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 مراسم روز درختکاری در شهر عالمه 
مجلسی )ره(

تجلیل از شهرداران قبلی 
شهر دیزیچه

پروژه کنار گذر شرق 
۴۰ سال درآمد سازمان 
همیاری را تامین می کند

در شرکت عمران بهارستان منعقد شد:
 قرارداد ساخت ۳۵۰۰ واحد 

طرح اقدام ملی مسکن

88

مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه در جمع مدیران مسئول روزنامه های اصفهان :

اطالع رسانی دست آوردهای باید از مدل 
پوشش محور به تولید محور تبدیل شود

آیین نکوداشت روز درختکاری با حضور مسئولین شهرستان 
و شهر ، جمعی از همشهریان گرامی و دانش آموزان ساعی 

دبستان امیرکبیر در شهر کرکوند برگزار گردید

مصوبات وتوافقات معاون راهداری 
سازمان حمل ونقل جاده ایی در حوزه 

شهر طالخونچه

 تلخکامی مردم با میوه های عجیب گران!! 

 سود ۲۰۰ درصدی در جیب چه کسانی است؟

 شهرداري طالخونچه درنظر دارد  بر اساس مصوبه شماره 1229  مورخ 1399/12/3 
شورای اســالمی شهر تعداد 3  پالک زمین را به شرح جدول ذيل از طريق مزايده به 

فروش رساند:

آدرس  مبلغ سپرده
 شرکت در

 مزایده
ریال

          ارزش پالک
 به ریال

 قیمت
  کارشناسی

 هر متر مربع
ریال

 مساحت )متر
)مربع

شماره پالک ردیف

 منطقه کارگاهی
 امیرکبیر - فاز 1

262/500/000 5/250/000/000 14/000/000 375 A 7/2  1

 منطقه کارگاهی
 امیرکبیر - فاز 1

391/000/000 7/820/000/000 17/000/000 460 B 7/2  ۲

 منطقه کارگاهی
 امیرکبیر - فاز 1

202/500/000 4/050/000/000 18/000/000 225 C 7/2  ۳

توضیحات : 
1(نشــانی محــل دريافت اســناد : طالخونچه ابتــدای بلوار امام )ره( ســاختمان 

شهرداری- امور مالی
2(مهلــت دريافت اســناد مزايده : تــا پايان وقــت اداری  روز چهارشــنبه  مورخ  

  1399/12/27
3(متقاضیان جهت کســب اطالعات بیشــتر می توانند با شــماره 52533311 – 031   

تماس برقرار کنند .
م الف 1104116

سید محمد اطیابی - شهردارطالخونچه      

)نوبت دوم(آگهی مزایده 

روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر طالخونچه



       شماره دریافت پـیــامک :   30007957009751       |   تلفن ارتـباطات :  9020  5241
سال  پنجم  |  شـمـاره  198 | چهارشنبه 20 اسفند ماه 

1399  |  26 رجب 1442  |   دهم مارچ  2021  شــمیم وطن  2
 افزایش نرخ باالی 1۰۰ درصدی برخی کاال های مصرفی

همچنان کاهش قدرت خرید کارگران؟

با اجرای طرح انتقال آب از خلیج فارس به اصفهان صورت خواهد گرفت؛
تخصیص ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب به صنایع استان اصفهان

حضور ریاست دفتر سیاستگذاری ائمه جمعه استان اصفهان 
در شهر جدید مجلسی

بهرامی جانشین فرماندهی  ســرهنگ »حمزه 
انتظامی شهرســتان مبارکه بیان داشــت: در 
پی شــکایت یکی از شهروندان مبنی بر سرقت 
احشــام وی، موضوع در دستور کار کارآگاهان 
پلیــس اگاهی فرماندهی انتظامی شهرســتان 
مبارکــه قــرار گرفــت و کارآگاهــان بــا انجام 
گشــت های تخصصی به جســتجو برای یافتن 

پرداختند. یاسارقان  سارق 
تحقیقــات  ادامــه  در  کارآگاهــان  افــزود:  او 
گســترده علمی و تخصصی خــود دریافتند که 
این ســرقت توســط اعضای یک بانــد ۳ نفره 
صــورت گرفتــه که ســرانجام مخفیــگاه آنان 
شناســایی و پس از هماهنگی بــا مقام قضائی 

شدند. دستگیر  آن ها  تمامی 
شهرســتان  انتظامــی  فرماندهــی  جانشــین 
مبارکه از کشف ۲۰ رأس گوسفند مسروقه در 
بازرســی از مخفیگاه متهمــان و تحویل آن ها 
به مال باختــه خبر داد و گفــت: متهمان این 
پرونــده پــس از تشــکیل پرونده بــاری انجام 

اقدامات قانونی تحویل مراجع قضائی شــدند.

محمد شفیع زاده اظهار داشت: این شهرستان 
با جمعیت  ۲۷۲۷۶ نفر دانش آموز دارای ۲۲۰ 
واحــد آموزشــی  اســت کــه در دوره ابتدایی با 
۶۷۴ کالس درس تعــداد ۱۴۴۲۹ نفــر ، دوره 
متوســطه اول با ۲۵۷ کالس بــا تعداد  ۶۲۲۳ 
نفر، متوســطه دوم و هنرســتان با ۲۵۸ کالس 
درس با تعــداد ۶۶۲۴ نفر دانش آمــوز  دختر و 
پســر فعال بوده و بیــش از ۱۶۰۰ نفــر همکار 
فرهنگــی وظیفه تدریس بــه این دانش آموزان 

را  بر عهده دارند.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان مبارکه افزود 
: حضــور خیریــن متناســب با توان مالــی آنها 
در ســاخت و تجهیز مــدارس خیلی خوب بوده 
و مجمــع خیریــن مدرسه ســاز در جهت جذب 
خیریــن و کمک به ســاخت و تجهیــز مدارس 
و نیــز کمــک بــه دانش آمــوزان بی بضاعت با 
این مدیریت  همکاری خوبی را داشــته اســت 
که تا کنون ۱۷ واحد آموزشــی خیر ســاز و ۱۰ 
ســالن چند منظوره با رویکــرد ترویج اقامه نماز 
در مدارس ســاخته و تحویل آموزش و پرورش 
شده است و با مشارکت و در قالب طرح مدرسه 
یاری و طرح هجرت و شــاداب سازی مدارس 
بالغ بــر ۲۶۰ میلیون تومان بــه مدارس کمک 

شده است.
وی در خصــوص اجرای طرح آجــر به آجر در 
شهرستان اظهار داشــت : کارهای موفقی در 
شهرستان صورت پذیرفته است از جمله در این 
راســتا   تعداد ۹۵۰ نفر از فرهنگیان شهرستان 
مبالغــی از حقــوق خود  که در مجمــوع ماهانه 
حدود شــش میلون تومان  می باشــد  را  کســر 
و  بــه حســاب مجمع خیریــن واریز تــا در  امر 

مدرسه سازی  و تجهیز مدارس صرف شود.
شــفیع زاده تصریح کرد: هــم اکنون ۹۵ درصد 
از دانش آموزان در پیام رســان شــاد آموزش را 
دنبــال می کنند  وحدود ۵۰۰ عــد تبلت، ۱۳۰ 
جفت کفش، صد کارت هدیه صد هزار تومانی، 
تعــدادی  تومانــی،  هــزار  دویســت  کارت  ده 
بسته های لوازم التحریر و معیشتی  با مشارکت 
خیریــن  و جمعی از همکاران  تهیه و در اختیار 

دانش آموزان بی بضاعت  قرار گرفته است.

انهدام سارقان 
 احشام در مبارکه

اهدای ۵۰۰ دستگاه تبلت 
به دانش آموزان نیازمند 

مبارکه

در این یک سال دیگر عادت کرده ایم به اینکه قیمت کاال ها افزایش یابد و هر روز یک کاال از سبد 
مصرفی خانوار ها پر بکشــد. این چند وقته، اما رشد قیمت میوه خیلی چشمگیر بوده است و در یک 

سال اخیر برخی میوه ها رشد بیش از ۱۰۰ درصدی داشته اند.
به گزارش  شمیم وطن ، طبق گزارش مرکز آمار ایران که مربوط به بهمن ماه سال جاری می باشد، 
بیشــترین رشــد قیمت میوه به ترتیب مربوط به خیار با ۱۹۷.۷ درصد، موز با ۱۹۳.۲ درصد، پرتقال 

۱۷۱.۲ درصد، سیب ۱۰۳.۵ درصد، انار ۸۳.۲ درصد و هندوانه ۱۸.۹ درصد بوده است.
ایــن افزایش قیمت میــوه ها تا جایی بود که رهبر انقالب در روز درختکاری و در صحبت های خود 
به آن اشــاره کردند و فرمودند: »متأسفانه امروز وضع معیشت مردم خوب نیست؛ این غّصه بزرگی 
اســت برای ما. گرانی ها زیاد است؛ شما مالحظه کنید شــب عید، قیمت میوه و مانند این ها خیلی 

گران است؛ میوه فراوان، اّما قیمت ها بسیار باال«.
مشکل گرانی میوه کجاست؟

با توجه به صحبت های رهبر انقالب، دلیل گرانی میوه کاهش تولید آن نیســت و باید دلیل گرانی 
را در دیگر عوامل جســتجو کرد. آیا باز هم پای دالالن در میان اســت؟ آیا صادرات موجب کمبود 

میوه و گرانی آن شده است؟ آیا هزینه های تولید افزایش یافته است؟ دلیل گرانی میوه چیست؟
اسداله کارگر رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران طی مصاحبه ای در بهمن ماه سال جاری با اشاره 
بــه دالیل گرانی میوه در بازار اظهــار کرد: با توجه به افزایش ۲ تا ۳ برابری هزینه های تولید اعم از 

بذر، کود، سم، حمل و نقل و بسته بندی، قیمت میوه مانند سایر کاال ها گران شده است.
وی بــا اشــاره به اینکه مغــازه داران نقشــی در گرانی کاال ندارنــد، افزود: مغــازه داران بر مبنای 
فاکتــور حداکثر ۳۵ درصد ســود را لحاظ می کننــد. وی افزایش هزینه های تمام شــده تولید را در 
کنار هزینه های زندگی تولیدکنندگان از دیگر  مســائل گرانی برشــمرد و گفــت: علی رغم افزایش 
چندبرابری قیمت نهاده های تولید، وقتی کشاورز می خواهد مایحتاج روزانه خود را تأمین کند آن ها 

را گران تر از قبل تهیه می کند؛ بنابراین باید توان خرید مایحتاجش را داشته باشد.
محمد علی مصطفی لو مدیر عامل اتحادیه تعاونی های باغبانی کشاورزی نیز طی مصاحبه دیگری 
با اشــاره به اینکه گرانی میوه نسبت به ســال قبل انکارناشدنی است، بیان کرد: با توجه به افزایش 
هزینه هــای تولید، قیمت میوه همانند دیگــر کاال ها افزایش یافته که این امر به علت کاهش قدرت 

خرید، بر تقاضا تاثیر گذاشته و در نهایت میزان ضایعات و دور ریز هم کمتر شده است.
مجتبی شادلو، نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران نیز با انتقاد از افزایش چشمگیر هزینه های تولید 
اظهار کرد: در شــرایط فعلی برخی هزینه های تولید به کشــاورزان اجبار شده و در ارتباط با مراحل 

پس از تولید، دست های زیادی در کار است که ضرورتی بر بودنشان نیست.
وی با اشــاره به اینکه میادین میوه فروشــی مراکز اســتان ها تعیین کننده قیمت هســتند، افزود: 
صاحبــان میادیــن عمده فروشــی حــق العمــل کاری میــوه را به خــرده فروشــی ها می دهند که 
دســتگاه های مربوط باید نظارت دقیقی در ســطح بازار باشــند تا گرانفروشی رخ ندهد. شادلو ادامه 
داد: بنا بر رصد های صورت گرفته، اختالف قیمت یک محصول مشخص از مغازه ای به مغازه دیگر 
در سایه کمبود نظارت ها متفاوت است، در حالی که این موضوع به هر نحوی باید حل و فصل شود.

دلیل گرانی میوه از دیدگاه رهبر انقالب سودجویان و دالالن و واسطه ها هستند

رهبــر انقالب اما نظر متفاوتی داشــته انــد و در ادامه صحبت های خــود در روز درختکاری دلیل 
گرانی میوه را این گونه عنوان نمودند: متأسفانه سود حاصل از این قیمت های میوه به جیب باغدار 
هم نمی رود که ما مثاًل بگوییم یک قشــر زحمتکشــی یک سودی می برند؛ نه، متأسفانه این سود را 
دالل ها و واســطه ها و این دســت های وسط و سودجو می برند و به باغدار چیزی نمی رسد، به مردم 
هم که ضرر می رســد؛ بنابراین، باید مســئولین محترم این مشکل معیشتی مردم و مشکل گرانی را 
هم حل کنند و این ممکن اســت و راه حل دارد. بنده در جلسات متعّدد این را تذکر داده ام و نظرات 
و راه حل هایی که کارشناسان در این زمینه گفته اند، مطرح و بیان کرده ایم؛ راه حل دارد؛ ان شاءالله 

که بتوانند این ها را انجام بدهند.
بعد از این صحبت های رهبر انقالب، مجتبی شــادلو، عضو هیات مدیره اتحادیه باغداران کشــور، 
طــی مصاحبــه دیگری عنوان کــرد: در حالی ســود فروش میــوه نهایت باید ۳۰ درصد باشــد که 
واسطه ها و دالالن از مرحله خرید میوه از باغدار تا زمانی که میوه به دست مصرف کننده می رسد، تا 

۲۰۰ درصد سود می کنند و علت آن  هم معامالت مکرر میوه بین واسطه هاست.
تولید مشکلی نداریم، توزیع میوه قرون وسطایی است

عباس قبادی، دبیر ســتاد تنظیم بازار در برنامه گفت وگوی ویژه خبری سیما در مورد دالیل گرانی 
مــرغ و میوه گفت: به دلیل نامناســب بــودن وضع مالی کشــاورزان، فقط ۴۰ درصــد باغداران و 

کشاورزان محصوالت خود را ذخیره می کنند، اما بقیه محصول خود را می فروشند.
وی افزود: در بازار عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت اســت و به عنوان دولت نمی توانیم در قیمت 
گذاری میوه دخالت چندانی داشــته باشــیم. قبادی با بیان اینکه نظام توزیع ما مشــکل دارد گفت: 
براســاس تقاضای استان ها، امســال به کمتر از ۴۰ هزار تن سیب و پرتقال برای ذخیره سازی نیاز 

داشتیم که ما ۲۰ درصد به آن اضافه کردیم.
دبیر ســتاد تنظیم بازار گفت: بحث فروش و توزیع محصوالت کشــاورزی بــر عهده وزارت صمت 
اســت، امــا زمانی که تولید میوه گران تمام می شــود، چــه باید بکنیم. وی اضافــه کرد: در عرضه 
محصوالت کشــاورزی داللــی وجود دارد، اما زمانــی که امکانی برای ذخیره ســازی محصوالت 

کشاورزی برای تولید کننده وجود ندارد مجبور است آن را به دالل بدهد.
روح الله ایزدخواه عضو کمیســیون صنایع معادن مجلس شــورای اســالمی نیز در برنامه گفتگوی 
ویــژه خبری گفت: چالــش دو وزارتخانه صمت و وزارت جهاد کشــاورزی درباره توزیع محصوالت 

کشاورزی، نشان می دهد در دولت تدبیر، مدیریتی در این زمینه وجود ندارد.
وی افزود: تولید و توزیع بدیهی ترین موضوع اقتصاد و آسان ترین آن درباره میوه است، اما مدیریتی 
بــرای آن وجود ندارد. ایزدخواه گفــت: قانون بازارگاهی محصوالت کشــاورزی را به وزارت جهاد 
کشــاورزی ســپرد، اما رئیس جمهور در جلســه سران ســه قوا آن را رد کرد و دوباره نیز که دو وزیر 
توصیه کردند این کار به وزارت جهاد کشــاورزی سپرده شــود، دوباره رئیس جمهور آن را وتو کرد. 
وی ادامه داد: مســاله ما کمبود میوه و تولید آن نیســت، بلکه ساختار توزیع ما قرون وسطایی است 
و یــک نفر تولید می کند و هفت نفر داللی می کنند. او با بیان اینکه وزارت جهادکشــاورزی وظیفه 
برخورد با دالالن را دارد، افزود: در این وزارتخانه یک دفتر یا دو سه کارشناس که به مساله داللی 

بپردازند وجود ندارد.

حجت الله غالمی معاون عمرانی اســتاندار اصفهان اظهار داشــت: انتقــال آب از خلیج فارس به 
اصفهان در راستای تامین آب مورد نیاز صنایع  صورت می گیرد و با اجرای این طرح ۲۰۰ میلیون 

مترمکعب آب به استان اصفهان تخصیص پیدا خواهد کرد. 
وی افزود: مطالعات پروژه انتقال آب از خلیج فارس توســط شرکت تامین آب اصفهان صفه انجام 

شده است. سهامداران این شرکت صنایع بزرگ اصفهان از جمله شرکت فوالد مبارکه است.
وی افزود: مطالعات مرحله دوم انتقال آب از خلیج فارس هم انجام شــده اســت که از بندرعباس 

حدود ۱۰۰ کیلومتر است و مطالعات بقیه مسیر هم در مرحله نهایی شدن است.
غالمی بیان داشــت: عملیات اجرایی انتقال آب از خلیج فارس همزمان با انتقال آب به خراســان 

رضوی در تاریخ ۲۴ اسفندماه توسط رئیس جمهور به صورت ویدئوکنفرانس آغاز می شود.
وی افزود: پروژه مذکور، با حفاری و لوله گذاری آغاز شده است و با تکمیل مطالعات مسیر، به مرور 

در فازهای متعدد به بهره برداری می رسد.
معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری اصفهان با اشــاره به پیش بینی ۵ ساله این پروژه گفت: 
تامین اعتبار مالی این پروژه توســط شرکت تامین آب اصفهان صفه خواهد بود که از محل صندوق 

توسعه ملی، صنایع و مشارکت مردمی تامین می شود.

بــه گــزارش روابــط عمومی شــرکت عمــران :در مورخ 
بیســت و پنجــم بهمــن مــاه ومصــادف با اولیــن روز ماه 
فرهنــگ  المســلمین  و  الســالم  حجــت  رجــب  مبــارک 
اســتان اصفهان  ائمه جمعه  ریاســت دفتر سیاســتگذاری 
امام جمعه  الســالم والمســلمین طاوسی   با حجت  همراه 

کردند. بازدید  مجلســی  جدید  ازشهر 
در حاشــیه ایــن بازدید بــا حضور در شــرکت عمران پس 
از  فرهنگــی  مســائل  خصــوص  در  گفتگــو  و  بحــث  از 
مســاعدتهای مدیــر عامــل و اعضــاء هیأت مدیــره جهت 

آوردند. بعمل  تقدیر  ارتقاء مســائل فرهنگی شــهر 
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مصوبات وتوافقات معاون راهداری سازمان حمل ونقل جاده ایی در حوزه شهر طالخونچه

کاشت ۷۳ اصله درخت به مناسبت روز درختکاری 
، به یاد و نام شهدای  شهر طالخونچه با حضورامام 
جمعه، شهردار ، شورای اسالمی شهر ، بسیجیان و 

ایثارگران شهر طالخونچه 

نظافت معابر و خیابانهای شهر جهت استقبال 
از سال نو

تجلیل از شهرداران قبلی شهر دیزیچه

طرح پاکســازی محله بــه محله به منظور ارتقای ســالمت 
شهر، سالمت و رفاه حال شهروندان در روزهای پایانی سال 
به صورت مســتمر و روزانه، توسط کارگران خدمات شهری 

در دست اجرا است.

مسئول واحد خدمات شهری شهرداری دیزیچه  بیان نمودند 
همــکاری و همراهی همیشــگی مردم با شــهرداری باعث 
ایجاد پیشــرفت و توســعه یک شهر می شــود و خوشبختانه 

شهروندان فهیم این مهم را به اثبات رسانده اند.

تجلیــل از شــهرداران دوره هــای قبــل شــهر دیزیچه ، 
بــا حضور فرمانــدار محترم شهرســتان مبارکــه ،معاونت 
عمرانی فرمانداری ،بخشــدار مرکزی ،رئیس دادگستری 

شهرســتان مبارکه ،دادســتان دادگســتری شهرستان و 
اعضای شــورای اســالمی شــهردیزیچه در فانوس شهر 

انجام شد.

 به گــزارش روابط عمومی شــهرداری شــهرطالخونچه 
در دیــدار دکتر اکبری معــاون راهداری ســازمان حمل 
و نقــل عمومــی جــاده ای کشــور بــا حضــور فرمانــدار 
شهرســتان مبارکــه وتعدادی از شــهرداران شهرســتان 

مســائل  پیرامــون  شــهرطالخونچه  شــهردار  مبارکــه، 
راه و جــاده و حمــل و نقــل شهرســتان مســائل مهمی 
 مطــرح گردید که مهمتریــن این توافقات ایــن بوده  که، 
پیگیــری مســئله  مرمــت و روکش جــاده طالخونچه به 

مبارکه و دستور اجرای سریع آن صورت پذیرد.
روشــنایی  انجــام  پیگیــری  مهــم  مســائل  دیگــر  از   
جــاده مبارکــه بــه طالخونچــه و قــول مســاعد جهــت 
ادامــه  پیگیــری  نمودهمچنیــن  اشــاره  آن  اجــرای 

 احــداث پــل چاجــار بــر روی جــاده مبارکه بــه بروجن
 و پیگیــری مســئله  اجرای روشــنایی جــاده طالخونچه 
به مجلســی و قول مســاعد جهت انجام پــروژه بصورت 

مشارکتی  اشاره کرد.
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کنترل ویروس کرونا در فوالدمبارکه

با حضور مدیرعامل فوالد مبارکه صورت گرفت:
بهره برداری از سه طرح توسعه ای در مجتمع فوالد سبا

بســیاری از مرزهای دنیا به روی ســایر کشــورها بسته شد 
و برخــی از پیمان های اقتصادی به حالــت تعلیق درآمدند. 
شــرکت ها و بنگاه هــای اقتصــادی چشــم اندازی از آینده 
فعالیت خود نداشتند و برنامه ریزی و انجام معامالت تجاری 
میان کشورهای دنیا، در هاله ای از ابهام قرار گرفت. در این 
میــان، صنعت فــوالد نیز در جهان، از این قاعده مســتثنی 
نمانــد؛ بــه نحوی کــه حتی شــرکت های بــزرگ و مطرح 
جهانی به دلیل شــیوع این ویروس، در عرض تنها چند ماه 
به ســبب تعطیلی واحدهای صنعتی خود، با کاهش شــدید 
تولید روبه رو شــدند و مجبور به تعدیل  شــماری از کارکنان 
خود شــدند؛ به همیــن دلیــل، مهم ترین دغدغــه صنایع، 
پایــداری در فرآیند تولید با حفظ ســالمتی و ایمنی کارکنان 
خود بود و هر یک تالش کردند تا با تدوین دستورالعمل ها و 
پروتکل های بهداشتی برگرفته از دستورالعمل های سازمان 
جهانی بهداشت، مســیری را برای مقابله با این ویروس در 
محیط های صنعتی تدوین کنند؛ اما به رغم همه تالش ها، با 
توجه به ناشناخته بودن ابعاد فعالیت و گسترش این ویروس 
و تاثیرات آن بر بخش های مختلف انســانی و غیرانسانی از 
یکســو و عدم تجربه کافی در مواجهه با این پدیده از ســوی 
دیگر، بدون شــک کووید- ۱۹ در صدر چالش ها و مســائل 
مهمــی قرار گرفت که در چند دهــه اخیر، برای صنایع بروز 
و ظهور کرده و آنها را با محدودیت هایی مواجه ســاخته بود؛ 
چراکــه تمامی ابعاد ســازمانی از فرهنگ ســازمانی تا مدل 
کســب و کار در بنگاه های اقتصادی را تحت تاثیر خود قرار 
داده بــود. در این میان بنگاه هــای تولیدی و صنعتی بزرگ 
در ایران نیز برای حفظ میزان تولید، اشــتغال و پاسخگویی 
به نیاز بازارهای داخلی و خارجی، دســت به کار شدند تا هر 
یک بتوانند بــا اجرای پروتکل های مختلف، خود را از شــر 
این ویروس در امان بدارند. بر همین اســاس، فوالد مبارکه 
بــا جمعیتی بالغ بــر ۲۰هزار نفــر کارگر امانــی، پیمانکار و 

البته فرآیندهایی که به طور پیوســته و بدون وقفه، در طول 
شــبانه روز در حال تولید و حرکت بودند از همان ابتدا تالش 
کــرد تا با تبییــن ابعاد مختلــف این موضــوع در حوزه های 
کارکنــان، تامیــن مالی، مشــتری و تکنولوژی، نســبت به 
تعیین ســناریوهای مختلف و تعریف راهکارهای مواجهه با 
این ویــروس در جهت حفظ پایداری در زنجیره ارزش اقدام 
کند که در نهایت مجموعه این تالش ها و برنامه ریزی برای 
مدیریت این ویروس ســبب شــد تا به  رغم همه مشکالت و 
ســختی ها، با همت کارکنان و تدبیــر مدیران، کار به خوبی 
پیش رفته و شرایط ناشی از پاندمی کرونا مدیریت شده و این 
بنگاه صنعتی معظم بتواند به اهداف و اســتراتژی های خود 

در سال جاری دست یابد.
بر اســاس برنامه ریزی های صورت گرفته برای مقابله با این 
ویروس، فــوالد مبارکه از زمان شــروع همه گیری ویروس 
کرونا با توجه به تاکید مدیریت ارشــد بــرای حفظ و صیانت 
از ســالمتی پرسنل و ســایر ذی نفعان خود به ویژه کارکنان 
پیمانکار که ارتباط مســتقیم با فوالد مبارکه دارند، الزامات 
و قوانینی را در چارچوب های نظام مند برای حفظ ســالمتی 
و ایمنــی کارکنــان در محیط های کاری تدویــن و به دقت 
پیاده ســازی کــرد؛ به نحــوی که ایــن نظام ها بــه گونه ای 
طراحی شدند تا با الهام گرفتن از سیستم های جاری شرکت 
 ۴۵۰۰۱:۲۰۱۸ ISO و اســتانداردهای جهانی و منطبق با

تدوین و پیاده سازی شوند.
در ایــن میان نکتــه حائز اهمیت آن اســت که اســتفاده از 
استانداردهای مدیریتی جهت حفظ یکپارچگی و نظام مندی 
در اجرای رویکردهای ســازمان از ابتدای تاســیس تاکنون 
جزو سیاست های فوالد مبارکه بوده و در این زمان یک ساله 
سپری شده از شیوع ویروس کرونا، به استقرار نظامی جدای 
از سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی نمی اندیشید؛ به 
همین دلیل شــرکت فــوالد مبارکه تالش کرد تا با انتشــار 

راهنمــای کار ایمــن در دوران شــیوع بیمــاری کووید-۱۹ 
)ISO ۴۵۰۰۵:۲۰۲۰( در جهت صیانت و حفاظت بیشــتر 
از کارکنان برآمــده و موضوع را به نحوی هدایت و راهبری 
کند که اســتقرار نظام مذکور در زمانی کوتاه در دســتور کار 

قرار گیرد.

بر این اســاس و برای اجرای اســتانداردهای جهانی برای 
مقابله با ویروس کرونا، تیمی متشــکل از واحدهای مختلف 
نیروی انسانی، حراست، تضمین کیفیت، فناوری اطالعات 
و ســایر بخش های مســتقر در فــوالد مبارکــه، مبادرت به 
اجــرای بندبنــد این اســتاندارد کردند و در یک بــازه زمانی 
چند روزه خــود را محک زده و به بوته آزمایش گذاشــتند تا 
ســرانجام در آخرین ســاعات کاری بهمن ماه ۱۳۹۹، فوالد 
مبارکه توانســت با کمترین مغایرت ممکن، در اســتقرار این 
نظام موفق و گواهینامه مربوطه را از شرکت SGS سوئیس 
اخذ کند. در این ممیزی تمام جزئیات مهار و کنترل ویروس 
کرونا در فرآیندی از پیشــگیری تا رعایت دستورالعمل های 
بهداشــتی، دورکاری کارکنان، حمایت های درمانی و روانی 

و همچنین اجتماعی در کنار ســایر مــوارد مطروحه در این 
اســتاندارد با دقت بررســی شــد. در واقع این اســتاندارد به 
عنــوان خطوط راهنمای کار ایمن، در طی مدت همه گیری 
ویروس کرونا، کاربردی ترین سیســتم مدیریتی منتشر شده 
در ایــن رابطه در جهان بوده که قابل اســتفاده برای تمامی 
ســازمان ها، شــرکت ها و کســب و کارها اســت. به عبارت 
دیگــر آنچــه که فــوالد مبارکه اکنــون پیاده ســازی کرده، 
ایزو۴۵۰۰۵ اســت که در واقع در این اســتاندارد، مجموعه 
اقدامــات منطقی بــرای مدیریت کردن ریســک هایی که از 
COVID-۱۹ ناشی می شوند، شرایطی را فراهم می آورند 
که از ســالمتی و ایمنی کارکنان و ســایر طرف های ذی نفع 
مرتبط همچون پیمانکاران، بازدیدکنندگان و شرکای کسب 
و کار تــا ســایر بخش های اثرگــذار در این بخــش صنعتی 
محافظت کند. بــه عبارت دیگر اجرای این اســتانداردها و 
اســتقرار این سیســتم و اخذ این گواهینامه، زمینه ای برای 
صحه گذاری بــر فعالیت های انجام شــده در فوالد مبارکه 
را فراهــم کرده اســت که این خود نشــان از موفقیت فوالد 
مبارکه در مدیریت این بیماری در یک ســال گذشــته دارد.  
سیاست شــرکت در کنترل مشــکالتی نظیر اپیدمی کرونا، 
متناســب با الگوهای به کارگرفته سازمان استاندارد جهانی 
اســت و ممیزی این سیســتم، باز هم ثابت کرد که شرکت 
فوالد مبارکه در مهار ویروس کرونا مطابق با استانداردهای 
جهانی گام برداشــته است. حال با اجرای این استانداردها، 
فــوالد مبارکه بــه عنــوان یــک مجموعه بــزرگ صنعتی 
و تــاب آور در این همه گیــری به خوبی نشــان داد که با کار 
تیمی، کامال آشــنا اســت و تیمــی کار کــردن را به صورت 
سیستماتیک پیاده سازی کرده و نســبت به ابعاد آن اشراف 
کافــی را دارد؛ به همین دلیــل تمامی حمایت های مرتبط با 
ســالمتی جسمی، روحی، روانی و اجتماعی را در قالب یک 

سیستم نظام مند، جاری و ساری کرده است

مدیرعامل فوالد مبارکه در این مراسم ضمن تقدیر 
از ایــن مجموعه بر حمایت فوالد مبارکه از افزایش 
تولیــد در مجتمــع فوالد ســبا تأکید کــرد و گفت: 
اگرچه هیجانات بازار، شیوع بیماری کرونا و تحریم 
در دو سال اخیر، بازسازی و نوسازی خطوط تولید 
مجتمع فوالد سبا را با مشکالت دوچندان و تأخیر 
همراه کرد، اما خرسندم که کارکنان مجتمع فوالد 
ســبا با عزم و اراده مثال زدنــی به صورت آفالین به 
این اقدام مهم دســت یافتند کــه باعث دلگرمی و 

تقویت روحیه بقیه گروه فوالد مبارکه است.
مهندس حمیدرضا عظیمیان خاطرنشــان کرد: به 
نظر می رســد پس از بازســازی و نوســازی خطوط 
تولید، با مدیریــت بهینه فرایندها، میــزان تولید با 
۳۳ درصد افزایش به ۵۰۰ هزار تن برســد که تمام 
حمایت های فوالد مبارکه در تسریع سرمایه گذاری 
ارزی و ریالــی در ایــن بخــش به کمــک مدیران 
مجتمع فوالد ســبا می آید تا همچنان این مجتمع 
نیز مانند دیگر زیرمجموعه های گروه فوالد مبارکه 
با قدرت تمام به اهداف از پیش تعیین شــده دســت 

یابد.
وی تصریح کرد: ایــن مجموعه همواره در آرامش 
و بــه دور از حواشــی اهداف خــود را دنبال کرده و 

به خوبی در مسیر تولید و توسعه قرارگرفته است.
جــاده حمل محصول و قراضه مجتمع فوالد ســبا 
ســاالنه ۷۷ میلیــارد تومان صرفه جویــی به همراه 

خواهد داشت
معاون توســعه شــرکت فــوالد مبارکه نیــز در این 
مراســم در خصوص پروژه جــاده حمل محصول و 
قراضه مجتمع فوالد سبا گفت: قبال حمل قراضه 
و محصــول از درب شــاهد ذوب آهن بــا ترافیک 
باالیی انجام می شــد که با احــداث و بهره برداری 
جــاده حمل محصول و قراضه مجتمع فوالد ســبا 
بــه طول ۴ هــزار متر و عرض ۱۱ تــا ۲۰ متر، هم 
مســیر کوتاه تر شده و هم ماشین های حمل قراضه 
و محصــول بــا خــط تولیــد و انبارها تداخــل پیدا 

نمی کنند.
احمد سعیدبخش توســعه رینگ پیرامونی مجتمع 
فوالد سبا و تردد آسان ماشین های سنگین جهت 
حمل محصــول و قراضه را از اهــداف اجرای این 

پروژه عنوان کرد.
وی با بیان اینکه برای اجرای این پروژه ۱۲ میلیارد 
و ۴۰۰ میلیون تومان هزینه شــده است، افزود: از 
مشــخصات پروژه می توان به یک پل بتنی به طول 
۳۰ و عرض ۲۶ متر، دو میدان به مســاحت ۲۸۰۰ 
مترمربــع، تونل تأسیســاتی جهت عبــور لوله ها و 
کانال آب پساب و جانمایی نیوجرسی در کنار مسیر 

اشاره کرد.
معاون توســعه شــرکت فوالد مبارکــه در ادامه در 
خصوص سیســتم ســیگنالینگ راه آهــن مجتمع 
فــوالد ســبا و بهره بــرداری از آن نیــز گفت: قبال 
فرایند سیگنالینگ به طور دستی صورت می گرفت 
و ۳۰ تا ۴۰ ســوزنبان در بازۀ زمانی نیم ساعت باید 
مســیرها را مشــخص می کردند تا قطــار منحرف 
نشود. درحالی که با سیستم جدید سیگنالینگ این 

کار در زمان ۳۰ ثانیه انجام می شــود و با فشار چند 
دکمه روی مانیتور قطارها هدایت و مســیر صحیح 

آن ها مشخص می شود.
وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه افزایــش ایمنــی، 
جلوگیری از  خطاهای انسانی و افزایش سرعت در 
فرایند عملیات از مزایای این طرح اســت، افزود: 
برای اجرای ایــن پروژه ۴۲ میلیــارد تومان هزینه 
شــده و ســاالنه ۷۷ میلیارد تومــان صرفه جویی به 

همراه خواهد داشت.
افزایش ضریب ایمنی و حفاظتی مجتمع فوالد سبا
مدیر اجرای پروژه های جنبی و پشــتیبانی شرکت 
فــوالد مبارکــه نیــز در خصــوص ســومین پروژۀ 
بهره بــرداری شــده مجتمع فوالد ســبا هم گفت: 
پــروژه ســوم افتتــاح ویدئــووال جهــت اســتفاده 
همــکاران بخــش انتظامــات و حفاظت بــود که 
به منظــور افزایش ضریب ایمنی و حفاظتی مجتمع 

فوالد سبا تعریف شده است.
حمید شــجاعی در این خصوص افزود: در ســال 
گذشته ۳۳ دوربین نظارتی نصب شده بود. البته در 

این راستا ۸۴ دوربین نصب شد که مابقی مربوط به 
دوربین های فرایندی بــود که تحویل همکاران در 

ناحیه فرایندی شد.
وی بــا بیــان اینکــه دوربین های نظارتــی وظیفه 
کنترل ترددهــا و حفاظت کل ناحیه مجتمع فوالد 
ســبا را انجام می دهند، گفت: ویدئووال یک اتاق 
مونیتورینــگ بزرگ اســت که کلیــه مونیتورها در 
آن نصب شــده و با تعدادی سیســتم سوئیچینگ 
و سیســتم ریموت کنتــرل امــکان کنتــرل تمــام 
قســمت های مجتمع فوالد ســبا به طــور هم زمان 
وجود دارد و راه اندازی این بخش کمک شایانی به 

قسمت حراست می کند.
حضــور مدیرعامل فوالد مبارکــه در مجتمع فوالد 

سبا مایه افتخار  و افزایش انگیزه کارکنان
مدیرعامــل مجتمــع فوالد ســبا نیــز در خصوص 
دالیل و نیاز راه اندازی سیستم سیگنالینگ راه آهن 
گفت: سیســتم عالئم الکتریکی در درجه نخست 
برای تأمیــن ایمنی کامل و تــردد ایمن قطارها در 
مســیر ایستگاه راه آهن مجتمع فوالد سبا طراحی، 

نصب و راه اندازی گردیده است.
مصطفــی عطایی پور افــزود: به طورکلــی طراحی 
سیســتم عالئم الکتریکی ایستگاه راه آهن مجتمع 
فوالد ســبا در مقایسه با سایر ایستگاه های صنعتی 
که تلفیقــی از سیســتم الکترونیکی و رلــه ای و یا 
تمامــا رله ای اســت، کامال به روزرســانی شــده و 
از تکنولــوژی پیشــروی بین المللــی در این زمینه 

استفاده شده است.
مدیرعامــل مجتمــع فوالد ســبا در پایــان حضور 
مدیرعامل فــوالد مبارکه در ناحیــه مجتمع فوالد 
ســبا و کاشــت درخت در باغچه ذی نفعان را مایه 
افتخــار و انگیــزه مضاعف کارکنان دانســت و در 
همین راســتا از معاونت های توسعه، بهره برداری، 
ذی نفعــان و شــرکای تجــاری و نیــز مدیــران و 
همکاران مجتمع فوالد سبا که در تسهیل و اجرای  

پروژه ها همکاری نمودند، تشکر کرد.
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در مراسمی با حضور 
مدیرعامل شرکت 

فوالد مبارکه و جمعی 
از معاونان و مدیران، 

بهره برداری از 
جاده حمل محصول 
و قراضه، سیستم 

سیگنالینگ راه آهن 
و اتاق ویدئو وال 

مجتمع فوالد سبا 
آغاز شد.
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مدیر مدیریت شهری فوالد مبارکه خبر داد:
99 درصد آبیاری فضای سبز فوالد مبارکه به روش قطره ای انجام میشود

مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه در جمع مدیران مسئول روزنامه های اصفهان :
اطالع رسانی دست آوردهای باید از مدل پوشش محور به تولید محور تبدیل شود

رامیــن بختیاری در گفت وگو با خبرنگار ایراســین 
ضمــن گرامیداشــت هفتــۀ منابع طبیعــی )۱۵ تا 
۲۲ اســفندماه( اظهار کرد: اهمیت غرس درخت 
در دین اســالم بر کســی پوشیده نیســت؛ بسیاری 
از بــزرگان ما بــر این عمل تأکید داشــته اند و مقام 
معظم رهبری نیز هرســاله به صورت نمادین اقدام 
بــه غرس یــک اصله درخــت می کند کــه این امر 

نشان دهندۀ اهمیت درخت و کاشت آن است.
وی بــا اشــاره به وســعت ۳۵۰۰ هکتــاری فوالد 
مبارکــه افــزود: ۱۴۵۰ هکتار معــادل ۴۲ درصد 
از کل وســعت این شــرکت با فضای ســبز، شامل 
درخــت، درختچه و گیاهان دیگر، پوشــیده شــده 
اســت. عالوه بر این، به غیــراز نواحی اداری قدیم 
در فــوالد مبارکــه که پیــش از بهره بــرداری این 
شــرکت دارای فضای ســبز بوده انــد، تقریبا اکثر 
جنگل کاری های این شرکت در سال ۱۳۷۲ انجام 
شده و پس از این دوره نیز به دلیل محدودیت های 

آبی، توسعۀ کمی را تجربه کرده است.
بختیاری با اشــاره به اینکه شــرکت فوالد مبارکه 
گفــت:  اســت،   ISO۱۴۰۰۱ اســتاندارد  دارای 
در پــی اقدامــات شــرکت در حوزه هــای مختلف 
زیســت محیطی، فــوالد مبارکــه در آذرماه ســال 
۱۳۹۲ نیــز به واســطۀ اقدامات ارزشــمند در حوزه 
ســرباره از سوی مدیریت ســبز اروپا و بنیاد جهانی 
انرژی کاندیــد دریافت تندیس طرح نوآوری ســبز 

شد.
مدیر مدیریت شــهری فوالد مبارکه درباره اهداف 
ایجاد فضای ســبز در محیط هــای صنعتی تصریح 
کــرد: اولین هــدف موردنظر جــذب آالینده های 
جــوی و خاکــی و هــدف دوم تلطیــف هواســت. 
گیاهــان بــا جذب دی اکســید کربن و آزادســازی 
اکســیژن در فرایند فتوســنتز، طراوت و شــادابی 
محیــط را به دنبــال دارد. در واقع هدف مهمی که 
از کاشــت درختان در فضای صنعتی به دنبال آنیم 
رســوب کردن کربن اســت. هدف بعــدی قابلیت 
بادشــکن طبیعی اســت. ما در منطقه ای هســتیم 
که بادهای موســمی و فصلی یا برخی فعالیت های 

انجام شــده در محیط کارخانه ممکن اســت باعث 
آلودگــی و گــرد خــاک در اطــراف منطقه شــود. 
درختــان اثر باد را تا ســه برابر ارتفــاع خود خنثی 
می کننــد. همچنین کاشــت درختان از فرســایش 

خاک جلوگیری می کند.
بختیاری خاطرنشــان کرد: در بخش جنگل داری 
فــوالد مبارکه از گونه های درختــی و درختچه ای 
ســوزنی برگ )که معموال همیشه ســبز هســتند( و 
گونه های پهن برگ )خزان کننده( اســتفاده شــده 
اســت. مهم ترین گونه های سوزنی برگ شامل کاج 
تهران، ســرو نقره ای، سرو نوش سرو ذربین، سرو 
شــیراز، سرو ناز و ســرو خزنده )ارس( است. البته 
گونه زیتون معمولی نیز جزو این گیاهان محســوب 
می شــود که اگرچه همیشه سبز اســت، اما در رده 

گیاهان پهن برگ طبقه بندی می شود.
وی اضافــه کرد: گونه هــای پهن بــرگ در فوالد 
مبارکــه عمدتــا شــامل تــوت معمولــی، اقاقیــا، 
آسمان دار، ســنجد و زیتون تلخ اســت که معموال 
در وســعت بیشــتری نســبت به گونه های سوزنی 
کاشــته شــده اســت. گونه های دیگر پهن برگ نیز 
شــامل ارغوان، داغداغــان و بادام کوهی بوده که 
با مســاحت کمتری کاشــته شده اســت. مجموع 
موارد مذکور جنگل های فوالد مبارکه را تشــکیل 

می دهد.
مدیر مدیریت شهری فوالد مبارکه درباره اقدامات 

انجام شده در خصوص صرفه جویی در مصرف آب 
نیز اظهار کرد: در بخش محوطه های گل و چمن 
در راســتای محدودیت هــای آب، همۀ چمن ها به 
گیاهان مقاوم به کم آبی مانند ناز فرانســوی تبدیل 
 شــده و بیشــتر از گل های فصل استفاده می شود. 
معموال سیاســت ما در انتخــاب گونه های گیاهی، 
گونه هایــی با نیازهــای )خواهش های( اکولوژیک 
کمتر و بردباری بیشــتر به خشکی و کم آبی است. 
در همین خصوص بیشتر از گیاهان پوششی مانند 
ناز، پامپاس گراس و ســانتولینا اســتفاده می کنیم 
تا بتوانیم چمــن را حذف نماییم. همچنین واکاری 
درختــان با گونه هــای مقاوم به کم آبــی جایگزین 

می شود.
۹۹ درصــد آبیاری فضای ســبز فــوالد مبارکه به 

روش قطره ای انجام می شود
بختیــاری با بیــان اینکه بالغ بــر ۹۹ درصد آبیاری 
فضای سبز فوالد مبارکه به صورت قطره ای انجام 
می شــود گفت: از این محل هــدر رفت آبی وجود 

ندارد؛ بنابراین راندمان آبیاری بسیار باالست.
وی افــزود: جهت آبیاری فضای ســبز از دو منبع 
عمده آب اســتفاده می شــود. منبع اصلی پســاب 
بهداشتی اســت که اســتفاده از آن با همت فوالد 
مبارکه و اقدام ســنجیده این شــرکت در دو ســال 
اخیــر اجرایی شــده اســت. به وســیله آن پســاب 
بهداشــتی زرین شــهر و مبارکه خریــداری و وارد 

فوالد مبارکه می شود.
مدیر مدیریت شــهری فــوالد مبارکــه ادامه داد: 
بخش عمــده مصارف آب در این بخش از پســاب 
بهداشــتی و بخشی نیز از آب موردنیاز هم از منابع 
نهایت  بااین حــال  زیرزمینــی اســتفاده می شــود. 
تالش و دقت ما نیز این اســت که استفاده از منابع 

آب زیرزمینی متناسب با ظرفیت آن ها باشد.
همکاری با دانشــگاه ها جهت ارتقای سطح کیفی 

فضای سبز شرکت
بختیــاری بــا بیان اینکــه فعالیت هــای نگهداری 
از فضای ســبز تقریبا به صورت ۲۴ ســاعته انجام 
می شــود، اظهار کرد: یکــی از اقدامات خوبی که 

در ایــن زمینه انجام می شــود، تعریــف پروژه های 
تحقیقاتــی علمی و پژوهشــی با همــکاری مراکز 
علمی مانند دانشــگاه ها و مراکز تحقیقاتی اســت. 
طــرح بررســی ســازگاری گونه هــای درختــی و 
درختچــه ای فــوالد مبارکه با همکاری دانشــگاه 
تربیــت مــدرس، ارزیابی جامــع کیفیــت فیزیکی 
شــیمیایی و بیولوژیکــی خاک فضای ســبز فوالد 
بــا  بــا پســاب تصفیه شــده  آبیاری شــده  مبارکــه 
همکاری دانشــگاه صنعتی اصفهان، طرح بررسی 
محدودیت ها و تعیین قابلیت و استعداد خاک های 
سبز با همکاری دانشــگاه صنعتی اصفهان، طرح 
بررســی علل زوال گونه های درختی جنگل کاری 
فوالد مبارکه با همکاری منابع طبیعی شــهرکرد، 
طرح کاربرد گیاهان پوششــی ســازگار با شــرایط 
زیســت محیطی فوالد مبارکه به منظور صرفه جویی 
در مصــرف آب با همکاری دانشــگاه یــادگار امام 
و طــرح تهیــه فلور گیاهــی منطقه فــوالد مبارکه 
به منظور شناســایی گیاهــان بومی و اســتفاده در 
فضای ســبز با همکاری دانشــگاه اصفهان از این 
جمله اســت که مورد آخر اجرایی شــده و می تواند 
به عنــوان یک مرجع در اختیــار کل منطقه و حتی 

استان قرار گیرد.
استفاده از درختان سازگار با بحران کم آبی

وی خاطرنشــان کرد: به دلیل محدودیت در منابع 
آبی ناچار به حرکت به سوی پوشش گیاهی سازگار 
با شــرایط کم آبی منطقــه فوالد مبارکه هســتیم. 
همچنیــن برای تلطیف فضاهــای اداری کارکنان 
هم به صورت ســاالنه گل هــای آپارتمانی متنوعی 
تهیه می شــود که گونه های آن بر اســاس شرایط 
اکولوژیکی ازجمله نور، دمــا، رطوبت و... انتخاب 

شده و در اتاق کار همکاران مستقر می شود.
مدیر مدیریت شهری فوالد مبارکه در پایان با بیان 
اینکه نگهداری بهینه و مطلوب فضای ســبز فعلی 
تنهــا به مدد زحمات شــبانه روزی کارکنان نظارت 
فضــای ســبز شــرکت فــوالد مبارکــه و کارگران 
زحمت کش پیمانکار این پروژه فراهم شــده است، 

مراتب قدردانی خود را از تیم یادشــده ابراز کرد

وی با اشاره به گســترش دامنۀ رسانه ها نسبت به گذشته 
گفت: در حال حاضر تعریف از رســانه با گذشــته بســیار 
متفــاوت شــده اســت. ادبیات رســانه ها با گذشــته فرق 
دارد و شــرایط به گونه ای شــده که هر شــخص در قالب 
شــهروند-خبرنگار می توانــد فعالیــت رســانه ای داشــته 
باشــد. اگرچه طبقه بندی و قدمت یک رســانه در جایگاه 
خــود اهمیــت دارد، اما هر کســی که به روز باشــد و قلم 
خوبی داشــته باشد، از فاکتورهای رسانه ای نیز برخوردار 
است. رســانه های باهوش و پرســرعت گوی سبقت را از 
دیگــران خواهنــد ربود. خالقیت و اســتفاده از شــکل و 
فرم های جدیــد در تولیدات رســانه ای می تواند هم تمایز 
را برای رســانه ها بــه ارمغان آورد و هــم از این رهاورد، 
فــوالد مبارکه یک فضــای تازه رســانه ای را تجربه کند. 
در حقیقــت امــروز در فــوالد مبارکه، حرکت بــر مبنای 
تخصــص، کار و تــالش برنامه ریزی شــده و همفکری و 

هم افزایی ثمره این تالش است.
مدیــر روابــط عمومی فــوالد مبارکه با بیــان نگاه خاص 
رســانه ها به فــوالد مبارکــه گفــت: فــوالد مبارکه یک 
برند تجاری اقتصادی بســیار معتبر اســت که بر اســاس 
مســئولیت های اجتماعی خود، به اقشــار گوناگون توجه 
می کنــد. رســانه ها نیــز به عنــوان همراه همیشــگی این 

بخــش اقتصادی باید موردتوجه قرار گیرند.
نباتی نــژاد با بیان اینکه نگاه روابط عمومی فوالد مبارکه، 
انجام فعالیت حرفه ای خبری اســت، اظهار کرد: با تغییر 
تکنیکــی که در حوزۀ روابط عمومی فوالد مبارکه صورت 
گرفته، انتظار داریم شــاهد حضور بهتر و بیشــتر رسانه ها 

باشیم.
هادی نباتی نــژاد با تأکید بر تعامل شــرکت فوالد مبارکه 

با رســانه ها گفت: در این میان قطعا رسانه های اصفهان 
و شهرســتان مبارکه جایگاه ویژه ای دارند. هدف ما حفظ 
آبــروی افــراد و صنعت فوالد کشــور اســت و نگاهمان 
بر این اســت که بر مبنــای تخصــص و کار پیش برویم، 
ازاین رو تمهیداتی اندیشــیده شده تا دسترسی خبرنگاران 
و رســانه ها بــه مدیران شــرکت جهــت تولیــد محتوای 

گردد. تسهیل  نیز  تخصصی 
مدیــر روابط عمـــــــومی فوالد مبــــــارکه در ادامــــــه 
گفــت: گاهــی سیاســت های ســازمانی باعــث می گردد 
مســیری متفاوت طی شــود ولی یقین داریــم با تعامالت 
و سیاســت گذاری جدیــد روندهــای جــاری نیــز بهبــود 
می یابــد و به منظور آغاز راهی جدید و حمایت ســاختاری 
از رســانه ها، آمادگــی فــوالد مبارکــه را جهــت آموزش 
رســانه های  در  صنعــت  حــوزۀ  تخصصــی  خبرنــگاران 

می داریم. اعالم  اصفهان 
انتظــار داریــم رســانه ها بر مبنــای عدالت بــا خدمات و 

دســتاوردها و برکات فوالد مبارکه برخورد نمایند
مدیــران مســئول  از حضــور  تشــکر  نباتی نــژاد ضمــن 
روزنامه هــای اصفهــان در این نشســت صمیمانه، اظهار 
کــرد: ما به یاری رســانه ها برای تبدیل فــوالد مبارکه به 
قطب رســانه ای کشــور نیاز داریم. تاکنون نــگاه مدیران 
روابــط عمومی به فــوالد مبارکه نگاهی درون ســازمانی 
بوده، حال آنکه اکنون نگاه برون ســازمانی به این شرکت 

فوالدی شکل گرفته است.
وی بــا اشــاره بــه اقدامــات فــوالد مبارکــه در حــوزه 
مســئولیت های اجتماعــی اظهــار کــرد: نادیــده گرفته 
شــدن اقدامات فوالد مبارکه در تجهیز بیمارســتان ها یا 
خدمات دیگر این مجموعه بزرگ صنعتی و در عــــــوض 
پرداخــــــتن به برخی مشکـــــالت ناراحت کننده اســت. 
به راســتی کدام یــک از مراکــز معتبــر در ایــن شــرایط 
اقتصــادی چنین اقداماتی را در این حجم انجام داده اند؟
مدیــر روابط عمومی فــوالد مبارکه همچنیــن خطاب به 

مدیــران روزنامه ها خاطرنشــان کــرد: همان طور که در 
اداره یک خانواده چندین نفره ممکن اســت با مشــکالتی 
روبه رو باشــیم، مدیریــت مجموعه بســیار بزرگــی مانند 
فــوالد مبارکه اقتضائات و مســائل خــاص خود را دارد و 
اگر منصفانه برخورد شــود، باید اذعــان کنیم که طبیعی 
اســت در حجم بزرگی از کار و فعالیتی که در حال انجام 
اســت، گاهی ایراد و نقصانی وجود داشته باشد. با وجود 
ایــن، از رســانه ها انتظار نداریــم مشــکالت را منعکس 
نکنند، بلکه انتظار داریــم واقع گرایانه و بر مبنای عدالت 
بــا خدمات و دســتاوردها و برکات فــوالد مبارکه برخورد 

کنند.
این گزارش حاکی اســت در این نشســت مدیران مسئول 
روزنامه های نســل فردا، کیمیای وطن، اصفهان امروز، 
اصفهــان زیبا، نصف جهان، زاینده رود، ســیمای شــهر، 
عصــر اصفهان، یاقــوت وطــن و اقتصاد آینده بــه ارائه 

پرداختند. نظر  و  پیشنهاد 

6

رامین بختیاری در 
گفت وگو با خبرنگار 

ایراسین ضمن 
گرامیداشت هفتۀ 
منابع طبیعی )15 تا 

22 اسفندماه( اظهار 
کرد: اهمیت غرس 

درخت در دین اسالم 
بر کسی پوشیده 

نیست؛ بسیاری از 
بزرگان ما بر این 
عمل تأکید داشته 
اند و مقام معظم 

رهبری نیز هرساله به 
صورت نمادین اقدام 
به غرس یک اصله 

درخت میکند که این 
امر نشان دهندۀ 
اهمیت درخت و 
کاشت آن است.
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آیین نکوداشت روز درختکاری با حضور مسئولین شهرستان و شهر ، جمعی از همشهریان 

گرامی و دانش آموزان ساعی دبستان امیرکبیر در شهر کرکوند برگزار گردید

در راستای اجرای مصوبات کمیته زیباسازی شهری شهرداری 
کرکوند، عملیات نصب المان های نوری جدید به منظور ایجاد 

جلوه های بصری زیبا در شب و تقویت نورپردازی معابر سطح شهر 
در آستانه فرارسیدن عید مبعث و نوروز باستانی

در راستای اجرای مصوبات کمیته زیباسازی شهری 
شهرداری کرکوند، شروع عملیات رنگ آمیزی مبلمان 

شهری معابر سطح شهر و محالت 

اجرای عملیات آسفالت فاز اول خیابان وحدت حدفاصل 
محله محمدیه و سورچه پایین در شهر کرکوند 

شهر کرکوند به استقبال بهار می رود

به گزارش روابط عمومی شــهرداری و شــورای اسالمی شــهر کرکوند صبح 
روز پنج شــنبه چهاردهم اســفندماه طی مراســمی بمناســبت فرارسیدن روز 
درختکاری و به منظور توســعه فضای سبز شهری ، با حضور بخشدار محترم 

مرکزی شهرســتان مبارکه ، ریاست اداره محیط زیســت شهرستان ، حجت 
االســالم و المســلمین حاج آقا قربانی امام جمعه محتــرم کرکوند ، مهندس 
کفعمی شــهردار ، ریاســت و اعضای شورای اسالمی شــهر کرکوند ، جمعی 

از همشــهریان گرامی ،  کارکنان شــهرداری کرکوند و دانش آموزان مدرسه 
امیرکبیــر  تعداد ۱۰۰ اصله نهــال در خیابان پروین اعتصامی شــهر کرکوند 

غرس گردید .
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گزارش تصویری از مراسم روز 
درختکاری در شهر عالمه مجلسی )ره(

شهر عالمه مجلسی )ره( در استقبال از بهار
در راســتای تحقــق بند پنج راهبــرد چهارم برنامه توســعه 
اجتماعی،فرهنگی شهر جدید مجلسی)مشارکت و تسهیل 
گــری اجتماعی(اجرای طرح کاشــت ۲۰۰ اصله درخت با 

همکاری شرکت عمران و شهرداری
به گزارش دفتر توســعه اجتماعی،فرهنگی شرکت عمران 
شــهر جدید مجلســی در مــورخ ۹۹/۱۲/۱۶ توســط مدیر 

عامل،اعضاءهیأت مدیره شــرکت عمران،شهردار و اعضاء 
شورای اسالمی و مشارکت جمعی از شهروندان شهر جدید 
مجلســی به منظور گرامی داشــت روز درختــکاری و هفته 
منابع طبیعــی و ترویج فرهنگ توســعه و نگهداری فضای 
ســبز شهری تعداد۲۰۰اصله نهال در پارک محله ای سایت 

مسکن مهر غرس گردید.

راســتای  اســالمی شــهر در  شــهرداری و شــورای 
ارتقــاء ســیما و منظــر شــهری و افزایــش نشــاط و 
نو  آســتانه سال  شــادابی میان شهروندان گرامی در 
اقــدام به: - ترمیم و بازســازی المان ورودی پارک 
ارم -ادامــه احداث مســیر ســالمت از پــارک ارم تا 
و  باغچه ها  میــدان عالمه مجلســی)ره( -گلــکاری 
رفیوژهای معابر شــهری -ســاخت ســکو و بازسازی 
آالچیــق هــای پــارک ارم -ادامــه حفاظ کشــی در 

تــردد موتورســیکلت  از  ارم جهــت جلوگیری  پــارک 
-نظافت و شستشــوی جداول شــهری -نظافت کلیه 
بــا واکاوی و آماده  باغچه های ســطح شــهر همراه 
ســازی جهــت کاشــت گل و نهال -نظافــت و آماده 
ســازی بستر کاشــت نهال جهت توســعه فضای سبز 
و زیباســازی محیط محلــه در پارک محله ای مهران  
و آماده ســازی و راه اندازی پیست دوچرخه سواری 

در رینگ پارک نموده اســت.

آگهی حصر وراثت
آقای/خانــم مســعود صادقــی  فرزنــد ولــی  دارای شــماره شناســنامه 
۱۱۷۱۰۰۹۴۲۹ و به شرح دادخواست مطروحه به کالسه پرونده ۹۹ / ۱۷۱۷ 
شورا ، درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
اکرم صادقی فرزند بختیار به شــماره شناســنامه ۵۴۱۹۷۵۶۰۴۸ و در تاریخ 
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ در اقامتگاه دائمی خویش فوت نموده و ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به ردیفهای جدول ذیل : 
محمــد جــواد صادقــی  فرزنــد مســعود   شــماره شناســنامه یــا کــد ملی 

۱۱۶۰۳۸۵۱۲۲ نسبت به متوفی فرزند
متین صادقی  فرزند مســعود   شماره شناســنامه یا کد ملی ۵۴۱۰۳۰۳۱۰۵ 

نسبت به متوفی فرزند
مســعود صادقی  فرزند ولی   شــماره شناســنامه یا کد ملی ۱۱۷۱۰۰۹۴۲۹ 

نسبت به متوفی همسر
بختیار بخشی زاده  فرزند یداله   شماره شناسنامه یا کد ملی ۵۴۱۹۲۷۹۸۲۷ 

نسبت به متوفی پدر
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی ، درخواســت مزبور را یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد 
از تاریخ نشــر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شــورا تقدیم دارد ، در غیر این 

صورت گواهی صادر خواهد شد.
احمدرضــا علیرضایی-رئیــس شــعبه اول حقوقی شــورای حــل اختالف 

شهرستان مبارکه
آگهی حصر وراثت

آقای/خانــم شــهربانو قاســمی احمدآبــادی  فرزند رجبعلی  دارای شــماره 
شناســنامه ۵۴۱۹۶۶۹۴۸۱ و به شرح دادخواست مطروحه به کالسه پرونده 
۹۹ / ۱۷۳۵ شورا ، درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان رجبعلی قاســمی احمدآبادی فرزند حسین به شماره شناسنامه 
۵۴۱۸۷۰۶۹۲۶ و در تاریــخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ در اقامتگاه دائمی خویش فوت 
نموده و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ردیفهای جدول ذیل : 

غالمعلی قاســمی احمدآبادی  فرزند رجبعلی   شــماره شناسنامه یا کد ملی 
۵۴۱۹۶۴۰۵۶۲ نسبت به متوفی فرزند

حســن قاســمی احمدآبادی  فرزند رجبعلی   شــماره شناســنامه یا کد ملی 
۵۴۱۹۷۰۹۴۹۱ نسبت به متوفی فرزند

شــهربانو قاســمی احمدآبادی  فرزند رجبعلی   شماره شناســنامه یا کد ملی 
۵۴۱۹۶۶۹۴۸۱ نسبت به متوفی فرزند

فاطمــه قاســمی احمدآبادی  فرزند رجبعلی   شــماره شناســنامه یا کد ملی 
۱۱۱۱۸۱۳۴۵۰ نسبت به متوفی فرزند

نرجس خاتون یزدانی احمدآبادی  فرزند یزدان بخش   شماره شناسنامه یا کد 
ملی ۵۴۱۹۳۹۱۳۵۱ نسبت به متوفی همسر

اینک با انجام تشــریفات مقدماتی ، درخواســت مزبور را یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد 
از تاریخ نشــر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شــورا تقدیم دارد ، در غیر این 

صورت گواهی صادر خواهد شد
احمدرضا علیرضایی

رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان مبارکه
آگهی حصر وراثت

آقای/خانــم شــهربانو عباســیان طالخونچه  فرزنــد نوراله  دارای شــماره 
شناســنامه ۵۴۱۹۵۳۳۰۳۰ و به شرح دادخواست مطروحه به کالسه پرونده 
۹۹ / ۱۷۲۶ شــورا ، درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان رضا اســماعیلی آدرگانی فرزند احمد به شماره شناسنامه 
۵۴۱۹۴۳۷۴۹۱ و در تاریــخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ در اقامتگاه دائمی خویش فوت 
نموده و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ردیفهای جدول ذیل : 

مرتضی اســماعیلی  فرزند رضا   شماره شناسنامه یا کد ملی ۵۴۱۹۸۵۱۴۷۴ 
نسبت به متوفی فرزند

علــی اســماعیلی آدرگانــی فرزنــد رضــا   شــماره شناســنامه یا کــد ملی 
۵۴۱۹۸۸۲۴۹۳ نسبت به متوفی فرزند

شــهربانو عباســیان طالخونچه  فرزند نوراله   شــماره شناســنامه یا کد ملی 
۵۴۱۹۵۳۳۰۳۰ نسبت به متوفی همسر

پریــوش ابوطالبی آدرگانی  فرزند عبدالخلیل   شــماره شناســنامه یا کد ملی 

۵۴۱۸۷۱۹۹۲۰ نسبت به متوفی مادر
احمــد اســمعیلی آدرگانی  فرزنــد عبدالغفار   شــماره شناســنامه یا کد ملی 

۵۴۱۸۷۱۹۳۶۱ نسبت به متوفی پدر
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی ، درخواســت مزبور را یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد 
از تاریخ نشــر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شــورا تقدیم دارد ، در غیر این 

صورت گواهی صادر خواهد شد
احمدرضا علیرضایی

رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان مبارکه
آگهی حصر وراثت

آقای/خانــم ســید روح اله هاشــمی  فرزند رضا  دارای شــماره شناســنامه 
۵۴۱۹۱۹۲۱۸۷ و به شرح دادخواست مطروحه به کالسه پرونده ۹۹ / ۱۷۰۸ 
شورا ، درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
رضا هاشــمی  فرزند سید مرتضی به شــماره شناسنامه ۵۴۱۹۲۶۳۱۲۲ و در 
تاریــخ ۱۳۹۱/۰۴/۰۴ در اقامتــگاه دائمی خویش فوت نمــوده و ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به ردیفهای جدول ذیل : 
مسلم هاشمی  فرزند رضا   شماره شناسنامه یا کد ملی ۵۴۱۸۸۸۹۱۲۵ نسبت 

به متوفی فرزند
سید داود هاشــمی  فرزند رضا   شماره شناسنامه یا کد ملی ۵۴۱۸۸۸۸۶۰۹ 

نسبت به متوفی فرزند
سید مهدی هاشمی  فرزند رضا   شماره شناسنامه یا کد ملی ۵۴۱۹۹۳۹۷۷۰ 

نسبت به متوفی فرزند
سید حمید هاشمی  فرزند رضا   شماره شناسنامه یا کد ملی ۵۴۱۹۸۴۵۱۷۲ 

نسبت به متوفی فرزند
سید روح اله هاشمی  فرزند رضا   شماره شناسنامه یا کد ملی ۵۴۱۹۱۹۲۱۸۷ 

نسبت به متوفی فرزند
سید مرتضی هاشمی  فرزند رضا   شماره شناسنامه یا کد ملی ۵۴۱۹۷۱۷۰۶۹ 

نسبت به متوفی فرزند
عفت مالکی  فرزند ابراهیم   شــماره شناســنامه یا کد ملی ۵۴۱۸۸۸۷۸۸۲ 

نسبت به متوفی همسر
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی ، درخواســت مزبور را یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد 
از تاریخ نشــر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شــورا تقدیم دارد ، در غیر این 

صورت گواهی صادر خواهد شد
احمدرضا علیرضایی

رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان مبارکه
آگهی حصر وراثت

آقای/خانم اکبر اسماعیلی کرکوندی  فرزند ولی اله  دارای شماره شناسنامه 
۵۴۱۹۴۵۵۱۰۲ و به شرح دادخواست مطروحه به کالسه پرونده ۹۹ / ۱۶۷۶ 
شورا ، درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
صنم زمانی جوهرســتانی فرزند قاسم به شماره شناسنامه ۵۴۱۹۲۵۷۱۲۳ و 
در تاریــخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ در اقامتگاه دائمی خویش فوت نموده و ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به ردیفهای جدول ذیل : 
اکبــر اســماعیلی کرکوندی  فرزنــد ولی اله   شــماره شناســنامه یا کد ملی 

۵۴۱۹۴۵۵۱۰۲ نسبت به متوفی فرزند
حشمت اله اسماعیلی کرکوندی  فرزند ولی اله   شماره شناسنامه یا کد ملی 

۵۴۱۸۷۴۳۵۲۱ نسبت به متوفی فرزند
حجت اله اســماعیلی کرکوندی  فرزند ولی اله   شماره شناسنامه یا کد ملی 

۵۴۱۹۱۴۵۰۰۶ نسبت به متوفی فرزند
جمیله  اســماعیلی کرکوندی  فرزند ولی اله   شــماره شناســنامه یا کد ملی 

۵۴۱۹۴۵۱۰۳۴ نسبت به متوفی فرزند
طیبه اســماعیلی کرکونــدی  فرزند ولی اله   شــماره شناســنامه یا کد ملی 

۵۴۱۹۵۰۴۳۰۸ نسبت به متوفی فرزند
فردوس اســماعیلی کرکوندی  فرزند ولی اله   شــماره شناسنامه یا کد ملی 

۵۴۱۹۵۹۷۳۸۱ نسبت به متوفی فرزند
فاطمه اســماعیلی کرکوندی  فرزند ولی اله   شــماره شناســنامه یا کد ملی 

۵۴۱۹۶۴۷۶۸۰ نسبت به متوفی فرزند
زهره اســماعیلی کرکونــدی  فرزند ولی اله   شــماره شناســنامه یا کد ملی 

۵۴۱۹۶۷۷۴۴۱ نسبت به متوفی فرزند

اینک با انجام تشــریفات مقدماتی ، درخواســت مزبور را یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد 
از تاریخ نشــر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شــورا تقدیم دارد ، در غیر این 

صورت گواهی صادر خواهد شد.
احمدرضــا علیرضایی-رئیــس شــعبه اول حقوقی شــورای حــل اختالف 

شهرستان مبارکه
آگهی حصر وراثت

آقای/خانم علیرضا اســماعیلی سورچه پائینی  فرزند علی قلی  دارای شماره 
شناســنامه ۱۸۱۸۲۴۵۰۹۴ و به شرح دادخواست مطروحه به کالسه پرونده 
۹۹ / ۱۵۲۳ شــورا ، درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان علیقلی اســماعیلی فرزند رضاقلی به شــماره شناسنامه 
۵۴۱۸۸۷۸۰۰۱ و در تاریــخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ در اقامتگاه دائمی خویش فوت 
نموده و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ردیفهای جدول ذیل : 

علیرضا اسماعیلی سورچه پائینی  فرزند علی قلی   شماره شناسنامه یا کد ملی 
۱۸۱۸۲۴۵۰۹۴ نسبت به متوفی فرزند

عبدالرضا اســماعیلی سورچه پائینی  فرزند علی قلی   شماره شناسنامه یا کد 
ملی ۱۸۱۸۲۷۸۶۷۷ نسبت به متوفی فرزند

طیبه اسماعیلی سورچه پائینی  فرزند علی قلی   شماره شناسنامه یا کد ملی 
۱۸۱۵۹۴۶۲۴۵ نسبت به متوفی فرزند

طاهره اسماعیلی فرزند علیقلی   شماره شناسنامه یا کد ملی ۱۸۱۹۵۶۰۴۸۱ 
نسبت به متوفی فرزند

زهرا اســماعیلی فرزند علیقلی   شماره شناسنامه یا کد ملی ۵۴۱۸۶۸۴۹۲۲ 
نسبت به متوفی فرزند

زهره اســماعیلی فرزند علیقلی   شماره شناسنامه یا کد ملی ۵۴۱۹۸۴۲۳۲۷ 
نسبت به متوفی فرزند

مریم اســماعیلی فرزند علیقلی   شماره شناسنامه یا کد ملی ۵۴۱۹۹۳۲۵۷۱ 
نسبت به متوفی فرزند

لیال اســماعیلی فرزند     شــماره شناسنامه یا کد ملی ۱۱۶۰۱۰۳۰۱۱ نسبت 
به متوفی فرزند

ســکینه درخشــان پــوده فرزند ســیف اله   شــماره شناســنامه یــا کد ملی 
۴۶۲۲۸۲۶۰۲۱ نسبت به متوفی همسر

محمدرضــا اســماعیلی فرزنــد علیقلــی   شــماره شناســنامه یــا کــد ملی 
۱۸۱۹۵۶۰۴۷۳ نسبت به متوفی فرزند

اینک با انجام تشــریفات مقدماتی ، درخواســت مزبور را یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد 
از تاریخ نشــر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شــورا تقدیم دارد ، در غیر این 

صورت گواهی صادر خواهد شد.
احمدرضــا علیرضایی-رئیــس شــعبه اول حقوقی شــورای حــل اختالف 

شهرستان مبارکه
آگهی حصر وراثت

آقای/خانم یوســف ســلیمی نژاد  فرزند حســن  دارای شــماره شناســنامه 
۴۲۲۰۱۶۰۰۷۸ و به شرح دادخواست مطروحه به کالسه پرونده ۹۹ / ۱۶۹۵ 
شورا ، درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
حســن سلیمی نژاد  فرزند علی بخش به شماره شناسنامه ۴۲۳۱۰۳۵۵۱۲ و 
در تاریخ ۹۸/۸/۱۴ در اقامتگاه دائمی خویش فوت نموده و ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به ردیفهای جدول ذیل : 
آقای/خانم عبدالرسول کریم پور  فرزند زین العابدین  دارای شماره شناسنامه 
۵۴۱۸۹۶۵۰۹۳ و بــه شــرح دادخواســت مطروحه به کالســه پرونده ۹۹ / 
۱۷۰۶ شــورا ، درخواســت گواهی حصر وراثت نمــوده و چنین توضیح داده 
که شــادروان ماه سلطان کریم پور قهنویه  فرزند عزیزاله به شماره شناسنامه 
۵۴۱۸۹۶۰۷۶۸ و در تاریــخ ۱۳۷۳/۱۰/۱۲ در اقامتگاه دائمی خویش فوت 
نموده و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ردیفهای جدول ذیل : 

اســفندیار کریــم پــور  فرزنــد زین العابدین   شــماره شناســنامه یــا کد ملی 
۵۴۱۹۲۳۸۹۷۷ نسبت به متوفی فرزند

عبدالرسول کریمپور قهنویه  فرزند زین العابدین   شماره شناسنامه یا کد ملی 
۵۴۱۸۹۶۵۰۹۳ نسبت به متوفی فرزند

محتــرم کریم پور قهنویه  فرزند زین العابدین   شــماره شناســنامه یا کد ملی 
۵۴۱۹۲۲۸۲۴۶ نسبت به متوفی فرزند

گلســتان کریم پور قهنویه   فرزند زین العابدین   شــماره شناسنامه یا کد ملی 

۵۴۱۹۲۶۸۱۷۵  نسبت به متوفی فرزند
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی ، درخواســت مزبور را یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد 
از تاریخ نشــر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شــورا تقدیم دارد ، در غیر این 

صورت گواهی صادر خواهد شد.
احمدرضــا علیرضایی-رئیــس شــعبه اول حقوقی شــورای حــل اختالف 

شهرستان مبارکه
آگهی حصر وراثت

آقای/خانــم آمنــه صفایــی  فرزنــد محمدرضا  دارای شــماره شناســنامه 
۱۷۵۴۶۲۳۷۳۵ و به شرح دادخواست مطروحه به کالسه پرونده ۹۹ / ۱۷۳۱ 
شورا ، درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
محسن اکبری کوشکچهفرزند اسداله به شماره شناسنامه ۵۴۱۸۶۸۵۸۹۹ و 
در تاریــخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ در اقامتگاه دائمی خویش فوت نموده و ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به ردیفهای جدول ذیل : 
آتنــا اکبــری کوشــکچه  فرزنــد محســن   شــماره شناســنامه یا کــد ملی 

۵۴۱۰۴۳۶۹۱۱ نسبت به متوفی فرزند
تمنــا اکبــری کوشــکچه  فرزند محســن   شــماره شناســنامه یــا کد ملی 

۵۴۱۰۴۶۲۷۵۰ نسبت به متوفی فرزند
آمنه صفایی  فرزند محمدرضا   شــماره شناسنامه یا کد ملی ۱۷۵۴۶۲۳۷۳۵ 

نسبت به متوفی همسر
اســداله اکبــری کوشــکچه  فرزنــد قلــی   شــماره شناســنامه یا کــد ملی 

۵۴۱۹۴۰۰۴۰۵ نسبت به متوفی پدر
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی ، درخواســت مزبور را یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد 
از تاریخ نشــر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شــورا تقدیم دارد ، در غیر این 

صورت گواهی صادر خواهد شد.
احمدرضــا علیرضایی-رئیــس شــعبه اول حقوقی شــورای حــل اختالف 

شهرستان مبارکه
آگهی حصر وراثت

آقای/خانم اکبر اسماعیلی کرکوندی  فرزند ولی اله  دارای شماره شناسنامه 
۵۴۱۹۴۵۵۱۰۲ و به شرح دادخواست مطروحه به کالسه پرونده ۹۹ / ۱۶۷۵ 
شورا ، درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
ولی اله اسماعیلی کرکوندی فرزند اکبر به شماره شناسنامه ۵۴۱۹۲۱۷۵۳۸ 
و در تاریــخ ۱۳۹۷/۶/۷ در اقامتگاه دائمی خویش فــوت نموده و ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به ردیفهای جدول ذیل : 
اکبــر اســماعیلی کرکوندی  فرزنــد ولی اله   شــماره شناســنامه یا کد ملی 

۵۴۱۹۴۵۵۱۰۲ نسبت به متوفی فرزند
حشمت اله اسماعیلی کرکوندی  فرزند ولی اله   شماره شناسنامه یا کد ملی 

۵۴۱۸۷۴۳۵۲۱ نسبت به متوفی فرزند
حجت اله اســماعیلی کرکوندی  فرزند ولی اله   شماره شناسنامه یا کد ملی 

۵۴۱۹۱۴۵۰۰۶ نسبت به متوفی فرزند
جمیله  اســماعیلی کرکوندی  فرزند ولی اله   شــماره شناســنامه یا کد ملی 

۵۴۱۹۴۵۱۰۳۴ نسبت به متوفی فرزند
طیبه اســماعیلی کرکونــدی  فرزند ولی اله   شــماره شناســنامه یا کد ملی 

۵۴۱۹۵۰۴۳۰۸ نسبت به متوفی فرزند
فردوس اســماعیلی کرکوندی  فرزند ولی اله   شــماره شناسنامه یا کد ملی 

۵۴۱۹۵۹۷۳۸۱ نسبت به متوفی فرزند
فاطمه اســماعیلی کرکوندی  فرزند ولی اله   شــماره شناســنامه یا کد ملی 

۵۴۱۹۶۴۷۶۸۰ نسبت به متوفی فرزند
زهره اســماعیلی کرکونــدی  فرزند ولی اله   شــماره شناســنامه یا کد ملی 

۵۴۱۹۶۷۷۴۴۱ نسبت به متوفی فرزند
صنــم زمانــی جوهرســتانی  فرزند قاســم   شــماره شناســنامه یــا کد ملی 

۵۴۱۹۲۵۷۱۲۳ نسبت به متوفی همسر
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی ، درخواســت مزبور را یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد 
از تاریخ نشــر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شــورا تقدیم دارد ، در غیر این 

صورت گواهی صادر خواهد شد.
احمدرضــا علیرضایی-رئیــس شــعبه اول حقوقی شــورای حــل اختالف 

شهرستان مبارکه
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پروژه کنار گذر شرق ۴۰ سال درآمد سازمان همیاری را تامین می کند

پیشنهاد مساوی شدن سهم دولت و سازمان 
همیاری در پروژه کنار گذر شرق

در شرکت عمران بهارستان منعقد شد:
 قرارداد ساخت ۳۵۰۰ واحد طرح اقدام 

ملی مسکن

بازدید مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان از 
پروژه های شرکت عمران بهارستان

 استاندار اصفهان خطاب به شهرداران گفت:
ارتباط خود را با مردم بیشتر کنیددر اتاق هایتان را به روی 

مردم باز بگذارید

مهندس ناصر نفری مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری 
استان اصفهان در جلسه شورای سازمان  با بیان این مطلب 
گفت : بحث پساپ در حدود یک دهه است به صورت مرتب 

در شورای سازمان مطرح می شد و به نقطه ای نمی رسید .
او با تاکید بر اینکه سازمان در سال ۷۳ در طرح انتقال آب به 
چشمه لنگان ۷/۲۱ میلیارد تومان سرمایه گذاری کرد ادامه 
داد : قــرار بود زمانی که آب منتقل شــد ۲۰ درصد از این آب 
در اختیار  سازمان قرار داده شود تا بتوانیم آن را به شهرداری 

ها بدهیم .
او با بیان اینکه متاسفانه این امر محقق نشد ادامه داد : مقرر 
شــد به جای آن رقم که ســرمایه گذاری کردیم و در ازای آن 
آبی دریافت نکردیم ۱۷۰۰ لیتر پساب از سوی آب منطقه ای 
به ما داده شود که فقط ۲۰۰ لیتر آن تخصیص یافت که به دو 

شهرداری بهارستان و فوالدشهر واگذار شد.
نفری با اشــاره به اینکه بر ســر ۱۵۰۰ لیتر باقی مانده پساب 
واگذار نشــده اختالف ما با آب منطقه ای به مرحله شکایت 
رسید گفت : شورای حل اختالف استان مامور پیگیری این 
اختالف میان دو سازمان شد  و در نتیجه  رای به نفع سازمان 

همیاری  صادر شد که از نظر حقوقی الزم االجرا است .
بــه گفته وی آب منطقه ای تــا این لحظه این رای را تمکین 

نکرده و نپذیرفته است .
مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان 
با بیان اینکه از سال ۹۳ که آزادراه اصفهان _ نطنز _ کاشان 
را تحویــل گرفتیم رقم ســرمایه گذاری را با ســود مرکب از 
وزارتخانه طلبــکار بودیم تصریح کرد : این رقم ۴۷۰ میلیارد 
تومان تعیین شــد و در حالی که هنوز ما آن را دریافت نکرده 
بودیم  دوســتان دارایی برای آن مالیــات ۶۰ میلیارد تومانی  
تعییــن کردند در صورتی که این رقم تا ســال ۱۴۳۰ به مرور 

وصول می شود .
وی با تاکید بر اینکه مقرر شده بود اگر دستگاههای حقوقی 
یا افراد حقیقی برای اجرای زیر ســاخت ریلی در کشور پولی 

آورده یــا آزادراه ســاخت و از محل عوارض ســود و اصل آن  
ســرمایه گذاری را برگرداند از مالیات معاف باشــد  افزود : ما 
هنوز در اصفهان نتوانســتیم این موضوع را حل کنیم و هیچ 
کس جرات نمی کند این رای اشــتباه را که  هم قانون و هم 
دستور معاون اول رییس جمهور آن را متذکر شده اند بشکند .

نفری افزود : ما را مشــمول مالیات کــرده اند در صورتی که 
بخشی از آزادراه های کشور را مشمول نمی دانند و نمی شود 

که یک شهر و دو قانون داشته باشیم .
وی با اشــاره به هتل ســازمان همیاری در مشهد و استفاده 
۱۴ ماهه کارکنان وزارت کشور در استان از این هتل در سال 
۹۷ عنوان کرد و گفت :متاســفانه هیچ قراردادی با سازمان 
همیاری نداشتند و هزینه ای هم به سازمان پرداخت نکردند 
که عالوه بر اینکه عدد قابل توجهی اســت تازه مالیات ۲۰۰ 
میلیونی هم به سراغ آن آمده است و این پول شهرداری ها و 
مردم است که باید این بدهی از سوی استانداری پرداخت شود 

و این مطالبه همچنان روی زمین مانده است .
او با بیان اینکه شــهرداری های اســتان به سازمان مبلغ ۱۴ 
میلیارد تومان بدهکار هستند یادآور شد : هر چند این گردش 

مالی طبیعی است اما عدد و رقم زیادی می باشد .
مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان 

با بیان اینکه در دو ســال گذشــته از شــهرداری ها در ازای 
مطالبات زمین و ملک گرفته ایم که بسیاری از آنها به دالیل 
مختلف ســند ندارد ادامه داد : این امالک باالی ۵۰ میلیارد 
تومان ارزش افزوده برای سازمان داشته است که باید مشکل 

سند آنها حل شود .
نفری با اشــاره به اینکه بر اســاس مصوبه شــورای سازمان 
تصمیم به فروش هتل مشهد از طریق مزایده و هزینه کردن 
آن در پروژه کنار گذر شــرق خبر داد و گفت هتل بدلیل عدم 
توجیه اقتصادی و همچنین وجود ویروس کرونا در یک سال 

و نیم اخیر  حتی یک مسافر هم نداشته .
به گفته وی سازمان همیاری از دانشگاه جامع علمی کاربردی 
یک میلیارد تومان  طلبکار اســت اما این دانشگاه با توجه به 
شــرایط موجود  و کاهش شمار دانشجو نتوانسته بدهی خود 

را تسویه کند .
نفری یادآور شد : معتقدیم سرمایه های سازمان برای توسعه 
زیر ســاخت ها سرمایه گذاری شــود و اینکه سرمایه گذاری 
صرف نظر  از اینکه گشایشی در توسعه استان ایجاد می کند 
میتواند دهها ســال از محل سود و اصل سرمایه پس از بهره 
برداری برخوردار شود و  سازمان همیاری دیگرشهرداریها را 

تامین نماید.

به گزارش روابط عمومی ســازمان همیاری شــهرداری 
های اســتان اصفهان مهندس غالمی از پیگیری برای 
پرداخــت بدهــی اســتانداری بــه ســازمان همیاری در 
موضــوع هتل مشــهد خبر داد و افــزود : به زودی این 

رقم  وصول می شود .
وی رعایت اســتانداردها در حسابرســی از بقیه شــرکت 
های زیرمجموعه ســازمان همیاری را مهم دانست و بر 
ضــررورت عملیاتی کــردن آن تاکید کرد  ودر این مدت 

زمــان مباحث مختلف را پیگیری و بررســی کرده ایم .

مهنــدس غالمــی بــا بیــان اینکه مشــارکت ســازمان 
همیاری در طرح چشــمه لنگان موضوع فراموش شــده 
بــود و امیــدی به حل آن وجود نداشــت گفــت : نتیجه 
ورود و پیگیــری شــورای حــل اختــالف  نهایی شــد و 
به ســمت و ســوی وصول پول  ســرمایه گذاری شده و 

دریافت طلب مان ســوق پیدا کردیم.
وی از دریافت کد اقتصادی برای دانشــگاه جامع علمی 
کاربردی خبر داد و افزود : موضوع فروش هتل  مشهد 

منطقی اســت و فروش نیاز به مصوبه جدید ندارد .
بــه گفتــه او اجرای پــروژه کنار گذر شــرق و ســرمایه 
گذاری ســازمان همیاری را بایدبــه عنوان تحقق درآمد 

دانست. پایدار 
وی  تصریح کرد : هر اقدامی در ســازمان همیاری باید 
شــفاف و روشــن به اطالع اعضای شــورا برسد به ویژه 
در بخــش گردش مالــی و از برگزاری جلســات صوری 
و تصویــب موارد که در گذشــته روال شــده بــود پرهیز 

کردیم.

به گــزارش روابط عمومی شــرکت عمران 
بهارستان در آستانه میالد با سعادت حضرت 
امیرالمومنین علی )ع( قرارداد ساخت ۳۵۰۰ 
واحد طرح اقدام ملی مســکن بهارستان به 

شرکت کوزو پارس ابالغ شد.
همزمان عملیات تجهیز کارگاه ساختمانی و 
آماده سازی اراضی طرح اقدام ملی مسکن به 
مساحت یک میلیون و هشتصد و پنجاه هزار 

مترمربع در این شهر جدید آغاز شده است.
شــرکت عمران بهارســتان یکی از شرکت 
های پیشتاز در احداث واحدهای اقدام ملی 
مسکن در سطح کشور است که خوشبختانه 
با استقبال بسیار خوب متقاضیان نیز همراه 

شده است.

بــه گــزارش روابــط عمومی شــرکت 
قــاری  دکتــر  بهارســتان  عمــران 
شهرســازی  و  راه  مدیــرکل  قــرآن 
اســتان اصفهــان به همــراه مهندس 
زاغیان،معاونت مســکن اداره کل، از 
پروژه هــای طرح اقدام ملی مســکن 
ومشــارکتی در حال ســاخت شــرکت 
عمران بهارســتان بازدیــد کردند و از 
نزدیک در جریان پیشــرفت این پروژه 

ها قرار گرفتند.
شهر جدید بهارستان یکی از شهرهای 
پیشرو در زمینه احداث طرح اقدام ملی 
مســکن در بین شهرهای جدید کشور 

می باشد.

دکتــر رضایی اســتاندار اصفهان نیز در جلســه شــورای 
ســازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان با بیان 
این مطلب گفت : روزهای ســختی است برای کار کردن 
و مســئوولیت داشتن در استانی مثل اصفهان وظیفه ما را 

بیشتر و سنگین تر می کند .
او بــا اشــاره بــه اینکــه همانگونه کــه محدودیــت های 
اقتصادی و معیشــتی برای مــردم وجود دارد برای دولت 
هم این مشــکالت مطرح می باشد افزود : اگر نیت های 
خــود را خالص کنیم مــی توانیم به رغم همه مشــکالت 

کارهای بزرگ انجام بدهیم .
وی از برپایــی آییــن کلنــگ زنــی طــرح انتقــال آب از 
بندرعبــاس به اصفهــان در آینده ای نزدیــک خبر داد و 
یادآور شــد : ایــن مطالبه مورد انتظار و به حق ۲۲ ســاله 

بوده اســت که باالخره به نتیجه رسید .
اســتاندار اصفهان خطاب به شهرداران گفت ارتباط خود 
را با مردم بیشــتر کنید و در اتــاق هایتان را به روی مردم 

باز بگذارید .

او تصریــح کــرد : در ۴۰ ســال گذشــته مــا مســئووالن 
کارهــای غیرقانونی بســیار کــرده ایم و خرابــکاری هم 
داشــته ایم و االن دیگر وقت آن رســیده که به ســمت و 

سوی درست کار کردن بازگردیم  .
رضایی با تاکید بر اینکه شــهرداران با دخالت در انتخابات 
برای خود پرونده درست نکنند گفت : امکانات شهرداری 

هــا را در اختیار حزبی ، جناحی و تفکری قرار ندهید .
به گفته وی نوروز امسال با توجه به شیوع کرونا و مباحث 
امنیتی همه شــهرداران محل خدمت خود را ترک نکنند 

زیرا کشیک های نوروزی برقرار است .
اســتاندار اصفهــان با انتقــاد از بعضی شــهرداری ها در 
انجــام ندادن تکالیــف مالی گفت : باید هــر گونه فروش 
و اجاره در شــهرداری ها با تشــریفات قانونی همراه باشد 
و با عمل نکردن به قانون برای خودتان دردســر درســت 

. نکنید 
او تاکید کــرد : رعایت بیت المــال را بکنید و در مدیریت 

شــهر ها و اجرای پروژها خالقیت داشته باشید .


