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معاون استاندار اصفهان:

برگزاری انتخابات ۱۴۰۰ 
نیازمند امید، نشاط و 
همدلی است

مدیرعامل فوالدمبارکه مطرح کرد:

توانایی تولید بیش از 
ظرفیت اسمی توسط 

فوالدمبارکه
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گرانی ها تقصیر فرد خاصی نیست 
منصف باشیم

دکتر صالحی در دیدار با رئیس دانشگاه آزاد مجلسی:

کشاورزی در کنار پرورش نیروی کار ماهر باید توسعه پیدا کند

امام جمعه اصفهان: 

نماینـده مـردم شهرسـتان مبارکـه در مجلـس شـورای 
اسـامی گفـت: شهرسـتان مبارکـه صنعتی و کشـاورزی 
اسـت که باید توسـعه کشـاورزی را در کنار پرورش نیروی 
کار ماهـر انجـام دهیـم و از کارگاه های دانشـگاه مجلسـی 

بـرای مهارت آمـوزی اسـتفاده کنیـم.
به گـزارش پایگاه اطاع رسـانی دفتـر نماینده شهرسـتان 
مبارکـه، رئیـس دانشـگاه آزاد اسـامی واحـد مجلسـی 
بـا دکتـر صالحـی دیـدار و در خصـوص مسـائل دانشـگاه 

گفت وگـو کـرد.
رئیـس دانشـگاه آزاد اسـامی واحد مجلسـی گفـت: طرح 
تولیـد بـذر خودکفایـی در اولویـت فعالیت هـای دانشـگاه 
قـرار دارد کـه در مرحلـه اول هفـت هکتـار آن بـه صورت 
روبـاز در حـال کشـت و برداشـت اسـت ؛ در محلـه بعدی 
۲۴ هکتـار گلخانـه در حـال آماده سـازی داریم و بـا توجه 
بـه اهمیـت بـاالی ایـن پـروژه قبـل از دریافت تسـهیات 
مـورد نیـاز، فعالیـت را شـروع کردیم.عمـادی بـا توضیـح 
اینکـه امـروز بخـش زیـادی از بذر مـورد نیـاز کشـور وارد 
می شـود و ایـن مسـئله در سـال های اخیـر کشـاورزی ما 
را با مشـکل روبـه رو کرده اسـت، بیان کـرد: در ایـن زمینه 
ورود کرده و تولیـد بذر را در دسـتور کار خود قـرارداده ایم 
و بـا تحقیقات صـورت گرفته بـرای هـر منطقه از کشـور با 
توجه به شـرایط مختلـف جغرافیایی آن بذرهـای مختلف 
و مـورد نیاز تولیـد می شـود.وی اضافه کـرد: دومین بخش 
مورد پیگیری دانشگاه مجلسی، اسـتفاده از کارگاه های آن 

بـرای مهارت آموزی اسـت کـه طـی تعامل صـورت گرفته 
با صنایـع شهرسـتان این رونـد در دانشـگاه مجلسـی آغاز 

خواهد شـد .
نماینـده مـردم شهرسـتان مبارکـه در مجلـس شـورای 
اسـامی گفت: کشـور با مشـکل تأمین بذر مواجه است، با 
توجه به شـرایط آبی و نیاز کشـور به محصوالت کشاورزی، 
توسـعه گلخانه هـا بایـد در دسـتور کار قـرار گیـرد و تولید 
بـذر خودکفایـی طرح بسـیار خوبی اسـت کـه بـا توجه به 
ظرفیت و نیاز شهرسـتان مبارکه در دانشـگاه آزاد مجلسی 

انجـام می شـود.
دکتـر صالحـی اظهـار کـرد: شهرسـتان مبارکـه صنعتـی 
و کشـاورزی اسـت کـه بایـد توسـعه کشـاورزی را در کنار 
پـرورش نیـروی کار ماهـر انجـام دهیـم و بـرای نیـل بـه 
ایـن هـدف مـی تـوان از کارگاه هـای دانشـگاه مجلسـی 
اسـتفاده خوبـی کـرد و طـرح مهارت آمـوزی بـا توجـه به 
وضعیـت اشـتغال شهرسـتان مبارکـه مـورد نیـاز امـروز 
شهرسـتان اسـت.وی تأکیـد کـرد: متأسـفانه دانشـگاه ها 
در سـال های اخیـر در رشـته های خـاص و بـدون نیـاز به 
مهـارت دانشـجویان زیـادی جـذب کـرده انـد و خروجی 
آن بـه ایـن مسـئله منجـر شـده کـه بـا کمبـود مهـارت و 
نیـروی کار ماهر مواجه شـویم .نماینده مبارکـه در مجلس 
خاطرنشـان کرد: شهرسـتان نیازمند نگاه ویـژه و جدی در 
زمینه مهارت آموزی اسـت کـه باید از ظرفیـت و تجهیزات 

دانشـگاه آزاد مجلسـی در ایـن خصـوص اسـتفاده کـرد.

تکذیب جابه جایی ورودی 
گلستان شهدا اصفهان

پرونده بابک زنجانی 
یک متر ارتفاع دارد

احتمال تغییر ناگهانی 
رنگ بندی کرونا در 

اصفهان نگران کننده است

824

معاون عمران شهری شهرداری اصفهان خبر داد:

کاهش زمان سفر و مصرف سوخت با اجرای سه گانه 
7|»تابان«، »آسمان« و پل »آفتاب«

آگهی مناقصه عمومی )چاپ دوم(

سيد محسن هاشمي شهردار مباركه

دستگاه مناقصه گزار: شهرداری مبارکه

مدت انجام کار ) ماه(برآورد )ریال(عنوان پروژه
مبلغ تضمین 

شرکت در 
مناقصه

محل تأمین 
اعتبار

محل تأمین 
اعتبار

تجدید

عملیات احداث المان گلستان 
3/۱۰۴/۴۴2/93۱6۱55/۰۰۰/۰۰۰شهداي مرکزي مبارکه

منابع داخلي 
شهرداري

عملیات ساماندهي و احداث کانال 
5/۱23/79۱/5689257/۰۰۰/۰۰۰هاي دفع آبهاي سطحي

عملیات بهسازي و اصالح هندسي 
۴/3۱3/285/26892۱6/۰۰۰/۰۰۰معابر سطح شهر

عملیات سرزني و آرایش چمن مرحله اول
2/۰7۰/957/۰۰۰۱2۱۰۴/۰۰۰/۰۰۰عرصه هاي فضاي سبز سطح شهر

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

مناقصه بحساب سیبای ۰۱۰5۱93396۰۰3 بنام شهرداری مبارکه 
2- شرکت کنندگان بایستی رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت را نمایند.

3- محل دریافت اسناد مناقصه : شهرداری مبارکه ، امور قراردادها - تلفن: 52۴۰2۰2۱-۰3۱ با واریز مبلغ 
66۰/۰۰۰ ریال بهمراه مالیات بر ارزش افزوده به شماره حساب ۰۱۰5۱93۴۰6۰۰5 بنام سپرده شهرداري 

جهت هر مورد مناقصه 
۴- مهلت دریافت اسناد  : در ساعات اداری از تاریخ درج آگهي تا روز یكشنبه مورخ ۱399/۱2/۱7 خواهد 

بود .
5- مهلت و نحوه تكمیل و تحویل پیشنهادات : مناقصه گران بایستي پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان 
وقت اداري روز سه شنبه مورخ ۱399/۱2/۱9 بشرح ذیل به دبیرخانه محرمانه حراست این شهرداری 

تسلیم و رسید دریافت دارند .
6- زمان بازگشایی پیشنهادات : ساعت ۱۴:3۰ بعدازظهر روز چهارشنبه مورخ ۱399/۱2/2۰ با حضور 

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

8- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد و مدارك مناقصه درج گردیده است.
9-  هزینه درج آگهي با برندگان مناقصه خواهد بود .

م الف: ۱۰96277

ضمن تقدیر و تشكر از زحمات حضرتعالی در خصوص 

تعامل با نشریات انتصاب شایسته جنابعالی را به سمت 

معاونت نیروی انسانی شرکت فوالد مبارکه تبریک عرض 

نموده و امید است همواره موفق و سربلند باشید.

انتصاب حضرتعالی  را بعنوان مدیر روابط عمومی شرکت 
فوالد مبارکه تبریک عرض می نمایم . امید است در طول 
تصدی جنابعالی در این سمت خطیر سر فصل جدیدی از 
تعامل و همفكری با مردم و مسئوالن شهرستان مبارکه را 

نظاره گر باشیم  .

جناب آقای مهندس ایرج ترابی

جناب آقای مهندس هادی نباتی

سید مسعود حسینی  - مدیر مسئول هفته نامه میر زمان 

سید مسعود حسینی  - مدیر مسئول هفته نامه میر زمان 
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انتشــار خبر لغو الزام دولتی ها به انتشــار آگهی 
در روزنامه هــا واکنش های زیــادی را از جانب 
اهالی فرهنگ و رســانه در پی داشــت و پس از 
نامه نگاری های وزیر ارشاد آگهی های دولتی به 
روزنامه ها بازگشتند. سوال این است که اگر روزی 
دوباره چنین اتفاقی رخ دهد رسانه های مکتوب 

منبع درآمد دیگری خواهند داشت؟
به گزارش خبرنگار ایمنا، چنــدی پیش هیأت 
وزیران آئین نامه نحوه فعالیت دستگاه های اجرایی 
در ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
را تصویب و به شــماره ۱۳۶۱۵۹/ ت ۵۵۲۸۹ ه 
مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۹ اباغ کرد. از جمله مهمترین 
مفاد این مصوبه می توان به بهره گیری از امضای 
الکترونیکی، انجام معامات و انتشار فراخوان ها بر 
بستر سامانه ستاد و بالطبع حذف کاغذ و رویه های 
سنتی و موازی و همچنین حذف آگهی روزنامه 

برای مزایده ها و مناقصه ها اشاره کرد.
انتشــار این خبر با واکنش های مختلفی روبرو 
شــد و در اولین گام »پدرام پاک آیین«، نماینده 
مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات طی 
نامه ای به رییس جمهور با یادآوری شرایط دشوار 
مطبوعات کشور، خواســتار لغو آیین نامه نحوه 
فعالیت دستگاه های اجرایی در سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( و بازگشت آگهی های 

دولتی به مطبوعات شد.
در نهایت پــس از نامه نگاری ها و درخواســت از 
رییس جمهور، در جلســه هیات دولت، ماده ۱۴ 
آیین نامه نحوه فعالیت دســتگاه های اجرایی در 
ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( لغو 
شد و آگهی های دولتی به مطبوعات بازگشت، اما 
سوال این است که تا چه زمانی رسانه های مکتوب 
می توانند با انتشار آگهی ها پا برجا بمانند و آیا منبع 
درآمد دیگری برای آن ها درنظر گرفته خواهد شد؟

  وزارت ارشــاد قبول کرده که نشریات 
نابود شوند

مدیر مسئول نشــریه میرزمان در گفت و گو با 
خبرنگار ایمنا با اشاره به اینکه وزارت ارشاد هیچ 
منبع درآمد جدیدی را بــرای روزنامه ها در نظر 
ندارد، اظهار می کند: وزارت ارشــاد باید به طور 
جدی به فکــر ایجاد منبع درآمــد دیگری برای 
نشریات باشد تا وقتی منبع درآمد آن ها که از طریق 
آگهی ها به دست می آید به خطر می افتد، ضربه ای 

به آن ها وارد نشود.
مسعود حســینی مبارکه اضافه می کند: وظیفه 
رسانه ها است که پیشنهادهای جدیدی را برای 
منبع درآمد ارائه کنند چرا که به نظر می رســد 

وزارت ارشاد نمی تواند کار جدیدی را پیش بینی 
کند و قبول کرده است که نشریات آرام آرام نابود 

شوند.
وی با بیان اینکه خودسانسوری مانع ایجاد رسانه 
مستقل می شود، می گوید: باید گروه های مردمی 
تشویق شوند تا از نشــریه ها حمایت و آن را اداره 
کنند با خرید اشتراک که یکی از شاهرگ حیاطی 
نشریه است و متاسفانه در کشور ما فرهنگ سازی 

نشده است می توان از نشریه حمایت کرد.
حسینی ادامه می دهد: متاسفانه نشریات حامی 
ندارند به همیــن دلیل ما چشــممان به درآمد 
آگهی ها اســت و کسانی که از نشــریه حمایت 
می کنند باید بدانند که اگر مشکلی پیش بیاید یک 
رسانه ای است که از طریق آن بتوانند حرف های 
خود را بزنند و در فرهنگ مردم باید جا بیوفتد که 
برای اینکه یک تریبونی داشته باشند باید با خرید 

اشتراک از نشریات حمایت کنند.
   روزنامه بخشی از تاریخ را می سازد

مدیر مسئول روزنامه اصفهان امروز نیز در گفت و 

گو با خبرنگار ایمنا می گوید: روزنامه هم مثل هر 
فعالیت دیگر باید بررسی شود که برای کشور مفید 
است یا خیر، اگر مفید است کشور باید تاش کند 

تا این فعالیت باقی بماند و توسعه پیدا کند.
امیر اکبری با بیان اینکه روزنامه ها برای کشــور، 
امنیت ملی، وحدت ملی و احساس تعلق خاطره 
اجتماعــی مفید اســت، ادامه می دهــد: وجود 
رســانه های قدرتمندی که شــهروندان به آنها 
اعتماد داشــته باشند و رســانه های حرفه ای و 
موثری که هم حاکمیت هم مردم بتوانند تبادل 
 پیامشــان را از طریــق آن انجام دهند بســیار 

موثر است.
وی با بیان اینکه روزنامه بخشی از تاریخ را می سازد 
و بــه همین دلیل کشــور به انتشــار روزنامه ها 
نیاز دارد، می گوید: همانطور که در کشــورهای 
مختلف دنیا با وجود اینکه در مبحث رسانه های 
دیجیتال و روزنامه ها از ما جلوتر هستند اما هنوز 
روزنامه هایشــان در تیراژ چند میلیونی منتشر 
می شــود و روزنامه در جهان هنوز زنده اســت و 

این نشان می دهد که کشــور ما هم نیاز دارد که 
روزنامه ها فعال باشند.

اکبری با اشاره به انتشار آگهی در روزنامه ها گفت: 
با انتشار آگهی در روزنامه فساد و تبانی در معامات 
دولتی پایین تر می آید و جلوی ضررهای هنگفت 

اقتصادی به بیت المال را می گیرد.
وی افــزود: در روزنامه ها یک جامعــه چند ده 
هزار نفری فعال هســتند که اگــر تغییری در 
شــرایط آنها به وجود بیاید جمع زیادی شــغل 
خود را از دســت می دهند و با وجود اینکه کشور 
با معضل بیکاری روبرو اســت بایــد هزینه ای را 
 بــرای ایجاد اشــتغال بــرای این گــروه صرف

 کند.
مدیر مســئول روزنامه اصفهان امروز با اشاره به 
اینکه حذف آگهی از روزنامه اگر ۱۰ ضرر داشته 
باشد نه ضرر آن را کشور متحمل می شود، گفت: 
اگر آگهی ها از روزنامه ها حذف شود نزدیک بر ۸۰ 
درصد روزنامه ها تعطیل می شــوند و این به ضرر 

کشور خواهد بود.

آگهی تنها منبع درآمد روزنامه ها!؟
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امام جمعه اصفهان: 

گرانی ها تقصیر فرد 
خاصی نیست، منصف 

باشیم
اصفهان - ایرنا - امام جمعه اصفهان 
گفت: گرانی ها تقصیــر یک یا ۲ نفر 
وزیر و وکیل نیســت، نمی خواهم از 
شخص خاصی حمایت کنم، نه دشمن 
کسی هستم و یا پیمان با کسی نبستم 

ولی باید منصف باشیم.
به گزارش ایرنا، آیت اهلل سید یوسف 
طباطبایی نژاد در خطبه های اولین 
نمازجمعه اصفهان پس از یکسال از 
شیوع ویروس کرونا در مصلی  بزرگ 
اصفهان افزود: در جنگ بطور معمول 
پول کم و نیاز به آن در تمام کشورهای 
دنیا بیشتر می شود و باید پول چاپ 

شود و چاره ای نیست.
وی اضافه کرد: پول وقتی پشــتوانه 
نداشته باشد بی ارزش می شود ولی 
کاری نمی شــود کرد باید حقوق ها 

پرداخت بشود.
امام جمعه اصفهان افزود: نگوییم پس 
پولی که می دزدند چی می شود زیرا 
اینها در مقابل نیــاز حکومت و خرج 
دولت چیزی نیســت هرچند که آن 

پولها هم پس گرفته شده است.
وی با اشاره به کاهش ارزش پول عراق 
در زمان جنگ تحمیلی گفت: در آن 
زمان هزار دینار عراق ارزش یک دالر را 
داشت ولی به دلیل اینکه االن با آمریکا 
در جنگ نیســتند قدری اوضاع آنها 

بهتر شده است.
آیت اهلل طباطبایی نــژاد افزود: اما ما 
االن هم در جنگ هستیم و نباید پول 
بدون پشتوانه چاپ کنیم و ارزشش 
پایین بیاید اما وقتی ضرورت شد چاره 
ای نیســت و ضرورت همه حرامها را 

حال می کند.
وی با بیان اینکه باید به جای  فحش 
دادن و بد گفتن باید قدری رشد کرد، 
گفت: آدم جنگی باید بفهمد در جنگ 
حلوا تقسیم نمی کنند و فرد انقابی 

باید سختی بکشد. 
امام جمعه اصفهــان تصریح کرد: به 
دستور قرآن نباید زیر بار کفار برویم 
و طبق دستور ابا عبداهلل الحسین )ع( 
باید مرگ با عزت را بهتر از زندگی با 

ذلت بدانیم.
آیــت اهلل طباطبایی نــژاد در بخش 
دیگری با تقدیــر از حضور خودرویی 
مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن و اظهار 
ارادت به انقاب و دشمنی با دشمنان 
انقاب گفت: در استان اشتباهاتی از 
سوی جمعی رخ داد که جمع دشمن 
نبودند و دوست بودند و مقابله کردن 
و جلسه گذاشتن برای آنها هم اشتباه 

است.
نماینده ولی فقیه در استان اصفهان با 
برشمردن اقدامات پلیدانه دشمن در 
۴۲ سال عمر انقاب اسامی افزود: 
ایســتادگی مردم در مقابل دشمن با 
اطاعت از رهبر معظــم انقاب باعث 
شده که دشمن هیچ گاه به فکر جنگ 

فیزیکی با ایران نباشد. 
آیت اهلل طباطبایی نــژاد افزود: االن 
هم وزیر امور خارجه رییس جمهوری 
امریکا تهدید می کند که همه کارها 
روی میز اســت که مجبورند همانند 

قبلی ها بردارند و با خودشان ببرند. 
وی با بیان اینکــه تحریم اقتصادی و 
دشمنی آمریکا برای ایران تبدیل به 
فرصت شد ، گفت: در راستای تحریم 
ها به پیشــرفتهای بســیاری دست 
یافتیم.امام جمعه اصفهان اضافه کرد 
: البته اگر دشمنی های دشمن نبود و 
بی تدبیری هایی صورت نمی گرفت 
بسیار می توانستیم پیشرفت کنیم و 
در مجموع از هیچ کاری تاکنون عقب 

نیفتاده ایم. 
وی با طرح این ســوال که آیا بایدن 
بهتر از ترامپ اســت گفت: نه بدانید 
جنایتکاران پشــت پرده هستند آن 
مرام آمریکایی ها و صهیونیسمی است 
که پشت آنها هستند و هیچ وقت با ما 
خوب نخواهند شد و حاضر نیستند 
یک قدم برای انرژی هسته ای بردارند.

آیت اهلل طباطبایی نــژاد افزود: آنها 
دست از تحریمها بر نمی دارند ولی ما 
مایوسشان و مجبورشان می کنیم که 
با ما بسازند وگرنه با همین ایستادگی 
تمام کشــورها را علیه آنهــا بر می 

انگیزیم.

بازار

7۴ درصد از مساحت 
اصفهان تحت تاثیر 

خشکسالی است
اصفهان – ایرنا – مدیرکل مدیریت بحران 
اســتانداری اصفهان گفت: ۷۴ درصد از 
مساحت استان با توجه به کاهش بارش ها 
در سالجاری تحت تاثیر خشکسالی قرار 

دارد.
منصور شیشه فروش یکشنبه شب در گفت 
و گو با خبرنگار ایرنــا، حجم فعلی ذخیره  
سد زاینده رود را ۱۹۹ میلیون مترمکعب 
عنوان کرد و گفت: در زمان حاضر بدلیل 
کم بارشی و خشکسالی به ۱۶۹ روستای 

استان با تانکر آبرسانی می شود.
وی با اشــاره به اینکه بــرای هفته جاری 
هواشناسی پیش بینی بارش نکرده است، 
گفت: با توجه به کاهش حجم آب چاه ها 
و منابع زیرزمینی، شهروندان تا حد ممکن 

در مصرف آب صرفه جویی کنند.
مدیرکل مدیریــت بحران اســتانداری 
اصفهــان اضافــه کــرد: در این راســتا 
برنامه هایی در زمینه مصرف بهینه آب در 
بخش های مختلف تدوین و به دستگاه ها 

اباغ شده است.
   2۱7 واحد مسكونی در سمیرم 

نیازمند بازسازی است
مدیرکل مدیریــت بحران اســتانداری 
اصفهان همچنین گفت: بر اساس آخرین 
ارزیابی صورت گرفته از خسارت های زلزله 
هفته گذشته، تاکنون ۲۱۷ منزل مسکونی 
در پادنای ســمیرم، غیرقابل ســکونت و 

نیازمند بازسازی است.
وی ادامه داد: این آمار شــامل ۱۵۹ واحد 
مسکونی روســتایی و ۵۸ واحد مسکونی 
شهری است که با همکاری ستاد بازسازی 
و شهرداری و با دریافت تسهیات بانکی و 

باعوض، در آینده بازسازی می شود.
شیشه فروش افزود: همچنین ۳۵۵  واحد 
مسکونی در روستاهای زلزله زده شهرستان 
ســمیرم بدلیل بروز شــکاف و خسارات 

جزیی نیازمند تعمیر است.
به گفته وی، در زمان حاضــر  بطورکلی 
مشکل قطعی آب و برق مناطق زلزله زده 
سمیرم رفع شده و مشــکل برق در تعداد 
کمی از روستاها نیز در حال برطرف شدن 

است.
 به گــزارش ایرنــا،  زلزله ای بــه بزرگی 
۵.۶ دهــم در مقیــاس امــواج درونــی 
زمین)ریشــتر( ســاعت ۲۲ و ۵ دقیقه 
شامگاه چهارشنبه شهرهای یاسوج و سی 
سخت در اســتان کهگیلویه و بویراحمد 
و همچنین بخش هــا و مناطقی از جنوب 
اســتان اصفهان در شهرســتان سمیرم 
 و دامنه هــای ارتفاعات دنــا در این خطه

 را لرزاند

شستشوی630 هزار متر 
مکعب مخازن آب در استان 

اصفهان
از ابتــدای ســال تاکنون بیــش از ۶۳۰ 
هزارمترمکعب از مخازن آب در شهرها و 
روستاهادر سطح استان اصفهان شستشو 

شد. 
مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و 
فاضاب شرکت آبفا  استان اصفهان گفت: 
از ابتدای سال جاری تاکنون، در راستای 
سطح کمی و کیفی آب شرب در شهرها و 
روستاهای استان بیش از ۶۸۳ باب مخزن 
آب مورد گندزدایی و شستشو قرار گرفت.

فهمیه امیری با اشاره به فرایند گندزدایی 
آب شــرب اعام کرد: با یکپارچه سازی 
شــرکتهای آبفا شهری و روســتایی ۱۲ 
ســامانه گندزادیی کلر زن گازی از مدار 
خارج شــد و به منظور فرایند گندزادیی 
سریعتر و دقیق تر سامانه الکترولیز نمک 
طعام و محلولی جایگزین سامانه کلر زن 

گازی شد.
وی ادامه داد: شرکت آبفا استان اصفهان 
با به روز کردن تجهیزات آزمایشــگاهی و 
نیز بهره مندی از دانــش روز دنیا درصدد 
تامین و توزیع آب شرب و سالم وبهداشتی 
به مردم در سطح شــهر و روستا در سطح 
اســتان دارد وتا کنون در این راستا موفق 

عمل نموده است.
مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و 
فاضاب  شرکت آبفا استان اصفهان اظهار 
داشت: کیفیت و ســامت  آب شرب در 
استان به صورت مستمر از سوی نهادهای 
نظارتــی و ذیصــاح مــورد ارزیابی قرار 
می گیرد و با تایید این نهادها آب شــرب 
میان مردم توزیع می شــود بر این اساس 
مردم از ســامت و کیفیت  آب شرب در 
 هر برهه از زمان اطمینان کامل داشــته 

باشند  .

 اخبار کوتاه

وزیر سابق نفت گفت: به طور رسمی برنامه ای برای 
کاندیدی اعام نشده است اما در صورت حضور، به 
نفع کسی کناره گیری نمی کنم؛ با مسؤولیت هایی 
که این چند سال داشته ام کشور و ظرفیت های آن 

را می شناسم.
به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان رســتم 
قاســمی پیش از ظهر امروز در نشست خبری با 
خبرنگاران درباره سوابق اجرایی خود اظهار داشت: 
پس از دوران جنگ در فعالیت های سازندگی و 
بازســازی برای مدت طوالنی و در ابعاد مختلف 
حضور پیدا کردم، در این دوران تاش شد که به 
نیازهای مردم پرداخته شود و هم چنین در همه 
حوزه ها کارهای بزرگ و نشدنی را انجام دهیم؛ 
بســیاری به این موضوع باور نداشتند اما هدف 
اصلی ما شکست طلسم نشــدن و ثابت کردن 

تاش ایرانیان بود.
وزیر سابق نفت ادامه داد: امام)ره( از همان ابتدا 
جمله ما می توانیم را می گفتند اما عده ای معتقد 
بودند چون تجربه ای نداریم و کمک خارجی ها 
نیازی ضروری است به این صحبت نمی رسیم اما 

فرمایش حضرت امام تحقق پیدا کرد.
وی در خصوص اقدامات انجام شــده در دوران 
سازندگی تصریح کرد: در زمینه سدسازی در ابتدا 
سد کرخه ساخته شــد و پس از آن بیش از ۱۰۰ 
سد دیگر احداث  شد؛ ساخت سد کرخه به نوبه 
خود جز کارهای بزرگ آن زمان بود؛ اقدام بعدی 
آب رسانی و انتقال آب در کشور بود که در آن موقع 
فقط کشورهای خاص مثل آلمان و اتریش قادر به 
انجام این کار بودند و در ادامه این روند جلوگیری از 

خروج آب به خارج کشور صورت گرفت.
وزیر سابق نفت خاطرنشان کرد: در سال های ۷۳ 
و ۷۴ تهران به مشکل جدی آب برخورد و راه حل 
این مشکل از طریق سد الر و کرج بود که امری 
غیرممکن به نظر می رسید اما در حال حاضر از 
مسیرهای طوالنی و تونل های زیر ارتفاعات، آب 

تهران از هر ۲ سد تأمین می شود.
قاسمی گفت: بعد از جنگ بزرگ ترین بندر کشور 
در عسلویه برای صادرات بنا شد که حتی امروز هم 
جز کارهای پیچیده فنی محسوب می شود؛ پس 
تکمیل آن تکمیل بندر شهید رجایی و ساخت 

بنادر شهید بهشتی، چابهار و بندر امام خمینی)ره( 
را در دستور کار قرار دادیم.

وزیر سابق نفت توضیح داد: پس از انتقال به وزارت 
نفت، برای اولین بار بعد از ۱۰۰ سال نفت داشتن، 
با تحریم های فلج کننده امریکا مواجه شدیم و 
با وجود وابســتگی تجهیزات و  نیروی انسانی و 
خروج شرکت های خارجی در زمان کوتاه از ایران، 
صنعتگران نفت افتخارات بزرگی آفریدند و از حدود 
چهار ماه بعد تحریم ها تا به امروز هیچ خارجی در 

این صنعت وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: در زمینه تأمین بنزین تغییر 
سبد بنزین، از بنزین به گاز به عنوان سوخت پاک و 
ارزان صورت گرفت و هم چنین سرعت در توسعه 
کمی و کیفی پاالیشگاه های کشور انجام شد؛ در 
دولت دهم توسعه و افتتاح ۱۷ فاز پارس جنوبی را 
انجام دادیم و باال ترین سطح توسعه نفت در ۱۰۰ 
سال اخیر و هم چنین باالترین سطح فروش آن را 

در سال های ۹۰ و ۹۱ داشته ایم.
قاسمی در خصوص تحریم ها یادآور شد: نسبت 
به تحریم ها سه نوع رفتار رفع تحریم ها و امضای 

برجام، مقابله با آن و عبور از سختی های پیش رو و 
در نهایت بی اثر کردن تحریم ها که بخشی اتفاق 

افتاده وجود دارد.
وزیر سابق نفت خاطرنشان کرد: در زمان وزارت 
اولین وزیر نفت ایرانی عضو اوپک بودم؛ تصمیمات 
اوپک در زندگی مردم دنیا تأثیرگذار است و دلیل 
مشهود نبودن آن تأثیرگذاری در ایران ثابت بودن 
قیمت نفت و انرژی ها در کشــور است و در زمان 
عضویت در اوپک در اجماع نظرات مسؤوالن نقش 
تأثیرگذاری داشتم.قاسمی در ادامه این نشست 
در پاسخ به سؤاالت اصحاب رسانه اظهار داشت: 
معمار محور مقاومت سردار سلیمانی بود و این 
حرکت برای کاری بنیادین در جهت نیروی انسانی 
صورت گرفت؛ داعش توســط آمریکا و با تفکر 
وحشتناکی ایجاد شده بود و به عنوان شخصی که 
به  واسطه مسؤولیتم در محور حضور داشتم اوضاع 

را به چشم دیدم.
وی افزود: هدف آن ها رسیدن به مرزهای ایران بود 
و وظیفه نیروی قدس تأمین امنیت ایران و کمک 
به مردم مظلوم منطقه بود؛ ترامپ اعام کرد که 

آمریکا حدود هفت هزار میلیارد دالر در این منطقه 
هزینه کرده بود در صورتی که ایران ۱۶ میلیارد 
دالر و حتی کم تر هزینه کرد و اگر داعش بر عراق و 
سوریه مسلط می شد برای تأمین و بازگشت امنیت 

کشور باید میلیاردها دالر هزینه می کردیم.
وی درباره توافق برجام نیز خاطرنشان کرد: اصل 
برجام یک تصمیم حاکمیتی بود که در نهایت امضا 

شد و با روی کار آمدن ترامپ نافرجام ماند.
قاســمی درباره حضــور در انتخابات ریاســت 
جمهوری ۱۴۰۰ اعام کرد: به طور رسمی برنامه ای 
برای کاندیدی اعام نشده اســت اما در صورت 
حضور، به نفع کســی کناره گیری نمی کنم؛ با 
مسؤولیت هایی که این چند سال داشته ام کشور و 
ظرفیت های آن را می شناسم؛ در حال حاضر کشور 
به جای حرف گرایی نیازمند عمل گرایی است؛ دو 
مؤلفه مورد نیاز برای نجات کشور اقتدار و تغییر 
در ساز   و کارها است و مهم ترین مشکل اقتصاد، 

سیاسی کردن آن است.
وزیر سابق نفت درباره توسعه پاالیشگاه اصفهان 
افزود: توسعه این پاالیشــگاه به آلودگی بیش تر 
هوای اصفهان منجر می شود؛ در خصوص بنزین 
سوپر نیز، به مقدار کافی در کشور تولید می شود و 
عاوه بر نیاز کشور صادرات و تأمین نیازهای کشور 

در زمینه سوخت هواپیما نیز انجام می شود.
وی درباره پرونده بابک زنجانی توضیح داد: او پس 
از خرید نفت از شرکت های موجود، بانکی در داخل 
کشور را خریداری کرد؛ پس از این اقدامات نامه ای 
برای ممنوع الخروجی او به وزارت اطاعات ارسال 
شد و شــروع پیگیری پرونده زنجانی در دولت 
دهم آغاز شد؛ پرونده بابک زنجانی بیش از ۱ متر 
ارتفاع دارد و اگر در این پرونده، ۱ نفر از کارکنان 
شرکت نفت متهم باشند، مسؤولیت آن را من به 
عهده می گیرم؛ در این پرونده به جای سیاســی 
کردن موضوع از ابتدا بایــد به دنبال بازگرداندن 
پول ها می بودند.قاســمی در خصوص اصل ۴۴ 
قانون اساسی تصریح کرد: این موضوع در قانون 
اساسی ما پیش بینی شده است اگر چه اقتصاد ما 
از ابتدا تا به اآلن، اقتصادی دولتی بوده و در نتیجه 
واگذاری های انجام شده، به نتیجه مطلوب این 

اصل نرسیدیم.

برای انتخابات ریاست جمهوری به نفع کسی کناره گیری نمی کنم

پرونده بابک زنجانی یک متر ارتفاع دارد
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فرماندار شهرستان مبارکه در جلسه 
با مدیر روابط عمومی فوالدمبارکه 

مطرح کرد:

فوالدمبارکه منشا آثار خیر 
زیادی برای منطقه و کشور 

بوده است

 تقویت نگاه تعاملی و تعلق خاطر به این 
بنگاه اقتصادی نزد مسئولین باید افزایش 

یابد.
اصغر هدایت فرماندار شهرستان مبارکه در 
جریان دیدار هادی نباتی نزاد مدیر روابط 
عمومی فوالدمبارکه با ایشان ضمن تاکید 
بر اهمیت گسترش تعامل فی مابین صنعت 
با جامعه تصریح کرد: شرکت فوالدمبارکه 
از ابتدا تا کنون فعالیت ها و اقدامهای زیادی 
در شهرستان مبارکه، استان و حتی در 
سطح ملی انجام داده است؛ بسیاری از 
دستاوردها و پیشرفت های شهرستان در 
زمینه های عمرانی، ورزشی و فرهنگی با 
حضور مثبت و سازنده این شرکت به بار 
نشسته است، اما باید توجه داشت که نگاه 
تعاملی و تعلق خاطر مسئوالن به این بنگاه 
اقتصادی باید بیش از پیش تقویت و واقع 

بینانه شود.
در ادامه این دیدار هادی نباتی نژاد مدیر 
روابط عمومی فوالدمبارکه نیز گفت: بدون 
شک رویکرد فوالد مبارکه نیز بر تحکیم 
تعامات بین شرکت و جامعه استوار بوده 
و هست و در ادامه نیز تاش خواهیم کرد 
تا با گسترش این ارتباطات و اطاع رسانی 
هرچه بهتر و بیشتر شرکت فوالدمبارکه در 
جامعه فضای امیدواری و نشاط بیشتری 
ایجاد نمائیم.وی از همراهی و همدلی 
های  بنگاه  با  مسئوالن  بیشتر  هرچه 
اقتصادی و مولد نظیر فوالدمبارکه به 
عنوان یکی از راهکارهای شکل گیری 
اتحاد، وفاق ملی و رونق اقتصادی در جامعه 

یاد کرد.

مدیر کل گمرکات استان اصفهان:

فوالد مبارکه حجم باالیی از 
مبادالت گمرکی را به خود 

اختصاص داده است
رسول کوهستانی مدیر کل گمرکات 
استان اصفهان به اتفاق هیات همراه، روز 
یکشنبه ۱۹ بهمن ماه با حضور در شرکت 
فوالد مبارکه و جلسه مشترک با حمیدرضا 
عظیمیان مدیرعامل این شرکت، به بحث و 
گفتگو در خصوص همکاری های دوطرفه 

و تسهیل فرایندهای موجود پرداخت.
در این جلسه که با حضور معاونین خرید، 
اقتصادی و مالی و تکنولوژی فوالد مبارکه 
ادامه داشت، تسریع صدور ضمانت نامه 
های بانکی ، تجهیز انبارهای فوالد مبارکه 
در گمرک اصفهان و اتخاذ تدابیری جهت 
استفاده بهینه از فضای انبارهای موجود 
و ایجاد انبار جدید  مطرح و تصمیماتی 

اتخاذ گردید.
مدیر کل گمرکات استان اصفهان با اشاره 
به حجم باالی تبادل کاال و تجهیزات فوالد 
مبارکه از طریق گمرک خاطرنشان کرد: 
فوالد مبارکه جزو شرکت های قدیمی بوده 
که به عنوان شرکت فعال حوزه اقتصادی 
شناخته می شود و از جمله مراکز اقتصادی 
منحصر به فرد کشور است که با توجه 
به برخورداری از مزیت های گمرکی از 
گمرک اختصاصی بهره مند و در ساختار 
گمرک کشور  چارت سازمانی مصوب برای 

آن وجود دارد.
نکته حائز اهمیت آن است که این امکان 
به جز این شرکت و ذوب آهن اصفهان، در 

هیچ یک از نقاط دیگر کشور وجود ندارد.
وی در ادامه  اختصاص گمرک اختصاصی 
را به دلیل حجم باالی واردات و صادرات و 
با هدف  کاهش هزینه های این دو شرکت 

برشمرد. 
در پایان این جلسه مهندس عظیمیان 
مدیرعامل فوالد مبارکه با اهدای لوح تقدیر 
به مدیر کل گمرکات استان اصفهان ضمن 
تبریک روز جهانی گمرک، از همکاری 
 های صمیمانه و مجدانه گمرک اصفهان 

تقدیر کرد.

مختار بخشیان، معاون بهره برداری فوالد مبارکه:

تنوع تختال تولیدی شرکت فوالد مبارکه 
در جهان کم نظیر است

با توجه به توسعه های زیرساختی فوالد مبارکه طی سال های 
اخیر، به ویژه در حوزۀ تولید تختال، می توان گفت امروزه فوالد 
مبارکه تنها شرکت در خاورمیانه است که قادر به تولید تمام 

محصوالت ویژه و روز دنیا تا مرحلۀ تختال است.
 ۳۰۰ گفت:تختال  مبارکه  فوالد  بهره برداری  معاون 
میلی متری، ۲۵۰ میلی متری، ۲۰۰ میلی متری و ۲۲۰ 
میلی متری در سبد محصوالت فوالد مبارکه وجود دارد و 
عملکرد این شرکت در زمینۀ تولید تختال در جهان کم نظیر 
است. شاید تعداد کمی از تولیدکنندگان فوالدی در جهان 

باشند که این تنوع محصول و تختال را داشته باشند.
تولید ورق فوالدی، انواع ورق گرم، اسیدشویی و گالوانیزه 
و رنگی نیز از دیگر محصوالت فوالد مبارکه است. در کنار 
آن، بخش های پایین دستی، همچون کنسانتره، گندله و 
آهن اسفنجی فعال است و نام شرکت فوالد مبارکه به عنوان 

بزرگ ترین تولیدکنندۀ آهن اسفنجی جهان می درخشد.
در خصوص اهمیت پروژۀ نورد گرم شمارۀ ۲ فوالد مبارکه نیز 
باید در نظر داشته باشیم فوالد مبارکه سرمایه گذاری سنگین، 
یعنی نزدیک به ۴۰۰ میلیون یورو تا مرحلۀ تولید تختال انجام 
داده و کوره های خود را توسعه داده و ماشین ۵ ریخته گری را 
به بهره برداری رسانده است. ایستگاه گاززدایی پیشرفته نیز 
در مرحلۀ نصب و راه اندازی است. همۀ این موارد در جهت 

توانمندی فوالد انجام شده است.
فوالد مبارکه برای حفظ سهم خود در تولید فوالد کشور، بر 
تولید تا مرحـــلۀ تختــال سرمایــه گذاری کــرده و اکنــون 
می تـــوان گفت فوالد مبارکه توان تولید هر نوع گرید فوالدی 
میکروآلیاژی را تا مرحلۀ تختال دارد؛ اما متأسفانه تبدیل آن به 

ورق به آرزویی در صنعت فوالد تبدیل شده است.
بخشیان گفت: طرح نورد گرم شمارۀ ۲ در همین خصوص 
تعریف شده است. از سال ۸۹ اقدامات اولیه برای انتخاب 
پیمانکار این طرح انجام گرفت، اما به دلیل تحریم ها در دو 
مرحله طرح متوقف شد. هم اکنــون کار با پیمانــکار چیــنی 
به پیــش می رود و اگر به بهره برداری برسد، فوالد مبارکه 
حرف اول را در تولید محصول کیفی و تراز اول دنیا خواهد زد.

در حوزۀ تولید ورق های باکیفیت از تولیدکنندگان جهان عقب 
افتاده ایم، اما نورد گرم شمارۀ ۲ می تواند شکاف به وجودآمده را 
به خوبی پر کند. انتظار ما از مسئوالن این است که طبق دستور 
وزیر صمت در بازدید از فوالد مبارکه، هرچه زودتر واحد  نورد  
گرم شمارۀ ۲ وارد فاز عملیاتی شود و این اقدام به نتیجه برسد.

. نماینده مردم شریف شهرستان مبارکه در 
مجلس شورای اسالمی:

همت بلند شرکت فوالد مبارکه را 
برای بازسازی خیریه فرهنگی تربیتی 
امیرالمومنین شهر مبارکه ارج می نهیم

با حضور نماینده مردم شریف شهرستان مبارکه و مدیر عامل 
شرکت فوالد مبارکه و هیئت همراه ، ساختمان بازسازی شده 
خیریه فرهنگی تربیتی امیرالمومنین شهر مبارکه به بهره 

برداری رسید.
پروین صالحی نماینده مردم شهرستان مبارکه  در این مراسم  
در گفتگو با خبرنگار فوالد با بیان اینکه تمام امیدمان این 
است که نوجوانان این جامعه در یک محیط فرهنگی رشد 
و نمو نمایند، گفت : همت بلند شرکت فوالد مبارکه وگروه 
توکا فوالد را برای بازسازی این مجموعه ارج می نهیم و  از 
کلیه خدماتی که در راستای حمایت از اقشار ضعیف و محروم 
در منطقه توسط صنایع بویژه فوالد مبارکه انجام می شود 

قدردانی می کنم.
وی افزود: هم اکنون شاهد یک مجموعه شکیل و درخور 
شان افرادی که اینجا تحت سرپرستی قرار گرفته اند  هستیم 
و من در این بازدید بسیار خوشحالم و به وجد آمده ام چرا 
که ساختمان از آن حالت فرسوده و قدیمی خارج شده و به 

مجموعه ای زیبا برای زندگی این عزیزان تبدیل شده است.
صالحی خاطر نشان کرد : انشا اهلل با تحکیم خانواده ها در 
آینده شاهد ساخت این مراکز نباشیم ومراکز فرهنگی را 

تجهیز کنیم.
حمید رضا عظیمیان مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه نیز 
در این مراسم  با بیان اینکه فوالد مبارکه به خود می بالد که 
توانسته چنین کمکهایی انجام دهد، افزود : بسیار خوشحالم 
این توفیق در راستای مسئولیت اجتماعی نصیب  فوالد مبارکه  
شده و اگر مواردی از این دست در شهرستان باشد نباید به آن 

بی توجه باشیم.
بنا بر این گزارش مدیر عامل خیریه فرهنگی تربیتی حضرت 
امیر المومنین مبارکه ضمن قدردانی از تاشهای صورت 

گرفته در این زمینه گفت:
این خیریه در سال ۱۳۷۸ به پیشنهاد سازمان بهزیستی و با 
مشارکت  گروه توکا فوالد راه اندازی شد و  طی این مدت ۲۰۰ 
دختر بی سرپرست یا بد سرپرست بهزیستی تحویل این مرکز 
شده و با هدف پرورش ، تربیت و تحصیل در اینجا نگهداری و 

سپس  به زندگی عادی خود در جامعه ادامه می دهند.
پروین صابری گفت: در این راستا تا کنون ۸۰ نفر از این دختران 
راهی خانه بخت شده اند و ما بقی یا به آغوش خانواده برگشته 

و یا تحصیات دانشگاهی را ادامه داده اند.
وی افزود : برای بازسازی و تجهیز  این مجموعه شرکت فوالد 
مبارکه و گروه توکا فوالد جمعا ۸۵۰  میلیون تومان کمک 

کرده اند .
شایان ذکر است در این مراسم که با حضور عباس اکبری ، 
معاون نیروی انسانی و سازماندهی فوالد مبارکه و عبدالرضا 
جمالی مدیر عامل توکا فوالد برگزار شد با اهدا لوح تقدیر به 
مدیر عامل فوالد مبارکه از زحمات و  کمک گروه فوالد مبارکه 

در بازسازی این مجموعه قدردانی شد.

خبر وی ژهخبر ویژه
مدیرعامل فوالدمبارکه مطرح کرد:

توانایی تولید بیش از ظرفیت اسمی توسط فوالدمبارکه

مدیرعامل فوالدمبارکه در میزگرد تخصصی 
تعامات دو حوزه فوالد و سنگ آهن، چالش ها 
و راهکارهای صادرات در دوره پســا ترامپ، 
اظهار کرد:وقتی اســم فوالد مبارکه به میان 
می آید به عنوان تولیدکننــده ورق و تامین 
کننده انواع ورق از آن یاد می شود.همچنین از 
آنجاییکه رسالت صنعت سازی به فوالد مبارکه 
واگذار شده، این شــرکت باید دائما نیازهای 

کشور را تامین کند.
به گزارش ایراســین حمیدرضا عظیمیان 
افزود: مقام معظــم رهبــری فرمودند که 
پروژه اســتراتژیک نفت گوره به جاســک 
استراتژیکترین پروژه دولت است؛ همچنین 
وزیر نفت نیز اعام کرد به دلیل تحریمها این 

فوالد خاص به ایران فروخته نشد؛ اما  در سال 
۹۷ و ۹۸ گروه مشترک کارشناسان رومانایی 
و شرکت نفت و فوالد مبارکه با کمک یکدیگر 

توانستیم این فوالد را تولید کنیم. 
وی ادامه داد: اکنون ۴۵۰ هزارتن از این نوع 
فوالد تولید و در اختیار فوالد اکسین، نصاب 
و لوله ساز قرار گرفته و هزار کیلومتر آن انجام 

شده است. 
وی ادامــه داد: اخیرا فوالد مبارکه اســلب 
۳۰۰میلیمتری تولید کــرده و در کمتر از 
۴۸ ساعت شرکت نفت و وزارت نفت گفتند 
که برای انتقال نفت از کف دریا از این اسلب 

استفاده خواهند کرد. 
عظیمیان گفت: اکنون این اســلب در فوالد 

اکسین نورد شده و در مراحل عقد قرارداد برای 
این پروژه قرار داریم. 

مدیرعامل فوالدمبارکه گفت: فوالدمبارکه 
رســالتی قائل اســت که تمام نیاز صنایع را 

می تواند تامین کند. 
وی افزود: امسال ۷۰۰ میلیون یورو ورق وارد 
کشور شده و اگر ما خود را به تکنولوژی جدید 

نرسانیم از دنیا و بازار عقب خواهیم ماند. 
مدیرعامل فوالدمبارکه گفت: همیشــه در 
تابستان برق مجموعه قطع شده و در زمستان 
قطعی گاز داشتیم.  امسال نیز ۳۰۰هزارتن 

عدم تولید بخاطر قطعی برق و گاز داشتیم. 
عظیمیان افــزود: فوالد مبارکــه جزو تنها 
پلنت هایی اســت که واحد گندله ســازی 

۵.۵میلیون تنی آن تا ۷میلیون تن را تولید 
می کنــد و بزرگترین تولید کننــده فوالد 
اسفنجی است. شرکت فوالدمبارکه همیشه 

باالتر از ظرفیت اسمی خود تولید می کند. 
وی ادامــه داد: زمانــی کــه راهــکاری به 
فوالدمبارکه برای تامین نیاز مواد اولیه وجود 
ندارد در نتیجه به سراغ ایجاد واحد معاونت 

معدنی میرود. 
   عظیمیان تاکید کرد که با پروژه نورد 

گرم 2 نیاز تمام صنایع تامین می شود. 
وی افزود: خرید کنسانتره به صورت آزاد در 
فوالدمبارکه مطرح بوده اما بر اساس سهیمه 
بندی ما بخش عمده ای از نیاز خود را دریافت 
کرده و کسری را از بازار خریداری می کنیم. 
اما اگر قرار باشد که قیمت به صورت کلی آزاد 

باشد با مشکل روبرو می شویم. 
عظیمیان با اشــاره به اینکه تفاوت کیفیت 
کنسانتره ها مشکل ساز اســت افزود: برای 
واردات کنسانتره نیز به این موضوع فکر کردیم 
که سهمیه فوالد هرمزگان را حذف کرده و به 
فوالدمبارکه داده شود و برای آنها کنسانتره 
وارد کنیم اما دیدیم که توجیه اقتصادی ندارد. 
به گفته وی، یکی از مشکات به وجود آمده 
اختاط است که معدنیها فوالدساز شدند و 
اول مصرف خود را کنار گذاشته و سپس نیاز ما 

را برطرف می کنند. 
وی افزود: حاشیه ســود معدن ۲ برابر فوالد 
اســت اما بازهم معدنیها به سمت فوالدساز 
شدن پیش رفتند. این حاشیه سود بر اساس 
 سرمایه گذاری است که معدنیها در ابتدا انجام 

می شود
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مدیرعامل فوالدمبارکه در جمع اعضای 
هیئت مدیره و بازدید از باشگاه فرهنگی 
ورزشی فوالدمبارکه سپاهان با اشاره به 
نقش مثبت این باشگاه در عرصه ورزش 
تصریح کرد: یکی از بخشهایی که می 
تواند نشاط و شادابی را به جامعه تزریق 
کند ورزش است که باشگاه سپاهان با 
عملکرد خوب خود به این مهم که خواسته 
مقام معظم رهبری نیز می باشد دست 

یافته است.
مهندس حمیدرضا عظیمیان افزود: باشگاه 
فوالد مبارکۀ سپاهان باید با عملکرد خود 
در کشور به گونه ای عمل کند که نشان دهد 
اگر باشگاه ها به سمت بخش خصوصی 
بروند، عملکردشان بهتر خواهد بود. باشگاه 
این رسالت را در کنار کارهای دیگر بر عهده 
دارد که در جامعۀ ورزشی این موضوع را جا 

بیندازد.
وی تصریح کرد: دولت باید اجازه دهد که 
بخش ورزش که ارتباط ویژه ای با جوانان 
دارد، مستقل عمل کند و این خدمت 

بزرگی به ورزش کشور خواهد بود.
عظیمیان در ادامه خواستار الگوبرداری 
این باشگاه از باشگاه های برتر جهان در 
راستای ارتقای اهداف و رویکردهای این 
باشگاه شد و از هیئت مدیره خواست در یک 
برنامه ریزی ویژه، ارتقای اساسی باشگاه را 

در مد نظر قرار دهند.
وی گفت: نگاه ویژۀ باشگاه به ورزش 
استعدادهای  و  جانبازان  معلولین، 
درخشان و استفاده از ظرفیت آنان با 

رویکرد امیدبخشی به جامعه قابل تقدیر 
و ستایش است.

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه افزود: تا 
بتوانم از ظرفیت های خود برای حمایت از 
باشگاه که سرمایه های مردم در آن جمع 

شده استفاده خواهم کرد.
عظیمیان گفت: امیدواریم باشگاه با اتکا 
به ظرفیت های مدیریتی و بازیکنان خود 
مجددا در مسیر موفقیت قرار گیرد و روابط 
عمومی باشگاه نیز همسو با روابط عمومی 
فوالد مبارکه در زمینۀ انعکاس دستاوردها 

تاش مضاعفی داشته باشد.
مدیرعامل باشگاه فوالد مبارکۀ سپاهان نیز 
در این جلسه با بیان اینکه ۹۰ تیم ورزشی 
در این باشگاه فعالیت می کنند گفت: 
باشگاه سپاهان تاش می کند در شأن 

شرکت فوالد مبارکه و استانداردهای آن 
گام بردارد و دغدغه های مدیریت شرکت 
در مسائل فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و 

هواداری را کم کند.
محمدرضا ساکت افزود: مجموعۀ مدیریتی 
شرکت تاش می کند رسالت های ارزشی 
را در زمینۀ  باشگاه و فوالد مبارکه 
ارزش های انقابی، شهدا، دفاع مقدس، 
مسئولیت های اجتماعی با موفقیت انجام 

دهد.
در ادامۀ این جلسه، مجتبی لطفی، رئیس 
هیئت مدیرۀ باشگاه فوالد مبارکۀ سپاهان 
نیز با اشاره به وضعیت خوب باشگاه و 
اشراف هیئت مدیره به موضوعات باشگاه و 
باشگاه داری گفت: مشکل خاصی نداریم و 
۹۰ تیم ورزشی این باشگاه همه قهرمان اند 

یا مقام های دوم و سومی به دست آورده اند. 
امیدواریم این امر تا حدودی جبران 
زحمات و تاش های مجموعۀ مدیریتی 

شرکت بوده باشد.
در ادامۀ جلسه که عباس اکبری، معاون 
نیروی انسانی و سازماندهی نیز در آن 
حضور داشت، مدیرعامل باشگاه فوالد 
مبارکۀ سپاهان و اعضای هیئت مدیره به 
بحث و تبادل نظر دربارۀ موضوعات باشگاه 
پرداختند و دستورات الزم جهت تسهیل 
توسط مهندس  باشگاه  امور مختلف 

عظیمیان صادر شد.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در پایان 
این جلسه با حضور در مرکز فنی-ورزشی 
باشگاه فوالد مبارکۀ سپاهان و در جمع 
بازیکنان این تیم به شرایط خوب باشگاه 
و استفاده از مربی خوب و مدیرعامل 
حاذق در رأس باشگاه اشاره کرد و گفت: 
امیدواریم تیم فوالد مبارکۀ سپاهان 
دوباره در آسیا بدرخشد. ما خواهان 
آنیم که باشگاه عملکردی داشته باشد 
که دولت، مثل سایر باشگاه های جهان، 
از بخش باشگاه داری کنار برود و فقط 
وظیفۀ نظارتی داشته باشد. برای تحقق 
این موضوع این جانب همه تاش خود را 

به کار خواهم بست.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط 
کرونایی جامعه و مشکات روزمره باید 
امید را به جامعه تزریق کرد که باشگاه 
فوالد مبارکۀ سپاهان با عملکرد خوب خود 

آن را محقق کرده است.

مدیرعامل فوالد مبارکه در جمع اعضای هیئت مدیرۀ باشگاه فوالد مبارکۀ سپاهان:

باشگاه فوالد مبارکۀ سپاهان با عملكرد خود باعث تزریق 
امید و نشاط به جامعه شده است

پیام تبریک مهندس عظیمیان به مناسبت بزرگداشت روز مهندس
پنجم اسفند زادروز دانشمند بزرگ ایرانی 
خواجه نصیرالدین طوسی به شایستگی 
به  عنوان روز بزرگداشت جایگاه مهندسان 
کشور نامگذاری شده است. روز مهندس روز 
تجلیل از اندیشه ها و روز پاسداشت خاقیت 
و ابداع و روز گرامیداشت پیشگامان توسعه 

و تجلیل از سرمایه های علمی کشور است.
فوالد مبارکه به عنوان مولود انقاب 
اسامی در مرحله ساخت و بهره برداری 
تا رسیدن به قله ای که امروز بر روی آن 
ایستاده است، حاصل کار و تاش دلسوزان 
و افرادی متخصص و توانمند بوده و بی شک 
مهندسان عزیز این شرکت پیشگامان و 

طایه داران این مسیر بوده اند. در شرایط 
تحریم که دشمن بدخواه به قصد ضربه زدن 
به اقتصاد و صنعت کشور این شرکت بزرگ 
را هدف تحریم های ظالمانه خود قرار داده 
است، باعث مباهات است که مهندسان 
توانمند این مرز و بوم به ویژه فرهیختگان 
فوالد مبارکه با اتکا به نبوغ، ایمان و غرور ملی 
خود چرخ صنعت را همچنان و البته بهتر 
از همیشه در گردش نگه داشته و شرایطی 
فراهم کرده اند تا گروه فوالد مبارکه مانند 
قبل مایه عزت، اقتدار و امیدبخش  مردم 

عزیزمان در اقصا نقاط کشور باشد.
اینجانب روز مهندس را به مهندسان 

خستگی ناپذیر صنعت کشور علی الخصوص 
همکاران خود در گروه فوالد مبارکه  تبریک 
و تهنیت عرض    می کنم و امیدوارم با الهام از 
تمامی ظرفیت های تخصصی و نیز با تاش 
و همدلی مضاعف همه کارکنان شرکت 
فوالد مبارکه همچنان شاهد تعالی سازمان 
و سربلندی ایران اسامی باشیم و بر اساس 
رسالت خطیری که بر دوش تک تک ما نهاده 
شده است آینده ای روشن تر را برای خود و 

نسل های بعدی ترسیم سازیم .
حمیدرضا عظیمیان

  مدیرعامل فوالد مبارکه



اصفهان۴

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی:

احتمال تغییر ناگهانی 
رنگ بندی کرونا در 
اصفهان نگران کننده 

است
اصفهان - ایرنا - سخنگوی دانشگاه 
علوم پزشــکی اصفهان گفت: نگران 
تغییر ناگهانی و ســریع رنگ بندی 
کرونــا در این اســتان بــا توجه به 

ترددهای بین استانی هستیم.
آرش نجیمی روز دوشــنبه در گفت 
و گو با خبرنگار ایرنــا افزود: اصفهان 
در مرکز کشور قرار دارد و ترددهای 
بین استانی از این خطه زیاد صورت 
می گیرد از طرفی در زمان حاضر در 
شمال این اســتان، تهران و قزوین و 
در جنوب، خوزستان درگیر کرونای 
جهش یافته انگلیسی شــدند و این 

زنگ خطری برای ما به شمار می آید.
وی با بیان اینکــه موج جدید کرونا و 
ابتا به ویروس جهش یافته انگلیسی 
۱۱ شهر استان خوزســتان را قرمز 
کرد، اظهار داشت: با توجه به شرایط 
موجود، نگران شیوع ویروس کرونای 
انگلیسی در استان اصفهان هستیم 
و امکان تغییر ناگهانی و سریع رنگ 

بندی کووید ۱۹ وجود دارد.
وی اضافه کرد: تاکنــون هیچ مورد 
مثبت تایید شده از کرونای انگلیسی 
در ۲۲ شهرستان استان زیر پوشش 
دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهان 

نداشتیم.
نجیمی با اشــاره به اینکه از حدود ۲ 
هفته گذشته با افزایش تدریجی موارد 
سرپایی و تعداد بیماران بستری دارای 
عائم کرونا در بیمارستان ها در استان 
اصفهان مواجه هستیم، تصریح کرد: 
در نیمه نخست بهمن امسال تعداد 
بیماران بستری به کمتر از ۴۰۰ نفر 
رســید اما اکنون بیشــتر از این رقم 

شده است.
وی با تاکید بر اینکــه عادی انگاری، 
دورهمی های خانوادگــی و برپایی 
جشن های ازدواج و تولد نقش بسزایی 
در گسترش کرونا در این روزها دارد، 
از مردم خواســت تا با رعایت دقیق 
و کامل شــیوه نامه های بهداشتی از 
روند رو به گسترش بیماری کووید ۱۹ 

جلوگیری کنند.
ســخنگوی دانشــگاه علوم پزشکی 
اصفهان با بیان اینکــه میزان موارد 
مثبت تســت های کرونا در اســتان 
حــدود ۱۵ درصد اســت، گفت: بر 
اساس آمار امروز دوشنبه حدود ۴۴۲ 
بیمار دارای عائم ابتــا به کرونا در 
بیمارستان ها بستری هستند که ۵۶ 
نفر آنها در بخــش مراقبت های ویژه 

تحت درمان قرار دارند.
وی با اشاره به اینکه آمار مرگ و میر 
کرونا امــروز به یکــی از پایین ترین 
ارقام خود در ســال جاری رســید، 
تاکید کرد: نباید بــا تکیه بر این آمار 
 از خطر مــوج جدید شــیوع کرونا 

غفلت کرد.
نجیمی اضافه کرد: امروز مرگ سه نفر 
مشکوک به کرونا در استان اصفهان 

ثبت شد و فوتی قطعی نداشتیم.
بر اســاس آخرین رنــگ بندی همه 
گیری کووید ۱۹ در استان اصفهان، 
شهرســتان اردســتان در وضعیت 
نارنجی )پر خطر(، ۱۵ شهرســتان 
اصفهــان، کاشــان، آران و بیدگل، 
خمینی شــهر، خوانســار، دهاقان، 
ســمیرم، شــاهین شــهر و میمه، 
شــهرضا، فریــدن، فریدونشــهر، 
فاورجان، مبارکه، نجف آباد و نطنز 
در وضعیت زرد )خطر متوســط( و 
هشت شهرستان در وضعیت آبی )کم 

خطر( قرار دارد.
از اســفند پارســال تا کنون حدود 
۱۵۱ هزار مبتای قطعــی به کرونا، 
بستری شــدن ۷۵ هزار بیمار دارای 
عائم ابتــا و جان باختــن حدود 
هشــت هزار و ۷۰۰ نفر )مشکوک و 
 قطعــی( در اســتان اصفهــان ثبت

 شده است.

 جوابیه
با سام

احتراماً ، پیرو پیام ارســالی از شهروند 
محترم آقای ایرانپور در شــماره قبل 
هفته نامه میر زمان ، به اطاع می رساند 

 :
اوالً : مدیریــت مدرســه علمیه کامًا 
مستقل از نهاد امامت جمعه می باشد 
و امــام جمعه قانوناً هیــچ دخالتی در 
امور مدیریتــی و اداری آن ندارد و این 
مهم چندین مرتبه به اطاع ایشــان 
رسانیده شده اســت ؛ ثانیاً : ادعای این 
شهروند محترم مبنی بر » تخلیه سنگ 
ساختمانی توسط مدرســه علمیه در 
زمین ایشان » توسط مدیر محترم این 

مدرسه تکذیب گردیده است . 
الزم اســت مومنین از عنوان نمودن و 
انتشار مطالب بی پایه و اساس که رنگ 
و بوی تهمت و افتراء نیــز دارد پرهیز 
نموده و پــس از انجام تحقیقات متقن 
و کســب اطمینان کامل از جوانب کار 
، پیگیری های الزم را از مســیر های 

قانونی و مشخص انجام دهند .
َوالعاقِبه لِلُمتَّقین

روابــط عمومی دفتــر امــام جمعه 
شهرستان مبارکه

 الزمست شورای اسامی شهروشهرداری مبارکه 
ازاداره برق بخواهندنسبت به جابجایی عمودهای 
برق که بعدازاجرای طرحهای عقب نشینی دروسط 
کوچه واقع شــده اندوامــکان خطربرخوردبویژه 
شــبهاوبروزتصادم جــدی هســت اقــدام کند 

ولزوماشکایت نمایند.تشکر)عبدا..ایرانپور
 از نماینده محترم می خواهیم حداکثر توان خود 
را برای برگزاری یک انتخابات تاثیر گذار شورایی بکار 
ببرند و اعضای هیئت نظارت جوری برگزیده شوند که 
خروجی ان تایید افراد توانمند باشند و تا پایان دوره 
احساس مسئولیت کرده و سر از خارج و استانهای 

دیگر در نیاورند.
چرا برخی نهاد هاد ها رعایت شئونات اسامی و 
حرمت شهدا را نگه نمی دارند نامگذاری اماکن بنام 
شهدا ظرافت های خاص خودش را دارد که بعضی 

خناسان از ان سو استفاده می کنند 
  از آقای فرماندار می خواهیم نسبت اقداماتی که 
در کف رودخانه انجام می شود بیشتر نظارت کنند تا 
مبادا خدای ناکرده حق ابه های شهرستان دچار بی 

تدبیری نشود
 خانم صالحی بعنوان باقیات و صالحات دوران 
نمایندگی خود جسارت بخرج بدهند و یک شورایی 
تحت عنوان شــورای معتمدین که نسبت به همه 
مسائل سیاسی و اقتصادی و کارگری و حمل و نقل 
و کشاورزی و صنعت و جغرافیای شهرستان اشراف 
داشته باشند اقدام نمایند تا هم بعنوان بازوی کمکی 
مسئوالن باشند و هم از سرمایه های مادی و معنوی 

شهرستان صیانت کنند.
 دوره های قبل اعضای شوراها در ایام پایانی دوره 
خود یک تکانی می خوردند و چند تا کار انجام می 
دادند ولی این دوره گویا از ترس عدم صاحیت خیلی 

هم پویا نیستند و منفعل شده اند.
 چه کسی یا چه ارگانی باید از آزادی های مشروع 
حمایت کند مردم اگر احساس کنند که نمی توانند 
حرف خود را یزنند به کجا باید عارض شوند ؟ نماینده 
، دادستان ، فرماندار ، امام جمعه ؟ چرا اگر کسی دید 
در اداره ای ناحقی میشود یا باید چشم خود را ببندد 
یا پاشــنه های خود را برای نبردی بی امان برکشد . 
هیچ راه کار اطمینان بخشی ارائه نمی شود یک ارگان 
صندوق شکایات خودش را جوری قرار می دهد که 
دوربین مدار بسته رصد می کند و اگر بخوهد تلفنی 
موضوعی را اطاع دهد یا شماره اش می افتد یا از او 
نام و مشخصات می خواهند. یک شعار عامه پسندی 
می گوید همیشه حق با مشتری است ولی گویا مرگ 
فقط برای همسایه خوب است چون در هر اداره ای 
که مراجعه می کنیــم اولین چیزی که جلب توجه 
می کند نوشــته ای با این مضمون است " مجازات 
توهین به مامور دولت"و... این یعنی تزریق ترس و 
تهدید چون همه مردم که حقوق دان نیستند تا به 

عمق ان پی ببرند .
 اگربنویسند در این اداره با سعه صدر به صحبتهای 
شما توجه می شود و در همه جا حق با ارباب رجوع 
است چه می شود؟ مگر نمی گویند مردم ولی نعمتان 

کارگزاران هستند؟.
   این سامانه پیام کوتاه شما دیگر کار ایی ندارد 
لطفا نسبت به برقراری ارتباط از طریق پیام رسان 
های واتس اپ –ایتا یا سروش اقدام کنید تا مخاطبان 
بتوانند هم پپام متنی و صوتــی و تصویری برایتان 

ارسال کنند . تشکر 
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رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی :

تولید ریل توسط ذوب آهن ، دستاورد بزرگ کشور در 
دوران تحریم است

نماینده ولی فقیه در اســتان اصفهان با بیان 
اینکه خصوصی ســازی بانک کار درســتی 
نیست و خصوصی ســازی بسیاری از صنایع 
مهم و استراتژیک درســت به نظر نمی آید، 
اظهار داشت: باید بر مسأله خصوصی سازی 
نظارت دقیقی صورت بگیرد و نیازمند کنترل 

خصوصی سازی ها هستیم.
به گزارش خبرگزاری فــارس از اصفهان به 
نقل از پایگاه اطاع رسانی نماینده ولی فیقه 
در استان و امام جمعه اصفهان، آیت اهلل سید 
یوســف طباطبایی نژاد در دیدار با محســن 
رضایی دبیــر مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام، با بیان اینکه خصوصی سازی بانک کار 
درستی نیست و خصوصی ســازی بسیاری 
از صنایــع مهم و اســتراتژیک درســت به 
نظر نمی آید، اظهار داشــت: باید بر مســأله 
خصوصی ســازی نظارت دقیقــی صورت 
 بگیرد و نیازمند کنترل خصوصی ســازی ها

 هستیم.
نماینده ولی فقیه در استان اصفهان با انتقاد 
از حقوق هــای نجومی، اظهار کرد: مســائل 
کلی و استراتژیک و صنایع مهم و مکان هایی 

نظیر پاالیشگاه نباید خصوصی سازی شود و 
با این مسأله مخالف هستم، قوانین غلط باعث 
می شود نتوانیم با مشکاتی نظیر حقوق های 

نجومی مقابله کنیم.
وی با بیان اینکه بهره بانکی یکی از مشکات 
اقتصادی کشور است، تصریح کرد: تا زمانی 
که سپرده های بانکی همراه با پرداخت سود 
باشــد نمی توان انتظار داشت افراد به عرصه 
ســرمایه گذاری اقتصادی ورود پیدا کنند، 
ســپرده بانکی در دنیا بدون پرداخت سود و 

حتی گاهی با عوارض نیز همراه است.
 طباطبایی نــژاد خاطرنشــان کــرد: باید 
روش هــای مختلفی برای تشــویق مردم به 
سرمایه گذاری در نظر گرفته شود و تا زمانی 
که مردم تشویق به ســرمایه گذاری نشوند 

تحقق اقتصاد مقاومتی ممکن نیست.
امام جمعه اصفهان حمایت از تولید را یکی از 
ضروریت های اقتصــادی عنوان کرد و گفت: 
بروکراســی موجود و مشــکات متعدد در 
زمینه صدور مجوزها و نبود تأمین سرمایه و 
تسهیات از جمله مشکاتی است که تولید 
کنندگان با آن مواجه هستند و به همین دلیل 

برخی افراد مایل به سرمایه گذاری نیستند.
وی با تأکید بر اهمیت حمایت از اقشار ضعیف 
نظیر کارگران، اظهار کــرد: تولیدکنندگان 
بازوی دولت هســتند، امام علی)ع( به مالک 
اشــتر می فرمایند بــرای افزایــش درآمد 
مالیاتی باید اشــتغالزایی و ایجاد شغل کرد 
نه اینکــه مالیات هــا را افزایــش داد، رهبر 
معظــم انقاب بــه جزئیات ایــن عرصه ها 
ورود نمی کننــد تا مبادا اینطور تلقی شــود 
 که یک دولتی فراتر از دولت شــکل گرفته

 است.
 طباطبایی نژاد با بیــان اینکه پرداخت یارانه 
باید به نیازمندان واقعی صورت بگیرد، تصریح 
کرد: تورم همواره به نفع ثروتمندان بوده است 
و فشار بر اقشار ضعیف و کم درآمد را بیشتر 
می کند، جلوگیری از قاچــاق و واردات بی 
رویه یکی از مســائلی است که برای حمایت 
از تولید و به دنبال آن بهبود معیشــت مردم 

صورت بگیرد.
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان اصفهان 
خاطرنشان کرد: نقدینگی و خلق پول یکی 
از مشکات کشور است که باید برای آن چاره 

اندیشی کرد، هرقدر چاپ بی رویه پول و خلق 
پول داشته باشیم ارزش پول ملی کاهش پیدا 
خواهد کرد و این مسأله می تواند برای اقتصاد 

و معیشت جامعه ایجاد مشکل کند.    
محســن رضایی در این دیدار با بیان اینکه 
برنامه هفتم توســعه براساس سیاست های 
کلی نظام تدوین خواهد شد، گفت: نفت یکی 
از عواملی است که باعث می شود دولت ها خود 
را بی نیاز از ســرمایه گذاری تلقی کنند، اگر 
درآمدهای نفتی از دولت گرفته شود احتیاج 
به مردم بــه خوبی برای دولت ها احســاس 

خواهد شد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزایش 
درآمد مردم را عامل رشد اقتصادی کشور و 
دولت دانست و تصریح کرد: برخی دولتمردان 
در طــول ادوار دولت های مختلف مســأله 
تولید را به درســتی درک نکرده اند، برخی 
کارشناسان دیدگاه هایی را در دولت ها مطرح 
می کنند که رؤسای جمهور به دلیل نداشتن 
تخصص در عرصه اقتصاد نمی توانند صحت 
یا عدم صحــت یا چگونگی اجــرای آن را به 

درستی تشخیص دهند.
وی با تأکید بر ضرورت ایجاد ثبات اقتصادی 
به ویژه در زمینه قیمت ها و مســائلی نظیر 
قیمــت ارز، اظهار کــرد: مدیریت گمرکات 
یکی از عرصه هایی اســت که نیازمند اصاح 
آن هســتیم، در بازدیدهایی که از گمرک ها 
داشته ام شــاهد بی مدیریتی گســترده در 
گمرک بوده ایم و برخی از مشــکات مسائل 
جزئی است که ناشــی از بی توجهی مدیران 

گمرکی است.
رضایی مدیریت صحیح در عرصه های مختلف 
را نیاز امروز کشور قلمداد کرد و گفت: نیازمند 
جراحی در عرصه اقتصاد و مدیریت کشــور 
هستیم، متأسفانه برخی افراد تاش می کنند 
کاری کنند که ضعف های دولت ها و مشکات 
کشــور را متوجه روحانیت و نظام کنند و به 
همین دلیل نیازمند اقدامات جدی در راستای 

رفع مشکات کشور هستیم.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام خلق پول 
و افزایش نقدینگی را یکی از عوامل مشکات 
اقتصادی کشور عنوان کرد و گفت: افزایش 
نقدینگی ارزش پول ملی را کاهش داده و این 
روند در سالهای آینده می تواند تبدیل به یک 

بحران در کشور بشود.

خصوصی سازی صنایع مهم و استراتژیک کار 
درستی نیست

عزت اهلل اکبری رئیس کمیســیون صنایع و 
معادن مجلس شورای اســامی در بازدید از 
غرفه ذوب آهن اصفهان در یازدهمین همایش 
و نمایشگاه چشــم انداز صنعت فوالد وسنگ 
آهن ایران با نگاهی به بازار به خبرنگار ما گفت 
: تولید ریــل ملی در دوران ســخت تحریم ، 
دستاورد بســیار بزرگی به شــمار می رود و 
خوشحال هســتیم که این صنعت ، ایران را از 

واردات ریل بی نیاز ساخته است .
وی افزود : در کمیسیون صنایع و معادن برنامه 

داریم تا نیازهــای معدنی این صنعت مادر که 
محصوالتی مانند ریل بــا   ارزش افزوده باال 

تولید می کند را تامین نماییم .
اکبری اظهار داشــت : در گذشته از جمله در 
مجلس پنجم در بازدید از کارخانه های اتریش 
به عنوان یک ایرانی تاسف می خوردم که چرا 
ایران تولید کننده ریل نیست و وارد کننده این 
محصول استراتژیک بودیم . بعد از آن سفر آرزو 
داشــتم که تولید ریل در برنامه های صنعتی 
ایران قرار بگیرد.رئیس کمیســیون صنایع و 

معادن مجلس شورای اسامی اظهار د اشت 
: امروز دیدم کــه ذوب آهن اصفهان انواع ریل 
های مورد نیاز کشــور را تامین می کند و این 
آرزوی بزرگ محقق شده اســت .وی با اشاره 
به اینکه تولید ریل در توسعه حمل و نقل ریلی 
نقش کلیدی و مهمی دارد ، گفت : در حمل و 
نقل ریل به توسعه زیادی نیاز داریم که حمل 
ونقل ایمن و ارزان است و ذوب آهن اصفهان در 

این امر نقش خود را به خوبی ایفا کرده است .
اکبری گفــت : از ذوب آهــن اصفهان و همه 

دست اندارکاران این مجتمع عظیم صنعتی که 
پیشتاز تولید ریل در کشور هستند  قدردانی 

می کنم .
محمد جعفر صالحی معاون خرید ذوب آهن 
اصفهان گزارشــی از چالش های تامین مواد 
اولیه ذوب آهن اصفهان به رئیس کمیسیون 
صنعت و معدن مجلس ارائه داد و اکبری نیز 
ضرورت این موضوع را تایید کرد و از پی گیری 
تامین پایدار مواد اولیه برای ذوب آهن اصفهان 

خبر داد .
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ســعید زرندی معاون طــرح و برنامه وزارت 
صمــت در در بازدیــد از غرفــه ذوب آهن 
اصفهان در یازدهمین همایش و نمایشــگاه 
چشــم انداز صنعت فوالد وسنگ آهن ایران 
با نگاهی به بــازار ، از تولید ریل و محصوالت 
 صنعتی توســط این مجتمع عظیم صنعتی

 تمجید کرد .
زرندی تولید این محصوالت را نشان دهنده 
توانایــی ذوب آهن اصفهان بــرای رقابت در 
عرصه های جهانی دانســت و ابراز امیدواری 
کرد که با تامین مواد اولیه الزم ، مشکلی در 
 تولید این محصوالت مهم از جمله ریل نداشته

 باشیم .

زرندی در خصوص ضرورت عدم ورود شرکت 
های معدنی به حوزه صنایع پایین دســتی و 
تولید فوالد که منجر به بحــران تامین مواد 
اولیه برای تولید کنندگان بزرگ این صنعت 
شده است گفت : معادن نباید در حوزه هایی 
که با اشباع تولید مواجه هستیم ورود کنند و 
هر واحد فوالدی که ایجاد می شود باید تامین 

مواد اولیه برای آن تضمین شده باشد .
وی افــزود : بــرای ســرمایه گــذاری های 
جدیــد تاش مــی شــود که حلقــه های 
زنجیره فوالد در حــوزه یکدیگر ورود نکنند 
 تا شاهد این مشــکات در تامین مواد اولیه

 نباشیم .

تمجید معاون طرح و برنامه وزارت صمت از تولید ریل 
در ذوب آهن اصفهان

مرتضی شریفی: در جلسه ای که به مناسبت 
روز اقتصــاد مقاومتــی و کارآفرینی در محل 
دفتر رئیس سازمان فنی و حرفه ای شهرستان 
لنجان، برگزار شــد ،زمینه هــای همکاری و 
حمایت از هنرمندان صنایع دستی شهرستان 

بررسی گردید.
در این جلسه خاشعی رئیس مرکز فنی حرفه 
ای برادران و ســر کار خانم صدیقی مسئول 
مرکزفنی حرفه ای خواهــران ، ضمن تبیین 
پتانســیل های مراکز مذکور و کارورزان این 
مراکز ،زمینه های همکاری فی مابین را تبیین 
نمودند.پس از مذاکــرات صورت گرفته موارد 
زیر مورد تایید طرفین قرار گرفت و مقرر شد 
پی گیری های آتی جهت عملیاتی شدن آنها 

انجام پذیرد:
۱.انعقاد تفاهم نامه مشترک جهت همکاری 
متقابل جهت بهره برداری هنرمندان از فعالیت 

های مشترک این دو مجموعه.
۲.برنامه ریزی جهت برگزاری نمایشگاه ها و 
بازارچه های مشــترک با استفاده از پتانسیل 

های دو مجموعه
۳.شناسایی نیازهای آموزشی صنایع دستی و 

برگزاری دوره های مشترک 
۴.ایجاد هــم افزایی جهت بهــره مندی بهتر 
هنرمندان صنایع دستی شهرستان از فعالیت 

های دو مجموعه.
در پایان نیز با حضور مســئولین ،بازدیدی از 

کارگاه های موجود در این مراکز انجام شد.

حمایت مرکز فنی حرفه ای شهرستان لنجان از 
صنعتگران و هنرمندان صنایع دستی
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23 میلیارد ریال کاالی قاچاق 
در زرین شهر کشف شد

مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف شهرستان 
لنجان از کشف کاالی قاچاق به ارزش بیش از 

۲۳ میلیارد ریال در زرین شهر خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایمنا، غامرضا معظم حفظ 
اموال مردم را اولویت فعالیت های اتاق اصناف 
شهرستان لنجان دانست و اظهار کرد: بر اساس 
قانون، عرضه و فروش کاالهــای قاچاق جرم 
محسوب می شود، اما برخی اصناف دانسته یا 
ندانسته اقدام به خرید و فروش کاالهای قاچاق از 
مبادی غیرقانونی و حتی از مبادی قانونی بدون 

فاکتورهای الزم می کنند.
وی با بیان اینکه واحد بازرســی و نظارت اتاق 
اصناف شهرستان لنجان با برقراری گشت های 
مختلف دنبال جلوگیــری از فروش کاالهای 
قاچاق است، افزود: برای اجرای طرح جمع آوری 
کاالی قاچاق از بازار، گشت های متعدد بازرسان 
اتاق اصناف و همچنین گشت های مشترک در 
شهرستان لنجان برگزار می شود و با توجه به 
شرح وظیفه قانونی، در صورت مشاهده کاالی 
قاچاق برای متخلف تشکیل پرونده داده تا با وی 

برخورد قانونی شود.
مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف شهرستان 
لنجان با اشــاره به رویکرد مبــارزه با قاچاق 
کاالهای سامت محور، تصریح کرد: در گشت 
مشترک بازرسان اتاق اصناف و شبکه بهداشت 
و درمان شهرستان، با هدف نظارت بر رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی و مبارزه با عرضه 
کاالهای قاچاق از ۳ واحد صنفی در زرین شهر 
تعداد ۹۴ بسته لوازم آرایشی بهداشتی به ظن 
قاچاق کاال به ارزش بیش از ۲۳ میلیارد ریال 

کشف و ضبط شد.
وی با بیــان اینکه پدیده قاچــاق یک معضل 
اجتماعی اســت، اظهــار کرد: اتــاق اصناف 
شهرســتان لنجان بدون هیــچ اغماضی با 
متخلفان عرضه کاالی قاچاق برخورد قانونی 
خواهد کرد و در این مسیر شهروندان می توانند 
به دلیل نقش مهمی که در پیشگیری و مبارزه 
با قاچاق کاال در جامعه دارند ما را در این حوزه 

یاری کنند.
مدیر عامل هالل احمر اصفهان خبر داد:

امدادرسانی ۴ تیم هالل احمر 
اصفهان به زلزله زدگان 

سی سخت
هال احمــر  تیــم   ۴ امدادرســانی 
 اصفهــان بــه زلزلــه زدگان سی ســخت
مدیر عامــل جمعیت هال احمــر اصفهان 
آخرین وضعیت امدادرسانی در محدوده زلزله 
سی سخت استان کهکیلویه و بویراحمد و پادنای 
سمیرم را تشریح کرد.علی محمد هاشمی در 
گفت  وگو با خبرنگار ایمنا، در خصوص وضعیت 
امدادرسانی به زلزله سی سخت، اظهار کرد: در 
محدوده زلزله سی ســخت چهار تیم امدادی 
جمعیت هال احمر اصفهان در زمینه اسکان 
و تغذیه اضطراری فعالیت می کنند و در حال 
حاضر توزیع اقام امــدادی روزانه را بر عهده 
دارند و در مناطق کم برخوردار و دارای مشکل 

امدادرسانی ها به طور مداوم صورت می گیرد.

یک کارشناس مهدوی بیان کرد
 اعتکاف؛ فصل انس با امام زمان)عج(

»ظهور«؛ سرنوشت سازترین دعای معتکفان
حجت االسام ابراهیمی با بیان اینکه اعتکاف بهترین فرصت برای 
تمرین سبک زندگی عارفانه و عابدانه است، گفت: این ایام بهترین 
فرصت اســت که معتکف تعلقات خاطر را کنار گذاشته و با تعلق 
صرف به حضرت حجت)عج( راه را برای انتظار زمینه ساز هموار کند.
حجت االسام »محمد ابراهیمی« در گفت وگو با خبرنگار مهدویت 
و غدیر خبرگزاری شبستان اعتکاف را بهترین تمرین سبک زندگی 
عارفانه و عابدانه خواند و اظهار کرد: این فرصت سه روزه باعث می 
شود انسان از درگیری های زندگی فارغ شده و فقط دغدغه ارتباط 
با خدا را داشته باشد. ارتباطی که از مجرای نماز، روزه، ادعیه، ذکر 

و زیارات می گذرد.
کارشناس مرکز تخصصی مهدویت اضافه کرد: انسان در اعتکاف 
در بهترین زمان ها )ایام البیض( که از والدت امیرمومنان)ع( آغاز 
شده و به وفات حضرت زینب)س( ختم می شود و در بهترین مکان 
ها یعنی مسجد از روزمرگی ها فارغ شده و با انس و خلوت اوالً سال 
خود را بیمه و ثانیاً فرصت ارتباط و انس با امام عصر)عج( را برای خود 

فراهم می کند.
حجت االسام ابراهیمی با اشاره به آغاز مراسم اعتکاف با والدت 
امیرمومان)ع(، تصریح کرد: یکی از راه های ارتباط با امام عصر)عج(، 
دعاهای حضرت امیر)ع( است بویژه دعاهای حضرت)ع( درباره امام 
زمان)عج( مثل دعای قنوت ایشان که در آن به فرج امام عصر)عج( 
اشــاره می کنند و اهتمام به این دعا می توانــد حلقه وصل امام 

مهدی)عج( باشد.
وی درباره کارکردهای اعتکاف در ابعاد فردی و اجتماعی ســبک 
زندگی منتظرانه، بیان کرد: در بُعد فردی ادعیه، نماز و زیارات را با 
نیت توسل به امام عصر)عج( و سامتی و فرج ایشان فارغ از حوائج 
شخصی به جا آوردن به دستیابی به سبک زندگی منتظرانه کمک 

می کند.
این کارشــناس مهدوی اضافه کرد: در بعد اجتماعی هم در ایام 
اعتکاف می توان با قرائت جمعی دعــای فرج، دعای عهد، زیارت 
شریف آل یاسین و ... نوعی تجدید عهد و بیعت را با حضرت بقیه اهلل 
االعظم)عج( داشت و فرصت تطبیق سبک زندگی هامان با خواسته 
ها و منویات امام عصر)عج( را فراهم کرد. مهم آنکه این حس و حال 

به خانواده نیز منتقل می شود.
وی با بیان اینکه ادعیه به طور عام و دعــای فرج به طور خاص بر 
خودسازی تاکید دارند، ابراز کرد: انتظار فرج و ظهور منجی عدالت 
گستر، سبب می شود مشکات و معضات روحی اخاقی کم شود 
لذا در اعتکاف که فرصت خودسازی است می توان از طریق انس 
با امام عصر)عج( فرصت حداکثری را در زمینه رفع این مشکات 

فراهم کرد.
حجت االســام ابراهیمی تاکید کرد: انتظار فرج به عمل اســت 
همانطور که در روایات تاکید شده انتظار فرج بهترین اعمال است؛ 
این یعنی کسب فضایل و پرهیز از رذایل اخاقی؛ وقتی فرد معتکف 
تعلقات خاطر را کنار گذاشته و فقط به حضرت حجت)عج( تعلق 

خاطر می یابد، می تواند راه را برای انتظار زمینه ساز هموار کند.
حجت االســام ابراهیمی با بیان اینکه در روایات تصریح شــده 
»دعا مغز عبادت اســت«، خاطرنشــان کرد: همانطور که بدن 
بدون مغز کارایی ندارد، عبادات ما هم بــدون دعا کارایی و اثری 
را که باید، نخواهد داشــت، با دعا است که می توان اعضای پیکره 
ســبک زندگی را تنظیم و کنترل کرد. لذا در ایــام اعتکاف با دعا 
برای فرج و ســامتی امام عصر)عج( که برترین دعاها است می 
توان ســبک زندگی را دســتخوش تحوالت مثبت کرد. چراکه 
رهاورد این توســات و انس ها آراســتگی به صبر و حلم و دیگر 
 فضایل اخاقی اســت چیــزی که ســبک زندگــی منتظرانه 

به آنها نیاز دارد.

یا اباصالح)عج(تماس ها
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تحریف حافظه تاریخی مردم این بار با تغییر در ساختمان ها   
واکاوی دلیل تغییرات در گلستان شهدای اصفهان

هنوز پنج دهه هم از به شهادت رساندن آیت اهلل شمس آبادی 
نمی گذرد و مردم اصفهان به خوبی جنایات مهدی هاشمی 
در قبل و بعد از پیروزی انقاب اســامی را به خاطر دارند اما 
برخی تصمیمات این شــائبه را به وجود می آورد که افرادی 
سعی در تحریف حافظه تاریخی مردم اصفهان و فراموشی این 

جنایات دارند.
به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، انتشــار خبر تغییر 
ساختار ورودی اصلی گلستان شهدا اصفهان و انتقال ورودی 
گلستان شهدا از مقبره آیت اهلل شمس آبادی به سمت مقبره 
آیت اهلل طاهری شــائبه هایی را درخصوص تحریف و تطهیر 

برخی چهره های تاریخی ایجاد کرد.
شهرداری اصفهان در یک اقدام بحث برانگیز و جنجالی قصد 
انتقال ورودی اصلی گلستان شهدا اصفهان را از مکان کنونی 
به چند متر جلوتر یعنی ورودی مزار آیت اهلل طاهری به بهانه 
ظاهری کاهش هزینه ها دارد که این اقدام انتقادات و اعتراضات 

مردمی بسیاری را به دنبال داشته است.
تحریف حافظه تاریخی مردم با تغییر ساختمان ها

هنوز پنج دهه هم از به شهادت رساندن آیت اهلل شمس آبادی 
نمی گذرد و مردم اصفهان به خوبی جنایات مهدی هاشمی در 
قبل و بعد از پیروزی انقاب اسامی را به خاطر دارند اما برخی 
تصمیمات این شــائبه را به وجود می آورد که گویی افرادی 
سعی در تحریف حافظه تاریخی مردم اصفهان و فراموشی این 

جنایات دارند.
سیدمهدی هاشمی که در اصفهان متولد و برادر داماد آیت اهلل 
منتظری بود، شهریور ۱۳۶۵ دســتگیر و به اتهام قتل سید 
ابوالحسن شمس آبادی، شیخ قنبرعلی صفرزاده، عباسقلی 

حشمت و... اعدام شد.
حجت االسام احمد سالک، فرمانده سپاه پاسداران اصفهان در 
سال ۵۸ و مسؤول کمیته های انقاب اسامی در دهه ۶۰ که در 
پرونده سیدمهدی هاشمی به کمک آیت اهلل ری شهری رفته بود 
نیز در گفت وگو با خبرنگار فارس در اصفهان این تصمیم برای 
گلستان شهدا را محکوم کرد.وی در این گفت وگو با خبرنگار 
فارس در اصفهان اظهار داشت: شخصیت مهدی هاشمی از یک 
خانواده روحانی بود و پس از تحصیات به قم وارد شد و در قم 
فعالیت هایی را انجام داد.سالک افزود: هاشمی پس از پیروزی 
انقاب اسامی، تاش کرد به سپاه وارد شود و در نهضت های 
سپاه پاسداران حضور پیدا کرد؛ سابقه مهدی هاشمی این بود 
که با هرکسی که مخالف اندیشه اش بود، مقابله کرد و حتی تا 
پای قتل آن ها هم ایستاد؛ حشمت ها، حجت االسام قنبری، 

یک خانم و تعدادی دیگر را به شهادت رساند.
   اختالف بر ســر کتاب شــهید جاوید، مقدمه 

شهادت آیت اهلل شمس آبادی
فرمانده سپاه پاسداران اصفهان در سال ۵۸ ادامه داد: در مسأله 
کتاب شهید جاوید، یک مأمور ساواک گفت برای این کتاب 
اختافی در حوزه علمیه ایجاد کردم که تا ابد اصاح نخواهد 
شد و این مســأله مقدمه ای برای شــهادت مرحوم آیت اهلل 

شمس آبادی شد که رئیس حوزه علمیه قم بود.
 وی تصریح کرد: امروز قطب بیدارگری اســتان اصفهان در 
گلستان شهدا است که در آن جا رجال بزرگی همچون آیت اهلل 

شمس آبادی را داریم.
ســالک عنوان کرد: در تحوالتی که در گلســتان شهدا رخ 
می دهد، توصیه من به مســؤوالن بنیاد شهید و شهرداری 
و دیگر مسؤوالن این اســت که اجازه ندهید با تغییر سر در 
گلستان شهدا، موضوع مرحوم شمس آبادی تحت الشعاع قرار 
بگیرد.نماینده ادوار مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: نباید با 
این کار این باند قاتل که همه مردم اصفهان آن را می شناسند، 

تطهیر شوند.
وی با بیان اینکه ریشه این جنایات مهدی هاشمی، بیشتر التقاط 

فکری بود، افزود: ریشه این فکر هم از تفکرات آقای غروی بود، در 
اصفهان کتاب های او را مطالعه می کردند و نوع بیان و تفکراتش 
به همین صورت بود.سالک بیان داشت: من اسم این جریان را 
»جریان بی تابلو« گذاشتم و در شهادت مرحوم ردانی پور در 
تکیه نورباران اصفهان در حضور تمام علما و مردم شریف در 
شهادت ایشان سخنرانی کردم که نقش جریانات بی تابلو در 

کشور ما کجا است.
نماینده ســابق اصفهان در مجلس شــورای اسامی گفت: 
توصیه من به جوانان این است که تاریخ قبل و بعد از انقاب 
را در بعــد جریان های مختلف مانند نهضــت آزادی، حزب 
توده، چریک های فدایی خلق، انجمن حجتیه و... مطالعه کنند.

   هشدار امام خمینی به آیت اهلل منتظری درخصوص 
سیدمهدی هاشمی

وی با اشاره به اینکه امام خمینی )ره( در نامه خود به آیت اهلل 
منتظری راجع به همین سیدمهدی هاشمی هشدار دادند، 
افزود: امام دستوراتی به آقای ری شهری برای به دست آوردن 
اطاعات دادند که وقتی من شنیدم، بر خود تکلیف شرعی 

احساس کردم که اطاعات خود را در اختیار او قرار دهم.
سالک افزود: از ساعت ۸ صبح تا ۵ بعدازظهر در وزارت اطاعات، 
نامه های منحصر به فرد را در اختیار ایشان قرار دادم و یک شبکه 
را ترسیم کردم که از هند و فرانسه و قم و اصفهان و.. . در آن نقش 
داشتند.عضو شورای عالی مجمع نیروهای انقاب اصفهان 
گفت: برادر سیدمهدی هاشمی، داماد آیت اهلل منتظری بود که از 
طریق او وارد بیت آقای منتظری شد و واقعا صحبت هایش افراد 

را سحر می کرد و ذهن افراد را تحت تأثیر خودش قرار می داد.
وی عنوان کرد: مهدی هاشمی با نفوذ به بیت آیت اهلل منتظری 
توانسته بود به فردی تبدیل شــود که آقای منتظری خود را 

برایش فدا کرد و از او بسیار دفاع کرد.

سالک ابراز داشت: اگر تاریخ گذشته را مطالعه کنیم می بینیم 
که همیشه عده ای قلم به مزد، در داخل کشور تاریخ های انقاب 
را منحرف کردند و این جریان از زمان شــیخ فضل اهلل نوری 
و آیت اهلل کاشانی و شــهید مدرس فعال بودند و در زمان امام 
خمینی )ره( هم افرادی سعی داشتند که مسیر را منحرف کنند.
فرمانده سپاه پاسداران اصفهان در سال ۵۸ تصریح کرد: این افراد 
گاهی با کتابت کار خود را پیش می برند که مقام معظم رهبری 
نسبت به آن هشدار دادند که مراقب باشیم حفظ دستاوردهای 

انقاب در مسیر انحراف قرار نگیرد.
   تغییر ساختمان ها با هدف تطهیر افراد و تحریف 

تاریخ
وی  ادامه داد: اخیراً دیدند شاید در تاریخ نمی توانند دستی ببرند 
چون فیلم و اسناد آن موجود است بنابراین به تغییر ساختمان ها 

دست زدند.
سالک خاطرنشان کرد: وقتی از چارچوب زیبای گلستان شهدا 
اصفهان وارد می شویم، در سمت راست شهید آیت اهلل اشرفی 
اصفهانی، شهید آیت اهلل شمس آبادی و مقابل خود شهدای 

کردستان و شهید میثمی ها و... را می بینیم.
نماینده سابق اصفهان در مجلس شورای اسامی گفت: تغییر 
این ساختار و فاصله انداختن میان عادت مردم، مشکاتی را از 
نظر فکری به وجود می آورد، خود به خود هنگامی که مردم به 
مزار آیت اهلل شمس آبادی می روند می پرسند که چرا و به دست 

چه کسی ایشان به شهادت رسیدند.
وی تصریح کرد: نباید اجازه دهیم که این اتفاقات رخ دهد و 
حتی این ساختمان ها میراث فرهنگی ما هستند و نباید ضربه 
بخورد؛ توسعه دادن گلستان شهدا عالی است اما بنیاد شهید، 
میراث فرهنگی و شــهرداری و مسؤوالن مربوطه باید به این 

مسائل دقت کنند.
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۱-رونوشت آگهی حصروراثت /م/الف۱۰9688۴
آقای فرشــید ایران پور مبارکه فرزند محمد علي دارای شماره شناسنامه 
۵۴۱۹۸۶۲۷۱۹ و بشرح دادخواست مطروحه به کاسه پرونده ۱۶۵۱/۰۰ 
این شورا درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شــادروان محمدعلي ایرانپور مبارکه  فرزند رحیم به شــماره شناسنامه 
۵۴۱۹۰۷۳۵۱۱ و درتاریخ ۹۷/۱۰/۱۱ دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به ردیف های جدول ذیل 
:)۱(همایون ایران پور به ش م۵۴۱۹۱۵۱۸۳۹ )۲(فریدون ایران پور به ش 
م۵۴۱۹۱۶۵۱۲۰ )۳(فرشید ایران پور به ش م۵۴۱۹۸۶۲۷۱۹ )۴(مریم 
ایرانپور به ش م۱۱۶۰۰۳۲۶۱۰  وهمگی فرزندان متوفی )۵(نصرت دهقاني 

فرزند حسین به ش م۵۴۱۹۴۰۶۷۶۴ همسر متوفي
اینک باانجام تشــریفات مقدماتی،درخواســت مزبوررایک نوبت آگهی 
مینمایدتاهرکسی اعتراضی داردیاوصیتنامه ای ازمتوفی نزداومیباشدازتاریخ 
نشراین آگهی ظرف مدت یک ماه به این شوراتقدیم نماید،درغیراینصورت 

گواهی صادرخواهدشد .
احمدرضاعلیرضایی

رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختاف شهرستان مبارکه
2-رونوشت آگهی حصروراثت /م/الف۱۰96922

آقای سید محمد شریفیان مبارکه فرزند سیدحسن دارای شماره شناسنامه 
۵۴۱۹۱۶۹۶۴۹ و بشرح دادخواست مطروحه به کاسه پرونده ۱۶۲۷/۹۹ این 
شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
زیبا ایرانپور مبارکه فرزند حسینعلي به شماره شناسنامه ۵۴۱۹۰۵۳۷۰۵ و 
درتاریخ ۸۹/۱/۱۰ دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصراست به ردیف های جدول ذیل :)۱(جال شریفیان 
مبارکه به ش م۵۴۱۹۱۳۰۱۵۷ )۲(ســیدمحمد شریفیان مبارکه به ش 
م۵۴۱۹۱۶۹۶۴۹ )۳(سیدجواد شریفیان مبارکه به ش م۵۴۱۹۱۳۷۱۵۱ 
)۴(زهرا شریفیان مبارکه به ش م۵۴۱۹۱۲۰۲۰۸ )۵(پري دخت شریفیان 
مبارکه به ش م۵۴۱۹۱۰۵۲۲۵ )۶(اشرف السادات شریفیان مبارکه به ش 
م۵۴۱۹۰۸۷۵۶۱  )۷(سید حسین شریفیان مبارکه به ش م۵۴۱۹۰۸۴۱۵۵ 
)۸(تقي شریفیان مبارکه به ش م۵۴۱۹۰۸۵۶۹۶ )۹(زهره شریفیان مبارکه 

به ش م۵۴۱۹۱۱۱۲۶۸ )۱۰(فروغ شریفیان مبارکه به ش م۵۴۱۹۰۷۹۳۵۶ 
)۱۱(سید جمشید شریفیان مبارکه به ش م۵۴۱۹۰۹۹۷۹۹ وهمگی فرزندان 
متوفی و سیدحسن )۱۲(سیدحسن شریفیان مبارکه فرزند سیدمصطفي به 

ش م۵۴۱۸۶۴۹۹۸۱ همسر متوفي
اینک باانجام تشــریفات مقدماتی،درخواســت مزبوررایک نوبت آگهی 
مینمایدتاهرکسی اعتراضی داردیاوصیتنامه ای ازمتوفی نزداومیباشدازتاریخ 
نشراین آگهی ظرف مدت یک ماه به این شوراتقدیم نماید،درغیراینصورت 

گواهی صادرخواهدشد .
احمدرضاعلیرضایی

رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختاف شهرستان مبارکه
3-رونوشت آگهی حصروراثت /م/الف۱۰9692۴

آقای سید محمد شریفیان مبارکه فرزند سیدحسن دارای شماره شناسنامه 
۵۴۱۹۱۶۹۶۴۹ و بشرح دادخواست مطروحه به کاسه پرونده ۱۶۲۷/۹۹ 
این شورا درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان سیدحسن شــریفیان مبارکه فرزند ســیدمصطفي به شماره 
شناسنامه ۵۴۱۸۶۴۹۹۸۱ و درتاریخ ۹۲/۶/۱۱ دراقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به ردیف های جدول 
ذیل :)۱(جال شریفیان مبارکه به ش م۵۴۱۹۱۳۰۱۵۷ )۲(سیدمحمد 
شریفیان مبارکه به ش م۵۴۱۹۱۶۹۶۴۹ )۳(سیدجواد شریفیان مبارکه 
به ش م۵۴۱۹۱۳۷۱۵۱ )۴(زهرا شریفیان مبارکه به ش م۵۴۱۹۱۲۰۲۰۸ 
)۵(پري دخت شریفیان مبارکه به ش م۵۴۱۹۱۰۵۲۲۵ )۶(اشرف السادات 
شریفیان مبارکه به ش م۵۴۱۹۰۸۷۵۶۱  )۷(سید حسین شریفیان مبارکه 
به ش م۵۴۱۹۰۸۴۱۵۵ )۸(تقي شریفیان مبارکه به ش م۵۴۱۹۰۸۵۶۹۶ 
)۹(زهره شــریفیان مبارکه به ش م۵۴۱۹۱۱۱۲۶۸ )۱۰(فروغ شریفیان 
مبارکه به ش م۵۴۱۹۰۷۹۳۵۶ )۱۱(سید جمشید شریفیان مبارکه به ش 

م۵۴۱۹۰۹۹۷۹۹ وهمگی فرزندان متوفی 
اینک باانجام تشــریفات مقدماتی،درخواســت مزبوررایک نوبت آگهی 
مینمایدتاهرکسی اعتراضی داردیاوصیتنامه ای ازمتوفی نزداومیباشدازتاریخ 
نشراین آگهی ظرف مدت یک ماه به این شوراتقدیم نماید،درغیراینصورت 

گواهی صادرخواهدشد .

احمدرضاعلیرضایی
رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختاف شهرستان مبارکه

۴-رونوشت آگهی حصروراثت /م/الف۱۰97۱52
خانم مونس ابوطالبي کرکوندي فرزند احمد دارای شــماره شناســنامه 
۵۴۱۹۷۴۳۱۳۲ و بشرح دادخواست مطروحه به کاسه پرونده ۱۶۱۹/۹۹ 
این شورا درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شــادروان احمد ابوطالبي کرکوندي فرزند عبدالعلي به شماره شناسنامه 
۵۴۱۸۹۸۶۰۹۰ و درتاریخ ۹۹/۹/۱۵ دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به ردیف های جدول ذیل 
:)۱(سهراب ابوطالبي کرکوندي به ش م۵۴۱۸۹۸۷۳۵۶ )۲(علیرضا ابوطالبي 
کرکوندي به ش م۵۴۱۹۶۱۳۲۹۸ )۳(لطفعلی ابوطالبي کرکوندي به ش 
م۵۴۱۸۹۸۸۵۷۳ )۴(مهرانگیز ابوطالبي کرکوندي به ش م۵۴۱۹۴۸۳۷۵ 
)۵(دلبر ابوطالبي کرکوندي به ش م۵۴۱۸۹۸۶۷۷۵ )۶(صغري ابوطالبي 
کرکوندي به ش م۵۴۱۸۹۸۸۸۸۳ )۷(ایــران ابوطالبي کرکوندي به ش 
م۵۴۱۸۹۸۹۵۹۶ )۸(مونس ابوطالبي کرکوندي به ش م۵۴۱۹۷۴۳۱۳۲   
وهمگی فرزندان متوفی )۹( فرنگیس ابوطالبي کرکوندي فرزند عبداله به ش 

م۵۴۱۹۲۸۶۸۶۶ همسر متوفي
اینک باانجام تشــریفات مقدماتی،درخواســت مزبوررایک نوبت آگهی 
مینمایدتاهرکسی اعتراضی داردیاوصیتنامه ای ازمتوفی نزداومیباشدازتاریخ 
نشراین آگهی ظرف مدت یک ماه به این شوراتقدیم نماید،درغیراینصورت 

گواهی صادرخواهدشد .
احمدرضاعلیرضایی

رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختاف شهرستان مبارکه
رونوشت آگهی حصروراثت /م/الف۱۰97۱7۰

۵-آقای حســین فتحي احمدآبادي فرزند قلي دارای شماره شناسنامه 
۱۱۱۲۰۹۰۹۱۶ و بشرح دادخواست مطروحه به کاسه پرونده ۱۶۵۲/۹۹ 
این شورا درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شــادروان قلي فتحي احمدآبادي فرزند میرزاکریم به شماره شناسنامه 
۵۴۱۹۴۹۸۵۴۵ و درتاریخ ۹۹/۹/۳ دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به ردیف های جدول ذیل 

:)۱(احمدرضا فتحي احمدآبادي به ش م۱۱۱۱۸۴۰۰۹۱ )۲(حسین فتحي 
احمدآبادي به ش م۱۱۱۲۰۹۰۹۱۶ )۳(افسانه فتحي احمدآبادي به ش 
م۱۱۱۰۵۰۳۷۳۳ )۴(کبري فتحي احمدآبادي به ش م۵۴۱۹۸۰۲۵۱۱ )۵(
زهرا فتحي احمدآبادي به ش م۱۱۱۲۰۸۷۲۰۶ )۶(زهره فتحي احمدآبادي 
بــه ش م۱۱۱۲۰۸۷۲۱۴  وهمگی فرزندان متوفــی )۷(فاطمه کریمي 

اححمدآبادي فرزند محمدحسین به ش م۵۴۱۹۵۲۶۷۳۵ همسر متوفي
اینک باانجام تشــریفات مقدماتی،درخواســت مزبوررایک نوبت آگهی 
مینمایدتاهرکسی اعتراضی داردیاوصیتنامه ای ازمتوفی نزداومیباشدازتاریخ 
نشراین آگهی ظرف مدت یک ماه به این شوراتقدیم نماید،درغیراینصورت 

گواهی صادرخواهدشد .
احمدرضاعلیرضایی

رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختاف شهرستان مبارکه
6-رونوشت آگهی حصروراثت /م/الف۱۰97236

آقای مجتبي خواجه طالخونچه فرزند بهرام دارای شــماره شناســنامه 
۵۴۱۹۶۰۹۷۶۲ و بشرح دادخواست مطروحه به کاسه پرونده ۱۶۴۶/۹۹ این 
شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
بهرام خواجه طالخونچه فرزند نوروزعلي به شماره شناسنامه ۵۴۱۸۹۰۷۶۴۶ 
و درتاریخ ۹۰/۱۲/۲۹ دراقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته و ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصراست به ردیف های جدول ذیل :)۱(عطاءاله 
خواجه طالخونچه به ش م۵۴۱۹۴۳۰۸۹۴ )۲(اکبر خواجه طالخونچه به ش 
م۵۴۱۹۴۹۹۱۲۶ )۳(مجتبي خواجه طالخونچه به ش م۵۴۱۹۶۰۹۷۶۲ )۴(
محسن خواجه طالخونچه به ش م۵۴۱۹۶۵۷۶۴۳ )۵(مینا خواجه طالخونچه 
به ش م۵۴۱۹۵۷۳۸۵۷ )۶(زهره خواجه طالخونچه به ش م۵۴۱۹۴۵۳۵۹۲  
وهمگی فرزندان متوفی )۷(منیره خواجه طالخونچه فرزند حســن به ش 

م۵۴۱۹۲۴۹۴۵۶ همسر متوفي
اینک باانجام تشــریفات مقدماتی،درخواســت مزبوررایک نوبت آگهی 
مینمایدتاهرکسی اعتراضی داردیاوصیتنامه ای ازمتوفی نزداومیباشدازتاریخ 
نشراین آگهی ظرف مدت یک ماه به این شوراتقدیم نماید،درغیراینصورت 
گواهی صادرخواهدشد . احمدرضاعلیرضایی - رئیس شعبه اول حقوقی 

شورای حل اختاف شهرستان مبارکه

آگهی فقدان مدرك تحصیلی 
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب عباس فرزندی 
فرزند جمشید به شماره شناســنامه – صادره 
از مبارکه در مقطع کارشناســی  رشته مکانیک 
ساخت و تولید صادره ازواحد دانشگاه نجف اباد با 
شماره ۱۳۹۷۱۵۰۰۰۵۳۹مفقود گردیده است و  
فاقد اعتبار می باشد . از یابنده تقاضا می شود اصل 
مدرک را به دانشگاه ازاد اسامی واحد نجف اباد 

ارسال نماید . 

اطالعیه
 با ســام و احترام اینجانب عبدالرسول  عبدیان 
مبارکه  با کد ملی ۵۴۱۹۱۷۴۳۷۵دارنده پروانه 
واحد گوساله پرواری به ظرفیت ۴۰ راس به شماره 
مجوز نوسازی ۵۷۰۲/۱۳مورخ ۱۳۸۲/۹/۱ضمن 
اعام مفقود شدن آن بدین وسیله ساقط شدن 

اعتبار پروانه مذکور را اعام می نمایند 
عبدالرسول عبدیان مبارکه
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دکتر صالحی:
پروژه های پارک لجستیک و بذر خودکفایی در 

مبارکه نیازمند حرکت جهادی است
نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسامی گفت: به ثمر رسیدن 
پروژه های پارک لجستیک و بذر خودکفایی در شهرستان مبارکه نیازمند حرکت 
جهادی و منسجم است تا در این شرایط کشور و منطقه به نتیجه الزم برسیم و 
ضمن حمایت از مسئوالن، باید ماهانه گزارشی از روند فعالیت ها در این زمینه 

داشته باشیم.
به گزارش پایگاه اطاع رسانی دفتر نماینده شهرستان مبارکه، جلسه کارگروه 
پارک لجستیک شهرستان مبارکه با حضور دکتر صالحی، فرماندار مبارکه، 

روسای ادارات صمت، راه و شهرسازی و ثبت اسناد شهرستان برگزار شد.
نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسامی در این جلسه گفت: 
پروژه ها را باید با توجه به نیاز، ظرفیت و اولویت های شهرستان به سه بخش 
زودبازده، میان مدت و بلندمدت برنامه ریزی کنیم و با توجه به شــرایط امروز 
کشور و شهرستان نیاز اســت که عمده توجهات بر روی پروژه های زودبازده 

گذاشته شود.
دکتر صالحی با توضیح اینکه شهرستان مبارکه نه تنها قطب صنعتی استان بلکه 
قطب صنعتی کشور است و مسئله پارک لجستیک از جهت استراتژیک برای این 
شهرستان مهم و حیاتی است، اظهار کرد: کشور در زمینه بذر مشکل زیادی دارد 
و خودکفایی در تولید بذر بحث مهم دیگری در شهرستان مبارکه است که شاهد 
هستیم حرکت پژوهشی بسیار خوبی در دانشگاه آزاد مجلسی انجام شده است.

وی افزود: امروز هفــت هکتار به صورت روباز در این پروژه زیر کشــت رفته و 
محصوالت آن برداشته شده است و در آینده نزدیک ۲۴ هکتار هم به صورت 
گلخانه ای به آن اضافه خواهد شد و این مجموعه نیاز به حمایت های زیادی دارد.

نماینده مبارکه در مجلس شورای اســامی خاطرنشان کرد: با پیگیری های 
الزم مشکل تأمین آب این پروژه در حال رفع شدن است اما در زمینه تسهیات 
مشکاتی دارند که امیدوار هستیم با همراهی مسئوالن استان رفع شود؛ این 
طرح اگر به اهداف خود برسد، راهگشای بسیار خوبی برای تأمین بذر مورد نیاز 

کشور خواهد بود.
وی ادامه داد: در این دو بخش باید همکاری نزدیکی با استانداری و دیگر مسئوالن 
استان داشته باشیم و بر همین اساس برنامه های بلندمدت که زمان زیادی نیاز 

دارد را در اولویت های بعدی شهرستان قرار  دهیم.
دکتر صالحی تأکید کرد: به ثمر رســیدن پروژه های پارک لجستیک و بذر 
خودکفایی در شهرستان مبارکه نیازمند حرکت جهادی و منسجم است تا در 
این شرایط کشور و منطقه به نتیجه الزم برسد؛ ضمن حمایت از مسئوالن، باید 

ماهانه گزارشی از روند فعالیت ها در این زمینه داشته باشیم.
وی با اشاره به وضعیت راه های مواصاتی شهرســتان مبارکه گفت: مبارکه 
شهرستانی صنعتی است و مسئوالن راهداری و حمل ونقل و راه و شهرسازی 
استان برای بهتر شدن وضعیت این راه ها به شهرستان مبارکه نگاه ویژه داشته 

باشند.

خبر وی ژه

 اجرای فاز دوم طرح 
»نویسندگی به قلم کتابداران« 

فــاز دوم طــرح »نویســندگی به قلم 
کتابداران« با هدف تشویق کتابداران به 
نوشتن و شکستن حصار ترس از نوشتن 

برگزار می شود.
رئیس اداره امور کتابخانه ها و سالن های 
مطالعه ســازمان فرهنگــی اجتماعی 
ورزشی شــهرداری اصفهان با بیان این 
خبر گفت: اطاعات در حقیقت داده هاي 
خاصه شده ای هستند که گروه  بندي، 
ذخیره، پاالیش، سازماندهي و تحلیل 

شده  تا بتوانند زمینه را روشن سازند. 
طیبه فاطمی افزود: اطاعات به منظور 
ایجاد درک روابط بین داده ها و خلق معنا 
به ایجاد زمینه نیازمند اســت، بنابراین 
اطاعات زمینه خود را خلق می کند و 
به کمک این زمینه می توان تا حدودی 

آینده را پیش بینی کرد.
وی تصریح کرد: وقتــی روابط الگویی 
میــان داده ها و اطاعات ایجاد شــود 
الگوها توانایی نمایــش دانش را دارند، 
بدیــن ترتیــب وقتــی که شــخصی 
توانایــی تشــخیص و درک الگوهــا و 
داللت هــای ضمنــی آن را داشــته 
 باشــد اطاعــات بــه دانــش مبدل

 می شود.
فاطمی با اشاره به اینکه زماني که افراد 
دانش خود را به اشــتراک مي گذارند، 
دانش هر یک افزایش مي یابد و از ترکیب 
دانش یک فرد با افراد دیگر، دانش جدید 
حاصل مي شود، گفت: در چرخه دانش، 
داده ها به اطاعات تبدیل می شــوند. 
اطاعات، دســت چین و تقویت شده 
و تبدیل به دانش می شــود. این دانش 
سپس به کار گرفته می شود و نتایج آن 

مستند می شود. 
رئیس اداره امور کتابخانه ها و سالن های 
مطالعه ســازمان فرهنگــی اجتماعی 
ورزشی شــهرداری اصفهان با اشاره به 
برگــزاری برنامه »نویســندگی به قلم 
کتابداران«، گفت: اهالی قلم اهل مطالعه 
اســت و نویســندگی پیش درآمدی 
برای مطالعه گســترده است. مدیریت 
دانش زمانی به منصه ظهور می رســد 
که محفوظات ذهنی بــه دانش عینی 

تبدیل شود. 
وی با اشــاره به اینکه دانش در یکی از 
محمل های اطاعاتی اعم از کتاب، مقاله 
و سخنرانی در اختیار مخاطب قرار می 
گیرد، تصریح کرد: برنامه »نویسندگی به 
قلم کتابداران« درصدد است تا شهامت 

مکتوب نــگاری را افزایش دهد چراکه 
در فرهنگ مکتوب مستندات و انتقال 
تجارب برای نسل های آتی فراهم می 

شود. 
وی با اشــاره بــه تغییــر محمل های 
اطاعاتی از الواح گلین تا فضای مجازی 
در ادوار تاریخ گفت: برنامه »نویسندگی 
به قلم کتابداران« در پــی جایگزینی 
فرهنگ شــفاهی بــه فرهنگ مکتوب 
است تا تجارب بشری به صورت مکتوب 
و مدون به نسل های بعدی منتقل گردد. 
فاطمی گریزی به تبعات روان شناختی 
نوشــتن هم داشــت و گفــت: یکی از 
روشهای درمانی روانی، نوشتن خاطرات 
و اندوه های گذشــته و از بین بردن آن 

است. 

وی افزود: تمام کتابخانه های وابسته به 
شهرداری در فاز دوم طرح »نویسندگی 
به قلم کتابداران« شرکت می کنند. در 
فاز اول این طرح یازده نفــر به مرحله 
نهایی رســیدند که درنهایت ســه نفر 
برگزیده شدند و در آیینی از آنها تجلیل 

شد. 
وی با اشاره به اینکه هدف از اجرای این 
برنامه تشــویق کتابداران به نوشتن و 
شکســتن حصار ترس از نوشتن است، 
خاطرنشان کرد: در این برنامه کتابداران 
دل نوشته و خاطرات و تجارب خود را از 
ســال های خدمت در کتابخانه ها ارائه 
می دهند و پس از ارسال آثار به دبیرخانه 
و داوری به بهترین آثــار جوایزی اهدا 

می شود. 

شهرداري کرکوند به استناد مجوز شــماره 99/358 مورخ 99/۱۰/2 شورای محترم 
اسالمی درنظر دارد یک باب منزل مسكونی به مساحت واقع در محله صفائیه ، محله 
۱۰8 را از طریق آگهی مزایده عمومی به فروش برساند. لذا ازکلیه متقاضیان دعوت 
می گردد جهت بازدید و تحویل پیشنهادات تاپایان وقت اداری مورخ 99/۱2/۱9  به سامانه  

setadiran.ir مراجعه و در مزایده شرکت  نمایند.
)هزینه آگهي برعهده برنده مزایده  مي باشد.(

آدرس: شهرستان مبارکه ، شهر کرکوند ، شهرداري کرکوند
تلفاکس: ۰3۱52382626

»آگهي مزایده عمومی نوبت دوم«

م/الف۱۰886۱۴محمود كفعمی- شهردار كركوند 

م/الف ۱۱۰۱28۱

آگهی  مزایده )چاپ اول(
شهرداری دیزیچه براساس مصوبه شورای محترم اسالمی شهر و بموجب ماده ۱3 ایین نامه مالی 
شهرداریها  در نظر دارد نسبت به   بهره برداری ) بصورت اجاره  ( بر اساس قیمت کارشناسی 
رسمی دادگستری موارد ذیل را به  اشخاص واجد شرایط و از طریق  مزایده واگذار و انعقاد 
قرارداد نماید . لذا شــرکت کنندگان  می توانند از تاریخ انتشار این آگهی تا روز  سه شنبه  
مورخه 99/۱2/26  به امور قراردادهای شهرداری مراجعه واسناد شرکت درمزایده را دریافت و 
همچنین قیمت پیشنهادی خود را تا روز  چهارشنبه مورخه 99/۱2/27   به دبیرخانه محرمانه 
)حراست ( شهرداری ارائه نمایند.الزم به ذکراست  شرکت کنندگان باید رعایت  قانون منع 

مداخله کارمندان دولت را بنمایند/.
بهره برداری بصورت اجاره مجموعه بین راهی-تفریحی فانووس شهر - جهت رستوران ،کافی 

شاپ ،و موارد مشابه واقع در بلوار امام رضا حد فاصل زاینده رود تا میدان والیت دیزیچه .
 واگذاری )بصورت اجاره ( حدود 2۰متر زمین واقع در بلوار جانبازان جهت کیوسک اغذیه 

فروشی  مطابق با نظر کارشناسی رسمی دادگستری

علی اكبر محمودی - شهردار دیزیچه

روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی زیبا شهر

تشکیل شورای مشورتی کودکان و 
 نوجوانان گامی 

جهت داشتن شهری پویا
دست اندرکاران شورای اجرایی شهر دوستدار کودک 
اصفهان، تشکیل شورای مشورتی کودکان و نوجوانان 
را گامی در جهت داشتن شــهری پویا با مشارکت 

کودکان و نوجوانان در مدیریت شهری می دانند. 
رئیس اداره فرهنگی ســازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشی شــهرداری اصفهان اظهار داشت: یکی از 
اقدامات اجرایی که در راستای تحقق شهر دوستدار 
کودک به آن اشاره شده، تشکیل شورای مشورتی 

کودکان و نوجوانان در شهر اصفهان است.
سیدصالح خشوعی هدف از تشــکیل این شورای 
مشورتی را مشــارکت کودکان و نوجوانان در امور 
شهری دانست و افزود: کودکان و نوجوانان ۹ تا ۱۸ 
ساله که مایل هستند عضو شورای مشورتی کودکان 
و نوجوانان شــهر اصفهان شوند تا هشتم اسفندماه 
 https://vcci.ir/cfc فرصت دارند، از طریق لینک

در این فراخوان ثبت نام کنند.
به گفته وی، این کودکان و نوجوانــان پس از درج 
مشخصات خود در فرم ثبت نام به چند سوال نیز پاسخ 
می دهند و پس از پایش اولیه داوطلبان، منتخبانی 
به عنوان کاندیدا انتخاب شــده و ســپس از طریق 
سامانه ای که اعام می شود رأی گیری آناین انجام 
شده و کودکان و نوجوانان به افراد موردنظر خود برای 
عضویت در شورای مشورتی کودکان و نوجوانان شهر 
اصفهان رأی می دهند و نمایندگان خود را انتخاب 
می کنند.رئیس اداره فرهنگی ســازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان ادامه داد: قرار 
است از هر منطقه از مناطق ۱۵گانه شهر اصفهان، دو 
نفر و همچنین یک نفر از منطقه ناژوان انتخاب شود 
و در نهایت شــورایی ۳۱ نفره از کودکان و نوجوانان 
اصفهان تشکیل شود. گفتنی است؛ اصفهان از سال 
۹۷ به عنوان پایلوت شهر دوستدار کودک انتخاب 
شــد. در این مدت شــهرداری اصفهان در اقدامی 
مشارکتی با سایر ذی نفعان گزارش وضعیت سنجی 
کودکان و برنامه اقدام اجرایی که شامل ۱۰ گام بود را 
تدوین کرد. نشان کاندیداتوری شهر دوستدار کودک 
یونیسف نیز ۱۴ بهمن ماه سال جاری در مراسمی 
با حضور رئیس دفتر یونیســف در ایران به اصفهان 

اهدا شد.

خبر ویژه
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7-رونوشت آگهی حصروراثت /م/الف1098307
آقای محمد یعقوبي فرزند علي اصغر دارای شــماره شناسنامه 
۵۴۱۹۸۷۷۹۷۱ و بشــرح دادخواســت مطروحه به کاســه 
پرونده ۱۶۶۰/۹۹ این شــورا درخواســت گواهی حصروراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان علــي اصغر یعقوبي 
دهنوي فرزند محمدعلي به شــماره شناسنامه ۶۳۳۹۸۱۳۳۱ 
و درتاریــخ ۹۹/۱۰/۲۲ دراقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی 
گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به ردیف های 
جدول ذیل :)۱(محمد یعقوبي دهنوي به ش م۵۴۱۹۸۷۷۹۷۱ 
)۲(محســن یعقوبي دهنــوي بــه ش م۱۱۶۰۰۸۱۶۵۴ )۳(
علــي یعقوبي دهنــوي بــه ش م۵۴۱۹۱۹۶۴۲۵ )۴(هاشــم 
یعقوبي دهنــوي به ش م۵۴۱۰۰۲۴۸۳۴ )۵(حســین یعقوبي 
دهنــوي بــه ش م۵۴۱۹۸۵۳۰۷۸ )۶(زهــره یعقوبي دهنوي 
بــه ش م۵۴۱۲۸۶۷۹۳۱ )۷(زهــرا یعقوبــي دهنــوي به ش 
م۵۴۱۹۲۰۷۵۵۹   وهمگی فرزندان متوفی )۸(عفت ســعیدي 

مبارکه فرزند امیرقلي به ش م۵۴۱۹۱۰۰۶۲۲ همسر متوفي
اینک باانجام تشــریفات مقدماتی،درخواست مزبوررایک نوبت 
آگهی مینمایدتاهرکسی اعتراضی داردیاوصیتنامه ای ازمتوفی 
نزداومیباشدازتاریخ نشــراین آگهی ظرف مدت یک ماه به این 

شوراتقدیم نماید،درغیراینصورت گواهی صادرخواهدشد .
احمدرضاعلیرضایی

رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختاف شهرستان مبارکه
رونوشت آگهی حصروراثت /م/الف۱۰۹۸۵۱۳

8-آقای حسین مختاري فرزند رسول دارای شماره 
شناسنامه 5۴19690861 

و بشــرح دادخواســت مطروحه به کاســه پرونده ۱۶۲۲/۹۹ 
این شــورا درخواســت گواهــی حصروراثت نمــوده و چنین 
توضیح داده که شــادروان رســول مختاري فرزنــد عباس به 
شــماره شناســنامه ۵۴۱۸۸۴۵۷۹۹ و درتاریــخ ۹۷/۱۲/۱۸ 
دراقامتــگاه دائمی خــود بدرود زندگــی گفتــه و ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصراســت بــه ردیف های جــدول ذیل 
:)۱(علي اکبــر مختاري دیزیچه بــه ش م۵۴۱۹۶۳۶۷۸۶ )۲(

حســین مختاري دیزیچه به ش م۵۴۱۹۶۹۰۸۶۱ )۳(محمد 
مختاري دیزیچه بــه ش م۵۴۱۹۷۶۰۷۳۸ )۴(فاطمه مختاري 
دیزیچه بــه ش م۵۴۱۹۸۱۶۸۷۳ )۵(زهرا مختــاري دیزیچه 
بــه ش م۵۴۱۹۹۲۵۴۰۰ )۶(مریــم مختــاري دیزیچه به ش 
م۵۴۱۹۵۵۴۹۶۸  وهمگــی فرزندان متوفــی )۷(صغرا یزداني 

دیزیچه فرزند علیمراد به ش م۵۴۱۸۸۴۴۲۳۷ همسر متوفي
اینک باانجام تشــریفات مقدماتی،درخواست مزبوررایک نوبت 
آگهی مینمایدتاهرکسی اعتراضی داردیاوصیتنامه ای ازمتوفی 
نزداومیباشدازتاریخ نشــراین آگهی ظرف مدت یک ماه به این 

شوراتقدیم نماید،درغیراینصورت گواهی صادرخواهدشد .
احمدرضاعلیرضایی

رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختاف شهرستان مبارکه
9-رونوشت آگهی حصروراثت /م/الف1099772

خانم صدیقه مختاري فرزند محمد دارای شــماره شناســنامه 
۵۴۱۹۳۳۶۳۲۴ و بشرح دادخواست مطروحه به کاسه پرونده 
۱۶۵۴/۹۹ این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان تیمور فعالي فرزند حیدرعلي به شماره 
شناســنامه ۵۴۱۹۲۳۹۵۱۵ و درتاریــخ ۹۹/۹/۱۵ دراقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثــه حین الفوت آن مرحوم 
منحصراست به ردیف های جدول ذیل :)۱(حمید فعالي به ش 
م۵۴۱۹۶۱۶۳۲۷ )۲(مجید فعالي به ش م۵۴۱۹۷۱۵۹۷۱ )۳(

حیدر فعالي بــه ش م۵۴۱۹۵۸۲۳۸۴ )۴(ســعید فعالي به ش 
م۵۴۱۹۶۹۸۶۸۴ )۵(مننصــور فعالي به ش م۵۴۱۹۵۶۱۵۵۱ 
)۶(پریا فعالي بــه ش م۵۴۱۹۷۵۲۹۷۲ )۷(فاطمه فعالي به ش 
م۵۴۱۹۶۴۰۳۴۱ )۸(مرضیه فعالي بــه ش م۵۴۱۹۹۱۵۴۰۵  
وهمگی فرزندان متوفی )۹(صدیقه مختاري فرزند محمد به ش 

م۵۴۱۹۳۳۶۳۲۴ همسر متوفي
اینک باانجام تشــریفات مقدماتی،درخواست مزبوررایک نوبت 

آگهی مینمایدتاهرکسی اعتراضی داردیاوصیتنامه ای ازمتوفی 
نزداومیباشدازتاریخ نشــراین آگهی ظرف مدت یک ماه به این 

شوراتقدیم نماید،درغیراینصورت گواهی صادرخواهدشد .
احمدرضاعلیرضایی

رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختاف شهرستان مبارکه
10-رونوشت آگهی حصروراثت /م/الف1099778

آقای حســین کریمي فرزند کریم دارای شــماره شناســنامه 
۱۲۸۹۲۲۹۶۶۱ و بشرح دادخواست مطروحه به کاسه پرونده 
۱۶۶۹/۹۹ این شــورا درخواســت گواهی حصروراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شــادروان کریم کریمي فرزند رمضانعلي 
به شــماره شناســنامه ۱۲۸۸۷۱۱۵۲۲ و درتاریخ ۹۵/۱۱/۱ 
دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفتــه و ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصراســت به ردیف های جــدول ذیل :)۱(ایران 
مرادي خولنجاني فرزنــد فیض اله بــه ش م۵۴۱۹۴۹۷۰۴۲ 
همسر متوفي )۲(زهرا شیخ زاده خولنجاني فرزند محمد به ش 
م۵۴۱۹۲۵۱۶۲۰ مــادر متوفي )۳(مریــم کریمي احمدآبادي 
بــه ش م۱۲۸۹۱۰۳۲۵۹ )۴(فاطمه کریمــي احمدآبادي به 
ش م۱۱۶۰۰۰۳۵۹۰۳ )۵(حســین کریمي احمدآبادي به ش 

م۱۲۸۹۲۲۹۶۶۱ وهمگی فرزندان متوفی
اینک باانجام تشــریفات مقدماتی،درخواست مزبوررایک نوبت 
آگهی مینمایدتاهرکسی اعتراضی داردیاوصیتنامه ای ازمتوفی 
نزداومیباشدازتاریخ نشــراین آگهی ظرف مدت یک ماه به این 

شوراتقدیم نماید،درغیراینصورت گواهی صادرخواهدشد .
احمدرضاعلیرضایی

رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختاف شهرستان مبارکه
11-رونوشت آگهی حصروراثت /م/الف1099911

آقای محســن بهرامي کرکوندي فرزند عبداله دارای شــماره 
شناســنامه ۵۴۱۹۷۲۶۶۶۱ و بشرح دادخواســت مطروحه به 
کاسه پرونده ۱۶۶۵/۹۹ این شورا درخواست گواهی حصروراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان سهیا بهرامي کرکوندي 

فرزند محمدعلي به شماره شناسنامه ۵۴۱۹۷۹۳۸۱۴ و درتاریخ 
۹۹/۸/۲۱ دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصراســت به ردیف های جدول ذیل :)۱(
رضا بهرامي کرکوندي به ش م۵۴۱۰۳۳۶۹۹۲ )۲(علی بهرامي 
کرکوندي بــه ش م۵۴۱۰۵۰۳۵۶۲  وهمگــی فرزندان متوفی 
و محسن)۳(محســن بهرامي کرکوندي فرزنــد عبداله به ش 
م۵۴۱۹۷۲۶۶۶۱ همســر متوفی )۴(فاطمه بهرامي کرکوندي 
فرزند عباس به ش م۵۴۱۹۳۴۱۴۳۳ مادر متوفی )۵(محمدعلی 
بهرامي کرکونــدي فرزند رجب بــه ش م۵۴۱۹۲۱۸۶۳۱ پدر 

متوفی
اینک باانجام تشــریفات مقدماتی،درخواست مزبوررایک نوبت 
آگهی مینمایدتاهرکسی اعتراضی داردیاوصیتنامه ای ازمتوفی 
نزداومیباشدازتاریخ نشــراین آگهی ظرف مدت یک ماه به این 

شوراتقدیم نماید،درغیراینصورت گواهی صادرخواهدشد .
احمدرضاعلیرضایی

رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختاف شهرستان مبارکه
12-رونوشت آگهی حصروراثت /م/الف1099913

آقای کرمعلی چوپانی فرزند بنیادعلی دارای شــماره شناسنامه 
۵۴۱۸۸۰۴۲۵۱ و بشرح دادخواست مطروحه به کاسه پرونده 
۱۶۱۵/۹۹ این شــورا درخواســت گواهی حصروراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شــادروان بنیاد علی چوپانی ده سرخی 
فرزند عباس به شماره شناســنامه ۵۴۱۸۷۹۵۶۳۵ و درتاریخ 
۹۲/۱۲/۱ دراقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته و ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصراســت به ردیف های جدول ذیل 
:)۱(حســن چوپانی ده ســرخی به ش م۵۴۱۹۴۰۸۴۷۳ )۲(
نجاتعلی چوپانی ده سرخی به ش م۵۴۱۹۴۱۵۴۳۷ )۳(کرمعلی 
چوپانی ده سرخی به ش م۵۴۱۸۸۰۴۲۵۱ )۴(عبدالعلی چوپانی 
ده ســرخی به ش م۵۴۱۹۴۹۶۶۰۷ )۵(فلک نــاز چوپانی ده 
ســرخی به ش م۵۴۱۹۳۳۰۶۵۲ )۶(احترام چوپانی ده سرخی 
به ش م۵۴۱۹۴۱۵۴۴۵ )۷(عصمت چوپانی ده ســرخی به ش 

م۵۴۱۹۵۲۳۲۲۱   وهمگی فرزندان متوفی )۸(بیگم قاراگوزلو ده 
سرخی فرزند علی مردان به ش م۵۴۱۸۸۰۲۰۱۱ همسر متوفی

اینــک باانجــام تشــریفات مقدماتی،درخواســت مزبوررایک 
نوبت آگهــی مینمایدتاهرکســی اعتراضــی داردیاوصیتنامه 
ای ازمتوفی نزداومیباشــدازتاریخ نشــراین آگهی ظرف مدت 
 یک ماه به ایــن شــوراتقدیم نماید،درغیراینصــورت گواهی

 صادرخواهدشد .
احمدرضاعلیرضایی

رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختاف شهرستان مبارکه
13-رونوشت آگهی حصروراثت /م/الف 166199

آقای مهــدی کبیری فرزنــد باقر دارای شــماره شناســنامه 
۵۴۱۸۷۳۷۸۴۸ و بشرح دادخواست مطروحه به کاسه پرونده 
۱۶۶۱/۹۹ این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان اقدس یزدانی باغملکی فرزند حسینقلی 
به شــماره شناســنامه ۵۴۱۹۲۵۷۴۹۱ و درتاریخ ۹۹/۹/۱۲ 
دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفتــه و ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصراســت به ردیف های جدول ذیل :)۱(مهدی 
کبیری بارچانی به ش م۵۴۱۸۷۳۷۸۴۸ )۲(محمدرضا کبیری 
به ش م۵۴۱۸۷۳۸۵۸۵ )۳(خورشــید کبیری بارچانی به ش 
م۵۴۱۰۰۸۵۶۰۴ )۴(فاطمه کبیری به ش م۵۴۱۹۵۴۲۸۰۳ )۵(

ناهید کبیری بارچانی به ش م۵۴۱۸۷۳۸۴۰۲ )۶(صدیقه کبیری 
بارچانی به ش م۵۴۱۱۸۷۳۸۴۱۰ )۷(لیلی کبیری بارچانی به 
ش م۵۴۱۹۷۴۰۲۰۶ )۸(مریم کبیری به ش م۱۱۱۱۸۱۵۰۷۰  

وهمگی فرزندان متوفی و باقر
اینک باانجام تشــریفات مقدماتی،درخواست مزبوررایک نوبت 
آگهی مینمایدتاهرکسی اعتراضی داردیاوصیتنامه ای ازمتوفی 
نزداومیباشدازتاریخ نشــراین آگهی ظرف مدت یک ماه به این 

شوراتقدیم نماید،درغیراینصورت گواهی صادرخواهدشد .
احمدرضاعلیرضایی

رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختاف شهرستان مبارکه

اصفهان- ایرنا- معاون سیاسی، امنیتی و 
اجتماعی استانداری اصفهان گفت: در زمان 
انتخابات از هرگونه مســائل اختاف برانگیز 
باید پرهیــز و فضای امید، نشــاط و همدلی 

ایجاد شود.
حیدر قاسمی روز شــنبه در حاشیه سومین 
جلسه ستاد انتخابات استان در گفت و گو با 
ایرنا افزود : باید اطلس انتخابات برای هر نهاد، 
بخش، حوزه  و کمیته ای تهیه و تدوین شود تا 
مسائل پیرامون برگزاری این رویداد سیاسی 

بهتر مدیریت شوند.
وی اظهارداشــت : با توجه به شرایط موجود 
بهداشت، سامت، امنیت و مشارکت اجتماعی 
در انتخابات باید مورد تاکید ویژه قرار بگیرد 

زیرا قالب های اساسی انتخابات هستند.
قاســمی با بیان اینکه هر انتخابات شــعار، 
چارچوب و قوانین خاصــی دارد، افزود: این 
شعار و چارچوب باید در راستای قانونمداری 

و بی طرفی باشد.
   لزوم فراهم شــدن بستر مناسب 

برگزاری انتخابات 
مدیرکل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات 
کشوری اســتانداری اصفهان گفت: در این 
جلسه کمیته های ستاد انتخابات گزارشی از 
عملکرد هفته گذشته ارایه و تاکید بر آموزش  
عوامل اجرایی در قالب اپلیکیشن، مجازی و یا 
حضوری صورت گرفت تا نسبت به برگزاری 

انتخاباتی قانونمند توجیه شوند.
علی اصغر رفیعی نژاد ادامه داد: همچنین در 
خصوص آماده ســازی و ایجاد بستر مناسب 
جهت برگزاری انتخابات در شهرســتان های 

استان بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

وی بیان کرد: براســاس تبصره سه ماده ۳۰ 
قانون انتخابات شورای اســامی، داوطلبان 
انتخابات هنگام ثبت نام باید گواهی عدم سو 
پیشــینه که تاریخ صدور آن بیش از سه ماه 

نباشد را ارائه کنند.

مدیرکل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات 
کشوری اســتانداری اصفهان تاکید کرد: از 
داوطلبان انتخابات درخواست می کنیم قبل 
از فرارسیدن زمان ثبت نام نسبت به دریافت 
گواهی عدم سوپیشینه اقدام کنند تا روزهای 

پایانی با ازدحام جمعیت مواجه نشوند.
وی خاطرنشــان کرد: ثبت نــام داوطلبان 
عضویت در شوراهای اسامی شهرها از ساعت 
هشــت صبح روز چهارشنبه ۲۰ اسفند سال 
جاری آغاز و تا ســاعت ۱۸ روز سه شنبه ۲۶ 

اسفند به مدت هفت روز ادامه دارد.
رفیعی نــژاد اضافه کرد: ثبت نــام داوطلبان 
عضویت در شــورای اســامی روســتاها و 
تیره های عشایری از ساعت هشت صبح روز 
دوشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ آغاز و تا ساعت 
۱۸ روز یکشنبه ۲۲ فروردین به مدت هفت 

روز ادامه خواهد داشت.
به گفته وی، هرگونه اقدام در ستاد انتخابات با 
توجه و رعایت پروتکل های بهداشتی صورت 
می گیرد و اقام بهداشتی برای ایام انتخابات 

تهیه و آماده سازی خواهد شد.
انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری، 
ششمین دوره شوراهای اسامی شهر و روستا، 
اولین میــان دوره یازدهمیــن دوره مجلس 
شورای اسامی و دومین میان دوره پنجمین 
دوره مجلــس خبرگان رهبــری ۲۸ خرداد 

۱۴۰۰ برگزار می شود.

معاون استاندار اصفهان:

برگزاری انتخابات 1۴00 نیازمند امید، نشاط و همدلی است
خطر عطسه کردن در هنگام 

رانندگی را جدی بگیرید 
گروه اجتماعی_ اصفهان - وقتی راننده ای مبتا 
به سرماخوردگی یا آلرژی فصلی، عطسه می کند 
چشمهایش برای چند ثانیه از مسیر برداشته می 
شود که این امر می تواند احتمال تصادف و برخورد 
را افزایش دهد. تحقیقات نشان می دهد که عطسه 
کردن در هنگام رانندگی می تواند به عنوان عامل 
موثری در وقوع تصادف محسوب شود. تحقیقاتی 
که در این خصوص صورت گرفته نشان می دهد، 
رانندگان در هنگام عطسه کردن حدود ۱۵ متر را 
با چشمان بسته طی می کنند که این مسئله خطر 
بروز تصادف را افزایش می دهد. این یعنی اگر با 
سرعت ۹۶ کیلومتر بر ساعت درحال رانندگی 
باشید و عطسه کنید، مســافت ۱۵.۵ متر را با 
چشمان بسته حرکت می کنید. و معلوم است که 
با ندیدن این مقدار مسافت، قطعاً حادثه ای برای 
شما رخ خواهد داد.سرما خوردگی نه تنها موجب 
می شود که رانندگان برای متوقف کردن اتومبیل 
خود زمان بیشتری نسبت به شرایط عادی سپری 
کنند، بلکه موجب می شود که راننده فاصله خود 
را با اتومبیل جلویی کم کرده و بیشتر خود را در 

معرض خطر تصادف قرار می دهد.
وقتی راننده ای مبتا به سرماخوردگی یا آلرژی 
فصلی، عطسه می کند چشمهایش برای چند 
ثانیه از مسیر برداشــته می شود که این امر می 

تواند احتمال تصادف و برخورد را افزایش دهد.
   دلیل بسته شــدن چشم ها هنگام 

عطسه کردن
دلیل بسته شدن چشم ها هنگام عطسه این است 
که پلک ها به عنوان بخشی از این واکنش به هم 
فشرده می شــوند، اما این یکی از رازهای بزرگ 
است که چرا این اتفاق می افتد. ما فکر می کنیم 
که این یک واکنش غیر ارادی است، مثل وقتی 
که پس از ضربه زدن به زانو پا تکان می خورد. می 
توانید چشم ها را ببندید وقتی که عطسه می کنید 
تا وارد چشم شما نشوند یا شاید چشم ها به این 
خاطر بسته می شود که در طول این واکنش غیر 

ارادی منقبض می شوند.
دانشمندان معتقدند که ما چشم ها را به خاطر 
محفاظت می بندیم. ممکن اســت از چشم ها 
در مقابل ذرات ریــز محافظت کنیم اما این می 
تواند تنها به این خاطر باشــد که عطسه نوعی 
بازتاب اســت که در آن مقدار زیادی از ماهیچه 
ها منقبض می شوند. محققان دقیقاً نمی دانند 
که چرا واکنش عطسه رخ می دهد، اما هر پیام 
عصبی به چشم ها می گوید بسته شوند احتماال 
از بخش ابتدایی مغز به نام مغزینه می آیند و این 
تنها سوزش بینی نیست که باعث عطسه می 
شود برخی افراد، احتماال به دلیل ژنتیک، واکنش 
نوری دارند که باعث می شود آن ها در پاسخ به 
نور ناگهانی و روشن عطسه کنند.افراد می توانند 
سعی کنند چشم هایشان را در طول عطسه باز نگه 
دارند و عاوه بر این، آن ها نباید نگران بیرون شدن 
مردمک چشم خود باشند اما هیچ مدرکی برای 
اثبات چنین ادعاهایی وجود ندارد. فشار آزاد شده 
از عطسه بسیار بعید است که باعث شود حتی 
اگر چشم باز باشد مردمک چشم بیرون بیاید.

در عوض، فشار فزاینده از یک عطسه شدید می 
تواند در رگ های خونی ایجاد شود، نه در چشم ها 
و یا ماهیچه های اطراف آن ها این افزایش فشار 
عروقی می تواند بــه پارگی مویرگ های خونی 
)رگ های خونی کوچک( منجر شود و زمانی پاره 
می شوند اغلب در چشم ها و یا روی صورت فرد 

دیده می شوند.

خبر ویژه

توقف هر گونه تخصیص و 
برداشت آب در حوضه زاینده 

رود
با حکم قضایی انجام شد

خوشحالی کشاورزان اصفهان از توقف پروژه 
بن- بروجن

دستگاه قضایی وزارت نیرو را محکوم کرد
بدنبال شــکایت نظام صنفی کشاورزی  و 
تشکل های کشــاورزی و زیست محیطی 
اســتان اصفهان و تعدادی از دوســتداران 
زاینده رود و فعالین محیط زیست،  دستگاه 
قضایی رای به توقف پروژه بن بروجن داد که 
مایه خوشحالی جامعه کشاورزان اصفهان 

شد .
به گزارش خبرنگار باخبرباش، مطابق بند 
۳ چهارمین جلســه هماهنگی حوزه آبریز 
زاینده رود ارجاعی از بند ۴ جلسه سیزدهم 
شورای عالی آب ، سقف تخصیص برداشت 
آب را برای اســتان چهار محال و بختیاری 
به میزان ۲۳۷ میلیون متر مکعب در سال 
تعیین کرده و منابع تامیــن این میزان اب 
مصرفی را طرح کوهرنگ ۲ و چشمه لنگان و 
خدنگستان و کوهرنگ ۳ تعیین نموده است 
و منابع تامین این میزان اب که در صورت 
کاهش آب انتقالی به زاینده رود از سامانه 
های فوق توزیع اب بیــن هریک از مصرف 
کنندگان اب مندرج در این بند متناسب با 

کاهش کاسته خواهد شد .
از مفاد مصوبه مذکور دو نکته قابل استناد 
است اول اینکه رقم ۲۳۰ میلیون متر مکعب 
سقف برداشــت اب اســتان چهار محال و 
بختیاری است و طرح های تامین اب مذکور 
در مصوبه به صورت کامل اجرا نشده است و 
لذاسقف فعلی برداشت ها بایستی به تناسب 

کاهش یابد.
در همین راستا وزارت نیرو به وظیفه خود 
مبنی بر شفاف ســازی مصارف آب در این 
حوضه عمل نکرده است همچنین با توجه 
به بند ۳ مصوبات ۲۴ جلســه شورای عالی 
آب نظــر وزارت نیرو در امــکان تامین اب 
برای طرح هایی در حال اجرا برای پرداخت 
خسارت مبنا قرار گرفته است و وزارت نیرو 
بایستی نســبت به جبران خسارت توقف 

اجرای طرح بن بروجن اقدام کنند .
و تا زمانی که به مــوارد مذکور عمل نکرده 
است اجازه  بارگذاری جدید ندارد بنابراین 
با رد دفاعیــات غیر موجــه خواندگان که 
خاف نص صریح مصوبات جلسات مذکور 
است این کمیسیون با اخذ نظریه مشورتی 
نمایندگان ســازمان جهاد کشاورزی و اب 
منطقه ای و مستندا به تبصره ۵ ماده واحده 
قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه 
بهره برداری مصــوب ۱۳ تیرماه ۸۹و ماده 
یک قانون توزیع عادالنــه آب حکم بر الزام 
خواندگان به اجرای مصوبات جلسات دهم و 
سیزدهم و بیست و چهارم شورای عالی آب 
و متوقف کردن هر گونه تخصیص و برداشت 
آب در حوضه زاینــده رود به ویژه عملیات 
پروژه بن بروجن تــا زمان تامین منابع آبی 

جدید صادر و اعام می گردد.
قاضی کمیسیون رسیدگی به امور اب های 
زیر زمینی اســتان اصفهان اعام کرد: رای 
صادره ظرف سه ماه اباغ قابل تجدید نظر 

در دیوان عدالت اداری خواهد بود.

فرهنگ
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معاون عمران شهری شهرداری اصفهان خبر داد:

کاهش زمان سفر و مصرف سوخت با اجرای سه گانه 
»تابان«، »آسمان« و پل »آفتاب«

معاون عمران شهری شهرداری اصفهان گفت: با 
ساخت سه پروژه خیابان های تابان، آسمان و پل 
آفتاب، زمان سفر به خصوص برای خودروهای 
سنگین با ۱۰ دقیقه کاهش مواجه خواهد بود که 
تاثیر چشمگیری در کاهش مصرف سوخت و در 

نتیجه آلودگی هوا دارد. 
به گزارش اداره ارتباطات رســانه ای شهرداری 
اصفهان، ایرج مظفر با اشــاره بــه بهره برداری 
رســمی از پروژه های پل آفتاب، خیابان های 
تابان و آسمان در هفته جاری اظهار کرد: خیابان 
آسمان که یکی از این طرح هاست، در ادامه بلوار 
فرزانگان از خیابان بعثت تا خیابان آیت اله غفاری 
را شامل می شود که دارای طول دو هزار و ۵۰۰ 

متر و عرض ۳۶ متر است. 
وی با بیــان اینکه از خیابان آیــت اله غفاری تا 
اتصال به رینگ چهارم در منطقه ۱۴ نیز دارای 
دو هزار و ۲۰۰ متر طول است، گفت: همچنین 
خیابان تابان، مســیر اتصال به رینگ چهارم را 
شامل می شود که دارای ۹۰۰ متر طول و ۷۶ تا 

۳۶ متر عرض است. 
   صرف 2۰۰ میلیارد تومان برای احداث 

خیابان های تابان و آسمان و پل آفتاب
معاون عمران شهری شهرداری اصفهان با اشاره 
به موقعیت جغرافیایی پل آفتاب نیز تصریح کرد: 

تقاطع آفتــاب در محل تقاطع بزرگراه شــهید 
اردستانی با حلقه حفاظتی اســت و پل آفتاب 
شــامل پلی بتنی با حدود پنج هــزار مترمربع 
مساحت است که چهار رمپ و لوپ را در برمی 

گیرد.   
وی با اشاره به اینکه پل آفتاب دارای ۲۵۰ هزار 

مترمربع سطح است، بیان کرد: همه گردش ها در 
این پل به صورت غیرهمسطح با استفاده از رمپ، 

لوپ و مسیرها انجام می شود.  
مظفر، هزینه آزادســازی خیابان های آسمان، 
تابان، محدوده پل آفتــاب در منطقه ۱۴ را ۷۰ 
میلیارد تومان عنوان و اظهار کرد: برای اجرای 

سه پروژه ۱۳۰ میلیارد تومان هزینه شده است 
که در مجموع بــرای آزادســازی و اجرا ۲۰۰ 

میلیارد تومان اعتبار تاکنون صرف شده است. 
وی زمان اجرای این طــرح ها را ۱۵ ماه از مدت 
آغاز پروژه دانست و گفت: هر سه پروژه در سال 
۹۷ آغاز شد و در سال ۹۸ در اختیار شهروندان 
قرار گرفت که در هفته جاری با حضور مسئوالن 

به صورت رسمی بهره برداری می شود.
معاون عمران شهری شــهرداری اصفهان تاثیر 
اجرای این طرح هــا را در کاهش آلودگی هوا و 
افزایش ایمنی تردد شهروندان بسیار مهم دانست 
و گفت: ترافیک خودروهای سنگین که در مسیر 
سه راه نقشینه و خیابان بعثت عبور می کردند، با 

احداث این سه پروژه حذف خواهد شد.   
وی اجرای این طرح ها را جزو خواسته های ۲۰ 
ســاله مردم مناطق همجوار پروژه ها دانست و 
افزود: با بهره بــرداری از این طرح ها، معضات 
چندین ساله حذف شد و مناطق ۱۴، ۱۰ و ۷ از 
بسیاری از مشکات ترافیکی نجات پیدا کردند.

مظفر اظهار کرد: با احــداث خیابان های تابان، 
آســمان و پل آفتاب زمــان ســفر ۱۰ دقیقه 
کاهش پیدا کرد کــه از نظر کارشناســان این 
میزان کاهش، تاثیرات زیادی در کاهش مصرف 

سوخت و در نتیجه آلودگی هوا خواهد داشت.
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چاپ : شاخه سبز 
نشانی پستی : اصفهان / مبارکه / صندوق پستی :8۴8۱5-
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از علی گفتن، نه در توان محدود ذهن های ماســت که راهی به 
افاک عظمت او نداریم و نه حتی در قدرت واژه ها که جرعه هایی 
از اقیانوس وجود او را به سطر آورند، ولی به رسم ادب، به آِز ثواب 
و به قصد خوشه چینی از خرمن بی کرانه وجودش، ظرف کوچک 
ادراکمان را زیر باران عظمت او گرفته ایم. این سطرهای ناچیز به 

این نیت نگاشته شده اند.
در گلبرگهای گذشته، به بهانه تولد آن مولود، شب قدر، شهادت 
ایشان و حتی صفحه های ثابت درس هایی از نهج الباغه برای این 
ایام، گلبرگ های بسیاری از معرفت گرد هم آمده اند. در این نوشته 

کوتاه، شبنمی به آن سبزه ها افزوده ایم.
   علی علیه السالم تجلی زیباترین ها

زیباترین والدت: شــرافت والدت در مهبط وحــی و فرودگاه 
فرشتگان الهی؛ یعنی کعبه، تنها، افتخار اوست. زیباترین نام: نام او 

از نام خدا مشتق شد؛ علی.
زیباترین معلم: در محضر برترین وجود هستی زانوی آموختن 

بغل گرفت؛ در مکتب رسالت.
زیباترین ایثار: در شب نیرنگ کفر باوران برای قتل پیامبر، او بود 

که شجاعانه شمشیرها را انتظار کشید.
زیباترین عبادت: غرق در بحر دلدادگی، بی خود از خود، تیر را 

این هنگام باید از پای او بیرون کشید.
زیباترین حماسه: بدر، احد، خیبر، خندق؛ کدام کس را یارای 

هماوردی با اوست.
زیباترین سخنان: سخنش فروتر از سخن خالق و فراتر از سخن 

مخلوق بود؛ برادر قرآن.
زیباترین شهادت: هنگام عشق بازی با خدا، در محراب بندگی!

   علی کیست؟
در نسل ابراهیم خلیل ریشه داشت. در خانه کعبه زاده شد؛ فضیلتی 
که نه پیش و نه پس از او، کسی در آن شریک نبود. در دامن نبوت 
رشد کرد. نخستین مسلمان شد؛ اولین مردی که به رسالت ایمان 
آورد. در روزهای سخت و پرآشوب، یاور اسام گشت. سایه ساری 
بود آرامش بخش، همراهی استوار و هم یاری فداکار. لیلۀ المبیت 
را او آفرید؛ در شب هجوم مشرکان برای قتل پیامبر در بستر ایشان 
آرمید. علی علیه الســام در بدر، ذوالفقار حماسه آفرین بود؛ در 
احد، سپر ستم زدا و در خندق، تمامی اسام که در برابر تمامی کفر 
ایستاد. علی از اهل بیت بود؛ همانان که از رِجس و شرک دور بودند 

و از تطهیر شدگان شمرده می شدند. علی علیه السام کسی است 
که خداوند درباره اش گفته است: »پیشوا و ولی شما، تنها خداست 
و پیامبر او و آنان که ایمان آوردند؛ همان ها که نماز را بر پا می دارند 
و در حال رکوع زکات می دهند.« علی علیه السام تفسیر این همه 

فضیلت است؛ مردی که فقط یک بار در تاریخ هستی ظهور کرد.
   جامع اضداد

از نکته های شگرف زندگانی حضرت علی علیه السام که شگفتی 
همه ژرف اندیشان حقیقت جو را برانگیخته است، بی کرانگی ابعاد 
وجودی آن حضرت در همه فضایل اخاقی اســت. امیر خاک و 
افاک، جامع صفاتی بود که همراهی و هم نشینی آنها در وجود 

یک فرد در باور آدمی نمی گنجد.
امام خمینی علیهم السام که در شناخت اهل بیت علیهم السام 
معرفتی بی مرز داشت، درباره این ویژگی امیرمؤمنان علی علیه 
السام می فرماید: »این علی همه چیز است؛ یعنی در همه ابعاد 
انسانیت درجه یک اســت، و لهذا هر طایفه ای خودشان را به او 
نزدیک می کنند و خاصیت هر طبقه را هم دارد. خاصیت قدرت 
ورزشــکارها را به طور وافی دارد. ... در عبادت، فوق همه عبادت 
کنندگان است. در زهد فوق همه زاهدهاست. در جنگ، فوق همه 
جنگ جویان هست. در قدرت، فوق همه قدرت ورزان هست و این 
یک اعجوبه ای اســت که جمع مابین متضاد با هم کرده است.« 
»]آن حضرت ]بعد از اینکه دست دو نفر دزد را قطع می کند، چنان 
نسبت به آنان عاطفه و محبت نشان می دهد و معالجه و پذیرایی 
می کند که مداحان حضرت می شــوند. یا وقتی می شنود ارتش 
غارتگر معاویه خلخال از پای یک زن اهل ذمه درآورده اند، به قدری 
ناراحت می شــود و عواطفش چنان جریحه دار می گردد که در 
نطقی می فرماید: اگر از تأثر این واقعه انسان بمیرد، قابل سرزنش 
نخواهد بود. با این همه عاطفه، روزی هم شمشیر می کشد و افراد 

مفسد را با کمال قدرت از پا در می آورد«.
   پرورش یافته عبداهلل اعظم

امام راحل که ضمیــری آمیخته با معرفت و روحــی نور گرفته 
از شــعاع خورشــیدی اهل بیت داشــت، نام و یاد حضرت علی 
علیه السام را با عشــق و حرارتی برآمده از صمیم جان می برد. 
امام خمینی رحمه اهلل درباره مقــام و منزلت حضرت علی علیه 
الســام می فرمود: »علی بن ابی طالب فقط بنده خدا بود و این، 
بزرگ ترین شاخصه اوســت که می توان از آن یاد کرد و پرورش 

یافته و تربیت شده پیامبر عظیم الشأن است و این از بزرگ ترین 
افتخارات اوست. کدام شــخصیت می تواند ادعا کند که عبداهلل 
اســت و از همه عبودیت ها بریده است، جز انبیای عظام و اولیای 
معظم که علی علیه السام ، آن عبد وارســته از غیر و پیوسته به 
دوست که حجب نور و ظلمت را دریده و به معدن عظمت رسیده 
است، در صف مقدم است، و کدام شــخصیت است که می تواند 
ادعا کند از خردســالی تا آخر عمر رســول اکرم صلی اهلل علیه و 
آله در دامن و پناه و تحت تربیت وحی و حامل آن بوده است جز 
علی بن ابی طالب که وحی و تربیت صاحب وحی در اعماق روح 
 و جان او ریشه دوانده. پس او به حق عبداهلل است و پرورش یافته

 عبداهلل اعظم است«.
ایمان حضرت علی علیه السام

فارغ از هر دو جهانم به گل روی علی 
از ُخم دوست، جوانم به َخم موی علی

طی کنم عرصه ملک و ملکوت از پی دوست 
یاد آرم به خرابات چو ابروی علی

امام خمینی رحمه اهلل که تجلی پارسایی اش هر چشم حقیقت بین 
را خیره می کرد، با شوری از سر شیدایی، ارجمندترین توصیف ها 
را در وصف موالی پرهیزکاران می آورد. امام درباره ایمان حضرت 
علی علیه السام می فرمود: »به خودشان قسم... اگر بشر پشت به 
پشــت یکدیگر دهند و بخواهند یک ال اله اال اهلل امیرالمؤمنین را 
بگویند، نمی توانند. ... به مقام علی بن ابی طالب قسم که اگر مایکه 
مقّربین و انبیای مرسلین، غیر از رسول خاتم که موالی علی و غیر 
اوست، بخواهند یک تکبیر او را بگویند، نتوانند. حال قلب آنها را 
جز خود آنها نمی داند کسی.« »شما شیعه همان هستید که می 
فرمود: اگر همه عالم در مقابل من بایســتند، تنها در مقابل همه 
می ایستم. آن ایمان است که او را آن طور در مقابل همه چیز می 
ایستاند. آن اخاص اوست. آن روحانیت و معنویت اوست و شما 

هم شیعه او هستید«.
    شرح شیدایی

ای نور چشم عاشقان،  ای شاه شاهان جهان، اهلل موالنا علی 
اهلل موالنا علی

دریای عّمان شبنمی،  خورشید باشد ذره ای از خاکدان کوی تو 
اهلل موالنا علی

موالنا جال الدین محمد بلخی مشهور به موالنا، از شاعران شیفته 

موال علی علیه السام است. او با نگاهی سرشار از عشق چونان شیعه 
ای شــیدا، معرفت و عمیقش را در ابیاتی ماندگار جاری دل های 

حقیقت بین می کند.
ای مرغ خوش الحان بخوان، اهلل موالنا علی 

تسبیح خود کن بر زبان، اهلل موالنا علی
مجموعه قرآن مدحتش، حمد و ثنا و عزتش 

نام بزرگی خدمتش، اهلل موالنا علی
موالنا در جایی دیگر و در غزلی مشهور با ردیف »آرزوست«، کسی 

را می جوید که عالمی او را ُجسته، ولی نیافته است:
گفت یافت می نشود جسته ایم ما 

گفت آن که یافت می نشود، آنم آرزوست
و در بیت دهم همین غزل آن »یافت ناشــدنی« را چنین معرفی 

می کند:
زین همرهان سست عناصر دلم گرفت 

شیر خدا و رستم دستانم آرزوست
مثنوی معنوی موالنا، مشحون است از حکایت هایی که موالنا با 
نگاهی ژرف تر به موال می نگرد و خواننده اندیشمند را به شنا در 

دریای معرفت علی وا می دارد.
   بگذار بگویند شیعه ام

اقیانوس بــی کران وجود علی علیه الســام ، غواصــان دانش و 
بینش را به تحیری شگرف واداشته است. هر کس دل به حکومت 
حکمِت علی سپرده، ستایشگر کمال او شده است. در میان انبوه 
این مّاحان معانی، اندیشمندان غیر مسلمان بسیارند و بی شمار 
که برخی از آنها حتی کتاب هایی درباره آن حضرت نگاشته اند. از 
جمع اینان پُولس سامه، شاعر مسیحی عرب زبان در کتاب خود 
با شــور و جذبه ای خالصانه آورده است: »ای ابوالحسن! شعر من 
در ساحل دریای تو سنگ ریزه ای بیش نیست. این شعر حماسی 
را بپذیر و از بهشــت جاوید به مردی ناتوان که قلمش را به نام تو 
شرف بخشیده است، بنگر.« ســامه در ابیات دیگری می گوید: 
»من شیفته دالوری، الهام، عدالت و اخاق پسندیده ام. آری، اگر 
علی، پیامبر نبود، ولی ُخلق او پیامبرانه اســت. این اشعاری است 
برای بهترین مردم پس از محمد صلی اهلل علیه و آله که آفرینش، 
انسانی چون او ندیده است.« سامه در اعتراض به هم کیشانی که 
به او خرده گرفته اند، می گوید: »اگر عشق ورزیدن به علی علیه 
السام و اهل بیت طاهرین و شوریدن بر ستم، شیعه گری است، 

آری من شیعه ام«.
   تو، خود، حدیث مفصل بخوان

برای شنیدن علی علیه السام ابتدا پای سفره سخن سعدی می 
نشینم:

جوان مرد اگر راست خواهی، ولی است 
کرم پیشه شاه مردان علی است

و بعد به لسان الغیب شیراز، حافظ اهل راز تفأل می زنم:
گر تشنه فیض رحمتی ای حافظ 
سرچشمه آن ز ساقی کوثر پرس

فردوسی، برایم قصه »اَنا َمدیَنُۀ الِْعلِْم َو َعلٌی بابُها« را می سراید:
که من شهر علمم، علّیم در است 

درست این سخن گفت پیغمبر است
مولوی از قصه رویارویی علی و عمر بن عبدود، پهلوان نامی عرب 

می گوید و از اخاص علی:
از علی آموز اخاص عمل 

شیر حق را دان منزه از دغل
از فراز قرن ها مــی گذرم و به عارف فرزانه، مّاهادی ســبزواری 

می رسم:
گویند که دم مرگ علی را بینی 
ای کاش که هر دمم مرگ بَُود

و من سرشــار از ذکر علی می شوم وقتی شــعر میرزا ابوالحسن 
طوطی همدانی را می شنوم:

بگو به صدق هر نفس، گرت دلی است منجلی 
علی علی علی علی، علی علی علی علی

وصف علی فراتر از ادراک واژه هاست و مجال ما همیشه کوتاه:
به پرده بود جمال جمیل عّزوجل 

علی شد آینه، »خیُر الکام قلَّ و دّل«
تو، خود، حدیث مفّصل  من از مفّصل این نکته، ُمجملی گفتم 

بخوان از این مجمل
بدگمان مباش

دیده از عیب خایق به  چون مگس، چند طلبکار جراحت باشی 
هنر باید داشت

ذهن و اندیشه تا هر وقت روشــن بنگرد، روشنی می بیند و اگر با 
پلیدی و بدگمانی هم ساز شود، همواره تیرگی حضور می یابد. این 
قانون هستی است که هر کس و هر چیز هر چند ناچیز و کم مقدار، 
هیچ گاه از نیکی تهی نیســت و همین مقدار برای خوب دیدن ما 
کافی است. برخاف نیک نگر که در پناه بصیرت زیست می کند 
و آرامشی مستمر دارد، بداندیْش در هراسی همیشگی است و با 
رنج موهوم باورهایش زندگی می کنــد. بدبینی از حمایت دلیل 
کم بهره است، ولی نیک نگریستن همواره دلیل های بسیار دارد. 
قرآن که کتاب زندگی آموز انسان هاست، ما را از بدگمانی بر حذر 
داشته است: »ای کسانی که ایمان آورده اید! از بسیاری از گمان 
ها بپرهیزید؛ چرا که بعضی از گمان ها گناه است.« )حجرات: ۱۲( 
امیر بیان، حضرت علی علیه السام نیز در بیانی راه گشا فرموده 
است: »تا برای نیک انگاری سخن دیگران، راه وجود دارد، به گفته 

آنان بداندیش نباش«.
   ِخرد خموشی

خموشی پیشه کن کز نطق، آفت هاست سالک را 
جرس، دایم زبان با رهزنان کاروان دارد

آنان که از گنج خرد بهره ای دارند، بی پــرده، پرده های گفتار را 
نمی َدرند و طای سکوت را به نقره سخن نمی فروشند؛ چرا که 
»سکوت، دوستی است که هرگز خیانت نمی کند.« سخن، معیار 
فهم و میزان درک انسان هاست. با سخن گفتن است که زوایای 
ضمیر آدمی رخ می گشاید، ِسّرها َســر باز می کند و رازها آشکار 
می شود. کم گویی و گزیده گویی چون ُدر، کیمیایی است گران 
قدر که اهل معرفت، مس وجود را با آن طای حکمت می کنند. 
از همین روست که امیر بیان می فرماید: »هرگاه عقل کامل شود، 

سخن کم می شود«.
   از بخیل در شگفتم

بخیل، ظالمانه بر نفس خویش ســتم می کند؛ چرا که در فقری 
خودخواسته قدم می زند و حسرت و ندامت می اندوزد. او زیستی 
چون فقیــران دارد و چونان ثروتمندان حســاب پس می دهد. 
دشواری های داشتن و نداشتن هر دو گریبان گیر اوست؛ از یک 
سوی پاسبان اندوخته هاســت و در هراس از دست دادن آنها و از 
دیگر سوی با ِخّستی که مبتاست، بی بهره از لذت ثروت، اندوه 
فقر را انبوه می کند. اگر فقیر، فقط ســختِی معیشت آزارش می 
دهد، دست کم از هراس حســاب دارایی در آخرت آسوده خاطر 
است، ولی خســیس هر دو را دارد. در حقیقت، فقیر آنچه را می 
خواهد، نمی تواند، ولی بخیل آنچه را مــی تواند، نمی خواهد. از 
این روســت که در اسام از بخل و ِخّســت به زشت ترین اخاق 
ها تعبیر کرده اند. موالی پرواپیشــگان که دســتانش همیشه 
جاری ســخاوت بود، می فرماید: »از بخیل در شگفتم؛ به سوی 
فقری می شــتابد که از آن می گریزد و ســرمایه ای را از دست 
می دهد که برای آن تاش می کند. در دنیا چون تهی دســتان 
 زندگی می کند، ولــی در آخرت چون ســرمایه داران محاکمه

 می شود«.
برای رسانه
زیرنویس

مبادا مرکب های آز، تو را بتازانند و به پرتگاه های هاکت اندازند.
با برادرت اندرز بی غرضانه گوی؛ خواه در نیکی باشد یا بازداشتن 

از ناپسند.
بدان هر که عیب خود را ببینــد، از پرداختن به عیب دیگران، باز 

می ماند.
هر که در پی راستی بکوشد، سبک بار شود.

آگاه باشید که هرکس بدون فرجام نگری، خود را در کارها افکند، 
با پیشامدهای رسوا کننده روبه رو شود.

عزت مؤمن، بی نیازی از مردم است.
مرد میانه رو، درویش نشود.

دعاکننده بی عمل چون تیرانداز بی زه باشد.
نیک بخت آن کس است که از سرگذشت دیگری پند آموزد.

با بی اعتنایی به کارهای پست، قدر خود را باال ببرید.
آدمی زاده، شبیه ترین چیز به ترازو است؛ یا با نادانی سبک شود یا 

به دانش، سنگین گردد.
چون چیزها به همسری یکدیگر در آمدند و مازم یکدیگر گشتند، 

تنبلی و ناتوانی به هم آمیختند و فقر از آن دو بزاد.

سالٌم علیكم
پدران واالمقام شــهید که درراه رضای معبود از بهترین سرمایه های خویش 
گذشتند و فرزندان عزیز خود را درراه خدمت به اسالم و نظام مقدس جمهوری 

اسالمی نثار نمودند، اسوه های ایثار و نمونه های برتر استقامت و فداکاری اند.
با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدسر افراز حاج کاظم خادمی درگذشت شادروان 

حاج حسن خادمی پدر شهید واال مقام  را خدمت شما تسلیت عرض نموده و 
ضمن عرض همدردی با شما خانواده محترم ، از پروردگار متعال علو درجات را برای  این 

عزیزسفر کرده و برای خانواده محترمتان صبر جمیل مسئلت می نماییم.
 ان شاء اهلّل روح بلند آن مرحوم در باالترین مراتب بارگاه قدسی با  سرور و ساالر شهیدان حضرت امام 

حسین علیه السالم محشور و همجوار گردد.

مصطفی رحيمی شهردار،   رئيس و اعضای شورای اسالمی زیباشهر

تکذیب جابه جایی ورودی گلستان شهدا اصفهان
رئیس کمیسیون اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسامی 
شــهر اصفهان گفت: بحث جا به جایی در ورودی گلستان شهدا 

مطرح نیست و هدف اصلی، ساماندهی اطراف این مکان است.
به گزارش خبرنگار ایمنا، پورمحمد شریعتی نیا امروز )یکشنبه( 
در یکصد و شصتمین جلسه علنی شورای اسامی شهر اصفهان 
اظهار کرد: اخیراً شایعاتی در رابطه با تغییر و جا به جایی ورودی 
گلستان شهدا شنیده شده اســت که این موضوع را تکذیب کرده 
و در طرح ساماندهی گلستان شهدای اصفهان اقدامی در رابطه با 

تغییر ورودی وجود ندارد.
وی افزود: این طرح برای گلســتان شــهدا اصفهان که به عنوان 
یکی از مقدس ترین زیارتگاه ها در بین مردم شــناخته می شود، 
در دســتورکار مدیریت شــهری قرار گرفته و در همین راســتا 
ساختمان های شــمالی، غربی و جنوبی گلزار شهدا برای احداث 
سالن فاخر گلستان شهدا و آزادسازی برای پارکینگ که جز برنامه 
ما نبود اما به دلیل نیاز زائران شــهدا این مهم اتفاق افتاده است 

خریداری شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسامی 

شهر اصفهان با بیان اینکه مسجد حجت ابن الحسن )عج( که در 
میان خانه های قدیمی محبوس بود که بافت پیرامون آن در طرح 
ســاماندهی احیا شــد، تصریح کرد: بحث جا به جایی در ورودی 
گلستان شهدا مطرح نیســت و تنها هدف، ساماندهی اطراف این 

مکان است.
وی تصریح کرد: ســالن گلســتان شــهدا قرار بود با همکاری و 
تأمین اعتبــار اســتانداری و بنیاد شــهید احداث شــود، اما با 
توجه به مشــکات اقتصــادی و تحریم ها ایــن همراهی محقق 
نشــد و مدیریت شــهری فعلی این موضوع را پیگیــری کرد تا 
 این ســالن فاخر تقدیم ایثارگــران و خانواده شــهدای اصفهان 

شود.
شریعتی نیا ادامه داد: فعاالن سیاســی، اجتماعی و مذهبی باید 
شیرینی چنین پروژه هایی که شادی و نشاط معنوی ایجاد می کند 
را با اطاعات دقیق، به کام سرمایه گذاران نظام و انقاب شیرین تر 
کنند؛ یقیناً حساســیت و دغدغه خانواده بزرگوار شهدا را درک 
می کنیم و به آن احترام می گذاریم و انجــام آن را بر خود واجب 

می دانیم.

بسم رب الشهدا و الصدیقین
خانواده محترم خادمی  و رحیمی

جعون
ه را

ا الی
هلل و ان

انا 

علی علیه السالم تجلی زیباترین ها


