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گزارش تصویری ازمراسم افتتاحیه باجه 
پست بانک شهر طالخونچه 

برگزاری جلسه هماهنگی و تصمیم گیری در 
خصوص برنامه های فرهنگی مذهبی ماه مبارک 

رمضان و قرارگاه حافظان سالمت شهر کرکوند

مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه:
اراده فوالد مبارکه بر حمایت و 
محرومیت زدایی از منطقه است

شهردار مبارکه:
کرونا بسیاری از برنامه های 

نوروز ۱۴۰۰ مبارکه را 
لغو کرد

85

بازدید رضایی استاندار اصفهان از 
پروژه های شرکت عمران بهارستان

ناصر نفری:
وزارت راه و شهرسازی ۹۰ 

میلیارد تومان ، به پروژه کنار 
گذر شرق اصفهان تزریق 

می کند

هشدارستادکرونای شهرستان مبارکه به 
نقض کنندگان مصوبات ستاد کرونا

کوچک شدن سفره کشاورزان اصفهانی

زندگی بحرانی کشاورزان

شرايط شرکت در مناقصه :
مبالغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه ؛ ارائه ضمانتنامه بانکی يا واريز نقدی بابت سپرده شرکت در مناقصه بحساب 

سیبای  0105193396003 بنام شهرداری مبارکه
۲- شرکت کنندگان بايستی رعايت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت را نمايند

3-محل دريافت اســناد مناقصه ؛ شــهرداری مبارکه ، امور قراردادها - تلفــن:5۲40۲0۲1-031  يا واريز مبلغ     
660/000 ريال بهمراه مالیات بر ارزش افزوده به شماره حساب 0105193406005 بنام سپرده شهرداری

4- مهلت دريافت اسناد: در ساعات اداری از تاريخ درج آگهی تا روز شنبه مورخ 1400/0۲/04 خواهد بود.
5- مهلت و نحوه تکمیل و تحويل پیشنهادات: مناقصه گران بايستی پیشنهادات خود را حداکثر تا پايان وقت اداری 
روز دوشــنبه مورخ  1400/0۲/06  بشــرح ذيل دبیرخانه محرمانه حراست اين شــهرداری تسلیم و رسید دريافت 

دارند.
6- زمان بازگشــايی پیشنهادات: ســاعت 13:30 بعدازظهر روز سه شــنبه مورخ  1400/0۲/07  با حضور اعضای 

کمیسیون عالی معامالت در محل ساختمان شهرداری 
7- شهرداری در رد يا قبول پیشنهادات ارسالی مختار می باشد

۸- ساير اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد و مدارک مناقصه درج گرديده است
9- هزينه درج آگهی با برنده مناقصه خواهد بود.م الف/ 1194170

تجدیدآگهی مناقصه عمومی
دستگاه مناقصه گزار: شهرداری مبارکه

سید محسن هاشمی شهردار مبارکه

محل تامین اعتبار  مبلغ  تضمین
شرکت در مناقصه

 مدت
 انجام کار

(ماه)

برآورد
  (ریال)

عنوان پروژه

 منابع داخلی
شهرداری

790/000/000 6 15/796/139/813

 عملیات مرمت ،
 لکه گیری و ترمیم

 ترانشه های
 سطح شهر

104/000/000 12 2/070/957/000

 عملیات سرزنی
 و آرایش چمن

 عرصه های
 فضای سبز سطح

 شهر
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ثبت نام ۱83 داوطلب برای 
حضوردر ششمین دوره 

انتخابات شورای  اسالمی 
روستاهای شهرستان مبارکه

آلودگی آب شرب مبارکه 
صحت ندارد

کوچک شدن سفره کشاورزان اصفهانی
کیومرث مختاری رئیس ســازمان آتش نشــانی زندگی بحرانی کشاورزان

و خدمــات ایمنی شــهرداری مبارکــه گفت: بر 
اثر تصادف یک دســتگاه موتور ســیکلت با تریلر 
در کمربندی سرارود راننده موتورسیکلت در دم 

جان سپرد.
علت این حادثه در دست بررسی است.

مدیــر حــوادث و فوریت های پزشــکی اســتان 
اصفهــان گفــت: در ایــن حادثه در اثــر انفجار 
مواد آتش زا در منزل مســکونی در روســتای ده 
ســرخ شهرســتان مبارکه مردی ۴۹ ساله دچار 

سوختگی از ناحیه دست و صورت شد.
غفور راســتین افــزود: مصدوم با امدادرســانی 
ماموران اورژانس به بیمارســتان محمدرســول 

الله مبارکه منتقل شد.

مرگ موتور سوار در 
کمربندی سرارود

سوختگی مردی در حادثه 
انفجار مواد آتش زا

به گزارش کمیته اطالع رسانی وتبلیغات هئیت 
اجرایــی انتخابات شهرســتان مبارکــه ؛ با پایان 
یافتن مهلت نام نویسی داوطلبان ششمین دوره 
انتخابات شورای اســالمی روستا در شهرستان 

مبارکه ، 183 داوطلب ثبت نام کردند.
رئیس هیئــت اجرایی انتخابات  شــورای های 
اسالمی شهر و روســتا شهرستان ضمن  اعالم 
ایــن خبرگفت : از این تعــداد  6۴ نفر در بخش 
مرکزی و 11۹ نفر در بخش گرکن جنوبی اقدام 

به ثبت نام کرده اند.
مهنــدس اصغر هدایــت در ادامه بــا بیان اینکه 
تعــداد کرســی مــورد نیــاز در کل روســتاهای 
شهرســتان مبارکه 77 نفر اســت افزود : 166 
نفــر از داوطلبان مرد و 17 نفر خانم هســتند که 
جوانترین آنها 25 سال و مسن ترین آن 73 سال 

سن دارند.
فرمانــدار همچنین تصریح کرد : حداقل مدرک 
تحصیلی ثبت نام کنندگان ابتدایی و حداکثر آن 

فوق لیسانس است.
گفتنی اســت ، بخش مرکزی دارای 8 روستا و 

بخش گرکن جنوبی 15 روستا است.

مرتضی یــادگاری، افزود: تیم مرکز بهداشــت 
و تیــم ارزیابــی خــود شــرکت آب و فاضــالب 
تجهیــزات بســیار پیشــرفته ای برای ســنجش 
آب شــرب در شهرســتان مبارکه دارنــد که این 
امر ســبب می شــود که به صورت دائم در حال 

آزمایش آب شرب باشیم.
رئیس اداره آب و فاضالب شهرســتان مبارکه با 
بیان اینکه در آزمایشــات ما میزان ســطح کلر و 
آالیندگی ها بررســی می شود، گفت: خبر مبنی 
بر آلودگی آب شرب مبارکه صحت ندارد و حتی 
خود ما هم به راحتی نمی توانیم تشخیص بدهیم 
که آب شــرب آلودگــی دارد یا نــدارد و نیازمند 

تجهیزات پیشرفته ای است.
وی ادامــه داد: در حال پیگیری هســتیم که با 
کســانی کــه این خبر کــذب را منتشــر کرده اند 
برخورد قضایی شــود و مخازن آب شــرب دائما 
در حال بررســی است و آلودگی نمی تواند به این 
مخازن نفوذ کنــد و نیروی های ما آماده باش از 

این مخازن حفاظت می کنند.

مبارکــه،  لنجــان،  شــهرهای  کشــاورزان 
فالورجــان، نجف آبــاد و اصفهــان کــه از 
حقابه داران زاینده رود محســوب می شــوند 
از حــق خــود محــروم هســتند و بــه تبــع 
متعددی  گرفتــار مشــکالت  این موضــوع 
مهم تریــن  شــیخ بهایی،  طومــار  شــده اند. 
موضوع و ســند داوری برای تقســیم حقابه 

رود محسوب می شود.  زنده 
بر اساس اســناد و مدارک موجود، پیش از 
نامه شــیخ بهایی یعنی در زمان ساسانیان، 
آب زاینده رود تقســیم شده است. در زمان 
شــیخ بهایی، کشاورزان شــرایط و وضعیت 
زاینــده رود را بــار دیگر مورد بررســی قرار 
دادنــد و آب را بر مبنای طومار شــیخ بهایی 
تقســیم کردند، طومار شیخ بهایی به عنوان 
گرفتــه  نظــر  در  آب  تقســیم  اولیــه  ســند 
می شــود. زنده رود بر اســاس 33 دهنه پل 

است.  شده  تقسیم بندی  زاینده رود 
ســال 1332، بنــگاه آب تشــکیل و ســهم 
کشــاورزان بر اســاس تصمیمات این بنگاه 
مشــخص شد. پس از انقالب یعنی در سال 
62، وزارت نیرو بر اســاس قانــون »توزیع 
عادالنــه آب«، آب زاینــده رود را تقســیم و 
ســهم حقابــه داران را مشــخص می کنــد. 
این قانون، حقابه ها را به رســمیت شناخته 
اســت یعنــی اینکه دیگــران حــق دخل و 
تصرف در آب زاینــده رود را ندارند. اگرچه 
حقابه داران امتیاز اســتفاده از آب زنده رود 
را دارنــد ولــی دیگــران نیــز در ایــن رود 
تصرف کرده اند. کشــاورزان حق استفاده از 
زنده رود را از شــورای نگهبان نیز استعالم 
گرفته اند، این شورا در پاسخ گفت، آب رود 

است.  حقابه داران  مسلم  حق 
کشاورزان سفره های  شدن  کوچک 

راست  شــبکه  حقابه داران  )نماینده  یزدانی 
برای  پیش آمده  درباره مشــکالت  نکوآباد( 
بخش  داد:  توضیــح  اصفهانی  کشــاورزان 
منطقه  از مشــکالت کشــاورزان  اعظمــی 
غرب و شرق اســتان اصفهان حل شده اما 
مهم ترین مشــکل این اســت که کشاورزان 
نتوانســته اند دو کشــت بهــاره و پاییــزه را 
و  انجــام دهند. کشــاورزان منطقه شــرق 
غرب اســتان اصفهان تصمیم دارند، پنجم 
اردیبهشــت مــاه، در کــف زاینــده رود راه 

برونــد تا به این موضــوع پی ببرند که حقابه 
آن ها در کجا مصرف می شود. 

به دلیل سوءمدیریتی که در کنترل و انتقال 
آب زاینده رود صورت گرفته اســت، حقابه 
کشــاورزان از باالدســت قطع شــده است. 
زمین های کشــاورزی  آلودگــی  همچنیــن 
بــه دلیل کثرت کارخانه هــا و انتقال آب به 
اســتان های همجوار سبب شــده که سفره 
آنها روز بــه روز کوچک تر شــود. عالوه بر 
عوامل انســانی که نقش مهمی در وضعیت 
معیشتی این افراد دارد، پدیده های طبیعی 
مثل کاهش باران نیز مزید بر علت شــده اند 
و معیشت کشــاورزان را در تنگنا قرار داده 
اســت. بــا توجه بــه اینکه زراعــت تنها راه 
درآمدی این گروه محســوب می شود، آنها 
دچار مشــکالت مالی زیادی در ســال های 

شده اند.  اخیر 
یزدانــی درباره قطع شــدن منابــع درآمد و 
تحت تاثر قرارگرفتن معیشــت توضیح داد: 
من همواره برای مدیران جهاد کشــاورزی 
و ســازمان آب در اســتان اصفهــان ایــن 
آیا شــما حاضر  پرســش را مطرح می کنم، 
هســتید تا از دریافــت حقــوق ماهانه خود 
انصــراف دهید؟ به طور قطــع و یقین، اگر 
حقوقشــان را برای یک تا دو مــاه دریافت 
نکنند، در ماه ســوم نســبت به قطع شــدن 
منابع درآمــدی خود اعتراض خواهند کرد. 
کشــاورزان از دو کشــت یعنی کشت پاییزه 
و بهاره محروم شــدند، این در حالی اســت 
کــه تمامــی پس انداز خود را بــرای گذران 
زندگــی مصــرف کرده اند. امــروز وضعیت 
زندگــی کشــاورزان نه تنها مطلوب نیســت 

است.  بحرانی  بلکه 
نماینده حقابه داران شــبکه راســت نکوآباد 
تصریح کرد: مشــکالت محدود به از دست 
دادن منابع درآمدی نمی شــود، آنها از بیمه 
تامیــن اجتماعی محروم هســتند و امکان 
بازنشســتگی میســر نیســت. کشــاورز باید 
دروغ بگویــد و بیمه خــود را به صورت یک 
کارگر صوری رد کند. بسیاری از کشاورزان 
بیشتر از 5۰ ســال دارند و تامین اجتماعی 
دیگــر آنان را بیمه نمی کند. کشــاورزی که 
5۰ یــا 6۰ ســال دارد چگونه خــود را بیمه 
کند؟ به طور قطــع و یقین، هیچ حمایتی از 

این گروه شــغلی صورت نگرفته است. یک 
کشاورز در طول ســال های گذشته فعالیت 
داشــته و اکنون به مرز بازنشستگی رسیده 
اســت امــا نمی تواند بازنشســته شــود. در 
این شــرایط، باید بازهم بــه کار خود ادامه 
دهــد تا منبــع درآمدی و معیشــت خانواده 
حفظ شــود. کشــاورزان عائله دار هستند و 
بسیار زشت اســت که محتاج فرزندان خود 

باشند.
بــه گفتــه یزدانــی، در روزهــای کرونایــی 
درنظرگرفته  کشــاورزان  برای  بســته هایی 
شــده است اما این بســته ها به قدری ناچیز 
اســت کــه شــاید 1۰ روز از معیشــت یک 
خانــواده کوچک را تامیــن کند ولی به طور 
افراد پرجمعیت  ایــن  معمول، خانواده های 

است. 
براســاس برنامــه ششــم ســه ســال برای 
پرداخت وام به کشاورزان مهلت داده شده 
و ســود و دیرکرد نیز مشــمول بخشــیدگی 
می شــود. این تصمیم به دلیل خشکسالی، 
ســرمازدگی و آفات مزارع کشاورزان  است 
که دســتان خود را روی گلوی آنها گذاشته 
اســت. همچنیــن مجلــس قانونــی درباره 
اقســاط  بخشــیدن ســودبانکی و دیرکــرد 
کشــاورزان تصویب کرده اســت. البته این 
قانون اجرا نشــده و بانک ها با تحت فشــار 
بازپس گیری  به دنبال  قراردادن کشاورزان 
اقساط هســتند. کشــاورزانی نه تنها شاهد 
خشک شــدن منابع آبی خود هســتند بلکه 
به تبــع آن، محصــوالت خود را از دســت 

می دهند.
یزدانــی تشــریح کرد: برخی از کشــاورزان 
بــه دلیل دریافــت وام به بانک هــا بدهکار 
دربــاره  قانونــی  مصوبــه ای  هســتند. 
بخشــودگی دیرکرد اقســاط و ســودبانکی 
داریــم اما ایــن موضــوع مورد توجــه قرار 
بــا تحت فشــار  بانک هــا  اســت.  نگرفتــه 
قراردادن ضامن، کشــاورزان را به صورت 
غیرمســتقیم تحــت فشــار قــرار می دهند. 
ایــن موضوع یکــی دیگــر از گرفتاری های 
گروه هــای کشــاورز در اســتان اصفهــان 

است. 
بــرای  آبــی  وقتــی  کــرد:  تصریــح  وی 
کشــاورزان وجود ندارد، دیگر کشــت معنا 

و مفهــوم نخواهد داشــت. حــدود 3 هزار 
کشاورز در »پیربکران« و »گرکن« اشتغال 
دارند کــه منبع اصلی درآمــد آنان از محل 
تامین  و کشــاورزی  باغــداری  دامــداری، 
می شــود. این افــراد در بیــکاری مطلق به 
ســر می برند و ارتزاق آنان ســخت اســت. 
برخــی از مشــاغلی کــه بــه صــورت غیــر 
مســتقیم بــا صنعــت کشــاورزی در ارتباط 
بودنــد، گرفتــار معضــل بیکاری هســتند. 
و  کمبیــان  مثــل  ماشــین آالتی  صاحبــان 
تراکتــور به دلیل رکود فعلی صنعت کشــت 
و کار، ماشــین آالت خود را فروخته اند و با 
خرید خودرو ســبک یا ســنگین تغییر شغل 
داده اند. معیشت کشــاورزان بحرانی است 
و برخــی از آن هــا محتــاج نان شــب خود 
شده اند. بسیاری از روستاها خالی از سکنه 
شــده و حاشیه نشینی روندی صعودی دارد 
و در ایــن میان بســیاری از کشــاورزان به 
دستفروشــی روی آورده اند اما شــهرداری 
تالش می کنــد که جلــوی فعالیت آن ها را 
بگیرد. عده ای نیز با اجاره دکه ای، ســیگار 
فــروش شــده اند. بزهکاری نیــز در منطقه 
افزایش یافته و برخی از کشــاورزان گرفتار 

شده اند. اعتیاد  منجالب 
نماینده حقابه داران شــبکه راست نکوآباد با 
تاکید بر آثار منفی ناشــی از بیکاری گفت: 
متاســفانه آمار ســرقت بــه دلیــل بیکاری 
افزایش یافته اســت. پمپ آب، ترانس برق 
و لوله هــای انتقال آب بخشــی از کاالهای 

هستند.  مسروقه 
بســیاری از کشاورزان در اســتان اصفهان 
متعــددی  مشــکالت  و  دیده انــد  آســیب 
گریبان آن ها را گرفته اســت. کشــاورزانی 
با  کــه مالــک زمیــن کشــاورزی هســتند 
مشــکل روبــرو شــده اند. در این شــرایط، 
وضعیت کشــاورزان بــدون زمین به مراتب 
ســخت تر اســت. اینطور به نظر می رســد، 
ســوءمدیریت  دلیــل  بــه  مــوارد  تمامــی 
کشــاورزان  و  گرفتــه  صــورت  مســئوالن 
گرفتــار مشــکالت فــراوان هســتند. اگــر 
زیرســاخت ها و پیش بینی ها درســت درباره 
طرح ها وجود داشــت، کشاورزان اصفهانی 

در این وضعیت گرفتار نمی شــدند.
:ایلنا منبع 

آگهی حصر وراثت

آقای/خانــم  اســماعیل اصغــری    فرزنــد خــداداد  دارای شــماره شناســنامه 
5۴1۹67235۹ و به شرح دادخواست مطروحه به کالسه پرونده 1۴۰۰ / 13 شورا 
، درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان خداداد 
اصغری    فرزند مرادعلی به شماره شناسنامه 5۴1۹285231 و در تاریخ ۹۹/11/3 
در اقامتگاه دائمی خویش فوت نموده و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 

به ردیفهای جدول ذیل : 
محمد اصغری    فرزند خداداد   شماره شناسنامه یا کد ملی 5۴1۹6۴۹527 نسبت 

به متوفی فرزند
اســماعیل اصغری    فرزند خداداد   شــماره شناســنامه یا کد ملی 5۴1۹67235۹ 

نسبت به متوفی فرزند
ابراهیــم اصغری    فرزند خداداد   شــماره شناســنامه یا کد ملــی 5۴1۹75۴15۰ 

نسبت به متوفی فرزند
منیژه اصغری    فرزند خداداد   شــماره شناسنامه یا کد ملی 5۴1۹61578۹ نسبت 

به متوفی فرزند
فرحناز اصغری    فرزند خداداد   شماره شناسنامه یا کد ملی 5۴1۹7۰2۹۴۰ نسبت 

به متوفی فرزند
مهناز اصغری    فرزند خداداد   شــماره شناسنامه یا کد ملی 5۴1۹7۹۹6۰1 نسبت 

به متوفی فرزند
زهرا اصغری    فرزند خداداد   شــماره شناســنامه یا کد ملی 5۴1۹8۹767۹ نسبت 

به متوفی فرزند
زینــب هاشــم زاده حســن آبــادی    فرزند عباس   شــماره شناســنامه یــا کد ملی 

5۴1۹۴۰2221 نسبت به متوفی همسر
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی ، درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشــد از تاریخ نشــر 
آگهــی ظرف مدت یک ماه به این شــورا تقدیــم دارد ، در غیر ایــن صورت گواهی 

صادر خواهد شد
احمدرضا علیرضایی

رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان مبارکه

جلسه شورای هماهنگی مبازره با 
موادمخدرشهرستان مبارکه

فرماندار مبارکه در این جلسه گفت : اردوگاه کرامت با هدف 
کاهش آسیب های اجتماعی و جمع آوری معتادان متجاهر 
و درمان و مهارت آموزی، صیانت و ســالم سازی این افراد 

راه اندازی شده است.
مهنــدس اصغــر هدایــت در ادامه با بیــان اینکــه اردوگاه 
کرامت، جامع ترین و کامل ترین مرکزبهبودی آسیب دیدگان 
از موادمخدر دراستان وکشــور است، افزود : این اردوگاه ، 
ظرفیت پذیرش 3۰۰ نفر را دارد که با اجرای طرح توســعه، 
تا 15۰۰ نفر نیز قابل افزایش است ، ولی در حال حاضر ، به 
دلیل شــیوع ویروس کرونا و لزوم رعایت دستورالعمل های 
بهداشــتی، تنهــا با ظرفیــت 2۰۰ مددجو در حــال فعالیت 

است.

وی همچنیــن تصریح کرد : از شــروع کار این مجموعه تا 
کنــون ۴28 نفر وارد شــده اند کــه 23۰ نفــر از آنها پس از 

بهبودی کامل ترخیص و به جامعه بازگشته اند.
هدایت در ادامه ضمن تقدیر و تشکر از زحمات کادر اردوگاه 
کرامت اظهار داشت : با توجه به رعایت دقیق دستورالعمل 
های بهداشــتی وکنترل محل ، خوشبختانه تاکنون ابتالی 

به بیماری کرونا دراین مکان نداشته ایم .
فرمانــدار مبارکه در پایان تاکید کرد : بــا توجه به نقش این 
پدیده شوم وخانمان سوز در بروز آسیب های اجتماعی ، باید 
تــالش کرد تا این افراد پس از بهبودی کامل وحرفه آموزی 
به اغوش خانوده بازگردند فراهم بودن بســتر اشتغال بهبود 

یافتگان باعث ماندگاری در بهبودی خواهد بود .



سال  ششم  |  شـمـاره  201 | چهارشنبه 25 فروردین 
شــمیم وطنماه 1400  |  یکم رمضان 1442  |   14 آوریل  2021  4       شماره دریافت پـیــامک :   30007957009751       |   تلفن ارتـباطات :  9020  5241

کاشت درخت در ضلع شرقی خیابان ولیعصر و 
بلوارهای شهید مدرس و سلمان فارسی  شهر 

طالخونچه توسط شهرداری این شهر 

ساخت پل های سازه فلزی بر روی مسیل الوار خیابان 
انقالب به منظور رفاه حال ساکنان محله شمس آباد 

دراین شهر توسط شهرداری شهر طالخونچه 
بازدید شهردار و اعضای محترم شورای اسالمی شهر و 

مسئول واحد های شهرداری در منطقه کارگاهی و بررسی 
پیشرفت های فیزیکی در منطقه کارگاهی شهر دیزیچه 

الیروبی و نظافت مادی مسعود آباد 
)خیابان شهید بهشتی جنوبی( 

توسط واحد خدمات شهری شهرداری دیزیچه

کاشت گل های فصلی در بوستان ها ، 
معابر و میادین شهر دیزیچه

گزارش تصویری ازمراسم افتتاحیه باجه پست 
بانک شهر طالخونچه 

عملیات کاشــت گل هــای فصلی در طرح هــای مختلف 
و متنوع در حوزه شــهرداری توســط واحد فضای سبز این 
شــهرداری اجرا شده است.با هدف ایجاد چشم اندازی زیبا 

و دلنشــین و طراوت بخشــیدن به محیط شهری، عملیات 
کاشــت گلهای فصلی در ســطح معابر، بوستان ها، میادین 

و... توسط واحد فضای سبز شهرداری اجرا شد.
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نماینده مردم شهرستان لنجان مطرح کرد:
فوالد مبارکه از افتخارات نظام مقدس جمهوری اسالمی و قله های اقتصادی کشور است

مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط  زیست اعالم کرد:
تدوین و اجرای نقشه استراتژی طرح جامع سالمت شرکت فوالد مبارکه در 

راستای مقابله با پاندمی کرونا

این مطلب را حســین رجایی نماینده مردم شهرستان لنجان 
در دیدار مدیر روابــط عمومی فوالد مبارکه با وی مطرح کرد 
و ضمن اشــاره به حواشی که پیرامون این شرکت ایجاد شده 
گفت: بدیهی اســت مطرح شــدن این حواشی برای فضای 
اقتصادی کشور هزینه های خود را دارد، که در شرایط جنگ 
اقتصادی و تحریم ها باید مراقب باشیم آسیبی به ساختارهای 

اقتصادی وارد نشود.
اجرای طرح نورد گرم 2 برای توســعه صنعت فوالد و اقتصاد 

ملی ضروری است
وی در ادامه با اشاره به اهمیت اجرای طرح نورد گرم شماره 
2 فــوالد مبارکه تصریح کرد: بدون شــک این پــروژه برای 
توســعه صنعت فوالد و اقتصاد ملی ضروری است چرا که با 
به بار نشســتن این پروژه، کشــور از واردات بســیاری از انواع 
ورق های فوالدی خاص بی نیاز خواهد شد. اگرچه در پاره ای 
مواقع، معایب احتمالی این طرح بزرگ نمایان می شود که به 
یقین مزایای آن که توســعه و منافــع ملی را دربرمی گیرد، به 

هیچ عنوان با این مباحث ُخرد قابل قیاس نیست.
رجایــی در خصوص فرایند تحقیق و تفحص که در شــرکت 
فوالد مبارکه در حال اجراســت، اظهار داشــت: در بسیاری 
مواقع تحقیق و تفحص و شــفاف ســازی ها برای سازمان و 
عوامل اجرایی آن موجبات رشــد هرچه بیشــتر را فراهم می 

آورد.
نماینده مردم شهرستان لنجان در مجلس شورای اسالمی در 
ادامه با اشاره به اهمیت تعامل هرچه بیشتر منطقه با صنعت 
خاطرنشــان کرد: به هر میزان که این ارتباط دوسویه برقرار 
باشد، می تواند به شفافیت امور، و در نهایت به توسعه متوازن 
منجر گردد. ضمن این که در فرایند همکاری و ارتباط متقابل 
صنعت و جامعه هر دو در مسیر برد – برد به حرکت خود ادامه 

خواهند داد.
دشمن با استفاده از ابزار رسانه و وارد آوردن هجمه به فعاالن 
و زیرساخت های اقتصادی به دنبال ضربه زدن به کشور است

در جریــان این دیدار مدیر روابط عمومــی فوالد مبارکه نیز با 

ارائه گزارشــی از دستاوردهای ارزشــمند گروه فوالد مبارکه 
در ســال جهش تولید و برنامه های شــرکت در سال 1۴۰۰ 
ســالی که رهبر معظــم انقالب، همه دســتگاه هــا را برای 
برداشتن موانع تولید و پشــتیبانی از آن بسیج نمودند، گفت: 
تمام تالش مدیریت و کارکنان شرکت براین است که با تولید 

انواع محصوالت مورد نیاز صنایع، کشور را از واردات بی نیاز 
ســازند و با ایحاد رونق اقتصادی در جامعه شوروشوق و امید 

تزریق نمایند.
هادی نباتی نژاد با بیان این که دشمن با استفاده از ابزار رسانه 
و وارد آوردن هجمــه به فعاالن و زیرســاخت های اقتصادی 
به دنبال ضربه زدن به کشور است، گفت: در چنین شرایطی 
باید هوشیار باشیم که ناخواسته آب به آسیاب دشمن نریخته 

باشیم.
وی در بخــش دیگری از ســخنان خود در خصوص عملکرد 
فوالد مبارکه در حوزه مسئولیت های اجتماعی اظهارداشت: 
نگاه فوالد مبارکه بر اصل مســئولیت اجتماعی با اثر بخشی 
مستمر استوار است و نه بر مساعدت ها و کمک های جزیره 
ای و مقطعی. به همین دلیل بهتر اســت با نظر مســئولین و 
متولیان امور شهرســتان های منطقه و اســتان، پروژه هایی 
مطرح گردد که عام المنفعه باشــند و بتواند تا ســالیان سال 

برای مردم منشأ خیر و برکت باشد.

حسین مدرســی فر   یادآور شــد: در سال گذشته در 
بحبوحه بحــران همه گیــری کرونا ویــروس، همه 
نهادهای کشــوری و حتی جهانی درگیر این مســئله 
بودند و بالطبع شرکت فوالد مبارکه نیز در همین راستا 
درگیر این بحران گردید. اما با هوشیاری و حسن تدبیر 
تیم مدیریتی شــرکت و همچنین آگاهی و مشارکت 
همه جانبه کارکنان و پیمانکاران شــرکت این بحران 
به خوبی پشت سر گذارده شد که در اینجا الزم می دانم 
از تالش و زحمات بی شــائبه همــه همکاران مراتب 
سپاس و قدردانی را اعالم نمایم. لیکن در سال پیش 
رو، شاید جدی تر از سال گذشته، همچنان درگیر این 
بحران هســتیم و انشاءلله با ادامه همکاری ها، سال 
1۴۰۰ را نیز با ســابقه ای درخشان پشت سر خواهیم 

گذاشت.
وی تصریح نمود: از اواخر سال 13۹8 که همه گیری 
بیمــاری کرونــا ویــروس )کووید 1۹( مشــکالتی را 
بــرای جامعــه و علی الخصوص صنایع ایجــاد کرد، 
نقــش فعالیت های حوزه ســالمت و ایمنی کارکنان 
بیش ازپیش در جهت حفظ تولید آشــکار شــد؛ لیکن 
جابه جایی رکوردهای متعــدد در زمینه های مختلف 
ازجملــه تولید، فروش و ... در شــرکت فوالد مبارکه 
نشــان از اعتمــاد کارکنــان بــه سیســتم مدیریتی 
داشــت که توانســته نقش خود را به خوبی ایفا کند و 
توانســت به عنوان اولین شــرکت ایرانی، اســتاندارد 
راهنمای مدیریت کار ایمــن در دوران پاندمی کووید 
و  نمایــد  پیاده ســازی  را   )ISO۴5۰۰5:2۰2۰(1۹

گواهینامه مربوطه را اخذ کند.
مدرسی فر خاطرنشان کرد: واحد بهداشت حرفه ای، 
ایمنــی و محیط زیســت در فــوالد مبارکــه به عنوان 
بزرگ ترین فوالدسازی خاورمیانه، در تالش به منظور 
دســتیابی به توســعه پایدار و کرامت انسانی از طریق 
نگاهی سیستماتیک است که این موفقیت در راستای 
مأموریت محول شــده به مشــارکت و عملکرد همه 

کارکنان شرکت بستگی دارد.
وی همچنین افزود: این واحد بر اساس خط مشی و 
اهداف سازمانی، صیانت از نیروی انسانی را سرلوحه 
کار خــود قــرار داده و بــا توجه به فلســفه، نگرش و 
استراتژی یادشــده، وظیفه نظارت مستمر بر رعایت 
مقــررات و قوانین ملی و بین المللی در جهت کاهش 
اثــرات عوامل زیــان آور محیط کار، کنتــرل حوادث 
و مخاطــرات ایمنــی و همچنین پاســداری و حفظ 
محیط زیســت، انجام اقدامات اورژانســی، نظارت بر 
فراینــد درمان و حمایت روانی اجتماعی از کارکنان را 
دارد که ســعی شــده با ایجاد بستر فرهنگی خالق و 
نگرشی نو و سیستماتیک، به تبیین تأثیر متقابل عوامل 
بهداشتی، ایمنی و محیط زیست بر سالمتی و ایمنی 
کارکنان پرداخته و از این طریق، نواقص، مخاطرات 

بالقــوه، حوادث و مشــکالت را به طور نظام مند مورد 
ارزیابی قرار دهد و روش های مبتنی بر پیشــگیری را 

ارائه نماید.
مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست شرکت 
فوالد مبارکه در ادامه به فعالیت های واحدهای تحت 
سرپرستی خود اشاره نمود و درخصوص واحد ایمنی، 
بهداشت حرفه ای و آتش نشانی یادآور شد: مأموریت 
اصلی ما در شرکت »حصول اطمینان از تأمین ایمنی 
و شرایط کار سالم با حفظ محیط زیست«  است که در 
این بین و با توجه به شــرایط کرونایی کشــور، ایمنی، 
بهداشت حرفه ای و آتش نشانی فوالد مبارکه به عنوان 
تدوین کننده استراتژی و برنامه های ایمنی و بهداشت 
حرفــه ای در ســازمان، با انجام بازرســی های ایمنی 
نقش کلیدی در ایجاد محیط ایمن در ســازمان دارد. 
این قســمت بر مبنای مدیریت ریســک در شــرکت، 
فعالیت هایی را اجرا نموده که بخشــی از آن شــامل 

موارد زیر است:
پیاده سازی اســتاندارد راهنمای مدیریت کار ایمن در 

ISO۴5۰۰5:2۰2۰ 1۹ دوران بیماری کووید
نظارت بر عملکــرد ایمنی کلیه نواحــی و واحدهای 
مختلــف تولیدی، خدمات فنی و پشــتیبانی با انجام 
بازرســی های دوره ای، منظــم و برنامه ریزی شــده و 
همچنین بازرسی های موردی برحسب نیاز با توجه به 

شرایط موجود
تهیــه و تدویــن دســتورالعمل ها و گــردش کارهای 
موردنیــاز به ویــژه تهیــه و تدوین دســتورالعمل های 

بهداشتی مقابله با شیوع بیماری کرونا
ادامه اجرای اقدامات سند چشــم انداز برنامه ارتقای 

ایمنی بهداشت حرفه ای پنج ساله دوم
بازرســی و نظــارت بر عملکــرد ایمنی و بهداشــتی 

پیمانکاران فوالد مبارکه
تجزیه وتحلیل و بررسی حوادث شغلی و پیگیری انجام 

اقدامات اصالحی و پیشگیرانه
تأیید و نظارت بر استفاده صحیح و کامل از تجهیزات 

فردی در سطح شرکت
انجام تســت ها و آزمایش های ویژه و ســایر اقدامات 

موردنیاز در جهت ارتقاء عملکرد ایمنی شرکت
تهیه گزارش های مدیریتی و ارائه به مدیران در جهت 

تدوین استراتژی های کالن سازمانی
برنامه ریــزی و برگزاری جلســات ارتقــای ایمنی در 
ســازمان با محوریت معاونت بهره بــرداری به صورت 

آنالین
اجــرای پروژه ایمنــی فراینــد )PSM( در واحدهای 

منتخب شرکت
اجــرای پروژه بهبــود وضعیت ایمنی آسانســورهای 

شرکت
ساخت فیلم و کلیپ های ایمنی براساس رویدادهای 

مهم انسانی و تجهیزاتی
تهیه کلیپ های آموزش الکترونیکی ایمنی و بهداشتی
اجرای سیســتم شناســایی خطرات براساس روش 

HAZOP در واحد باکس آنیلینگ
اجرای پروژه بهبود وضعیت ایمنی سبدهای حمل نفر 

در شرکت
اجرای برنامه مداخله ای ارگونومی مشارکتی با تأکید بر 

کاهش شیوع اختالالت اسکلتی- عضالنی
ایشــان در خصــوص عملکرد واحد طــب صنعتی و 
درمان با اشــاره به تدوین و اجرای نقشــه استراتژی 
طرح جامع سالمت شرکت فوالد مبارکه تصریح کرد: 
در ســالی که گذشــت با پاندمی کرونا ویروس )کووید 
1۹( در دنیا، نقش مهم و اثرگذار حوزه پیشــگیری و 
ســالمت بیش ازپیش خود را عیان نمود و مشخص 
شد که علی رغم پیشرفت های بزرگ بشری در همه 
عرصه ها، الزم اســت که بیشــتر و مؤثرتر از گذشته 
به این امر پرداخته شــود؛ بنابراین در حوزه سالمت، 
بیماریابــی، پیگیری و درمان، فعالیت های بســزایی 
انجام شــده که این فعالیت ها در زمان شیوع ویروس 

کرونا بیشتر از گذشته رخ می نماید.
در ادامــه بخشــی از فعالیت هــای این واحــد در این 

خصوص را یادآور می شویم:
تدوین و جاری ســازی نقشــه اســتراتژی طرح جامع 

سالمت شرکت فوالد مبارکه
اجرای طرح غربالگری و کنترل شیوع بیماری کووید 

1۹
انجام معاینات طب صنعتی پرسنل جدیداالستخدام

راه اندازی کامل سیستم ثبت و پیگیری مغایرت های 
معاینات طب صنعتی

برگزاری کمیســیون های پزشــکی و دندان پزشکی 
پرسنل و خانواده ایشان

برگزاری کمیسیون های پزشکی طب کار
ارائــه خدمات اورژانس به مراجعین اورژانســی و غیر 

اورژانسی
انجام عملیات های امداد و مانورهای مرتبط با آمادگی 

و واکنش در شرایط اضطراری
بررســی پرونده ها، درخواست ها و شکایات مربوط به 
امور درمــان و هزینه های درمانی پرســنل و خانواده 

ایشان بر اساس قرارداد بیمه درمانی
بررسی و نظارت بر نسخ جمع آوری شده توسط کارگزار 

بیمه ایران
مدرسی فر همچنین به نقش مؤثر واحد محیط زیست 
که یکی دیگر از واحدهای تحت مدیریت خود اســت 
نیز اشــاره نمود و افزود: در دهه های گذشــته، بشر 
پــس از قرن هــا آموخت کــه تخریب محیط زیســت 
اثــرات جبران ناپذیری به بار خواهــد آورد و احترام به 
محیط زیســت و تالش برای صیانــت از آن متضمن 

زندگی بهتر برای نسل های آینده است. به همین سبب 
تالش های وســیعی برای فرهنگ سازی در راستای 
احترام به محیط زیســت در سطح بین المللی صورت 
گرفت. در شــرکت فوالد مبارکه نیز اســتراتژی های 
مرتبط با حفظ محیط زیست تدوین و جاری شده است 

که اهم آن به شرح زیر است:
HSE Plan پایش پیمانکاران بر اساس الزامات

انجــام آزمایش های خوداظهاری زیســت محیطی و 
ارزیابی اثرات زیســت محیطی بــرای کلیه طرح های 

توسعه
پایــش و اندازه گیــری آالینده های زیســت محیطی 
خروجــی دودکش هــا و پارامترهــای آب و پســاب 

به صورت مستمر
پایش و کنترل میزان انتشار گازهای گلخانه ای و ثبت 

در سیستم سازمان جهانی فوالد
نظارت بر سیســتم مدیریت پســماندهای صنعتی و 

شهری در شرکت فوالد مبارکه
نظارت بر ســالمت و بهداشــت مواد غذایی ورودی، 

سالمت غذا و بهداشت محیط
طرح ریزی و برنامه ریزی جهت انتقال پساب شهرهای 
مجاور به فوالد و تصفیه و بازگردانی آب به چرخه تولید
بهره بــرداری از پروژه بازیافت حــرارت از نیروگاه گاز 

HRSG
پیگیری ساخت سالن های مجهز عملیات رنگ آمیزی 

و سند بالست
پیگیری ساخت دو سیلوی ذخیره ریزدانه آهک

برنامه ریــزی بــرای اجــرای فــاز دوم پایــش آنالین 
دودکش ها

نصب بیش از ۴۰ عدد شوت تخلیه مواد در واحدهای 
انباشت و برداشت و احیا مستقیم

تجهیز برج های انتقال مواد واحد انباشت و برداشت به 
نازل ها و سیستم های پاشش آب مکانیزه

ساخت غبارگیر مجهز برای ترانسفر تاور احیا مستقیم 
2

انعقاد قرارداد برای افزایش طول کوره های پیشگرم 3 
و ۴ نورد گرم برای مدیریت انرژی

مطالعه، بررسی و عقد قرارداد پروژه نصب سلول های 
خورشیدی در دریاچه های ذخیره پساب

مدیــر بهداشــت حرفــه ای، ایمنی و محیط زیســت 
شــرکت فوالد مبارکه در پایان افــزود: فوالد مبارکه 
در حــوزه HSE یکی از شــرکت های پیشــرو در بین 
شرکت های فوالدی اســت. لذا جای دارد مجددا از 
تمامی تالشــگران حوزه بهداشت حرفه ای، ایمنی و 
محیط زیست، همچنین مدیریت ارشد سازمان که با 
پشــتیبانی از برنامه های HSE، در حفظ و صیانت از 
نیروی کار و محیط زیست کوشا بوده اند تقدیر و تشکر 

نمایم.

3

مدیر بهداشت 
حرفه ای، ایمنی و 

محیط زیست شرکت 
فوالد مبارکه با اعالم 

این مطلب افزود: 
 HSE موفقیت در

و داشتن کار سالم 
در کوران کرونا، 
به عملکرد همه 

کارکنان بستگی دارد 
و مأموریت واحد 

بهداشت حرفه ای، 
ایمنی و محیط زیست 

حصول اطمینان از 
تأمین ایمنی و شرایط 

کار سالم با حفظ 
محیط زیست است.
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مدیر سازمان دهی و طبقه بندی مشاغل شرکت فوالد مبارکه مطرح کرد:
موفقیت شرکت فوالد مبارکه در گرو فعالیت اثربخش منابع انسانی ارزشمند شرکت است

روابط عمومی شرکت های وابسته به فوالد مبارکه باید در سیاست های اطالع رسانی با 
این شرکت هماهنگ باشند

حمایت فوالد مبارکه برای ساخت اولین دهکده المپیك کشور بعد 
از انقالب اسالمی

در مــورد جایگاه منابع انســانی در شــرکت فــوالد مبارکه 
بفرمایید. توضیحاتی 

منابع انســانی ازجمله مهم ترین ســرمایه های هر سازمانی 
محسوب شده و درنتیجه توجه ویژه به مدیریت این سرمایه 
ارزشــمند باهدف رشــد و بالندگــی آن ، اهمیتی دوچندان 
یافتــه اســت. همچنین فراینــد مدیریت منابع انســانی در 
ســال های اخیر توســعه زیادی یافته و تغییرات آن بســیار 
شــگرف بوده اســت. با توجه به اهمیت منابع انســانی و با 
نظر اســاتید بــزرگ این عرصه در کشــور روز 25 فروردین 
به عنــوان روز ملی منابع انســانی نام گذاری شــده اســت. 
موفقیــت شــرکت فــوالد مبارکه اصفهــان نیــز به عنوان 
ســازمانی جهان تراز با ابعــاد و حجِم گســترده فعالیت ها 
درگــرو فعالیت اثربخش اجزا و بهره وری منابع مختلف آن 

به دســت توانمند منابع انسانی ارزشمند آن است.
معاونت نیروی انســانی و ســازمان دهی شرکت 
فــوالد مبارکه در راســتای تکریم منابع انســانی 
شــرکت چه مأموریتــی برای خود ترســیم نموده 

است؟
مأموریت معاونت نیروی انســانی و ســازمان دهی شــرکت 

فــوالد مبارکه، به عنــوان متولی فرایند مدیریت و توســعه 
تأمیــن،  ســازمان دهی،  شــرکت  انســانی  ســرمایه های 
توانمندســازی و ارتقای بهره وری ســرمایه های انسانی در 
راســتای تحقق اهداف شــرکت را به عهده دارد به همین 
منظور اهداف این معاونت، در همکاری با ســایر واحدهای 
تولیــدی و عملیاتــی شــرکت، در ایــن چارچــوب تعریف 
می گــردد. بدیــن منظور واحدهــای مختلف ایــن معاونت 
شامل ســازمان دهی و طبقه بندی مشــاغل، امور اداری، 
بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست، آموزش و توسعه 
منابع انســانی، خدمــات عمومی و امــور رفاهی و مدیریت 
شــهری و زیباســازی محیــط تــالش می کننــد، در کنار 
واحدهــای دیگر، در تمامی مراحل زندگی کاری، از جذب 
تا پس از بازنشســتگی، در کنار کارکنان شــرکت بوده و به 

برقراری بهترین شــرایط ممکن برای آن ها کمک نمایند.
در مورد مدیریت فرهنگ ســازمانی شرکت فوالد 
مبارکــه به عنوان سیســتمی از معناهــا و مفاهیم 
مشــترک میان اعضــای یک ســازمان، که آن را 
از ســازمان های دیگر متمایز می کنــد توضیحاتی 

بفرمایید؟
یکی از رســالت های واحدهای منابع انسانی در شرکت ها 
کــه موردتوجــه این معاونت در شــرکت فــوالد مبارکه نیز 
بوده، مقوله فرهنگ ســازمانی اســت. این مقوله مفهومی 
چندوجهی است و برای مدیریت آن در سازمان ناگزیر باید 
سازوکار مناسبی پیش بینی گردد؛ چراکه فرهنگ سازمانی 
موجــب تمایز رقابتی برای ســازمان می شــود.در شــرکت 
فــوالد مبارکه ســازوکار مناســب تحــت عنــوان مدیریت 
بــا   )EVC( فرهنگ ســازمانی  و  ارزش هــا  اخــالق، 
فعالیت های مختلفی در راســتای ارتقای فرهنگ سازمان 

و جاری ســازی رفتارهای مناســب در شــرکت با محوریت 
این معاونت به صورت مستمر در حال انجام است.

در مــورد فعالیت هــای مدیریــت ســازمان دهی و 
طبقه بندی مشاغل این معاونت توضیح بفرمایید.

ازجملــه فعالیت هــای اصلــی ایــن واحــد ســازمان دهی 
فعالیت ها و منابع انســانی گرداننده این کارها اســت. این 
کار شــامل گروه بندی فعالیت های ضروری برای دستیابی 
بــه اهداف، تخصیص هر گروه از فعالیت ها به یک مدیر به 
همراه ارائه قدرت و اختیار الزم برای نظارت بر آن و تأمین 
هماهنگی عمودی و افقی در ســازمان اســت. هماهنگی 
عمودی در تدوین ســاختار ســازمانی و هماهنگی افقی از 
طریق تدوین فرایندهای سازمانی و گردش کارها به دست 
می آید. ســاختار ســازمانی مشــخص می کند کــه وظایف 
شــغلی چطور تقسیم شــده، گروه بندی گردیده، هماهنگ 
می شــوند، از کجــا شروع شــده، و درنهایت بــه کجا ختم 
می گردد. همچنین متولــی انجام هر فعالیت، ورودی ها و 
خروجی های آن نیز در اینجا مشخص می شوند. همچنین 
تعییــن صالحیت های موردنیاز واحدها و افراد برای انجام 

فعالیت های ذکرشده نیز بر عهده این واحد است.
ارزیابی و نظرســنجی در خصوص بخش عمده ای از نتایج 
مختلف در حوزه کارکنان نیز از وظایف واحد سازمان دهی 
و طبقه بندی مشــاغل اســت. این نتایج به دو شکل عمده 
عملکردی و برداشــتی طبقه بندی می شــوند. از مهم ترین 
نتایج عملکردی ســازمان در حوزه منابع انسانی بهره وری 
منابع انســانی با توجه به شــاخصه های کمی و کیفی تولید 
و هزینه ســرمایه های انسانی را شــامل می شود. در حوزه 
نتایــج برداشــتی نیز رضایت و اشــتیاق شــغلی کارکنان و 
همچنیــن رضایــت کارکنان از خدمات ارائه شــده توســط 

واحدهــای مختلــف منابــع انســانی بــه آن هــا، وضعیت 
فرهنگ ســازمان و اثربخشــی ارتباطات ســازمانی است. 
نتایج ارزیابی شــاخص های ذکرشــده جهت برنامه ریزی و 
بهبود مســتمر فعالیت های منابع انسانی به صورت مستمر 

مورداستفاده قرار می گیرد.
ایــن واحــد همچنیــن مســئولیت اصلــی را در طراحی و 
هماهنگی فعالیت های این معاونت باهدف بهبود مســتمر 
وضعیت زندگــی کاری و خانوادگی کارکنان بر عهده دارد 
و  تالش هــای مختلفی را در حوزه های مختلف نظام های 
پرداخــت حقوق، پاداش و مزایای کارکنان انجام می دهد. 
این مأموریــت با توجه به اینکه موضوع معیشــت و ارتقای 
کیفیت زندگــی کارکنان و خانواده آن ها همواره موردتوجه 
مدیرعامــل محتــرم شــرکت بــوده، از اهمیــت بســزایی 

برخوردار است.
در پایان در مورد نقش منابع انســانی در موفقیت 
شــرکت بزرگی چــون فوالد مبارکه اگر ســخنی 

دارید بفرمایید.
درمجموع می توان گفت که موفقیت یک سازمان موفقیتی 
جمعی اســت و بدون تالش مجدانه، مســتمر و همه جانبه 
منابع انسانی آن به عنوان ارزشــمندترین سرمایه های آن، 

دستیابی به این موفقیت امکان پذیر نیست.
لــذا من و همه همکاران، در کنار فعالیت های ذکرشــده، 
گرامیداشــت روز ملی منابع انســانی را که در اصل متعلق 
به همــه کارکنــان عزیز شــرکت اســت از وظایــف خود 
دانســته و این روز را در آغازین روزهای سال جدید کاری 
به آن ها تبریــک عرض می نمایم و بــرای همه همکاران 
و خانواده هــای محترم آن ها آرزوی ســالمتی و موفقیت 

دارم.

مدیرعامل فوالد مبارکه در آغازین روزهای ســال جدید 
بــا مدیران عامل شــرکت های زیــر مجموعه گروه فوالد 
مبارکه به صــورت ویدئو کنفرانس دیدار و گفت و گو کرد.
مدیرعامل فوالد مبارکه در آغازین روزهای ســال جدید 
بــا مدیران عامل شــرکت های زیــر مجموعه گروه فوالد 
مبارکه به صــورت ویدئو کنفرانس دیدار و گفت و گو کرد.
حمیدرضــا عظیمیــان در ایــن دیــدار دربــاره هلدینگ 
مالی شــرکت فــوالد مبارکه گفــت: تاســیس و فعالیت 
ایــن هلدینــگ کار بزرگی اســت. مــا به دســتاوردهای 

ایــن هلدینگ برای شــرکت فوالد مبارکــه، تامین مالی 
شــرکت های گــروه و در نهایــت کشــور دل بســته ایم. 
امیدواریم بتوانیم چنین بازوی توانمندی را در دو ســال 

کنیم. ایجاد  آینده 
وی همچنیــن بــا تاکید بــر متمرکــز و یکپارچه بودن دو 
مقولــه »روابط عمومی و اطالع رســانی« و »حراســت« 
در گــروه فــوالد مبارکــه اظهــار کــرد: روابــط عمومی 
شرکت  های وابسته به فوالد مبارکه باید در سیاست های 

کلی اطالع رسانی با این شــرکت هماهنگ باشند.

حســین زیبایی با اشــاره به اینکه ســالها ورزشگاه 
نقــش جهان ناتمام مانــده بود و وزارت ورزش هم 
توان مالی تکمیل این ورزشــگاه را نداشت، اظهار 
کــرد: ورزشــگاه نقش جهــان پس از 3۰ ســال با 
پیگیری مدیران شــرکت فوالد مبارکه به سرانجام 
رســید. وزارت ورزش و جوانان و شــرکت توسعه و 
تجهیــز بســتری را برای مشــارکت در پروژه های 
نیمه کاره فراهم کردند و شــرکت فوالد مبارکه در 

راستای تکمیل این ابرپروژه ملی اقدام کرد.
وی افــزود: بودجــه هــای دولتی کفــاف تکمیل 
ابرپروژه ورزشــگاه نقش جهــان را نمی داد و این 
شــرکت فوالد مبارکه بود که در راستای مسئولیت 
اجتماعــی ســاخت ایــن ورزشــگاه را تکمیل کرد 
تــا بــه ازای هزینه ای که متقبل شــده بود، از این 

مجموعه بهره برداری کند.
ورزش  کل  اداره  ورزش  امــور  توســعه  معــاون 
اصفهــان تصریــح کرد: با توجه بــه اینکه در طرح 
جامع شــهری برای آینده، این مجموعه به عنوان 
دهکده المپیک در نظر گرفته شده در سال جاری 
از طریــق اداره ورزش و جوانــان و شــرکت فوالد 
مبارکــه پیگیری هایی به عمل آمــد تا 17۰ هکتار 
از این مجموعه تحویل باشــگاه فوالد مبارکه قرار 

بگیــرد و برای احــداث پروژه های جدید ورزشــی 
مانند پیست دوچرخه سواری اقدام شود.

وی اضافه کرد: متاســفانه ســرانه ورزشی استان 
اصفهان پایین اســت و ورود شرکت فوالد مبارکه 
باعــث شــد تا زیرســاخت های ورزشــی کشــور و 
ســرانه ورزشی در اســتان اصفهان ارتقا یابد و یک 
مجموعه بزرگ اســتاندارد با ظرفیت 75 هزار نفر 

برای رویدادهای ملی و بین المللی ســاخته شود.
زیبایی با اشــاره به قرارداد فی مابین وزارت ورزش 
و جوانان با شرکت فوالد مبارکه در راستای توسعه 
ورزشگاه نقش جهان بیان داشت: ورزشگاه نقش 
جهــان 3۰۰ هکتار زمین ورزشــی دارد و به مدت 
۴5 سال در اختیار شرکت فوالد مبارکه قرار دارد.
تکمیــل دهکــده المپیک اصفهان توســط 

فوالد مبارکه
وی با اشاره به اهمیت جایگاه شرکت فوالد مبارکه 
در کشــور و پایبندی این شرکت به مسئولیت های 
اجتماعــی ابراز داشــت: اصفهان دومین اســتان 
صنعتی کشــور است و تعهد شــرکت فوالد مبارکه 
در رســالت هــای اجتماعی باعث شــده اســت تا 
مجموعه های ورزشــی در سطح اســتانداردهای 

بین المللی در اصفهان توســعه پیدا کند.

معاون توسعه امور ورزش اداره کل ورزش اصفهان 
بــا تاکیــد بر اینکــه مســئولیت اجتماعی شــرکت 
فــوالد مبارکه در تکمیــل ورزشــگاه نقش جهان 
که 25 سال مســکوت مانده بود، نمایان می شود، 
گفت: این ابرپروژه با 6۰ درصد پیشــرفت فیزیکی 
بالتکلیف بود و این شرکت و باشگاه فوالد مبارکه 
بود که در راســتای مســئولیت اجتماعی توانســت 
این پروژه را تکمیل کند و به عنوان یک ورزشــگاه 

بین المللی به کشور عرضه کند.
وی افزود: تکمیل این پروژه دستاورد خوبی برای 
توســعه ورزش در ابعاد همگانی، قهرمانی خواهد 
بود چراکه استان اصفهان در رده های برتر ورزش 
قهرمانی قرار دارد و امیدواریم با پیگیری شرکت و 
باشــگاه فوالد مبارکه این ابرپروژه تکمیل دهکده 

المپیک نهایی و به بهره برداری برسد.
زیبایی گفت: پروســه تکمیل دهکده المپیک پس 
از تایید شــرکت توســعه و تجهیز پنج تا هفت ساله 
خواهــد بود چرا که فازبندی شــده پیش می رود و 
در ایــن مرحله صرفا 17۰ هکتار به شــرکت فوالد 
مبارکه واگذار شــده است تا با توجه به توافق های 

به عمل آمده در فاز اجرایی قرار بگیرد.
وی اضافــه کرد: باشــگاه فوالد مبارکــه ظرفیت 
خوبــی برای اســتان اصفهان اســت کــه در ابعاد 
همگانــی و قهرمانــی می تواند به رشــد و توســعه 
ورزش اســتان یاری برســاند و بر این اساس طرح 
اولویت بندی رشــته های ورزشی استان اصفهان 
تعریف شــده است که در ســه دوره گذشته در 1۰ 
رشته صاحب سهمیه شدیم و با ظرفیت دو باشگاه 
فوالد مبارکه و ذوب آهن اصفهان می توان رشته 

های ورزشی المپیکی را تقویت کرد.
ورزش  کل  اداره  ورزش  امــور  توســعه  معــاون 
اصفهان با اشــاره به محدودیــت اعتبارات دولتی 
در ســالهای اخیــر گفت: قطعا اگر شــرکت فوالد 
مبارکه در ســاخت ورزشــگاه نقش جهان پیشگام 
نمی شــد این پروژه امســال هم به بهــره برداری 

نمی رسید.
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بازدید جناب دکتر نجفی رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان 
، شهردار واعضای شورای اسالمی شهر از پروژه عظیم تولید بذرهای 

گلخانه کشور در سایت دانشگاه آزاد شهر عالمه مجلسی)ره(

شهردار مبارکه:
کرونا بسیاری از برنامه های نوروز ۱۴۰۰ مبارکه را لغو کرد

مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه در دیدار با شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر عالمه مجلسی:

اراده فوالد مبارکه بر حمایت و 
محرومیت زدایی از منطقه است

برگزاری جلسه هماهنگی و تصمیم گیری در خصوص 
برنامه های فرهنگی مذهبی ماه مبارک رمضان و 

قرارگاه حافظان سالمت شهر کرکوند

نشست مشترک  شهردار، رئیس و اعضا شورا اسالمی شهر با شفیع 
زاده مدیر آموزش وپرورش شهرستان مبارکه در ارتباط با مسائل 
آموزشی شهر باالخص تجهیز کارگاه هنرستان پسرانه شهر مجلسی

مدیــر روابــط عمومی فــوالد مبارکه در جلســه ای با حضور 
شــهردار و اعضای شــورای اسالمی شــهر عالمه مجلسی 
گفت: مبنای فوالد مبارکه حمایت و محرومیت زدایی در این 
شرایط اقتصادی و کرونایی است و این نگاه مجموعه مدیریتی 

شرکت نیز است.
هادی نباتی نژاد  افزود: افراد مؤثر تأکیدشــان بر شهر عالمه 
مجلسی است و دغدغه جمعی در این زمینه ایجاد شده است.

در جریان  جلسات برگزارشده با مسئولین شهرستان مبارکه 
، توجه بیشــتر به افراد نیازمند منطقه و همچنین نیازمندان 

ساکن شهر مجلسی در اولویت قرار گرفت.
وی خاطرنشــان کرد: شــرکت فوالد مبارکه بــا فاصله زیاد 
نسبت به شرکت های خصوصی دیگر فعالیت های زیادی را 
در حوزه مسئولیت های اجتماعی انجام داده و در سال گذشته 
نیز حمایت های گسترده ای در این زمینه صورت گرفته است.

نباتی نژاد در ادامه خواستار ارائه طرح و برنامه و نگاه برنامه ای 

از ســوی مجموعه هایی شــد که به حمایت ها و کمک های 
فوالد مبارکه نیاز دارند.

در ادامه این جلســه شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر 
عالمه مجلســی  ضمن بیان نقطه نظرات و درخواست های 
خود از همکاری  و حمایت های شرکت فوالد مبارکه قدردانی 

کردند.

پنج شــنبه مورخ 1۴۰۰/1/1۹ جلســه ای در فضای باز 
امامزاده حلیمه خاتون )س( به ریاســت حجت االسالم 
والمســلمین حاج آقا قربانی امام جمعه محترم کرکوند ، 
شــهردار و شورای اسالمی شهر کرکوند ، ائمه جماعات 
مساجد و اماکن مذهبی شهر ، فرماندهی حوزه مقاومت 
بسیج امام محمد باقر )ع( ، جانشین فرماندهی کالنتری 
1۴ کرکوند ، مســئول مرکز بهداشــت کرکوند ، مداحان 
و اعضــای هیأت امنای مســاجد و اماکن مذهبی شــهر 
تشکیل گردید و در خصوص چگونگی انجام برنامه های 
فرهنگــی مذهبی در ایام ماه مبــارک رمضان تبادل نظر 

شد . 
در پایان مقرر گردید با توجه به دستورالعمل های صادره 
نماز جماعت در ایام ماه مبارک رمضان در کلیه مســاجد 
شــهر کرکوند و محــالت با رعایت کامــل پروتکل های 

بهداشتی اقامه گردد . 
همچنیــن مقرر گردیــد با توجه به وضعیــت قرمز میزان 
ابتــال بــه بیمــاری کرونا در شهرســتان مبارکه و شــهر 
کرکوند اطالع رســانی در خصوص رعایــت پروتکلهای 
بهداشــتی ازطریق اعــالم عمومی ،نصــب بنر وفضای 

مجازی همچون گذشته ادامه یابد. 

ســید محســن هاشــمی با اشــاره به برنامه های نــوروزی 
شــهرداری در راستای کنترل شــیوع کرونا و ترویج اهمیت 
در خانه ماندن مردم، افزود: شــهرداری مبارکه هر ساله به 
مناسبت آغاز ســال جدید با عنوان جشــنواره نوروزگاه و نو 
بهار در سطح شهر برنامه های بسیاری برگزار می کرد سال 
گذشــته نیز برنامه های بسیاری برای نوروز و بهار 13۹۹ در 
شــهر مبارکه تدارک دیده شــده بود که مجبور به لغو آن ها 

شدیم و بیشتر المان های نوروزی را در شهر نصب کردیم.
شــهردار مبارکه با بیــان اینکه در حال حاضــر کرونا جزئی 
از زندگی ما شــده اســت گفت: بر این اســاس سعی کردیم 
برنامه های نوروز امسال را به صورت سازگار با مسائل کرونا 

تعریف کنیم.
وی اضافه کرد: المان های تعاملی و جشنواره های فرهنگی 
را برای اســتقبال از نوروز 1۴۰۰ حذف کرده و تالش کردیم 
اجرای هر برنامه ای که باعث تجمع می شود یا اثرات منفی 

کرونایی دارد حذف کنیم.
هاشــمی با اشــاره به شــیوع کرونا و اهمیت داشتن ماندن 
شــهروندان در خانه خاطرنشــان کــرد: مجموعه مدیریت 
شــهری مبارکه در همین راســتا با تدارک ویژه برنامه های 
فرهنگی-آموزشــی، ضمن ایجاد نشــاط و شــادابی زمینه 
ســرگرمی و بروز خالقیــت کــودکان و نوجوانــان در کنار 

والدینشان را فراهم کرده است.
وی به تشــریح برخــی برنامه های نــوروزی 1۴۰۰ پرداخت 
و افــزود: بــا توجه بــه محدودیت هــای کرونایــی در حوزه 
فرهنگی سه جشنواره » غذای سالم_خانواده سالم«، »تئاتر 
خانوادگی نمایشخانه« و »کتابخوانی بهار مهدوی« از جمله 
برنامه هایی اســت که در راســتای ایجاد نشاط و شادابی در 

شهروندان به صورت مجازی برگزار شد.
شــهردار مبارکــه اظهــار کرد: جشــنواره مجــازی غذای 
سالم_خانواده ســالم با شعار » در دوران کرونا، همه با هم، 
با غذای سالم، در خانه می مانیم« به عنوان اولین جشنواره 
در راستای ترویج استفاده از غذاهای سالم و اهمیت رعایت 
اصول تغذیه ســالم خانواده ها به خصــوص در دوران همه 
گیــری کرونا و لــزوم اصالح عــادات و الگوهای نامطلوب 
غذایی در زمینه ارتقای ســالمت، بهبود و تقویت سیســتم 
ایمنی بدن، به همت شــهرداری مبارکه و با مشارکت اداره 
کل آمــوزش فنــی و حرفه ای اســتان اصفهــان به صورت 

کشوری اجرا شد.
وی در ادامه با اشــاره به برگزاری جشنواره تئاتر خانوادگی و 
مجازی؛ نمایشــخانه در ایام نوروز اظهار کرد: مهارت های 
زندگــی و تحکیم بنیــان خانواده، حفظ بهداشــت محیط و 
نظافت عمومی، رعایت فاصله گــذاری اجتماعی و در خانه 

ماندن و مشــارکت فعاالنه خانواده در موضوع کتابخوانی از 
مهمترین محورهای برگزاری این جشنواره است.

هاشــمی با اشــاره به برگــزاری جشــنواره کتابخوانی بهار 
مهدوی در ایام نوروز خاطرنشان کرد: این جشنواره در چهار 
بخش مسابقه کتابخوانی، مسابقه نقاشی، دلنوشته و پویش 

کتابخوان برگزار شد.

وی همچنین از پخش ویژه برنامه رادیویی«رادیو مبارکه« در 
قالب 8 قسمت مختلف از طریق صفحات اجتماعی مجازی 
از ابتدای نوروز با همکاری هنرمندان شهرستان خبر داد و 
افــزود: مجموعه آموزشــی » ورزش در خانه« نیز به همت 
فرهنگســرای مجازی شهرداری مبارکه در قالب 6 قسمت 

تولید و در فضای مجازی پخش شد.
شــهردار مبارکه گفت: نورافشــانی آســمان شــهر در شب 
میالد حضــرت مهدی موعــود )عج( از دیگــر برنامه های 
این شــهرداری در ایام نوروز بــود، کلیپ ها و نماهنگ های 
متنوعی برای استقبال از بهار و نوروز توسط شهرداری تهیه 
شــد تا اوقات شــاد و دلنشــینی را برای هم وطنان در سال 

جدید رقم بزنیم.
وی تاکید کرد: اکران تبلیغات فرهنگی و مناســبتی، نصب 
ریســه پرچــم و الوان، »فضاســازی و تبلیغات شــهری« با 
طرح هــای نوروزی بــا موضوع ترغیب شــهروندان به خانه 
مانــدن در راســتای قطع زنجیــره انتقال ویــروس از دیگر 
اقدامــات حــوزه فرهنگــی شــهرداری در ایــن دوران و به 

مناسبت ایام نوروز محسوب می شود.
هاشــمی اضافه کرد: مبارکه همه ساله میزبان گردشگران 
بســیاری بود اما نوروز 1۴۰۰ نیز همچون ســال گذشته به 
دلیل شــیوع ویــروس کرونا امــکان پذیرایی و اســتقبال از 

گردشگران فراهم نشد.
وی ادامه داد: با توجه به مصوبات ستاد مدیریت کرونا در روز 
طبیعت نیز تفرجگاه ها و مراکز تفریحی شهر مبارکه تعطیل 

بود و از ورود افراد به این مکان ها جلوگیری شد.
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بازدید رضایی استاندار اصفهان از پروژه های 
شرکت عمران بهارستان

برگزاری جلسه بررسی روند اجرایی پروژه ٣۵٠٠ 
واحد طرح اقدام ملی مسکن

بازدید مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان از 
پروژه های شرکت عمران بهارستان

برگزاری مراسم تجلیل از دست اندکاران اجرایی طرح های ملی ویژه زنان 
روستایی و عشایری

به گزارش روابط عمومی شــرکت عمران بهارستان صبح 
امروز اســتاندار اصفهان و هیات همراه از مســیر متروی 
اصفهان – بهارســتان، طــرح اقدام ملی مســکن و برخی 
پروژه های عمرانی این شــهر جدید بازدید کرد و از نزدیک 

در جریان پیشرفت این پروژه ها قرار گرفتند.
قطار شــهری بهارســتان با اســتفاده از ریل ساخت ایران 
ایستگاه صفه در جنوب کالن شهر اصفهان را در مسیری 
به طول 1۴.7 کیلومتر به ایستگاه ورودی شهر بهارستان 

متصل می کند.
عزم راسخ استانداری اصفهان و شرکت عمران بهارستان 
به نمایندگی از شــرکت مادرتخصصی عمران شــهرهای 
جدید و وزارت و راه و شهرســازی در تکمیل قطار شهری 
بهارستان ان شاء الله موجب خواهد شد تا به زودی شاهد 

اتمام بهــره برداری از این پروژه مهم در اســتان اصفهان 
باشــیم؛ به طوری که در ســال ۹۹ این پروژه به اندازه 1۰ 
ســال گذشته پیشرفت داشته است و یک میلیارد تومان در 

روز در این پروژه بزرگ هزینه شده است.
دکتــر رضایــی در ادامه از رونــد اجرای طــرح اقدام ملی 
مسکن در بهارستان بازدید کردند. طرح اقدام ملی مسکن 
در شــهر بهارســتان مجموعا شــامل حدود 17۰۰۰ واحد 
اســت که 72۰۰ واحد به صــورت تفاهم نامه با دســتگاه 
هــای اجرایی، 35۰۰ واحد توســط شــرکت بیــن المللی 
کوزوپــارس، 1۰۰۰ واحــد توســط بنیاد مســکن انقالب 
اسالمی اســتان اصفهان، 5۰۰ واحد توســط 3 انبوه ساز 
اصفهانــی و مابقی به صورت مشــارکتی واگذاری با تعهد 

ساخت احداث خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران بهارستان در جلسه 
ای با حضور مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت عمران 
بهارســتان و مدیرعامل شــرکت عمرانی کوزوپــارس، روند 
پیشــرفت احداث ٣5٠٠واحد مســکونی که توســط شرکت 
عمرانی کوزو پارس در شــهر جدید بهارســتان در قالب طرح 

اقدام ملی مسکن در حال اجراست مورد بررسی قرار گرفت.
شــرکت عمران در شــهر جدید بهارســتان احــداث بیش از 
17۰۰۰ واحد مســکونی را در قالب طرح اقدام ملی مســکن 
در دستور کار خود قرار داده است که 35۰۰ واحد از آن توسط 

شرکت کوزوپارس احداث خواهد شد.

به گــزارش روابط عمومی شــرکت عمران 
بهارســتان صبح امــروز دکتر قــاری قرآن 
مدیرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهان 
به همراه مهندس زاغیان،معاونت مســکن 
اداره کل، از پــروژه هــای طــرح اقدام ملی 
مســکن ومشــارکتی در حال ساخت شرکت 
عمران بهارســتان بازدید کردند و از نزدیک 
در جریان پیشرفت این پروژه ها قرار گرفتند.

شــهر جدیــد بهارســتان یکی از شــهرهای 
پیشــرو در زمینه احــداث طرح اقــدام ملی 
مســکن در بین شــهرهای جدید کشور می 

باشد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی مدیریــت جهادکشــاورزی 
شهرســتان مبارکه، مراســم تجلیل ازدســت انــدرکاران 
اجــرای طرح های  ملــی ویژه زنان روســتایی ، در محل 

مدیریت جهادکشاورزی برگزار گردید.
در این مراســم ،مهنــدس بابایــی مدیر جهادکشــاورزی 
طــی گزارشــی بــا حضــور آقــای دکتــر مویــدی معاون 
محتــرم ســازمان تحقیقات کشــاورزی کشــور و ســرکار 
خانــم مهنــدس بنــی هاشــم مشــاور محتــرم وزیــر در 
امــور زنان روســتایی، ریاســت و معاونین ســازمان جهاد 
کشــاورزی اســتان برگــزار شــد، بــه نمایندگی از ســایر 
 شهرستانهای استان به ویژگی های این طرح اشاره کردو

  افزود؛ در راســتای اجرای طرح های ویژه زنان روستایی 
و عشــایری در ســال ۹۹ دو طرح ترویــج فرهنگ تولید و 
مصرف محصول گواهی شده استاندارد و توانمندی سازی 
زنان روستایی و عشایری بر اساس زنجیره ارزش گیاهان 
دارویی در شهرســتان مبارکه اقدامات اجرایی به روی سه 
محصول سه محصول به ، طالبی و زیره سبز از اواخر سال 

۹8 آغاز شد. 

دراین طرح با شناســایی زنان روســتایی فعــال در عرصه 
کشــاورزی و برگــزاری جلســات متعــدد، خانــم باقری 
درخصوص محصول به در روستای زودان ، خانم طاهری 
در خصوص محصول طالبی در شــهر طالخونچه و خانم 
سیدنا در خصوص محصول زیره سبز انتخاب و به سازمان  

جهاد کشاورزی معرفی گردیدند.
 پس از انتخاب افراد نسبت به نمونه برداری از خاک هرسه 
مزرعه و انجام آزمون خاک اقدام و تابلو مشخصات مزارع 
نصــب گردید و پس از دریافت نتایــج آزمون خاک و تغذیه 
کودی مناسب ، ســرکار خانم مهندس مظفری به عنوان 

مدیر کنترل کیفی این مزارع به شهرســتان معرفی شدند. 
از زمان کاشت تا پایان زمان برداشت بازدید های هفتگی و 
مستمر و همچنین توصیه های مربوط به تغذیه دورآبیاری، 
مبارزه بــا آفات، بیماریها و علف های هــرز و تعیین زمان 
دقیق برداشت بر اساس توصیه ها و طبق نظر مدیر کنترل 
کیفی انجام و در زمان برداشــت با حضور کارشناس نمونه 
گیری از محصوالت نمونه گیری و جهت تعیین کیفیت به 
آزمایشگاه ارسال شد، پس از دریافت پاسخ آزمایش هرسه  
محصول به عنوان محصول ســالم و گواهی شده و عاری 
از باقیمانده ســموم و کود شیمیایی شناخته و موفق به اخذ 

گواهی سالمت و استاندارد گردیدند.
مهندس بابایی از زحمات بی دریغ مدیر محترم هماهنگی 
ترویج و کارشــناس مســئول زنــان روســتایی ، همکاران 
اداره ترویج شهرســتان وزنان روســتایی که موفق به تولید 
محصول سالم اخذ گواهی سالمت گردیدند، سپاسگزاری 

کرد .
در پایان با اهدای لوح تقدیر از دســت اندرکاران این طرح 

قدردانی گردید.

هشدارستادکرونای شهرستان مبارکه به نقض کنندگان مصوبات ستاد کرونا
ازآن  فرمانــدار شهرســتان دراین جلســه ضمن تشــکر 
دســته از مشــاغلی که مصوبات ســتاد کرونــا را رعایت 
کردنــد بــا ابــراز نگرانی از شــیب تنــد مبتالیــان کرونا 
ووضعیــت قرمــز در شهرســتان افــزود : طبــق مصوبه 
ســتاد مقابلــه با کرونــا ،فعالیت کلیه ی بــازار های روز 
و تاالرهای شهرســتان تا عادی شــدن شــرایط ممنوع 

است.
رئیس ســتاد کرونــا شهرســتان افزود : حفظ ســالمت 

مردم اولویت اصلی مســئوالن وســتاد کرونا می باشــد 
وباید مســئوالن ذیربط بازرســی های خــودرا به صورت 
شــبانه روزی انجــام دهنــد ودرصورت رویت هــر گونه 
تخلــف ســریعا مراتــب را بــه مراجع ذیصــالح گزارش 

وبرابر قانون بــا متخلفین برخورد نمایند .
درادامــه رئیس دادگســتری شهرســتان نیــز گفت : با 
توجه به اطالع رســانی گســترده از طریق صداوسیما و 
رســانه ها و فضای مجازی محلی ، تمامی مشاغل گروه 

های ذکر شــده بایستی تعطیل باشــند و اگر کسی با بی 
توجهــی قصد بــازی با جان مردم را داشــته باشــد ، به 

شــدت با آنها برخورد خواهد شد.
درپایــان مقــرر شــد ، طبق مصوبه ســتاد کرونــا تمامی 
مشــاغل گــروه 2،3و۴ تعطیــل و در صــورت مشــاهده 
هرگونه تخطــی از این مصوبه که تهدید علیه بهداشــت 
اســت ، به دســتور مقام قضایی بدون اخطار وهیچ گونه 

اغماضی ســریعا پلمپ گردد .
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همه کارگاه های عمرانی پروژه کنار گذر شرق فعال شوند

وزارت راه و شهرسازی ۹۰ میلیارد تومان ، به پروژه کنار گذر شرق اصفهان تزریق می کند

آماده هر گونه کمک برای سرعت بخشیدن به پروژه کنار گذر شرق هستیم

تاخیر ۱۵ ساله در اجرای پروژه 
کنار گذر شرق

مهندس غالمــی معاون عمرانی اســتانداری اصفهان 
در حاشــیه بازدید اســتاندار از روند اجرایــی پروژه کنار 
گذر شــرق با بیان ایــن مطلب گفت : همــه کارگاهها  
بایــد فعال باشــند و هر کدام از پیمانــکاران که صورت 
وضعیت خود را برای ما ارســال کنند متعهد می شویم 

ظرف مــدت کوتاهی روز طلب آنها را پرداخت کنیم .
او با تاکید بر اینکه همیشــه بازدید از پروژه ها برای حل 
مشــکالت راهگشا بوده است یادآور شــد : پروژه کنار 
گذر شرق  به طول 33 کیلومتر با زمانبندی 18 ماه کار 
خود را آغاز کرد اما در  شــروع مشــکالت و معضالتی 
پیش روی پروژه قرار گرفت که بخشــی از زمان تعیین 

شده را از دست دادیم .

وی با اشــاره به اینکه  در ادامه رونــد اجرایی پروژه به 
خوبــی و بر اســاس برنامه پیش رفت گفــت : اعضای 
هیــات مدیــره شــرکت آرشــا همگــی از چهــره های 
شــاخصی هســتند کــه روزی پــروژه های اســتان را 
مدیریت می کردنــد و قطعا اجرای این پروژه برای آنها 

بسیار ساده است. 
مهندس غالمی با اشاره به ارزش  8۰۰ میلیارد تومانی 
قرارداد های منعقد شــده در این پــروژه  تصریح کرد : 
بــا توجه به اینکــه همه پیمانکاران ایــن پروژه به لحاظ 
مالی قوی هســتند همیشــه  باید 1۰ تا 15 درصد مبلغ 

قرارداد را از ما طلبکار باشند .
وی افــزود : اینگونــه نباشــد که وقتــی از بخش مالی 

در دست دارید آنها بگویند طلبی وجود ندارد زیرا نشان ســوال می کنیم چقدر صورت وضعیــت از پیمانکاران 
دهنده رکود کاری در کارگاه ها اســت و بر این اســاس 
انتظــار داریم پیمانکاران همیشــه 2۰ میلیارد تومان از 

. باشند  ما طلبکار 
عضو هیات مدیره ســازمان همیاری شــهرداری های 
اســتان اصفهــان در ادامــه با بیــان اینکــه ۴ پیمانکار 
داریــم که بــدون اینکــه بخواهیــم آنها را شــارژ مالی 
کنیم باید کارگاه هــای عمرانی را فعال کنند ادامه داد 
: بــر اســاس  برنامه ریزی به محــض دریافت  صورت 
وضعیــت از پیمانــکاران ســازمان همیــاری  امالک و 
مســتغالت خود را با توجه بــه قیمت روز برای پرداخت 

در کمترین زمان اقدام کنند.

به گزارش روابط عمومی ســازمان مهندس نفری مدیر 
عامل سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان 
در حاشیه بازدید استاندار اصفهان از روند اجرایی پروژه 
کنار گذر شــرق اصفهــان با بیان این مطلــب افزود  بر 
اســاس پیگیری های انجام شــده قرار است دولت ۹۰ 
میلیــارد تومان به پروژه تزریق کند کــه می تواند کمک 

خوبی به نقدینگی ما باشد .
او بــا تاکید بر اینکه اموال و امالکی داریم که به مرور و 
با دریافت صورت وضعیت آن را به فروش می رسانیم و 

برای پروژه هزینه می کنیم .

وی بــا تاکید بــر اینکه هیــچ کدام از صــورت وضعیت 
ها بیــش از یک هفته در ســازمان همیــاری نمی ماند 
ادامه داد : هیات مدیره ســازمان برای شــتاب گرفتن 
پــروژه اقداماتی را در دســتور کار قرار داده اســت و از 
پیمانــکاران  هم مــی خواهیم روند اجرایی را  ســرعت 

. بخشند 
نفری با بیان اینکه پروژه در ادامه مســیر خود به منطقه 
کاله قاضــی و منطقه حفاظت شــده می رســد تصریح 
کرد : بر اســاس رایزنی های انجام شده پذیرفتیم همه 
استاندارد های زیست محیطی را در مسیر اجرای پروژه 

رعایت کنیم و بر این اســاس یــک میلیارد تومان هم به 
حســاب صندوق توســعه محیط زیســت واریز کردیم تا 
خود ســازمان حفاظت محیط زیست هم اقدامات مورد 

نظرشان را اجرا کنند .
مدیرعامل ســازمان همیاری شــهرداری های اســتان 
اصفهان  افزود : البته مشاورین وزارت راه و شهرسازی 
پیشنهاد و طرحی را برای اینکه در مسیر اجرا به منطقه 
حفاظت شــده ورود نکنیم ارائه کرده اند که در صورت 
تایید عالوه بر تســهیل روند اجرایی پروژه ، 8۰ میلیارد 

تومان نیز در هزینه ها صرفه جویی خواهد شــد.

به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های 
اســتان اصفهان،  مهندس صلواتی مجری کل طرح های 
زیربنایــی وزارت راه و شهرســازی در اســتان اصفهان در 
حاشیه بازدید استاندار از روند اجرایی قطعات دو و سه پروژه 
آزادراه شرق اصفهان با بیان این مطلب گفت: ما آماده هر 
گونه کمک شامل اختصاص  بودجه، اعتبارات و امتیازات 

هستیم تا بتوانیم روند اجرایی پروژه را سرعت ببخشیم.
وی بــا تاکیــد بــر اینکه اجرای ایــن پروژه طــی یک دهه 
گذشــته آنطور که باید مورد توجه قــرار نگرفته، ادامه داد: 
خوشــبختانه قطعه یک و بخش عمده قطعــه دوم آزادراه 

شــرق اصفهان در دو ســال اخیر با تــالش همه جانبه به 
نتیجه رســید و در حــال حاضر در تالش بــرای تکمیل 8 
کیلومتر باقیمانده از قطعه دوم و قطعه سوم آزادراه هستیم.
مجــری کل طرح های زیربنایی اســتان اصفهــان درباره 
وضعیت قطعه ســوم آزادراه شــرق اصفهان تصریح کرد: 
عملیات اجرایی قطعه ســوم ایــن آزادراه از بهمن ۹8 آغاز 
شد و مهم ترین کار در آغاز رفع موانع و مشکالت در مسیر 
پروژه بود. از  مهم ترین اقدامات به منظور رفع مشــکالت 
این پروژه می توان به  تخریب ویالهای ســاخته شــده در 
مسیر مصوب پروژه اشاره کرد  که با کمک قانون در کمتر 

از دو هفته انجام شــد و زمینه تســریع در اجــرای پروژه را 
فراهم کرد.

وی ادامه داد: متاســفانه در ردیــف بودجه  هیچ رقمی به 
عنــوان ســهم دولت برای اجــرای پروژه کنار گذر شــرق 
پیش بینی نشــده بود اما توانستیم با رایزنی مبالغی را برای 
کمک به پروژه دریافت کنیم که امســال ۹۰ میلیارد تومان 
تخصیص یافته و به دنبال آن هستیم تا 1۰۰ میلیارد تومان 
دیگر هم برای این پروژه دریافت کنیم تا زمینه کمک بیشتر 
مالی به پروژه و ســازمان همیاری شــهرداری های استان 

اصفهان به عنوان سرمایه گذار فراهم شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری 
ها مهندس شــمس رئیس هیئت مدیره شرکت آشا در 
حاشــیه بازدید استاندار اصفهان از روند اجرایی پروژه 
کنــار گذر شــرق بــا بیان ایــن مطلب گفــت : حضور 
اســتاندار هــر دو ماه یک بــار در پروژه مــی تواند به 
روند اجرایی تحرک ببخشــد زیرا از نزدیک مشکالت 
دیده می شــود و ایشــان می توانند به تامین نقدینگی 

. کنند  کمک  پروژه 
او بــا تاکید بر اینکــه باید پروژه را تا زمانی که مدیریت 
در کشــور تغییر نکــرده به پایان برســانیم یا حداقل با 
پیشــرفت فیزیکــی خــوب آن را به بعدی هــا تحویل 
دهیــم تصریح کــرد : باید پــروژه در حدی باشــد که 
آیندگانی که آن را از ما تحویل می گیرند ناچار باشــند 

پروژه را به پایان برســانند .


