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13 پروژه عمرانی، 
 سرمایه گذاری 
و خدماتی شهرداری 
مبارکه در دهه فجر 
افتتاح و کلنگ زنی 
می شود

در گفتگو با ایراسین مطرح شد؛

تحقق بومی سازی با 
اعتماد فوالد مبارکه 

به دانش بنیان ها

8

SMS:3000795700009927   June   2020 هفته نامه خبری تحلیلی استان اصفهان

 حراجی در 
 فروشگاه های اصفهان

 ممنوع است

دردهه فجر صورت می گیرد؛

افتتاح 16 پروژه آبفا  
در استان اصفهان

عشایر دیزیچه اصفهان، 
خانه به دوشانی در اوج و 
اسراف کاری طبقه شهری

244

آگهی مناقصه شهرداری چرمهین

ثابت راسخ شهردار

شهرداری چرمهین  بر اساس مصوبه شــماره 5/286 /ش شورای اسالمی 
شهر و ماده4 آیین نامه مالی شهرداری ها ، در نظر دارد  در راستای پروژه های 
منطقه نمونه گردشگری آبشار شاهلوالک به شرح ذیل به پیمانکاران واجد شرایط دارای 
رتبه بندی در رشته ابنیه طبق برآورد قیمت برابر فهرست بهای ابنیه سال 1399 از طریق 

مناقصه واگذار نماید.
بر این اســاس متقاضیان می توانند از تاریخ انتشــار آگهی تا روز چهار شــنبه مورخ 
1399/11/15 به واحد درآمد یا عمران شــهرداری مراجعه و اسناد شرکت در مناقصه را 
دریافت و تا پایان، وقت اداری روز پنج شــنبه مورخ 1399/11/16 به دبیرخانه محرمانه 
)حراست( شهرداری ارائه نمایند .شــرکت کنندگان جهت کسب اطالعات بیشتر می 
 توانند به سایت شهرداری چرمهین به  آدرس  www.chermahin.ir مراجعه و یا با شماره 

تلفن های5-52552444 031 تماس حاصل فرمایند -
1-پروژه تکمیل ساختمان پنج واحد ویالی تحت مالکیت شهرداری در دهکده تفریحی 
اقامتی چرمینو )شــرح عملیات دیوار چینی ، گچ خاک و کلیــه عملیات نازک کاری ؛ 

تاسیسات برقی و مکانیکال ( با اعتبار 13/118/821/845
2- پروژه احدات تاالر پذیرایی )سکلت بتنی ساختمان شرح عملیات گود برداری، الشه 

چینی ، اجرای فونداسیون ، سقف و ستون ( با اعتبار. 26/959/750/733
3-پروژه احداث هتل سوئیت و رستوران ) اجرای اسکلت بتنی ساختمان شرح عملیات 

گود برداری، الشه چینی ، سقف ( با  اعتبار30/341/039/595ریال  
4-پروژه احداث آشپزخانه مشترک تاالر و هتل سوئیت و رستوران )اجرای اسکلت بتنی 
ساختمان شرح عملیات گودبرداری، الشه چینی، اجرای فونداسیون، سقف و ستون( با 

اعتبار 5/066/212/609ریال
 5-پروژه احداث سازه سر درب ورودی محور گردشــگری )مسیر پیاده راه و دوچرخه 

سواری(
منطقه گردشگری آبشار شاهلوالک با اعتبار 962/998/364ریال

م/الف 1083826

به اطالع اعضاء محترم انجمن صنفی شرکتها ومؤسسات حمل ونقل کاالی شهرستان مبارکه   می رساند: 
جلسه مجمع عمومی عادی و عادی بطور فوق العاده انجمن رأس ساعت  9/30  صبح  روز  چهارشنبه  مورخ  
29 / 99/11  درمحل سالن مجتمع فرهنگی الزهرا واقع در خیابان بسیج شمالی  برگزار خواهدشد.لذا ازکلیه 
اعضاء)مدیران محترم عامل شرکتهای حمل و نقل زیرمجموعه با ارائه معرفینامه برای نماینده قانونی( دعوت 
بعمل می آیدرأس ساعت یادشده بهمراه معرفی نامه کتبی و آخرین تغییرات ثبتی شرکت مربوطه درمحل 

یاد شده حضوربهم رسانند.
دستورجلسه :

-   استماع گزارش عملکرد هیئت مدیره 
-   ارائه وتصویب صورت های مالی منتهی به پایان سال 1398

-   انتخاب اعضاءاصلی و علی البدل هیئت مدیره انجمن 
-  انتخاب بازرس اصلی وعلی البدل 

-  تصویب بودجه سال 1400
-  تعیین خط مشی انجمن درسال جدید

-  تعیین روزنامه یا هفته نامه جهت درج آگهی ودعوتنامه های انجمن
-   سایرمواردی که درصالحیت مجمع عمومی عادی و به طور فوق العاده باشد.

آگهی مجمع عمومی عادی و عادی به طورفوق العاده انجمن صنفی 
شرکتهاومؤسسات حمل ونقل کاالی شهرستان مبارکه ثبت 150
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شهرک های صنعتی اطراف اصفهان عامل اصلی آلودگی هوا

افزایش 10 برابری قیمت 
زمین های کشاورزی اصفهان

 بازدید وزیر اقتصاد کشور ارمنستان
از شهرک صنعتی مبارکه

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مبارکه ؛  وهان کروبیان، 
وزیر اقتصاد کشــور ارمنســتان به همراه دکتر قاضی عسگر 
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان ، مهندس 
اصغر هدایت فرماندار مبارکه و برخی از مســئوالن استانی و 
شهرستانی ازتعدادی از شرکت های شهرک صنعتی سه راهی 

مبارکه بازدید کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت : کشور 
ارمنســتان ارتباط دیرینه ای با ایران دارد و بسیار عالقه مند 
است که روابط تجاری خود را با کشورمان توسعه دهد و هدف از 
حضور وزیر اقتصاد کشور ارمنستان در شهرستان مبارکه و این 
بازدید ، افزایش این روابط و مراودات اقتصادی میان صنعتگران 
اصفهانی و ارمنستانی است.دکتر قاضی عسگر در ادامه افزود 
: مسئوالن استان ، با ایجاد زیرساخت های مناسب ، زمینه را 
برای حضور تولیدکنندگان اصفهانی در بازارهای بین المللی 
فراهم کردند و امیدواریم که با پیگیری مدیر کل صنعت ، معدن، 
تجارت استان ، بتوانیم میزان صادرات را به خصوص به کشور 

ارمنستان افزایش دهیم.
وی در ادامه افزود : مسئوالن اســتانی ، با تشکیل کارگروهی 

تحت عنوان " تسهیل و رفع موانع تولید" به دنبال حل مشکالت 
تولید کنندگان هستند و همه واحدها می توانند مشکالت خود 
را به این کارگروه گزارش داده تا برطرف گردد ، اما متاســفانه 
بسیاری از صنعتگران از ظرفیت های آن اطالع ندارند که این 

نیازمند اطالع رسانی و آگاهی بخشی بیشتر به آنهاست
فرماندار شهرستان مبارکه در حاشیه این بازدید با بیان اینکه 
بیش از ۴۰۰ واحد فعال صنعتی و تولیدی در شهرستان مشغول 
به فعالیت هســتند گفت : امیدواریم با حمایت مسئوالن ، در 
این شرایط جنگ اقتصادی بر علیه کشورمان، شاهد افزایش 
صادرات این واحد های تولیــدی که عمدتا ظرفیت صادراتی 
دارند به سایر کشورها باشیم.رئیس کارگروه اشتغال شهرستان 
بیان داشت : رسیدگی به شکایت تولید کنندگان شهرستان جزء 
اولویت های کاری فرمانداری بوده که با حضور میدانی درعرصه 
های تولیدی مشکالت وموانع آنها بررسی و پیگیری گردیده 
است .مهندس هدایت  افزود : عالوه برحضور فیزیکی درمراکز 
تولیدی فرمانداری آمادگی کامل جهــت رفع موانع تولید در 
شهرستان و همچنین پیگیری آن در کار گروه تسهیل ورفع 

موانع تولید در استان را دارد.

خانواده های هیرمن پور و فروغی  

 اناهلل و انا الیه راجعون
 شــهادت جانگــداز طبیــب حــاذق و محبوب
 استاد دکتر محمد گلشن را تسلیت عرض می نماییم. 
فقدان آن استاد گرانقدر خسارت غیر قابل جبرانی است 
که عالوه بر خانواده داغدار آن زنده یاد؛ دانشجویان، 
پزشکان، بیماران و مردم شریف اصفهان را سوگوار 
نموده است. اینک به درگاه خدایتعالی برای شادی روح 
و علو درجات استاد در جوار رحمتش دعا می کنیم و ادامه راه او را که خدمت به 

دردمندان بی پناه و بهبود سالمت جامعه بوده است خواستاریم.



اریان2

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان با بیان 
اینکه معاونت امور زنان و خانواده ریاســت جمهوری به 
دنبال احقــاق حقوق زنان جامعه باشــد، گفت: تالش 
کنید با فعالیت هایی که انجام می دهید مانع از گسترش 

فرهنگ های نادرست ازدواج شوید. 
آیت اهلل سید یوسف طباطبایی نژاد در دیدار معاون امور 
زنان و خانواده ریاست جمهوری اظهار داشت: اسالم تأکید 
دارد که از نظر انسانی تفاوتی میان زن و مرد نیست اما 
آنان از نظر جنس، متفاوت اند چراکه روحیات و نیازهای 

متفاوتی دارند و این گونه خلق شده اند. 
وی با بیان اینکــه در قصه های قرآنــی در کنار هر مرد 
بزرگی یک زن بزرگ معرفی می شــود، افــزود: کنار 
حضرت اســماعیل، حضــرت هاجر)علیهم الســالم( 
اســت؛ کســی که قبر او زیر ناودان طالی کعبه و دعا 
در این مکان مستجاب اســت، خداوند با مادر حضرت 
موسی)علیه السالم( صحبت می کرد، حضرت عیسی 
در کنار حضرت مریم)علیها السالم( رشد کرد، در کنار 
پیامبر اسالم)صلی اهلل علیه و آله( حضرت خدیجه، در 
کنار امام علی)علیه السالم( حضرت زهرا)سالم اهلل علیها( 
و کنار امام حسین)علیه السالم( حضرت زینب)سالم اهلل 

علیها( قرار دارد. 
نماینده ولی فقیه در استان اصفهان تصریح کرد: پیامبر 
اکرم)صلی اهلل علیه و آله( هنگامی که پدرها از مسافرت 
می آمدند و به دختران خود بی اعتنایی می کردند فرمودند: 
»َمن َدَخَل الّسوَق َفاشَتری تُحَفًة ، فَحَملَها إلی ِعیالِِه .... و 
َُّه َمن َفرََّح اُنثی َفَکأنَّما َعَتَق  کورِ َفإن لَیـبَدأ بِاإلِناِث َقبَل الذُّ
َرَقَبًة ِمن ُولِد اسماعیَل؛ هر کس به بازار برود و تحفه ای 
بخرد وقتی به منزل رسید اول به دخترها هدیه دهد چراکه 
خوشحال کردن آنان گویا برده ای از فرزندان اسماعیل را 

آزاد کرده است«.
وی با اشاره به تأکید اسالم بر حفظ حقوق زنان ادامه داد: 
در طول تاریخ به زنان بی اعتنایی شده حتی در حال حاضر 
در برخی از کشورها زنی که زنده است را با مرد مرده اش 

دفن می کنند. 
آیت اهلل طباطبایی نژاد عنوان کرد: ارث در اسالم به گونه ای 
است که در نهایت به نفع زن است چراکه خداوند به مرد 
دســتور داده که زن را از نظر مادی اداره کند و خرج، به 
گردن مرد است؛ همچنین مرد برای حمایت از خانواده، 
ارث پدری بیشتری دارد چون مسئولیت اداره خانواده و 

تهیه مسکن بر عهده او است.  
وی با انتقاد از مهریه های سنگین و رسوم غلط در ازدواج ها 
خاطرنشان کرد: متأســفانه هزینه های باالی ازدواج و 
مهریه های سنگین و چشم و هم چشمی کانون برخی 
از خانواده ها را بر هم زده و زنانی که در همان ابتدا طالق 
می گیرند پس از طالق با مشکالت بزرگی دست و پنجه 
نرم می کنند که نیاز است از آنان حمایت شود؛ از سوی 
دیگر علمای ما همچون آیت اهلل مکارم شیرازی مهریه های 
سنگینی که شوهر توان پرداخت ندارد را باطل  می دانند 

بنابراین نظر شرع و نظر قانون بر کاهش مهریه ها است. 
امام جمعه اصفهان یادآور شد: وجود بیماری کرونا سبب 
شد تا بسیاری از دختر و پسرهایی که توانایی برگزاری 
جشن ها گران قیمت عروســی را ندارند با جشنی ساده 
ازدواج کنند، امروز تهیه جهیزیه بسیار ساده برای یک 
خانواده حداقل 1۰۰ میلیون تومان هزینه دارد؛ انتظار 
می رود به گونه ای اقدام و برنامه ریزی شود که فرهنگ های 
شایسته در ازدواج جای خود را به فرهنگ هایی نادرست 

همچون مصرف گرایی و چشم هم چشمی بدهد.  
 وی عنوان کرد: مسئله ورزش زنان باید رسیدگی شود چرا 
امکانات ورزشی فقط نباید ویژه آقایان باشند، زنان به ویژه 
زنانی که زایمان می کنند نیازمند تحرک و تقویت بدنی 

هستند تا بتوانند به شرایط عادی قبل از زایمان بازگردند. 
آیت اهلل طباطبایی همچنین به بخشــی از مشکالت 
جانبازان و معلوالن اشاره و با بیان اینکه بیش از پنج میلیون 
جانباز و معلول اعم از زن و مرد داریم، گفت: متاسفانه، 

مبلمان شهری متناسب با این قشر از جامعه نیست.
  آموزش 50 هزار زن روســتایی و تولید 16 

محصول استاندارد و طبیعی
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در این دیدار 
اظهار داشت: خوشبختانه آیت اهلل طباطبایی نژاد با تأسی 
از مقام معظم رهبری الگوی درستی از رفتار خوب در دوره 
کرونا را پایه گذاری کرده اند که منجر به اجرای برنامه های 
خوب در حوزه مقابله با کرونا در استان اصفهان شده است. 
معصومه ابتکار با ارائه گزارشی از برنامه های معاونت امور 
زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: در دولت دوازدهم 
برنامه های مختلفی بر اساس تکالیف قانونی انجام داده ایم 
که از مهم ترین آن می توان به عدالت جنسیتی برگرفته از 
مفاهیم قرآن کریم اشاره کرد. وی افزود: قرآن کریم تأکید 
دارد که درآمدهای زن برای خود او است؛ شهید مطهری 
می گوید نگاه قرآن به زن و مرد، نگاه عادالنه ای است، ما 
نیز با این نگاه، عدالت جنســیتی را در 8 محور آموزش، 
بهداشت، مشارکت اقتصادی، مشارکت اجتماعی، امنیت، 

حقوق، ورزش و غیره تدوین کرده ایم.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ادامه داد: این 
محورها در ستاد ملی زن و خانواده در سال 1396 تصویب 
و ابالغ شد و هر استان بر اساس شرایط خود، برنامه ای ارائه 
داده اســت که می خواهد برای زنان و خانواده چه کاری 
انجام دهد، همچنین برای نخستین بار شاخص هایی 
نوشته شد که در سال 1398 در ستاد ملی زن و خانواده 
به تصویب رسید. وی گفت: استان اصفهان برنامه خود را 
تدوین کرده است و در شورای برنامه ریزی استان تصویب 
کرده است؛ این استان برای زنان و کودکان معرض آسیب، 
برنامه ریزی خوبی دارد؛ سازمان بهزیستی با کمک خیرین 
و آموزش و پرورش با مشارکت ما برای تقویت مهارت های 
ارتباطی و زندگی برای معلمان، والدین و دانش آموزان 
برنامه دارند که همه برگرفته از آیه 19 ســوره نساء »و 
عاِشُروُهنَّ بِالَْمْعُروِف « است. ابتکار با بیان اینکه یکی از 
جهت گیری های ما، زنان روستایی است، یادآور شد: 5۰ 
هزار نفر از خانم های روستایی را در سراسر کشور آموزش 
دادیم که در کشاورزی از ســم و کود به صورت درست 
استفاده کنند تا غذای سالم تولید شود و خاک و آب آلوده 
نشود؛ زنان روســتایی تا کنون توانسته اند 16 محصول 

استاندارد تولید کنند.  

اصفهان - ایرنا - مدیر بهداشت محیط معاونت بهداشتی 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: برگزاری هرگونه 
تجمع حراجی در فروشــگاه های این استان به دلیل 

منجر شدن به ازدحام جمعیت، ممنوع است.
به گزارش ایرنا، در روزهای اخیر تبلیغات بسیاری برای 
برگزاری حراجی در برخی از فروشــگاه های بزرگ 
اصفهان در شبکه های اجتماعی منتشر شده که بر 
اساس شواهد و گزارش های مردمی، منجر به ازدحام 

جمعیت زیادی در فضای سربسته شده است.

مدیر بهداشت محیط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا اظهار داشت: با توجه به اینکه هنوز ویروس کرونا 
در حال انتشار در جامعه است و واحدهای صنفی ملزم 
به رعایت شیوه نامه های بهداشتی و محدودیت های 
کرونایی هستند، برگزاری هرگونه حراجی یا فروش 
ویژه که منجر به ازدحام جمعیت در داخل فروشگاه 

شود، ممنوع و غیر مجاز است.
ســید مهدی میرجهانیان افزود: در صورت گزارش 

یا مشــاهده هرگونه حراجی در فروشگاه ها و ازدحام 
جمعیت در آنها با متصدیان واحدهای صنفی برخورد 

قانونی می شود.
وی خاطرنشان کرد: متصدیان چهار واحد صنفی در 
استان اصفهان که در ۲ ماه گذشته اقدام به برگزاری 
حراجی بزرگ در فروشگاه های خود کردند، به مراجع 

قضایی و دادگاه معرفی شدند.
میرجهانیان اضافه کرد: با تعداد دیگری از واحدهای 
صنفی نیز بدلیل برگزاری حراجی یا ازدحام جمعیت 
داخل فروشگاه ها در شهرهای مختلف از جمله اصفهان، 
شاهین شهر، فالورجان، خمینی شهر و زرین شهر نیز 

برخورد شده یا تذکر داده است.
وی با اشــاره به اینکه در زمان حاضر شهرستان های 
اســتان اصفهان در وضعیت آبــی و زرد همه گیری 
کووید 19 قرار دارند، تصریح کرد: رعایت شــیوه نامه 
های بهداشتی در شــهرهای آبی مانند مناطق زرد 
اســت بنابراین فعالیت همه واحدهای صنفی باید با 
رعایت محدودیت ها و مصوبه های ستاد ملی مقابله 

با کرونا باشد.
مدیر بهداشت محیط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان گفت: بر اساس مصوبه های موجود، 
نباید در فضای سربسته و محدود بیش از 3۰ نفر حضور 
داشته باشند بنابراین واحدهای صنفی باید این مسئله 

را مدیریت کنند.
بر اساس آخرین رنگ بندی ســامانه ماسک وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشــکی در زمان حاضر 
1۲ شهرستان اصفهان در وضعیت آبی )کم خطر( و 

1۲ شهرستان در وضعیت زرد )خطر متوسط( است.

شهرستان هایی که همچنان در وضعیت زرد )خطر 
متوســط( همه گیری کووید 19 قرار دارند شــامل 
اصفهان، کاشــان، چادگان، خمینی شهر، خوانسار، 
دهاقان، سمیرم، شهرضا، فریدن، فالورجان، نایین و 

نطنز است.
    استان اصفهان با پنج میلیون نفر جمعیت 

24 شهرستان دارد
به گفته سخنگوی ستاد اســتانی مقابله با کرونا در 
اصفهان، ممنوعیت ترددهای شبانه از ساعت ۲1 تا 
چهار صبح در شهرهای باالی ۲۰۰ هزار نفر جمعیت 

تا اطالع ثانوی ادامه دارد.
حجت اهلل غالمی با بیان اینکه طرح زوج و فرد در هسته 
مرکزی کالنشهر اصفهان همچنان ادامه خواهد داشت، 
اظهار داشت: استمرار نظارت  بر پارک ها، رستوران ها، 
مراکز تفریحی، ســینماها، تاالرها و نمایشــگاه ها با 

حداکثر  5۰ درصد ظرفیت صورت می گیرد.
وی افزود: کمیته های نظارتی صنعت، معدن و تجارت، 
اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی به لحاظ جلوگیری از 
عادی انگاری نسبت به ویروس در فرمانداری های سطح 

استان تشکیل می شود.
غالمی با بیان اینکه همچنــان برپایی نماز جمعه در 
شهرهای با وضعیت زرد تعطیل است، گفت: پس از 
ابالغ قرارگاه و ســتاد ملی کرونا درباره نماز جمعه در 

شهرهای با وضعیت زرد تصمیم گیری خواهد شد.
ویروس کرونا از اسفند سال گذشته در کشورمان شیوع 
یافت و تاکنون حدود یک میلیون و 35۰ هزار نفر در 
کشور به بیماری کووید 19 مبتال شدند و بیش از 5۷ 

هزار نفر بر اثر آن جان باختند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان با اشاره 
به نقش آفرینی ائمه جمعه برای فعال شدن ظرفیت های 
تولیدی در شهرستان ها گفت: ائمه جمعه تالش کرده اند 
مردم را نســبت به فعالیت های اقتصــادی و تولیدی 
راهنمایی و تشویق کرده و ظرفیت های موجود را با ایجاد 

هم افزایی میان خیران و دستگاه های مسؤل، فعال کنند.
آیت اهلل سید یوسف طباطبایی نژاد در گردهمایی ائمه 
جمعه استان اصفهان با اشــاره به همراهی استاندار 
اصفهان برای حمایت از ستادهای نماز جمعه اظهار 
داشــت: دولت ها به دلیل نداشــتن ردیــف بودجه 

نتوانسته اند آنگونه که باید از ستادهای نماز جمعه و 
دفاتر ائمه جمعه حمایت کنند درحالیکه این دفاتر 
محل رفت و آمد مردم و بررســی و برطرف شــدن 

مشکالتشان است. 
وی با اشاره به نقش آفرینی ائمه جمعه برای فعال شدن 
ظرفیت های تولیدی در شهرستان ها افزود: ائمه جمعه 
تالش کرده اند مردم را نسبت به فعالیت های اقتصادی و 
تولیدی راهنمایی و تشویق کرده و ظرفیت های موجود را 
با ایجاد هم افزایی میان خیران و دستگاه های مسؤل، فعال 

کنند تا جمعی مشغول به کار شوند. 
نماینده ولی فقیه در استان اصفهان با اشاره به آیه».... َفلَْواَل 
یِن ...«  تصریح  ُهوا فِي الِدّ نََفَر ِمْن ُکِلّ فِْرَقٍة ِمْنُهْم َطائَِفٌة لَِیَتَفَقّ
کرد: از نظر اسالم واجب کفائی است که جمعی از یک قوم 
به یادگیری علوم اسالمی و احکام دین بپردازند و مردم را 
انذار دهند و اگر روحانیون دست از کار خود بردارند به سایر 
مردم واجب می شود که فرزندانشان را به یادگیری علوم 

اسالمی تشویق و راهنمایی کنند. 
وی با اشاره به مقام حضرت فاطمه زهرا)سالم اهلل علیها( 
گفت: از امام صادق)علیه السالم( پرسیدند که معنای »َحَیّ 
َعلی َخیرِ الَعمل« چیست؟ آن حضرت فرمودند: »بهترین 
عمل، نیکویی)بِّر( نسبت به فاطمه و فرزندانش است«؛ 
بدون شک دوستی و نیکویی به اهل بیت)علیهم السالم( 

مقدمه ای برای عمل به دستورات آن بزرگواران است و اگر 
کسی عاشق اهل بیت)علیهم السالم( باشد همه رفتارها و 

گفتارهایش را با آنان هماهنگ می کند.
آیت اهلل طباطبایی نژاد با بیان اینکه ائمه جمعه با استفاده 
از ظرفیت دهه فجر دستاوردهای نظام اسالمی را تبیین 
کنند، ابراز کرد: مردم ما همه سختی ها را به جان خریدند 
و انقالب را به پیروزی رسانند تا استقالل، عزت و آزادی 
داشته باشند و زیر بار سلطه کافران نروند و امروز نیز به راه 
خود ادامه می دهند، البته برخی با کوچک ترین سختی از 

راه خود روی گردان می شوند. 
وی ادامه داد: خدا در آیه 36 نحل می فرماید: »َولََقد بََعثنا 
َ َواجَتِنُبوا الّطاغوَت ...« بر  في ُکلِّ أُمٍَّة َرسواًل أَِن اعُبُدوا اهللَّ
اساس این آیه عبادت خدا همراه با دوری و مبارزه با طاغوت 
است و مبارزه و مقابله با طاغوت سختی  دارد؛ متأسفانه 
گاهی مردم با بروز گرانی از مرام خود بیرون می روند که 
ائمه جمعه وظیفه دارند که آنان را راهنمایی کرده و به 

شبهات پاسخ دهند.
وی عنوان کرد: خداوند متعال در آیه ۲3 ســوره احزاب 
می فرماید برخی از مؤمنان در راه اسالم ثابت قدم هستند 
و روی گردان نمی شوند؛ این آیه نشان می دهد مؤمنان 
واقعی در راه خدا همه سختی ها را تحمل می کنند حتی 

اگر فرزندشان را در راه خدا بدهند. 

مدیر بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی:
حراجی در فروشگاه های اصفهان ممنوع 

است
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تقدیر از مدیرعامل شرکت آبفا 
استان اصفهان در حوزه فرهنگ 

ایثار،جهاد و شهادت
از سوی امور ایثارگران استانداری، بنیادشهید و امور 
ایثارگران استان از هاشم امینی، مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب استان اصفهان به دلیل ترویج فرهنگ 
ایثار و شــهادت و اقدامات جهادگونه در راستای 

خدمات رسانی به مردم تقدیر به عمل آمد.
دکتر یزدی مشاور امور ایثارگران استانداری در این 
مراسم با اشاره به ضرورت خدمات رسانی بی وقفه به 
مردم گفت: خدمت رسانی به مردم یکی از توفیقاتی 
است که خداوند نصیب انسان های خالص و متعهد 
می نماید که در این خصوص در دین اسالم احادیث  

و روایات زیادی نقل شده است .
وی حل مشکالت مردم را مصداق بارز لطف خداوند 
برشمرد و تصریح کرد: لطف و رحمت خداوند شامل 
افرادی شده که توفیق حل مشکالت مردم را دارند 
بنابراین مسوالن باید قدر فرصت خدمت به مردم را 
غمینت شمارند و بی وقفه در راستای حل مشکالت 

مردم گام بردارند.
مشــاور امور ایثارگران اســتانداری، ســقایی را 
یکی از توفیقات فعاالن در صنعت آبفا دانســت و 
اظهارداشت: فعاالن صنعت آبفا که فرصت سقایی 
برای آنها مهیا شده باید بی وقفه در زمینه خدمت 
رسانی به مردم تالش کنند والبته مهندس هاشم 
امینی، مدیرعامل شــرکت آبفا اســتان اصفهان 
بعنوان یکی از مدیران متعهد  و مســولیت پذیر 
توانسته به خوبی خدمات پایدار به مردم در سطح 

استان ارائه دهد.
در ادامه مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان با بیان اینکه 1۲ درصد شاغالن شرکت 
ایثارگر هســتند اظهارداشت: فعاالن صنعت آبفا 
شبانه روزی و بی وقفه در راستای خدمت رسانی 
پایدار به مردم فعالیت می کنند که این مهم نشانگر 

ایثار و تعهد فعاالن در این صنعت می باشد.
وی افزود: با توجه به اقدامات جهادگونه کارکنان 
آبفا در زمینه ارائه خدمات شبانه روزی به بیش از 5 
میلیون نفر در استان، به نوعی می توان گفت همه 

کارکنان آبفا ایثارگر به شمار می آیند.
هاشم امینی با اشاره به تامین آب شرب مردم در 
سطح استان خاطر نشان ساخت: هم اکنون آب 
شرب بیش از 5 میلیون نفر در بیش از 1۰۰ شهر و 
بیش از هزار روستا در سطح استان بی وقفه تامین 
می شود. همچنین فاضالب بیش از ۲ میلیون نفر 
در سطح اســتان به صورت بهداشتی جمع آوری 
و تصفیه می شــود که این همه در راستای ارائه 

خدمات پایدار در دستور کار قرار دارد.
وی با بیان اینکه شــرکت آبفا اســتان اصفهان 
روزتولد آقاابوالفضل العبــاس )ع( را به عنوان روز 
سقا نامگذاری نموده است اعالم کرد: شرکت آبفا 
در راستای قدردانی از تالشهای ایثارگران حدود 
1۴۰ واحد مسکونی در شهرک شهید کشوری را به 
منظور تامین مسکن ایثارگران شرکت، در دستور 
کار قرار داده اســت. همچنین اقداماتی در زمینه 
رفع مشکالت اشتغال، معیشت و سالمت ایثارگران 

مدنظر قرار گرفته است.
مدیرعامل شــرکت آبفا اســتان اصفهان ترویج 
فرهنگ شــهادت و ایثار را در جامعه بسیار مهم 
دانســت و عنوان کرد: شــرکت آبفا بــه منظور 
گرامیداشــت یاد و خاطره 13۰ خانواده شــهید 
شرکت آبفا استان اصفهان تا کنون ۲ یادواره برگزار 
نموده و مقرر گردیده است که سومین یادواره شهدا 

در سال آینده برگزار شود.

هشت زندانی غیر عمد هشتم 
هر ماه از زندان اصفهان آزاد 

می شوند
مدیر کل زندان های استان اصفهان گفت : در طرح 
موسوم به " نذر هشتم " و روز هشتم هر ماه با کمک 
آستان قدس رضوی هشــت زندانی غیر عمد در 
این خطه آزادمی شــوند به جمع خانواده خود باز 

می گردند.
به گزارش ایرنا روز سه شنبه همزمان با افتتاح مرکز 
مدیریت جذب مشارکت های مردمی خیریه امام 
موســی کاظم)ع(  اداره کل زندان های اصفهان، 
هشت زندانی غیر عمد حکم آزادی خود را به نیت 

طرح نذر هشتم هر ماه دریافت کردند.
محمودضیایی فر مدیر کل زندان های اســتان 
اصفهان در این آیین افتتــاح در جمع خیران این 
منطقه اظهار داشت: شکل گیری اولیه خیریه امام 
موسی کاظم به سال 91 و توسط مدیر کل اسبق 
زندان های استان و حمایت امام جمعه بر می گردد.

وی با اشــاره به اینکه اکنون فضای جدیدی برای 
خیریه امام موســی کاظم )ع( در مجاورت زندان 
مرکزی اصفهان ایجاد شده است،افزود: این خیریه 
اکنون با کمک گروه های جهــادی و طرح "حاج 
قاسم" که مخفف پیگیری حمایت از پرونده های 
قضایی، اشتغال، سالمت ومعیشت خانواده های 

زندانیان است، به صورت مردمی فعالیت می کند.
در ادامه این مراســم محمدرضــا حبیبی مدیر 
کل دادگستری اســتان اصفهان با اشاره به اینکه 
جمهوری اسالمی محور مقاومت در جهان و نتیجه 
تالش شهدا شکل گرفته است،گفت:خیریه امام 
موسی کاظم)ع( موسســه خودجوشی است که 
مردم داوطلبانه حاضر شــدند کمک های انسان 

دوستانه خود را به خانواده زندانیان اعطا کنند.

بازار

به مناسبت دهه فجر
مرکز علوم کانون پرورش فکری کودکان و 

نوجوانان اصفهان افتتاح می شود
اصفهــان– ایرنا مدیرکل کانــون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان اصفهان از افتتاح 
نخســتین مرکز علوم کانون استان در ایام 

دهه مبارک فجر خبر داد.
سیدمحمد قلمکاریان روز دوشنبه در گفت 
و گو با ایرنــا افزود: این مرکــز با همکاری 
سازمان مردم نهاد "علم پژوهان" و بمنظور 
امکان استفاده و پرورش خالقیت اعضا در 
رشته های زیست شناسی، زمین شناسی و 

مسائل مرتبط با علوم افتتاح می شود.
وی با اشــاره به فعالیت کمیتــه کودک و 
نوجوان استان در ســتاد دهه فجر گفت: 
هدف از برنامه های ترتیب داده شده برای 
بزرگداشت پیروزی انقالب، انتقال مفاهیم 
و ارزش های اسالم و انقالب در عرصه های 
فرهنگی، هنری، ادبی و علمی به کودکان و 

نوجوانان است.
مدیرکل کانون پــرورش فکری کودکان و 
نوجوانان اصفهان افزود: در این راستا سعی 
شده تا اهداف، رسالت ها و شخصیت های 
تاثیرگذار در شــکل گیری انقالب در قالب 
قصه گویی، کلیــپ و نمایش، به کودکان و 
نوجوانان، معرفی و آنها با تاریخ واقعی انقالب 

و اتفاقات آن آشنا شوند.
وی با اشاره به شرایط کنونی جامعه از لحاظ 
شــیوع ویروس کرونا گفت: از ابتدای سال 
تاکنون درمجموع بیش از سه هزار اثر برای 
کودکان و نوجوانــان در فضای مجازی در 
مراکز کانون تولیــد و عرضه و 1۴3 کارگاه 
تخصصی مجازی برخط و وبینار توســط 

مربیان کانون برگزار شده است.
قلمکاریان با اشاره به ویژه برنامه های چهل 
و دومین سالگرد پیروزی انقالب در کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان اصفهان 
گفت: ایــن برنامه ها در تمــام حوزه های 
کانون از جملــه واحدهای ادبی، فرهنگی، 
هنری، سیار روستایی و انجمن های سرود 
و قصه گویی در ۲ قالــب حقیقی و مجازی 

ترتیب داده شده است.
وی اضافــه کرد: اجــرای جشــن و ویژه 
برنامه های اســتان و شهرستان ها بصورت 
مجازی همراه با مسابقه معرفی شخصیت 
حضرت زهرا)س(، امام خمینی و شهدای 
انقالب و هسته ای، نمایش فیلم و کلیپ، 
شعرخوانی، خاطره گویی خانواده شهدا  از 

جمله این برنامه هاست.
مدیرکل کانون پــرورش فکری کودکان و 
نوجوانان اصفهان افزود: به همین مناسبت 
مهراوه و نمایشگاه مجازی آثار هنرمندان در 
مسیر آینده نیز در قالب نقش ها و نگاره ها با 
موضوعات انقالب به همت واحد کارشناسی 
فرهنگی ادبی و هنری کانون برگزار می شود.
وی بازدیــد مجــازی از موزه هــای دفاع 
مقدس، گلســتان شــهدا، مراکــز علمی 
و دســتاوردهای اســتان و برنامه هــای 
مراکز بصــورت تولید کلیــپ و پخش در 
 پیک امیــد را از دیگر برنامه هــای کانون

 برشمرد.
قلمکاریان افــزود:33۰ جلد کتاب کانون 
بویژه هشت جلد در باره کودکان و نوجوانان 

نیز در این ایام رونمایی می شود.
وی، مهراوه قصه گویی مشاغل در راستای 
طرح آینده نگــری در فضــای مجازی به 
همت واحد کارشناســی ادبی و فراخوان 
سرودهای انقالب در قالب همخوانی و ارسال 
بصورت فیلم و نمایش در فضای مجازی را 
از دیگر برنامه های کانــون اصفهان  در ایام 

بزرگداشت انقالب اسالمی برشمرد.
به گزارش ایرنــا، در زمــان حاضر کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان  
اصفهان دارای 56 مرکز فرهنگی، هنری، 
ادبی و علمی ثابت و سه مرکز سیار و ۲ مرکز 
پســتی با 1۲ هزار عضو کودک و نوجوان 

است.

خانه فّناوریهای فرهنگی 
اصفهان افتتاح شد

خانه فّناوری های فرهنگی اصفهان همزمان 
با خانه فّناوری فرهنگی خراسان رضوی و 
افتتاحیه مرکز ملّی نوآوری و خالقیت اشراق 

در شهر قم به صورت همزمان افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومــی دفتر تبلیغات 
اسالمی اصفهان، این برنامه به صورت آنالین 
با حضور دکتر سورنا ستاری، معاون علمی 

فناوری ریاست جمهوری انجام شد.
خانه فّناوری فرهنگی اصفهان در مســیر 
توســعه فعالیتهای فرهنگی تبلیغی و به 
منظور شناســایی حمایت و شبکه سازی 

نوآوریهای فرهنگی ایجاد شده است.
فیلم ضبط شــده این مراســم از نشــانی 
https://lahzenegar.com/ اینترنتــی

noavari_dte  قابل مشاهده می باشد.

 اخبار کوتاه

گردهمایی ائمه جمعه استان اصفهان 

ائمه جمعه مشّوق مردم به سوی رونق 
تولید هستند

دیدار معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری 

مانع از گسترش فرهنگ های نادرست ازدواج شوید
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بازدید رئیس مؤسسۀ فرهنگی 
بین المللی اکو  از شرکت فوالد 

مبارکه
رئیس مؤسسة فرهنگی بین المللی اکو از کشور 
تاجیکستان با حضور در شرکت فوالد مبارکه از 

خطوط تولید این شرکت بازدید کرد.
سرور بختی پس از این بازدید، در گفت گو با خبرنگار 
فوالد اظهار داشت: مؤسسة فرهنگی اکو شامل 1۰ 
کشور پهناور منطقه با جمعیتی بالغ بر ۴5۰ میلیون 
نفر است و یکی از مهم ترین فعالیت های آن همکاری 
فرهنگی و ایجاد فضای دوستی و صلح و برگزاری 

مراسم فرهنگی است.
وی در ادامه از عقد تفاهم همکاری با باشگاه 
فرهنگی ورزشی فوالد مبارکة سپاهان در روز جمعه  
۲6 دی ماه خبر داد و گفت: در آیندۀ نزدیک قصد داریم 
سلسله رویدادهای فرهنگی و ورزشی را در مقیاس 
کشورهای عضو اکو برگزار کنیم و در این خصوص 
تصمیم گرفتیم با توجه به دعوت به عمل آمده، از 
شرکت فوالد مبارکه به عنوان حامی اصلی این باشگاه 
بازدید کنیم و از نزدیک با فعالیت های این شرکت 

آشنا شویم.
سرور بختی، ضمن اظهار شگفتی از حجم تولید و 
استفاده از تکنولوژی های مختلف در شرکت فوالد 
مبارکه گفت: ما تا پیش از این نام فوالد مبارکه را زیاد 
شنیده بودیم، اما واقعا شنیدن هیچ وقت جای مشاهده 
از نزدیک را نمی گیرد. بنده اکنون با بازدید از خطوط 
تولید به جرئت می توانم بگویم شرکت های مشابه 
فوالد مبارکه در کل منطقة اکو انگشت شمارند و امروز 
از بازدید فرایند تولید در این شرکت هیجان زده شدم.

رئیس مؤسسة فرهنگی بین المللی اکو در ادامه 
گفت: با توجه به اهداف مؤسسة اکو قطعا توسعة 
همکاری های اقتصادی نیز در قالب آشنایی 
مردم کشورها تقویت خواهد شد.وی در دیدار با 
مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد مبارکة 
سپاهان نیز ضمن تأکید بر جایگاه ورزش به عنوان 
یکی از ابزارهای مهم نزدیکی ملت های منطقة اکو 
ابراز امیدواری کرد: باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد 
مبارکة سپاهان اصفهان بتواند به عنوان مرکزی 
برای برگزاری مسابقات مشترک در جهت ترویج 
»دیپلماسی ورزشی« میان کشورهای عضو اکو 
نقش آفرینی کند.استفاده از ظرفیت های متقابل در 
جهت استفاده از دیپلماسی ورزشی، برنامه ریزی 
برای اولین جشنوارۀ ورزشی سرزمین کهن، همکاری 
متقابل در جهت انعقاد خواهرخواندگی تیم فوتبال 
فوالد مبارکة سپاهان با باشگاه های فوتبال کشورهای 
عضو، برگزاری دوره های آموزشی و مسابقات ورزشی 
دوجانبه سپاهان و باشگاه های ورزشی، گسترش 
همکاری های رسانه ای و انتشاراتی با استفاده از زبان 
ملت های منطقة اکو از موارد مطرح شده در تفاهم نامة 

منعقدشده است.
خاطرنشان می شود مؤسسة فرهنگی بین المللی 
اکو با عضویت کشورهای جمهوری اسالمی ایران، 
ترکیه، آذربایجان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان، 
ترکمنستان، تاجیکستان، افغانستان و پاکستان یکی 
از قدیمی ترین سازمان های منطقه ای است که در سه 
حوزۀ اقتصادی، فرهنگی و علمی فعالیت می کند. این 
مؤسسه با هدف تحکیم قرابت های فرهنگی، هنری، 
پژوهشی و ادبی میان کشورهای عضو، در دورۀ جدید 
فعالیت های خود به ریاست سرور بختی، پیشبرد 
اهداف دیپلماسی عمومی برای نزدیک تر شدن 
ملت های منطقة اکو با استفاده از ابزارهایی نظیر 
گردشگری فرهنگی و دیپلماسی ورزشی را در دستور 

کار قرار داده است.

شرکت های معدنی بزرگ 
به سرمایه گذاری در توسعۀ 

اکتشافات مکلف شوند
معاون امور معادن شرکت فوالد مبارکه با 
حضور در کنفرانس آنالین معدن ۲۴ گفت: 
ایران یک کشور معدنی است و بیش از پیش 
باید برای مباحث اکتشاف وقت صرف شود و 

در این زمینه تبادل نظر انجام گیرد.
به گزارش ایراسین، محمد یاسر طیب نیا در 
ادامه با اشاره به جدی بودن بحران تأمین مواد 
اولیه خاطرنشان کرد: بخش خصوصی توان 
انجام اکتشاف را دارد، اما باید انگیزه برای 
آن  ایجاد شود. همچنین مساوات در ارائة 
فرصت های معدنی با عدالت در این زمینه 

جایگزین نشود.
به گفتة وی، شرکت های معدنی بزرگ باید 
برای سرمایه گذاری در اکتشاف معادن ترغیب 

و حتی مکلف شوند.
معاون امور معادن شرکت فوالد مبارکه عمدۀ 
ذخایر معدنی را در محدودۀ عمق 5۰۰ تا 
1۰۰۰ متری ارزیابی کرد و این موضوع را نشان 

از اهمیت اکتشافات عمقی دانست.
طیب نیا با اشاره به سرمایه گذاری ۷ میلیارد 
دالری کشور استرالیا در سال ۲۰1۲ برای 
بیش از 1۰ میلیون متر حفاری گفت: در 
سال ۲۰16 نیز در این کشور 8 میلیون متر 
حفاری باکیفیت انجام شده است. در سال 
۲۰1۷ در کشور چین نیز 5 میلیون متر 
حفاری انجام شده، اما متأسفانه اعداد مربوط 
 به حفاری در ایران با این اعداد قابل مقایسه

 نیست.

فرماندار شهرستان لنجان:     

 حرکت فوالد مبارکه در جهت مثبت
 باعث بوجود آمدن بدخواهان داخلی و 

خارجی است
فرماندار شهرســتان لنجان در واکنش به تحریم شرکت فوالد 
مبارکه از سوی آمریکا گفت: شرکت فوالد مبارکه در حوزه صنعت 
کشور یکی از پر افتخارترین شــرکتهای  مطرح در عرصه ملی و 

جهانی است .
خدامراد صالحی افزود:  بنده به عنوان یک ایرانی افتخار می کنم، 
یک چنین مجموعه بزرگ صنعتی در استان اصفهان و در مجاورت 
شهرستان لنجان وجود دارد که در سطح ملی و بین المللی حرف 
های زیادی برای گفتن دارد و محصــوالت متنوع و با کیفیت را 

تولید می کند.
وی گفت: بنده به جهت مســئولیتی که به عهــده دارم و نیز به 
عنوان یک شهروند به وجود این مرکز صنعتی افتخار می کنم و به 

مسئولین و کارکنان این مجموعه خداقوت عرض می کنم.
فرماندار لنجان در ادامه به تحریم اخیر شرکت فوالد مبارکه اشاره 
کرد و گفت: با توجه به جایگاه و نقش فوالد مبارکه در توســعه 
اقتصادی کشور طبیعی است که مورد هجمه دشمنان و در لیست 

تحریمها قرار گیرد و اگر غیر از این باشد باید تعجب کرد.
صالحی خاطر نشــان کرد: با توجه به کدورتها و دشمنی هایی 
که در بیرون از مرزها بــا نظام جمهوری اســالمی ایران وجود 
دارد بدیهی اســت که هر کســی که برای این آب و خاک منشا 
خدمت و اثر باشــد مورد هجمه قرار بگیــرد و طبیعتا هر روزی 
یک بحثی را ایجاد بکنند و بخصــوص االن در رابطه با تحریمها 
 نام شــرکت فوالد مبارکــه و مدیر عامــل آن هم در لیســت 

تحریم باشد.
وی تصریح کــرد: فعالیت فوالد مبارکه بــا مدیریت، کارکنان و 
کارشناسانش سنجیده میشود. زمانی فوالد مبارکه صنعتی بود 
که با حضور کارشناسان خارجی اداره می شد ولی امروز به حول 
و قوه الهی و با تکیه بر دانش بومی بوسیله مدیران و متخصصان  

ایرانی اداره می شود که مایه عزت و سربلندی است.
فرمانــدار لنجــان در پایــان تصریح کــرد: طبیعتــا ماحصل 
عملکــرد مدیریت، هیئــت مدیــره و کارکنان فــوالد مبارکه 
باعث عدم خشــنودی دشــمنان و در نتیجه ســنگ اندازی از 
ســوی آنــان میشــود و حرکــت فــوالد مبارکــه در جهت 
 مثبــت، کینــه تــوزی بدخواهــان داخلــی و خارجــی را

 همراه دارد

 دی ماه 99 محقق شد؛

دست یابی به رکورد جدید تولید در شرکت 
فوالد هرمزگان

مدیریت و کارکنان بلندهمت شــرکت فوالد هرمزگان در سال 
جهش تولید و پس از کســب رکوردهای پی درپــی در ماه های 
فروردین، خرداد، شهریور، آبان و آذر، در دی ماه نیز با تولید 1۴۰ 

هزار و 6۲۴ تن فوالد خام  توانستند افتخاری دیگر بیافرینند. 
معاون بهره برداری شرکت فوالد هرمزگان ضمن تأیید این خبر 
گفت: این رکوردها در حالی ثبت شــده که نام فوالد هرمزگان 
در فهرست تحریم های ظالمانة آمریکا قرار گرفته و  همه گیری 
ویروس کرونا و عدم دسترسی به مواد اولیه و منابع انرژی از قبیل 
گاز و برق نیز  موانع و مشکالت بســیاری برای شرکت ها ایجاد 

کرده است. 
سید اصغر مدنی تصریح کرد: متأسفانه در فصول گرم سال، به دلیل 
قطعی برق، توقف هــای طوالنی داشــتیم و ازآنجاکه کوره های 
فوالدسازی این شرکت از نوع قوس الکتریکی است، قطعی برق 
به صورت مطلق توقف تولید را در پی دارد، تاجایی که با قطع برق 
واحد فوالدسازی و قطع گاز، تولید در واحد احیا مستقیم متوقف 

می شود. 
وی میزان تولیــد تختال فوالد هرمــزگان در ســال 139۷ را 
یک میلیون و ۴۴۰ هزار تن و در سال 98 یک میلیون و ۴6۰ هزار 
تن اعالم و تصریح کرد: تالشمان بر این است که در سال جاری از 
تولید یک میلیون و 5۰۰ هزار تن تختال که ظرفیت اسمی شرکت 

است،عبور کنیم.
معاون بهره بــرداری فوالد هرمــزگان اظهار داشــت: ظرفیت 
اسمی تولید آهن اســفنجی در واحد احیا مستقیم این شرکت 
یک میلیون و 655 هزار تن در ســال اســت، اما بــرای تکمیل 
ظرفیت نیاز اســت که از منابع بیرونی آهن اســفنجی موردنیاز 
را تهیه کنیم.عالوه بر این،  در برنامه های توســعه ای شــرکت 
 در ســال 1۴۰۰ راهبردهای ویژه ای دیده شــده که امیدواریم 

عملیاتی گردد.

 رشد 3 درصدی تولید در شرکت فوالد تار
از چهار محال

مـــدیر ارشـــد شـــرکت فـــوالد تاراز چهار محال از  ارتقای 
رکورد تولید ورق گالوانیزه در دی ماه سال جاری خبر داد.

نادر حسین زاده گفت: علی رغم محدودیت های موجود در تأمین 
مواد اولیة موردنیاز، شــرکت فوالد تاراز چهــار محال به همت 
کارکنان توانمند و زحمتکش و دلسوز خود توانست تولید ماهانة 
خود را نسبت به رکورد قبل که در آذر ماه سال 98 ثبت شده بود، 
به میزان 3 درصد ارتقا دهــد و با تولید  18 هزار و 5۴9 تن رکورد 

ماهانة جدیدی ثبت کند.
وی افزود: این شــرکت در صورت در اختیار داشتن کالف گرم 
و کالف ســرد )خام( توانایی افزایش تولید محصول گالوانیزه در 

ماه های آینده را خواهند داشت.
حســین زاده کســب ایــن موفقیــت ر ا مرهــون هماهنگی 
و برنامه ریــزی دقیــق و تالش هــای شــبانه روزی کارکنــان 
بخش های تولیــد و تعمیــرات و تمامی واحدهای پشــتیبانی 
شــرکت دانســت و اظهــار امیــدواری کــرد در ادامــه نیز 
 شــاهد بهبــود مســتمر در تمــام فعالیت هــای شــرکت

 باشیم.

خبر وی ژهخبر ویژه
عضو هیات مدیره انجمن فوالد ایران:

حمایت فوالد مبارکه از بومی سازی الگو شود

عضو هیات مدیره انجمن فوالد ایران گفت: 
شــرکت فوالد مبارکه با ریسک پذیری از 
شرکت های دانش بنیان در راستای بومی 
سازی حمایت کرده است و این مسئله باید 
الگو شود.رضا شهرســتانی در گفت و گو با 
خبرنگار ایراسین با اشاره به تولید موفقیت 
آمیز تختال بــا ضخامــت 3۰۰ میلیمتر 
در فوالد مبارکه اظهار داشــت: اخیراً این 
شرکت توانســت با ماشــین ریخته گری 
شــماره ۲ به تولید تختال با ضخامت ۲5۰ 

میلیمتر دست یابد.
تولید ۴۰۰ هزار تن محصول فوالدی ضخیم 

وی افزود:  افزایش کمی تولید تختال های 
با ضخامت باال، موفقیتی در راستای افزایش 
حجم تولید و ارتقاء کیفیــت تختال های 
تولید شده اســت و از طریق کنسرسیوم 
وزارت نفت، شــرکت فوالد مبارکه و فوالد 
اکســین بالغ بر ۴۰۰هزار تــن محصول 

فوالدی را تولید می کنند.
عضو هیــات مدیره انجمن فــوالد ایران با 

اشــاره به اینکه اســلب با ضخامت 3۰۰ 
میلیمتر در فوالد مبارکه تولید و در فوالد 
اکسین نورد می شود، گفت: در این شرایط 
تحریمی تولید محصوالت فوالدی ضخیم با 
استانداردهای ســخت گیرانه شرکت ملی 

نفت ایران، مایه مباهات و افتخار است.
وی اضافه کرد: متاســفانه صنایع فوالدی 
عالوه بر فشارهای خارجی از تصمیم گیری 
هایی نظیر قیمت گذاری دستوری هم متاثر 
است و در این شرایط فشــارهای داخلی و 

خارجی، فوالد مبارکــه به رکوردزنی ادامه 
می دهد. 

عبور از مرز تولید 6 میلیون تن 
شهرســتانی با بیان اینکه در سال »جهش 
تولید«شــرکت فوالد مبارکه به 6 میلیون 
و 31۴هزار تن محصوالت تولیدی رسید، 
گفت: فوالد مبارکه با تکیه بر بومی سازی و 
حمایت از شرکت های دانش بنیان توانسته 
اســت تا با تقویت بنیه اقتصادی کشور به 

وابستگی پایان دهد.
وی افــزود: رکوردزنــی در تولید توســط 
بزرگترین واحد صنعتی کشور از لحاظ کمی 
و کیفی و با تکیه بر دانش بومی و تخصص 
جوانان عالوه بر بهره وری، توسعه پایدار را 

منجر می شود.
حمایت فوالد مبارکه از بومی سازی

عضو هیات مدیره انجمن فوالد ایران با تاکید 
بر اینکه یکی از رازهــای موفقیت حمایت 
دولت و صنایع مادر از شــرکت های دانش 
بنیان درراســتای بومی سازی محصوالت 
است، تصریح کرد: البته این موضوع مانند 
شمشیر دو لبه است چراکه با ریسک همراه 
است و اگر جواب ندهد مسئولیت به همراه 

خواهد داشت.
وی افزود: مدیریت مجموعه فوالد مبارکه 
ثابت کرده است که با ریسک پذیری حامی 
دانش بومی بوده است و در این زمینه می 

تواند الگوی بقیه شرکتها و صنایع شود.
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دیر یک شرکت دانش بنیان در اصفهان 
گفت: فوالد مبارکه در سالهای اخیر با 
حمایت حداکثری از شرکت های دانش 
بنیان در راستای بومی سازی و ساخت 
تجهیزات و مواد اولیه در کشور اقدام کرده 

است.
رسول میدان جو در گفت و گو با خبرنگار 
ایراسین با اشاره به حمایت شرکت فوالد 
مبارکه از شرکت های دانش بنیان در 
راستای بومی سازی محصوالت تولیدی 
اظهار داشت: شرکت های دانش بنیان 
همواره با هدف رفع نیازهای فناورانه صنعت 

فوالد کشور کوشیده اند.
وی افزود: این شرکت ها با توجه به ساختار، 
چارت سازمانی و تشکیالتی انعطاف پذیرند 
و در راستای رفع مسائل صنعت فوالد و بومی 

سازی تجهیزات وارداتی اقدام می کنند.
مدیرعامل شرکت مهندسی تحقیقاتی رافع 
اصفهان با بیان اینکه شرکت فوالد مبارکه در 
سالهای اخیر با حمایت حداکثری از شرکت 
های دانش بنیان در راستای بومی سازی و 
ساخت تجهیزات و مواد اولیه در کشور اقدام 
کرده است، گفت: پروژه های متعدد فناورانه 
با همکاری واحد تحقیق و توسعه شرکت 
فوالد مبارکه به ثمر رسیده است که می 

توان به اجرای پروژه کاهش الودگی صوتی 
در نورد دو قفسه ای شرکت فوالد مبارکه 

اشاره کرد.
  پروژه کاهش آلودگی صوتی در نورد 

دو قفسه ای 
وی افزود: در پروژه کاهش آلودگی صوتی 
در نورد دو قفسه ای شرکت فوالد مبارکه 
سعی شده تا با توجه به مطالعات انجام 
شده و تهیه نقشه صوتی کارگاه مولدهای 
و  کارگاه شناسایی  باالی صدای  تراز 
جهت کنترل تراز باالی صدای کارگاه 
خدمات مربوطه انجام گیرد که شامل 
حذف مولدهای صدا در کارگاه و تعویض 
سیستم با  امولشن  جاروب   نازلهای 

 ایر نایف شد.
وی به دیگر پروژه فناوری توسط این شرکت 
دانش بنیان با فوالد مبارکه پرداخت و گفت: 
طراحی و اجرای پروژه اصالح مبدلهای 
حرارتی در تانک امولشن کارگاه نورد دو 
قفسه ای مجتمع فوالد مبارکه و افزایش 
دمای تانک امولشن وراندمان تولید در 

کارگاه انجام گرفت.
  پوشش نانو بر روی تختال در نورد 

گرم
میدان جو ارایه و اجرای طرح تحقیقاتی 

استفاده از پوشش نانو بر روی تختال 
درنورد گرم و کاهش ۷۰ درصدی تشکیل 
بوسته در نورد گرم فوالد مبارکه را از دیگر 
دستاوردهای همکاری دو شرکت اعالم 
کرد و افزود: فعالیت و تولید ورق کورتس 

مورد استفاده درالینرهای نورد دوقفسه 
ای درحال تکمیل است که این پروسه با 
تولیدانبوه می تواند به ساخت خطوط تولید 
و رآکتورها و خط تولید مواد شیمیایی 

منجر شود.

در گفتگو با ایراسین مطرح شد؛

تحقق بومی سازی با اعتماد فوالد مبارکه به دانش بنیان ها

با تکیه بر دانش و توان متخصصان داخلی فوالد مبارکه محقق شد:

تولید تختال با ضخامت 250 میلی متر 
در ماشین  ریخته گری شمارۀ 2

در پــی تولیــد موفقیت آمیــز تختال با 
ضخامت 3۰۰ میلی متر در فوالد مبارکه 
با استفاده از ماشین ریخته گری شمارۀ 5 
این شرکت، روز دوشنبه ۲9 دی ماه سال 
جاری، غیورمردان ناحیة فوالدســازی و 
ریخته گری فوالد مبارکــه، بدون حضور 
کارشناســان خارجــی، با انجــام برخی 
اصالحات بــر روی ماشــین ریخته گری 
شمارۀ ۲ موفق به تولید تختال با ضخامت 
۲5۰ میلی متــر شــدند و بــرگ زرین 
 دیگری بر دیــوان افتخــارات این ناحیه

 افزودند.
مدیر ناحیة فوالدسازی و ریخته گری مداوم 
شرکت فوالد مبارکه با اشــاره به طراحی 
ماشین شمارۀ ۲ ریخته گری که برای تولید 
تختال های با ضخامت ۲۰۰ و ۲۲۰ میلی متر 
در نظر گرفته شده بود، دست یابی به توان و 
دانش فنی این افزایش ضخامت را موفقیتی 
بزرگ در جهت افزایش حجم تولید و ارتقای 
قابل توجه کیفیت تختال های تولیدشده 

برشمرد.
غالمرضا ســلیمی با تأکید بــر اینکه این 

دستاورد با هدف افزایش بهره وری در واحد 
ریخته گری دنبال شد، اظهار داشت: تمامی 
مراحل این عملیات به طور کامل توســط 
متخصصان برق، مکانیــک، متالورژی و 
تولید شرکت فوالد مبارکه و بدون هیچ گونه 
دخالت خارجی اجرا شده و از این جهت با 
توجه به حجم عملیات صورت گرفته بسیار 

مهم و باعث افتخار است.
مدیر ناحیــة فوالدســازی و ریخته گری 
مداوم شــرکت فوالد مبارکــه در ادامه، 
بهبود خــواص مکانیکی در هنــگام نورد 
و کاهش ناخالصی هــا را از دالیل کاربرد 
تختال هــای جدید در تولیــد فوالدهای 
API و قابل استفاده در صنایع استراتژیک 
 کشــور از جملــه صنعــت نفــت و گاز 

برشمرد.
شایان ذکر است در 18 دی ماه سال جاری 
تولید ضخیم ترین تختال کشور با ضخامت 
3۰۰ میلی متر برای اولین بار در کشور در 
ماشین شمارۀ 5 ریخته گری محقق گردید و 
ایران به جمع معدود کشورهای تولیدکنندۀ 

این نوع تختال پیوست.
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11-آقای علیرضا آبروی فرزند جالل دارای شماره 
شناسنامه 5۴189۴6961 و بشرح دادخواست 
مطروحه به کالســه پرونده 1۴۷۰/99 این شورا 
درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان خاور رحمانی فرزند 
کرمعلی به شماره شناسنامه 5۴19۲۴8۰۰1 و 
درتاریخ 99/9/8 دراقامتــگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته و ورثــه حین الفــوت آن مرحوم 
منحصراســت به ردیف های جــدول ذیل :)1(
علیرضا آبروی به ش م5۴189۴6961 )۲(توران 
آبروی بــه ش م5۴189۴69۴3 )3(عزت آبروی 
بــه ش م5۴195۲9۴۰8 )۴(خدیجه آبروی به 
ش م5۴19۷۴6۷۲۷ )5(ملــک نــاز آبروی به 
ش م5۴19۴۷159۰ )6(اشــرف آبروی به ش 

م5۴19559۰31   وهمگی فرزندان متوفی
اینک باانجام تشــریفات مقدماتی،درخواســت 
مزبوررایک نوبــت آگهی مینمایدتاهرکســی 
اعتراضــی داردیاوصیتنامــه ای ازمتوفــی 
نزداومیباشدازتاریخ نشراین آگهی ظرف مدت یک 
ماه به این شوراتقدیم نماید،درغیراینصورت گواهی 

صادرخواهدشد .
احمدرضاعلیرضایی

رئیس شعبه اول حقوقی شــورای حل اختالف 
شهرستان مبارکه

رونوشت آگهی حصروراثت /م/
الف1083637

1۲-خانم کوکب قدیری دیزیچه فرزند محمدعلی 
دارای شماره شناسنامه 5۴19۴65۰9۴ و بشرح 
دادخواست مطروحه به کالسه پرونده 151۰/99 
این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شــادروان فاطمه جعفری 
دیزیچه فرزند غالم رضا به شــماره شناســنامه 
5۴188۴6۴۰1 و درتاریخ 98/1۲/1۴ دراقامتگاه 
دائمی خود بــدرود زندگی گفتــه و ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصراســت بــه ردیف های 
جدول ذیــل :)1(طاهره قدیــری دیزیچه به ش 
م1۲8۴۷86۰99 )۲(بلقیس قدیری دیزیچه به 
ش م5۴196۲59۴6 )3(کوکب قدیری دیزیچه 
به ش م5۴19۴65۰9۴ )۴(مجید قدیری دیزیچه 
به ش م5۴19918۴1۲ )5(نصراله قدیری دیزیچه 
به ش م5۴19۷۷355 )6(عباس قدیری دیزیچه به 
ش م5۴19۷5981۰ )۷(احمدرضا قدیری دیزیچه 
به ش م5۴19۷1۴1۰8 )8(رمضان قدیری دیزیچه 
به ش م5۴1959۴8۲1 )9(علیرضا قدیری دیزیچه 

به ش م5۴195553۰1  وهمگی فرزندان متوفی
اینک باانجام تشــریفات مقدماتی،درخواســت 
مزبوررایک نوبــت آگهی مینمایدتاهرکســی 
اعتراضــی داردیاوصیتنامــه ای ازمتوفــی 
نزداومیباشدازتاریخ نشراین آگهی ظرف مدت یک 
ماه به این شوراتقدیم نماید،درغیراینصورت گواهی 

صادرخواهدشد .
احمدرضاعلیرضایی

رئیس شعبه اول حقوقی شــورای حل اختالف 
شهرستان مبارکه

دردهه فجر صورت می گیرد؛

افتتاح 16 پروژه آبفا  در 
استان اصفهان

 مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان 
اصفهان گفت:دردهه فجــر16 پروژه 
در بخــش آب و فاضالب بــا اعتباری 
بالغ بــر ۲۴5میلیــارد و ۴5۰ میلیون 
ریال در سطح اســتان به بهره برداری 
می رسد.هاشــم امینی اعالم کرد: در 
دهه فجر ســال جاری 1۴ پــروژه در 
بخش آب بــه بهره برداری می رســد 
و پــروژه کلکتــور فاضالب شــاهین 
شــهر و منطقه 6 اصفهــان در بخش 
 فاضالب در مــدار بهره بــرداری قرار

 می گیرند.
وی با بیان اینکه در دهه فجر ۴ مخزن 
آب در مدار بهره برداری قرار می گیرد 
تصریح کرد: مخزن هــزار مترمکعب 
در شهر دامنه در شهرســتان فریدن، 
مخــزن دوهزارمترمکعبــی در دهق 
نجف آبــاد، مخــزن 1۰۰ مترمکعبی 
روستای چیرمان کوهپایه، مخزن 5۰ 
مترمکعبی روســتای آبچویه کوهپایه 
در این ایام در مدار بهــره برداری قرار 
می گیرند، همچنین بازســازی مخزن 
1۰۰ مترمکعبــی روســتای ازونبالغ 
در شهرســتان فریــدن بــه پایــان 
 رســیده و در بهمن ماه بهــره برداری

 می شود.
مدیرعامــل شــرکت آبفــا  اســتان 
اصفهان با اشــاره به افتتاح آزمایشگاه 
میکروبیولوژی در شهر نجف آباد اظهار 
داشــت:  از آنجائیکه ارتقای کیفی آب 
شرب مردم برای فعاالن صنعت بسیار 
حائز اهمیت است راه اندازی آزمایشگاه 
میکروبیولوژی در دستور کار قرار گرفت.

مهندس هاشم امینی به بهره برداری از 
سیستم تله متری و مانیتورینگ منابع 
آبی روستاهای بخش بن رود پرداخت 
و بیان داشــت: در این ایــام مبارک، 
سیســتم تلــه متــری و مانیتورینگ 
منابع آبی 1۷ روســتای بخش بن رود 
عملیاتی می شــود تــا از این پس آب 
 شــرب عادالنه میان روستاییان توزیع

 گردد. 
وی ادامه داد: در دهه فجر سال جاری با 
بهره برداری از 1۲ کیلومتر خط انتقال 
آب، اهالی روســتای جشوقان منطقه 
کوهپایه ازآب شرب پایدار بهره مند می 
شوند . امینی  تقویت منابع آب محلی 
را در سطح اســتان بسیار حائز اهمیت 
برشمرد و خاطرنشان ساخت: به منظور 
تقویت منابع آب محلــی حفر چاه در 
برخی از نقاط اســتان در دســتور کار 
قرارگرفت، که در دهه فجر 5 حلقه چاه 
جدیدالحفر افتتاح می گردند. همچنین 
۴ حلقه چاه در منطقه 6 اصفهان و یک 
حلقه در شــاهین شــهر در مدار بهره 

برداری قرار می گیرند.
مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان با 
بیان اینکه با یکپارچه سازی شرکتهای 
آبفا شهری و روستایی یکی از اولویت ها 
اصالح و بازسازی شبکه فرسوده آب در 
روستاها بوده است، اعالم کرد:   19.5  
کیلومتر شــبکه فرســوده آب در خور 
وبیانک، پس از بازســازی و اصالح در 
دهه فجر امســال در مدار بهره برداری 

قرار می گیرد.

اطالع رسانیاطالع رسانی

WWW.MIREZAMAN.IR

سمیه نوری |  رییس سازمان امور عشایر کشور 
در ۲3 آذر سال 91 گفت: عشایر کوچنده کل 
کشور یک میلیون و ۲5۰ هزار نفر در قالب ۲۲۰ 
هزار خانوار هستند. عشایر از جمعیت جوانی 
برخوردارند. وی افزود: سازمان امور عشایر کشور 
در تالش است که زندگی عشایر را ساماندهی 
کند و در حال حاضر این ساماندهی را در قالب 
اسکان و تســهیل کوچ نشینی دنبال می کند. 

نزدیک به 8 سال است از این بیانات می گذرد.
دیزیچه شــهری در بخش مرکزی شهرستان 
لنجان استان اصفهان، 35 کیلومتری جنوب 
غربی شــهر اصفهان، 1۰ کیلومتری شــرق 
زرین شهر و در حاشیه رودخانه زاینده رود است. 

از دیرباز )دقیقا بعد از انقالب( عشایر شهرکرد 
برای گذران پاییز و زمستان به کوهستان های 
این منطقه کوچ می کنند. این روند تا به امروز 

ادامه دارد.
الزم به ذکر اســت که برای عشایر این منطقه 
مکان اسکانی تعبیه نشده است. هر سال بهار 
ســازه های خود را رها می کنند و می روند، در 
پاییز ســازه ای را تحویل می گیرند که بدست 
اراذل و اوباش به خرابه ای مبدل گشته است. 
امســال نازنین فاطمه با پدر و مادر و برادرش 
به اینجا آمده است. ســال های قبل به خاطر 
مدرسه رفتن و آرزوی دکتر قلب شدن تنهایی 
را تحمل می کرد و پیــش زن عمویش پاییز و 

زمستان را سپری می کرد. امسال به خاطر اینکه 
درس هایش به صورت آنالین برگزار می گردد، 
باخیال راحت با خانواده همراه شده است. اما در 
این کوهستان اینترنت به خوبی جوابگو نیست. 
از آن مهمتر شارژ گوشی است. به همین دلیل 
شنبه تا چهارشنبه به خانه  یکی از اهالی شهر 
می رود. در کل بیشتر اهالی شهر دیزیچه بیشتر 

از مسئولین به فکر آن ها هستند.
با وجود کرونا، بیشتر مردم دیزیچه پنج شنبه و 
جمعه خود را به عشایر سری می زنند. فرزندان 
با دام ها سرگرم می شوند. والدین نیز به گرفتن 
عکس ســلفی با کوه یا آتش زدن بوته ها روی 

می آورند.
باغ وحش مجانی، خرسواری مجانی

  اما غرض از این همه آسمان ریسمان به 
هم بافتن چیست؟

چه خوب اســت در زندگی این افــراد اندکی 
تامل نماییــم، این افراد اوقات فراغتشــان به 
زیر صفر می رســد. مرد و زن از صبح فعاالنه با 
هم، همکاری نموده، تا شــب مشغولند. برای 
یک کاسه آب مســیر طوالنی ای را باید طی 
کنند. ساده زیســتی را پیشه کرده اند، خانه به 
دوشانی هستند که چاره ای جز این ندارند. چه 
مشقت ها و مشکالتی که ما با یک صدم آن هم 
مواجه نیستیم. باز زیاده خواهی را ترک نکرده، 
اسراف هایی را در طول شبانه روز انجام می دهیم 
که برای ما عادی شده است. اسراف به معنای 
زیاده روی و خرج غیر عاقالنه اســت. اگر یک 
کبریت را بی دلیل روشن کنیم، اسراف کرده ایم.
حضــرت محمد  )صلــی اهلل علیــه و آلــه( 
»در  می فرماینــد:  اســراف  مــورد  در 
 آخرالزمــان اســراف می کننــد، حتــی

 در آب وضو و غسل.«
نه تنهادر زمینه  آب، بلکــه در خوابیدن نیز به 
شدت اسراف کاریم ، ســبک زندگی امروزی 
متوســط زمــان خــواب انســان ها را تغییر 
چشم گیری داده است. در برخی افراد بیش از 
حد شــده و در برخی افراد به دلیل حجم زیاد 
کارها و مشــکالت اقتصادی، استرس و فشار 
روانی در زندگی شخصی و شغلی، حضور پررنگ 
در شبکه های اجتماعی و… کم شده است و 
چه زیبا امام صادق  )علیه الســالم( فرموده اند: 
بســیار خوابیدن، دین و دنیای انسان را تباه 

می کند.
اسراف آب

اسراف خواب
سومین اسراف، اســراف کالم است. حتی در 
کالم اسراف و زیاده گویی بســیار رایج است. 

امیرالمومنین
حضرت علی)علیه السالم( به این مهم تاکید 
نموده و می فرمایند: العلم نقطة کثرها الجاهلون.
علم، تنها یک نقطه است که نادان ها آن را زیاد 

کرده اند.
شیطان به صراحت می گوید: شخصی که 

اسراف می کند، برادر من است.
با اسراف در برق، گاز، تلفن، شارژ اینترنت، شارژ 
موبایل و… با شیطان فامیل شده ایم. با اینکه 
خدا جمعاً ۲3 بار در قرآن، انسان را از اسراف نهی 
نموده است، اما باز هم به قول شهید باکری خون 

شهیدان را لگدمال می کنیم.
نه، امکان پذیر نیســت. جامعه  ایرانی فامیل 
شیطان شدن را با مانوس شدن با قرآن عوض 
می کند و سبک زندگی قرآنی را ترویج خواهد 

داد.

سال شانزدهم/ شماره 726 / چهارشنبه  8  بهمن 1399

آگهی مزایده )نوبت اول(
شهرداری دیزیچه براساس مصوبه شورای محترم اسالمی شهر و بموجب ماده 13 ایین 
نامه مالی شهرداریها  در نظر دارد نسبت به  واگذاری ) بصورت اجاره ( قسمتی از  پارکینگ 
منطقه کارگاهی با مساحت حدود 10.000 متر مربع را  بر اساس قیمت کارشناسی رسمی 
دادگستری به پیمانکار واجد شرایط و از طریق مزایده واگذار و انعقاد قرارداد نماید . لذا 
شرکت کنندگان  می توانند از تاریخ انتشار این آگهی تا روز  چهارشنبه  مورخه 99/11/29  
به امور قراردادهای شهرداری مراجعه واسناد شرکت درمزایده را دریافت  و  همچنین 
قیمت پیشنهادی خود را تا روز پنج شــنبه مورخه 99/11/30  به دبیرخانه محرمانه 
)حراست ( شهرداری ارائه نمایند.الزم به ذکراست  شرکت کنندگان باید رعایت  قانون 

منع مداخله کارمندان دولت را بنمایند/.

 علی اکبر محمودی - شهرداری دیزیچه 

آگهی مزایده عمومی  )چاپ اول(
شهرداری کرکوند با استناد مجوز شماره مورخ شورای محترم اسالمی در نظر 
دارد یک واحد منزل مسکونی به مساحت 284 مترمربع واقع در محله صفائیه 
محله 108 را با قیمت کارشناســی از طریق آگهی مزایده عمومی به فروش 
برساند. لذا از کلیه متقاضیان دعوت می گردد جهت بازدید و تحویل پیشنهاد 
تا پایان وقت اداری تا مورخ 99/11/21 به سامانه setadiran.ir مراجعه و 

مدارک را بارگذاری نمایند. هزینه آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد. 
آدرس شهرســتان مبارکــه، شــهر کرکونــد، شــهرداری کرکوند. 

تلفاکس:03152382626 
م/الف1082033محمود کفعمی شهردار کرکوند  

در آیین انعقاد دو تفاهم نامه فی مابین بانک تجارت ایران و ذوب آهن اصفهان عنوان شد:

بانک تجارت شریک راهبردی ذوب آهن اصفهان برای ارتقاء تولید

آیین انعقاد دو تفاهم نامه )ارزی و ریالی( فی مابین 
بانک تجارت ایــران و ذوب آهن اصفهان، یکم 
بهمن ماه با حضور رضا دولت آبادی مدیرعامل 
این بانک و منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب 
آهن در حضور جمعی از مسئولین این دو سازمان 

مبادله شد.
رضا دولت آبادی در حاشیه این آیین، در مصاحبه 
با خبرنگار ما گفت: ذوب آهن اصفهان به عنوان 
اولین تولید کننده فوالد کشور جایگاه خاصی در 
ابعاد مختلف دارد و توانسته با صادرات محصوالت  

خود که منطبق با آخرین استانداردهای روز دنیا 
است، ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگرداند 
و  این موضوع دستاورد بزرگی به ویژه در دوران 

تحریم به شمار می رود.
وی افزود: بازدید بسیاری خوبی از بخش های 

مختلف کارخانه امروز انجام گرفت و ما به عنوان 
بانک تجارت آمادگی خود را برای همکاری با این 

مجتمع عظیم صنعتی اعالم می کنیم.
مدیرعامل بانک تجارت ایران خاطرنشان کرد: 
بانک ها مشــاوران خوبی برای تولید کنندگان 
محســوب می شــوند و لذا  می توان از طریق 
تعامالت دو سویه در زمینه های مختلف همکاری 

های مناسب و نتایج سودمندی گرفت .
منصــور یــزدی زاده مدیرعامــل ذوب آهن 
اصفهان نیز گفت: وارد 56  ســالگی ذوب آهن 
اصفهان شــدیم و این تفاهم نامــه که نزدیک 
به روز بیست و ســوم دی ماه ســالروز انعقاد 
 قرارداد کارخانه، تبادل شــد را بــه فال نیک 

می گیریم.
وی افزود: هر آنچه در چرخه تولید نیاز داریم به 
سرمایه در گردش باز می گردد و بانک ها ارکان 

بسیار موثری در این راستا محسوب می شوند.
مدیر عامل شــرکت اظهار داشــت: ذوب آهن 
اصفهان نخستین تولید کننده مقاطع ساختمانی 
کشور و تنها تولید کننده ریل در غرب آسیا به شما 
می رود و هم اکنــون این محصول دارای ارزش 
افزوده باال در پنج محور راه آهن کشــور مورد 

استفاده قرار می گیرد.
وی گفت: ذوب آهن اصفهان نیازمند یک پشتوانه 
مالی است و بانک تجارت ایران که برای همکاری  
اعالم آمادگی نموده است، می تواند یک شریک 
راهبردی و موثر برای ذوب آهن  در راستای ارتقاء 

کمی و کیفی تولیدات شرکت، باشد.

عشایر دیزیچه اصفهان، خانه به دوشانی در اوج و 
اسراف کاری طبقه شهری



5 اطالع رسانی

 امامت و مهدویت )غیبت امام زمان)عج((
 قسمت اول

آغاز غیبت امام عصر)عج( می توانست بحرانی در میان شیعیان ایجاد 
کند و موجب شگفتی و سرگردانی آنان گردد; اما این امر اتفاق نیفتاد، 
زیرا رسول خدا و ائمه ی معصومین از همان آغاز همراه با معرفی امام 
مهدی)عج( به مسلمانان، وقوع غیبت آن حضرت و کیفیت آن را هم 
گزارش نموده بودند تا پذیرش آن از سوی آنان آسان گردد. خصوصاً 
آن که عسکریین )امام هادی و امام عسکری )علیهما السالم ( با کاهش 
ارتباط مســتقیم خود با شیعیان و گســترش و تقویت نهاد وکالت، 

آمادگی الزم پذیرش این امر را بیش از پیش فراهم ساختند.
در این نوشتار به بررسی برخی از مباحث غیبت آن حضرت و علل آن 

پرداخته می شود.
آیا مسأله ی غیبت مختص به امام زمان)عج( است؟

اکبر اسد علیزاده
مسأله ی غیبت مختص به امام عصرـ  ارواحنا فداهـ  نیست. طبق بیان 
قرآن کریم و روایات فراوان، تعدادی از پیامبران گذشته، از جمله: صالح، 
یونس، موسی، عیسی و خضر)علیهم السالم( نیز به عللی، هم چون 

امتحان امت خود، غیبت اختیار کرده، از انظار مردم پنهان شده اند!
ابوبصیر می گوید:

از امام صادق)علیه السالم( شنیدم که می فرمود:]1[ رسول خدا)صلی 
اهلل علیه وآله( می گوید: تمام غیبت های پیامبران، در زندگی قائم ما 
اهل بیت نیز مو به مو جاری اســت. عرض کردم، آیا قائم شما از اهل 
بیت است؟ حضرت فرمود: ای ابوبصیر، او پنجمین فرزند پسر موسی 
کاظم)علیه السالم(و فرزند بانوی کنیزان عالم است. غیبتش چندان 
طوالنی می گردد که اهل باطل دچار تردید می شوند; سپس خداوند او 
را ظاهر کرده، شرق و غرب جهان را به دست او می گشاید و عیسی بن 
مریم از آسمان فرود می آید و پشت سر او نماز می گزارد; زمین با نور 
خداوند منور می گردد و جایی در روی زمین باقی نمی ماند که در آن 
غیر از خداوندـ  عزوجّلـ  پرستش شود; همه ی ادیان باطل از میان می 

روند و فقط دین خدا می ماند، هر چند مشرکین نپسندند!
نمونه ای از غیبت های گذشته

1. غیبت حضرت خضر: به تصریح قرآن کریم، حضرت موسی)علیه 
السالم( در دوران غیبت حضرت خضر)علیه السالم(از علم او بهره مند 
می شد; او با این که از دیدگان پنهان بود، هرگز از حوادث و اوضاع زمان 
غفلت نداشت و توســط والیت و اختیاراتی که خداوند به او داده بود، 

در اموال و نفوس تصرف و اوضاع را طبق مصالحی رهبری می نمود.
داستان وی با حضرت موسی)علیه الســالم( در قرآن کریم]۲[ ذکر 

شده است.
۲. غیبت حضرت موسی بن عمران)علیه السالم(: طبق تصریح قرآن 
کریم، حضرت موسی)علیه الســالم(چهل روز تمام از بنی اسراییل 
دوری گزید]3[ و بعد از سپری شدن این زمان، دوباره به سوی قومش 

بازگشت.
3. غیبت حضرت یونس)علیه الســالم(: وقتی قوم حضرت یونس بر 
مخالفت خود افزودند واو را ســرزنش کردند، آن حضرت از میان آنها 

بیرون رفت، به طوری که هیچ کس نمی دانست او کجاست!
طبق تصریح قرآن کریم، حضرت یونس مدتی در شکم ماهی محبوس 
و از دیدگان امت خود پنهان بــود.]۴[ خداوند او را بنابر مصلحتی در 
شکم ماهی زنده نگه داشت، ســپس او را بیرون آورد و سالم به سوی 

قومش بازگردانید!
۴. داستان غیبت حضرت عیسی)علیه السالم(: یهود و نصاری برکشته 

شدن وی اتفاق دارند، اّما خداوند می فرماید:
ِ َو ما َقَتُلوُه َو ما  َّا َقَتلَْنا الَْمِسیَح ِعیَســی ابَْن َمْریََم َرُسوَل اهللَّ )َو َقْولِِهْم إِن
َِّذیَن اْخَتلَُفوا فِیِه لَِفی َشّک ِمْنُه ما لَُهْم بِِه  َصلَُبوُه َو لِکْن ُشبَِّه لَُهْم َو إِنَّ ال
ُ َعِزیزاً  ُ إِلَْیِه َو کاَن اهللَّ نِّ َو ما َقَتُلوُه یَِقیناً بَْل َرَفَعُه اهللَّ ِمْن ِعلْم إاِلَّ اتِّباَع الظَّ
َحِکیماً(;]5[ و گفتارشان که ما مسیح عیسی بن مریم، پیامبر خدا را 
کشتیم، در حالی که نه او را کشــتند و نه به دار آویختند، لکن امر بر 
آنها مشتبه شد و کســانی که در مورد )قتل( او اختالف کردند، از آن 
در شک هستند و به آن علم ندارند و تنها از گمان پیروی می کنند و 

قطعاً او را نکشتند.
عیسی بن مریم هم اکنون زنده وغایب است و طبق روایات، در زمان 
ظهور مهدیـ  روحی فداهـ  از آسمان به زمین فرود می آید; چنان که 

رسول خدا)صلی اهلل علیه وآله( فرمود:
یلتفُت المهدّی و قد نزَل عیسی بُن مریَم کانما یقُطُر من شعرِه الماُء 
: تقّدم صّل بالّناس فیُقوُل عیسی: اّما اُقیمِت الّصلوُۀ لَک،  فیقوُل المهدیُّ
فیصلّی خلَف رجل من ُولدی]6[; مهدی متوجه می شود که عیسی 
فرزند مریم از آسمان فرود آمده و گویی از موهای سر و صورتش آب می 
ریزد، مهدیـ  روحی فداهـ  به او می گوید: جلو بایست و با مردم نماز 
بخوان; حضرت عیسی)علیه السالم(می گوید: نماز باید به وسیله ی 
شما اقامه شود; پس عیسی پشت سر مردی از فرزندان من می ایستد 

و نماز می خواند.
5. داستان حضرت صالح)علیه الســالم(: حضرت صالح از پیامبران 
عظیم الشأن است و نام مبارکش 9 بار در قرآن آمده و از حیث زمان بعد 

از نوح و قبل از ابراهیم)علیهم السالم( بوده است.
حضرت صالح)علیه السالم( بر قوم ثمود، که مردمی بت پرست بودند، 
مبعوث شد. ایشان مدتی از نظر قومش غایب شد، حضرت صالح در 
روز غیبت مردی کامل و دارای شکمی هموار، اندامی زیبا، و محاسنی 
انبوه، گونه های کم گوشت، میانه باال و متوسط القامه بود، پس از غیبت 
و بازگشتن به سوی قوم خود، تغییر کرده بود، او را نشناختند و به سه 

دسته شدند:
1. دسته ای منکر وی شدند; ۲. دسته ای مشکوک بودند; 3. دسته ای 

نیز یقین داشتند که او صالح پیغمبر است.
 ]1[. محمد باقر مجلســی، بحاراالنوار، )تهران: مکتبة االسالمیة(، ج 

51، ص 1۴6، ب 6، ح 1۴.
]۲[. ر.ک: کهف: 59ـ  8۲.

]3[. بقره: 51; اعراف: 1۴۲.
]۴[. داستان حضرت یونس، در سوره ی انبیا، آیه ی 8۷ و صافات، آیه 

ی 1۴۰ به بعد آمده است.
]5[. نسا: 156.

یا اباصالح)عج(
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شهرک های صنعتی اطراف اصفهان عامل اصلی آلودگی هوا  

افزایش 10 برابری قیمت زمین های کشاورزی اصفهان
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با اشاره به اینکه 
ویالسازی در اطراف زاینده رود بسیار افزایش پیدا کرده است، 
گفت: ارزش زمین های کشاورزی حاشیه شهر 1۰ برابر قیمت 

واقعی شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، ایرج حشمتی امروز در 
نشست خبری مجازی با خبرنگاران استان با بیان اینکه مهم ترین 
شرایط برون رفت از مشــکالت زیست محیطی داشتن برنامه 
استراتژیک برای هر کشوری اســت، اظهار داشت: برای برون 
رفت از معضالت زیســت محیطی باید در مسیر توسعه پایدار 

حرکت کنیم.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با بیان اینکه چهار 
ویژگی توسعه پایدار شامل توجیه اقتصادی، عدم تخریب محیط 
زیست و منابع طبیعی، برهم نزدن نظم اجتماعی و عدم پایمال 
شدن حقوق نسل های آتی برای  فعالیت های صنعتی تعریف شده 
است، افزود: 1۰ هزار واحد صنعتی بزرگ و کوچک، 15 هزار واحد 
صنفی، 9۰۰ مرکز فعال و ۲ هزار واحد سنگبری و ۷6 شهرک 

صنعتی در استان اصفهان وجود دارد.
وی با اشــاره به اینکه ۷۰ درصد تولید آهن و فوالد و 5۰ درصد 
تولید آجر کشور با ۷۰۰ کوره آجرپزی سهم استان اصفهان است، 
گفت: اصفهان در تولید فرآورده های نفتی رتبه دوم را دارا است و 

1۰ درصد برق کشور در اصفهان تولید می شود.
حشمتی با اشاره به اینکه اصفهان رتبه اول مصرف گازوئیل را در 
کشور به دلیل تمرکز صنعت و قرار گرفتن در چهارراه مواصالتی 
کشور دارد، بیان کرد: ۷۰ درصد گاز و 6۰ درصد برق در صنعت 
استفاده می شود و این استان به استانی صنعتی و دارای رتبه بعد 

از تهران و حتی جلوتر از تهران تبدیل شده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیســت اســتان اصفهان با اشاره به 
بحران های آلودگی هوا و تأثیر آن بر مسائل زیست محیطی عنوان 
کرد: توسعه ناپایدار استقرار صنایع، فعالیت و استقرار صنایع آجر، 
واحدهای سنگبری، شهرک های صنعتی، حمل و نقل و ترافیک 
و تغییر کاربری اراضی به بحران های آلودگی هوا دامن زده است.

   تشکیل 2 هزار پرونده برای ساخت و ساز در اطراف 
زاینده رود

وی با بیان اینکه در 9 ماهه امســال بیش از ۲ هــزار پرونده در 
خصوص شکوائیه در اراضی کشــاورزی حوضه زاینده رود به 
ثبت رسیده است، خاطرنشان کرد: ایجاد تراکم در خیابان های 
اصلی شهر سبب شده مسیر زندگی مردم از خانه های ویالیی 
به خانه های آپارتمانی تغییر کنــد، بنابراین ارزش زمین های 

کشاورزی حاشیه شهر 1۰ برابر قیمت واقعی شده است.
حشمتی با بیان اینکه در بخش کشاورزی، کشاورزان به دلیل 
پایین آمدن توان تولید به فروش زمین روی آورده اند و به همین 
دلیل زمین ها تغییر کاربری داده می شوند، افزود: ویالسازی در 

اطراف زاینده رود بسیار افزایش پیدا کرده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیســت اســتان اصفهان با اشاره به 
شهرک های صنعتی استان اصفهان گفت: مجموع ۷6 شهرک 
صنعتی استان حدود 1۲ هزار هکتار وسعت دارند و ۷۰ شهرک 
نیز در حال بهره برداری است و  1۰ هزار و 8۷۷ قرارداد منعقده 
را داشــته اند که از این تعداد 6 هزار و 559 یعنی 6۰ درصد این 

قراردادها به بهره برداری رسیده است.
وی با اشاره به اینکه 16 شهرک داخل شعاع 5۰ کیلومتری شهر 
اصفهان هستند، عنوان کرد: ۷8 درصد واحدهای صنعتی در 16 
شهرک صنعتی داخل شعاع هستند و ۲۲ درصد واحدها خارج از 

شعاع استقرار پیدا کرده اند.
حشمتی با بیان اینکه یک تمرکز سنگین صنایع در شعاع 5۰ 
کیلومتری کالنشهر اصفهان  به وجود آمده است، بیان کرد: میل 
توسعه در 16 واحد شهرک صنعتی بسیار زیاد است و این روند 

یک توسعه نامتوازن را دنبال می کند.
  تنها 5 درصد از اراضی استان مستعد کشاورزی است

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان ادامه داد: مقایسه 
سازمان مدیریت برنامه ریزی در سال 98 نشان می دهد که سهم 
اشتغال در بخش کشاورزی 11 درصد، بخش صنعت ۴۰.9 درصد 
و بخش مشاغل خدماتی و ۴۷.3 درصد است و نشان می دهد در 
حوزه خدمات، اشتغال بیشتری داریم که به استقرار شهرک های 

صنعتی در داخل شعاع باز می گردد.
وی با اشاره به اینکه کل مساحت جغرافیایی استان 1۰ میلیون و 
۷ دهم هکتار است و از این مساحت تنها 5 درصد از اراضی مستعد 
کشاورزی است، گفت: حدود 568 هزار هکتار اراضی کشاورزی 
در کل استان اصفهان است و اراضی اطراف زاینده رود که در آن 

کشت می شود حدود ۲5۰ تا 3۰۰ هزار هکتار است.
حشــمتی با بیان اینکه میزان آبی که از زاینــده رود به حوزه 
کشــاورزی اختصاص پیدا می کند بین 65۰ تا 8۰۰ میلیون 
مترمکعب آب اســت، بیان کرد: حدود 5۰ تا 6۰ درصد آب به 

11 درصد اشتغال در سطح کل استان اختصاص پیدا می کند.
افزایش ریزگردها  به دنبال تغییر کاربری اراضی کشاورزی

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با بیان اینکه در 
سال 99 کانون های فرسایش بحرانی یک میلیون و 5۰۰ هزار 
هکتار شده است، عنوان کرد: از ســال 81 تا 99 نتوانسته ایم 
کانون های بحرانی ریزگردها را مدیریت کنیم، بلکه آن را با تغییر 
کاربری اراضی و شــخم زدن زمین های کشاورزی برای کشت 

افزایش داده ایم.
وی ادامه داد: هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب  و کار در 
وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان حفاظت محیط زیست را 
از استعالم در مرحله احداث و بهره برداری واحدهای صنعتی در 
شهرک های صنعتی حذف کرد و این اختیار را به وزارت صنعت، 

معدن و تجارت واگذار کرده است،
حشــمتی بیان کرد: برخی شــهرک های صنعتی در حریم 
شهرها واقع شده اند، با توجه به اشتیاق ســرمایه گذاران برای 
سرمایه گذاری در نزدیکی شهرها و دشواری جابجا کردن آن ها 
در آینده، موضوع تراکم آلودگی امری قطعی اســت که زیست 
شهروندان را به خطر می اندازند و نباید به خاطر منافع کوتاه مدت، 

سالمت نسل حاضر و آینده را به مخاطره انداخت.
مدیرکل محیط زیست استان اصفهان با اشاره به آمار پایش در 
1۰ ماهه سال 99 گفت: 11 هزار و ۲5۴ پایش در سطح استان 
انجام شده است که منجر به صدور ۲ هزار و 965  اخطاریه زیست 

محیطی و هزار و 1۴۰ شکوائیه زیست محیطی برای صنایع شده 
است و از این تعداد 5۷6 مورد پرونده قضایی تشکیل شده و ۲۴6 

رأی صادر شده و 5۴ واحد پلمب شده است.
وی در بخش دیگــری از صحبت های خود با بیــان اینکه به 
8۰ درصد دفن پسماند عادی مطلوب است، افزود: 6 کارخانه 
کمپوست فعال در استان اســت و در بیمارستان های استان 
وضعیت پسماند و فاضالب به ترتیب 9۰ و 93 درصد مطلوب 
است.حشمتی با اشاره به اینکه سایت پسماندهای صنعتی در 
حال راه اندازی است، گفت: در حال حاضر 8 سایت امحای پسماند 

و یک سایت امحای پسماند صنعتی در استان فعال است.
  شناسایی550 واحد صنعتی آالینده در سال 99

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با اشاره به اینکه 
55۰ واحد صنعتی آالینده در سال 99 شناسایی شده است که 
بیشتر آن در 9 شهرستان استان بوده اند، بیان کرد: ۴95 واحد 
صنعتی در شعاع 5۰ کیلومتری شــهر اصفهان و ۴8۲ واحد 
نیز دارای آلودگی هوا هستند، امکانات و اعتبارات در دسترس 
حفاظت محیط زیست استان اصفهان تنها شرایط را برای پایش 

1۰ درصد از صنایع استان فراهم کرده است.
 وی با اشاره به وضعیت کیفی وضعیت هوای استان گفت: در سال 
98، 19 روز هوای پاک و امسال ۴ روز، ۷1 روز هوای ناسالم برای 
گروه های حساس در ســال 98 و ۷9 روز در سال 99، ۲۰۷ روز 
هوای سالم در سال 98 و 19۷ روز در سال 99، ۷ روز هوای ناسالم 
برای عموم و ۲6 روز در سال 99 و ۲ روز هوای خیلی ناسالم برای 

عموم در سال 98 ثبت شده است.
مدیرکل محیط زیست استان اصفهان با اشاره به اینکه محیط 
زیست شاخص آلودگی هوای شهر اصفهان را کمتر نشان نمی دهد 
افزود: محیط زیست یک دستگاه نظارتی است، کل اعتبارات 
ابالغی در سال 99 دو و نیم میلیارد تومان بوده است، ایستگاه 
سنجش آلودگی هوا بیش از 1۰۰ میلیارد است و تاکنون از این 
رقم یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان جذب شده است؛ بعضی 
مواقع ایستگاه های سنجش آلودگی هوا را اشتباه نشان می دهد به 
همین دلیل از مدار خارج می شوند؛ ایستگاه های سنجش آلودگی 
وضعیت خوبی ندارند اما به لحاظ تعداد و سنسورها نسبت به دیگر 

کالن شهرها وضعیت بهتری دارد.
  مردم در روزهای آلوده در پارک ها ورزش نکنند

وی با بیان اینکه آموزش و فرهنگ ســازی بســیار مهم است، 
اگر امروز دچار مشــکالت زیست محیطی هســتیم به دلیل 
توجه نکردن به موضوع آموزش و فرهنگ ســازی و مسئولیت 
اجتماعی اســت، ادامه داد: اگر مســئولیت اجتماعی در تمام 
دســتگاه ها و بخش های حقیقــی و حقوقی شفاف ســازی 
 می کردیــم، امیــد بــود کــه در ســال های آینــده از این

 معضالت عبور کنیم.
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151799-رونوشت آگهی حصروراثت /م/الف
1-خانم مژگان شیخی والشــانی عباس  دارای شماره شناسنامه  
5۴199۷669۲ بشــرح دادخواســت مطروحه به کالسه پرونده 
99 /151۷این شــورا درخواســت گواهی حصروراثــت نموده و 
چنین توضیح داده که شــادروان فخری نــوری لنجان نوکابادی 
فرزند اسداله    به شــماره شناســنامه  5۴19۰3۲6۷8 درتاریخ  
99/9/۲1دراقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفته و ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصراست به ردیف های جدول ذیل :)1(موسی 
کریمی دارافشانی فرزند فضل اله ش م 5۴1868۲۲88فرزند متوفی  
)۲( مژگان شیخی والشانی ش م 5۴199۷669۲ فرزند عباس    )3( 
مجتبی  شیخی والشانی ش م 11۴۲۴۷۲59۰ فرزند عباس    )۴( 
مژده شیخی والشانی ش م 5۴1۰۰1۴۷۰۷ فرزند عباس    همگی 
فرزندان متوفی و  )6( عباس شیخی والشانی ش م 11۴۲۰۰313۲ 

فرزند ناصر قلی همسر متوفی
اینک باانجام تشــریفات مقدماتی،درخواســت مزبوررایک نوبت 
آگهی مینمایدتاهرکســی اعتراضی داردیاوصیتنامه ای ازمتوفی 
نزداومیباشــدازتاریخ نشــراین آگهی ظرف مدت یک ماه به این 

شوراتقدیم نماید،درغیراینصورت گواهی صادرخواهدشد .
احمدرضاعلیرضایی

رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان مبارکه/م
رونوشت آگهی حصروراثت /م/الف

۲-آقای حسین فنایی فرزند اســفندیار دارای شماره شناسنامه 
1۲89۴3131 و بشــرح دادخواســت مطروحه به کالسه پرونده 
1۴65/99 این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان اسفندیار فنایی فرزند مرتضی به شماره 
شناسنامه 5۴19۲۷95۴1 و درتاریخ 99/1۰/۴ دراقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست 
به ردیف های جدول ذیل :)1(محمد فنایی به ش م1۷5۴۲۰9۰33 
)۲(علی محمد فنایی به ش م1۲89۴۰۷5۲5 )3(حسین فنایی 
به ش م1۲89۴3131۰ )۴(امیر فنایــی به ش م1۲9۲9۴۴536 
)5(افســانه فنایی به ش م1۷5۴1۷89۰1 )6(فرزانه فنایی به ش 
م1۲8936313۷ )۷(معصومه فنایی بــه ش م1۲8818۴51۴  
وهمگی فرزندان متوفی )8(طاووس زکی زاده فرزند احمد به ش 

م1911۰1۴۷۷3 همسر متوفی
اینک باانجام تشــریفات مقدماتی،درخواســت مزبوررایک نوبت 
آگهی مینمایدتاهرکســی اعتراضی داردیاوصیتنامه ای ازمتوفی 
نزداومیباشــدازتاریخ نشــراین آگهی ظرف مدت یک ماه به این 

شوراتقدیم نماید،درغیراینصورت گواهی صادرخواهدشد .
احمدرضاعلیرضایی

رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان مبارکه
رونوشت آگهی حصروراثت /م/الف

3-آقای حســن نــوری فرزند ایــاز دارای شــماره شناســنامه 
5۴19۰3۲۷83 و بشرح دادخواســت مطروحه به کالسه پرونده 
1۴9۰/99 این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان ایاز نوری لنجــان نوکابادی فرزند علی 
اصغر به شماره شناســنامه 5۴19۰3۰391 و درتاریخ 99/1۰/۴ 
دراقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفتــه و ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصراســت به ردیف های جدول ذیل :)1(حســن 
نوری بــه ش م5۴19۰3۲۷83 )۲(حاجی قربانعلی نوری لنجان 
نوکابادی به ش م1۲8935۷۴63 )3(زهرا نوری لنجان نوکابادی 

به ش م1۲893۲3186 )۴(شــهره نوری لنجان نوکابادی به ش 
م1۲89۴۰۲۲31  وهمگی فرزندان متوفی )5(عفت نوری لنجان 

فرزند عزیزاله به ش م5۴19۲911۷۷ همسر متوفی
اینک باانجام تشــریفات مقدماتی،درخواســت مزبوررایک نوبت 
آگهی مینمایدتاهرکســی اعتراضی داردیاوصیتنامه ای ازمتوفی 
نزداومیباشــدازتاریخ نشــراین آگهی ظرف مدت یک ماه به این 

شوراتقدیم نماید،درغیراینصورت گواهی صادرخواهدشد .
احمدرضاعلیرضایی

رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان مبارکه
رونوشت آگهی حصروراثت /م/الف1083466

۴-خانم زهرا خرمی بروزادی فرزند حسین دارای شماره شناسنامه 
111۰5۰3۲۲9 و بشرح دادخواســت مطروحه به کالسه پرونده 
1۴9۲/99 این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان مهدی خلیلی قلعه میر زمانی فرزند سیف 
اله به شماره شناســنامه 5۴19۰۴5۲91 و درتاریخ 99/1۰/16 
دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته و ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصراست به ردیف های جدول ذیل :)1(علی خلیلی قلعه 
میرزمانی به ش م5۴1۰3۷6۴98 )۲(عسل خلیلی قلعه میرزمانی 
به ش م5۴1۰۴6۲۷۲6 و همگی فرزندان متوفی )3(زهرا خرمی 
بروزادی فرزند حســین به ش م111۰5۰3۲۲9 همســر متوفی 
)۴(کبری باقری دیزیچه فرزند مختار بــه ش م5۴19۴۷61۷۷ 
مادر متوفی )5(ســیف اله خلیلی میرزمانی فرزنــد رحیم به ش 

م5۴19395886 پدر متوفی 
اینک باانجام تشــریفات مقدماتی،درخواســت مزبوررایک نوبت 
آگهی مینمایدتاهرکســی اعتراضی داردیاوصیتنامه ای ازمتوفی 
نزداومیباشــدازتاریخ نشــراین آگهی ظرف مدت یک ماه به این 

شوراتقدیم نماید،درغیراینصورت گواهی صادرخواهدشد .
احمدرضاعلیرضایی

رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان مبارکه
رونوشت آگهی حصروراثت /م/الف1083114

5-آقای جــواد کمالی فرزنــد مراد دارای شــماره شناســنامه 
5۴198۰8۲5۰ و بشرح دادخواســت مطروحه به کالسه پرونده 
1۴6۴/99 این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان مــراد مالکی فرزند محمد به شــماره 
شناسنامه 5۴19359۴99 و درتاریخ 95/11/8 دراقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به 
ردیف های جدول ذیل :)1(نوربخش مالکی به ش م5۴18889۲۷3 
)۲(ولی له مالکی بــه ش م5۴191۷۴881 )3(جواد مالکی به ش 
م5۴198۰8۲5۰ )۴(ابوالفضل مالکی بــه ش م116۰۰16۰93 
)5(بهشته مالکی به ش م5۴19639۲9۷ )6(مریم مالکی به ش 
م5۴188886۴1 )۷(فرشــته مالکی بــه ش م5۴18888651 
)8(لیلی مالکــی بــه ش م5۴18889۰11 )9(زهرا مالکی به ش 
م5۴199۴۰1۷5 )1۰(مرضیه مالکی بــه ش م5۴1۰۰8۰۴6۷  
وهمگی فرزندان متوفی )11(شهربانو مالکی شیخ آبادی فرزند نعمت 

اله به ش م5۴193898۰۰ همسر متوفی
اینک باانجام تشــریفات مقدماتی،درخواســت مزبوررایک نوبت 
آگهی مینمایدتاهرکســی اعتراضی داردیاوصیتنامه ای ازمتوفی 
نزداومیباشــدازتاریخ نشــراین آگهی ظرف مدت یک ماه به این 

شوراتقدیم نماید،درغیراینصورت گواهی صادرخواهدشد .
احمدرضاعلیرضایی

رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان مبارکه
رونوشت آگهی حصروراثت /م/الف1083113

6-آقای جــواد کمالی فرزنــد مراد دارای شــماره شناســنامه 
5۴198۰8۲5۰ و بشرح دادخواســت مطروحه به کالسه پرونده 
1۴63/99 این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان شهربانو مالکی شیخ آبادی فرزند نعمت 
اله به شــماره شناســنامه 5۴193898۰۰ و درتاریخ 9۷/۲/19 
دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته و ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصراست به ردیف های جدول ذیل :)1(نوربخش مالکی 
به ش م5۴18889۲۷3 )۲(ولی له مالکی به ش م5۴191۷۴881 
)3(جواد مالکی بــه ش م5۴198۰8۲5۰ )۴(ابوالفضل مالکی به 
ش م116۰۰16۰93 )5(بهشــته مالکی به ش م5۴19639۲9۷ 
)6(مریم مالکی به ش م5۴188886۴1 )۷(فرشته مالکی به ش 
م5۴18888651 )8(لیلی مالکی بــه ش م5۴18889۰11 )9(

زهرا مالکی بــه ش م5۴199۴۰1۷5 )1۰(مرضیه مالکی به ش 
م5۴1۰۰8۰۴6۷  وهمگی فرزندان متوفی و مراد

اینک باانجام تشــریفات مقدماتی،درخواســت مزبوررایک نوبت 
آگهی مینمایدتاهرکســی اعتراضی داردیاوصیتنامه ای ازمتوفی 
نزداومیباشــدازتاریخ نشــراین آگهی ظرف مدت یک ماه به این 

شوراتقدیم نماید،درغیراینصورت گواهی صادرخواهدشد .
احمدرضاعلیرضایی

رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان مبارکه
رونوشت آگهی حصروراثت /م/الف1085705

۷-آقای علی اکبر نصوحی دهنوی فرزند قربانعلی دارای شــماره 
شناسنامه 5۴1951۰995 و بشرح دادخواست مطروحه به کالسه 
پرونده 15۲۲/99 این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان مرضیه نصوحی دهنوی فرزند علی 
اکبر به شماره شناســنامه 5۴1۰۰3۰931 و درتاریخ 99/1۰/۲۷ 
دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته و ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصراســت به ردیف های جدول ذیل :)1(فخرالسادات 
نصوحی فرزند سیف اله به ش م5۴19516985 مادر متوفی )۲(

علی اکبر نصوحی دهنوی فرزند قربانعلی به ش م5۴1951۰995 
پدر متوفی 

اینک باانجام تشــریفات مقدماتی،درخواســت مزبوررایک نوبت 
آگهی مینمایدتاهرکســی اعتراضی داردیاوصیتنامه ای ازمتوفی 
نزداومیباشــدازتاریخ نشــراین آگهی ظرف مدت یک ماه به این 

شوراتقدیم نماید،درغیراینصورت گواهی صادرخواهدشد .
احمدرضاعلیرضایی

رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان مبارکه
رونوشت آگهی حصروراثت /م/الف1084882

8-خانم آذر کرمی فخرآبادی فرزند غالمرضا دارای شماره شناسنامه 
5۴189۴66۰9 و بشرح دادخواســت مطروحه به کالسه پرونده 
1518/99 این شــورا درخواســت گواهی حصروراثــت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان غالمرضا کرمی فخرآبادی فرزند 
رمضان به شماره شناسنامه 5۴19۴3۷368 و درتاریخ 99/9/1۴ 
دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته و ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصراســت به ردیف های جدول ذیل :)1(امید کرمی 
فخرآبادی به ش م5۴19۷81۲۰۴ )۲(امیر کرمی فخرآبادی به ش 
م5۴1995۴۰95 )3(آرزو کرمی فخرآبادی به ش م1111816۰۷۷ 
)۴(آزاده کرمی فخرآبادی به ش م5۴198339۲1 )5(آذر کرمی 

فخرآبادی به ش م5۴189۴66۰9 )6(الهــه کرمی فخرآبادی به 
ش م116۰۰68666  وهمگی فرزندان متوفی )۷(فاطمه حیدری 
ســهلوانی فرزند محمدعلی به ش م1116۰۰331 همسر متوفی 
)8(زهرا کرمی فخرآبادی فرزند محمد بــه ش م5۴19۴953۷6 

همسر متوفی
اینک باانجام تشــریفات مقدماتی،درخواســت مزبوررایک نوبت 
آگهی مینمایدتاهرکســی اعتراضی داردیاوصیتنامه ای ازمتوفی 
نزداومیباشــدازتاریخ نشــراین آگهی ظرف مدت یک ماه به این 

شوراتقدیم نماید،درغیراینصورت گواهی صادرخواهدشد .
احمدرضاعلیرضایی

رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان مبارکه
رونوشت آگهی حصروراثت /م/الف1084818

9-آقای حمیدرضا رحیمی کرکوندی فرزند حسنعلی دارای شماره 
شناســنامه 5۴19۷1۲3888 و بشــرح دادخواست مطروحه به 
کالسه پرونده 1519/99 این شورا درخواست گواهی حصروراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسنعلی رفیعی کرکوندی 
فرزند صفرعلی به شماره شناســنامه 5۴193158۷۴ و درتاریخ 
9۰/۲/۷ دراقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته و ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصراســت به ردیف های جــدول ذیل :)1(

حمیدرضا رفیعــی کرکوندی بــه ش م5۴19۷13888 )۲(رضا 
رفیعــی کرکونــدی بــه ش م5۴19۷6۴156 )3(رقیه رفیعی 
کرکوندی به ش م5۴1898۷951 )۴(فرشــته رفیعی کرکوندی 
به ش م5۴196۷۴939 وهمگی فرزندان متوفی )5(سکینه رفیعی 

کرکوندی فرزند عباسعلی به ش م5۴193633۷۲ همسر متوفی
اینک باانجام تشــریفات مقدماتی،درخواســت مزبوررایک نوبت 
آگهی مینمایدتاهرکســی اعتراضی داردیاوصیتنامه ای ازمتوفی 
نزداومیباشــدازتاریخ نشــراین آگهی ظرف مدت یک ماه به این 

شوراتقدیم نماید،درغیراینصورت گواهی صادرخواهدشد .
احمدرضاعلیرضایی

رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان مبارکه
رونوشت آگهی حصروراثت /م/الف1084297

1۰-آقای عباس ایزدی فرزند بختیار دارای شــماره شناســنامه 
5۴188۲6۷35 و بشرح دادخواســت مطروحه به کالسه پرونده 
15۰۰/99 این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان بختیار ایزدی فرزند حسین به شماره 
شناسنامه 5۴188۲۲6۴۰ و درتاریخ 99/1۰/۲۰ دراقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست 
به ردیف های جدول ذیل :)1(عباس ایزدی به ش م5۴188۲6۷35 
)۲(رستم ایزدی به ش م5۴19663۴1۴ )3(محمدعلی ایزدی به 
ش م5۴19۷5۲۴33 )۴(اقدس ایــزدی به ش م5۴19۴۷۴۷۰3 
)5(طیبه ایزدی بــه ش م5۴195۴91۴1 )6(زهرا ایزدی به ش 
م5۴1958۰586 )۷(ســعید ایزدی بــه ش م5۴1958۷۷۷9  
وهمگی فرزندان متوفی )8(فاطمه ثابتین دهنوی فرزند عزیزاله به 

ش م5۴1933۴۴31 همسر متوفی
اینک باانجام تشــریفات مقدماتی،درخواســت مزبوررایک نوبت 
آگهی مینمایدتاهرکســی اعتراضی داردیاوصیتنامه ای ازمتوفی 
نزداومیباشــدازتاریخ نشــراین آگهی ظرف مدت یک ماه به این 

شوراتقدیم نماید،درغیراینصورت گواهی صادرخواهدشد .
احمدرضاعلیرضایی

رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان مبارکه
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پروازهای مستقیم اصفهان و 
ترکیه از سرگرفته شد

معــاون گردشــگری و ســرمایه گذاری 
اداره کل میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی استان اصفهان از آغاز مجدد 
پروازهای مســتقیم اصفهان و ترکیه خبر 

داد.
به گزارش خبرگزاری فــارس از اصفهان 
به نقل از روابط عمومــی اداره کل میراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی 
استان اصفهان، حیدر صادقی اظهار کرد: 
با توجه به شیوع ویروس کرونا در منطقه 
خاورمیانه، از اســفندماه ســال گذشته 
پروازهای مســتقیم از مبــدأ اصفهان به 

ترکیه و برعکس به طور کامل متوقف شد.
معــاون گردشــگری و ســرمایه گذاری 
اداره کل میــراث فرهنگی، گردشــگری 
و صنایع دستی اســتان اصفهان افزود: با 
کاهش تدریجی شــیوع ویروس منحوس 
کرونا و ابــراز تمایل فعاالن گردشــگری 
ترکیه و اصفهــان، در طی نشســتی در 
محل هتل عباسی اصفهان، با حضور سید 
حسن قاضی عسگر معاون هماهنگی امور 
اقتصادی اســتاندار و حمایت مســؤوالن 
ترکیه و استان اصفهان، پروازهای مستقیم 

میان دو کشور مجدد برقرار شد.
وی تأکید کرد: بر اساس توافق انجام شده 
میان مســؤوالن و فعاالن گردشگری دو 
شــهر تاریخی اصفهان و اســتانبول، 5۰ 
درصد ظرفیت این پروازها با حمایت بخش 
خصوصی و از ابتدای بهمن ماه در روزهای 
یکشنبه و چهارشــنبه میان این دو شهر 

تاریخی از سرگرفته شد.

کاهش 30 درصدی بارندگی 
در استان اصفهان

مدیــرکل مدیریــت بحران اســتانداری 
اصفهان با بیان اینکه ۴۲ روز اســت هیچ 
بارشی در استان اصفهان نداشته ایم، گفت: 
حوزه زاینده رود شکننده است و از طرفی 
تنها چهار درصد از تــاالب گاوخونی نم و 
رطوبت دارد که آن را به تهدیدی برای چند 

استان کشور تبدیل کرده است.
به گزارش ایمنا، منصور شیشــه فروش در 
نشستی خبری با اشاره به دالیل آلودگی 
هوا روزهــای اخیر کالنشــهرهای ایران، 
اظهار کرد: در دی ماه شــرایط اســتقرار 
توده هوای سرد و ســنگینی داشتیم که 
در ۲۰ ســال گذشــته بی ســابقه بود. او 
افزود: در دی ماه تنها ۴ روز سالم داشتیم 
و در حال حاضر نیز حدود یک هفته است 
که آالینده هــا در اصفهــان تجمع دارد و 
پیش بینی می شود این روند تا روز جمعه 
نیز ادامه داشته باشــد. مدیرکل مدیریت 
بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه در 
حال حاضر ســد زاینده رود 18۴ میلیون 
مترمکعــب آب دارد، گفــت: بارندگی در 
اســتان از اول مهرماه ۷۴ میلی متر بوده 
که در بلند مدت 3۰ درصد کاهش داشته 
و در کوهرنگ نیز ۴36 میلی متر است که 
در مقایسه با میزان 555 میلی متری بلند 
مدت آن با روند کاهشی مواجه بوده است. 
او با بیان اینکه کم بارشی و عدم جابجایی 
هوا شرایط خاصی ایجاد کرده است، افزود: 
همچنان ۷5 درصد از مساحت استان در 
معرض خشکسالی قرار دارد به طوری که 
آبرسانی به 169 روستا در استان اصفهان 
به صورت سیار انجام می شود. شیشه فروش 
تأکید کرد: حوزه زاینده رود شکننده است و 
از طرفی تنها چهار درصد از تاالب گاوخونی 
نم و رطوبت دارد که آن را به تهدیدی برای 
چند استان کشــور تبدیل کرده است. او 
اصفهان گفــت: الزم اســت وزارت نیرو و 
سازمان محیط زیست همان طور که عزم و 
اراده برای احیای دریاچه ارومیه داشتند، 
به موضوع احیای تاالب گاوخونی نیز توجه 

ویژه ای داشته باشند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری افزود: 
باز و بسته شدن متناوب زاینده رود موجب 
تشدید فرونشســت زمین می شود، الزم 
است اقدام ویژه ای برای تسریع در اجرای 
طرح های تأمین آب حوزه زاینده رود انجام 
شود. او در ادامه با بیان اینکه ۴۲ روز است 
هیچ بارشی در استان اصفهان نداشته ایم، 
گفت: با توجه به اینکه پیش بینی می شود 
تا پایان بهمن ماه نیز بارشی نداشته باشیم، 
اســتان همچنان در معرض خشکســالی 

قرار دارد.

ورود جدی دادستان به آلودگی هوای اصفهان
به گفته رئیس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسالمی 
شــهر اصفهان آلودگی هوا حاصل چندین دهه سوء مدیریت، غفلت، 
مسامحه و سهل انگاری است که اتفاق افتاده و قطعا این مشکل یک شبه 

حل نمی شود.
کوروش محمدی با اشاره به قانون هوای پاک مصوب سال ۹۶، به 
ایســنا گفت: در حال حاضر  یک قانون محکم و صریح داریم که چند 
سالی است ابالغ شده و مصوبات آن  باید در کالنشهرهایی که با معضل 
آلودگی هوا روبرو هستند، اجرا شود. او با بیان اینکه بر اساس این قانون، 
بسیاری از دستگاه های اجرایی مکلف به انجام اقداماتی هستند که به 
آن بی توجهی شده است، گفت: در زمان هایی که کالنشهرها با حجم 
زیادی از آلودگی هوا مواجه می شوند، جلسات کارشناسی و گروه های 
اضطرار تشکیل می شود، درحالی که اگر ما نسبت به اجرای قوانین توجه 
و اهتمام الزم را داشته باشیم با چنین شرایطی مواجه نمی شویم. رئیس 
کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شــورای اسالمی شهر اصفهان 
خاطرنشان کرد: طی یک ماه گذشته شاخص آلودگی هوا )AQI( در 
اصفهان بارها به وضعیت قرمز و شرایط ناسالم رسیده است و حتی گاهی 
شاخص کیفیت هوا به باالی ۲۰۰ و بسیار ناسالم رسیده که تهدید جدی 
برای سالمت شهروندان است. محمدی با اشاره به اینکه بررسی های 
اخیر نشان می دهد در سال های گذشــته از موضوع آلودگی هوا غافل 
بوده ایم و مسیری که در این زمینه طی کرده ایم اشتباه بوده است، افزود: 
در سال های گذشــته هرگاه با افزایش آالیندگی هوا مواجه می شدیم 
بالفاصله تردد خودروها در سطح شــهر را هدف قرار داده و مدارس را 
تعطیل می کردیم و این همان اشتباه استراتژیکی است که در کالن شهر 
اصفهان و بعضی کالن شهرها اجرایی شده است. او با اشاره به انجام دو 
مطالعه دانشگاهی با عنوان پروژه »تعیین سهم منابع آالینده در آلودگی 
گازی جو پایین و سیاهه آالینده های گازی کالن شهر اصفهان« و »پروژه 
منشأیابی و سهم بندی ذرات معلق هوای شهر اصفهان« از سوی دانشگاه 
صنعتی اصفهان و دانشگاه اصفهان، گفت: بر اساس نتایج این مطالعات، 
منابع آالینده هوای شهر اصفهان فقط خودروها نیستند. این عضو شورای 
اسالمی شهر اصفهان ادامه داد: البته در مطالعات اخیر به سهم صنایع در 
آالیندگی هوای اصفهان نیز اشاره شده است، ولی نباید این تصور را داشته 
باشیم که صنایع تنها منبع آلودگی هوای شهر هستند و باید در طبقه بندی 
به همه موارد از قبیل صنایع، خودروها، منابع ثابت و متحرک توجه کنیم.

Á مسیر اشتباهی که طی کرده ایم
او خاطرنشان کرد: طی سال های گذشته در کالنشهرها به ویژه در 
کالنشهر اصفهان شاهد روند خوبی نبوده ایم و مسیر کامال اشتباهی طی 
کرده ایم. محمدی با اشاره به اینکه به دستور دادستان و اداره کل حفاظت 
محیط زیست استان اصفهان مصرف مازوت در صنایع بزرگ اصفهان 
به صفر رســیده، تصریح کرد: اگرچه در صنایع بزرگ مخازن مصرف 
مازوت پلمب شده و از گاز استفاده می شود، اما گاهی گزارش هایی مبنی 
بر استفاده برخی از صنایع از نوعی سوخت غیرمجاز منتشرشده که البته 
باید به تأییدیه کارشناسان مربوطه برسد. او با اشاره به پیگیری وضعیت 
تعداد قابل توجهی از صنایع آالینده در محدوده شــهر اصفهان، گفت: 
مدیریت شهری برخورد با این صنایع را در دستور کار خود قرار داده و آغاز 
کرده است، اما نیاز به برخورد و مواجهه قضایی و انتظامی داریم و مدیریت 
شهری به تنهایی نمی تواند این معضل را برطرف کند. رئیس کمیسیون 
اجتماعی و محیط زیست شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به اینکه 
صنایع داخل شهر مثل پیشه وری ها و بســیاری از صنایع کوچک هم 
جزو صنایع آالینده ها محسوب می شوند، اظهار کرد:  این صنایع باید در 
شــرایطی که اصفهان درگیر اینورژن و پایداری هوا است فعالیتشان را 

متوقف یا محدود کنند.
بازسازی ناوگان حمل ونقل عمومی شهر

محمدی با اشاره به تصویب اعتباری برای نوسازی و بازسازی ۷۰۰ 
دستگاه اتوبوس فرسوده شهری، گفت: اگر این اتوبوس ها با شاخص های 
یورو ۴ منطبق شوند تا حدودی از آالیندگی ناشی از اتوبوس های سطح 
شهری کاسته می شــود. در کنار آن اقداماتی در ســازمان تاکسیرانی 
شهرداری نیز برای نوســازی تاکسی های شــهری اتفاق افتاده که 
می تواند در بهبود وضعیت هوای شــهر مؤثر باشد. او همچنین به تردد 
۶۰۰ هزار موتورسیکلت در سطح شهر اصفهان اشاره و تصریح کرد: در 
قالب برنامه ای با همکاری شهرداری اصفهان و دولت قرار است ۱۰ هزار 
موتورسیکلت برقی وارد چرخه حمل ونقل در اصفهان شوند، این در حالی 
است که اسقاط موتورسیکلت های فرسوده و تبدیل به موتورسیکلت 
برقی که آالیندگی کمتری دارد کار بزرگی است. عضو شورای اسالمی 
شهر اصفهان با اشاره به ورود جدی دادستان اصفهان به موضوع آلودگی 
هوا و دستور اکید برای برخورد جدی و قضایی با آالینده های محدوده 
شهر، گفت: این اتفاق خوبی است و می تواند در قالب تفاهم نامه هایی که 
مدیریت شهری با سازمان حفاظت از محیط زیست دارد منجر به کنترل 
صنایع آالینده داخل شهر شود. محمدی به اشاره به تعارض دوگانه ای که 
پیش آمده و از یک طرف مردم تشویق به استفاده از حمل ونقل عمومی 
برای کاهش آلودگی هوا می شــوند و از طرف دیگر استفاده از وسیله 
شخصی برای پیشگیری از تجمع و ابتال به کرونا، گفت: به خاطر شرایط 
فعلی چاره ای نداریم و باید رفتار بینابین داشته باشیم. رئیس کمیسیون 
اجتماعی و محیط زیست شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به دو 
پژوهش و مطالعه دانشگاه اصفهان و صنعتی اصفهان با عنوان منشأیابی 
ذرات معلق و سیاهه انتشار آالینده ها، گفت: باید بپذیریم یک کار علمی 
شکل گرفته اما داده های این دو مطالعه علمی یک شبه تبدیل به عملیات 

نمی شود.
تبدیل مطالعات به برنامه ها و سناریوهای اجرایی

او افزود: طبیعتا این مطالعات باید به برنامه ها و سناریوهای اجرایی 
تبدیل شود و برای بهره مندی از نتایج این مطالعات در سال های آتی باید 
از هم اکنون برنامه ریزی دقیق داشته باشیم. محمدی با اشاره به اینکه 
بسیاری از داده ها و اطالعات و نتایج به دست آمده ناظر بر ساختارهای 
معیوب جامعه است، گفت: ساختارهای معیوب نیاز به تغییرات اساسی، 
تأمین اعتبارات موردنیاز و پیوست های فرهنگی و اجتماعی دارد. اتفاقاتی 
که برای وضعیت هوای افتاده حصول چندین دهه سوء مدیریت، غفلت، 
مسامحه و سهل انگاری است و قطعا یک شبه نمی شود برای حل این 
معضل برنامه ریزی کرد و انتظار اجرایی شدن آن را داشت. عضو شورای 
اسالمی شهر اصفهان در خاتمه خاطرنشان کرد: دستور برنامه ریزی و 
عملیاتی شدن مطالعات انجام شده از مراکز علمی استان از سوی استاندار 
اصفهان صادر شده و کارگروهی تشکیل شده که امیدواریم بتواند مسیر 
بهتری برای حل معضل آلودگی هوا پیش روی همه بخش های استان 

قرار دهد.

خبر وی ژهخبر ویژه

 نمایش همدلی و مشکل گشایی همساده ها 
در گالری های شهر 

طرح های "همساده ها" با اشــاره بر ساده 
زیستی گذشته و یادآوری نوستالژی قدیم 

روی 3۰۰ گالری شهری قرار گرفت.
رییس اداره توســعه فرهنگ شــهروندی 
سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری 
اصفهان گفت: رویکرد تابلوهایی که در این 
دوره روی گالری های شــهر نصب شده با 
گذشته متفاوت بوده و قرار است به صورت 
سریالی در معرض دید شهروندان قرار گیرد.

احمد رضایی اظهار داشت: گرافیک تابلوهایی 
با عنوان "همســاده ها" که اشاره به لهجه 
اصفهانی همســایه ها دارد با گرافیک های 
قبلی متفاوت بوده و به نحوی طراحی شده 
که هم از ساده، جدا و با رنگ دیگری نوشته 
شده است که نشان بر ساده زیستی گذشته 

و یادآوری نوستالژی قدیم در تصاویر دارد.
وی با اشاره به اینکه پنج طرح در 3۰۰ تابلوی 
شهری قرار گرفته، افزود: رفتار همسایه ها در 
دوران قدیم با یکدیگر در این طرح ها نشان 
داده شده است که به مواردی همچون با خبر 
بودن از یکدیگر، همدلی و مشکل گشایی 

اشاره دارد.
وی تصریح کرد: این تابلوهای سریالی در دوره 
بعدی همسایه ها را مورد نقد و بررسی قرار 
می دهد که در آن به روزگار امروز همسایه 
داری، فرهنگ آپارتمان نشینی  اشاره خواهد 

داشت.
گفتنی است؛ عالقه مندان برای دریافت و 
دانلود طرح های تبلیغات شهری می توانند به 

سایت esfahanfarhang.ir مراجعه کنند.
انتشار آثار برگزیده جشــنواره تک گویی 

نمایشی "پژواک" در فضای مجازی 
آثار جشنواره تک گویی نمایشی "پژواک" 
در قالب 1۲ اثر برگزیده از سوی تاالر هنر در 

فضای مجازی منشتر می شود.
مدیر تاالر هنر سازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشی شهرداری اصفهان گفت: جشنواره 
تک گویی نمایشی "پژواک" با تالش دفتر 
تخصصی هنرهای نمایشی تاالر هنر اصفهان 
وابســته به ســازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشی شهرداری اصفهان به منظور روشن 
نگهداشــتن چراغ نمایش در زمان شیوع 

ویروس کرونا برنامه ریزی و اجرا شد.
سعید امامی افزود: تک گو بودن این جشنواره 
به این علت بود که با توجه به شیوع بیماری 
کرونا نیازی به تجمع افراد نباشد و هر شخص 

بتواند در خانه یا مکان دیگری بدون تشکیل 
اجتماع به اجرای یک اپیزود نمایشی و ارسال 

آن بپردازد.
وی تصریح کرد: در این جشــنواره حدود 
1۴۰ اثر به دبیرخانه ارسال شد که از بین این 
آثار تعداد ۴۰ اثر به مرحله بعدی راه یافت؛ 
حمید شهرانی کارشناس اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان اصفهان، رسول هنرمند 
بازیگر و عضو شــورای نظارت بر نمایش و 
احسان جانمی دبیر جشنواره، کارگردان و 
عضو هیئت مدیره انجمن هنرهای نمایشی 
استان، انتخاب آثار را بر عهده داشتند و در 
نهایت احسان جانمی، امید نیاز، مژگان نوایی، 
اسماعیل موحدی و پیمان کریمی به عنوان 
هیات داوران تعداد 1۰ اثر را به عنوان آثار برتر 

انتخاب کردند.
مدیر تاالر هنر اصفهان ادامه داد: بر اساس 
انتخاب هیــات داوران، رادنــوش مقدم با 
اثر"اینجا خانه برنارد آلباست"، دالرام موسوی 
با اثر "عروسی خون" و ابراهیم کریمی با اثر 
"سینما شیرین" رتبه های اول تا سوم را کسب 
کردند؛ همچنین آثار یاســمن اسماعیلی، 
محمد رادمهر، پرســتو دادخواه، حســین 
نصر اصفهانی، باربد باباخانــی، پریا انصار و 
محمدعلی اکباتانی، نوش زاد کیانی پور و رضا 
توکلی به  عنوان 9 اثر برگزیده انتخاب شدند.

امامی گفت: بیان، حاالت چهــره و بدن و 
مهارت استفاده از آنها، انتقال انرژی و ریتم، 
انتقال احساســات، انتخاب متن و انتخاب 
شــکل مناســب با محتوای نقش، درک و 
تحلیل از نقش، نمایشــی کــردن اجرا و 
خالقیت از جمله معیارهــای انتخاب آثار 

برتر بوده است.
وی افــزود: 1۲ اثــر برگزیده با مشــاوره 
کارگردان های تئاتر اصفهان که در هیئت  
داوران حضور داشــتند، باز تولید و مجددا 
در تاالر هنر با کیفیت مناســب ضبط و در 
فضای مجازی به صورت گســترده در حال  

انتشار است. 
وی خاطرنشــان کرد: این آثــار در صفحه 
اینستاگرامی ســازمان فرهنگی اجتماعی 
 ورزشــی شــهرداری اصفهان بــه آدرس

 @isfahanfarhang و صفحــه تــاالر 
tallar_honar_@ هنــر بــه آدرس
 official مــورد توجه عالقه منــدان قرار

 می گیرد.

نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس 
شورای اســالمی گفت: یکی از اصلی ترین 
اولویــت کاری من بــه ثمر رســیدن پروژه 
چهاربانده اســت که تأثیر زیادی در کاهش 
عبور و مرور کامیون ها از محله اسماعیل ترخان 
نیز خواهد داشت و از دو هفته قبل تاکنون برای 
ردیف دار کردن این پروژه همه تالش خود را 
به کار بسته ام. به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
دفتر نماینده شهرستان مبارکه،  اهالی محله 
اسماعیل ترخان مبارکه با دکتر صالحی دیدار 
و گفت وگو کردند. ساکنان این محل با توضیح 
اینکه عبور و مرور کامیون های فوالد مبارکه و 
سیمان سپاهان موجب خسارت های جانی و 
تأسیساتی به این محله شده است، خواستار 
رفع این معضل قدیمی شدند. عدم رسیدگی 
به پارک ســاحلی، نبودن مراکز بهداشتی ، 
ورزشــی و خانه فرهنگ ازجمله گالیه های 

اهالی این محله بود.
نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس 
شــورای اســالمی در این دیدار گفت: قطعاً 
جاده هــای مبارکه درخور یک شهرســتان 
صنعتی نیســت و در این خصــوص یکی از 
اصلی ترین اولویت کاری من به ثمر رسیدن 
پروژه چهاربانده است. دکتر صالحی اضافه کرد: 
بهره برداری از این پروژه تأثیر زیادی بر کاهش 
عبور و مرور کامیون ها از محله اسماعیل ترخان 
خواهد داشت و از دو هفته قبل تاکنون برای 
ردیف دار کردن این پروژه همه تالش خود را 
به کار بسته ام. وی با بیان اینکه رفع مشکالت 
پارک ساحلی با تعامل شهرداری مبارکه امکان 
پذیر است، اظهار کرد: مسجد آجری این محله 
یکی از بهترین بناهای تاریخی شهرستان است 
که می تواند با توسعه برای کانون فرهنگی از 

آن استفاده کرد.

نماینده شهرستان مبارکه:
پروژه چهاربانده با توجه به مشکالت کامیون ها 
برای اسماعیل ترخان، اصلی ترین اولویت کاری 

شده است
مدیرعامل سازمان قطار شهری شهرداری 
اصفهان گفت: دو رام قطــار جدید متروی 
اصفهان مطابق با استانداردهای روز اروپایی 

ساخته و تست شده است.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری 
اصفهان، محمدرضا بنکدار هاشمی با اشاره به 
ورود دو رام قطار به سیستم متروی اصفهان، 
اظهار کرد: این رام های قطار با تجهیزات اصلی 
به روز از برندهای مطــرح اروپایی همچون 
سیستم کنترل و سیســتم نیرومحرکه از 
شرکت »بمباردیر« ســوئد و سیستم ترمز 
از شــرکت »کنور« آلمان ســاخته و طبق 
استانداردهای اروپایی و جهانی تست شده 

است. 
وی ادامه داد: ساخت این قطارها براساس برق 
باالسری 15۰۰ ولت جریان مستقیم طراحی 
و ساخته شده است که در ذخیره سازی انرژی 

و بازدهی باالتر موثر است.
مدیرعامل سازمان قطار شهری شهرداری 
اصفهان تصریح کــرد: هرکــدام از این رام 
قطارها دارای 5 واگن )ســه عدد موتوردار و 
دو عدد تریلر( به طول حدودا ۲۰ متر است 
که مجموعا یک قطار حدودا 1۰۰ متری را 

میسازد.
وی بیان کــرد: این قطارهــا دارای ظرفیت 
یک هزار و 5۰ نفر مسافر )۲1۲ نفر نشسته 
بر روی صندلی( در حالت بیشــترین مقدار 

مسافرگیری است.  

بنکدار هاشمی افزود: همچنین هر قطار دارای 
1۰ سیستم مجزا شامل سیستم های کنترل، 
نیرومحرکه، تهویه، ترمز، در، اطالع رسانی و 
کنترل صوتی تصویری مسافران، بی سیم، 

سیگنالینگ، بوژی و اعالم حریق است.  
وی بیان کرد: طراحی و ساخت سیستم نیرو 
محرکه و موتورهای الکتریکی این قطارها بر 
اساس حرکت در شیب 5 درصد خط اصلی و 
با حفظ شتابگیری حدود یک متر بر مجذور 
ثانیه و شتاب ترمزگیری حدود 1.۲ متر بر 
مجذور ثانیه در حداکثر مسافرگیری است که 
این موارد سبب راحتی مسافرین خواهد شد.  
مدیرعامل سازمان قطار شهری شهرداری 
اصفهان افــزود: همچنین هــر واگن دارای 
۴ درب ورودی مســافران به داخل قطار در 
هر طرف با رعایت اســتانداردهای راحتی و 
ایمنی مسافرین است که باعث سهولت بیشتر 

جابجایی شده است. 
وی اضافــه کــرد: سیســتم تهویــه این 
قطارها بر اســاس دمــای محیطی منفی 
۲5 درجه تا مثبت ۴5 درجه ســانتی گراد 
طراحی، ســاخته و تست شــده که ضامن 
حفظ راحتی و آسایش مســافران در طول 
استفاده از این قطارهاست. ضمن اینکه این 
قطارها قابلیت سیر با ســرعت حداکثر 8۰ 
کیلومتر در ساعت و ســرعت متوسط 5۰ 
 کیلومتر در ســاعت با در نظر گرفتن توقف

 در ایستگاه ها را دارد. 

مدیرعامل سازمان قطار شهری شهرداری اصفهان:
قطارهای جدید متروی اصفهان مطابق با 

استانداردهای اروپایی ساخته و تست شده 
است/ افزایش راحتی مسافران 

با توجه شــرایط امروز کشــور نیازمند 
فعالیت های جهادی هستیم

نماینده مــردم شهرســتان مبارکه در 
مجلس شورای اســالمی گفت: جوانان و 
وضعیت اشتغال آن ها در شهرستان یکی از 
دغدغه های اصلی من است که اگر مشکل 
اشتغال حل شود مشــکالت فرهنگی و 

اجتماعی هم رفع می شود.
به گزارش پایــگاه اطالع رســانی دفتر 
نماینده شهرستان مبارکه،  جانشین سپاه 
ناحیه مبارکه، مسئول بسیج سازندگی و 
رئیس شورای جهادی شهرستان مبارکه و 
عضو هیئت رئیسه مجمع جهادی استان 
اصفهان امروز با دکتــر صالحی دیدار و 

گفت وگو کردند.
ســرهنگ عزیزخانی در این دیدار گفت: 
به برکت فرمان حضــرت امام خامنه ای 

برای رزمایش مواســات و کمک مؤمنانه 
شــش هزار نیازمند در سطح شهرستان 
شناسایی کردیم که بخش قابل توجهی 
 از آن ها تحت پوشش نهادهای حمایتی

 نبودند.
جانشین ســپاه ناحیه مبارکه بیان کرد: 
بســیج و خیریه ها در برخی از شهرهای 
شهرستان به صورت تعاملی و هماهنگ 
فعالیــت می کنند که امیدوار هســتیم 
این روند در دیگر شــهرها انجام شود تا 
خدمت رسانی به نیازمندان به خوبی انجام 

شود.
رئیس شورای جهادی شهرستان مبارکه 
هم در این دیدار تصریح کرد: با توجه به 
فعالیت های گروه های جهادی و آشنایی 
برای کمک به محرومان و نیازمندان سطح 
شهرستان، نیازمند کمک ها و حمایت های 

قانونی هستیم.
اســکندری با توضیح اینکه همه اقشــار 
جامعه با تحصیالت و ســن متفاوت در 
گروه های جهادی بســیج حضور دارند، 
خاطر نشــان کرد: ما آمادگی مشــاوره 
در زمینــه فعالیت هــای خدماتــی ،  
 کشــاورزی و عمرانــی بــه شــما و

 فرماندار را داریم.
نماینده مــردم شهرســتان مبارکه در 
مجلس شورای اســالمی با توضیح اینکه 
شرایط امروز کشور ســخت است و نیاز 
به فعالیت هــای جهــادی داریم، گفت: 
فعالیت های جهــادی و خیریه ای زیادی 
در سطح شهرستان می شود که در ابتدا 
این روحیه جهــادی تشــکر می کنیم 
اما فعالیت ها خیریــه ای و جهادی باید 
سازمان دهی و به سمت تخصصی شدن، 

برود.
دکتر صالحی اظهــار کرد: در کمک های 
مؤمنانه اخیر شاهد انسجام و هماهنگی 
بودیم و امیــدوار در آینده این هماهنگی 
برای کمک به نیازمندان سطح شهرستان 

بیشتر شود.

وی با اشــاره به فعالیت هــای گروه های 
جهادی  ، بیان کرد: مهارت ها و عالقه های 
افراد، بــازار کار و نیاز شهرســتان را باید 
شناســایی کنیــم و بــر اســاس آن ها 
مهارت آمــوزی را انجــام دهیــم و 
قرض الحسنه ها را برای کمک به این افراد 

تقویت کنیم.
نماینده مردم مبارکــه در مجلس تأکید 
کرد: متأسفانه نیازسنجی برای تحصیل 
در درجه اول و بازار کار آن در درجه دوم 
در سطح شهرســتان انجام نشده است 
که امروز با این وضعیت روبه رو هستیم؛ 
جوانــان و وضعیــت اشــتغال آن ها در 
 شهرســتان یکی از دغدغه هــای اصلی

 من است.
وی با اشــاره به اهمیت ایجاد اشتغال و 
رفع مشکالت معیشتی گفت: اگر مشکل 
و مسائل اشــتغال و اقتصادی حل شود 
مشکالت دیگر در حوزه های فرهنگی و 
اجتماعی هم رفع می شــود و باید برای 
رفع مشــکالت و موانع در ایــن زمینه از 
 پتانســیل موجود کشــور و ظرفیت ها

 استفاده کنیم.

جوانان و وضعیت اشتغال آن ها یکی از 
دغدغه های اصلی من است
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رونوشت آگهی حصروراثت /م/الف1083636
13-خانم کوکب قدیری دیزیچه فرزند محمدعلی دارای شــماره 
شناســنامه 5۴19۴65۰9۴ و بشرح دادخواســت مطروحه به 
کالسه پرونده 1۴95/99 این شورا درخواست گواهی حصروراثت 
نموده و چنیــن توضیح داده کــه شــادروان محمدعلی قدیری 
دیزیچه فرزند اســداله به شماره شناســنامه 5۴19۲31۲۴1و 
درتاریخ 9۰/11/1 دراقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته و 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراســت به ردیف های جدول 
ذیل :)1(طاهره قدیــری دیزیچه بــه ش م1۲8۴۷86۰99 )۲(
بلقیس قدیری دیزیچه به ش م5۴196۲59۴6 )3(کوکب قدیری 
دیزیچه به ش م5۴19۴65۰9۴ )۴(مجید قدیری دیزیچه به ش 
م5۴19918۴1۲ )5(نصراله قدیری دیزیچه به ش م5۴19۷۷355 
)6(عباس قدیری دیزیچه به ش م5۴19۷5981۰ )۷(احمدرضا 
قدیــری دیزیچــه بــه ش م5۴19۷1۴1۰8 )8(رمضان قدیری 
دیزیچه به ش م5۴1959۴8۲1 )9(علیرضا قدیری دیزیچه به ش 
م5۴195553۰1  وهمگی فرزندان متوفی )1۰(فاطمه جعفری 

دیزیچه فرزند غالم رضا به ش م5۴188۴6۴۰1 همسر متوفی
اینک باانجام تشــریفات مقدماتی،درخواســت مزبوررایک نوبت 
آگهی مینمایدتاهرکســی اعتراضی داردیاوصیتنامه ای ازمتوفی 
نزداومیباشــدازتاریخ نشــراین آگهی ظرف مدت یک ماه به این 

شوراتقدیم نماید،درغیراینصورت گواهی صادرخواهدشد .
احمدرضاعلیرضایی

رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان مبارکه
رونوشت آگهی حصروراثت /م/الف1083598

1۴-آقای اصغر دهقانی فرزند خدارحم دارای شــماره شناسنامه 
5۴19۴۷5۷58 و بشرح دادخواســت مطروحه به کالسه پرونده 
6۴1/99 این شورا درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان علیرضا دهقان وینچه فرزند اصغر به شماره 
شناسنامه 5۴1۰۰15355 و درتاریخ 9۰/11/۴ دراقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست 
به ردیف های جدول ذیل :)1(زهرا دهقان وینچه فرزند عباسقلی به 
ش م5۴19۰۴۴5۷9 مــادر متوفی )۲(اصغر دهقان وینچه فرزند 

خدارحم به ش م5۴19۴۷5۷58 پدر متوفی
اینک باانجام تشــریفات مقدماتی،درخواســت مزبوررایک نوبت 
آگهی مینمایدتاهرکســی اعتراضی داردیاوصیتنامه ای ازمتوفی 
نزداومیباشــدازتاریخ نشــراین آگهی ظرف مدت یک ماه به این 

شوراتقدیم نماید،درغیراینصورت گواهی صادرخواهدشد .
احمدرضاعلیرضایی

رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان مبارکه
رونوشت آگهی حصروراثت /م/الف1083461

15-خانم طاهــره عبدیان مبارکــه فرزند عباس دارای شــماره 
شناســنامه 5۴19۰۷۷81۷ و بشرح دادخواســت مطروحه به 
کالسه پرونده 1۴89/99 این شورا درخواست گواهی حصروراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان صغــری بابائی مبارکه 
فرزند فتح اله به شــماره شناســنامه 5۴1865۷8۲8 و درتاریخ 
93/۴/۲ دراقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته و ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصراســت به ردیف های جــدول ذیل :)1(
حیدر عبدیان مبارکه به ش م5۴18666۰3۷ )۲(عصمت عبدیان 
مبارکه به ش م5۴19۰8۰133 )3(حلیمه عبدیان مبارکه به ش 
م5۴19۰93۲61 )۴(زهرا عبدیان مبارکه به ش م5۴19۰9993۴ 
)5(محمدرضا عبدیان مبارکه به ش م5۴191۰۷661 )6(غالمعلی 
عبدیان مبارکه به ش م5۴1911۷۲15 )۷(طاهره عبدیان مبارکه 

به ش م5۴19۰۷۷81۷  وهمگی فرزندان متوفی و عباس
اینک باانجام تشــریفات مقدماتی،درخواســت مزبوررایک نوبت 
آگهی مینمایدتاهرکســی اعتراضی داردیاوصیتنامه ای ازمتوفی 
نزداومیباشــدازتاریخ نشــراین آگهی ظرف مدت یک ماه به این 

شوراتقدیم نماید،درغیراینصورت گواهی صادرخواهدشد .
احمدرضاعلیرضایی

رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان مبارکه
رونوشت آگهی حصروراثت /م/الف1083454

16-خانم طاهــره عبدیان مبارکــه فرزند عباس دارای شــماره 
شناســنامه 5۴19۰۷۷81۷ و بشرح دادخواســت مطروحه به 
کالسه پرونده 1۴۲9/99 این شورا درخواست گواهی حصروراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان عباس عبدیان مبارکه 
فرزند حیدر به شــماره شناســنامه 5۴186۴3959 و درتاریخ 
63/3/15 دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصراســت به ردیف های جــدول ذیل :)1(

حیدر عبدیان مبارکه به ش م5۴18666۰3۷ )۲(عصمت عبدیان 
مبارکه به ش م5۴19۰8۰133 )3(حلیمه عبدیان مبارکه به ش 
م5۴19۰93۲61 )۴(زهرا عبدیان مبارکه به ش م5۴19۰9993۴ 
)5(محمدرضا عبدیان مبارکه به ش م5۴191۰۷661 )6(غالمعلی 
عبدیان مبارکه به ش م5۴1911۷۲15 )۷(طاهره عبدیان مبارکه 
به ش م5۴19۰۷۷81۷  وهمگی فرزندان متوفی )8( صغری بابائی 

مبارکه فرزند فتح اله به ش م5۴1865۷8۲8 همسر متوفی
اینک باانجام تشــریفات مقدماتی،درخواســت مزبوررایک نوبت 
آگهی مینمایدتاهرکســی اعتراضی داردیاوصیتنامه ای ازمتوفی 

نزداومیباشــدازتاریخ نشــراین آگهی ظرف مدت یک ماه به این 
شوراتقدیم نماید،درغیراینصورت گواهی صادرخواهدشد .

احمدرضاعلیرضایی
رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان مبارکه

رونوشت آگهی حصروراثت /م/الف
1۷-آقای عزیزاله اکبری فرزند حبیب دارای شــماره شناسنامه 
5۴195533۷6 و بشرح دادخواســت مطروحه به کالسه پرونده 
1۴91/99 این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان عفت اکبری بیشه فرزند عبدالرحیم به 
شماره شناسنامه 5۴19۲۴۲۰۷9 و درتاریخ 9۴/11/۲۴ دراقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگــی گفته و ورثه حین الفــوت آن مرحوم 
منحصراســت به ردیف های جدول ذیل :)1(عبدالعلی اکبری به 
ش م5۴195۲3681 )۲(عزیزاله اکبری به ش م5۴195533۷6 
)3(مرتضی اکبری به ش م5۴18۷۴1861 )۴(عزت اکبری به ش 
م5۴1961188۰ )5(فاطمه اکبری بیشه به ش م5۴19653۴۲۷ 
)6(زهرا اکبری بــه ش م5۴1885۴53۴ )۷(مهین اکبری به ش 

م5۴1885۷۰3۷  وهمگی فرزندان متوفی و حبیب
اینک باانجام تشــریفات مقدماتی،درخواســت مزبوررایک نوبت 
آگهی مینمایدتاهرکســی اعتراضی داردیاوصیتنامه ای ازمتوفی 
نزداومیباشــدازتاریخ نشــراین آگهی ظرف مدت یک ماه به این 

شوراتقدیم نماید،درغیراینصورت گواهی صادرخواهدشد .
احمدرضاعلیرضایی

رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان مبارکه
رونوشت آگهی حصروراثت /م/الف

18-آقای رسول احمدی حســن آبادی فرزند غالمحسین دارای 
شماره شناسنامه 5۴1۰15638۲ و بشرح دادخواست مطروحه به 
کالسه پرونده 1۴69/99 این شورا درخواست گواهی حصروراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالمحسین احمدی حسن 
آبادی فرزند حســنعلی به شماره شناســنامه 5۴195۷3113 و 
درتاریخ 86/6/1۴ دراقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته و 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به ردیف های جدول ذیل 
:)1(رسول احمدی حســن آبادی به ش م5۴1۰15638۲ فرزند 
متوفی )۲(سکینه احمدی حسن آبادی فرزند مرحوم محمد به ش 
م5۴18۷5358۴ مادر متوفی )3(حسنعلی احمدی حسن آبادی 

فرزند باباخان به ش م5۴18۷۴9633 پدر متوفی 
اینک باانجام تشــریفات مقدماتی،درخواســت مزبوررایک نوبت 
آگهی مینمایدتاهرکســی اعتراضی داردیاوصیتنامه ای ازمتوفی 
نزداومیباشــدازتاریخ نشــراین آگهی ظرف مدت یک ماه به این 

شوراتقدیم نماید،درغیراینصورت گواهی صادرخواهدشد .
احمدرضاعلیرضایی

رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان مبارکه
رونوشت آگهی حصروراثت /م/الف1082862

19-آقای غالمرضا بهرامی الوی فرزند محمدجان دارای شــماره 
شناســنامه 5۴189۴69۷8 و بشرح دادخواســت مطروحه به 
کالسه پرونده 1۴85/99 این شورا درخواست گواهی حصروراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان ســرور الوی فرزند یداله 
به شــماره شناســنامه 5۴1899۴69۷ و درتاریــخ 98/۴/۲۲ 
دراقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصراست به ردیف های جدول ذیل :)1(هرمز بهرامی 
الوی به ش م5۴19۴۲۰8۴8 )۲(غالمرضــا بهرامی الوی به ش 
م5۴189۴69۷8 )3(ثریا بهرامی بــه ش م5۴19۴3۲13۷ )۴(
عزت بهرامی به ش م5۴19۴۷1۲۰5 )5(زهرا بهرامی الوی به ش 
م5۴195۰۰396 )6(رضوان بهرامی الوی به ش م5۴19533۷۴1 
)۷(مهناز بهرامی الوی به ش م5۴189۴6919   وهمگی فرزندان 
متوفی و محمدجان )8(محمدجان بهرامی الوی فرزند حسن به ش 

م5۴1899۴8۲۴ همسر متوفی
اینک باانجام تشــریفات مقدماتی،درخواســت مزبوررایک نوبت 
آگهی مینمایدتاهرکســی اعتراضی داردیاوصیتنامه ای ازمتوفی 
نزداومیباشــدازتاریخ نشــراین آگهی ظرف مدت یک ماه به این 

شوراتقدیم نماید،درغیراینصورت گواهی صادرخواهدشد .
احمدرضاعلیرضایی

رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان مبارکه
رونوشت آگهی حصروراثت /م/الف1082247

۲۰-آقای یداله بهرامــی دیزیچه فرزند مصطفی دارای شــماره 
شناســنامه 5۴19۲9۲981 و بشرح دادخواســت مطروحه به 
کالسه پرونده 139۷/99 این شورا درخواست گواهی حصروراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان بتــول علیزاده دیزیچه 
فرزند رضا بــه شــماره شناســنامه 5۴1933۷5۰9 و درتاریخ 
99/9/1۴ دراقامتــگاه دائمی خــود بدرود زندگــی گفته و ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصراســت به ردیف های جدول ذیل 
:)1(اکبر بهرامی دیزیچــه بــه ش م5۴1959۴889 )۲(مجید 
بهرامــی دیزیچه بــه ش م5۴19611996 )3(مهــدی بهرامی 
دیزیچه بــه ش م1۲891۰5۲51 )۴(فاطمــه بهرامی دیزیچه 
بــه ش م5۴1969۰۷۴8 )5(شــهین بهرامــی دیزیچه به ش 
م5۴1969۰۷56 )6(زهرا بهرامی دیزیچه به ش م5۴19۷5996۷   
وهمگی فرزندان متوفی و یداله )۷(یدالــه بهرامی دیزیچه فرزند 

مصطفی به ش م5۴19۲9۲981 همسر متوفی
اینک باانجام تشــریفات مقدماتی،درخواســت مزبوررایک نوبت 
آگهی مینمایدتاهرکســی اعتراضی داردیاوصیتنامه ای ازمتوفی 
نزداومیباشــدازتاریخ نشــراین آگهی ظرف مدت یک ماه به این 

شوراتقدیم نماید،درغیراینصورت گواهی صادرخواهدشد .
احمدرضاعلیرضایی

رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان مبارکه
رونوشت آگهی حصروراثت /م/الف1085991

۲1-آقای ســعیدرضا ترابی ســیاه بومی فرزند آقا سلیمان دارای 
شماره شناسنامه 5۴195۴۰8۴3 و بشرح دادخواست مطروحه به 
کالسه پرونده 1۴5۷/99 این شورا درخواست گواهی حصروراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان آقا سلیمان ترابی سیاه 
بومی فرزند هاجی آقا به شــماره شناســنامه 5۴19۲15853 و 
درتاریخ 98/8/3 دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصراست به ردیف های جدول ذیل :)1(
سعیدرضا ترابی ســیاه بومی به ش م5۴195۴۰8۴3 )۲(مهدی 
ترابی سیاه بومی به ش م5۴198۴۲6۲9 )3(پریوش ترابی سیاه 
بومی به ش م5۴188۷6۲۰1 )۴(پوران ترابی ســیاه بومی به ش 
م5۴1961۲3۰5 )5(زهرا ترابی سیاه بومی به ش م5۴188۷6۰66 
)6(آزاده ترابی ســیاه بومــی بــه ش م5۴19166615   وهمگی 
فرزندان متوفی )۷(عزت ترابی سیاه بومی فرزند حفیظ اله به ش 

م5۴193۴9۲56 همسر متوفی
اینک باانجام تشــریفات مقدماتی،درخواســت مزبوررایک نوبت 
آگهی مینمایدتاهرکســی اعتراضی داردیاوصیتنامه ای ازمتوفی 
نزداومیباشــدازتاریخ نشــراین آگهی ظرف مدت یک ماه به این 

شوراتقدیم نماید،درغیراینصورت گواهی صادرخواهدشد .
احمدرضاعلیرضایی

رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان مبارکه
کارت هوشمند اتوبوس ولوو ب 7به 

شماره 1۷8۰۷۰1 و شماره انتظامي 196ع3۷ ایران ۲3 بنام محسن 
اسماعیلیان مزرعچه مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد

آگهی فقدان مدرک تحصیلی 
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب عباس فرزندی فرزند جمشــید 
به شماره شناسنامه  صادره از مبارکه در مقطع کارشناسی  رشته 
مکانیک ساخت و تولید صادره ازواحد دانشگاه نجف اباد با شماره 
139۷15۰۰۰539مفقود گردیده اســت و  فاقد اعتبار می باشد . 
از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه ازاد اسالمی واحد 

نجف اباد ارسال نماید . 
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آگهی مناقصه عمومیآگهی  مناقصه  

سید محسن هاشمي  - شهردار مبارکه    کیخسرو ایرجی - شهردار دهسرخ

دستگاه مناقصه گزار: شهرداری دهسرخ 

عنوان پروژه
اعتبار اولیه

)ریال(

مدت
انجام کار

مبلغ تضمین 
شرکت در 

مناقصه)ریال(

عملیات اجرای پروژه ورودی و خروجی اصلی 
شهر دهسرخ

 بر اساس فهرست بهاي راه ، باند فرودگاه 
و زیر سازي راه آهن99

61،000،000،000ماه20،000،000،000

شرایط متقاضیان: 
کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای تائید صالحیت و رتبه بندی معتبر )حداقل گرید 4 راه و باند (

داشتن تجهیزات،امکانات ،تخصص الزم و سابقه کار مرتبط با پروژه مذکور.
توانائی ارائه تضمین شرکت در مناقصه و همچنین تهیه ضمانت نامه انجام تعهدات جهت عقد قرارداد .

نوع تضمین شرکت در مناقصه :
ضمانت نامه بانکی معتبردر وجه شهرداری دهسرخ ، یا واریز نقدی به مبلغ 1،000،000،000 ریال  به حساب  سپرده و 
کسور وجه الضمان نزد شهرداری دهسرخ  به شماره 0226533635004 عهده بانک ملی شعبه مرکزی شهرستان 

مبارکه
محل دریافت اسناد مناقصه: 

شــهرمبارکه  - شهردهســرخ - بلوار آیت اهلل دهسرخی ســاختمان شــهرداری ، امور مالی و قرارداد ها 
)تلفن03152581087(

تاریخ فروش اسناد مناقصه:
از تاریخ درج آگهی و انتشار آن در جراید کثیر اال نتشار، تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 1399/11/23 .

مبلغ فروش اسناد مناقصه: 
مبلغ 654،000 ریال به همراه مالیات بر ارزش افزوده .

تاریخ تحویل پیشنهادات به دبیرخانه  محرمانه شهرداری: 
از تاریخ درج نوبت دوم آگهی و انتشار آن در جراید کثیراالنتشار، تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ  1399/11/25 .

زمان و محل تشکیل کمیسیون بازگشائی پیشنهادات :
رأس ساعت 14:00 روز  یکشنبه مورخ  1399/11/26 در محل ساختمان شهرداری دهسرخ .

سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد و مدارک مناقصه درج گردیده است .
شهرداری در رد یا قبول یک یاکلیه پیشنهادات واصله مختار است .

ضمناً هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد .                                                        

دستگاه مناقصه گزار: شهرداری مبارکه

مرحله 
برآورد )ریال(عنوان پروژهمزایده

مدت 
انجام کار 

) ماه(

مبلغ تضمین 
شرکت در مناقصه

محل تأمین 
اعتبار

تجدید
عملیات احداث المان 

گلستان شهداي مرکزي 
مبارکه

3/104/442/9316155/000/000

منابع داخلي 
شهرداري

نوبت 
اول

عملیات ساماندهي و 
احداث کانال هاي دفع 

آبهاي سطحي
5/123/791/5689257/000/000

عملیات بهسازي و 
اصالح هندسي معابر 

سطح شهر
4/313/285/2689216/000/000

شرایط شرکت در مناقصه :
مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه : ارائه ضمانتنامه بانکي یا واریز نقدي بابت سپرده شرکت در مناقصه 

بحساب سیبای 0105193396003 بنام شهرداری مبارکه 
شرکت کنندگان بایستی رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت را نمایند.

محل دریافت اسناد مناقصه : شــهرداری مبارکه ، امور قراردادها - تلفن: 52402021-031 با واریز مبلغ 
660/000 ریال بهمراه مالیات بر ارزش افزوده به شــماره حساب 0105193406005 بنام سپرده شهرداري 

جهت هر مورد مناقصه 
مهلت دریافت اسناد  : در ساعات اداری از تاریخ درج آگهي تا روز دوشنبه مورخ 1399/11/13  خواهد بود .

مهلت و نحوه تکمیل و تحویل پیشنهادات : مناقصه گران بایستي پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت 
اداري روز چهارشنبه مورخ 1399/11/15  بشرح ذیل به دبیرخانه محرمانه حراست این شهرداری تسلیم 

و رسید دریافت دارند .
زمان بازگشایی پیشنهادات : ساعت 13:30 بعدازظهر روز پنجشنبه  مورخ 1399/11/16  با حضور اعضای 

کمیسیون معامالت  در  محل ساختمان شهرداري
شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات ارسالی مختار می باشد .

سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد و مدارک مناقصه درج گردیده است.
 هزینه درج آگهي با برندگان مناقصه خواهد بود .

م/الف 1079305 م الف: 1085090



هفته نامه خبری تحلیلی استان اصفهان 
صاحب امتیاز ، مدیر مسئول و سردبیر : 

مسعود حسینی مبارکه 
تلفن:03136214266 

نمابر : 03152412559  
پیامگیر : 03152410696 

سازمان آگهی ها و امور مشترکین : 03152417498 
نشانی : مبارکه / خیابان طالقانی / پالک 54 

چاپ : شاخه سبز 
نشانی پستی : اصفهان / مبارکه / صندوق پستی :84815-

366
Email :mire_zaman@yahoo.com

امام صادق)ع(:»در شب قدر، آنچه از: خیر و شر، یا مرگ و زندگی و یا باران، در آن سال تا سال بعد 
خواهد شد، نوشته می شود و در آن شب، گروه حاجیان نوشته می شود. سپس آن تقدیر به زمینیان 

رسانده می شود«. گفتم: چه کسی از زمینیان؟ فرمود: »به کسی که می بینی!«.

مطالب چاپ شده در هفته نامه لزوما بیانگر دیدگاههای نشریه نیست 
صندوق پستی هفته نامه : 366-84815 

دفتر اصفهان : خیابان پروین / مجتمع مطبوعاتی اصفهان / طبقه دوم / واحد 16
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 31 پروژه عمرانی، سرمایه گذاری 
و خدماتی شهرداری مبارکه در دهه فجر 

افتتاح و کلنگ زنی می شود

 رئیس شورای اسالمی شهر مبارکه: 

مدیریت شهری مبارکه با اجرای پروژه ها درنقاط 
مختلف شهر به دنبال تحقق توسعه متوازن است

شهردار مبارکه گفت: همزمان با دهه فجر انقالب 
اســالمی، 13 پروژه عمرانی،ســرمایه گذاری و 
خدماتی شهرداری مبارکه با اعتباری بالغ بر 8۰۰ 

میلیارد ریال افتتاح و کلنگ زنی می شود.
سید محسن هاشمی در گفت و گو با ایمنا با اشاره 
به افتتاح پروژه های عمرانی، ســرمایه گذاری و 
خدماتی شهرداری مبارکه به مناسبت دهه مبارک 
فجر انقالب اسالمی اظهار داشــت: شهرداری 
مبارکه عالوه بــر وظایف ذاتی خــود در اجرای 
پروژه های عمرانی و خدماتی با هدف توسعه شهر، 
در حوزه های مختلف نیــز فعالیت داردکه مبلغ 
افتتاح و کلنگ زنی این پروژه ها از بودجه عمرانی و 
جاری یک سال شهرداری مبارکه هم بیشتر است.
این مقام مسئول همچنین گفت: توسعه پایدار 
شهری در ابعاد مختلف ازجمله توسعه عمرانی 
پایدار، برقراری عدالت اجتماعی و اقداماتی جهت 
حفظ محیط زیست، توســعه زیرساخت های 
ورزشــی همواره موردتوجه مدیریت شــهری 
مبارکه بوده که با اجرای پروژه ها در محالت و نقاط 

مختلف شهر نهادینه می شود.
شهردار مبارکه خاطرنشان کرد: توزیع عادالنه 
امکانات بعنوان یکــی از شــعارهای این دوره 
مدیریت شــهری مبارکه برای افزایش کیفی و 
تأمین رفاه بیشتر برای شهروندان است، و  با افتتاح 
و کلنگ زنی پروژه های عمرانی در نقاط مختلف 

شهر بیشتر برای شهروندان ملموس خواهد شد.
وی اضافه کرد: امســال با توجه به شرایطی که 
ویروس منحوس کرونا ایجــاد نمود، مجموعه 
مدیریت شهری با مساعدت و همراهی شورای 
اسالمی، تالش شبانه روزی و مضاعف خود را به کار 
بست تا با ارائه خدمات با کیفیت و ارتقاء سرانه های 
مختلف شهری، رضایت خاطر شهروندان عزیز را 

به دست آورد.
هاشمی با اشــاره به پروژه احداث تونل ارتباطی 
شــبکه فیبر نوری و دوربین های نظارتی و ثبت 
تخلف بیان کرد: در شرایط کنونی کشور و لزوم 
ارائه خدمات شهری و شهروندی کم هزینه، سریع، 
امن و پایدار ابتدایی ترین قدم ایجاد زیرساختی 

متناسب با اهداف کالن جهت انتقال اطالعات در 
حجم بسیار باالست و تکمیل این پروژه اولین قدم 

مؤثر و پر قدرت در این امر مهم خواهد بود.
او با اشاره به اهداف کالن پروژه فیبر نوری اظهار 
کرد: اهداف کالنی همچون توسعه زیرساخت های 
ارتباطی ، ارتباط دستگاه های دولتی و شرکت های 
خصوصی بــدون محدودیت، اطالع رســانی و 
فرهنگ سازی، انتقال آســان و کم هزینه از این 
اهداف است و پروژه مذکور قدم غیر قابل انکاری 

در این راستاست.
شهردار مبارکه گفت: پروژه احداث تونل ارتباطی 
شبکه فیبر نوری با اعتباری بالغ بر 56۴ میلیارد و 
۲۰۰ میلیون ریال با مشارکت بخش خصوصی و 
بصورت سرمایه گذاری B.O.L.T اجرا خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به پروژه نیروگاه خورشیدی 
1۰۰ کیلوواتی شهرداری مبارکه ادامه داد: در این 
پروژه نیز که با مشارکت بخش خصوصی آماده 
کلنگ زنی است بالغ بر 1۰ میلیارد ریال هزینه 

می شود.

شهردار مبارکه همچنین به تکمیل ادامه بلوار 65 
متری سردار شهید حمزه بابایی اشاره کرد و گفت: 
پروژه ادامه بلوار 65 متری ســردار شهید بابایی 
درمجموع بطول 3۰ هزار متر مربع می باشد که 
اجرای این پروژه نیز 1۰۰ میلیارد ریال برآوردهای 

شده است .
وی با اشاره به ساماندهی و جابجایی تک تیرهای 
حادثه ساز برق در ســطح شهر و محالت گفت: 
با توجه به استقرار تیرهای برقی که براثر اصالح 
هندســی و بازگشــایی معابر و یا عقب نشینی 
ســاختمان ها در مســیرهای اصلــی و پرتردد 
واقع شده است و نظر به حادثه خیز بودن موضوع 
این شهرداری با هزینه ۲۰ میلیارد ریال اقدام به 
جابجایی تیرهای برق معارض با همکاری اداره 

برق خواهد نمود.
هاشــمی افزود: جابجایی تیرهای برق، افزایش 
ایمنی تردد و توسعه خدمات شهری را بدنبال دارد 
و تالش مشترک مدیریت شهری و اداره برق در 
جابجایی آن ها موجب رضایتمندی هرچه بیشتر 

شهروندان می شود.
شهردار مبارکه در ادامه به اجرای پروژه برق رسانی 
و شبکه روشنایی فاز اول شهرک کارگاهی خیام  
با اعتبار 6۰ میلیارد ریالی اشــاره کرد و گفت: از 
آنجایی که این شهرک از داشتن برخی از امکانات و 
زیرساخت ها برای راه اندازی محروم  بود، شهرداری 
مبارکه با برنامه ریزی وارد میدان عمل شــد تا با 
تأمین زیرساخت های الزم در خصوص راه اندازی 

این شهرک گام های موثری را بردارد.

وی ادامه داد: پروژه شــهرک مشاغل کارگاهی 
خیام در زمینی به مساحتی 6۷5هزار متر مربع  و 
بیش از 8۲۰ غرفه از صنوف مختلف و در راستای 
سامان دهی مشاغل شــهری ، صیانت از حقوق 
شهروندان، ایجاد فضای شــهری آرام و ایمن ، 
ایجاد رونق اقتصادی و... در اولین سال دوره پنجم 
شورای اسالمی شــهرمبارکه  و بعد از ۲۲ سال 
وقفه آغاز شــد و تاکنون پیشرفت بسیار خوبی 

داشته است.
هاشــمی  در پایان با اشــاره به اینکه پروژه های 
عمرانی در جهت توســعه و آبادانی شهری اجرا 
می شــود، گفت: الزم است با اســتفاده از تمام 
ظرفیت های موجود، برای سرعت  بخشیدن به 

اجرای پروژه های عمرانی تالش کنیم.

مبارکه- رئیس شــورای اسالمی شهر مبارکه 
گفــت: مدیریت شــهری مبارکه بــا اجرای 
پروژه های کوچک، متوســط و بزرگ در نقاط 
مختلف شــهر به دنبال تحقق توسعه متوازن 
است که به لطف خداوند و تالش و همت باالی 
مجموعه و علیرغم مشکالت اقتصادی سنگین 
و غیرقابل پیش بینی که به کشور تحمیل شده 
است شاهد روند رو به جلو در اجرای پروژه ها 

هستیم.
دکتر سجاد خالوزاده در گفت و گو با خبرنگار 
ایمنا از شهرستان مبارکه اظهار کرد: سیاست 
شورای شهر دوره پنجم توسعه متوازن شهر، 
توزیــع عادالنه خدمــات و تصویــب بودجه 
کارشناسی شده بر اساس نیازهای شهروندان 
در مناطق مختلف و باهدف کسب رضایتمندی 

مردم است.
وی با بیان اینکه قانون در شهرداری و شورای 
اسالمی شهر مبارکه فصل الخطاب است ادامه 
داد: قانون مداری و مردم داری از بدو شــروع 

به کار شــورا، در دستور کار شــورای شهر و 
شهرداری مبارکه قرار گرفت.

رئیس شــورای اسالمی شــهر مبارکه اظهار 
داشت: شهرداری مبارکه محل مراجعه روزانه 
مردم است و تالش کردیم روان سازی خدمات 
رسانی به مردم در شــهرداری انجام شود و در 

این راستا مصوبات زیادی گذراندیم.
وی با اشاره به اینکه مشکالت اقتصادی قدرت 
برنامه ریزی را دچــار چالش می کند، تصریح 
کرد: در کنار تمامی مشکالت معتقدیم نباید 
فرصت خدمت به مردم را به راحتی از دســت 
داد و در این مسیر با برنامه ریزی های صورت 
گرفته به دنبــال تحقق عدالــت اجتماعی و 

افزایش رضایتمندی هستیم.
خالوزاده با اشــاره به اینکه توسعه شبکه فیبر 
نوری به عنوان یک ضرورت اساســی در شهر 
است، پروژه احداث تونل ارتباطی شبکه فیبر 
نوری را به عنوان اساسی ترین نیاز برای تامین 
زیرســاخت های شــهر الکترونیک دانست و 

گفت: اجرای این طرح و ســرمایه گذاری در 
آن منجر به درآمدزایی پایدار برای شهرداری 

می شود.
وی با بیان اینکه مهم ترین ظرفیت  استفاده از 
فیبر نوری سرعت انتقال داده است گفت: موارد 
دیگر استفاده از این تکنولوژی در شبکه های 
تلفن شــهری و بین شــهری، شــبکه های 

کامپیوتری ،اینترنت پر سرعت و ...  است.
رئیس شورای اسالمی شهر مبارکه بیان کرد: 
برای تحقق شهر هوشــمند باید امکانات زیر 
ساختی را توسعه داد و در این راستا مدیریت 
شــهری در تالش اســت تا خدماتی را که در 
این زمینه به مردم ارائه مــی دهد به صورت 

الکترونیک باشد.
به گفته وی پروژه شبکه فیبر نوری مهمترین 
پروژه در راستای توسعه زیرساخت های شهر 
الکترونیــک و ارائه خدمات بــا کیفیت تر به 
شهروندان اســت که این پروژه ها بزودی و در 
دهه فجر با حضور مقامات استانی و کشوری 

کلنگ زنی خواهد شد.
ایشان به توسعه فضای سبز و تامین زیرساخت 
های ورزشــی در محالت اشــاره کرد و افزود 
:مجموعه مدیریت شهری مبارکه به تأمین و 
توسعه این زیرســاخت ها توجه ویژه داشته و 
در دهه فجر نیز پروژه زمین های ورزشی چمن 
مصنوعی در محالت قهنویه، سرارود و دهنو و 
همچنین پارک های محلــه صفائیه و قهنویه 

افتتاح خواهد شد.
خالوزاده با اشاره به اقدامات مهم شهرداری و 
شورای اسالمی شهر مبارکه در مبارزه با شیوع 
ویروس کرونا گفت: شورای شهر و شهرداری از 

زمان اعالم اولین موارد ابتالء به ویروس کرونا، 
با حساسیت ویژه ای موضوع را دنبال و تمامی 
اقداماتی را که در جهت پیشگیری و مقابله با 
این بیماری در حوزه مأموریت این دو نهاد بود، 

انجام داده اند.
وی، تأمین ســالمتی شــهروندان را دغذغه 
جدی شورای شــهر و عموم جامعه دانست و 
افزود: برگزاری جلسات با مسئولین بهداشتی 
شهرستان، ضدعفونی شــهر، توزیع بیش از 
1۰ هزار بطری مــواد ضدعفونی کننده درب 
منازل، تبلیغات گسترده فرهنگی، همکاری 
همه جانبه در اجرای طرح حافظان سالمت، 

تجهیز و راه اندازی ساختمان قرارگاه حافظان 
سالمت در شــهر از جمله مهمترین اقدامات 
شهرداری و شورای اســالمی شهر مبارکه در 

این زمینه است.
خالوزاده با بیان اینکه اجرای قطار شهری یکی 
از ضروریتهای مهم زندگی شهرنشینی است 
اظهار کرد:  در دوره پنجم مدیریت شهری بیش 
از 11 هزار و ۲۰۰ مترمربــع از اراضی واقع در 
طرح قطار حومه ای مبارکه-بهارستان با صرف 
هزینه 16 میلیارد ریال تملک و آزاد سازی شده 
و با اقدامات و پیگیری ها انجام شده به دنبال 
اجرای این طرح مهم و اثرگذار در شهر هستیم.

شهرداری کرکوند با استناد مجوز شماره مورخ شورای محترم اسالمی در نظر دارد 
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