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با حضور نماینده یونیسف در 
ایران؛ 
بازیکده "جهش" ، 
پاتوق مادر و کودک و 
فرهنگسرای " آسمان" 
افتتاح شد

قدردانی نمایندۀ 
شهرستان بروجن  
از اقدامات شرکت 

ورق خودرو در زمینۀ 
مسئولیت های اجتماعی
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SMS:3000795700009903   Feb   2020 هفته نامه خبری تحلیلی استان اصفهان

هشت هزار میلیارد تومان 
یارانه وام کشاورزی در 

الیحه بودجه ۱۴۰۰ دیده شد

توزیع کنونی 
نهاده های دامی به 

ضرر دامداران است 

قطعه ایثار گران و نام 
اوران دهسرخ جانباز اصغر 
قاراخانی را در آغوش کشید
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آگهی مناقصه شهرداری چرمهین ) چاپ دوم(

ثابت راسخ شهردار

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

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

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

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

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

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

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

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

م/الف 1083826
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سخنگوی ستاد استانی مقابله با کرونا

تشدید نظارت ها برای مقابله با 
کرونا در اصفهان ضروری است

مجوز ساخت 10 هتل ایمن برای اقامت 
گردشگران در اصفهان صادر شده است

به گزارش ایمنا، سید حسن قاضی عســگر در مراسم افتتاح 
مجتمع گردشــگری کوهســتان در مبارکه افزود: هتل ها و 
مجموعه های گردشگری با شیوع ویروس کرونا با آسیب جدی 
مواجه شدند که این خسارت ها ماهانه به حدود ۴۰۰ میلیارد 
تومان می رسد.وی ابراز امیدواری کرد که با بهبود وضعیت و 
تدوین شیوه نامه های سفرهای ایمن و هتل های ایمن، به طور 

مجدد سفرها و گردشگری در استان و کشور رونق پیدا کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منابع استانداری 
اصفهان اظهار کرد: این اســتان دارای بیشــترین مجموعه 
گردشگری و بویژه بوم گردی در کشور است و تا کنون سرمایه 
گذاری برای راه اندازی حدود ۳۰۰ واحد بوم گردی در اصفهان 
انجام شده و این جریان همچنان ادامه دارد.وی اضافه کرد: مثلث 
طالیی گردشگری بین اصفهان، فارس و یزد تشکیل شده و به 
دنبال این هستیم که با تکمیل شیوه نامه ها، کار را شروع کنیم.

قاضی عسگر خاطرنشان کرد: در صورتیکه وضعیت به همین 
ترتیب پیش برود می توانیم گردشگری را پیش از عید شروع 
کنیم و وضعیت نه چندان خوب حوزه گردشــگری استان را 

اصالح کنیم و به حالت اول برگردانیم.

وی با بیان اینکه کار ساخت تعداد زیادی از طرح های گردشگری 
در استان به درازا کشیده شده است اضافه کرد: به دلیل پایین 
بودن شاخص های کسب و کار در اصفهان حدود ۴۰ مورد از 
اینگونه طرح ها در این استان وجود دارد که زمان تکمیل آنها در 
دوره مسوولیت کوتاه ما قرار گرفته و با همت مدیران شایسته 
و الیق استان یکی پس از دیگری در حال افتتاح و بهره برداری 

هستند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منابع استانداری 
اصفهان با اشاره به جایگاه شهرستان مبارکه در زمینه گردشگری 
افزود: این شهرســتان از مجموعه هتل ها، اماکن بوم گردی و 
صنایع خیلی خوبی برخوردار است و سرمایه گذار باید هر چه 

سریع تر ساخت هتل این مجموعه را آغاز کند.
رییس اداره امور شعب بانک ملی اســتان اصفهان نیز در این 
مراسم گفت: این استان در زمینه تخصیص تسهیالت بانکی 
به طرح ها و بنگاه های اقتصادی پس از استان تهران، در جایگاه 

دوم کشور قرار دارد.
مرحله اول مجموعه گردشگری کوهستان مبارکه با ۵۰ نفر 

اشتغال مستقیم همزمان با دهه مبارک فجر افتتاح شد.

گلباران تمثال حضرت امام )ره(

فرارسیدن ایام والدت فاطمه زهرا)س( و روز زن
 و همچنین آغاز دهه فجر انقالب اسالمی گرامی باد

روابط عمومی شهرداری
و شورای اسالمی شهر کرکوند

فرارسیدن ایام والدت حضرت فاطمه زهرا)س( و روز زن
 و همچنین آغاز دهه فجر انقالب اسالمی گرامی باد

روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر عالمه مجلسی)ره(



اریان2

شهردار اصفهان با بیان اینکه با شیوع کرونا پروژه های بین 
المللی و داخلی شهرداری اصفهان متوقف نشد، گفت: در 
این زمان در عرصه بین المللی از ظرفیت های موجود به 
خوبی اســتفاده کردیم تا روابط اصفهان را با شهرهای 

خواهرخوانده احیا کنیم.
به گزارش خبرنگار ایمنا، قدرت اهلل نوروزی  در دیدار با 
معاون کنسولی، مجلس و امور ایرانیان وزارت امور خارجه 
اظهار کرد: فعالیت خود را بــا این نگرش که دولت های 
محلی و ســازمان های مردم نهــاد می توانند در عرصه 
بین الملل اقدامات بزرگی انجام دهند، آغاز کردیم و بر 
همین اساس اجرای پروژه های عمرانی اصفهان در دستور 
کار قرار گرفت، اما متأسفانه با مشکالت بزرگی از جمله بر 
هم خوردن برجام و گسترش بیماری کرونا مواجه شدیم.

وی افزود: اکنون معتقدیم شهری مانند اصفهان که عنوان 
شهر جهانی را دارد باید اســتاندارد جهانی را نیز داشته 
باشد در همین راستا پروژه نمایشگاه بین المللی اصفهان 
را آغاز کردیم که امروز فاز نخست آن مورد بهره برداری 

قرار گرفته است.
شهردار اصفهان یادآور شد: تاکنون بیش از ٧۰۰ میلیارد 
تومان در پروژه مرکز همایش بین المللی هزینه شــده 
و برای تکمیــل این پروژه حــدود ۳۰۰ میلیارد تومان 
دیگر نیاز است.نوروزی خاطر نشان کرد: با توسعه حلقه 
حفاظتی تمامی ضعف های این منطقه جبران می شود و 
دسترسی های مناسبی را به نقاط مختلف شهر و همچنین 

فرودگاه هموار می سازد.
وی یادآور شــد: پــروژه مرکز همایش ها یــک پروژه 
بین المللی است، بنابراین تصمیم گرفته شد با کمک اتاق 
بازرگانی، فضایی را در این پروژه به فعالیت های اقتصادی 
اختصاص دهیم؛ همچنین به دلیل اینکه اصفهان یک 
شهر بین المللی است مقرر شد منطقه ای دیپلماتیک 
در محــل مرکز همایش های بین المللــی برای حضور 
کنسولگری ها در نظر گرفته شود.شهردار اصفهان گفت: 
شهرداری اصفهان نقش پر رنگی را در اجالس های شهر 
خالق در کراکف، سن پترزبورگ و چین ایفا کرد و اخیراً 
به عنوان اولین شهر دوستدار کودک ایران معرفی شده 

و روز گذشته با حضور رئیس یونیســف در ایران نشان 
کاندیداتوری شهر دوستدار کودک به اصفهان اعطا شد.

نوروزی ادامه داد: به تازگی تعداد شهرهای خواهرخوانده 
اصفهان افزایش یافته اســت. در این راستا برنامه های 
همکاری با بخش خصوصی بین المللی طراحی شد، به 
طور مثال در انجمن دوستی ایران و فرانسه همکاری های 

الزم صورت گرفت.
وی اضافه کرد: با شیوع بیماری کرونا پروژه های بین المللی 
و داخلی شهرداری اصفهان متوقف نشد، بلکه در عرصه 
بین المللی از ظرفیت های موجود به خوبی اســتفاده 
شــد. همچنین با حضور در گفت وگوهای شهرداران 
کالنشهرهای جهان فعالیت مناسبی صورت گرفت تا 
روابط کمرنگ شده اصفهان با شهرهای خواهرخوانده 

احیا شود.
شهردار اصفهان ادامه داد: در شرایط کرونایی با بسیاری 
از شهرداران شهرهای جهان به صورت ویدئو کنفرانس 
جلســاتی برگزار شد در این راســتا پس از شیوع کرونا 

بر اساس مکاتباتی با شــهردار شیان چین، کمک های 
بهداشتی و پزشکی بین دو شهر انجام شد.

نوروزی خاطرنشــان کــرد: یکی دیگــر از اقدامات 
شــهرداری اصفهان در عرصه بین المللی ارائه طرح 
شهروند دیپلمات بود که این مهم در راستای ارتباط 
با شهروندان اصفهانی مقیم خارج از کشور در جهت 

توسعه شهر برنامه ریزی شد.
وی ادامــه داد: زمانی که فعالیت خود را در شــهرداری 
آغاز کردم با چالش های متعددی روبرو بودم که به لطف 
خدا برطرف شد؛ بودجه شهرداری اصفهان در سال ٩٦, 
٢٧۰۰میلیارد تومان بود این در حالی است که امسال 
بودجه شهرداری اصفهان به ٩۰۰۰میلیارد تومان افزایش 
یافته است؛ در این راستا اصفهان بین کالنشهرهای ایران 

رتبه اول را در خصوص تحقق بودجه کسب کرده است.
وی ادامه داد: حدود ١٧ســال خط یــک مترو اصفهان 
معطل مانده بود و تنها ٨۵ درصد آن تکمیل شــده بود 
ما توانستیم در مدت ۴ ماه خط یک را تکمیل و با حضور 

معاون اول رئیس جمهور افتتاح کنیم، پس از اتمام خط 
یک، خط دوم مترو اصفهان با حفاری هایی از جبهه شرقی 
آغاز شد. در این شرایط کرونایی توقفی در کار شهرداری 

اصفهان رخ نداد.
نوروزی تصریح کرد: امروز علی رغــم انجام پروژه های 
باورنکردنی در سطح شــهر اصفهان هیچ حقوق عقب 
افتاده ای و طلبکاری های پیشین در شهرداری اصفهان 

وجود ندارد.
وی خاطرنشــان کرد: در حال حاضر بــه جای اینکه 
پروژه های فرهنگی در نقطه مرکزی شهر قرار بگیرند؛ آنها 
را به حاشیه شهر منتقل کردیم و اگر این سیاست تداوم 
پیدا کند اصفهان گام های عظیمی را به ســوی توسعه 

خواهد برداشت.
شهردار اصفهان گفت: اکنون با چالش خشکی زاینده 
رود روبرو هستیم که این معضل ما را به آلودگی هوا نیز 
روبرو کرده است حل این مشکالت اراده ملی می طلبد که 

امیدواریم این شرایط فراهم شود.

حجت االسالم والمسلمین قطبی با اشاره به مفهوم 
»اجتهاد نوع دوم« در کالم آیت اهلل جوادی آملی، این 
نوع از اجتهاد در قالب مدل های دوازده گانه از قبیل 
ترجمه آموزه های دینی به محصول و خدمات را الزمه 
به ثمر نشســتن اجتهاد نوع اول در جامعه دانست و 
گفت: خانه فناوری های فرهنگی اصفهان می خواهد 

بستر رشد و تحقق اجتهاد نوع دوم را فراهم کند.
به گزارش روابط عمومی دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان، 
حجت االسالم والمسلمین محمد قطبی، مدیرعامل 
مرکز ملی نوآوری و خالقیت اشراق در سمینار تبیین 
کریدور میزبانی و رشد هســته های فناور فرهنگی 
از افتتاح مرکز ملی نوآوری و خالقیت اشــراق در قم 
خبر داد و گفت: هم زمان دو شاخه خانه فناوری های 
فرهنگی در مشــهد و اصفهان راه اندازی شده است 
و امیدواریــم بتوانیم به زودی چند شــاخه دیگر در 
شهرهای تهران و اهواز و سایر استان ها نیز ایجاد کنیم.

وی ایجاد چنین مراکزی در کشور را بی نظیر و بدون 
سابقه توصیف کرد و افزود: از حدود ٢۵ سال پیش که 
بحث پارک های علم و فناوری و شرکت های دانش 
بنیان و مراکز رشد مطرح شــد، بیشترین میدان به 
عرصه های مهندسی و پزشکی و کشاورزی اختصاص 
داشته است و امروز بیش از ٧ هزار شرکت دانش بنیان 
در کشور داریم و در این مســیر همواره رهبر معظم 
انقالب مشوق و حامی ایجاد چنین مراکزی بوده است.

حجت االسالم والمسلمین قطبی ادامه داد: اما در حوزه 
علوم انسانی اقداماتی در این زمینه صورت نگرفته بود 
تا اینکه در حدود ۵ سال پیش این حرکت آغاز شد و با 
پیگیری های صورت گرفته، زیست بوم شرکت های 
خالق ابالغ شــد و به صورت رسمی توسعه پیدا کرد 
و رشته های علوم انسانی و اسالمی هم در این مسیر 

قرار گرفتند.
رییس دفتر تبلیغات اســالمی اصفهان با بیان اینکه 
امروز در برخی از استان ها در کشور به صورت رسمی 
مراکز رشد علوم انسانی وجود دارند، اظهار داشت: اولین 
مرکز رشد حوزه هنر و رسانه کشور در استان اصفهان 
شکل گرفته است و در سال ١۳٩٢ در ارشاد افتتاح شده 

است و دومین مرکز رشد هنر و رسانه هم در دانشگاه 
هنر اصفهان آغاز به کار کرد و بعد هم نوبت استان های 
تهران و سپس قم رسید تا سومین و چهارمین مراکز 

رشد در این حوزه در آن استان ها ایجاد شود.
اصفهــان کریدور علــم و فنــاوری، هنر و 
گردشگری/ خطای 50 ساله در سپردن فرمان 

توسعه استان به دست صنعت
وی ابراز داشت: امروز آغاز عملیات میدانی خانه فناوری 
های فرهنگی اصفهان را تحت عنوان تبیین کریدور 
فناوری های فرهنگی داریم و به زودی با اختصاص ۳ 
هزار متر مربع فضای اختصاصی، رسماً کریدور فناوری 

های فرهنگی اصفهان افتتاح خواهد شد.
حجت االسالم والمســلمین قطبی با اشاره به سند 
آمایش سرزمینی اســتان اصفهان، گفت: این سند، 
باالترین رده سند توسعه استان ها محسوب می شود 
که بنده مسئول برش فرهنگی این سند در استان بودم 
و آخرین عبارتی که برای چشم انداز یک دهه اصفهان 
تأیید شد و االن حدود ۵ سال از آن سپری شده است، 
این عبارت بود که »اصفهان کریدور علم و فناوری هنر 
و گردشگری« است که این عبارت بر روی همه اسناد 
باالدستی استان سایه می اندازد و همین سبب شده 
است تا فرمان توسعه استان به سمت فناوری، هنر و 
گردشگری پیش برود و در این در حالی است که فرمان 
توسعه اســتان در یک دوره حدود ۵۰ ساله به سمت 
صنعت و عمدتاً توسعه فوالدسازی بود و شاید این یک 
خطایی بود که شهر بزرگ تمدنی با فرهنگ طوالنی 

مدت را به سمت صنعت کشاندیم.
رییس دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان با بیان اینکه از 
حدود ۳۰۰ رشته صنایع دستی در جهان، بیش از ١٩۰ 
رشــته آن در اصفهان وجود دارد، افزود: تعدد و تنوع 
صنایع دستی در هیچ شهری در جهان مانند اصفهان 
وجود ندارد و اصفهان از نظر هنر و گردشگری بر همه 

شهرهای کشور برتری دارد.
وی با تصریح به اینکه اصفهان دریایی است که از حیث 
اجتماع، تنوع، تاریخ و تعدد و موقعیت سازندگی برای 
تمدن نوین اسالمی نســبت به همه شهرهای کشور 

برتری دارد، ادامه داد: قایق ما ســوار بر چنین موج و 
جریانی است و انتظار برتری هم از اصفهان می رود و 
نباید غفلت کنیم، چراکه غفلت ها سبب منسوخ شدن 

برخی از رشته های هنری در اصفهان شده است.
دو خط بسیار مفید از کتاب مفاتیح الحیات/ 
اجتهاد نوع دوم/ لزوم فراگیری »مناهج االقامه«
مدیر عامل مرکز ملی نوآوری و خالقیت اشراق با اشاره 
به بند نهم از فصل اول کتاب مفاتیح الحیات آیت اهلل 
جوادی آملی، ابراز داشت: فصل اول این کتاب بسیار 
پر اهمیت است و متأسفانه اکثر افرادی که این کتاب 
را می خوانند از فصل اول آن که شامل مباحث نظری 
است، غافل می شوند و بیشتر دنبال سیره های رفتاری 
هستند و به نظر بنده بند نهم آن از همه مهم تر است و 
دو سطر آن بند از همه مطالب آن بند هم مهم تر است.

رییس دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان ادامه داد: در این 
دو سطر، به اجتهاد نوع دوم پرداخته شده است. اجتهاد 
نوع اول همان اجتهاد مصطلح در حوزه های علمیه 
است. اما اجتهاد نوع دوم به معنای تسّری آن احکام 
استخراج شده و جریان سازِی آن ها در جامعه و عینیت 
بخشیدن به قوانین خداوند در جامعه است که این کار 

بزرگ هم نیاز به اجتهاد دارد.
وی اجرای اوامر خداوند در جامعه را نیازمند یافتن راه 
هایی دانست که آن ها را »مناهج االقامه« خواند و گفت: 
بنده حدود ١٢ مدل برای این کار یافته ام که یکی از آن 
ها تبدیل یافته های علمی به یک محصول کاربردی 
است که به آن کاربست علم یا فناوری هم می گویند 
که تا آن مدل ها را نیابیم و اجرا نکنیم، آن یافته های 
ما در اجتهاد نوع اول که زحمت بسیاری هم برای آن 
ها کشیده شده است، سودی به حال ما و جامعه ندارد.

رییس دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان توضیح داد: در 
علوم تجربی دانشمندان کشــف کرده اند که آب در 
١۰۰ درجه به جوش می آید و در عمل هم با استفاده از 
این اصل، پکیج و رادیاتور را طراحی کرده اند و ما با یک 
دکمه و با خیال راحت در سرمای زمستان در خانه می 
خوابیم و نگرانی هم نداریم و از این کاربست علم و از این 
فناوری لذت می بریم و دغدغه ای هم برای عمل نکردن 
به آن نداریم، اما درباره امور اعتقادی و یافته های دینی 
به این سطح نرسیده ایم و نمی توانیم یافته های خود را 

به فناوری بدون دغدغه تبدیل کنیم.
مثال هایی از اجتهاد نوع دوم در کالم آیت اهلل 

جوادی آملی
وی افزود: آیت اهلل جوادی آملی با ذکر مثالی می گوید ما 
بر اساس آموزه های دینی می فهمیم که حفظ طبیعت 
واجب است، اما نمی توانیم فقط به مردم بگوییم که ای 
مردم حفظ طبیعت واجب است و هیچ کاری نکینم، 
بلکه روز درختکاری را در تقویم کشور ایجاد می کنیم 
و باعث می شویم تا مردم و مسئوالن بیشتر از روزهای 
دیگر سال به حفظ طبیعت اهمیت بدهند و این یک 

مثال از اجتهاد نوع دوم است.
حجت االسالم والمسلمین قطبی با اشاره به یقین یافته 
های اجتهاد نوع اول مبنی بر لزوم مبارزه با استکبار، 
اظهار داشت: این یافته اجتهاد نوع اول با مدل سازی به 

نام روز قدس به عینیت و فناوری و کاربست می رسد.
لزوم آغاز اجتهاد نوع دوم در حوزه های علمیه/ 

قله مدل های اجتهاد نوع دوم

رییس دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان با تأکید بر لزوم 
تالش روزافزون در بارور شدن اجتهاد نوع اول در حوزه 
های علمیه، تصریح کرد: باید اجتهاد نوع اول در حیطه 
ها و مسأله های جدید انجام شــود و به روز رسانی در 
احکام را داشته باشیم، اما باید در کنار آن اجتهاد، اجتهاد 
نوع دوم را هم در حوزه های علمیه شروع کنیم و طلبه 

ها بتوانند در هر دو نوع اجتهاد، ورود کنند.
وی تبدیل و ترجمه آموزه های دینی اجتهاد شده به 
قانون را یکی از روش های اجتهاد نوع دوم دانســت و 
اظهار داشت: وقتی قانون داشته باشیم، همه الزام به 
عمل به آن دارند و جریان سازی در جامعه ایجاد خواهد 

شد و در نتیجه آن حکم دینی، عینیت پیدا می کند.
حجت االسالم والمسلمین قطبی با بیان اینکه نمی توان 
همه آموزه های دینی را به قانون تبدیل کرد، ابراز داشت: 
یک مدل بهتر از تبدیل احکام به قانون داریم و آن مدل، 
نظام سازی است. باید مجموعه یافته های دینی خود 
در حوزه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و 
سالمت را به یک نظام و منظومه به هم پیوسته تبدیل 
کنیم و این مدل در واقع قله اجتهاد نوع دوم است که 
تمامیت نظام جمهوری اسالمی هم از این جنس است.
رییس دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان با اشاره به هدف 
امام خمینی)ره( از تأسیس نظام جمهوری اسالمی، 
تصریح کرد: در طول تاریخ بارها به ســالطین ظالم 
نسبت به ظلم و فساد بر روی زمین هشدار و تذکر داد 
شده است و حتی بارها حکم شــرعی درباره آن ها از 
سوی علما صادر شده است، اما این اقدامات، تأثیر جالب 
توجهی در عملکرد سالطین نداشته است و از همین 
تجربه تاریخی در می یابیم که تنها یک نظام و حکومت 
مبتنی بر اسالم می تواند ضامن اجرایی عمل به قوانین 

و احکام اسالمی در جامعه باشد.
وی با یادآوری قیام و نظام مشــروطه، اظهار داشت: 
در حدود ١۰۰ ســال پیش هم علمایی داشتیم که 
خودشان دادگاه تشکیل می دادند و حدود شرعی را 
اقامه می کردند و معتقد بودند که نمی توان همه چیز را 
به دست سالطین سپرد و باید خود مجتهدین هم وارد 
این عرصه شوند. اما امام خمینی)ره( یک فهم جدیدتر 
و مترقی تری را معرفی کرد و معتقد بود که افزون بر 
ســالطین و مجتهدین، آحاد مردم هم وظیفه دارند 
که برای اقامه دین در جامعه تالش کنند. این نظریه، 
مبنای جمهوریت را به وجود آورد که خود یک ترجمه 
از ارزش های دینی و از مصداق های بارز اجتهاد نوع 

دوم است.
خانه فناوری های فرهنگی اصفهان؛ بستری 
برای رشد و بالندگی فعاالن حوزه اجتهاد نوع 

دوم
حجت االسالم والمسلمین قطبی خانه فناوری های 
فرهنگی اصفهان را عهده دار میزبانی، رشد و کمک به 
کسانی دانست که در عرصه اجتهاد نوع دوم کار کنند 
و گفت: تبدیل آموزه ها به محصول و خدمت و قانون و 
نظام سازی از انواع مدل های اجتهاد نوع دوم هستند 
و کسی که می خواهد این کارها را انجام دهد نیاز به 
میزبان و راهنما و بستر دارد و برای کارهای پژوهشی 
و اجرایی به یک کریــدور میزبانی نیاز داریم که خانه 
فناوری های فرهنگی این بستر و کریدور را برای فعاالن 

ایجاد می کند.

رییس دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان:
خانه فناوری های فرهنگی اصفهان؛ بستر 

رشد و استقرار اجتهاد نوع دوم
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امام جمعه اصفهان:

دشمن در فضای مجازی  به دنبال 
دورکردن مردم از والیت فقیه 

است
 نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه اصفهان 
گفت: دشمنان در طول چهل سال گذشته تمام همت 
خود را ضربه زدن به والیت فقیه گذاشتند و در فضای 
مجازی نکته اصلی خود را دورکــردن مردم از این 
اصل قرار دادند.به گزارش ایرنا، آیت اهلل سیدیوسف 
طباطبایی نژاد روز یکشــنبه در آیین گرامیداشت 
سالروز ورود امام )ره( و یادواره ٢١٧ شهید انقالب در 
گلستان شهدای اصفهان افزود: باید حواسمان جمع 
باشد زیرا آنها به دنبال آن هستند که مردم را از رهبری 
دور کنند تا ملت ایران شکست بخورند و خودشان 
پیروز شوند.وی با بیان واقعه جنگ اُُحد و شکست 
مسلمانان به دلیل تخلف از فرمان پیامبر )ص( گفت: 
به یاد داشته باشیم که  امام )ره( فرمودند تا زمانی که 
والیت فقیه را داشته باشید شکست نمی خورید ولی 
اگر دست از والیت برداشتید شکست خواهید خورد.
امام جمعه اصفهان تاکید کرد:  همه ما بدون استثنا 
وظیفه داریم جوان ها و بچه های خود را از وضعیت 
انقالب و کارهایی که در طول چهل ســال با همه 
مشکالت انجام شده آگاه کنیم.وی با یادآوری حمله 
متفقین به ایران و دستور مقاومت نکردن در مقابل 
آنها گفت: شاهان آن زمان از هر طرفی که دشمن وارد 
کشور می شد بخشی از ایران را از دست می دادند ولی 
تنها حکومتی که در مقابل همه دنیا و نه تنها یک کشور 
ظالم، ایستاد و یک وجب از خاک ایران را از دست نداد 

جمهوری اسالمی با کمک جوانان مومن بود.
آیت اهلل طباطبایی نژاد افزود: اگر امام  و مردم مقابل 
دشمن می ایستادند علتش این بود که سستی به خرج 
ندادند و در مقابل سختی هایی که از ابتدای انقالب 

تاکنون وجود داشته مقاومت می کردند.
وی با اشاره به شــهدای قبل و بعد از انقالب گفت: 
اصفهان قبل از انقالب حدود ٢٧۰ شــهید و پس از 
انقالب نیز بیش از ٢۳ هزار شــهید تقدیم انقالب و 
نظام کردند و کوچکترین سستی در این مسیر به خود 
راه ندادند.امام  جمعه اصفهان با اشاره به اینکه یکی 
از نکات مهم در انسان های مومن اعم از انبیا و اولیا و 
مردم، نترسیدن از دشمن است گفت: امام از دشمن 

نمی ترسید زیرا دل به خدا بسته بود.
وی اضافه کرد: ویژگی مهم امام خمینی)ره( که همه 
باید به طرف آن قله حرکت کنیم دلبستگی و پناه به 
خدا بود که اگر  ما در این مسیر حرکت کنیم بدون شک 
پیروز خواهیم شد.در پایان این مراسم مزار شهیدان 
اصفهان گلباران شد. همچنین  همزمان با آغاز دهه 
فجر انقالب اسالمی رژه خودرویی تاکسی ها در شهر 

اصفهان انجام شد.
سخنگوی ستاد استانی مقابله با کرونا

تشدید نظارت ها برای مقابله با 
کرونا در اصفهان ضروری است

اصفهان- ایرنا- سخنگوی ستاد استانی مقابله با کرونا 
در اصفهان گفت: اکنون بــا کاهش پانزده درصدی 
متوسط رعایت پروتکل های بهداشتی در این استان 
٨۰ درصد است که تشدید نظارت ها با هدف مقابله با 

ویروس کرونا ضروری است.
به گزارش ایرنا، حجــت اهلل غالمی شــامگاه روز 
چهارشنبه در حاشیه جلسه ستاد استانی مقابله با 
کرونا با حضور استاندار اصفهان در جمع خبرنگاران 
افزود: باید دستورالعمل هایی بهداشتی سرلوحه امورات 
مردم باشد.وی ادامه داد: در ابتدای جلسه گزارشی از 
وضعیت شیوع کرونا در استان توسط دانشگاه های 
علوم پزشکی اصفهان و کاشان ارائه شد.سخنگوی 
ستاد استانی مقابله با کرونا در اصفهان تصریح کرد: 
شرایط خوبی به لحاظ شیوع کرونا در استان اصفهان 
داریم اما زنگ خطــری تغییر وضعیت رنگ بندی 
استان از شهرستان اردســتان آغاز شده است.وی 
اضافه کرد: شهرستان اردستان طی روزهای گذشته 
در وضعیت آبی قرار است که به زرد تغییر رنگ پیدا 
کرد.غالمی با اشاره به سفرهای نوروزی اظهار داشت: 
با توجه به بخشنامه و دستورالعمل ستاد ملی مقابله با 
کرونا در جلسات ستاد سفرهای ایمن برای سفرهای 
نوروزی برنامه ریزی های الزم صورت بگیرد.وی گفت: 
همچنین مقرر شد بازارهای روز در اقدامی مشترک 
بین سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و 
شهرداری ها برنامه منظمی برای ارائه کاالهای مناسب 

برای مردم در ایام عید نوروز برنامه ریزی کنند.

هشت هزار میلیارد تومان یارانه 
وام کشاورزی در الیحه بودجه 

۱۴۰۰ دیده شد 
 رییس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی 
و محیط زیست مجلس شــورای اسالمی گفت: 
اختصاص هشــت هزار میلیارد تومان یارانه بابت 
تســهیالت بخش کشــاورزی در جریان بررسی 
الیحه بودجه ١۴۰۰ در کمیسیون تلفیق بودجه 
پیش بینی شده اســت.به گزارش ایرنا، سیدجواد 
ســاداتی نژاد عصر پنجشــنبه در حاشیه سفر به 
اردســتان و گفت وگو با خبرنگاران افزود: با لحاظ 
کردن یارانه تسهیالت در اختیار بانک کشاورزی 
و مازاد بر آنچه که در سنوات گذشته و سال ١۳٩٩ 
وجود دارد، امید می رود بودجه نزدیک به ۴۰ هزار 
میلیارد تومانی با تسهیالت ویژه در حوزه کشاورزی 

برای سال آینده اختصاص  یابد.

خبر

بیشترین ثبت دادخواست 
دیوان عدالت اداری مربوط 

به استان اصفهان است
تهان - ایرنا - اداره آمار دیــوان عدالت اداری 
اعالم کرد: در ٦ ماه نخست سال جاری، استان 
اصفهان با ثبت ۴١۰۴ مورد ثبت دادخواست 
بیشترین و استان ســمنان با ۳٩۳ مورد ثبت 
دادخواست کمترین میزان ورودی پرونده ها 
از طریق دفاتر استانی دیوان عدالت اداری را به 

خود اختصاص داده اند.
به گزارش روز یکشــنبه ایرنا از دیوان عدالت 
اداری، بررســی های آماری نشان می دهد در 
٦ ماهه نخست سال جاری اســتان اردبیل با 
افزایش ١۵ درصدی، بیشترین نرخ رشد ثبت 
دادخواست را نسبت ســال گذشته داشته به 
طوری که در ٦ ماهه نخست سال ٩٨ تعداد یک 
هزار و ۳۵۴ مورد ثبت دادخواست داشته و در ٦ 
ماهه نخست سال جاری تعداد یک هزار و ۵۵٨ 

مورد ثبت دادخواست داشته است.
این در حالیست که استان فارس با کاهش ۳۴ 
درصدی ورودی پرونده ها بــه دیوان عدالت 
اداری مواجه بوده و در ٦ ماهه نخســت سال 
جاری تعداد ۳۵٩٩ مورد ثبت دادخواست در 
دفاتر استانی داشته است و در مورد مشابه سال 

گذشته این تعداد ۵۵٢۳ مورد بوده است.
استان های سیستان و بلوچســتان، بوشهر، 
چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی، زنجان، 
خراسان جنوبی و کهگیلویه و بویراحمد در یک 
سال گذشته به نسبت دیگر استان های کشور 
کمترین میزان ثبت دادخواست در دفاتر استانی 

دیوان عدالت اداری را داشته اند.
دبیر منطقه ویژه علم و فناوری استان:

اصفهان ظرفیت تولید ۵۰۰ 
هزار قطعه ایمپلنت دندان را 

دارد
اصفهــان- ایرنا- دبیر منطقــه ویژه علم و 
فناوری اســتان اصفهان گفت: این استان 
ظرفیت تولید ۵۰۰ هــزار قطعه ایمپلنت 
دندان را دارد که باید تســهیالت و صدور 

مجوز برای این واحدها فراهم شود.
ایمپلنت دندانی به پیچ ساخته شده از جنس 
تیتانیوم گفته می شود که در استخوان فک 
کاشــته و جایگزین دندان از دســت رفته 
می شــود، پس از جای گــذاری ایمپلنت 
در روندی که یکپارچگی اســتخوانی نام 
دارد ایمپلنت محکم به اســتخوان جوش 
می خورد، سپس روکش یا دست دندان بر 

روی ایمپلنت متصل می شود.
کوروش خسروی روز چهارشنبه در حاشیه 
بیست و چهارمین جلســه هیات اجرایی 
منطقه ویژه علم و فناوری استان با حضور 
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
در گفت و گــو با ایرنا افزود: این جلســه با 
حضور تولیدکننــدگان ایمپلنت دندانی 

استان برگزار شد.
وی با بیــان اینکه ایمپلنــت کاالی گران 
قیمت با ارزش افزوده باالست، تصریح کرد: 
ساالنه مصرف ایمپلنت دندانی در کشور یک 

میلیون قطعه است.
دبیر منطقه ویــژه علم و فناوری اســتان 
اصفهان تصریح کرد: از آن جایی که ایمپلنت 
در دهان و بدن انســان قرار می گیرد اخذ 
مجوز آن با سختی مواجه است همچنین 
بروکراسی فرآیند صدور مجوز را سخت تر 

کرده است.
وی اضافه کرد: یکی از مهم ترین تصمیمات 
در جلســه امروز این بود که تا حد امکان 
فرآیند اخذ مجــوز تولید ایمپلنت را بدون 

عدول از استانداردها کاهش دهیم.
خسروی گفت: در زمان حاضر آزمایشگاه 
مرجع صــدور مجــوز ایمپلنــت دندانی 
در اصفهــان وجود ندارد بــه همین دلیل 
هزینه های فراوانی به ایــن حوزه تحمیل 
می شود.وی اظهار کرد: به نظر می رسد در 
اصفهان زیرساخت ایجاد آزمایشگاه مرجع 
وجود دارد و به لحاظ تجهیزات و دانش فنی 

مشکلی نداریم. 
امیدواریم اصفهــان مرجع ایمپلنت 

دندانی شود
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
اصفهان گفت: امیدواریم به گونه ای پیش 
برود که اســتان اصفهان مرجع ایمپلنت 
دندانی ایران شود.حسن قاضی عسگر بیان 
کرد: الگوی توســعه فنــاوری گردهمایی 
فعاالن عرصه علم و فناوری با یکدیگر است.

وی اضافه کرد: به دنبال آن هستیم تا ابتدا 
نیاز داخل مرتفع و سپس صادرات ایمپلنت 
دندانی داشته باشیم.استان اصفهان پس از 
تهران و البرز سومین قطب تولید تجهیزات 
پزشــکی کشــور اســت. مصوبه منطقه 
ویژه)کریدور( علم و فناوری اصفهان در سال 
٩۳ توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و 

فناوری)عتف( صادر شد.

نوروزی: اخبار کوتاه

روابط اصفهان با خواهرخوانده هایش احیا شد
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عضو هیئت مدیرۀ انجمن فوالد ایران:

تولید تختال ضخیم در فوالد 
مبارکه نتیجۀ اعتماد به 
متخصصان داخلی است

رضا شهرستانی، عضو هیئت مدیرۀ انجمن 
تولیدکنندگان فوالد ایران، در گفت وگو با 
خبرنگار ایراسین، با اشاره به اهمیت تولید 
تختال  با ضخامت ۳۰۰ میلی متر توسط فوالد 
مبارکه اظهار داشت: تولید اسلب های ضخیم 
برای صنـــعت فــــــوالد کــــــــشور، 
به ویـــــــژه فوالدمبارکه، بسیار مهم و مایۀ 
مباهات است؛ چراکه این دستاورد ارزنده 
با تکیه بر دانش بومی و اعتماد به تخصص 

جوانان ایجاد شده است.
وی افزود: مزایای تولید اسلب های ضخیم 
را می توان با توجه به ابعاد کّمی و کیفی آن 
بررسی کرد. از یک سو، ورق های عریض در 
شرکت فوالد اکسین می تواند در ابعاد بزرگ تر 
تولید شود و از سوی دیگر، می توان براساس 

استانداردهای جهانی، تختال تولید کرد.
عضو هیئت مدیرۀ انجمن تولیدکنندگان فوالد 
ایران در ادامه به یکی دیگر از مزایای تولید 
تختال با ضخامت ۳۰۰ میلی متر اشاره کرد 
و افزود: یکی از جنبه های مهم و باارزش این 
دستاورد فوالد مبارکه این است که می توان 
این اسلب را در ابعاد ایکس و وای در فوالد 
اکسین نورد کرد و این امر در بهبود کیفیت 

ورق نقش مهمی دارد.
وی اضافه کرد: نورد شدن در دو جهت موجب 
افزایش کیفیت ورق های تولیدی می شود. 
تختال با این ضخامت در عین اینکه وابستگی 
ما را به خارج کاهش می دهد، کاربرد ویژه ای 
نیز در تولید محصوالت پتروشیمی، نفت و 

گاز دارد.
با  دیگر  بار  کرد: یک  تأکید  شهرستانی 
تکنولوژی های به دست آمده در فوالد مبارکه 
ثابت کردیم که تحریم های حقیقی و حقوقی 
صنعت فوالد، به ویژه شرکت فوالد مبارکه، 
بی نتیجه است و با بومی سازی و اعتماد به 
دانش متخصصان داخلی، صنعت فوالد را هر 
روز به شعار سال، یعنی جهش تولید، نزدیک 

می کنیم.

قدردانی نمایندۀ شهرستان 
بروجن  از اقدامات شرکت 

ورق خودرو در زمینۀ 
مسئولیت های اجتماعی

نمایندۀ مردم شریف شهرستان بروجن در 
مجلس شورای اسالمی در دیدار با مدیرعامل 
شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری 
از دغدغه مندی و اقدامات مؤثر این شرکت 
در زمینۀ تعهد به مسئولیت های اجتماعی، 

به ویژه در شرایط فعلی، قدردانی کرد.
حجت االسالم والمسلمین امیرقلی جعفری در 
ادامه به شرایط اشتغال جوانان در شهرستان 
بروجن اشاره و تأکید کرد: با وجود ظرفیت های 
موجود در این شهرستان و به طورکلی در 
استان چهارمحال و بختیاری، وجود معضل 

بیکاری جفا بر مردم است.
وی از ایجاد نوعی سازوکار عملی در خصوص 
رفع محرومیت زدایی و بهبود شرایط فعلی در 
شهرستان خبر داد و گفت: در تالشیم زمینه 
را برای توزیع عادالنۀ منابع مهیا سازیم و 
امیدواریم با بهره گیری از مدیران مجرب و 
کارآمد بتوانیم در مسیر رشد و ترقی استان 

گام برداریم.
توسعۀ پایدار، رمز شکوفایی

در جریان این دیدار، مدیرعامل ورق خودرو 
چهارمحال و بختیاری نیز ضمن استقبال 
از طرح های پیشنهادی نمایندۀ شهرستان 
بروجن، توسعۀ پایدار را رمز شکوفایی استان 
چهارمحال و بختیاری و شهرستان بروجن 

عنوان کرد.
وحید میرزایی، ضمن اشاره به شرایط موجود و 
برنامه های آتی شرکت ورق خودرو چهارمحال 
و بختیاری، به نقش و رسالت این شرکت در 
زمینۀ خودکفایی صنعت خودروسازی کشور 
اشاره کرد و افزود: با تالش و همت کارکنان 
این شرکت، به روند روبه رشد خودکفایی 
کشور و بی نیازی از واردات ورق گالوانیزۀ 
ویژۀ استفاده در صنعت خودروسازی سرعت 

بخشیده ایم.
وی در ادامه بر لزوم توسعۀ همکاری های 
منطقه در حوزه های صنعت تأکید کرد و 
به  نگاه ویژۀ مسئولین  خواهان توجه و 
مباحثی از قبیل رفع ضرورت های منطقه و 
تالش در جهت جذب سرمایه گذاری مؤثر و 
همچنین توسعۀ اشتغال از طریق حمایت از 

کسب وکارهای کوچک شد.
مدیرعامل شرکت ورق خودرو چهارمحال 
و بختیاری خاطرنشان کرد: این شرکت در 
راستای تعهد به مسئولیت های اجتماعی خود 
تالش خواهد کرد تا بیش ازپیش زمینه های 

اشتغال زایی جوانان را فراهم آورد.

مدیر فروش داخلی فوالد مبارکه در گفتگو با ایراسین مطرح 
کرد:

افزایش ۵ درصدی عرضه ورق قلع اندود 
فوالد مبارکه در ده ماهه امسال

مدیر فروش داخلی فوالد مبارکه گفت: به نظر می رســد استفاده 
شــرکت های تولیدکننده روغن نباتی و سایر تولیدکنندگان مواد 
غذایی از بســته بندی های دیگر دلیلی به غیــر از عرضه ورق قلع 
اندود دارد، زیرا عرضه این محصول نسبت به سال قبل رو به افزایش 
بوده و حتی بخشی از تولیدات ورق قلع اندود در انبار شرکت های 
تولیدکننده دپو گردیده اســت.محمد تاج میرریاحی مدیر فروش 
داخلی فوالد مبارکه در گفتگو با خبرنگار ایراسین در مورد عرضه 
ورق قلع اندود به بازار گفت: شرکت فوالد مبارکه اصفهان در ده ماهه 
سال جاری ٨٨۳٨۰ تن ورق قلع اندود به بازار عرضه نموده است که 
نسبت به مدت مشابه سال قبل )٨۳٧٧۰ تن(، ۵ درصد رشد را نشان 
می دهد.وی افزود: از نظر قیمت نیز همواره قیمت ورق قلع اندود 
داخلی کمتر از قیمت های جهانی این محصول بوده است و فوالد 
مبارکه به منظور حمایت از تولیدکنندگان قوطی های بسته بندی 
مواد غذایی از جمله حلب روغن و قوطی کنسرو و رب گوجه فرنگی، 
محصوالت قلع اندود را همواره با اعتبار اســنادی مدت دار عرضه 
نموده اســت.مدیر فروش داخلی مجتمع فوالاد مبارکه با بیان این 
مطالب گفت: در دو عرضه اخیر فوالد مبارکه، تناژ معامله شده ورق 
قلع اندود در بورس کاال کمتر از تناژ عرضه بوده است، به طوری که 
در تاریخ ٢٢/١۰/٩٩  فوالد مبارکه ۳۵۰۰ تن ورق قلع اندود عرضه 
نمود که ١٩۵۰ تن از آن معامله شد و در تاریخ ٦/١١/٩٩  نیز ۴۵۰۰ 
تن ورق قلع اندود عرضه که ۴١۵۰ تن خریداری گردید. بنابراین به 
نظر می رسد استفاده شرکت های تولیدکننده روغن نباتی و سایر 
تولیدکنندگان مواد غذایی از بسته بندی های دیگر دلیلی به غیر از 
عرضه ورق قلع اندود دارد، زیرا عرضه این محصول نسبت به سال 
قبل رو به افزایش بوده و حتی بخشی از تولیدات ورق قلع اندود در 

انبار شرکت های تولیدکننده دپو گردیده است.
برای اولین بار در صنعت فوالد کشور انجام شد؛

اجرای طرح مدیریت دارایی های فیزیکی در 
فوالد مبارکه

برای اولین بار در صنعت فوالد کشور، با همکاری خبرگان حوزۀ 
نگهداری و تعمیرات )نِت( شرکت فوالد مبارکه و دانشگاه اصفهان، 
طرح مدیریت دارایی های فیزیکی در فوالد مبارکه اجرا شد.رئیس 
واحد برنامه ریزی و تعالی سیســتم نگهداری و تعمیرات شرکت 
فوالد مبارکه ضمن تائید این خبر و با اشاره به تحوالت جهانی در 
حوزۀ نگهداری و تعمیرات )نت( گفت: حرکت از موضوع نگهداری 
و تعمیرات به سمت مدیریت دارایی های فیزیکی با هدف مدیریت 
یکپارچه و بهینۀ چرخۀ عمر دارایی ها ازجملۀ این تحوالت است.
رسول شفیع زاده تصریح کرد: مدیریت یکپارچۀ مراحل مختلف 
چرخۀ عمر دارایی های فیزیکی که مشتمل بر شناسایی نیازها، 
خرید یا طراحی تجهیزات، نصب، بهره برداری و نگهداری، اسقاط 
و جایگزینی تجهیزات است امری ضروری است.وی در خصوص 
چگونگی اجرای این پروژه افزود: این واحد با همکاری خبرگانی از 
حوزۀ نت شرکت و با همکاری دانشگاه اصفهان اقدام به طراحی 
مدل بومی مدیریت دارایی های فیزیکی برای شرکت نمود و پس 
از آن، ارزیابی مدیریت دارایی های فیزیکی شــرکت را منطبق با 
این مدل در دستور کار خود قرار داد. سپس با تحلیل شکاف بین 
وضعیت مطلوب ترسیم شــده در مدل و موضوع موجود شرکت، 
نقشــۀ راه طرح مدیریت دارایی های فیزیکی را تهیه کرد.رئیس 
واحد برنامه ریزی و تعالی سیســتم نگهداری و تعمیرات شرکت 
فوالد مبارکه اظهار داشت: در این نقشۀ راه ٢۴ پروژه در حوزه های 
مختلف تعریف شده که تاکنون پیشرفت این پروژه ها در حوزۀ نت 
بیش از ٧۰ درصد بوده است.وی در ادامه، یکی از پروژه های موجود 
در نقشۀ راه مدیریت دارایی های فیزیکی را استقرار نِت مبتنی بر 
قابلیت اطمینان )RCM( بر تجهیزات کلیدی خطوط تولید برشمرد 
و اضافه کرد: این پروژه در قالب بیش از  ۴۰۰ زیرپروژه و با مشارکت 
حدود ۴۵۰ نفر از همکاران نواحی تولید و پشتیبانی اجرا شده است. 
ضمن اینکه اجرای فاز مهندسی این پروژه ها تدوین حدود ٦ هزار 
و ۴۰۰ اقدام اصالحی، ارائۀ یک هزار طرح اصالحی و بازنگری ١۰ 
هزار استاندارد نِت را به دنبال داشته و این اقدامات در حال پیگیری 
است.شفیع زاده یکی دیگر از پروژه های مدیریت دارایی فیزیکی 
را که در ســال جاری در فوالد مبارکه در حال اجراســت، پروژۀ 
 RFID تگ گذاری و ردیابی دارایی های فیزیکی با کمک تکنولوژی«
)شناسایی با استفاده از فرکانس رادیویی(« عنوان کرد و در همین 
خصوص افزود: این پروژه یکی از اقدامات زیربنایی جهت تحقق 
تحول دیجیتال در حوزۀ نگهداری و تعمیرات است که با مشارکت 
قسمت های ITS، کنترل مواد، نواحی تولید و پشتیبانی، حراست و 

شرکت ایریسا اجرا می شود.
ردیابی و شناســـــایی قطعات و تجهیــــزات در 

کارخانه ها یک الزام انکارناشدنی
در همین زمینه، امین ابوعطا، کارشناس واحد برنامه ریزی و تعالی 
سیستم های نت گفت: امروزه ردیابی و شناسایی قطعات و تجهیزات 

در کارخانه ها یک الزام انکارناشدنی است.
وی هــدف از ردیابـــی و شنــاسـایی تجهیـــزات را جمع آوری 
داده های مهم و الزم از زمان طراحی تا زمان اسقاط آن ها دانست 
و افزود: یکی از الزامات اجرای طرح، مدیریت دارایی های فیزیکی 
است. تاجایی که با پیاده سازی این سیســتم مدیران و کارکنان 
سازمان می توانند به راحتی داده های موردنیاز خود را از بدو ورود 
سفارش به انبار و در طی فرایند کاری خود جمع آوری و در یک بانک 
اطالعاتی ذخیره سازی کنند و در مقاطع مختلف، در گزارش های 
خاص و یا حتی تصمیم گیری های خود از آن ها بهره مند شوند. به 
گفتۀ ابوعطا، ردیابی و شناسایی تجهیزات تلفیقی است از فناوری ها، 
تجهیزات، سیســتم های ســخت افزاری و نرم افزاری به منظور 
شناسایی تجهیزات، تولید اطالعات، پردازش و محاسبات مختلف 
که در نهایت به افزایش قدرت تجزیه وتحلیل اطالعات و داده های 
به دست آمده کمک می کند. در این حوزه فناوری های مختلف مورد 
استفاده قرار می گیرد، ولی فناوری رادیو شناسه )RFID( با عملکرد 
عالی خود توانسته کمک شایانی به شرکت ها در حوزۀ ردیابی و 

شناسایی داشته باشد.

خبر وی ژهخبر ویژه
با همکاری فوالد مبارکه میسر شد؛

پیشرفت 7۸ درصدی پروژۀ فوالدسازی شرکت فوالد سفیددشت

محمود ارباب زاده، مدیرعامل شرکت فوالد 
سفیددشــت، تکمیل و راه انــدازی پروژۀ 
فوالدســازی و ریخته گری مداوم را یکی از 

مهم ترین اهداف این شرکت اعالم کرد.
وی با تأکید بر اینکه این پروژه با پشتیبانی 
و همکاری شرکت فوالد مبارکه و سازمان 
ایمیدرو در حال حاضر ٨٧ درصد پیشرفت 
فیزیکی داشته گفت: با بهره برداری از پروژۀ 

مذکور می توان به ظرفیت ساالنۀ تولید
 800 هزار تن اسلب دست یافت.

ارباب زاده از وارد شدن جرثقیل های سقفی 

سنگین این پروژه به فاز راه اندازی خبر داد 
و گفت: با بهره بــرداری از این جرثقیل ها، 
عملیات نصب تجهیزات سنگین کوره ها نیز 
آغاز خواهد شد.وی در ادامه اظهار داشت: 
پروژه های زیربنایی این طرح، شامل خط 
انتقال پساب و پروژۀ خط انتقال برق و پست 
۴۰۰ کیلوولت با ٩٩,۵ درصد پیشــرفت با 
هدف تأمین پایــدار آب و انرژی الکتریکی 
موردنیاز واحدهای تولیدی شرکت، آمادۀ 
برق دار شدن است.مدیر تکنولوژی و توسعۀ 
شرکت فوالد سفیددشت نیز در خصوص 

اجرای پروژه های توســعۀ این شــرکت، 
ازجمله پیشرفت ۵٦ درصدی تصفیه خانۀ 
مرکزی آن گفت: در حال حاضر پروژۀ خط 
انتقال پساب شــهر بروجن راه اندازی و در 
حال فعالیت است.جمشید علی بابایی گفت: 
خط انتقال پساب شهر بروجن و تصفیه خانۀ 
مرکزی فوالد سفیددشت، تأمین پایدار آب 
صنعتی موردنیاز برای راهبری واحدهای 
آهن سازی و فوالدسازی و در کنار آن تحقق 
مالحظات زیســت محیطی مصرف آب، با 
اســتاندارد ISO14001 را به دنبال خواهد 

داشــت.وی مدیریت و ســاماندهی بهینۀ 
ضایعات تولید را یکی از دغدغه های اصلی 
مجموعۀ فوالد سفیددشت دانست و تصریح 
کرد: با راه اندازی واحد بریکت سازی که در 
حال حاضر ٨۴ درصد پیشــرفت فیزیکی 
دارد، عالوه بر تحقق بخشی از این اهداف با 
در نظر گرفتن الزامات زیست محیطی، گامی 
اساسی در راستای ارزش آفرینی و افزایش 

بهره وری تولید برداشته خواهد شد.
مدیر تکنولوژی و توســعۀ شــرکت فوالد 
سفیددشــت خاطرنشــان کرد: شرکت 
فوالد سفیددشــت در ســال ٩٩ موفق به 
پیاده سازی سیســتم مدیریت کیفیت بر 
اســاس اســتاندارد ٩۰۰١:٢۰١۵ ISO  و 
دریافت گواهینامه از شــرکت بین المللی 
SGS شده است؛ ضمن اینکه سیستم های 
مدیریت محیط زیســت )١۴۰۰١:٢۰١۵ 
ISO( و مدیریت ایمنی و ســالمت شغلی 
)ISO ۴۵۰۰١:٢۰١٨( نیــز در مرحلــۀ 
پیاده سازی است.وی گفت: همچنین پروژۀ 
تأمین و ارتقای زیرساخت شبکه و دیتاسنتر 
تکمیل و راه اندازی شده که از مزایای انجام 
این پروژه می توان به افزایش ضریب امنیت 
اطالعات جاری در شرکت در کنار تأمین 
زیرســاخت مناسب برای ســرویس های 

فناوری اطالعات اشاره کرد.
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رئیس کنترل کیفی فوالدسازی و ریخته گری مداوم خبر داد:

طراحی و اجرای داشبورد مدیریت کنترل کیفی در فوالد مبارکه
با توجه به اهمیت اطالع از آخرین وضعیت 
پارامترهای کیفی نواحی تولیدی، پروژه ای 
با عنوان »داشبورد مدیریت کنترل کیفی« 

طراحی و اجرا گردید.
محمــدمــــهدی مــرنــدی، رئیــس 
کنــتــــرل کیــــــفی فوالدســازی و 
ریخته گری مداوم فوالد مبارکه، ضمن اعالم 
این خبر گفت: امروزه نقــش مهم ارتقای 
کیفیت محصوالت و خدمات در بقا و افزایش 
سودآوری سازمان ها بر کسی پوشیده نیست. 
تمامی شرکت ها و سازمان های سرآمد دنیا 
دو موضوع نوآوری و کیفیت را ســرلوحۀ 
اهداف خود قرار داده اند و پیوسته در جهت 

بهبود مستمر کیفیت گام برمی دارند.
وی با تأکید بر اینکه مدیریت شرکت فوالد 
مبارکه از ابتدای بهره بــرداری به افزایش 
کیفیت محصــوالت و ارتقــای روزافزون 
رضایت مشتریان عنایت ویژه ای داشته اند، 
ادامه داد: در همین خصــوص و با توجه به 
اهمیت اطالع از آخرین وضعیت پارامترهای 
کیفی نواحی تولیدی، پــروژه ای با عنوان 
»تهیه داشــبورد مدیریت کنترل کیفی« 

طراحی و اجرا شد.
وی در تشــریح چگونگی اجرای این پروژه 
گفت: این پروژه در دو فاز تعریف شــد؛ در 
فاز اول آن که به اجرا رســیده، مهم ترین 
پارامترهای کیفی هریــک از چهار ناحیۀ 
تولیدی مشــخص می شــود و توســط 

نشانگرهای مدرج برای مخاطبان نمایش 
داده می شــود. در پایین هر نشانگر، عدد 
 )Plan( واقعی هر پارامتر و همچنین برنامۀ
سال و روی نیم دایرۀ نشانگر نیز از پایین ترین 
عملکرد ســاالنه به قبل با رنــگ قرمز و از 
بهترین عملکرد به بعد با رنگ سبز نمایش 
داده شده است. عدد مربوط به برنامۀ سال، 
با رنگ آبی نوشته شده و روی نشانگر با یک 
خط آبی رنگ باریک مشــخص شده است. 
عدد واقعی هر پارامتــر در آن لحظه نیز با 
عقربۀ مشکی رنگ در نشانگر نمایش داده 

می شود.
رئیــس کنتــرل کیفــی فوالدســازی و 
ریخته گری مداوم با بیــان اینکه در ناحیۀ 

آهن ســازی پارامترهای درصــد در ِرنج 
)Range( متالیزاسیون )درجۀ فلزشدگی( 
آهن اســفنجی، درصد در رنج دانه بندی 
کمتر از ۵ میلی متر آهن اسفنجی و همچنین 
درصد در رنج کربن آهن اسفنجی به تفکیک 
نمایش داده می شوند، ادامه داد: در ناحیۀ 
فوالدسازی دو پارامتر درصد تختال بدون 
عیب و درصد تختال تولیدی مطابق سفارش 

نمایش داده می شوند.
مرندی گفت: در ناحیۀ نورد گرم نیز بازده 
کیفی کل نورد گرم و همچنین بازده کیفی 
سهم نورد گرم نشان داده شده است و ناحیۀ 
نورد سرد دارای ســه صفحۀ مجزاست. در 
قسمت محصوالت پوشش دار، بازده کیفی 

محصوالت گالوانیزه، رنگی و قلع اندود قابل 
مشاهده است. در قسمت محصوالت سرد، 
بازده کیفی محصوالت سرد و اسیدشویی و 
در صفحۀ دیگر نیز بازده کیفی محصوالت 
با کیفیت سطحی MA و MB نمایش داده 
می شود.وی از اجرا شدن فاز دوم این پروژه 
در ســال آینده خبر داد و گفت: اطالعات 
جزئی تــری از پارامترهــای کیفی نواحی 
تولیدی مانند درصد عیوب تختال به تفکیک 
ماشین های ریخته گری، درصد عیوب هریک 
از واحدهای ناحیۀ نورد سرد به طور جداگانه 

و... به داشبورد اضافه خواهد شد.
مرندی با تأکید بر اینکه دسترســی به این 
داشبورد به معاونان تکنولوژی و بهره برداری، 
مدیران کنتــرل کیفی و مدیــران نواحی 
تولیدی، واحد حراســت و رؤسای کنترل 
کیفــی نواحی اعطا شــده اســت، اظهار 
امیدواری کرد: اطالعات نمایش داده شده 
در این نشانگرها مورد استقبال و استفادۀ 

مدیران سازمان قرار گیرد.
وی در خاتمه از حمایت ها و راهنمایی های 
ارزشــمند مدیر کنترل کیفی و همچنین 
همکاری تمامی رؤسا و کارشناسان کنترل 
کیفی نواحی تولیدی و همچنین از زحمات 
همکاران واحد سیستم ها و فناوری اطالعات 
و شرکت ایریسا که در به ثمر رسیدن این 
پروژه نقــش مهمی ایفا کردند، تشــکر و 

قدردانی کرد.

گر خدا خواهد
طبق گزارش تصویری یکی از شهروندان 
گرامی در روز گذشته از یکی از کارگران 
روزمزد فضای سبز شهرداری مجلسی در 
حین اقامه نماز ظهر و عصر در محل کار خود؛    
مهندس اسالنی شهردار شهر عالمه مجلسی 
)ره( بعد از مطلع شدن با دعوت از این کارگر 
زحمتکش و تجلیل از وظیفه شناسی وی 
با اهدای هدیه ای دستور تبدیل وضعیت 
استخدامی ایشان از کارگر روزمزد به کارگر 
شرکتی شهرداری را صادر نمودند.   امید است 
الگویی باشد در جهت خداشناسی و وظیفه 
شناسی برای افراد جامعه   )روابط عمومی 
شهرداری و شورای اسالمی شهر عالمه 

مجلسی)ره(  
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مهندس رزم حسینی در بازدید از غرفه 
ذوب آهن اصفهان عنوان کرد:

سنگ درشت دانه مورد نیاز 
ذوب آهن اصفهان را تامین 

خواهیم کرد

ایران  بین المللی  نمایشگاه  شانزدهمین 
کانمین، شنبه یازدهم بهمن ماه در محل 
دائمی نمایشگاه بین المللی تهران با حضور 
مهندس رزم حسینی وزیر صمت، دکتر 
سعدمحمدی معاون امور معادن و صنایع 
معدنی وزارت صمت، وجیه اله جعفری رییس 
هیات عامل ایمیدرو و هیات همراه افتتاح شد.

مهندس رزم حسینی در بازدید از غرفه ذوب 
آهن اصفهان گفت: طی بازدیدی که از این 
کارخانه مادر صنعتی داشتم از نزدیک چالش 
های آن به ویژه برای تامین مواد اولیه را 

مشاهده کردم.
وی افزود : از طریق معاونت معدنی پیگیر 
تامین سنگ درشت دانه مورد نیاز ذوب آهن 

هستیم.
در این نمایشگاه هلدینگ صدرتامین با 
حضور شرکت های وابسته و تابعه از جمله 
ذوب آهن اصفهان حضوری فعال دارد. 
گفتنی است شرکت های تابعه و وابسته 
صدرتامین دستاوردهای خود را به معرض 
دید بازدیدکنندگان گذاشتند و پاسخگوی 

سواالت حاضرین بودند.
شایان ذکر است این نمایشگاه تا چهاردهم 
بهمن ماه با رعایت پروتکل های بهداشتی ویژه 

بازدید متخصصین دایر است.
معاون عمران شهری شهرداری اصفهان:

عملیات عمرانی تقاطع 
غیرهمسطح شهدای ورزشکار 
در منطقه ۱۴ آغاز می شود/ 
کاهش ترافیک میدان شهدای 
ورزشکار با اجرای این پروژه 

معاون عمران شهری شهرداری اصفهان 
با اشاره به کاهش ترافیک میدان شهدای 
غیرهمسطح  تقاطع  ساخت  با  ورزشکار 
شهدای ورزشکار در منطقه چهارده گفت: فردا 
و همزمان با دهه فجر، عملیات عمرانی تقاطع 
غیرهمسطح شهدای ورزشکار در منطقه ١۴ 

آغاز می شود.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری 
اصفهان، ایرج مظفر اظهار کرد: اعتبار در نظر 
گرفته شده برای این پروژه ۴۴۰ میلیارد ریال 
است که پیش بینی می شود تا ٩ ماه دیگر بهره 
برداری شده و در اختیار شهروندان قرار گیرد.

وی با اشاره به مزیت های ساخت تقاطع 
غیرهمسطح شهدای ورزشکار ادامه داد: 
کاهش ترافیک میدان شهدای ورزشکار، 
عبور خودروهای سنگین برون شهری، عبور 
خودروهای شهری به سمت شهرستان دولت 
آباد، سهولت تردد از میدان در تراز همسطح 
میدان شهدای ورزشکار، کاهش زمان و 
سوخت و انرژی از جمله اهداف ساخت این 

تقاطع است. 
معاون عمران شهری شهرداری اصفهان با 
اشاره به مشخصات فنی پروژه تصریح کرد: 
طول دیوارهای طرفین مسیر زیر گذر ۵۰۰ 
متر، ارتفاع دیوارها بین یک تا هشت متر است 
و برای این طرح دو مخزن ١۵۰ متر مکعبی 
برای جمع آوری آب های سطحی پیش بینی 

شده است.
وی با بیان اینکه طول تقاطع غیرهمسطح 
شهدای ورزشکار ٧۵۰ متر است، اظهار کرد: 
حجم خاکبرداری در این پروژه ١۰۰ هزار 
مترمکعب، بتن ریزی ١۰ هزار مترمکعب و ١۵ 

هزار مترمربع قالب بندی است.
مظفر افزود: پیش بینی می شود برای اجرای 
این طرح نیاز به استفاده از ٩۰۰ تن میلگرد 

باشد.

امامت و مهدویت )غیبت امام زمان)عج(( 
قسمت 2

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

از پیش فراهم ساختند.
در این نوشتار به بررسی برخی از مباحث غیبت آن حضرت و علل 

آن پرداخته می شود.
حضرت صالح)علیه الســالم( بر قوم ثمود، که مردمی بت پرست 
بودند، مبعوث شد. ایشان مدتی از نظر قومش غایب شد، حضرت 
صالح در روز غیبت مردی کامل و دارای شکمی هموار، اندامی زیبا، 
و محاسنی انبوه، گونه های کم گوشت، میانه باال و متوسط القامه 
بود، پس از غیبت و بازگشتن به سوی قوم خود، تغییر کرده بود، او را 

نشناختند و به سه دسته شدند:
١. دسته ای منکر وی شدند; ٢. دسته ای مشکوک بودند; ۳. دسته 

ای نیز یقین داشتند که او صالح پیغمبر است.
صالح)علیه السالم( نخست به دسته ای که درباره ی وی مشکوک 
بودند برخورد نمود و فرمود: من صالح هستم، ولی مردم او را تکذیب 
کردند، دشنامش دادند و آزارش رساندند و گفتند: ما از تو به خدا 

پناه می بریم، صالح پیغمبر شکل تو نبود.
سپس نزد منکرین آمد. آنها نیز سخن او را نپذیرفتند و سخت از 

وی دوری کردند!
آن گاه از کنار گروه سّوم که اهل یقین بودند گذشت و به آنها گفت: 
من صالح هستم. آنها گفتند: راست می گویی خبری به ما بده که 
بدان وسیله شــک نکنیم! و بدانیم تو صالح هستی، چه ما تردید 
داریم که خالق متعال بتواند انسان را در هر صورتی که می خواهد، 

تغییر دهد!
صالح گفت: من همان صالح هســتم که ناقه را برای شما آوردم. 
گفتند: درست می گویی، منظور ما نیز پرسش از همین مطلب بود، 

ولی بگو بدانیم ناقه چه عالیمی داشت؟
صالح گفت: عالمت ناقه این بود که یــک روز برای خوردن آب به 
آبشخور می رفت و روز دیگر آن را برای شتران دیگر می گذاشت. 
گفتند: درست گفتی، ما به خدا و آن چه تو از نزد او آورده ای ایمان 

داریم...]٧[
٦. داستان غیبت ذو القرنین: قرآن کریم در سوره ی کهف، آیات ٨۳ 
ـ ٩٦ داستان مشروحی درباره ی ذوالقرنین دارد و صفات ممتازی 
را برای او برمی شمرد; اّما بیان نشده که ذوالقرنین کیست، و فقط 
در بسیاری از روایات اسالمی از پیامبر)صلی اهلل علیه وآله( و ائمه 
معصومین)علیهم السالم(نقل شده است که: او پیامبر نبود، بلکه 

بنده ی صالحی بود.]٨[
جابر بن عبداهلل انصاری می گوید:]٩[

از رســول خدا)صلی اهلل علیه وآله( شــنیدم که فرمود: همانا ذو 
القرنین بنده ی صالح خدا بود و خداوند او را برای بندگانش حجت 
قرار داده بود، ذو القرنین مردم را به طــرف خدا دعوت و آنها را به 
تقوا و پرهیزکاری امر می کرد; اّما مردم ضربتی به ســمت راست 
سرش زدند و او مدت ها از نظر مردم غایب شد! غیبتی آن چنان 
طوالنی که گفتند: مرده، یا هالک شــده و معلوم نیست در کدام 
وادی سرگردان است! اّما ذوالقرنین، پس از غیبت طوالنی، مجدداً 
به طرف قومش بازگشت. این بار نیز مورد حمله قرار گرفت و آنان 

دومین ضربه را به سمت چپ سرش زدند!
سپس حضرت فرمود:

آگاه باشید، که در میان شما کسی هست که همان روش و سّنت 
ذوالقرنین را دارد. خدایـ  عّزوجّلـ  سبب و امکانات همه چیز را 
برای ذوالقرنین فراهم کرد و قدرتی در زمین به او داد که او شرق و 
غرب را در نوردید; اّما به زودی سّنت و روش ذو القرنین در قائم از 
اوالد من جاری خواهد شد و قائم، شرق و غرب عالم را زیر فرمان 
حکومت خود می آورد. در اطراف جهان کوه و دشت و بیابانی نیست 
که ذو القرنین در آن قدم نهاده باشد، مگر این که مهدی در آن قدم 
خواهد گذاشت، )و آن را زیر چتر حکومتش خواهد کشید( همه ی 
گنج ها و معادن زمین را خداوند برای قائم ظاهر می کند و او را به 
وسیله ی ترسی )که در دل دشمنان می افکند( یاری خواهد کرد. 
قائم، جهان را پر از عدل و داد می کند، همان طوری که از ظلم و 

جور پر شده است.
به نمونه های دیگری از غیبت نیز می توان اشاره کرد از جمله:

٧. غیبت ادریس)علیه السالم( که سرآغاز همه ی غیبت ها بود و 
ظهور او بعد از دشواری های زیاد شیعیانش و مژده دادن فرج و قیام 

قائمی از فرزندانش که نوح بود.]١۰[
٨. غیبت ابراهیم)علیه السالم(که همانند غیبت قائم ماـ  صلوات 
اهلل علیهـ  است و بلکه از آن عجیب تر; زیرا خدای تعالی نشانه ی 
ابراهیم را از همان هنگام که در رحم مادرش بود نهان ساخت، تا آن 

که موقع والدتش شد.]١١[
٩. غیبت یوسف)علیه السالم( که بیست سال به طول انجامید که 
سه روز آن را در چاه و چند سال آن را در زندان و باقی آن را در امارت 

گذراند.]١٢[  .... ادامه دارد
]٦[. یوسف بن عبدالعزیز الشافعی، عقد الدّرر فی أخبار المنظر، 
تحقیق عبدالفتاح، تعلیق علی نظری منفرد، )قم: انتشارات نصایح، 

المطبعۀ اسوه، ط. االولی، ١۴١٦ ه .ق(، ص ۳٨.
]٧[. محمد باقر مجلسی، همان، ج ۵١، ص ٢١۵، باب ١۳، ح١.

]٨[. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، )تهران: دارالکتب اسالمی، 
١۳٧١(، ج ١٢، ص ۵۴٢ـ  ۵۴۵، با تلخیص.

]٩[. بحار االنوار، ج ٢، ص ۳٢٢، باب ٢٧، ح ۳١; کمال الدین و تمام 
النعمۀ، ج ٢، ص ۳٩۴، باب ۳٧، ح ۴:ا

یا اباصالح )عج(خبر ویژه
در نشست خبری مسئولین صدرتامین و ذوب آهن اصفهان مطرح شد :

تولید با سه کوره بلند ، تامین پایدار مواد اولیه را می طلبد

نشســت خبــری غالمرضــا ســلیمانی 
مدیرعامل هلدینگ صدرتامین و منصور 
یزدی زاده مدیرعامــل ذوب آهن اصفهان 
در حضور سایر مدیران عامل شرکت های 
تابعه و وابسته هلدینگ، دوشنبه سیزدهم 
بهمن ماه در شانزدهمین نمایشگاه ایران 

کانمین برگزار شد.
غالمرضا ســلیمانی در این نشســت طی 
سخنانی گفت: امروز افتخار دارم عملکرد 
خانواده بزرگ هلدینگ صدرتامین که در 
این مجموعه ۳۰ هزار نفر کارگر،کارمند و 

مدیر فعالیت دارند عنوان کنم. 
وی افزود: در شرایط سخت تحریم که هیچ 
مشاور خارجی نداشتیم و امکان وارد کردن 
تکنولوژی نیز وجود نداشت دستاوردهای 
بســیار خوبی به ثمر نشســت و در اینجا 
شایســته می دانم از زحمات تالشــگران 
بخش های مختلف تشکر و قدردانی نمایم .
مدیرعامل هلدینــگ صدرتامین تصریح 

کرد : در مجموعه هلدینگ طی ١۰ ماهه 
گذشته سال ٩٩ نســبت به همین مدت 
مشابه در سال گذشــته رشد تولید شش 
درصدی را شاهد بودیم و لذا در این جنگ 
اقتصادی جهش تولید چشمگیری تحقق 

یافت. 
 این مقام مسئول خاطر نشان کرد:در بخش 
فروش طی ١۰ ماهه سال ٩٩ نسبت به این 
مدت در سال ٩٨ رشــد ١۰۰ درصدی را 
داشــتیم یعنی از فروش ٢٧٦۰ میلیاردی 
به عدد ۵٢۳۵ میلیارد تومان رسیدیم و این 
محصوالت  در پروژه های مختلف کشور به 

کار گرفته شد.
وی در ادامه به فروش محصوالت ذوب آهن 
اصفهان اشــاره کرد و گفت: فروش امسال 
این کارخانه از ٨۳۰۰ میلیارد تومان در ده 
ماهه سال جاری به ١۵ هزار و ١٨۵ میلیارد 

تومان رسیده است. 
غالمرضا سلیمانی گفت:تعداد ١۵ پروژه با 

سرمایه گذاری بالغ بر ۳۴۰۰ میلیارد تومان 
در دست اقدام و پیشرفت قرار دارد که از این 
مسیر اشتغالزایی خوبی را شاهد خواهیم 
بود.وی ادامه داد: تاســیس شتاب دهنده 
معدنی صدرفردا نیز از جمله سایر اقدامات 
هلدینگ بود که تنها در مسیر بومی سازی 
حدود ٢۰۰ میلیارد تومان صرفه جویی در 

صنایع مختلف حاصل شده است. 
وی گفت:تولید ریل در ذوب آهن اصفهان 
افتخار بزرگی برای ایران به شمار می رود 
و هم اکنون از این محصول اســتراتژیک 
در شــش محور راه آهن کشــور استفاده 

می شود.
غالمرضا سلیمانی بیان کرد:راه اندازی کوره 
بلند شماره یک از جمله سایر دستاوردهای 
ذوب آهن اصفهان است که با همت و تالش 
شــبانه روزی کارگران این شرکت به ثمر 

نشست.
وی گفت:گواهی کشــف معــدن طال در 

سیســتان و بلوچستان از ســایر اقدامات 
هلدینگ بــود که حــدود ٧۳ میلیون تن 
ذخیره احتمالی برای آن برآورد شده است و 
انشااهلل در اسفندماه کارخانه فرآوری آن را 

احداث می کنیم.
در ادامه منصور یزدی زاده به عوامل موثر 
بر قیمت سهم پرداخت و گفت:سهامداران 
عالقمند هســتند انتظارات شــان از بازار 
سرمایه تامین شود اما به دلیل چالش های 
مختلف به عنوان مثال شیوه نامه فوالد که 
بر تولید و صادرات ما تاثیر گذار است این 

انتظارات محقق نمی شود.  
وی افزود:طی جلسه هفته گذشته با مجمع 
نمایندگان استان ، دغدغه های ذوب آهن 
در این خصوص مطرح شــد تا انشااهلل به 

شیوه ای عادالنه برنامه ریزی شود. 
مدیرعامــل ذوب آهن اصفهــان تصریح 
کرد:محصــوالت این کارخانــه مطابق با 
آخرین اســتانداردهای روز دنیا تولید می 
شود و صادرات به کشورهای مختلف انجام 

می گردد. 
وی گفت:قرارداد صــادرات محصول ریل 
به کشور افغانستان نیز منعقد شد تا ایران 
از وارد کننــده ریل به یک صــادر کننده 

تبدیل شود. 
منصور یزدی زاده گفت:بــا حمایت های 
خوب هلدینگ ، معدن زغال را خریداری 
کردیم و در ذخیره مواد اولیه که قبال فقط 
چند روز بود اکنون به اندکی ثبات رسیدیم 
اما تولید سه کوره،تامین پایدار مواد اولیه 

را می طلبد.
شایان ذکر است مســئولین حاضر در این 
نشست پاسخگوی ســواالت خبرنگاران 

بودند.

روزی رسول خدا صلّی اهللَّ علیه و آله و سلّم 
در »ابطح« نشسته بودند ، جبرئیل امین 
نازل شد و عرض کرد: خداوند بزرگ ، بر 
تو سالم فرستاده و می  فرماید: چهل شبانه 
روز از خدیجه کناره  گیری کن و به عبادت 
و تهجد مشغول باش. پیغمبر اکرم بر طبق 
دستور خداوند حکیم، چهل روز به خانه  ی 
خدیجه نرفت و در آن مدت، شب ها به نماز 
و عبادت می  پرداخت و روزها روزه  دار بودند.
رسول اکرم )ص( توسط عمار برای خدیجه 
)س( پیغام فرستاد که ای بانوی عزیز، 
کناره  گیری من از تو بدان جهت نیست 
که کدورتی داشته باشم ، تو همچنان 
عزیز و گرامی هستی. بلکه در این کار از 
دستور پروردگار جهان اطاعت می کنم و 
خدا به مصالح آگاه تر است. ای خدیجه ، 
تو بانوی بزرگوار هستی که خداوند ، در هر 
روز چندین مرتبه به وجود تو بر فرشتگان 
خویش مباهات می  کند. شب ها درب خانه 
را ببند و در بستر استراحت کن و منتظر 
دستور پروردگار عالم باش. من در این مدت 

در خانه  ی فاطمه دختر اسد خواهم ماند .
خدیجه )س( بر طبق دستور رسول خدا 
)ص( رفتار کرد و در آن مدت از مفارقت 
همسر محبوب خویش و اندوه تنهایی 
می  گریست. چون چهل روز بدین منوال 
سپری شد، فرشته  ی خدا فرود آمد. غذائی 
از بهشت آورد و عرض کرد: امشب از این 

غذاهای بهشتی تناول کن.
رسول خدا با آن غذاهای روحانی و بهشتی 
افطار کرد. هنگامي که برخاست تا آماده ی 
نماز و عبادت شود، جبرئیل نازل شد و 
عرض کرد: ای رسول گرامی خدا ، امشب 
از نماز مستحبی بگذر و به سوی خانه  ی 
خدیجه)س( حرکت کن زیرا خدا اراده 
نموده که از صلب تو فرزند پاکیزه  ای 
بیافریند. پیغمبر اکرم با شتاب رهسپار خانه  

ی خدیجه )س( شد.
خدیجه )س( می  فرماید : در آن شب طبق 
معمول ، درب خانه را بسته و در بستر 
استراحت کرده بودم . ناگهان صدای کوبیدن 
درب بلند شد . گفتم : کیست؟ که جز محمد 
کسی سزاوار نیست درب این خانه را بکوبد. 
آهنگ دلنشین پیغمبر بگوشم رسید که 
فرمود : باز کن ، محمد هستم . شتابان در 

را باز کردم . با روی گشاده وارد خانه شد .
مطلب دیگر آنکه : اعتکاف چهل روزه 
حضرت در خانه فاطمه بنت اسد ، و شب 
زنده  داری و روزه  های مکرر و کناره  گیری 

از مردم و از همسر بزرگوارش خدیجه)س(، 
شباهتی به دوران آغازین نزول وحی و 

روزهای نخستین قبل از بعثت داشت .
خلقت نورانی حضرت زهرا )س(

حضرت فاطمه زهرا )س( برای پدر و دیگر 
مردمان گلی بود که رایحه خوشش حیات  
آفرین دل ها بود و خداوند او را خیر کثیر 

نامید.
پس جای شگفتی نیست که او بار غم ابتر 
بودن را از چهره  ی پدرش ، حضرت محمد 
صلی اهللَّ علیه و آله بزداید ، چرا که فرزندان 
پسر پیامبر صلی اهللَّ علیه و آله چندی نمی  
پایید که رخت برمی  بستند و این خود بهانه  
ای به دست دشمنان پیامبر صلی اهللَّ علیه و 
آله داده بود تا نغمه  ساز این سخن شوند که 
بعد از محمد صلی اهللَّ علیه و آله نامی از او 

نمی  ماند.
»بسم اهلل الرحمن الرحیم، انا اعطیناک 
الکوثر، فصل لربک وانحر، ان شانئک 

هواالبتر«
به نام خداوند بخشنده و مهربان، ما کوثر به 
تو ارزانی داشتیم. پس پروردگار خود را به 
نماز گرامی دار و قربانی کن. همانا که بدخواه 

تو ابتر است.
تاریخ و مکان تولد حضرت زهرا )س(

در تاریخ تولد فاطمه علیهاالسالم در بین 
علمای اسالم اختالف است. لکین در بین 
علمای امامیه مشهور است که آن حضرت 
در روز جمعه بیستم ماه جمادی الثانی سال 

پنجم بعثت تولد یافته است.
مکان تولد حضرت زهرا )علیهاالسالم( در 
شهر مکه و در خانه خدیجه )س( اتفاق افتاد. 
این خانه در محله  ای است که در گذشته به 
آن »زقاق العطارین« یعنی کوچه عطارها 
می  گفتند . رسول خدا )صلی اهللَّ علیه و آله( 
تا هنگام هجرت، در آن خانه ساکن بود. خانه 

مبارکی که بارها در آن فرشته وحی بر پیامبر 
)صلی اهللَّ علیه و آله( نازل گردید. این خانه 

بعدها به صورت مسجد درآمد.
بشارت  و  زهرا)س(  حضرت  تولد 

جبرئیل به رسول خدا )ص(
هنگامی که فاطمه زهرا علیهاالسالم به دنیا 
آمد. فرشته وحی بر وجود مبارک رسول 
خدا صلی اهللَّ علیه و آله و سلم نازل گشت 
و از جانب پروردگار مهربان بر وی پیام آورد 
که »اهللَّ یقرؤک السالم و یقری مولودک 

السالم.«
خداوند تبارک و تعالی بر تو و فرزند نو رسیده  
ات درود می  فرستد.  رسول خدا صلی اهللَّ 
علیه و آله و سلم با شنیدن خبر تولد فاطمه 
علیهاالسالم در مقابل پروردگار سر به سجده  
ی شکر گذارد و خدای عزوجل را بر عطای 

این نعمت مبارک و خجسته سپاس گفت.
اسامی حضرت زهرا )س(

نام گذاری زهرا علیهالسالم است از طرف 
خداوند متعال می  باشد.
قال الصادق علیه السالم:

»لفاطمۀ تسعۀ أسماء عند اهللَّ عّز و جل: 
فاطمۀ والصدیقۀ والمبارکۀ والطاهرۀ والزکیۀ 
والراضیۀ والمرضیۀ والمحدثۀ والزهراء ثم 

قال:...«؛
حضرت فاطمه  ی زهراء علیهاالسالم در 
پیشگاه خداوند نه اسم مخصوص دارد : 
فاطمه ، صدیقه ، مبارکه ، طاهره ، زکیه ، 

راضیه ، مرضیه ، محدثه و زهراء
حضرت فاطمه  ی زهرا علیهاالسالم یک 
نام رسمی داشت که همان فاطمه می 
 باشد. این نام را پیامبر اکرم صلی اهللَّ علیه 
و آله و سلم هنگام تولد به امر خداوند برای 
دخترش برگزید؛ لکن به تصریح امام صادق 
علیه السالم، فاطمه  ی زهرا علیهاالسالم نه 
اسم مخصوص، در پیشگاه خداوند متعال 

دارد، لذا یکی از کنیه  های آن حضرت »اُّم 
 األسماء« است؛ یعنی بانویی که اسامی 

فراوان دارد.
کنیه  های حضرت زهرا )س(

کنیه، برای تعظیم و تکریم اشخاص به کار 
می  رود. حضرت فاطمه  ی زهرا علیهاالسالم 
کنیه  های زیادی دارند، ما در اینجا بعضی از 

کنیه  های آن حضرت را متذکر می  شویم.
البته رسالت این مجموعه، معرفی آن دسته 
از اسامی و القاب حضرت فاطمه  ی زهرا 
علیهاالسالم می  باشد که برای نامگذاری 
مناسب است، اما به مناسبت ذکر اسامی و 
القاب آن حضرت، ذکر کنیه  های ایشان 
نه تنها خالی از لطف نخواهد بود، بلکه عین 

لطف است. کنیه  های حضرت عبارتند از :
١( اُمّ الحسن ٢( اُّم الحسین ۳( اُّم  المحسن 
۴( اُمّ  األئمۀ ۵( اُّم  أبیها ٦( اُّم  الخیرۀ ٧( اُّم 
 المؤمنین ٨( اُّم  األخیار ٩( اُمّ  الفضایل١۰( 
اُمّ  األزهار ١١( اُمّ  العلوم ١٢( اُّم  الکتاب ١۳( 

اُمّ  األسماء
کنیه  ی اُم ّ ابیها:

زهراء  ی  فاطمه   ی  کنیه   مهمترین 
علیهاالسالم »اُّم  ابیها« می  باشد. برای این 

کنیه معانی متفاوتی شده است.
بعضی این کنیه را ِصرف محبت پدر به 
فرزند دانسته  اند و می  گویند انسان هرگاه 
فرزند خود را زیاد دوست بدارد و بخواهد این 
محبت را ابراز کند، به فرزندش می  گوید: 
»بابا«، »مادر« و این در تکلم عموم مردم 

رایج است.
بنابراین، کنیه  ی »ام  ابیها« نوعی ابراز 
محبت شدید از طرف پیامبر صلی اهللَّ علیه و 
آله به فاطمه  ی زهرا علیهاالسالم بوده است.

و شاید اینکه پیامبر صلی اهللَّ علیه و آله به 
او می  گوید: »ای مادر پدر« به این علت 
باشد که فاطمه  ی زهراء علیهاالسالم، مانند 
مادری مهربان، برای پدر خود زحمت می 
 کشید. خاکستر از سر و رویش پاک می  کرد، 
جراحات او را پانسمان می  کرد و کارهایی را 
که یک مادر در حق فرزند خود انجام می  

دهد، ایشان برای پدر انجام می  داد.
و معنای دیگر آنکه، پیامبر صلی اهللَّ علیه و 
آله مانند فرزند، با دخترش برخورد می  کرد، 
دستش را می  بوسید، همانگونه که فرزند در 
مقابل مادر باید چنین باشد، در برابر حضرت 
زهراء علیهاالسالم، تمام  قد برمی  خاست، در 
هنگام سفر از او خداحافظی می  کرد و هنگام 
بازگشت از سفر اولین دیدارش از زهرای 

مرضیه علیهاالسالم بود.

»والدت اّم ابیها«

فرمان الهی ، بر خلقتی مبارک
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1-رونوشت آگهی حصروراثت /م/الف1086193
آقای بهبود علی یلمه ها فرزند بومونعلی دارای شــماره شناسنامه 
۵۴١٩٦٢۴٦٢١ و بشرح دادخواســت مطروحه به کالسه پرونده 
١۵۳٦/٩٩ این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان بومونعلی یلمه هــا فرزند حیدرعلی به 
شماره شناسنامه ۵۴١٩۳۳٩۰۵٦ و درتاریخ ٩٩/١۰/٢٨ دراقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفتــه و ورثه حین الفــوت آن مرحوم 
منحصراســت به ردیف های جدول ذیل :)١(بهبود علی یلمه ها به 
ش م۵۴١٩٦٢۴٦٢١ )٢(جانعلی یلمه بــه ش م۵۴١٩٦٦٧۳٧١ 
)۳(فیروز یلمه ها بــه ش م۵۴١٩٧۳۳۰٧٢ )۴(روح اله یلمه ها به 
ش م۵۴١٩٧۵٦٩۰۰ )۵(بهمن یلمه هــا به ش م۵۴١٩٩۴٦٢۴٦ 
)٦(آرش یلمه ها به ش م۵۴١۰١١٧۵۰٦ )٧(زینت یلمه ها به ش 
م۵۴١٩٦۰٨٨٩٨ )٨(کبری یلمه به ش م۵۴١٩٧۰٦١۳١ )٩(اشرف 
یلمه ها به ش م۵۴١٩٨١۳۳۰۰   وهمگی فرزندان متوفی )١۰(زرین 

یلمه علی آبادی به ش م۵۴١٩۳٧٦١٨۰ همسر متوفی
اینک باانجام تشــریفات مقدماتی،درخواســت مزبوررایک نوبت 
آگهی مینمایدتاهرکســی اعتراضی داردیاوصیتنامه ای ازمتوفی 
نزداومیباشــدازتاریخ نشــراین آگهی ظرف مدت یک ماه به این 

شوراتقدیم نماید،درغیراینصورت گواهی صادرخواهدشد .
احمدرضاعلیرضایی

رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان مبارکه
2-رونوشت آگهی حصروراثت /م/الف1086298

آقای غالمرضا ایران پور مبارکه فرزند قدمعلی دارای شماره شناسنامه 
۵۴١٩١۰٦١١٦ و بشرح دادخواســت مطروحه به کالسه پرونده 
١۵۳١/٩٩ این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان عصمت ایرانپور فرزند علی به شــماره 
شناســنامه ۵۴١٩۰٦٢١٧٨ و درتاریخ ٩۴/٢/٦ دراقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست 
به ردیف های جدول ذیــل :)١(غالمرضا ابران پــور مبارکه به ش 
م۵۴١٩١۰٦١١٦ )٢(خلیل ابران پور مبارکه به ش م۵۴١٩١٢٢۴٩٩ 
)۳(مهین ابران پور مبارکه به ش م۵۴١٩۰٩٩٧۳١ )۴(شهین ابران 
پور مبارکه به ش م۵۴١٨٦٦٩۰٧٩ )۵(مهناز ابرانپور مبارکه به ش 
م۵۴١٨٦٧٦٦٩۵   وهمگی فرزندان متوفی و قدمعلی )٦(قدمعلی 

ایران پور فرزند عباسعلی به ش م۵۴١٩۰۵۳٧٧٢ همسر متوفی
اینک باانجام تشــریفات مقدماتی،درخواســت مزبوررایک نوبت 
آگهی مینمایدتاهرکســی اعتراضی داردیاوصیتنامه ای ازمتوفی 
نزداومیباشــدازتاریخ نشــراین آگهی ظرف مدت یک ماه به این 

شوراتقدیم نماید،درغیراینصورت گواهی صادرخواهدشد .
احمدرضاعلیرضایی

رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان مبارکه
3-رونوشت آگهی حصروراثت /م/الف1086206

آقای خداداد امینی شیخ آبادی فرزند قاسم دارای شماره شناسنامه 
۵۴١٩۴٨۰۳۴۴ و بشرح دادخواســت مطروحه به کالسه پرونده 
١۵۳٨/٩٩ این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان قاسم امینی شیخ آبادی فرزند علی اکبر به 

شماره شناسنامه ۵۴١٨٨٨٢١٦۳ و درتاریخ ٦٨/۴/٢۴ دراقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفتــه و ورثه حین الفــوت آن مرحوم 
منحصراســت به ردیف های جدول ذیل :)١(شوکت مالکی شیخ 
آبادی فرزند ســیف اله به ش م۵۴١٨٨٨٧٢٩٧ همسر متوفی)٢(

عصمت مالکی شــیخ آبادی فرزند کاظم به ش م۵۴١٩٢٨۴٦٢٦ 
همسر متوفی )۳(بهجت امینی شیخ آبادی به ش م۵۴١٩۵٩٦١۰۵ 
)۴(درخشنده امینی شیخ آبادی به ش م۵۴١۰۵۴۵٢٢۵ )۵(حجت 
اله امینی شیخ آبادی به ش م۵۴١٩٦۰١٨٦٩ )٦(اصغر امینی شیخ 
آبادی به ش م۵۴١٨٨٨٧٩٦۳ )٧(خداداد امینی شیخ آبادی به ش 

م۵۴١٩۴٨۰۳۴۴   وهمگی فرزندان متوفی
اینک باانجام تشــریفات مقدماتی،درخواســت مزبوررایک نوبت 
آگهی مینمایدتاهرکســی اعتراضی داردیاوصیتنامه ای ازمتوفی 
نزداومیباشــدازتاریخ نشــراین آگهی ظرف مدت یک ماه به این 

شوراتقدیم نماید،درغیراینصورت گواهی صادرخواهدشد .
احمدرضاعلیرضایی

رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان مبارکه
4-رونوشت آگهی حصروراثت /م/الف1086251

آقای رضا قاراخانی ده سرخی فرزند علی پناه دارای شماره شناسنامه 
١٢٨۰٩٩١٩۰٩ و بشرح دادخواســت مطروحه به کالسه پرونده 
١۵۳۳/٩٩ این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان فاطمه قاراخانی ده سرخی فرزند رضا به 
شماره شناسنامه ۵۴١۰١٦٦٦۳٩ و درتاریخ ٩۴/۵/١٢ دراقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفتــه و ورثه حین الفــوت آن مرحوم 
منحصراست به ردیف های جدول ذیل :)١(مریم قاراخانی ده سرخی 
فرزند گنجعلی به ش م۵۴١٩٧٨٩٦٩٨ مادر متوفی )٢(رضا قاراخانی 

ده سرخی به ش م١٢٨۰٩٩١٩۰٩ پدر متوفی
اینک باانجام تشــریفات مقدماتی،درخواســت مزبوررایک نوبت 
آگهی مینمایدتاهرکســی اعتراضی داردیاوصیتنامه ای ازمتوفی 
نزداومیباشــدازتاریخ نشــراین آگهی ظرف مدت یک ماه به این 

شوراتقدیم نماید،درغیراینصورت گواهی صادرخواهدشد .
احمدرضاعلیرضایی

رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان مبارکه
5-رونوشت آگهی حصروراثت /م/الف1086310

آقای قدرت اله ایرانپور مبارکه فرزند محمد دارای شماره شناسنامه 
۵۴١٩۰٩۵٧١٨ و بشرح دادخواســت مطروحه به کالسه پرونده 
١۵١۳/٩٩ این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان صدیقــه بیگم صادقــی مبارکه فرزند 
علی به شــماره شناســنامه ۵۴١٩۰۵۳۰٧١ و درتاریخ ٢۰/۴/٩٩ 
دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفتــه و ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصراست به ردیف های جدول ذیل :)١(غالمعلی ایرانپور 
مبارکه بــه ش م۵۴١٩۰٨۵٦۵٨ )٢(قدرات اله ایران پور مبارکه به 
ش م۵۴١٩۰٩۵٧١٨ )۳(کیوان ایران پور به ش م۵۴١٩١٢۵١٨٨ 
)۴(اکرم ایران پور به ش م۵۴١٩١۰٢١٧١   وهمگی فرزندان متوفی 
و محمد )۵(محمد ایرانپور فرزند حســن به ش م۵۴١٨٦٢۴۳١٨ 

همسر متوفی

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

شوراتقدیم نماید،درغیراینصورت گواهی صادرخواهدشد .
احمدرضاعلیرضایی

رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان مبارکه
6-رونوشت آگهی حصروراثت /م/الف1086794

آقای سید محسن موســوی پور مبارکه فرزند ســید جعفر دارای 
شماره شناسنامه ١٢٨٧٩۴٧۵۰٦ و بشرح دادخواست مطروحه به 
کالسه پرونده ١۴٩۴/٩٩ این شورا درخواست گواهی حصروراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان نجمــه نصیری مبارکه 
فرزند علی اکبر به شماره شناســنامه ۵۴١٩۰٧٢۵٧٢ و درتاریخ 
٩٩/٨/١۰ دراقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته و ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصراســت به ردیف های جــدول ذیل :)١(
عزت موسوی پور مبارکه به ش م۵۴١٩١۰۰٩۴۳ )٢(سید رسول 
موســوی پور به ش م١٢٨٧٨٩٦٨٧١ )۳(ســید محسن موسوی 
پور مبارکه به ش م١٢٨٧٩۴٧۵۰٦ )۴(مریم موســوی پور مبارکه 
به ش م۵۴١٩١۳٩۰۵٧ )۵(ســید رحیم موســوی پــور مبارکه 
به ش م۵۴١٩١۵۴۳۳١ )٦(معصوم موســوی پــور مبارکه به ش 

م۵۴١٩١۵٧۴٩٧   وهمگی فرزندان متوفی و سید جعفر
اینک باانجام تشــریفات مقدماتی،درخواســت مزبوررایک نوبت 
آگهی مینمایدتاهرکســی اعتراضی داردیاوصیتنامه ای ازمتوفی 
نزداومیباشــدازتاریخ نشــراین آگهی ظرف مدت یک ماه به این 

شوراتقدیم نماید،درغیراینصورت گواهی صادرخواهدشد .
احمدرضاعلیرضایی

رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان مبارکه
7-رونوشت آگهی حصروراثت /م/الف1087241

خانم طاهره میرزائی فرزند عوضعلی دارای شــماره شناســنامه 
۵۴١٨٩۵۰۳٢۰ و بشرح دادخواســت مطروحه به کالسه پرونده 
١۵۳٧/٩٩ این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان رقیه میرزائی قلعه میرزمانی فرزند نصراله 
به شماره شناسنامه ۵۴١٨٩۴٧٢٦۵ و درتاریخ ٩۴/٢/٢٢ دراقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفتــه و ورثه حین الفــوت آن مرحوم 
منحصراســت به ردیف های جدول ذیل :)١(طاهره میرزائی به ش 
م۵۴١٨٩۵۰۳٢۰ )٢(فخــری میرزائی بــه ش م۵۴١٩۳٧٧۵۴۳ 
)۳(طیبه میرزائی قلعه میرزمانی به ش م۵۴١٩۴٦۳٧٧٦  وهمگی 

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

شوراتقدیم نماید،درغیراینصورت گواهی صادرخواهدشد .
احمدرضاعلیرضایی

رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان مبارکه
8-رونوشت آگهی حصروراثت /م/الف1087242

خانم آذر نــوروزی مبارکه فرزند رضا دارای شــماره شناســنامه 

۵۴١٩١۴٢٩٩٦ و بشرح دادخواســت مطروحه به کالسه پرونده 
١۵۴٩/٩٩ این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان رضا نوروزی مبارکه فرزند حســین به 
شماره شناســنامه ۵۴١٨٦٦۰٧۴٨ و درتاریخ ٩٩/٩/۵ دراقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفتــه و ورثه حین الفــوت آن مرحوم 
منحصراست به ردیف های جدول ذیل :)١(حسین نوروزی مبارکه به 
ش م١٨١٨٩٢۳٢۴٦ )٢(آذر نوروزی مبارکه به ش م۵۴١٩١۴٢٩٩٦ 
)۳(ویدا نوروزی مبارکه به ش م۵۴١٨٦٧١٢۳٧  وهمگی فرزندان 

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

شوراتقدیم نماید،درغیراینصورت گواهی صادرخواهدشد .
احمدرضاعلیرضایی

رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان مبارکه
9-رونوشت آگهی حصروراثت /م/الف1087244

خانم آذر نــوروزی مبارکه فرزند رضا دارای شــماره شناســنامه 
۵۴١٩١۴٢٩٩٦ و بشرح دادخواســت مطروحه به کالسه پرونده 
١۵۵۰/٩٩ این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان خانم رحمت جعفریــان مبارکه فرزند 
میرزا آقا به شماره شناسنامه ۵۴١٩۰٦۵۳٦۳ و درتاریخ ١۰/۵/٩٩ 
دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفتــه و ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصراست به ردیف های جدول ذیل :)١(حسین نوروزی 
مبارکه بــه ش م١٨١٨٩٢۳٢۴٦ )٢(آذر نــوروزی مبارکه به ش 
م۵۴١٩١۴٢٩٩٦ )۳(ویدا نوروزی مبارکه به ش م۵۴١٨٦٧١٢۳٧  
وهمگی فرزندان متوفی و رضا )۴( رضا نوروزی مبارکه فرزند حسین 

به ش م ۵۴١٨٦٦۰٧۴٨ همسر متوفی
اینک باانجام تشــریفات مقدماتی،درخواســت مزبوررایک نوبت 
آگهی مینمایدتاهرکســی اعتراضی داردیاوصیتنامه ای ازمتوفی 
نزداومیباشــدازتاریخ نشــراین آگهی ظرف مدت یک ماه به این 

شوراتقدیم نماید،درغیراینصورت گواهی صادرخواهدشد .
احمدرضاعلیرضایی

رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان مبارکه
10-رونوشت آگهی حصروراثت /م/الف1087310

آقای یدالــه نوری فرزنــد رحمت اله دارای شــماره شناســنامه 
۵۴١٩۵٦٩١۵٩ و بشرح دادخواســت مطروحه به کالسه پرونده 
١۵٢۰/٩٩ این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان فاطمه نوری لنجان نوکابادی فرزند جواد 
به شماره شناسنامه ۵۴١٩٢٦۰١۴١ و درتاریخ ٩٩/٩/٢۰ دراقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفتــه و ورثه حین الفــوت آن مرحوم 
منحصراســت به ردیف های جدول ذیل :)١(علی نوری لنجان به 
ش م۵۴١٩۵٢۰٧۴۵ )٢(یداله نوری به ش م۵۴١٩۵٦٩١۵٩ )۳(
اســداله نوری لنجان نوکابادی به ش م۵۴١٩۵٨٧۰۵١ )۴(نوراله 
نوری به ش م۵۴١٩٦١٨٨۰١ )۵(فضل اله نوری لنجان نوکابادی 
به ش م۵۴١٩٧۰٢٢۰٧ )٦(عباس نوری به ش م۵۴١٩٧۰٢٢١۵ 

)٧(احمد نوری لنجان نوکابادی به ش م۵۴١٩۰۳۴۰٨۵ )٨(پروانه 
نوری لنجان بــه ش م۵۴١٩۴٧۳٩۴١ )٩(رضوان نوری لنجان به 
ش م۵۴١٩۴٩٧٨٢۴ )١۰(زهــرا نوری لنجــان نوکابادی به ش 

م١٢٨۴٧٨٩٧١۳  وهمگی فرزندان متوفی و رحمت اله
اینک باانجام تشــریفات مقدماتی،درخواســت مزبوررایک نوبت 
آگهی مینمایدتاهرکســی اعتراضی داردیاوصیتنامه ای ازمتوفی 
نزداومیباشــدازتاریخ نشــراین آگهی ظرف مدت یک ماه به این 

شوراتقدیم نماید،درغیراینصورت گواهی صادرخواهدشد .
احمدرضاعلیرضایی

رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان مبارکه
11-رونوشت آگهی حصروراثت /م/الف1087374

آقای علی زمانی جوهرستانی فرزند محمود دارای شماره شناسنامه 
١١٦۰١۰٢٩۴۵ و بشرح دادخواســت مطروحه به کالسه پرونده 
١۵۵١/٩٩ این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان ماه بیگم میر موسوی فخرآبادی فرزند سید 
محمدرضا به شماره شناسنامه ۵۴١٩۳۵١۵٢٨ و درتاریخ ١۵/٩٩/١۰ 
دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفتــه و ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصراست به ردیف های جدول ذیل :)١(مسلم زمانی به 
ش م۵۴١٩٧٢۰۰٦١ )٢(سجاد زمانی به ش م۵۴١٩٧٧۳٩۳٧ )۳(
علی زمانی جوهرستانی به ش م١١٦۰١۰٢٩۴۵ )۴(فاطمه زمانی 
جوهرســتانی به ش م۵۴١٩٨۰٦١۳۴  وهمگی فرزندان متوفی و 

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

شوراتقدیم نماید،درغیراینصورت گواهی صادرخواهدشد .
احمدرضاعلیرضایی

رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان مبارکه
آگهی انحالل شرکت کیوان تجارت کیا سهامی خاص به 

شماره ثبت 2260 و شناسه ملی 14008244020 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ١١/١۳٩٩/۰۳: 
شــرکت مذکور منحل اعالم گردید و علی ضیائی به شــماره ملی 
۵۴١۰۰٦۵١۵٨ به ســمت مدیرتصفیه انتخاب گردید. نشــانی 
محل تصفیه استان اصفهان شهر مبارکه محله قهنویه بلوار توحید 
میدان شهدای ضیائی کوچه میثاق بن بســت میثاق۴ کدپستی 
٨۴٨١٨۵٨٩۰۰ می باشــد. اداره کل ثبت اســناد و امالک استان 
اصفهان مرجع ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجاری مبارکه 

 )١۰٨٧٢۰٨(
آگهی فقدان مدرک تحصیلی 

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب عباس فرزندی فرزند جمشید به 
شماره شناســنامه – صادره از مبارکه در مقطع کارشناسی  رشته 
مکانیک ســاخت و تولید صادره ازواحد دانشگاه نجف اباد با شماره 
١۳٩٧١۵۰۰۰۵۳٩مفقود گردیده است و  فاقد اعتبار می باشد . از 
یابنده تقاضا می شــود اصل مدرک را به دانشگاه ازاد اسالمی واحد 

نجف اباد ارسال نماید . 

شهرداری کرکوند به استناد مجوز شماره 255/18 مورخ 19/9/98 شورای محترم 
اسالمی در نظر دارد یک واحد سوئیت آپارتمان واقع در مشهد، خیابان امام رضا31 
را با قیمت کارشناسی از طریق آگهی مزایده عمومی به فروش برساند. لذا از کلیه 
متقاضیان دعوت میگرد د جهت بازدید و تحویل پیشنهادات تاپایان وقت اداری 

مورخ99/11/28به سامانه setadiran.ir مراجعه و در مزایده شرکت نمایند.
)هزینه آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.(

آدرس: شهرستان مبارکه ، شهر کرکوند، شهرداری کرکوند
تلفاکس:03152382626

م/الف: 1085056

آگهی مزایده عمومی ) چاپ دوم(

محمود کفعمی شهردار کرکوند 

»آگهي مزایده«
شهرداري کرکوند باستناد مجوز شماره 98/416 مورخ 98/11/23 شورای محترم اسالمی 
درنظر دارد یک پالک زمین مسکونی متعلق به شهرداری واقع در محله خیراباد ، خیابان 
شهیدبهشتی را از طریق آگهی مزایده عمومی به فروش برساند. لذا ازکلیه متقاضیان 
دعوت می گردد جهت بازدید و تحویل پیشنهادات تاپایان وقت اداری مورخ 99/12/4  

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

آدرس: شهرستان مبارکه ، شهر کرکوند ، شهرداري کرکوند
تلفاکس: 03152382626

م/الف1088614محمود کفعمی شهردار کرکوند   م/الف1082383

م/الف1086188

آگهی مزایده )نوبت دوم(

آگهی مزایده )نوبت اول(

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

منع مداخله کارمندان دولت را بنمایند/.

شهرداری دیزیچه براساس مصوبه شورای محترم اسالمی شهر و بموجب ماده 13 ایین 
نامه مالی شهرداریها  در نظر دارد نسبت به  واگذاری ) بصورت اجاره ( 4 دهنه مغازه های 
مجاور سوله های منطقه کارگاهی دیزیچه به متراژ هر کدام حدود 30 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  سه 
شنبه  مورخه 99/12/05  به امور قراردادهای شهرداری مراجعه واسناد شرکت درمزایده 
را دریافت  و  همچنین قیمت پیشنهادی خود را تا روز چهار شنبه مورخه 99/12/06  به 
دبیرخانه محرمانه )حراست ( شهرداری ارائه نمایند.الزم به ذکراست  شرکت کنندگان 

باید رعایت  قانون منع مداخله کارمندان دولت را بنمایند/.
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دستگیری دزدان زانتیا در 
اصفهان 

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان 
از دستگیری اعضای باند ۵ نفره ای که اقدام به 
سرقت خودروهای زانتیا می کردند در عملیات 
کارآگاهان این پلیس خبرداد. به گزارش خبرنگار 
پایگاه خبری پلیس، سرهنگحسین ترکیان بیان 
داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت خودروی 
زانتیا در سطح شهر اصفهان و شکایت مال 
باختگان به پلیس، موضوع با حساسیت خاصی 
توسط کارآگاهان پلیس اگاهی استان اصفهان 
دنبال شد.وی افزود: کارآگاهان پس از بررسی 
صحنه های سرقت و انجام یک سری اقدامات 
علمی و تخصصی رد یکی از خودروهای مسروقه 
در یکی از مناطق شهر اصفهان به دست آورده و 
موفق به کشف این خودرو شدند.رئیس پلیس 
آگاهی استان اصفهان گفت: در بررسی خودرو 
تعدادی قطعات و لوازم مربوط به خودروهای 
زانتیای مسروقه کشف شد که نشان می داد 
سارقان پس از اوراق کردن این خودروها قطعات 
آنها را به مالخرها می فروشند.این مقام انتظامی 
عنوان کرد: سرانجام با تالش تیم بررسی صحنه 
جرم پلیس آگاهی اطالعات مربوط به هویت 
اصلی و مخفیگاه یکی از سارقان که دارای سابقه 
کیفری است به دست آمده و پس از هماهنگی با 
مقام قضائی در یک عملیات غافلگیرانه متهم به 
همراه ۳ مرد و یک زن دیگر دستگیر شد.سرهنگ 
ترکیان از کشف یک قبضه اسلحه و یک دستگاه 
خودروی زانتیای مسروقه به صورت اوراق شده 
در بازرسی از مخفیگاه متهمان خبر داد و اظهار 
داشت: سارقان در تحقیقات صورت گرفته به ۵ 
فقره سرقت خودروهای زانتیا در اصفهان اعتراف 
کرده که در این خصوص پرونده تشکیل و برای 
انجام اقدامات قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

کشف 2 موتورسیکلت سنگین 
قاچاق ۸ میلیاردي در اصفهان 

فرمانده انتظامي شهرستان اصفهان از کشف ٢ 
دستگاه موتورسیکلت سنگین قاچاق به ارزش ٨ 

میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد . 
به گزارش خبرنگار پایگاه خبري پلیس، سرهنگ 
حمیدرضا اکبري در تشریح این خبر، گفت: 
در اجراي حکم مقام قضائي مبني بر توقیف دو 
دستگاه موتورسیکلت سنگین قاچاق در یکي 
از محالت شهر اصفهان موضوع در دستور کار 

ماموران پلیس این فرماندهي قرار گرفت .
وي افزود: ماموران کالنتري ١۴ با شناسایي مالک 
، محل اختفاء موتور سیکلت ها را شناسایي و 
به محل اعزام شدند.این مقام انتظامي، تصریح 
کرد: ماموران در بازرسي از محل که یک کارگاه 
متروکه بود دو دستگاه موتورسیکلت سنگین 
هوندا ١۳۰۰ سي سي قاچاق فاقد پالک کشف 
و دو نفر متهم در این خصوص دستگیر شدند.وي 
برابر نظر کارشناسان ارزش موتورسیکلت کشف 
شده را بالغ بر ٨ میلیارد ریال عنوان کرد و اظهار 
داشت: موتورسیکلت قاچاق کشف شده به مقر 
پلیس انتقال و متهمان نیز پس از تشکیل پرونده 
به مرجع قضائي معرفي شدند .فرمانده انتظامي 
شهرستان اصفهان در خاتمه با اشاره به این که 
مبارزه با قاچاق کاال اقدامي براي حفظ و استقرار 
امنیت کشور است،از مردم خواست: براي مقابله 
با ناهنجاري هاي اجتماعي هرگونه اطالعات و 
اخباري را در زمینه مسائل امنیتي و انتظامي به 

مرکز فوریت هاي پلیسي ١١۰ اعالم دارند .

نماینده شهرستان مبارکه در مجلس شورای 
اسالمی : 

با توجه به مشکالت معیشتی باید خدمات 
پزشکی به بهترین نحو انجام شود

دکتر صالحـی به صورت سـر از درمانـگاه تأمیـن اجتماعی 
مبارکـه بازدیـد کـرد و گفـت: بـا توجـه بـه وجـود صنایع 
مختلف در مبارکه و جمعیت زیاد شهرسـتان باید خدمات 
پزشـکی و درمانـی در درمانگاه تأمیـن اجتماعـی افزایش 
پیدا کنـد و خدمـات دیگر اضافـه شـود.به گـزارش پایگاه 
اطـالع  رسـانی دفتـر نماینـده شهرسـتان مبارکـه، دکتـر 
صالحـی به صـورت سـرزده از درمانـگاه تأمیـن اجتماعـی 
مبارکه بازدید کـرد و با مـردم، کارکنان و رئیـس درمانگاه 
بـه گفت وگـو پرداخت.رئیـس درمانـگاه تأمیـن اجتماعی 
مبارکـه گفـت: ایـن درمانـگاه متخصـص زنـان و اطفال و 
پزشـک عمومی، دندان پزشـک و آزمایشـگاه دارد؛ در حال 
پیگیری بـرای مجهـز کردن درمانـگاه به متخصص چشـم 
و دیابـت هم هسـتیم.وی بـا بیـان اینکه بـا اصـالح برخی 
قسـمت ها و اخـذ مجوزهـای ایمنـی پروانـه بهره بـرداری 
درمانگاه کـه تاریخ آن گذشـته بـود را اخذ کردیـم، اضافه 
کرد: امکانات و تجهیـزات فردی و دارویـی درمانگاه تأمین 
اجتماعـی مبارکه خوشـبختانه مناسـب اسـت و تـا قبل از 
شـیوع کرونـا روزی حـدود ۳۰۰ تـا ۴۰۰ بیمـار داشـتیم 
که تعـداد بیمـاران با توجـه به کرونـا کاهش چشـمگیری 
داشـت امـا ایـن چنـد روز رونـد افزایـش مراجعـه بیمـار 
را داریم.نماینـده شهرسـتان مبارکـه در مجلـس شـورای 
اسـالمی گفت: بـا توجه بـه مشـکالت معیشـتی در جامعه 
اسـتفاده مردم از درمانـگاه تأمیـن اجتماعـی افزایش پیدا 
کـرده اسـت و بایـد خدمـات پزشـکی بـه بهتریـن نحـو 
انجام شـود.دکتر صالحـی گفت: بـا توجه به وجـود صنایع 
مختلف در مبارکه و جمعیت زیاد شهرسـتان باید خدمات 
پزشـکی و درمانـی در درمانگاه تأمیـن اجتماعـی افزایش 

پیدا کنـد و خدمـات دیگـر اضافه شـود.

گلباران تمثال حضرت امام )ره(

به گـزارش روابـط عمومـی فرمانـداری مبارکـه ؛ در اولین 
روز از آغـاز ایـام اهلل دهـه فجـر بـا حضـور فرمانـدار، امـام 
جمعه ، برخی از مسـئوالن و دانـش آموزان و مـردم مومن 
و والیتمدار مبارکـه ، تمثال امام خمینی )ره(، سـردار دلها 
شـهید حاج قاسـم سـلیمانی وشـهید هسـته ای مهندس 
فخـری زاده، گلبـاران شـد. در ایـن مراسـم که هرسـاله با 
شـکوه و پرافتخـار در شهرسـتان برگـزار می شـود، مـردم 
ومسـئوالن در صفـوف منظم و منسـجم با نثار شـاخه های 
گل بـه تمثـال مطهـر امـام راحـل ره، یاد امـام و شـهدای 
انقالب را گرامی داشـته و بـا آرمان های واالی امـام راحل) 
ره( و مقـام معظـم رهبـری تجدید بیعـت کردنـد. گفتنی 
اسـت ایـن مراسـم بـا رعایـت پروتـکل هـای بهداشـتی 

برگزارشـد.

خبر وی ژهخبر ویژه

گرامیداشت "فجر فاطمی" با  بیش از ۱3۰ عنوان برنامه 
معاونت فرهنگی و سازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشی شهرداری اصفهان با برگزاری بیش از 
١۳۰ عنوان برنامه به استقبال گرامیداشت 

دهه فجر انقالب اسالمی می روند.
دبیر اجرایي ستاد ویژه برنامه هاي دهه فجر 
شــهرداری اصفهان با اعالم این خبر اظهار 
داشت: شهرداری اصفهان نهادی است که 
مخاطبان آن همه شهروندان با تمام سالیق 
و عالیق هستند که در واقع گستره بزرگی از 
ذی نفعان را شامل می شود لذا می توان گفت 
شهرداری بیشترین مخاطب را در میان تمام 
نهادها و دستگاه ها دارد که بر همین اساس، 
رکن اصلی برگزاری برنامه های گوناگون در 
مناسبت های فرهنگی و اجتماعی همچون 
دهه فجر و سایر مناسبت ها بوده که پشتیبانی 
و بسترسازی برگزاری هر رویدادی در سطح 

شهر بر عهده شهرداری است.
امیرحسین ستوده فر با اشاره به وظیفه این 
نهاد مبنی بر خدمات رسانی به شهروندان 
در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، عمرانی 
و خدمات شــهری افزود: برنامه ریزی برای 
گرامیداشت دهه فجر از دو ماه گذشته آغاز 
و جلســه ای با حضور نمایندگان شورای 
هماهنگی تبلیغات اســالمی، ســازمان 
زیباسازی، اداره ارتباطات و معاونت خدمات 
شــهری شــهرداری و همچنین معاونان 
فرهنگی مناطــق در معاونــت فرهنگی 

شهرداری اصفهان تشکیل شد.
وی با اشاره به آذین بندی شهر در دهه فجر 
به صورت ویژه ادامه داد: شعار و پوسترهای 
برنامه های دهه فجر طراحی و آماده شده و 

فضاسازی تبلیغاتی و اطالع رسانی گسترده ای 
از سوی اداره ارتباطات در سطح شهر انجام 
خواهد شد.رییس هماهنگی امور مناطق 
معاونت فرهنگــی شــهرداری اصفهان از 
تدارک برگزاری بیش از ١۳۰عنوان برنامه 
با ۵۰۰ اجرا در دهه فجر خبــر داد و گفت: 
این برنامه های فرهنگی، اجتماعی، هنری و 
ورزشی از ١٢ تا ٢٢ بهمن ماه از سوی سازمان 
فرهنگی اجتماعی ورزشی و ادارات فرهنگی 
اجتماعی مناطق ١۵گانه شهرداری در شهر 
اصفهان برگزار می شــود.وی تصریح کرد: 

به دلیل تقارن دهه فجر انقالب اســالمی 
و میالد حضرت زهــرا)س(، تالش کردیم 
رویکرد برنامه ها نشــاط آفرین باشــد و با 
توزیعی عادالنه در تمــام مناطق ١۵گانه و 
محالت شهر اصفهان و حتی حاشیه شهر 
با رعایت شیوه نامه های بهداشتی و  مدنظر 
قراردادن سالمت شهروندان به اجرای برنامه 
ها بپردازیم.ستوده فر "فجر فاطمی" و "ایران 
قوی" را از جمله شعارهای ویژه برنامه های 
دهه فجر امسال دانست و بیان کرد: شهرداری 
اصفهان در دهه فجر هر سال عالوه بر اجرای 

برنامه های گوناگون، فضاسازی میدان امام 
خمینی)ره( و تولید محصوالت فرهنگی و 
توزیع آنها در راهپیمایی ٢٢ بهمن را نیز بر 
عهده دارد که امســال نیز به شیوه دیگری 

انجام می شود.
وی با اشاره به برگزاری نمایش واره "شب های 
روشــن" ادامه داد: در این ویژه برنامه یک 
خیابان یا میدان اصلی در هر منطقه شــهر 
اصفهان انتخاب شــده و به  صورت متفاوت 
و خالقانه آذین بندی و چراغانی می شود و 
رویدادهای فرهنگی و هنری شامل سرود، 
پرفورمنس و خلق اثر از ســوی هنرمندان 
هنرهای تجســمی در این مکان ها اتفاق 
می افتد که با نمایش نور، صدا و تصویر همراه 
است و به شکلی برگزار می شود که شهروندان 
و خانواده ها در حال گذر و بدون تجمع از آنها 

استفاده کرده و لذت خواهند برد.
رییس هماهنگــی امور مناطق ســازمان 
فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان 
گفت: برنامه های هنری، مسابقات ورزشی، 
برگزاری جشن به مناسبت میالد حضرت 
زهرا)س( و روز مادر، مسابقات کتابخوانی 
و برنامه های ویژه نوجوانان و بانوان از دیگر 
برنامه های دهه فجر است که  امیدوارم در 
جشــن پیروزی انقالب اســالمی لحظات 
خوشی برای تمام شهروندان فراهم کنیم 
تا اندکی از اثرات روحی شیوع بیماری کرونا 

کاسته شود.
گفتنی اســت؛ عالقه مندان برای دریافت 
جدول برنامه های دهــه فجر می توانند به 

سایت esfahanfarhang.ir مراجعه کنند.

نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس 
شورای اسالمی گفت: کشاورزی و دامداری 
با توجه بــه تهیــه و تولیــد محصوالت و 
اشــتغال زایی از اهمیت زیــادی برخوردار 
است و پرداختن و استفاده از این فرصت در 
شهرســتان مبارکه با توجه به آمار بیکاری 
مهم اســت که پیگیری های الزم برای رفع 

مشکالت در این زمینه را انجام می دهم.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر نماینده 
شهرســتان مبارکه، اعضــای نظام صنفی 
کشــاورزی مبارکه با دکتر صالحی دیدار و 
در خصوص مسائل کشــاورزی شهرستان 

گفت وگو کردند.
دبیر نظام صنفی کشاورزی مبارکه با توضیح 
اینکه ٨۰۰ نفر از کشــاورزان شهرســتان 
مبارکه با اخذ پروانه بیمه می شوند، اظهار 
کرد: قرار اســت که اتاق اصناف کشاورزی 
تشکیل شود و اتحادیه های مختلف همچون 
دامداران، گلخانه داران، کشــاورزان و – در 
آن تشکیل خواهد شد که برای همه آن ها 
پروانه صادر می شود که با تشکیل این اتاق 

مشکالت زیادی از کشاورزان رفع می شود.
صدقی گفــت: در گذشــته کارگروهی با 
عنوان صنعت و کشاورزان وجود داشت که 
مشــکالت در این کارگروه مطرح و بخشی 
از آن رفع می شــد؛ کنتور های هوشــمند 
در گذشــته رایگان بود که در زمان حاضر 
هرکدام از آن ها ٢۵ میلیون تومان اســت 
در حالی که تسهیالتی در این زمینه برای 

کشاورزان برنامه ریزی نشده است.

وی افــزود: محصــوالت کشــاورزی 
قیمت گــذاری واحــدی ندارد، سیاســت 
قیمت گذاری واحد بر محصوالت کشاورزی 
باید اعمال شــود؛ توزیع کنونی نهاده های 
دامی به ضرر دامداران است و باید بر آن ها 
نظارت انجام شود.نماینده مردم شهرستان 
مبارکه در مجلس شــورای اسالمی گفت: 
کشاورزی و دامداری با توجه به تهیه و تولید 
محصوالت و اشتغال زایی  از اهمیت زیادی 

برخوردار است و پرداختن و استفاده از این 
فرصت در شهرستان مبارکه با توجه به آمار 
بیکاری مهم است که پیگیری های الزم برای 
رفع مشکالت در این زمینه را انجام می دهم.
دکتر صالحی اضافه کرد: برای کنتور  های 
هوشمند با آب منطقه ای صحبت کردم که 
باید تسهیالتی برای کشاورزان در نظر گرفته 
شــود؛ با توجه به پتانسیل خوب گلخانه ها 
برای اشتغال زایی باید این بخش را توسعه 

دهیم.
وی با بیان اینکه هویت گذاری دام و طیور 
حرکتی خوبی اســت که توســط وزارت 
کشاورزی در حال انجام است، تصریح کرد: 
مشــکالت کنونی عرضه نهاده های دامی 
به دلیل فعالیت همزمــان دو وزارت صمت 
و کشــاورزی در این زمینه است و واردات 
نهاده های دامی باید با وزارت کشــاورزی 

باشد.

دکتر صالحی در دیدار با اعضای نظام صنفی کشاورزی مبارکه:

توزیع کنونی نهاده های دامی به ضرر دامداران است 

فرارسیدن ایام والدت فاطمه زهرا)س( و روز زن 
و  آغاز دهه فجر انقالب اسالمی گرامی باد

روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر زیبا شهر

در اجرای تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند 16 
ماده 80 قانون اصالح موادی از قانون تشکیالت و وظایف شوراهای 
اسالمی کشور تعرفه عوارض محلی شهرداری زیباشهر به تصویب 
شورای اسالمی شهر و تایید استانداری اصفهان رسیده و از ابتدای 
سال 1400 اجرا می گردد .این اطالعیه به منزله اعالم قانونی و عمومی 
عوارض شهرزیبا شهر میباشد .ضمنا کلیه صفحات تعرفه در سایت 

شهرداری زیباشهر ثبت گردیده است .

شهروندان گرامی زیباشهر 

شهرداری وشورای اسالمی شهر زیباشهر
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12-رونوشت آگهی حصروراثت /م/الف1087627
آقای رضا مرادی خولنجانی فرزند ابراهیم دارای شماره شناسنامه 
۵۴١٩۵۴٧١٢۰ و بشرح دادخواســت مطروحه به کالسه پرونده 
١۵۵٦/٩٩ این شــورا درخواســت گواهی حصروراثــت نموده و 
چنین توضیح داده که شــادروان ابراهیم مرادی خولنجانی فرزند 
محمدحســن به شــماره شناســنامه ۵۴١٨٧۴٩۳١ و درتاریخ 
٩۵/۴/١٦ دراقامتــگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفتــه و ورثه 
حین الفــوت آن مرحــوم منحصراســت به ردیف هــای جدول 
ذیل :)١(رضا مــرادی خولنجانی بــه ش م۵۴١٩۵۴٧١٢۰ )٢(
مصطفــی مــرادی خولنجانــی بــه ش م۵۴١٩۵۴۴٧١۳٩ )۳(
اصغر مــرادی خولنجانــی بــه ش م۵۴١٨٧٧٧٢٨٩ )۴(فاطمه 
مرادی خولنجانــی بــه ش م۵۴١٩۴۳۵۴۰۳ )۵(زهــرا مرادی 
خولنجانی به ش م۵۴١٩۵٩٧٨۳٧ )٦(بتــول مرادی خولنجانی 
بــه ش م۵۴١٨٧٧٦١١٨ )٧(طاهــره مــرادی خولنجانی به ش 
م۵۴١٩٦۳٨۵٢۵  وهمگی فرزندان متوفی )٨(صغری غصنفرپور 

خولنجانی فرزند رضا به ش م۵۴١٨٧٧۴١٧ همسر متوفی
اینک باانجــام تشــریفات مقدماتی،درخواســت مزبوررایک نوبت 
آگهی مینمایدتاهرکســی اعتراضی 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
13-رونوشت آگهی حصروراثت /م/الف1087973

آقای رمضان جاللی آدرگانی فرزند رضا دارای شــماره شناســنامه 
۵۴١٩٢٦۵٦۳١ و بشــرح دادخواســت مطروحه به کالسه پرونده 
١۵۳۴/٩٩ این شورا درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان طیبه جاللی آدرگانی فرزند رضا به شماره 
شناســنامه ۵۴١٨٧١٩٢۵۴ و درتاریخ ٩٩/٨/١۴ دراقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به 
ردیف های جدول ذیل :)١( رمضان جاللی آدرگانی فرزند رضا به ش 

م۵۴١٩٢٦۵٦۳١ برادر متوفی 
اینک باانجــام تشــریفات مقدماتی،درخواســت مزبوررایک نوبت 
آگهی مینمایدتاهرکســی اعتراضی 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
14-رونوشت آگهی حصروراثت /م/الف1088038

خانم منیره شریفیان شــاه کوچکی فرزند محمد کریم دارای شماره 
شناسنامه ۵۴١٩٧٦۵٢٧٦ و بشــرح دادخواست مطروحه به کالسه 
پرونده ١۵٦۰/٩٩ این شورا درخواســت گواهی حصروراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شــادروان عبداله باقرزاده فرزند باقر به شماره 
شناسنامه ۵۴١٩٦٩۰٨١۰ و درتاریخ ٩٩/١١/١ دراقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به ردیف 
های جدول ذیل :)١(منیره شریفیان شاه کوچکی فرزند محمد کریم به 
ش م۵۴١٩٦٩۰٨١۰ همسر متوفی )٢(امین آغا مرتضوی دیزیچه فرزند 
سیدرضا به ش م۵۴١٨٨۵۰۴۵٨ مادر متوفی )۳(باقر باقرزاده دیزیچه 
فرزند حسن به ش م۵۴١٨٨۴٩۵٢٢ پدر متوفی )۴(عماد باقرزاده به 
ش م۵۴١۰۳٧۳٨۳٩ )۵(امیرحسین باقرزاده به ش م۵۴١۰١٩٩٢۵١  

وهمگی فرزندان متوفی
اینک باانجــام تشــریفات مقدماتی،درخواســت مزبوررایک نوبت 
آگهی مینمایدتاهرکســی اعتراضی 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
15-رونوشت آگهی حصروراثت /م/الف1088151

آقای اکبر رحیمی لنجی فرزند رضاقلی دارای شــماره شناســنامه 
۵۴١٩۰١۰۴٨٨ و بشــرح دادخواســت مطروحه به کالسه پرونده 
١۵۵٨/٩٩ این شورا درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان رضاقلی رحیمی فرزند عباس به شــماره 
شناسنامه ۵۴١٩٢٩۰٨٩٨ و درتاریخ ٩٨/٩/١ دراقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به ردیف 
های جدول ذیل :)١(عباس رحیمی لنجی به ش م۵۴١٩٦۵٦۵٨٢ )٢(

اکبر رحیمی لنجی به ش م۵۴١٩۰١۰۴٨٨ )۳(آیت اله رحیمی لنجی 
به ش م۵۴١٩۰١٢۰٩١ )۴(زهرا رحیمی لنجی به ش م١١١۰۰۵۰٧۴٧ 
)۵(مریم رحیمی لنجی به ش م۵۴١٩٧۳۴۵۵٩ )٦(کبری رحیمی 
لنجــی بــه ش م۵۴١٩٧٨۳۰١۰ )٧(رقیه رحیمــی لنجی به ش 
م۵۴١٩٩٧۰۵٩٧   وهمگی فرزندان متوفی )٨(نازبیگم شاه زمانی فرزند 

محمد به ش م١١۴۰١٢۰٩١۳ همسر متوفی
اینک باانجــام تشــریفات مقدماتی،درخواســت مزبوررایک نوبت 
آگهی مینمایدتاهرکســی اعتراضی 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
16-رونوشت آگهی حصروراثت /م/الف1088393

آقای قاسمعلی بخشائی قرق آقایی فرزند حسن دارای شماره شناسنامه 
١٢٨٦٨۰۳٦٩١ و بشــرح دادخواســت مطروحه به کالسه پرونده 
١۵٦٩/٩٩ این شورا درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان حسن بخشــائی قرق آقایی فرزند حاجی 
آقا به شــماره شناســنامه ١١٧۰٧٩٧۵٧١ و درتاریــخ ١١/٩٩/١۰ 
دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصراســت به ردیف های جدول ذیل :)١(قاسمعلی بخشائی قرق 
آقایی به ش م١٢٨٦٨۰۳٦٩١ )٢(مسعود بخشائی قرق آقایی به ش 
م١١٧۰١۰٧۰٦۰ )۳(مهرداد بخشائی قرق آقایی به ش م١١٧١۰٦۳٩۰ 
)۴(ناهید بخشــائی قرق آقایــی بــه ش م١٢٨٨٨۳٨١٢٢ وهمگی 
فرزندان متوفی )۵(شــهناز آرامی حیدرآبادی فرزنــد عبداله به ش 

م١٨١٧٧۵٨۳٧٦ همسر متوفی
اینک باانجــام تشــریفات مقدماتی،درخواســت مزبوررایک نوبت 
آگهی مینمایدتاهرکســی اعتراضی 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
17-رونوشت آگهی حصروراثت /م/الف1088398

آقای قاســم ایــزدی فرزنــد منوچهر دارای شــماره شناســنامه 
۵۴١٩٨۳٢۳٢١ و بشــرح دادخواســت مطروحه به کالسه پرونده 

١۵٦۵/٩٩ این شورا درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان منوچهر ایزدی فرزند بختیار به شماره شناسنامه 
۵۴١٩۴٨٩۳٦٨ و درتاریــخ ٩٧/۵/٢۰ دراقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به ردیف های 
جدول ذیل :)١(قاسم ایزدی به ش م۵۴١٩٨۳٢۳٢١ )٢(ابوالفضل ایزدی 
به ش م۵۴١٩٨۴٩۴۳٧ )۳(مرجان ایزدی به ش م١١٦۰١٢٨٨٢۰ )۴(

مریم ایزدی به ش م١١٦۰١٢٨٨۳٩  وهمگی فرزندان متوفی )۵(منتظر 
شکوهی زاده فرزند حسن به ش م١٢٨۰٢٧۳۴۴۵ همسر متوفی )٦(
فاطمه ثابتین دهنوی فرزند عزیزاله به ش م۵۴١٩۳٢۴۴٢١ مادر متوفی 

)٧(بختیار ایزدی فرزند حسین به ش م۵۴١٨٨٢٢٦۴۰ پدر متوفی
اینک باانجــام تشــریفات مقدماتی،درخواســت مزبوررایک نوبت 
آگهی مینمایدتاهرکســی اعتراضی 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
18-رونوشت آگهی حصروراثت /م/الف1088446

آقای هوشنگ ایران پور مبارکه فرزند عبدالخالق دارای شماره شناسنامه 
۵۴١٩۰٩۳٨٦۳ و بشــرح دادخواســت مطروحه به کالسه پرونده 
١۵٦٢/٩٩ این شورا درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان عبدالخالق ایرانپور مبارکه فرزند عبدالکریم به 
شماره شناسنامه ۵۴١٨٦٢۴٦۵٢ و درتاریخ ٩٢/۳/٨ دراقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به 
ردیف های جدول ذیل :)١(بهمن ایرانپور مبارکه به ش م۵۴١٨٦٦٧۰٨۴ 
)٢(هوشــنگ ایران پور مبارکه به ش م۵۴١٩۰٩۳٨٦۳ )۳(داریوش 
ایران پور مبارکه به ش م۵۴١٩١۰٧۵٧۰ )۴(پری ایرانپور مبارکه به ش 
م۵۴١٨٦٦٧۰٩٢ )۵(پروانه ایرانپور مبارکه به ش م۵۴١٩١٢٧۰۰٨  
وهمگی فرزندان متوفی )٦(جمیله صابری مبارکه فرزند ابراهیم به ش 

م۵۴١٨٦۵۳١۵٦ همسر متوفی
اینک باانجــام تشــریفات مقدماتی،درخواســت مزبوررایک نوبت 
آگهی مینمایدتاهرکســی اعتراضی 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
19-رونوشت آگهی حصروراثت /م/الف

آقای حسن نوری فرزند ایاز دارای شماره شناسنامه ۵۴١٩۰۳٢٧٨۳ 
و بشرح دادخواست مطروحه به کالســه پرونده ١۴٩۰/٩٩ این شورا 
درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
ایاز نوری لنجان نوکابادی فرزند علی اصغر به شــماره شناســنامه 
۵۴١٩۰۳۰۳٩١ و درتاریــخ ٩٩/١۰/۴ دراقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به ردیف های 
جدول ذیل :)١(حسن نوری به ش م۵۴١٩۰۳٢٧٨۳ )٢(حاجی قربانعلی 
نوری لنجان نوکابادی به ش م١٢٨٩۳۵٧۴٦۳ )۳(زهرا نوری لنجان 
نوکابادی به ش م١٢٨٩۳٢۳١٨٦ )۴(شهربانو نوری لنجان نوکابادی 
به ش م١٢٨٩۴۰٢٢۳١  وهمگی فرزندان متوفی )۵(عفت نوری لنجان 

فرزند عزیزاله به ش م۵۴١٩٢٩١١٧٧ همسر متوفی
اینک باانجــام تشــریفات مقدماتی،درخواســت مزبوررایک نوبت 
آگهی مینمایدتاهرکســی اعتراضی 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

20-رونوشت آگهی حصروراثت /م/الف1089576
خانم اســیه امیــری ســرارودی فرزنــد ابراهیــم   دارای شــماره 
شناسنامه۵۴١۰١۰۰١٦٦   بشــرح دادخواست مطروحه به کالسه 
پرونده ٩٩ /١۵٦١این شورا درخواســت گواهی حصروراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان ابراهیم امیری سرارودی  فرزند جواد    
به شماره شناسنامه ۵۴١٩٦۴٧۳٦٢  درتاریخ ٩٩/١۰/٢٧ دراقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست 
به ردیف های جدول ذیل :)١( اسیه امیری سرارودی فرزند متوفی ش 
م ۵۴١۰١۰۰١٦٦ )٢( اکرم شــفیعی پالرتگانی فرزند امامقلی ش م 
١١١١٧٦٧٧٩۳همسر متوفی   )۳(سلطان رمضانی فرزند حسین ش م 

١١١١۵١٩۵٦۰ مادر متوفی 
اینک باانجــام تشــریفات مقدماتی،درخواســت مزبوررایک نوبت 
آگهی مینمایدتاهرکســی اعتراضی 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
21-رونوشت آگهی حصروراثت /م/الف1089950

آقای خداداد هادی وینیچه فرزند حســین  دارای شماره شناسنامه  
۵۴١٩۳٩۵٩٢۴ بشرح دادخواســت مطروحه به کالسه پرونده ٩٩ 
/١۵٦۴این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان طاهره رجبی وینیچه فرزند علی اقا    به شماره شناسنامه 
۵۴١٩۰۳٧۵٦۴  درتاریخ ٨٧/٧/٩ دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به ردیف های جدول 
ذیل :)١( خداداد هادی وینیچه ش م ۵۴١٩۳٩۵٩٢۴ )٢(  مظفر هادی 
وینیچه ش م ۵۴١٩۵٢١۴٨٢فرزندان حسین و  متوفی و)۳( )۴(حسین 

هادی وینیچه فرزند فتح اله ش م ۵۴١٩۰۴١۳٦٧همسر متوفی 
اینک باانجــام تشــریفات مقدماتی،درخواســت مزبوررایک نوبت 
آگهی مینمایدتاهرکســی اعتراضی 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 
22-رونوشت آگهی حصروراثت /م/الف1089965

خانم زهرا لنجان دهنوی فرزند مشــتاقعلی   دارای شماره شناسنامه  
١٩۵۰۴۵۵٢٢١ بشرح دادخواســت مطروحه به کالسه پرونده ٩٩ 
/١۵٧۵این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان غالمعلی نصوحی دهنوی  فرزند مصطفی    به شماره 
شناسنامه  ۵۴١٩۵١٧١٨۳ درتاریخ ٩۵/٨/١۳ دراقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفتــه و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراســت به 
ردیف های جدول ذیل :)١( زهرا لنجانی دهنوی فرزند مشتاقعلی ش 
م ١٩۵۰۴۵۵٢٢١  همسر متوفی  )٢( گوهر نصوحی فرزند ابوالقاسم 
ش م ۵۴١٩٢۳۵٧۴۰مادر متوفی   و)۳(عاطفه  نصوحی دهنوی ش م 
۵۴١۰۰٢٩٦۵٨  )۴( ارزو نصوحی دهنوی ش م ۵۴١۰١٢۰۰٧٨ )۵( 

افروزنصوحی دهنوی ش م ۵۴١۰١٧٦۳٩١ همگی فرزندان متوفی

اینک باانجــام تشــریفات مقدماتی،درخواســت مزبوررایک نوبت 
آگهی مینمایدتاهرکســی اعتراضی 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
٢۳-رونوشت آگهی حصروراثت /م/الف١۰٩۰۰۰٢

آقای  احمد حسین پور مبارکه فرزند علی محمد  دارای شماره شناسنامه 
۵۴١٩۰٩٢١۴١  بشرح دادخواســت مطروحه به کالسه پرونده ٩٩ 
/١۵٧١این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان علی محمد حسین پور مبارکه فرزند کریم    به شماره 
شناسنامه  ۵۴١٩٦۴۰۵٨۵ درتاریخ ٧۳/۴/٢٦ دراقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به ردیف 
های جدول ذیل :)١(ایران حسین پور مبارکه ش م ۵۴١٩۰٧٨٨۴٨ )٢(
محمود حسین پور مبارکه ش م  ۵۴١٩۰٨٢٢۵١  )۳(  احمد حسین 
پور مبارکه ش م ۵۴١٩۰٩٢١۴١ )۴( کریم  حسین پور مبارکه ش م 
۵۴١٩۰٩۴۵١٧ )۵( زهرا  حسین پور مبارکه ش م ۵۴١٨٦٦٨٦٨۴ 
)٦( پوران حسین پور مبارکه ش م ۵۴١٩١۰٦۳١۰   )٧( حمید حسین 
پور مبارکه ش م ۵۴١٨٦٧١۵۳٧ همگی فرزندان متوفی و  )٨(ماه صنم 

ایرانپور مبارکه فرزند علی ش م ۵۴١٩۰۵٦۳۰۵ همسر متوفی
اینک باانجــام تشــریفات مقدماتی،درخواســت مزبوررایک نوبت 
آگهی مینمایدتاهرکســی اعتراضی 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

٢۴-رونوشت آگهی حصروراثت /م/الف١۰٩۰۰١١
خانم شیوا علیرضایی دیزیچه فرزند نصراله   دارای شماره شناسنامه  
۵۴١٩٧٢٧۳٢۳ بشرح دادخواســت مطروحه به کالسه پرونده ٩٩ 
/١۵٨۳این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان نصراله علیرضایی دیزیچه  فرزند محمود   به شماره 
شناسنامه   ۵۴١٩٢٨٩۴٩۰درتاریخ ٨٨/١٢/١۳ دراقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به ردیف 
های جدول ذیل :)١(میمنت علیرضایی دیزیچه ش م ۵۴١٩۳٧۴۳۵٨  
فرزند جعفرقلی همســر متوفــی  )٢( مهین تکه اکبر ابــادی   ش م 
۵۴١٩۳۰١٨٧٩٨ فرزنــد     همســر متوفــی  و)۳( ارزو  علیرضایی 
دیزیچــه ش م ١٢٧۰۴٩٦۰۴٢ )۴( حدیثه علیرضایی دیزیچه ش م 
۵۴١٩٩١٨٩١٩ )۵( شیواعلیرضایی دیزیچه ش م  ۵۴١٩٧٢٧۳٢۳ 
)٦( دیباعلیرضایی دیزیچه ش م ۵۴١٩٧۰١۳۰٨ )٧( حمیرا علیرضایی 
دیزیچــه ش م  ۵۴١٩۵٨١٦٩٨)٨( محمــد علیرضایی دیزیچه ش 
م  ۵۴١٩٨٧٢۵٩)٩( رویا علیرضایــی دیزیچه ش م ۵۴١٩٦٢۵٢٢٩ 

همگی فرزندان متوفی
اینک باانجــام تشــریفات مقدماتی،درخواســت مزبوررایک نوبت 
آگهی مینمایدتاهرکســی اعتراضی 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

سال شانزدهم/ شماره 727 / چهارشنبه  15  بهمن 1399

شهرداري کرکوند به استناد مجوز شــماره 99/376 مورخ 99/10/23 شورای 
محترم اسالمی درنظر دارد یک پالک زمین مسکونی متعلق به شهرداری واقع در 
محله سورچه پایین ، خیابان وحدت ، کوچه پیام را از طریق آگهی مزایده عمومی 
به فروش برساند. لذا ازکلیه متقاضیان دعوت می گردد جهت بازدید و تحویل 
پیشنهادات تاپایان وقت اداری مورخ 99/12/4  به سامانه  setadiran.ir مراجعه 

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

آدرس: شهرستان مبارکه ، شهر کرکوند ، شهرداري کرکوند
تلفاکس: 03152382626

»آگهي مزایده«

محمود کفعمی شهردار کرکوند 

شهرداري کرکوند به استناد مجوز شماره 99/334 مورخ 99/9/18 شورای محترم 
اسالمی درنظر دارد یک باب منزل مسکونی متعلق به شهرداری واقع در خیابان 
شهیدبهشتی ، محله سیاهبوم را از طریق آگهی مزایده عمومی به فروش برساند. 
لذا ازکلیه متقاضیان دعوت می گردد جهت بازدید و تحویل پیشنهادات تاپایان 
وقت اداری مورخ 99/12/4  به سامانه  setadiran.ir مراجعه و در مزایده شرکت 

نمایند.
)هزینه آگهي برعهده برنده مزایده  مي باشد.(

آدرس: شهرستان مبارکه ، شهر کرکوند ، شهرداري کرکوند
تلفاکس: 03152382626

»آگهي مزایده«

محمود کفعمی شهردار کرکوند 

با حضور نماینده یونیسف در ایران؛ 

بازیکده "جهش" ، پاتوق مادر و کودک و فرهنگسرای " آسمان" افتتاح شد
با حضــور رییس دفتر یونیســف در ایران، 
بازیکده جهش، پاتوق مادر و کودک آسمان 
در محله کمتــر برخــوردار محمودآباد و 
فرهنگسرای آســمان واقع در منطقه ١٢ 

شهرداری اصفهان افتتاح شد.  
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری 
اصفهــان، همزمان با آیین اعطای نشــان 
کاندیداتوری شهر دوستدار کودک یونیسف 
به اصفهان، از بازیکــده جهش و پاتوق مادر 
و کودک آسمان و همچنین فرهنگسرای 
آسمان همزمان با دهه فجر و میالد حضرت 
زهرا )س( و با حضور خانم مندیپ اوبرایان، 
نماینده یونیسف در ایران و رئیس کمیسیون 
فرهنگی و ورزشی شــورای اسالمی شهر 

اصفهان، بهره برداری شد.  
بازیکــده جهــش و پاتوق مــادر و کودک 
آسمان با اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیون تومان 
و در زمینی به مســاحت ۵۰۰ مترمربع و 

فرهنگسرای آســمان نیز با اعتباری بالغ بر 
١۰۰ میلیون تومان در محله محمود آباد به 

بهره برداری رسید. 
* رعایت عدالت اجتماعی در تخصیص 

امکانات برای کودکان
رییس کمیســیون فرهنگی،  اجتماعی و 
ورزشی شورای اسالمی شــهر اصفهان در 
حاشیه این مراسم با بیان اینکه امروز شاهد 
اعطای نشــان کاندیداتوری شهر دوستدار 
کودک برای اولین بار در کشور به اصفهان 
هستیم، اظهار کرد: اصفهان از دو سال پیش 
به عنوان پایلوت شهر دوستدار کودک انتخاب 
شد و در این دوسال تالش شد تا با توجه به 
شاخصه های یونیسف نشان شهر دوستدار 

کودک را دریافت کنیم.   
فریده روشن تصریح کرد: در محله محروم 
محمودآباد مکانی با عنوان مرکز خالقیت و 
مرکز بازی های فکری برای کودکان افتتاح 

شــد تا با رعایت عدالت اجتماعی، شــهر 
دوســتدار کودک برای همه کودکان شهر 
اصفهان باشد و کودکان این محله نیز بتوانند 
از امکانات و بازی های فکری، الکترونیکی و 

تحرکی استفاده کنند.
وی اضافه کرد: امیدوارم با دریافت این نشان 
برای شهر اصفهان بتوانیم در تمام محله ها و 
مناطق شهر اصفهان فضاهای بازی، فکری و 
ورزشی برای کودکان فراهم کنیم تا کودکان 
که آینده سازان شهرمان هستند بتوانند از این 
فضاها بهتر استفاده کرده و با پرورش فکری و 
روحی خود آینده بهتری را برای شهر رقم 
بزنند.رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: از 
تمام کسانی که طی این دوسال تالش کردند 
تا شهر اصفهان بتواند این نشان را دریافت کند 
و کودکان آن بتوانند مسیر رشد و بالندگی را 

طی کنند تشکر می کنم.

م/الف1088435 م/الف1088437



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

مسعود حسینی مبارکه 
تلفن:03136214266 

نمابر : 03152412559  
پیامگیر : 03152410696 

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

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

366
Email :mire_zaman@yahoo.com

پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله می فرمایند: »… یا فاطمه! لو ان کل نبی بعثه اهلل وکل ملک قربه شفعوا فی کل 
مبغض لک غاصب لک ما اخرجه اهلل من النار ابدا؛ )14( ای فاطمــه! اگر تمام پیامبرانی که خدا برانگیخته و تمام 
فرشتگانی که مقرب درگاه خود گردانده است، برای هر کینه توزی که حق تو را غصب نموده است، شفاعت کنند، 

هرگز خدا او را از آتش ]دوزخ[ خارج نمی سازد .«

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

دفتر اصفهان : خیابان پروین / مجتمع مطبوعاتی اصفهان / طبقه دوم / واحد 16

سال شانزدهم/ شماره 727 / چهارشنبه  15  بهمن 1399

قطعه ایثار گران و نام اوران دهسرخ جانباز 
اصغر قاراخانی را در آغوش کشید

میرزمان:اصغر قاراخانی جانباز ۳۵درصد اعصاب 
و روان که در دوران دفاع مقدس بعنوان بسیجی 
در جبهه های جنگ حضور داشت هفته گذشته 
پس از ۳۴ سال درد و رنج  به همرزمان شهیدش 
پیوست و در قطعه جدید التاسیس ایثارگران در 
کنار قبور شهدای جنگ تحمیلی شهر دهسرخ 

آرام گرفت.
برای این شــهید که در منطقه بعنوان ســمبل 
مظلومیت و بی آزاری و ساده زیستی مشهور بود با 
همت دوستان و همرزمانش مراسم فوق العاده ای 
برگزار شد که در نوع خود بی نظیر بود و با وجود 
محدودیت های کرونا همه اقشــار شهرستان و 
شهر های اطراف بنوعی خود را ملزم به شرکت 
در مراسم تشییع تدفین و ترحیم وی و بخصوص 
شرکت در مراســم هفتمین روز درگذشت می 

دانستند.
 در مراســم وی که مدیریت عالی شهرســتان 
مهندس هدایت ، شــهردار دهسرخ و مسئوالن 
ادارات و نهاد ها و اعضای شوراهای شهر و روستای 
سراسر شهرستان حضور داشتند یکی از همرزمان 
این جانباز طی سخنزانیی در خصوص وی گفت 
: بنده فقط مختصری درخصــوص جانباز۳۵/
اصغرقاراخانی فرزند  حاج آقامراد ازشهردهسرخ 

عرض می کنم 
ایشان درزمستان سال ١۳٦٢ازطریق بسیج دوره 
آموزش عمومی بســیج راطی نمودوپس ازآن 
عازم کردستان شدوحدودچهارماه درکردستان 
درگردان های پیاده مشغول مبارزه باگروه های 

کومله ودمکرات بود.
پس از باز گشت از کردستان درسال ١۳٦۳عازم 

مناطق عملیاتی جنوب کشور گردید ودر گروه 
توپخانه ١۵ خرداد مشغول خدمت شد.ودرنهایت 
درســال١۳٦۵ بر اثر موج انفجارمجــروح وبه 
درجه جانبازی نائل گردید )درحدود دوســال 
درمناطق جنگی جنوب حضور داشــت(پس از 
آن بادردورنج جانبازی زندگی راادامه دادوتاسال 
١۳٧١حتی به ســراغ بنیادجانبازان هم نرفته 
بودتااینکه مجروحیت وی براثرگذشــت زمان 
شــدت گرفت وباراهنمائی همرزمانش به بنیاد 
مراجعه وبرای وی پرونده تشکیل داده شدودرطول 
این ســالها به دفعات دربیمارستانهای اصفهان 
ونجف آباد بارها بستری شد.و۳۴سال بادردورنج 
جانبازی دست وپنجه نرم کردآماهیچ موقع لب به 
اعتراض نگشودوخودراطلبکارانقالب نمی دانست 

بارهامیگفت من درمقابل شهداکاری نکردم

نعمت الهی ضمن تشکر از مهندس ایرجی شهردار 
دهسرخ بخاطر اختصاص قطعه ای بنام ایثارگران 
در گلستان شهدای دهسرخ خواستار توجه جدی 
مسئوالن به مسائل و مشکالت جانبازان بی ادعای 

جنگ تحمیلی شد و افزود اگر اینان نبودند امروز 
ارامش و امنیتی هم نبود 

گفتنی است ابتکار اختصاص قطعه ایثارگران از 
سوی شهرداری و اهالی دهسرخ می تواند بعنوان 

الگویی در سایر نقاط برای حل معضل محدودیت 
های دفن جانبازان ایثارگران و خانواده شهدایی 
که اصرار دارند در جوار شهدایشان باشند مد نظر 

قرار بگیرد.

 آگهی  مناقصه )نوبت دوم( 

 کیخسرو ایرجی - شهردار دهسرخ

دستگاه مناقصه گزار: شهرداری دهسرخ 

عنوان پروژه
اعتبار اولیه

)ریال(

مدت
انجام کار

مبلغ تضمین 
شرکت در 

مناقصه)ریال(

عملیات اجرای پروژه ورودی و خروجی اصلی 
شهر دهسرخ

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

61،000،000،000ماه20،000،000،000

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

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

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

مبارکه
محل دریافت اسناد مناقصه: 

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

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

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

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

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

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

م الف: 1085090ضمناً هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد .                                                        

 قطعه جانبازان و ایثارگران 

شهر دهسرخ


