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برگزاری جلسه هماهنگی ستاد گرامیداشت دهه 
فجر شهر کرکوند به ریاست امام جمعه محترم و به 

میزبانی شهرداری و شورای اسالمی شهر

معاون امور معادن شرکت فوالد مبارکه اصفهان:
شرکت های معدنی بزرگ به سرمایه گذاری در 

توسعۀ اکتشافات مكلف شوند

تقدیر پایگاه بسیج مسجد ثامن االئمه و جمعی از 
جوانان بسیجی شهر طالخونچه از 

شهردار این شهر

شهردار مبارکه خبر داد:
احداث ادامه بلوار 65 

متری سردار شهید بابایی و 
تكمیل فاز دوم رینگ 

ترافیكی شهر

تمجید وزیر اقتصاد 
ارمنستان از فعالیت های 
شرکت گلتاش در حوزه 

بهداشتی

85

تالشهای شبانه روزی شهرداری و شورای 
اسالمی شهرمجلسی برای شبانه روزی شدن 

درمانگاه  

بازدید عضو هیات مدیره و مدیر کل حمل و نقل و ترافیک 
شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید از شهر جدید 

بهارستان

ویتامین تورم یا افزایش قدرت خرید؟
افزایش یارانه ۴55۰۰ تومانی پس از ده سال کلیدخورد!
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افزایش یارانه ۴55۰۰ تومانی پس از ده سال کلیدخورد!
ویتامین تورم یا افزایش قدرت خرید؟ ســید کســری بابایی با اشــاره به اینکه شهرستان 

مبارکه با بیش از 30 هزار هکتار اراضی کشاورزی 
معــادل 5 و ســه دهم درصد از اراضی کشــاورزی 
اســتان اصفهان را داراســت، اظهار داشــت: این 
منطقه با دارابودن آب و هوای معتدل، قابلیت تولید 

انواع محصوالت کشاورزی را دارد.
وی افــزود: مجمــوع اراضــی زراعی شهرســتان 
مبارکه بالغ بر 17 هزار هکتار است که در سالهای 
نرمال آبی حدود 70 درصد این اراضی زیر کشــت 
محصوالت زراعــی مانندانواع غــات، حبوبات، 
محصــوالت علوفــه ای، جالیزی، انواع ســبزی 

وصیفی می رود.
109 هزار تــن محصوالت باغی تولیدی در 

مبارکه
مدیر جهاد کشــاورزی شهرســتان مبارکــه با بیان 
اینکه تولید ســاالنه محصوالت زراعی شهرستان 
مبارکــه در شــرایط عادی به حــدود 109 هزار تن 
می رســد، گفت: مجموع اراضی باغی شهرستان 
بالغ بر هزار و 200 هکتار اســت که عمدتا شــامل 
محصوالتــی ماننــد انــواع هلــو، شــلیل، انــار و 

محصوالت گلخانه ای است.
وی افــزود: مجموع تولیدات باغــی و گلخانه ای 
شهرستان مبارکه در شرایط عادی بالغ بر 64 هزار 

تن براورد می شود.
اشتغال 13 هزار نفر در بخش کشاورزی

بابایــی با اشــاره به اینکــه افراد شــاغل در بخش 
کشاورزی استان اصفهان حدود 13 هزار نفر است، 
گفت: از تولیدات شــاخص محصوالت کشاورزی 
شهرستان مبارکه می توان به شیرخام با تولید 100 
هزار تن در سال، گوشت مرغ با تولید بالغ بر 5 هزار 
تن در ســال، تخم مرغ 675 تن در ســال، گوشت 
قرمز با تولید دوهزار و 700 تن در سال و عسل یک 

وهفت دهم تن در سال اشاره کرد.
وی افزود: تولیدات گوشت بوقلمون در شهرستان 
مبارکه 240 تن در ســال براورد می شود و ماهیان 
زینتی با تولید 45 هزار قطعه در سال بخش دیگری 
از تولیدات محصوالت کشاورزی این منطقه است.

مدیرجهادکشاورزی شهرســتان مبارکه اشاره ای 
به تولید ســالیانه 69 هــزار و 300 تن محصوالت 
گلخانه ای در این شهرستان داشت و گفت: تولید 
سالیانه گندم در شهرستان مبارکه ده هزار تن و جو 

12 هزار تن درسال است.
اصالح الگوی کشت؛راه مقابله با کم آبی

وی بــا اشــاره به مشــکل کــم آبی و خشکســالی 
مداوم در دهه های اخیر گفت: ســعی شــده است 
تا محصوالت مقاوم با شرایط خشکسالی و سازگار 
در برنامه جایگزینی کشــت محصوالت قرار گیرد 
و اقدامات متناســبی در راســتای کاهــش اثرات 

خشکسالی تدوین و به مرحله اجرا گذاشته شود.

مسابقات انتخابی اردوی آماده سازی تیم ملی کوراش  
با حضــور 36 ورزشــکار از اســتان های چهارمحال 
بختیاری، خراســان رضوی، مازنــدران، اصفهان، 
گلستان، خراسان شمالی، تهران، یزد، کرمان و کیش 

در بجنورد برگزار شد.
این رقابت ها بین نفرات برتر مسابقات کشوری سال 
9۸ و چهار عنوان دار مسابقات جهانی 2019 برگزار 
شد که در پایان نفرات برتر موفق به کسب جواز حضور 

در اردوی آماده سازی شدند.
طبق برنامه اعان شده اردوی آماده سازی تیم ملی 
کوراش با منظور حضور در مسابقات داخل سالن آسیا 
از فردا دوشــنبه 15 دیماه با حضور حسین سعیدی، 
علی محمدی بریمانلو، محمد خسروی و رضا حاتمی 
در وزن 66- کیلوگرم، رضا پارساپور، بهمن واحدالهی 
و محمد محمدی بریمانلو در وزن 73- کیلوگرم، امید 
تیزتک، محمد رضا سعیدی، الیاس علی اکبری در 
وزن ۸1- کیلوگرم، مصطفی اسکندری، محمد نیک 
سرشت، میاد ایران پور و حامد رشیدی در وزن 90- 
کیلوگرم، ایراهیم قجر، جواد مرادی، مجتبی زمانیو 
جعفر پهلوان در وزن 90+ کیلوگــرم آغاز و تا روز 25 

دیماه ادامه خواهد یافت.
ایــن نفــرات باقــی زیر نظر رضــا مهنان بــه عنوان 
ســرمربی، محمد حسن مجلسی و قنبرعلی قنبری 
به عنوان مربیان تمرینات آماده سازی خود را پیگیری 
می کنند. انجمن کوراش با هدف انتخاب بهترین ها 
در صورت بهبودی شرایط کرونا اوایل اسفندماه یک 
دوره مسابقات مدعیان تیم ملی نیز برگزار خواهد شد.

تیم ملی کوراش اردیبهشــت مــاه 1400 بازی های 
داخل سالن آسیا را پیش رو دارد که تاکنون حضور 5 

وزن مردان در این بازی ها قطعی شده است.

مدیر جهاد کشــاورزی شهرســتان مبارکه گفت: در 
راســتای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی 
و جلوگیری از تغییــر کاربری غیرمجاز و بی توجهی 
صاحبان این واحد ها به اخطاریه های صادرشده، این 

تخریب صورت گرفت.
ســید کســری بابایی افزود: بیش از ۸0 واحد دارای 
حکــم قطعی قلع و قمع و احکام تبصــره 2 ماده 10 

هستند.
وی به کشــاورزان و مردم توصیه کرد قبل از هرگونه 
ساخت و ساز و خرید و فروش اراضی زراعی و باغی، 
با مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان هماهنگی و از 
معامله با افراد سودجو و دالالن زمین خودداری کنند.

اخبار رســیده از بهداشــت و درمان استان از این 
حکایــت دارد که ســطح رعایــت محدودیت ها و 
دســتورالعمل های بهداشــتی از جمله اســتفاده 
از ماســک نســبت به ماه گذشــته پایین  تــر آمده 
اســت. روزهای سرنوشت ســاز در مقابل کرونا از 
عادی انــگاری جوانــان، حضــور بی ماحظه در 
اماکن عمومی تا نگرانــی از ویروس جهش یافته 
انگلیســی در روزهایی کــه بیــم اوج گیری موج 
چهــارم کرونــا رو به افزایش اســت ایــن ویروس 
مرموز دست روی دست نگذاشته است و براساس 
اعام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از چهارم تا 
پنجم بهمن 125 مورد جدید مبتا شناسایی شده 
و از این تعداد 79 نفر با عائم حاد بستری شدند.

با عــادی انگاری عمــوم مردم و به ویــژه جوانان 
روزهای سرنوشت سازی را در پیش داریم روزهایی 
که اگر این ســطح از رعایت دستور العمل ها ادامه 
داشته باشد نتیجه ای جز بازگشت به دوران سیاه 

کرونا در انتظارمان نخواهد بود.
رئیس دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان با تاکید بر 
این که هنوز هیچ نشــانی از ویروس جهش یافته 
انگلیســی در استان مشاهده نشــده خبر افزایش 
12 درصدی مبتایان جوان را رســانه ای کرده و 
از خانواده ها خواسته مراقب حضور و تردد جوانان 
در مکان هــای پرتجمــع و ســهل انگاری آنها در 

رعایت دستورالعمل های بهداشتی باشند.
ســخنگوی ســتاد مقابله با کرونای ســپاه استان 
گفته این نهاد مردمی توانســته تاکنون 66 درصد 
از جمعیت اســتان را غربالگری کند و در مجموع 
229 هــزار فرد در معــرض مبتا بــه ویروس را 

شناسایی کند.

جلیل حقیقی رئیس اداره صنعت معدن تجارت شهرستان مبارکه ، گفت:با 
توجه به بازدیــد های به عمل آمده و مذاکرات انجام شــده در اتاق بازرگانی 
ظرف دو ماه آینده صادرات محصوالت این شرکت ها به کشور ارمنستان آغاز 

خواهد داشت.
خوشبختانه سفر وزیر اقتصاد ارمنستان به شهرستان مبارکه بسیار پربار بود. 
در این ســفر از شرکت های چیکا تولید کننده انواع غذاهای آماده ، شرکت 
گلتاش تولید کننده انواع شــوینده و شــرکت چینی زریــن تولید کننده انواع 
چینی آشــپزخانه و هتلی بازدید شد و پس از بازدید نیز طی نشست مشترک 
در اتاق بازرگانی استان ، مذاکرات بسیار خوبی در خصوص تسهیل صادرات 

محصوالت ، به کشور ارمنستان انجام شد.

مبارکه 5.3 درصد از اراضی 
کشاورزی اصفهان را داراست

ورزشكار مبارکه ای به 
اردوی تیم ملی کوراش 

راه یافت

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مبارکه
تخریب ۸ ویالی غیرمجاز 

در مبارکه

هشدارها برای خیز دوباره کرونا در 
اصفهان جدی تر شده است

مهندس حقیقی :
سفر وزیر اقتصاد ارمنستان برای شهرستان مبارکه مفید بود

ده سال از پرداخت یارانه های نقدی می گذرد و قرار است، در یازدهمین 
سال گویا با تصمیمات کمیته مصارف تبصره 14 کمیسیون تلفیق بودجه 
سال 1400 مجلس، به نوعی پرداخت یارانه ها به شیوه گذشته تغییراتی 
را داشــته باشــد. به عنوان مثال، 20 میلیون نفر از مردمی که صرفا در 
ســال جاری یارانه نقدی 45500 تومانی دریافت می کردند، قرار اســت 
میزان یارانه دریافتی شــان سال آینده دو برابر شود و به 91 هزار تومان 

در ماه برسد.
ده ســال از پرداخت یارانه های نقدی می گذرد و ســال آینده قرار است 
که این یارانه گویا با تصمیمات کمیسیون تلفیق بودجه تغییراتی را داشته 

باشد.
طرحــی که از آن به عنوان بزرگترین طرح اقتصادی ایران یاد می شــد 
و قرار بود تحولی عظیم در اقتصاد ایران ایجاد کند و در پنجمین ســال 
اجرای خود به پایان برســد اما همچنان اجرای آن ادامه یافته اســت و 
در پــاره ای از زمان به زعم مســئولین از آن بــه قصه پرغصه جمهوری 
اســامی و یا از شب پرداخت یارانه ها به شــب مصیبت عظمای دولت 

یاد شده است.
چرا طرح هدفمندی یارانه ها کلید خورد؟

در سال 13۸7 طبق بررسی های صورت گرفته، مشخص شد که تقریبًا 
70 درصد جمعیت کشور؛ تنها حدود 30 درصد از یارانه های پرداختی در 
کاال های مختلف را مصــرف می کردند و 30 درصد باقی مانده جمعیت 
هــم 70 درصــد از این یارانه هــا را مصرف می کردند. بــه همین منظور 
در دی ماه ســال 13۸7 محمود احمدی نژاد رئیــس دولت نهم الیحه 
هدفمنــدی یارانه ها را بــه مجلس برد. پس از ماه ها چالش بر ســر این 
الیحه، ســرانجام یک سال بعد یعنی در دی ماه 13۸۸ مجلس آن را به 
تصویب رســاند و در اردیبهشــت 13۸9 طرح هدفمندی یارانه ها در سه 
استان ایام، گیان و خراســان شمالی آزمایشی به اجرا درآمد. درست 
هفــت ماه بعــد از اجرای آزمایشــی، در 2۸ آذر مــاه 13۸9 این طرح به 

صورت جامع در کل کشور آغاز شد.
قرار بود یارانه 16 قلم کاال حذف شود

مطابــق با قانــون هدفمندی یارانه هــا، باید یارانه 16 قلم کاال شــامل 
بنزیــن، گازوئیــل، گاز مایع، گاز طبیعی، نفت کوره، نفت ســفید، برنج، 
روغن، قند و شــکر، شــیر، گنــدم، آب، برق، خدمات پســتی، خدمات 
هوایــی و خدمات زمینی طی 5 ســال )با آغاز از ســال 13۸9( به تدریج 
حــذف و به قیمت های جهانی عرضه می شــد. مقرر شــد که 50 درصد 
از درآمد هــای حاصل از هدفمندی یارانه هــا به صورت نقدی )45500 
تومان هر نفر( و غیرنقدی )ســبد کاال( به مــردم، 20 درصد به دولت و 

30 درصد به تولید پرداخت شود.
طبــق قانون در ســال 1394 مهلت اجرای پنج ســاله طرح هدفمندی 
یارانه ها به پایان رســید، اما هیچ گاه دولت نتوانست این طرح را متوقف 

کند.
از حــذف یارانه ثروتمندان و نوزادان تا اضافه شــدن یارانه 

معیشتی
نکته حائز اهمیت یارانه های نقدی این بود که هرگز ســهم تولید از این 
یارانه ها آن گونه که باید پرداخت نشد و بیشتر منابع حاصل از هدفمندی 

یارانه ها به پرداخت های نقدی به مشمولین اختصاص یافت.
از ســال 1394 به بعــد بار ها مجلس در قوانین بودجــه تصویب کرد که 
دولــت اقدام به حذف یارانــه ثروتمندان کند، اما در این ســال ها دولت 
بــه بهانه های مختلــف از جمله نبــود پایگاه های داده برای شناســایی 
ثروتمندان از این کار سر باز زد و از صف یارانه بگیران فقط تعداد اندکی 

کم شدند.
در عوض در ســال 1397 بــود که حذف یارانه نوزادان تازه متولد شــده 
ســر و صدای بسیاری به پا کرد و دولت ســعی کرد از این طریق اندکی 
از حجم صف یارانه بگیران کم کند که آن هم با فشــار های بســیار این 
موضــوع به روال عــادی خود بازگشــت و نوزادان هر چند بــا تاخیر در 

فهرست یارانه بگیران قرار گرفتند.
در آبــان ماه ســال گذشــته و با توجه بــه افزایش نــرخ بنزین اصطاح 
جدیدی با عنوان یارانه معیشتی وارد ادبیات اقتصادی ایران شد و برخی 

خانوار های ایرانی مشمول دریافت این یارانه شدند.
پس از آن و با شیوع ویروس کرونا یارانه های کرونایی یا کمک معیشتی 
هم به داســتان یارانه های نقدی افزوده شــد و حــاال برخی خانوار های 

ایرانی مشمول دریافت چند نوع یارانه شده اند.
تعدد یارانه ها گویا کمیســیون تلفیق بودجه را بر آن داشــته تا برای سال 

آینده همه این یارانه ها را در یک کاسه قرار دهد.
یارانه سال آینده چه تغییراتی کرد؟

در روز گذشــته، چهارم بهمن 99 کمیته مصارف تبصره 14 کمیســیون 
تلفیق بودجه سال 1400 مجلس، مدل پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی 
برای سال آینده را مشخص کرد؛ بنابراین، قرار شد مجلس یارانه نقدی 
و معیشــتی را ادغام و با اضافه کردن برخــی منابع دیگر، یارانه جدیدی 

به مردم بدهد.
منابــع پیش بینی شــده برای اجرای این کار، 140 هــزار میلیارد تومان 
عنوان شــد که بخشــی از آن از طریــق حــذف ارز 4200 تومانی تامین 
خواهد شد که طبق مصوبه تلفیق بودجه قرار است با نرخ 17500 تومان 

تسعیر و محاسبه شود.
گفتنی اســت که دولت در الیحه بودجه ســال آینده کل رقم اختصاص 
یارانــه به مردم را 73.۸ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده بود. هرچند 
رحیم زارع ســخنگوی کمیســیون تلفیــق الیحه بودجه ســال 1400 
مجلس در نشســت خبری امروز )یکشــنبه، 5 بهمن ماه( با بیان اینکه 
دولــت مبلغ 73 هــزار و ۸00 میلیــارد تومان را در الیحــه بودجه برای 
پرداخت یارانه در ســال آینده در نظر گرفته بود، اظهار کرد: کمیســیون 
تلفیق با افزایش این عدد، 147 هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه 
نقدی در ســال 1400 مصوب کرد که جزئیات آن متعاقبا اعام خواهد 
شــد. وی همچنین امروز اعام کرد: به هر شخصی که در حال حاضر 
یارانه 45 هزار پانصد تومانی دریافت، براســاس مصوبه تلفیق در ســال 

آینده 91 هزار تومان یارانه پرداخت می شود.
براساس مصوبه کمیته مذکور، 20 میلیون نفر از مردمی که صرفا یارانه 
نقدی 45500 تومانی دریافت می کنند میزان یارانه دریافتی شــان سال 
آینده دو برابر خواهد شــد و به 91 هزار تومان در ماه خواهد رســید. این 
20 میلیون نفر افرادی هســتند که در حال حاضر یارانه معیشتی بنزین 

دریافت نمی کنند.
همچنیــن 5۸ میلیــون نفری که یارانه نقدی و معیشــتی بنزین دریافت 
می کنند، سال آینده، با ادغام این دو یارانه در مجموع هر نفر 136 هزار 

تومان در ماه یارانه دریافت خواهد کرد.
حدود 10 هــزار میلیارد تومان از منابع ناشــی از هدفمندی یارانه ها که 
قرار اســت به مــردم اختصاص یابــد، بین 10 میلیون نفــری که تحت 
پوشــش کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی هستند، توزیع خواهد شد 
که البته شــیوه نقدی یا غیرنقدی بودن آن هنوز مشــخص نیســت. در 
صورتــی که دولت تصمیــم بگیرد، این رقم را به یارانــه نقدی این افراد 
اضافــه کند، رقم یارانه دریافتی آن هــا از 136 هزار تومان به 220 هزار 

تومان در ماه افزایش خواهد یافت.
همان گونه که عنوان شــد، کل منابع هدفمندی برای پرداخت یارانه به 
مردم 140 هزار میلیارد تومان پیش بینی شــده که کل آنچه قرار اســت 
به مردم پرداخت شــود، 126.5 هزار میلیارد تومان می باشد و مابقی آن 
قرار اســت در اختیار دولت قــرار گیرد تا به روش نقــدی یا کاالیی بین 

مردم توزیع کند.
چند نکته

به نظر می رسد که مجلس در این طرح سعی داشته است تا اواًل از تعدد 
پرداخت یارانه های مختلف بکاهد و همه یارانه ها در قالب یک پرداختی 
بــه مردم پرداخت شــود و ثانیا بــه نوعی میزان یارانه نقدی که از ســال 

13۸9 تاکنون تغییرات نداشته است را افزایش دهد.
اما نکته مهم تر این که اواًل باید به هر طریقی شــده است، سهم تولید از 
یارانه ها پرداخت شود و ثانیًا باید مراقب بود که داستان یارانه های نقدی 
و ایجاد تورم دوباره با پول پاشــی تکرار نشــود. حتما باید میزان هزینه و 
منابع دقیق مشــخص باشــد، چون هر گونه کســری موجب استقراض 

خواهد شد که این خود می تواند به چاپ پول و تورم منجر شود.
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تقدیر پایگاه بسیج مسجد ثامن االئمه و جمعی از 
جوانان بسیجی شهر طالخونچه از شهردار این شهر

نشست هم اندیشی شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر در 
ارتباط با احداث نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۱.۷ مگاواتی توسط 

شهرداری طالخونچه بمنظور ایجاد درآمد پایدار 

آماده سازی ۲۰هكتار زمین جهت کاشت گونه های 
مختلف)گل محمدی-بادام کوهی-زنجبیل ....(بمنظور 

ایجاد درآمد پایدارتوسط شهرداری مجلسی

تبدیل چهار راه به میدان در محله ماهان 
شهرمجلسی  بمنظور کاهش تصادفات توسط 

شهرداری مجلسی

تالشهای شبانه روزی شهرداری و شورای اسالمی 
شهرمجلسی برای شبانه روزی شدن درمانگاه  

حضور دکتر حاجیان رییس شــبکه بهداشــت و درمان، به 
همراه معاونین مرکز در شــهر مجلســی در خصوص  24 
ساعته شدن داروخانه و درمانگاه در کمترین زمان ممکن.

دکتر حاجیان رئیس شــبکه بهداشــت شهرســتان مبارکه 
در ابتدا از پیگیریهای خســتگی ناپذیر شــهردار و شــورای 
اســامی شــهر مجلســی تشــکر کرده و در ادامه عنوان 
نمودنــد  که با وجود اخذمجوز 24ســاعته شــدن درمانگاه 
مــا در صدد گرفتــن الحاقیه ایــن امر هســتیم و تاش و 
پیگیــری هــای روزانه را در ایــن باب داریــم و این امر در 

مســیر مراحل قانونی خود میباشــد.  درخواست شهردار و 
شورای اسامی شــهر از این مسئولین گرانقدر این بود که 
به خاطر درخواســت شــهروندان و نیاز مبرم و رفاه مردم، 
ســرعت بیشتر و همت مضاعفی را برای به نتیجه نشستن 
تــاش ها و پیگیری های چندیــن ماهه این مورد حیاطی 

شهر داشته باشند .
ضمنا الزم بتوضیح می باشد که سرکار خانم دکتر صالحی 
در این خصوص پیگیریهای زیادی در تهران  داشته اند که 

جای بسی تقدیر و تشکر داریم.

بازدید رییس هیات مدیره شرکت کوزو پارس 
از شهر بهارستان

بازدید عضو هیات مدیره و مدیر کل حمل و نقل و ترافیک شرکت 
مادر تخصصی عمران شهرهای جدید از شهر جدید بهارستان

آقــای گوکچین کــوزو و هیات همــراه طی بازدید از شــهر 
بهارستان و پروژه های زیربنایی و روبنایی در دست احداث در 
این شهر، از نزدیک با ظرفیت های بزرگ سرمایه گذاری در 

بهارستان آشنا شدند.
در جلســه ای که در حاشــیه ی این بازدید برگزار گردید نیز 
طرفین بر شروع همکاری فیمابین در پروژه های مسکونی 
و محله سازی بهارستان تاکید نموده و مقرر شد طی روزهای 

آینده تفاهم نامه های همکاری مبادله گردد.
الزم به ذکر است شرکت کوزو سابقه احداث بیش از 50000 

واحد مسکونی طی دهسال گذشته در شهرهای جدید را دارد.

مهنــدس رحمانــی عضــو هیــات مدیره شــرکت مادر 
تخصصی عمران شــهرهای جدیــد و مهندس وکیلی 
مدیرکل حمل و نقل و ترافیک این شــرکت با همراهی 
مهندس احمدی مدیرعامل شــرکت عمران بهارستان 

از پروژه های عمرانی این شــهر جدید بازدید کردند.
در ایــن بازدید مهنــدس رحمانی و مهنــدس وکیلی از 
پروژه متروی بهارســتان و ســایر پروژه های در دســت 
احداث شــرکت عمــران بازدید کردنــد و از نزدیک در 

جریان پیشرفت این پروژه ها قرار گرفتند.
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با تکیه بر دانش و توان متخصصان داخلی فوالد مبارکه محقق شد:
تولید تختال با ضخامت ۲5۰ میلی متر در ماشین ریخته گری شمارۀ ۲

بازدید رئیس مؤسسۀ فرهنگی بین المللی اکو  از شرکت فوالد مبارکه

معاون امور معادن شرکت فوالد مبارکه اصفهان:
شرکت های معدنی بزرگ به سرمایه گذاری در توسعۀ اکتشافات مكلف شوند

در پی تولید موفقیت آمیز تختال با ضخامت 300 میلی متر در 
فوالد مبارکه با اســتفاده از ماشــین ریخته گری شمارۀ 5 این 
شــرکت، روز دوشــنبه 29 دی ماه ســال جاری، غیورمردان 
ناحیۀ فوالدســازی و ریخته گری فوالد مبارکه، بدون حضور 
کارشناسان خارجی، با انجام برخی اصاحات بر روی ماشین 
ریخته گری شــمارۀ 2 موفق به تولید تختال با ضخامت 250 
میلی متر شــدند و برگ زرین دیگری بــر دیوان افتخارات این 

ناحیه افزودند.
مدیر ناحیۀ فوالدســازی و ریخته گری مداوم شــرکت فوالد 
مبارکه با اشــاره به طراحی ماشین شــمارۀ 2 ریخته گری که 
بــرای تولید تختال های بــا ضخامــت 200 و 220 میلی متر 
در نظر گرفته شــده بود، دســت یابی به توان و دانش فنی این 
افزایش ضخامت را موفقیتــی بزرگ در جهت افزایش حجم 
تولیــد و ارتقــای قابل توجه کیفیــت تختال های تولیدشــده 

برشمرد.

غامرضا سلیمی با تأکید بر اینکه این دستاورد با هدف افزایش 
بهــره وری در واحد ریخته گری دنبال شــد، اظهار داشــت: 
تمامی مراحل این عملیات به طور کامل توســط متخصصان 
برق، مکانیک، متالورژی و تولید شرکت فوالد مبارکه و بدون 
هیچ گونه دخالت خارجی اجرا شــده و از این جهت با توجه به 

حجم عملیات صورت گرفته بسیار مهم و باعث افتخار است.
مدیر ناحیۀ فوالدســازی و ریخته گری مداوم شــرکت فوالد 
مبارکــه در ادامــه، بهبود خواص مکانیکــی در هنگام نورد و 
کاهــش ناخالصی ها را از دالیل کاربــرد تختال های جدید در 
تولید فوالدهای API و قابل اســتفاده در صنایع اســتراتژیک 

کشور از جمله صنعت نفت و گاز برشمرد.
شایان ذکر است در 1۸ دی ماه سال جاری تولید ضخیم ترین 
تختال کشــور با ضخامــت 300 میلی متر بــرای اولین بار در 
کشور در ماشین شــمارۀ 5 ریخته گری محقق گردید و ایران 
به جمع معدود کشورهای تولیدکنندۀ این نوع تختال پیوست.

ســرور بختی پــس از این بازدید، در گفت گو بــا خبرنگار 
فوالد اظهار داشــت: مؤسســۀ فرهنگی اکو شــامل 10 
کشــور پهناور منطقــه با جمعیتــی بالغ بــر 450 میلیون 
نفر اســت و یکی از مهم تریــن فعالیت های آن همکاری 
فرهنگــی و ایجــاد فضای دوســتی و صلــح و برگزاری 

است. فرهنگی  مراسم 
باشــگاه  بــا  همــکاری  تفاهــم  عقــد  از  ادامــه  در  وی 
فرهنگی ورزشــی فــوالد مبارکۀ ســپاهان در روز جمعه  
26 دی ماه خبر داد و گفت: در آیندۀ نزدیک قصد داریم 

سلســله رویدادهــای فرهنگــی و ورزشــی را در مقیاس 
کشــورهای عضــو اکو برگــزار کنیــم و در این خصوص 
تصمیــم گرفتیــم بــا توجــه به دعــوت به عمل آمــده، از 
شــرکت فوالد مبارکه به عنوان حامی اصلی این باشگاه 
بازدید کنیم و از نزدیک با فعالیت های این شــرکت آشنا 

شویم.
ســرور بختی، ضمــن اظهار شــگفتی از حجــم تولید و 
اســتفاده از تکنولوژی هــای مختلــف در شــرکت فوالد 
مبارکــه گفت: ما تا پیش از این نام فوالد مبارکه را زیاد 

شنیده بودیم، اما واقعا شــنیدن هیچ وقت جای مشاهده 
از نزدیــک را نمی گیرد. بنده اکنون بــا بازدید از خطوط 
تولید به جرئت می توانم بگویم شــرکت های مشابه فوالد 
مبارکــه در کل منطقــۀ اکــو انگشت شــمارند و امروز از 

بازدید فرایند تولید در این شــرکت هیجان زده شدم.
رئیــس مؤسســۀ فرهنگــی بین المللــی اکــو در ادامــه 
گفــت: با توجــه به اهداف مؤسســۀ اکــو قطعا توســعۀ 
همکاری هــای اقتصــادی نیــز در قالب آشــنایی مردم 

شد. خواهد  تقویت  کشورها 
باشــگاه فرهنگی ورزشــی  بــا مدیرعامل  وی در دیــدار 
فوالد مبارکۀ ســپاهان نیز ضمن تأکید بر جایگاه ورزش 
به عنــوان یکــی از ابزارهــای مهــم نزدیکــی ملت های 
منطقــۀ اکو ابــراز امیــدواری کــرد: باشــگاه فرهنگی 
ورزشی فوالد مبارکۀ ســپاهان اصفهان بتواند به عنوان 
مرکــزی بــرای برگزاری مســابقات مشــترک در جهت 
ترویج »دیپلماســی ورزشی« میان کشــورهای عضو اکو 

کند. نقش آفرینی 
اســتفاده از ظرفیت هــای متقابــل در جهت اســتفاده از 
اولین جشنوارۀ  برای  برنامه ریزی  ورزشــی،  دیپلماســی 
ورزشــی ســرزمین کهــن، همــکاری متقابــل در جهت 
مبارکــۀ  فــوالد  فوتبــال  تیــم  انعقــاد خواهرخواندگــی 
ســپاهان بــا باشــگاه های فوتبــال کشــورهای عضــو، 
ورزشــی  مســابقات  و  آموزشــی  دوره هــای  برگــزاری 
دوجانبــه ســپاهان و باشــگاه های ورزشــی، گســترش 
همکاری های رسانه ای و انتشــاراتی با استفاده از زبان 

ملت های منطقۀ اکو از موارد مطرح شــده در تفاهم نامۀ 
است. منعقدشده 

بین المللــی  فرهنگــی  مؤسســۀ  می شــود  خاطرنشــان 
ایران،  بــا عضویت کشــورهای جمهوری اســامی  اکو 
قرقیزستان،  قزاقستان،  ازبکســتان،  آذربایجان،  ترکیه، 
ترکمنســتان، تاجیکســتان، افغانســتان و پاکستان یکی 
از قدیمی ترین ســازمان های منطقه ای اســت که در سه 
حــوزۀ اقتصــادی، فرهنگی و علمــی فعالیــت می کند. 
ایــن مؤسســه با هــدف تحکیــم قرابت هــای فرهنگی، 
هنــری، پژوهشــی و ادبی میــان کشــورهای عضو، در 
دورۀ جدیــد فعالیت های خود به ریاســت ســرور بختی، 
پیشــبرد اهداف دیپلماسی عمومی برای نزدیک تر شدن 
ملت هــای منطقــۀ اکو بــا اســتفاده از ابزارهایــی نظیر 
گردشــگری فرهنگی و دیپلماســی ورزشی را در دستور 

کار قرار داده است.

محمد یاســر طیب نیــا در ادامه با اشــاره به جدی 
بودن بحــران تأمین مواد اولیه خاطرنشــان کرد: 
بخــش خصوصی توان انجــام اکتشــاف را دارد، 
اما بایــد انگیزه بــرای آن  ایجاد شــود. همچنین 
مســاوات در ارائۀ فرصت های معدنی با عدالت در 

این زمینه جایگزین نشود.
به گفتۀ وی، شــرکت های معدنی بزرگ باید برای 
سرمایه گذاری در اکتشــاف معادن ترغیب و حتی 

مکلف شوند.
معــاون امور معادن شــرکت فــوالد مبارکه عمدۀ 
ذخایر معدنی را در محــدودۀ عمق 500 تا 1000 
متــری ارزیابــی کــرد و ایــن موضوع را نشــان از 

اهمیت اکتشافات عمقی دانست.
طیب نیــا با اشــاره بــه ســرمایه گذاری 7 میلیارد 
دالری کشور اســترالیا در سال 2012 برای بیش 
از 10 میلیــون متر حفاری گفت: در ســال 2016 
نیز در این کشــور ۸ میلیون متــر حفاری باکیفیت 
انجام شــده است. در ســال 2017 در کشور چین 
نیز 5 میلیون متر حفاری انجام شده، اما متأسفانه 

اعــداد مربــوط به حفــاری در ایران با ایــن اعداد 
قابل مقایســه نیست. برای مثال در سال 96 حدود 
162 هزار متر حفاری انجام شده که فاصلۀ زیادی 

با میزان حفاری در کشورهای پیشرو دارد.
وی ادامه داد: در حال حاضر در حوزۀ سنگ آهن 
افــق چشــم انداز برنامــۀ 55 میلیــون تن اســت، 
هرچند پروانه های صادرشــده و پروژه های کلنگ 
زده شــده بیشــتر اســت. برای این 55 میلیون تن 

بــه 162 میلیــون تن و در 
صورت افت عیار، به 1۸0 
نیاز  تن سنگ آهن  میلیون 
کسری  با  بنابراین  اســت؛ 
نزدیک بــه 30 میلیون تن 
خواهیم  مواجه  سنگ آهن 

بود.
معاون امور معادن شرکت 
همچنین  مبارکــه  فــوالد 
برای  کــرد:  خاطرنشــان 
توســعۀ پایــدار بایــد 1۸0 
میلیون تن ذخیره قطعی در کشور شناسایی شود.

وی با اشــاره به وجود برخی فرضیه های اشــتباه 
در زمینــۀ اکتشــاف گفــت: منابــع مالــی و توان 
سرمایه گذاری جهت اکتشاف در بخش خصوصی 
وجود ندارد یا دارای توجیه اقتصادی نیســت، اما 
بر اســاس آمار ســازمان زمین شناسی، کل بودجۀ 
تخصیص یافتــه به این ســازمان 2۸ میلیون دالر 
بــوده، درحالی کــه ارزش گواهــی کشــف ذخایر 

معدنی کشف شده توسط این سازمان 103 میلیارد 
دالر است.

طیب نیا افزود: یکی دیگر از معایب این اســت که 
تکنولوژی و دانش اکتشــاف در کشور وجود ندارد 
یا در دســترس نیست و فقط شــرکت های وابسته 
به دولت و شــرکت های معدنی بزرگ در اکتشاف 

موفق بوده اند.
وی گفــت: اگــر شــرکت های معدنــی در حــوزۀ 
اکتشاف ســرمایه گذاری می کردند، شرایط بهتری 
نســبت به وضعیــت موجــود حاکــم بــود. کمبود 
مواد معدنی نشــان از اشــتباه بودن سیاست های 

شرکت های معدنی در گذشته دارد.
معاون امور معادن شــرکت فــوالد مبارکه گفت: 
 100 از  بیــش  ســنگ آهن  در  ســرمایه گذاری 
درصد ســودآور اســت و بهتر و به صرفه تر اســت 
که معدنی ها به جــای هزینه کردن در حوزۀ فوالد 
به توســعۀ اکتشــافات روی آورند؛ چراکــه تنها با 
10 درصد ســرمایه گذاری در بخش اکتشــافات از 

1000 درصد سودآوری برخوردار می شوند.
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معاون امور معادن 
شرکت فوالد مبارکه 
با حضور در کنفرانس 

آنالین معدن 24 
گفت: ایران یک 

کشور معدنی است 
و بیش از پیش باید 

برای مباحث اکتشاف 
وقت صرف شود و در 

این زمینه تبادل نظر 
انجام گیرد.
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مدیرعامل فوالد مبارکه تأکید کرد؛
بهینه سازی ظرفیت تمامی مدول های احیا در دستور کار

مدیرکل دفتر برنامه ریزی، فناوری و بودجۀ سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی:

با همكاری فوالد مبارکه به دنبال 
اکتشافات عمقی در ایران مرکزی هستیم

در دی ماه 99 محقق شد؛
دست یابی به رکورد جدید تولید در شرکت فوالد هرمزگان

تأکید شهردار و اعضای شورای شهر سفیددشت بر 
تعامل بیشتر با شرکت ورق خودرو

مدیرعامل فوالد مبارکه ضمن قدردانی از اقدامات و 
زحمات کارکنــان بخش های مختلف در این زمینه، 
اجرای این پروژه در زمان معین با رعایت نکات ایمنی 
را ارزشمند دانست و بر ثبت دقیق دستاوردهای فنی 
و نتایج این طرح و همچنین پیاده ســازی دستاوردها 

بر سایر مدول ها تأکید کرد.
در همیــن خصوص، داریوش رشــیدی، مدیر ناحیۀ 
آهن ســازی، در مصاحبه با خبرنگار فوالد در تشریح 
دالیل اجــرای این طرح گفت: یکــی از روش های 
افزایــش ظرفیت در مدول های واحد احیا مســتقیم 
افزایش ظرفیت ریفورمر و حجم کاتالیست هاســت. 
زمــان تعویض لوله های ۸ اینچ ایــن مدول نیز بعد از 
14 ســال کارکرد فرارسیده بود و این امر هم در نوع 

خود یک رکورد محسوب می شود.
وی ادامــه داد: بــا برنامه ریــزی قبلــی در خصوص 

افزایش ظرفیت تولید، ســاخت لوله های سوپر آلیاژ 
9 اینچ توسط سازندۀ داخلی توانمند برنامه ریزی شد. 

ســاخت این لوله ها با تکنولوژی بســیار پیشرفته، با 
تکیه بر دانش و تکنولــوژی داخلی صورت گرفت. با 

این اقدام تعداد 46۸ عدد از این لوله ها نصب و اولین 
ریفورمــر کامل با لوله های ســاخت داخل در کشــور 

مورد بهره برداری قرار می گیرد.
رشــیدی ادامه داد: با ایــن تغییر قطــر لوله، حجم 
کاتالیســت بارگذاری شــده حدود 20 درصد افزایش 
می یابد. در این مرحله از طرح افزایش ظرفیت، بدون 
تغییر در سایر تجهیزات، افزایش تولید آهن اسفنجی 

به میزان5 تا ۸ درصد در این مدول را انتظار داریم.
مدیر ناحیه آهن ســازی تصریح کــرد: در این توقف، 
ســایر اقدامات مربوط به قسمت های مدول ازجمله 
تعویــض کامــل نســوز ریفورمــر، تعویــض منطقۀ 
خنک کنندۀ کوره، ســرویس مخازن شست وشــوی 
گاز و سیســتم آب، تعمیر و سرویس کلیۀ تجهیزات 
مکانیــک، بــرق و اتوماســیون مــدول نیــز صورت 

می گیرد.

رضا جدیدی افزود: اکتشــاف ســنگ آهن توســط سازمان 
زمین شناسی برای رفع نیاز و تأمین مواد اولیۀ فوالد مبارکه 
در قالب یک طرح و قرارداد مشارکتی با این شرکت در حال 
اجراست. از گسترۀ معدنی به وسعت 150 هزار کیلومترمربع 
در ایران مرکزی، حــدود 110 هزار کیلومترمربع آن متعلق 

به فوالد مبارکه جهت تأمین سنگ آهن این کارخانه است.
وی ادامــه داد: در ابتدای ســال جــاری تفاهم نامه ای بین 
ســازمان زمین شناســی  و اکتشــافات معدنی کشور و فوالد 
مبارکه در زمینۀ اکتشاف، مشــارکت در ژئوفیزیک هوایی و 
پایگاه داده های علوم زمین به ســفارش این شرکت و طبق 
داده های آن منعقد شــد که خوشــبختانه در مطالعات اولیه 
دربارۀ این گســتره ها به نتایج خوبی رســیده ایم و امید است 

دستاوردهای آن تا پایان سال ارائه شود.
جدیدی ضمن اشــاره به پتانسیل زمین شناسی منطقۀ ایران 
مرکزی افزود: مرکز ایران ازلحاظ زمین شناسی، خاستگاه 
بســیاری از انواع مواد معدنی و برای اکتشاف بسیار مناسب 

اســت. مطلب مهم این اســت که عمق اکتشافات در کشور 
ما کمتر از 2 متر اســت. درحالی کــه میانگین جهانی عمق 
اکتشــافات نزدیک به 7 متر اســت. این امر نشــان می دهد 
ما برای کشــف ذخایر بزرگ و به صرفه تــر اقتصادی باید به 

اکتشافات عمقی بپردازیم.
وی در ادامــه خاطرنشــان کرد: منطقۀ ایــران مرکزی هم 
جــزو مناطق برخــوردار در این زمینه اســت و رویکرد ما نیز 

در همــکاری با واحدهای فوالدی به ویــژه فوالد مبارکه در 
کنار اکتشــافات ســطحی، توجه جدی به اکتشافات عمقی 

بوده است.
مدیــرکل دفتــر برنامه ریزی، فنــاوری اطاعــات و بودجۀ 
ســازمان زمین شناسی با اشاره به نقشــه های زمین شناسی 
نســل دوم افزود: تهیۀ نقشــه های زمین شناسی نسل دوم 
برای اولین بار به صورت آزمایشــی در کویر لوت انجام شــد. 
در آنجا برای مســاحتی حــدود 30 هــزار کیلومترمربع این 
نقشه ها تهیه شد که چه در حوزۀ زمین شناسی و چه در حوزۀ 
داده های زیرســاختی علــوم زمین و اکتشــاف، جواب های 

خوبی به دست آوردیم.
وی در ادامــه گفــت: بعد از ایــن آزمایش و برطرف شــدن 
خطاهای آن، پیشنهاد دادیم که تهیۀ این نقشه ها به صورت 
پایلوت برای اولین بار در کشــور در اســتان اصفهان انجام 

بگیرد.
جدیدی خاطرنشان کرد: نقشه های زمین شناسی نسل دوم 

ازلحاظ روش برداشت، روش آنالیز نمونه های زمین شناسی 
و اکتشــافی و روش پردازش و تفسیر و تحلیل داده ها تقریبا 
شــباهتی به نقشــه های نســل اول ندارد و این روش نوینی 
اســت که در کشــورهای پیشــرفتۀ اروپایی از آن اســتفاده 
می شــود. همچنین این نقشــه ها ازلحاظ دقــت و بازدهی 
بسیار از نقشــه های نســل اول بهترند و هزینۀ کمتری هم 
نســبت به تهیۀ نقشــه های کاســیک دارند. ضمــن اینکه 
مبتنی بر داده های دیجیتال و داده های اطاعاتی هستند، 

یعنی نقشه ها همواره به روز خواهند بود.
وی در خاتمــه گفت: اگر فوالد مبارکــه در بخش هزینه ها 
مشــارکت کنــد، مــا می توانیــم بخشــی از آن 110 هــزار 
کیلومترمربــع را مورد پایش قرار دهیم و نقشــه های نســل 
دوم را بــرای آن تهیه کنیم. داده های اکتشــافی حاصل از 
نقشه های نسل دوم و سیستماتیک فقط در حوزه سنگ آهن 
نیست و تمام اکتشافات فلزی، غیرفلزی، کانی های قیمتی 

و نیمه قیمتی و عناصر استراتژیک را در برمی گیرد.

معاون بهره برداری شرکت فوالد هرمزگان ضمن تأیید این 
خبــر گفت: ایــن رکوردها در حالی ثبت شــده که نام فوالد 
هرمزگان در فهرست تحریم های ظالمانۀ آمریکا قرار گرفته 
و  همه گیــری ویروس کرونا و عدم دسترســی به مواد اولیه 
و منابــع انــرژی از قبیــل گاز و برق نیز  موانع و مشــکات 

بسیاری برای شرکت ها ایجاد کرده است.
سید اصغر مدنی تصریح کرد: متأسفانه در فصول گرم سال، 
به دلیل قطعی برق، توقف های طوالنی داشــتیم و ازآنجاکه 

کوره های فوالدســازی این شــرکت از نوع قوس الکتریکی 
اســت، قطعی برق به صــورت مطلق توقف تولیــد را در پی 
دارد، تاجایی کــه با قطع برق واحد فوالدســازی و قطع گاز، 

تولید در واحد احیا مستقیم متوقف می شود.
وی میــزان تولید تختال فوالد هرمزگان در ســال 1397 را 
یک میلیون و 440 هزار تن و در سال 9۸ یک میلیون و 460 
هزار تن اعام و تصریح کرد: تاشــمان بر این است که در 
ســال جاری از تولید یک میلیــون و 500 هزار تن تختال که 

ظرفیت اسمی شرکت است،عبور کنیم.
معاون بهره برداری فوالد هرمزگان اظهار داشــت: ظرفیت 
اسمی تولید آهن اسفنجی در واحد احیا مستقیم این شرکت 
یک میلیون و 655 هزار تن در ســال است، اما برای تکمیل 
ظرفیت نیاز است که از منابع بیرونی آهن اسفنجی موردنیاز 
را تهیه کنیم.عاوه بر این،  در برنامه های توسعه ای شرکت 
در سال 1400 راهبردهای ویژه ای دیده شده که امیدواریم 

عملیاتی گردد.

شــهردار و اعضای شورای شــهر سفیددشت روز سه شنبه 
ســی ام دی ماه ضمن بازدید از خطوط تولید شــرکت ورق 
خــودرو چهارمحــال و بختیــاری در دیــدار بــا میرزایــی، 
مدیرعامــل شــرکت ورق خــودرو، بــر لــزوم و اهمیــت 
همگرایی و تعامل بیشــتر بین شرکت ورق خودرو و منطقه 

تأکید کردند.
در این دیدار، رئیس شــورای شــهر سفیددشــت انتصاب 
وحید  میرزایی مدیرعامل شــرکت ورق خودرو چهارمحال 
و بختیاری را تبریک گفت و اظهار داشــت: رشد و توسعۀ 

بخــش صنعــت و هم جواری با شــهر سفیددشــت، بلوغ، 
توســعه و اشتغال این شهر را در منطقه به دنبال دارد.

وی نگــرش توســعه گرایانۀ این شــرکت را گامــی مؤثر در 
تحقق اهــداف کان منطقه توصیف کــرد و افزود: وجود 
ایــن دیدگاه موردپســند در جامعه، نشــانۀ حرکتی مغتنم و 

تعامل فزایندۀ صنعت و جامعه است.
در ایــن بازدیــد، وحیــد میرزایی، مدیرعامل شــرکت ورق 
خــودرو چهارمحــال و بختیاری نیز ضمن اشــاره بر نقش 
برجستۀ شوراهای اسامی شهر به عنوان نمایندگان مردم 

افــزود: امیدواریم با توســعۀ همکاری هــا و تعامل مثبت و 
ســازنده و در تعهد به مســئولیت های اجتماعی شــرکت، 
همچنان در خدمت جامعه باشــیم و در این مسیر گام های 

برداریم. مثبتی 
وی خاطرنشــان کرد: توجه و ارج نهــادن به دغدغه های 
محیــط پیرامون یکی از رموز رشــد و شــکوفایی هر واحد 
صنعتی اســت و شــرکت ورق خودرو خود را ملزم و متعهد 
به رشد همه جانبه به خصوص اشــتغال زایی در این منطقه 

می داند.
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مهندس عظیمیان، 
مدیرعامل فوالد 

مبارکه، در جریان 
بازدید از روند 

اجرای تعمیرات 
 F ساالنۀ مدول

واحد احیا مستقیم، 
بهینه سازی تمامی 

این مدول ها را مورد 
تأکید قرار داد.
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جلسه توجیهی مدیران آموزش وپرورش 
مبارکه

تمجید وزیر اقتصاد ارمنستان از فعالیت های 
شرکت گلتاش در حوزه بهداشتی

مدیران گمرک استان اصفهان در روز جهانی گمرک به سبب 
دریافت تندیس طالیی صادرات از مدیرعامل شرکت گلتاش 

تقدیر کردند

برگزاری جلسه هماهنگی ستاد گرامیداشت دهه 
فجر شهر کرکوند به ریاست امام جمعه محترم و به 

میزبانی شهرداری و شورای اسالمی شهر

مهندس اصغر هدایت فرماندار مبارکه در این جلســه ضمن 
تشکر از تاشــهای بی دریغ مدیران و معلمان در ایام کرونا 
گفت:از زمان شــیوع کرونــا و تعطیلی مدارس ، فرهنگیان 
بخصوص معلمان شهرســتان یک سیســتم جدید آموزشی 
را تجربــه کردند که با وجود نوپا بودن این سیســتم و کامل 
نبودن زیرساخت های مورد نیاز به خوبی و با موفقیت انجام 

شد.
وی در ادامه افزود:با مدیریت خوب شــما فرهنگیان عزیز ، 
علی رغم وجود مشکات و کم و کسری ها در این سیستم 

، تمامی امور به خوبی انجام شده است.
مهندس هدایــت همچنین تصریح کــرد: مدیران مدارس 
شهرســتان بــا وجــود کمبود منابــع و مشــکات مالی ، با 
زحمات خود اجازه نداده اند که کیفیت امور اموزشی کاهش 
پیــدا کند و انتظار اســت با تاش وهمدلی تمــام مدیران و 

دست اندرکاران این حوزه ، مدیریت جدید آموزش وپرورش 
شهرســتان در آموزش وتربیت دانش آموزان این دیار موفق 

باشد.

وزیــر اقتصــاد ارمنســتان در بازدید از شــرکت گلتاش از 
فعالیت های این شرکت در حوزه بهداشتی تقدیر و تمجید 
کــرد و خواســتار همکاری این شــرکت با شــرکت های 

ارمنستانی شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت گلتــاش، وهان 
کروبیــان، وزیــر اقتصاد ارمنســتان در بازدید از شــرکت 
گلتــاش از فعالیت های این شــرکت در حوزه بهداشــتی 
تقدیــر و تمجید کرد و خواســتار همکاری این شــرکت با 

شرکت های ارمنستانی شد.
وی گفت: امیدوار هســتم کــه در آینده نزدیــک، زمینه 
افزایــش تعامــات و همکاری هــا در ایــن زمینه صورت 

گیرد.
توفیق افشــارنژاد، مدیرعامل شــرکت گلتاش با اشاره به 
ظرفیــت روابط اقتصــادی و تجاری ایران و ارمنســتان، 

حضور وهان کروبیان، وزیر اقتصاد ارمنســتان در گلتاش 
را فرصتــی مغتنم برای توســعه و افزایش ســطح روابط 
تجــاری و رایزنی برای حل موانع و مشــکات تجارت با 

ارمنستان عنوان کرد.

به گزارش روابط عمومی شــرکت گلتــاش، مدیران گمرک 
اســتان اصفهــان در روز جهانــی گمرک به ســبب دریافت 
تندیس طایــی صــادرات در بیســت و چهارمین همایش 
تجلیــل از صــادر کنندگان نمونــه و ممتاز کشــور از توفیق 

افشارنژاد مدیرعامل این شرکت تقدیر کردند.

معــاون فنی اداره گمرک اســتان اصفهان گفت: شــرکت 
گلتاش یکی از افتخارات اســتان اصفهان بوده که با هدایت 
مهندس افشــارنژاد توانسته شرایط ســخت تحریم و کرونا 

باوجود فشــار اقتصادی و شرایط ســخت عملکرد خوبی در 
حوزه صادرات از خود به نمایش بگذارد.

علیرضا دیان اردســتانی ضمن تبریک به مجموعه گلتاش 
برای کســب عنوان صادر کننده برتر گفــت: برای افزایش 
تــوان رقابتی واحدهای تولیدی باید حمایــت از این واحدها 
افزایش یابد و بدین منظور برنامه هایی 
در زمینــه آمــوزش، دریافــت مجوزها 
و برخــی تفویض اختیارهــا در گمرک 

اصفهان پیش بینی شده است.
وی بــا بیان اینکه پیگیری مشــکات 
این شرکت را مورد توجه قرار می دهم، 
خاطرنشــان کرد: بــرای پیگیری رفع 
مشــکات ایــن شــرکت در تامیــن و 
ترخیص مواد اولیه از مدیر کل کمرگ 

را پیگیر خواهم شد.
مدیــر عامل شــرکت گلتــاش ضمن 
تبریــک روز جهانــی گمــرک گفــت: 
از مدیریــت و پرســنل گمرک اســتان 
اصفهــان که با همــکاری دلســوزانه 
از  اولیــه  مــواد  ترخیــص  رونــد  در 
تولیدکنندگان حمایت می کنند تشــکر 

می کنم.
افشــارنژاد اضافه کرد: رویکرد شرکت 
گلتاش، رویکردی صادراتی می باشــد 
و مدیران این شــرکت در سال “جهش 
تولید” توانســتند رشد صد در صدی در 

حوزه صادرات داشته باشند.
مدیر عامل شــرکت گلتاش با اشاره به 
مشکات عدیده داخلی و تحریم های 
ظالمانــه بین المللــی گفت: شــرکت 
گلتاش موفق شــد در عرصه صادرات 
کشور که همچنان اســتوار و مقاوم در 
بازارهای منطقــه ای و جهانی فعالیت 
کند و پرچم پرافتخار کشــور عزیزمان 
را در بازارهای جهانی برافراشــته نگه  
دارد و تندیــس صادرکننده نمونه ملی 
در حوزه آرایشــی و بهداشتی را به خود 

اختصاص دهد.
در این مراســم مدیران گمرک استان 
اصفهــان ضمن بازدیــد از خصوط تولید و آزمایشــگاه های 
تحقیقــات و تضمیــن کیفیــت در جریــان مراحــل تولیــد 

محصوالت شرکت گلتاش نیز قرار گرفتند.

جلســه ســتاد هماهنگی گرامیداشــت ایام الله دهه فجر 
و چهــل و دومین ســالگرد پیــروزی انقاب شــکوهمند 
اسامی به ریاســت حجت االسام والمســلمین حاج آقا 
قربانی امام جمعه معزز شــهر و با حضور شهردار و شورای 
اســامی شــهر کرکوند ، فرماندهی حوزه مقاومت بسیج 
امــام محمــد باقــر )ع( و فرماندهــان پایگاه های بســیج 
شــهر ، ریاســت کانتری 14 کرکوند ، حجت االسام و 
المســلمین حاج آقا فخامتیان و هیئت امنا محترم مساجد 
و اماکن مذهبی ســطح شــهر و محات در محل ســالن 

اجتماعات شهرداری کرکوند برگزار گردید . 
هــدف از برگــزاری ایــن جلســه ایجــاد هماهنگــی بین 
نهادهای اجرایی و فرهنگی شــهر جهت گرامیداشــت هر 
چه باشــکوه تر چهل و دومین ســالگرد پیــروزی انقاب 
شــکوهمند اسامی و تصمیم گیری در خصوص اقدامات 
و مراســمات ویژه ایام اللــه دهه فجر بود کــه تصمیماتی 
در رابطه بــا این موضوع اتخاذ گردیــد. برخی از مصوبات 
جلســه به شرح ذیل به استحضار همشــهریان گرامی می 

رسد : 
1/ انجام فضاسازی شهری و تبلیغات محیطی متناسب با 

ایام الله دهه فجر توسط شهرداری
2/ برگــزاری مراســم نواختــن زنــگ انقــاب و گلباران 
تمثال حضــرت امام خمینــی )ره( در روز دوازدهم بهمن 
ماه همزمان با ســالروز بازگشــت حضرت امام و آغاز دهه 
مبــارک  فجر از ســاعت 9 صبح در محــل میدان والیت 

شهر کرکوند
3/ تبیین دســتاوردهای انقاب شــکوهمند اســامی در 
کشــور و متعاقــب آن در شــهر کرکونــد از طریق فضای 

مجازی و تبلیغات محیطی 
4/ برنامه ریزی توســط اماکن مذهبی ســطح شهر برای 
برگــزاری ویــژه برنامه دهــه فجر در مســاجد بــا رعایت 

پروتکل های بهداشتی

5/ برگــزاری مراســم غبارروبــی و عطــر افشــانی گلزار 
مطهر شهدای شــهر در روز پنج شنبه مورخ 16/11/99 
از ســاعت 14 همزمان با سراسر کشــور با حضور خانواده 

معظم شهدا ، مسئولین و همشهریان گرامی
6/ برگــزاری ویــژه برنامه گرامیداشــت چهــل و دومین 
ســالگرد پیروزی انقاب شکوهمند اســامی قبل از نماز 
جمعه مورخ 17/11/99 و حضور مســئولین شهر در نماز 
جمعه به منظور رسیدگی به مسائل و مشکات شهروندان 
7/ برگــزاری ویــژه برنامه گرامیداشــت چهــل و دومین 
ســالگرد پیــروزی انقاب شــکوهمند اســامی و محفل 
قرآنی با اجرای گروه تواشــیح و اجرای برنامه های متنوع 
در شــب بیست و دوم بهمن ماه در آستان مقدس امامزاده 

حلیمه خاتون )س( 
۸/ اجرای برنامه نورافشانی آسمان شهر توسط شهرداری 
کرکوند در شــب بیســت و دوم بهمن ماه همزمان با ویژه 

برنامــه دهه مبارک فجر در امامزاده حلیمه خاتون )س( 
9/ پخش ســرودهای انقابی متناســب با ایــام الله دهه 
فجر و میاد حضرت زهرا )س( در ســطح شــهر توســط 

شهرداری و حوزه مقاومت بسیج
10/ آمادگی جهت برگزاری باشکوه راهپیمایی روز بیست 
و دوم بهمن ماه بر طبق مصوبات ستاد ملی کرونا بصورت 

موتوری و خودرویی
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دکتر صالحی:
سرمایه نهچیر همدلی مردم است

رفع مشكالت جاده نهچیر در اولویت اول

گام بلند مجلس برای تغییر سربازی از 
»اجباری« به »حرفه ای«

دکتر صالحی در دیدار رئیس اداره راهداری و حمل ونقل شهرستان گفت:
حل مشكالت رانندگان از مهم ترین دغدغه های من است 
 وضعیت فعلی شریان های اصلی و راه مواصالتی در شأن مبارکه نیست

در راستای زیباسازی فضای سبز شهر توسط واحد 
خدمات شهری شهرداری

کاشت گل رز در بلوار توحید 
هرس و الیروبی فضای سبز بلوار والیت 

ساماندهی پارک محله کوشش در راستای بازدید 
شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر مجلسی 

به گــزارش پایگاه اطاع رســانی دفتر نماینده شهرســتان 
مبارکــه،  دکتر صالحــی از محله نهچیر بازدیــد و با اهالی 

محله گفت وگو کرد.
اهالی این محله نســبت به عدم گســترش خدمات شهری 
شــهرداری مبارکه گایه مند بودند و اظهــار کردند که اگر 
محدوده خدماتی شــهری در این منطقه گسترش پیدا کند 
ساخت وســازها افزایش خواهد یافت و امروز به دلیل گران 
بودن مسکن در ســطح مبارکه متقاضی برای ساخت وساز 

در این محله داریم.
همچنیــن توضیح دادند که برخی از زمین های کشــاورزی 
در این منطقه باالی 50 ســال اســت که کشت نشده است 
و نیازمند تغییر کاربری آن ها هســتیم و از طرف دیگر جاده 
نهچیــر به دلیــل عبور کامیون ها و ماشــین های ســنگین 

نیازمند تغییر اساسی است.
نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسامی 
در این بازدید اظهار کرد:   با توجه به مسکونی بودن نهچیر، 
عبور کامیون ها در این مســیر بســیار خطرناک است و این 

موضوع اولین اولویت برای حل مشکات این محله است.
دکتــر صالحی با توضیــح اینکه اگر بتوانیم پــروژه کنارگذر 
وحــدت را تکمیل کنیــم بخش اعظمی از مشــکات این 
محلــه رفع می شــود، خاطر نشــان کرد: ســرمایه نهچیر 
همدلی مردم اســت و برای رفع مشــکات جاده نهچیر به 
آن نیازمند هستیم و پیگیری های الزم برای رفع مشکات 

جاده و نبود مکان ورزشی را دنبال می کنم.

»حداقــل حقوق ماهیانه ســربازان در ســال آینده، یک 
میلیــون و ٨٠٠ هــزار تومــان می شــود«؛ ایــن مصوبه 
کمیســیون تلفیق الیحه 1400 است که دوباره موضوع 
لغو ســرباز اجباری و جایگزینی آن با ســرباز حرفه ای را 

مطرح کرده است.
در چنــد روز گذشــته، ســید محســن دهنــوی عضــو 
کمیســیون تلفیق 1400 از مصوبه این کمیســیون برای 
افزایش حقوق سربازان سخن گفت. او توضیح داد: »در 
جلســه پرچالش کمیســیون تلفیق تصویب کردیم حقوق 
و مزایــای ســربازان در ســال آینده، معــادل 75 درصد 
یــک پایور یعنی طبق پیش بینی قانون شــده و چند برابر 
امســال شــود.   باید حق ســرباز را بدون منت به او داد و 
ســپاس گزارش هم باشــیم. این مصوبــه، مقدمه ای بر 

ایجاد سازوکار های  سربازی حرفه ای است «.
ایــن عضو هیات رییســه مجلــس ادامــه داد: »حداقل 
حقوق ماهیانه ســرباز، یک میلیــون و ۸00 هزار تومان 
در ســال جدید خواهد شــد.  مزایایی نظیر حق ماموریت، 
تاهــل، بدی آب و هوا، مناطق مــرزی و موارد دیگر نیز 
عــاوه بر مبلــغ فوق محاســبه و به حســاب آن ها واریز 
می شــود. همــه ایــن مبالغ در ردیــف بودجه ســتاد کل 
نیرو های مســلح، گنجانده شــده و از سال دیگر، قابلیت 

اجرا دارد.«
کمیســیون تلفیق در حالــی افزایش حقوق ســربازان را 
تصویــب کرده که حــدود دو ماه پیش امیــر دریادار دوم 
غامرضا رحیمی پور رییس اداره ســرمایه انســانی سرباز 
ســتادکل نیرو های مسلح از افزایش ســه برابری حقوق 
سربازان در ســال 1400 ســخن گفته بود که به موجب 
آن حقوق ســربازان وظیفه نیرو های مسلح از 4۸0 هزار 

تومان به یک میلیون و 350 هزار تومان خواهد رســید.
همــان زمان هم دهنــوی نماینده تهران با اســتقبال از 
این تصمیم گفته بود که پیگیر اصاح قانون سربازی در 

مجلــس بوده و از پیگیری حقوق جوانان کوتاه نمی آیم.
اما طرح اصاح ساختار فعلی قانون سربازی چیست که 
عــده ای از نمایندگان از دوره دهــم مجلس به دنبال آن 

بودند؟
طبــق توضیحات ابوالفضل ابوترابــی، نماینده اصفهان، 
در این طــرح هر مشــمولی که بیش از 2۸ ســال دارد، 
بــه شــرط اینکه تــا پنجاه ســالگی، 50 درصــد بیش از 
مشــموالن ســربازی رفته مالیات بپردازد، می تواند دوره 
خدمت وظیفه عمومی را ســپری نکند و در عین حال از 
خدمات اجتماعی که بــه کارت پایان خدمت ربط دارد و 
بــه دارندگان کارت پایان خدمت تعلق می گیرد، بهره مند 

شود.
البته ابوترابی این توضیح را هم داد: »قانون نظام وظیفه 
ما از ســال 1304 تاکنون تغییرات اساســی نداشــته، در 
حالی کــه شــرایط اجتماعی و ســبک زندگی هــا کاما 
تغییر کرده اســت و قانون موجود به هیچ وجه پاسخگوی 
وضعیت فعلی ما نیســت. ما جزو ۸ کشور دنیا هستیم که 

در آن هــا نظــام وظیفه اجباری اســت، همچنین جزو 6 
کشــوری هستیم که طی 50 ســال اخیر قانون سربازی 
آن ها تغییر اساســی نداشته اســت. عاوه بر آن در اکثر 
کشور های جهان دوره سربازی یک ساله است و ضوابط 
متفاوتی دارند. همه این دالیل بیانگر آن است که ما باید 

قانون نظام وظیفه کشور را به روزرسانی کنیم«.
حســین نوش آبــادی، عضو کمیســیون امنیــت ملی و 
سیاســت خارجی مجلس نیز در توضیحات تکمیلی بیان 
کــرد که مجلــس می خواهد حقوق ســربازان را بیشــتر 
کــرده و برای غایبان خدمت وظیفــه عمومی نیز مالیات 
وضــع کند. او توضیــح داد: »ایده جدیــد مجلس بر این 
مبناســت که افراد می توانند با پرداخت هزینه حقوق یک 
سرباز، از سربازی معاف شوند و در مقابل نیز مشموالنی 
که به ســربازی می رونــد هم از حقــوق و بیمه مثل یک 
کارمند برخوردار خواهند شــد. ســرباز ها می توانند بیش 
از 2 ســال خدمت کنند و به سربازی به عنوان یک شغل 

نگاه کنند.«

در حال حاضــر طرح الحاق یک ماده بــه قانون خدمت 
وظیفــه عمومــی یا همــان اصــاح قانون ســربازی در 
دســتور کار کمیســیون امنیــت ملی و سیاســت خارجی 
مجلس اســت و تاکنــون جلســاتی برای بررســی آن با 
حضور مســئوالنی از وزارت دفاع و ســتاد کل نیرو های 
مســلح و ســازمان نظام وظیفه تشــکیل شــده است. در 
این نشســت ها مقرر شــده بازنگری جامع در قانون نظام 

وظیفه عمومی انجام شود.
بر کســی پوشــیده نیســت که همواره موضوع سربازی، 
یکی از دغدغه های اصلی جوانان و خانواده ها بوده که با 
افزایش مشکات اقتصادی این دغدغه دو چندان شده 
اســت؛ با توجه به اینکه هر گونه تغییری در روند سربازی 
تعــداد زیــادی از افراد جامعــه را دربر می گیــرد، انتظار 
می رود که اصاحات در این قانون با دقت و حساســیت 
الزم انجام شــود، چون به باور برخی نمایندگان از جمله 
حسن شجاعی عضو کمسیون امنیت ملی سرباز اجباری 
بــی مبنــا و غیر مفید اســت. او در این باره معتقد اســت 
که »آموزش نظامی عمومی ضروری اســت، اما سربازی 
اجباری بی مبنا و غیر مفید بلکه مضر هم اســت. چرا دو 
سال از بهترین سال های جوانی و زندگی باید در خدمت 

حکومت قرار گیرد؟ اصاح قانون ضروری است.«

به گزارش پایگاه اطاع رســانی دفتر نماینده شهرســتان 
مبارکه،  رئیس اداره راهداری و حمل ونقل شهرســتان با 

دکتر صالحی دیدار و گفت وگو کرد.
رئیس اداره راهــداری و حمل ونقل جاده ای شهرســتان 
مبارکــه گفت: دوخطه کردن محــور مبارکه بروجن یکی 
از اصلی ترین برنامه های ما اســت. همچنین کشــاورزان 
طالخونچــه بــرای ایجاد یــک زیرگذر بــرای رفت وآمد و 
راه آب اعتراض داشــتند که قرار شــد که این زیرگذر اجرا 

شــود و برای آن نیازمند اعتبارات هستیم.
ســرکانی با بیان اینکه راه های ســطح شهرستان نیازمند 
روکش آســفالت اســت  ، افزود: از 15 اســفندماه روکش 
آســفالت را شــروع می کنیم . البته باید توجه داشــت که 
حمل ونقل شهرســتان مبارکه ازلحــاظ وزنی و مالی چند 
برابر بیشــتر از بار کل اســتان لرســتان است و جاده های 

شهرســتان نیاز به رسیدگی و نگهداری مداوم هستند.
رئیس اداره راهــداری و حمل ونقل جاده ای شهرســتان 
مبارکــه در خصــوص حمایــت از راننــدگان بیــان کرد: 
در برنامــه جدید قرار اســت که روغن موتــور را در اختیار 
آن ها به نرخ دولتی قرار دهیــم؛ همچنین اکثر رانندگان 

الستیک دولتی را دریافت کرده اند.
وی با اشــاره به هزینه های حمل ونقــل گفت : از ابتدای 
سال تاکنون دو بار افزایش نرخ هزینه حمل ونقل داشتیم 
و دســتمزدها بر اســاس تن و کیلومتر و پیمایش محاسبه 

می شــود و بارنامه ها به صورت آناین صادر می شود  .

ســرکانی بــا توضیح اینکــه ناچیز بودن بودجــه 99 اداره 
راهداری شهرســتان مبارکه خاطرنشــان کــرد: امیدوار 
هســتیم با کمک شــما بودجه 1400 اداره بیشــتر شود تا 

بتوانیم فعالیت های برنامه ریزی شــده را انجام دهیم.
نماینــده مــردم شهرســتان مبارکــه در مجلس شــورای 
اســامی در این دیــدار گفــت: شهرســتان مبارکه یک 
شهرســتان صنعتی اســت و وضعیت فعلی شــریان های 
اصلــی و راه مواصاتی در شــأن مبارکه نیســت و بایدی 

برای رفع مشکات آن اقدام شود.
وی بــا اشــاره بــه اینکه زندگــی قشــر زیــادی از مردم 
شهرســتان با موضوع حمل ونقل گره خورده است تصریح 
کرد:  از مهم ترین دغدغه های من در خصوص رانندگان 
، توزیع عادالنه بارنامه، الســتیک و روغن است ، همواره 

برای رفع مشــکات این قشر زحمت آماده هستم.
دکتر صالحی با توضیح اینکه چهار بانده ســیمان سپاهان 
یکــی از پروژه هــای مهم شهرســتان اســت، ادامه داد: 
جاده ســاحلی بــه دلیل تردد زیاد ماشــین های ســنگین 
دچار مشــکات زیرساختی شده اســت که طبق جلسات 
انجام گرفتــه بایــد آب منطقه ای بــرای تعیین خط پروژه، 
شهرداری دیزیچه برای زیرسازی و اداره راهداری برای 

مناسب سازی این پروژه اقدام کنند.
وی افزود: از راه های روســتایی ســطح شهرستان بازدید 
داشــتم که برخــی از راه هــا نیازمنــد روشــنایی، عائم 
راهداری اســت که باید بــرای رفع نواقــص آن ها اقدام 

شود.
نماینــده مبارکه در مجلس تأکید کرد: کارهای زیادی در 
خصوص راهداری و حمل ونقل شهرســتان مبارکه است 

که باید به همه آن ها اهمیت داد.
دکتــر صالحــی درزمینۀ نیروهای شــرکتی خاطرنشــان 
کرد: جمعیت این بخش در ســطح کشور قابل توجه است 
که باید برای رفع مشــکات آن ها هم فکری شــود و در 
این زمینه ســعی کردیم برای در بودجه سال آینده نگاهی 

به این زمینه داشته باشیم.
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مدیر اداره سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری مبارکه:
بزرگترین پروژه سرمایه گذاری شهرداری مبارکه با اعتبار 56۰ 

میلیارد ریالی آماده کلنگ زنی است 
مدیــر اداره ســرمایه گــذاری و مشــارکت هــای مردمــی 
شــهرداری از کلنگ زنــی بزرگترین پروژه ســرمایه گذاری 
شــهرداری مبارکه بــا اعتبــار 560 میلیارد ریالــی در دهه 

مبارک فجر خبر داد .
مرتضــی عزیزخانی در گفــت و گو با خبرنــگار ایمنا افزود: 
این پروژه با هدف توســعه زیرســاخت های ارتباطی و  ارائه 
خدمات تلفن ثابت ، اینترنت پرســرعت ، ایجاد و راه اندازی 
دوربین هــای نظارتــی، ثبت تخلف و پاک خوان در شــهر 

مبارکه اجرایی خواهد شد .
مدیر ســرمایه گذاری شــهرداری مبارکه با اشــاره به نحوه 
واگذاری این پروژه اظهار داشــت:  شرکت فناپ تلکام پس 
از طــی چهار مرحلــه برگزاری فراخــوان عمومی به عنوان 

برنده فراخوان این پروژه مشخص شد. 
وی  بیــان کرد: کنترل ترافیکی  و پایش تصویری شــهر از 
طریق اجرای دوربین های نظارتی ،دوربین های ثبت تخلف 
و پــاک خوان از جملــه دیگر اهــداف  اجرای ایــن پروژه 
محســوب می شــود و در مجموع نیازهای شــهر و مدیریت 

شهری را در حوزه ارتباطات زیر ساخت فراهم خواهد کرد.
عزیزخانی خاطرنشــان کرد: جامعه هدف این پروژه بســیار 
گسترده بوده و از شهروندان عادی تا سازمان ها و نهادهای 
دولتی و حتی اپراتورهای ارائــه خدمات تلفن همراه و ثابت 

و کلیه شرکت های دارای مجوز FCP  را در بر می گیرد.
او  ادامــه داد : برنامه زمانبندی کــه برای اجرای این پروژه 
در نظر گرفته شــده است، شامل طراحی در دوره زمانی سه 
ماهــه، اجرا در بازه زمانی 9 تــا 12 ماهه  و بهره برداری در 

یک دوره 15 ساله انجام خواهد شد .
وی از کلنگ زنی و آغاز عملیات اجرایی  این پروژه همزمان 
با دهه مبارک فجر خبر داد و افزود:طبق برنامه ریزی های 
انجام شــده در نظر اســت تا در اردیبهشــت ماه سال آینده 
بخش دوربین های نظارتی ،ثبت تخلف و پاک خوان مورد 

بهره برداری قرار  گیرد.
مدیر اداره سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری 
مبارکــه اظهارکرد:  مبلغ این قرارداد با در نظر گرفتن طرح 
توسعه بالغ بر 560 میلیارد ریال بوده که شامل 260 میلیارد 

ریال تجهیزات پســیو ، 120 میلیارد ریال تجهیزات اکتیو و 
1۸0 میلیارد ریال جهت  توسعه طرح  می باشد.

 B.O.L.T وی اضافه کرد: در این پروژه از روش مشــارکت
اســتفاده شــده اســت به طوری که در طول مــدت قرارداد 
بخشی از درآمد ناخالص اهداف تجاری به عنوان اجاره بهاء 
به شهرداری تعلق گرفته و بعد از اتمام طول دوره مشارکت 

تجهیزات پسیو به شهرداری واگذار خواهد شد.
وی  ادامه داد : ارتباط بین ســاختمان ها و ســازمان های 

شــهرداری توســط شــبکه پرســرعت یکی دیگر از مزایای 
اجرای پروژه می باشد.

وی گفت: نوع حفــاری که در اجرای این پروژه صورت می 
پذیرد شــامل عرض مقطع 10 الی 15 سانتیمتر و عمق 45 
ســانتیمتر می باشــد که پس از اجرای کابل ، توسط سرمایه 

گذار و با هزینه وی ترمیم می گردد.
مدیــر اداره ســرمایه گــذاری و مشــارکت هــای مردمــی 
شهرداری مبارکه اضافه کرد: فاز اول این پروژه حدود 104 
کیلومتر پیش بینی شــده که تا 130کیلومتر قابلیت افزایش 

دارد.
عزیزخانــی یکی از مهم ترین مشــکات امروزی جوانان را 
اشتغال دانست و گفت : در این پروژه بطور مستقیم بیش از 

20 نفر اشتغال زایی انجام خواهد شد .
وی بــه کاهش منابع درآمدی درشــهرداری ها اشــاره کرد 
و گفــت : اجرای ایــن پروژه منجر بــه ایجاد درآمــد پایدار 
برای شــهرداری و همچنین ارائه خدمات شایسته تر برای 

شهروندان  می شود.

شهردار مبارکه خبر داد:
احداث ادامه بلوار 65 متری سردار شهید بابایی و 

تكمیل فاز دوم رینگ ترافیكی شهر

اگر از شــهروندان مبارکه درباره ی اولویت های موردنیاز 
شــهر ســؤال کنید درصد باالیی از آن ها احتمااًل تکمیل 
رینگ ترافیکی شهر را ازجمله مهم ترین نیازهای کالبدی 
مبارکــه می دانند. چیزی که بیش از همه این نیاز را برای 
شــهروندان محســوس کرده، ترافیک جاری در هســته 
مرکزی شــهر اســت. در اینکه شــهرها به مرور با توسعه 
کالبدی، نیازهای ترافیکی جدیدی پیدا می کنند شــکی 
نیست، اما نباید این واقعیت را نادیده گرفت که فشردگی 

معابر، قیمت باالی زمین، امکان توســعه معابر شهری را 
دشوار می سازد.

به گزارش پایگاه خبری مبارکه نیوز؛ سید محسن هاشمی 
با اشــاره به اهمیت تکمیل رینگ ترافیکی شــهر گفت: 
این پروژه در راســتای کاهش ترافیک شــوارع داخلی  و 

با مساحت بیش از 30 هزار مترمربع  اجرا خواهد شد.
شــهردار مبارکه به تملک و آزادســازی های انجام شــده 
جهت  احداث ادامه بلوار 65 متری ســردار شــهید حمزه 
بابایی اشاره کرد و افزود: آزادسازی این پروژه  حدفاصل 
میــدان حافظ تا خیابان شــهید حقانی به عنــوان یکی از 

پروژه های مهم شهرداری  در حال انجام است.
وی خاطرنشــان کرد : اجرای این طرح موجب تســهیل 
در تردد وســایل نقلیــه، کاهش ترافیک هســته مرکزی 
شهر، سهولت خدمات رسانی در حوزه حمل ونقل عمومی 
خواهد شــد به همیــن دلیل، مدیریت شــهری توان خود 
را به کار بســته تا با توافــق و تملک معارضین باقی مانده، 
اجرای این پروژه را آغاز کند و این مهم مستلزم همکاری 

و تعامل مالکین محترم است .

وی برآوردهــای اولیه جهــت اجرای این پــروژه را 100 
میلیارد ریال عنوان کرد و ابراز داشــت: درصدد هســتیم 
تا در دهه مبــارک فجر کلنگ زنی و عملیات اجرایی این 

پروژه را آغاز نماییم .
شــهردار مبارکــه تکمیل فــاز دوم رینگ ترافیکي شــهر 
را مهم تریــن پروژه اي دانســت که مي توانــد در کاهش و 
روان سازي تردد در شهر نقش بسزایي داشته باشد به ویژه 
اینکه بلوارهاي ســردار شهید حمزه بابایي و ادامه خیابان 

اباذر به عنوان خط اتصال دو ســوي رینگ از مرکز شهر، 
دسترســي سریع از حاشــیه شــهر به مرکز را آسان کرده 
و مي تــوان در کمترین زمان ممکــن از رینگ کمربندي 

به سوی مرکز شهر تردد کرد.
هاشــمی  با اشــاره به اینکه پروژه های عمرانی در جهت 
توسعه و آبادانی شــهری اجرا می شود، گفت: الزم است 
با اســتفاده از تمــام ظرفیت های موجود، برای ســرعت  

بخشیدن به اجرای پروژه های عمرانی تاش کنیم.


