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4هزار دا نش آموز محروم از 
آموزش مجازی بهره مند شدند

دکتر پروین صالحی نماینده مبارکه:

وزارت بهداشت ضمن واردات واکسن از کشورهای 
مطمئن، باید از واکسن داخلی حمایت کند

کمک مؤمنانه ۶۰ میلیاردی کمیته امداد اصفهان به نیازمندان

  محدودیت سفرها بین کشورها باید به طور جدی رعایت شود
عضو کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس گفت: وزارت 
بهداشــت بایــد ضمــن واردات واکســن از کشــورهای 
مطمئن، از شرکت های تولید واکســن در داخل کشور هم 
حمایت همه جانبه کند؛ مســائل قرنطینــه و محدودیت 
 ســفرها بین کشــورها باید به طــور جدی رعایت شــود
به گزارش پایگاه اطالع رســانی دفتر نماینده شهرســتان 
مبارکه، دکتر صالحــی در گفت وگو با خبرگزاری ایســنا 
در خصوص مطالبه مردم مبنی بر واکسیناســیون هرچه 
سریع تر و اینکه چه برنامه ای به منظور دخیل کردن بخش 
خصوصی برای واردات واکسن وجود دارد، اظهار کرد: متولی 
اصلی واردات واکســن وزارت بهداشت و درمان است و این 
وزارتخانه هم اکنون بر واردات واکســن کرونا از کشورهای 
مطمئن نظارت می کند و تاکنون دوزهایی از واکســن وارد 

کشور شده است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی 
درباره وضعیت تولید واکســن در داخل کشور، گفت: چند 
شرکت واکسن سازی در حال آزمایش های بالینی هستند 
که یکی از این شرکت ها تا اسفندماه قول تولید انبوه واکسن 
را داده اند و مطمئن ترین و بهترین کار این است که به تولید 

داخلی امیدوار باشیم تا هر چه زودتر مراحل ساخت واکسن 
کرونا طی شود و به تولید انبوه برسد.

وی تصریح کرد: وزارت بهداشت باید ضمن واردات واکسن 
از کشــورهای مجاز و مطمئن از شرکت های تولید واکسن 
در داخل نیز حمایت همه جانبــه کند تا مطالبه مردم برای 
واکسیناسیون عمومی هر چه زودتر محقق شود؛ البته باید به 
این نکته توجه کنیم که کرونا درمان قطعی ندارد و بهترین 
راه مقابله با آن پیشگیری است و اگر رفتارهای ساده را رعایت 

کنیم زنجیره انتقال ویروس قطع می شود.
نماینده مردم مبارکه در مجلس درباره نقش بخش خصوص 
در واردات واکسن، گفت: با توجه به اینکه در مقطعی درباره 
واردات واکسن، در کشور چندصدایی وجود داشت اگر یک 
سازمان متصدی واردات باشد و این واردات دست چند نهاد 
نباشد کار مطمئن تر و بهتر انجام خواهد شد همان طور که 

هم اکنون وزارت بهداشت این وظیفه را بر عهده دارد.
وی با بیان اینکه باید نظارت بیشــتری بر مرزهای کشــور 
صورت گیرد، خاطرنشان کرد:  مسائل قرنطینه و محدودیت 
سفرها بین کشــورها باید به طور جدی رعایت شود و این 
موضوع را بــا وزارت امور خارجه مطــرح خواهیم کرد تا از 

ترددهای غیرضروری جلوگیری شود.

پرداخت حقوق بدون درج 
اطالعات درآمدی در سامانه 

دستمزد غیرقانونی شد

استخدام ۲ هزار فرزند 
خانواده ایثارگر در 
شهرداری های کشور

 ادامه چالش تامین 
نهاده های دامی؛ اینبار 

ُکندی حمل و نقل

44۶

مدیرعامل فوالد مبارکه خبر داد:

 کمک به تأمین مالی پروژه های کشور  با 
تأسیس چهارمین هلدینگ فوالد مبارکه
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آغاز اجرای طرح 
استقبال  از بهار در 
مبارکه

یادواره شهیدآبروی 
محله در مبارکه 

برگزار شد

8

WWW.MIREZAMAN.IR هفته نامه خبری تحلیلی استان اصفهان SMS:3000795700009903   March   2020سال شانزدهم / شماره 731 / چهارشنبه  13  اسفند 1399 / 19  رجب  1442 / 03  مارس 2021/ 8 صفحه / 1000 تومان



اریان۲

اصفهان -ایرنا- نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه 
اصفهان گفت: کادر پزشکی و پرستاری کشورمان در 
مقابله، کنترل و درمان بیماران مبتال به کووید-۱۹ 
عملکرد بهتری در مقایسه با بسیاری کشورهای مدعی 
جهان داشــتند.به گزارش ایرنا، آیت اهلل سید یوسف 
طباطبایی نژاد در خطبه های نماز جمعه اصفهان در 
مصالی این شهر افزود: این قشر فداکار در یک سال 
اخیر و همزمان با شیوع ویروس کرونا با فعالیت خوب 
خود خیلی زحمت کشیدند و شمار قابل توجهی از 

هموطنان با فعالیت آنان از مرگ نجات یافتند.
وی اضافه کرد: کشــورمان نســبت به بســیاری از 
کشورهای دیگر عملکرد بســیار بهتری داشت و بی 
انصافی است که این فعالیت ها و عملکرد مثبت دیده 
نشود.امام جمعه اصفهان خاطرنشــان کرد: برخی 
کشــورهای مدعی مانند آمریکا و انگلیس با وجود 
ادعای بسیار در حوزه درمان و کنترل بیماری عملکرد 
بدی داشتند و تعداد کشته شدگان آنها از هم این امر 
حکایت دارد.آیت اهلل طباطبایی نژاد با اشاره به برخی 
انتقادها درباره اجازه ندادن برای ورود واکسن آمریکایی 
و انگلیسی به کشور گفت: دستور جلوگیری از ورود 
واکسن آمریکایی به ایران از سوی رهبر معظم انقالب 
فرمایش مردانه و بزرگی بود و نشان داد که ما نباید به 
آن کشورها اطمینان داشته باشیم و منتقدان از همین 

فرمایش آقا، داغ بر دل دارند.امام جمعه اصفهان افزود: 
جلوگیری از ورود واکسن آمریکایی به ایران سبب زدن 
ضربه محکم به آنان شد و حتی بازار آنها را به زمین زد 
زیرا آنها به رغم اینکه نمی توانستند نیاز خودشان را تولید 
کنند قصد صدور واکسن به دیگر کشورها از جمله ایران 
داشتند.نماینده ولی فقیه در استان خاطرنشان کرد: 
باید از وزیر بهداشــت درمان و آموزش پزشکی دکتر 
سعید نمکی تشــکر کرد زیرا او مانند پدری دلسوز 

نگران حتی یک ابتال و یک مرگ و میر در کشور بوده 
است و این دغدغه و تالش او و زیر مجموعه وزارت خانه 
همچنان ادامه دارد.وی با بیان اینکه به دلیل مشکالت 
اقتصادی، مردم نیازمنــدان را در یابند تصریح کرد: 
به عید نوروز نزدیک می شــویم و پسندیده است که 
شهروندان با محوریت مساجد به یاری نیازمندان، فقرا 
و به ویژه فرزندان آنان بشتابند.آیت اهلل طباطبایی نژاد 
اضافه کرد: این کمک باید به شــکل آبرومندانه برای 

نیازمندان انجام گیرد و الزم است که ائمه جمعه و ائمه 
جماعات این نکات را به طور دائم به مخاطبان برسانند.

امام جمعه اصفهان با اشاره به تشکیل جلسه مجلس 
خبرگان رهبری افزود: این اجــالس که همواره به 
صورت سه روز برگزار می شد امسال به دلیل شیوع 
ویروس کرونا به صورت نیم روزه برگزار شد اما محتوای 
خوبی داشــت و جلســات مرتبط و انتخابات هیات 
رییسه در آن انجام شد.وی گفت: رهبر معظم انقالب 
در این اجالس بر وحدت مردم و همچنین هماهنگی 
و همــکاری دولت و مجلس تاکیــد کردند.آیت اهلل 
طباطبایی نژاد ادامه داد: بر اساس فرمایش رهبر معظم 
انقالب، مسووالن آژانس بین المللی انرژی اتمی باید 
از راه دور بر فعالیت های هسته ای کشورمان نظارت 
کنند و اینکه بخواهند به صورت حضوری در همه جا 
حاضر شوند ممنوع شــده است.امام جمعه اصفهان 
خاطرنشان کرد: بدقولی از ســوی آنان در سال های 
گذشته رقم خورد و به ما نشــان داد که نمی توان به 
آمریکا و کشورهای غربی اعتماد داشت با وجودی که 
ما بر تعهدات خود پایبند بودیم اما آنها با افزایش تحریم 

ها بدعهدی خود را نشان دادند.
وی اظهار داشت: بر اساس فرمایش های رهبر معظم 
انقالب  تا تحریم ها به صورت کامل برداشته و پول ها 

عودت داده نشود هیچ مذاکره ای انجام نمی شود.

حجت االسالم صالحی گفت: گسترش دوچرخه سواری 
در بین زنان و دختران بدون رعایت موازین شرعی در 
سطح جامعه باعث ایجاد ناهنجاری هایی شده و تقابل ضد 
ارزش ها را با اعتقادات در جامعه ایجاد کرده است، که تبیین 

بایدهاو نبایدهای آن ضرورت دارد.
به گزارش روابط عمومی دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان، 
حجت االسالم  امیر صالحی، کارشناس فقه و احکام دفتر 
تبلیغات اسالمی اصفهان در گفت و گویی اظهار داشت: 
گسترش دوچرخه سواری در بین زنان و دختران بدون 
رعایت موازین شرعی باعث ایجاد ناهنجاری ها و تقابل ضد 

ارزش ها با اعتقادات در جامعه شده است.
وی بیان کرد: در این عرصه متأسفانه بهانه هایی بدین 
مضمون که برخی از مراجع عظام، دوچرخه سواری بانوان 
را بالاشکال دانسته اند، به صورت مغلطه و فرافکنی در حال 

ترویج و صحه بر امر بی بندوباری ناشی از آن است.
این کارشناس تصریح کرد:  با بزرگ تر شدن جوامع و 
شهرها و مهاجرت افراد از روستاها به شهر و صنعتی شدن 
جوامع، یکی از معضالت بزرگ  کالن شهرهایی چون 
اصفهان، افزایش آلودگی هوای متأثر از افزایش جمعیت 
و به تبع افزایش وسایل نقلیه شخصی و عمومی است، 
همچنین کاهش ساعت ورزش در بین خانواده باعث بروز 
بیماری هایی شده، اما در این میان راهکاری که از سوی 
مسئولین شهری و کشوری برای رفع مشکالت ناشی از 
کاهش ورزش و افزایش آلودگی هوا به مردم ارائه شده 
است، به عنوان نمونه، افزایش عالقه مندی مردم به امر 
دوچرخه سواری است که هم تأمین کننده  ساعت ورزش و 

هم موجب کاهش آلودگی هوا است.
وی افزود: در اصفهان نیز  دوچرخه سواری در سطح شهر 
در سال های اخیر رونق پیداکرده، ولی مشکلی که به وجود 
آمده، چون دیگر مسائل اجتماعی عدم قرار دادن پیوست 
فرهنگی متناسب با این طرح ها است، عدم توجه به مسائل 
شرعی در این بخش نیز در این عرصه مطرح می شود.حجت 
االسالم صالحی عنوان کرد: گسترش دوچرخه سواری در 
بین زنان و دختران بدون رعایت موازین شرعی در سطح 

جامعه باعث ایجاد ناهنجاری هایی شده و تقابل ضد ارزش ها 
را با اعتقادات در جامعه ایجاد کرده است،وی ادامه داد:  در 
این عرصه متأسفانه بهانه هایی بدین مضمون که برخی از 
مراجع عظام دوچرخه سواری بانوان را بالاشکال دانسته اند، 
به صورت مغلطه و فرافکنی در حال ترویج و صحه بر امر بند و 
باری ناشی از آن است. این کارشناس تخصصی بیان داشت: 
خالق انسان خداوند منان تمام نیازهای انسان را بهتر می داند 
و برای رشد و کمال وی دستوراتی را بیان کرده است که 
تمامی آن ها فوایدش عاید شخص انسان می شود، از جمله 
اینکه سفارش به حفظ حجاب و پوشش در برابر نامحرمان  
و مراقبت از دیدگان و عفت نموده؛ حجاب باعث مصونیت 
بانوان ونیز تداوم زینت و زیبایی آن ها  می شود.در آیه ۳۲ 
و ۳۳ سوره احزاب به زنان پیغمبر اکرم)ص( توصیه هایی 
می کند و در ادامه می فرماید: )وََقْرَن فِی بُیوتُِکنَّ واَلَ تََبرَّْجَن 
تََبرَُّج الَْجاِهلِیةِ(؛ »شما در خانه هایتان بمانید و مثل جاهلیت 
نخستین زینت هایتان را آشکار نکنید.« واژه »قرن« به 
معنای وقار، سنگینی و متانت است و در اینجا کنایه از 
قرار گرفتن داخل خانه است.وی ابراز کرد: واژه »تبرج« به 
معنای »آشکار کردن« است و مقصود از »جاهلیت اول« 
همان جاهلیت قبل از اسالم است، قبل از اسالم که دوران 
»جاهلیت« بوده، زنان زیورها و زینت های خودشان را آشکار 
می کردند و حجاب مناسبی نداشتند، ازاین رو قرآن به زنان 
پیامبر توصیه می کند که همچون زنان جاهلیت رفتار نکنید 
و اهل آشکار کردن زیورها، تفاخر، خودنمایی و... نباشید.
حجت االسالم صالحی خاطرنشان کرد:  به عبارت دیگر به 
زنان توصیه می کند که زینت ها را برای شوهرهای خودتان 
نگه دارید و خودتان را از نامحرمان بپوشانید.وی اذعان کرد: 
جالب این است که در آن آیه می فرماید:)الَْجاِهلِیَِّة اْلُولَی( 
مفسران از این تعبیر استفاده کرده اند که جاهلیت دیگری 
هم در راه است، »جاهلیت اول«، جاهلیت قبل از بعثت 
پیامبر اسالم بوده که با ظهور اسالم برچیده شد و شاید 
»جاهلیت دوم« زمان هایی مثل آخرالزمان باشد، که گاهی 
نشانه های آن را امروزه می بینیم که همان عادات جاهلیت 

در برخی از کشورها و در برخی فرهنگ ها زنده شده است.

این کارشناس دینی با بیان اینکه به عنوان مثال »زن« 
کاالیی برای سرمایه داران شده، گفت: اینکه به نام آزادی، 
زن به کاالی تبلیغاتی تبدیل شده برای هیچ کس پوشیده 
نیست و هم چنین فرهنگ برهنگی در دنیا ترویج می شود و 
آن ها همان ویژگی هایی است که در فرهنگ جاهلیت عرب 
وجود داشت که دوباره به نوع دیگر و با آب و رنگ جدیدی 
امروزه در برخی از جوامع هویدا شده و روزبه روز شأن و 

منزلت زن را پایین می آورند .
وی افزود: در حقیقت قرآن هشدار می دهد مواظب باشید 
که خانم ها گرفتار، همان جاهلیت نشوند، ولو بانام نوین!؛ 
یکی از مصادیقی که بعضی از افراد دنبال ترویج آن هستند 
دوچرخه سواری بانوان در مآل عام و در انظار عمومی است، 

دراین باره فتوای مراجع معظم تقلید این چنین است:
مرحوم آیت اهلل تبریزی می فرمایند: دوچرخه سواری و 
موتورسواری بانوان موجب جلب نظر مردان و به فساد 
کشیده شدن اجتماع است و منافی با عّفت بانوان است، و 

الزم است ترک شود.
مرحوم آیت اهلل العظمی بهجت در جواب این سؤال که آیا 
زنان می توانند در مالء عام دوچرخه سواری و اسب سواری 
کنند می فرمایند: هر چه زمینه ساز فساد است، حرام است.

به سؤالی که از حضرت آیت اهلل مکارم شیرازی در این مورد 
شده و به جواب معظم له توجه بفرمایید: 

حکم دوچرخه سواری و موتورسواری خواهران با مانتو در 
سطح شهر، با توّجه به آثار و تبعات سوء اجتماعی و اخالقی 
آن، چیست؟ جواب: با توّجه به پیامدهای سوئی که این گونه 
امور دارد، الزم است از آن پرهیز شود. و به وسوسه هایی که 

این وآن می کنند توّجه نکنند.
آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی به سؤالی در مورد 

دوچرخه سواری این گونه پاسخ داده است: 
سؤال: مستدعی است نظر مبارک خویش را در مورد 
ورزش های بانوان از قبیل- دوچرخه سواری اسب سواری، 
قایقرانی و دومیدانی در اماکن و معابر عمومی بیان فرمایید. 
در ضمن بفرمایید تماشای این نوع برنامه ها از تلویزیون چه 
حکمی دارد؟ جواب: اجراء این گونه برنامه های خالف عّفت 

و غیرت و سنن و تعالیم اسالمی به اسم ورزش در اماکن و 
معابر عمومی عالوه بر آنکه نمایش و جلوه دادن مفاتن بدن 
بانوان به مردان اجنبی است مستلزم ترویج فحشاء و منکرات 
و مفاسد عظیمه است و تماشای این برنامه ها و تشویق و 
ترغیب به آن ها حرام است خداوند متعال جامعه اسالمی ما 
را که در عصر حاضر پرچم اسالم و حاکمیت احکام اسالم 
را در دنیا به اهتزاز درآورده و مسلمانان را سربلند و عزیز 
قرار داده ازاین گونه خطرات که موجب تشویش اذهان و 

خدشه دار شدن شخصیت اسالمی ما است حفظ فرماید.
آیت اهلل العظمی سیستانی می فرمایند:کارهایی که موجب 
مفسده ی اجتماعی باشد یا خالف رعایت عفاف باشد، 

جایز نیست.
 فتوای مقام معظم رهبری این چنین است،

حکم شرعی دوچرخه سواری و اسب سواری دختران در 
انظار عمومی چیست؟

در فرض سؤال در مجامع عمومی و نیز در جایی که در 
معرض دید نامحرم است، جایز نیست.

وی در باب نتیجه گیری این بحث اظهار داشت:  آنچه در 
اینجا بیان شد منافاتی با تفریح و ورزش و نشاط بانوان 
جامعه ایرانی، اسالمی ما ندارد به طور حتم همان طور 
که تأکید مراجع معظم و مخصوصاً مقام معظم رهبری 
هست تفریح ،ورزش و نشاط زن ایرانی باید با حفظ شأن 
و جایگاه و شخصیت او باشد، مسلماً بانوان ما نیاز دارند 
در مکان هایی که مختص به آن هاست در کمال امنیت و 
آرامش ورزش کنند، دوچرخه سوار شوند و نشاط داشته 
باشند، تعجب است از افرادی که در عوض آن که در فکر 
فراهم کردن بستر مناسب و اختصاصی تفریح و ورزش 
بانوان باشند به فکر ترویج بی بندوباری و ابتذال و انحراف 
جوانان هستند.وی در پایان گفت: این افراد، اختالط دختر 
و پسر و موسیقی و فرهنگ ابتذال غرب را ترویج می دهند و 
به اسم آزادی جوانان عزیز جامعه ما را اسیر شهوت می کنند، 
اسالم می خواهد زن عفیف و با حیا  باشد و در سایه عفت و 
حیا رشد کند، نشاط داشته باشد و به درجات واالی علم و 

معنویت دست یابد. 

مدیرعامل ســازمان میادین میوه تره بار و ساماندهی 
مشاغل شهری شــهرداری اصفهان گفت: به مناسبت 
والدت حضرت علی )ع( و تا ۱۲ اسفندماه، ۲۳ قلم کاال 
در فروشگاه های کوثر تا ســقف ۳4 درصد تخفیف به 

فروش می رسد. 
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، 
محمد مجیری با اشــاره به تخفیف های ویژه والدت 
حضرت علی )ع( در فروشــگاه های کوثر شهر اصفهان 
اظهار کرد: این طرح شــامل ۲۳ قلم کاال در گروه های 
مختلف اســت که با تخفیف بین ۱5 تا ۳4 درصدی به 

دست شهروندان می رسد. 
وی ادامه داد: این طرح از چهارشنبه ششم اسفند آغاز 
شده و تا ۱۲ اسفند در ۱5 فروشگاه کوثر شهر اصفهان 
اجرا می شود. مدیرعامل ســازمان میادین میوه تره بار 
و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان با بیان 
اینکه بازار گل و گیاه همدانیان نیز در آستانه عید نوروز 
و با توجه به اســتقبال مردم از گل و گیاهان به صورت 
ویژه به شهروندان خدمات رسانی می کند، اظهار کرد: 
این خدمات رســانی با رعایت کامل دستورالعمل های 

بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی است.
وی از آمادگی بازار گیاهان دارویی شــهر اصفهان برای 
فروش و ارائه خدمات به شهروندان خبر داد و گفت: با توجه 
به شیوع برخی بیماری ها استفاده مردم از گیاهان دارویی 
نیز با استقبال بیشــتری روبرو است. با توجه به نظارت 

بازرسان بر قیمت گذاری در بازارهای شهرداری، نرخ های 
بازار گل و گیاه و گیاهان دارویی از سطح شهر کمتر است.

مجیری به اجرای پروژه های عمرانی و خدماتی مختلف در 
سازمان هم اشاره و تصریح کرد: یکی از این طرح ها ادامه 
بازسازی مجموعه ورزشی غدیر در باغ غدیر شهر اصفهان 
است که نهایتا تا پایان سال جاری تکمیل شده و در اختیار 
مردم قرار می گیرد. در این مجموعه چهار میلیارد و 600 
میلیون تومان هزینه شده اســت.وی با بیان اینکه این 
مجموعه دارای چمن مصنوعی، هارد کورت، زمین تنیس، 
والیبال و استخر است، گفت: همچنین مجموعه بدنسازی 

بانوان و آقایان نیز بازسازی کامل شده است. 
  56 غرفه و 9300 مترمربع به میدان مرکزی 

میوه و تره بار افزوده می شود
مدیرعامل ســازمان میادین میوه تره بار و ساماندهی 
مشاغل شهری شهرداری اصفهان افزود: یکی دیگر از 
طرح ها اجرای تاالر ۲5 میدان مرکزی میوه و تره بار شهر 
اصفهان است که با اعتبار ۱8 میلیارد تومان ساخته شده 
و تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱400 بهره برداری خواهد 
شد.  وی افزود: با اجرای این طرح 4500 مترمربعی ۲8 
غرفه به تعداد غرفه های میــدان مرکزی میوه و تره بار 
افزوده می شود.مجیری از ساخت تاالر ۲4 میدان مرکزی 
میوه و تره بار در متراژ 4800 مترمربع خبر داد و گفت: این 
تاالر نیز با اعتبار ۲۲ میلیارد تومان در حال احداث است 
که با ساخت آن ۲8 غرفه دیگر به میدان اضافه خواهد شد. 

    بازار گل و گیاه همدانیان و ارغوان در خدمت 
اقتصاد کشت و کار

وی با اشاره به اینکه سالن گل سرشاخه و سالن کود و سم 
در بازار ارغوان تا پایان ســال جاری تکمیل و با محوطه 
سازی آن در اردیبهشــت ۱400 بهره برداری خواهد 
شد، گفت: این بازار قرار نیست جایگزین بازار گل و گیاه 
همدانیان شود بلکه با توجه به استقبال مردم از چنین 
بازارهایــی و نیز ظرفیت باالی کشــت و پرورش گل و 
گیاه در شهر اصفهان، هر دو بازار در اختیار شهروندان 

خواهد بود. 
   ایجاد نیروگاه خورشیدی 260 کیلوواتی 

مدیرعامل ســازمان میادین میوه تره بار و ساماندهی 
مشاغل شــهری شــهرداری اصفهان از ایجاد نیروگاه 
خورشیدی روی سقف تاالر ۲5 میدان مرکزی میوه و 
تره بار گفت و افزود: این نیــروگاه دارای ظرفیت تولید 
۲60 کیلووات انرژی است که تا پایان سال جاری بهره 
برداری می شود.وی ادامه داد: درصدد هستیم این کار 
بر روی سقف سایر ســالن های میدان هم اجرا شود تا 
مجموعا به ظرفیت تولید شش مگاواتی برق در میدان 
دست پیدا کنیم.  مجیری با اشاره به اینکه فروشگاه کوثر 
سپاهان شــهر نیز از متراژ ۹00 مترمربعی با همکاری 
شهرداری منطقه 5 به فضایی دو هزار مترمربعی توسعه 
خواهد یافت، اظهار کرد: این طرح نیز در ســال ۱400 
آماده استفاده و بهره برداری خواهد بود. وی بیان کرد: 

همچنین فروشــگاه کوثر ۱۱ نیز در سال های قبل در 
زمینی با کاربری کشاورزی راه اندازی شده است که به 
همین علت هم دچار نشست فونداسیون شده بود که با 

عملیات زهکشی به دنبال ترمیم این فروشگاه هستیم.
    دست فروشان شهر ساماندهی می شوند 

مدیرعامل ســازمان میادین میوه تره بار و ساماندهی 
مشاغل شهری شهرداری اصفهان با اشاره به ساماندهی 
و اصالح ساختار جمعه بازار بعثت اظهار کرد: این فضا که 
سال ها مورد استفاده بود، در شأن مردم شهر اصفهان نبود 
از همین رو اقدام به بازسازی بازار با ایجاد غرفه و مسقف 
کردن فضا کردیم تا بعد از رفع شــرایط کرونایی مورد 

استفاده دست فروشان و مردم قرار گیرد. 
وی با اشاره به اینکه یکی از دغدغه های مردم، استانداری 
و سازمان دامپزشکی اصفهان در ســال های گذشته 
ذبح پرنــدگان در برخی خیابان های شــهر همچون 
ســبزه میدان، خیابان حکیم نظامی، ولیعصر و عطار 
نیشابوری بود، گفت: این اقدام مشکالتی مانند آلودگی 
بصری و خطر انتقال بیماری های مشترک بین انسان 
و پرندگان را ایجــاد کرده بود، که اخیــرا با احداث ۲0 
واحد صنفی بــه عنوان مکانــی برای ذبح شــرعی و 
 بهداشــتی پرندگان، این نگرانی برطرف خواهد شــد. 
    ساخت مجتمع ذبح پرندگان در اتوبان شهید 

اردستانی
مجیری مکان مجتمع پرندگان ذبحی شهر اصفهان را 
در ابتدای اتوبان شهید اردستانی عنوان و تصریح کرد: در 
این مکان ماموران بهداشتی حضور دارند و فرآیند ذبح به 
صورت شرعی و با رعایت بهداشت به دور از چشم مردم 
انجام خواهد شد. وی افزود: بعد از انتقال واحدهای صنفی 
در سطح شهر به این مجتمع، واحدها براساس بند ۲0 
ماده 55 قانون شهرداری تعطیل خواهد شد که این کار 

هم بر اساس ابالغیه بند ۲0 اجرایی است.

کارشناس فقه و احکام دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان بررسی کرد:
پیامدهای اخالقی و اجتماعی دوچرخه سواری بانوان در انظار عمومی

امام جمعه اصفهان:

کادر پزشکی ایران عملکرد بهتری نسبت به کشورهای مدعی داشتند
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رونمایی از کتاب »تاریخ آب و 
فاضالب اصفهان«

 با حضور جمعی از مدیران عامل ادواری شرکت آبفا، 
کتاب »تاریخ آب و فاضالب اصفهان« رونمایی شد .

مدیرعامل شرکت آّبفا استان اصفهان در این مراسم 
گفت: این کتاب با هدف مستند سازی تالش هایی 
که در  دهه چهل تا کنون  در راستای ارائه  خدمات 
زیر بنایی همچون تامین آب شرب سالم و بهداشتی 
و جمع آوری، دفع و تصفیه فاضالب به مردم اصفهان 

صورت گرفته، منتشر شده است.
هاشم امینی با بیان اینکه بنیانگذار صنعت آبفا در 
کشور، اصفهان می باشد عنوان کرد: صنعت آبفا در 
اصفهان پایه گذاری شد و دیگر استانهای کشور با الگو 
برداری از اصفهان، چگونگی  ارائه خدمات آبفا را در 
دستور کار قرار دادند.وی ادامه داد: صنعت آبفا اصفهان 
همچنان در ارائه خدمات به مردم در کشور  پیشرو 
محسوب می شود چرا که کارکنان فعلی این صنعت 
میراث دار خوبی از لحاظ خدمات رسانی بی وقفه به 
مردم می باشند.مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان 
با بیان اینکه  در ۱۱ سال گذشته به رغم محدودیت 
های منابع آب، آب شرب پایدار مردم تامین گردید، 
تصریح کرد: عالوه بر اینکه با استفاده از تکنولوژی 
نوین آب شرب مردم در سطح استان به صورت پایدار 
تامین گردید، خدمات رسانی در قالب  جمع آوری، 
انتقال، دفع فاضالب به صورت بهداشتی با سرعت 
قابل توجهی در دستور کار قرار گرفت، به گونه ای که 
تقریبا در هر سال یک تصفیه خانه در سطح استان در 

مدار بهره برداری قرار گرفته است. 
امینی به سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه 
های آبفا اشاره کرد و اظهار داشت: از سال ۹۲ تاکنون 
بیش از ۳ هزار میلیارد تومان به  روشهای  مختلف از 
جمله بیع متقابل، فایناس و تبصره ۳ سرمایه گذاری 
شده است.  وی بهره مندی آبفا از  تکنولوژی در ارائه 
خدمات مستمر به مردم را موثر  برشمرد و بیان داشت: 
تودشک اولین شهر هوشمند از لحاظ تامین و توزیع 
آب شرب می باشد و این امر در دیگر شهرها همانند 

خوانسار و بادرود عملیاتی شده است.
وی افزود : ۲۳ خدمت آبفا به صورت الکترونیک و غیر 
حضوری ارائه می شود که این امر بیانگر بهره مندی 

مطلوب آبفا اصفهان از دانش روز می باشد.
امینی  گفت: شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
نخستین شرکت آبفای کشور به شمار می رود که 
تاکنون با نصب یک میلیون و 400 هزار انشعاب آب 
در ۹8 شهر و حدود ۱000 روستای استان و نیز نصب 
670 هزار انشعاب فاضالب در ۳5 شهر و پنج روستای 
استان اصفهان، جمعیتی بالغ بر 4 میلیون و 800 هزار 
نفر را در بخش آب و نزدیک به ۳ میلیون و ۱۲0 هزار 
نفر را در بخش فاضالب تحت پوشش خود قرار داده 
است.مدیر عامل شرکت آبفا استان اصفهان با بیان 
اینکه این کتاب در 604 صفحه، قطع وزیری و در قالب 
شش فصل و دو ضمیمه منتشر شده اظهار داشت: 
»اصفهان در دهه ۱۳40 شمسی«، » اصفهان پیش 
از تشکیل سازمان آب و فاضالب«، »تاسیس سازمان 
آب و فاضالب اصفهان«، »گسترش کار سازمان آبفا به 
شهرهای اطراف« و »تشکیل شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان« عناوین پنج فصل نخست این کتاب 
را تشکیل می دهند. فصل ششم این کتاب که »تاریخ 
شفاهی« نام دارد حاوی ۲0 مصاحبه با افراد مطلع و 
تاثیرگذار در طول تاریخ فعالیت شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان است که مطالعه آن برای مخاطب لذت 
بخش است.مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان 
گفت:ضمیمه نخست این کتاب به »خاطرات مهندس 
امیر سعید  موسوی حجازی« بنیانگذار سازمان آب 
و فاضالب اصفهان در سال ۱۳45 اختصاص دارد که 
نگاهی ژرف و موشکافانه به معضل تامین آب شرب و 
همچنین جمع آوری، دفع و تصفیه فاضالب در کهن 
شهر اصفهان انداخته است. ضمیمه  دوم این کتاب 
نیز شامل ۱۳ سند و 74 قطعه عکس است که تعداد 

زیادی از آن ها برای نخستین بار منتشر می شود.
اضافه می شود »دکتر عبدالمهدی رجایی« مورخ و از 
پژوهشگران دانشگاه اصفهان و »مهرداد خورسندی« 
سرپرست گنجینه و مرکز اسناد شرکت آب و فاضالب 
اســتان اصفهان، کار نگارش کتــاب »تاریخ آب و 
فاضالب اصفهان« را  در مدتی بیش از یک سال به 

انجام رسانده اند.

تعرفه جریمه های رانندگی پنج 
درصد افزایش می یابد

نمایندگان مجلس تصویب کردند که در سال ۱400 
تعرفه جریمه های رانندگی 5 درصد افزایش پیدا کند 
و درآمد آن در اختیار سازمان بهزیستی جهت هزینه 
معلولین شــدید و ضایعه نخاعی ناشی از تصادفات 
رانندگی قرار گیرد.به گزارش ایمنا، نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی در نوبت سوم نشست علنی  شامگاه 
سه شنبه در جریان بررسی هزینه ای الیحه بودجه 
۱400 با بند)ج( و ردیف های ۱، ۲، ۳، 4 و بند الحاقی 

تبصره ۱0 موافقت کردند.
 در بند)ج(   تبصره ۱0 آمده اســت: در سال ۱400 
تعرفه جریمه های رانندگی 5 درصد افزایش می یابد 
و مبالغ حاصله به حســاب درآمدی ۱50۱0۱ نزد 
خزانه داری کل کشــور واریز می شود.  معادل مبلغ 

افزایش یافته به شرح زیر اختصاص می باید:
 ردیف ۱ تبصره ۱0 بدین شــرح است: مبلغ ۱500 
میلیارد ریال جهت هزینه معلولین شدید و ضایعه 
نخاعی ناشــی از تصادفات رانندگی و پیشگیری از 

معلولیت در اختیار سازمان بهزیستی.

بازار

  برگزاری انتخابات در ۲8 
خرداد ۱4۰۰

استاندار اصفهان با صدور احکامی رئیس و 
اعضای ستاد انتخابات استان را در راستای 
برگــزاری انتخابات ریاســت جمهوری و 

شوراها منصوب کرد.
به گزارش خبرگزاری فــارس از اصفهان 
به نقل از اداره کل روابــط عمومی و امور 
بین الملل اســتانداری اصفهان، استاندار 
اصفهان بــا صــدور احکامــی رئیس و 
اعضای ســتاد انتخابــات اســتان را در 
راســتای برگــزاری ســیزدهمین دوره 
انتخابات ریاســت جمهوری و ششمین 
 دوره انتخابات شــوراهای شــهر و روستا

 منصوب کرد.
در این احکام، حیدر قاسمی معاون سیاسی 
امنیتی و اجتماعی اســتانداری به عنوان 
رئیس ســتاد انتخابات استان، علی اصغر 
رفیعی نژاد مدیرکل سیاســی انتخابات و 
تقسیمات کشوری اســتانداری به عنوان 
عضو و دبیر ستاد انتخابات استان و محسن 
مهربانی مدیر فناوری اطالعات و شــبکه 
دولت اســتانداری به عنوان عضو و رئیس 
کمیته فناوری اطالعات ســتاد انتخابات 

استان منصوب شدند.
همچنین مطلب غفاری مشــاور استاندار 
و مدیرکل حراست اســتانداری به عنوان 
عضو و رئیس کمیته حراست و استعالمات 
انتخابات استان، عباس میرزایی نیا مشاور 
استاندار و مســؤول هماهنگی امور روابط 
عمومی به عنوان عضــو و رئیس کمیته 
اطالع رســانی ســتاد انتخابات و محمود 
سلطانی مدیر کل اداری و مالی استانداری 
نیز به عنوان عضو و رئیس کمیته مالی و 
پشتیبانی ســتاد انتخابات استان انتخاب 

شدند.
اســتاندار اصفهان مهدی چنگانی رئیس 
گروه امور حقوقی دفتر مدیریت عملکرد 
بازرســی و امور حقوقی را به عنوان عضو 
و رئیس کمیته حقوقی ســتاد انتخابات و 
حسین غفرانی مدیرکل ثبت احوال استان 
را نیز به عنوان عضو ستاد انتخابات استان 

اعالم کرد.
به گــزارش فــارس، ســیزدهمین دوره 
انتخابات ریاســت جمهوری و ششمین 
دوره انتخابات شــوراهای اسالمی شهر و 
روستا ۲8 خرداد ســال ۱400 در سراسر 

کشور برگزار می شود.

نحوه پرداخت سود سال ۹8 
سهام عدالت مشخص شد

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: 
امسال سود سال ۹8 سهام عدالت افرادی 
که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده اند 
به همان روش سهام داران مستقیم سهام 
عدالت و توســط شرکت ســپرده گذاری 

مرکزی واریز می شود.
به گزارش ایمنا به نقــل از پایگاه خبری 
بازار ســرمایه ایران، »محمدعلی دهقان 
دهنوی« موضوع طرح شــده در جلســه 
سه شنبه شب شورای عالی بورس را نحوه 
پرداخت سود ســهام عدالت عنوان کرد و 
اظهار داشت: با توجه به تعدد شرکت های 
کنونی در پرتفوی سهام عدالت، مقرر شد تا 
به منظور تسهیل فرایند، واریز سود سهام 
افرادی که مدیریت مســتقیم را انتخاب 
کرده اند، توسط شــرکت سپرده گذاری 
 مرکــزی اوراق بهــادار و تســویه وجوه 

انجام شود.  
سخنگوی شــورای عالی بورس به برگزار 
نشــدن انتخابات شــرکت های سرمایه 
گذاری استانی اشاره کرد و گفت: بر همین 
اساس، امسال سود سال ۹8 سهام عدالت 
افرادی که روش غیرمســتقیم را انتخاب 
کــرده اند، به همــان روش ســهام داران 
مستقیم ســهام عدالت و توسط شرکت 

سمات واریز می شود.
وی با اشــاره به اینکــه قرار بــود در ماه 
جاری انتخابات هیات مدیره شرکت های 
سرمایه گذاری استانی سهام عدالت برگزار 
شود، اعالم کرد: با توجه به طوالنی شدن 
فرایند احراز صالحیت کاندیداهای عضویت 
در هیئت مدیره این شرکت ها در مراجع 
ذی صالح، مقرر شــد تا با تصمیم شورای 
عالی بــورس، برگزاری ایــن انتخابات به 

تعویق بیفتد.
وی ادامــه داد: بــر همین اســاس، مقرر 
شــد کمــاکان امــر مربوط به شــرکت 
های ســرمایه گــذاری اســتانی و دیگر 
امور مرتبط تا پایان شــهریورماه ۱400 
برعهده سازمان خصوصی سازی باشد تا 
زمینه های الزم بــرای حضور حداکثری 
نامزدهــا برای عضویــت در هیات مدیره 
 و ســهامداران برای حضــور در انتخابات

 فراهم شود.

 اخبار کوتاه

پروژه های سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان:

از ساماندهی جمعه بازار بعثت تا ایجاد نیروگاه های خورشیدی و رفع 
دغدغه چندین ساله ذبح پرندگان در سطح شهر
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رئیس دفتر رئیس جمهوری در شرکت فوالد 

مبارکه عنوان کرد:

نگذاریم یک شرکت توانمند 
تولیدی مانند فوالد مبارکه 
قربانی مسائل سیاسی شود

رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: همة ما وظیفه 
داریم نگذاریم فوالد مبارکه که یک مجتمع 
توانمند تولیدی است، قربانی مسائل سیاسی 

شود.
به گزارش خبرنگار ایراسین، محمود واعظی 
در بازدید از پروژه های توسعه ای شرکت 
فوالد مبارکه با بیان اینکه این شرکت یکی 
از شرکت های بزرگ و موفق کشور است، 
اظهار کرد: همه با هم باید تالش کنیم تا 
چنین مجموعة بزرگی که در اصفهان و کشور 
قادر به خدمت در دو بخش تولید و اشتغال 
است، به دلیل مسائل سیاسی و رقابت های 
این چنینی، همچون بسیاری از موارد دیگر، 
قربانی نشود. باید این وحدت و همدلی حفظ 
شود. این مسئله وظیفة من، استاندار اصفهان 

و نمایندگان این شهر است.
وی با مثبت ارزیابی کردن طرح تحول 
اصفهان  مبارکة  فوالد  دیجیتال شرکت 
تصریح کرد: نتیجة اجرای طرح مشابهی در 
وزارت ارتباطات ایجاد فضای مجازی است 
که به واسطة آن موفق شدیم بخش عظیمی 
از مردم را در خانه نگه داریم تا پروتکل های 
بهداشتی رعایت شود. اکنون این فضای 
مجازی می تواند بسیاری از مشکالت را حل 

کند.
رئیس دفتر رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه 
این رویداد سرنوشت همة را مشخص می کند، 
گفت: اگر بخواهیم با راه حل میانبری اقتصاد 
خود را نجات دهیم، چاره ای نداریم جز اینکه 
به سمت اقتصاد دیجیتال حرکت کنیم؛ 
بنابراین نه تنها هزینه های این بخش در واقع 
هزینه نیست، بلکه سرمایه گذاری است و 
به مراتب نسبت به هزینه ای که در بخش خرید 
ماشین آالت می شود، اثرگذارتر است. عالوه 
بر این،  چنین اقدامی تحوالتی در بازار تولید 
و فروش ایجاد می کند که می تواند سرنوشت 

هلدینگ فوالد مبارکه را تغییر دهد.
واعظی ادامه داد: به عقیدۀ من نیروی 
انسانی مناسب در داخل کشور وجود دارد، 
اما کشف نشده است. در این حوزه ما هرجا 
سرمایه گذاری کرده ایم، بیش از آنچه انتظار 
داشته ایم نیروی انسانی متخصص و قادر به 
ایجاد تحول در داخل کشور وجود داشته 
است. جوانان ما نه تنها آبروی ما، بلکه آبروی 

ایران را خریده اند.
وی با بیان اینکه در سال ۹۲، حدود 55 شرکت 
دانش بنیان وجود داشت، خاطرنشان کرد: در 
حال حاضر 5 هزار و 500 شرکت دانش بنیان 
در کشور وجود دارد که تحولی بزرگ محسوب 
می شود. در سه سال اخیر که همة کشورهای 
دنیا درهای خود را به روی ما بسته بودند، همة 
نیازهای ما از طریق همین جوانان تأمین شد؛ 

بنابراین باید به آن ها اعتماد کرد.
بنا بر این گزارش، رئیس دفتر رئیس جمهوری 
در بدو ورود به این مجموعة صنعتی و قبل از 
حضور در آیین آغاز اجرای عملیات پروژه های 
تحول دیجیتال شرکت فوالد مبارکه، با حضور 
بر مزار شهدای گمنام این مجتمع، با قرائت 
فاتحه یاد و خاطرۀ این شهدای گمنام را گرامی 

داشت.
دکتر واعظی همچنین از بخش های مختلف 

مجتمع فوالد مبارکه بازدید کرد.
مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه:

سنگ آهن و فوالد بنیان اقتصاد 
و زیربنای بسیاری از صنایع

حضور فعال و مستمر گروه فوالد مبارکه در این 
همایش تأکیدی بر نگاه این شرکت به اهمیت 
تبادل اطالعات و به روزرسانی موضوعات این 
صنعت است.هادی نباتی نژاد گفت: صنعت 
فوالد و سنگ آهن به عنوان یکی از بنیان های 
اقتصاد و زیربنای بسیاری از صنایع، همواره 
موردتوجه بوده است.وی حضور در رویدادهای 
علمی و تخصصی را فرصتی ارزشمند جهت 
تبادل اطالعات بین بازیگران اصلی عرصة 
صنعت اعم از دولت، بخش خصوصی و 
انجمن های تخصصی داخلی و بین المللی 
عنوان کرد و اظهار داشت: اهمیت صادرات و 
چالش های تغییرات مکرر سیاست های داخلی 
و تحوالت بین المللی، بررسی عرضه و فروش 
داخلی )بورس کاال( و قیمت گذاری محصوالت 
فوالدی،  تحول دیجیتال و نسل چهارم انقالب 
صنعتی در صنعت فوالد، میزان سرمایه گذاری 
و سهم سود ارکان چرخة تولید فوالد، بازنگری، 
تدوین استراتژی و به روزآوری طرح جامع 
فوالد و ارتباط دوسویة بازار سرمایه و ارکان 
چرخه فوالد و نهایتا فرصت ها و تهدیدها 

ازجمله محورهای این همایش است.

در گفت وگو با ایراسین مطرح شد؛

برداشت یک درصدی فوالد مبارکه از زاینده رود

رئیس مشترکین درآمد شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: فوالد 
مبارکه با افزایش بیش از سه برابری تولید، یک درصد از آب رودخانه را 
برداشت می کندو این میزان مصرف آب در بین تولیدکنندگان فوالد 

داخلی و خارجی یک شاخص و الگو محسوب می شود.
شــهرام نخعی در گفت و گو با خبرنگار ایراســین با اشــاره به اینکه 
فوالدمبارکه به عنوان بزرگترین شرکت فوالدساز کشور است، اظهار 
داشت: تالش شرکت فوالد مبارکه برای اجرای پروژه های بهینه سازی 
مصرف آب و کاهش برداشت آب خام از زاینده رود و همچنین کاهش 
مصرف آب در فرایندهای تولید، بزرگترین واحد صنعتی کشــور را با 
رکورد کمترین میزان مصرف آب در میان شرکت های داخلی و خارجی 

معرفی می کند.
وی افزود: مصرف آب در شرکت فوالد مبارکه نسبت به متوسط مصرف 
آب شرکت های بزرگ فوالدی جهان بسیار کمتر است. در فوالد مبارکه 
مصرف آب به ازای هر تن تولید حدود سه مترمکعب است و با سرمایه 
گذاری 6 هزار میلیارد ریالی در ایجاد شبکه فاضالب، جمع آوری، تصفیه 
و بازچرخانی پساب ۹ شهر اطراف شرکت فوالد مبارکه را تامین می کند.
رئیس مشترکین درآمد شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: میزان ۳0 
درصد از آب مورد نیاز شرکت فوالد مبارکه از محل بازچرخانی پساب 

های تصفیه شده شهرهای اطراف تامین می شود.
وی به اصالح فرایند تولید و ایجاد سیستم بازچرخانی آب در شرکت 
فوالد مبارکه اشاره کرد و افزود: فوالد مبارکه اولین کارخانه ای است 
که قبل از شروع فرایند تولیدخود، اقدام به احداث تصفیه خانه پساب 

صنعتی کرد.
برداشت یک درصدی فوالد مبارکه از زاینده رود

رئیس مشترکین درآمد شــرکت آب منطقه ای اصفهان با اشاره به 
اینکه فوالد مبارکه با افزایش بیش از سه برابری تولید، یک درصد از آب 
رودخانه را برداشت می کند، تصریح کرد: این میزان مصرف آب در بین 
تولیدکنندگان فوالد داخلی و خارجی یک شاخص و الگو محسوب 

می شود.
پیشتازی فوالدمبارکه در بازچرخانی آب در بین فوالدسازان جهان

نخعی با اشاره به پیشــتازی فوالد مبارکه در بازچرخانی آب در بین 
فوالدسازان جهان اظهار داشت: مقدار سهم مصرف آب در کشور ۹6.۳7 
میلیارد مترمکعب در سال است که در این میان کشاورزی سهم 88.8۳ 
درصد مصرف آب را دارد و مصرف شــرب عمومی با  8.۳۳ درصد و 

مصرف آب در بخش صنعت ۲.74 درصد است.
وی با اشاره به اینکه فوالد مبارکه همزمان افزایش تولید را با کاهش 
مصرف آب پیش برده اســت، گفت: فوالد مبارکه با راه اندازی پروژه 
های بازچرخانی پساب های صنعتی در بین کشورهای جهان پایین 
ترین سرانه مصرف آب را دارد و با گسترش تصفیه خانه ها و جمع آوری 
پسابهای فاضالب شهرهای مجاور مقدار آب مصرفی فوالد مبارکه به 

حداقل ممکن رسیده است.
دریافت نیمی از سهمیه آبی؛ توسط فوالد مبارکه

رئیس مشترکین درآمد شرکت آب منطقه ای اصفهان با اشاره به اینکه 
شرکت فوالد مبارکه طبق قرارداد می تواند 40 میلیون مترمکعب آب 
دریافت کند، گفت: با استفاده از بازچرخانی و استفاده از پساب شرکت 

فوالد مبارکه ۲0 میلیون مترمکعب از سهم خود را دریافت می کند.
وی افزود: در خشکسالی سال ۱۳۹7، شرکت فوالدمبارکه با کاهش 
تولید، میزان آب مورد نیاز خود را به ۱4 میلیو ن مترمکعب از سهم 40 

میلیون مترمکعبی خود کاهش داد.
الگو قرار گرفتن فوالد سبا در مصرف سایر صنایع

وی در ادامه اشاره کرد: اگر اعتقاد واقعی داریم که آلودگی محیط زیست 
و مصرف آب تاثیر مستقیم بر سالمتی جامعه انسانی و بوم زیست دارد  
بایستی روند و رویه های سازگاری با محیط زیست در فوالد مبارکه و 
شرکت های زیرمجموعه از جمله فوالد سبا الگوی صنایع کشور و استان 

قرار گیرد تا شعار حفظ محیط زیست به منصه ظهور و عمل برسد.
الزم به توضیح اســت وضعیت بارش ها در ســال آبی زراعی جدید و 
همچنین ذخیره سد زاینده رود حاکی از بروز تنش های آبی در ماه های 
آتی است و یک بار دیگر لزوم بسیج همگانی برای اصالح ساختار مصرف 

و تقاضای آب را یادآوری می کند
    مدیر اکتشاف ایمیدرو:

با ورود فوالد مبارکه به حوزۀ معدن، خون تازه 
به اکتشاف تزریق می شود

مدیر اکتشاف ایمیدرو در مصاحبه با خبرنگار ایراسین اظهار کرد: ورود 
فوالد مبارکه به بخش معدن به تزریق خون تازه در رگ های اکتشافی 
کشور منجر می شــود.علی اصغرزاده افزود: مطابق الگوهای جهانی 
هرکدام از حوزه ها باید کار خود را انجام دهند، برای مثال، در حوزۀ معدن 
معدنکاران فعال باشند و در صنایع معدنی صنعتگران؛ اما این شرایط در 

ایران متفاوت شده و این دو بخش با یکدیگر ادغام شده است. 
وی ادامه داد: صنایع معدنی کم کم به این نتیجه رســیده اند که اگر 
وارد حوزۀ معدن نشوند، با مشکل مواجه خواهند شد و تضمینی برای 
تأمین خوراک خود نخواهند داشت. در نتیجة این نگرانی، شاهدیم که 

فوالدسازان نیز به حوزۀ معدن ورود کرده اند. 
به عقیدۀ مدیر اکتشاف ایمیدرو، در این شرایط، این اقدام بسیار خوبی 
است، زیرا شرکت فوالد مبارکه با توجه به قدرت و توانایی خود می تواند 
در بخش معدن بسیار اثرگذار باشد، زیرا حوزۀ اکتشاف نیاز به خون تازه 
در بخش های تجهیزات و دانش جدید دارد و فوالد مبارکه می تواند در 
این خصوص به ما کمک کند. وی همچنین با اشــاره به فعالیت های 
مشترک فوالد مبارکه و سازمان زمین شناسی گفت: مطمئنا پیوند فوالد 
مبارکه با سازمان زمین شناسی می تواند برای ادامة توسعة اکتشافات 

کشور بسیار مؤثر باشد.

خبر وی ژهخبر ویژه
مدیرعامل فوالد مبارکه خبر داد:

کمک به تأمین مالی پروژه های کشور با تأسیس 
چهارمین هلدینگ فوالد مبارکه

مدیرعامل فوالد مبارکه از تأسیس چهارمین 
هلدینگ این شــرکت به منظور کمک به 

تأمین مالی پروژه های کشور خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایراســین، حمیدرضا 
عظیمیان در مراســم بازدید رئیس دفتر 
رئیس جمهور از شرکت فوالد مبارکه اظهار 
کرد: شــرکت فوالد مبارکه تاکنون ســه 
هلدینگ در زمینه های مختلف تحصیل یا 
تأسیس کرده و اکنون با دریافت مجوزهای 
الزم از ســازمان بورس و بانــک مرکزی، 
چهارمین هلدینگ آن )مالی( تأسیس شده 

است.
وی با بیان اینکه وزیر صمت پیش از این از 
تعریف پروژه هایی مجموعا به ارزش ۱00 
هزار میلیارد تومان خبر داده اســت، افزود: 
این هلدینگ شامل ۱0 شرکت زیرمجموعه 
شامل شرکت های سبدگردان، کارگزاری، 
رتبه بندی، بیمه، بانک و صرافی است که با 
هدف کمک به تأمین مالی پروژه های کشور 

تأسیس شده است.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با بیان اینکه 
این شرکت مشکلی در زمینة تأمین مالی 
پروژه های خود ندارد اظهار کرد: فوالد مبارکه 
با اعتبار باالیی که در بازار دارد می تواند منابع 
مالی موردنیاز پروژه ها را در بازار جمع آوری و 

در اختیار دولت قرار دهد.
عظیمیان با اشاره به سخن رئیس جمهوری 

مبنی بر ترجیح منافع ملی بر منافع شرکت 
فوالد مبارکــه، تصریح کرد: در راســتای 
مســئولیت اجتماعی این شرکت، در سال 
۹7 مبلغ 5 میلیارد تومان، در سال ۹8 مبلغ 
۱0 میلیارد تومان و در ســال ۹۹ مبلغ ۱5 
میلیارد تومان در قالب کمک های اجتماعی 
پرداخت شده اســت. به عالوه، پس از سیل 
سال گذشته، مبلغ 50 میلیارد تومان به این 

امر تخصیص داده شد.
وی با بیان اینکه فوالد مبارکه تنها به فکر سود 
خود نیست و معتقد است باید همواره در کنار 
مردم و دولت باشد، خاطرنشان کرد: تاکنون 
۱50 میلیارد تومان از ســوی این شرکت 
برای مقابله با کرونا تخصیص داده شده که 
از این مقدار در حدود ۱۱7 میلیارد تومان به 
تجهیزات مورداستفاده در بیمارستان های 

استان تخصیص یافته است.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با بیان اینکه 
این شرکت اکنون ۹ پروژه به ارزش 50 هزار 
میلیارد تومان در دســتور کار دارد، گفت: 
اجرای این پروژه ها به اشتغال زایی 50 هزار 
نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم، در همة 
مناطق کشور، از هرمزگان و خوزستان گرفته 
تا یزد، چهارمحال و بختیاری و کرمان، منجر 

خواهد شد.
عظیمیان خاطرنشان کرد: عالوه بر آنچه ذکر 
شد، اسلب گازترش برای اولین بار در کشور در 

شرکت فوالد مبارکه تولید شد و این امر باعث 
اجرای استراتژیک ترین پروژۀ دولت تدبیر و 
امید گردید. همچنین اخیرا نوع جدیدی از 
اسلب تولید کردیم که طرح های انتقال گاز و 

نفت را از گوره به جاسک عملیاتی کرد.
وی با اشاره به تالش فوالد مبارکه در راستای 
امیددهی به مردم اظهار کرد: ما به توصیة 
مقام معظم رهبری و رئیس جمهوری همواره 
به دنبال پمپاژ امید و رفع نگرانی از تحریم ها 
بوده ایم تا مردم را همچنان امیدوار نگه داریم.

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه به پروژۀ نورد 
گرم شمارۀ ۲ پرداخت و گفت: در سال های 
اخیر فوالد مبارکه همواره پیشگام تحوالت 
بزرگ در زمینة صنعت فوالد بوده است. طرح 
نورد گرم شمارۀ ۲ و به روزرسانی و همگامی با 
تولیدکنندگان بزرگ جهان ازجمله طرح های 
بزرگ مطرح در این زمینه بوده و امروز طرح 
تحول دیجیتال فوالد مبارکه تازه ترین گام 

این شرکت است.
وی با بیان این مطالب افــزود: اجرای طرح 
نورد گرم شمارۀ ۲ قرار است این شرکت را 
در افق ۱404 به رتبه ای برساند که نه تنها 
تأمین کنندۀ نیاز داخلی باشد، بلکه همگام و 
هم راستا با اقتصاد جهانی پیش رود. در واقع 
این گروه بزرگ تولیدی و صنعتی معتقد است 
درصورتی که بر مبنای طرح تحول دیجیتال 
حرکت نکند، ممکن است مزیت های خود را 

از دست بدهد و حتی در بازار داخلی نیز یارای 
رقابت با دیگر تولیدکنندگان را نداشته باشد؛ 
پس طرح تحول دیجیتال الزامی برای بقاست 

و باید اجرایی شود.
عظیمیان به نقش و جایگاه شــرکت های 
دانش بنیــان در طــرح تحــول دیجیتال 
پرداخت و گفت: شرکت های دانش بنیان و 
استارت آپ ها در طرح تحول فوالد مبارکه 
نسبت به سایر مناطق دنیا، جای بسیار بازتری 
برای کار دارند. باید توجــه کنیم که ایران 
تحریم اســت و به فضاهای بیرونی و دانش 
کسب شده و تجارب خارج از ایران به راحتی 

و به میزان موردنیاز خود دسترسی ندارد.
مدیرعامل فوالد مبارکه در ادامه افزود: در 
این راه، با فراخوان های انجام شده و ارسال 
اعالمیه برای همة شرکت های ایرانی، افراد 
نخبه و نخبگان، از آنان درخواست می کنیم 
که همراه ما باشــند؛ به خصوص اینکه این 
راه برای ما به صورت کامل شناخته شــده 
نیست و استفاده از خرد جمعی در این راه 
و به کارگیری ایده های خالقانة افراد نخبه 
و شرکت های دانش بنیان می تواند  در این 
زمینه راهگشا باشــد و مفاهیم جدیدی را 

برای ما ایجاد کند.
عظیمیان به آغاز عملیات اجرایی پروژه های 
اولویت دار طرح تحول دیجیتال اشاره کرد 
و افزود: پروژه های تعریف شــدۀ شــرکت 
فوالد مبارکه در ابتدای سال آینده در حوزۀ 
امنیت اطالعات و پروژه های زیرســاختی 
مانند خودران کردن وسایل نقلیه، به ویژه 
جرثقیل هــا و متصل کــردن تجهیزات و 
ماشین های عملیاتی فعال، هوشمندسازی 
انبارها و دارایی های موجود در فوالد مبارکه 
خواهد بــود. همچنین با توجه بــه ابعاد و 
گستردگی این پروژه ها، برای اتمام آن ها یک 
بازۀ زمانی بیست ساله تعریف شده است؛ اما 
امید داریم در سال آینده بتوانیم از منافع و 
برکات اجرای این پروژه ها در شرکت فوالد 

مبارکه بهره مند شویم.
وی در خاتمه گفت: الگو و شــعار این پروژۀ 
اولویت دار، طرح تحول دیجیتال فوالد مبارکه 
است که عملیات اجرایی آن با حضور دکتر 
محمود واعظی رئیس دفتر و سرپرست نهاد 

ریاست جمهوری آغاز شد.
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مدیرعامل شرکت بین المللی ایریسا:

نیروی انسانی زیربنای موفقیت فوالد مبارکه در 
طرح تحول دیجیتال است

مدیرعامل شرکت ایریسا گفت: سرمایه گذاری 
در نیروی انسانی زیربنای موفقیت فوالد مبارکه 

در طرح تحول دیجیتال است.
به گزارش خبرنگار ایراسین، رسول سرائیان 
در مراسم بازدید محمود واعظی، رئیس دفتر 
ریاست جمهوری، از شــرکت فوالد مبارکه، 
ضمن تبریک میالد حضرت علی )ع( به اهمیت 
تحول دیجیتــال در صنعت فــوالد جهان و 
ضرورت توسعة آن در شــرکت فوالد مبارکه 
پرداخت و توضیــح داد: مهم ترین مســئله 
این اســت که دورنمای ما در 5 ســال آینده 
چیســت و در مســیر آن با چه چالش هایی 
مواجه خواهیم بود؛ چراکه بقا و تداوم حیات در 
صنعت استراتژیک فوالد از دغدغه های اساسی 

مدیران است.
وی افــزود: از یک ســو، موضوعــات رقابت 
و صادرات، مســائلی بســیار جدی و اساسی 
برای آیندۀ بازار اســت و از سوی دیگر، میزان 
رضایت مندی مشتری و الزامات محیط زیستی 
و تنوع محصوالت تولیدی از چالش های صنعت 
فوالد در تمام دنیا محسوب می شود تا در نهایت 
محصول تولیدی باکیفیت تر و قیمت تمام شدۀ 
کمتر و انعطاف پذیری بیشــتر در این زمینه 

رقم بخورد.
وی به مرور تاریخی اهمیت انقالب های صنعتی 
 )GDP( و تأثیر آن بر تولید ناخالــص داخلی
اشاره  کرد و افزود: در طی ۱800 سال گذشته، 
سه انقالب صنعتی رخ داده و مهم ترین رشد 
تولید ناخالص داخلــی در انقالب دیجیتال 

محقق شده است.
سرائیان افزود: در ســال ۱۹۱7 میالدی، سه 
شرکت فوالدی در جایگاه ده شرکت برتر دنیا 
جا داشتند که پنجاه ســال بعد اثری از آن ها 
نبود؛ این در حالی است که از سال ۲0۱7 بازار 

سرمایه در اختیار پنج غول دیجیتالی دنیاست.
وی به نقش و جایگاه صنعت فــوالد در بازار 
ســرمایة ایران هم اشــاره کرد و افزود: شش 
شرکت فوالدی و معدنی در بازار سرمایه حضور 
دارند که با توجه به ظهور و توســعة پرشتاب 
انقالب صنعتی، پیش بینی می شود این جایگاه 

در پنج سال آینده دستخوش تغییر شود.
مدیرعامل شرکت ایریســا با تأکید بر شیب 
رشــد غول های دیجیتال گفت: شرکت های 
سنتی از این شرکت های دیجیتال فاصله دارند 
و پیش بینی می شود سهم اقتصاد دیجیتال 
در دنیا از ۱5.5 درصد در ســال ۲0۱6 به ۲5 
درصد در ســال ۲0۲5 افزایش یابد و تحول 
دیجیتال در یک بازۀ ده ساله، افزایش سرمایة 
۱00 میلیون دالری خواهد داشت که بسیار 

قابل توجه است.
سرائیان به انقالب چهارم صنعتی در کشورهای 
مختلف اشــاره  کرد و گفت: از سال ۲0۱۱ تا 
۲0۱5 ســرمایه گذاری در این بخش تحت 
عناوین مختلف و با اعتبار ۲00 میلیون یورو 
تا ۲ میلیارد یورو آغاز شــده است تا با تحقق 
پلتفرم های مربوطه، بسته به درگیری صنایع 
باالدستی و پایین دستی، اقتصاد کشورها بین 

4 تا ۱0 درصد ارتقا یابد.
وی با اشاره به اشتغال زایی ۱00 تا ۳00 میلیون 
نفر در مشاغل وابسته به انقالب چهارم صنعتی 
افزود: رتبة دهم صنعت فوالد ایران در جهان 
نشان می دهد که اگر در این زمینه غفلت شود، 
امکان از دست رفتن این جایگاه چندان دور از 

انتظار نیست.
مدیرعامل شرکت ایریســا با اشاره به ارتقای 
صنعت فوالد اظهار داشــت: رقبــای اصلی 
فوالدسازی ما اعم از تاتا استیل هند، پوسکوی 
کرۀ جنوبی و آرسلورمتال آمریکا وارد انقالب 

صنعتی چهارم شــده اند. این در حالی است 
که مجمع جهانی اقتصاد و مکنزی، باشــگاه 
»فانوس دریایی« را تشکیل داده اند و شرکت ها 
با پیاده ســازی موفق انقالب صنعتی چهارم 

می توانند به عضویت این باشگاه درآیند.
وی افزود: شرکت فوالدی چینی از سال ۲0۱7 
چشم انداز خود را طراحی کرد و در سال ۲0۱۹ 
به این باشگاه راه یافت. این امر نشان می دهد ما 
هم با فاصلة زمانی کمی می توانیم خود را به این 

جایگاه برسانیم.
سرائیان با اشــاره به رونمایی از طرح تحول 
دیجیتال شرکت فوالد مبارکه در 5 مردادماه 
گفت: از ششــم مردادماه، یازده پروژه در این 
راستا تعریف شده و علی رغم اعمال تحریم ها، 
با به کارگیری مشاور بین المللی از یک شرکت 
معتبر آلمانی درصددیم که ۲۲ پروژۀ اولویت دار 
در تحول دیجیتال شــرکت فوالد مبارکه را 

دنبال کنیم.
وی به احداث مرکز نوآوری تحول دیجیتال در 
پارک پردیس دانشگاه تهران اشاره کرد و گفت: 
این مرکز شتاب دهی، جمع آوری استارت آپ ها 
و توســعة نوآوری شــرکت فوالد مبارکه در 

خردادماه سال آینده به بهره برداری می رسد.
مدیرعامل شرکت ایریسا به برگزاری دوره های 
آموزشی با همکاری دانشــگاه اصفهان برای 
مدیران شرکت فوالد مبارکه هم اشاره ای کرد 
و افزود: دعوت از شــرکت های دانش بنیان با 
محوریت مفاهیم هوش مصنوعی، فناوری های 
نوظهور، لجســتیک هوشــمند و استفاده از 
اِی آر بی آر با تعریف سرمایه گذاری و حمایت 
مالی از دیگر اقدام های شرکت فوالد مبارکه در 

توسعة طرح تحول دیجیتال است.
وی با اشــاره به هشــتگ »فوالدینو« گفت: 
شرکت فوالد مبارکه سنگ بنای انقالب چهارم 

صنعتی است و با تحول دیجیتال می تواند این 
مهم را به تمام گروه های فــوالدی و صنعت 

کشور تعمیم دهد.
سرائیان ضمن تقدیر و تشکر از حمایت دکتر 
عظیمیان، مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه 
از توسعة طرح تحول دیجیتال اظهار داشت: 
پیمودن این مسیر با توجه به نو بودن مسئله 
با چالش هایی مثل نبود شرکت آماده و مسائل 
بین المللی روبه روســت که البته این مسائل 
حل شدنی اســت، اما موضوع مهم تر کمبود 
نیروی انسانی مستعد در زمینة تحول دیجیتال 

است.
وی اضافه کرد: دنیا با کمبود نیروی انســانی 
مستعد دست به گریبان است. برای نمونه، در 
کشور پرجمعیت هندوستان با  زیرساخت های 
مطلوب آی تی، برآورد شده است که در سال 
۲0۲۱ بــه ۲۳0 هزار نفــر متخصص امنیت 
سایبری نیاز است. این در حالی است که درآمد 
این افراد در تمام جهان باالســت و این امکان 
برای ما فراهم نیست که از نیروهای خارجی 
بهره مند شویم و از ســوی دیگر متخصصان 
حوزۀ امنیت سایبری جذب کشورهای دیگر 
می شوند؛ بنابراین ســرمایه گذاری بر نیروی 
انســانی زیربنای موفقیت ما در طرح تحول 

دیجیتال است.
مدیرعامل شرکت ایریســا با اشاره به تعریف 
اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت در 
حوزۀ تحول دیجیتال در شرکت فوالد مبارکه 
تصریح کرد: در نظر داریم با سرمایه گذاری در 
خانة ریاضیات اصفهان، باشگاه رباتیک برای 
گروه سنی دانش آموزان تشکیل دهیم و در سه 
دانشگاه صنعتی اصفهان، شریف و امیرکبیر و 
شهرستان های صنعتی استان اصفهان هم در 

زمینة آموزش سرمایه گذاری کنیم.



اصفهان4

مستمری اسفند بازنشستگان 
زودتر از موعد مقرر پرداخت 

می شود
مدیـرکل مسـتمری هـای سـازمان تامین 
اجتماعـی از پرداخـت حقـوق اسـفند 
بازنشسـتگان و مسـتمری بگیـران ایـن 
سـازمان زودتـر از موعـد مقـرر خبـر داد.
حیـدری  ناهیـد  ایمنـا،  گـزارش  بـه 
لتفـاوت  مابه ا پرداخـت  خصـوص  در 
بازنشسـتگان  حقـوق  متناسب سـازی 
گفـت:  زیـان آور  و  سـخت  مشـاغل 
بازنشسـتگان  حقـوق  متناسب سـازی 
اول مـرداد مـاه عملیاتـی شـد امـا بـا 
توجـه بـه انتظـارات و درخواسـت هایی 
کـه بازنشسـتگان سـخت و زیـان آور برای 
ترمیـم مستمری شـان داشـتند، بـا توجـه 
به نظـر مسـاعد مدیرعامل سـازمان تأمین 
اجتماعـی، درخواسـت ترمیـم مسـتمری 
آنهـا بـه هیئـت امنـا و مدیـره سـازمان 
ارسـال شـد و مـورد موافقـت قـرار گرفت.
وی تأکیـد کـرد: بـا دسـتور مسـاعد 
درخواسـت،  ایـن  کـردن  مصـوب  و 
لتفـاوت متناسب سـازی  پرداخـت مابه ا
مشـاغل  بازنشسـتگان  مسـتمری های 
سـخت در دسـتور کار قـرار گرفـت و در 

اسـفند مـاه پرداخـت می شـود.
حیـدری ضمـن اعـالم خبـر خـوش بـه 
تأمیـن  سـازمان  مسـتمری بگیران 
اجتماعـی گفـت: مسـتمری ها از بیسـتم 
تا سـی ام هـر مـاه پرداخت می شـد امـا در 
ماه جاری بـا دسـتور مدیرعامـل، زودتر از 

موعـد مقـرر پرداخـت خواهـد شـد.
مدیـرکل مسـتمری های سـازمان تأمیـن 
اجتماعـی گفـت: طـی هفتـه آینـده و تـا 
قبـل از بیسـتم اسـفند مـاه مسـتمری 
بازنشسـتگان سـازمان تأمیـن اجتماعـی 

پرداخـت خواهـد شـد.
بنیاد جهانی انرژی و انجمن مدیریت سبز 

اروپا تاکید کرد:

پروژه PCI ذوب آهن اصفهان، 
پروژه سبز ملی

 پـروژه تزریـق پـودر زغـال بـه کـوره بلند 
از سـوی بنیـاد جهانـی انـرژی و انجمـن 
مدیریت سـبز اروپـا به عنـوان پروژه سـبز 
ملـی انتخـاب شـد و گواهینامـه و تندیس 
پـروژه سـبز ایـن بنیـاد جهانـی و انجمـن 
اروپایـی بـه ذوب آهـن اصفهـان تعلـق 
گرفت.منصور یـزدی زاده، مدیرعامل ذوب 
آهـن اصفهـان بـا اعـالم ایـن خبـر گفت: 
پـروژه تزریـق پـودر زغـال بـه کـوره بلند 
) PCI(از سـوی مدیریـت HSE بـه انجمن 
مدیریـت سـبز ایـران )نماینـده بنیـاد 
جهانـی انرژی( معرفی شـد که بـا پیگیری 
و دفاعیات الزم توسـط مدیریـت های ذی 
ربـط و ارزیابی هـای انجمـن مذکـور، این 
پـروژه در رقابـت بـا ده هـا پـروژه دیگر به 
عنوان پروژه سـبز در سـطح ملـی انتخاب 
شـد و بـه مرحلـه رقابـت بیـن المللـی راه 
یافت.مدیرعامـل ذوب آهـن اصفهـان، 
افـزود: بـا پیگیـری های مسـتمر، جلسـه 
ارزیابـی پـروژه مذکـور در سـطح بیـن 
المللـی در تاریـخ  ۱0 آذرمـاه سـال جاری 
و بـا حضـور ارزیابـان بنیـاد جهانـی انرژی 
برگـزار شـد و پـروژه از منظرهای زیسـت 
محیطی، اقتصـادی، اجتماعی و تکنولوژی 
مطابـق بـا منطـقEAST  مـورد ارزیابـی 
قـرار گرفت.یـزدی زاده تصریـح کـرد: بـر 
اسـاس نتایج حاصل از ارزیابی انجام شده، 
شـرکت ذوب آهـن اصفهـان موفـق شـد 
گواهینامـه و تندیـس  بیـن المللـی بنیـاد 
جهانـی انـرژی و انجمـن مدیریـت سـبز 
اروپـا را بـرای پروژه مذکـور دریافـت کند. 
وی بـا تبریک ایـن موفقیت بـزرگ به همه 
همـکاران سـختکوش، تاکید کرد: کسـب 
عنـوان پـروژه سـبز بـرای پـروژه تزریـق 
پودر زغال بـه کـوره بلند در حـوزه محیط 
زیسـت شـرکت و حتـی محیـط زیسـت 
 کشـور، موفقیـت چشـمگیری محسـوب

 می شود. 

مدیر کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری 
شهرداری:

۹۹ خط تلفن برچسب های 
تبلیغاتی در اصفهان قطع شد

مدیــر کل پیشــگیری و رفــع تخلفــات 
شــهری شــهرداری اصفهــان گفــت: از 
ــفندماه  ــم اس ــا ده ــاری ت ــال ج ــدای س ابت
ــی  ــرای شــرکت های خدمات ــده ب 57۲ پرون
کــه تبلیغــات بــر در و دیــوار منــازل 
شــهروندان الصــاق می کننــد، تشــکیل 
ــا  ــورد آن ب ــن ۹۹ م ــماره تلف ــه ش ــده ک ش
دســتور مقامــات قضایــی قطع شــده اســت.
حســن محمدحســینی در گفــت و گــو 
ــق  ــرد: طب ــار ک ــا، اظه ــگار ایمن ــا خبرن ب
ــر  ــتن ه ــهرداری نوش ــون ش ــاده ۹۲ قان م
نــوع مطلــب یــا الصــاق هــر نوشــته ای روی 
دیوارهــای شــهر کــه مخالــف مقــررات 
انجمــن شــهر باشــد ممنــوع اســت مگــر در 
ــب  ــرای نص ــهرداری ب ــه ش ــی ک محل های
ــت و  ــرده اس ــن ک ــات تعیی ــاق اعالن و الص
ــب و  ــه نص ــد ب ــط بای ــا فق ــن محل ه در ای
ــتن روی  ــرد و نوش ــا ک ــی اکتف ــاق آگه الص
ــای  ــی پیگرده ــت، حت ــوع اس ــز ممن آن نی
ــه  ــف در نظــر گرفت ــن تخل ــرای ای ــی ب قانون

ــت. ــده اس ش
وی افــزود: تبلیغــات بــا روش نصــب 
ــط  ــراً توس ــه اکث ــذی ک ــب های کاغ برچس
بعضــی از لولــه بازکنــی هــا و نشــت یاب هــا 
ــورد  ــوان م ــچ عن ــه هی ــود، ب ــام می ش انج
پســند شــهر و شــهروندان نیســت و از 

فرهنــگ شــهری بــه دور اســت.
ــماره  ــدن ش ــدود ش ــه مس ــاره ب ــا اش وی ب
تلفــن شــرکت های خدماتــی کــه تبلیغــات 
ــاق  ــهروندان الص ــازل ش ــوار من ــر در و دی ب
می کننــد، تصریــح کــرد: بــه منظــور 
برخــورد بــا افــرادی کــه بــرای تبلیــغ 
مشــاغل خــود بــه دیــوار منــازل و مغازه هــا 
برچســب می چســبانند، راهــکاری در 
ــردن  ــدود ک ــده و آن مس ــه ش ــر گرفت نظ
خــط تلفــن آنهــا اســت و شــرط آزاد کــردن 
خــط تلفــن مســدود شــده پاک ســازی 
در خانه هــا اســت؛ همچنیــن دیــوار 
ــاع  ــی ارج ــش قضائ ــه بخ ــز ب ــی ها نی نویس

داده می شــود.
مدیــر کل پیشــگیری و رفــع تخلفــات 
شــهری شــهرداری اصفهــان گفــت: در 
ایــن راســتا از ابتــدای ســال جــاری تــا دهم 
ــکیل  ــده تش ــال 57۲ پرون ــفندماه امس اس
ــا  ــورد آن ب ــن ۹۹ م ــماره تلف ــه ش ــده ک ش
دســتور مقامــات قضائــی قطع شــده اســت؛ 
البتــه از ایــن تعــداد 5۲ شــماره بــا مراجعه، 
پیگیــری، رفع تخلــف و ارائــه تعهــدات الزم 

ــراد وصــل شــد. از ســوی اف
ــده  ــورد پرون ــی 57۲ م ــه داد: مابق وی ادام
ــار داده  ــا اخط ــراد ب ــه اف ــت ک ــواردی اس م
ــدن  ــدود ش ــل از مس ــه و قب ــده مراجع ش
نســبت به رفــع تخلــف اقــدام کردنــد، از این 
رو پرونــده آنهــا مختومــه شــده و بــه مرحله 

ــت ــیده اس ــماره نرس ــع ش قط

جمالی نژاد خبر داد:

استخدام ۲ هزار فرزند خانواده 
ایثارگر در شهرداری های کشور

و  شــهرداری ها  ســازمان  رئیــس 
تخصیــص  از  کشــور  دهیاری هــای 
اســتخدام دو هــزار نفــر از فرزنــدان 
شــهدا و جانبــازان بــاالی 70 درصــد در 
ــر داد. ــور خب ــر کش ــهرداری های سراس ش

ــژاد  ــی  ن ــدی جمال ــا، مه ــزارش ایمن ــه گ ب
در  ایــن بــاره گفــت: در اجــرای تکلیــف 
ــون برنامه  مقــرر در بنــد )ج( مــاده )87( قان
ــر اســتخدام فرزندان  ششــم توســعه مبنی ب
شــهدا و فرزنــدان جانبــازان 70 درصــد 
بــه بــاال، ســازمان اداری و اســتخدامی 
ــزار  کشــور، مجــوز اســتخدام رســمی دو ه
ــهدا و  ــدان ش ــتخدام فرزن ــت اس ــر جه نف
ــر  ــازان هفتــاد درصــد و باالت ــدان جانب فرزن
را در شــهرداری های سراســر کشــور صــادر 

ــت. ــوده اس نم
وی افــزود: فرآینــد جــذب و اســتخدام ایــن 
ــاس  ــر اس ــی و ب ــای رقابت ــزان در فض عزی
ــک  ــر ی ــاز ه ــورد نی ــغل محل هــای م ش
از شــهرداری ها بــا هماهنگــی بنیــاد 
شــهید و امــور ایثارگــران و ســازمان اداری و 
ــانی  ــاً اطالع رس ــور متعاقب ــتخدامی کش اس

ــد. ــد ش خواه

اطالع رسانیاطالع رسانی

WWW.MIREZAMAN.IR

از سوی ستاد انتخابات کشور؛

زمان بندی و جزییات نام نویسی داوطلبان شوراهای شهر اعالم شد

استفاده از ظرفیت های هنری در فرهنگ سازی مصرف بهینه آب ضروریست

نمایندگان مجلس مقرر کردند که تخصیص اعتبار 
دســتگاه ها و پرداخت حقوق کارکنــان و مدیران 
دستگاه های اجرایی تنها با درج اطالعات درآمدی در 
سامانه حقوق و دستمزد صورت گرفته و در غیر این 

صورت پرداختی ها غیرقانونی خواهد بود.
به گزارش ایمنــا به نقل از خانه ملــت، نمایندگان 
در نشست علنی امروز -چهارشنبه ۱۳ اسفندماه- 
مجلس شورای اســالمی در جریان بررسی بخش 
هزینه ای الیحــه بودجه ســال ۱400، با بندهای 
الحاقی ۱ و ۲ تبصــره ۱۲ ماده واحــده این الیحه 

موافقت کردند.
بر اســاس بند الحاقی ۱ این تبصره؛ صــدور اجازه 
تخصیص اعتبــار دســتگاه های و پرداخت حقوق 
کارکنان. مدیران دستگاه ها در سال ۱400، منوط 
به احراز انجام تکالیف منــدرج در ماده )۲۹( قانون 
برنامه ششم توسعه اســت. هرگونه اقدام برخالف 
این بند به منزله تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه 

عمومی است.
همچنین در بند الحاقی ۲ این تبصره آمده اســت؛ 
پرداخت حقوق و مزایای پرسنل شرکت های آب و 
فاضالب استانی و شرکت های توزیع برق استان ها که 
به صورت مأمور در شرکت مهندسی آب و فاضالب 
کشور و شــرکت توانیر ارائه خدمت می نمایند، از 
محل منابع داخلی شــرکت های اســتانی مذکور، 

بالمانع است.
بر اساس ماده ۲۹ برنامه ششــم توسعه کل کشور؛ 
دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه 
نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام 
کند و امکان تجمیع کلیــه پرداخت ها به مقامات، 
رؤسا، مدیران کلیه دستگاه های اجرایی شامل قوای 
سه گانه جمهوری اسالمی ایران اعم از وزارتخانه ها، 
سازمان ها و مؤسسات و دانشــگاه ها، شرکت های 
دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک ها و 
مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت های بیمه دولتی، 

مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی )در مواردی 
که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده 
می نمایند(، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای 
انقالب اسالمی، مجلس شــورای اسالمی، شورای 
نگهبان قانون اساســی، بنیادها و موسساتی که زیر 
نظر ولی فقیه اداره می شوند و همچنین دستگاه ها 
و واحدهایی که شــمول قانون بر آنها مستلزم ذکر 
یا تصریح نام اســت اعم از اینکه قانون خاص خود 
را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند 
نظیر وزارت جهاد کشــاورزی، شــرکت ملی نفت 
ایران، شــرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع 
ایران، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، سازمان 
بنادر و کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران، سازمان 
توســعه و نوســازی معادن و صنایع معدنی ایران، 
سازمان صدا و ســیمای جمهوری اسالمی ایران و 
شرکت های تابعه آنها، ســتاد اجرایی و قرارگاه های 
سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم 
نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر 
یک از افراد فوق مشخص شــود و امکان دسترسی 

برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شــود. 
وزارت اطالعات، نیروهای مســلح و سازمان انرژی 
اتمی ایران از شــمول این حکم مستثنی هستند. 
اجرای این حکم در خصــوص بنگاه های اقتصادی 
متعلق به وزارت اطالعات، وزارت دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مســلح تنها با مصوبه شورای عالی امنیت 

ملی مجاز خواهد بود.
دســتگاه های مشــمول این ماده مکلف اند حقوق، 
فوق العاده هــا، هزینه ها، کمک هزینه هــا، کارانه، 
پرداخت های غیر ماهانه و مزایای ناخالص پرداختی 
ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی 
)معادل ریالی آن( و ســایر مزایا به مقامات، رؤسا، 
مدیران موضــوع این ماده را از هــر محل )از جمله 
اعتبارات خارج از شــمول قانون محاسبات عمومی 
کشــور مصوب ۱.6.۱۳66، درآمدهای اختصاصی، 
اعتبارات متفرقــه، اعتبارات کمک هــای رفاهی، 
اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین 
اعتبارات موضوع ماده )۲۱7( قانــون مالیات های 
مســتقیم با اصالحــات و الحاقات بعــدی مصوب 
۳.۱۲.۱۳66، تبصره »۱« ماده )۳۹( قانون مالیات 

بر ارزش افزوده، مواد )۱60( تــا )۱6۲( قانون امور 
گمرکی مصــوب ۲۲.8.۱۳۹0 و یا اعتبارات خاص 
ناشــی از واگذاری و فروش شــرکت ها در سازمان 
خصوصی سازی، اعتبارات مربوط به ردیف های کمک 
به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمدها و موارد 
مشابه(، منحصراً در فیش حقوقی منعکس و پس از 
ثبت در ســامانه فوق، پرداخت کنند، به نحوی که 
میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از 
افراد مذکور بالفاصله در سامانه اطالعاتی هر دستگاه 

مشخص باشد.
تبصره ۱- کلیه اشــخاص حقوقی مشــمول این 
ماده مکلف انــد از تاریــخ 0۱. 0۱. ۱۳88  اطالعات 
مربوط به مقامات، رؤســا، مدیران موضوع این ماده 
را به دیوان محاســبات کشور و ســازمان بازرسی 
کل کشــور ارائه دهند. مســتنکف از ارائه اسناد و 
اطالعات مورد درخواست به انفصال موقت از خدمات 
دولتی و عمومی از ســه ماه تا یک سال به تشخیص 
مراجع قضائی محکوم می شــود. دیوان محاسبات 
کشور و ســازمان بازرسی کل کشور مکلف اند طبق 
وظایف و اختیارات قانونی خــود اطالعات مربوط 
به پرداخت های مذکور را در اســرع وقت به منظور 
بازگرداندن وجوه پرداخت شده رسیدگی نمایند و 
درصورتی که مبالغی برخالف قوانین به افراد موضوع 
این ماده پرداخت شده باشد، اقدامات قانونی الزم را 

به عمل آورند.
تبصره ۲- حسابرسان و بازرســان قانونی از جمله 
ســازمان حسابرسی و جامعه حســابداران رسمی 
کشور مکلف اند در حین انجام وظایف قانونی موارد 
مندرج در این ماده را کنترل و ضمن درج مراتب در 
گزارش های حسابرســی و بازرس قانونی، تخلفات 
صورت گرفته را در اســرع وقت به مراجع ذی صالح 
)اعضای مجمع عمومی، هیأت های تخلفات اداری، 
مرجع قضائی، ســازمان بازرسی کل کشور و دیوان 

محاسبات کشور( اعالم نمایند.

 با تصویب مجلس؛

پرداخت حقوق بدون درج اطالعات درآمدی در سامانه دستمزد 
غیرقانونی شد

ستاد انتخابات کشور زمان بندی و جزئیات ثبت 
نام الکترونیک و حضوری داوطلبان ششمین دوره 

شوراهای اسالمی شهر را اعالم کرد.
به گزارش ایمنا و به نقل از پایگاه اطالع رســانی 
وزارت کشــور، در اطالعیه شــماره شش ستاد 
انتخابات کشور آمده است: به آگاهی عموم ملت 
شریف ایران اســالمی می رســاند پیرو اطالعیه 
شماره 4، ثبت نام از داوطلبان عضویت در انتخابات 
ششمین دوره شــوراهای اسالمی شــهر از روز 
چهارشنبه ۲0 اسفندماه ۱۳۹۹ آغاز و تا پایان وقت 
اداری روز سه شنبه ۲6 اسفندماه ۱۳۹۹ )به مدت 

7 روز( ادامه خواهد یافت.
بر اساس این اطالعیه داوطلبان می توانند به چهار 

روش زیر اقدام کنند:
ثبت نام از طریق اپلیکیشــن موبایلی )بارگذاری 
شــده در پورتــال وزارت کشــور( و دریافت کد 
رهگیری و مراجعه به فرمانداری برای نهایی کردن 

ثبت نام؛
ثبت نام از طریق نسخه دســکتاپ )کامپیوتر( و 
دریافت کد رهگیری و مراجعه به فرمانداری برای 

نهایی کردن ثبت نام؛

ثبت نام از طریق دفاتر پیشخوان دولت و دریافت 
کد رهگیری و مراجعه بــه فرمانداری برای نهایی 

کردن ثبت نام؛
ثبت نام از طریــق مراجعه حضوری به فرمانداری 

شهرستان )از ساعت 08:00 تا ۱8:00(.
در این اطالعیه به مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام 

اشاره و تاکید شده است:
ارائه اصل گواهی عدم سوءپیشــینه که از تاریخ 

صدور آن بیش از سه ماه نگذشته باشد؛
اصل شناسنامه عکس دار و تصویر کلیه صفحات 

آن؛
اصل کارت ملی و تصویر آن؛

اصــل کارت پایان خدمت نظــام وظیفه یا کارت 
معافیت دائم یــا مدرکی دال بر مشــخص بودن 
وضعیت خدمت وظیفه عمومی و تصویر آن برای 

مردان؛
یک قطعه عکس 4 × ۳ جدید؛

ارائه اصل و یک نســخه تصویر مدرک تحصیلی 
معتبر فــوق دیپلم یا معادل آن بــرای داوطلبان 
شورای شــهرهای تا بیســت هزار نفر جمعیت و 
مدرک لیسانس یا معادل آن برای داوطلبان شورای 

شهرهای باالی بیست هزار نفر جمعیت؛
اصل و تصویر گواهی پذیرش اســتعفای مقامات 
موضوع ماده ۳۲ قانون انتخابات شوراهای اسالمی 

شهر و روستا؛
اصل و تصویر مدرک معتبر ایثارگری )جانبازان، 
آزادگان، همســر و فرزندان شــهدا و رزمندگان 
با حداقل 6 ماه ســابقه حضــور در جبهه( جهت 

برخورداری از امتیاز یک مقطع تحصیلی باالتر.
تبصره: کسانی که سابقه یک دوره کامل عضویت 
اصلی شورا را دارا باشــند، به شرطی که در همان 
حــوزه انتخابیه نامزد شــوند، از شــرط مدرک 

تحصیلی معاف هستند.

مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان در مراسم 
تقدیر از برگزیدگان جشنواره خانواده آبی، پرسش 
شادآبی، فیلم کوتاه آموزشی و هنروری کارکنان  
گفت: اســتفاده از ظرفیت های هــای هنری در 
فرهنگ سازی مصرف بهینه آب در جامعه بسیار 
موثر است و شرکت آبفا در ســالهای اخیر از این 

ظرفیت به خوبی بهره مند شده است.
هاشم امینی در مراسم رونمایی از طرح سه شنبه 
های آبی، بسته آموزشی مدیریت مصرف و سرود 
اختصاصی شرکت آبفا استان اصفهان افزود: شیوع 
ویروس کرونا و محدودیت های ایجاد شده، مانع 
از این نشد که شرکت آبفا استان اصفهان موضوع 
فرهنگ ســازی مصرف صحیح آب در جامعه را 
نادیده بگیرد و  با استفاده از ظرفیت  فضای مجازی 
و شبکه های مجاز با همکاری دستگاههای مرتبط، 
اقدام به فرهنگ سازی مصرف درست آب در بین 

مردم نموده است.
وی از همکاری و تعامل آموزش و پرورش و کانون 
پرورش و فکری کــودکان ونوجوانان در موضوع 
فرهنگ سازی مصرف بهینه آب قدردانی نمود و 
اظهار داشت: در سال جاری توانستیم با همکاری 

و تعامل آموزش و پرورش و کانون پرورش و فکری 
کودکان ونوجوانان، جشنواره خانواده  آبی، فیلم 
کوتاه آموزشــی و پرسش شــادآبی را در فضای 
مجازی برگزار کنیم و از ظرفیت شــبکه شاد به 

خوبی بهره مند شدیم.
امینی با اشاره به وضعیت منابع آب استان عنوان 
کرد: با توجه به اقلیم خشــک کشــور و استان 
اصفهان، فرهنگ ســازی مصرف درست آب در 

جامعه امری ضروری اســت چراکه بــا توجه به  
بارندگی های محــدود در فصل بارش هم اکنون 
ذخیره ســد زاینده رود ۱۹۹ میلیون متر مکعب 

است.
در ادامه این مراسم مدیرکل کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان استان اصفهان گفت: شرکت 
آبفا اســتان اصفهان با استفاده از ظرفیت هنری، 
علمی توانسته در قالب طرح های مختلف بستر 

فرهنگ بهینه آب را در جامعه فراهم نماید.
قلمکاریان اعالم کرد: آب مایه حیات است و قدر 
این ماده غیرقابل جایگزین باید در جامعه نهادینه 
شود که شرکت آبفا با همکاری کانون توانسته در 
قالب نقاشی، موسیقی، شــعر و داستان، فیلم و 
ارزش آب را دربین کودکان و نوجوانان به درستی 

بیان کند.
وی ادامــه داد: کانون پرورش فکــری کودکان و 
نوجوانان استان اصفهان با برخورداری از مربیان 
مجرب در زمینه های گوناگون فرهنگی هنری، 
مانند سالهای گذشته آمادگی هر گونه همکاری 
را با شــرکت آبفا  پیرامون فرهنگ سازی مصرف 

بهینه آب دارد.
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5 اطالع رسانی

با ســالم به اطالع می رساند به مناسبت ۱۳ 
رجب میالد مسعود حضرت علی علیه السالم 
موسســه خیریه حضرت علی بن موســی 
الرضا علیه السالم دیزیچه تعداد ۲70 بسته 
معیشتی شامل برنج روغن مرغ شکر ماکارونی 
و رب گوجه و همچنین تعداد ســیصد پرس 
غذای گرم بین نیازمندان تحت پوشش خود 
توزیع نموده است از کلیه خیرین که دراین 
کار خداپســندانه ما را یاری نموده اند کمال 
تشکر را داریم .هئیت مدیره موسسه خیریه 
حضرت علی ابن موســی الرضا علیه السالم 

دیزیچه
چه خوب می شــد مســئوالن وقتی قولی 
میدهند بموقع عمل مــی کردند مثال وقتی 
می گویند فــالن وام را تا اخر زمســتان می 
دهیم تازه اول ماجرا می شود اول شایعه می 
کنند که دوستان اولویت دارند و بعد هم اصال 

به نیازمندان واقعی نمی رسد
این خبر ها چیست که چاپ می کنید یعنی ما 
نباید یک خبر درست و درمون از شما بخوانیم 
. همین دو هفته پیــش چاپ کردید که مرغ 
گران نمی شود  ولی چند با رطی این دو هفته 
مرغ گران شد یا اینجور خبر ها را چاپ نکنید 

یا به مسئوالن بگویید کمتر دروغ بگویند
تکلیف استخدام های فوالد و بچه های مبارکه 
چه شــد شــما پیگیری کنید ما شنیده ایم 
مسئولین از این فرصت های استخدامی در 
اینده برای فرزندان و خویشاوندانشان استفاده 
می کنند و برای همین امروز هیچ حمایتی از 
داوطلبان نمی کنند . ببیند چند تا از فرزندان 
مسوالن ادارات شهرستان از گذشته تا بحال 
یواشکی در فوالد مشغول بکار شده اند. الاقل 
ریاست شورای شهرمان که مدیر توکا تامین 

شده اند دست این بچه ها را بگیرد
این ماشین االت  کف رودخانه بی اب  چه کار 
می کنند لطفا اطالع رسانی کنید مردم بدانند 
چه خبر است نکند چند روز بعد متوجه شویم 
برای استفاده بهینه از بســتر رودخانه ان را 
اسفالت کرده اند تا روستاها باهم بهتر ارتباط 

داشته باشند
بعضی از این شرکت های تولید کننده قدیمی 
که صاحب نام بوده اند تــازه گی ها تبلیغات 
زیادی راه انداخته اند ولی انچه مســلم است 
هیچ کیفیت جدیدی را ارائه نمی دهند بلکه 
فقط می خواهند چند ســال عقب ماندگی 
از بازار را ازجیب کســبه و مردم در بیاورند 

.همین. یک کاسب
چــرا وزارت راه و راهداری فکــری به حال 
اســفالت درب و داغون جاده ها نمی کند با 
این بارندگی ها همه عیوب انها اشــکار شده 
و در روز های اینــده فقط زیر و بند خودروها 

ازبین میرود 
عدالــت  ســالم;بفرمایید"دیوان 
اداری")واحیاناشورای نگهبان قانون اساسی( 
مجوزخالف شرع معمول وهرساله اداره تعاون 
رامبنی برامکان تصمیم هیات مدیره تعاونی 
)دراینجاتعاونی مصرف فرهنگیان شهرستان 
مبارکه(برای اختصاص سودبیشــترحاصل 
از"خریدبیشتر"ســالیانه بــه افرادیکــه 
عمالازسرمایه ســهامی دیگراعضااستفاده 

کننددراسرع زمان ممکن لغونماید.تشکر
نحوه دریافت مالیات بر ارزش افزود را بعهده 
مصرف کنند نهایی گذاشــته اند و حاال هم 
عرف شده که همه خسارت ناشی از کرونا را 
مصرف کننده نهایی بپردازد هرکس دستش 
به جنسی بند است یا خدماتی ارائه می دهد با 
این توجیه که در امد کم شده و زندگی خرج 
دارد هر روز به قیمت کاال یا خدمات خودش 
می افزاید ولی یک حقوق بگیر یا کســی که 
اصال شــغلی ندارد نه تنها چیــزی ندارد که 
افزایش دهد بلکه بایــد همه این هزینه ها را 

بپردازد و تحمل کند.

مبعث، آغاز رسالت نبوی تا دستیابی به تمدن 
مهدوی است)۱(

پژوهشگر مهدویت با بیان آنکه مبعث را باید در فرآیند تمدن مهدوی 
بازتعریف کرد، معتقد است حوزه های علمیه اگر قصد عمل به سیره نبوی را 

دارند، باید گفتمان مهدویت را در حوزه ها شکل دهند.
به گزارش خبرنگار فرهنگی باشگاه خبرنگاران پویا، به باور شیعه، مهدویت 
اصلی ترین معارف الهی است که خداوند متعال وعده تحقق آن را در قرآن 
کریم بارها با مفاهیم مختلف بیان کرده است و بهترین خوبان بشر یعنی انبیا 
و رسل)ع( و بر فراز رسوالن)ع(، اولوالعزم من الرسل را در مسیر تحقق آن قرار 
داده است. مقام معظم رهبری در این زمینه فرمودند: »مسأله مهدویت یک 
مسأله اصلی است؛ جزو اصلی ترین معارف الهی است... همان چیزی است 
که همه  انبیاء، همه  بعثتها برای خاطر آن آمدند«. )بیانات در ۱8/4/۹0(از 
این جهت از رایج ترین تفکرات عصر پیامبر و اهل بیت علیهم السالم مربوط 
به مهدویت بود. وجود روایات فراوان درباره کیفیت والدت امام زمان)عج(، 
وقایع عصر غیبت، فتنه های آخرالزمان و معرفی کیفیت عصر ظهور حجم 
زیادی از معارف مهدوی را بین مردم رواج داده بود تا حدی که موضوع 
مهدویت و ظهور نقل مجالس آن زمان بود.به مناسبت روز مبعث رسول 
گرامی اسالم)ص( با احساس عبادی، مسئول کانون فرهنگی حضرت مهدی 
موعود)عج(  استان مازندران و کارشناس ادیان بین الملل و معارف اسالمی  
گفت وگویی با محوریت »ضرورت فرهنگ سازی مهدوی مبتنی بر سیره 

نبوی« ترتیب دادیم.
عزم پیامبران و معجزاتشان در مسیر مهدویت و ظهور بود

* یکی از ایده های نظری شما در حوزه مهدویت، تالش انبیا و رسوالن در 
راستای مهدویت و امر ظهور است. مهدویت چه ارتباطی با رسالت انبیا 
دارد؟انبیا و رسوالن به حسب عهدی که با خداوند متعال بستند، به قدری در 
فضای مهدویت و آینده بشریت ِسیر می کردند که حتی معجزات خویش را 
در درجه اول در این راستا به کار می گرفتند و آن ها را برای منجی آخرالزمان 
به یادگار می گذاشتند. بر اساس روایات متعددی که وجود دارد، معجزات 
رسوالن الهی در نهایت به دستان امام زمان)عج( می رسد و حضرت آن ها 
را به کار می گیرد؛ معجزاتی مثل عصای موسای نبی، نگین سلیمانی که 
توسط آن اجنه را تسخیر کرد، تابوت عهد و... از جمله این معجزات است.در 
واقع این عهدی بود که در عالم میثاق از آنها گرفته شد. امام صادق به نقل از 
پیامبر )صلّی اهلّل علیه و آله( فرمود »خداوند متعال، برای من و دوازده امام 
بعد از من، پیمان گرفت و آنها حجت های خدا بر خلقند، دوازدهمین ایشان، 
»قائم« است که خداوند به وسیله او، زمین را سرشار از قسط و عدالت می کند، 
َ تََعالَی أََخَذ ِمیَثاقِی َو ِمیَثاقَ   همچنان که پر از ظلم و جور شده باشد؛  إِنَّ اهللَّ
ِ َعلَی َخلِْقِه الثَّانِی َعَشَر ِمْنُهْم الَْقائِمُ  الَِّذی  اثَْنیْ َعَشَر إَِماماً بَْعِدی َو ُهْم ُحَجُج اهللَّ
یَْمَلُ بِِه اْلَْرَض قِْسطاً َو َعْداًل َکَما ُملَِئْت ُظلْماً َو َجْورا«. بر اساس دیگر روایات، 
اول نفراتی که درباره نصرت ائمه و اهل عترت میثاق بستند، رسوالن و انبیا 
معرفی شدند که در این بین اولوالعزم از همگان سبقت گرفتند. جالب است 
که امام باقر)ع( علت اولوالعزمی پنج رسول بزرگوار را عزم در قبال مهدویت 
معرفی کرده فرمودند: مقوله اولوالعزمی به خاطر عزم در قبال مهدی)عج( 
در این پنج نفر ثبت شد؛ َفَثَبَتتِ  الَْعِزیَمُة لَِهُؤاَلءِ الَْخْمَسِة فِی الَْمْهِدی « و این 

شاه کلیدی برای محققان ما در عرصه مهدویت محسوب می شود.
بعتث نبوی را در خط مهدویت بازتعریف کنیم

بنابراین هدف پیامبر صلّی اهلّل علیه و آله همان هدف انبیا و رسوالن الهی 
بود؛ یعنی یکی از اهداف واالی رسول گرامی اسالم که در اوج اولوالعزم و 
تمام خوبان درگاه الهی قرار دارند، باید مسئله مهدویت و ظهور بوده باشد؛ 
لذا باید بعثت را از این منظر مطالعه کرد. با این نگاه برنامه پیامبر صلّی اهلّل 
علیه و آله منحصر در زمان خویش نبود بلکه ایشان با تعیین جانشینان 
خویش به خواست خدا به دنبال تحقق دین حق و نیز تحقق صلح و عدالت 
جهانی به سردمداری امام عصر)عج( بود، لذا خداوند در آیه ای از قرآن یکی از 
مأموریت های عظیم رسول اهلّل را این گونه معرفی می کنند: »ُهَو الَّذی أَْرَسَل 
یِن ُکلِِّه َو لَْو َکِرهَ الُْمْشِرُکون ؛ اوست  رَُسولَُه بِالُْهدی  َو دیِن الَْحقِّ لُِیْظِهَرهُ  َعلَی الدِّ
کسی که فرستاده خود را با هدایت و دین حق روانه کرد، تا آن را بر هرچه 
دین است فائق کند، هرچند مشرکان را ناخوش آید«. بر اساس روایاتی از امام 
صادق علیه السالم، تحقق این آیه در زمان خروج قائم عّجل  اهلّل تعالی فرجه 
خواهد بود؛ إَِذا َخَرَج الَْقائُِم. حاال با این نوع نگاه باید خط عداوت دشمنان را 
که در اوج آن یهودند، در این مسیر دانست.برنامه پیامبر)ص( منحصر در 
زمان خویش نبود بلکه ایشان با تعیین جانشینان خویش به خواست خدا 
به دنبال تحقق دین حق و نیز تحقق صلح و عدالت جهانی به سردمداری امام 
عصر)عج( بود. حاال با این نوع نگاه باید خط عداوت دشمنان را که در اوج آن 

یهودند، در این مسیر دانست.

یا اباصالح)عج(پیام های شما
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رییس دفتر تبلیغات اسالمی استان اصفهان تبیین کرد:  

پنج گام رسیدن به تمدن نوین اسالمی از دیدگاه رهبر معظم انقالب
رییس دفتر تبلیغات اسالمی استان اصفهان با اشاره به  5 گام 
رسیدن به تمدن نوین اسالمی از دیدگاه رهبر معظم انقالب 
گفت: زمانی که نظام اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، تعلیم و 
جامعه اسالمی برای دیگر کشورها  الگو  شود تمدن  اسالمی 

شکل می گیرد.
به گزارش روابط عمومی دفتر تبلیغات اســالمی اســتان 
اصفهان، حجت االسالم و المسلمین محمد قطبی در گفت و 
گویی با بیان اینکه در سال های اخیر رهبر معظم انقالب بارها 
به موضوع تمدن نوین اسالمی اشاره کردند، اظهار داشت:  
دستیابی به تمدن اسالمی جزو آرمان های اصلی انقالب و 
چشم انداز نظام جمهوری اسالمی ایران است وهمه با هم 

باید تالش کنیم تا به این قله رفیع دست پیدا کنیم.
وی با اشاره به پنج گام رســیدن به تمدن نوین اسالمی از 
دیدگاه رهبر معظم انقالب بیان داشت:  این گامهای حیاتی و 
اساسی شامل انقالب اسالمی، نظام اسالمی، دولت اسالمی 

جامعه اسالمی و در نهایت تمدن اسالمی است.
انقالب اسالمی؛ نخستین گام در مسیر تمدن اسالمی
رییس دفتر تبلیغات اسالمی استان اصفهان با اشاره به اینکه 
انقالب اسالمی به عنوان گام اول رســیدن به این تمدن با 
تالش مردم رهبری امام خمینی و مجاهدت های شهدای 
انقالب اســالمی در ســال 57 رخ داد، تاکید کرد:  انقالب 
یعنی دگرگونی در ساختار، اهداف، مأموریت ها، چشم انداز، 
مسیر حرکت، رویاها و روش ها به نوعی که در همه دنیا نیز 
مرسوم است که زمانی که در یک کشور و جامعه دگرگونی 
وسیع و بلند دامنه ای شکل گیرد ازآن با عنوان انقالب یاد 
می کنند؛ در واقع  تغییرات در حکومت ها و مســئوالن را 
انقالب نمی نامند بلکه دگرگونی به معنای زیر و رو شــدن 
هیمنه حکمرانی در یک جامعه و مملکت، به عنوان انقالب 

توصیف می شود.
وی اضافه کرد: انقالب اسالمی ایران پیش درآمدهایی مانند 
انقالب مشــروطه و پس از آن  حرکتهای جدی تر اعتراض 
آمیز با رهبری امام خمینی از ســال 4۲  به بعد را به همراه 
داشت و نهایتا  در سال ۱۳57  به پیروزی رسید اما اگرمسیر  
ستم شاهی و یا مسیر مشابه ادامه پیدا می کرد هرگز در این 

زمان به این بخش از تاریخ تمدن اسالمی نمی رسیدیم.
گام دوم: نظام اسالمی

حجت االسالم محمد قطبی با اشاره به مفهوم نظام اسالمی به 
عنوان گام دوم مسیر دستیابی به تمدن اسالمی گفت: نظام 
اسالمی یعنی ساختار، قامت و آرایش حکمرانی در کشور 
منطق خود را پیدا کند  بدین معنا که تقسیم قوا شکل بگیرد 
و قوانینی مانند قانون اساسی تبیین و تدوین شود، انتخابات 
های مختلف برگزار و تمام هیمنه اداره اجرای حاکمیتی و 
حکمرانی در یک کشور تثبیت شود.وی اضافه کرد: در زمینه 
نظام اسالمی، به شکل بی نظیری تنها در کمتر از یک سال و 
چند ماه بعد از انقالب مراحل فوق را طی کردیم به نوعی که 
مطابق فرموده رهبر انقالب حتی صندوق های رای گیری 
انتخابات به دورترین نقاط کشور همانند روستاها و مسیرهای 
صعب العبور نیز از طریق هلی کوپتر برده شد و بدین ترتیب 
مشــارکت عمومی و حداکثری در زمینه رای دادن به نوع 

نظام شکل گرفت.
رییس دفتر تبلیغات اسالمی استان اصفهان تصریح کرد: باید 
به این نکته دقت کنیم که ممکن است در طول سالهای پس 
از انقالب تغییراتی در برخی ساختارها یا تنظیم روابط بین 
قوا، انتخابات ریاست جمهوری  ایجاد شده باشد که این امر در 
دنیا نیز مرسوم است که هر چند وقت یکیبار قوانین کشور و 
نظام آن  سمت مسیر رشد، باز طراحی شود اما هیمنه اصلی 
نظام و حکومت در همان سال های نخست پس از پیروزی 

انقالب شکل گرفت.
تبیین اندیشه های منطق و نظام اسالمی والیت فقیه 

توسط  شخصیتهای علمی - دینی
وی اظهار داشــت: در واقع نظام اسالمی با اندیشه سازی و 
تبیین اندیشه های منطق و نظام اسالمی  والیت فقیه که 
پیشتر توسط افرادی که در جریان نظام سازی پس از انقالب 
همواره همیار امام بودند، بنیان سازی شد؛ شخصیت های 
علمی - دینی همچون شهید بهشتی شهید مطهری، آیت 
اهلل یزدی  و غیره  که از سال 4۲ پا به پای امام همراه شکل 
گیری انقالب شدند.حجت االســالم قطبی با اشاره به گام 
»دولت اسالمی« گفت: باید دقت کنیم که دولت اسالمی 

معموالً ذهن انسان را در قالب یک بسته کوچک به نام انتخاب 
ریاست جمهوری و شاکله دولت متبادر می سازد در صورتی 
که در بیانات رهبر انقالب به شکل مفصل توصیه شده است 
که منظور از دولت اسالمی  به معنای این منظومه کوچک 

هیئت مدیره یا هیئت دولت نیست.
وی ادامه داد: در واقع زمانی که دولت اســالمی شکل می 
گیرد،استمرار و توسعه شــاکله دولت که متکی بر نظام و 
برخاسته از انقالب است به شکل گیری جامعه اسالمی منجر 
می شود و پس از آن است که تمدن اسالمی  شکل می گیرد.

چگونگی شکل گیری دولت اسالمی
رییس دفتر تبلیغات اسالمی استان اصفهان با ارائه توضیحاتی 
در ارتباط با چگونگی شــکل گیری دولت اسالمی تاکید 
کرد:  امام خمینی مدل اختصاصی از حکمرانی برخاســته 
از »فقه والیی« را مطرح کردند که امتداد حرکت رسول اهلل 
است،یعنی حاکمیت را از خداوند می گیرد و استمرار می دهد 
به رسول خدا و حضرات معصومین وسپس در دوران غیبت 
نیز آن را به جانشین آنها یعنی فقها استمرار می بخشد که از 
میان آنها فردی به عنوان ولی فقیه انتخاب می شود؛ فقیهی 
که والیت عمومی و سیاسی جامعه را نیز بر عهده می گیرد 
و امتداد حرکت انبیا محسوب می شود و البته در این مسیر 
در ضلع جمهوریت و اسالمیت در کنار یکدیگر خواهد بود.
حجت االسالم قطبی با اشاره به اینکه دولت اسالمی یکی 
از مهمترین بخشهای شــکل گیری تمدن، شکل اسالمی 
است، گفت: ما انقالب کردیم و ساختار حکومتی متفاوتی 
را شکل دادیم که حتی  با همه ساختارهای رایج دنیا فرق 
دارد، طبیعی است  در ادامه این هدف را دنبال می کنیم که 
آرمان های بلند اسالمی و افق متعالی آن در جامعه تّسری 
پیدا کند و تثبیت شود؛ بدین ترتیب نیاز به یک سری خرده 
نظام ها یا سیســتم ها و روش ها داریم که زمانی که آنها را 
درست ســر جای خود  قرار دهیم دولت اسالمی شکل می 
گیرد.وی به طرح مثالهایــی در این زمینه پرداخت و گفت 
زمانی که ما درباره حاکمیت اســالمی صحبت می کنیم 
یعنی بر سر ســفره های  هر فرد غذای پاک، حالل و طیب 
موجود باشد، قراردادی که شخص با کارفرما امضا می کند 
شرعی باشــد، کاری که هر فرد در هر شغلی مانند کارگر، 
معلم، پزشک، وزیر و غیره انجام می دهد در راستای تحقق 
آرمان های الهی باشــد و هر کاری هرچند اندک باشد  در 
منظومه بزرگ هیمنه ای را شکل دهد که در راستای تحقق 

اهداف و آرمانهای الهی شکل گرفته باشد.
مراودات اقتصادی و سیاسی نیز باید بر اساس منطق 

الهی باشد
رییس دفتر تبلیغات اسالمی استان اصفهان تصریح کرد: 
بدین ترتیب مراودات اقتصادی و سیاسی نیز باید بر اساس 
منطق الهی باشــد، مراودات فرهنگی بر اساس آموزه های 
دینی تبیین شود و حتی اوقات فراغت و تفریح نیز بر اساس 
مدل های خداپسندانه طراحی شود که همه اینها در کنار 
یکدیگر جامعه اسالمی را شکل می دهد.وی اضافه کرد: برای 
دستیابی به این مرحله طبیعی است که یک  کار اساسی باید 
شکل بگیرد بدین معنا که تمام آنچه که نظام تعلیم و تربیت 
اتفاق می افتد از متن درس، برنامه درســی، تربیت معلم، 

تنظیم روابط بین معلم و دانش آموز از مبانی و مبادی اسالمی 
اســتخراج و تمام روابط علمی و منطقی نیز شکل گرفته و 
تبدیل به یک خرده نظام به نام »نظام تعلیم و تربیت اسالمی« 
شده باشد.حجت االسالم قطبی گفت: در این مسیر همچنین 
ابعاد مختلف اقتصاد مانند بانکداری، تجارت، قانون کار، بیمه 
و غیره از مبدا تا مبانی، مبادی، اصول، قواعد روش ها، سیستم 
ها، فرمولها، الگوریتم ها و منطق اجرایی باید مطابق با آموزه 
های اسالمی باشد و این جاســت که نظام اقتصاد اسالمی 

شکل می گیرد.
وی اضافه کرد: به عنوان مثالی دیگر در حوزه دفاع و امنیت 
نیز هر شخصی باید مطمئن باشد که تمام کاری که انجام می 
دهد برخاسته از اصول اسالمی است و مسائل کالمی فقهی 
و اندیشه ای آن حفظ و تبدیل به الگوریتم و مدل شده است و 
این فعالیت فردی را در منظومه قرار داده است که همگی به 

تایید خداوند رسیده است.
نظم منطقی خرده نظامها؛ الزمه دولت سازی

رییس دفتر تبلیغات اسالمی اســتان اصفهان ابراز داشت: 
بدین ترتیب زمانی که خرده نظامهای تعلیم و تربیت، اوقات 
فراغت، هنر، اقتصادی، سیاسی، امنیت و دفاع؛ نظم منطقی 
پیدا کنند به نحوی که با قاطعیت بتوانیم بیان کنیم که همه 
این ها برخاسته از اندیشه اسالمی است و الگوریتم و مدل آن 
ریز و درشت بر اساس فقه و خواسته خداوند است می توان 

گفت که دولت سازی انجام شده است.
وی تاکید کرد: به فرموده رهبر انقالب صرف انقالب کردن، از 
جا برداشتن طاغوت و  ایجاد شاکله اسالمی موجب تشکیل 
یک دولت اسالمی نمی شود بلکه رفتارها کنش ها و آنچه 
که انسانها در جامعه انجام می دهند باید بر اساس الگوریتم 
و سیستمها و در یک مدل کالن برخاسته از اندیشه و معارف 
و ارزش های اسالمی و الهی باشــد.حجت االسالم قطبی 
ادامه داد: به طور مثال اگر نتوانیم الگوی اقتصاد اسالمی را 
استخراج کنیم نمی توانیم امیدوار باشیم که تنها با یک وزیر 
اقتصاد، رئیس بانک، وزیر صنایع خوب، دولت اسالمی شکل 
بگیرد یعنی صرف این که انسان خوبی بر سر کار وجود داشته 

باشد اما کار منطقی موجود نباشد بی فایده است.
تدوین و تثبیت اندیشه های ناب و ارزش های اسالمی

وی با اشــاره به فرمایش رهبر انقالب که در میانه راه دولت 
سازی اسالمی هســتیم، خاطرنشــان کرد:  این امر بدان 
معناست که هنوز در حال تدوین و تثبیت اندیشه های ناب 
و ارزش های اسالمی هستیم و تعمیم دادن آن در زندگی و 
کف جامعه به اندازه ای باید دقیق، عالمانه، ارزشمند و منظم 
باشد که مردم با خیال راحت اگر به عرف جامعه  عمل کردند 

به معنای تجربه زندگی در متن اسالم باشد.
 رییس دفتر تبلیغات اسالمی استان اصفهان تصریح کرد: در 
مسیر دولت سازی مدنظر رهبر انقالب باید روش ها و خرده 
نظام ها را به تدریج طراحی کنیم و این کار مشترک میان 
چند بخش مانند حوزه علمیه و نخبگان است که در مرحله 
اول نظریه پردازان مبانی را استخراج می کند در ضلع دوم 
نخبگان که عرصه های تخصصی را پوشش می دهند ارزش ها 
 را در قوانین اصول و روش ها الگوریتــم ها و مدل ها پیاده 

می کنند.

سال شانزدهم/ شماره 731 / چهارشنبه  13  اسفند 1399

1-رونوشت آگهی حصروراثت /م/الف1103123
آقای   حیدر محمدی  فرزند محمد    دارای شماره شناسنامه      
54۱۹57888۳      بشرح دادخواست مطروحه به کالسه پرونده ۹۹ /   
۱5۹۹  این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان ام لیال جعفری زودانی فرزند حسن به شماره شناسنامه   
54۱۹۳۱7508 درتاریخ  ۹۹/6/۲0 دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به ردیف های جدول 
ذیل :)۱( مریم محمدی خونسارکی ش م 54۱۹56677۱ )۲(  حیدر 
محمدی خونسارکی ش م 54۱۹57888۳ )۳(  معصومه محمدی 
خونسارکی ش م   54۱۹660555)4(  فضل اله محمدی خونسارکی 

ش م  54۱88604۱0همگی فرزندان متوفی و محمد    
اینک باانجام تشریفات مقدماتی،درخواست مزبوررایک نوبت 
آگهی مینمایدتاهرکسی اعتراضی داردیاوصیتنامه ای ازمتوفی 
نزداومیباشدازتاریخ نشراین آگهی ظرف مدت یک ماه به این شوراتقدیم 

نماید،درغیراینصورت گواهی صادرخواهدشد .
احمدرضاعلیرضایی 

رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان مبارکه/م 
2-رونوشت آگهی حصروراثت /م/الف1103537

آقای  فرهاد اباده فرزند علیرضا   دارای شماره شناسنامه  ۲۳۹۱۹870۲۱   
بشرح دادخواست مطروحه به کالسه پرونده ۹۹ /   ۱70۳  این شورا 
درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
محمد طاها اباده فرزند فرهاد  به شماره شناسنامه 54۱0408888 
درتاریخ   ۹8/۹/۲5 دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصراست به ردیف های جدول ذیل :)۱(   ثریا نادری 

قشقایی فرزند نوروز علی ش م ۱۲0۹8۳4774مادر متوفی    )۲(  فرهاد 
اباده فرزند علیرضا ش م ۲۳۹۱۹870۲۱پدر متوفی   

اینک باانجام تشریفات مقدماتی،درخواست مزبوررایک نوبت 
آگهی مینمایدتاهرکسی اعتراضی داردیاوصیتنامه ای ازمتوفی 
نزداومیباشدازتاریخ نشراین آگهی ظرف مدت یک ماه به این شوراتقدیم 

نماید،درغیراینصورت گواهی صادرخواهدشد .
احمدرضاعلیرضایی 

رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان مبارکه/م 
3-رونوشت آگهی حصروراثت /م/الف1103589

آقای   هاشم قربانی فرزند محمد  دارای شماره شناسنامه  54۱۹556۳۲4   
بشرح دادخواست مطروحه به کالسه پرونده ۹۹ /   ۱5۹6  این شورا 
درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
محمد قربانی اسمعیل ترخانی فرزند غالمحسین  به شماره شناسنامه  
54۱86۹068۱ درتاریخ   86/۲/۱۳   دراقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به ردیف های 
جدول ذیل :)۱( مهدی قربانی ش م 54۱۹47۳6۱5)۲(  هاشم قربانی 
ش م 54۱۹556۳۲4   )۳(  مجتبی قربانی ش م 54۱۹67854۳   )4(  
اشرف قربانی اسماعیل ترخانی ش م 54۱54۱۹407۱8۳ )5( مونس 
قربانی اسماعیل ترخانی ش م 54۱۹4405۹8 همگی فرزندان متوفی 
و  )6(  بیگم حمزه فرزند گنجعلی ش م 6۳۳۹60۹۱47      همسر متوفی      
اینک باانجام تشریفات مقدماتی،درخواست مزبوررایک نوبت 
آگهی مینمایدتاهرکسی اعتراضی داردیاوصیتنامه ای ازمتوفی 
نزداومیباشدازتاریخ نشراین آگهی ظرف مدت یک ماه به این شوراتقدیم 

نماید،درغیراینصورت گواهی صادرخواهدشد .

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

4-رونوشت آگهی حصروراثت /م/الف1103603
آقای   فریدون نیازی فرزند حسین  دارای شماره شناسنامه  
54۱۹4۳۱۱4۹ بشرح دادخواست مطروحه به کالسه پرونده ۹۹ 
/  ۱68۳   این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان  حسین نیازی فرزند عبدالکریم   به شماره 
شناسنامه   54۱8۹۳۹866  درتاریخ ۹8/۳/۳ دراقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست 
به ردیف های جدول ذیل :)۱(   احمد نیازی ش م    54۱۹۳۳۱77۲ 
)۲( فریدون نیازی ش م 54۱۹4۳۱۱4۹    )۳(  محمد نیازی ش م 
54۱۹45۲5۹6   )4( عزت نیازی ش م 54۱۹۳58۱۹0)5(   احترام 

نیازی ش م 54۱8۹407۲4همگی فرزندان متوفی   
اینک باانجام تشریفات مقدماتی،درخواست مزبوررایک نوبت 
آگهی مینمایدتاهرکسی اعتراضی داردیاوصیتنامه ای ازمتوفی 
نزداومیباشدازتاریخ نشراین آگهی ظرف مدت یک ماه به این شوراتقدیم 

نماید،درغیراینصورت گواهی صادرخواهدشد .
احمدرضاعلیرضایی 

رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان مبارکه/م 
1- آگهی تحدید حدود اختصاصی

چون تحدید حدود  ششدانگ یکباب خانه پالک۲0۳ فرعی ازهفت 
-اصلی در بخش8ثبت اصفهان که طبق پروانه ثبتی تحدید حدود 
بعمل نیامده است اینک بنابه دستور تبصره ذیل ماده ۱۳ قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و بر طبق 

تقاضای آقای محسن یزدانی باغملکی فرزند صفرعلی تحدید حدود ملک 
مرقوم در روز شنبه مورخ ۱400/0۱/07ساعت ۹ صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد . لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرردر این آگهی ،در محل حضور 
یابند ،اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده ۲0 قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا ۳0 روز پذیرفته خواهد شد 
و طبق تبصره ۲ ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی 
ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با 
تقدم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواست را 
اخذ و به این اداره تسلیم نماید ضمنا" چنانچه روز تحدید حدود مصادف با 
روز تعطیل یا تعطیالت باشد تحدید حدود به روز اول کاری بعد از تعطیل 

ساعت ۹ صبح موکول خواهد شد . 
2-آگهی تحدید حدود اختصاصی

چون تحدید حدود  ششدانگ یکباب خانه پالک۲0۳ فرعی ازهفت 
-اصلی در بخش8ثبت اصفهان که طبق پروانه ثبتی تحدید حدود بعمل 
نیامده است اینک بنابه دستور تبصره ذیل ماده ۱۳ قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و بر طبق تقاضای 
آقای ذبیح اله نصوحی فرزند حسین تحدید حدود ملک مرقوم در روز 
شنبه مورخ ۱400/0۱/07ساعت ۹ صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد . لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد 
که در روز و ساعت مقرردر این آگهی ،در محل حضور یابند ،اعتراضات 
مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده ۲0 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدی تا ۳0 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره ۲ 
ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف 

یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدم دادخواست 
به مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره 
تسلیم نماید ضمنا" چنانچه روز تحدید حدود مصادف با روز تعطیل یا 
تعطیالت باشد تحدید حدود به روز اول کاری بعد از تعطیل ساعت ۹ صبح 

موکول خواهد شد .
 تاریخ انتشار : ۹۹/۱۲/۱۳    

رییس اداره ثبت اسناد وامالک مبارکه: 
مظاهر نصرالهی

10-رونوشت آگهی حصروراثت /م/الف1106312
خانم بتول ابراهیمی فرزند مرتضی قلی   دارای شماره شناسنامه  
54۱۹66۲0۲7بشرح دادخواست مطروحه به کالسه پرونده ۹۹ /  
۱700   این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان حاجیه بی بی مداحی دهنوی  فرزند حیدر به شماره 
شناسنامه  54۱۹۲۲664۲ درتاریخ  ۱۳۹۹/۹/۲۳ دراقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به 
ردیف های جدول ذیل :)۱( معصومه ابراهیمی ش م 54۱۹60484۱ 
)۲(   بتول ابراهیمی ش م 54۱۹66۲0۲7  )۳(   طیبه ابراهیمی ش م 

54۱۹6۹۲0۹0  همگی فرزندان متوفی و مرتضی قلی     
اینک باانجام تشریفات مقدماتی،درخواست مزبوررایک نوبت 
آگهی مینمایدتاهرکسی اعتراضی داردیاوصیتنامه ای ازمتوفی 
نزداومیباشدازتاریخ نشراین آگهی ظرف مدت یک ماه به این شوراتقدیم 

نماید،درغیراینصورت گواهی صادرخواهدشد .
احمدرضاعلیرضایی 

رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان مبارکه/م
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یادواره شهیدآبروی محله در 
مبارکه برگزار شد

با  طاهری  شهیدقاسم  سردار  یادواره 
عنوان »آبروی محله« با هدف قدردانی از 
خانواده های شهدا، ترویج فرهنگ ایثار و 
معرفی حماسه ها و فداکاری های شهیدان 
به نسل امروزی در مسجدجامع شهرمبارکه 

برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مبارکه 
نا،برگزاری یادواره شهدا »آبروی محله« یکی 
از با ارزش ترین و تأثیرگذارترین فعالیت های 
فرهنگی سپاه و بسیج است و گرامیداشت 
یاد و خاطره شهدا با هدف ترویج فرهنگ 
ایثار و شهادت در جامعه بدین معناست که 
راه و اهداف شهدا را خوب بشناسیم و آنرا 

ادامه دهیم.
طی سال های اخیر در تکریم مقام شهدا و  
تعالی فرهنگ ایثار و شهادت ، آیینی ارزشی 
با رنگ و بوی ایثار و شهادت در محله های 
شهرمبارکه به همت حوزه مقاومت جنداهلل، و 
پایگاه های مقاومت برگزار می گردد که مورد 

استقبال مردم واقع شده است.
نامشان کردیم که  به  را  »کوچه هایمان 
هرگاه آدرس منزلمان را می دهیم بدانیم از 
گذرگاه خون کدام شهید است که با آرامش 
به خانه می رسیم، ما آمده ایم تا بگوییم که 
فداکاری های شهیدان انقالب در روح و باطن 
ما جای دارد و راه آنان هیچ وقت فراموش  

نمی شود«.
یادواره سردار شهیدقاسم طاهری با هدف 
قدردانی از خانواده های شهدا، ترویج فرهنگ 
ایثار و معرفی حماسه ها و فداکاری های 
شهیدان به نسل امروزی با عنوان »آبروی 
صاحب  سپاه  فرمانده  حضور  با  محله« 
الزمان )عج( اصفهان،اقشار مختلف مردم، 
خانواده های شهدا، یادگاران دفاع مقدس 
مسجدجامع  در  شهرستانی  مسئوالن  و 

شهرستان مبارکه برگزار شد.
فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( اصفهان نیز 
در حاشیه این مراسم گفت: یادواره شهدای 
آبروی محله با هدف قدردانی و سپاسگزاری 
از خانواده های شهدا، ترویج فرهنگ ایثار و 
شهادت و معرفی حماسه ها و فداکاری های 
شهیدان به نسل امروز برگزار می شود.شهدا 
بعد از شهادت خود، با ایجاد فضایی معنویی، 
یادآور مسئولیت های سنگین در جامعه 
هستند، همچنین برگزاری یادواره شهدا، 
صدای بیدارگری است که ما را از خواب غفلت 
بیدار می کند تا به مسئولیت هایمان در قبال 

کشور و انقالبمان هوشیارتر عمل کنیم.
در گفتگو با مهر مطرح شد؛

ادامه چالش تامین نهاده های 
دامی؛ اینبار ُکندی حمل و نقل

قائم مقام نظام صنفی کشاورزی و منابع 
طبیعی کشور با اشاره به اینکه ُکندی در حمل 
و نقل مشکالت زیادی را برای تولیدکنندگان 
ایجاد کرده است، از مسئوالن خواست برای 

این مشکل راهکار موثری بیندیشند.
موسی رهنمایی، قائم مقام نظام صنفی 
کشاورزی و منابع طبیعی کشور در گفتگو 
با خبرنگار مهر با بیان اینکه درخواست ما 
از مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی و سایر 
دستگاه های مرتبط با نهاده های دامی این 
است که به صورت لحظه ای به صنعت دام و 
طیور کشور توجه کنند، اظهار داشت: دام و 
طیور موجودات زنده هستند و گاهی حتی 

ثانیه ها برای تأمین نهاده ها مهم می شود.
مشکل در تأمین نهاده های وارداتی و افزایش 
هزینه های حمل و نقل، روی علوفه های 
خشبی نیز تأثیر داشته و قیمت آنها را افزایش 
داده است به عنوان مثال کاه که حدود ۱8 
ماه قبل کیلویی 500 تومان عرضه می شد 
هم اکنون به کیلویی حدود ۲.500 تومان 

رسیده است
وی تصریح کرد: در حال حاضر دغدغه 
دامداران و مرغداران تأمین نهاده مورد نیاز 
برای ایام نوروز است به دلیل اینکه در این ایام، 
حمل و نقل و ترددها دچار اختالالتی می شود 
به همین جهت ما از مسئوالن می خواهیم که 

توزیع نهاده ها را سریع تر انجام دهند.
رهنمایی اضافه کرد: هم اکنون 40 روز است 
که ما پول داده ایم اما هنوز نتوانسته ایم نهاده 
مورد نیازمان را تأمین کنیم که این اتفاق 
خوشایندی نیست و اگر در ایام نوروز نیز 
وضعیت به همین شکل باشد دچار مشکالت 

جدی خواهیم شد.

حضور پررنگ هنرمندان اصفهانی در 
جشنواره هنرهای تجسمی فجر

رضا نصر اصفهانی با حضور در بخش هنرهای جدید جشنواره 
هنرهای تجسمی فجر با اثری به عنوان چیدمان در بین 

منتخبین این جشنواره قرار گرفت.
منتخب جشنواره هنرهای تجسمی فجر گفت: جشنواره فجر 
یکی از رخدادهای مهم در حوزه هنرهای تجسمی است که 
سیزدهمین دوره آن توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

برگزار شد.
رضا نصر اصفهانی که در بخش هنرهای جدید با اثری به عنوان 
چیدمان شرکت کرده است، درباره بیانیه این اثر اظهار کرد: در 
زندگِی همه ما مکان هایی وجود دارند که خود را بدون آنها 
نمی توان تصور کرد، هر یک از آن ها بخشی از "من" یا "خود" 
ما را می سازند، مکان ها همواره بخشی از "خود" فرد هستند 

که تجربه های زندگی فردی در آن به ذهن سپرده می شوند.
وی افزود: خانه گوشه ای از دنیای ماست که جهان ذهنی 
و تخیلی ما در آن شکل می گیرد و بسیاری از خاطرات 
ما در گوشه گوشه ی آن سکونت می یابد. خانه حتی اگر 
به لحاظ فیزیکی تخریب شود، می تواند منزلگاه خاطرات 

فراموش ناشدنی گذشته ما شود. 
به گفته این هنرمند، ترک خانه و کوچ انسانی در سطح 
جغرافیایی از یک نقطه به نقطه دیگر تعادل "خود" را بر هم می 
زند و "مهاجرت" پدیده ای است که بُعد زمان و مکان "خود" را 

دستخوش تغییر و تحول قرار می دهد.
نصر اصفهانی ادامه داد: مهاجرت با پیچیدگی های روانی اش 
عاملی برای قطع ارتباط با خانه و مجموعه همه آن چیزهایی 
است که "خود" متعلق به خود می داند؛ بدنش، خانواده اش، 
خاطراتش، وطنش، فرهنگش و...، در واقع خانه استعاره ای از 
"خود" برای جلوگیری از دوپارگی هویتی، سرگردانی و معلق 

بودن در جهان است.
وی تصریح کرد: ۲55 اثر در بخش های هنرهای جدید ارسال 
شده که از این تعداد، 40 اثر به نمایشگاه راه یافته و منتخب 

شده است.
نصر اصفهانی با بیان اینکه سال های گذشته در بخش عکاسی 
شرکت داشتم اما امسال در بخش چیدمان برای اولین بار حضور 
یافتم، خاطرنشان کرد: بعد از تهران، بیشترین شرکت کننده 
جشنواره هنرهای تجسمی، مربوط به اصفهان بوده و بر اساس 
آمار ارائه شده، نزدیک به چهار هزار هنرمند در ۱0 بخش 

مسابقه شرکت کردند.
گفتنی است؛ اثر این هنرمنداصفهانی به صورت دکور است که 
با چوب ساخته شده که بخشی از اشیا و معماری خانه را نشان 

می دهد و بخشی از دیوار خانه در فضا معلق است.

اعالم فراخوان رویداد "مد پایدار" در 
اصفهان

نخستین رویداد مد پایدار زمستان ۹۹ با برند "ُمدیافت" با 
هدف ایجاد حس مسئولیت در قبال محیط زیست برگزار 

می شود.
رییس مرکز تخصصی بانوان آفتاب گفت: مرکز تخصصی 
بانوان آفتاب وابسته به سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی 
شــهرداری اصفهان با همکاری دفتر امور بانوان و خانواده 
استانداری،کمیسیون فرهنگی شورای شــهر، اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، فنی و حرفه ای، محیط زیست، 
اتاق بازرگانی، دانشگاه علمی کاربری استان و دانشگاه آزاد 
واحد اصفهان، اداره توسعه فرهنگ شهروندی و موسسه 
مدیافت در نظر دارد نخستین رویداد مد پایدار زمستان ۹۹ 

با برند "مدیافت" را در این شهر برگزار کند.
لیال لندی افزود: فراخوان این جشنواره از یکم اسفندماه در 
سه محور طراحی کیف و کفش، زیورآالت و لباس اجتماع 
برای خانم ها و آقایان اعالم شده که دبیر و مجری طرح آن 

آفاق امیریان از موسسه مدیافت است.
وی ادامه داد: ایجاد حس مسئولیت در قبال محیط زیست، 
ایجاد انگیزه بــرای حفاظت در محیط زیســت دربخش 
صنعت لباس و اســتفاده مجدد از پارچه و پوشــش های 
بازیافتی و برگردان بــه چرخه مصرف، معرفی طراحان به 

بازار کار از جمله اهداف این فراخوان است.
وی تصریح کرد: طراحان لباس و افــرادی که در مرحله 
فراخوان ثبــت نام کرده انــد در روزهــای ۱5، ۱6 و ۱7 
اســفندماه در قالب یک کارگاه اجرایی به تبدیل لباس، 
کیف و کفش یا زیورآالت به کاالهای قابل استفاده اقدام 

خواهند کرد.
لندی گفت: داوری این جشنواره، ۱8 و ۱۹ اسفندماه انجام 
و در هر محور سه نفر به عنوان برگزیده انتخاب می شوند؛ 
مراسم اختتامیه رویداد نیز ۲0 اسفند برگزار شده و از ۹ نفر 

منتخب با اهدای جوایز تقدیر به عمل خواهد آمد.
گفتنی است؛ دبیرخانه جشنواره مد پایدار، مرکز تخصصی 
بانوان آفتاب اســت که عالقه مندان برای کسب اطالعات 
بیشتر می توانند به میدان قدس، ابتدای خیابان سروش، 
کوچه 6۲ آفتاب مراجعه کرده و یا با شماره ۳4468۱۱۲ 

تماس حاصل کنند.

خبر وی ژهخبر ویژه

 کشف و بروز استعدادهای فرهنگی کودکان
 با جشنواره "کمانک اصفهان"

جشنواره ملي نقاشــي و مجسمه سازي 
کودک "کمانک اصفهان" به منظور باالبردن 
انگیزه و کشف و بروز استعدادهای فرهنگی 

کودکان برنامه ریزی شده است.
زهرا کاظمی اظهار داشت: جشنواره ملي 
نقاشي و مجسمه سازي کودک به همت 
خانه کودک وابســته به سازمان فرهنگي 
اجتماعي  شهرداري اصفهان برای دومین 
بار در حال برگزاری است که نسبت به سال 
گذشته عالوه بر کودکان 4 الی ۱۲ سال، 
ویژه نوجوانان ۱۳ تا ۱8 ســال نیز برگزار 
می شود. مدیرخانه کودک با اشاره به اینکه 
شعار این دوره از جشنواره »آینده ی شهر 
من« است، افزود: این دوره از جشنواره در 
نظر دارد شهر را از منظر کودکان دریابد تا 
بفهمیم شهر مدنظر کودکان دستخوش چه 
تغییراتی خواهد شد و تا چه میزان کودکان 
با مشاهیر شهر و میراث فرهنگی، تاریخی 
و طبیعی شهر آشنا هستند. وی ادامه داد: 
یکی از اهداف این جشنواره یافتن جواب 
سواالتی شامل اینکه آیا زندگی در آینده 
از نظر کودکان بر روی زمیــن بوده و یا در 
جاهای دیگر مانند، فضا، دریا و بیابان هم 
امکان پذیر است و اینکه چگونه می توان 
در تمام عناصر شهر از جمله معماری، روابط 
اجتماعی، سیستم حمل و نقل و آلودگی 
هایی که شــهرها را تهدید می کند خیال 
پردازی کرده و آنچه را بیشتردوست دارند 
به تصویر بکشــند.کاظمی بیان کرد: این 
جشــنواره با تمام تفاوت هاي فرهنگي و 
هنري بین شهر هاي ایران فرصتي است 
براي به تصویر کشیدن خیال هاي کودکانه 
تا نشان دهیم دنیاي کودکي، رنگي ترین 
و بي آالیــش ترین دنیایي اســت که مي 
توان یافت و از آن بــراي برنامه ریزي هاي 
آینده الهام گرفت. مدیر خانه کودک افزود: 

ارتقای جایگاه شهر اصفهان به عنوان شهر 
دوستدار کودک درحوزه ملی و بین المللی و 
حمایت از تولیدات هنری کودکان مستعد 
در راستای ترویج هنر و به کارگیری آنان در 
عرصه های شهری از جمله اهداف علمی در 

نظر گرفته شده برای این جشنواره است.
وی استفاده از ایده های هنری کودکان در 
جهت توسعه فرهنگ ارزش های انسانی 
در ســطح جامعه، جذب افــراد کارآمد 
و متخصص در زمینه هنرهای تجســمی 
کودک و ایجــاد موقعیت مناســب برای 
باالبردن انگیزه و کشف و بروز استعدادهای 
فرهنگی کودکان را از دیگر اهداف دبیرخانه 
این دوره از جشنواره ملي نقاشي و مجسمه 

سازي کمانک اصفهان عنوان کرد.
وی تصریــح کرد: کــودکان مــی توانند 
به صــورت آزاد برداشــت و تصــور خود 
را از موضوع جشنواره، نقاشــی کرده و یا 
به شــکل مجسمه بســازند و تصاویر آثار 
خود را به آدرس دبیرخانه ارســال کرده 
و مشخصاتشــان را در فرم ثبت نام سایت 

جشنواره ثبت کنند.
کاظمی مهلت ارسال آثار را تا پایان اسفند 
ماه اعالم کرد و افزود: داوري جشنواره ملي 
نقاشي و مجسمه سازي کمانک اصفهان 
در فروردین ۱400 انجام و نتایج به اطالع 
کودکان خواهد رسید که عالقه مندان برای 
کسب اطالعات بیشتر می توانند به سایت 

www.vcci.ir/kamanak مراجعه کنند. 
گفتنی است؛ این جشــنواره ۱۲ برگزیده 
خواهد داشــت، 6 اثر از نقاشي و 6 اثر برتر 
در حوزه مجسمه که به نفرات اول تا ششم 
وجه نقد به همراه تندیس و لوح تقدیر و ۱۲ 
نفر شایسته تقدیر به انتخاب هیات داوران با 
اهداي وجه نقد و لوح تقدیر جشنواره تعلق 

خواهد گرفت.

با پیگیری شهردار و شورای اسالمی شهر و 
دستور فرماندار محترم شهرستان مبارکه ،

 جلسه بررسی مســائل و مشکالت شهر 
کرکوند بــا حضور جمعی از مســئولین 
دســتگاه های اجرایی شهرستان برگزار 
گردید . به گزارش روابط عمومی شهرداری 
و شورای اسالمی شهر کرکوند، بعدازظهر 
روز ســه شــنبه ۱۲/۱۲/۱۳۹۹ جلسه 
بررسی مسائل و مشکالت شهر کرکوند به 
درخواست شهردار و شورای اسالمی شهر و 
به ریاست مهندس هدایت فرماندار محترم 
شهرســتان ، با حضور تعدادی از روسای 
ادارات و دستگاه های اجرایی شهرستان 
از جمله شبکه بهداشــت و درمان ،  اداره 
محیط زیست ، آموزش و پرورش ، منابع 
طبیعی و آبخیزداری ، مسکن و شهرسازی 
، راهداری و حمل و نقــل جاده ای ، اداره 
ثبت اسناد و امالک ، امور آب و فاضالب 

شهرستان و... برگزار گردید . 
مهندس کفعمی شهردار کرکوند ، آقای 
اسماعیلی ریاست و سایر اعضای شورای 
اسالمی شهر در این جلســه با بیان اهم 
مسائل و مشکالت که دغدغه اصلی و مورد 
پیگیری  شــهروندان گرامی کرکوند می 
باشــد  از جمله رفع مشکل مرکز درمانی 
شــهر ، تســریع در راه اندازی اورژانس 
۱۱5 کرکوند ، تعیین تکلیف حریم شهر 
از ســمت روستای اشــیان و شهرستان 
لنجان ، رفع مشــکالت مربوط به زمین 

های موســوم به دهوار برای قرار گرفتن 
در محدوده خدماتی شــهر ، لزوم نظارت 
بیشتر اداره محیط زیست در حریم شهر 
کرکوند به منظور رفع تخلفات و مشکالت 
زیســت محیطی ، لزوم تسریع در اجرای 
طرح آبخیزداری منطقــه کرکوند ، لزوم 
تعیین زمین هــای ملی برای پیش بینی 
آرامســتان جدید ، منطقــه کارگاهی ، 
احداث ســاختمان کالنتــری و ... ، لزوم 
تسریع در اجرای فاضالب محالت سورچه 
پایین ،سیاهبوم و خیرآباد و تکمیل شبکه 
فاضالب شهر کرکوند ، درخواست تعیین 
اعتبار برای تکمیل ساختمان نیمه کاره 
مجتمع آموزشی شهر ، مشکالت کنارگذر 
غربی در حریم شهر کرکوند و لزوم اجرای 
تعهــدات پیمانکار کنارگذر غــرب و ... ، 
خواستار اقدام عملی از ســوی دستگاه 
های اجرایی شهرستان به منظور حل این 
مشکالت و رفع موانع پیشرفت و توسعه 

شهر کرکوند شدند . 
مهنــدس هدایــت فرمانــدار محتــرم 
شهرستان ضمن تاکید بر رفع مشکالت 
موجود و پیگیری درخواست های مطرح 
شده توسط شهردار و شورای اسالمی شهر 
کرکوند ، از روسای ادارات مربوطه خواست 
طبق تصمیمــات اخذ شــده و مصوبات 
جلسه اقدام الزم را به عمل آورده و ظرف 
مدت تعیین شده گزارش اقدامات خود را 

به فرمانداری شهرستان ارسال نمایند .

 برگزاری جلسه بررسی مسائل و مشکالت 
شهر کرکوند

مرتضی شــریفی :بــه دنبال برگــزاری این 
نمایشگاه در محل دائمی برگزاری نمایشگاه 
های بین المللی تهران،از 5 لغایت 8 اســفند 
ماه،شــهرداری چرمهین بعنــوان نماینده 
شهرستان لنجان در این نمایشگاه حضور یافته 
و به ارائه و معرفی پتانســیل های شهرستان 
لنجان و به ویژه شــهر چرمهین برای فعاالن 

و سرمایه گذاران حوزه کردشگری نمودند.
در ســال های اخیر با همت شهردار و شورای 
اسالمی و گروه های مردمی شهر چرمهین و 
حمایت  اداره میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی لنجان، گام های مهمی در زمینه 
توسعه صنعت گردشگری این  شهر برداشته 
شده است که می توان به موارد زیر اشاره نمود:

۱-توســعه منطقه نمونه گردشــگری آبشار 
شاهلوالک در این شهر ،بعنوان یکی از مقاصد 

اکوتوریسم کشور.
۲-مرمت مسجد تاریخی ناروندی که قدمت 
آن حدود 800 ســال تخمین زده می شود و 
قدیمی ترین اثر میراث فرهنگی شهرســتان 

لنجان به شمار می آید.
۳-ثبــت آئین کهــن شــالوراجاری، که در 
خردادماه هر سال در منطقه نمونه گردشگری 
آبشار شــاهلوالک اجرا می شود،در فهرست 
میراث فرهنگی ناملموس کشور.پرونده این 
آئین کهن به همت شهردار محترم چرمهین 
،آقای ثابت راسخ،تهیه و در شورای ثبت میراث 

ناملموس کشور به ثبت رسید.
4-معرفی این شــهر بعنوان زادگاه آیت اهلل 
حاج آقا رحیم ارباب که از بزرگان فقه و علوم 

اسالمی می باشد.
5-پی گیری تکمیل و احــداث موزه و مرکز 
محله ناروندی کــه در مراحل پایانی  تکمیل 
می باشــد و به زودی مورد بهره برداری قرار 

خواهد گرفت.
 حضور شهرداری چرمهین در  این نمایشگاه 
گام مهمــی در معرفی اقدامات انجام شــده 
،به عالقمنــدان ،و زمینه ســاز رونق مجدد 
گردشگری منطقه بعد از دوران شیوع ویروس 

کرونا می باشد.

حضور شهرداری چرمهین بعنوان نماینده 
شهرستان لنجان در نمایشگاه بین المللی 

گردشگری و صنایع دستی تهران 
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 5-رونوشت آگهی حصروراثت /م/الف1103616
خانم فاطمه دارابی مبارکه فرزند علی  دارای شماره شناسنامه  54۱۹۱44050  
بشرح دادخواست مطروحه به کالسه پرونده ۹۹ /  ۱68۹   این شورا درخواست 
گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  علی دارابی مبارکه 
فرزند کاظم   به شماره شناسنامه  54۱86۲58۱0 درتاریخ  ۱۳80/۲/۹  دراقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراســت به 
ردیف های جدول ذیل :)۱( حســن  دارابی مبارکه ش م 54۱۹08۳۹۹۱)۲(  
محمد  دارابی مبارکه ش م 54۱8667467)۳(  رخشــنده   دارابی مبارکه ش 
م 54۱۹۱08۹68)4(   مرتضــی  دارابی مبارکــه ش م   54۱۹۱۲04۳7 )5( 
صفرعلی دارابی مبارکه ش م 54۱۹088۲66)6( سکینه   دارابی مبارکه ش م  
54۱۹0۹700۱ )7( فردوس  دارابی مبارکه ش م 54۱۹۱۱68۹8 )8( فاطمه 
دارابی مبارکه ش م 54۱۹۱44055همگی فرزندان متوفی و  )۹(  منیژه خواجه 

مبارکه فرزند حسینقلی ش م 54۱۹05۲4۲۳      همسر متوفی      
اینک باانجــام تشــریفات مقدماتی،درخواســت مزبوررایــک نوبت آگهی 
مینمایدتاهرکسی اعتراضی داردیاوصیتنامه ای ازمتوفی نزداومیباشدازتاریخ 
نشراین آگهی ظرف مدت یک ماه به این شوراتقدیم نماید،درغیراینصورت گواهی 

صادرخواهدشد .

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

6- رونوشت آگهی حصروراثت /م/الف1103620
خانم فاطمه دارابی مبارکه فرزند علی  دارای شماره شناسنامه  54۱۹۱44050  
بشرح دادخواست مطروحه به کالسه پرونده ۹۹ /  ۱68۹   این شورا درخواست 
گواهی حصروراثت نموده و چنیــن توضیح داده که شــادروان  منیژه خواجه 
مبارکه فرزند حســینقلی به شــماره شناســنامه  54۱۹05۲4۲۳  درتاریخ 
۱۳۹8/۹/۹  دراقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصراســت به ردیف های جدول ذیل :)۱( حســن  دارابی مبارکه 
ش م 54۱۹08۳۹۹۱)۲(  محمــد  دارابی مبارکــه ش م 54۱8667467)۳(  
رخشــنده   دارابی مبارکه ش م 54۱۹۱08۹68)4(   مرتضــی  دارابی مبارکه 
ش م   54۱۹۱۲04۳7 )5( صفرعلی دارابــی مبارکه ش م 54۱۹088۲66)6( 
سکینه   دارابی مبارکه ش م  54۱۹0۹700۱ )7( فردوس  دارابی مبارکه ش م 
54۱۹۱۱68۹8 )8( فاطمه دارابی مبارکه ش م 54۱۹۱44055همگی فرزندان 

متوفی و  علی      
اینک باانجــام تشــریفات مقدماتی،درخواســت مزبوررایــک نوبت آگهی 
مینمایدتاهرکسی اعتراضی داردیاوصیتنامه ای ازمتوفی نزداومیباشدازتاریخ 

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

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

7-رونوشت آگهی حصروراثت /م/الف1103635
آقای   علی محمد امینی فرزند محمد   دارای شماره شناسنامه  54۱۹۳78۹7۳ 
بشرح دادخواست مطروحه به کالسه پرونده ۹۹ / ۱707    این شورا درخواست 
گواهی حصروراثت نمــوده و چنین توضیــح داده که شــادروان جواد امینی 
شیخ ابادی فرزند محمد علی  به شماره شناســنامه  54۱۹۱۹۳۱5۹ درتاریخ  
۱۳۹۹/۹/6  دراقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصراست به ردیف های جدول ذیل :)۱( امیر  امینی شیخ ابادی ش 
م   54۱048۲۲8۱فرزندمتوفــی جواد  )۲( اعظم قاســمی احمد ابادی فرزند 
حسین ش م ۱۱۱۱8۱4۹5۳ همسر متوفی)۳( فردوس امینی شیخ ابادی  فرزند 
عزیزاله ش م 54۱۹4۳۳۱۲5 مادر متوفی)4( علی محمد امینی شیخ ابادی ش 

م 54۱۹۳78۹7۳ پدر متوفی
اینک باانجــام تشــریفات مقدماتی،درخواســت مزبوررایــک نوبت آگهی 
مینمایدتاهرکسی اعتراضی داردیاوصیتنامه ای ازمتوفی نزداومیباشدازتاریخ 

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

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

8-رونوشت آگهی حصروراثت /م/الف1104398
آقای  مجید نوری لنجان نوکابادی  فرزند نیکبخت    دارای شــماره شناسنامه  
54۱۹747650  بشرح دادخواست مطروحه به کالسه پرونده ۹۹ /  ۱70۹   این 
شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه  
فرزند فتح اله  به شماره شناسنامه   54۱۹0۳۲۱7۱ درتاریخ  ۹۹/۹/۱۲  دراقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به ردیف 
های جدول ذیل :)۱(  ســعادت نوری  ش م ۱۲8۹50۳۳۳8     )۲(  مجید  نوری 
لنجان نوکابادی  ش م 54۱۹747650  )۳(  مریم نوری لنجان نوکابادی  ش م   

54۱۹۹77۱۳۳  همگی فرزندان متوفی 
اینک باانجــام تشــریفات مقدماتی،درخواســت مزبوررایــک نوبت آگهی 
مینمایدتاهرکسی اعتراضی داردیاوصیتنامه ای ازمتوفی نزداومیباشدازتاریخ 
نشراین آگهی ظرف مدت یک ماه به این شوراتقدیم نماید،درغیراینصورت گواهی 

صادرخواهدشد .

احمدرضاعلیرضایی 
رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان مبارکه/م 
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شاید این سوال برای شما هم پیش بیاید که مصادیق نیکوکاری را 
در کجا می توان یافت. به سادگی می توان گفت که ایمان به خدا، به 
پیامبر )ص(، قرآن کریم و معاد، تقوا و تحمل سختی ها و مشکالت، 
عفو و گذشت، محبت و دوستی اهل بیت )ع(، خیرخواهی و اصالح، 
اجتناب از فساد، فحشا و گناهان کبیره، استغفار در سحرگاهان، 
پرداخت زکات، پرداخت کاالو هدیه مناسب برای زن مطلقه، انفاق 
و بخشش در راه خدا، تامین نیازمندان و محرومان، رفتار شایسته 
با پدر و مادر و... از مصادیق احسان و نیکوکاری است که در قرآن 

کریم به آن اشاره شده است.
اما بدانیم که احسان و نیکوکاری، آثار بسیاری دارد که در ذیل به 

نکاتی از آن اشاره می شود. این آثار بسیار ارزنده و مثبتی است.
دوستی و صمیمیت

احسان و نیکوکاری باعث ایجاد دوستی و صمیمت بین افراد جامعه 
می شود. هرگاه انسان های نیکوکار با ایثار و فداکاری خود به یاری 
انسان های مظلوم و مستضعف شــتافته و با کمک های مادی و 
عاطفی خود، زندگی آنان را تا حدودی سر و سامان داده، از حالت 
بحرانی نجات دهند، آنان نیز نه تنها احسان و نیکوکاری افراد خیر 
را فراموش نمی کنند؛ بلکه در ادامه زندگی، سعی خواهند نمود تا 
به نوعی جبران نموده و احسان و نیکوکاری دیگران را به بهترین 

شکل، پاسخ دهند.
خدای متعال درباره روش های تاثیرگذار در امر تبلیغ می فرماید: 
»والتستوی الحسنه والالسیئه ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی 
بینک و بینه عداوه کانه ولی حمیم؛ هرگز نیکی و بدی یکســان 
نیست؛ بدی را با نیکی دفع کن! ناگاه ]خواهی دید[ همان کس که 
میان تو و او دشمنی است، گویی دوستی گرم و صمیمی است«. 
اگر برخورد نیک و شایسته در امر تبلیغ دین، در برابر دشمنان و 
مخالفان، دوستی و صمیمت را به دنبال دارد، احسان و نیکوکاری 
در امور مادی و عاطفی به طور قطع، دوستی و صمیمیت بیشتر و 
عمیق تری را به همراه خواهد داشت و این یک امر بدیهی و واقعیت 

انکارناپذیر است که در زندگی روزمره مشاهده می شود.
خیر و سعادت دنیوی

از جمله آثار ارزشمند احسان و نیکوکاری، اجر و پاداشی است که 
در دنیا، نصیب انسان های خیر می شود. در واقع خدای سبحان به 
نوعی اعمال و رفتار خوب و شایسته نیکوکاران را در همین دنیا، 

مورد لطف و عنایت قرار داده و جبران می نماید به قول معروف:
تو نیکی می کن و در دجله انداز / که ایزد در بیابانت دهد باز

خدای سبحان در مورد اجر و پاداش دنیوی احسان و نیکوکاری 
می فرماید: »فئاتهم اهلل ثواب الدنیا و حسن ثواب االخره و اهلل یحب 
المحسنین؛ خداوند پاداش این جهان، و پاداش نیک آن جهان را 

به آنها داد و خداوند نیکوکاران را دوست می دارد.«
در آیه دیگری می فرماید: »وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا 
خیرا للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنه و لدار االخره خیر و لنعم 
دارالمتقین؛ و هنگامی که به پرهیزگاران گفته می شد: پروردگار 
شما چه نازل کرده است؟ می گفتند: خیر ]وسعادت[ برای کسانی 
که نیکی کردند در این دنیا نیکی اســت و سرای آخرت از آن هم 

بهتر است و چه خوب است سرای پرهیزکاران.«
در کالمی که از حضرت موســی بن جعفر )ع( نقل شده است، 
می خوانیم: »در بنی اسرائیل مرد صالحی بود که زن نیکوکاری 
داشت. آن مرد شــبی خواب دید که شــخصی به او می گوید: 
خداوند فالن مقدار عمر برای تو مقدر کرده اســت که نصف آن 
در رفاه و آسایش هســتی و نصف دیگر در مضیقه و تنگدستی، 
هر کدام از دو نصف را می خواهــی، اول انتخاب کن! مرد جواب 
داد: من زن خوبی دارم که شریک زندگی ام است، با او مشورت 
می کنم. بار دیگر نزد من بیا تا به تو خبر دهم کدام نصف را اول 
اختیار کــرده ام. صبح جریان خوابش را با همســرش در میان 
گذاشت و از او مشورت خواست. همسرش در جواب گفت: اول 
نصف رفاه و آسایش را برگزین، شــاید خداوند بر ما رحم کند و 
در نصف دیگر نیز نعمتش را از ما قطع نکند. شب دوم فرا رسید 
بار دیگر آن شخص به خوابش آمد، آن مرد در جواب گفت: من 
نصف اول عمر در رفاه و آسایش را انتخاب کردم.بعد از آن رویا، 
دنیا از هر طرف به او رو آورد. چون نعمت های الهی، نزد او فراوان 
و آشکار شد، همسرش به او گفت: خویشان و همسایگان خود را 
و همچنین افراد محتاج را کمک کن! آن مرد به توصیه همسرش 
عمل نمود. نصف تعیین شده از عمر او در کمال رفاه و آسایش 
گذشت سپس از نصف هم گذشت و همچنان وضع مالی او خوب 
بود. برای سومین بار، همان شخص در عالم رویا نزد او آمده گفت: 
نیکی و احسان تو باعث شد خداوند به تو پاداش مرحمت فرماید 

و تا آخر عمر در نعمت و رفاه به سر خواهی برد.«

تعدیل اقتصادی
بخش قابل مالحظه ای از جرم و جنایت، ناشی از فقر و تنگدستی 
اســت؛ چرا که فقر و تنگ دســتی، به دین و ایمان انسان لطمه 
می زند، عقل را از کار انداخته، قوت و قدرت تشخیص درست را از 
او می گیرد و باعث کدورت و دشمنی می شود. امام علی )ع( خطاب 
به فرزندش می فرماید»ای فرزندم! من از تهی دستی بر تو هراسانم. 
از فقر به خدا پناه ببر؛ چرا که فقر، دین انســان را ناقص و عقل را 
سرگردان می کند و عامل دشــمنی است.«احسان و نیکوکاری، 
اگر به صورت یک فرهنگ، جلوه نموده و در بین اقشــار مختلف 
جامعه، توسعه و گسترش پیدا کند، به طور قطع، بخش عمده ای 
از مشکالت جامعه را که زایده فقر و محرومیت است، از بین برده و 
ریشه کن می سازد.آنچه از آموزه های دینی استفاده می شود، این 
است که بین احسان و نیکوکاری و نجات جامعه از فقر و فالکت، 
رابطه تنگاتنگی وجود دارد؛ لذا در قرآن کریم می خوانیم: »و انفقوا 
فی سبیل اهلل و التلقوا بایدیکم الی التهلکه و احسنوا ان اهلل یحب 
المحسنین ؛ و در راه خدا، انفاق کنید و [با ترک انفاق] خود را به 
دست خود ، به هالکت نیندازید و نیکی کنید که خداوند نیکوکاران 
را دوست می دارد.«انفاق به طور کلی سبب نجات از مفاسد کشنده 
اجتماعی می شود. اگر انفاق به فراموشی سپرده شود و ثروت ها در 
دست گروهی معدود جمع گردد و در برابر آنان، اکثریتی محروم و 
بینوا وجود داشته باشد، دیری نخواهد گذشت که انفجار عظیمی 
در جامعه به وجود آمده، اموال و دارایی ثروتمندان نیز در آتش آن 
خواهد سوخت. بنابراین، انفاق، قبل از آن که به حال محرومان، 
مفید باشد، به نفع ثروتمندان خواهد بود؛ زیرا تعدیل ثروت حافظ 

ثروت است.
پیامبر اکرم )ص( در جمله کوتاهی به این حقیقت اشاره نموده، 
می فرماید: » اموال خویش را با دادن زکات حفظ کنید.« و به تعبیر 
بعضی از مفسران، خودداری از انفاق فی سبیل اهلل، هم سبب مرگ 
روح انسانی به خاطر بخل خواهد شد و هم باعث مرگ جامعه به 
خاطر عجز و ناتوانی، مخصوصا در نظامی همچون نظام اسالم که 

بر نیکوکاری بنا شده است.
آمرزش گناهان

همه انسان ها به جز انبیا و اولیای الهی در زندگی خود دچار خطا و 
لغزش شده، گناهان کوچک و بزرگی را مرتکب می شوند. از جمله 

ابزاری که باعث می شود انسان آثار گناه و خطاهایش از بین برود 
و حتی آن را تبدیل به حسنات نماید، احسان و نیکوکاری در حق 
بندگان خدا و خدمت به مخلوقات الهی است. خدای سبحان در 
سوره هود می فرماید: »و اقم الصلوه طرفی النهار و زلفا من الیل ان 
الحسنات یذهبن السیئات ذلک ذکری للذکرین؛ در دو طرف روز و 
اوایل شب، نماز را برپا دار؛ چرا که حسنات، سیئات و آثار آنها را از 

بین می برد. این تذکری است برای کسانی که اهل ذکر هستند«.
در جای دیگری می فرماید: »لهم ما یشاءون عند ربهم ذلک جزاء 
المحسنین، لیکفر اهلل عنهم اســوا الذی عملوا و یجزیهم اجرهم 
باحسن الذی کانوا یعملون« ؛ آنچه بخواهند نزد پروردگارشان برای 
آنان موجود است و این است جزای نیکوکاران تا خداوند بدترین 
اعمالی را که انجام داده اند، ]در سایه ایمان و صداقت آنها[ بیامرزد 

و آنها را به بهترین اعمالی که انجام می دادند، پاداش دهد.
آرامش روحی

یکی دیگر از آثار ارزشمند احسان و نیکوکاری، آرامش روحی است. 
این کالم الهی است که می فرماید: »الذین ینفقون امولهم بالیل و 
النهار سرا و عالنیه فلهم اجرهم عند ربهم و الخوف علیهم والهم 
یحزنون ؛ آنها که اموال خود را شــب و روز، پنهان و آشکار، انفاق 

می کنند، مزدشان نزد پروردگارشان است؛ نه ترسی بر آنهاست و 
نه غمگین می شوند.«

در آیه دیگر می خوانیم: » من جاء بالحسنه فله خیر منها و هم من 
فزع یومئذ ءامنون؛ کسانی که کار نیکی انجام دهند، پاداشی بهتر 
از آن خواهند داشت و آنان از وحشت آن روز در امان اند«. از آیات 
یاد شده به خوبی می توان نتیجه گرفت که احسان و نیکوکاری از 
جمله اعمالی است که آرامش روحی و روانی در دنیا و امنیت کامل 
در آخرت را به دنبال دارد. چه سعادتی باالتر از آن است که انسان 
در دنیا اضطراب و دلهره را از خود دور ســازد و از وحشت جانکاه 

قیامت نیز در امان باشد.
محبوبیت نزد خداوند

احســان و نیکوکاری، باعث محبوبیت انسان نزد خدای سبحان 
می شود. جدای از تعابیر دیگری که درباره انسان های نیکوکار در 
قرآن کریم وارد شده، جمله زیبای »اهلل یحب المحسنین« پنج 
بار در آیات قرآن کریم، تکرار شده است که بیانگر جایگاه و ارزش 
احسان و نیکوکاری در پیشگاه خداوند می باشد. موارد یاد شده، 
بخشی از آثار احسان و نیکوکاری است که در آیات قرآن کریم به 

آن اشاره شده است.

نیکوکاری چه تاثیری در زندگی مان می گذارد؟

سال شانزدهم/ شماره 731 / چهارشنبه  13  اسفند 1399

کمک مؤمنانه ۶۰ میلیاردی کمیته امداد اصفهان به نیازمندان

4هزار دا نش آموز محروم از آموزش مجازی بهره مند شدند
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی)ره( اصفهان گفت: 
با توجه به شیوع کرونا و دستور مقام معظم رهبری 
برای کمک مؤمنانه، کمیته امداد نیــز در ماه های 
رمضان و محرم و صفر با همراهی دیگر سازمان ها از 
جمله بسیج و سازمان مستضعفان بیش از 60 میلیارد 

کمک در قالب بسته های معیشتی ارائه کرد.
به گزارش خبرگزاری فــارس از اصفهان، کریم زارع 
پیش از ظهر امروز در نشت با خبرنگاران اظهار داشت: 
اصحاب رسانه برای کمک رسانی به نیازمندان کمک 
زیادی کردند و موفقیت هایی که حاصل شده را مدیون 

این افرادیم.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان اصفهان 
بیان داشــت: همراهی های مردم باعث شده در ارائه 
خدمت به محرومان موفقیت هایی حاصل شود؛ در این 
مسیر کمیته امداد ایجاد کننده فقر نیست، بلکه منشأ 
ایجاد عوامل متعددی است که مددجویان به  دنبال 
تالش باشند و رویکرد اصلی کمیته امداد توانمندسازی 

نیازمندان است.
وی خاطرنشان کرد: اگر نیازمندان را توانمند نکنیم 
و آن ها را به این باور نرســانیم که خودشان رفع نیاز 
کنند تا همیشــه این روند ادامه دارد؛ در این راستا 
توانمندی های فکری و اقتصادی و ایجاد شغل ایجاد 
شــده و کمیته امداد با ایجاد ۱۱ هزار و 500 شغل 
با تأکید بر مشــاغل خانگی و زنان سرپرست خانوار 
یکی از دســتگاه های موثر در ایجاد اشتغال است؛ از 
سیاست های اصلی مجموعه، تأکید بر حفظ نقش مادر 

زنان سرپرست خانوار و در کنار آن ایجاد شغل است.
احداث 1150 مسکن روستایی توسط کمیته 

امداد اصفهان در سال جاری
به گفته مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان 
در سال جاری ۱۱50 واحد مسکن روستایی ساخته 
شده است که تاکنون بیش از 600 واحد از آن ها وارد 
مرحله عملیاتی شده و تا قبل از ۱4 اسفند ۱00 خانه 

تحویل داده خواهد شد.وی تصریح کرد: با توجه به 
شیوع کرونا و دستور مقام معظم رهبری برای کمک 
مؤمنانه و لبیک اقشار مختلف جامعه، کمیته امداد 
نیز در ماه های رمضان و محرم و صفر با همراهی دیگر 
سازمان ها از جمله بسیج و سازمان مستضعفان بیش 
از 60 میلیارد کمک در قالب بسته های معیشتی ارائه 
کرد و با حماسه ای که مردم آفریدند برخالف شرایط، 

شاهد رشد فوق العاده ای بودیم.
اهدای چهار هزار تبلت به دانش آموزان نیازمند 

اصفهانی
زارع گفت: از دیگر اقدامات مجموعه، تهیه وســایل 
کمک  آموزشی برای دانش آموزان تحت پوشش بود؛ 
با کمک آموزش و پرورش از حــدود ۳0 هزار دانش 
آموز تحت پوشش 5 هزار دانش آموزی که به فضای 
آموزش مجازی دسترسی نداشتند شناسایی شدند تا 
کنون حدود 4 هزار تبلت با کمک خیرین، دستگاه ها، 
صنایع و منابع خود کمیته و کمک های مردمی تهیه 
شده اســت.مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( 
اســتان تصریح کرد: از دیگر فعالیت های مجموعه، 
توانمندسازی و کمک به ایجاد و تشکیل خانواده است 
که شامل ۲ بخش ازدواج مجدد و ازدواج نوعروسان 
است و تا این لحظه حدود ۲ هزار کمک هزینه جهیزیه 
اهدا شده که 640 عدد از آن مربوط به ماه رجب است؛ 
در حال حاضر هیچ پشت نوبتی برای کمک به هزینه 
جهیزیه نداریم.وی تأکید کــرد: در هر  زمینه ای که 
مردم پای کار باشند موفق خواهیم شد و کمیته امداد 
همیشه متکی به کمک های مردمی بوده  است.زارع 
اظهار کرد: در سال های اخیر مراکز نیکوکاری زیادی 
که محله محورند و توسط خود مردم اداره می شود 
تأسیس شده است و ســاماندهی خیرین محالت با 
اختیار خودشان بوده و ساماندهی و پشتیبانی توسط 
مجموعه انجام شده است: در سال جاری این مراکز 
بیش از ۲00 میلیارد تومان هزینه جمع آوری کرده اند 

و در قالب کاال و خدمات به مردم ارائه شــده است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( اصفهان افزود: 
از رویکردهای جدید ما کمک های قرض الحسنه است 
و از تأکیدات کمیته در این بخش، پرداخت وام های 
قرض الحسنه برای کاهش وابســتگی مددجویان 
و حفظ عزت نفس آن هاســت؛ در این زمینه اولین 
مؤسسه ای هستیم که به  شکل واقعی قرض الحسنه 

می دهیم و هیچ کارمزدی دریافت نمی کنیم.
تخصیص 140 میلیارد تومان وام به مستمری 

بگیران کمیته امداد اصفهان
وی ادامه داد: اقساط این قرض الحسنه ها به  صورت 
بلندمدت و از مستمری مددجویان برداشته می شود و 
این وام ها با کم ترین وثیقه و ضمانت بانکی به افراد داده 
می شود؛ در سال جاری تا به این لحظه بیش از ۱40 
میلیارد تومان وام پرداخت کردیم و عمده افراد خوش 
حساب بوده اند و مشکلی در زمینه معوقات صورت 
نگرفته است؛ افرادی که می خواهند به مجموعه کمک 
کنند می توانند در زمینه وام ها سرمایه گذاری کنند.

زارع در خصوص جشــن نیکوکاری امسال توضیح 
داد: شعار امســال »عیدی برای همه« است و تأکید 
ما استفاده از روش های الکترونیکی برای جمع آوری 
کمک هاست و همشهریان می توانند با شماره گیری 
کد #0۳۱*۱*887۱* کمک های خــود را واریز 
کنند.مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( اصفهان 
تاکید کرد: روز ۱۳ اسفند نواختن زنگ نیکوکاری را 
پیش رو داریم و در روز ۱4 اسفند پایگاه هایی برای 
تحویل کمک های مردم در ســطح شهر، مساجد و 
پایگاه ها پیش بینی شده است.وی افزود: از برنامه های 
این مدت مجموعه برگزاری جشنواره های مختلف 
نماز، باران وحی بوده اســت و بیــش از 600 نفر در 
زمینه های مختلف علمی و فعالیت های قرآنی داشتیم 
و از آن ها حمایت کردیم؛ در جشــنواره باران وحی 
استان اصفهان رتبه اول در کشور را داشته است.زارعان 

خاطرنشــان کرد: درصدی از نیکــوکاران ما زمانی 
خودشان مددجو بودند و این موضوع مدیون همت 

خودشان و کمک های کمیته بوده است.
2000 کودک اصفهانی بدون حامی هستند

به گفته مدیــرکل کمیته امداد امــام خمینی)ره( 
اصفهان در طرح اکرام و محسنین بیش از 80 هزار 
حامی وجود دارد و در طرح ایران مهربان تالش ما این 
است که تا پایان ماه رمضان هیچ فرزندی در اصفهان 
بی حامی نباشد، در حال حاضر حدود ۲000 فرزند 
حامی ندارند.وی بیان داشت: یکی از وظایف مجموعه 
کمک به نیازمندان در سوانح و حوادث است و در این 
راستا بیمه حوادث برای خانواده های تحت پوشش 
قرار داده شــده است و با پوشــش بیمه ای که دارند 
اگر ســیل و زلزله اتفاق بیفتد، تا حد زیادی جبران 
خســارت می کنیم.زارع افزود: مجموعه به بیش از 
6000 بیمار صعب العــالج در کمک هزینه بیماری 
به صورت ویژه در حد تــوان کمک کردیم و  در حال 
حاضر ۱۲0 هزار خانواده تحت پوشــش قرار دارند و 
عالوه بر بیمه خدمات درمان شامل بیمه مکمل هم 

هستند می شوند.
از تالش برای رفع ســو تغذیه تا خودکفایی 

سرپرستان خانوار در بیمه بازنشستگی
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( اصفهان گفت: 
با کمک وزارت بهداشــت برنامه هایی برای رفع سو 
تغذیه مادران باردار و شــیرده و کودکان زیر 5 سال 

پیش بینی و انجام شده است.
وی در زمینه خدمات مشــاوره انجام شــده برای 
مددجویان مطرح کرد: با استفاده از مشاوران مجرب 
در ادارات برای افراد زمینه مشاوره را مطرح کردیم و 
خدمات تخصصی با قراردادهایی که با کلینیک های 

تخصصی بسته ایم انجام می شود.
زارع خاطرنشان کرد: درصدی از مددجویان از بیمه 
تأمین اجتماعی بهره مند هستند و افرادی مانند زنان 

شاغل سرپرست سرانه بیمه شان تا مرز بازنشستگی 
پرداخت می شود تا بعد از بازنشستگی حقوق ثابت 
دریافت کنند و خودکفا شوند؛ در حال حاضر بیش از 

۱000 خانواده در این مسیر خودکفا شدند.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( اصفهان گفت: 
با توجه به اینکه کمک در بخش مسکن، ماندگارترین 
کمک به افراد است؛ به ۱5 هزار نفر کمک هزینه اجاره 
داده شده اســت و هم چنین در زمینه کمک های 
وسایل خانه و لوله کشی منازل خدماتی ارائه شده  
اســت؛ حدود 700 مورد با کمک هــای بال عوض 
صاحب گاز شدند و نزدیک به ۱500 مورد حمام و 
سرویس بهداشتی در مناطق محروم تأسیس شده  
است؛ عالوه بر ساخت 700 مسکن، نزدیک به ۲000 
مورد تعمیرات انجام شده است و ۲50 مورد کمک 
هم برای خرید و احداث خانه در شــهرهای بزرگ 
انجام شده است.وی تأکید کرد: تالشمان این بوده 
است که کمک هایمان تنها معطوف به خانواده های 
تحت پوشــش نباشد و توســط وام ها و بسته های 
بهداشتی و کمک های نقدی با کمک بنیاد علوی 
و مستضعفان مشــکالت را حل کنیم.زارع گفت: 
5 تا 6 میلیارد کمک بالعوض در نیمه اول ســال 
صورت گرفته است و ۱۱5 هزار خانواده با همکاری 
فروشــگاه های رفاه بســته های خدماتی دریافت 
کرده اند.مدیرکل کمیته امــداد امام خمینی)ره( 
اصفهان خاطرنشان کرد: در زمینه خدمات حقوقی 
با کمک وکالی نیکوکار در بحث مشاوره و وکالت 
فعالیت هایی انجام شده است و خانواده های تحت 
پوشــش از خدمات رایگان حقوقی بهره می برند.
وی ادامه داد: منابع مجموعه بــرای کمک به افراد 
تحت پوشش شامل کمک های مردمی، اعتبارات 
مجلس و دولت و فعالیت های کمیته است؛ امسال 
علیرغم پیش بینی های انجام شــده در کمک های 
مردمی و مخصوصا در اکرام محسنین و ایتام رشد 

چشمگیری داشته ایم و در این مسیر سعی کردیم 
پاســخ اعتماد مردم را بدهیم و اگر اطالع رســانی 
رسانه ها نبود این موفقیت ها حاصل نمی شد.زارع 
اظهار کرد: ۱00 درصد کمک های مردمی در کمیته 
امداد در قالب های مختلف به دست مردم می رسد و  
هزینه های جاری مجموعه از منابع دولتی به دست 
می آید و هیچ کمکی از سمت مردم از استان خارج 
نمی شود و کمک ها را با حفظ کرامت و عزت به دست 

خانواده ها می رسانیم.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( اصفهان بیان 
داشت: امیدواریم شرایط جوری شــود که مردم با 
دغدغه برای کمک به نیازمندان وارد میدان شوند و در 

سطح جامعه نیازمندی حضور نداشته باشد.
حمایت کمیته امداد اصفهــان از 118 هزار 

خانواده
وی تصریح کرد: در حال حاضــر ۱۱8 هزار و 60۱ 
خانواده تحت حمایت مجموعه قرار دارند که این تعداد 
خانوار شامل ۲۳0 هزار نفر می شوند؛ از این تعداد هر 
ساله به علت توانمندی حدود 5 تا ۱0 هزار نفر از لیست 
خارج می شوند اما در سال جاری به  دلیل کرونا حدود 

۳500 نفر به این جمعیت اضافه شدند.
زارع مطرح کرد: در بحث اشتغال به شکل های مختلف 
از جمله پرداخت وام ها، ایجاد شغل و کاریابی و ایجاد 
زنجیره های شغلی فعالیت انجام دادیم ولی پرداخت 

وام را برابر با شغل نمی دانیم.
مدیر کل کمیته امداد امام خمینــی)ره( اصفهان 
ادامه داد: به نسبت  ســازمان های دیگر پایدارترین 
مشــاغل را ایجاد کردیم و بیش از ۹0 درصد صحت 
و سالمت در ایجاد شــغل ها داریم و درصد فعالیت 
در زمینه های شــغلی مختلف به صورت ۱5 درصد 
فعالیت در زمینه صنایع دستی، 40 درصد خدمات، 
40 درصد کشاورزی و ۱0 درصد فعالیت های صنعتی 

و معدنی است.



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 :  اصفهان /خیابان پروین / مجتمع مطبوعاتی اصفهان/ 

طبقه دوم / واحد 16  
نشانی پستی : اصفهان / صندوق پستی  366- 84815

چاپ : شاخه سبز 
Email :mire_zaman@yahoo.com

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

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

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

دفتر مبارکه: خیابان طالقانی / پالک 54

سال شانزدهم/ شماره 731 / چهارشنبه  13  اسفند 1399

جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر شهرداری مبارکه برگزار شد
جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر شهرداری مبارکه با حضور اعضاء و 

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان برگزار شد .
به گزارش پایگاه خبری مبارکه نیوز؛ سعید باقری معاونت توسعه مدیریت 
و منابع شــهرداری مبارکه در جلسه شــورای امر به معروف و نهی از منکر 
شهرداری با اشــاره به فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکر و جایگاه آن 
از دیدگاه و کالم معصومین)ع(، یکی از اهداف مهم این شــورا را شناسایی 

مصادیق معروف و مصادیق منکر موجود درمجموعه مدیریت شهری و ارائه 
راهکارهایی جهت توسعه مصادیق معروف و مقابله با موارد منکر بر شمرد.

وی تاکید کرد: همه ما در هر جایگاهی، باید نسبت به اجرایی کردن این مهم 
در حوزه کاری خود جدیت ویژه  ای داشته باشیم.

او با اظهار اینکه یکی از مهم ترین دســتاوردهای انقالب اســالمی احیای 
فریضه امر به معروف و نهی از منکر اســت، بیان کرد: اگر به موضوع مذکور 

وسیع نگاه کرده و دستورات آن را اجرا کنیم، به طور قطع امورات دیگر نیز 
به تأسی از این امر اصالح می شود.حمید کمرزرد دبیر ستاد امر به معروف و 
نهی از منکر شهرستان در این نشست ضمن تشریح قانون حمایت از آمران 
به معروف و ناهیان از منکر و چارت تشــکیالت شورا ، وظایف شورای امر به 
معروف و نهی از منکر شــهرداری را بیان نمودنــد.و در ادامه وظایف خاص 
شــورای امر به معروف و نهی از منکر را در غالب آموزش، اطالع رســانی، 

آگاه ســازی، ترویج فرهنگ عفاف و حجاب برای کارکنان، خانواده، احصاء 
منکرات رایج در حوزه اداری شــهرداری و معروفات متروکه را یادآور شدند 
و تالش برای ترویج  امر به معروف و نهی از منکر را در حوزه های مختلف را 
خواستار شدند.در ادامه این جلسه، اعضای شــورای امر به معروف و نهی از 
 منکر شهرداری به بیان نقطه نظرات خود در خصوص برنامه های آینده این

 شورا پرداختند.

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 99/12/28  

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

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

»آگهي مزایده«

1102301م/الفمحمود كفعمی- شهردار كركوند 

آگهی  مزایده )چاپ دوم(
شهرداری دیزیچه براساس مصوبه شورای محترم اسالمی شهر و بموجب ماده 13 ایین نامه مالی 
شهرداریها  در نظر دارد نسبت به   بهره برداری ) بصورت اجاره  ( بر اساس قیمت کارشناسی 
رسمی دادگستری موارد ذیل را به  اشخاص واجد شرایط و از طریق  مزایده واگذار و انعقاد 
قرارداد نماید . لذا شــرکت کنندگان  می توانند از تاریخ انتشار این آگهی تا روز  سه شنبه  
مورخه 99/12/26  به امور قراردادهای شهرداری مراجعه واسناد شرکت درمزایده را دریافت و 
همچنین قیمت پیشنهادی خود را تا روز  چهارشنبه مورخه 99/12/27   به دبیرخانه محرمانه 
)حراست ( شهرداری ارائه نمایند.الزم به ذکراست  شرکت کنندگان باید رعایت  قانون منع 

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

شاپ ،و موارد مشابه واقع در بلوار امام رضا حد فاصل زاینده رود تا میدان والیت دیزیچه .
 واگذاری )بصورت اجاره ( حدود 20متر زمین واقع در بلوار جانبازان جهت کیوسک اغذیه 

فروشی  مطابق با نظر کارشناسی رسمی دادگستری

م/الف      1101281علی اكبر محمودی - شهردار دیزیچه

 )نوبت دوم(

معاون خدمات شهرداری مبارکه گفت: به منظور خدمت رسانی به 
شهروندان و ارتقاء سیما و منظر شهری و افزایش نشاط و شادابی میان 
شهروندان در آستانه سال نو این شهرداری در قالب طرح استقبال از بهار 

تمهیدات ویژه ای اندیشیده است. 
داوود ایران پور درگفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری مبارکه نیوز اظهار 
کرد: درآستانه ایام نوروز طرح استقبال از بهار به منظور فراهم کردن بستر 
مناسب برای آغاز سال جدید در محالت و نقاط مختلف شهر در حال اجرا 

است.

معاون خدمات شهرداری مبارکه گفت: علیرغم شیوع ویروس کرونا ستاد 
استقبال از بهار شهرداری به منظور خدمت رسانی به شهروندان و ارتقاء 
سیما و منظر شهری در آستانه سال نو  تمهیدات ویژه ای اندیشیده است. 
وی عنوان کرد: امسال به واسطه شیوع ویروس کرونا اقداماتی برای 
جلوگیری از عدم شیوع این ویروس از جمله ممنوعیت برپایی چادر در 
سطح پارکها و بوستان ها و خودداری از اسکان مسافر صورت خواهد گرفت.
معاون خدمات شهرداری مبارکه گفت: از دیگر تمهیدات صورت 
گرفته شستشو، تعویض و تعمیر مخازن زباله و فرسوده، جمع آوری 

الستیک و مواد اشتعال زا، خط کشی ترافیکی معابر، رنگ آمیزی 
جداول، جمع آوری  نخاله های ساختمانی، رفت و روب کامل مسیرها، 
 حذف آلودگی های بصری، کاشت گل های بهاری ،اکران  المان های 
نوروزی و... است.  وی افزود: در این طرح حوزه های مختلف 
شهری،  امور  ،تأسیسات،  عمرانی  زیباسازی،  شامل  شهرداری 
خدمات شهری، فضای سبز،نقلیه ،آتش نشانی و خدمات ایمنی و 
حمل و نقل تا پایان اسفندماه جاری نسبت به رفع مشکالت شهری 
 اقدام کرده و سیما و منظر عمومی شهر را برای استقبال از بهار

 آماده می کنند.ایران پور ادامه داد: ترمیم آسفالت معابر، نصب پایه 
چراغ های روشنایی و رفع خاموشی ها، الیروبی نهرها، رنگ آمیزی سرعت 
گیرها، نصب عالئم راهنمایی و رانندگی و اجرای طرح محله بندی جهت 

نظافت تمامی نقاط شهر از دیگر اقدامات طرح استقبال از بهار است.
امیدواری  ابراز  پایان  در  مبارکه  شهرداری  خدمات  معاون 
زحمتکش  و  خدوم  کارگران  و  کارکنان  تالش  با  کرد: 
آراسته نو  سال  رسیدن  فرا  برای  را  شهر  بتوانیم   شهرداری 

 و زیباتر نماییم . 

آغاز اجرای طرح استقبال  از بهار در مبارکه


