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تقدیر رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان 
مبارکه از اطیابی شهردار شهر طالخونچه به 

پاس خدمات انجام گرفته در حوزه سالمت

برای نخستین بار در کشور انجام شد:
تولید تختال با ضخامت 300 میلی متر در 

فوالد مبارکه

رئیس دفتر اداره اوقاف و امور خیریه مبارکه خبر داد:
آمادگی برای اجرای طرح »پدر معنوی« در 

بقاع مبارکه

بیانه نماینده شهرستان 
مبارکه در خصوص طرح 
تحقیق وتفحص از فوالد 

مبارکه واقع در شهرستان 
مبارکه

تدوین الیحه بودجه 
1400 شهرداری مبارکه 
بر اساس سند چشم انداز 

و برنامه راهبردی
78

 شهردار مجلسی:
بهره برداری از چندین پروژه عمرانی و رفاهی در دهه 

فجر با اعتباری بالغ بر ۲0میلیارد ریال در شهر مجلسی

بررسی مسائل و مشکالت حوزه آب و فاضالب 
شهر کرکوند در جلسه شورای اسالمی شهر 

»اصفهان« مظلوم، مهجور، محکوم وخشک

همدستی بحران کرونا و بحران آب علیه مردم نصف جهان
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همدستی بحران کرونا و بحران آب علیه مردم نصف جهان
»اصفهان« مظلوم، مهجور، محکوم وخشک

جلسه مشترك شهردار و اعضاي شورای شهر دیزیچه
با فرماندار شهرستان

جلسه مشترك شهردار و اعضاي شورای شهر 
دیزیچه با مدیریت اداره برق شهرستان مبارکه

مراســم عقــد دو  نفــر از دختران خانــه کودک و 
نوجــوان امیرالمومنیــن علیه الســام بــا حضور 
دکتر ولــی اله نصر مدیرکل، مجتبی ناجی معاون 
امور اجتماعی و عبدالرضا اســماعیلی کارشناس 
مســئول دفتــر شــبه خانواده بهزیســتی اســتان  
اصفهــان، محمود محمد زاده از مدیران پیشــین 
بهزیستی استان و دکتر نسیم نفر رئیس بهزیستی 

شهرستان مبارکه برگزار گردید. 
بهزیســتی  اداره  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
شهرســتان مبارکه، مدیرکل بهزیســتی اســتان 
اصفهان در ابتدای ورود به شهرســتان مبارکه با 
حضور در بهزیســتی مبارکه، در دیداری صمیمانه 
با پرســنل بهزیســتی شهرســتان، از زحمات این 

عزیزان تقدیر و تشکر نمودند.
وی در ادامــه با حضور در خانــه کودک و نوجوان 
امیرالمومنیــن علیه الســام به گفتگو با پرســنل 
و دختــران این مرکز پرداخــت و در پایان هم  در 
مراســم با شــکوه عقد دو نفر از دختران این خانه 
شرکت کرد و هدایایی تقدیم این نوعروسان کرد.

سید کسری بابایی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان 
مبارکه  گفت: مجهزترین واحد پرورش قارچ دکمه ای 
در اســتان اصفهان، ماهانــه ۲۵ تن محصول تولید 

می کند.
او افزود: در این مجموعه، ۸ ســالن ۱۲۰ متری، به 
صورت صنعتی و کاما بهداشتی ساخته شده است و 
در هر دوره، ۳ بار برداشت قارچ انجام و برای فروش 
به سراسر استان اصفهان و کرمان و هرمزگان ارسال 

می شود.
مدیر جهاد کشــاورزی شهرســتان مبارکه ادامه داد 
: در شهرســتان مبارکــه ۸ واحــد کوچــک و بزرگ 
پرورش قارچ فعال هستند که ساالنه بیش از هزار تن 

محصول تولید می کنند.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مبارکه گفت: امسال 
۳۳ طــرح با مبلــغ ۲۴۰ میلیارد تومان، بــه کارگروه 

اشتغال استان معرفی شده اند.

»سیروس منتظم« با اشاره به ثبت پنج وقف جدید 
در شهرســتان مبارکــه طی 9 ماه گذشــته اظهار 
داشــت: یکی از این وقف ها توسط واقف بزرگوار 
رجبعلی روحانی انجام شــده که در قالب آن ســه 
طبقه ســاختمان مســکونی و تجاری برای حوزه 

علمیه وقف شده است.
رئیــس دفتــر اداره اوقــاف و امور خیریــه مبارکه 
همچنین به وقف سه طبقه منزل مسکونی برای 
رســیدگی به امور جانبازان و ایثارگران شهرستان 
مبارکه اشــاره کرد و ابراز داشــت: ایــن وقف نیز 
توســط واقف بزرگوار اصغر بابایی انجام شــده که 

مراحل ثبت آن در حال انجام است.
منتظم ادامه داد: ســه وقف جدید ثبت شــده در 
شهرستان نیز برای ساخت حسینیه، مسجد و ... 

بوده است.
وی در ادامــه با بیان اینکه در شهرســتان مبارکه 
نیــاز به نیــات وقفی اولویت بندی شــده اســت، 
افزود: بــر این اســاس در حال حاضــر در زمینه 
کمک معیشتی و تحصیل ایتام، کمک به بیماران 
خــاص، دارو و درمــان و وقف بــرای مددجویان 

بهزیستی نیازمند وقف جدید هستیم.
منتظم در ادامه با اشــاره به پیشنهاد اجرای طرح 
»پــدر معنوی« در امامزادگان شهرســتان مبارکه 
ابراز داشــت: برای این امر پیشــنهاد ما این است 
که از محــل درآمدهــای فرهنگی بقــاع، هزینه 
تحصیــل دانــش آموزان مســتعد و کــم بضاعت 

شهرستان را تامین کنیم.
وی ادامه داد: شهرســتان مبارکه دارای ۱7 بقعه 
اســت که می توانند در اجرای این طرح مشارکت 

داشته باشند.

آرش نجیمــی با اشــاره به آخرین وضعیت شــیوع 
کرونــا در اســتان اصفهان به جز شهرســتان های 
کاشــان و آران و بیدگل اظهار داشــت: در شــبانه 
روزگذشــته یک هــزار و ۳۵۵ بیمار مشــکوک به 
کرونا به مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم 

پزشکی اصفهان مراجعه کرده اند.
ســخنگوی دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان 
کمترین بیماران کرونا مثبت را در بخش ســرپایی 
بیمارســتانهای خصوصی اعام کــرد و افزود: در 
شــبانه روز گذشــته از بین یک هــزار و ۳۵۵ بیمار 
مشــکوک به کرونا ۱۵۱ مورد قطعی شناسایی شد 
و 69نفــر از این بیمــاران در مراکــز درمانی تحت 
پوشش دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان بستری 

شده اند.
ســخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان 
اینکه طی ۲۴ ســاعت اخیر ۴۵ بیمــار بهبود یافته 
کرونــا از مراکــز درمانی ترخیص شــده اند، اضافه 
کرد: این در حالی اســت که هنوز ۳۸۲بیمار مبتا 
به کرونا در مراکز درمانی تحت پوشــش دانشــگاه 

علوم پزشکی اصفهان بستری هستند.
وی اضافه کرد: ۸۳ نفر از افراد بســتری در مراکز 
درمانــی تحت پوشــش دانشــگاه علوم پزشــکی 
اصفهان در بخــش مراقبت های ویــژه نگهداری 

می شوند.
نجیمی با اشاره به مرگ و میر هشت بیمار مشکوک 
به کرونا در مراکز درمانی تحت پوشــش دانشــگاه 
علوم پزشــکی اصفهان ابراز داشت: تاکنون تست 

سه نفر از این افراد مثبت کرونا بوده است.
وی افزود: رنگ بندی شهرستان مبارکه هنوز آبی 
اســت اما وضعیت شکننده است و با اندکی عادی 

انگاری وضعیت بحرانی می شود.

فرماندار مبارکه در جلسه مدیریت بحران شهرستان 
مبارکه که منصور شیشــه فــروش مدیرکل مدیریت 
بحران استانداری اصفهان نیز حضور داشت گفت: 
این عملیات در مسیر رودخانه شور و سلمان مبارکه، 
با همکاری شهرداری و آب منطقه ای شهرستان اجرا 

شده است.
اصغــر هدایت افزود: همچنین برای پیشــگیری از 
وقوع سیاب های فصلی مقررشــد تا یک ماه آینده 
پل هایی که در مســیر جاده ها قــرار دارند طراحی و 

بازسازی مجدد شوند.

حضور مدیرکل بهزیستی 
استان  اصفهان در مراسم 

عقد دختران خانه کودک و 
نوجوان  امیرالمومنین )ع(

شهرستان مبارکه، پیشتاز 
در تولید و پرورش قارچ

رئیس دفتر اداره اوقاف و امور خیریه 
مبارکه خبر داد:

آمادگی برای اجرای طرح 
»پدر معنوی« در بقاع مبارکه

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:
151بیمار جدید مبتال به کرونا 

در اصفهان شناسایی شد
مبارکه هنوز آبی است

آزاد سازی و بازگشایی ۶0 
کیلومتر از مسیر رودخانه زاینده 

رود در مبارکه

محمدتقی نقدعلی در نشســت علنی مجلس شــورای اســامی، طی 
تذکــری خطاب بــه رئیس جمهــور، وزرای نیرو، کشــور، اطاعات و 
رئیس ســازمان محیط زیســت، اظهار کرد: وضعیــت آب در اصفهان 
بحرانی اســت، رودخانه زاینده رود خشکیده و حوزه بحران زده زاینده 

رود مورد ستم های مضاعف واقع شده است.
وی افــزود: کشــاورزان هــر روز در تجمعات انبوه خود از مســئوالن 

تقاضا دارند تا به وضع نامناســب آن ها توجه کنند.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسامی تاکید کرد: وزیر 
نیرو به حوزه آبریز زاینده رود بدهکار اســت اما با وجود این بدهکاری، 
مجــددًا بارگذاری هــای جدیدی مانند بن بروجن را آغاز کرده اســت، 
رئیس سازمان محیط زیست بر اساس کدام ماک های محیط زیستی 
از یــک حوزه بحران زده کم آب قصــد دارد آب را به یک منطقه پرآب 

منتقــل کند بنابراین در تصمیم خود تجدیدنظر کنید.
نقدعلی تصریح کرد: بهشت آباد قرار بود برای 7۵۰ میلیارد مترمکعب 
آبی که به حوزه زاینده رود دارد برای یزد و تپه های ســامان برداشــت 
شــود، اما بدهی های خود را امروز پرداخت نکــرده اند و اکنون پروژه 

قانونی که مصوبه شــورایعالی آب را دارد متوقف کرده اند.
وی ادامه داد: آیا تجمع کشــاورزان شرق و غرب اصفهان باید به یک 
بحران تبدیل شود تا شــما مسئوالن ورود کنید؟ جای تأسف است که 
از نجابت مردم اصفهان سوءاستفاده می شود بنابراین تقاضا مندیم که 

رئیس جمهور شخصًا به این موضوع ورود کند.
نماینده مردم خمینی شــهر در مجلس شــورای اســامی خاطرنشان 
کــرد: نهادهــای مربوطه و امنیتی اوضاع خوبــی در اصفهان از حیث 

معیشتی و کشاورزان رقم نمی خورد.
حال باتوجه به صحبت ها وهشــدار های این نماینده مجلس باید توجه 
داشت که  به گزارش یکی از خبرگزاری های اصفهان )ایمنا( وضعیت 
میزان ذخیره و مصرف آب در منطقه مرکزی کشــور بویژه در اســتان 
اصفهان حاکیســت که پس از پشت سر گذاشتن کرونا و یا حتی قبل از 
آن، کم آبی، این چالش چند دهه دیار نصف جهان دوباره تکرار خواهد 

شــد و زنگ خطر آن باز هم به گوش خواهد رسید.
این روزها شــیوع ویروس کرونا و ابتــای مردم به بیماری کووید-۱9 
اصلی تریــن موضــوع و چالش در جهان و از جمله کشــورمان اســت 

تاکنون 6۲۵۸9 نفر در ایران به طور قطعی به ویروس کرونا مبتا شده 
و با فوت ۱۳۳ نفر در ۲۴ ساعت گذشته، فوت ناشی از این ویروس در 

کشور به ۳۸7۲ نفر رسید.
بســیاری از مفســران و تحلیلگران بر این باورند که این ویروس فراتر 
از موضوعــی پزشــکی بلکه چنــد وجهی اســت که اقتصاد، مســایل 
اجتماعــی، فرهنگــی و سیاســی را تحــت الشــعاع قرار داده اســت، 
فارغ از بررســی مــوارد نامبرده، یکی از موارد اصلــی در ایران و بویژه 
در منطقــه خشــک مرکز، کم آبی و خشکسالی هاییســت که طی دهه 
های متمادی گرفتاری های فراوانی را برای ســاکنان، محیط زیست 
و اقتصاد به وجود آورده اســت و بی تردید شــیوع کرونا و تاکید فراوان 
پزشــکان مبنی بر رعایت هرچه بیشــتر بهداشــت بر روی آن هم تاثیر 

خواهد داشت.
نگاهــی به آمار و ارقام مربوط بــه بارندگی ها در حوضه آبریز زاینده رود 
بعنوان اصلی ترین منبع آب اســتان های اصفهان، یزد و چهارمحال و 
بختیاری نشــان می دهد که کاهش حدود ۵۰ درصدی بارش ها و کم 
شــدن میزان ذخیره ســد زاینده رود به ما هشدار می دهد که از مصرف 

بی حســاب و کتاب و غیر عقانی آب بپرهیزیم.
در زمــان حاضر حجم ذخیره آب ســد زاینده رود حــدود ۴6۰ میلیون 
مترمکعب اســت و نشان می دهد حدود دو سوم سدی که یک میلیارد 

و ۴۰۰ میلیون متر مکعب ظرفیت دارد، خالیســت.
از آغاز ســال آبی جاری)مهر9۸( تاکنون میزان بارش ها در سرشــاخه 
هــای زاینده رود حدود یک هزار میلی متر و ۱6 درصد از میانگین بلند 

مدت)۴۴ ساله( کمتر بوده است.
آنطــور کــه مدیرعامل شــرکت آب و فاضــاب اصفهــان می گوید در 
روزهای آغازین سال نو که کرونا را با خود به همراه داشت مصرف آب 
بخش شــرب و بهداشت این اســتان افزون بر ۱۸ درصد در مقایسه با 

مدت مشابه سال قبل بیشتر شده است.
هاشــم امینی همچنین  در مصاحبــه خود گفت با ایرنا، این موضوع را 
هشــداری می داند کــه در صورت تداوم کرونا، ماه هــای گرم پیش رو 
برای مردم ســخت تر خواهد گذشــت، زیرا روند افزایشــی مصرف آب 
ســبب خواهد شــد که در تابســتان به مشــکل جدی برخورد کنیم که 
جلوگیری از آن مســتلزم مصرف بهینه و دور از ِاسراف این روزهاست.

به گزارش روابط عمومی شــهرداری جلســه مشترک شهردار و شورای 
اسامی شهر دیزیچه با فرماندار محترم شهرستان  جناب آقای مهندس 

هدایت در خصوص بررســی مشکات شهری و تقاضای شهروندان در 
حوزه های اجتماعی ،اقتصادی، فرهنگی و عمرانی شهر برگزار شد.

به گــزارش روابط عمومي شــهرداری ، ظهر امروز جلســه اي في 
مابین ،شــهردار،اعضاي شــوراي اســامي شــهر و مدیریت اداره 
توزیع برق شهرســتان در محل شــهرداري پیرامون بررسي مسائل 

مربــوط بــه منطقــه کارگاهــی و نحوه واگــذاری اشــتراک  برق و 
همچنیــن تامین روشــنایي کوچــه ها و خیابان هاي محات شــهر 

گردید. برگزار 
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تقدیر شهردار از دو بانوی شهر طالخونچه در قالب دل 
نوشته ای به یاد سردار دل ها

تقدیر رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان مبارکه 
از اطیابی شهردار شهر طالخونچه به پاس خدمات 

انجام گرفته در حوزه سالمت

جلسه شهردار با دادستان ، مسول بسیج ادارات و رئیس اداره 
بهزیستی شهرستان مبارکه در خصوص برخی از مشکالت موجود در 

سطح شهر طالخونچه

تقدیر شهردار و شورای اسالمی شهر و رئیس شبکه بهداشت 
و درمان شهرستان مبارکه از خیرین محترم ،جناب اقای 

ناصر اقابابایی و سرکار خانم ایران نژاد بابت اهدای یک 
دستگاه نوار قلب به درمانگاه شهر طالخونچه

تقدیر شهردار شهر طالخونچه از شرکت کنندگان 
در پویش هم گام با حاج قاسم

جلسه شهردار با رئیس بنیاد شهید و امور 
ایثارگران شهرستان مبارکه و تقدیر از شهردار 

طالخونچه بمناسبت ساخت یادمان شهدای گمنام

این پویش با موضوعات مقاله _نقاشی و کلیپ و با حضور 
۳۱ شــرکت کننده به مناسبت روز دانش اموز برگزار شد.

هــدف از اجــرای پویش هم گام با حاج قاســم شــناخت 
هرچــه بهتر نوجوانان و جوانان با ســیره و زندگی ســردار 

شــهید حاج قاسم سلیمانی بود که در پایان اثار برتر توسط 
شــهروندان عزیز انتخاب و توســط شــهرداری و شورای 
اسامی شــهر طالخونچه از کلیه شــرکت کنندگان تقدیر 

امد. بعمل 
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مدیرعامل فوالد مبارکه در نشست خبری اعالم کرد:
فوالد مبارکه از هرگونه تحقیق و تفحص استقبال می کند

تأمین گاز فوالد مبارکه به نصف رسیده است
حمیدرضا عظیمیان در مورد کاهش تأمین گاز موردنیاز 
در این شرکت گفت: مصرف گاز فوالد مبارکه در شرایط 
عادی روزانه ۱۰ میلیون مترمکعب است، ولی در شرایط 
فعلی، به علت سرما، نصف این میزان توسط شرکت گاز 
تأمین می شود و این باعث کاهش تولید در فوالد مبارکه 
شــده اســت. عظیمیان علت این کاهش تولید را عدم 
امکان جایگزینی سوخت های دیگر به جای گاز طبیعی 
در واحدهایی مانند واحد احیا مستقیم برشمرد و گفت: 
در این زمینه با مقام های اســتانی و کشوری مذاکراتی 
صورت گرفته تا از کاهش چشمگیر تولید به دلیل کاهش 

گاز موردنیاز در فوالد مبارکه جلوگیری شود. 
عظیمیان در ادامه خاطرنشان کرد: امسال قصد داریم 
به رکورد 7.۲ میلیون تن تولید در خود شــرکت فوالد 
مبارکه به عنوان شرکت مادر در گروه فوالد مبارکه دست 
پیدا کنیم و اگر محدودیت گازرســانی موجــود به درازا 
بینجامد، دست یابی به این هدف دور از دست خواهد بود.
در تعیین قیمــت ورق صددرصد تابع تصمیمات دولت 

هستیم
وی در مورد قیمت ورق گفت: ما در تعیین قیمت ورق 
صددرصد تابع تصمیمات دولت هستیم و شرکت فوالد 
مبارکه در این حــوزه منافع خاصی نــدارد. تا مردادماه 
که ســتاد تنظیم بــازار اجازۀ فــروش محصوالتمان را 
در بورس و همچنین در قالب سیســتم مچینگ داد، 
ما طبق ایــن روش پیش می رفتیــم و زمانی که نحوۀ 
فروش جدید اعام شــد، وزارت صمت تصمیم گرفت 
همۀ محصوالت ما در بورس عرضه شود. حتی تختال 
برای اولین بار در بورس به فروش رسید. فوالد مبارکه 
همچنان تابع این تصمیمات است و دستورالعمل های 
جدید را دقیقا اجرا کرده و در این خصوص تخلفی نکرده 

است. 
عظیمیــان در ادامه گفت: در چند هفتۀ اخیر، مجلس 
هم با هدف آرامش بازار فوالد طرحی آماده کرده، ولی 
ما معتقدیم اگر هر بخش به مسئولین اصلی آن سپرده 

شود، خودشان بهتر می توانند بازار را کنترل کنند.
عدم تأمین نیاز مصرف کنندگان نشان از اخالل 

در مدیریت مصرف است
عظیمیان دربارۀ مشکل عدم تأمین نیاز مصرف کنندگان 
فوالد گفت: اینکه چرا فوالد به دست مصرف کنندگان 
واقعی نمی رسد سؤال ما نیز هست، زیرا ما ۲۵ میلیون 
تــن محصوالت فوالدی در کشــور تولید می کنیم و با 
آنکه مصرف داخلی فقط ۱6 میلیون تن است، این بازار 
همچنان آشفته است. عدم تأمین نیاز مصرف کنندگان 
نشــان از اخــال در مدیریت مصرف اســت، نه تولید. 
ما محصولمــان را در بورس تحویــل می دهیم و حتی 
حمل ونقل هم با خریدار اســت. اتفاقات بعد از تولید در 
حیطۀ مســئولیت فوالد مبارکه به عنــوان تولیدکننده 
نیست. البته تاش هایی از سوی مجلس و دولت صورت 

گرفته و باید ببینیم نتیجه در نهایت چه خواهد شد. 
عظیمیان در پاســخ به نحوۀ تأمین سهمیۀ شرکت ها 
گفت: وزارت صمت بر اســاس ســامانۀ »بهین یاب«، 
برای هر شرکت سهمیه ای تعیین می کند. اگر شخص 
یا شــرکتی در بورس خرید کند، ما به میزان آن خرید، 
محصول تحویل می دهیم و اینکه ســهمیۀ شــرکتی 
افزایش یا کاهش یافته به فوالد مبارکه ارتباطی ندارد. 
تهیۀ فهرست سامانۀ بهین یاب و به روزرسانی آن در اختیار 

وزارت صمت است.
اجرای پروژه اســتراتژیک گوره-جاســک از 

افتخارات فوالد مبارکه است
مدیرعامــل فوالد مبارکــه درمورد طرح بومی ســازی 
تولید اســلب گازترش گفت: این پروژه توسط معاونت 
بهره بــرداری فوالد مبارکه طراحی شــد و با کمک دو 
گروه مشــاوران رومانیایی و کارشناسان مجرب وزارت 
نفت، در اقدامی ســه جانبه در سال گذشته به موفقیت 
نهایی رسید. ما توانستیم برای اولین بار اسلب گازترش در 
کشورمان تولید کنیم تا دستور مقام معظم رهبری برای 
پروژۀ استراتژیک گوره-جاسک به طول هزار کیلومتر به 

سرانجام برسد. 
حمیدرضا عظیمیان در این خصوص افزود: تاکنون 9۵ 
درصد از پروژۀ خط لولۀ انتقال نفت از گوره به جاســک 
اجرایی شــده و تا اواخر امســال یا اوایل ســال آینده به 

بهره برداری خواهد رسید. به سرانجام رسیدن این پروژه 
با مشارکت تأثیرگذار فوالد مبارکه یکی از افتخارات این 

شرکت است.
عظیمیان در ادامه یادآور شــد: تولید اســلب گازترش 
برای شرکت فوالد مبارکه چندان اقتصادی نیست، اما 
ازآنجاکه در نظــر گرفتن وظایف ملی و حاکمیتی جزو 
اولویت هــای فوالد مبارکه اســت، در این پروژه و تولید 

تختال های موردنیاز مشارکت داشته ایم. 
مدیرعامل فــوالد مبارکه در پاســخ به ســؤال یکی از 
خبرنگاران حاضر در نشست خبری دربارۀ جایگاه فوالد 
مبارکه در صنعت فوالد کشور گفت: فوالد مبارکه تمام 
حلقه های زنجیرۀ تولید را در اختیار دارد و ما در خانوادۀ 
فوالدســازان کشــور، به چشــم رقیب به یکدیگر نگاه 
نمی کنیم. همۀ ما اجزای کشور ایران هستیم و باید سعی 
کنیم با هم افزایی کشور را به مرتبه های بلندتری برسانیم.

نگاه های متعصبانه منطقه ای به صالح وحدت 
و امنیت ملی ما نیست

مدیرعامل فوالد مبارکه در ادامه گفت: ایران در ســال 
۱۳۵7 با یک میلیون تن تولیــد و ۴ میلیون تن واردات 
در جایگاه ۳۵ تولید فوالد جهان قرار داشــت. قطعا اگر 
همکاری همۀ دولت ها و مدیران کشــوری و اســتانی 
نبود نمی توانستیم بعد از ۴۰ سال به مقام دهم دنیا و به 
این حجم تولید برسیم و بتوانیم بین 9 تا ۱۰ میلیون تن 
صادرات انجام دهیم. این اتفاق با همدلی و همکاری رخ 
داده و تکرار اخبار مقایسه ای بین استان ها با نگاه های 
منطقه ای و متعصبانــه به صاح وحدت و امنیت ملی 

ما نیست. 
مدیرعامل فوالد مبارکه با اشاره به بومی بودن کارکنان 
این شرکت گفت: تقریبا همۀ کارکنان فوالد مبارکه بومی 
هســتند. همین طور در شرکت های دیگر در خراسان، 
هرمزگان و چهارمحال و بختیاری نیز همین طور است. 
شاید تنها تیم مدیریتی، یعنی در حد مدیرعامل یا اعضای 
هیئت مدیرۀ بعضی از شــرکت ها بومی نباشــند که در 

انتخاب آن ها صاحیت فردی ماک است.
تولید اسلب 300 میلی متری شاهکار دیگری از 

فوالد مبارکه
عظیمیان در زمینۀ تولید محصوالت جدید در این شرکت 
گفت: تولید فوالد مبارکه در یک حرکت گروهی در تمام 
ســال ها رو به جلو بوده است. در زمینۀ توسعه و اجرای 
پروژه ها هم همیشه پیشرو بوده و در حال حاضر نزدیک 
به 9 پروژه به مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان در دستور کار 
دارد. تولید محصول جدید یکی از مواردی اســت که ما 
بر آن تأکید داریم. فوالد مبارکه یکی از شاهکارهای خود 
را به بازار عرضه کرد و برای اولین بار در ایران اســلب با 
ضخامت ۳۰۰ میلی متر در فوالد مبارکه تولید شد. این 
کار با طراحی قالب خاص و تغییرات و ابداعاتی در بخش 
خنک کن و دیگر بخش ها توسط کارکنان این مجتمع 
صورت گرفت. نکتــۀ مهم دیگر درخصوص تولید این 
اســلب این بود که ما قبل از تحریم ها با شــرکت های 
خارجــی قرارداد بســته بودیــم که روی ماشــین های 
ریخته گری ۱ تا ۴ فوالد مبارکه اصاحاتی انجام شود تا 
بتوانیم فوالد با ضخامت های بیشتر تولید کنیم؛ بنابراین 
با این رخداد ما دیگر برای اصاح ماشــین ها به منظور 
افزایش ضخامت اسلب، نیازی به شرکت های خارجی 

نخواهیم داشت و دانش آن را کاما بومی کرده ایم.
از حق پرسش و پاسخ  و ظرفیت های قانونی 

مجلس استقبال می کنیم
مدیرعامل فوالد مبارکه در پاسخ به سؤاالت مطرح شده 

توسط یکی از نمایندگان مجلس در ماه های اخیر گفت: 
آقای موسوی الرگانی مثل همۀ نمایندگان مجلس حق 
پرسش و تحقیق راجع به تمام مسائل کشــور را دارند و 
می توانند از ظرفیت قانونی شــان اســتفاده کنند. ما به 
این سؤال ها پاسخ داده ایم. ایشان درخواست تحقیق و 
تفحص دادند که البته حق قانونی ایشان است. ما هم 
اعام کردیم اگر مجلس بخواهد تحقیق و تفحص کند، 
ما از آن استقبال می کنیم. ما آمادگی کامل داریم که با 
هزینۀ مجلس، یک بار دیگر از فوالد مبارکه حسابرسی 
 شــود و اگر احتماال اشکاالتی در آن وجود داشته باشد، 

برای بهتر شدن کار به ما گفته شود. 
وی در ادامــه افزود: این موارد در واقع ایراد و اشــکال 
اســت، نه تخلف مجرمانه. ما چند ماه پیش از این هم 
در اطاعیه ای اعام کردیم هرکس از هرگونه تخلف 
مجرمانه ای در هر سطحی از فوالد مبارکه مطلع است 
در اســرع وقت آن ها را در اختیار نهادهای نظارتی قرار 
دهد. هیچ کس هم در قانون اســتثنا نیست. اگر کسی 
چنین تخلفی مشــاهده کرد، باید اعــام کند و ما هم 

پاسخگو خواهیم بود.
انعکاس خارجی تحقیق و تفحص برای فوالد 

مبارکه مشکل ایجاد می کند
عظیمیان خاطرنشان کرد: چیزی که تا اآلن ما دیده ایم 
و منتشر شده تخلفی نبوده که نیاز به دخالت دستگاه های 
امنیتی و قضایی و قانونی باشــد. درواقــع مواردی بوده 
که به نظر دوســتان تخلف رسیده است. البته انعکاس 
خارجی این موارد برای فوالد مبارکه مشــکاتی ایجاد 
می کنــد، ولی باید ایــن موضوع را از دوســتانی که این 
موارد را مطرح کرده اند پرســید. به عنوان مثال، وقتی 
فوالد خوزستان در یک اقدام اشتباه یکی از خریدهای 
الکترودشان را شفاف سازی کردند، به فاصلۀ دو هفته 
مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا تحریم های جدیدی را 
برای فروشــندگان، تأمین کنندگان مالی، حمل ونقل، 
بندرها، باربری و... ایجاد کرد. ما به همکارانمان گفتیم 
شما به جای شفافیت، ناخواســته به همه لطمه زدید. 
باید در نظر گرفت که مواردی که مطرح می شود توسط 

دشمنان رصد می شود.
رصد آنالین میزان آالیندگی ها توسط سازمان 

محیط زیست
مدیرعامل فوالد مبارکه در پاسخ به سؤالی در خصوص 
سهم فوالد مبارکه در زمینۀ کاهش آالیندگی و حمایت 
از محیط زیست گفت: فوالد مبارکه جزو شرکت هایی 
اســت که میزان آالینده ها در آن به صورت آناین رصد 
می شود و تجهیزاتی که سازمان محیط زیست در نقاط 
مختلف شرکت نصب کرده اطاعات را به صورت برخط 
به سازمان محیط زیست تهران ارسال می کند. ما هم از 
این نظارت قوی بسیار خرسندیم و این گونه نیست که ما 
خودمان اطاعات را به سازمان محیط زیست بفرستیم. 
این ســازمان خودش روزانه اطاعــات را می گیرد. ما 
سرمایه گذاری های زیادی در خصوص کنترل آالینده ها 
در فوالد مبارکه انجام دادیم و حدود هزار میلیارد تومان 
طی ده سال گذشته در این بخش هزینه شده است. ما 
همچنین هزینه های زیادی برای بازچرخانی و تصفیۀ آب 
انجام دادیم و به این ترتیب هم مصرف آب را کم کردیم 
هم جلو آسیب به منابع زیرزمینی را گرفتیم. فضای سبز 
وسیع فوالد مبارکه و مجموعه فعالیت هایی که انجام 
می دهیم در راستای دغدغه این شرکت درزمینۀ حفظ 

محیط زیست است.
چشم انداز فوالد چابهار مطلقا مصرف داخلی 

ندارد
عظیمیان در پاسخ به آخرین وضعیت پروژۀ ۱۰ میلیون 
تنی فوالد چابهار گفت: فوالد چابهار با مدیریت ایمیدرو و 
مشارکت فوالد مبارکه، چادرملو، گل گهر و شرکت ملی 
فوالد ایران در مرحلۀ تأسیس است و مبالغ اولیۀ شرکت 
در حال پرداخت اســت و هیئت مدیرۀ آن تعیین شده و 
مشاوری برای این پروژه گرفته شده است. چابهار از بازار 
مصرف ایران دور اســت؛ بنابراین اولویتی که برای این 
منطقه در نظر گرفته شده این است که مواد اولیه از خارج 
بیاید و در یک پلنت ۱۰ میلیون تنی به محصول تبدیل 
شود و محصول پس از تولید صادر شود. اصل طراحی با 
این رویکرد به خاطر منابع گاز و برق و استراتژیک بودن 
جغرافیای چابهار بوده است. این پروژه در حال حاضر در 

مرحلۀ ثبت و تأسیس شرکت است.
نــورد گــرم شــمارۀ 2 در زمینۀ مصــرف آب 
کم مصرف ترین پروژۀ توسعه ای فوالد مبارکه 

است
عظیمیان در پاسخ به سؤالی درمورد ضرورت توسعۀ فوالد 
مبارکه خارج از استان اصفهان به دالیل زیست محیطی 
گفت: از 9 پروژۀ توسعۀ فوالد مبارکه فقط یکی از آن ها 
یعنی ابرپروژۀ نورد گرم شمارۀ ۲ در اصفهان است و سایر 
پروژه ها در خوزستان، هرمزگان، چهارمحال و بختیاری، 
یزد و خراسان رضوی تعریف شده است. مجوز پروژۀ نورد 
گرم شمارۀ ۲ هم قبا در دهۀ ۸۰ گرفته شده و در بین 
همۀ این پروژه ها به  لحاظ مصرف آب کم مصرف ترین و 
به لحاظ ایجاد آلودگی کم مســئله ترین است. این پروژه 
بسیار با شرایط زیست محیطی ســازگار است، زیرا آب 
مصرفی در این پروژه کاما بازچرخانی و تصفیه می شود.
عظیمیــان در ادامه به تحول دیجیتــال فوالد مبارکه 
پرداخــت و گفــت: ذوب آهــن اصفهان با نســل دوم 
تکنولــوژی کار می کنــد و فوالد مبارکه نســل ســوم 
تکنولوژی را در اختیار دارد. نســل چهارم تکنولوژی به 
معنای هوشمندسازی اســت و اگر سازمانی به شکل 
هوشمند اداره شــود، دستاورد بزرگی برای آن سازمان 
محســوب می شــود. فوالد مبارکه قصد دارد تا ســال 
۱۴۰۴ به یک کارخانۀ هوشمند تبدیل شود. نسل چهارم 
تکنولوژی کاهش هزینه ها و افزایش درآمد فوالد مبارکه 
را به همراه خواهد داشت. وی به اقدامات صورت گرفته 
در این خصوص اشاره کرد و گفت: با دانشگاه اصفهان 
قراردادی یک ساله منعقد شده تا مدیران فوالد مبارکه در 
این خصوص آموزش الزم را ببینند و به رهبران تحول 
دیجیتال این شرکت تبدیل شوند که یک ترم از این دوره 
گذشته است. همچنین ما مرکز نوآوری تحول دیجیتال 
در صنعت فوالد کشور را در پارک علم و فناوری دانشگاه 
تهران در یک محیط ۸۰۰ متــری احداث کرده ایم. به 
همۀ جوان ها در بخش IT و اتوماسیون اعام می کنم 
که بازار کار بسیار بزرگی برای همۀ آن ها ایجاد خواهد 

شد. 
خوشــبختانه شــیوع بیماری کرونا آسیب 
قابل توجهی بــه فوالد مبارکــه وارد نکرده 

است
مدیرعامل فوالد مبارکه در ادامه با اشاره به کمک های 
مجتمع به بیمارستان ها و دانش آموزان گفت: با توجه 
به شــیوع ویروس کرونا و تعطیل شدن مدارس، فوالد 
مبارکــه ۱6۰۰ عدد تبلــت به دانش آمــوزان اهدا کرد. 
همچنین فروش اکســیژن در فوالد مبارکه را متوقف 

کرده ایم و آن را در اختیار مراکز درمانی قرار داده ایم. 
عظیمیان در خصوص آســیب ناشی از شیوع بیماری 
کرونا به تولید و صادرات فوالد مبارکه گفت: شــرکت 
فوالد مبارکه در این خصوص آسیب اقتصادی ندیده، اما 
متأسفانه تعدادی از نیروهای خود را به علت کرونا از دست 
داده اســت. کاهش آمار صادرات فوالد مبارکه به دلیل 

توجه به بازار داخل و کاهش سهم صادرات بوده است. 
عظیمیان در خصوص طرح های آب رسانی گفت: در 
حال تأمین هزینۀ سد تنظیمی کوهرنگ ۲ به مبلغ ۵۰۰ 
میلیارد تومان هستیم که ۲۰۰ میلیارد تومان آن تاکنون 
پرداخت شده است. همچنین ســامانۀ دوم آب رسانی 
اصفهان در دست اقدام اســت که ۱۵۰ میلیارد تومان 
هزینۀ لوله آن را در اختیار مســئوالن قــرار داده ایم. در 
صــورت بهره برداری از این پروژه، آب شــرب اصفهان 

تأمین خواهد شد.

3

در آستانۀ 23 
دی ماه، سالروز 

افتتاح شرکت فوالد 
مبارکه، روز یک شنبه 
21 دی ماه، نشست 

خبری مدیرعامل 
شرکت فوالد مبارکه 

با حضور بیش از 
پنجاه نفر از اصحاب 

رسانه برگزار شد. 
حمیدرضا عظیمیان، 

مدیرعامل شرکت 
فوالد مبارکه، در 
این نشست که با 
حضور معاونان و 

مدیران این شرکت 
برگزار شد، به 

سؤاالت خبرنگاران 
رسانه های مختلف 

پاسخ داد.
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برای نخستین بار در کشور انجام شد:
تولید تختال با ضخامت 300 میلی متر در فوالد مبارکه

دبیر کمیتۀ پدافند غیرعامل شرکت فوالد مبارکه:
قدردانی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور از مدیرعامل فوالد مبارکه

مدیرعامل فوالد مبارکه:
برای ساخت مجموعۀ ورزشی المپیک نقش جهان ظرف مدت 5 سال آماده ایم

معاون بهره برداری شــرکت فوالد مبارکه با اشاره به 
مزیت های این نوع محصول در گفت وگو با خبرنگار 
فــوالد گفت:در دو ســال اخیر با تولیــد تختال های 
ویژۀ تولیــد لوله های محیط نفــت و گازترش به این 
نتیجه رســیدیم که اگر بتوانیم ضخامت تختال را در 
ماشین ریخته گری شــمارۀ۵ افزایش دهیم، بخشی 
از نگرانی ها و مشکات کیفی که بعضا در تختال ها 
وجود دارد، با افزایش ضخامت به صورت طبیعی رفع 

خواهد شد.
مختار بخشــیان با تأکید بر اینکه بســیاری از عیوب 
داخلی تختال ها، ازجمله ترک های ریز یا جدایش، در 
زمان نورد مشخص می شــوند، افزود: طبیعی است 
که هرقدر ما ضخامت را بیشــتر کنیــم بعد از انجام 
عملیات نورد، به دلیل اینکه باید ضخامت بیشــتری 

کم شود، این عیوب برطرف می شوند.
وی بــا بیان اینکه دانش و تجربۀ این کار کاما بومی 
اســت تصریح کرد: این دســتاورد خبر خوبی به ویژه 
برای صنایع نفت و گاز کشور و پروژه های آتی خواهد 
بود. از این پس کشــور ما به راحتــی می تواند این نوع 
تختــال را تولید کند و اگر نگرانی یا تردیدی در زمینۀ 
پروژه های نفتی و گازی وجود داشــته باشــد، از این 

پس به طور کامل برطرف خواهد شد.
به گفتۀ بخشــیان، بخشی از این تختال ها باید برای 
انجام عملیات نورد به شــرکت اکسین اهواز منتقل 
شــود تا پس از عملیات نورد، به انــواع ورق موردنیاز 
در تولیــد لوله ها و مخازن نفــت و گاز تبدیل گردد و 
این دســتاورد خبر خوبی برای صنعــت فوالد و لوله 

کشور است.
وی هــدف اصلــی از این اقــدام را افزایــش کیفیت 
و اطمینــان از دســت یابی بــه کیفیــت مطلــوب در 
محصوالت مورداستفاده در صنعت نفت و گاز عنوان 
کرد و افزود: در کنار این اقدام، دانش فنی تولید این 

محصوالت در کشور نهادینه و زمینۀ افزایش کمیت 
محصول با افزایش دبی متریال فراهم شد.

معاون بهره برداری فوالد مبارکه گفت: این دستاورد 
با همــکاری بخش های مختلف از جملــه کارکنان 
تولید، تعمیرات، تعمیــرگاه مرکزی، واحد متالورژی 
و روش هــای تولید و امور مهندســی با محوریت تیم 
ریخته گری به ســرانجام رســید و شایســتۀ قدردانی 

است.
در همیــن خصــوص مدیــر ناحیــه فوالدســازی و 
ریخته گری مداوم شــرکت فوالد مبارکه گفت: یکی 
از رســالت های شــرکت فوالد مبارکه در سال های 
گذشــته تأمین حداکثری نیازهــای داخلی و تنوع در 
زمینــۀ محصوالت فــوالدی بوده اســت. در همین 
زمینه، متخصصان شــرکت فوالد مبارکه با توجه به 
اعام نیاز کشــور به تولید تختال بــا ضخامت ۳۰۰ 
میلی متر، بر آن شدند که مقدمات الزم را برای تولید 
این محصول فراهم آورند و طی یک پروژۀ تخصصی 
شش ماهه، تولید این محصول را که تاکنون در کشور 

صورت نگرفته به سرانجام برسانند.

غامرضا ســلیمی افزود: در راســتای اجــرای این 
پروژه، تیمی از کارشناســان داخلی شــرکت تشکیل 
و هــر گــروه در زمینه هــای تخصصی خود شــروع 
بــه فعالیت کــرد و نتیجۀ این تــاش تولید تختال با 

ضخامت ۳۰۰ میلی متر در فوالد مبارکه بود.
وی در ادامــه گفــت: نظــر بــه اینکــه ماشــین ۵ 
ریخته گری طبق طراحی اولیه، حداکثر توانایی تولید 
تختال با ضخامت ۲۵۰ میلی متر را داشت، اقدامات 
اصاحی و تغییرات موردنیاز بــرای ارتقای ظرفیت 

این ماشین صورت گرفت.
ســلیمی ضمن قدردانی از زحمــات همۀ همکارانی 
که در این زمینه همکاری کردند، خاطرنشــان کرد: 
در شــروع این پروژه، چالش هــای متعددی ازجمله 
مــوارد تولیدی، مکانیکی و بــرق و ابزار دقیق پیش 
روی ما قرار داشت، اما به یاری خداوند و تاش های 
خالصانۀ همکاران متخصص واحد ریخته گری، همۀ 

این موارد رفع و محصول نهایی تولید شد.
مدیر ریخته گری مداوم فوالد مبارکه نیز با اشــاره به 
اقدامات صورت گرفتــه در زمینۀ تولید این محصول 

گفــت: در پروســۀ ریخته گــری پیوســتۀ تختال در 
فراوانــی  پارامترهــای  ریخته گــری،  ماشــین های 
تأثیرگذار اســت. نکتــۀ مهم در این زمینه محاســبۀ 
جدول هــای مربوط به خنک ســازی اولیــه و ثانویۀ 
ماشــین ریخته گری و محاسبۀ دقیق نقطۀ انجماد با 
توجه به تغییر ضخامت تختال اســت که کلیۀ موارد 
فوق به صورت کاما تخصصی محاسبه و انجام شد.
قاســــم خوشـــدل پور افــــزود: گروه مکانیک نیز 
محاسبــــۀ جــدول گــپ سگمنــــت ها بــر مبنای 
ضخامــت ۳۰۰ میلی متــر را بــر عهده داشــت و با 
محاسبات دقیق و تغییر در سیستم های هیدرولیک، 
فشــار هیدرولیکی الزم برای تولیــد این محصول را 
فراهم ســاخت. در ادامه نیز با تهیۀ نقشه و پیگیری 
ساخت سری شمش بدلی جدید این مورد را رفع کرد.
رئیس تولید و تعمیرات ماشــین شمارۀ ۵ ریخته گری 
نیز در ادامه خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه ماشین 
ریخته گری شــمارۀ ۵ برای حداکثــر ضخامت ۲۵۰ 
میلی متر طراحی شــده بود چالش اصلی پیش روی 
تیم برق و ابزار دقیق محاســبۀ نیروی گشــتاور الزم 

جهت حرکت تختال بود.
محمــد فخــری در ادامه گفــت: به دلیــل عمودی 
بودن قــوس ماشــین ریخته گری شــمارۀ۵ و تغییر 
مداوم شــیوۀ کاری موتورهای سگمنت های ماشین 
از موتــوری بــه ژنراتــوری و درگیــری بیش ازپیش 
مقاومت های حالت ترمــزی در درایوهای الکتریکی 
موتورهــای  الکتریکــی  پارامترهــای  آن  به تبــع  و 
ســگمنت های خــط و قابلیت هماهنگــی و باالنس 
نیروی گشتاور اعمال شــده به نقاط مختلف را طلب 
می کرد که با انجام فعالیت های مداوم کارشناســی، 
پیاده سازی شرایط مذکور با دانش بومی کارشناسان 
واحــد ریخته گری در نهایت، امــکان تولید تختال با 

ضخامت ۳۰۰ میلی متر فراهم شد.

در پی دریافت این لوح تقدیر، دبیر کمیتۀ پدافند غیرعامل و مدیر 
حراســت فوالد مبارکه در تشــریح اقدامات فوالد مبارکه در این 
حوزه گفت: پیشــبرد اهداف دفاعی و پایــداری همگام با رونق 
و جهــش تولید در شــرکت فوالد مبارکه موجــب موفقیت این 
مجموعه در بخش پدافند غیرعامل کشور شده است. خوشبختانه 
با تدابیر خردمندانه و همت واالی مدیریت و کارکنان شرکت که 
رزمندگان جبهۀ صنعت محسوب می شوند، تمامی سیاست ها، 
برنامه ریزی ها و هدایت سازمانی در این زمینه مطابق با معیارهای 
امنیت ملی و مؤلفه های دفاعی کشــور تنظیم شده و همچنین 
ماحظات فنی و مهندسی پدافند غیرعامل در طرح ها، عملیات 
اجرایی و بهره برداری فرایندهای تولید تحقق یافته اســت تا این 
سرمایۀ بزرگ را در برابر تهدیدهای طبیعی و آنچه ساختۀ دست 

بشر است، آماده و مصون نگه دارد.
کریم فخارزاده در خصوص ســاختار کمیتۀ پدافند غیرعامل در 
فوالد مبارکه اظهار داشت: در این ساختار مدیرعامل و عالی ترین 

مقام سازمان به عنوان رئیس کمیته، مدیر حراست به عنوان دبیر 
و تمامی معاونان به همراه مدیر بهداشت حرفه ای و محیط زیست 
)HSE( و فرمانــده بســیج کارخانــه به عنــوان اعضای کمیته 
حاضرند. همچنین این ساختار دارای یک نفر کارشناس مدیریت 
در مقام هماهنگ کنندۀ درون و برون سازمانی است که مسئولیت 
پیونددهــی و هم افزایی قرارگاه هــا و کارگروه تخصصی پدافند 

غیرعامل )در حال تشکیل( با سلسله مراتب باالدستی کشوری 
را به عهده دارد.

وی دربــارۀ آنچه اهمیت توجه به پدافند غیرعامــل را در فوالد 
مبارکه دوچنــدان می کند، گفت: فوالد مبارکــه مولود انقاب 
اسامی است و در شرایط بسیار سخت در دوران جنگ و تحریم 
ساخته شده است. امروز حفظ فوالد مبارکه از اهداف اصلی پدافند 

غیرعامل است. 
مدیر حراســت فوالد مبارکه در ادامه خاطرنشان کرد: بحران و 
جنگ به عنوان عوامل همیشه حاضر در حیات بشری، تدابیر و 
اقدامات کشورهای پیشرفته پس از جنگ جهانی اول در بخش 
پدافند غیرعامل، شرایط استراتژیک خاورمیانه و کشور در منطقه 
و جهــان، تأکید رهبر معظم انقاب اســامی بر بخش پدافند 
غیرعامل و حفاظت از زیرساخت های کشور از مهم ترین عوامل 
هستند. از دیگر عواملی است که باعث شده فوالد مبارکه همواره 
اجرای دســتورالعمل های پدافند غیرعامــل را الزم االجرا بداند 

می توان به این موراد اشــاره کرد: استقرار شرکت فوالد مبارکه 
در ردیف تهدیدات و تحریم های دشــمن، نقــش ویژه و جایگاه 
عالی شرکت در عرصۀ داخلی و خارجی صنعت فوالد، اهمیت 
فوالد مبارکه به عنوان مولود انقاب اسامی و یکی از مهم ترین 
زیرســاخت های اقتصادی و تولیدی کشور، تأکید رئیس هیئت 
عامل سازمان ایمیدرو در بخش پدافند غیرعامل و تأکید مدیریت 

عالی شرکت در این حوزه.
گفتنــی اســت در متن این لوح که به امضای ســرتیپ پاســدار 
غامرضا جالی رئیس ســازمان پدافند غیرعامل کشور رسیده 

است چنین آمده است:
شــکوفایی، بالندگی و اســتحکام درونی مؤلفه های قدرت ملی 
نظام مقدس جمهوری اسامی ایران، مرهون زحمات بی وقفه 
و مجدانه بزرگوارانی چون جنابعالی اســت که با تکیه بر ایمان و 
روحیۀ جهادی در عرصۀ اعتــای پدافند غیرعامل و آموزش و 
فرهنگ سازی مفاهیم و اصول آن گام های ارزنده ای برداشته اید. 

حمیدرضا عظیمیان افزود: امروز از سردیس شخصیتی رونمایی 
می کنیم که حفظ استقال و امنیت کشور برایش مهم بود و ما نیز 
باید جایگاه کشــور را براساس اهداف و آرمان های این شهید ارتقا 

بخشیم.
وی گفت: پروژه های ورزشــی زیادی در نقاط مختلف کشور اجرا 
شــده، اما هنوز نتوانسته ایم مجموعۀ ورزشی در حد المپیک ارائه 
کنیم. از این رو بارها اعام کرده ایم اگر تمام مساحت ۳۰۰ هکتاری 
اطراف ورزشگاه در اختیار ما قرار بگیرد، مجموعۀ ورزشی المپیک 
را خواهیم ساخت؛ به طوری که قابلیت برگزاری بازی های ملی در 
همۀ رشته های ورزشی و حتی قابلیت برگزاری بازی های آسیایی 

را داشته باشد.
عظیمیــان در بخش دیگری از ســخنان خود، ســالگرد افتتاح 
شــرکت فوالد مبارکه را تبریک گفت و با بیان اینکه شرکت های 
زیــادی زیرمجموعۀ گــروه فوالد مبارکه اند گفت: خوشــبختانه 

تمامی شرکت های این مجموعه در راستای تحقق مسئولیت های 
اجتماعی خود اقدامات ارزشمندی انجام داده اند.

محمدرضا ساکت، مدیرعامل باشگاه فوالد مبارکۀ سپاهان نیز در 

این مراسم خاطر نشان کرد: انتظار مردم برای ورزشگاه نقش جهان 
۳۰ سال به درازا کشید، اما درنهایت با پیگیری مدیران شرکت فوالد 
مبارکه، امروز بزرگ ترین ورزشگاه مسقف پس از انقاب ساخته شده 

و به بهره برداری رسیده است و این حرکت در مسیر مسئولیت های 
اجتماعی فوالد مبارکه است. تبلور عظمت و بزرگی فوالد مبارکه را 
در حوزۀ مسئولیت های اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی، ارزش های 

دفاع مقدس و... دیده ایم و امروز آن را در عرصۀ ورزش می بینیم.
مدیرعامل باشگاه فوالد مبارکۀ سپاهان در خصوص آیین رونمایی از 
سردیس سردار سلیمانی تصریح کرد: باشگاه فوالد مبارکۀ سپاهان 
سردیس قهرمان ملی کشور را که الگوی همۀ قهرمانان ورزشی، 
سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و هسته ای ماست، در این ورزشگاه 
به یادگار خواهد گذاشت تا این فرد بزرگ الگویی برای ورزشکاران 

باشد.
در پایان این مراسم، ضمن رونمایی از سردیس سردار شهید حاج 
قاسم سلیمانی به مناسبت سالروز افتتاح شرکت فوالد مبارکه، مدال 
سپاس باشگاه فوالد مبارکۀ سپاهان به مدیرعامل و ۴ نفر از کارکنان 

این شرکت اهدا شد.
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با اتکا بر دانش 
و همت مدیریت، 

کارکنان و 
کارشناسان فوالد 
مبارکه و با هدف 
تأمین حداکثری 

محصوالت موردنیاز 
لوله های انتقال 

نفت و گاز، برای 
نخستین بار در 
کشور، تختال 

با ضخامت 300 
میلی متر تولید شد.
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بررسی مسائل و مشکالت حوزه آب و فاضالب شهر 
کرکوند در جلسه شورای اسالمی شهر 

 شهردار مجلسی:
بهره برداری از چندین پروژه عمرانی و رفاهی در دهه 

فجر با اعتباری بالغ بر ۲0میلیارد ریال در شهر مجلسی

جلسه شورای اسامی شهر کرکوند با حضور مهندس کفعمی 
شهردار ، مهندس رحمانی معاون عمرانی شهرداری و مهندس 
یادگاری مدیریت محترم امور آب و فاضاب شهرستان مبارکه 

و تعدادی از کارشناسان فنی آن اداره برگزار گردید . 
با توجه به مسائل و مشــکات موجود در حوزه آب و فاضاب 
شــهر کرکوند ، شــهردار و شورای اسامی شــهر با دعوت از 
مدیریت محترم امور آب و فاضاب شهرستان برخی از دغدغه 
ها و مطالبات عمومی همشــهریان گرامی را با ایشــان مطرح 

نموده و خواستار رفع آنها گردیدند.
از جمله ی این موارد درخواست انجام شبکه فاضاب محات 
شــهر در اسرع وقت ، احداث ایستگاه پمپاژ فاضاب محات 
شــهر ، درخواســت ارائه اهداف و برنامه های آن سازمان طی 
ســالهای آتی در شهر کرکوند برای جلوگیری از دوباره کاری و 
هزینه های مضاعف ، پیگیری توافقات انجام شده در سنوات 
گذشته برای احداث منبع ذخیره آب در شهر کرکوند ، توضیح 
در خصوص چگونگی واگذاری انشعاب در محات جدید شهر 
با تراکم باالی ساختمانی و ... بود که توسط شهردار و اعضای 
شورای اسامی شهر کرکوند مطرح گردید و مهندس یادگاری 

در خصوص هر کدام از موارد توضیحاتی را ارائه نمود . 
مدیر امور آب و فاضاب شهرســتان مبارکه با تقدیر و تشکر از 
همکاری و تعامل شــهرداری و شورای اسامی شهر کرکوند 

با آن اداره به منظور اجرا ، واگذاری انشــعاب و بهره برداری از 
شبکه فاضاب شهری خاطرنشان کرد تاکنون بیش از ۲۱۰۰ 
انشعاب فاضاب به شهروندان کرکوند واگذار گردیده و حدود 
۴۵ کیلومتر شبکه فاضاب در شهر کرکوند اجرا شده و مقدار 
۳ کیلومتر دیگر باقی مانده است که ۱۰۰۰ متر آن در محات 
ســورچه پایین، ســیاهبوم و خیرآباد ، ۱۰۰۰ متر در کرکوند و 
۱۰۰۰ متر نیز مربوط به ایستگاه پمپاژ فاضاب محات شهر 

است . 
ایشــان در ادامــه در خصوص تکمیل ۳۰۰۰ متــر باقی مانده 
بیان نمود : قســمتی از این پروژه ها به مناقصه گذاشته شده و 
قســمتی نیز در حال تامین اعتبار است و در خصوص ایستگاه 
پمپاژ فاضاب محات شهر  مشکات مربوط به کاربری زمین 
حل شــده و در مرحله برآورد اداره برق برای تامین برق کلکتور 

ایستگاه می باشد .

اسانی شــهردار شهر مجلســی  در این نشست خبری که 
حضور جمعی از خبرنگاران شهرستان مبارکه برگزار گردید 
اظهار کرد:با تعامل شورای شهر مجلسی و شرکت عمران 
شــهر مجلسی توانستیم پرداخت حقوق کارگران را به روز و 
قســمت عمده ایی از بدهی های معوقه مطالبات این قشر 

زحمتکش راتسویه کنیم
اســانی گفت:یکی از پروژه های مهــم که قبا تصادفات 
وحوادث بســیاری در ورودی حادثه خیز مجلسی داشتیم را 
با تعامل با شــرکت فوالد مبارکه و نصب عائم راهنمایی و 
رانندگی و اجرای نیوجرســی ایمن کردیــم که درصد قابل 
توجهــی از این حــوادث وتصادفات جاده ایــی در این نقطه 

کاهش پیداکرد.
شــهردار شهرمجلســی اضافه کرد خوشــبختانه توانستیم 
تعداد۵دســتگاه اتوبوس و مینی بوس خریداری  کرده و به 

ناوگان حمل و نقل عمومی شهر اضافه کنیم.
 دربخــش دیگری ایشــان اظهــار کرد:متاســفانه یکی از 
نگرانی های گذشــته در این شــهر بحث کمبود تجهیزات 
آتش نشــانی بود که باالبر تلســکوپی و مفصلــی با مکانیزم 
پــرش آب در کابیــن جهــت اســتفاده در اطفــا حریــق 
ســاختمانهای بلند مرتبه تا ارتفاع ۲۰ متر توسط شهرداری 
و شورای شهر مجلسی خریداری شد و دراختیار مرکز آتش 

نشانی شهرداری قرار گرفت.
اســانی گفت:در بخش خدمات شــهری خرید ۵دستگاه 
ماشــین آالت خدماتی شامل خاور پرس زباله ، پیشرو آتش 
نشانی ، تراکتور بیلی ، ماشین حمل اموات ، دستگاه جدول 

شور خیابانی را در دســتور کار قرار دادیم وموفق شدیم این 
دستگاه ها وماشــین آالت مربوطه به فعالیت های خدماتی 
شهر را خریداری ودراختیار خدمات شهری شهرداری قرار 

دهیم. 
 شــهردار مجلســی  بیــان کرد یکــی دیگر از پــروژه های 
ساختمانی، مهمانسرای شــهرداری میباشدکه با اعتباری 
بالغ بر ۴میلیارد ریال ســاماندهی، تکمیل و در دهه مبارک 
فجر بــه بهره برداری می رســدوهمچنین به پاس زحمات 
نیــروی انتظامی و تجلیل از شــورای شــهر میدانی به نام 

میدان ناجا و میدان شورا به زودی افتتاح می گردد.
همچنیــن در ایــن نشســت مشــترک خبــری  مجیــدی 
مدیرعامل شــرکت عمران در اظهارات خــود بیان کرد:در 
خصوص پروژه های آماده افتتاح شامل:ســاختمان سرای 
محله-توســعه ســاختمان مدرســه ارمغان-آماده ســازی 
ســاختمان مــوزه شــمالی میــدان کوثر-تامین روشــنائی 
بلوارهای سعیدی،میرمیران،بهار دوم،سهیل-آماده سازی 

پارک محله دانش ،ارائه گزارش نمودند
 رئیس شرکت عمران شهر مجلسی همچنین در خصوص 
آغــاز عملیات ۱۰ کیلومتر اولیه قطار حومه ای شــهر جدید 
مجلســی به فــوالد مبارکه و کان شــهر اصفهان توســط 

شرکت عمران ارائه گزارش نمودند.
در ادامه آقای اسانی شــهردار در راستای اقدامات انجام 
شــده در مدیریت شهری این شــهر و تعامل شرکت عمران 
و شــهرداری در به رسیدن به اهداف نهائی و مشترک ایراد 

سخن نمودند

جناب آقای  محمد شفیع زاده
انتصاب شايسته جناب عالی بعنوان رئیس اداره آموزش وپرورش شهرستان 
مبارکه را تبريك عرض مي نمايم.   رجای واثق داريم حضور شــما دراين 
مســئولیت بعنوان خادمي صديق و واليتمدار با کوله بار گرانی از تجربه ؛ 
نويد بخش نشاط و تحرك بیش از پیش ان مديريت محترم خواهد گرديد. 
دوام توفیقات و مزيد عزت و سالمت جناب عالی را از جهاندار جان آفرين 

مسالت دارم.

موسسه فرهنگی هنری سبحان
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کارت دانشجويی متعلق به آقای عباس مومن بیک خولنجانی با شماره ملی 
5410080815 و شماره دانشــجويی 9661102 متعلق به موسسه آموزش 
عالی دانش پژوهان پیشرو مفقود گرديده  و فاقد هر گونه اعتباری می باشد. 
از يابنده تقاضا می گردد کارت را به صندوق پستی به شماره  816551475 

ارسال نمايد.

آگهی مفقودی

جلسه بررسی مسائل شهرستان مبارکه در حوزه های راهداری ، بنیاد مسکن و 
مدیریت بحران

بیانه نماینده شهرستان مبارکه در خصوص طرح تحقیق وتفحص از فوالد مبارکه 
واقع در شهرستان مبارکه

جلسه مشترک شهردار ، رئیس و اعضا شورای اسالمی شهر و هیات 
مدیره شرکت عمران شهر مجلسی با ریاست بنیاد شهید و امور 

ایثارگران شهرستان

بهسازی رفیوژ میانی بلوار ارم به طول 500متر و عرض ۶متر 
شامل)عملیات بتن بری به قطر 1۲سانتیمتر-ایجاد باغچه های 

گل فصل و پخش شن رنگی ( توسط شهرداری مجلسی

مهندس منصورشیشــه فروش مدیرکل بحران اســتانداری 
اصفهــان گفت : در دی ماه ســال جاری به دلیل اســتقرار 
یک توده هوای پرفشــار و ســرد ، روز هــای آالینده زیادی 
را داشــتیم که در ۲۰ســال گذشــته بی ســابقه بوده است و 
درهمین راستا ، ۲۱۵7 واحد صنعتی در استان پایش شد که 
۵۲ مورد از صنایع آالینده توسط محیط زیست پلمپ شدند.

وی در ادامــه افــزود : از حدود ۴هزار کیلومتــر از رودخانه 
های اســتان اصفهان تقریبا در ۲هزار کیلومتر آن مطالعات 
تعیین حریم و بســتر انجام شده و مشخصات آن به دستگاه 

ها اباغ گردیده است.
مهندس شیشــه فروش همچنین تصریح کــرد : به منظور 
کنترل ســیاب ، حدود 6۰کیلومتر از مسیر رودخانه زاینده 

رود )رودخانــه شــور و ســلمان ( با نظــارت مدیریت بحران 
شهرستان و همکاری شهرداری و آب منطقه ای شهرستان 
آزادســازی و بازگشایی شــدکه نقش موثری درهدایت ودفع 
آبهــای ســطحی وجلوگیری ازخســارت درمواقع ســیل را 

بهمراه خواهد داشت .
مهنــدس اصغر هدایت فرماندار مبارکه نیز در این جلســه با 
بیان اینکه بنیاد مســکن ۱۰۲ واحد مســکونی در روستای 
بداغ آباد ایجاد کرده اســت ، گفت : طرح ورودی روســتای 
بداغ آباد از ســمت شهرســتان لنجان نیاز به بازنگری دارد 
و بــا انجــام مطالعات ، بنیاد مســکن بــرای برطرف کردن 

مشکات آن سریعا اقدام نماید.
وی در ادامــه افزود : با توجه به اینکــه اجرای طرح تقاطع 

غیر همســطح جاده قلعه حکیم متوقف شده است، بایستی 
در ادامــه اجــرای آن بازنگری صــورت پذیرد تــا با حداقل 
آزادسازی بتوانیم در راستای اجرای این پروژه به عنوان رفع 

یک مکان پرحادثه اقدام نمائیم .
مهنــدس هدایــت در ادامــه اظهــار داشــت : همچنین به 
منظور پیشــگیری از وقوع ســیاب های فصلی شهرداری 
هــا ، اداره ی راه ، جهاد کشــاورزی و بنیاد مســکن مکلف 
شدند با همکاری امور آب و منابع طبیعی یک بار دیگر همه 
مســیرهای باالدست را بررســی کرده و اجرای طرح های 
آبخیزداری ساماندهی شده و پل هایی که در مسیر جاده ها 

قرار دارند ،بازرسی والی روبی مجدد شوند .
وی افزود : در طرح شهید سلیمانی وقرارگاههای حافظان 
سامت به عنوان یک اقدام بسیار بزرگ ، بیش از 9۳ درصد 
از جمعیت شهرستان در غربالگری شدند که یک موفقیت و 

افتخار برای شهرستان مبارکه است.

ذکر چنــد نکته کوتاه درخصوص شــفاف ســازی رای خود 
پیرامون طرح تحقیق وتفحص از شرکت فوالدمبارکه واقع در 

شهرستان مبارکه به مردم شریف شهرستان
قانون گــذاری و نظــارت بر اجــرای قوانین دو رســالت مهم 
نمایندگان مجلس است و قانون  اساسی به نمایندگان اختیار 
داده تا در راســتای ایفای وظایف خود ؛ مسئوالن اجرایی، را 
مورد تذکر یا ســوال یا استیضاح قرار داده و یا برای تحقیق و 
تفحص از دســتگاه یا ارگانــی تصمیم بگیرند. مجلس طبق 
قانــون، حق تحقیــق و تفحص را داشــته و مجموعه فوالد 
مبارکه یا هر مجموعه دیگری هم استثنا نیست، چنین اقدامی 
در چارچوب پیگیری مســئولین برای رانت زدایی جای تقدیر 

دارد.
اما به اطاع می رسانم که این جانب به عنوان خادم شما مردم 
شــریف،برای تصمیم رای ممتنع در طرح تحقیق و تفحص 

فوالد مبارکه دالیلی دارم که به شرح زیر می باشد
۱- بــا وجود آنکــه تحقیق و تفحص امری پســندیده و الزم 
است اما با اهانت به هر شخص یا گروهی در هر گوشه ای از 
کشور عزیز واسامی که تابع قانون جمهوری اسامی گردهم 

زندگی وکار می کنند قبل از اثبات قانونی مخالفم.

۲- روند تصویب تحقیــق و تفحص تاکنون در ادوار مختلف 
مجلس موثر نبوده و نیســت، اینکه از ادوار گذشــته مجلس 
تاکنون بیشتر از ۳۰۰ طرح تحقیق وتفحص مصوب شده ولی 
کمتر از ده درصد ازاین تعداد، منجر به صدور حکم واجرا شده 

است گواه محکمی بر این ادعاست.
۳-مبحث مهم دیگر که به عنوان یک اشــکال بزرگ به این 
موضوع وارد اســت، مربوط است به نحوه رسانه ای کردن، و 
بیان و انتشار ادعاهای مختلف، برای تفحص در عملکرد یک 
شرکت یا سازمان و موسسه ای، بدون گرفتن نتیجه براساس 

تجربیات طرحهای تفحص قبلی، خروجی این گونه تحرکات 
نتیجه ای جز آب به آسیاب دشمن ریختن و تهیه بهانه جهت 

مانور شبکه های تبلیغاتی برعلیه نظام و کشور نخواهد بود.
به اطاع مردم شریف شهرســتان می رسانم خادم خودتان 
در مجلــس، پیگیــر این حــق قانونی مطالبه و شــفافیت در 
موارد مطرح شــده اخیــر در حوزه این مجموعــه )به عنوان 
نماینده شهرســتان میزبان فوالد مبارکه و دارای بیشــترین 
تعامات بــا این صنعت( ازطریق دســتگاه های متولی بوده 
وخواهم بود ولی ضربه زدن به اصل موجودیت این شــرکت 
بزرگ اقتصادی بدون برنامه حســاب شده جهت بازرسی از 
این شــرکت باعث خواهدشد دود آن به چشم مردم منطقه و 
کل مملکت و ســهامدارن این شرکت برود و سودی نخواهد 
داشت والزم است بدانیم فقط دالالن از این آب گل آلود بهره 

خواهند برد.
معتقدم ادعاهای فســاد مالی و یا طرح ســوال در خصوص 
هرگونــه تخلف در فــوالد مبارکه، بایســتی از طریق مراجع 
قضایی و ســازمان بازرســی پیگیری شود و مســئوالن این 
شــرکت نیز پاســخ دهنــد، و اعــام می کنم مردم شــریف 
شهرســتان مبارکــه، به عنــوان میزبان اصلــی این صنعت 

بزرگ ملی و با پســوند مبارکــه و با تعامات مفید و مضر زیاد 
با این صنعت طی سالیان، درخواست پاسخ از مراجع قضایی 
وبازرسی درخصوص این ابهامات وادعاها هستند و از سوی 
دیگر، سازمان حسابرسی مســئول رسیدگی به حساب های 
این شــرکت بوده و نتیجه بررسی تمام اطاعات حسابداری 
که در شرکت فوالد مبارکه ثبت می شود به سهامداران اعام 
می گردد.لذا الزم است هر گونه ادعایی که از هرسویی مطرح 
می شود، صحت داشتن یا کذب آن هرچه سریعتر مشخص 
گــردد و با پیشــگیری از ایجاد حواشــی در میــان مجموعه 
مدیریتی این شرکت، مانع ایجاد ضربات وآسیب های بیشتری 
به این صنعت شود که قطعا در اولین مرحله، مردم شهرستان 
مبارکه متوجه این آسیب ها و مشکات منطقه ایی، اجتماعی 

واقتصادی خواهند شد.
در پایــان اعام می کنم خادم شــما در مجلس مخالف اصل 
تحقیق و تفحص نبوده ولی موافق هزینه بیهوده از ســرمایه 
های ملی و اعتبــار افراد، بدون اطمینــان از حصول نتیجه 
نیســتم و قطعا الزم اســت مراجع قانونی و بازرسی در اسرع 
وقت به وظایف خود بادقت وظرافت بیشتر از قبل عمل کنند 

تا ابهامات بوجود آمده در ذهن مردم برطرف گردد.

در این جلســه پــس از بحث و تبادل نظــر  تصمیمات ذیل 
اتخاذ گردید:

۱-پیگیری جهت شناسایی و گردآوری اطاعات ایثارگران 
شهر مجلسی جهت تکمیل بانک اطاعاتی ایثارگران

 ۲-تعیین مکانی در آرامســتان شهر جهت تخصیص قطعه 

ایثارگران شهر 
۳-تشکیل کمیته ایثار شهر و پیگیری جهت تهیه زندگینامه 
شهدایی که وابستگان درجه یک آنها در شهر ساکن هستند 
۴-همکاری و مساعدت شرکت عمران در خصوص تامین 

مسکن ایثارگران فاقد مسکن



صندوق پستی : 84816-435      

مطالب چاپ شده در هفته نامه لزوماً 
بیانگر دیدگاه های نشریه نیست

صاحب امتیاز ، مدیر مسئول و سردبیر: محمـد فتحی
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چاپ : پیام رسانه

ٌة أو یُْثَلُم بِِه بِْدَعٌة  َقاَل پیامبر اکرم )ص(: َمْن أَدّی إلی اَُمِّتی َحدیثاً یُقاُم بِِه ُسَنّ
ُة. َفَلُه الَجَنّ

هر کس به اّمت من حدیثی رسانَد که به سبب آن سّنتی بر پا شود یا در 
بدعتی رخنه افتد، بهشت از آِن او خواهد بود.( میزان الحکمه، ح 33۴0 

در راستای صیانت از حقوق شهروندی و تسهیل در عبور و مرور:
تعریض پیاده راه خیابان شهدای جعفرزاده در دستورکار شهرداری مبارکه

معــاون عمرانی شــهرداری مبارکه  با اعــام این خبر اظهار 
داشــت: در راستای اصاح و مناسب ســازی معابر شهری، 
عملیــات تعریض ، بهســازی و ســاماندهی پیــاده رو خیابان 

شهدای جعفر زاده  صورت می گیرد.
به گزارش پایگاه خبری مبارکه نیوز ، حجت اله بهشــتی نژاد 
، ضمــن بیان لزوم وجود پیاده رو در فضاهای شــهری اظهار 
داشــت: پیاده روها جزء اصلی و الینفک شبکه معابر شهری 

هســتند که بایــد در برنامه ریزی های شهرســازی و عمرانی 
عاوه بر توجه به نیازهای حرکت ســواره، حفظ و ساماندهی 
فضای پیاده و پیاده رو  بر اساس استانداردهای الزم موردتوجه 
قرار گیرد و متناسب باهدف ساخت آن ها این امکان را فراهم 
نمایند تا شهروند به معنای عام در کنار اصل حفاظت و ایمنی 
شخصی بتواند به عنوان عابر از فضای الزم برای عبور و مرور 

شهری استفاده کند.
معاون عمرانی شهرداری مبارکه توجه به بهسازی و تعریض 
پیاده روها را مهم شمرد و افزود: در همین راستا توجه به این 
فضاها به عنوان یکی از مهم ترین فضاها و عرصه های عمومی 
در شهرها با اقداماتی نظیر ساخت، بهسازی و تعریض آن یکی 
وظایف شــهرداری ها اســت که به منظور صیانــت از حقوق 
شــهروندان، بهبود کیفیت تردد عابران پیاده، و تأمین و حفظ 
امنیت شهروندان در هنگام عبور و مرور و... صورت می گیرد.

وی هــدف از اجــرای این پــروژه را ارتقــاء کیفیــت معابر و 

مناسب ســازی پیاده روها به منظور تســهیل در عبــور و مرور 
عابرین و زیبای سازی معابر و همچنین اهمیت به توسعه شهر 
عنوان کرد و گفت:  با اجرای این پروژه ضمن تضمین امنیت 
شهروندان برای عبور و مرور و کاستن حوادث احتمالی، جلوه 
بصری و شهری مسیر نیز متحول گشته، و عابرین به راحتی 

می توانند در این مسیر تردد نمایند.
وی با اشاره  به درخواست کسبه این خیابان جهت ساماندهی 

گفــت: در تهیه طرح تعریــض پیاده راه ایــن خیابان نظرات 
شورای ترافیک و شورای اسامی شهر اعمال شده است .

حجت اله بهشتی نژاد خاطرنشان کرد: اکنون عرض پیاده رو 
این خیابان کمتر از ۲ متر اســت کــه جوابگوی حجم باالی 
تردد عابرین پیاده نیســت در همین راســتا  شهرداری نسبت 
به انتخاب پیمانکار اقدام و عملیات عمرانی اجرای این طرح 

آغاز گردیده است.

تدوین الیحه بودجه 1400 شهرداری مبارکه بر اساس سند چشم انداز و 
برنامه راهبردی

به منظور حفظ آمادگی پرسنل سازمان آتش نشانی شهرداری مبارکه انجام می شود:
برگزاری دوره های آموزشی هفتگی برای آتش نشانان شهر مبارکه

معاونت توســعه مدیریت و منابع شهرداری مبارکه گفت: 
بودجه ۱۴۰۰ شــهرداری مبارکه تا اواسط بهمن ماه سال 
جاری تدوین و برای بررســی و تصویــب نهایی به صحن 

شورای اسامی شهر ارسال می گردد.
به گــزارش پایگاه خبــری مبارکه نیوز؛ ســعید باقری در 
مورد فرآیند تدوین بودجه ســال ۱۴۰۰ شهرداری مبارکه 
با اشــاره به اینکه بودجه بســال ۱۴۰۰ شهرداری مبارکه 
در حال حاضر در اداره طرح و برنامه وبودجه شــهرداری 
مراحل پایانی فرآیند تدوین خود را طی می کند و جلســات 
بررســی کارشناسی  نهایی در حال برگزاری است، اظهار 
کــرد: برآوردهــای اولیــه از منابع و همچنیــن مصارف 
تدوین شده که بخشی از این مصارف مربوط به هزینه های 
جاری و بخشی دیگر مربوط به تملک دارایی سرمایه ای و 

تملک دارایی مالی است. 

اســاس  بــر  شــهرداری   ۱۴۰۰ بودجــه  افــزود:  وی 
دستورالعمل جدید تدوین بودجه شهرداری ها ، بخشنامه 
بودجه ســال ۱۴۰۰ شــهرداری های کشــور و همچنین 
رویکرد هــای موردنظــر مدیریــت شــهری در چارچوب 
مأموریت ها و برنامه های عملیاتــی و اولویت های مدنظر 
شورای اســامی شهر تدوین شده اســت ، به نحوی که با 
مدیریت هزینه ها و تعادل بخشــی و توزیــع متوازن منابع 
محلــه محور بتوانیم باوجود دو معضل درگیر جامعه یعنی 
کرونا و اقتصاد، سرزندگی و نشاط را به شهر تزریق کنیم .
ســعید باقری، به افزایش درآمدهای پایدار شهری تأکید 
کرد و افزود: بودجه شــهرداری ازلحاظ ســرانه جمعیتی 
از حمایت هــای دولتی بســیار کمی برخوردار اســت  و با 
تغییراتــی کــه در الیحه بودجه اعمال شــده تاش داریم 

فشار کمتری به شهروندان وارد شود.

وی بابیان اینکه اصاح الگوی مصرف و صرفه جویی در 
هزینه ها به عنوان یک اصل در شهرداری مبارکه پیگیری 
می شــود، تصریح کرد: قطعًا مدیریت شهری به دنبال آن 
اســت تا بودجه ســال ۱۴۰۰ با نگاهی کامــًا منطقی و 

کارشناسی شده تدوین و تصویب شود.
معاونت توســعه مدیریــت و منابع شــهرداری مبارکه  در 
مورد رویکردهای بودجه شــهرداری مبارکه برای ســال 
آینده اظهار کرد: رویکرد بودجه ســال ۱۴۰۰ شهرداری 
، حرکــت در مســیر توســعه شــهری بــر اســاس ســند 
چشم انداز بیست ساله و برنامه راهبردی و عملیاتی  شهر 
و شــهرداری و با نگاهی بر تکمیــل طرح ها و پروژه های 

نیمه تمام می باشد.  
وی اظهــار کرد: بر اســاس زمان بندی صــورت گرفته، 
مهلت قانونی تدوین بودجه شهرداری پایان دی ماه است 

که به خاطر شــرایط کرونا تا پانزدهم بهمن ماه تمدیدشده 
اســت و انشا ا... شــهرداری مبارکه در زمان مقرر الیحه 
بودجه را به شورای اسامی شهر جهت بررسی و تصویب 

نهایی تقدیم خواهد کرد.

کیومــرث مختــاری از برگــزاری دوره هــای آموزشــی 
هفتگی برای پرســنل ســازمان آتش نشــانی شهرداری 
مبارکــه به منظور حفــظ آمادگی و ارتقــای مهارت های 

داد. خبر  آتش نشانان 
بــه گزارش پایگاه خبری مبارکه نیوز؛ کیومرث مختاری 
، رئیس سازمان آتش نشانی شــهرداری مبارکه با تأکید 
بر لــزوم حفظ آمادگی  آتش نشــان برای ارائــه بهترین 
عملکــرد در حــوادث مختلــف، عنوان کرد: ســازمان 
آتش نشــانی و خدمــات ایمنــی به منظور حفــظ آمادگی 

جســمانی و ارتقای مهارت های امــداد و نجات عوامل 
ســازمان دوره هــای آموزشــی و تمرینــات مختلفــی را 

می نماید. برگزار  هفتگی  به صورت 
وی افــزود: ایــن آموزش هــا شــامل آمــوزش حمــل  
مصدوم، پهن کردن لوله، تمرین کار با نردبان، آموزش 
کار در ارتفاع، آموزش طریقه اســتفاده از دستگاه تولید 
کف و تســت مانیتور، ســه راهی و پاشیدن آب با سرلوله 
و تنظیم آن، آموزش امــداد و نجات فرد حادثه دیده در 

چاه و ... می باشد.

مختاری  ، هــدف از برگزاری این دوره های آموزشــی 
را بــاال بــردن ســطح اطاعــات تخصصــی و آمادگی 
و گفــت : حیــات ســازمان های  دانســت  آتش نشــان 
آتش نشــانی و خدمــات ایمنی تا حدود زیادی بســتگی 
بــه مهارت هــا و آگاهی هــای کارکنــان در زمینه های 
تخصصی حوزه آتش نشانی و ایمنی دارد و هرچقدر این 
مهارت ها به هنگام و بهینه باشــند، عملکرد آن سازمان 
در پیشــگیری و مقابلــه با حوادث و ســوانح مناســب تر 
خواهد بود. لذا آموزش و توســعه منابع انسانی نه تنها در 

ایجــاد دانش و مهارت های ویــژه در مدیران و کارکنان 
نقــش به ســزایی دارد، بلکه باعث می شــود که آنان در 
ارتقاء ســطح کارایی و اثربخشــی ســازمان در راستای 

باشند. نوع سهیم  به هم  کمک 
وی افزود: عاوه بر ارائه مسائل تئوری، با برنامه ریزی 
ســناریوهای متنوع و اجــرای این ســناریوها، کارکنان 
با انــواع حوادث آتش ســوزی شــهری ، امــداد نجات 
مصــدوم در ســوانح و تصادفات و ... به صــورت عملی 

. آشنا می شوند 


