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پس از 20 سال عملیاتی می شود؛ 

ورود سرمایه گذار 
به آزادراه اصفهان - 
ایزدخواست 
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سهم ۲8 درصدی فوالد مبارکه در پروژه 
انتقال آب خلیج فارس به اصفهان

پیگیری برای واردات و تولید ملی واکسن کرونا و قول وزیر 
بهداشت برای واکسیناسیون از تیرماه

معاون توسعه شرکت فوالد مبارکه گفت:

دکتر صالحی، عضو کیمســیون بهداشت و درمان مجلس 
شورای اسالمی با اشاره به جلسه کمسیون بهداشت و درمان 
مجلس شورای اسالمی در ســال ۱۴۰۰ اظهار کرد: سعید 
نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که برای ارائه 
گزارش در مورد آخرین وضعیت بیمــاری کرونا و تولید و 
واردات واکسن به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس آمده 
بود، از حمایت های اعضای کمیسیون برای دفاع از بودجه 
وزارت بهداشت در الیحه بودجه ۱۴۰۰ تقدیر و اعالم کرد که 

از این همراهی ارزشمند قدردانی می کنیم.
نماینده شهرســتان مبارکه در مجلس شــورای اسالمی 
گفت: اعضای کمیسیون در این نشســت به مواردی مانند 
برگزاری نشست هایی برای بررسی رفع موانع سد راه تولید 
داخلی، انتقاد از افزایش ۴ تا ۵ برابری قیمت برخی داروها و 
عدم توانایی بیماران برای خرید، نحوه همکاری کمیسیون 
بهداشت با وزارت بهداشــت برای مدیریت کرونا، ضرورت 
ارائه گزارشــی از وضعیت تولید و واردات واکسن کرونا به 
مجلس و ارائه بارگذاری اطالعات در ســامانه، نبود وحدت 
فرماندهی واحد، ناتوانی دولت در مدیریت کرونا و افزایش 
ســهل انگاری ها، تعدد پروتکل های دارویی و درمان کرونا، 
هزینه  کردن بودجه کرونا در مسیرهای دیگر، انتقاد از عدم 
اختصاص بخشــی از ارز دارو، حمایت بیشتر از طرح شهید 
سلیمانی و تشدید نظارت ها بر زنجیره توزیع دارویی تأکید 

کردند.

وی افزود: همچنین در این نشســت نمایندگان به موضوع 
اعتراضات برخی در زمینه طب کار و بررسی وضعیت امتیاز 
کرونا در آزمون استخدامی برای جلوگیری از تضییع حقوق 
داوطلبان تأکید کرد که وزیر قول همکاری داد و به معاون 
توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت درمان و 

آموزش پزشکی دستور پیگیری این موضوع را داد.
دکتر صالحــی اضافه کرد: نماینــدگان موضوعاتی دیگر مانند 
وضعیت توزیع واکسن های ملی، عدم تأمین زیرساخت ها برای 
حذف دفترچه تأمین اجتماعی، توجه بیشــتر به مستضعفان و 
محرومان در بحث بهداشــت و درمان، اختصاص باقی مانده ارز 
یک میلیون یورویی، ضرورت هشدار به مردم در خصوص عدم 
ایمنی صد درصدی واکسن و توجه به بخش خصوصی در توزیع 
واکسن، پاسخگویی وزیر کشور در مورد وضعیت کرونا، جلوگیری 
از دخالت های ناروا در طب سنتی، وجود پارادوکس در اطالعات 
ارائه شده در مورد ســفرهای نوروزی، ضرورت توجه به حقوق 
خانواده شهدای مدافع سالمت و ضرورت تشکیل کارگروهی در 
وزارت بهداشت در مورد کاالهای آسیب رسان به سالمت را مورد 

تأکید و بحث قرار دادند.
وی با اشــاره به مطالبه مردم در خصوص واکسیناسیون کرونا 
افزود: نحوه توزیع واکسن و زمان واکسیناسیون همگانی مطالبه 
مردم است و اعضای کمیسیون بهداشت خواستار توجه به آن و 
یادآور شدند که آیا قول دولت برای واکسیناسیون مردم در تیرماه 

محقق خواهد شد؟

 خسارت تُندباد 
در اصفهان ۵۴ میلیارد تومان 

اعالم شد

سند همکاری  ایران و 
چین راهبرد درستی 

است

سیر تا پیاز موانعی که بر 
سر راه تولید کنندگان 

اصفهانی قرار دارد
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قي لبا وا
ه

اان هلل و اان الیه راجعون

      خانواده داغدار  آقابابایی

بنام خدا
"من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق"

خوشا آنان که باعزت ز گیتی بساط خویش برچیدند 
و رفتند.

ز کاالهای این آشــفته بازار محبت را پسندیدند و 
رفتند.

ایزد منان را سپاسگزاریم که در غمناک ترین روزهای 
زندگی مان ما را از نعمت حضور دوستان و سرورانی 
مهربان بهره مند ساخت که همدردی شان التیامی 
اســت بر دل های داغدیده ما.ابراز همدردی و بذل 
محبت شما عزیزان مدیریت وکارکنان سازمان حج 
وزیارت، دفتر نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری،ستاد 
نماز جمعه ودعای ندبه،ائمه جمعه وجماعت ،پزشکان 

معزز ،نماینده مردم شریف شهرستان در مجلس شــورای اسالمی ،شورای شهر 
مبارکه،شهردار محترم،مدیریت بیمارستان محمد رسول ا...، نمازگزاران مسجد 
جامع ، هئیت سید الشهدا،خانواده معظم شهدا، نیروهای نظامی وانتظامی، نهادها 
وارگانهاوادارات ،مداحان اهل بیت ،کسبه شهر،مبارکه ،همچنین عزیزانی که ازخارج 
از کشور و شهرهای دور ونزدیک با حضور در مراسم و مجالس ترحیم پدری مهربان 
خیرو عاشق پاکباخته اهل بیت )ع (بزرگ خاندان مرحوم خادم الحسین )ع( حاج 
عباس آقابابایی و باارسال تاج  گل،چاپ بنر وهمچنین پیام های تسلیت درشبکه های 
اجتماعی،موجبات غرور و افتخار ما را فراهم نمود، سزاوار قدردانی و سپاسگزاری 

است.
اگــر چــه آرزو می کنیــم در مجالــس و محافل 
 شــادی عزیــزان جبــران زحمــت نمــوده و 
تالش می کنیم تا حضوراً توفیق عرض تشکر داشته 
باشیم، چنانچه به دلیل تألمات روحی امکان ادای ِدین و 

وظیفه فراهم نگردید تقاضای عفو و بخشش داریم.



اریان۲

اصفهان- ایرنا- استاندار اصفهان گفت: نشست جهانی 
اصفهان در شــرایط پاندمی کرونا به صورت مجازی 
برگزار می شود تا با احیا و فعال سازی توسعه شهری 

علم و تجربه خود را به اشتراک بگذاریم.
به گزارش ایرنا، وبینار علمــی بین المللی به جهت و 
مشارکت کمیته ملی اسکان بشر جمهوری اسالمی 
ایران و اســتانداری اصفهان با عنوان دانش و نوآوری 
برای تغییر شــهرهای جهان و به مناسبت سال بین 
المللی اقتصاد خالق برای توسعه پایدار با حضور وزرا و 
نمایندگان بیش از ۱۰ کشور دنیا از جمله ایتالیا، روسیه، 
الجزایر، پرو، سنگال، اکراین، هند، ژاپن، سوریه و مالزی 

برگزار شد.
در این وبینار به پیشنهاد دبیرکل کمیته ملی اسکان 
بشر ایران و موافقت رئیس سازمان اسکان بشر سازمان 
ملل متحد، شهر اصفهان به عنوان شهر پیشگام در بین 
شهرهای توسعه پایدار انتخاب و یادداشت تفاهمی در 

این خصوص به امضا رسید.
عباس ضایی روز سه شنبه در دیدار دوستانه با اعضای 
عضو اکو در سالن جلسات اســتانداری افزود: در این 
مقطع زمانی که بشــریت در آزمونی سخت و طاقت 
فرسا با بیماری کووید ۱۹ دست و پنجه نرم می کند 
شاید مجالی برای تفکر بیشتر فراهم آید تا اقدامات به 

صورت مجازی برگزار گردد.
وی ادامه داد: بدون شک شهرها از مهم ترین مظاهر 

تمدنی در جهان هستند که هرآنچه از فرهنگ، تمدن، 
هنر و خالقیت متصور است در بستر شهرها پدیدار 

می شود.
استاندار اصفهان تصریح کرد: در حقیقت ظرفیت ها و 
قابلیت های هر شهر بیانگر عیار تمدنی و پیشینه غنی 

آن منطقه می باشد.
وی اضافه کرد: اصفهان این شهر موزه تاریخ ایران، یکی 

از نمونه های بارز و برجسته هنر و خالقیت در معماری و 
شهرسازی با تکیه بر آموزه های دینی و تعالیم روحانی 

است.
رضایی گفت: اندک تامل در میراث فاخر و ســترگ 
اصفهان، ذهن بازدیدکننده را به عمق نگاه بلند معمار 
و خلوص نیت وی در ارزشــمند نمودن اثر تاریخی با 
پرداختن به اندیشه های واالی دینی و معنوی و رعایت 

الزامات شهری و تمدنی معطوف می کند.
وی اظهار داشت: مسجد جامع عتیق اصفهان با بیش 
از هزار و ۲۰۰ سال معماری به عنوان دانشنامه هنر و 
معماری اصفهان در قلب بافت تاریخی و سنتی قرار 
گرفته و بیانگر خالقیت در طراحی و معماری و ایمان 
کمال یافته سازندگان آن است که هر بازدید کننده ای 

را به تأمل وا می دارد.
استاندار اصفهان بیان کرد: اصفهان به عنوان چهارراه 
همزیستی مسالمت آمیز بین ادیان توحیدی از دیرباز 
ذهن بسیاری از متفکران، اندیشمندان و نقش آفرینان 

حوزه هنر و معنویت را به خود مشغول داشته است.
وی افزود: معتقدم با شــعار تحقق زندگی شــهری 
بهتر ترویج و ارتقای توسعه پایدار اجتماعی و زیست 
محیطی، رسالتی عظیم، انسانی، اخالقی و خداپسندانه 

است.
رضایی گفــت: آمادگی اصفهان را بــرای میزبانی از 
کشورهای شرکت کننده در نشست، بعد از شکست 
بیماری کرونا و با هدف بازدید از میراث غنی فرهنگی، 

هنری و گردشگری اعالم می کنم.
 دبیرکل کمیته ملی اسکان بشر جمهوری اسالمی 
ایران گفت: جامعه جهانی در شرایط معاصر همواره 
در مسیر کسب تجارب بنیادینی است و در این مسیر 
با موضوعاتی مواجه شده که پیش از این برای انسان 

متصور نبوده است.

اصفهان- ایرنا - فرمانده انتظامی اســتان اصفهان 
گفت: پلیس در تحقق شعار سال) تولید، پشتیبانی و 
مانع زدایی ( حامی و پشتیبان دستگاه های مسوول 

است.
سردار محمدرضا میرحیدری روز سه شنبه در جمع 
خبرنگاران افزود:  پلیس به دنبال آن است که بتواند 
فرصت هایی را برای دستگاه های مختلف فراهم کند 
که بتوانند در شرایط تحریم ظالمانه سرفرازانه ملت 

را در مقابل وطئه های دشمنان یاری کنند.
رییس پلیس اســتان اصفهان افزود: پلیس به ِجد 
پیگیر است تا بتواند نقش و رسالت خود را در راستای 

تحقق این فرمان در سالجاری عملی کند.
وی تمام موفقیت های پلیس را در ســال گذشته 
مدیون همکاری و همراهی مردم استان اصفهان 
دانست و گفت: در این راستا مناسبت های مختلف 
از جمله چهارشنبه آخر سال در اصفهان به آرامی 
سپری شد و این مهم نشات گرفته از فرهنگ غنی 

دینی و تمدن باالی مردم استان بود.
ســردار میرحیدری افزود: این در حالیســت که 
دشمنان از طریق شبکه های مختلف تالش کردند 
تا احساســات جوانان را با اســتفاده از این فرصت 

تحریک کنند و مشکالتی برای آنها بوجود بیاورند.
به گفته وی، این در حالیســت که مردم اســتان 
اصفهان در چهارشنبه آخر سال با رعایت حرمت و 
پروتکل های بهداشتی و برگزاری محدود مراسم 

در سطح محالت این شــب را آرام و بدون دغدغه 
ســپری کردند.فرمانده انتظامیاستان اصفهان به 
مراسم روزطبیعت در ۱۳ فروردین به عنوان سنت 
دیرینه برای مردم نیز اشاره کرد و گفت: امسال نیز 
همانند سال گذشته این روز با ممنوعیت برای تردد 
همراه بود و مردم استان حقوق سایر شهروندان را با 
پرهیز از تجمع و دورهمی در پارک ها و بوستان های 
شهر رعایت کردند.وی در بخش دیگری به اجرای 
طرح نوروزی پلیس از ۲۷ اسفند سال گذشته تا ۱۴ 

فروردین در استان اشاره کرد و افزود: امسال با توجه 
به کاهش محدودیت ها حدود ۱۸ میلیون دستگاه 
خودرو در این ایام وارد استان شد که قابل قیاس با 
نوروز سال قبل نبود.سردار میرحیدری ادامه داد: با 
همکاری و همراهی دستگاه های امنیتی، خدماتی و 
اجرایی استان با پلیس، مجموع سرقت ها در این ایام 

۱۱ درصد و جرایم خشن ۵۷ درصد کاهش یافت.
وی به افزایش کشــف ۴۷ درصدی مواد مخدر در 
ایام نوروز، ۱۳۸ درصدی ســالح و ۱۱۶ درصدی 

دستگیری قاچاقچیان مواد مخدر و ۱۸۰ درصدی 
خرده فروشان و ۱۶۹ درصدی قاچاقچیان کاال در 
استان اشــاره کرد و گفت: در مجموع در ایام نوروز 
میزان دستگیری ها نسبت به نوروز سال قبل ۱۶۲ 
درصد افزایش داشــت.فرمانده انتظامی اصفهان 
افزود: در حوزه ترافیکی با توجه به افزایش سفرهای 
درون شهری در ایام نوروز، میزان تصادفات خسارتی 
۶۱ درصد و تصادفات فوتی ۲۸ درصد کاهش یافت.

وی همچنین با اشــاره بــه افزایــش تصادفات 
خســارت یا فوتی در حوزه برون شهری در استان 
اصفهان گفــت: در حوزه تصادفات خســارتی با 
افزایش ۶۳ درصدی و در حــوزه تصادفات منجر 
به فوت با رشــد ۲۵ درصدی مواجه شدیم.سردار 
میرحیدری همچنین  با اشــاره به عملکرد موفق 
پلیس در سال گذشته گفت: حوزه سرقت اماکن، 
نشــات گرفته از نابسامانی ضایعاتی هاست زیرا 
برخی افراد معتاد و والگرد که اقدام به جمع آوری 
ضایعات می کنند در بسیاری از موارد اقدام به سرقت 
از اماکن و ساختمان های نیمه کاره و در حال احداث 
می کنند که پلیس درصدد ساماندهی آنها با کمک 

دستگاه های مسوول است.
وی تصریح کرد: در این راســتا پلیس راه و راهور 
موظف شدند تا با وانت بارها و کامیون هایی که به 
جابجایی ضایعات اقــدام می کنند برخورد قانونی 

داشته باشد.

اصفهان - ایرنا - آمار و اطالعات نرخ تورم ساالنه 
۱۳۹۹ نشــان می دهد که این شاخص اقتصادی 
در استان اصفهان نسبت به متوسط کشوری ۱.۶ 

درصد پایین تر و معادل ۳۴.۸ است.
تورم از نظر علم اقتصاد به افزایش سطح عمومی 
تولید پول، درآمدهای پولی یا قیمت اشاره می کند؛ 
نرخ تورم برابــر با تغییر در یک شــاخص قیمت 

)مصرف کننده(  است.
به گزارش ایرنا، نگاهی به شاخص قیمت کاالها و 
خدمات مصرفی و نرخ تورم خانوارهای شهری و 
روستایی در سال ۱۳۹۹ نشان می دهد که نرخ تورم 
ساالنه کشور و استان اصفهان به ترتیب به ۳۶.۴ و 

۳۴.۸ درصد رسید و این شاخص در اصفهان نسبت 
به میانگین کشوری کمتر است.

نرخ تورم ساالنه کشــور و استان اصفهان در سال 
۱۳۹۹ نسبت به سال گذشته آن به ترتیب ۱.۶ و 
۲.۲ درصد افزایش نشان می دهد؛ نرخ تورم ساالنه، 
درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک 
ســال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه 

قبل از آن است.
بر اســاس گزارش مرکز آمار ایران، بیشــترین 
نرخ تورم ۱۲ ماهه ســال ۱۳۹۹ مربوط به استان 
کرمانشاه با ۴۰.۱ درصد و کمترین آن مربوط به 
اســتان مرکزی با ۳۳.۳ درصد است و اصفهان در 

این شــاخص در بین ۳۱ استان در جایگاه بیست 
و ششم قرار دارد.

نگاهی به نرخ تورم نقطه ای کشــور و اصفهان نیز 
نشــان می دهد که این شــاخص در اسفند سال 
۱۳۹۹ به ترتیب به ۴۸.۷ و ۴۶.۴ درصد رســید 
یعنی خانوارهای کشور و استان به طور میانگین 
۴۸.۷ و ۴۶.۴ درصد بیشتر از اسفند سال ۱۳۹۸ 

برای خرید کاالها و خدمات یکسان هزینه کردند.
منظور از نــرخ تورم نقطــه ای، درصد تغییر عدد 
شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. 
همچنیــن نرخ تــورم نقطه ای اســفند ســال 
۱۳۹۹ کشــور و اســتان اصفهان در مقایســه با 
ماه قبل آن یعنی بهمــن ۰.۵ و ۰.۲ واحد درصد 
افزایش یافــت و نرخ تورم نقطــه ای گروه عمده 
» خوراکی هــا، آشــامیدنی ها و دخانیــات » در 
کشور و اســتان با کاهش ۰.۲ واحد درصدی به 
۶۶.۶ و ۶۸.۷ و گــروه »کاالهــای غیر خوراکی و 
 خدمات« بــا افزایــش ۰.۸ و ۰.۳ واحد درصدی

 به ۴۰.۵ و ۳۷.۲ رسید.
بررسی نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور و استان 
اصفهان نشان می دهد که این شاخص در اسفند 
۱۳۹۹ به ۱.۸ و ۱.۴ درصد رســید؛ منظور از نرخ 
تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شــاخص قیمت، 

نسبت به ماه قبل است.
اطالعات مندرج در جدول شاخص قیمت کاالها 
و خدمات مصرفی خانوارهای شهری و روستایی 
استان اصفهان در سال ۱۳۹۹ نیز نشان می دهد که 
بیشترین نرخ تورم ساالنه در میان کاالها و خدمات 
مصرفی مربوط به حمل و نقل با ۴۹.۴ درصد و لوازم 

خانگی و مبلمان با ۴۸.۳ درصد است.
در گروه کاالیی خوراکی ها و آشامیدنی ها در استان 
اصفهان بیشترین نرخ تورم ساالنه به ترتیب مربوط 
به میوه و خشــکبار ) ۵۱.۸ درصد( و نان و غالت 

)۵۱.۶ درصد( است.
نرخ تورم ۱۲ ماه منتهی به اسفند ۱۳۹۹ در مقایسه 
با مدت مشابه سال ۱۳۹۸ در خانوارهای شهری 
اســتان اصفهان نیز معادل ۳۴.۳ و در خانوارهای 
روستایی ۳۹.۵ درصد اســت که این شاخص در 
میانگین کشــوری به ترتیب ۳۶.۲ و ۳۷.۷ درصد 
است و نشان می دهد نرخ تورم مناطق روستایی 

اصفهان نسبت به میانگین کشوری باالتر است.
به گفته رییس گروه طرح های آماری ســازمان 
مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان اصفهان، 
ســال گذشــته عوامل مختلفی از جمله شیوع 
ویروس کرونا، تغییر قیمت مــواد اولیه وارداتی 
 و تحریم های ظالمانه بر شــاخص تــورم تاثیر

 گذار بود.
رستم پیرعلی در گفت و گو با ایرنا با تاکید بر اینکه 
شیوع ویروس کرونا بر بسیاری از کسب و کارها از 
جمله در بخش گردشگری، هتلداری و رستوران ها 
تاثیر گذاشــت، افزود: به دلیل شرایط خاص این 
دوران بخش هایی مانند آمــوزش نیز تحت تاثیر 
زیادی قرار گرفت و به دلیل غیر حضوری آموزش 
در مدارس، دانشــگاه ها و موسسه های خصوصی 

هزینه ها تغییر کرد و در مواردی کاهش یافت.
وی با بیان اینکه بخش هایــی مانند حمل و نقل 
از جملــه هواپیما و اتوبــوس نیز ناچار بــه ارائه 
خدمات با ۵۰ درصد ظرفیت خود بودند، تصریح 
 کرد: این امــر در افزایــش تعرفه هــای آنها نیز

 نقش داشت.
استان اصفهان حدود پنج میلیون و ۳۰۰ هزار نفر 
جمعیت در ۲۴ شهرستان، ۱۱۱ شهر، ۵۰ بخش، 
۱۲۷ دهستان و یکهزار و ۶۰۰ آبادی دارای سکنه 

دارد.

فرمانده انتظامی اصفهان:
پلیس در زمینه تحقق شعار سال پشتیبان دستگاه های مسوول است

استاندار: 

نشست جهانی اصفهان مجازی برگزار می شود
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سید علی نکویی زهرایی فعال 
سیاسی با سابقه اصفهان درگذشت

اصفهان - ایرنا - سیدعلی نکویی زهرایی فعال سیاسی 
باسابقه و استاندار اسبق قزوین ، چهار محال و بختیاری 
و کرمانشــاه بامداد دوشــنبه در بیمارستان میالد 

اصفهان درگذشت.
به گزارش ایرنا، نکویی زهرایی از فعاالن سیاسی دوران 
پیش از انقالب بود که مسوولیت اجرایی در دولت های 

اصالحات و سازندگی داشت.
این فعال سیاسی اصالح طلب اردیبهشت ۱۳۱۹ در 
محله بیدآباد مسجد ســید اصفهان دریک خانواده 

مذهبی به دنیا آمد.
وی فعالیت هایی در مبارزه با رژیم  گذشته و اقدامات 
سیاسی و فرهنگی داشت و از ابتدای سال ۵۸ از وزارت 
کشور مأمور و به عنوان اولین فرماندار انقالبی نجف 

آباد منصوب شد.
حدود سه سال فرمانداری نجف آباد، ۲ سال مشاور 
استاندار و رییس بنیاد امور مهاجران جنگ تحمیلی 
و ســپس مدتی فرماندار اصفهان و پــس از آن نیز 
مسوولیت استانداری باختران )کرمانشاه( از جمله 
سوابق اجرایی اوست ؛ نزدیک به ۶ سال در کرمانشاه 

در دوران جنگ تحمیلی و بعد از آن حضور داشت.
نکویی بعد از استانداری کرمانشاه به عنوان استاندار 
چهارمحال و بختیاری منصوب شد و پس از سه سال 
خدمت در این استان درخواست بازنشستگی داد و 
در اصفهان مسوولیت راه اندازی و مدیریت مؤسسه 
حفظ و تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی )ره( و 

نگارستان را بر عهده گرفت.
نکویی پس از خرداد ۷۶ و انتخاب ریاست جمهوری 
وقت مجدد دعوت به کار شد و مسوولیت استانداری 
قزوین را عهده دار شد و سپس به عنوان مشاور وزیر 
و مدیرکل دفتر حوزه وزارتی تا پایان شهریور ۸۴ به 
فعالیت خود ادامه داد و با بیش از ۴۰ سال خدمت در 

آموزش و پرورش و وزارت کشور بازنشسته شد.
این فعال سیاسی پیشکسوت پس از یک دوره بیماری 

سرطان روز دوشنبه درگذشت.

نبود آگاهی از سند همکاری ایران 
و چین به تفسیرهای نادرست منجر 

شد
نبود آگاهی از ســند همــکاری ایــران و چین به 

تفسیرهای نادرست منجر شد
اصفهان- ایرنا- استاد روابط بین الملل دانشگاه آزاد 
اسالمی استان اصفهان گفت: کمبود آگاهی عمومی به 
دنبال هجمه رسانه های غربی موجب تفسیر نادرست 
برخی افراد جامعه از سند جامع همکاری ایران و چین 
شده است.بشیر اسماعیلی روز سه شنبه در گفت و 
گو با ایرنا افزود: باید با شفاف سازی سند همکاری 
ایران و چین، افکار عمومی را هدایت کرد و در چنین 
شرایطی تقویت حوزه رسانه  داخلی با وجود تبلیغات 
گسترده دشمنان علیه جمهوری اسالمی مهم بوده تا 
مانع پیشروی آن ها شد.وی اظهارداشت: این چنین 
سند همکاری در بین بسیاری از کشورها مرسوم بوده 
است و چین تاکنون با کشورهای عراق و عربستان این 
همکاری را داشته و حتی با مشکالت اقتصادی  در 
کشور آمریکا با شیوع ویروس  کرونا، بخشی از سهام 

های شرکت های آن کشور را خریداری کرد.
این استاد دانشگاه، تاثیر جریان رسانه ای غرب علیه 
کشورمان را عامل ایجاد افکار منفی و تفسیرهای غلط 
درباره این سند ذکر کرد و گفت: تفکر ضد استعماری 
و استقالل طلبی در بین مردم ایران وجود دارد که 
همین نگرش تاکنون باعث حفظ تمامیت ارضی کشور 
شده است اما در برخی از مواقع مهم نظیر حرکت های 

اقتصادی و سیاسی باید رویکرد قابل قبولی داشت.
این کارشناس امور سیاسی بیان کرد: امروز شبکه های 
رادیویی و تلویزیونی از یک سو، شبکه های مجازی و 
فرصت های اینترنتی از اطراف مختلف به این موضوع 
ایران و چین می پردازند و همه حرکت های داخلی را 

برای تحت تاثیر قراردادن حاکمیت بکار گرفته اند.
اســماعیلی، مهار جنگ رســانه ای را بــا تقویت 
فعالیت های این حوزه توســط شبکه های خبری 
داخلی ضروری برشمرد و گفت: برای ایجاد آرامش 
و کاهش انتقادات و تفســیرهای غلط در داخل در 
این ارتباط باید فکر اساسی و برنامه ریزی راهبردی 

در حوزه رسانه، تبلیغات و اطالع رسانی انجام شود.
وی با بیان اینکــه تعامالت بین المللــی جزئی از 
دیپلماسی اقتصادی کشور است، خاطرنشان  کرد:  
نقد عده ای از ســند همکاری ایران و چین ناشی از 
بی اطالعی و بهانه گیری برخی از جریان ها متاثر از 
شبکه های خبری خارجی است که با اطالع رسانی 
حرفه ای و هدفمند بر طرف می شود. وی ادامه داد: 
مســووالن باید با ایجاد فرصت و بسترهای مناسب 
از این جنبه های همکاری برای رشد و توسعه ملی 
استفاده کنند و در تنظیم چنین سند اقتصادی با دقت 

و نگاه تیزبینانه ای پیش بروند.
استاد روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسالمی استان 
اصفهان، شفاف سازی تمام بندهای سند همکاری 
ایران و چین را ضروری ندانست و گفت: دشمنان و 
رسانه های غربی به دنبال فرصتی هستند تا در کشور 
اختالف ایجاد کنند و مانع تعامل بین المللی جمهوری 

اسالمی با دیگر کشورها بشوند.
وی با اعتقاد به اینکه همه کشورها و مسئوالن آنان 
به دنبال منافع ملی خود هستند افزود: ما باید منافع 
کشورمان را پیگیری کرده و تحت تاثیر شرایط خاصی 
قرار نگیریم تا در انعقاد چنین سند همکاری اقتصادی 

زمینه توسعه کشور فراهم شود.

بازار

خسارت تُندباد در اصفهان ۵۴ 
میلیارد تومان اعالم شد

اصفهــان - ایرنا – مدیــرکل مدیریــت بحران 
استانداری اصفهان، مجموع خسارت وزش تُندباد 
در ۲ هفته تعطیالت نوروزی در استان را در مجموع 

۵۴ میلیارد تومان اعالم کرد.
منصور شیشه فروش روز یکشنبه در گفت و گو با 
خبرنگار ایرنا افزود: این خسارت ها در سه نوبت در 
نیمه اول فروردین و بیشتر در مناطق بادخیر شرق، 

شمال و مرکز استان وارد شد.
وی اضافه کرد: این خسارت ها به ۱۰ هکتار گلخانه، 
۵۰۰ باب کلنی زنبور عسل، هفت هزار هکتار باغ، 
۴۲ دستگاه خودرو، ۷۵ تابلوی تبلیغاتی بویژه در 
راه ها، ۲۵۰ اصله درخت، یک چراغ برق و یک منزل 

مسکونی با پنج نفر مصدوم وارد شده است.
مدیرکل مدیریــت بحران اســتانداری اصفهان 
اظهار داشت: بیشتر باغ های خســارت دیده در 
مناطق غرب، جنوب و مرکز استان و گلخانه های 
آســیب دیده در فالورجان، دهاقان و شهرضا قرار 

دارند.
به گفته وی، بر اثر وزش باد شدید و نبود رطوبت، 
کانون های داخلی و مرزی گرد و غبار در اســتان 
فعال و موجب شــد که وضعیت هوای اصفهان به 
مدت ۶ روز در ۲ هفته گذشــته در شرایط ناسالم 

قرار بگیرد.
شیشه فروش، همچنین با اشاره به اینکه وزش باد و 
گرد و خاک در جاده های استان بویژه در کنارگذر 
شرق خسارت هایی به بار آورده است، گفت: در این 
ر استا مقرر شد که اداره راه و شهرسازی با همکاری 
منابع طبیعی برنامه ای برای شناســایی مناطق 
بادخیز استان و مواجهه با کانون های گرد و غبار 
و سپس اجرای طرح های اضطراری کنترل تثبیت 
گرد و غبار در  اطراف جاده ها را در دستور کار خود 

قرار دهند.
وی  با اشاره به اهمیت حفاظت از جاده ها در برابر 
گرد و غبار و پیشــگیری از واژگونــی خودروها با 
درس آموزی از طوفان اخیر بدلیل کاهش دید گفت: 
بر این اساس نیز مقرر شد با همکاری هواشناسی 
و منابع طبیعی ضمن شناســایی نقاط پُرخطر 
در زمینه تندباد در جاده ها و خیزش گرد و غبار، 
طرح مشــترکی برای حفاظت از راه ها با استفاده 
از بادشکن های زنده و غیرزنده، نهالکاری و تثبیت 
کانون های گــرد و غبار را در اطــراف جاده ها در 

دستور کار قرار گیرد.
شیشــه فروش افزود: برای پرداخت خســارت، 
کارشناســان باید با مراجعه، بررســی و ارزیابی 

خسارت  وارد شده به افراد دارای بیمه اقدام کنند.
به گزارش ایرنا، تجزیه و تحلیل اطالعات یک دوره 
۱۰ ساله نشان می دهد که کالنشهر اصفهان بطور 
میانگین هر ۹ روز، یک پدیده گرد و غبار داشــته 

است.
استان اصفهان با پنج میلیون نفر جمعیت در سال 
های اخیر با معضالت زیست محیطی معتنابه مانند 
آلودگی هوا، گرد و غبار، خشک شدن زاینده رود 
و تاالب گاوخونی و کمبود منابع آبی مواجه بوده 

است.

 بیش از ۵ هزار فرصت
 شغلی برای زندانیان اصفهان 

ایجاد شد
اصفهان-ایرنا- مدیرکل زندان هــا و اقدامات 
تامینی و تربیتی اصفهان گفت: امسال بیش از پنج 
هزار فرصت شغلی برای زندانیان استان ایجاد شد تا 

به مددجویان و خانواده هایشان کمک شود.
محمود ضیایی فر روز سه شنبه در گفت وگو با ایرنا 
افزود: اشتغال زندانیان به رفع نیاز مالی و معیشت 
خانواده های آنان کمک می کند که این کار امسال 
در درون و بیرون از زندان های اصفهان انجام شده 

است.
وی بیان کرد: اشتغال پایدار مددجویان این نهاد 
تامینی و تربیتی به کاهــش دغدغه های مالی و 
مشکالت اجتماعی خود و خانواده هایشان کمک 
می کند و پس از آزادی نیز قادر به استفاده از این 

شرایط برای ادامه زندگی خواهند بود.
به گفته مدیــرکل زندان ها و اقدامــات تامینی و 
تربیتی اصفهان، بخش خصوصــی در این زمینه 
و نهادهای آموزشــی مثل فنی و حرفه ای و جهاد 
کشاورزی در جهت توانمندسازی زندانیان همکاری 
داشتند.وی ادامه داد: تولیدات صنایع دستی یکی 
از عرصه های فعالیت زندانیان اصفهان است که در 
این راستا اتحادیه صنایع دستی استان در آموزش 
و بازار فروش همکاری می کننــد و اوقات فراغت 
زندانیان هدفمند شده است.به اعتقاد ضیایی فر، 
فعالیت های فرهنگی و اشــتغالزایی زندان های 
اصفهان در مقایســه با دیگر اســتان های کشور 
بی نظیر و نتایج موثری را برای افراد تحت پوشش 
و جامعه داشته است.به گزارش ایرنا، ۷۵ درصد از 
جمعیت زندان های استان اصفهان سن کمتر از ۴۴ 
سال دارند که نیروی مولد کار و اشتغال محسوب 
می شوند اما بدالیل مشکالت فردی، اقتصادی و 
اجتماعی در بند هستند که آموزش و توانمندسازی 
آنها در رفع چالش های این دســته از افراد جامعه 
موثر است.به گفته مسووالن بنیاد تعاون زندانیان 
کشور، امسال برای ۲۳ نفر از زندانیان کشور اشتغال 
مولد ایجاد شده که در ۲۰ سال گذشته بی سابقه 

بوده است.

 اخبار کوتاه

نرخ تورم در  اصفهان 1.۶ درصد پایین تر از متوسط 
کشوری است
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افزایش قابل مالحظه میزان 
آماده به کاری تجهیزات ناحیه 

آهن سازی

با اجرای موفقیت آمیز پروژه نگهداری و تعمیرات 
میزان   )RCM( اطمینان  قابلیت  بر  مبتنی 
آماده به کاری تجهیزات ناحیه آهن سازی به میزان 

فراوانی افزایش یافت.
کارشناس برنامه ریزی و تعالی سیستم های 
نگهداری و تعمیرات )نت( از اجرای پروژه نگهداری 
 )RCM( و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان
در ناحیه آهن سازی خبر داد و گفت: این پروژه با 
انجام کار تیمی کارکنان نت و همکاران تولید، برای 
اولین بار در صنعت فوالد کشور به منظور شناسایی 
کلیه خرابی های بالقوه و بالفعل تجهیزات بحرانی، 
تحلیل علت ریشه ای خرابی ها و تدوین اقدامات و 
سیاست های نگهداری تجهیزات بحرانی با موفقیت 

اجرا شد.
حمیدرضا عبدیان افزود: نظر به اینکه توسعه نت 
مبتنی بر قابلیت اطمینان جزو یکی از اهداف 
استراتژیک حوزه نگهداری و تعمیرات شرکت فوالد 
مبارکه است، با تدوین چشم انداز پنج ساله استقرار 
RCM روی تجهیزات ناحیه آهن سازی از سال 
۱۳۹۴ ضمن اولویت بندی تجهیزات خطوط تولید، 
با شناسایی ۸۵ تجهیز بحرانی در خطوط تولید این 

ناحیه، تعریف و برنامه ریزی اجرای آن ها انجام شد.
تسهیل کننده پروژه های نگهداری و تعمیرات مبتنی 
بر قابلیت اطمینان )RCM( در ناحیه آهن سازی 
تصریح کرد: این طرح با برگزاری جلسات منظم 
هفتگی در محل ناحیه و با حضور اعضای تیم های 
پروژه در بخش های مختلف و برگزاری بالغ بر ۱۰ 
دوره آموزشی جهت آموزش تخصصی RCM با 

اساتید خارجی و داخلی اجرا شد.
وی در ادامه گفت: اقدامات اصالحی به دست آمده در 

این پروژه ها عبارت اند از:
تدوین استانداردهای نت پیشگیرانه یا پیش گویانه 
روی تجهیز با در نظر گرفتن مالحظات فنی و 
اقتصادی، بهینه سازی استانداردهای نت پیشگیرانه، 
تدوین یا ویرایش دستورالعمل های بهره برداری یا 
نگهداری و تعمیرات، طراحی دوره های آموزشی 
تخصصی در زمینه های مختلف نگهداری و 
تعمیرات، طراحی مجدد تجهیزات یا تغییر در 

قسمتی از تجهیز با رویکرد افزایش بهره وری و ... .
رئیس دفتر برنامه ریزی و کنترل نگهداری 
و تعمیرات ناحیه آهن سازی نیز در ادامه به 
دستاوردهای اجرای این پروژه اشاره کرد و گفت: 
ایمنی و سالمت محیط زیستی بیشتر، عملکرد 
بهبودیافته عملیات )نرخ خروج، کیفیت محصول 
و خدمات به مشتریان(، اثربخشی بیشتر برای 
هزینه های نگهداری و تعمیرات، عمر مفید بیشتر 
برای اقالم گران قیمت، ایجاد یک پایگاه جامع 
اطالعات نت، انگیزش بیشتر در افراد و کارگروهی 

بهتر و ... ازجمله این دستاوردها به شمار می آید.
حمیدرضا جمالی یادآور شد: اجرای نظام های 
نوین نگهداری و تعمیرات در مجتمع های تولیدی 
نظیر فوالد مبارکه می تواند اثربخشی بسزایی در 
افزایش آماده به کاری تجهیزات و کاهش خرابی ها 
و هزینه های نت و عدم النفع تولید را نیز به همراه 

داشته باشد.
وی در پایان از همه رؤسا، کارشناسان و تکنسین های 
حوزه تعمیرات، تولید، قسمت پیشگیری دفتر فنی 
کنترل نگهداری و تعمیرات ناحیه آهن سازی و 
همچنین واحد برنامه ریزی و تعالی سیستم های 
نت شرکت که در اجرای این پروژه ها نقش بسزایی 

داشتند، تشکر و قدردانی کرد.

برگزاری آخرین جلسه ایثارگران 
شرکت فوالد مبارکه در سال ۹۹

آخرین جلسه ایثارگران شرکت فوالد مبارکه در 
سال ۹۹، هم زمان با روز والدت امام حسین )ع( و 
روز پاسدار و در آستانه روز والدت حضرت ابوالفضل 

العباس )ع( و روز جانباز با حضور اعضا برگزار شد.
در این جلسه ایرج ترابی معاون نیروی انسانی و 
سازمان دهی و رئیس کمیته ایثارگران در جمع 
اعضای کمیته ایثارگران از اقدام های انجام گرفته 
توسط این کمیته در رفع مشکالت این عزیزان 

تقدیر و تشکر نمود.
و  انسانی  نیروی  معاون  نشست،  پس ازاین 
سازمان دهی شرکت به مناسبت روز جانباز با حضور 
در نواحی مختلف شرکت با تعدادی از عزیزان جانباز 
و آزاده دیدار نمود و به نمایندگی از جامعه ایثارگران 
شرکت از دو نفر از همکاران  آزاده و جانباز  و یکنفر  از 

فرزندان شاهد شرکت تقدیر بعمل آمد.

 در برنامه مشترک حوزه هنری و شرکت
 فوالد مبارکه انجام شد؛ 

 رونمایی از 7 اثر تجسمی برنامه 
ضیافت آفتاب

مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه با اشاره به اهمیت 
مسئولیت های اجتماعی شرکت گفت: فوالد مبارکه در یک سال 
گذشته توجه ویژه ای به حوزه هنر و حمایت از هنرمندان داشته 

است.
به گزارش خبرنگار ایراسین، هادی نباتی نژاد در آیین رونمایی 
از هفت اثر تجسمی برنامه »ضیافت آفتاب« اظهار کرد: در فوالد 
مبارکه عالوه بر تولید فوالد که ما را به نوعی به قطب صنعت ایران 
تبدیل کرده است، به مسئولیت های اجتماعی نیز توجه می شود. 
در همین راستا در یک سال گذشته توجه ویژه ای به حوزه هنر و 

حمایت از هنرمندان داشته ایم.
وی افزود: به عالوه با توجه به اهمیت هنرمندان اصفهانی، در حوزه 
مسئولیت های اجتماعی خود به منظور فعال کردن اقتصاد هنر، 
تصمیم به ورود به حوزه برگزاری ضیافت های هنری گرفتیم. در 
رویدادهای هنری آینده نیز سعی در حمایت از هنرمندان شهرمان 

خواهیم داشت.
مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه همچنین با تأکید بر 
اهمیت مسئولیت های اجتماعی فوالد مبارکه، حمایت های این 
شرکت در مبارزه با بیماری کرونا را نمونه ای از فعالیت های فوالد 

مبارکه در این راستا عنوان کرد.
مجتبی شاهمرادی، رئیس حوزه هنری استان اصفهان، نیز در این 
آیین رونمایی بابیان اینکه خوراک اصلی این ضیافت را هنرمندان 
اصفهان تولید کرده اند، گفت: امیدوارم این ضیافت طلیعه تولید آثار 
مختلف و برپایی ضیافت های هنری متعدد گردد و زمینه ای برای 

راه یابی این آثار به زندگی مردم شود.
به گزارش ایراسین، در این مراسم محسن سلیمانی مدیر خانه 
خط حوزه هنری اصفهان در خصوص آثار هنری و لزوم ورود آن 
به چرخه اقتصادی مطالبی را بیان کرد و هفت هنرمند خالق آثار 
تجسمی نیز به توضیح آثار خود پرداختند و از آثار »ماه مجلس« 
اثر حسین گلشنی با تکنیک شکسته نستعلیق، »در سپیده دم« 
اثر رسول طاهری تهرانی )نقاشی خط( با تکنیک اکرلیک، 
»سمفونی هستی« اثر ساراتگریان )نقاشی خط( با تکنیک 
اکرلیک، »زیارت حضرت رسول )ع(« اثر عزرا عبداهلل پور با تکنیک 
خوشنویسی نسخ، »سوره توحید« اثر رامین خرم زاده )نقاشی خط( 
با تکنیک اکرلیک، »شمس رسل« اثر الیاس جابری با تکنیک 
نستعلیق چلیپا، سه لت )وحی- معراج- یگانگی( اثر لیدا فراست 

)تصویرسازی( با تکنیک اکرلیک بر روی چوب رونمایی شد.

در دیدار مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه با فرمانده 
سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان و  فرماندهان 

سپاه نواحی مقاومت مبارکه و لنجان تصریح شد؛ 

ترویج هرچه بیشتر آرمان های شهدا و 
دستاوردهای دفاع مقدس

مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه در آستانۀ ایام و اعیاد 
موفورالرسرور شعبان، طی دیدارهای جداگانه ای با سرهنگ 
عطایی فرمانده سپاه ناحیه مقاومت شهرستان مبارکه و سرهنگ 
محمدی فرمانده سپاه ناحیه مقاومت شهرستان لنجان، ضمن 
تبریک والدت باسعادت امام حسین )ع( و روز پاسدار از آمادگی 
فزاینده شرکت فوالد مبارکه برای ترویج هرچه بیشتر آرمان های 

شهدا و دستاوردهای دفاع مقدس خبر داد.
مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه در آستانۀ ایام و اعیاد 
موفورالرسرور شعبان، طی دیدارهای جداگانه ای با سردار مجتبی 
فداء فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( استـــان اصفـــهان، 
ســرهنگ عـــطایی فـــرمانده سپاه ناحیه مقاومت شهرستان 
مبارکه و سرهنگ محمدی فرمـانده ســــپاه ناحـــیه مقـــاومت 
شـــهرستان لنجان، ضمن تبریک والدت باسعادت امام حسین 
)ع( و روز پاسدار از آمادگی فزاینده شرکت فوالد مبارکه برای 
ترویج هرچه بیشتر آرمان های شهدا و دستاوردهای دفاع مقدس 

خبر داد. 
 وی تأکید کرد: همان گونه که فوالد مبارکه در دوران دفاع مقدس 
نیز شهدا، جانبازان و آزادگان زیادی  را تقدیم نظام مقدس 
جمهوری اسالمی کرده است، در جبهه صنعت نیز با اتکا به نگاه 
ارزشی که همچنان بر فضای مدیریت و کارکنان این شرکت حاکم 
است، این آمادگی را دارد که با همکاری حوزه های مقاومت منطقه 
قدردان رشادت های شهدا و صبر و مقاومت خانواده های آنان باشد 
و در راستای خدمت به جامعه اسالمی و مردم شریف همکاری های 
گسترده تری داشته باشد. به گزارش خبرنگار فوالد، در این 
دیدارها سردار فداء فرمانده سپاه صاحب الزمان استان اصفهان و 
فرماندهان سپاه نواحی مقاومت مبارکه و لنجان نیز از حمایت های 
فوالد مبارکه در همه ابعاد به ویژه در اجرای طرح کمک های 
مؤمنانه و تهیه و توزیع بسته های معیشتی برای خانواده های 
کم برخوردار همچنین از مساعدت های این شرکت در پشتیبانی 

از بیمارستان های درمانگر بیماری کرونا قدردانی کردند.

خبر وی ژهخبر ویژه
معاون توسعه شرکت فوالد مبارکه گفت:

سهم 8۲ درصدی فوالد مبارکه در پروژه انتقال آب 
خلیج فارس به اصفهان

معاون توسعه شرکت فوالد مبارکه گفت: 
حجم ســرمایه گذاری پروژه انتقال آب 
خلیج فارس به اصفهان ۳۵۳ هزار میلیارد 
ریال است که شرکت فوالد مبارکه با سهم 
۲۸.۵۸ درصدی دو برابر حجم سهام دیگر 
بهره برداران این پروژه را به خود اختصاص 

داده است.
احمد سعید بخش در گفت وگو با خبرنگار 
ایراسین با اشــاره به آغاز عملیات اجرایی 
انتقال آب خلیج فارس به اصفهان اظهار 
داشت: استان اصفهان یکی از بزرگ ترین 
قطب های صنعتی کشور است و با توجه 
به اقلیم خشک فالت مرکزی و کمبود آب، 
نیاز است که با تعریف پروژه ای عظیم، آب 

پایدار صنایع تأمین شود.
وی افزود: شــرکت تأمیــن آب اصفهان 
صفه با سهامداری شرکت فوالد مبارکه، 
پاالیشگاه اصفهان، ذوب آهن، اتاق بازرگانی، 
سازمان همیاری های شهرداری و شهرداری 
کالن شهر اصفهان درصدد برآمد تا شرایط 
انتقال آب خلیج فارس به اصفهان را در بازه 

۵ ساله فراهم کند.
معاون توسعه شرکت فوالد مبارکه تصریح 
کرد: با اجرای انتقــال آب خلیج فارس به 
اصفهان بالغ بــر ۲۰۰ میلیون مترمکعب 
در سال آب برای مصارف صنعتی در نظر 

گرفته شده است.

وی افزود: طول خط انتقال آب خلیج فارس 
به اصفهان ۹۱۰ کیلومتر است و این مسیر 
از اســتان های هرمزگان، کرمــان، یزد و 
اصفهان عبور می کند تا درنهایت به آبگیر 

چم آسمان برسد.
سعیدبخش به اشــتغال زایی بالغ بر ۱۴ 

هزارنفری در طول ساخت تا بهره برداری از 
خط انتقال آب خلیج فارس به اصفهان هم 
اشاره کرد و افزود: حجم سرمایه گذاری این 
ابرپروژه ۳۵۳ هزار میلیارد ریال است که 
شرکت فوالد مبارکه با سهم ۲۸.۵۸ درصد 
دو برابر حجم سهام دیگر بهره برداران این 

پروژه را به خود اختصاص داده است.
شایان ذکر است با راهبری وزارت صمت و 
سرمایه گذاری شرکت های بزرگ معدنی 
ازجمله فوالد مبارکه عملیات اجرایی آیین 
بهره برداری و شروع عملیات اجرایی طرح 
انتقال آب خلیج فارس و دریای عمان به 
استان های شرقی و مرکزی کشور توسط 

رئیس جمهور آغاز خواهد شد.
این ابَرپــروژه، بــا بهره منــدی از توان 
متخصصان داخلی و همچنین ظرفیت های 
بخش خصوصی توانمند، در زمان تحریم 
به اجرا درخواهد آمد و این موضوع باعث 
شــده تا از آن به عنوان یکی از بزرگ ترین 
پروژه های بعد از انقالب اسالمی نام برده 

شود.
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مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی 
به طور فوق العاده شرکت فوالد مبارکه در تاریخ ۲۵ 
اسفندماه با حضور بیش از ۷۲ درصد از سهامداران 
با توجه به شیوع بیماری کرونا و لزوم رعایت 
پروتکل های بهداشتی به صورت آنالین و از طریق 

سایت شرکت فوالد مبارکه برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایراسین، در این دو مجمع 
»عمومی فوق العاده« و »عمومی عادی به طور 
فوق العاده« شرکت فوالد مبارکه غالمرضا 
روزبهانی به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی 
معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( و دارندگان 
سهام عدالت و در سمت رئیس مجمع، مصطفی 
زهتابیان به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه 
رفاه و با سمت ناظر اول مجمع، غالمعلی اکوان به 
نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدرتامین و 
در سمت ناظر دوم مجمع، حامدحسین ولی بیک 
به عنوان دبیر مجمع و یزدان خدیبی به نمایندگی 
از سازمان حسابرسی و به عنوان بازرس قانونی و 

حسابرس مستقل شرکت انتخاب شدند.
بنابراین گزارش در مجمع عمومی فوق العاده، 
حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل فوالد مبارکه، 
با اشاره به عملکرد درخشان این شرکت در سال 
جاری گفت: میزان درآمد این شرکت طی یک 
سال اخیر ۸۱ درصد رشد کرده است. همچنین 
آمارها از رشد ۹۱ درصدی سود هر سهم فوالد 
مبارکه در ۹ ماهه ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته حکایت دارد.
وی همچنین با اشاره به بازدهی ۱۹۰ درصدی 
سهام فوالد مبارکه در مقایسه با بازدهی ۷۰ 
درصدی سکه امامی و ۶۴ درصدی یورو )ارز( از 
ابتدای سال جاری، اظهار کرد: این شرکت در 
نظر دارد در صورت نهایی شدن افزایش سرمایه 
این شرکت، از آن در اجرای طرح نورد گرم ۲ 
و سرمایه گذاری در شرکت هایی نظیر الکترود 
اردکان، تأمین آب اصفهان، فوالد زاگرس، فوالد 
سفیددشت، فوالد هرمزگان، شرکت صنایع 
معدنی چادرملو و مواردی از این قبیل استفاده 

کند.
بنابر این گزارش، در نهایت پس از استماع گزارش 
هیئت مدیره و حسابرس و بازرس قانونی شرکت 
درخصوص پیشنهاد افزایش سرمایه، مجمع با 
افزایش سرمایه ۸۴۰۰ میلیارد تومانی )معادل 
۴۰ درصد از محل سود انباشته و سایر اندوخته ها( 
فوالد مبارکه موافقت کرد. ضمن اینکه مجمع به 
هیئت مدیره تفویض اختیار کرد تا در مدت زمان 
حداکثر ۶ ماه و با رعایت دستورالعمل های سازمان 
بورس نسبت به عملی کردن افزایش سرمایه و 
ثبت در دفاتر رسمی اقدام شود تا این شرکت 
پس از ثبت افزایش سرمایه خود، به عنوان دومین 

شرکت بورسی ایران معرفی شود.
این گزارش حاکی است، در مجمع عمومی عادی 
به طور فوق العاده که به منظور تصمیم گیری درباره 
تغییر روزنامه های کثیراالنتشار و »کمک های 
بالعوض فوالد مبارکه با موضوع کرونا« برگزار شد، 
روزنامه های ایران، صمت، دنیای اقتصاد، تعادل 
و اطالعات به عنوان روزنامه های کثیراالنتشار 
شرکت انتخاب شدند. از میان روزنامه های 
فوق روزنامه اطالعات در این مجمع به جمع 
روزنامه های رسمی و پیشین شرکت فوالد 

مبارکه اضافه شد.
   تصویب افزایش سرمایه 8400 میلیارد 

تومانی فوالد مبارکه
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در مجمع عمومی 
فوق العاده این شرکت از صدور مجوز افزایش 
سرمایه ۸۴۰۰ میلیارد تومانی و تصویب آن در 

مجمع عمومی فوق العاده فوالد مبارکه خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایراسین، مهندس حمیدرضا 
عظیمیان در مجمع عمومی فوق العاده شرکت 
فوالد مبارکه با بیان اینکه امیدواریم برگزاری 
این مجمع نشانه مثبتی در جهت افزایش امید به 
سودآوری و ارزش افزوده سهام داران باشد، اظهار 
کرد: مجوز افزایش سرمایه ۸۴۰۰ میلیارد تومان 

فوالد مبارکه توسط سازمان بورس صادر شد.
وی افزود: افزایش سرمایه شرکت فوالد مبارکه 
از ۸۴۰۰ میلیارد تومان )مجموع افزایش سرمایه 
معادل ۴۰ درصد(، ۸۳۵۵ میلیارد تومان از محل 
سود انباشته سهامداران، حدود ۴۴۶۲ میلیارد 
تومان از سایر اندوخته ها تأمین می شود. ضمن 
اینکه کل افزایش سرمایه شرکت ۱۱ هزار میلیارد 
تومان پیش بینی شد، اما سازمان بورس با ۸۴ هزار 

میلیارد ریال آن موافقت کرده است.
مدیرعامل فوالد مبارکه درباره محل مصرف 
افزایش سرمایه این شرکت نیز یادآورشد: افزایش 
سرمایه ذکرشده عمدتا در پروژه نورد گرم ۲ و 
سرمایه گذاری هایی در سایر شرکت های فوالدی 

و معدنی )۱۵۰۰ میلیارد تومان( صرف می شود.
   سهم 43 درصدی فوالد مبارکه از تولید 

فوالد خام کشور
عظیمیان در این مجمع با اشاره به مشکالت 
و چالش های کشور ازجمله کرونا و تحریم در 
سال ۹۹ افزود: شرکت فوالد مبارکه با تولید ۵ 
میلیون و ۸۹۳ هزار تن فوالد خام در ۱۰ ماه سال 
۹۹، حدود ۳۱ درصد از سهم بازار و گروه فوالد 
مبارکه با تولید ۸ میلیون و ۲۴۶ هزار تن فوالد 
خام سهم ۴۳ درصدی را از بازار فوالد کشور در 

اختیار داشته است.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اظهار کرد: این 
شرکت در ۱۱ ماهه ۹۹ بیش از ۷ میلیون و ۶۲ 
هزار تن از انواع محصوالت فوالدی تولید کرده 
درحالی که بر اساس آخرین آمار )۲۲ اسفندماه( 
به عدد ۷ میلیون و ۵۷۵ هزار تن تولید انواع 

محصوالت دست یافته است.

عظیمیان خاطرنشان کرد: در حوزه فروش نیز این 
شرکت در ۱۱ ماه سال جاری، ۶ میلیون و ۹۹۰ 
هزار تن فروش به ثبت رسانده که نسبت به مدت 
مشابه سال قبل ۱.۷ درصد کاهش داشته است اما 
بر اساس آخرین آمار )۲۲ اسفند( فروش داخلی 
به ۶ میلیون و ۳۳۶ هزار تن و فروش صادراتی 
یک میلیون و ۱۱۱ هزار تن )مجموعا ۷ میلیون 

و ۴۴۷ هزار تن بوده( رسیده است.
وی اظهار کرد: عملکرد حاصل از این فروش 
در ۱۱ ماه سال جاری، ۶۶ هزار میلیارد تومان 
بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان 
۲۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان معادل ۸۱ درصد 
افزایش داشته است. این رقم تا ۲۲ اسفندماه سال 
جاری به ۷۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که 
همه حاکی از عملکرد خوب فوالد مبارکه در 

سال ۹۹ است.
     افزایش 91 درصدی سود هر سهم فوالد 

در سال جاری
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اضافه کرد: 
در بخش سودآوری نیز سود هر سهم در بازه 
زمانی منتهی به ۳۰ آذر ۹۹ مثبت ۹۹۱ ریال 
بوده که نسبت به سال گذشته )۵۱۹ ریال( 
افزایش ۹۱ درصدی داشته است. سود خالص 
 این شرکت در ۹ ماهه سال جاری نیز به

 ۲۰ هزار و ۷۰۷ میلیارد تومان رسیده است.
عظیمیان ادامه داد: در ابتدای سال جاری ارزش 
بازار فوالد مبارکه ۹۲ هزار میلیارد تومان بود 
درحالی که هم اکنون به ۲۶۳ هزار میلیارد تومان 

رسیده است.
وی درباره اقدامات این شرکت جهت حفظ 
ارزش سهام فوالد مبارکه در دوره اصالحی بازار 
سرمایه اظهار کرد: با پیگیری های انجام شده مجوز 
سازمان بورس جهت خرید اوراق خزانه به منظور 
حمایت سهام شرکت دریافت شد و با این اقدام 
اجازه ندادیم که سهام شرکت شاهد هیجانات 
به ویژه در هفته پایانی سال جاری باشد. این 
اقدامات ضمن حفظ ارزش سهام فوالد مبارکه، 

بر کل بورس تأثیر مثبت گذاشت.
بازدهی ۱۹۰ درصدی فوالد مبارکه در سال ۹۹

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه درباره بازدهی 
سهام شرکت فوالد مبارکه از ابتدای سال جاری 
و تفاوت آن با سایر بازارها اظهار کرد: بازدهی 
سهام این شرکت تاکنون ۱۹۰ درصد بوده است 

درحالی که در حوزه طال و سکه ۷۰ درصد بوده 
و در یورو )ارز( ۶۴ درصدی بوده است. این آمار 
به خوبی نشان می دهد سرمایه گذاری روی سهام 
شرکت فوالد مبارکه به مراتب بازدهی بیشتری 
برای سرمایه گذاران نسبت به سایر بازارهای مالی 

به ارمغان داشته است.
   تالش فوالد مبارکه برای خودکفایی 

کشور در تولید ورق فوالدی
عظیمیان افزود: میزان واردات ورق در کشور 
سالیانه بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون یورو است که 
هم کشور را وابسته می کند و هم صنایع کشور را 
با مشکالت تحریم مواجه می سازد. فوالد مبارکه 
به جهت تأمین ورق موردنیاز صنایع و حفظ 
ارزش افزوده ناشی از تبدیل فوالد خام به انواع 
ورق، از سال ۸۹ به دنبال اجرای پروژه نورد گرم ۲ 
بوده و در سال ۹۶ نیز قراردادهای الزم منعقد شده 
اما متأسفانه به دلیل بدعهدی طرف های اروپایی 

اجرایی نشده است.
وی ادامه داد: علی رغم این بدعهدی ها و تحریم ها، 
شرکت فوالد مبارکه بیکار ننشسته و درصدد 
است تا آن را اجرایی کند. اجرای این پروژه عالوه 
بر ایجاد خودکفایی برای کشور، اشتغال زایی 
خوبی نیز به همراه دارد.مدیرعامل فوالد مبارکه 
اظهار کرد: حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان از کل 
افزایش سرمایه نیز در شرکت هایی نظیر الکترود 
اردکان، تأمین آب اصفهان، فوالد زاگرس، 
فوالد سفیددشت، فوالد هرمزگان، شرکت 
صنایع معدنی چادرملو و مواردی از این قبیل 

سرمایه گذاری می شود.
عظیمیان با بیان اینکه که موفقیت فوالد 
مبارکه به تنهایی رخ نداده و حاصل همکاری 
این شرکت با سازمان هایی نظیر سازمان بورس، 
خصوصی سازی و حسابرسی است، گفت: در 
حال حاضر حدود ۳۰ درصد از سهام شرکت 
فوالد مبارکه در اختیار ۴۰ میلیون نفر از 
دارندگان سهام عدالت و نزدیک به ۲۵ درصد 
از سهام آن نیز در اختیار سهامداران خصوصی 
است. به عالوه بخشی از سهام این شرکت نیز در 
اختیار صندوق های بیمه، وزارت رفاه و در نهایت 
جامعه وسیعی از مردم )به صورت مستقیم و 
غیرمستقیم( است.وی در پایان خاطرنشان کرد: 
به خود می بالیم که برای پمپاژ امید در جامعه 

به صورت شبانه روزی تالش می کنیم.

 افزایش سرمایه 8400 میلیارد تومانی
 شرکت فوالد مبارکه
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منصور یزدی زاده:

ذوب آهن اصفهان در تامین 
برق مورد نیاز خودکفا است

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان گفت: 
افزایــش قیمت برق صنعتــی تاثیر 
چندانی بر بهای تمام شده محصوالت 
ذوب آهــن نــدارد، چرا کــه میزان 
وابســتگی این کارخانه به برق تولید 
شبکه بسیار ناچیز است و تقریبا ۱۰۰ 
درصد برق مورد نیاز مجموعه در سال، 
توسط نیروگاه مستقر در ذوب آهن 

تامین خواهد شد. 
منصور یزدی زاده با اشاره به استقرار 
نیروگاه به منظور تولیــد برق مورد 
نیاز در شــرکت ذوب آهن اصفهان 
گفت: این شــرکت از یــک نیروگاه 
۲۲۰ مگاواتــی در مجموعــه خود 
بهره  می گیرد کــه در بازه های زمانی 
متفاوت، میزان تولید آن بیش از نیاز 

این شرکت است.
وی با اشــاره به این کــه در مواقعی 
برق تولیدی در نیــروگاه ذوب آهن 
با شبکه برق منطقه تبادل می شود، 
گفت: نیروگاه مســتقر در ذوب آهن 
از گازهای فرآیندی استفاده کرده و 
در روند تولید برق از گاز طبیعی بهره 

نمی برد.
یــزدی زاده در بیان ایــن نکته که 
استقرار نیروگاه در کنار محل تولید 
منجر به صرفه جویــی ۱۵ درصدی 
برق می شود، گفت: بر اساس آمار ۱۵ 
درصد از برق در شبکه های توزیع تلف 
می شــود اما حضور نیروگاه در کنار 
ذوب آهن این میزان تلفات را به شکل 

قابل توجهی کاهش داده است.
وی با اشاره به برنامه های ذوب آهن 
اصفهان برای استفاده از نیروگاه های 
مولد مقیاس کوچک گفت: در حال 
حاضر برق مورد استفاده در مجموعه 
از محل نیروگاه موجود تامین شده و 
برنامه ای برای استقرار نیروگاه مولد 
مقیاس کوچک نداریم امــا ارتقای 
بهره وری نیروگاه فعلی به طور مرتب 

در دستور کار است.

رونوشت آگهی حصروراثت /م/
الف10980۶5

  اقای مجید کارگران فرزند علی دارای 
شماره شناســنامه  ۵۴۱۹۷۵۶۱۱۰ 
بشرح دادخواست مطروحه به کالسه 
پرونده ۹۹ /۱۶۴۷این شورا درخواست 
گواهی حصروراثت نمــوده و چنین 
توضیح داده که شادروان علی کارگران 
طالخونچــه فرزنــد تقی  به شــماره 
شناسنامه   ۵۴۱۸۹۳۴۵۱۱درتاریخ  
۱۳۹۴/۹/۲۷دراقامتــگاه دائمی خود 
بــدرود زندگــی گفتــه و ورثه حین 
الفــوت آن مرحوم منحصراســت به 
ردیف های جدول ذیل :)۱( ســکینه 
علیــزاده فرزنــد محمد علــی ش م 
۵۴۱۸۹۳۴۵۹۷همســر متوفــی و 
)۲( مینا کارگــران طالخونچه ش م 
۵۴۱۹۹۵۲۳۹۴)۳( شهین  کارگران 
طالخونچه ش م ۵۴۱۹۷۰۶۶۲۸)۴(  
ســمیه کارگران طالخونچــه ش م 
۵۴۱۹۸۱۳۹۰۲)۵( فرخنده  کارگران 
طالخونچه ش م ۵۴۱۹۶۹۵۲۳۵)۶(  
مجید کارگــران طالخونچــه ش م 
۵۴۱۹۷۵۶۱۱۰)۷(  مرتضی کارگران 
طالخونچــه ش م )۵۴۱۹۷۲۲۳۱۳( 
)۸( مهدی  کارگــران طالخونچه ش 
م۵۴۱۹۹۴۷۷۰۶همگــی فرزندان 

متوفی والغیر
تشــریفات  باانجــام  اینــک 
مقدماتی،درخواســت مزبوررایــک 
نوبــت آگهــی مینمایدتاهرکســی 
اعتراضی داردیاوصیتنامه ای ازمتوفی 
نزداومیباشــدازتاریخ نشراین آگهی 
ظرف مدت یک ماه به این شوراتقدیم 
گواهــی  نماید،درغیراینصــورت 

صادرخواهدشد .
احمدرضاعلیرضایی

رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل 
اختالف شهرستان مبارکه

بیعتی که امام زمان)عج( برای مساجد می گیرد/ 
چهار مسجد منفور در عصر ظهور!

امام زمان)عج( وقتی قیام می کند، برنامه های خویش را به یاران و 
اصحاب اعالم می دارد و از تک تک آنها تعّهد و بیعت می گیرد، ازجمله 
آنکه مساجد را در هنگام درگیری نظامی و فتح شهرها و محاّلت 

تخریب نکنند.
خبرگزاری شبستان، گروه مهدویت و غدیر: بنابر روایات مرتبط با 
عصر ظهور امام زمان)عج(، مسجد در آن عصر طالیی تاریخ بشریت 
از جایگاهی ویژه برخوردار است و محور بســیاری از اقدامات امام 

عصر)عج( به شمار می رود.
در این نوشتار به بخشی از جایگاه مسجد در دولت موعود پرداخته 

می شود:
پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله در ابتدای ورود خویش به مدینه، اقدام 
به ساخت مسجد نمود. ساختن مسجد همزمان بود با فقر و محرومّیت 
و بی سوادی مردم؛ زمانی که جاهلیت هنوز ریشه در افکار مردم داشت 
و حکومت اسالمی پا نگرفته و از نظر بنیه اقتصادی به شدت ضعیف 
بود. نه بیت المالی وجود داشت و نه مسلمانان و شخص پیامبر صلی 
اهلل علیه و آله از مال و منالی برخوردار بودند. اکثر اصحاب در خانه های 
انصار مقیم بودند و عده ای نیز در کنار مسجد زندگی می کردند که به 
»اصحاب الصّفۀ« شهرت یافتند. در این شرایط، مسجدی بسیار ساده 
و با استفاده از مصالحی چون خشت و گل و چوب ساخته شد و با فرا 
رسیدن فصل گرما، مجّوز پهن کردن و بلند نمودن دیوارها و انداختن 

سایبانی بر سقف مسجد از پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله اخذ شد.
در سال هفتم هجری به علّت توسعه اســالم و افزایش مسلمانان، 
حضرت)ص( دستور توسعه مسجد را داد؛ درحالی که هنوز سقفی 

برای آن ساخته نشده بود.
پس از رحلت پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله بر اثر گسترش فتوحات 
مسلمین و کشورگشایی خلفا و راه یافتن فرهنگ و تمّدن های دیگر و 
اخذ تجارب، بنیان معماری نوینی در ساخت مساجد براساس نیازها 

و ضرورتهای زمان با سرعت فوق العاده آغاز شد.
سقف، محراب، مقصوره، گنبد، شبستان، صحن، رواق، مناره، و... 
اموری است که در این تحوالت جدید به بنای مسجد اضافه شد؛ البته 
ریشه این تحوالت گاه ضرورت ها، گاه سیاست ها و رقابت ها و گاه 

پیشرفت معماری و تمدن اسالمی و زیبایی خواهی بوده است.
عالقه مسلمانان به تعظیم و تقدیس مساجد که منبعث از تأکیدات 
قرآن کریم و دستورات پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله و پیشوایان 
اسالمی مبنی بر »عمران و آبادی مسجد«، »اخذ زینت در مسجد«، 
»رفعت مکانی مسجد«، »تعظیم شعائر الهی« و... استوار بوده است، 
باعث اهتمام بیش از پیش آنان در زیباسازی و مقاوم سازی و هنرنمایی 
در مساجد گردیده است. بدیهی است که در بستر گسترش تمدن 
و پیشرفتهای علمی و تکنولوژیهای مدرن، طبعا روز به روز مطابق 
با تحوالت و پیشــرفتهای زمان، بر شکوفایی و هنرنمایی مساجد 
مسلمین افزوده شده و می شود و این روند ادامه خواهد یافت تا روزی 

که آخرین ذخیره الهی، حضرت بقیۀ اهلّل علیه السالم ظهور نماید.
نگاهی به روایات وارده در این موضوع، ما را با برنامه های حضرت مهدی 
علیه السالم نسبت به مساجد آشنا می سازد. آنچه از روایات استفاده 

می شود، به شرح ذیل است:
منع از تخریب مساجد

آن حضرت)عج( وقتی قیام می کند، برنامه های خویش را به یاران و 
اصحاب خود اعالم می دارد و از تک تک آنها تعّهد و بیعت می گیرد 
که طبق دستورات اعالم شده، رفتار نمایند و آنان حق تخلّف از آن 
را ندارند. از جمله اموری که بر آن بیعت گرفته می شود، این است 
که مســاجد را در هنگام درگیری نظامی و فتح شهرها و محاّلت 
تخریب نکنند؛ لذا هیچ کس به هیچ وجه اجازه ندارد که بدون علّت 
و خودسرانه مسجدی را تخریب کند؛ مگر در مواردی که خود امام 
صالح بداند و یا طرح های توسعه راه های عبور و مرور، چنین امری 

را ایجاب نماید.
از امیر مؤمنان علی علیه السالم نقل شده است که آن حضرت)ع( 
َُّه یَأُْخُذ الَْبْیَعَۀ َعْن اَْصحابِِه َعلی اَْن ال یَْسِرُقوا َوال یَِزنُوا َوال  فرمود: »أَن
یَُسبُّوا ُمْسلِما... َوال یَُخرِّبُوا َمْسِجدا؛ به راستی او )مهدی علیه السالم ( 
از یارانش بیعت می گیرد که سرقت نکنند و زنا ننمایند و به مسلمانی 

دشنام ندهند ... و مسجدی را ]بدون جهت و دلیل[ تخریب نکنند«.
تخریب مساجد ملعونه

پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله به فرمان الهی دست به تخریب مسجد 
ضرار زد که توسط دوازده نفر از منافقین ساخته شده بود؛ چنان که در 
َِّذیَن اتََّخُذواْ َمْسِجًدا ِضَرارًا وَ ُکْفًرا وَ تَْفرِیَقام  قرآن کریم می خوانیم: »وَ ال
َ َو َرُسولَُهو ِمن َقْبُل َو لََیْحلُِفنَّ  بَْیَن الُْمْؤِمِنیَن َو إِْرَصاًدا لَِّمْن َحاَرَب اهللَّ
َُّهْم لََکـِذبُوَن * الَ تَُقْم فِیِه أَبًَدا «؛ »و  ُ یَْشَهُد إِن إِْن أَرَْدنَآ إاِلَّ الُْحْسَنی َو اهللَّ
]گروهی از منافقین[ کسانی هستند که مسجدی ساختند برای زیان 
]به مسلمانان[ و ]تقویت[ کفر و تفرقه میان مؤمنان و کمینگاه برای 
کسی که با خدا و پیامبرش از پیش مبارزه کرده بود و سوگند یاد می 
کنند که نظری جز نیکی ]و خدمت[ نداشته ایم؛ اّما خداوند گواهی 
می دهد که آنها دروغگو هستند. ]ای پیامبر![ هرگز در آن ]مسجد[ 

قیام ]و عبادت[ نکن!«
پس از نزول آیه، پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله به عاصم بن عدی 
َعْجالنی و مالک بن رُْخُتم سالمی دستور داد که آن مسجد را تخریب 

کنند.
چون پدید آمد که آن مسجد نبود/خانه حیلت بُد و دام یهود
پس نبی فرمود کانرا برکنید/مطرح خاشاک و خاکستر کنید

صاحب مسجد، چو مسجد قلب بود/دانه ها بر دام ریزی، نیست بود
بر محک زن کار خود ای مرد/ کارتا نسازی مسجد اهل ضرار

از این رو، این چهار مشخصه در ساختن هر مسجدی باشد، در زمان 
حضرت حّجت علیه السالم نیز تخریب می شود: مسجد سازی با 
هدف ضرر زدن و یا بروز ضرر از جانب مســجد به اسالم: »ِضرارا«، 
مسجدسازی با هدف ترویج کفر: »وَُکْفرا«، مسجدسازی با هدف تفرقه 
اندازی در میان مؤمنان: »َوتَْفِریقا بَْیَن الُْمْؤِمِنیَن«، و ساخت مسجد 
برای اعالن جنگ با خدا و رسول خدا صلی اهلل علیه و آله : »َواِْرصادا 
لَِمْن حاَرَب اهللَّ َو َرُسولَُه«.مساجدی که براساس نیات پلید ساخته 

شده باشد نیز توسط آن حضرت)عج( تخریب می شود.

خبر ویژه

اطالع رسانی

یا اباصالح)عج( امام جمعه اصفهان:   

سند همکاری  ایران و چین راهبرد درستی است
اصفهــان - ایرنا - نماینــده ولی فقیه در 
اســتان و امام جمعه اصفهان گفت: سند 
همکاری های ایــران و چین، تفاهم نامه  
کلی بــرای ارتباط تنگاتنــگ اقتصادی 
۲ کشور تا ۲۵ ســال آینده و این راهبرد 

درستی است.
به گــزارش روز شــنبه ایرنا بــه نقل از 
پایگاه اطالع رســانی دفتــر امام جمعه 
اســتان اصفهان، آیت اهلل ســید یوسف 
طباطبایی نژاد افزود: حتی اگر این قرارداد 
را نمی بستیم این همکاری را با دنیا داریم و 
در ُکلیات و معامله با دنیا مانعی نداریم مگر 

آنکه کشوری سلطه طلب باشد.
وی با بیان اینکه عده ای با سند همکاری 
های بین ایران و چین مخالف هســتند، 
اظهار داشت: آنها ۲ گروه هستند که گروه 
نخست از نظر دینی تصور می کنند این 
سند اِشکال دارد در حالیکه ما هیچ دلیل 
شرعی نداریم که با کفار یا غیر کفاری که 
با ما سِر جنگ ندارند و محارب نیستند، 

معامله نکنیم.
امام جمعه اصفهان با اشاره به اینکه این 
دسته از مخالفان می گویند چرا ما با امریکا 
معامله نمی کنیم اما با چین و روسیه که 
روحیه کمونیســتی دارند معامله داریم، 
تاکید کرد: ما از نظر شرعی برای معامله با 
امریکا اگر این کشور سلطه طلب نباشد هم 
هیچ مانعی نداریم و تحریم ها را آنها اِعمال 

کردند و ما تحریم نکردیم.
وی با بیــان اینکه چین و روســیه فعلی 
معامله گر هستند و کاری با دین و اینکه 
مستعمره داشته باشــند، ندارند، تصریح 
کرد: خداوند نهی نکرده است که با کفاری 
که سر جنگ دینی ندارند و نمی خواهند 

سلطه داشته باشند، معامله کنیم.
نماینده ولی فقیه در اســتان اصفهان با 
تاکید بر اینکه ما باید با عقل و عدالت رفتار 
کنیم، افزود: ما نباید زیر بار کشــورهایی 
که ما با ســر جنگ دارند و ســلطه طلب 
هستند برویم که در دنیا، امریکا، انگلیس 

و اسراییل هستند.
وی خاطرنشــان کرد: عده ای که از روی 
مسائل دینی نســبت به این تفاهم نامه 
اِشــکال وارد می کنند، باید توجه داشته 
باشند که رهبر انقالب اســالمی و ُعلما 

مسائل دینی را بهتر از آنها می دانند.
امام جمعه اصفهان به دسته دوم مخالفان 
با سند همکاری های ایران و چین اشاره و 
اضافه کرد: این افراد از روی مسائل دینی 
به موضوع نگاه نمی کنند بلکه می گویند 
که چرا با غرب همراه نباشیم که در پاسخ 

به آنها باید گفت زیرا غرب سلطه گر و بنای 
آن بر تضعیف دیگران و ســلطه یافتن بر 

آنهاست.
وی ادامه داد: به عنوان مثال اگر اســلحه 
ای از امریکا بخریم می گویند هر جا که ما 
می گوییم آن را به کار ببرید یا اگر بدانند 
که کاالیی باعث تقویت ما می شود به ما 

نمی دهند.
آیت اهلل طباطبایی نژاد با اشاره به اینکه 
بخشی از دسته دوم مخالفان از روی غرض، 
شاهی )طرفدار شــاه( یا غربی هستند، 
تصریح کرد: بســیاری از آنها اکنون می 
گویند که )ســند همکاری های ایران و 

چین( کشور فروشی است.
وی با تاکید بر اینکه ) این ســند( مساله 
فروش نیســت و مخالفان متوجه جنبه 
های سیاســی و اجتماعی آن نیســتند، 

گفت: این ســند یک تفاهم نامه است که 
درباره هر مورد و هر یــک از مصادیق آن 
باید مجلس رای دهد و شور کنند تا طوری 
نباشد که به اقتصاد، فرهنگ و اجتماع ما 

ضرر وارد شود.
وی همچنین با بیان اینکه فرقی بین بایدن 
و ترامپ وجود ندارد، اظهار داشت: بهترین 
تعبیر در این زمینه جمله فیدل کاسترو 
است که وقتی از او پرسیدند کدام حزب در 
امریکا بهتر هستند پاسخ داد آنها به مثابه ۲ 

لنگه کفش در بدن یک آدم هستند.
سند همکاری های ایران و چین که هفتم 
فروردین به امضــای محمد جواد ظریف 
و وانگ یی وزیران خارجــه ایران و چین 
رسید، زمینه ساز بحث ها و گمانه زنی های 
زیادی در محافل رســانه ای و شبکه های 

اجتماعی شده است.

مهندس یزدی زاده مدیرعامل شــرکت 
با ســردار فــدا، فرمانده ســپاه صاحب 

الزمان)عج( دیدار و گفتگو نمود.
در این دیدار که سرهنگ محمدی فرمانده 
سپاه ناحیه لنجان و ســرهنگ مختاری 
فرمانده بسیج ذوب آهن اصفهان نیز حضور 
داشتند، فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( 
ضمن قدردانــی از اقدامات و فعالیت های 
موثر مدیریت و کارکنان ذوب آهن اصفهان 

در جهت تولید و حفظ اشــتغال، با اشاره 
به خدمات این مجتمع بزرگ صنعتی در 
دوران دفاع مقدس گفــت: تالش و همت 
ایــن پوالدمردان در خــط تولید، همانند  
مجاهدت های دوران دفاع مقدس اســت 
.وی ضمن حمایت از تولید و اشــتغال در 
این شرکت، اظهار امیدواری نمود که ذوب 
آهن اصفهان بتواند به جایگاه واقعی خود 

دست یابد.

در ابتــدای این نشســت، مهندس یزدی 
مدیرعامــل ذوب آهن اصفهــان با بیان 
گزارشی از رشــد تولید و همچنین تولید 
ریل ملی و گذر از بسیاری مشکالت و موانع 
تصریح نمود: هم اکنون این شــرکت در 

جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری و 
شعار سال تالش می کند.

 در پایان سرهنگ مختاری فرمانده بسیج 
ذوب آهن اصفهان ،گزارشی از فعالیتهای 

و اقدامات بسیج این شرکت را ارائه نمود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
گفت: دردهه اخیر با وجود اینکه شرکت آبفا 
بعضا با تنگناهای مالی و محدودیت منابع آبی 
مواجه بوده اما به واسطه برخورداری از نیروی 
انسانی متعهد و متخصص توانست بر مشکالت 
غلبه کرده و خدمات پایدار به مشترکین ارائه 

دهد.
هاشــم امینی در آیین نکوداشــت مدیران 
بازنشسته و معرفی مدیران جدید شرکت آب 
و فاضالب استان اصفهان با بیان اینکه دردهه 
اخیر شرکت آبفا در بسیاری از زمینه ها  به رشد 
و شکوفایی قابل توجهی دست یافته، اظهار 
داشت: فعاالن صنعت آبفا در اصفهان بی وقفه 
درصدد ارتقای کیفیت خدمــات به مردم در 
سطح استان هستند به طوری که شعار سال 
۱۴۰۰ از سوی شــرکت آبفا استان اصفهان 
حفــظ ارزش آب، ارتقای دانش ســازمانی، 

خدمات نوین و پایدار نامگذاری شد.
وی  افزود: همه فعاالن صنعت آبفا باید در طول 
سال های خدمت به گونه ای عمل کنند که 
به واسطه انجام درســت و دقیق وظایف خود 
ردپای صحیحی برای نســل های بعدی در 
این شــرکت بزرگ خدماتی از خود به یادگار 

بگذارند.
مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان با اشاره 
به عدم بارندگی های کافی در سال آبی جاری 
گفت: بارندگی ها در بسیاری از حوضه های 
آبریز کشور کمتر از حد نرمال بوده است، براین 
اساس بدنه مدیریت جدید شرکت باید با تالش 

شبانه روزی و به کارگیری دانش و تخصص الزم 
درصدد تامین  آب شرب پایدار  مردم در شهرها 

و روستاهای استان باشند.
امینی اعالم کرد: با ایجاد زیرساخت ها و و به 
کار گیری از دانش روز، خدمات شــرکت آبفا 
را داخل منازل مردم رســاندیم  و دیگر نیازبه 
حضور مردم برای دریافت خدمات به شرکت 
نیست و سامانه ۱۵۲۲ به صورت شبانه روزی 

در حال ارائه خدمات به مردم می باشد.

در این برنامه محمدرضــا جواهری به عنوان 
سرپرست طرح بازسازی شبکه فاضالب شهر 
اصفهان، مهرداد خورسندی سرپرست دفتر 
روابط عمومی و آموزش همگانی، حســین 
اکبریان سرپرست دفتر امورقراردادها ، مجتبی 
اورنگی سرپرست دفتر بهره برداری و توسعه 
تاسیسات تامین، تصفیه و خطوط انتقال آب،  
محسن سلمانی سرپرست دفتر حسابرسی 
و نظارت مالی، عباس عباسی خاک به عنوان 

سرپرست مرکز مدیریت ارتباط با مشتریان، 
روح اهلل سعیدی سرپرست دفترسامانه خدمات 
غیرحضوری، محمدحسین مسلمی سرپرست 
امور مالی و حسن گلی سرپرست دفتر برنامه 
ریزی و بودجه شــرکت آب و فاضالب استان 

اصفهان معرفی شدند. 
همچنین به پاس ۳۰ سال خدمت بی وقفه از 
آقایان محسن بیشه، سید اکبربنی طبا و احمد 

پورمحمد باقر تجلیل به عمل آمد. 

در دیدار مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با فرمانده سپاه صاحب 
الزمان)عج( عنوان شد:

اقدامات مدیریت و کارکنان ذوب 
آهن اصفهان در جهت تولید و حفظ 

اشتغال ارزشمند است

برگزاری آیین نکوداشت مدیران بازنشسته و معرفی مدیران جدید شرکت آبفا 
استان اصفهان
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سیر تا پیاز موانعی که بر سر راه تولید کنندگان اصفهانی قرار دارد
 برخالف همیشه که به سراغ مسؤوالن دولتی می رفتیم تا 
برایمان از اقدامات شــان در تولید و صنعت بگویند، این بار 
پای گالیه و درددل دو تولیدکننده حوزه محصوالت غذایی 
و نساجی نشســتیم تا شــاید هم مرهمی بر زخم های این 
صنعتگران اصفهانی باشــیم و هم گوش شنوا و درمانگری 

برای گالیه هایشان پیدا کنیم.
به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، چند ســالی است 
شعارهای سالی که توســط مقام معظم رهبری برای سال 
جدید اعالم می شود رنگ و بوی اقتصادی و حمایت از تولید 

داخل دارد.
در سال گذشته، مشکالت اقتصادی، تحریم ها، شیوع کرونا، 
سوءمدیریت ها و... دست به دست هم دادند و شرایطی را برای 
کشور به وجود آوردند که باعث گالیه رهبر معظم انقالب از 
عدم تحقق کامل شعار سال یعنی جهش تولید در سخنرانی 
نوروزی ایشــان شــد و باعث شد بار دیگر شــعار »تولید؛ 
پشتیبانی ها، مانع زدایی ها« برای سال ۱۴۰۰ انتخاب کنند.

اســتان اصفهان که با وجــود بزرگترین و اساســی ترین 
کارخانه های کشور به عنوان قطب صنعتی ایران شناخته 
می شــود، همواره هم در صنایع کوچک و هــم در صنایع 
پایین دستی زبانزد بوده اســت اما چند سالی می شود که 

تولیدکنندگان قطب صنعتی کشور وضعیت خوبی ندارند.
تولیدکنندگان در سال های اخیر بعضاً با آخرین توان و رمق 
خود در این جنگ تمام عیار ایستاده اند و از هر سو با مشکالت 
می جنگند و گاهی احساس می کنند که در این کارزار هیچ 

پشتیبانی ندارند.
برخالف همیشه که به سراغ مسؤوالن دولتی می رفتیم تا 
برایمان از اقدامات شــان در تولید و صنعت بگویند، این بار 
پای گالیه و درددل دو تولیدکننده حوزه محصوالت غذایی 
و نساجی نشســتیم تا شــاید هم مرهمی بر زخم های این 
صنعتگران اصفهانی باشــیم و هم گوش شنوا و درمانگری 

برای گالیه هایشان پیدا کنیم.
یکی از تولیدکنندگان کنندگان آرد اصفهانی در گفت وگو 
با خبرنگار فارس در اصفهان اظهار داشــت: کارخانه آرد ما 
حدود ۴۰ کارگر دارد، روزانه حدود ۵۰۰ تن تولید داریم اما 
امروز با ۳۰ درصد ظرفیت مشــغول به کار هستیم و روزانه 

حدود ۱۵۰ تن بیشتری تولید نداریم.
وی ادامه داد: بیش از دو ســال و نیم است که تولید به این 
میزان کاهش داشته است و به دلیل نوسانات شدید قیمت 

دالر دیگر صادرات آرد صرفه اقتصادی برای ما ندارد.
این تولیدکننده با بیان اینکه کارخانه ما یکی از بزرگترین 
کارخانه های تولید آرد در کشــور است، افزود: کشورهایی 
مانند عراق از ما آرد تهیه می کردند اما امروز دیگر به دلیل 
افزایش قیمت دالر و گمرک توانایی رقابت با ترکیه را نداریم، 
امروز اکثر آرد عراق از ترکیه تأمین می شــود و هیچگونه 

صادراتی به عراق یا افغانستان نداریم.
از خودکفایی در تولید گنــدم تا واردات گندم با ارز 

گران قیمت در این روزها
وی تصریح کرد: در حال حاضر به دلیل کاهش تولید گندم 
در داخل کشور نسبت به گذشته که تولید گندم به حدی 
رسیده بود که خودکفا شده بودیم و هیچگونه واردات گندم 
نداشتیم اما امروز گندم خارجی با ارز بسیار باال وارد می شود، 

تولید آرد نیز کاهش داشته است.
مدیرعامــل یکــی از کارخانه هــای آرد اســتان اصفهان 
خاطرنشان کرد: از حدود ۴ سال پیش به خودکفایی رسیده 
بودیم اما دوباره ۲ ســالی اســت که واردات گندم خارجی 

انجام می شود.
وی ادامه داد: وقتی تولید یک کارخانه کاهش یابد، بالتبع 
تعدیل نیرو نیز انجام می گیرد؛ تقریباً ۳۰ درصد نیروهای 
کارخانه را کاهش دادیم و هرچه نیروها بازنشست می شدند 
و یا برخی را هم خودمان قطع همــکاری می کردیم، دیگر 

جایگزینی برایشان نیاوردیم.
این تولیدکننده پیرامون تأثیر شیوع کرونا بر میزان تولید 
کارخانه اظهار داشت: شیوع کرونا تأثیر بسیار بدی روی تولید 
آرد داشت، پیش از آن در مدارس تمامی دانش آموزان کیک 
و کلوچه و بیســکوئیتی همراه خود داشتند اما با تعطیلی 
مدارس و دانشگاه تولید کیک و کلوچه و بیسکوئیت بسیار 

کم شده است.
وی بیان داشت: یکی از اصنافی که با شیوع کرونا بیشترین 
ضرر را داشتند همین کارخانه های تولید کیک و کلوچه و 
بیســکوئیت و به طور کلی مواد غذایی بودند که با تعطیلی 

مدارس تولیدشان به شدت کاهش یافت.
تعطیلی کارخانجات کیک و کلوچه با شیوع کرونا به 

دلیل تعطیلی مدارس
این تولیدکننده اصفهانی عنوان کــرد: حدود ۵۰ درصد از 
تولید آرد ما برای کارخانه جات کیک و کلوچه و بیسکوئیت 
و شــیرینی بود که پس از کرونا تولیدشان به شدت کاهش 
داشــته و حتی برخی که ظرفیت کوچک داشتند تعطیل 

شده اند.
وی ابراز داشــت: کارخانجات بزرگ که سرمایه ای از قبل 
داشتند توانســتند تولیدشــان را تا حدودی حفظ کنند و 
تعطیل نشــوند اما اکثر کارخانجات کوچــک و نوپا که در 

شهرک صنعتی بودند تعطیل شدند.
این تولیدکننده با تشریح مشــکالت موجود در راه تولید 
تصریح کــرد: در صنف مــا افزایش تولیدی در ســال ۹۹ 
نداشتیم، عمده دلیل آن هم نوسانات قیمت ارز است؛ مثال 
زمانی که ما در کشورهای دیگر مشــتری پیدا می کنیم و 
قیمتی با او توافق می کنیم می بینیم قیمت ارز تغییر کرده و 
مثال قیمت دالر دو هزار تومان افزایش داشته است، به همین 

ترتیب معامله بهم می خورد.
وی اظهار داشــت: با شــرایط موجود درخصوص نوسانات 
ارز، هیچ گونه توانایی برای رقابت با کشــور ترکیه نداریم و 
می بینیم که بازار اکثر کشورهای همسایه و اطراف را ترکیه 

به دست گرفته است.
مدیرعامل یکی از کارخانه های آرد استان اصفهان در پاسخ 
به سوالی پیرامون وجود تسهیالت دولتی، گفت: تسهیالتی 
که دریافت نکردیم هیچ، برق ما را هم سه برابر گران کردند 
و به ما گفتند که از این گران کردن برق یارانه ای به شــما 
پرداخت می کنیم اما تا به حال یک ریــال هم از یارانه برق 

دریافت نکرده ایم.
وی افزود: عالوه بر افزایش سه برابری بهای برق، حق بیمه 
نیز افزایش ســه چهار برابری داشــته با این بهانه که بعداً 
این مبالغ را به شــما برمیگردانیم اما نه به ما بلکه به هیچ 

تولیدکننده دیگری ندیدیم که این یارانه را برگردانند.
ارزش افزوده، بار سنگینی روی دوش تولیدکنندگان
ایــن تولیدکننــده اصفهانــی پیرامون دیگر مشــکالت 
تولیدکنندگان بیان داشت: اکثر کارخانجات مشکل دارایی 
و ارزش افزوده دارند، ۹ درصد ارزش افزوده مبلغ زیادی برای 
آن ها است و برخالف برخی کارخانه ها، کارخانجات بزرگ 
که دفاتر رســمی و کارمند و... دارند نمی توانند زیرمیزی و 
بدون ارزش افزوده کار کنند و ضرر و زیان زیادی می بینند 
زیرا برخی کارخانه ها هســتند که بدون ارزش افزوده کار 

می کنند و جنسشان را تولید کرده و به فروش می رسانند.
وی افزود: البته آرد خبــازی ارزش افزوده ندارد اما مثال در 
زمینه آرد صنف و صنعت برخــی کارخانه ها می توانند ۹ 

درصد آرد خود را ارزان تر به فروش می رسانند.
مدیرعامل یکی از کارخانه های تولید آرد اســتان اصفهان 

گفت: این کارخانه ها بدون فاکتور رســمی و ارزش افزوده 
آرد خود را ۹ درصد ارزان تر از کارخانجات با فاکتور رسمی 
می فروشــند؛ امروز ارزش هر کیلو آرد حدود ۵ هزار تومان 
است که ۹ درصد آن کیلویی حدود ۵۰۰ تومان می شود و 
هر کیسه آرد آن ها حدود ۲۰ هزار تومان تفاوت قیمت با ما 

دارد و با این شرایط نمی توانیم با قیمت آن ها رقابت کنیم.
وی با بیان اینکه یکی دیگر از مشــکالت ما تولیدکنندگان 
مبلغ بیمه کارگران است، افزود: حدود ۲۳ درصد حق بیمه 
کارگران است که بار سنگینی بر دوش تولیدکنندگان است، 
اگر دولت بتواند اقدامی در زمینه حق بیمه داشــته باشد 

اشتغال زایی بسیار زیادی خواهیم داشت.
این تولیدکننده اصفهانی توضیــح داد: برخی کارخانجات 
هستند که با یک کارگر، دو شیفت کار می کنند تا حق بیمه 
کمتری نسبت به دو کارگر پرداخت کنند، اما اگر این بار حق 
بیمه را از دوش تولیدکننده بردارند قطعاً به میزان دو برابر 

اشتغال زایی صورت می گیرد.
وی خاطرنشان کرد: مبالغ انرژی که اضافه کردند و قول دادند 
که به صنعت برگردانند نیز مشکل دیگر تولیدکنندگان است 
که حتی یک ریال آن را به صنایــع بازنگرداندند که هزینه 
بسیار باالیی برای ما تولیدکنندگان دارد و اگر اینطور پیش 
زود نه تنها جهش تولید نخواهیم داشت بلکه کارخانه های 

باقیمانده هم به تعطیلی کشیده می شوند.
سهراب تقوی یکی از تولیدکنندگان در حوزه نساجی نیز در 
گفت وگو با خبرنگار فارس در اصفهان اظهار داشت: شرکت 
تولیدی نســاجی ما از سال ۸۳ تأسیس شــد و در منطقه 
محروم جرقویه حدود ۶۵ کارگر داریم؛ روزانه تقریبا ۱۲ تن 

تولید بسته به نوع نخ داریم.
وی ادامه داد: مدت کوتاهی حدود دو ســال است که طرح 
توسعه در کارخانه داشتیم و تعدادی نیرو جذب داشته ایم و 
تعدیل نیرو نداشتیم؛ آمار تولید ما نیز ثابت نیست گاهی کم 

و گاهی زیاد می شود.
قاچاق، مشکل اصلی تولیدکنندگان نساجی کشور

مدیرعامل یکی از کارخانه های نســاجی اســتان اصفهان 
تصریح کرد: عمده ترین مشکل ما در حوزه نساجی واردات 
پوشاک به طور رسمی یا قاچاق به صورت سازماندهی شده 

است که بیشترین ضرر را به ما وارد می کند.
وی عنوان کرد: این کاالها با قیمت ارزان وارد کشور می شود 
و ما با این شرایط توانایی رقابت با چین و کره و مالزی رقابت 

کنیم.
این تولیدکننده نخ توضیح داد: شرایط مانند این است که ما 
را در گوشه رختکن کتک بزنند و وقتی تمام استخوان های ما 
خرد شد بگویند حاال برو و با حریف قدری مانند کره جنوبی 

و چین رقابت کن.
وی عنوان کرد: در حوزه نساجی عالوه بر واردات، بحث نبود 

قطعات یدکی ابزارآالت و به روز نبودن ماشین ها و مستهلک 
بودن دستگاه ها نیز دیگر مشکل ما است که تولید یا تعمیر 

آن ها به صرفه نیست.
این صنعتگر اصفهانی بیان داشت: ارزش افزوده و بیمه هم از 
دیگر مشکالت است که مثال اگر پنج روز پرداخت حق بیمه 

عقب افتد، جریمه سنگینی برای ما در نظر می گیرند.
وی افزود: من با تجربه ۳۵ ســاله خود در صنعت نساجی 
می گویم که اگر بخواهنــد به ما کمکی کننــد می توانند 
درصدی از قبض برق کارخانجات و صنایع را پرداخت کنند، 
زیرا تسهیالتی که می دهند فایده چندانی برای ما ندارد چون 
با وجود وام هایی که می دهند سرمایه در گردش ما کم است 
و اگر بازپرداخت آن کمی عقب افتد جریمه زیادی برای آن 

در نظر می گیرند.
این تولیدکننده اصفهانی تأکید کرد: تخفیف در قبض برق 
صنایع بزرگ ترین کمک به آن ها است که تولید را افزایش 

می دهد، دیگر شعارهایی که می دهند قابلیت اجرا ندارد.
وی خاطرنشان کرد: مشکل دیگر ما بحث مواد اولیه است که 
گاهی مجبور می شویم در بازار آزاد تهیه کنیم؛ همچنین به 
علت فرسوده بودن قطعات شرکت برق، قطعی برق داریم و 
وقتی این اتفاق رخ دهد ممکن است حدود ۴۸ ساعت تولید 

ما تعطیل شود.
مطالبات تولیدکنندگان به حق است

ســیدعبدالوهاب ســهل آبادی نیز تمــام گالیه های این 
تولیدکننده های اصفهانی اصفهانی را به حق دانســت و در 
گفت وگو با خبرنگار فارس در اصفهان اظهار داشت: یکی از 
مشکالت عمده ای که تولیدکنندگان چند سالی است که با 

آن روبه رو هستند بحث ارزش افزوده است.
رئیس هیأت مدیره خانه صنعت و معدن اســتان اصفهان 
افزود: درست اســت که دولت می گوید که شما می توانید 
ارزش افزوده را از مشتری بگیرید اما ما طبق قانون معتقدیم 
که ارزش افــزوده باید در حلقه آخر زنجیره که به دســت 
مصرف کننده می رســد پرداخت شــود، مثال در بحث آرد 
آن جایی که نان می شــود و مصرف کننده دریافت می کند 

باید ارزش افزوده پرداخت شود.
بار سنگین ارزش افزوده برای تولیدکنندگان

وی تصریح کرد: به همین صــورت در مقاطع مختلف و در 
جایگاه های مختلف ارزش افزوده گرفته می شــود و نهایتاً 
از دولت پس می گیرند اما این یک بار سنگین در اجرا برای 
تولیدکنندگان دارد که نمونــه آن را تولیدکننده آرد ذکر 
کرده بود که افــرادی که می توانند به صورت غیررســمی 
فروش داشته باشــند، بازار تولیدکنندگان شناسنامه دار 

خراب می شود.
سهل آبادی افزود: از ســوی دیگر تولیدکننده تا زمانی که 
بتواند ارزش افزوده را وصول کند زمان زیادی می برد و هر 

سه ماه یک بار هم باید ارزش افزوده را با اداره دارایی محاسبه 
کند که آنجا هــم اگر دیر پرداخت شــود، جرایمی برایش 

درنظر گرفته می شود.
رئیس هیأت مدیره خانه صنعت و معدن اســتان اصفهان 
گفت: به همین جهــت تولیدکننده ای که نســبت به این 
مسأله اعتراض داشت واقعا حق داشته است و سال ها است 
که تولیدکنندگان در ارتباط با ارزش افزوده دچار مشــکل 

هستند.
وی عنوان کرد: راهکار این است که مانند تمامی کشورهای 
دنیا، این ارزش افزوده در حلقه آخر یعنی جایی که کاالی 
تولیدی به کاالی مصرفی تبدیل و به دست مصرف کننده 

می رسد، محاسبه شود.
سهل آبادی پیرامون مشکالت حق بیمه کارگران بیان کرد: با 
توجه به دیونی که دولت در تأمین اجتماعی پیدا کرده است، 
تأمین اجتماعی شرایط حساسی پیدا کرده است و صندوق 
تأمین اجتماعی که حامی تولید است و در واقع این صندوق 
برای کارفرمایان و کارگران اســت، حتــی اگر تأخیری در 

پرداخت وجود داشته باشد جریمه در نظر می گیرد.
 تأمین اجتماعی حق ندارد کارگر را از خدمات تأمین 

اجتماعی محروم کند
رئیس هیأت مدیره خانه صنعت و معدن اســتان اصفهان 
اظهار داشت: یکی از مباحثی که ما بسیار دنبال کردیم این 
بود که تأمین اجتماعی حق ندارد اگر واحد تولیدی نتوانست 
دین خود را به تأمین اجتماعی پرداخت کند، با علم به اینکه 
تأمین اجتماعی از طرق مختلف آن را وصول می کند، کارگر 

را از خدمات تأمین اجتماعی محروم کند.
وی خاطرنشان کرد: این بحثی است که روی آن فشار آمده 
است و دولت نیز قول داده که چنین کاری صورت نمی گیرد 
اما بعضاً در برخی استان ها این اتفاق رخ داده است؛ همچنین 
قرار بود تأمین اجتماعی به دلیل کرونا حمایتی از تولید و 
کارگرانی که نتوانستند مانند گذشته کار کنند هم داشته 

باشد.
اقدام خالف قانون دولت و تضعیف تولید

ســهل آبادی عنوان کرد: در زمان هدفمند کردن یارانه ها 
مقرر شد، یعنی قانونگذار تصویب کرد که درصدی از درآمد 
حاصل از هدفمند کردن یارانه هــا که بین ۲۰ تا ۳۰ درصد 
بود به صنعت و تولید تعلق گیرد که هیچ امکانی برای اجرای 
این قانون صورت نگرفت و تولیدکنندگان نتوانستند از حق 

خودشان دفاع کنند.
رئیس هیأت مدیره خانه صنعت و معدن اســتان اصفهان 
تصریح کرد: با ضرس قاطع می گویم کــه این اقدام کاری 
خالف قانون اســت و این بها، طلب و حقی قانونی است که 

تولیدکنندگان از دولت دارند و باید وصول شود.
وی ابراز داشت: سال ها است که مقام معظم رهبری به حق، 
به مسائل اقتصادی اشاره می کنند و می گویند که ما اگر در 
اقتصاد خود قوی باشیم، دشمن نمی تواند کاری با ما کند و 

به همین جهت به اقتصاد مقاومتی اشاره می کنند.
ســهل آبادی گفت: تماما با رونق تولید این اقتصاد قوی رخ 
می دهد، اگر ارزش پول ملی ما کم شــده به دلیل مسائل 
اقتصادی اســت که تولید ما کفاف حمایت از بحث اقتصاد 
را ندارد باید حتماً ترتیبی مهیا شود که صنعت ما بتواند به 

صورت روان به فعالیت خود ادامه دهد.
رئیس هیأت مدیره خانه صنعت و معدن اســتان اصفهان 
عنوان کرد: در سال ۹۹ واقعا صنعتگران به جهت وظیفه خود 
در مقابل مردم و فرمایشات مقام معظم رهبری خوب عمل 
کردند و با شرایط سخت مملکت باز هم خوب درخشیدند و 
امید است که امسال نیز همین عملکرد درخشان را داشته 

باشند.
مشــکالت تولیدکنندگان در هر حوزه ای تقریبا شبیه به 
هم و به موارد خاص مربوط می شــود و ســال ها است که 
تولیدکنندگان این مشــکالت را فریــاد می زنند؛ بنابراین 
موانع تولید و راه های پشتیبانی از صنعتگران مشخص است 
و مسؤوالن هم با کمی دلسوزی می توانند در راستای حل 

این مشکالت قدم بردارند.
اینکه چرا اقداماتی خالف قانون و ضــد رونق تولید انجام 
می شــود بحث دیگری اســت که باید نمایندگان ملت در 

بهارستان هم نسبت به آن نظارت داشته باشند.
حال که تمام ما می دانیم اقتصاد، راه نفوذ دشمن به کشور 
است و رونق تولید کلید حل مشکالت اقتصادی، پس دلیل 
اینکه نه تنها اهتمامی در این زمینه از سوی دولت احساس 
نمی شود بلکه برخالف قوانین تصویب شده باعث افزایش بار 

مشکالت بر دوش تولیدکنندگان می شوند، چیست؟
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پیام تسلیت استاندار اصفهان در پی  درگذشت سید علی نکویی
دکتر عباس رضایی استاندار اصفهان با صدور پیامی درگذشت سید علی نکویی زهرایی را تسلیت گفت

متن پیام استاندار اصفهان به شرح زیر می باشد:
انا هلل و انا الیه راجعون

با کمال تاسف و تالم خبر درگذشت اسوه صبر و تقوا، انسانی خدوم و اخالق مدار جناب آقای سید علی نکویی زهرایی موجب 
تاثر فراوان شد. ایشان از چهره های خدوم، کاردان، مخلص و متعهد، مدیر ملی و استانی، مردی صدیق، منزه و وارسته که اخالق، 
آداب و مشی فعالیت سیاسی را توأمان به نسل جوان آموزش می داد و از اوایل انقالب در صحنه های مختلف منشاء خدمات 
ارزنده ای بود و در شرایط سخت همواره امیدبخش و مدبرانه عمل می کرد و رعایت اخالق انسانی و تقوای الهی را در فعالیت های 

خود به غایت مد نظر داشت و مجاهدی نستوه برای تحقق آرمان های کشور و استان بود.
اینجانب ضایعه تلخ فقدان این استاد بزرگوار را به مردم انقالبی و شهید پرور استان اصفهان، خانواده محترم آن فقید سعید، 
دوستداران و ارادتمندان ایشان تســلیت می گویم و برای آن خدمتگزار صدیق، رحمت واســعه الهی و علو درجات و برای 

بازماندگان معزز صبر جمیل و اجر جزیل از درگاه ایزد منان مسئلت می کنم.

 جناب آقای قربانعلی محمدی
 مسئول تعاون و امور رفاهی آموزش و پرورش 

شهرستان مبارکه
 درگذشت پدر همسر گرامیتان شــادروان حاج حیدر شیخی )عضو 
هیات امنا مهدیه مبارکه( را به حضور عالی و خانواده محترم تسلیت 
عرض نموده ، غفران و رحمت واسعه الهی برای آن  مرحوم  و صبر و 
شکیبایی برای بازماندگان  را از درگاه خداوند متعال مسئلت می نمایم. 

همسایگان
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باید ها و نبایدهای خالق شدن
یک مدرس و مشاور کســب وکار با بیان اینکه 
خالقیت، ســاده کردن کارهای سخت است 
تأکید کرد: خالقیت اســتعداد نیســت بلکه 
مهارت اســت که می توان با تمرین بیشتر آن 

را رشد داد.
خانه جوان وابسته به سازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشی شهرداری اصفهان با همکاری اداره کل 
آموزش و پرورش استان به برگزاری وبینارهای 
»هفت ســکوی ردپــا« ویــژه دانش آموزان 

هنرستانی اقدام کرده است.
این وبینار با محوریت تشریح الگوهای فکری، 
قیود خودنهاده، روش های افزایش خالقیت و 
خیال پردازی برگزار شد که در سکوی سوم به 

موضوع »خالقیت« پرداخت.
امین ابوعطا دکترای مدیریت کســب وکار و 
مدرس و مشاور کسب وکار که در زمینه آموزش 
مفاهیم کارآفرینی به کودکان و نوجوانان نیز 
فعالیت می کند، خالقیت را خلق راهکار، روش، 
ایده یا دستگاه جدید دانست و اظهار داشت: مغز 
انسان از دو نیمکره راست و چپ تشکیل شده 
که نیمکره راست مغز محل ایده پردازی، خلق 

ایده، هنر و خالقیت است.
وی در ادامه به ارائه چند تمرین به دانش آموزان 
برای پرورش خالقیت آنها پرداخت و افزود: در 
فضای خالقیت باید قیود فکری را کنار بزنیم 
و ســاختارها و الگوهای ذهنــی قبلی خود را 
بشــکنیم و چیز جدیدی خلق کنیم، این کار 
کمی سخت است اما با تمرین به دست می آید.

این مدرس و مشــاور کســب وکار ادامه داد: 
در پرورش خالقیت به دنبــال آفرینش روش 
جدیدی هستیم که مشکالت خود را رفع کنیم، 
حال اگر ایده جدیدی داشــته باشیم که آن را 
تبدیل به یک محصول یا خدمت کنیم و آن را 
در بازار بفروشیم، به این کار نوآوری می گوییم.

به گفته ابوعطا، ایده های جدید جرقه های ذهنی 
هستند، بنابراین باید اجازه دهیم این جرقه ها 
در ذهن مان ایجاد شود، به اطراف مان نگاه و فکر 
کنیم که چطور می توانیم مسائل و مشکالت 
پیرامون مان را حل کرده و کارهای ســخت را 

ساده کنیم.
وی با بیان اینکه خدماتی مانند تاکســی های 
اینترنتی یا مشاغلی که در فضای مجازی ایجاد 
شــده حاصل ایده هایی بوده که به دنبال پیدا 
کردن راه حل مشکالت و مسائل بوده اند، تصریح 
کرد: خالقیت یعنی خرق عادت و کنار گذاشتن 
عادت ها و روش هایی که قبــاًل آموخته ایم و 
اینکه به روش ها، ایده هــا و راه حل های جدید 

فکر کنیم.
   طوفان فکری؛ روشی برای پرورش 

خالقیت
این مدرس کسب وکار در ادامه به روش "طوفان 
فکری" اشــاره کرد و گفــت: در روش طوفان 
فکری یا بارش فکری برای پرورش خالقیت، 
مشکلی مطرح می شود و همه باید برای رفع آن 
راه حل و ایده ارائه دهند. در این روش مسخره 
کردن، بررسی درســتی و غلطی راه حل ها و 
فکر کردن به مسائل دیگر ممنوع است و فقط 
اجازه می دهیم ایده تولید شود.سپس ایده ها را 
ارزیابی، امکان سنجی و اولویت بندی کرده و در 
نهایت بهترین ایده را انتخاب می کنیم. در روش 
طوفان فکری از ایده های غیرمعمول و عجیب 
بیشتر استقبال می شود و گاهی اوقات می توان 
این ایده هــا را با هم ترکیــب و ایده جدیدی 

خلق کرد.
ابوعطا تأکید کرد که همه ما دارای درجه ای از 
خالقیت هستیم؛ برخی خالقیت بیشتری دارند 
و برخی کمتر. در واقع خالقیت استعداد نیست 
بلکه مهارت است که می توان با تمرین بیشتر 

آن را رشد داد.
وی ایده پردازی را ابزاری برای کســب درآمد 
دانســت و تصریح کــرد: باید بــه اطراف مان 
بیشــتر نگاه و دقت کنیم و ببینیم می توانیم 
کدام مشــکالت پیرامون مــان را رفع کنیم و 
راه حل هایی برای رفع این مشــکالت بیابیم. 
برای پرورش خالقیت باید تالش کنیم بدون 
محدودیت فکر کنیــم و حتی به فضای خیال 

وارد شویم و عقالنیت را کنار بگذاریم.
این مدرس کارآفرینی به کودکان و نوجوانان 
با بیان اینکــه هیچ گاه ایده هــای جدید را رد 
نکنید بلکه از آنها استقبال کنید، اظهار داشت: 
تکنیک »اسکمپر« یکی از روش های پرورش 
خالقیت است که دارای هفت اصل است. حرف 
S از کلمه substitution به معنی جایگزین 
کردن گرفته شده که یکی از روش های خالقیت 
و خلق محصول جدید است. حرف C از کلمه 
combine به معنــی ترکیب کردن، حرف 
A از کلمه adapt به معنــی کپی کردن و 
 magnify از کلمه M الگو گرفتن، حــرف
به معنی بزرگ و کوچک کــردن، حرف P از 
عبــارت put to other uses به معنای 
کاربرد یک چیز در جای دیگر، حرف E از کلمه 
elimination به معنی حذف کردن و حرف 
R از کلمه revers به معنی معکوس کردن 
گرفته شده که همه اینها روش های خالقیت و 

خلق محصول جدید است.

 اصفهان در نوروِز جهانی
نو شد

نوروز ۱۴۰۰ به مانند سال گذشته برای ایرانیان متفاوت گذشت 
و شیوع ویروس کرونا در کشور محدودیت هایی را برای مردم به 
همراه داشت. در این میان اما معاونت فرهنگی و سازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شــهرداری اصفهان، امسال نیز همچون سال 
گذشته برنامه های ویژه ای را برای شهروندان اصفهانی در بستر 
فضای مجازی تدارک دیده بود که در ادامه به تشریح برنامه های 

نوروز ۱۴۰۰ پرداخته شده است.
طرح گالری تبلیغات شهری ویژه نوروز امسال با توجه به رویکرد و 
نگاه جهان نوروزی با شعار "جهان نو شد ز نوروزِ جهانی"  طراحی 
شده بود که این طرح ها از شامگاه سه شنبه ۲۶ اسفندماه ۹۹ در ۳۰۰ 

تابلو گالری شهری در سطح شهر نصب شد.
مجموعه اینترنتی "بهار دلنشــین" برنامه  ای ۳۰ دقیقه ای ویژه 
کودکان، نوجوانان و خانواده های آنها بود که از اول تا ســیزدهم 
فروردین ماه ساعت ۱۹:۳۰ در شبکه شاد آموزش و پرورش بارگذاری 
شد که شامل آیتم های مختلفی از جمله اجرای محمد نریمانی، ترانه 
و سرود، استنداپ کمدی، سایه بازی، آیتم های کودک و مهمان بود. 
مهمانان این برنامه افرادی همچون پارک  بانان، آتش نشانان، پلیس 
راهور، پلیس فتا و افرادی مرتبط با موضوعات محیط زیست و اخالق 
شهروندی بودند.  مســابقه کتابخوانی در قالب ۴ کتاب نقره ای با 
موضوع "رفتار شهروندی" نیز دیگر برنامه ما در حوزه اداره توسعه 

فرهنگ شهروندی بود.
پخش ویژه برنامه اینترنتی "قرن نــو" با محوریت فرهنگ، آداب 
و رسوم و نمادشناسی نوروز باستانی از جمله برنامه های معاونت 
اجتماعی بود. همچنین ۱۰ صفحه از ۵۰ صفحه ماهنامه سفر که 
نشریه برگزیده ملی گردشگری ایران است و با محوریت سه شهر 
اصفهان، یزد و شــیراز در پنج هزار جلد چاپ شــد که به معرفی 
جاذبه های گردشــگری، معماری و خوراک های مخصوص شهر 
اصفهان اختصاص یافت و از روز نخست عید نوروز از طریق مراکز 
گردشگری کشور از جمله هتل ها، تورهای دارای مجوز گردشگری 

و هواپیماها در اختیار مخاطبان قرار گرفت.
برپایی غرفه هایی با عنوان "آسمانی ها" در ورودی گلستان شهدا 
به منظور ارائه توضیحاتی درباره علمــای مدفون در تخت فوالد 
و شــهدای آرمیده در گلستان شهدا به شــهروندان اصفهانی و 
مسافران نوروزی، ارائه نرم افزار "مردان بی ادعا" برای یافتن محل 
مزار هر شــهید و نرم افزار همراه "آسمانی ها" شامل مشخصات 
تمام ۸ هزار شهید مدفون در گلســتان شهدا، زندگینامه، محل 
شهادت، وصیت نامه و محل مزار شهید، فعالیت راویان فرهنگسرای 
پایداری در برنامه گلستان گردی و تخت فوالدگری، اجرای برنامه 
"آرامش بهاری" با همکاری اداره کل اوقاف استان و ارائه مشاوره 
مذهبی با حضور سه تن از روحانیون، برپایی نمایشگاه "نوروز در 
جنگ" شامل ۲۴ قاب عکس از رزمندگان در زمان تحویل سال در 
جبهه ها و اجرای ویژه برنامه سال تحویل با نام "ستاره های زمینی" 
و خدمت رسانی ۲۰۰ تن از خادمان شهدا به خانواده های شهدا از 

جمله برنامه های فرهنگسرای پایداری در نوروز ۱۴۰۰ بود.
دو برنامــه مســابقه خانوادگــی "نــوروز نجومی" و مســابقه 
داستانک نویسی "هشت دقیقه در مریخ" از سوی مرکز آموزش 
نجوم ادیب و تولید برنامه اینترنتی "همودو" در ۱۳ قســمت و 
پرداختن به مشکالت نوجوانان در فضای مجازی از دیگر برنامه های 

معاونت فرهنگی هنری بود.
اجرای نمایش های خیابانــی "قتال با مبــارک"، "نوازنده های 
دوره گرد"، "حاجی فیروز و ون"، "کارناوال هفت سین"، "صد سال 
دور از این سال ها" و "مبارک" به صورت مجازی و حضوری از جمله 
برنامه های دفتر تخصصی نمایش و تاالر هنر در نوروز ۱۴۰۰ بود که 
تمام آنها از آثار برگزیده فراخوان نمایش های بیرونی بودند که با 
همکاری مراکز مختلف سازمان و ادارات فرهنگی مناطق ۱۵ گانه 

به اجرا درآمد.
تهیه ویدئوهای معرفی موزه علیقلی آقا در قالب موشــن گرافی 
و انتشــار در ایام نوروز با موضوعات نمایش پرتره علیقلی آقا بانی 
ساخت مسجد و گرمابه علیقلی آقا در اصفهان و کاشی های نقش 
برجسته سوارکار خرامان در طبیعت در دو کتیبه مجاور چال حوض 
این گرمابه و همچنین اجرای کنسرت مجازی فولکلور گیالن و 
مازندران و معرفی آثار فیلمسازان اصفهانی در قالب فیلم استوری از 

دیگر ویژه برنامه های هنری در نوروز ۱۴۰۰ بود.
اجــرای بازی های آپارتمانــی، ویژه برنامه های "عطــر بهار" در 
بیمارستان امام حســین)ع(، "مهربانو" در زندان زنان و"بهارانه" 
در مجموعه فرهنگی ورزشی آرارات ویژه ارامنه، نمایش "سوءظن 
کرونایی"، اجرای مســابقه "مأموریت برج و باغ" و پخش "رادیو 
تفریح" با اجرای نیما کرمی و استنداپ کمدی علی قیومی در فضای 
مجازی از جمله برنامه های نوروزی اداره تفریح در معاونت ورزشی 

تفریحی بوده است.
مسابقه پیامکی "نام و نشــان" پیرامون معرفی بیشتر سرزمین 
تخت فوالد و مشاهیر فرهنگی و علمی مدفون در این آرامستان 
یکی از برنامه های مجموعه تاریخــی، فرهنگی و مذهبی تخت 
فوالد بود که با همکاری شبکه استانی اصفهان برگزار و هر شب به 
سه برنده مبلغ ۳۱۳ هزار تومان جایزه اهدا شد. همچنین مسابقه 
"سرزمین مشاهیر" پیرامون شخصیت های مدفون یا ظرفیت های 
این مجموعه فرهنگی، مسابقه "نگارخانه" پیرامون ظرفیت های 
هنری، معماری و گردشگری و مسابقه "سرزمین پرستاره" با موضوع 

شناخت عرفا و فقهای مدفون در تخت فوالد نیز برگزار گردید.
اجرای ویژه برنامه هایی با عنوان بوی بهار، کارناوال شادی، طنین 
انتظار، بهار قرآن، باران رحمت، در فراغ یار، صد ســال دور از این 
سال ها، کارناوال سفره هفت سین، مناره گردی و حمام گردی، سبزه 
ماندگار، استقبال از بهار، کارناوال بهار، ویژه برنامه های "خدا کند 
که بیایی" به مناسبت والدت حضرت مهدی)عج(، نوروزخوانی، 
منتظران، شاد باش، ماه پنهان، هفت سین بهار، جشن نوروز، نوروز 
ایرانی، پیک بهار، آمد بهار جان ها، پیک نوروزی، دورهمی نوروزی، 
قطار نوروزی، بهارانه، هم ره، آسمان روشن، خاطره بهاری، کارناوال 
نوروزی، شور آشتی، خورشید عالم تاب، عید در عید، بمونی ها، بهار 
تویی، هر خانه یک پرچم، کارنــاوال نوروزی اصفهان، کوچه های 
انتظار، یک عید یک کتاب، بهارانه، بهار عشــق و تفریح در بهار را 
از جمله برنامه های اجرا شده در مناطق ۱۵گانه شهر اصفهان در 

نوروز ۱۴۰۰ بود.

خبر وی ژهخبر ویژه
شهردار اصفهان خبر داد: 

تکمیل و افتتاح بیش از ۴۲0 پروژه عمرانی در سال ۹۹   

شهردار اصفهان گفت: در سال ۹۹ بیش 
از ۲۴۰ پروژه عمرانی شــامل ۲۰ پروژه 
شاخص شهری، ۱۹۰ پروژه منطقه ای 
و ســایر و ۳۱ طرح مهم مناطق تکمیل 
شد یا در مرحله بهره برداری قرار گرفت.  
به گــزارش اداره ارتباطات رســانه ای 
شــهرداری اصفهان، قدرت اله نوروزی 
با حضور در یکصد و شصت و پنجمین 
جلسه علنی شــورای اســالمی شهر 
اصفهان با اشــاره به عملکرد سال ۹۹ 
شــهرداری اصفهان اظهار کرد: در سال 
گذشته شهرداری به خاطر شیوع بیماری 
کرونا تحت فشار قرار گرفت اما با انتخاب 
مدل های جدید علی رغم همه سختی 
ها، ســالی پر از کار و تالش را پشت سر 

گذاشتیم.   
وی ادامــه داد: در حــوزه خریدهــای 
خارجی هم نیاز به تجهیزاتی داشــتیم 
که تحریم ها در این بخش هم کار ما را با 
دشواری همراه کرد. با همه این دشواری 
ها سال ۹۹ درخشــان ترین سال برای 

مدیریت شهری اصفهان بود.  
      افزایــش 19 درصدی صدور 

پروانه های ساختمانی در سال 99 
وی با بیان اینکه در سال ۹۹ با افزایش 
۲۳ درصدی زیربنای ســاخت و ساز در 
شهر اصفهان روبرو بودیم که این موضوع 
نشان از افزایش صدور پروانه ساختمانی 
و تسریع کارها دارد، افزود: افزایش ۱۹ 
درصدی صدور پروانه های ساختمانی در 
سال ۹۹ نشان از رضایت مردم از روند کار 
دارد زیرا زمان صدور کاهش قابل توجهی 

داشته است. 
نوروزی افزود: همچنین دریافت نشان 
کاندیداتوری شهر دوســتدار کودک از 
دیگر موفقیت های شهرداری در حوزه 
معاونت شهرسازی و معماری بوده است.  
     15 کیلومتر پیاده راه سازی در 

بافت فرسوده و تاریخی
وی با اشــاره بــه اینکه تدویــن کتاب 
هایی در حوزه شهرســازی و تحول در 
کمیسیون ماده ۱۰۰ برای جلوگیری از 
تخلفات و همچنین الکترونیک کردن 
خدمات شهرسازی از دیگر دستاوردهای 
معاونت شهرسازی شهرداری در سال ۹۹ 
است، اظهار کرد: از سال ۹۶ تاکنون ۱۵ 
کیلومتر پیاده راه سازی در بافت فرسوده 
و تاریخی، معــادل ۱۲۴ هزار مترمربع، 

صورت گرفته است.   
وی با اشــاره به اینکه در حوزه فرهنگی 
– اجتماعی نیز تدوین ۷۰ کتاب کودک 
و نوجوان، ۳۰ عنــوان کتاب در موضوع 
رفتار، دانش و پژوهش شهروندی و ۱۴ 
جلد فرهنگ نامه شهروندی انجام شده 
است، گفت: در سال ۹۹ طرح کالس شهر 
مورد تایید وزارت آموزش و پرورش قرار 
گرفت به طوریکه کتاب های کالس شهر 
در مقطع اول و ششم تحصیلی تدریس 
می شود که این یک موفقیت بزرگ است 
چراکه این طرح از اصفهان کلید خورد.   

      تدوین 5 کتاب و 10 فیلم به 10 
زبان زنده دنیا برای معرفی اصفهان

نوروزی بیان کرد: اجرای یکصد کارگاه 
آموزش شــهروندی، ۱۶۷ برنامه ویژه 
کودکان در راستای اهداف شهر دوستدار 
کودک، یکصد عنــوان برنامه با رویکرد 
شهر دوستدار سالمند، تشکیل دبیرخانه 
شهر دوستدار ســالمند، شرکت در دو 
نمایشگاه بین المللی صنایع دستی در 
چین بدون حضور نفرات از شــهرداری 
و با کمک سمن ها و کنشگران فرهنگی 
ایران در چین و تدوین ۵ کتاب و ۱۰ فیلم 
به ۱۰ زبان زنده دنیا در حوزه گردشگری 
از دســتاوردهای حــوزه فرهنگــی و 
اجتماعی شهرداری در ســال ۹۹ بوده 

است.  
وی به دســتاوردهای حــوزه معاونت 
برنامه ریزی شهرداری اصفهان اشاره و 
تصریح کرد: در سال ۹۹ حدود ۱۵۰ نفر 
از کارکنان شهرداری اصفهان بازنشسته 
شــدند اما جایگزینی برای آنها انتخاب 
نکردیم که این به معنای چابک سازی 

سیستم است. 
شــهردار اصفهان افزود: اصالح ساختار 
حقوق و دستمزد، تبدیل هشت قرارداد 
در شهرداری به دو قرارداد برای کاهش 
تبعیض بین کارکنــان، تهیه، تدوین و 
تصویب برنامــه ۱۴۰۵، تهیه و تدوین 

آمارنامه شهر اصفهان با رویکرد متفاوت، 
آغاز روند اصالح ســاختار ســازمانی 
شهرداری اصفهان و ارســال به وزارت 
کشور برای تایید و تدوین بودجه ۱۴۰۰ 
مبتنی بــر یکپارچه ســازی و ... بخش 
دیگری از دســتاوردهای حوزه معاونت 
برنامه ریزی شهرداری در سال گذشته 

است.
وی ادامــه داد: همچنین در راســتای 
عملکرد سال گذشــته، تهیه و تدوین 
طرح جامع شــهر اصفهــان در مراحل 

نهایی است. 
     هوشمندسازی بیش از یکصد 

خدمت شهری
نوروزی با اشــاره به اینکــه ارائه بالغ بر 
یکصــد خدمت الکترونیکــی از طریق 
میز خدمــت شــهرداری در مســیر 
هوشمندسازی شهر اجرایی شده است، 
گفت: انعقاد قرارداد ۹۰ میلیارد تومانی 
برای اجرای سیســتم هوشمندسازی 
در اتوبوس ها )AVL و AFC( در ســال 
گذشــته صورت گرفت که به زودی به 

نتیجه می رسد.  
وی بیــان کــرد: دریافــت تندیس از 
جشنواره پژوهش شهری، دریافت جایزه 
ملی ۴ ســتاره تعالی سازمانی و ساخت 
محل جدید تعاونی کارکنان شهرداری 
با پیشــرفت ۹۰ درصدی که پیشنهاد 
می کنیم به نام مرحوم افروزی، مدیرکل 
امالک شــهرداری، نامگذاری شود، از 
دیگر اقدامات شهرداری در حوزه ارتقای 

سازمانی و پرسنلی بود.  
شهردار اصفهان با بیان اینکه برای توجه 
به ســالمت کارکنان شــهرداری سال 
گذشــته طرح چکاپ برای ۸۰ درصد 
افراد اجرا شــد، گفت: افزایش ۴ برابری 
سرانه کمک های رفاهی به کارکنان طی 
۴ سال گذشته از دیگر اقدامات در این 

حوزه بوده است. 
*ترک تشریفات در شــهرداری از ۱۷ 

درصد به یک درصد کاهش یافت 
وی با اشاره به دستاوردهای شهرداری 
در حوزه عمرانی با افتتــاح پل آفتاب، 
خیابان های آســمان و تابان، ســالن 
گلستان شــهدا و یکی از پل های پروژه 
شهید ســلیمانی در پایان سال اظهار 
کرد: در ســال ۹۵ حــدود ۱۷ درصد از 
قراردادهای شهرداری با ترک تشریفات 
انجام می شد، در سال ۹۶ این میزان به 
هفت درصد رســید، در سال ۹۷ به سه 
درصد کاهش یافت و در سال ۹۸ و ۹۹ به 
ترتیب با سه و یک درصد ترک تشریفات 
منعقد شد که به معنای افزایش انضباط 

مالی است.  
نوروزی اعتبــارات عمرانی ســال ۹۹ 
شــهرداری اصفهان را ۴ هــزار و ۶۸۵ 
میلیارد تومان عنــوان و تصریح کرد: با 
توجه به اینکه شهرداری اصفهان برنامه 
سنجش پذیر را به شورای اسالمی شهر 
تقدیم کرده بود، طرح های عمرانی نیز 
براساس دسته بندی و اولویت در مرحله 
اجرا قرار گرفت تا قابلیت سنجش برای 

آنها وجود داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه ۲۰ پروژه شاخص 
شهری افتتاح شده یا در آستانه افتتاح 

است، اظهار کرد: پروژه های منطقه ای و 
سایر در سال گذشته به ۱۹۰ و طرح های 
مهم مناطق به ۳۱ مورد رسید به طوریکه 
در سال ۹۹ بیش از ۲۴۰ پروژه عمرانی 

تکمیل یا در مرحله افتتاح قرار گرفت. 
     طرح های شــاخص شهری 

اصفهان یک قدم تا بهره برداری
شــهردار اصفهان افزود: سالن اجالس 
سران به عنوان یکی از طرح های شاخص 
شــهری تاکنون با پیشرفت بیش از ۹۶ 

درصدی روبرو بوده است. 
وی بیان کرد: میدان شهدای هسته ای 
نیز در آستانه افتتاح است و سه خیابان 
زاینــده رود، مشــتاق و ارغوانیه به آن 
متصل خواهد شد. عالوه بر این تقاطع 
غیرهمسطح شهید ســلیمانی، سالن 
اجالس سران، خط انتقال پساب تصفیه 
خانه شمال شــهر اصفهان و ... از دیگر 
طرح های در آســتانه افتتاح شهرداری 

است.  
وی به اقدامات مدیریت شــهری برای 
توسعه روابط بین المللی شهر اصفهان 
اشاره کرد و گفت: اجرای سی و سومین 
دوره جشــنواره فیلم هــای کودکان و 
نوجوانان در شرایط کرونایی به صورت 
مجازی، از سرگیری روابط دیپلماتیک 
با شهرهای خواهرخوانده، گفت و گو با 
سفرا و شهرداران شهرهای خواهرخوانده، 
طرح ابتکاری شهروند دیپلمات و تکمیل 
فرآیند پیوند خواهرخواندگی با شــهر 
حیدرآباد هند از دستاوردهای این حوزه 

در سال گذشته بود.
     پوشش ایســتگاه های آتش 

نشانی اصفهان به 70 درصد رسید
شــهردار اصفهان بــه انعقاد قــرارداد 
بازسازی ۷۰۰ دستگاه اتوبوس اشاره و 
اظهار کرد: خرید ۸۹ دســتگاه اتوبوس 
جدید، تمهید برای افزودن ۲۰ اتوبوس 
جدید دیگر بــه ناوگان حمــل و نقل 
شهری، توسعه ۸۴ کیلومتری خطوط 
بی آر تی و افزایش مسیرهای دوچرخه 
ســواری شــهر به ۷۶ کیلومتر از دیگر 
دستاوردهای شهرداری در بخش حمل و 

نقل عمومی است.
وی با بیان اینکه سامانه ثبت تخلف عبور 
از چراغ قرمز از ۴۱ دستگاه در سال ۹۶ 
به ۶۱ دستگاه در سال ۹۹ رسیده است، 
افزود: همچنین سامانه های ثبت تخلف 
ســرعت از ۶۴ مورد به ۱۰۳ ســامانه و 
دوربین های نظــارت تصویری از ۱۸۷ 
مورد بــه ۴۳۷ دوربیــن افزایش یافته 
است. همچنین در سال گذشته سامانه 
مدیریت هوشمند پارک حاشیه ای در 

شهر اصفهان راه اندازی شد. 
نوروزی با اشاره به اینکه در حوزه خدمات 
شهری اقدامات موثری در سال گذشته 
در شهر اجرا شد، گفت: افزایش سرویس 
های بهداشــتی از ۲۹۲ مورد به ۳۹۴ 
ســرویس بهداشتی، دســتیابی به ۱۹ 
میلیون مترمکعب پساب برای آبیاری 
فضای سبز، آبیاری ۱۵ درصد از فضای 
سبز شهر با تصفیه ثانویه پساب، ساخت 
۵ نیروگاه خورشــیدی با ظرفیت ۵۵۰ 
کیلووات ساعت، کاهش زمان رسیدن به 
حادثه از سوی آتش نشانی از ۲۶۴ ثانیه 

به ۲۳۰ ثانیه در سال ۹۹ و افزایش سطح 
پوشش ایستگاه های آتش نشانی به ۷۰ 
درصد بخش از موفقیت های شهرداری 

در حوزه خدمات شهری است.
وی سرانه فضای سبز در سال ۹۹ برای 
شهروندان اصفهانی را ۲۸.۰۲ مترمربع 
عنوان و اظهار کرد: در چهار سال گذشته 
۳۰۰ هکتار به فضای سبز شهر اصفهان 

افزوده شد.
شــهردار اصفهان بیان کرد: از بدو ورود 
به شهرداری انقالب اخالقی را در کنار 
انقــالب عمرانی مدنظر قــرار دادیم تا 
رعایت موازیــن اخالقی که جزو حقوق 

شهروندان است، نادیده گرفته نشود.
وی افــزود: در این چهار ســال مدیران 
شهری سعی کردند به گونه ای حرکت 
کنند که اســتوانه هــای ادب و اخالق 
تحکیم تا جاذبه برای جوانان ایجاد شود 
چراکــه هیچ چیزی مهم تــر از رعایت 

اخالق انسانی و اسالمی نیست. 
نــوروزی در پایــان اظهار کــرد: همه 
دســتاوردهای حوزه عمرانی، خدمات 
شهری، فرهنگی و ســایر حوزه در اثر 
رعایت انضباط مالی در شهرداری بوده 

است.  
     مدیریت شهری با شهدا و علما 

بیگانه نبوده و نیست  
همچنین در این جلســه، علیرضا نصر 
اصفهانی با اشــاره به اینکــه تیم فعلی 
مدیریت شــهری در اصفهــان همواره 
پایبند به ارزش ها، شهدا و ارتباط با علما 
بوده است، اظهار کرد: این تیم با صالبت و 
اقتدار ماموریت های خود را به پیش برده 
است و عده ای سعی نکنند که مدیران 
فعلی شهرداری را بیگانه با شهدا و علما 
نشان دهند چراکه بعد از ۴۰ سال حضور 
این مدیــران در صحنه هــای مختلف 
انقالب، این موضوع ثابت شــده و این 

عناوین شایسته چنین افرادی نیست.
وی ادامه داد: مدیران شــهری همراهی 

خود را با انقالب به اثبات رسانده اند. 
وی افزود: باید در آستانه انتخابات مراقبت 
کنیم، مدیریت شهری به مسائل مرتبط 
با انتخابات پیش رو ورود نداشته باشد. 
همچنین وقــت اداری کارکنان و اموال 
بیت المال دســتخوش مسائل سیاسی 

قرار نگیرد.   
رئیس شورای اسالمی شــهر اصفهان 
با اشــاره به اینکــه در بودجــه ۱۴۰۰ 
شــهرداری تدبیــری بــرای محالت 
کمتربرخوردار اندیشــیده شده است، 
اظهار کرد: در این بودجه ۱۲۰ میلیارد 
تومان بــرای توجه به محــالت در نظر 
گرفته شده اســت و ۵ درصد از بودجه 
عمرانی مناطق برخوردار نیز باید به این 
موضوع اختصاص داده شود تا در راستای 

عدالت فضایی گام برداشته شود. 
وی بــا قدردانی از اقدامات شــهرداری 
در آماده ســازی و زیباســازی شــهر 
برای اســتقبال از ســال ۱۴۰۰ گفت: 
مدیریت شــهری اصفهان سال گذشته 
را با ســربلندی و عزت به پایان رساند و 
این مهم در اثر کوشــش های مدیران و 
کارکنان برای اجرای طرح های خرد و 

کالن بود.

خطوط بی آر تی شهر اصفهان به 84 کیلومتر رسید
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1-رونوشت آگهی حصروراثت /م/الف1115855
خانم فاطمه  رحیمی لنجی  فرزند هاشــم دارای شــماره شناســنامه  
۱۲۸۵۰۷۲۵۴۵ بشــرح دادخواست مطروحه به کالســه پرونده ۹۹ 
/۱۶۸۷این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان  هاشــن رحینی لنجی  فرزند مصطفی به شــماره 
شناســنامه   ۵۴۱۹۳۰۶۲۴۷درتاریخ  ۹۹/۹/۸دراقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به ردیف 
های جدول ذیل :)۱( جالل رحیمی لنجــی ش م ۱۲۸۵۹۰۵۵۰)۲( 
جواد رحیمی لنجی ش م ۱۲۸۵۸۶۲۹۱۰)۳( جعفر  رحیمی لنجی ش 
م ۱۲۸۵۷۸۲۷۳۹)۴( جمال رحیمی لنجی ش م ۱۲۸۶۱۲۷۲۰۳)۵( 
کمال رحیمی لنجی ش م ۱۲۹۲۳۹۲۱۴۲)۶( فاطمه  رحیمی لنجی 
ش م ۱۲۸۵۰۷۲۵۴۵ همگی فرزندان متوفی و )۷(  فردوس وکیلی سهر 

فیروزانی فرزند اکبر ش م ۱۱۱۱۳۳۶۵۵۵همسر متوفی وال غیر
اینــک باانجــام تشــریفات مقدماتی،درخواســت مزبوررایک نوبت 
آگهی مینمایدتاهرکســی اعتراضــی داردیاوصیتنامــه ای ازمتوفی 
نزداومیباشدازتاریخ نشراین آگهی ظرف مدت یک ماه به این شوراتقدیم 

نماید،درغیراینصورت گواهی صادرخواهدشد .
احمدرضاعلیرضایی

رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان مبارکه/م
2-رونوشت آگهی حصروراثت /م/الف1118459

   اقای یاســر احمد پور مبارکه فرزند محمد دارای شــماره شناسنامه  
۱۱۶۰۱۱۱۷۴۱ بشــرح دادخواســت مطروحــه به کالســه پرونده 
۱/۱۴۰۰این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان  محمد احمد پور مبارکه فرزند ســهراب به شماره 
شناسنامه  ۱۸۱۶۹۸۴۵۰۷ درتاریخ  ۹۹/۱۲/۲۵دراقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به ردیف 
های جدول ذیل :)۱( جاسم احمد پور مبارکه ش م ۵۴۱۹۲۰۷۴۷۶)۲( 
یاســراحمد پور مبارکه ش م ۱۱۶۰۱۱۱۷۴۱)۳( ســمانه  احمد پور 
مبارکــه ش م ۵۴۱۹۸۵۵۹۳۳)۴(  ســعیده احمد پــور مبارکه ش م 
۵۴۱۹۸۷۱۴۴۰همگی فرزندان متوفی و )۵(  مینا جزایری مبارکه فرزند 

علی  ش م ۵۴۱۹۰۹۹۹۸۵وال غیر 
اینــک باانجــام تشــریفات مقدماتی،درخواســت مزبوررایک نوبت 
آگهی مینمایدتاهرکســی اعتراضــی داردیاوصیتنامــه ای ازمتوفی 
نزداومیباشدازتاریخ نشراین آگهی ظرف مدت یک ماه به این شوراتقدیم 

نماید،درغیراینصورت گواهی صادرخواهدشد .
احمدرضاعلیرضایی

رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان مبارکه/م
3-رونوشت آگهی حصروراثت /م/الف11184۶5

آقای  نادر قلی فخری فخر ابادی فرزند نعمت اله  دارای شماره شناسنامه  

۵۴۱۸۹۴۴۹۸۳ بشرح دادخواست مطروحه به کالسه پرونده ۱۷۲۰/۹۹ 
این شــورا درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شــادروان نعمت اله فخری فرزند قربانعلی به شــماره شناســنامه 
۵۴۱۸۹۴۳۹۱  درتاریخ ۹۹/۱/۱۵ دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به ردیف های جدول 
ذیل :)۱( قربانعلی فخری فخر ابادی ش م ۵۴۱۹۵۱۵۹۰۳)۲(  نادر قلی 
فخری فخر ابادی ش م ۵۴۱۸۹۴۴۹۸۳)۳( عبای فخری فخر ابادی ش 
م ۵۴۱۹۶۴۴۸۶۱)۴( سعید فخری فخر ابادی ش م ۵۴۱۹۷۴۰۰۱۱)۵( 
لیال فخــری فخــر ابــادی ش م ۵۴۱۹۷۸۱۱۲۳)۶( ســهیال  فخری 
فخر ابــادی ش م ۵۴۱۸۹۴۵۷۶۹)۷( گلنار فخری فخــر ابادی ش م 
۵۴۱۹۵۵۱۶۰۸)۸(  شــهناز  فخری فخر ابادی ش م ۵۴۱۹۵۴۰۰۵۳ 

همگی فرزندان متوفی و الغیر
اینــک باانجــام تشــریفات مقدماتی،درخواســت مزبوررایک نوبت 
آگهی مینمایدتاهرکســی اعتراضــی داردیاوصیتنامــه ای ازمتوفی 
نزداومیباشدازتاریخ نشراین آگهی ظرف مدت یک ماه به این شوراتقدیم 

نماید،درغیراینصورت گواهی صادرخواهدشد .
احمدرضاعلیرضایی

رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان مبارکه/م
4-رونوشت آگهی حصروراثت /م/الف1118471

آقای  رحمت اله احمدی مبارکه فرزند تقی  دارای شــماره شناسنامه  
۵۴۱۹۰۷۹۹۸۴ بشرح دادخواست مطروحه به کالسه پرونده ۴/۱۴۰۰ 
این شــورا درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان  تقی احمدی مبارکه فرزند عوضعلی به شماره شناسنامه  
۵۴۱۸۶۵۳۱۸۰ درتاریخ  ۹۸/۵/۴دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به ردیف های جدول 
ذیل :)۱(  رحمت اله احمدی مبارکه ش م ۵۴۱۹۰۷۹۹۸۴)۲(   حجت اله 
احمدی مبارکه ش م ۵۴۱۹۰۸۷۶۶۹)۳( قدرت اله  احمدی مبارکه ش 
م ۵۴۱۹۰۹۲۱۰۷)۴( نبی اله احمدی مبارکه ش م ۵۴۱۹۱۰۶۶۷۱)۵( 
ســیف اله احمدی مبارکه ش م  ۵۴۱۹۱۲۰۰۷۰)۶(  فاطمه احمدی 

مبارکه ش م  ۵۴۱۹۰۷۵۴۹۰ همگی فرزندان متوفی و الغیر
اینــک باانجــام تشــریفات مقدماتی،درخواســت مزبوررایک نوبت 
آگهی مینمایدتاهرکســی اعتراضــی داردیاوصیتنامــه ای ازمتوفی 
نزداومیباشدازتاریخ نشراین آگهی ظرف مدت یک ماه به این شوراتقدیم 

نماید،درغیراینصورت گواهی صادرخواهدشد .
احمدرضاعلیرضایی

رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان مبارکه/م
5-رونوشت آگهی حصروراثت /م/الف 1119722 

 اقای  محمد قدیریان نوکابادی فرزند یداله دارای شــماره شناســنامه  
۱۲۸۲۴۱۲۸۲۵ بشرح دادخواست مطروحه به کالسه پرونده ۲۳/۱۴۰۰ 

این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شــادروان  یداله قدیریان نوکابادی فرزند مختار به شــماره شناسنامه  
۵۴۱۹۴۲۲۶۱۱ درتاریخ  ۹۹/۱۲/۸دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به ردیف های جدول ذیل 
:)۱( محمد قدیریان نوکابادی  فرزند متوفی ش م ۱۲۸۲۴۱۲۸۲۵و)۲( 
شــهناز کاظمی ونهری فرزند مصطفی ش م ۱۱۱۰۴۵۱۸۸۱همســر 

متوفی وال غیر 
اینــک باانجــام تشــریفات مقدماتی،درخواســت مزبوررایک نوبت 
آگهی مینمایدتاهرکســی اعتراضــی داردیاوصیتنامــه ای ازمتوفی 
نزداومیباشدازتاریخ نشراین آگهی ظرف مدت یک ماه به این شوراتقدیم 

نماید،درغیراینصورت گواهی صادرخواهدشد .
احمدرضاعلیرضایی

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

  دارای شماره شناسنامه   بشرح دادخواست مطروحه به کالسه پرونده 
۹۹ این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان به شماره شناسنامه  درتاریخ  دراقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به ردیف های 

جدول ذیل :)۱( )۲(  )۳(  )۴(  )۵(   )۶(   )۷(  )۸(   )۹(
اینــک باانجــام تشــریفات مقدماتی،درخواســت مزبوررایک نوبت 
آگهی مینمایدتاهرکســی اعتراضــی داردیاوصیتنامــه ای ازمتوفی 
نزداومیباشدازتاریخ نشراین آگهی ظرف مدت یک ماه به این شوراتقدیم 

نماید،درغیراینصورت گواهی صادرخواهدشد .
احمدرضاعلیرضایی

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

خانم شهناز دارابی فرزند بابا  دارای شماره شناسنامه  ۴۶۸۹۰۹۲۹۷۴ 
بشرح دادخواست مطروحه به کالســه پرونده ۹۹ /این شورا درخواست 
گواهی حصروراثت نمــوده و چنین توضیــح داده که شــادروان  بابا 
دارابی فرزند خداکرم به شماره شناســنامه  ۴۶۸۹۰۸۷۰۸۳ درتاریخ  
۹۹/۱۰/۲۹دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصراست به ردیف های جدول ذیل :)۱( حسن دارابی ش م 
۴۶۸۹۰۹۱۳۵۸)۲(قنبر دارابی ش م ۴۶۸۹۰۹۲۹۶۶  )۳(  محمد دارابی  
ش م ۴۶۸۹۸۰۲۸۳۱)۴( پریناز دارابی ش م ۴۶۸۹۷۴۹۸۰۹ )۵( شهناز 
دارابی ش م ۴۶۸۹۰۹۲۹۷۴  )۶(  شــهال دارابی ش م ۴۶۸۹۰۴۵۸۷۹  

)۷(  پریسا دارابی ش م ۴۶۸۰۰۳۷۱۳۱همگی فرزندان متوفی و الغیر
اینــک باانجــام تشــریفات مقدماتی،درخواســت مزبوررایک نوبت 
آگهی مینمایدتاهرکســی اعتراضــی داردیاوصیتنامــه ای ازمتوفی 
نزداومیباشدازتاریخ نشراین آگهی ظرف مدت یک ماه به این شوراتقدیم 

نماید،درغیراینصورت گواهی صادرخواهدشد .
احمدرضاعلیرضایی

رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان مبارکه/م
7-رونوشت آگهی حصروراثت /م/الف1119۶02

 آقای حسین  علی فرهمند  فرزند مصطفی قلی  دارای شماره شناسنامه  
۵۴۱۹۶۱۵۶۰۶ بشــرح دادخواست مطروحه به کالســه پرونده ۹۹ 
/۱۷۵۹این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان مصطفی قلی  فرهمند   فرزند  رمضانعلی به شماره 
شناســنامه  ۵۴۱۹۳۳۸۲۸۴درتاریــخ  ۹۴/۱۲/۱۹دراقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به 
ردیف های جدول ذیل :)۱( بهمــن فرهمند ش م ۵۴۱۹۴۸۸۳۹۶)۲( 
عباســعلی  فرهمند ش م ۵۴۱۹۵۱۶۷۴۴)۳( بهــرام  فرهمند ش م 
۵۴۱۹۵۹۶۵۷۱)۴( حســینعلی فرهمنــد ش م ۵۴۱۹۶۱۵۶۰۶)۵( 
ســعید  فرهمنــد ش م ۵۴۱۹۷۱۷۲۸۱)۶( بهنــام  فرهمنــد ش م 
۵۴۱۹۷۶۸۳۶۴)۷( حســنعلی  فرهمنــد ش م ۵۴۱۹۷۹۹۳۹۱)۸( 
نصرت   فرهمنــد ش م ۵۴۱۹۴۷۳۳۳۱)۹( عصمــت فرهمند ش م 
۵۴۱۹۵۷۲۹۲۳)۱۰( لیلی فرهمند ش م ۵۴۱۹۶۴۹۱۷۹)۱۱(  رضوان 
فرهمنــد ش م ۵۴۱۹۸۵۳۸۸۴همگی فرزندان متوفــی و )۱۲( ایران 
زنجانی ورنامخواستی فرزند ســید یحیی ش م ۵۴۱۹۳۲۳۸۵۰همسر 

متوفی و الغیر
اینــک باانجــام تشــریفات مقدماتی،درخواســت مزبوررایک نوبت 
آگهی مینمایدتاهرکســی اعتراضــی داردیاوصیتنامــه ای ازمتوفی 
نزداومیباشدازتاریخ نشراین آگهی ظرف مدت یک ماه به این شوراتقدیم 

نماید،درغیراینصورت گواهی صادرخواهدشد .
احمدرضاعلیرضایی

رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان مبارکه/م
8-رونوشت آگهی حصروراثت /م/الف11203۶1

اقای امیــد علی عزیزی فرزند ســیف اله   دارای شــماره شناســنامه  
۵۴۱۹۱۶۰۳۶۶ بشــرح دادخواســت مطروحــه به کالســه پرونده 
۱۵/۱۴۰۰ این شــورا درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان ســیف اله عزیزی مبارکه فرزند حســن به 
شــماره شناســنامه   ۱۷۵۳۹۴۵۹۹۲درتاریخ  ۹۹/۱۲/۶دراقامتگاه 
دائمی خود بــدرود زندگی گفتــه و ورثــه حین الفــوت آن مرحوم 
منحصراســت به ردیف های جدول ذیل :)۱( امیــد علی عزیزی ش م 
۵۴۱۹۱۶۰۳۶۶)۲( نصیبه عزیزی ش م ۵۴۱۹۲۰۰۳۷۶فرزندان متوفی 
 و )۳(جمیله حیدری مبارکه فرزند حسین ش م ۵۴۱۹۰۷۷۴۳۴همسر

 متوفی والغیر
اینــک باانجــام تشــریفات مقدماتی،درخواســت مزبوررایک نوبت 
آگهی مینمایدتاهرکســی اعتراضــی داردیاوصیتنامــه ای ازمتوفی 

نزداومیباشدازتاریخ نشراین آگهی ظرف مدت یک ماه به این شوراتقدیم 
نماید،درغیراینصورت گواهی صادرخواهدشد .

احمدرضاعلیرضایی
رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان مبارکه/م

9-رونوشت آگهی حصروراثت /م/الف1119۶17
  اقــای محمد ایــزدی فرزند مســیح اله دارای شــماره شناســنامه  
۱۱۱۲۰۹۹۴۸۴ بشــرح دادخواســت مطروحــه به کالســه پرونده 
۵/۱۴۰۰این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان  مســیح اله ایزدی فرزند حسین به شماره شناسنامه  
۵۴۱۹۳۱۳۷۷۴درتاریــخ ۱۴۰۰/۱/۴ دراقامتــگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به ردیف های 
جدول ذیل :)۱( علی ایزدی ش م ۵۴۱۹۱۷۸۷۳۸)۲( محمد ایزدی ش 
م ۱۱۱۲۰۹۹۴۸۴فرزندان متوفی و )۳( ایران محبی دهنوی فرزند محمد 

ش م ۵۴۱۹۳۷۱۲۱۹همسر متوفی و الغیر 
اینــک باانجــام تشــریفات مقدماتی،درخواســت مزبوررایــک 
نوبــت آگهــی مینمایدتاهرکســی اعتراضــی داردیاوصیتنامــه 
ای ازمتوفــی نزداومیباشــدازتاریخ نشــراین آگهــی ظــرف مدت 
 یــک مــاه بــه ایــن شــوراتقدیم نماید،درغیراینصــورت گواهــی

 صادرخواهدشد .
احمدرضاعلیرضایی

رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان مبارکه/م
10-رونوشت آگهی حصروراثت /م/الف1119829

  خانم الهام اکبری کوشــکیچه فرزند عزیزاله دارای شماره شناسنامه  
۱۱۶۰۰۴۰۰۲۸ بشــرح دادخواســت مطروحــه به کالســه پرونده 
۱۲/۱۴۰۰این شــورا درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان عزیزاله اکبری کوشکیچه فرزند صادق  به شماره 
شناسنامه  ۵۴۱۹۵۴۶۷۰۱ درتاریخ ۹۹/۱۲/۲۳ دراقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به ردیف 
های جدول ذیل :)۱( رضا اکبری کوشکیچه ش م ۵۴۱۹۹۵۵۸۳۰)۲(  
بهزاداکبــری کوشــکیچه ش م۵۴۱۰۰۸۹۲۹۴  )۳(  الهــام اکبری 
کوشــکیچه ش م ۱۱۶۰۰۴۰۰۲۸)۴( الناز اکبری کوشــکیچه ش م 
۵۴۱۰۱۹۳۶۶۰همگی فرزندان متوفی و)۵( شهناز اکبری کوشکیچه 

فرزند اکبر ش م ۵۴۱۹۶۴۷۶۲۱همسر متوفی والغیر
اینــک باانجــام تشــریفات مقدماتی،درخواســت مزبوررایک نوبت 
آگهی مینمایدتاهرکســی اعتراضــی داردیاوصیتنامــه ای ازمتوفی 
نزداومیباشدازتاریخ نشراین آگهی ظرف مدت یک ماه به این شوراتقدیم 

نماید،درغیراینصورت گواهی صادرخواهدشد .
احمدرضاعلیرضایی

رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان مبارکه/م

ســخنگوی ســتاد مقابله با کرونای استان 
اصفهان گفت: پیشــنهاد دانشــگاه علوم 
پزشکی اصفهان مبنی بر تعطیلی دو هفته ای 
کالنشهر اصفهان جهت بررسی به ستاد ملی 
کرونا ارائه می شود و درصورت قبولی اجرایی 

خواهد شد.
به گــزارش خبرگزاری فــارس از اصفهان، 
حجت اله غالمی شامگاه سه شنبه در نشست 
خبری آنالین با خبرنگاران اظهار داشت: بر 
اساس گزارش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
و کاشان در هفتاد و هشتمین ستاد استانی 
مقابله بــا کرونا، شهرســتان های اصفهان، 
خوانســار، فریدن، شاهین شــهر، سمیرم، 
کاشان گلپایگان، لنجان و نجف آباد در استان 

اصفهان وضعیت قرمز دارند.
ســخنگوی ســتاد مقابله با کرونای استان 
اصفهان ادامه داد: شهرســتان های آران و 
بیدگل، اردستان، بوئین و میاندشت، تیران 
و کرون، خمینی شــهر، نائین و مبارکه در 
وضعیت نارنجی و ۷ شهرســتان باقی مانده 
نیز در وضعیت زرد قرار دارند اما براســاس 
گزارش هــای واصله احتمال قرمز شــدن 
شهرســتان های تیــران و کــرون، بوئین 
میاندشت و خمینی شــهر وجود دارد و باید 

مردم بیشتر مراقبت کنند.
وی با اشاره به اینکه شرایط موجود به دلیل 
سفرهای نوروزی، خریدها، دیدوبازدیدها، 
عدم رعایت هــا، عادی انگاری هــا و نظارت 
ناکافی دستگاه های اجرایی در ایام تعطیالت 
نوروز است، افزود: براساس تصمیمات اتخاذ 
شده در جلسه امشب، طرح جامع هوشمند 
محدودیت ها برای شهرهای نارنجی و قرمز 

در ۵ محور اجرا می شود.
    اعالم محدودیت های جدید برای 

مشاغل
غالمی تصریــح کرد: در شــهرهای قرمز و 
نارنجی محدودیت حضــور کارکنان از یک 
دوم برای خدمات ضروری و یک سوم برای 
خدمات غیرضروری می توانند حضور فیزیکی 
داشته باشند و سایر کارکنان باید به صورت 

دورکاری فعالیت کنند.

ســخنگوی ســتاد مقابله با کرونای استان 
اصفهان افزود: برای شهرهای نارنجی حضور 
کارکنان تا یک دوم برای خدمات ضروری و 
دو ســوم برای خدمات غیرضروری است و 
مدیران می توانند برنامه دورکاری را متناسب 
با آن دستگاه تعیین کنند و همه کارمندان 
باید طبق دستور مقام باالدستی خود فعالیت 
داشته باشــند، همچنین اولویت دورکاری 
با کارکنان دارای بیمــاری زمینه ای و زنان 

باردار است.
وی عنوان کــرد: دربــاره مشــاغل هم با 
هماهنگی اتاق اصنــاف و اتحادیه ها از فردا 
یعنی ۱۸ فروردین ماه مشاغل گروه های دو، 

سه و چهار برای شهرهای قرمز تعطیل خواهد 
بود و فقط گروه یک مثل ســوپرمارکت ها، 
مراکز بهداشت و درمانی، مراکز تهیه و توزیع 
و طبخ غذا به صــورت بیرون بر، داروخانه ها 
و نانوایی ها، فروشگاه های انواع لوازم یدکی 
و الکترونیکــی، تعمیــرات موبایل، مصالح 
ساختمانی و ... که مایحتاج عمومی را تأمین 
یا تولید می کنند اجازه فعالیت دارند اما بقیه 

تعطیل هستند.
غالمی پیرامون وضعیت فعالیت مشــاغل 
در شهرســتان های نارنجی تصریح کرد: در 
شهرهای نارنجی هم گروه های شغلی یک و 
دو مانند بوستان ها، مراکز تفریحی، پاساژها، 
فروش خودرو و آرایشگاه ها به فعالیت خود 

ادامه خواهند داد.
   آرامستان ها، مراسمات مذهبی و 
موسسات آموزشی تعطیل خواهند بود

ســخنگوی ســتاد مقابله با کرونای استان 
اصفهان بیان داشــت: مدارس، دانشگاه ها، 
موسسات آموزش عالی، حوزه های علمیه و 
آموزشگاه های خصوصی در شهرهای نارنجی 
و قرمز تعطیل خواهند بود و در این شهرها 
فعالیت های فرهنگی و اجتماعی مانند مراسم 
مذهبی و آئینی و نماز جمعه برگزار نمی شود؛ 
آرامستان ها هم تعطیل خواهند بود و اجازه 
برگزاری مراسم ندارند و فقط می توانند دفن 

اموات را داشته باشند.
وی با اشاره به بررسی پیشنهاد دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان پیرامون تعطیلی دو هفته ای 

کالنشهر اصفهان در جلســه ستاد استانی 
مقابله با کرونا افزود: این پیشــنهاد دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان، جهت بررسی به ستاد 
ملی کرونا ارائه می شــود و درصورت قبولی 

اجرایی خواهد شد.
   تورهای ترکیه لغو خواهد شد

غالمی با بیان اینکه تورهای گردشگری مانند 
تور ترکیه لغو می شود، عنوان کرد: با توجه به 
شرایط موجود از فردا ۱۸فروردین ماه چندین 
بیمارســتان صحرایی برپا خواهد شد تا اگر 
تخت های بیمارســتانی موجود اشغال شد، 

دچار مشکل نشویم.
    پلمب 10 روزه در انتظار مشــاغل 

متخلف
ســخنگوی ســتاد مقابله با کرونای استان 
اصفهــان گفــت: بــه همــه فرمانداری ها 
دســتورالعمل های مربوطه ابالغ شــده و با 
متخلفان به شــکل ویژه برخورد می کنند؛ 
مشــاغل متخلف پلمــب ۱۰ روزه خواهند 
شــد همچنین جرایم یک میلیونی، ۵۰۰ 
و ۲۰۰ هــزار تومانی بــرای متخلفانی که 
ممنوعیت تردد در ســاعات ۱۰ شــب تا ۳ 
بامداد را نقض می کنند، پابرجاســت؛ زمان 
پایان محدودیت های اصناف نیز مشــخص 
نبوده و تا زمانی که در وضعیت و رنگ بندی 

به همین شکل باشد ادامه خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: برای برگزاری امتحانات 
مدارس تصمیم گیری و بررسی خواهد شد 
اما به هیچ وجه کالس های حضوری نخواهند 

داشت.
   تا زمان اشباع شــدن حمل و نقل 

عمومی، طرح زوج و فرد ادامه دارد

غالمی با بیان اینکه دستورالعمل ها به پایانه ها 
اعالم شده است، افزود: اتوبوس های یه ردیفه 
با ظرفیت یــک ســوم و اتوبوس های چهار 
ردیفه با یــک دوم ظرفیت اجــازه فعالیت 
دارند؛ همچنین ناوگان اتوبوســرانی با یک 
سوم ظرفیت خود روزانه ۱۶۰ هزار مسافر را 
جابه جا می کند، مترو نیز با یک سوم ظرفیت 
خود روزانه ۳۰ هزار نفر را جابه جا می کند و 
تا وقتی که حمل و نقل عمومی پاسخگوی 
مسافران باشد و اشباع نشود طرح زوج و فرد 

اجرا خواهد شد.
ســخنگوی ســتاد مقابله با کرونای استان 
اصفهان پیرامون کوچ عشایر اظهار داشت: در 
مسیر کوچ عشایر با هماهنگی دانشگاه علوم 
پزشکی و سایر مسؤوالن تمهیدات بهداشتی 
الزم اندیشیده شده است. البته ارتباط عشایر 
با مراکز جمعیتی بسیار کم است اما اقدامات 

مربوطه انجام می شود.
    وضعیت اصفهان سیاه نیست

وی با رد شائبه ایجاد شــده پیرامون سیاه 
شدن وضعیت کالن شهر اصفهان، تصریح 
کرد: روزانه حدود ۳۰۰ بســتری داریم اما 
تعداد بستری ها و فوتی به سمت رنگبندی 
سیاه نرفته اســت و بیمارســتان الزهرا به 

بیماران کرونایی اختصاص یافته است.

تعطیلی دو هفته ای اصفهان بررسی می شود

 اعالم محدودیت های جدید از سوی ستاد استانی مقابله با کرونا
ثبت نام زهرا سعیدی برای 

انتخابات میاندوره ای مجلس از 
تهران

به گزارش پایگاه خبری تحلیلــی مبارکه نا،زهرا 
ســعیدی مبارکه نماینده مجلس دهم در آخرین 
روز ثبت نام انتخابات میان دوره ای مجلس شورای 
اسالمی همراه با همسر  خود و با حضور در فرمانداری 
تهران از حوزه انتخابیه تهران کاندیدا شــد.وی که 
دارای مدرک دکتری مهندســی صنایع و دو فوق 
لیسانس مهندسی صنایع و مهندسی مالی است 
بعد از ثبت نام در جمع خبرنگاران گفت: بعد از فوت 
مرحومه رهبر و باتوجه به اینکه این دوره تعداد بانوان 
از مجلس قبل برخالف ادوار گذشته که عموما تعداد 
بانوان بیشتر از دور قبل خود می بود، تعداد کمترهم 
شده، احســاس کردم که باید جای خالی ایشان با 
یک خانم پر شــود و به همین دلیل داوطلب شدم 
تا در صورت رای اعتماد مردم تهران خصوصا زنان 
و  جوانان در عرصه قانونگــذاری و نظارت بر اجرای 

قانون، مدافع حقوق جوانان و بانوان باشم.
سعیدی در پاســخ به ســوال خبرنگاری که شما 
به عنوان جوان دهه شــصتی با ســابقه یک دوره 
نمایندگی مجلس چه برنامه ای برای حضور مجدد 
در پارلمان دارید، گفت: اعتقاد قطعی من این است 
که مجلس در راس امور است و باید همچنان در راس 
امور باشــد، برخی اقدامات اساسی اقتصادی نیمه 
تمام از جمله cgt )مالیات برعایدی سرمایه خصوصا 
مسکن( که مجلس یازدهم میراث دار آن است را باید 

با در اولویت قرار دهیم.

نخستین جلسه شورای اداری 
مبارکه درسال ۱۴00

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مبارکه نا،نخستین 
جلسه شورای اداری سال ۱۴۰۰ با حضور مهندس 
اصغر هدایت فرماندار مبارکه، خانم دکتر صالحی 
نماینده مــردم در مجلس شــورای اســالمی و 
دیگراعضای شورای اداری مبارکه در سالن گلستان 

شهدا برگزار شد.
مهندس اصغر هدایت در این جلســه ضمن ضمن 
تقدیر و تشــکر از زحمات و تالش هــای همه ی 
مسئوالن شهرستان در سال گذشته گفت : علیرغم 
اینکه ویروس کرونا محدودیت های فراوانی در حوزه 
های مختلف کشور به همراه داشت ، اما کشورمان در 
کوتاه ترین زمان ممکن در حوزه مدیریت این بیماری 
وارد عمل شــده و دنیا را تحت تاثیر خود قرار داد و 
با تالش مســئوالن و ازخودگذشتگی کادر درمان 

توانستیم موفق عمل کنیم
فرماندار در ادامه افزود : با شــیوع ایــن ویروس ، 
توانمندی های ویژه ای در کشور بنا بر توصیه مقام 
معظم رهبری ایجاد شد که کمک های مومنانه و 
توزیع بسته های معیشتی و طرح شهید سلیمانی 
و تواننمند کردن محــالت در این عرصه ، از جمله 

ی آنها بود و باید این ظرفیت حفظ و تقویت شود.
وی همچنین با بیان اینکه ۴۲ درصد از تست 
های شهرستان مثبت است تصریح کرد : این 
آمار بســیار نگران کننده و نشــان دهنده ی 
سرگردانی این ویروس است و در صورت عادی 
انگاری و رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی 
و فاصله گزاری اجتماعی شــرایط سخت تر 

خواهد شد .

خبر ویژه

توزیع روزانه مرغ گرم بیش از ۲ 
برابر نیاز شهرستان لنجان است

رئیس اداره صمت شهرستان لنجان گفت: براساس 
سرانه ای که وجود دارد نیاز این شهرستان بین ۲۰ 
الی ۲۵ تن در روز است که در حال حاضر بین ۳۸ 
الی ۴۵ تن در روز توزیع مرغ گرم با قیمت مصوب 
در حال انجام شدن است که ۲ برابر نیاز شهرستان 

لنجان است.
محمد مهدی دهقانی در گفت وگو با خبرنگار فارس 
در لنجان، در خصوص نحوه توزیع مرغ گرم در بازار 
اظهار کرد: بر اساس تصمیم ستاد تنظیم بازار ملی 
در اسفند ماه ۹۹، قرار بر این شد که ستاد تنظیم 
بازارهای استانی خود موظف به قیمت گذاری در 
استان خود باشند بنابراین در آخرین قیمت گذاری 
توسط این ستاد در تاریخ ۰۸/۰۱/۱۴۰۰ قیمت مرغ 
زنده از ۱۴۴۰۰ تومــان به ۱۶۰۰۰ تومان و قیمت 
مرغ گرم از ۲۱۴۰۰ تومان به ۲۴۰۰۰ تومان افزایش 

قیمت پیدا کرده است.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرســتان 
لنجان در ارتباط با نیاز روزانه شهرستان لنجان به 
مرغ گرم خاطرنشــان کرد: بر اساس سرانه ای که 
وجود دارد نیاز این شهرستان بین ۲۰ الی ۲۵ تن در 
روز است که در حال حاضر بین ۳۸ الی ۴۵ تن در روز 
توزیع مرغ گرم با قیمت مصوب در حال انجام شدن 

است که دو برابر نیاز شهرستان لنجان است.
وی به کمبودها و مشــکالت موجود در این حوزه 
اشاره کرد و افزود: در کنار عدم عرضه مرغداری به 
قیمت مصوب خیلی از افراد هم به دلیل عدم اعتماد 
به فرآیند توزیع، بیش  از حد نیاز خود مرغ خریداری 
می کنند و هر چقدر هم مرغ به بازار تزریق می شود 
به مدت کمتر از نصف روز مورد جذب قرار می گیرد 
که این امر باعث شده اســت کماکان این خأل ها 

موجود باشند.
دهقانی تصریح کرد: از مردم تقاضا می شود با توجه به 
آنکه هم تولید و هم توزیع به مقدار کافی و حتی مازاد 
بر آن نیاز وجود دارد آرامش خود را حفظ کنند و به 
اندازه نیاز خود مرغ خریداری کنند تا بازار به حالت 

تعادل بازگردد.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرســتان 
لنجان از رضایت ۷۰ الــی ۸۰ درصدی مرغداری 
از قیمت مصوب خبر داد و تصریــح کرد: از تاریخ 
اعالم  شده در عمل نباید شــاهد قیمت دو نرخی 
مرغ در سطح بازار باشــیم و در این خصوص واحد 
بازرسی اداره صمت و همچنین واحد بازرسی اتاق 
اصناف شهرستان با واحدهای متخلف فروش مرغ 
با نرخ بیشتر از قیمت مصوب برخورد خواهند کرد 
و از مردم نیز تقاضا می شود هرگونه سواستفاده و 
گران فروشی در سیستم بازار به ویژه در حوزه مرغ را 

به سامانه ۱۲۴ اطالع رسانی کنند.
وی همچنین ثبت نام نکردن مردم در سامانه رهتاب 
را یکی از دالیل شلوغی صف های توزیع مرغ دانست 
و افزود: مردم جهت دریافت کاالهای تنظیم بازار 
مثل مرغ، برنج، روغن باید در سامانه رهتاب ثبت نام 
کنند و یک  بار بیشــتر نیاز به این ثبت نام نیست 
بنابراین جهت برطرف شدن این گونه ازدحام ها افراد 
قبل  از مراجعه جهت دریافت کاالی تنظیم بازار، 
خودشان می توانند در سامانه رهتاب ثبت نام را انجام 
دهند تا در زمان مراجعه، واحد صنفی نیاز به ثبت آن 
شخص نداشته باشد که باعث طوالنی شدن زمان 

توزیع شود.

فرهنگ

سال شانزدهم/ شماره 734 / چهارشنبه  18 فروردین 1400



سال شانزدهم/ شماره 734 / چهارشنبه  18 فروردین 1400

پس از 20 سال عملیاتی می شود؛ 

ورود سرمایه گذار به آزادراه اصفهان – ایزدخواست 
 مسیر آزادراهی اصفهان تا شیراز اجرا می شود

مجری طرح هــای آزادراهی مرکز و جنوب 
کشور با اشاره به ورود سرمایه گذار به آزادراه 
اصفهان – ایزدخواست گفت: با برنامه ریزی 
صورت گرفته در خصوص ورود سرمایه گذار 
به مسیر آزادراهی اصفهان تا ایزدخواست، 
 حلقه آزادراهی مرکز کشور تکمیل می شود.

مهندس علیرضا صلواتی با اشاره به نشست 
دکتــر طغیانی نماینــده مــردم اصفهان 
در مجلس شــورای اســالمی و سخنگوی 
کمیســیون اقتصادی مجلــس و مهندس 
صلواتــی، مجری کل طرح هــای زیربنایی 
استان اصفهان با دکتر افتخاری مدیرعامل 
صندوق بازنشستگی کشوری و مدیرعامل 
هولدینگ آتیه صبا اظهار داشــت: در این 
نشســت پیگیری های ویژه درباره تکمیل 
آزادراه شــرق اصفهان و ساخت بخش های 
باقیمانــده از قطعــه دوم و همچنین روند 
اجرایی قطعه ســوم آزادراه صورت گرفت 
و در تالش هســتیم که ایــن بخش هرچه 
 ســریعتر در مدار بهره برداری قــرار گیرد.

وی ادامــه داد: ۵۵ کیلومتــر از مســیر 
آزادراه شــرق اصفهــان حدفاصــل نطنز 
تا پل فــرودگاه در اصفهان تکمیل شــده 
و به دنبــال آن هســتیم کــه ۸ کیلومتر 
باقیمانــده از قطعــه دوم ایــن آزادراه که 
حدفاصل پل فرودگاه تــا پل نائین بوده نیز 
 طی ماه های آینــده زیر بــار ترافیک رود.

مجری طرح هــای آزادراهی مرکز و جنوب 
کشــور با اشــاره به قطعــه ســوم آزادراه 
نیز ادامــه داد: قطعه ســوم آزادراه به طول 
۳۰ کیلومتــر در دو فاز در حــال فعالیت 
اجرایی بــوده و بــا برنامه ریــزی صورت 
گرفتــه، در ماه هــای آینده، بخــش قابل 
 توجهی از این قطعه تکمیل خواهد شــد.

وی با اشــاره به ســرمایه گذاری ســازمان 
بازنشستگی کشور در آزادراه شرق اصفهان 

تصریح کرد: از سوی دیگر به منظور تکمیل 
کریدور آزادراهی شــمال تا جنوب کشور، 
مسیر آزادراهی اصفهان تا شیراز پیش بینی 
شــده که بخش ایزدخواســت تا شیراز آن 
به طــول ۲۲۴ کیلومتر در حــال اجرا بوده 
 و پیشــرفتی حــدوداً ۸۶ درصــدی دارد.
صلواتی تصریح کــرد: تنها بخش باقیمانده 
از این آزادراه، مســیر حدفاصل اصفهان تا 
ایزدخواســت بوده تا با اجرای آن، کریدور 

شمالی جنوبی کشــور به صورت آزادراهی 
اجــرا و تکمیل شــود کــه مطالعــات آن 
انجــام شــده و طــی ماه های گذشــته، 
تعامــالت قابل توجهــی به منظــور ورود 
 سرمایه گذاران در این طرح صورت گرفت.
وی افزود: در نشست دکتر طغیانی نماینده 
مردم اصفهان در مجلس شــورای اسالمی 
و سخنگوی کمیســیون اقتصادی مجلس 
و مهندس صلواتی، مجــری کل طرح های 
زیربنایی اســتان اصفهان با دکتر افتخاری 
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری و 
مدیرعامل هولدینگ آتیه صبا، در خصوص 
ایجاد مقدمات الزم به منظور ورود صندوق 
بازنشســتگی کشوری به ســرمایه گذاری 
در آزادراه اصفهان ایزدخواســت مذاکرات 
الزم صــور ت گرفته تــا زمینــه ورود این 
 ســرمایه گذار به این پروژه مهم فراهم شود.
مجری کل طرح های زیربنایی استان اصفهان 
ادامه داد: آزادراه اصفهان ایزدخواست تنها 
حلقه باقیمانده از کریدور شمالی -جنوبی 
آزادراهی کشــور بوده و امیدواریم بتوانیم 
پس از ۲۰ ســال، شاهد شــروع عملیات 
 اجرایی آزادراه اصفهان -ایزدخواست باشیم.
وی افــزود: ایــن آزادراه، فــاز دوم آزادراه 
اصفهــان- شــیراز بــوده و تنهــا بخش 
باقیمانده از ایــن آزادراه به شــمار می رود 
 که قرار اســت بــه طــول ۱۱۵ کیلومتر 

وارد اجرا شود.

مرکز آموزشی رفاهی فرهنگیان شهرستان مبارکه
به اطالع می رساند مدیریت آموزش و پرورش شهرســتان مبارکه  به استناد مجوز 
شماره501080  مورخ 99/12/23اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان در نظر دارد 
مرکز آموزشی رفاهی فرهنگیان شهرستان مبارکه را در قالب مزایده و به صورت اجاره 

به متقاضیان با شرایط زیر  واگذار نماید:
1.مبلغ پایه کارشناسی ماهیانه 110/000/000ریال می باشد

2. میزان سپرده اولیه شرکت در مزایده300/000/000ریال می باشد.
3.آموزش و پرورش در رد یا قبول هر پیشنهادی مختار است.

متقاضیان واجد شرایط می توانند تا  حداکثر به مدت یک هفته از تاریخ درج آگهی 
پیشنهادهای خود را به کارشناسی تعاون مدیریت تحویل نمایند. 

»آگهي مزایده«

11198۶9م/الف

  
بدینوســیله به اطالع عموم می رســاند شــرکت شــهرک صنعتی 
شــهرداری طالخونچه  در راســتای اجرای الــزام و رعایــت قوانین 
و مقــررات وزارت کشــور و شــرکت شــهرک هــای صنعتــی ، 
 در  نظــر دارد 19 درصــد از ســهام خــود را بــه فروش برســاند.
متقاضیان و واجدین شــرایط می بایســت حداکثر ظرف مدت 10 روز از 
تاریخ این آگهی نسبت به ارسال درخواســت کتبی خود جهت دریافت 
اســناد و مدارک فراخوان به آدرس طالخونچه – بلوار امام – ســاختمان 
 شــهرداری واحد امور مالی – کد پســتی 8498157538  اقدام نمایند.

آگهی فراخوان واگذاری سهام  شرکت 
شهرک صنعتی شهرداری طالخونچه

سید محمد اطیابی - شهردار طالخونچه

آگهی تجدید مزایده )چاپ اول(
شهرداری دیزیچه براساس مصوبه شورای محترم اسالمی شهر و بموجب ماده 
13 ایین نامه مالی شهرداریها  در نظر دارد  آگهی مزایده واگذاری ( بصورت اجاره  
) پارکینگ منطقه کارگاهی با مساحت حدود 30.000 متر مربع  را  بر اساس قیمت 
کارشناسی رسمی دادگستری به پیمانکار واجد شرایط و از طریق مزایده واگذار و 
انعقاد قرارداد نماید . لذا شرکت کنندگان  می توانند از تاریخ انتشار این آگهی تا 
روز  یکشنبه  مورخه 1400/02/0۶  به امور قراردادهای شهرداری مراجعه واسناد 
شرکت درمزایده را دریافت  و  همچنین قیمت پیشنهادی خود را تا روز دوشنبه 
مورخه 1400/02/07  به دبیرخانه محرمانه )حراست ( شهرداری ارائه نمایند.الزم 
به ذکراست  شرکت کنندگان باید رعایت  قانون منع مداخله کارمندان دولت را 

بنمایند/.

علی اکبر محمودی - شهردار دیزیچه

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان مبارکه  

دکتر سلیمانی پور رئیس شبکه دامپزشکی 

شهرستان مبارکه:

شهرستان مبارکه طی ۲۴ ماه 
گذشته از بیماری هاری، عاری 

بوده است
رئیس شبکه دامپزشکی شهرســتان مبارکه از 
واکسیناسیون رایگان تعداد ۳۷۱ قالده سگ گله و 
نگهبان طی سال ۹۹ علیه بیماری هاری خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شــبکه دامپزشــکی 
شهرســتان مبارکه؛ دکتر محمد سلیمانی پور 
»رئیس شبکه« ضمن تبریک سال نو بیان نمود: 
بیماری هاری یک بیماری ویروســی کشنده و 
مشترک بین انسان و حیوان می باشد که از طریق 
خراش و گزش توسط حیوان مبتال )سگ، گرگ، 
روباه و...( به انســان منتقــل و چنانچه اقدامات 
درمانی به موقع صورت نگیرد، فرد مرگ محکوم 

می باشد.
وی افزود: در سال گذشته تعداد۳۷۱ قالده سگ 
گله و نگهبان علیه بیماری هاری به صورت رایگان 

واکسینه شده اند.
دکتر ســلیمانی پور تصریــح نمود: ســازمان 
دامپزشکی کشور با اقداماتی نظیر واکسیناسیون 
رایگان سگ های صاحبدار، آموزش چهره به چهره 
دامداران، نمونه برداری از مغز حیوان مشکوک و 
ارسال به آزمایشــگاه رفرانس هاری، ضد عفونی 
محل کانون، دفن بهداشتی الشه، مراقبت فعال 
تا ۶ ماه از زمان اعالم کانون و واکسیناسیون سگ 
ها در شعاع ۳ الی ۳۰ کیلومتری کانون بسته به 
نوع حیوان مبتال )سگ یا حیوانات وحشی( و ... 
خط مقدم پیشگیری از انتقال بیماری مذکور به 

انسان می باشد.

خبر وی ژه

  1 - رونوشت آگهی حصروراثت /م/الف
آقای حمید ســیاهی طالخونچه  فرزند علمدار  
دارای شماره شناسنامه  ۵۴۱۹۷۰۶۴۴۱ بشرح 
دادخواست مطروحه به کالســه پرونده ۱۴۰۰ 
/ ۲۹این شــورا درخواســت گواهی حصروراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان  علمدار 
سیاهی طالخونچه فرزند غالمحسین  به شماره 
شناسنامه  ۵۴۱۸۹۴۰۴۷۳ درتاریخ  دراقامتگاه 
دائمی خود بــدرود زندگی گفتــه و ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصراســت بــه ردیف های 
جدول ذیل :)۱(حمید  سیاهی طالخونچه ش م 
۵۴۱۹۷۰۶۴۴۱)۲( توران  سیاهی طالخونچه ش 
م ۵۴۱۹۶۲۲۳۲۳)۳( فریبا  سیاهی طالخونچه 
ش م ۵۴۱۹۶۵۶۸۹۲همگــی فرزندان متوفی و 
)۴( صغری حداد طالخونچــه فرزند احمد ش م 

۵۴۱۹۳۷۵۷۴۵همسر متوفی
اینک باانجام تشــریفات مقدماتی،درخواســت 
مزبوررایــک نوبــت آگهی مینمایدتاهرکســی 
اعتراضــی داردیاوصیتنامــه ای ازمتوفــی 
نزداومیباشدازتاریخ نشــراین آگهی ظرف مدت 
یک ماه به این شوراتقدیم نماید،درغیراینصورت 

گواهی صادرخواهدشد .
احمدرضاعلیرضایی 

رئیس شعبه اول حقوقی شــورای حل اختالف 
شهرستان مبارکه/م

اطالع رسانی

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

مسعود حسینی مبارکه 
تلفن:0313۶2142۶۶ 

نمابر : 03152412559  
پیامگیر : 03152410۶9۶ 

سازمان آگهی ها و امور مشترکین : 03152417498 
نشانی :  اصفهان /خیابان پروین / مجتمع مطبوعاتی اصفهان/ 

طبقه دوم / واحد 1۶  
نشانی پستی : اصفهان / صندوق پستی  3۶۶- 84815

چاپ : شاخه سبز 
Email :mire_zaman@yahoo.com

مطالب چاپ شده در هفته نامه لزوما بیانگر دیدگاههای نشریه نیست 
صندوق پستی هفته نامه : 3۶۶-84815 

دفتر مبارکه: خیابان طالقانی / پالک 54

امام علی ع :خداوند او را در زمانی فرستاد که روزگاری بود پیامبری برانگیخته نشده بود ، و مردم در خوابی طوالنی 
به سر می  بردند.و فتنه  ها باال گرفته و کارها پریشان شده بود، و آتش جنگ  ها شعله می  کشید، و دنیا بی فروغ 

و پر از مکر و فریب گشته، برگ  های درخت زندگی به زردی گراییده و از به بار نشستن آن قطع امید شده بود.
 »نهج البالغه، خطبه 89«

م الف ۱۱۲۰۴۳۵ م الف ۱۱۲۰۴۳۴

نوبت دوم


