﻯ
ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﻗﺰﻭﻳﻦ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﺸﻜﻞ ﺧﺎﺻﻰ
ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭژﻩ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷــﺘﻪ ﺍﺳــﺖ .ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺣﻤﻞ ﻭ
ﻧﻘﻞ ﻭ ﺗﺮﺍﻓﻴﻚ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻗﺰﻭﻳﻦ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ :ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻧﺮژﻯ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺑﺤﺮﺍﻧﻰ ﻭ ﻗﻄﻌﻰ ﺑﺮﻕ ﺑﺮﺍﻯ
ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺗﺮﺍﻓﻴﻚ ﻋﺒﻮﺭﻯ ﺍﺯ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻫﺎ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩ ﺍﻣﺎ ﻧﻜﺘﻪ
ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭژﻩ ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﭘﺮﻭژﻩ ﺍﻯ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﻴﺴــﺖ .ﻣﻴﺰﺍﻧﻰ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳــﻮﻻﺭ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪﻯ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﺮﻕ ﻣﻮﺭﺩ
ﻧﻴﺎﺯ ﭼﺮﺍﻍ ﻫﺎﻯ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻫﺎﻯ ﺳــﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺗﻮﺟﻴﻪ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻧــﺪﺍﺭﺩ ،ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭژﻩ ﺑﻪ ﻋﻨــﻮﺍﻥ ﻛﺎﺭ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﻭ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻤﺎﻡ ﭼﺮﺍﻍ ﻫﺎﻯ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻫﺎﻯ
ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﻧﻴﺴﺖ .ﻭﻯ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭ ﺷﺪ :ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻧﻴﺎﺯ
ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﭘﺮﻭژﻩ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻫﺎﻯ ﺳﻄﺢ
ﺷﻬﺮ ﺍﺟﺮﺍ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻯ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﭘﻠﻴﺲ ﺭﺍﻫﻮﺭ
ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻥ ﺗﺮﺍﻓﻴﻚ ﻋﺒﻮﺭﻯ ﺍﺯ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺑﺮﻭﺯ
ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺗﺮﺍﻓﻴﻜﻰ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﻛﺮﺩ.

ﻛﻨﺪ .ﻭﻱ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜــﻪ ﻳﻚ ﻗﺎﺿﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺪﻭﻥ
ﻧﻈﺮ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﺣﻜﻢ ﺻﺎﺩﺭ ﻛﻨﺪ ،ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﻛﺮﺩ :ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﺗﺮﻳﻦ ﺩﻋﺎﻭﻱ ﻭ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ
ﻧﻈﺮ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺴــﺎﺑﺪﺍﺭﺍﻥ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺭﺍﻱ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﻣﻲ ﺷــﻮﺩ .ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺩﻋــﺎﻭﻱ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺍﺯ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻫﺎﻱ
ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎﺭ ﻗﻀﺎﺕ ﺭﺍ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺸﻜﻞ
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺍﻳﻦ ﺣﺴــﺎﺑﺪﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻣﺎﻟﻲ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎ ،ﺩﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ،ﺍﺭﮔﺎﻥ ﻫﺎ ﻭ
ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺳﺎﺯﻱ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .ﻧﻮﺭﻭﺯﻱ
ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻡ ﺑﺎ ﺩﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻧﻀﺒﺎﻁ ﻣﺎﻟﻲ ﺩﺭ
ﻫﻤﻪ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎ ،ﺑﻬﺮﻩ ﻭﺭﻱ ،ﻓﺮﺻﺖ ﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ
ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺷــﻮﺩ ﻭ ﻣﺎ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ
ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮﺩﻳﻢ .ﻭﻱ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ:
ﺍﺯ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﺍﻥ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ
ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺍﻧﻀﺒﺎﻁ ﻣﺎﻟﻲ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﻫﺎ ﻭ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ
ﺩﺭ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﺳــﺨﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﻣﺎ ﺍﺯ
ﻧﻈﺮﺍﺕ ﻭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ.

اﻓﻖ روﺷﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﺷﺘﻐﺎل در
ﺑﻨﺪر اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره(

ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻯ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ
ﺑـﻨـﺪﺭﺍﻣـﺎﻡ
ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻯ ﺩﺭﻳﺎﻳﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ
ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺍﻣﻮﺭ ﺩﺭﻳﺎﻳﻰ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺑﻨﺎﺩﺭ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻧﻮﺭﺩﻯ
ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻯ ﺳﺎﺣﻠﻰ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻳﻰ
ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ ،ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺩﺭﻳﺎﻳﻰ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺑﻨﺎﺩﺭ ﻭﺩﺭﻳﺎﻧﻮﺭﺩﻯ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺧﻮﺯﺳــﺘﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ
ﺑﻪ ﺭﻭﻳﻜــﺮﺩ ﺍﺧﻴﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻯ
ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻯ ﻭ ﺍﻳﺮﺍﻧﮕﺮﺩﻯ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭ
ﻭﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺍﺳﺘﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮﺳﺎﺯﻯ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻯ
ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻴﺎﻥ ﺩﺍﺷــﺖ :ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺍﻯ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺷﻨﺎﺳــﺎﻳﻰ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻳﻬــﺎ ﻭ ﺟﺎﺫﺑﻪ ﻫﺎﻯ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻭ
ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ ﮔﺮﺩﺷــﮕﺮﻯ ﺩﺭﻳﺎﻳﻰ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺩﺭﻳﺎﻳﻰ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎﺭﺕ
ﺑﻨﺪﺭﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻰ)ﺭﻩ( ﺗﻮﺳــﻂ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺑﺨﺶ ﺩﺭﻳﺎﻳﻰ
ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎﻯ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻯ،
ﺟﻬﺖ ﺟﺬﺏ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﻓﻌﺎﻝ ﻭ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ
ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻯ ﺩﺭﻳﺎﻳﻰ ﮔﺮﺩﻳﺪ.
ﺍﻣﻴﻦ ﻣﻮﺳــﻰ ﭘﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﻓــﺰﻭﺩ :ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ
ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ ﺑﺎ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ،ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺩﺳﺘﻰ
ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﻨﺪﺭ ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺘﻮﻟﻰ ﺍﻳﻦ
ﺍﻣــﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭ ﺗﻌﺎﻣﻼﺕ ﻻﺯﻡ ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺸــﺒﺮﺩ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﺷﺪﻩ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ.
ﻭﻯ ﺩﺭ ﺗﺸــﺮﻳﺢ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎﻯ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﻫﺎ،
ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﻭ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺍﺷﺎﻋﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﺩﺭﻳﺎﻳﻰ ،ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺟﺎﺫﺑﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻯ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﺩ ﺧﻮﺭ
ﻣﻮﺳــﻰ ﻭ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎﻯ ﺟﺬﺏ ﺗﻮﺭﻳﺴﺖ ﻫﺎﻯ
ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻯ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺭﺍ ﺍﺯ
ﺍﻫﻢ ﺍﻳﻦ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺑﺮﺷﻤﺮﺩ.

