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همچنان کاهش قدرت خرید کارگران؟

 افزایش نرخ باالی ۱۰۰ درصدی برخی کاال های مصرفی

 شهرداري طالخونچه درنظر دارد  بر اساس مصوبه شماره 1229  مورخ 1399/12/3 
شورای اسالمی شهر تعداد 3  پالک زمین در  را به شرح جدول ذيل از طريق مزايده 

به فروش رساند:

آدرس  مبلغ سپرده
 شرکت در

 مزایده
ریال

          ارزش پالک
 به ریال

 قیمت
  کارشناسی

 هر متر مربع
ریال

 مساحت )متر
)مربع

شماره پالک ردیف

 منطقه کارگاهی
 امیرکبیر - فاز 1

262/500/000 5/250/000/000 14/000/000 375 A 7/2  ۱

 منطقه کارگاهی
 امیرکبیر - فاز 1

391/000/000 7/820/000/000 17/000/000 460 B 7/2  2

 منطقه کارگاهی
 امیرکبیر - فاز 1

202/500/000 4/050/000/000 18/000/000 225 C 7/2  3

توضیحات : 
1(نشــانی محــل دريافت اســناد : طالخونچه ابتــدای بلوار امام )ره( ســاختمان 

شهرداری- امور مالی
2(مهلــت دريافت اســناد مزايده : تــا پايان وقــت اداری  روز چهارشــنبه  مورخ  

  1399/12/27
3(متقاضیان جهت کســب اطالعات بیشــتر می توانند با شــماره 52533311 – 031   

تماس برقرار کنند .
م الف 1104116

سید محمد اطیابی - شهردارطالخونچه      

آگهی مزایده 
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 افزایش نرخ باالی ۱۰۰ درصدی برخی کاال های مصرفی

همچنان کاهش قدرت خرید کارگران؟
ســرهنگ »رضامحمــدي« با اعــام اين خبر 
بیان داشــت: درپــی وقوع چند فقره ســرقت 
دريچــه فاضــاب شــهری کــه باعــث بــروز 
مشــکاتی در شهرستان شده بود، موضوع به 
صورت ويــژه در دســتور کار کارآگاهان پلیس 
آگاهی فرماندهی انتظامی شهرســتان مبارکه 

گرفت. قرار 
وی افــزود: کارآگاهــان پــس از انجــام يک 
سری اقدامات هوشــمندانه و پلیسی سرانجام 
و همچنین اســتفاده از پايش هــای تصويری 
موفق شــدند، هويت اصلی سارق دريچه های 

فاضاب را به دست آورند.
فرمانــده انتظامي شهرســتان مبارکــه با بیان 
اينکــه در بررســی بــه عمــل آمده مشــخص 
شــد، فرد مذکور از ســارقان ســابقه دار است 
گفــت: نهايتًا با تاش مامــوران مخفیگاه وی 
شناســايی و طــی عملیاتی بــا هماهنگی مقام 
قضائی دســتگیر و به پلیس آگاهی شهرستان 

شد. منتقل 
ســرهنگ محمدي با اشــاره به کشف دريچه 
فاضاب ُخرد شــده و ابــزار آالت ُخرد کردن 
دريچــه هــا از مخفیگاه متهم اظهار داشــت: 
متهــم در تحقیقــات علمــی و تخصصــی بــه 
ســرقت 40 فقره دريچه فاضاب اعتراف کرد 
که در اين خصوص پرونــده تکمیل و متهم به 

تحويل شد. قضائی  مرجع 

اعتراف به 4۰ فقره 
سرقت در مبارکه

تعیین حداقل دســتمزد برای ســال جاری بســیار طوالنی شــد و به دلیل اختاف نظراتی 
کــه بیــن نمايندگان کارگــران و کارفرمايان و دولت وجود داشــت، اواخــر فروردين ماه 
ســال جاری بود که دســتمزد ســال ۹۹ به تصويب رســید و بعد از آن هم در اوايل تیرماه 
ســال جاری، مصوبه مذکور اصاح شــد و میزان افزايش حداقل حقوق و دستمزد از ۲۱ 
درصــد به ۲۶ درصــد افزايش يافت و از يــک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان به يــک میلیون 

رسید. تومان  هزار   ۹۱۱ و 
تقريبا از اوايل دی ماه ســال جاری بود که جلســات برای تعیین حداقل حقوق و دستمزد 
کارگــران در ســال ۱400 آغاز شــد و پیش نیاز تعییــن حداقل حقوق و دســتمزد هم اين 
بود که مشــخص شــود، حداقــل هزينه  يــک خانوار کارگــری برای معیشــت خود در هر 
مــاه، چقــدر اســت؟ بنابراين، هزينه ســبد معیشــت خانــوار کارگری طی دو ماه گذشــته 
پــس از برگزاری چنــد نشســت و گفتگو میــان نمايندگان کارگــری، کارفرمايی و دولت، 
بــرای ســال ۱400 حدود ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان تعیین شــد. هرچنــد علی خدايی، 
نماينــده کارگــران در شــورای عالــی کار گفته اســت: »برآورد گــروه کارگری از ســبد 
۹ میلیــون تومان بود کــه در جلســه کمیته دســتمزد شــورای عالی کار  معیشــت حــدود 
۶ میلیون و ۸۹۵ تومــان به عنــوان حداقل های زندگی  براســاس آمار های رســمی عــدد 
۳.۳ نفری مشــخص شــد کــه اين عدد بــرای حداقل های زندگی در شــهر تهران  خانوار 

پايین اســت و در مراکز کان شــهر ها اين رقم، پاســخگوی نیاز خانوار ها نیســت.«
با توجه به مشــخص شــدن هزينه ســبد معیشــت، حاال قرار اســت اولین جلســه رســمی 
شــورای عالــی کار بــرای بررســی و تعیین دســتمزد ســال ۱400 بــا حضــور نمايندگان 

۱۲ اســفند ماه برگزار شود. کارفرمايی، کارگری و دولت امروز ســه شــنبه 
کارگــران هم به مانند کارمندان از جمله قشــرهايی هســتند کــه افزايش حقوق آن ها در 
ســال، تنها يک بار اتفاق می افتد و اگر قرار باشــد، باز هم حقوق آن ها افزايشــی داشته 
باشــد، بايد تا ســال بعد صبر کنند. از اين روی، اگر روند نرخ تورم صعودی باشد، قدرت 
خريــد اين قشــر رفته رفته کاهــش می يابد؛ موضوعــی که حداقل در يک ســال اخیر به 

شــدت خانوارهای کارگری را تحت تاثیر قرار داده اســت.
رشــد حداقل دســتمزد و نرخ تورم در سال ۹۹ چقدر بود؟

همــان گونــه که در باال عنوان شــد، جلســات شــورای عالی کار بــرای تعیین دســتمزد 
کارگران برای ســال جاری بســیار به طول انجامید و اواخر فروردين ماه امســال بود که 
۹۹ تصويب شــد.  اين جلســات به يک نتیجه مشــخص رســید و حقوق و دســتمزد ســال 
بعــد از آن هــم در اوايل تیرماه ســال جاری بود کــه مصوبه مذکور اصاح شــد و میزان 
افزايــش حداقــل حقــوق و دســتمزد از ۲۱ درصد بــه ۲۶ درصد افزايــش يافت و از يک 

میلیــون و ۸۳۵ هــزار تومان به يک میلیون و ۹۱۱ هزار تومان رســید.
رشــد ۲۶ درصدی حداقل حقوق و دســتمزد برای ســال جاری در حالی رخ داد که طبق 
۳4.۱ درصد رســید. تنها در شــهريور ماه  گــزارش نرخ تــورم در بهمن ماه، ايــن نرخ به 

ســال جاری بود که نرخ تورم ســاالنه با نرخ رشــد حداقل حقوق و دســتمزد کارگران در 
ســال جاری برابری کرد و در مرداد ماه هم اين نرخ اندکی پايین تر از نرخ رشــد حداقل 

بوده است. حقوق و دســتمزد کارگران 
افزایش قیمت کاالهای اساســی بســیار بیشــتر از رشــد حقوق و دســتمزد 

۹۹ در سال 
البتــه اگــر کمــی بررســی ها را دقیق تر کنیم و اين مقايســه نرخ رشــد دســتمزد و حقوق 
کارگران را با نرخ رشــد قیمت کاال های اساســی مورد بررســی قرار دهیــم، پی خواهیم 
بــرد که بــه هیچ عنوان نرخ رشــد دســتمزد و حقوق کارگران در ســال جاری نتوانســته 

اســت رشــد قیمت کاال های اساسی را پوشش دهد.
نمودار زير از گزارش متوســط قیمت کاال های خوراکی منتخب در مناطق شــهری کشــور 
در بهمن ۹۹ که توســط مرکز آمار ايران منتشــر می شــود، اســتخراج شــده است. همان 
گونــه کــه می بینیــد، نرخ رشــد قیمت بســیاری از کاال هــا در بهمن ماه ســال جاری در 
مقايســه با مدت مشــابه سال گذشته، بســیار بیشتر از نرخ رشــد حداقل حقوق و دستمزد 
کارگــران در ســال جاری بوده اســت؛ برای نمونــه، هر کیلــو برنج ايرانــی در بهمن ماه 
ســال جاری در مقايســه با مدت مشــابه سال گذشته رشــد 4۷.۹ درصدی را تجربه کرده 
اســت و يــا روغن مايــع ۶۸.۱ درصد رشــد داشــته اســت. همچنین گوشــت مرغ ۸۲.۳ 
۱۳۹.۳ درصد  ۸۵.۷ درصد و روغــن نباتی  4۱.۵ درصد، قنــد  درصد، گوشــت گوســفند 

اند. داشته  رشد 
بــرای جبران کاهش قدرت خریــد کارگران چه باید کرد؟

هم اکنون با اين رشــد شــديد قیمــت کاالها، کار بــرای تعیین حداقل حقوق و دســتمزد 
برای ســال آينده بســیار دشــوار خواهد بود. از يک ســو، اگر حقوق و دســتمزد به میزان 
رشــد نــرخ تــورم رشــد نکند، شــاهد کاهش شــديد قــدرت خريــد خانوارهــای کارگری 
خواهیــم بود و از ســوی ديگر، اگــر حقوق و دســتمزد بخواهد به میزان رشــد نرخ تورم 
افزايــش يابــد، کارفرمايان قادر نخواهند بــود که حقوق و دســتمزد کارگران را پرداخت 
کنند و مجبور خواهند شــد دســت به تعديل نیرو و يا اخراج برخــی نیروی کار خود بزنند.
اينجاســت کــه برای فرار از ايــن وضعیت، دولــت بايد نقــش حمايتی خــود را ايفا کند و 
بخشــی از کاهش قــدرت خريد کارگران را از طريق پرداخت يارانه و يا ســبدهای کااليی 
جبــران کند تا هم شــاهد بیکاری گســترده نباشــیم و هــم کارگران پیــش خانواده های 

نباشند. ســرافکنده  خود 
بنابراين پیشــنهاد می شــود، دولت در گام نخســت، تدبیر و برنامه ای مشــخص و جامع 
برای کنترل رشــد نقدينگی و تورم داشــته باشــد و در مرحله بعد، در کنار افزايش نســبی 
حقــوق کارگــران، حمايت های معیشــتی برای ســبدهای کااليی کارگران را در دســتور 
کار قرار دهد. زيرا افزايش حقوق در کنار تورم افسارگســیخته، نه تنها راهگشــا نیســت، 

بلکه آســیب جدی بر زندگی قشــرهای مختلف همچون کارگران خواهد داشــت.

آگهی حصر وراثت
آقای/خانم اســماعیل بهرامی  فرزند سلطانعلی  دارای شماره شناسنامه 
۵4۱۹۱۸۵0۷۵ و به شــرح دادخواســت مطروحه به کاســه پرونده ۹۹ 
/ ۱۶۹۶ شــورا ، درخواســت گواهی حصر وراثت نمــوده و چنین توضیح 
داده که شادروان ســلطانعلی بهرامی کرکوندی  فرزند امامقلی به شماره 
شناســنامه ۵4۱۹۳4۹۶04 و در تاريــخ ۹۹/۱۱/۲۹ در اقامتــگاه دائمی 
خويــش فوت نمــوده و ورثه حیــن الفــوت آن مرحوم منحصر اســت به 

رديفهای جدول ذيل : 
محمدرضا بهرامی کرکوندی  فرزند ســلطانعلی   شــماره شناسنامه يا کد 

ملی ۵4۱۹۷4۲۶۱۶ نسبت به متوفی فرزند
اســماعیل بهرامی کرکوندی  فرزند ســلطانعلی   شــماره شناسنامه يا کد 

ملی ۵4۱۹۱۸۵0۷۵ نسبت به متوفی فرزند
عماد بهرامی کرکوندی  فرزند ســلطانعلی   شــماره شناســنامه يا کد ملی 

۵4۱۹۸4۳4۶۳ نسبت به متوفی فرزند
علی بهرامی کرکوندی  فرزند ســلطانعلی   شــماره شناســنامه يا کد ملی 

۵4۱004۹۷۷۲ نسبت به متوفی فرزند
باقر بهرامی کرکوندی  فرزند ســلطانعلی   شــماره شناســنامه يا کد ملی 

۵4۱۹۹۶۵4۲۹ نسبت به متوفی فرزند
مريم بهرامی کرکوندی  فرزند ســلطانعلی   شــماره شناســنامه يا کد ملی 

۵4۱۹۱4۹۳۶۲ نسبت به متوفی فرزند
راضیه بهرامی کرکوندی  فرزند ســلطانعلی   شــماره شناسنامه يا کد ملی 

۱۱۶00۵440۱ نسبت به متوفی فرزند
مرضیه بهرامی کرکوندی  فرزند ســلطانعلی   شماره شناسنامه يا کد ملی 

۱۱۶00۵44۱۱ نسبت به متوفی فرزند
محترم اســماعیلی کرکوندی  فرزند جعفرقلی   شــماره شناســنامه يا کد 

ملی ۵4۱۹4۲۵۶۲4 نسبت به متوفی همسر
اينک با انجام تشــريفات مقدماتی ، درخواســت مزبور را يک نوبت آگهی 
مــی نمايد تا هر کســی اعتراضی دارد و يا وصیتنامــه ای از متوفی نزد او 
می باشــد از تاريخ نشــر آگهی ظرف مدت يک ماه به اين شورا تقديم دارد 

، در غیر اين صورت گواهی صادر خواهد شد.
احمدرضــا علیرضايی-رئیــس شــعبه اول حقوقی شــورای حل اختاف 

مبارکه شهرستان 
آگهی حصر وراثت

آقای/خانــم ابراهیــم صفری مبــارک آبادی  فرزند محمد  دارای شــماره 
شناســنامه ۵4۱۹۱۹00۹۵ و به شــرح دادخواســت مطروحه به کاســه 
پرونده ۹۹ / ۱۶۸۵ شــورا ، درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان محمد صفری مبارک آبــادی  فرزند علی اصغر 
به شماره شناســنامه ۱۱۷0۷۹۸۲۲۵ و در تاريخ ۱۳۹۹/۷/۲۷ در اقامتگاه 
دائمــی خويش فوت نموده و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 

رديفهای جدول ذيل : 
ابراهیم صفری مبارک آبادی  فرزند محمد   شــماره شناســنامه يا کد ملی 

۵4۱۹۱۹00۹۵ نسبت به متوفی فرزند
عبــاس صفری مبارک آبادی  فرزند محمد   شــماره شناســنامه يا کد ملی 

۵4۱۹۸۲4۷۶0 نسبت به متوفی فرزند
تــوران صفری مبارک آبادی  فرزند محمد   شــماره شناســنامه يا کد ملی 

۵4۱۹۶۷۲۷4۱ نسبت به متوفی فرزند

طوبــی صفری مبارک آبادی  فرزند محمد   شــماره شناســنامه يا کد ملی 
۵4۱۸۷۵40۷۶ نسبت به متوفی فرزند

مهــری صفری مبارک آبادی  فرزند محمد   شــماره شناســنامه يا کد ملی 
۵4۱۹۷۱۷۳۹۵ نسبت به متوفی فرزند

ايران فرهمند حســن آبادی  فرزند امیدعلی   شــماره شناسنامه يا کد ملی 
۵4۱۹4۳۹۹۳۱ نسبت به متوفی همسر

اينک با انجام تشــريفات مقدماتی ، درخواست مزبور را يک نوبت آگهی می 
نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد و يا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد 
از تاريخ نشر آگهی ظرف مدت يک ماه به اين شورا تقديم دارد ، در غیر اين 

صورت گواهی صادر خواهد شد
احمدرضا علیرضايی

رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختاف شهرستان مبارکه
آگهی حصر وراثت

آقای/خانــم پويــا کیانــی  فرزنــد منصــور  دارای شــماره شناســنامه 
۵4۱0۱۵۹۹۷۷ و به شــرح دادخواســت مطروحه به کاســه پرونده ۹۹ 
/ ۱۶۹0 شــورا ، درخواســت گواهی حصر وراثت نمــوده و چنین توضیح 
داده کــه شــادروان مهین کرمــی  فرزند کرمعلی به شــماره شناســنامه 
۵4۱۹۵4۳4۹4 و در تاريــخ ۱۳۹0/۶/۳0 در اقامتــگاه دائمــی خويــش 
فــوت نموده و ورثــه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت بــه رديفهای 

جدول ذيل : 
رويا کیانی  فرزند منصور   شــماره شناســنامه يا کد ملی ۱۱۶00۲0۶۱۲ 

نسبت به متوفی فرزند
پويا کیانی  فرزند منصور   شــماره شناســنامه يــا کد ملی ۵4۱0۱۵۹۹۷۷ 

نسبت به متوفی فرزند
منصور کیانی  فرزند حسین   شماره شناسنامه يا کد ملی ۵4۱۹۵۷۲۲۱4 

نسبت به متوفی همسر
طوبــی وهابــی مبارکــه  فرزندمحمــد شــماره شناســنامه يــا کــد ملی 

۵4۱۹0۶۵۶۵۷ نسبت به متوفی مادر
کرمعلــی کرمی قهنويــه  فرزند نعمت اله   شــماره شناســنامه يا کد ملی 

۵4۱۸۹۶۲۸۵۱ نسبت به متوفی پدر
اينک با انجام تشــريفات مقدماتی ، درخواســت مزبور را يک نوبت آگهی 
مــی نمايد تا هر کســی اعتراضی دارد و يا وصیتنامــه ای از متوفی نزد او 
می باشــد از تاريخ نشــر آگهی ظرف مدت يک ماه به اين شورا تقديم دارد 

، در غیر اين صورت گواهی صادر خواهد شد
علیرضايی احمدرضا 

رئیس شــعبه اول حقوقی شورای حل اختاف شهرستان مبارکه
آگهی حصر وراثت

آقای/خانــم طیبــه عقیلی دهنوی  فرزند يداله  دارای شــماره شناســنامه 
۵4۱۹۶۳۹۵۶4 و بــه شــرح دادخواســت مطروحه به کاســه پرونده ۹۹ 
/ ۱۶۸۶ شــورا ، درخواســت گواهی حصــر وراثت نمــوده و چنین توضیح 
داده که شــادروان يداله عقیلی دهنوی  فرزند عباس به شــماره شناسنامه 
۵4۱۸۸۱۹0۹۷ و در تاريخ ۹۶/۲/۳ در اقامتگاه دائمی خويش فوت نموده 

و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به رديفهای جدول ذيل : 
جمیله محموديان مبارکه  فرزند عباســعلی   شــماره شناســنامه يا کد ملی 

۵4۱۹0۵۳0۳۹ نسبت به متوفی همسر
اصغــر عقیلــی دهنــوی  فرزنــد يدالــه   شــماره شناســنامه يــا کــد ملی 

۵4۱۹۵۱0۸۹۸ نسبت به متوفی فرزند
طیبــه عقیلــی دهنــوی  فرزنــد يدالــه   شــماره شناســنامه يــا کــد ملی 

۵4۱۹۶۳۹۵۶4 نسبت به متوفی فرزند
صديقــه عقیلــی دهنــوی  فرزنــد يدالــه   شــماره شناســنامه يا کــد ملی 

۵4۱۹۵۱0۸۸۱ نسبت به متوفی فرزند
ســکینه عقیلــی دهنــوی  فرزنــد يدالــه   شــماره شناســنامه يا کــد ملی 

۵4۱۹۵۶۱4۳۳ نسبت به متوفی فرزند
رويــا عقیلــی دهنــوی  فرزنــد يدالــه   شــماره شناســنامه يــا کــد ملــی 

۵4۱۹۶۶۳۳۸4 نسبت به متوفی فرزند
اينک با انجام تشــريفات مقدماتی ، درخواست مزبور را يک نوبت آگهی می 
نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد و يا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد 
از تاريخ نشر آگهی ظرف مدت يک ماه به اين شورا تقديم دارد ، در غیر اين 

صورت گواهی صادر خواهد شد
احمدرضا علیرضايی

رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختاف شهرستان مبارکه
آگهی حصر وراثت

آقای/خانــم حیــدر قلی قاســمی اســدآبادی  فرزند عبدالرحیــم  دارای 
شــماره شناســنامه ۵4۱۹۳۱۷۸4۲ و بــه شــرح دادخواســت مطروحــه 
به کاســه پرونده ۹۹ / ۱۷04 شــورا ، درخواســت گواهــی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان علی قاسمی  فرزند حیدرقلی به 
شــماره شناسنامه ۵4۱00۶۲۳۸۸ و در تاريخ ۱۳۹۹/۱0/۲4 در اقامتگاه 
دائمی خويش فــوت نموده و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 

به رديفهای جدول ذيل : 
زهــرا يزدانــی باغملکــی  فرزنــد احمد   شــماره شناســنامه يــا کد ملی 

۵4۱00۷۹۳۵۳ نسبت به متوفی همسر
ســکینه کارگــر اراضــی  فرزند حســین   شــماره شناســنامه يــا کد ملی 

۵4۱۹40۸۶۲۷ نسبت به متوفی مادر
حیدر قلی قاســمی اســدآبادی  فرزند عبدالرحیم   شماره شناسنامه يا کد 

ملی ۵4۱۹۳۱۷۸4۲ نسبت به متوفی پدر
اينک با انجام تشــريفات مقدماتی ، درخواســت مزبور را يک نوبت آگهی 
مــی نمايد تا هر کســی اعتراضی دارد و يا وصیتنامــه ای از متوفی نزد او 
می باشــد از تاريخ نشــر آگهی ظرف مدت يک ماه به اين شورا تقديم دارد 

، در غیر اين صورت گواهی صادر خواهد شد.
احمدرضــا علیرضايی-رئیــس شــعبه اول حقوقی شــورای حل اختاف 

مبارکه شهرستان 
آگهی حصر وراثت

آقای/خانــم مهیــن يزدانی ديزيچه  فرزند اکبر  دارای شــماره شناســنامه 
۵4۱۹۶۵۲۳۹0 و به شــرح دادخواســت مطروحه به کاســه پرونده ۹۹ / 
۱۶4۹ شــورا ، درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شــادروان اکبر دانشــمند ديزيچه  فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه 
۵4۱۹۵۹4۷۶۵ و در تاريخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ در اقامتگاه دائمی خويش فوت 
نموده و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به رديفهای جدول ذيل : 
مســلم دانشــمند ديزيچــه  فرزنــد اکبــر   شــماره شناســنامه يا کــد ملی 

۱۱۶00۹۳۹۷0 نسبت به متوفی فرزند
زهــرا دانشــمند ديزيچــه  فرزنــد اکبــر   شــماره شناســنامه يا کــد ملی 

۵4۱00۹۲۳۶۸ نسبت به متوفی فرزند

مهیــن يزدانــی ديزيچــه  فرزنــد اکبــر   شــماره شناســنامه يــا کــد ملی 
۵4۱۹۶۵۲۳۹0 نسبت به متوفی همسر

اينک با انجام تشــريفات مقدماتی ، درخواست مزبور را يک نوبت آگهی می 
نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد و يا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد 
از تاريخ نشر آگهی ظرف مدت يک ماه به اين شورا تقديم دارد ، در غیر اين 

صورت گواهی صادر خواهد شد.
احمدرضــا علیرضايی-رئیــس شــعبه اول حقوقی شــورای حــل اختاف 

شهرستان مبارکه
آگهی حصر وراثت

آقای/خانم يوســف ســلیمی نژاد  فرزند حسن  دارای شــماره شناسنامه 
4۲۲0۱۶00۷۸ و به شــرح دادخواســت مطروحه به کاسه پرونده ۹۹ / 
۱۶۹۵ شــورا ، درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شــادروان حســن ســلیمی نژاد  فرزند علی بخش به شماره شناسنامه 
4۲۳۱0۳۵۵۱۲ و در تاريــخ ۹۸/۸/۱4 در اقامتــگاه دائمی خويش فوت 
نمــوده و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت بــه رديفهای جدول 

ذيل : 
احمــد ســلیمی نــژاد  فرزنــد حســن   شــماره شناســنامه يــا کــد ملی 

4۲۳۱0۳۷۱۷۵ نسبت به متوفی فرزند
يوســف ســلیمی نــژاد  فرزنــد حســن   شــماره شناســنامه يــا کــد ملی 

4۲۲0۱۶00۷۸ نسبت به متوفی فرزند
مــاه نــگار ســلیمی نــژاد  فرزند حســن   شــماره شناســنامه يا کــد ملی 

4۲۳۱0۳۷۱۸۳ نسبت به متوفی فرزند
مهنــاز ســلیمی نــژاد  فرزنــد حســن   شــماره شناســنامه يــا کــد ملی 

4۲۳۱0۳۷۱۹۱ نسبت به متوفی فرزند
ســاريگل ســلیمی نــژاد  فرزند حســن   شــماره شناســنامه يا کــد ملی 

4۲۳۱0۳۷۲0۵ نسبت به متوفی فرزند
ســیما ســلیمی نــژاد  فرزنــد حســن   شــماره شناســنامه يــا کــد ملی 

4۲۳۱0۳۸۲۵۲ نسبت به متوفی فرزند
مــاه پــاره ســلیمی نــژاد  فرزند حســن   شــماره شناســنامه يا کــد ملی 

4۲۳۲۱۵۵۸۳۱ نسبت به متوفی فرزند
ســکینه ســلیمی نــژاد  فرزنــد حســن   شــماره شناســنامه يا کــد ملی 

4۲۳۲۱۵۶۳۹۹ نسبت به متوفی فرزند
کوکــب ســلیمی نــژاد  فرزنــد حســن   شــماره شناســنامه يــا کــد ملی 

۶۸۸00۱۱۹۹۳ نسبت به متوفی فرزند
خديجــه ســلیمی نــژاد  فرزنــد حســن   شــماره شناســنامه يا کــد ملی 

4۲۲00۶۸۳۱۷ نسبت به متوفی فرزند
ســتاره ســلیمی نــژاد  فرزنــد حســن   شــماره شناســنامه يــا کــد ملی 

4۲۳۲۱۵۵0۹0 نسبت به متوفی فرزند
همــه گل مبــارک اصل  فرزند علیمراد   شــماره شناســنامه يــا کد ملی 

4۲۳۱0۳۹۳۶4 نسبت به متوفی همسر
اينک با انجام تشــريفات مقدماتی ، درخواســت مزبور را يک نوبت آگهی 
مــی نمايد تا هر کســی اعتراضی دارد و يا وصیتنامــه ای از متوفی نزد او 
می باشــد از تاريخ نشــر آگهی ظرف مدت يک ماه به اين شورا تقديم دارد 

، در غیر اين صورت گواهی صادر خواهد شد.
احمدرضــا علیرضايی-رئیــس شــعبه اول حقوقی شــورای حل اختاف 

مبارکه شهرستان 
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حضور خانم دکتر صالحی نماینده مردم شریف  شهرستان مبارکه و آقای عادل پور رئیس اداره ورزش و 
جوانان شهرستان ،اعضای شورای اسالمی شهر طالخونچه،معاونت شهرداری و جمعی از ورزشکاران و 

پیشکسوتان ورزش شهر در ورزشگاه شهدای هفتم تیر طالخونچه

نشست هم اندیشی کنگره بزرگداشت 
شهدای شهرستان

قالب طرح استقبال از بهار توسط  شهرداری 
دیزیچه

تقدیر اطیابی شهردارشهر طالخونچه از مهندسین این 
شهرداری به مناسبت روز مهندس    

اصالح وترمیم آسفالت میدان سیمان توسط  
شهرداری دیزیچه

نشست هم انديشی کنگره بزرگداشت شهدای شهرستان.     
جلسه ســتاد فرعی کنگره بزرگداشت شــهدای شهرستان 
مبارکــه با حضــور امام جمعه ،اطیابی شــهردار ، شــورای 

اسامی شــهر طالخونچه ،فرمانده حوزه بسیج امام سجاد 
)ع( و جمعی از ايثارگران شــهر در شــهرداری طالخونچه 

برگزار گرديد. 

طرح ويژه پاکســازی محــات در قالب طرح اســتقبال از 
بهار توســط حــوزه خدمات شــهری آغــاز و تا پايان ســال 
تمام محات شــهر پاکسازی  خواهد شــد. طرح پاکسازی 
محات همه ســاله ،با برنامه ريزی صورت گرفته از سوی 
شــهرداری و با حضور نیروهای خدمات شهری ، پاکبانان 
و مشــارکت شــهروندان به منظور ارائه خدمات چشــمگیر 
و ارتقاء ســیمای شــهری و زيبائی بصری محل ســکونت 
اجرايی می شود.الزم به ذکر است طرح استقبال از بهار در 
تمام محات شــهر در هفته های باقی مانده تا پايان ســال 
انجام می شود و امیدواريم شهروندان عزيز در اين خصوص 

همکاری و مشارکت الزم با شهرداری را داشته باشند و در 
حفظ پاکیزگی شهر خود کوشا باشند.

بــه گــزارش روابط عمومــی شــهرداری ديزيچه  در 

نــه عملیات اصــاح میدان  راســتای خدمــت صادقا

بــا  يــن  میــدان  ا آســفالت  ســیمان شــهر  اصــاح 

مبارکــه  شهرســتان  راهــداری  اداره   همــکاری 

مــرور شــهروندان صورت  و  عبور  بهبــود  در جهــت 

 . فت گر

ساختارهای رسانه ای فوالد مبارکه تغییر خواهد کرد
هــادی نباتی نژاد در نشســت با اصحاب رســانه مبارکه، 
اظهــار داشــت: با اکثــر رســانه ها ارتباط داريــم و ما از 
اشــکاالتی کــه رســانه ها در حوزه فــوالد مبارکــه بیان 

می کنند، مطلع هستیم
مدير روابط عمومی مجتمع فوالد مبارکه افزود: هنگامی 
می گويیم قطب صنعت فوالد هســتیم، پــس بايد قطب 
رســانه هم باشــیم و معدل کلی عملکردی همه افراد در 
روابط عمومی فوالد مبارکــه خیلی خوب بوده، اما برای 

فوالد مبارکه جايگاه باالتری را متصور هستیم.
وی با اشــاره بــه تغییرات خوب و اصولــی در آينده روابط 
عمومی فوالد مبارکه، گفت: ساختارهای رسانه ای فوالد 
در حال تغییر اســت و هفته  نامه فــوالد مبارکه از امروز با 

طراحی جديد و محتوايی متفاوت عرضه می شود.
نباتی نــژاد گفت: در همین راســتا در حــال تقويت پايگاه 
خبری فوالد مبارکه هســتیم و زيرساخت های رسانه ای 
قرار است توسعه يابد و جلسات متعددی با رسانه ها برای 

تقويت عرصه روابط عمومی داشته ايم.
مديــر روابط عمومی فــوالد مبارکه با بیــان اينکه برنامه 
تلويزيونی برخط را راه اندازی کرده ايم، خاطرنشــان کرد: 

رســانه های شهرســتان مبارکــه می توانند گــروه فوالد 
مبارکــه را در همکاری های گســترده پیــش رو به خوبی 
حمايت کنند و اين گروه صنعتی را از آسیب های احتمالی 

مصون بدارند.
وی بابیــان اينکــه خبرنــگاران و اصحــاب رســانه در 
شهرســتان مبارکــه درواقع همکاران و بــازوان روابط 
عمومــی فــوالد مبارکــه هســتند، گفــت: مجموعــه 
فوالد مبارکــه به عنوان يک برنــد اقتصادی همواره از 
رســانه ها حمايت خواهد و رشــد و توسعه رســانه ها را 

می کند. رصد 
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نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسالمی مطرح کرد:
فوالدمبارکه در ارتباط با دانشگاه ها همواره پیشتاز بوده است 

حمایت از تحقیقات دانشگاهی سرمایه گذاری فوالد برای نسل آینده است

رئیس هیئت مدیره باشگاه فوالد مبارکه سپاهان:
فوالد مبارکه توانایی ساخت یك دهکده المپیك 3۰۰ هکتاری دارد

پرويــن صالحــی در ايــن زمینه گفــت: اهمیــت ارتباط 
صنايــع مختلف بــا مجامــع علمی برهیچ کس پوشــیده 
نیســت و همه کارشناســان براين نکته تاکیــد دارند که 
هرچه ارتباط دانشــگاه با صنايع نزديک و مســتحکم تر 
باشــد بدون ترديد تولیدات بــا کیفیت تــر، خودکفايی و 

بهره وری باالتری تجربه خواهد شــد.
صالحــی در ادامــه افــزود: ايــن مهــم درســت زمانی 
مطــرح می شــود که بررســی های انجام شــده از فارغ 
التحصیان دانشــگاهی کشورمان نشان می دهد تقريبا 
بخــش بزرگــی از آنها متناســب بــا نیــاز صنايع آموزش 
نديــده انــد و در بســیاری از مــوارد صنايع نمــی توانند 
نیــروی متخصــص مــورد نیاز خــود را از میــان دانش 

آموختگان فــارغ التحصیل گزينش کنند.
وی معتقد اســت در اين زمینه الزم اســت ارتباط میان 
صنايع و مراکز علمی بیشــتر از گذشــته باشــد تا صنايع 
نیازشــان را در بخش فناوريها و نیروی متخصص اعام 
کننــد و مراکــز علمــی هم با درنظــر گرفتــن توانمندی 
هايــی کــه دارند بــه نیــاز آنها پاســخ دقیــق و هدفمند 

بدهند.
ايــن نماينــده مجلس بــا اشــاره بــه فعالیتهــای مثبت 
فوالد مبارکه در اين زمینه اظهار کرد: بررســی ســوابق 
فعالیتهــای صنعتی فوالد مبارکه در بخشــهای مختلف 
و اثرگذاری بااليی که در اقتصاد کشــورمان از گذشــته 
تا امروز داشــته نشــان میدهــد که اين شــرکت خود به 
عنوان يک دانشــگاه کامــا قابل اتــکاء در اين صنعت 
اســتراتژيک اســت اما سیاســتهايی که مديران شــرکت 
از ســنوات قبل تا امروز داشــته اند باعث شــده تا فوالد 

مبارکه در ارتباط با دانشــگاهها همواره پیشــتاز باشد.
بــه گفتــه وی ايــن ارتبــاط هدفمنــد و هوشــمندانه با 
دانشــگاهها در شــرکت فوالد مبارکه باعث بومی شدن 
بســیاری از نیازهــای کشــورمان در زمینــه راه اندازی 
خطوط تولید فوالد، اين کاالی اســتراتژيک داشته و در 
بخشــهايی هم عاملی در افزايش بهره وری شده است.

نماينده مــردم مبارکه در مجلس معتقد اســت البته اين 
پايان کار نیســت چون در بخشــهای زيســت محیطی و 
همچنیــن اســتفاده از فناور يهــای نوين نیــز ارتباطات 

گسترده ای با دانشــگاه ها ايجاد شده است که تاکیدی 
دوباره بر اهمیــت ارتباط هرچه بیشــتر صنايع با مجامع 

است. دانشگاهی 
صالحــی با بیان ايــن مطالب گفت: همــکاری هدفمند 
و هوشــمندانه فــوالد مبارکه با مراکز علمــی در نه تنها 

بــرای صنعت فوالد کشــورمان تاثیرگذار بــوده بلکه در 
برخی از صنايع پايین دســتی مثل خودروســازی و لوازم 
خانگی يا حتی بخشــهايی از صنعت نفت کشــورمان هم 

اثر مثبت داشــته و قابل تقدير است.
وی بــه خبرنــگار ما گفت: يکــی از مهمتريــن نیازهای 
صنايــع در شــرايط اقلیمــی امــروز کاهش اســتفاده از 
منابــع انرژی تجديد ناپذير اســت کــه در صنعت فوالد، 
آب يکــی از تعییــن کننــده ترينهاســت. به ايــن ترتیب 
اگرچه دستاوردهای بســیاری در اين زمینه با همکاری 
دانشــگاهها ثبت شــده اما بازهم جای فعالیت تحقیق و 

حتی ســرمايه گذاری در اين زمینه وجود دارد.
نماينــده مردم مبارکه در مجلــس در پايان تصريح کرد: 
صنايع بزرگ و باال دســتی مثل فوالد مبارکه الزم است 
بــا حمايت مادی و معنــوی از تحقیقات دانشــگاهی در 
مــواردی که ياد شــد به گونهــای برای نســلهای بعدی 
ســرمايه گــذاری کنند تــا بتوانیــم آن طور که شايســته 
ايران اســامی است از منابع کشــور و تولید کاالهای با 

کنیم. استفاده  کیفیت 

مجتبی لطفی مســئول امور ورزش شرکت فوالد 
مبارکــه در گفتگو بــا خبرنگار مــا پیرامون ورزش 
اين شرکت در سال ۱۳۹۹ اظهار داشت: در سال 
۹۹ به دلیل شیوع ويروس کرونا ورزش در خانه را 
گسترش و ترويج داديم. هر هفته حرکات ورزشی 
توسط مربیان فوالد مبارکه طراحی و براساس رده 
ســنی و نوع تمرينات از طريق ســايت اتوماسیون 
ورزش در اختیار خانواده های شرکت فوالد مبارکه 

قرار گرفت.
»ورزش در خانــه« ابتــکار فــوالد مبارکه 

برای ایام کرونا بود
وی ادامه داد: همزمان با اجرای حرکات ورزشی، 
يک مســابقه عکــس با عنــوان »ورزش در خانه« 
برگــزار کرديم تا خانواده ها حرکات طراحی شــده 
مربیان را در کنار حرکات خاقانه ورزشی در قالب 
عکس در ســامانه ورزش شــرکت فــوالد مبارکه 
بارگذاری  کنند و هر هفته به آنها جوايزی اهدا  شد. 
همچنین با اخذ مجوز از ستاد ملی مبارزه با کرونا، 
قراردادهايی پیرامــون انجام حرکات اصاحی در 
سطح شهرســتان اصفهان و شــهرهای همجوار 
منعقد شــد تــا خانــواده فــوالد مبارکه بــا رعايت 
پروتکل های بهداشــتی رشته حرکات اصاحی را 

برای کاهش دردهای عضانی انجام دهند.
مشــاوره آنالیــن تغذیــه و ورزش بــرای 

خانواده ها
مجتبــی لطفی با اشــاره بــه راه اندازی مشــاوره 
ورزشــی در خانــه بــرای مجموعه فــوالد مبارکه 
گفت: در اين راســتا خانواده هــا می توانند با ورود 
به ســايت ورزش شــرکت فوالد مبارکه از موارد و 
نکات مشــاوران و متخصصیــن پیرامون ورزش و 
تغذيه بهره ببرند. در اين طرح مشــاوران ورزشــی 
و تغذيــه به آنها زنگ می زننــد و هر هفته از طريق 
ســامانه های آنايــن تــا نتیجــه نهايــی پیگیری 

سامتی خانواده ها هستند.
فعالیت استخرهای باغ فردوس

مسئول امور ورزش شــرکت فوالد مبارکه افزود: 
در يک ماه اخیر با توجه به مجوزی که از اداره کل 
ورزش و جوانان استان اصفهان و وزارت بهداشت 
اخــذ نموديم، فعالیت اســتخرهای باغ فردوس را 
آغاز کرديم. ســانس ها هر روز از ساعت ۱۳ تا ۲0  
در قالب ورزش در آب، آموزش شنا و... برپاست و 
خانواده ها می توانند از آن استفاده کنند. همچنین 
فعالیت رشــته های دارای مجــوز همچون رزمی 
و ســالنی مثل فوتسال و بســکتبال  آغاز شده که  

خانواده هــا می تواننــد با مراجعه به ســايت ورزش 
رشته مورد نظر را انتخاب و با رعايت پروتکل های 

بهداشتی آن ورزش را پیگیر کنند.
وی بــه اتمــام و تکمیــل پــروژه اســتخر کارخانه 
فوالدمبارکه اشــاره کرد و بیان داشــت: اســتخر 
کارخانه با حمايت ها و دســتور مديريت و معاونین  
کارخانــه آمــاده افتتاح اســت و به محــض اينکه 
شرايط بهتر شد؛ اين استخر به بهره برداری خواهد 
رســید و در اختیار کارکنان شیفتی و روزکار فوالد 

مبارکه قرار خواهد گرفت.
حل گــره کور نقــش جهان توســط فوالد 

مبارکه
مجتبــی لطفی که عاوه بر اينکه مســئول ورزش 
شرکت فوالد مبارکه اســت، رياست هیئت مديره 
باشگاه فوالد مبارکه سپاهان را نیز بر عهده دارد. 
وی در اين راســتا پیرامون ورزشــگاه نقش جهان 
اصفهان گفت: ورزشــگاه نقش جهــان اصفهان 
واقعــا گره کور نظام بود و ســال ها با مشــکاتی 
دســت و پنجه نرم مــی کرد. ورزشــگاه احداث و 
افتتاح شــده بو. ولی به آن استانداردهای مطلوب 
نرسیده بود و با توجه به آماده نبودن زيرساخت های 
آن مشکات زيادی داشت، شرکت فوالد مبارکه 
با توجه به مسئولیت و رســالت های اجتماعی که 
دارد ســاخت و تکمیل ورزشــگاه نقــش جهان را 
برعهــده گرفت؛ هزينه کرد تا بتوانــد اين گره کور 
نظام جمهوری اســامی ايران را حل کند و خدا را 
شــکر با حمايت های فوالد مبارکه و همت مديران 
فــوالد مبارکه، ابه ويژه معــاون اجرای پروژه های 

فــوالد مبارکــه، معاونت نیــروی انســانی و ديگر 
دوستان اين پروژه به اتمام رسید.

مجتبی لطفی با بیان اينکه ورزشــگاه نقش جهان 
اصفهان به مدت 4۵ سال در اختیار شرکت فوالد 
مبارکه اســت گفت: البته اين ورزشگاه مشکاتی  
نیز دارد که پیگیر هســتیم هرچــه زودتر آنها رفع 
شــوند تا بتوانیــم آن اســتانداردهای جهانی را در 
آن پیــاده کنیم. مــا از ورزشــگاه هــای مختلفی 
الگوبــرداری کرده ايم و ســعی می کنیــم بتوانیم 
روز به روز به آن اســتانداردهای جهانی نزديک تر 

شويم. 
دهکده المپیک ۳۰۰ هکتاری

رئیــس هیئــت مديــره باشــگاه فــوالد مبارکــه 
ســپاهان ادامه داد: مهنــدس عظیمیان چندين 
بــار تاکیــد کرده انــد کــه اگــر وزارت ورزش و 
جوانــان ۳00 هکتــار زمیــن نقش جهــان را در 
اختیــار شــرکت فــوالد مبارکه قــرار دهد؛ يک 
دهکــده المپیک آنجا احداث خواهیم شــد البته 
در اين بین عده ای جلوی پیشرفت کار را گرفته 
اند اما شــرکت فوالد مبارکه اين توانايی را دارد 
کــه اين دهکده المپیــک را احداث کند. احداث 
ايــن دهکــده به طور حتــم می توانــد به ورزش 

استان و کشور خدمت کند.
وی پیرامــون نیم فصل نخســت لیگ برتر فوتبال 
ايران و جايــگاه دومی تیم فوالدمبارکه ســپاهان 
گفــت: در اول فصل آقای محمدرضا ســاکت در 
راس باشــگاه فوالد مبارکه ســپاهان قرار گرفت. 
کسی که اشراف کاملی در خصوص باشگاهداری 

دارد و دهه طايی ســپاهان با ســاکت رقم خورد. 
از طرفــی محرم نويدکیا اســطوره باشــگاه بزرگ 
ســپاهان محسوب می شــود؛ ورزشــکاری که با 
متانــت خاصی کــه دارد آرامش خوبــی را در تیم 
ايجاد کرده اســت.در عین حال کل فضای باشگاه 
فــوالد مبارکه ســپاهان از مديرعامــل تا اعضای 
هیئت مديــره همه و همه برای موفقیت باشــگاه 

تاش می کنند و اين خیلی موثر است.
وجود ۹۰ تیم ورزشی در باشگاه سپاهان

مجتبــی لطفی ادامه داد: باشــگاه فــوالد مبارکه 
ســپاهان تنهــا يــک تیم فوتبــال نــدارد بلکه اين 
باشــگاه نزديک به ۹0 تیم ورزشــی در رشته های 
دارد.  بانــوان  و  آقايــان  بخــش  دو  در  مختلــف 
همچنین در راس باشــگاه افرادی همراه و همسو 
با سیاست های شرکت فوالد مبارکه اند گام بر می 
دارند. از طرفی کادرفنی تیم فوتبال ســپاهان اعم 
از محرم نويدکیا، علیرضا مرزبان، محمود کريمی، 
فرهاد بهادرانی، رحمان احمدی، رضا فتاحی و ...  
همه يکدل و رفیق هستند و حضور محرم نويدکیا 

اين رفاقت و همدلی را صد چندان کرده است.
برای قهرمانی جام حذفی باید از سد همه 

تیم ها گذشت
رئیس هیئت مديره باشــگاه فوالد مبارکه سپاهان 
پیرامون قرعه کشــی جام حذفی فوتبال در مرحله 
يــک شــانزدهم نهايــی و رقابت ســپاهان با مس 
رفســنجان در اين مرحله بیان داشــت: تیمی که 
می خواهد قهرمان جام حذفی فوتبال شود برايش 
فرقــی نمی کند با چه تیمی بازی کند و همه تیم ها 
را بايد شکســت دهــد. تیم مس رفســنجان و تیم 
هــای ديگر برای ما قابل احترام هســتند اما برای 

قهرمانی بايد از سد رقیبان گذشت.
وی در خصــوص فصــل نقل و انتقــاالت فوتبالی 
گفت: نقــل و انتقاالت تنها با نظــر کادر فنی تیم 
فوتبــال فوالد مبارکه ســپاهان انجام می شــود و 
تــا زمانیکــه قطعی نشــده نمی تــوان پیرامون آن 

صحبت کرد.
شکست گل گهر روی ریل پیروزی 

مجتبی لطفی در پايان با اشاره به بازی روز دوشنبه 
تیــم فوتبال فــوالد مبارکه ســپاهان بــا گل گهر 
سیرجان اظهار داشت: با توجه به اينکه روی ريل 
پیروزی قرار گرفته ايم، امیدوارم با آغاز نیم فصل 
دوم ســپاهان بتواند با شکست گل گهر نیم فصل 
را با پیروزی شروع کند تا در ادامه برای رسیدن به 

قهرمانی اين موفقیت ها ادامه دار باشد.

3

رئیس هیئت مدیره 
باشگاه فوالد مبارکه 
سپاهان گفت: هر 

هفته حرکات ورزشی 
توسط مربیان 

فوالدمبارکه طراحی 
و از طریق سایت 

اتوماسیون ورزش 
در اختیار خانواده های 
شرکت فوالد مبارکه 

قرار گرفت .
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مدیرعامل فوالد مبارکه خبر داد:
کمك به تأمین مالی پروژه های کشور با تأسیس چهارمین هلدینگ فوالد مبارکه

امام جمعه شهرستان مبارکه:

تمرکز فوالد مبارکه بر تولید و پیشرفت، دشمن به دنبال تفرقه افکنی

فوالدمبارکه منشا آثار خیر زیادی برای 
منطقه و کشور بوده است

نقش صنایع فوالدی در کاهش مصرف آب 
کشاورزی

وی با بیان اينکه وزير صمت پیش از اين از تعريف 
پروژه هايــی مجموعا به ارزش ۱00 هــزار میلیارد 
تومــان خبــر داده اســت، افــزود: ايــن هلدينگ 
شامل ۱0 شــرکت زيرمجموعه شامل شرکت های 
ســبدگردان، کارگزاری، رتبه بنــدی، بیمه، بانک 
و صرافی اســت که با هدف کمک بــه تأمین مالی 

پروژه های کشور تأسیس شده است.
مديرعامل شــرکت فوالد مبارکه با بیان اينکه اين 
شــرکت مشــکلی در زمینۀ تأمین مالی پروژه های 
خــود ندارد اظهــار کرد: فــوالد مبارکه بــا اعتبار 
بااليــی کــه در بــازار دارد می توانــد منابــع مالی 
موردنیــاز پروژه ها را در بازار جمع آوری و در اختیار 

دولت قرار دهد.
عظیمیان با اشــاره به سخن رئیس جمهوری مبنی 
بر ترجیح منافع ملی بر منافع شرکت فوالد مبارکه، 
تصريــح کــرد: در راســتای مســئولیت اجتماعی 
اين شــرکت، در ســال ۹۷ مبلغ ۵ میلیارد تومان، 
در ســال ۹۸ مبلــغ ۱0 میلیــارد تومان و در ســال 
۹۹ مبلــغ ۱۵ میلیــارد تومــان در قالب کمک های 
اجتماعی پرداخت شــده اســت. به عــاوه، پس از 
سیل سال گذشــته، مبلغ ۵0 میلیارد تومان به اين 

امر تخصیص داده شد.
وی با بیــان اينکه فوالد مبارکه تنها به فکر ســود 
خــود نیســت و معتقد اســت بايد همــواره در کنار 
مــردم و دولت باشــد، خاطرنشــان کــرد: تاکنون 
۱۵0 میلیــارد تومــان از ســوی اين شــرکت برای 
مقابلــه با کرونــا تخصیص داده شــده کــه از اين 
مقــدار در حدود ۱۱۷ میلیارد تومــان به تجهیزات 

مورداســتفاده در بیمارستان های استان تخصیص 
يافته است.

مديرعامل شــرکت فوالد مبارکه با بیان اينکه اين 
شــرکت اکنون ۹ پروژه به ارزش ۵0 هزار میلیارد 
تومــان در دســتور کار دارد، گفــت: اجــرای اين 
پروژه هــا به اشــتغال زايی ۵0 هزار نفــر به صورت 
مستقیم و غیرمســتقیم، در همۀ مناطق کشور، از 
هرمزگان و خوزســتان گرفته تا يزد، چهارمحال و 

بختیاری و کرمان، منجر خواهد شد.
عظیمیــان خاطرنشــان کرد: عاوه بــر آنچه ذکر 
شــد، اســلب گازترش برای اولین بار در کشور در 
شــرکت فوالد مبارکه تولید شــد و ايــن امر باعث 
اجرای اســتراتژيک ترين پــروژۀ دولت تدبیر و امید 
گرديد. همچنین اخیرا نوع جديدی از اســلب تولید 
کرديم که طرح های انتقال گاز و نفت را از گوره به 

جاسک عملیاتی کرد.
وی با اشــاره بــه تاش فوالد مبارکه در راســتای 
امیددهــی به مردم اظهار کرد: مــا به توصیۀ مقام 
معظم رهبــری و رئیس جمهوری همواره به دنبال 
پمپــاژ امید و رفع نگرانــی از تحريم هــا بوده ايم تا 

مردم را همچنان امیدوار نگه داريم.
مديرعامل شرکت فوالد مبارکه به پروژۀ نورد گرم 
شمارۀ ۲ پرداخت و گفت: در سال های اخیر فوالد 
مبارکه همواره پیشــگام تحوالت بــزرگ در زمینۀ 
صنعت فوالد بوده اســت. طرح نورد گرم شمارۀ ۲ 
و به روزرســانی و همگامی بــا تولیدکنندگان بزرگ 
جهــان ازجملــه طرح های بــزرگ مطــرح در اين 
زمینــه بوده و امــروز طرح تحــول ديجیتال فوالد 

مبارکه تازه ترين گام اين شرکت است.
وی بــا بیان اين مطالب افــزود: اجرای طرح نورد 
گــرم شــمارۀ ۲ قرار اســت اين شــرکت را در افق 
۱404 بــه رتبه ای برســاند که نه تنهــا تأمین کنندۀ 
نیــاز داخلــی باشــد، بلکه همــگام و هم راســتا با 
اقتصــاد جهانی پیش رود. در واقع اين گروه بزرگ 
تولیــدی و صنعتی معتقــد اســت درصورتی که بر 
مبنای طرح تحــول ديجیتال حرکت نکند، ممکن 
اســت مزيت های خود را از دســت بدهد و حتی در 
بازار داخلی نیز يارای رقابت با ديگر تولیدکنندگان 
را نداشــته باشد؛ پس طرح تحول ديجیتال الزامی 

برای بقاست و بايد اجرايی شود.
شــرکت های  جايــگاه  و  نقــش  بــه  عظیمیــان 
دانش بنیــان در طــرح تحول ديجیتــال پرداخت و 
گفت: شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها در 
طرح تحول فوالد مبارکه نســبت به ســاير مناطق 
دنیا، جای بسیار بازتری برای کار دارند. بايد توجه 
کنیم که ايران تحريم است و به فضاهای بیرونی و 
دانش کسب شده و تجارب خارج از ايران به راحتی 

و به میزان موردنیاز خود دسترسی ندارد.

مديرعامــل فوالد مبارکه در ادامــه افزود: در اين 
راه، با فراخوان های انجام شــده و ارسال اعامیه 
بــرای همــۀ شــرکت های ايرانــی، افــراد نخبه و 
نخبگان، از آنان درخواســت می کنیم که همراه ما 
باشند؛ به خصوص اينکه اين راه برای ما به صورت 
کامل شناخته شــده نیست و استفاده از خرد جمعی 
در ايــن راه و به کارگیری ايده هــای خاقانۀ افراد 
نخبه و شــرکت های دانش بنیــان می تواند  در اين 
زمینه راهگشا باشــد و مفاهیم جديدی را برای ما 

ايجاد کند.
عظیمیــان به آغــاز عملیــات اجرايــی پروژه های 
اولويــت دار طــرح تحــول ديجیتال اشــاره کرد و 
افزود: پروژه های تعريف شدۀ شرکت فوالد مبارکه 
در ابتدای ســال آينده در حوزۀ امنیت اطاعات و 
پروژه های زيرســاختی مانند خودران کردن وسايل 
نقلیــه، به ويژه جرثقیل ها و متصل کردن تجهیزات 
و ماشــین های عملیاتــی فعــال، هوشمندســازی 
انبارهــا و دارايی هــای موجــود در فــوالد مبارکه 
خواهد بود. همچنین با توجه به ابعاد و گســتردگی 
ايــن پروژه ها، برای اتمــام آن ها يک بــازۀ زمانی 
بیست ســاله تعريف شده اســت؛ اما امید داريم در 
ســال آينــده بتوانیم از منافع و بــرکات اجرای اين 

پروژه ها در شرکت فوالد مبارکه بهره مند شويم.
وی در خاتمــه گفــت: الگــو و شــعار ايــن پروژۀ 
اولويــت دار، طرح تحــول ديجیتال فــوالد مبارکه 
اســت کــه عملیــات اجرايــی آن با حضــور دکتر 
محمــود واعظــی رئیس دفتــر و سرپرســت نهاد 

رياست جمهوری آغاز شد.

حجت االسام والمسلمین موسوی در ادامه تعامل شهرستان 
مبارکه با اين شــرکت را مثبت ارزيابی و ابراز امیدواری کرد با 
رويکرد مديرعامل اين شرکت و مديريت جديد روابط عمومی 
اين تعامات در ادامه کار نیز به شــکل هدفمند تر و مؤثرتری 

ادامه يابد.
وی با اشاره به جايگاه روابط عمومی ها در ادامه با بیان اين که 
تمرکز فوالد مبارکه بر تولید و پیشرفت است و دشمن به دنبال 
تفرقه افکنی، اظهار داشت: بدون شک اين روابط عمومی ها 
هستند که می توانند دغدغه های فی مابین سازمان ها و جامعه 

را به مراجع ذيصاح و تصمیم گیرنده اطاع رسانی کنند.
امام جمعه شهرســتان مبارکه در بخش پايانی ســخنان خود 

توجه حداکثری فوالد مبارکه به منظقه را خواستار شد.

ايجاد فضــای همدلی و تزريق امید به جامعــه مايه دلگرمی 

مردم و تقويت نظام است
در ادامــه اين ديدار هــادی نباتی مدير روابــط عمومی فوالد 
مبارکه گفــت: از صمیم قلب اعتقاد ما بر اين اســت که بايد 
از فضا و ظرفیت های علما، نخبگان و مسئولین دلسوز برای 

اعتای سازمان و در راستای منافع ملی استفاده کرد.
وی با تاکید بر اين که فوالد مبارکه مولود انقاب و به عنوان 
يک صنعت ملی برای همه بخش های کشور منشأ اثر است، 
گفت: اين جای بسی خوشحالی است که اين شرکت همواره 
پرداختن به مسئولیت های اجتماعی را رسالت خود دانسته و 
از اين پس هم به يقین در راســتای خدمت رسانی به جامعه و 

ذينفعان تاش خود را دوچندان خواهد کرد.
وی تحکیم روابط و توســعه همکاری های فــوالد مبارکه با 
جامعه روحانیت را يک ضرورت دانســت و گفت: بايد با نگاه 
انقابی و جهادی در اين عرصه نیز تاش کنیم تا انشــاءالله 

کشور از اين شــرايط سخت اقتصادی و تحريم ها به سامت 
عبور کند به خاطر داشته باشیم، ايجاد فضای همدلی و تزريق 
امید به جامعه مايه دلگرمی و تقويت نظام است. مقوله ای که 

جامعه امروز ما بیش از هر زمان ديگر به آن نیاز دارد.
وی از وجــود بنگاه های بزرگ اقتصادی و مولد در کشــور به 

عنــوان ارکان اقتصادی کشــور ياد و اضافه کــرد: بايد همه 
دســتگاه ها از صنايعــی مانند فوالد مبارکــه اصفهان که زير 
ســاخت بسیاری از صنايع کوچک را فراهم می کنند، حمايت 
کنند تــا اين ســازمان ها بتوانند همچنــان در عرصه تولید و 
مســئولیت های اجتماعی نقش آفرينی نمايند. نبايد فراموش 
کرد که دشــمن مترصد اســتفاده حداکثری از فضای تفرقه 
اســت. همچنانکه رهبر معظم انقاب همواره همهگان را از 
پرداختن و دامن زدن به هرگونه کج اخاقی ها و فضا هايی که 

ايجاد تفرقه می نمايد برحذر داشته اند.
ايــن گزارش حاکی اســت در جريــان اين ديــدار ائمه جمعه 
شهر های شهرستان مبارکه نیز به طور جداگانه به بیان نقطه 
نظرات خــود پیرامون گســترش فضای همــکاری با فوالد 
مبارکــه پرداختند کــه مورد توجه مدير روابــط عمومی فوالد 

مبارکه و همراهان قرار گرفت.

اصغر هدايت فرماندار شهرســتان مبارکه در جريان ديدار 
هــادی نباتی نــزاد مدير روابــط عمومــی فوالدمبارکه با 
ايشــان ضمن تاکید بر اهمیت گســترش تعامل فی مابین 
صنعــت بــا جامعه تصريح کــرد: شــرکت فوالدمبارکه از 
ابتدا تا کنون فعالیت ها و اقدامهای زيادی در شهرســتان 
مبارکه، اســتان و حتی در ســطح ملی انجام داده است؛ 
بســیاری از دســتاوردها و پیشــرفت های شهرســتان در 
زمینه های عمرانی، ورزشــی و فرهنگــی با حضور مثبت 
و ســازنده اين شــرکت به بار نشسته اســت، اما بايد توجه 
داشــت که نــگاه تعاملــی و تعلق خاطر مســئوالن به اين 
بنــگاه اقتصادی بايد بیــش از پیش تقويــت و واقع بینانه 

شود.
در ادامه اين ديدار هادی نباتــی نژاد مدير روابط عمومی 
فوالدمبارکه نیز گفت: بدون شــک رويکرد فوالد مبارکه 
نیز بر تحکیم تعامات بین شــرکت و جامعه اســتوار بوده 
و هســت و در ادامه نیز تاش خواهیم کرد تا با گسترش 

ايــن ارتباطــات و اطــاع رســانی هرچــه بهتر و بیشــتر 
شــرکت فوالدمبارکه در جامعه فضای امیدواری و نشاط 
بیشــتری ايجاد نمائیم.وی از همراهــی و همدلی هرچه 
بیشــتر مســئوالن با بنگاه هــای اقتصــادی و مولد نظیر 
فوالدمبارکــه به عنوان يکی از راهکارهای شــکل گیری 

اتحاد، وفــاق ملی و رونق اقتصادی در جامعه ياد کرد.

رضــا شهرســتانی در گفت و گو بــا خبرنگار ايراســین با 
اشــاره به اقدامات ارزنده شرکت فوالد مبارکه در مصرف 
بهینه آب اظهار داشــت: مصــرف آب در صنايع فوالدی 
نســبت به بخش کشاورزی ناچیز است و جار و جنجال در 

اين زمینه بیشــتر جنبه روانی دارد.
وی افزود: ۹۲ درصد آب در کشــور در بخش کشاورزی 
مصرف می شــود و روش مصرف آب کشاورزی در ايران 
سه برابر روشــهای نوين کشاورزی در جهان است. عضو 
هیئت مديره انجمن تولیدکنندگان فوالد ايران پیشــنهاد 
کــرد: صنايــع فوالدی مــی توانند بــا تامیــن ورق های 
گلخانه ها بخش کشــاورزی را به ســمت مصــرف بهینه 

آب سوق دهند.
بــزرگ کشــور در راســتای  وی اضافــه کــرد: صنايــع 
مســئولیت اجتماعی می توانند با توســعه روشــهای نوين 
کشــت و گلخانه های خودپايدار و الگو قرار دادن کشــور 
هلنــد هم ورق های تولیدی را برای احداث گلخانه ها به 

فروش برســانند و هم مصرف آب بخش کشــاورزی را به 
۳0 درصــد کاهش می يابد و اين تاثیــر مهمی در کاهش 

آبخوان ها و خشــکی رودخانه ها خواهد داشت.

6

حمیدرضا عظیمیان 
در مراسم بازدید 

رئیس دفتر 
رئیس جمهور از 

شرکت فوالد مبارکه 
اظهار کرد: شرکت 
فوالد مبارکه تاکنون 

سه هلدینگ در 
زمینه های مختلف 
تحصیل یا تأسیس 

کرده و اکنون با 
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الزم از سازمان 
بورس و بانک 

مرکزی، چهارمین 
هلدینگ آن )مالی( 
تأسیس شده است.
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شهرستان مبارکه
برگزاری آئین تجلیل از مهندسین شهرداری 

مبارکه به مناسب گرامیداشت روز مهندس

حضور ریاست دفتر سیاستگذاری ائمه جمعه 
استان اصفهان در شهر جدید مجلسی

بازدید مدیر کل اداره حراست شرکت مادر تخصصی عمران 
شهرهای جدید از پروژه قطار حومه ای شهر جدید مجلسی به 

کالن شهر اصفهان

طرح ورسیدگی به 5۰ پرونده 
 در ماده ۱۰۰ شهرمجلسی

آغاز عملیات اجرایی منهول 
گذاری شبکه فیبر نوری با 

مشارکت شهرداری شهرمجلسی 
و شرکت فناپ تلکام

الیحه بودجه ۱4۰۰ شهرداری 
مجلسی  تقدیم شورا شد

اخبار شهر مجلسی

شروع عملیات اجرایی زمین 
چمن مصنوعی با مشارکت 

شهرداری شهر مجلسی شرکت 
عمران مجلسی و اداره ورزش 

و جوانان شهرستان مبارکه

جلسه کمیسیون ماده ۱00 شــهرداری با حضور شهردار و 
اعضای اين کمیســیون برگزار شد. در اين جلسه به تخلف 

ساختمانی بیش از ۵0پرونده رسیدگی گرديد. 

در مورخ بیســت و پنجم بهمن مــاه ومصادف با اولیــن روز ماه 
مبارک رجب حجت السام و المسلمین فرهنگ رياست دفتر 
سیاستگذاری ائمه جمعه استان اصفهان همراه با حجت السام 
والمسلمین طاوسی  امام جمعه ازشهر جديد مجلسی بازديد کردند.

در حاشــیه اين بازديد با حضور در شرکت عمران پس از بحث و 
گفتگو در خصوص مسائل فرهنگی از مساعدتهای مدير عامل و 
اعضاء هیأت مديره جهت ارتقاء مسائل فرهنگی شهر تقدير بعمل 

آوردند.

اليجه بودجه ۲۳0 میلیارد ريالی ســال ۱400 شهرداری 
مجلســی برای تصويب به صحن علنی شورای اسامی 

اين شهر تقديم شد.

مهنــدس اصغر هدايــت در اين بازديد گفت : شهرســتان 
مبارکه بــه عنوان يــک منطقه صنعتــی دارای ظرفیت و 
پتانسیل های فراوانی در راستای تحقق شعار جهش تولید 

است.
فرمانــدار مبارکــه در ادامه افزود : به منظور تحقق شــعار 
جهــش تولیــد ، بايــد مســائل، مشــکات و موانــع تولید 
شناســايی و رفع شــود چرا که اين امر بدون رفع مشکات 

تولید کنندگان میسر نمی شود.

وی در ادامه تصريح کرد : صنايع شهرستان در حال درگیر 
مشکاتی همچون تامین مواد اولیه ، اخذ مجوزهای طرح 
توســعه و افزايش ظرفیت تولید و عدم نقدينگی هستند که 

بايد اقدامات الزم در جهت حل آنها انجام شود.
مهندس هدايت همچنین اظهار داشت : تمامی مشکات 
مطرح شــده در بازديــد از صنايع شهرســتان ، به کارگروه 
تسهیل و رفع موانع تولید استان ، ارجاع داده شده که پس 

از بررسی و پیگیری برطرف خواهد شد.

به مناسبت روز بزرگداشت خواجه نصیرالدين طوسی، شهردار 
مبارکه در آيین تجلیل از مهندســین مديريت شهری مبارکه، 
ضمن تبريک و آرزوی توفیق روزافزون برای اين قشر پرتوان، 
خاق و نوع آور در عرصه انديشه از زحمات تاش گران عرصه 

مهندسی تقدير کرد.
به گزارش پايگاه خبری مبارکه نیوز؛ سید مهندس هاشمی در 
اين مراســم ضمن تبريک روز مهندس، ياد و خاطره شهدای 
مهندس را گرامی داشته و افزود:  شهرداری ازجمله مهم ترين 
سازمان هايی است که عمده فعالیت هايش در حوزه مهندسی 
بــوده و خداوند را شــاکريم کــه از توان مهندســان توانمند در 

شهرداری مبارکه بهره می بريم.
شهردارمبارکه موفقیت های فنی و تخصصی در دوران  جنگ 
تحمیلی و ســازندگی پس ازآن را مرهون خدمات مهندســان 
رشــته های گوناگــون دانســت و گفــت: مهنــدس فقــط در 

ساخت وساز نیست بلکه همه عرصه های توسعه و آبادانی کشور 
مرهون زحمات مهندسان است .

وی اظهار داشت: مديريت شهری مجموعه به هم پیوسته ای 
اســت که با تاش و پشتکار کارکنان شــهرداری به ويژه تدبیر 
و خاقیت مهندســان به اجرا درمی آيد و بی شک برای توسعه 
و پیشرفت شــهر مديون زحمات اين قشر خوش فکر و ساعی 

هستیم.
در اين مراسم شهردار مبارکه ، تعهد وبکارگیری از دانش وتوان 
و تخصص فنی در جهت پیشبرد اهداف سازمانی و تعديل خطا 
و آزمون در کاهش هزينه ها و مديريت ريسک در امورات محوله 
را از مهندسین شاغل در شهرداری خواستار و رعايت موارد فوق 

را درجهت تعالی سازمان تاکید داشته اند .
در پايان اين مراســم از تعدادی از مهندسین مجموعه مديريت 

شهری مبارکه با اهدای لوح ، تقدير به عمل آمد.
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با حضور رئیس دفتر رئیس جمهوری:
برای نخسین بار در کشور تولید انواع لوله اسپیرال در مبارکه آغاز شد

واعظی طرح توسعه شرکت چینی زرین اصفهان را افتتاح کرد

محصوالت تولیدی شــرکت قطورســازان اسپادان، انواع 
لوله های فوالدی با درز جوش مارپیچ)اسپیرال( است که 

ساالنه ظرفیت تولید ۲۵0 هزار تن را دارد.
کاربــرد محصوالت تولیدی در طرح های ملی انتقال آب، 
نفت و گاز- پايل)پیمانکاری حفاری شــمع ماشینی درجا( 
و کیسینگ) نوعی لوله بدون درز ( است اجرای اين واحد 
تولیدی در ســال ۹۵ آغاز و در ســال ۹۸ راه اندازی شــده 

است.
مساحت زمین اين واحد ۳۱ هزار مترمربع شامل سه قطعه 
زمین در شــهرک صنعتی، ۵00 هزار مترمربع زمین واقع 
در مجاورت شــهرک صنعتی دهســرخ بــرای طرح های 
توسعه اســت همچنین مســاحت زيربنا ۱۵ هزار مترمربع 

است و توان برق مصرفی سه مگاوات را دارد.
به گفته مسووالن اين واحد تولیدی چهار هزار مترمکعب 
در سال از شبکه آب شهرک صنعتی و سه هزار مترمکعب 

گاز طبیعی مصرف می کند.
تکنولــوژی ماشــین آالت اين واحد تولیــدی دانش بنیان 

ايرانی اســت و اشتغال مســتقیم در خط تولید فعلی ۱۲0 
نفر و پس از توسعه ۳00 نفر در ۲ نوبت کاری خواهد بود.

میزان ســرمايه گذاری ثابت ۲ هــزار و ۵00 میلیارد ريال 
و بیســت میلیون دالر ارزی اســت، اين واحــد تولیدی با 
صد درصد ســرمايه شــخصی ســهامداران احداث شــد، 
صددرصد فعالیت هــای طراحی و نصب بــرای اولین بار 
توسط کارشناسان داخلی انجام شده و ساخت بیش از ۵0 
درصد تجهیزات برای اولین بار توسط متخصصان داخلی 

انجام شده است.
تجهیــزات تکمیلی جهت آزمايش لوله هــای انتقال گاز و 
آزمايشگاه، طرح توســعه خط دوم لوله اسپیرال و احداث 

واحد پوشش از جمله طرح های توسعه است.
مشــکات فعلی واحد، درخواست مشــارکت فعال برای 
تامین لوله های طرح بزرگ انتقال آی، نفت و گاز کشــور 
و اخــذ مجوز تغییرکاربــری جهت طرح توســعه خط دوم 
اســپیرال و کارخانه پوشــش لوله برای زمیــن ۵00 هزار 

مترمربعی شرکت است.
اصفهــان با بیــش از پنج میلیون نفر جمعیــت، بیش از ۹ 
هــزار واحد تولیدی کوچک و بزرگ با ســرمايه ۲۲۱ هزار 
میلیارد ريال و اشــتغال ۲۶۳ هــزار نفر، حدود ۸40 معدن 
در حــال بهره برداری با ســرمايه گذاری بیــش از ۱0 هزار 
میلیارد ريال و حدود ۲00 هزار واحد صنفی، صنعتی ترين 

استان کشور بشمار می آيد.
سهم اصفهان در صنعت کشور ۱۱ درصد، سرمايه گذاری 
۱0 درصد و اشتغال صنعتی ۸ درصد و ُرتبه اين استان در 
طرح هــای نیمه تمام صنعتی و تعــداد معادن اول و از نظر 

ذخاير معدنی، دوم است.
شهرستان مبارکه در 4۵ کیلومتری جنوب غربی اصفهان 

قرار دارد.
محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری برای بررسی 
طرحهای سفر استانی دولت و افتتاح شماری از طرحهای 
عمرانی و تولیدی روز پنجشــنبه به اســتان اصفهان سفر 

کرده است.

جلیــل حقیقــی رئیــس اداره صنعــت، معــدن و تجارت 
شهرســتان مبارکــه در حاشــیه اين آيین در گفــت و گو با 
ايرنــا افزود: شــرکت چینی زريــن يکی از پیشــرفته ترين 

کارخانه های تولیدکننده چینی در ايران است.
وی تعداد اشتغال موجود اين واحد صنعتی را هزار و ۵00 
نفر به صورت مستقیم اعام و اضافه کرد: در طرح توسعه 
اين شــرکت بیش از ۲00 نفر اشتغال ايجاد و ظرفیت ۱0 

هزار تن به محصول اين کارخانه اضافه می شود.
به گفته قائم مقام اين واحد تولیدی اين خط سومین طرح 
توســعه بزرگ اين کارخانه و بــه روزترين و مدرن ترين خط 

تولید چینی جهان است که تمام اتوماتیک کار می کند.

 

اصفهــان با بیــش از پنج میلیون نفر جمعیــت، بیش از ۹ 
هــزار واحد تولیدی کوچک و بزرگ با ســرمايه ۲۲۱ هزار 
میلیارد ريال و اشــتغال ۲۶۳ هــزار نفر، حدود ۸40 معدن 

در حــال بهره برداری با ســرمايه گذاری بیــش از ۱0 هزار 
میلیارد ريال و حدود ۲00 هزار واحد صنفی، صنعتی ترين 

استان کشور بشمار می آيد.
سهم اصفهان در صنعت کشور ۱۱ درصد، سرمايه گذاری 
۱0 درصد و اشتغال صنعتی ۸ درصد و ُرتبه اين استان در 
طرح هــای نیمه تمام صنعتی و تعــداد معادن اول و از نظر 

ذخاير معدنی، دوم است.
محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری برای بررسی 
طرحهای سفر استانی دولت و افتتاح شماری از طرحهای 
عمرانی و تولیدی روز پنجشــنبه به اســتان اصفهان سفر 

کرده است.

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان مبارکه در نظر دارد برابر مجوزات و دستورالعمل های ابالغی و ماده 11 قانون و مقررات اوقاف  منافع و درآمد رقبه موقوفه هاي زیر را 
از طریق مزایده براي مدت یکسال به اجاره واگذار نماید.  

مشخصات امالک مورد مزايده
۱- يک باب منزل مسکوني از موقوفات علی اصغر ابن حاج علی نقی  واقع در مبارکه – ابتدای خیابان بسیج جنوبی- بن بست ۲0 طبقه اول به صورت امانی با قیمت پايه مزايده ماهیانه به مبلغ ۸/000/000 

ريال واگذار میگردد. 
۲-يک باب منزل مسکونی از موقوفه علی اصغر ابن حاج علی نقی واقع در مبارکه- بلوار فتح المبین –خیابان انصار طبقه اول با قیمت پايه به صورت امانی ماهیانه به مبلغ 4/000/000ريال واگذار میگردد. 
۳-يک باب مغازه تجاری از موقوفه مسجد امام حسن مجتبی)ع( واقع در نصیرآباد فاز ۲ جنب مسجد امام حسن مجتبی)ع( با قیمت پايه مزايده به صورت امانی ماهیانه به مبلغ۳/000/000 ريال واگذار 

میگردد. 
4-يک باب سالن ورزشی از موقوفه مجموعه امام حسن )ع( واقع در حسن آباد قلعه بزی با قیمت پايه مزايده به صورت امانی ماهیانه به مبلغ۱۸/000/000ريال واگذار میگردد. 

۵-يک باب منزل مسکونی) منهای ۶0( از موقوفه حوزه علمیه امام محمد تقی  واقع در مبارکه بلوار فتح المبین با قیمت پايه مزايده به صورت امانی ماهیانه به مبلغ ۵/000/000 ريال واگذار میگردد . 
۶-يک باب زير زمین تجاری از موقوفه امامزاده شاه سلیمان)ع( واقع در ديزيچه به مساحت ۲۶0متر با قیمت پايه مزايده به صورت امانی ماهیانه به مبلغ ۵/000/000 ريال واگذار میگرددد.

۷-يک باب پاساژ از موقوفه محمد صالحی واقع در مبارکه خیابان سلمان سه راه اباذر غفاری با قیمت پايه مزايده به صورت امانی ماهیانه به مبلغ ۶0/000/000ريال واگذار میگردد. 
۸-يک باب منزل مسکونی از موقوفه خانم پری رضايی واقع در صفائیه محله فرهنگیان با قیمت پايه مزايده به صورت امانی ماهیانه به مبلغ 4/000/000 ريال واگذار میگردد. 

۹-دو باب مغازه تجاری از موقوفه مرحوم آقای جوکار و خانم رحیمی واقع در طالخونچه میدان امام حسین)ع( با قیمت پايه مزايده به صورت امانی ماهیانه هرکدام به مبلغ ۳/۵00/000 ريال واگذار میگردد. 
۱0- زمین کشاورزی از موقوفه حاج غام علی به مساحت ۲400متر مربع )دوقطعه(  واقع در حسن آباد قلعه بزی با قیمت پايه مزايده به صورت امانی مجموعا سالیانه به مبلغ ۵0/000/000ريال واگذار 

میشود
ضمنا وديعه ) برسم قرض الحسنه ( سه ماه اجاره پیشنهادی

)شروط مزايده(
۱   - مدت اجاره يکسال کامل خورشیدي از تاريخ اعام برنده مزايده خواهد بود. ۲   -مزايده به  صورت  کتبی بوه و به درخواستهای شفاهی و تلگرافی ترتیب اثر داده نخواهد شد. ۳   -مبلغ پیشنهادی اجاره 
ماهیانه بايد بطور صريح و واضح و با حروف و عدد نوشته شود وبه انضمام کپی کارت ملی ارائه گردد . 4   -به پیشنهادات بدون فیش بانکی ، مخدوش ، مبهم و آنهائیکه خارج از موعد مقرر برسد ترتیب اثر داده 
نخواهد شد . ۵   - برنده مزايده می بايد در موقع تنظیم قرارداد اجاره ضامن معتبر در مورد پرداخت به موقع اجاره بهاء و تخلیه مورد اجاره که مورد قبول اداره اوقاف باشد  معرفی نمايد و چنانچه به نظر اداره اوقاف 
حصول اين شروط مقدور نباشد اداره هیچگونه تعهدی در قبال برنده مزايده نخواهد داشت .۶   - هزينه چاپ و نشر آگهی در روزنامه و حق الزحمه کارشناسی به عهده برنده مزايده می باشد ۷   - از برنده مزايده 
ضامن معتبر با وثیقه مناسب که ضامن وی تعهد کرده باشد برای تأديه حقوق موقوفه و تخلیه و تحويل آن به موقوفه اخذ خواهد شد و ضامن در قبال تعهدات مسئولیت تضامنی خواهد داشت . ۸   - کمیسیون 
مزايده در رد يا قبول يک و  يا کلیه پیشنهادات واصله مختار خواهد بود . ۹   - برنده مزايده متعهد است هر گونه شرطی که مورد نیاز و صاح موقوفه باشد و در سند اجاره قید خواهد شد  قبول وتمکین  نمايد. 
۱0-متقاضیان بايد جهت شرکت در مزايده ضمن مراجعه به اين اداره  مبلغ ده درصد از کل اجاره بهاء بعنوان سپرده شرکت در مزايده فیش دريافت و فیش واريزی را ضمیمه درخواست کتبی خود نموده و 
با اعام آدرس دقیق پستی و شماره تلفن همراه و فتوکپی کارت ملی وتمامی صفحات شناسنامه در پاکت در بسته قرارداده و حداکثر تا پايان وقت اداری ساعت ۳0 /۱4 روز شنبه  مورخ ۱۶ اسفند ماه ۱۳۹۹ 
به دبیر خانه اين اداره واقع مبارکه صفائیه خیابان انتظام  تحويل و رسید دريافت دارند .۱۲   - جلسه کمیسیون مزايده رأس ساعت ۱0 صبح روز يکشنبه مورخ ۱۷ اسفند ماه ۱۳۹۹  در محل اين اداره تشکیل 
و حضور شرکت کنندگان در جلسه آزاد خواهد بود .۱۳   - در صورتی که برنده مزايده به هر دلیلی از تنظیم سند اجاره در ظرف مدت يک هفته پس از دعوت از طريق اين اداره خودداری نمايد سپرده ايشان به 
نفع موقوفه ضبط میگرددو اين ترتیب برای نفرات دوم و سوم نیز تسری دارد و سند اجاره با نفرات بعدی تنظیم خواهد شد .۱4   - افراد ممنوع المعامله حق شرکت در مزايده را ندارند  .۱۵ – سپرده نفرات دوم 
و سوم بعد از روز تنظیم سند اجاره مسترد خواهد شد .۱۶   - برنده مزايده حق استفاده بالمباشره داشته و در غیر اينصورت قرارداد منفسخ خواهد شد .۱۷   - ارائه چک تخلیه واجاره ماهیانه )۱۳ فقره ( الزامی 

است .۱۸   -کلیه هزينه های احتمالی در خصوص مورد اجاره بعهده برنده مزايده میباشد 

آگهي مزایده)مرحله اول(

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان مبارکه

کمیسیون اقتصادی مجلس پیگیر 
کاهش تخلفات بازار بورس می شود

مهدی طغیانی، درارتباط با تصويب طرح 
تحقیــق و تفحص بورس در کمیســیون 
اقتصادی مجلس اظهارداشت: درخواست 
کسانی که پیشنهاد اين طرح را داده بودند در 
کمیسیون تصويب شده ولی هنوز به صحن 
نیامده  است و تا زمانی که در صحن تصويب 

نشود شروع نمی شود.
وی ادامه داد: فعا تا اواخر اسفندماه بودجه 
در دســتور کار صحــن قــرار دارد و طبق 
آيین نامه تا پايان رســیدگی به بودجه نبايد 
هیچ دستور ديگری مطرح بشود و به دلیل 
اين که دستور خیلی شلوغ است، نمی توان 
گفت طرح تحقیــق و تفحص بورس چه 

زمانی در صحن تصويب می شود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس 
بااشــاره به درخواســت نماينــدگان برای 
استفاده از ابزارهای نظارتی و قضايی عنوان 
کرد: نمايندگان از ابزارهای مختلف برای 
رسیدگی به تخلفات استفاده خواهند کرد 
و در ايــن زمینه برخی درخواســت اجرای 
ناقــص قانون يا عدم اجــرای قانون يعنی 
ماده ۲۳4 داخلی را دارند که اگر در صحن 

تصويب بشود به قوه قضايیه می رود.
وی افزود: مسئوالن بورس و وزير اقتصاد 
که مسئولیت تضامنی درمورد وضعیت بازار 
دارند، اگر در اجرای قانون و مسئولیت خود 
قصوری داشته باشند، قاضی درمورد نقص 

يا عدم اجرای قانون قضاوت می کند.
طغیانــی در رابطــه بــا گــزارش نظارتی 
کمیسیون اقتصادی و اصالح قانون بازار 
سرمایه بیان کرد: ما یک گزارش نظارتی 
هم داشتیم که 2 ماه پیش در صحن قرائت 
شد و پیرو آن هم، اصالحاتی در قانون بازار 

سرمایه پیش بینی شــد و فرصت طرح آن 
نرسید ولی مجلس چند ابزار استفاده کرده 
تا واقعا به مردم و بازار سرمایه کمک کند که 

امیدواریم این موارد به نتیجه برسد.
وی ادامــه داد: حضــور شــرکت ها بدون 
پشــتوانه در بورس بررســی می شــود اما 
موضوعی که مطرح می شــود این اســت 
که آیا شــرکت صالحیت الزم را داشته و 
پذیرش بصورت اصولی بوده است یا خیر، 
این مطلب مهم است ضمن اینکه دارایی 
شرکت ها هم صرفا دارایی فیزیکی نیست.

نماینده مردم اصفهان در مجلس تصریح 
کــرد: بعضی از شــرکت ها می توانند یک 
نام و نشــان یا مجــوزات تجاری داشــته 
باشند که جنس داشته های آنان می تواند 
زمینــی با مجوز ویژه باشــد، بــرای مثال 
بعضی شــرکت های دانش بنیــان هم در 
بورس پذیرش می شوند درصورتی که این 
شــرکت ها هیچ دارایی فیزیکــی ندارند یا 
داشــته فیزیکی آنان قابــل قیمت گذاری 
نباشــد ولی ایده، دانش انباشته یا فناوری 

خیلی خوبی را توسعه می دهند.
وی افــزود: ما باید نگاهمان را نســبت به 
دارایی ها درست بکنیم البته معتقد نیستیم 
که تخلفی صورت نگرفته است بلکه برای 
مثال ممکن است شرکتی بدون دارایی نه 
از جنــس دانش بنیان و نه فناوری پذیرش 
شــده باشــد که ایــن تخلف اســت یعنی 
اســتانداردهای پذیرش بــرای آن رعایت 
نشــده ولی همیشــه هم جنس دارایی ها 
فیزیکــی از جنــس زمین و ســاختمان و 

امثالهم نیست.
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چاپ : پیام رسانه

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

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

الیحه بودجه ۱4۰۰ شهرداری مبارکه تقدیم شورا شد

اليجــه بودجه يک هــزار و ۷0 میلیارد ريالی ســال ۱400 
شــهرداری مبارکه برای تصويب به صحن علنی شــورای 

اسامی اين شهر تقديم شد.
به گزارش پايگاه خبری مبارکه نیوز؛ معاون توسعه مديريت 
و منابــع شــهرداری مبارکــه در خصوص اليحــه بودجه 
۱400 شــهرداری بــه خبرنگار مــا گفت: بودجــه ۱400 
مديريت شهری بر اساس دستورالعمل جديد تدوين بودجه 
شهرداری ها ، بخشنامه بودجه سال ۱400 شهرداری های 

کشور و همچنین رويکرد های موردنظر مديريت شهری در 
چارچوب مأموريت ها و برنامه های عملیاتی و اولويت های 

مدنظر شورای اسامی شهر تدوين شده است.
سعید باقری افزود: رويکرد بودجه سال ۱400 شهرداری 
، حرکت در مسیر توسعه شهری بر اساس سند چشم انداز 
بیست ساله و برنامه راهبردی و عملیاتی  شهر و شهرداری 
و بــا نگاهــی بر تکمیــل طرح هــا و پروژه هــای نیمه تمام 

می باشد.  
وی با اشــاره به فرصــت های بودجه ســال ۱400 اظهار 
داشــت: تهیه بودجــه تلفیقی شــهرداری و ســازمانها در 
راســتای شفاف سازی و يکپارچه ســازی منافع و مصارف 
آنها بوده و اولويت بندی و هدايت بودجه به سوی نیازهای 

اساسی شهر در جهت تخصیص بهینه مصارف است.
معاون توســعه مديريت و منابع شــهرداری مبارکه با اشاره 
بــه بودجه يک هزار و ۷0  میلیارد ريالی شــهرداری مبارکه 
در سال آينده، افزود: اين رقم نسبت به سال ۹۹، افزايش 
حدود ۲۵ درصدی را نشــان می دهد و 4۵ درصد از بودجه 

پیش بینی شــده مربوط به بخش عمرانی و ۵۵ درصد نیز 
جاری است.

وی اولويت بندی و هدايت بودجه به سوی نیازهای اساسی 
شــهر را از اصلی ترين اهداف بودجه سال آينده شهرداری 
دانست و افزود: با موضوعاتی که در بودجه امسال مد نظر 

قرار گرفته است، منابع مالی برای مصارف بهینه تخصیص 
يافته می شود. 

وی همچنین در خصوص میزان تحقق بودجه شهرداری 
در ســال جاری نیز گفت: در حال حاضر حدود ۸0 درصد 

بودجه شهرداری در نیز محقق شده است.

آغاز عملیات ترمیم ترانشه ها و لکه گیری آسفالت 
معابر سطح شهر در روزهای پایانی سال ۱3۹۹ 

در اجرای مصوبات کمیته زیباسازی شهری شهرداری کرکوند ؛ شروع عملیات پالستر زنی دیوارهای نازیبای سطح شهر به منظور 
اجرای دیوارنگاری و دیوارنویسی در واپسین روزهای سال ۱3۹۹ و پیش از فرارسیدن عید نوروز 

شروع عملیات زیباسازی و رنگ آمیزی جداول بلوار 
آزادگان توسط کارگران تالشگر واحد خدمات شهری 

شهرداری کرکوند  بــه گفته مهندس رحمانی معاون عمرانی شــهردار کرکوند در 
روزهای پايانی سال ۱۳۹۹  و پیش از فرارسیدن عید نوروز ، ترمیم 

ترانشه ها و لکه گیری آسفالت کلیه معابر اصلی و فرعی شهر 
انجام خواهد گرفت . 


