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روز 31 شهریورماه 1359 مرزهای  ن�گار ایران مورد هجوم سراسری عراق تاری�خ 
قرار گرفت. یگان  های پرشمار ارتش عراق از محورهای 
مختلف اقدام به پیشروی در خاک ایران نمودند. در این 
میان، نیروهای لش��کر 3 عراق در 19 مهرماه 1359 در 
منطقه  ای که هی��چ  گونه مواضع دفاع��ی در آن وجود 
نداشت، از رودخانه  ی کارون عبور کردند و شهر آبادان را 
به محاصره  ی 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 محاصره ی آبادان ش��د. در 
مورد دالیل پیشروی برق  آسای عراق در خاک ایران 

نظرات گوناگونی مطرح شده است.
به صورت خالصه دالیل پیش��روی سریع ارتش 

عراق را می  توان به شرح زیر برشمرد:
 اس��تراتژی دفاعی ای��ران، که می��راث رژیم 
گذشته بود، اساساً بر حمایت  های نظامی، لجستیکی 
و مشاوره  ای آمریکایی  ها متکی بود. با پیروزی انقالب 
اس��المی و خروج مستش��اران آمریکای��ی، عماًل این 

استراتژی ناکارآمد شده بود.
 در فاصله  ی زمانی پس از پیروزی انقالب اسالمی 
تا حمله  ی سراس��ری عراق، ایران بحران  های سیاس��ی 
متعددی را پشت سر گذاشته بود. از این رو، دولت گرفتار 
مس��ائل داخلی شده و از اقدامات نظامی و آمادگی  ها ی 

دشمن قبل از آغاز جنگ مغفول مانده بود.
 مدیریت ارتش از هم پاشیده شده و سازمان رزم 
آن متزلزل گش��ته بود. لذا یگان  های نظامی در اجرای 

اصول جنگ و روش  های 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 

سازمان  دهی 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��روی  ها و تصرف��ات عراق، محاص��ره  ی آبادان از 
اهمی��ت وی��ژه   ای برخ��وردار اس��ت. در واقع تصرف 
جزیره  ی آبادان یکی از اه��داف مهم ارتش عراق در 
هجوم گسترده به جمهوری اسالمی ایران بود. عراق 
با اش��غال این جزیره می  توانست بر اروند رود و شمال 
خلیج  فارس تس��لط یابد. ع��راق در صورت موفقیت، 

خأل ژئوپلیتیکی خود را جبران می  کرد.
ب��رای تحقق این ه��دف 3 راه پیش روی ارتش 

عراق قرار داشت:
1- عب��ور از اروندرود که به علت عریض  بودن و 
مش��کالت ناشی از جزر و مد برای ارتش عراق بسیار 

دشوار و پرمخاطره بود.
2- عبور 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 

بزرگ خرمشهر به سمت آبادان میسر نبود.
3- عبور از کارون و بهمنشیر: منتفی شدن 2 راه 
قبلی سبب شد تا ارتش عراق عملیات اشغال آبادان 
را از نوار مرزی ش��لمچه ب��ه طرف رودخانه  ی 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 می  رفت.
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 نقطه  ی کلیدی در استراتژی نظامی عراق 
محس��وب می  شد و اش��غال آن می  توانست خسارات 

جبران  ناپذیری 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 مهم  تری��ن اهداف آن��ان از تجاوز به خ��اک ایران 
جدا س��اختن خوزس��تان ب��ود؛ چنان ک��ه صدام در 
این باره اظهار می  داشت: »ما به مردم عرب عربستان 
]خوزس��تان[ به عنوان اقلیتی ک��ه ویژگی  هایش در 
تاریخ از لحاظ ملی و قومی ش��ناخته ش��ده اس��ت و 
نیز س��ایر ملیت  های ایران به وی��ژه کردها، بلوچ  ها و 
همه  ی وطن  پرس��تان واقعی و شریف اعالم می  داریم 
که آماده  ایم روابط محکمی با آن  ها به وجود بیاوریم 
ت��ا بتوانی��م از حقوق ملی و قوم��ی خویش بهره  مند 
شویم و با شرافت و امنیت مناسب، حسن هم  جواری 
برق��رار نماییم. ما آماده  ایم ه��ر گونه کمک از جمله 
سالحی که مورد نیاز آن  ها باشد به آن  ها بدهیم. این 
اس��ت تصمیم ما. حال بگذارید حکام ایران به جنگ 
ادامه دهند. آن  ها پاره  پاره و ما یک  پارچه بش��ویم. ما 
به تمامیت ارضی ایران عالقه  ای نداریم و این اس��ت 

استراتژی ما که از مدت  ها پیش اعالم نموده  ایم.«
در این میان، امام خمین��ی)ره(، به دنبال حصر 
آبادان، مکرر بر شکس��تن محاصره  ی این شهر تأکید 

می  کردن��د. به عنوان نمونه، در تاریخ 14 آبان 59، با 
گذشت 25 روز از عبور نیروهای عراقی از رودخانه  ی 
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 
می  دهم[ به پاسداران، قوای انتظامی و... که باید این 
حصر شکسته بشود. مسامحه نشود در آن... نگذارند 

این  ها بیایند در آبادان وارد بشوند...«
با توج��ه به آنچه ذکر ش��د تا ان��دازه ای دالیل 
تأکیدات ویژه  ی امام برای شکس��ت هرچه س��ریع  تر 
حص��ر آبادان آش��کار می  گردد. با ای��ن حال، چرایی 
عدم تحقق خارج ساختن سریع آبادان از محاصره  ی 
دش��من، علی  رغ��م تأکیدها و دس��تورات اکید امام، 
موضوعی اس��ت که مستلزم بررس��ی و تبیین است. 
نقطه  ی کانونی این مس��ئله نی��ز مدیریت جنگ و به 
طور مشخص رویه  ای است که ابو الحسن بنی  صدر، به 

عنوان فرمانده  ی کل قوا، در پیش گرفته بود.
واقعیت این است که به دنبال توقف پیشروی  های 
س��ریع ارتش عراق، که بر اث��ر مقاومت  های مردمی و 
تالش  های نیروهای نظامی به ویژه س��پاه پاس��داران 
انجام گرف��ت، حم��الت چریکی و ایذای��ی نیروهای 
مردمی و پاس��داران انقالب علیه دشمن آغاز شد. این 
حمالت، که با شبیخون و غافل  گیری همراه بود، ضمن 
آنکه ارتش عراق را شدیداً در وحشت فرو برد، موجب 
ش��د جبهه  ی خودی ب��ا روحیه  ای قوی  ت��ر به تدریج 

بازسازی شود و آماده ی اقدامات اساسی گردد.
اما علی  رغ��م تالش  های ایثارگران��ه  ی نیروهای 
مردمی و سپاه پاس��داران، بنی  صدر نه تنها سعی در 
تقدیر از این قبیل اقدامات ننمود، بلکه هر جا فرصت 
یافت به آن  ه��ا تاخت و آنان را مورد تحقیر قرار داد. 
در این برهه، س��پاه پاسداران به حدی در تنگنا قرار 
گرفته بود که فرمانده  ی س��پاه خوزستان در نامه  ای 
خطاب به مسئوالن نوشت: »این چه سازمان رسمی 

شناخته  شده  ای است که اسلحه  ی انفرادی ندارد.«
در مقابل، نیروهای کالسیک ارتش مورد تحسین 
بنی  صدر قرار می  گرفتند. وی بارها اظهار می  داش��ت: 
»این ارتش اس��ت ک��ه در برابر ع��راق از وطن دفاع 
می  کند، نه پاسداران.  ارتش 30 بار از سپاه پاسداران 
از هر نظر مهم  تر و قوی  تر است. این ضدانقالبیون  اند 
که ارت��ش را نمی  خواهند و ضدانقالبیون در همه جا 

هستند، حتی در دولت.«
بنی  ص��در، به جای روبه  رو ش��دن ب��ا واقعیت و 
بهره  گیری از همه  ی ظرفیت  های کش��ور برای مقابله 
با دشمن، زبان به انتقاد علیه نیروهای انقالب گشوده 
بود. وی مس��ئله  ی جنگ را نه یک تهدید جدی علیه 
تمامیت ارضی و استقالل کشور، بلکه محملی برای نق 

زدن  های سیاس��ی علیه رقبای خود تلقی می  کرد؛ به 
گونه  ای که کمتر از یک ماه پس از حمله  ی سراسری 
ع��راق به ای��ران و در حالی که بخش  ه��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 بی  بخار 
شده  اند و همه  ی دولت  های دنیا مستکبر هستند. این 
نش��انه  ی آن است که ما یک کارهایی کرده  ایم و یک 
جلوه ای از انقالب به دنیا نشان داده  ایم که نتیجه  اش 

این انزواست و آن کارهاست که نباید بشود.«
وی این روی��ه را در مخالفت با محمدعلی رجایی، 
نخست  وزیر وقت، نیز به اجرا می  گذاشت. به همین منظور 
در نامه  ای 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 نخست  وزیر و دولت است. 

او حتی خواستار برکناری مح مدعلی  رجایی شد.
رئیس  جمهور چشم خود را به روی واقعیت بسته 
بود. وی در شرایط بغرنج کشور به خودستایی مشغول 
ش��ده بود و جن��گ را حربه ای برای ح��ذف رقیبان و 
نمایاندن ق��درت خود می  دید. وی ابایی نداش��ت که 
اظه��ار دارد: »در مدتی که من در جبهه بودم، تحرک 
دش��من متوقف گردید. توپخانه  ی دشمن، که نواحی 
مقدم جبهه  ی ما را می   کوبید، خاموش شد. دشمن از 

تحرک افتاد و من نیز امروز بسیار به هیجان آمدم.«
نگاهی به عملیات  های انجام ش��ده توس��ط ارتش 
تحت فرماندهی بنی  صدر به خوبی نادرستی اظهارات 
وی را نمایان می  سازد. توضیح اینکه بنی  صدر به عنوان 
جانش��ین فرمانده  ی کل قوا با اتکا به ارتش یک رشته 
عملیات کالس��یک را برنامه  ریزی کرد و به مورد اجرا 
گذاشت. در این راستا 3 عملیات به ترتیب در 23 مهر 
1359 در محور دزفول )جسر نادری(، 15 دی 1359 
در مح��ور هویزه و در 20 دی 1359 در محور جاده  ی 
ماهشهر   -   آبادان انجام گرفت که همگی ناموفق بودند.

ام��ا این پایان ماجرا نب��ود، بلکه تالش بنی  صدر 
برای حذف رقبا، کش��ور را در آس��تانه  ی یک بحران 
داخل��ی ق��رار داد. در حالی که قس��مت  های مهمی 
از 5 اس��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 غائله ی 14 اس��فند 1359 را 
ب��ه وجود آورد. البته بعد از این واقعه اوضاع بدتر نیز 
ش��د؛ س��ازمان مجاهدین خلق به عنوان یار و همراه 
رئیس  جمهور وارد فاز مس��لحانه  شد و کشور را تا سر 

حد جنگ داخلی پیش برد.
غائله ی 14 اسفند 1359 واقعه  ای مهم و نقطه  ی 

عطف تحوالت کش��ور در این دوره به شمار می  رود؛ 
رخدادی که بنی  صدر آن را به عنوان نقطه  ی ش��روع 
حرکت خویش می  پنداش��ت در واقع یکی از آخرین 
نقاط تحرکات وی در عرصه  ی سیاس��ت کش��ور بود. 
پ��س از این واقعه، امام خمین��ی )رحمت  اهلل علیه(، 
که فرصت  های زیادی برای رئیس   جمهور وقت ایجاد 
ک��رده بود تا در سیاس��ت  ها و رفتارهای خود تجدید 
نظ��ر نماید، تصمیم نهایی در مورد بنی  صدر را اتخاذ 
نمود. س��یداحمد خمینی در این ب��اره می  گوید: »در 
جریان دانش��گاه )14 اس��فند( من مرتب اخبار را به 
امام می  رس��اندم. برای ما خیلی روش��ن بود که تمام 
ای��ن کارت  ه��ای کمیته و غی��ره دروغ اس��ت. البته 
بنی  ص��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.«
بدین  ترتیب از فروردین 1360 س��پاه پاس��داران 
طرح  ریزی عملیات شکس��ت حصر آبادان را به صورت 
جدی آغاز کرد. در اردیبهش��ت همان س��ال تصویب 
عملیات در جلس��ه  ای با شرکت محسن رضایی، سید 
یحیی صفوی، حس��ن باقری، غالمعلی رش��ید و علی 
صیاد ش��یرازی به شکل جدی  تری ادامه یافت. پس از 
دیدار صیاد شیرازی با آیت   اهلل خامنه  ای، نماینده ی 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 
1360 تهیه و ارائه  کردند. در ادامه و پس از هماهنگی 
با لشکر 77 خراسان ارتش، که مسئولیت این منطقه را 
برعهده داشت، سرانجام زمینه  ها ی انجام عملیات مهیا 
ش��د. در اواخر خرداد 1360 نیز، در جلسه  ی مشترک 
فرماندهان نظامی در دفتر فرماندهی لشکر 92 زرهی 
اهواز، فرماده   ی 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 می  کرد.
بدین ترتیب توافق الزم به دست نیامد، اما سپاه 

همچن��ان به تالش خود ادامه داد ت��ا اینکه 10 روز 
پس از این جلسه، فرمانده   ی سپاه خوزستان طرحی 
را ارائ��ه داد که بر عملیات آفندی قاطع در منطقه  ی 
ماهشهر آبادان تأکید داشت، اما به سبب مشکالتی، 

این طرح تا چند ماه بعد نیز مسکوت ماند.
پس از عزل بنی   صدر، عملیاتی با عنوان عملیات 
والیت فقیه، که از مدت  ها پیش طراحی شده بود، با 
رمز »فرمانده   ی کل ق��وا، خمینی  روح خدا« در 23 
خرداد 1360 در جبهه   ی آبادان و از محور دارخوین 
به اجرا درآم��د. اگر چه 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��ه  ی ش��ورای عالی دفاع در حضور 
ام��ام)ره( در تاریخ 24 م��رداد 1360، ام��ام دوباره 
تأخیر انجام عملیات شکس��ت حص��ر آبادان را مورد 
س��ؤال قرار دادند و فرمودند: »چرا حمله نمی  کنید؟ 
بنی  صدر هم همیشه امروز و فردا می  کرد و می  گفت 
یک ماه دیگر طرح داریم... اگر نمی  خواهید 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 
جلسه  ی مذکور، فرماندهان و تصمیم  گیران سیاسی - 
  نظامی کشور، با تالش بیشتر، مقدمات انجام عملیات 
ب��رای رهایی آبادان از محاصره را فراهم کردند. بدین 
 ترتیب، پس از ایج��اد هماهنگی  های الزم بین ارتش 
و س��پاه پاس��داران، شناس��ایی منطق��ه، طرح  ریزی 
عملیات س��ازمان  دهی نیروها و آماده  س��ازی منطقه، 
در 5 مهرم��اه 1360 عملیات ثامن  االئمه انجام ش��د 
و آب��ادان از محاصره خارج گردی��د. پیروزی ایران در 
عملیات ثامن  االئمه، که بر جس��ته  ترین تحول نظامی 
در آغ��از س��ال دوم جنگ ب��ود، زمین��ه  ی تحول در 
استراتژی جنگ با هدف آزاد سازی مناطق اشغالی را 
فراهم آورد؛ به گونه  ای که پس از آن 3 عملیات مهم 
دیگر )طریق  القدس، فتح  المبین و بیت  المقدس( انجام 
گرفت و دشمن از کشور بیرون رانده شد.  برهان

شھرستان ھا10 پنج شنبه  19 مهر 1397  شماره41161 

كارشناسان شركت گاز استان كرمان از 
دستاورد هاى GIS و TMMS شركت گاز 

استان سمنان بازديد به عمل آوردند
صادق ترحمى مسئول TMMS شركت گاز استان 
سمنان از بازديد كارشناسان تعميرات و نگهدارى شركت 
گاز استان كرمان خبر داد و گفت: اين بازديد درراستاى 
ــدارى از ــت تعمير و نگه ــتم مديري ــه كاوى سيس  بهين

 دستاورد هاى GIS و TMMS صورت پذيرفت.
ــه كاوى و  ــد بهين ــن بازدي ــدف از اي ــزود: ه وى اف
ــامانه تعمير و نگهدارى ــادل تجربيات در خصوص س  تب
(GIS و TMMS) بر اساس اقدامات صورت پذيرفته در 

شركت گاز استان سمنان مى باشد. 
ــتان سمنان در  ــئول TMMS شركت گاز اس مس
 GIS ــه نرم افزار جامع ــاره به مزاياى مجموع پايان با اش
ــهيل  ــرم افزارها عالوه بر تس ــت: اين ن و TMMS گف
ــرى و پايش  ــدازه گي ــكان ان ــاى كارى و ام  در فرآينده
لحظه اى شاخص هاى برنامه استراژيك شركت، با برآورد 
ــق تر پيمان هاى تعميرات و بهره بردارى و كنترل و   دقي
ــر ضرورى، افزايش بهره  صرفه جويى در هزينه هاى غي

ورى و رضايتمندى بيشتر مشتركين را در پى دارد.
.

اجراى عمليات اصالح شبكه آبرسانى در 
شهرستان رباط كريم 

با هدف به روز رسانى خطوط و انشعابات ، بخشى از 
ــبكه آبرسانى و انشعابات نصير شهر اصالح و بازسازى  ش
گرديد .  اين خبر را مدير امور آبفاى نصيرشهر اعالم كرد 
ــعابات قديمى در بخشى از  ــبكه و انش و گفت : وجود ش
مناطق شهر كه عالوه بر شكستگى و ناكارآمدى موجب 
ايجاد حوادث مختلف و افت كمى و كيفى آب شرب نيز 
ــانى  ــتا و به منظور به روزرس ــى گردد . لذا در اين راس م
شبكه و انشعابات فرسوده عمليات اصالح 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 
ــتا  ــاره به عمليات صورت گرفته در اين راس صبرى با اش
ــت : طى مدت زمان يك و نيم ماهه و از اوايل  اظهار داش
شهريور ماه امسال تا اواسط مهر ماه جارى عمليات اصالح 
شبكه و انشعابات در خيابانهاى الغدير غربى ، شهيد رجائى 
ــالم اهللا عليها و همچنين كوچه هاى  و حضرت رقيه س
منشعب با استفاده از لوله هاى پلى اتيلن سايز 110 ميلى 
مترى جمعا به طول 970 متر از محل اعتبارات جارى و 

داخلى انجام و به اتمام رسيد . 
ــتا و  ــد : در همين راس ــرى يادآور ش مهندس صب
همزمان با اصالح شبكه صورت گرفته ، بهسازى و تعويض 
انشعابات مربوط به اين شبكه ها نيز انجام شد. كه بخشى 
ــعابات و به تعداد 70 مورد اصالح و بازسازى و  از اين انش
يا تعويض گرديد  و الباقى انشعابات فرسوده و قديمى نيز 
كه فاقد كار آيى الزم مى باشند در دستور كار قرار گرفته 

و انجام مى پذيرد .  

ــت: اخبار گف ــان  اصفه ــهردار  ش ــاي اصـفـهـان ــام ه ــابداري در نظ حس
ــفاف سازي و شفاف  ــي يكي از ابزارهاي ش دموكراس

سازي يكي از اصول حقوق شهروندي است.
قدرت اهللا نوروزي در شانزدهمين همايش ملي 
ــنودي از انتخاب شهر  ــابداري ايران با ابراز خش حس
ــراي برگزاري اين همايش ملي اظهار كرد:  اصفهان ب
ــابداران است تا عالوه بر اينكه  اين فرصتي براي حس
كار تخصصي خود را انجام مي دهند از ميراث تاريخي 
زيباي بر جاي مانده از گذشته اين شهر ديدن كنند.

ــت كه به  ــهري اس وي با بيان اينكه اصفهان ش
شبكه شهرهاي خالق جهان در حوزه صنايع دستي 
ــاس محور  ــهر بر اس ــح كرد: اين ش ــته، تصري پيوس
ــده اما امروز با مصيبت بزرگي  زاينده رود ساخته ش
ــت و جا دارد تا  ــالي مواجه شده اس همچون خشكس
همه معماران، مهندسان، اساتيد دانشگاه و ... سبك 
جديدي از زندگي را در اين شهر را براي مردم ايجاد 

كنند و تسليم شرايط سخت موجود نشوند.
ــابداري،  ــاره به علم حس ــهردار اصفهان با اش ش
ــابداري در نظام هاي دموكراسي يكي  ادامه داد: حس
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 
ــش و بهره وري را افزايش دهد. وي با بيان اينكه  كاه
ــهروندي را تحقق مي بخشد،  ــابداري حقوق ش حس

افزود: حسابداري مديران را تحت فشار افكار عمومي 
قرار مي دهد تا انضباط مالي را سرلوحه كار خود قرار 
ــابداري  دهند. نوروزي اضافه كرد: در صورتيكه حس
ــتگاه ها، سازمانها، نهادها  امروزه به طور دقيق بر دس
ــي افزايش  ــود اعتماد عموم ــركت ها حاكم ش و ش
ــاد گرفته مي شود. تمام اين موارد   يافته و جلوي فس
ــرايطي  ــده و در ش ــي تواند باعث افزايش اميد ش م
ــد، گره گشايي از  كه نظم و انضباط مالي حاكم باش

 مشكالت كار سختي نخواهد بود. وي با بيان اينكه بايد 
ــابداري  همايش ها و مقاالت متعدد در خصوص حس
ــود، افزود: اين موضوع اثر بسيار  ــته ش برگزار و نوش
ــابداري  ــور دارد. چراكه حس مهمي در اداره امور كش
يك فن بسيار مهم و يك علم است. حقوق يك علم 
ــت اما عالوه بر اين يك فن و يك هنر نيز هست.  اس
حسابداري نيز همين گونه است. هنر نظم بخشيدن 
است تا جلوي فساد گرفته شده و افكار عمومي را روشن 

ــه يك قاضي نمي تواند بدون  كند.  وي با بيان اينك
نظر كارشناسان حسابداري حكم صادر كند، تصريح 
كرد: پيچيده ترين دعاوي و مسائل اقتصادي فقط با 
ــابداران منجر به راي در دادگاه   نظر كارشناسي حس
ــاوي حقوقي از پيچيدگي هاي  ــود. امروزه دع مي ش
بسياري برخوردار است كه كار قضات را بسيار مشكل 
ــابداران و كارشناسان مالي  مي كند بنابراين اين حس
 هستند كه عالوه 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 
ــازمانها، بهره وري، فرصت سازي و هزينه ها  همه س
ــود و ما در يك سال گذشته در شهرداري  منطقي ش
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 
ــخت اقتصادي امروز ارائه داده و ما از  ــرايط س در ش

نظرات و پيشنهادهاي تخصصي استقبال مي كنيم.

 علم حسابداري، شفاف سازي مي كند
 و حقوق شهروندي را تحقق مي بخشد

 اجرای عملیات اصالح شبکه آبرسانی
یم  در شھرستان رباط کر

ــانى خطوط و  با هدف به روز رس ــبكه ربـاط كريـم ش از  ــى  بخش  ، ــعابات  انش
و ــالح  اص ــهر  ش ــر  نصي ــعابات  انش و  ــانى   آبرس

 بازسازى گرديد.  
ــهر اعالم كرد  ــن خبر را مدير امور آبفاى نصيرش اي
ــى  ــعابات قديمى در بخش ــبكه و انش و گفت : وجود ش
ــتگى و ناكارآمدى  ــه عالوه بر شكس ــهر ك از مناطق ش
ــب ايجاد حوادث مختلف و افت كمى و كيفى آب  موج
ــتا و به منظور به  ــرب نيز مى گردد . لذا در اين راس ش
ــبكه و انشعابات فرسوده عمليات اصالح و  روزرسانى ش
ــعابات در دستور كار  ــانى اين خطوط و انش به روز رس
قرار گرفته و مطابق اولويت بندى صورت گرفته در حال 

انجام مى باشد . 
ــاره به عمليات صورت گرفته در  اصغر صبرى با اش
اين راستا اظهار داشت : طى مدت زمان يك و نيم ماهه 
ــال تا اواسط مهر ماه جارى  ــهريور ماه امس و از اوايل ش
ــبكه و انشعابات در خيابانهاى الغدير  عمليات اصالح ش
ــهيد رجائى و حضرت رقيه سالم اهللا عليها و  غربى ، ش
همچنين كوچه هاى منشعب با استفاده از لوله هاى پلى 
اتيلن سايز 110 ميلى مترى جمعا به طول 970 متر از 
محل اعتبارات جارى و داخلى انجام و به اتمام رسيد . 

ــتا و  ــد : در همين راس ــدس صبرى يادآور ش مهن
ــازى و  ــبكه صورت گرفته ، بهس ــان با اصالح ش همزم
تعويض انشعابات مربوط به اين شبكه ها نيز انجام شد. 
كه بخشى از اين انشعابات و به تعداد 70 مورد اصالح و 
بازسازى و يا تعويض گرديد  و الباقى انشعابات فرسوده 
و قديمى نيز كه فاقد كار آيى الزم مى باشند در دستور 

كار قرار گرفته و انجام مى پذيرد .  

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

ــى و حرفه اى  مديركل آموزش فن استان گلستان از اجراي 293هزار و گـلسـتـان
325 نفر - ساعت آموزش مهارتى در 6 ماهه نخست سال 
1397در حوزه روستايي و عشايري اين استان خبر داد.   

سيدعليرضا حسينى طلب مديركل، از اجراي آموزش 
به 293 هزار و 325 نفر - ساعت جهت 2 هزار و 327نفر 
ــال 1397توسط مراكز  آموزش هاى مهارتى در 6 ماهه س
ــتان در بخش دولتى  ــطح اس آموزش فنى و حرفه اى س
ــريح اقدامات درسال1397  خبرداد.  حسينى طلب با تش
ــه به  ــا توج ــت:  ب ــايرى گف ــتايي وعش ــوزه روس  در ح
ظرفيت هاي موجودبه دنبال توسعه آموزش مشاغل خانگي 
ــعه بنگاه هاي خرد وكوچك،  خرد، آموزش، ايجاد و توس
ــعه همكاري هاي  با ساير دستگاهها، توانمندسازي  توس
ــاير و ساكنان مناطق  ــتائيان، عش و آموزش مهارتي روس
ــتيم.  وي درقسمتي ديگربا اشاره به  محروم و مرزي هس
ــتا ها و شوراهاى  تفاهم نامه منعقده با اداره كل امور روس
ــت: ارتقاء  ــال جارى بيان داش ــتاندارى در شهريور س اس
ــرانه آموزش روستائيان و عشاير و افزايش ضريب نفوذ  س
ــتان و نيز برگزاري ــتاهاي اس   آموزش هاي مهارتي روس
ــيب پذير در مناطق  ــار آس دوره هاي كارآفريني ويژه اقش
روستايى تحت پوشش ، از اولويت هاي برنامه كاري آموزش 
ــتاى ماده 27برنامه ششم  ــتان در راس فني و حرفه اي اس
ــعه است.  مديركل آموزش فنى و حرفه اى استان در  توس
ــتايي و عشايري  پايان با ارائه آمار عملكرد در بخش روس
ــال جاري 293 هزار و  تصريح نمود: در6 ماهه نخست س
ــاعت جهت 2هزار و 327 نفر در قالب 136  325 نفر - س
ــده كه 67  ــدود 75حرفه آموزش مهارتي اجراش دوره و ح

درصد از گروه هدف بانوان و 33درصد  آقايان بودند.    

استفاده از پنل خورشیدی در تقاطع ھای 
وین  صرفه اقتصادی ندارد شھرقز

ــل و ترافيك  ــل و نق ــاون حم مع ــهردارى قزوين گفت: استفاده از قـزويـــن ش
پنل خورشيدى در تقاطع هاى شهر صرفه اقتصادى ندارد 
بنابراين نياز نيست كه در تمام تقاطع هاى شهر اين پروژه 

اجرا شود.
ــتفاده از  ــال هاى اخير اس وهاب ميزانى افزود: در س
ــيدى به عنوان انرژى پاك براى تأمين برق  انرژى خورش
ــترى پيدا كرده است كه ترويج اين روش قطع  رواج بيش
به يقين در جلوگيرى از اتمام سوخت هاى فسيلى نقش 
كليدى ايفا مى كند. وى با اشاره به استفاده از اين تكنولوژى 
ــطح شهر عنوان كرد: استفاده  در چراغ هاى راهنمايى س
از انرژى خورشيدى براى تأمين برق مورد نياز چراغ هاى 
راهنمايى سطح شهر قزوين آزمايش شده و مشكل خاصى 
ــت. معاون حمل و  ــته اس در اجراى اين پروژه وجود نداش
نقل و ترافيك شهردارى قزوين تصريح كرد: از اين سيستم 
تأمين انرژى مى توان در مواقع بحرانى و قطعى برق براى 
ــتفاده كرد اما نكته  كنترل ترافيك عبورى از تقاطع ها اس
ــت كه چنين پروژه اى به لحاظ  مهم در اين پروژه اين اس
ــت.  ميزانى گفت: با توجه اين كه  اقتصادى به صرفه نيس
ــوالر خورشيدى به منظور تأمين برق مورد  استفاده از س
ــطح شهر توجيه  نياز چراغ هاى راهنمايى تقاطع هاى س
ــوان كار پايدار و  ــدارد، اجراى اين پروژه به عن اقتصادى ن
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 

مشكالت ترافيكى جلوگيرى كرد.

وشن توسعه و اشتغال در  افق ر
 بندر امام خمینی(ره) 

طرح هاى سرمايه گذارى در حوزه  گردشگرى دريايى استان خوزستان بـنـدرامـام
به همت معاونت امور دريايى اداره كل بنادر و دريانوردى 
ــتان با هدف توسعه گردشگرى ساحلى و دريايى  اين اس

تهيه و تدوين شده است. 
         به گزارش روابط عمومى، معاون امور دريايى 
ــاره  ــتان با اش ــتان خوزس اداره كل بنادر ودريانوردى اس
ــعه فعاليتهاى  ــرد اخير دولت در خصوص توس به رويك
گردشگرى و ايرانگردى و همچنين  توجه ويژه استاندار 
ومقامات مسئول استانى به بسترسازى و توسعه فعاليتهاى 
ــت: بر اين اساس مطالعات گسترده اى  مذكور بيان داش
ــا و جاذبه هاى بالفعل و  ــايى توانمنديه به منظور شناس
ــگرى دريايى در حوزه دريايى تحت نظارت  بالقوه گردش
ــط كارشناسان بخش دريايى  بندرامام خمينى(ره) توس
صورت پذيرفت كه منجر به تهيه بسته هاى پيشنهادى، 
ــرمايه گذاران فعال و عالقه مند در حوزه  جهت جذب س

گردشگرى دريايى گرديد.
ــزود: به همين منظور  ــى پور در ادامه اف امين موس
جلسات هماهنگى با اداره ميراث فرهنگى، صنايع دستى 
و گردشگرى شهرستان بندر ماهشهر به عنوان متولى اين 
ــبرد اهداف تعيين  ــر انجام و تعامالت الزم جهت پيش ام

شده صورت پذيرفت.
ــريح اهداف و دستاوردهاى اين طرح ها،  وى در تش
ايجاد اشتغال و شكوفايى اقتصادى منطقه، اشاعه فرهنگ 
دريايى، معرفى جاذبه ها و جغرافياى منحصر به فرد خور 
ــى و فراهم نمودن زمينه هاى جذب توريست هاى  موس
ــرمايه گذارى پايدار را از  داخلى و خارجى و در نتيجه س

اهم اين اهداف برشمرد.

به مناسبت سالروز حصر آبادان توسط نیروهای بعثی

آباداندرحصرعراقیااسیربیتدبیری؟!

س
قد
عم
دفا

رئیس جمهور، به جای روبه  رو 
شدن با واقعیت و بهره  گیری از 
همه   ی ظرفیت   های کشور برای 
مقابله با دشمن، زبان به انتقاد 
علیه نیروهای انقالب گشوده 
بود. وی مسئله  ی جنگ را نه 

یک تهدید جدی علیه  تمامیت 
ارضی و استقالل کشور، بلکه 

محملی برای نق زدن  های سیاسی 
علیه رقبای خود تلقی می   کرد

شهرستانها


