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شهردار مبارکه در جلسه کمیته اجرایی 
اعالم کرد؛

اولویت شهرداری 
در سال 1400 تكمیل 
پروژه های نیمه تمام 
است

در گفت و گو با ایراسین مطرح شد؛

حمایت فوالد مبارکه 
برای ساخت اولین 

دهكده المپیك 
کشور بعد از انقالب 

اسالمی

8

2

۷۰درصد بیماران کرونایی جدید 
مبارکه خانوادگی هستند

استاندار اصفهان: 

 تزریق نشاط و شادی به جامعه ضروری است

فرماندار مبارکه:

اصفهــان- ایرنــا- اســتاندار اصفهــان گفــت: تزریق نشــاط، 
ــی و مشــکالت  ــد در شــرایط ســخت کرونای شــادی و امی

ناشــی از تحریــم اقتصــادی بــه جامعــه ضــروری اســت.
ــنبه در  ــه ش ــی روز س ــاس رضای ــا، عب ــزارش ایرن ــه گ ب
ــوزش  و  ــورای آم ــه ش ــتمین جلس ــل و هش ــد و چه یکص
پــرورش در ســالن اجتماعــات ایــن اداره کل افــزود: بایــد 

ــا آســیب هایی کــه  ــه فرصــت تبدیــل شــود ت تهدیدهــا ب
آمــوزش و پــرورش و دانــش آمــوزان در شــرایط کرونــا بــا 

ــه رو هســتند برطــرف شــود. ــا روب آن ه
ــای  ــی و طرح ه ــات تحقیقات ــد اقدام ــرد: بای ــار ک وی اظه
مداخلــه ای در خصــوص برطــرف ســازی آســیب های 

ــود. ــام ش ــی انج اجتماع
ــا در اســتان  ــه وضعیــت شــیوع کرون اســتاندار اصفهــان ب
ــت  ــدی گرف ــا را ج ــد کرون ــرد: بای ــح ک ــاره و تصری اش
ــه بحــران  ــگاری وضعیــت اســتان را ب متاســفانه عــادی ان

ــت. ــانده اس کش
وی اضافه کرد: متاســفانه برخــی از مــدارس غیرانتفاعی از 
قوانیــن و دســتورالعمل های کرونایــی ســرپیچی می کنند 
کــه باید بــه آن هــا تذکــر داده شــود و در صــورت اســتمرار 

ایــن اقدامــات برخــورد جــدی خواهیــم کرد.
ــا را جــدی  ــد شــیوع کرون ــردم بای ــان کــرد: م ــی بی رضای
ــتان ها  ــد بیمارس ــاده ای رخ ده ــوادث ج ــر ح ــد اگ بگیرن
پاســخگوی مصدومــان نخواهنــد بــود زیــرا همــه 

بیمارســتان ها درگیــر بیمــاران کرونایــی اســت.
ــای  ــی و چالش ه ــا، آســیب های اجتماع ــزارش ایرن ــه گ ب
روانــی اجتماعــی دانــش آمــوزان در ایــام شــروع 
 کرونــا از مــوارد مــورد بحــث در ایــن جلســه بــود.
ــه  ــی ۱۳۹۹- ۱۴۰۰ ب ــال تحصیل ــر در س ــزار نف ۹۰۰ ه
صــورت مجــازی در اســتان اصفهــان تحصیــل می کننــد.

توزیع گوشت تنظیم بازاری 
 برای ماه رمضان

 شروع شد

 سواد رسانه ای را 
 از "همودو" 

بیاموزید

 آلودگی
  آب شرب مبارکه

 صحت ندارد
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. رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها اعالم کرد:  

 فرصت ۱۴ روز هیات های نظارت برای 
بررسی و ابالغ صالحیت داوطلبان شوراها
|5

مرکز آموزشی رفاهی فرهنگیان شهرستان مبارکه)نوبت دوم(
به اطالع می رساند مدیریت آموزش و پرورش شهرســتان مبارکه  به استناد مجوز 
شماره۵010۸0  مورخ 99/12/23اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان در نظر دارد 
مرکز آموزشی رفاهی فرهنگیان شهرستان مبارکه را در قالب مزایده و به صورت اجاره 

به متقاضیان با شرایط زیر  واگذار نماید:
1.مبلغ پایه کارشناسی ماهیانه 110/000/000ریال می باشد
2. میزان سپرده اولیه شرکت در مزایده300/000/000ریال

 می باشد.
3.آموزش و پرورش در رد یا قبول هر پیشنهادی مختار است.

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

»آگهي مزایده«

1119۸۶9م/الف

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

بنمایند/.

علی اکبر محمودی - شهردار دیزیچه

آگهی تجدید   مزایده)چاپ اول(
شهرداری دیزیچه براساس مصوبه 0۵/22۸/ش مورخه 99/03/24 و مجوز ۵/137۸/ش  
شورای محترم اسالمی شهر و بموجب ماده 13 ایین نامه مالی شهرداریها  در نظر دارد 
نسبت به فرو ش واحد 3 طبقه اول از آپارتمان متعلق به شهرداری  با کاربری اقامتی واقع 
در مشهد –خ امام رضا )ع( - به شرح ذیل   ،  بر اساس قیمت کارشناسی رسمی دادگستری 
به  اشخاص واجد شرایط  از طریق  تجدید مزایده واگذار )فروش ( نماید . لذا شرکت 
کنندگان واجد شرایط می توانند از تاریخ انتشار این آگهی تا روز  چهارشنبه  مورخه  
1400/02/1۵  به امور قراردادهای شهرداری مراجعه واسناد شرکت در تجدید مزایده را 
دریافت و همچنین قیمت پیشنهادی خود را تا روز پنج شنبه مورخه   1400/02/1۶   به 
دبیرخانه محرمانه )حراست ( شهرداری ارائه نمایند.الزم به ذکراست  شرکت کنندگان 

باید رعایت  قانون منع مداخله کارمندان دولت را بنمایند/.

علی اکبر محمودی - شهردار دیزیچه

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان مبارکه

روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر کرکوند

1120433م/الف

1120433م/الف

فرا رسیدن ماه مبارک 
رمضان بر شما مبارک
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رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان از آمادگی مدیریت 
شهری برای افتتاح ۱۱ پروژه بزرگ و مهم شهری خبر 
داد و گفت: همه این طرح ها آماده افتتاح رسمی است 
اما به دلیل شرایط کرونایی کنونی، در فرصت مناسب با 

حضور مردم بهره برداری می شود.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، 
علیرضا نصر اصفهانی در یکصد و شــصت و ششمین 
جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به 
اینکه پروژه های شــهرداری در مناطق مختلف شهر 
اصفهان آماده افتتاح و بهره برداری است، اظهار کرد: با 
توجه به بروز شرایط کرونایی در کشور و در اصفهان که 
وضعیت به صورت قرمز درآمد، برنامه های افتتاحیه های 

شهرداری نیز به تعویق افتاد.
وی با اشاره به اینکه مجموعه پل های شهید سلیمانی 
آماده بهره برداری اســت و قرار بود با حضور اســحاق 
جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور این طرح افتتاح 
شــود، گفت: برنامه ریزی ها برای افتتاح طرح در روز 
شنبه یا سه شنبه از سوی شهرداری صورت گرفته بود 
اما به خاطر شرایط کرونایی منتفی شد.رئیس شورای 
اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد: پروژه های متعدد 
دیگر در سایر مناطق مانند ورزشگاه رستم در منطقه ۱۴، 
میدان شهدای هسته ای و خیابان ارغوانیه در منطقه ۴، 
فرهنگسرای دکتر محمد جواد شریعت در منطقه۱۰، 

بازآفرینی گذر چهارباغ عباسی و میدان امام حسین )ع( 
در مناطق یک و سه و ورزشگاه آیدین ملکیان و خیابان 
آیت اله طاهری در منطقه 5 نیز آماده بهره برداری است.
وی افزود: همچنین در هفته هــای آینده و با برطرف 

شدن شرایط کرونایی، از سامانه های »ای وی ال« و »ای 
اف سی« در اتوبوسرانی رونمایی خواهد شد.

نصر اصفهانی از افتتاح دفاتر تســهیل گری در حوزه 
معاونت معماری و شهرسازی و فرهنگی - اجتماعی 

شــهرداری اصفهان خبر داد و گفت: امیدواریم هرچه 
سریعتر شــاهد برگزاری افتتاحیه ها با حضور مردم 
اصفهان باشیم و از افرادی که پروژه ها را با سرعت و با در 
نظر گرفتن کیفیت اجرایی کرده اند، قدردانی می کنیم.

اصفهان- ایرنا- فرمانــدار مبارکه گفت : ۷۰ 
درصد از بیماران کرونایی جدید بستری شده در 
این شهرستان به صورت خانوادگی هستند و این 
ویروس به صورت خوشه ای در میان خانواده ها 

در حال سرایت است.
اصغر هدایت روز جمعــه در گفت و گو با ایرنا با 
اشاره به افزایش آمار مبتالیان به کرونا در این 
شهرســتان افزود: مردم ویروس جهش یافته 
را به هیچ وجه دســت کم نگیرنــد و با رعایت 
دستورالعمل های بهداشــتی، در مراسم عزا و 
عروســی و دورهمی های خانوادگی  شرکت 
نکنند تا خود و اطرافیانشان درگیر این بیماری 

نشوند.
وی ادامــه داد: وضعیت کنونی شهرســتان به 
صورت کامل قرمز و اضطراری است و ظرفیت 
بیمارستان محمد رســول اهلل )ص( مبارکه در 

حال تکمیل است.
به گفته فرماندار مبارکه آمار تست های مثبت 
کرونا این شهرستان در ۲ روز گذشته بیش از ۲ 
برابر و در ۲ هفته گذشته هشت برابر شده است.

وی اضافه کرد: رسانه های شهرستان باید کمک 
کنند تا این وصعیت را با اطالع رسانی به مردم 
و با همراهی آنها و رعایت پروتکل های بهداشتی 

به ویژه ماسک زدن این شرایط را تغییر دهیم.
هدایت تاکید کــرد: در شــرایط کنونی تنها 
مشــاغل گروه یک بــا رعایت پروتــکل های 
بهداشتی مجاز به فعالیت هستند و گروه های 
۲، ۳ و ۴ تعطیــل خواهند بود و هیــچ کدام از 
صنوف این گروه ها مجاز به فعالیت نیســتند 
و اتاق اصناف شهرســتان با نظارت و بازرسی 
 عوامل متخلف را شناســایی واعمــال قانون

 می کند.
وی بــا بیان اینکــه ایــن موضــوع از طریق 
ســامانه های مخابراتی و پیامک، شهرداری ها 
 و بلندگوهای مســاجد به مردم اطالع رسانی

 شده است خاطرنشــان کرد: برگزاری هرگونه 
مراســم جشــن یا عزاداری از امــروز تا عادی 
شدن وضعیت، ممنوع اســت و آرامستان های 

شهرستان تعطیل خواهند بود.

فرماندار شهرســتان مبارکه از نیروی انتظامی 
مبارکه خواست  در طرح اجرای منع تردد شبانه 
را با جدیت هرچه تمام تــر انجام و با متخلفان 

برخورد کند.
وی گفت : مسئوالن آموزش و پرورش مبارکه با 
استفاده از ظرفیت برنامه شاد، وضعیت اضطراری 
حال حاضر شهرستان و توصیه های بهداشتی را 
به دانش آموزان منتقل تا آنها به عنوان سفیران 
سالمت در خانواده ها، به بهبود شرایط موجود 

کمک کنند.
فرماندار مبارکه با اشــاره به ثبت نام داوطلبان 
عضویت در شورای روستاها گفت : داوطلبان با 
توجه به شرایط پیش آمده، در روزهای باقیمانده 
ثبت نام از اپلیکیشن طراحی شده برای تکمیل 
روند ثبت نام خود استفاده و از مراجعه حضوری 

پرهیز کنند.
هدایت تاکید کرد : مســئوالن دســتگاه های 
شهرســتان تا برگشــتن به وضعیت عادی در 
آماده باش کامل قرار دارنــد و عالوه بر اجرای 
تمامی پروتکل های بهداشتی در ادارات خود، 
حساسیت و خطر این همه گیری را با استفاده 
از ظرفیت های در اختیار برای مردم تشریح و به 

آنها انتقال دهند.

70 درصد بیماران کرونایی جدید مبارکه خانوادگی  هستند

رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان:

۱۱ پروژه مهم شهری در نوبت افتتاح و بهره برداری است
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ثبت نام ۱83 داوطلب برای 
حضوردر ششمین دوره 

انتخابات شورای اسالمی 
روستاهای شهرستان

به گزارش کمیته اطالع رسانی وتبلیغات هئیت 
اجرایی انتخابات شهرستان مبارکه ؛ با پایان یافتن 
مهلت نام نویسی داوطلبان ششمین دوره انتخابات 
شورای اسالمی روستا در شهرستان مبارکه ، ۱۸۳ 

داوطلب ثبت نام کردند.
رئیس هیئــت اجرایی انتخابات شــورای های 
اسالمی شهر و روستا شهرستان ضمن اعالم این 
خبرگفت : از این تعداد ۶۴ نفر در بخش مرکزی 
و ۱۱۹ نفر در بخش گرکن جنوبی اقدام به ثبت 

نام کرده اند.
مهندس اصغر هدایت در ادامه با بیان اینکه تعداد 
کرســی مورد نیاز در کل روستاهای شهرستان 
مبارکه ۷۷ نفر است افزود : ۱۶۶ نفر از داوطلبان 
مرد و ۱۷ نفر خانم هستند که جوانترین آنها ۲5 

سال و مسن ترین آن ۷۳ سال سن دارند.
فرماندار همچنین تصریح کرد : حداقل مدرک 
تحصیلی ثبت نام کنندگان ابتدایی و حداکثر آن 

فوق لیسانس است.
گفتنی اســت ، بخش مرکزی دارای ۸ روستا و 

بخش گرکن جنوبی ۱5 روستا است. 

دادستان عمومی و انقالب اصفهان خبر داد:

تسریع در دادرسی با انجام 
»دادرسی الکترونیک و 

فرامرزی” 
دادســتان عمومی و انقالب اصفهان از انجام 
»دادرسی الکترونیک فرامرزی« در دادسرای 

عمومی و انقالب مرکز استان خبر داد.

به گزارش ایمنا، به نقل از پایگاه اطالع رسانی 
دادگســتری اســتان اصفهان، علی اصفهانی 
دادستان عمومی و انقالب اصفهان با اعالم این 
خبر گفت: در پرونده قتل عمدی که در شعبه 
ویژه قتل دادسرای عمومی و انقالب شهرستان 
اصفهان در حال رسیدگی است، با توجه به لزوم 
اخذ اظهارات دو نفر از اولیــاءدم و حضور آنها 
در کشــور ترکیه و عدم امکان حضور در ایران 
به دلیل شیوع کرونا، جلســه رسیدگی و اخذ 
اظهــارات نامبردگان به صــورت الکترونیکی 

برگزار شد.
وی در خصوص برگزاری این جلسه افزود: این 
اقدام که با تالش واحد فناوری دادســرا انجام 
پذیرفت تسریع در رسیدگی و جلوگیری از اطاله 

رسیدگی را به همراه خواهد داشت.

رئیس اتحادیه صنایع لبنی استان اصفهان:

قیمت مصوب محصوالت 
لبنی در ماه رمضان افزایش 

نمی یابد
رئیــس اتحادیه صنایع لبنــی اصفهان گفت: 
لبنیاتی که قیمت مصوب دولتی دارد شــامل 
پنیر UF در وزن های مختلف ماســت دو و نیم 
کیلو پرچرب و کم چرب، شیر نایلونی، ماست 
کم چرب و پرچرب در وزن های مختلف، شیر 
بطری کم چرب، نیم چرب، ۳ درصد چربی، شیر 
کامل، شــیر خام درب دامداری و کره حیوانی 

است، افزایش قیمت نخواهد داشت.
هومان امیری در گفت و گــو با خبرنگار ایمنا، 
اظهار کرد: هر گاه دامداران قیمت شــیر خام 
را که بین 5۰ تا ۷۰ درصد بر قیمت محصوالت 
لبنی تأثیرگذار اســت افزایــش دهد، قیمت 
لبنیات نیز افزایش خواهد یافت. در شــرایط 
کنونی قیمت شــیر خامی که دامــداران ارائه 
می دهند بیــن ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومــان با قیمت 
مصوب دارای اختالف است که تأثیر چندانی در 

افزایش قیمت محصوالت لبنی ندارد.
وی افزود: مهم ترین مشــکلی که این روزها با 
آن رو به رو هستیم افزایش ۴۰ درصدی حقوق 
کارگران است که هزینه های تولید محصوالت 
لبنی را برای کارخانجات افزایش داده اســت 
البته تا کنون با تمام فشارهایی که بر کارخانه ها 
وارد شده اســت افزایش قیمتی اعالم نشده و 
تا بعد از ماه رمضان درخواست افزایش قیمت 

نخواهیم داد.
رئیس اتحادیه صنایع لبنی اســتان اصفهان 
گفت: اگر مردم با فروشندگانی مواجه شدند که 
محصوالت تعزیراتی را با قیمتی بیشتر از قیمت 
مصوب به فروش می رســانند می توانند به ما 

اعالم کنند تا با آن ها برخورد شود.
امیری افزود: لبنیاتی که قیمت مصوب دولتی 
دارد شــامل پنیر UF در وزن هــای مختلف 
ماست دو و نیم کیلو پرچرب و کم چرب، شیر 
نایلونی، ماست کم چرب و پرچرب در وزن های 
مختلف، شــیر بطری کم چــرب، نیم چرب، 
۳ درصد چربی، شــیر کامل، شــیر خام درب 
 دامداری و کره حیوانی اســت، افزایش قیمت

 نخواهد داشت.

بازار

آلودگی آب شرب 
مبارکه صحت ندارد

رئیــس اداره آب و فاضالب شهرســتان 
مبارکه گفت: خبر مبنــی بر آلودگی آب 
شرب مبارکه صحت ندارد و حتی خود ما 
هم به راحتی نمی توانیم تشخیص بدهیم 
که آب شرب آلودگی دارد یا ندارد و نیازمند 

تجهیزات پیشرفته ای است.
مرتضی یادگاری صبح امروز در گفت وگو 
با خبرنگار فارس در مبارکــه، افزود: تیم 
مرکز بهداشت و تیم ارزیابی خود شرکت 
آب و فاضالب تجهیزات بسیار پیشرفته ای 
برای سنجش آب شــرب در شهرستان 
مبارکه دارند که این امر ســبب می شود 
که به صورت دائم در حــال آزمایش آب 

شرب باشیم.
رئیس اداره آب و فاضالب شهرستان مبارکه 
با بیان اینکه در آزمایشات ما میزان سطح 
کلر و آالیندگی ها بررسی می شود، گفت: 
خبر مبنی بر آلودگی آب شــرب مبارکه 
صحت ندارد و حتی خود ما هم به راحتی 
نمی توانیم تشخیص بدهیم که آب شرب 
آلودگی دارد یا ندارد و نیازمند تجهیزات 

پیشرفته ای است.
وی ادامه داد: در حال پیگیری هســتیم 
که با کسانی که این خبر کذب را منتشر 
کرده اند برخورد قضایی شــود و مخازن 
آب شــرب دائما در حال بررسی است و 
آلودگی نمی تواند به این مخازن نفوذ کند 
و نیروی های ما آمــاده باش از این مخازن 

حفاظت می کنند.

مراسم ماه مبارک رمضان 
در فضای باز برگزار می شود

/ تمدید ۶ ماهه بازپرداخت وام کرونا
سخنگوی ستاد استانی مقابله با کرونا در 
اصفهان گفت: مقرر شد دستورالعمل ویژه 
برای برگزاری مراسم شب های قدر و ماه 
مبارک رمضان با زمان محدود در فضای 

باز در نظر گرفته شود.
مراسم ماه مبارک رمضان در فضای باز 
برگزار می شود/ تمدید ۶ ماهه بازپرداخت 

وام کرونا
به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان 
به نقــل از اداره کل روابط عمومی و امور 
بین الملل استانداری اصفهان، حجت اله 
غالمی در حاشیه هفتاد و هشتمین جلسه 
ســتاد ملی مقابله با کرونا اظهار داشت: 
مهم ترین بحثی که در جلسه امروز مطرح 
شد رعایت دستورالعمل هایی بهداشتی 
به ویژه طرح جامع هوشمند با پنج محور 
اصلی تعریــف محدودیت ها مورد توجه 

قرار گرفت.
سخنگوی ستاد اســتانی مقابله با کرونا 
در اصفهان ادامه داد: مقرر شد تیم های 
نظارت و بازرسی در تمامی دستگاه های 
اجرایی دســتورالعمل هایی پنج گانه را 

اجرا کنند.
وی  تصریــح کرد: بســته حمایتی ۶۰ 
میلیون نفری مــاه مبــارک رمضان با 
اعتباری بالغ بر ۲ هــزار و 5۰۰ میلیارد 
تومان در این جلسه مصوب شد؛ همچنین 
مقرر شد به دســتگاه هایی که وام کرونا 
دریافــت کردنــد مهلت ۶ ماهــه برای 

بازپرداخت به آن ها داده شود.
غالمی خاطرنشــان کرد: اســتانداری، 
دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل صنعت، 
معدن و تجارت و مابقی دســتگاه های 
اجرایــی با توجــه به مشــخص بودن 
مســؤولیت ها، تمامی محدودیت های 

کرونایی را کامل اجرا کنند

بازدید معاون فرماندار 
مبارکه دربازار شهر

به گــزارش روابط عمومــی فرمانداری 
، معاون فرمانداربه همــراه رئیس اداره 
صمت ، مسئول بهداشت محیط و نائب 
رئیس اتاق اصناف شهرســتان مبارکه 
با حضور در بازار شــهر مبارکه ، از روند 
اجرای مصوبه ســتاد کرونا شهرستان 
بازدید به عمل آورد. مهندس ترابی معاون 
فرماندار در این بازدیــد ضمن تاکید بر 
لزوم اجرای مصوبات این ســتاد گفت : 
با توجه به وضعیت شهرستان ، فعالیت 
مشاغل گروه ۲ ، ۳ و ۴ باید تعطیل شود 
و در صــورت مشــاهده هرگونه تخطی 
از ایــن امر ، واحدهــای صنفی متخلف 
پلمپ خواهند شد. وی همچنین افزود 
: متاسفانه شهرستان مبارکه در شرایط 
ســخت کرونایی قرار دارد و بازگشــت 
به شــرایط عادی منوط بــه همکاری و 
همراهی همه مردم و رعایت پروتکل های 

بهداشتی است.

 اخبار کوتاه

به گــزارش روابــط عمومــی فرمانــداری 
مبارکه ؛ جلســه شــورای هماهنگی مبازره 
با موادمخدرشهرستان به ریاســت فرماندار 
واعضای شورای مبارزه با مواد مخدر مبارکه در 

محل اردوگاه کرامت برگزارشد.
فرماندار مبارکه در این جلسه گفت : اردوگاه 
کرامت با هدف کاهش آسیب های اجتماعی و 
جمع آوری معتادان متجاهر و درمان و مهارت 
آموزی، صیانت و ســالم ســازی این افراد راه 

اندازی شده است.
مهندس اصغر هدایت در ادامــه با بیان اینکه 
اردوگاه کرامــت، جامع تریــن و کامل ترین 
مرکزبهبودی آســیب دیدگان از موادمخدر 
دراستان وکشور اســت، افزود : این اردوگاه ، 
ظرفیت پذیرش ۳۰۰ نفر را دارد که با اجرای 
طرح توســعه، تا ۱5۰۰ نفر نیز قابل افزایش 
اســت ، ولی در حال حاضر ، به دلیل شــیوع 
ویروس کرونا و لزوم رعایت دستورالعمل های 
بهداشتی، تنها با ظرفیت ۲۰۰ مددجو در حال 

فعالیت است.

وی همچنین تصریح کرد : از شــروع کار این 
مجموعه تا کنون ۴۲۸ نفر وارد شــده اند که 
۲۳۰ نفر از آنها پس از بهبودی کامل ترخیص و 

به جامعه بازگشته اند.
هدایت در ادامه ضمن تقدیر و تشکر از زحمات 
کادر اردوگاه کرامت اظهار داشــت : با توجه 
به رعایت دقیق دســتورالعمل های بهداشتی 
وکنترل محل ، خوشبختانه تاکنون ابتالی به 

بیماری کرونا دراین مکان نداشته ایم .
فرماندار مبارکــه در پایان تاکید کرد : با توجه 
به نقش این پدیده شوم وخانمان سوز در بروز 
آسیب های اجتماعی ، باید تالش کرد تا این 
افراد پس از بهبودی کامــل وحرفه آموزی به 
اغوش خانــوده بازگردند فراهم بودن بســتر 
اشــتغال بهبود یافتگان باعــث ماندگاری در 

بهبودی خواهد بود .

مهندس اصغر هدایت :
اردوگاه کرامت، جامع ترین و کامل ترین مرکزبهبود 
آسیب دیدگان از موادمخدر دراستان وکشور است

مدیر توزیع شبکه هوشمند ستاد اجرایی فرمان 
امام )ره( گفت: با آغاز ماه رمضان یک سامانه در 
همه استان ها، عرضه گوشت و برنج به قیمت 

تمام شده را انجام می دهد.
به گزارش ایمنا به نقل از شرکت پشتیبانی امور 
دام، سجاد امیرزادگان، اظهار کرد: به مناسبت 
آغاز ماه مبارک رمضان سامانه »هست اینجا« 
وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام )ره( در همه 
استان ها گوشت و برنج را به قیمت تمام شده 
و به منظور عمل به مسئولیت های اجتماعی 

عرضه می کند.
وی افــزود: در حــال حاضــر عرضــه ایــن 
محصــوالت در اســتان های تهــران، البرز، 
اصفهان، قــم و مرکزی آغاز شــده و به زودی 
در اســتان های ســمنان، گیــالن، قزوین، 
 مازندران، زنجان و خراسان رضوی نیز عرضه 

می شود.
این مقام مســئول ادامه داد: این محصوالت 
شامل گوشت گوســاله جوان نر پرواری بدون 

چربی به صورت بدون چربــی و به قیمت هر 
کیلوگــرم ۱۰5 هزار تومــان همچنین برنج 
طارم رقم ندا به قیمت ۲۴.5 هزار تومان عرضه 

می شود.
وی تصریح کرد: این محصــوالت با همکاری 
ستاد اجرای فرمان امام )ره( با شرکت پشتیبانی 
امور دام انجام می شــود و مردم برای تهیه آن 
 می توانند به ســامانه هســت اینجا مراجعه

 کنند و بعد از ثبت نــام و خریداری محصول 
خــود آن را از فروشــگاه های معرفی شــده 
در ســامانه دریافت کننــد. بر این اســاس 
بــرای هر کــد ملی امــکان خریــداری ۳۰ 
کیلوگــرم برنــج و ۳ کیلوگــرم گوشــت 
 گوســاله به قیمت های یاد شــده فراهم شده

 است.
به گفته این مقام مســئول ایــن محصوالت 
به قیمــت تمام شــده و به منظــور عمل به 
مســئولیت های اجتماعی و تنظیــم بازار به 

فروش می رسد.

امیرزادگان:
 توزیع گوشت تنظیم بازاری برای ماه رمضان

 شروع شد
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نماینده مردم شهرستان لنجان مطرح کرد:

فوالد مبارکه از افتخارات نظام 
مقدس جمهوری اسالمی و قله های 

 اقتصادی 
کشور است

فوالد مبارکه از افتخارات نظام مقدس جمهوری 
اسالمی و قله های اقتصادی کشور است از این رو باید 
از دستاوردهای این شرکت که با اتکا به توانمندی های 

داخلی به بار نشسته است به خوبی صیانت کرد.
این مطلب را حسین رجایی نماینده مردم شهرستان 
لنجان در دیدار مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه با وی 
مطرح کرد و ضمن اشاره به حواشی که پیرامون این 
شرکت ایجاد شده گفت: بدیهی است مطرح شدن 
این حواشی برای فضای اقتصادی کشور هزینه های 
خود را دارد، که در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم 
ها باید مراقب باشیم آسیبی به ساختارهای اقتصادی 

وارد نشود.

اجرای طرح نورد گرم 2 برای 
توسعه صنعت فوالد و اقتصاد ملی 

ضروری است
وی در ادامه با اشاره به اهمیت اجرای طرح نورد گرم 
شماره ۲ فوالد مبارکه تصریح کرد: بدون شک این 
پروژه برای توسعه صنعت فوالد و اقتصاد ملی ضروری 
است چرا که با به بار نشستن این پروژه، کشور از واردات 
بسیاری از انواع ورق های فوالدی خاص بی نیاز خواهد 
شد. اگرچه در پاره ای مواقع، معایب احتمالی این 
طرح بزرگ نمایان می شود که به یقین مزایای آن که 
توسعه و منافع ملی را دربرمی گیرد، به هیچ عنوان با 

این مباحث ُخرد قابل قیاس نیست.
رجایی در خصوص فرایند تحقیق و تفحص که در 
شرکت فوالد مبارکه در حال اجراست، اظهار داشت: 
در بسیاری مواقع تحقیق و تفحص و شفاف سازی ها 
برای سازمان و عوامل اجرایی آن موجبات رشد هرچه 

بیشتر را فراهم می آورد.
نماینده مردم شهرستان لنجان در مجلس شورای 
اسالمی در ادامه با اشاره به اهمیت تعامل هرچه بیشتر 
منطقه با صنعت خاطرنشان کرد: به هر میزان که این 
ارتباط دوسویه برقرار باشد، می تواند به شفافیت امور، 
و در نهایت به توسعه متوازن منجر گردد. ضمن این که 
در فرایند همکاری و ارتباط متقابل صنعت و جامعه هر 
دو در مسیر برد – برد به حرکت خود ادامه خواهند داد.

دشمن با استفاده از ابزار رسانه و وارد آوردن هجمه به 
فعاالن و زیرساخت های اقتصادی به دنبال ضربه زدن 

به کشور است
در جریان این دیدار مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه 
نیز با ارائه گزارشی از دستاوردهای ارزشمند گروه فوالد 
مبارکه در سال جهش تولید و برنامه های شرکت در 
سال ۱۴۰۰ سالی که رهبر معظم انقالب، همه دستگاه 
ها را برای برداشتن موانع تولید و پشتیبانی از آن بسیج 
نمودند، گفت: تمام تالش مدیریت و کارکنان شرکت 
براین است که با تولید انواع محصوالت مورد نیاز 
صنایع، کشور را از واردات بی نیاز سازند و با ایحاد رونق 

اقتصادی در جامعه شوروشوق و امید تزریق نمایند.
هادی نباتی نژاد با بیان این که دشمن با استفاده از ابزار 
رسانه و وارد آوردن هجمه به فعاالن و زیرساخت های 
اقتصادی به دنبال ضربه زدن به کشور است، گفت: در 
چنین شرایطی باید هوشیار باشیم که ناخواسته آب 

به آسیاب دشمن نریخته باشیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص 
عملکرد فوالد مبارکه در حوزه مسئولیت های 
اجتماعی اظهارداشت: نگاه فوالد مبارکه بر اصل 
مسئولیت اجتماعی با اثر بخشی مستمر استوار است و 
نه بر مساعدت ها و کمک های جزیره ای و مقطعی. به 
همین دلیل بهتر است با نظر مسئولین و متولیان امور 
شهرستان های منطقه و استان، پروژه هایی مطرح 
گردد که عام المنفعه باشند و بتواند تا سالیان سال 

برای مردم منشأ خیر و برکت باشد. 
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

تأمین اکسیژن رایگان فوالد مبارکه 
مانع از تلفات زیاد کرونا شد

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: 
اگر کمک های شرکت فوالد مبارکه در تأمین 
اکسیژن رایگان به مراکز درمانی رخ نمی داد قطعا با 

مرگ ومیرهای زیادی مواجه می شدیم.
بهروز کلیدری در گفت وگو با خبرنگار ایراسین اظهار 
داشت: شرکت فوالد مبارکه با تأمین اکسیژن رایگان 
مراکز درمانی و تأمین تجهیزات بیمارستانی همکاری 
تمام قدی با دانشگاه علوم پزشکی اصفهان داشته 
است.وی افزود: شرکت فوالد مبارکه نه تنها در یک 
سال گذشته در حوزه سالمت استان اصفهان اقدامات 
مهمی انجام داد، بلکه به تعدادی از استان ها با محوریت 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اکسیژن رایگان اهدا 

کرده است.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح 
کرد: اقدام ارزنده شرکت فوالد مبارکه باعث شد 
مخازن اکسیژن رایگان بیمارستان ها هیچ گاه تخلیه 

نشود.
وی اضافه کرد: تأمین اکسیژن رایگان توسط شرکت 
فوالد مبارکه کماکان ادامه دارد و این اقدام ارزنده 

شایسته تقدیر و تشکر است.

25 فروردین، روز ملی منابع انسانی؛

شرکت فوالد مبارکه دارای یکی 
از توانمندترین مجموعه های منابع 

انسانی است

انسان ارزشمندترین سرمایه یک سازمان بوده و از جنبه های 
متعددی منحصربه فرد است. این ارزش به میزانی است که 
برخی تنها دلیل رشد سازمان ها و جوامع را آگاهی روزافزون 
نســبت به این موضوع و درنتیجه تغییر نگاه مستمر به این 
سرمایه ارزشمند می دانند. بررسی سرنوشت سازمان ها نیز 
مؤید آن اســت که منابع انســانی در پرتو لطف پروردگار با 
جلوه های مختلفی از خالقیت، تــالش، زحمت و پایمردی 
خود موجب بقای شــرکت های بزرگ و کوچک می شــوند. 
درنهایت این انسان ها هســتند که محصوالت را می سازند، 
خدمات را ارائه می کنند و به نیاز ذی نفعان با زحمات آگاهانه 
خود پاسخ متناسب می دهند، به گونه ای که بسیاری از بزرگان 
عرصه مدیریت به این نتیجه رسیده اند که برای شکل گیری 
یک سازمان موفق وجود منابع انســانی متخصص و متعهد 
بر همه چیز مقدم است. با بررســی سیر شکل گیری نظرات 
مدیریتی نیز می توان به این نتیجه رســید که نگاه به منابع 
انســانی به عنوان منبع اصلی خلق ارزش با پیشرفت دانش 
بشــر در حوزه های مختلف فناوری بــر نگاه های دیگر غلبه 

یافته است.
بر این اساس امروزه توجه به جذب، توسعه، حفظ و نگهداری 
منابع انســانی نه تنها یک امر مهم، بلکه یک ضرورت است و 
اولین نقش مدیران سازمان نیز مدیریت منابع انسانی است و 
سایر وظایف بااهمیت آن ها در پی این نقش قرار می گیرند. به 
همین دلیل نیز با تالش عالمانه بزرگان این عرصه، هم زمان 
با آغاز سال، روز ۲5 فروردین باهدف قدردانی از این سرمایه 
ارزشمند سازمانی به این نام مزین شده است. شرکت فوالد 
مبارکه نیز به عنوان ســازمانی که مفتخر به داشتن یکی از 
توانمندترین مجموعه های منابع انسانی در بین رقبا است، در 

کنار سایر بزرگان این روز را گرامی می دارد.
همچنین در کنــار بزرگداشــت مناســبت های نمادینی 
ازاین دست، شرکت در عمل نیز با اهمیت دادن به جذب منابع 
انسانی شایســته، اهمیت دادن به کرامت، ایمنی، سالمت 
و کیفیت زندگی کاری و شــخصی همکاران، تالش دارد با 
برقراری نظام های متناســب، به فراهم سازی شرایط بهتری 
برای سرمایه های ارزشمند خود کمک نماید. در کنار موارد 
ذکرشده، شرکت سرمایه گذاری مســتمری نیز در برقراری 
امکان توســعه کارکنان و خانواده های آنان با هدف ارتقای 
روزافزون دانش و مهارت های شــغلی و ســایر مهارت های 
موردنیاز مرتبط بــا زندگی آن ها می نمایــد. مجموعه این 
فعالیت ها در کنار تالش و تعهد منابع انسانی باارزش شرکت 
است که موجب شده این عزیزان، عالوه بر کسب رکوردهای 
مختلف در عرصه تولید، از اعضای مؤثر جامعه به شمار آیند و 

شرکت را در توسعه و اعتالی جامعه نیز یاری نمایند.
۲5 فروردین روز شما، روز ملی منابع انسانی مبارک.

 ایرج ترابی
 معاون نیروی انسانی و سازمان دهی

در نشست خبری فرمانده انتظامی استان اصفهان مطرح شد؛

تعامل سازنده فوالد مبارکه با پلیس 
پیشگیری  در حیطه مسئولیت های اجتماعی 
فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به کاهش جرائم در 
عید نوروز از همکاری ســازنده میان پلیس و صنایع استان 
مثل فوالد مبارکه، پتروشیمی، شرکت شهرک های صنعتی 
و... در راستای بهبود شرایط امنیت و عمل به مسئولیت های 

اجتماعی خبر داد.
سردار محمدرضا میرحیدری در اولین نشست خبری سال 
۱۴۰۰ با تبریک سال نو اظهار داشت: شعار سال و تأکید مقام 
معظم رهبری بر »تولید؛ پشتیبانی ها؛ مانع زدایی ها« نیروی 
انتظامی استان اصفهان را بر این داشته است که با همراهی 

سایر دستگاه ها در تحقق این مهم برآید.
وی بــا تقدیــر از نقــش رســانه ها در اطالع رســانی و 
آگاهی بخشــی جامعه تصریح کرد: آگاهی بخشــی توسط 
اصحاب رسانه و همراهی شهروندان باعث شد تا چهارشنبه 
 آخــر ســال و روز ســیزدهم فروردین مــاه را بــا آرامش

 بگذرانیم.
ســردار میرحیدری در ادامه گفت: کمیســیون صنایع در 
استانداری با حضور دو عضو انتظامی استان اصفهان برگزار 
می شــود و در این خصوص تعامل ســازنده ای بین پلیس 
و صنایع اســتان مثل فوالد مبارکه، پتروشــیمی، شرکت 
شهرک های صنعتی و... برقرار است تا در راستای بهبود شرایط 
امنیت در بخش های مختلف اعم از بخش کارگری و عمل به 

مسئولیت های اجتماعی اقدام شود.
وی افزود: پلیس پیشگیری با همکاری مجموعه فوالد مبارکه 
کتاب »نســیم آگاهی بخش« را در تیراژ باال منتشر و توزیع 

کرده است.

خبر وی ژهخبر ویژه
در گفت و گو با ایراسین مطرح شد؛

حمایت فوالد مبارکه برای ساخت اولین دهکده 
المپیک کشور بعد از انقالب اسالمی

معاون توســعه امور ورزش اداره کل ورزش 
اصفهان گفت: امیدواریم با حمایت شرکت و 
باشگاه فوالد مبارکه دهکده المپیک بین 5 تا ۷ 

سال آینده به بهره برداری برسد.
حسین زیبایی در گفت و گو با خبرنگار ایراسین 
با اشاره به اینکه سالها ورزشگاه نقش جهان 
ناتمام مانده بود و وزارت ورزش هم توان مالی 
تکمیل این ورزشــگاه را نداشت، اظهار کرد: 
ورزشگاه نقش جهان پس از ۳۰ سال با پیگیری 
مدیران شرکت فوالد مبارکه به سرانجام رسید. 
وزارت ورزش و جوانان و شــرکت توسعه و 
تجهیز بستری را برای مشارکت در پروژه های 
نیمه کاره فراهم کردند و شرکت فوالد مبارکه 
در راستای تکمیل این ابرپروژه ملی اقدام کرد.

وی افزود: بودجه های دولتی کفاف تکمیل 
ابرپروژه ورزشــگاه نقش جهان را نمی داد و 
این شرکت فوالد مبارکه بود که در راستای 
مسئولیت اجتماعی ساخت این ورزشگاه را 
تکمیل کرد تا به ازای هزینه ای که متقبل شده 

بود، از این مجموعه بهره برداری کند.
معاون توســعه امور ورزش اداره کل ورزش 
اصفهان تصریح کرد: با توجه به اینکه در طرح 
جامع شــهری برای آینده، این مجموعه به 
عنوان دهکده المپیک در نظر گرفته شــده 
در سال جاری از طریق اداره ورزش و جوانان 
و شرکت فوالد مبارکه پیگیری هایی به عمل 
آمد تا ۱۷۰ هکتار از ایــن مجموعه تحویل 
باشگاه فوالد مبارکه قرار بگیرد و برای احداث 

پروژه های جدید ورزشــی مانند پیســت 
دوچرخه سواری اقدام شود.

وی اضافه کرد: متاسفانه سرانه ورزشی استان 
اصفهان پایین اســت و ورود شرکت فوالد 
مبارکه باعث شد تا زیرساخت های ورزشی 
کشور و سرانه ورزشی در استان اصفهان ارتقا 
یابد و یک مجموعه بزرگ استاندارد با ظرفیت 
۷5 هزار نفر برای رویدادهای ملی و بین المللی 

ساخته شود.
زیبایی با اشــاره به قرارداد فی مابین وزارت 
ورزش و جوانان با شــرکت فوالد مبارکه در 
راستای توسعه ورزشــگاه نقش جهان بیان 
داشت: ورزشگاه نقش جهان ۳۰۰ هکتار زمین 
ورزشی دارد و به مدت ۴5 ســال در اختیار 

شرکت فوالد مبارکه قرار دارد.
   تكمیل دهكده المپیك اصفهان 

توسط فوالد مبارکه
وی با اشاره به اهمیت جایگاه شرکت فوالد 
مبارکه در کشــور و پایبندی این شرکت به 
مسئولیت های اجتماعی ابراز داشت: اصفهان 
دومین استان صنعتی کشــور است و تعهد 
شرکت فوالد مبارکه در رسالت های اجتماعی 
باعث شده است تا مجموعه های ورزشی در 
سطح استانداردهای بین المللی در اصفهان 

توسعه پیدا کند.
معاون توســعه امور ورزش اداره کل ورزش 
اصفهان با تاکید بر اینکه مسئولیت اجتماعی 
شــرکت فوالد مبارکه در تکمیل ورزشگاه 
نقش جهان که ۲5 سال مسکوت مانده بود، 
نمایان می شــود، گفت: این ابرپروژه با ۶۰ 
درصد پیشرفت فیزیکی بالتکلیف بود و این 
شرکت و باشگاه فوالد مبارکه بود که در راستای 
مسئولیت اجتماعی توانســت این پروژه را 
تکمیل کند و به عنوان یک ورزشــگاه بین 

المللی به کشور عرضه کند.
وی افزود: تکمیل این پروژه دستاورد خوبی 
برای توسعه ورزش در ابعاد همگانی، قهرمانی 
خواهد بود چراکه استان اصفهان در رده های 
برتر ورزش قهرمانی قرار دارد و امیدواریم با 
پیگیری شرکت و باشــگاه فوالد مبارکه این 
ابرپروژه تکمیل دهکده المپیک نهایی و به 

بهره برداری برسد.
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معاون بهره برداری شــرکت فوالد مبارکه از 
رکوردشکنی تولید فوالد API  تختال های 
محیط های نفت و گاز ترش و شیرین در سال 
۹۹ خبر داد و افزود: بــا تولید ۲۷5 هزار تن 
تختال های محیط گاز ترش در ســال  ۹۹، 
رشد 5۳  درصدی نسبت به سال ۹۸ به ثبت 
رسید. این در حالی است که در تولید تختال 
محیط گاز شیرین نیز با تولید ۳۰۳ هزار تن 
در سال ۹۹، رشــد ۱۳۹ درصدی نسبت به 
سال ۹۸ محقق شد و از خروج مقادیر زیادی 

ارز  از کشور جلوگیری به عمل آمد.
عباس اکبری محمــدی افزود: میزان تولید 
فوالد محیط شیــرین از ۸5 هزار تــن در 

سال ۱۳۹۷ به
 ۱۲۷ هزار تن در سال ۱۳۹۸ و به ۳۰۳ هزار 
تن در سال ۱۳۹۹ رسید که به ترتیب رشد 
5۰ و ۱۳۹ درصدی را به همراه داشت. ضمن 
اینکه تولید فوالد محیط تــرش از حدود ۳ 
هزار تن در سال ۱۳۹۷ )که مربوط به تولید 
آزمایشی بود( به ۱۸۰ هزار تن در سال ۱۳۹۸ 
و ۲۷5 هزار تن در سال ۱۳۹۹ رسید که رشد 

حدود 5۳ درصدی داشته است.
وی تصریــح نمــود: تولیــد تختال هایی 
که تأمین کننــده ورق هــای موردنیاز در 
قســمت های حســاس صنایع نفت و گاز 
هستند، از سال ۱۳۹۷ در دستور کار شرکت 
فوالد مبارکه قــرار گرفت و بــه علت آنکه 
صنایع نفت و گاز از استاندارد API  استفاده 
می کردند طراحی این محصوالت نیز بر این 

اساس انجام گرفت.
معاون بهره برداری یادآور شــد: برای اولین 
بار در ایران فرایند طراحی این محصوالت با 
درخواست مشتری از قسمت فروش در واحد 
ترو پروسس مدیریت MPT  آغاز شد و این  
واحد در تعامل با مشتری از یک طرف و دفتر 
فنی تولید و قسمت های عملیاتی تولید ناحیه 
فوالدسازی از طرف دیگر، اقدام به طراحی 
اولیه این محصــوالت نمودند، به طوری که 
بعد از تولید آزمایشی و تأیید کنترل کیفی 
برای مشــتری ارســال و تولید آزمایشی تا 
تبدیل شــدن به محصول نهایی ) که در این 
مورد غالبا لوله های انتقال است( در کارخانه 

مشتری ادامه یافت . 
عباس اکبری محمــدی همچنین به موارد 
مصرف این محصوالت اشاره و گفت: مصرف 
عمده فوالدهای محیط شیرین در پروژه های 
گازرســانی در نقاط مختلف کشور و عمده 
مصرف فوالدهای محیط ترش برای پروژه 
ملی و استراتژیک خط لوله انتقال نفت خام 
از گوره به جاسک بوده است که تنها در این 

پروژه از خروج ۴۰۰ میلیون دالر ارز از کشور 
فقط در بخش فوالدسازی آن جلوگیری به 

عمل آمد.
معاون بهره برداری در پایــان  از واحدهای  
فــروش ، برنامه ریــزی تولیــد، متالورژی 
و روش هــای تولیــد، کنتــرل کیفیــت، 
آزمایشــگاه های فوالدســازی و محصول، 
تعمیرگاه مرکــزی و خرید کــه در تولید 
تختال های محیط ترش و شیرین همکاری 
الزم  را با ناحیه فوالدســازی و ریخته گری 

مداوم داشته اند تشکر و قدردانی نمود.
کنترل دقیق تطابق محصول تولیدشــده با 

استاندارد و الزامات اختصاصی هر پروژه
در ادامــه غالمرضا ســلیمی مدیــر ناحیه 
فوالدســازی و ریخته گری مــداوم نیز در 
خصوص فرایند تولید این محصوالت یادآور 
شــد:  فرایند تولید این نوع از فــوالد دارای 
حساســیت های ویژه در هر چهــار مرحله 
تولید، یعنی کوره های قوس ، متالورژی ثانویه 
، ریخته گری و آماده ســازی تختال اســت. 
تنظیم اولیه عناصر و دما در کوره های قوس ، 
تنظیم نهایی عناصر و دما در متالورژی ثانویه، 
به ویژه کاهش گوگرد با فرایند گوگردزدایی و 
همچنین کاهش هیدروژن که با طی سیکل 
گاززدایی صورت می پذیرد، کنترل شرایط 
ریخته گری که باعث جلوگیــری از عیوب 
جدایش فیزیکی و شیمیایی حتی در مقیاس 
میکروسکوپی می شــود و در نهایت شرایط 
خاص خنک کاری و بازرســی که در واحد 
آماده سازی تختال توسط پرسنل این واحد 
و کنترل کیفی می بایســتی اعمال گردد، 
گوشه ای از حساســیت تولید این محصول 
است.وی تأکید کرد در همه این مراحل تطابق 
محصول تولیدشده با اســتاندارد و الزامات 
اختصاصی هر پروژه به دقت کنترل و بعد از 
دریافت تأیید نهایی، تولید انبوه آغاز گردید. 
ضمن اینکه باید گفــت در مورد فوالدهای 
محیط گاز ترش به علت وجود حساسیت های 
بیشتر حتی در طراحی، نمایندگان مشتری 

حاضر بوده و دغدغه هــا و الزامات موردنظر 
خود را پیگیری می نمودند.

تدویــن شــرایط الزم بــرای ریخته گری 
گریدهای مخصوص محیط ترش و شیرین 
به همت کارشناســان و متخصصان ناحیه 

فوالدسازی و ریخته گری مداوم
محیی الدین اتحادتوکل  رئیس برنامه ریزی و 
کنترل تولید فوالدسازی نیز در این خصوص 
گفت: با توجه به شــرایط محیطی مصرف 
گریدهای محیط ترش و شــیرین، نیاز به 
حذف گوگرد و هیــدروژن محلول در فوالد 
اســت؛ لذا پس از تخلیه ذوب از کوره های 
قوس الکتریکی و افزودن عناصر آلیاژی اولیه 
عملیات حذف گوگــرد در واحد متالورژی 
ثانویه انجام شــده و پس از تنظیــم دما در 
)RH( واحد پیشــرفته گاززدایــی در خأل

هیدروژن محلــول در ذوب کاهش می یابد. 
پــس از نمونه گیری و تأییــد واحد کنترل 
کیفــی، در آخرین مرحله عناصــر آلیاژی 
موردنیاز تنظیم شده و پاتیل مذاب به ماشین 

ریخته گری ارسال می گردد.
وی تصریح نمود: با توجه به اینکه تختال های 
مذکور جهت تولید لوله های انتقال نفت و گاز 
استفاده می شود و به لحاظ ترکیب شیمیایی 
نفت و گاز توجه به میــزان خوردگی لوله ها 
از اهمیت بســیار زیادی برخورداراست، در 
هنگام ریخته گری تختال های مذکور، کنترل 
شــرایط ریخته گری جهت تولید تختال با 
آنالیز شیمیایی یکنواخت و بدون ناخالصی 
از اهمیت بسزایی برخوردار است ،به طوری که 
جهت آمادگی ریخته گری تختال های مذکور 
مذاکرات متعددی با شرکت ها و واحدهای 
نورد و لوله سازی به عنوان مشتری و همکار 
انجام پذیرفت و نقشه راه جهت تولید تدوین 
گردید. با توجه به شــرایط تدوین شــده، 
کارشناسان و متخصصان ناحیه فوالدسازی 
و ریخته گــری مــداوم شــرایط الزم برای 
ریخته گری گریدهای مخصوص محیط ترش 
و شیرین را تدوین کردند که به طور مختصر 

می توان به دما و سرعت مناسب ریخته گری، 
نرخ خنک کاری تختال ، چگونگی سکوئنس 
ماشین ریخته گری، شــرایط خنک کاری 
تختال در واحد آماده سازی تختال و چگونگی 

انجام آزمایش ها بر روی تختال اشاره نمود.
موفقیت ناحیه فوالدســازی و ریخته گری 
مداوم در گذراندن کلیه تست های HIC  و 
SCC  در  زمینه تولید محصوالت در محیط 

گاز ترش و شیرین
سنایی نژاد سرپرست دفتر فنی ریخته گری 
مداوم ناحیــه فوالدســازی و ریخته گری 
مداوم  نیز  گفت: از مشــکالت اولیه که در 
ریخته گری تختال های محیط ترش وجود 
 Dynamic  دارد تکنولوژی اســتفاده از
Soft Reduction  اســت کــه جهت 
رفع جدایــش شــیمیایی در مرکز تختال 
مورداستفاده قرار می گیرد. جهت استفاده از 
DSR   ،کارشناسان ناحیه با تحقیقات زیاد 
با استفاده از دانش فنی و تجربیات موجود، 
اقدام به راه اندازی سیستم DSR  بر  روی 
ماشــین 5 ریخته گری کردند و توانستند 
ریخته گری گرید گاز ترش را با کیفیت انجام 

دهند .
 وی فرایند تســت ماکــرواچ جهت کنترل 
میزان جدایش شیمیایی ناخالص هاو عیوب 
داخلی تختــال  را از دیگر مــوارد مطرح در 
تولید گریدهای گاز ترش دانست  و گفت: در 
پروژه مذکور فرایندهای تست در آزمایشگاه 
مورداستفاده قرار گرفت که بیانگر نقش مهم  
آزمایشگاه فوالدسازی در تولید این محصول 
است. در مورد فوالدهای محیط ترش نیز  الزم 
بود مستندات فرایند تولید، کنترل کیفیت 
و مقادیر آزمایشــگاهی به مشتری تحویل 
شود که همکاری کارکنان دفتر فنی تولید، 
آزمایشــگاه فوالدســازی، کنترل کیفیت، 
برنامه ریزی تولید  و گواهی کیفیت در این 

زمینه ستودنی است.
سرپرست دفتر فنی ریخته گری مداوم ناحیه 
فوالدسازی و ریـختـــــه گری مـــداوم 
به بعضـــــی از استــــانــــــداردهای 
مورداستفاده در تولید این محصول نیز اشاره 
و تصریح کرد: استانداردهای مورداستفاده در 
 5L API  تولید گریدهای مذکور استاندارد
 API X۶۰ جهت گرید گاز ترش  PSL۲
  API GR-D  و گریدهای گاز شیرین MS
X۷۰  X۶۰  X5۲  X۴۲    اســت. در تولید 
محصوالت در محیط گاز ترش و شــیرین، 
ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم موفق 
  SCC و  HIC به گذراندن کلیه تست های
شده اند که مورد تأیید مصرف کننده ها است.

در سال 99 محقق شد: 

رکوردشكنی تولید تختال های گرید API   محیط های نفت و 
گاز ترش و شیرین در فوالد مبارکه 



اصفهان۴

در مراسم رسمی واگذاری مدیریت و راهبری 
معادن زغال سنگ سواد کوه به ذوب آهن اصفهان 

عنوان شد :

 ذوب آهن اصفهان، معادن 
 زغال سنگ البرز مرکزی را 

توسعه می دهد
مراسم رسمی واگذاری مدیریت و راهبری معادن 
زغال سنگ سوادکوه ) البرز مرکزی ( به ذوب آهن 
اصفهان با حضور جمعی از مسئولین این مجتمع 
عظیم صنعتی، شهرستان سوادکوه و شرکت پیشرو 
معادن سوادکوه ذوب آهن ۱۸ فروردین ماه در سالن 
اجتماعات اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان 

سوادکوه برگزار شد.
   مرتضی یزدخواستی عضو هیأت مدیره ذوب آهن 
اصفهان در این مراسم گفت: این شرکت به عنوان 
مادر صنعت فوالد کشور، پیشگام اکتشاف معادن 
کشــور بود و معادن البرز مرکزی هم توسط این 
شرکت راه اندازی شد. مالکیت این معادن بر اساس 
سیاست های گذشته به بخش خصوصی واگذار شد 
اما پس از این که ذوب آهن اصفهان نیز وارد بورس 
شد، این شرکت به منظور تامین پایدار مواد اولیه 
، مجدداً به امر اکتشاف و توسعه معادن ورود کرده 
و مدیریت و بهره برداری ازمعادن زغال سنگ سواد 
کوه در البرز مرکزی را از طریق تأســیس شرکت 

پیشرو معادن سوادکوه در اختیار گرفته است .
 وی افزود: ذوب آهــن اصفهان تجربه موفقی نیز 
در امر مدیریت و راهبری معادن زغال ســنگ در 
البرز شرقی دارد که از آن تجربه می توان در معادن 
ســوادکوه بهره برد و امیدوارم شاهد توسعه این 
معادن و بهره برداری از تمام ظرفیت تولیدی این 

معادن باشیم .
 طالبی فرماندار شهرستان ســواد کوه نیز در این 
مراســم گفت: ذوب آهن اصفهان از دهه 5۰ در 
این معادن حضور داشــته و در آن زمــان، رفاه و 
 توســعه اقتصادی را برای منطقه به همراه آورد . 
وی افــزود: در دوره ای کــه بهــره بــرداری از 
معادن زغال ســنگ ســواد کوه توســط ذوب 
آهن اصفهان انجام می شــد، دوران طالیی این 
معادن بود که برای ۷ هزار نفر اشتغال ایجاد کرد 
اما پس از آن متاســفانه با واگــذاری این معادن 
 به بخش خصوصی، شــاهد رکــود آن ها بودیم. 
وی افزود: احیا و توســعه معادن، افزایش تولید، 
اشتغال زایی و توسعه اقتصادی، توجه به صنایع 
تبدیلی، آموزش تخصصــی و ... از جمله مواردی 
است که امیدوارم با بازگشت ذوب آهن اصفهان و 
مدیریت دوباره این معادن، مورد توجه قرار گیرد 

و دوباره شاهد دوران طالیی البرز مرکزی باشیم .
 محمدجعفــر صالحی معاون خریــد ذوب آهن 
اصفهان نیز در نشست خبری پیش از این مراسم 
گفت: هم اکنون در کشــور یک میلیون و ۷۰۰  
هزارتن زغال سنگ تولید می شود در حالی که نیاز 
کشور حدود ۳ میلیون تن و نیاز ذوب آهن حدود 
یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن کنسانتره زغال سنگ 
اســت و لذا باید یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن زغال 
سنگ وارد کرد . البته زغال داخلی کیفیت الزم را 
ندارد و الزاماً باید ۲۰ تا ۳۰ درصد زغال مصرفی از 

واردات تامین شود .
 وی افزود: هم اکنون تولید این معادن زغال سنگ 
سواد کوه در ســال حدود ۱۰۰هزار تن کنسانتره 
زغال سنگ است در حالی که ظرفیت تولید ۳۰۰ 
هزارتنی دارد بنابراین توســعه استخراج بسیار 

ضروری است .
 معاون خرید ذوب آهن گفت: زغال این معادن از 
کیفیت خوبی برخوردار اســت و می تواند میزان 
واردات را کاهش دهد. البته هدف ما دستیابی به 
حداکثر استخراج در سریع ترین زمان ممکن است 
که اشتغال زایی و توسعه اقتصادی برای این منطقه 

به همراه دارد .
افشین مختاری مدیرعامل شرکت پیشرو معادن 
سواد کوه نیز گفت: مطالعات خرید این معادن از 
سال گذشته آغاز شــد و در نهایت 5 معدن زغال 
سنگ و یک گواهی کشف به انضمام دارایی های 

این معادن خریداری رشد .
وی افزود: هم اکنون در این معادن حدود هزار نفر 
مشغول به کار هستند که  امیدوارم با توسعه معادن، 
شاهد اشتغال زایی مناسب برای این منطقه باشیم .

 مختاری گفت: برای توسعه فعالیت این معادن به 
زیرساخت هایی نیاز است که هم اکنون در حال 

مهیا کردن این ملزومات هستیم .
مدیرعامل شرکت پیشرو معادن سوادکوه با اشاره 
به این که این معادن در دهه 5۰ توسط ذوب آهن 
اصفهان راه اندازی شده اســت، گفت: از تجربه 
بیش از نیم قرنی ذوب آهن اصفهان جهت اصالح 
ساختار سازمانی و تجهیزاتی این معادن بهره می 
گیریم و قطعاً شاهد توسعه آن ها خواهیم بود .وی 
افزود: ذوب آهن اصفهان تنها تولید کننده ریل و 
آرک معدن نیز هست و تجربه بسیار گران بهایی 
در مدیریت معادن دارد که این امر در معادن البرز 
شرقی نیز متبلور شده است.وی با اشاره به تاسیس 
شرکت پیشرو معادن سوادکوه توسط ذوب آهن 
گفت: با ایجاد این شــرکت، عواید  اقتصادی و 
اشتغالزایی حاصل از توســعه این معادن به این 
منطقه می رســد و ذوب آهن اصفهان، توسعه 
مالکیت معادن در استان ها را مدنظر ندارد بلکه 

تنها، تامین پایدار مواد اولیه است .

فتوای آیت اهلل سیستانی درباره 
روزه گرفتن در ایام کرونا

ــر  ــراق نظ ــدر ع ــت عالیق ــر مرجعی دفت
حضــرت آیــت اهلل ســید علــی سیســتانی 
ــاره روزه گرفتــن مــاه مبــارک رمضان  درب
ــا  ــروس کرون ــیوع وی ــه ش ــه ب ــا توج را ب

ــرد. ــالم ک اع
ــه گــزارش ایمنــا، دفتــر آیــت اهلل ســید  ب
ــواردی را در مــور روزه  ــی سیســتانی م عل
ــا اعــالم کــرده کــه  ــام کرون گرفتــن در ای

ــر اســت: ــه شــرح زی ب
۱- روزه گرفتــن مــاه رمضــان از مهمترین 
ــز  ــرک روزه ج ــی اســت و ت ــات دین واجب
ــه واقعــی  ــه شــخص ب ــذر واقعــی ک ــا ع ب
بــودن آن اطمینــان داشــته باشــد، جایــز 

ــت. نیس
ــن در  ــرای روزه نگرفت ــر شــخصی ب ۲- اگ
ــد  ــورت کن ــک مش ــا پزش ــان ب ــاه رمض م
ــن روزه  ــه گرفت ــد ک ــه او بگوی و پزشــک ب
خطــر ابتــالء بــه بیمــاری در او را افزایــش 
ــرای وی، خــوف ایجــاد کنــد  می دهــد و ب
روزه از او ســاقط می شــود، امــا بایــد 
قضــای آن را بــه جــا آورد. ایــن مــورد 
در صورتــی اســت کــه او نتوانــد بــا 
انجــام اقدامــات پیشــگیرانه مناســب 
ــراوده  ــدم م ــه و ع ــدن در خان ــد مان مانن
بــا دیگــران، اســتفاده از ماســک و … 
ــی  ــد. یعن ــود دور کن ــود را از خ ــرس خ ت
ــای  ــیوه نامه ه ــت ش ــود رعای ــا وج ــر ب اگ
ــود  ــالء وج ــر ابت ــم خط ــاز ه بهداشــتی ب
ــر  ــا اگ ــرد، ام ــد روزه نگی ــت، می توان داش
ــد و  ــه بمان ــاًل در خان ــد مث ــخص بتوان ش
ــن وســیله خطــر را از خــود دور کنــد  بدی

بــر او الزم اســت روزه بگیــرد.
ــن  ــرون رفت ــه در صــورت بی ۳- کســی ک
ــار  ــه الزم و ناچ ــود - ک ــل کار خ ــه مح ب
ــراوده داشــته باشــد  ــا دیگــران م اســت ب
ــد  ــه بیمــاری دارد، بای ــالء ب ــرس از ابت - ت
ــد  ــرک کن ــود را ت ــان کار خ ــاه رمض در م
ــرک  ــه ت ــادر ب ــا اگــر ق ــرد. ام ــا روزه بگی ت
کار نیســت - بــه هــر دلیــل - او موظــف به 
روزه گرفتــن نیســت، امــا مجــاز بــه اعالم 
ــت و  ــم نیس ــی ه ــار عموم ــار در انظ افط
شــخص موظــف اســت قضــای روزه اش را 

ــای آورد. ــه ج ب

بهداشــت  ســالم;لطفاازاداره 
شهرســتان مبارکــه بخواهیدنظــارت 
جــدی تروممکــن بربرخــی اصنــاف 
فــروش غذایــی مانندلبنیاتیهاومیــوه 

باســپاس نماید. فروشــیهااهتمام 
 ســالم - لطفــاازاداره بهداشــت 
شهرســتان مبارکــه بخواهیدنظــارت 
جــدی تروممکــن بربرخــی اصنــاف 
فــروش غذایــی مانندلبنیاتیهاومیــوه 

باســپاس  نماید. فروشــیهااهتمام 
ــه  ــهر مبارک ــه در ش ــو هندوان  هرکیل
۲5۰۰تومــان گرانتــر از ســایر شــهر 
هاســت چــرا ؟ آیــا اگــر هندوانــه در 
چابهــار مفتکــی باشــد و تــا میــدان 
ــود  ــان س ــزار توم ــان ۴ ه ــار اصفه ــره ب ت
و کرایــه بــردارد از میــدان تــا مبارکــه 

۲5۰۰ تومــان اســت 
 در شــهر دیزیچــه ســگ هــای ولگــرد 

زیادنــد لطفــا قکــری بکنیــد
 وانــت هــای دوره گــرد خــاال که بــازار 
روز تعطیــل اســت بــدون هیــچ ضابطه ای 
ــه فــروش میــوه و اجیــل  ــان ب کنــار خیاب
مشــغولند  کســی هــم نــه تذکــر میدهــد 

و نــه جلوگیــری مــی کنــد
 مــا کشــاورزان مبارکــه امســال منتظر 
ــان اب در  مســاعدت مســئولین برای جری
رود خانــه زاینــده رود هســتیم . معیشــت 
ــج  ــوک و برن ــن چلت ــا از همی ــزاق م و ارت
اســت .لطفــا تــا دیــر نشــده فکــری بکنید
ــروز  ــردم  ام ــه و م ــهر مبارک ــازار ش  ب
ــط  ــد فق ــه ان ــدی نگرفت ــاد ج ــنبه زی ش
زورشــان بــه خیابــان بهــداری مــی رســد 
 در حالــی کــه روز بــروز تعدادمبتالیان 
ــی  ــرا تعطیل ــود چ ــی ش ــا بیشــتر م کرون
ــد  ــی درام ــل انجــام نمــی شــود جای کام
نیســت و کاهــا انجــام نمــی شــود و 
ــی  ــکاران تعطیل ــاط و طلب ــید اقس سررس

نمــی شناســند
ــت  ــن دور رقاب ــد ای ــر کن ــدا بخی  خ
انتخاباتــی شــورای روســتاها را بــرای هــر 

ــی ــا و نصف ــی دو ت کرس

 خبر خبر
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گروه استان ها_اصفهان_ مجموعه انتظامی 
استان اصفهان در همایش سراسری فرماندهان 
ناجا رتبه برتر کشــوری را کســب و از فرمانده 

انتظامی این استان تقدیر شد. 
به گزارش خبرنگار پایگاه خبــری پلیس، روز 
گذشــته بیســت و پنجمین همایش سراسری 
فرماندهان،معاونان،روســا و مدیــران ناجا به 
صورت ویدئو کنفرانس و با حضور سردار "حسین 

اشتری" فرمانده ناجا برگزار شد.
در این همایش مجموعه انتظامی استان اصفهان 
توسط بازرسی کل ناجا به عنوان یک مجموعه 
برتر انتظامی در کشور معرفی شده که از عملکرد 
این فرماندهی توسط فرمانده ناجا تقدیر بعمل 

آمد.
گفتنی است ســردار "محمدرضا میرحیدری" 
فرمانده انتظامی اســتان اصفهان نیز به عنوان 
فرمانده و مدیر نمونه کشــوری معرفی شد که 
از تالش و زحمات او نیز توسط سردار "اشتری" 

تقدیر بعمل آمد.
مجموعه انتظامی استان اصفهان در سال ۱۳۹۹ 
در زمینه سرقت ها با کاهش ۲۴ درصدی وقوع و 

افزایش ۷۴ درصدی کشفیات روبرو شد ، کشف 
اموال مسروقه ۲۰۳ درصد افزایش یافت.

در زمینه تصادفات رانندگی ۱5 درصد کاهش و 
میزان جانباختگان ۲۴ درصد و تصادفات جرحی 

نیز ۲۱ درصد کاهش یافت.
حدود 5۰ تن انواع مخدر نیز در سال ۹۹ توسط 
ماموران انتظامی این فرماندهی کشــف شد که 
۱۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ افزایش 

داشته است.

 توقیف سیســتمی برای خودروهای 
دارای تخلفات حادثه ساز 

گروه اســتان ها_اصفهان_ رئیــس پلیس راه 
اســتان گفت: توقیف وســایل نقلیه رانندگان 
پرخطر همواره یکي از ابزارهاي پلیس به منظور 
کنتــرل رفتارهــاي رانندگي و خــارج کردن 
رانندگان مذکور از چرخــه ترافیک بوده و می 
باشــد. ســرهنگ" اصغر زارع" در گفت و گو با 
خبرنگار پایگاه خبری پلیس بیان داشــت: در 

حال حاضر با توجه به شــرایط موجود شــیوع 
بیماري کرونا و به جهــت رعایت پروتکل های 
بهداشتی و سالمت کارکنان و رانندگان ، برای 
خودروهای متخلف دارای تخلفات حادثه ســاز 
توقیف سیســتمي جایگزین توقیــف فیزیکی 
در نظر گرفته شــده اســت.وی ادامه داد: برابر 
دستور مقام قضائی و به موجب قانون، خودروی 
این افراد در ســامانه شــماره گذاری به صورت 
سیستمی توقیف می شود و این افراد به هرنقطه 
ای از کشور که بروند همکاران ما خودروی آنها را 
متوقف، آن را به پارکینگ منتقل کرده و راننده 
را به پلیس راه استان اصفهان معرفی می کنند تا 

به تخلفات وی رسیدگی شود.
رئیس پلیس راه استان اصفهان ضمن قدردانی 
از رانندگانی که قوانین و مقررات را رعایت کرده 
و به حقوق شهروندان احترام می گذارند خاطر 
نشان کرد: بررسی های صورت گرفته نشان می 
دهد طرح مذکور تاثیرات بسیار خوبی داشته و 
امید است رانندگان محترم برای سالمت خود و 
سایر کاربران ترافیک این مسئله را همیشه مد 

نظر داشته باشند.

کسب رتبه برتر فرماندهی انتظامی استان اصفهان 

بیمارستان های استان اصفهان به مرز تکمیل رسیدند

۵ شهرستان با وضعیت بسیار بحرانی

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: 
تعداد بیمار بدحال نیاز به بســتری در ســطح 
استان بســیار افزایش پیدا کرده است و همین 
امر سبب شده اکثر بیمارستان ها تقریبا به مرز 

تکمیل برسند.
بیمارستان های اســتان اصفهان به مرز تکمیل 

رسیدند/ 5 شهرستان با وضعیت بسیار بحرانی
آرش نجیمی امروز در گفت وگو با خبرنگار فارس 
در اصفهان با اشــاره به وضعیت کرونا در استان 

اظهار داشــت: از مرز ۲ هزار بستری گذشتیم و 
روزانه بیش از ۳۸۰ نفر بستری می شوند و وضع 

روز به روز بدتر می شود.
ســخنگوی دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان 
با بیان اینکه تعــداد موارد بســتری، بدحال و 
فوتی ها روزانــه در حال افزایش اســت، افزود: 
وضعیت شهرســتان های داران، شاهین شهر، 
لنجان و مبارکه و نجف آباد از نظر تعداد بیماران 
در وضعیت بحرانی اســت و بر اســاس آخرین 

رنگ بندی هیچ شهرستان زردی نداریم و تقریباً 
تمام شهرســتان ها قرمز و ۲ شهرستان نارنجی 

است.
وی با بیان اینکه تعداد موارد بســتری خارج از 
تصور است، گفت: تعداد زیاد بیماران شناسایی 
شده و تعداد بیمار بدحال نیاز به بستری در سطح 
استان بســیار افزایش پیدا کرده است و همین 
امر سبب شده اکثر بیمارستان ها تقریبا به مرز 
تکمیل برســند، بیمارســتان تأمین اجتماعی 
غرضی تقریباَ وضعیت آن تکمیل شــده است و 

الزهرا در آستانه تکمیل شدن است.
نجیمی با اشاره به افزایش تخت های بیمارستانی 
بیان کرد: در حال حاضر روزانه حدود ۴۰۰ نفر 
نیاز به بستری دارند و با این آمار هر بیمارستانی 
تکمیل می شــود و مجبور به افزایش تخت های 
بیمارســتانی هســتیم تا بیماران بدون تخت 

نمانند.
وی با اشــاره به اینکه بیمارســتان صحرایی با 
ظرفیت ۶۰ تخت در ضلع جنوبی سپاهان شهر 
با تمام امکانات مشغول ارائه خدمت به بیمارانی 
کرونایی اســت، بیان کرد: فاز دوم طرح شهید 
سلیمانی در اصفهان در حال انجام است تا دوباره 

غربالگری آغاز شود.
نجیمی در بخش دیگری از صحبت های خود با 

اشــاره به تعطیلی دو هفته ای مشاغل در سطح 
استان عنوان کرد: با وجود نظارت های بسیاری 
که دانشگاه انجام می دهد، تعطیلی کامل در عمل 
اتفاق نیفتاده است، به دلیل نبود عزم جدی کل 
جامعه که در شرایط بحرانی مقابله کنیم با این 
وضعیت، این عزم هنوز در بین مردم و مسؤوالن 

دیده نمی شود.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با انتقاد 
از اینکه با تعطیلی های نیم بند نمی توان انتظار 
تغییر داشــته باشــیم، گفت: این موجی کرونا 
را با این تعطیالت نیم بنــد نمی توان جلوی آن 
ایستاد، باید یک تعطیالت فراگیر و پایبندی به 
تمام محدودیت ها و به همراه مسئوولیت پذیری 
مردم وجود داشته باشد تا بتوانیم شاید در ۱۰ 
روز آینده تغییری در روند بیماران بستری داشته 
باشیم در غیر این صورت با این شتاب به زودی به 
مرحله ای می رسیم که خارج از توان تیم درمان 

و بهداشت است.
وی با اشاره به اینکه کرونایی که در استان در حال 
انتشار است بی شک کرونای جهش یافته است، 
خاطرنشان کرد: از مسؤوالن درخواست داریم بر 
اساس قانون هوشــمند کرونا عمل کنند و نیاز 
است که مردم در رفتار خود تغییر بدهند، با این 

شرایط امکان مقابله با کرونا وجود ندارد.

به گزارش ایمنا به نقل از خانه ملت، نمایندگان 
در نشست علنی امروز -سه شنبه ۲۴ فروردین- 
مجلس شورای اسالمی در جریان بررسی الیحه 
یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده ۱۴ قانون 
صدور چک، با کلیات ایــن الیحه با ۱۸۲ رأی 
موافــق، ۳ رأی مخالف و یــک رأی ممتنع از 
مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در صحن موافقت 

کردند.
ســید کاظم دلخــوش اباتری، ســخنگوی 
کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس در توضیح 
خود در خصوص الیحه مذکور گفت: چند نکته 
را در مورد چک های تضمینی بیان می کنم. اوالً 
بر اساس ماده ۱ مکرر قانون صدور چک که در 
سال ۱۳۹۷ به این قانون الحاق شده، چک های 
صادر شــده از تاریخ ۲۲ آذر ۹۹ می بایست در 
سامانه صیاد ثبت شود و همه چک ها به صورت 
الکترونیکی صادر شود. عماًل با توجه به اینکه 
بیش از ۲۴۰ میلیون برگ چک در دست مردم 
است، در شرایط کرونایی این مقدور نیست که 

چک های قدیمی کنار گذاشته شود.
وی افزود: از تاریــخ ۲۲ آذر ۱۳۹۹ چک های 
جدید صادر می شوند و همزمان با آن تا زمانی 
که شرایط ایجاب کند، چک های قدیمی هم 
مورد استفاده قرار می گیرند. دوم اینکه در ماده 
۲ الیحه دولت در راستای مدیریت نقدینگی، 
ثبات بخشی به اقتصاد کشور در راستای پولی، 
ارزی و بانکی و شفافیت و پیشگیری از جرایمی 
مانند پول شویی، این سازوکار برای چک های 

تضمینــی، همینطور احراز هویــت افراد این 
موضوع تنظیم شده است.

سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس 
ادامه داد: کمیسیون قضائی اصالحاتی را روی 
الیحه دولت انجام داده است که در ماده ۲۴ به 
قانون الحاق شده است. بر اساس متن تبصره 
پیشنهادی درج شماره حساب گیرنده چک در 
متن چک تضمین شده الزامی است، همچنین 
برای جلوگیری از پول شویی و امثال آن برای 
ابطال چک تضمین شده توسط متقاضی، صدور 
و وصول آن توسط گیرنده چک، به مدت یک ماه 
قرار داده شده است و بعد از آن نیازمند تکمیل 

فرم های مبارزه با پول شــویی است. در یکی از 
بخش های الحاقی، برای تشدید مجازات جعل 
چک تضمین شــده عالوه بر مجازات جعل، 
مجازات تکمیلی محرومیت از دریافت دسته 
چک همه پیش بینی شده است. روش جدید 
چک های تضمین شده باعث ساماندهی پولی 

در کشور می شود.
سید علی موســوی، نماینده مردم ملکان در 
مجلس شورای اســالمی در مخالفت با الیحه 
یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده ۱۴ قانون 
صدور چک گفت: در وضعیت رکود، بحث چک 
بسیار مهم است، چرا که چک باعث گردش مالی 

می شود و اگر محدودیت هایی برای صدور چک 
ایجاد شود، ما رکود ایجاد کرده ایم.

وی افــزود: از آنجا که چک ها باید در ســامانه 
ثبت شوند، در مناطق محروم برای برخی افراد، 
کشاورزان و… محدودیت ایجاد کرده است و ما 
با این کار بوروکراسی را افزایش داده ایم. به نظر 

من این الیحه به کمیسیون بازگردانده شود.
حســینعلی حاجی دلیگانــی، نماینده مردم 
شاهین شــهر، میمه و برخوار نیز در موافقت 
با الیحه مذکور گفت: از کمیســیون قضائی و 
حقوقی تشــکر می کنم، مبــادالت پولی باید 
شفاف سازی شود و اصالح قانون چک، یک گام 

در مبارزه با پول شویی است.
وی ادامه داد: اصالح قانون چک در راســتای 
قانون مبارزه با پول شویی است. مجلس انقالبی 
به روز و به هنگام اســت و این موضوع فرآیند 
قانونی خود را طی کرده و در معرض نمایندگان 

قرار دارد.
ســید کاظم دلخــوش اباتری، ســخنگوی 
کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس همچنین 
در ادامه تاکید کرد: سامانه صیاد دایر شده است 
و ۴۴۰ هزار چک در این ســامانه درج شده، در 
صورتی که الشه چک گم شــود، از آنجا که در 
سامانه ثبت شده است، مشکلی ایجاد نمی کند. 
با وجود این سامانه سرقت چک نیز معنی ندارد. 
البته چک های تضمینی مانع از چک های فعلی 
نیست و افراد می توانند از چک های قبلی خود 

نیز استفاده کنند.

موافقت مجلس با کلیات الیحه اصالح قانون صدور چک
 نمایندگان مجلس با کلیات الیحه اصالح برخی از مواد قانون

 صدور چك موافقت کردند

پیام های شما



۵ اطالع رسانی

گرانی ها بخشی از جنگ اقتصادی 
باهدف دلسرد کردن ملت ایران 

است
دبیر هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی گفت: 
گرانی ها بخشی از جنگ اقتصادی که باهدف دلسرد 
کردن ملت ایران، زیر ســؤال بردن دستاوردها و 
تأثیرگذاری بردوانتخابات مهــم پیش رودرحال 

اجراست.
حســینعلی حاجی دلیگانی امروز در گفت وگو با 
خبرنگار فارس در شاهین شهر اظهار کرد: گرانی ها 
بخشی از جنگ اقتصادی که باهدف دلسرد کردن 
ملت ایران، زیر سؤال بردن دستاوردها و تأثیرگذاری 

برد و انتخابات مهم پیش رودرحال اجراست.
دبیر هیأت رئیســه مجلس شــورای اســالمی 
خاطرنشــان کرد: جبهه رســانه ای دشــمن از 
وضعیت افسارگســیخته گرانی کاالها این گونه 
بهره برداری می کند که وضعیت پیش آمده تحت 
تأثیر تحریم های آمریکاســت و ملــت ایران اگر 
می خواهد گشایش اقتصادی داشته باشد باید به 

درخواست های دولت بایدن تن دهد.
وی افزود: ســوی دیگر این هجمه رسانه ای القای 
ناکارآمدی نظام جمهوری اســالمی است که در 

موضوع تأمین سفره مردم ناتوان است.
حاجی دلیگانــی توضیح داد که واضح اســت که 
گرانی ها در قیمت های مرغ و تخم مرغ به عنوان نماد 
گرانی هاخودرا نشان داده و به علت ناکارآمدی نظام 

توزیع در بازار است.
نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار اضافه 
کرد: در نظام بیمار توزیع کاال، شــاهد کم کاری، 
اشتباهات عمدی و غیرعمدی بخش هایی از بدنه 
وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صمت هستیم، 
عالوه بر این، شرایط به گونه ای است که دست دالل ها 
و واسطه در بینابین زنجیره تولید تا مصرف  کامل باز 
است وعده ای هر طوری که بخواهند قیمت ها را به 
نفع منفعت و جیب خود بــاال می برند و کاری هم 

ندارند که دودش در چشمان ملت ایران می رود.
وی تأکید کــرد: نمایندگان مــردم در هفته اول 
کار مجلس در ســال جدید بار دیگر وزرای جهاد 
کشاورزی و صنعت معدن و تجارت را به خانه ملت 
فرامی خوانند و از آن ها توضیح خواهند خواســت 
که برای مقابله با گرانی ها چه کارهایی کردند و چه 

اقداماتی باید انجام می دادند اما نکردند.
حاجی دلیگانــی تصریح کرد: دولــت در هرحال 
پاســخگوی شــرایط پیش آمده باید باشــد که 
درحالی که نهاده های کشــاورزی را با دالر ۴۲۰۰ 
تومانی وارد کرده اســت مرغ  تولیــدی داخل را 
بسیار بیشتر از قیمت های مصوب باقیمت های ۳۰ 

هزارتومانی و بیشتر به دست مردم می رساند.
نماینده مردم شاهین شهر و میمه وبرخواردرمجلس 
شورای این نکته را گوشزد کرد که مردم، خواهان 
اقدامات عملی و موثردولت در مهار قیمت های کاالی 
مواد غذایی به خصوص در حــوزه مرغ و تخم مرغ 

هستند و از گفتاردرمانی ها راضی نمی شوند.

 رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات 
شوراها اعالم کرد:

فرصت ۱۴ روز هیات های نظارت 
برای بررسی و ابالغ صالحیت 

داوطلبان شوراها
رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها 
گفت: هیات هــای نظارت شهرســتان ها ۱۴ روز 
فرصت دارند تا پس از بررسی، صالحیت نامزدها را 
ابالغ کنند.به گزارش ایمنا به نقل از روابط عمومی 
دبیرخانه دائمی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات 
شوراها، سید حمیدرضا کاظمی درباره چگونگی 
روند بررسی صالحیت ها و رسیدگی به اعتراض ها 
اظهار کرد: با پایان زمــان قانونی، دیگر ثبت نامی 
نخواهیم داشــت. البته ۲۱ فروردین ماه سیستم 
وزارت کشور قطع شد و ثبت نام ها با مشکل روبرو شد. 
مقرر شد که در همه بخشداری های سراسر کشور، 
ثبت نام ها تا پایان روز اداری به صورت دستی انجام 
شود و در روز بعد آن )۲۲ فروردین ماه( اسامی ثبت 
نام شده روی سیستم بارگذاری شود.وی در ادامه با 
توجه به آغاز بررسی صالحیت ها و چگونگی انجام آن 
گفت: آخرین زمان رسیدگی هیئت های اجرایی در 
بحث بررسی صالحیت ها پایان ۲۱ فروردین ماه بود. 
از ۲۲ فروردین ماه اسامی به هیئت نظارت داده شد 

و این هیئت ها بررسی صالحیت ها را آغاز کرده اند.
رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها 
با اشــاره به روند تأیید صالحیت ها در هیئت های 
اجرایی گفت: افرادی هســتند که در هیئت های 
اجرایی رد صالحیت شــده اند. این افراد، اعتراض 
خود را به هیئت نظارت اســتان برای رسیدگی به 
اعتراض ارائه داده اند و به این اعتراضات رسیدگی 
خواهد شد.کاظمی افزود: افرادی نیز هستند که در 
هیئت اجرایی تأیید شده اند؛ بررسی صالحیت این 
افراد در هیئت نظارت شهرستان انجام می گیرد و 
هیئت های نظارت شهرستان ها ۱۴ روز فرصت دارند 
تا درباره بررسی صالحیت نامزدهای شهرستان که 
هیئت اجرایی به هیئت های نظارت داده اند؛ وظایف 
خود را انجام دهند و بعد از ۱۴ روز صالحیت افراد به 

ذی نفعان ابالغ می شود.

امام مهدی)عج( و ماه رمضان
پیامبر می فرماید: »ماه رمضان برترین ماه ســال قمری است.« هم 

چنین در جایی دیگر ایشان فرموده : »مهدی)عج( سید و آقاست.«

اگر امروز امام مهدی)عج( برترین و کامل ترین انسان روی زمین است 
و ماه رمضان هم بهترین ماه خداست، پس باید بین این دو پیوندی 
عمیق باشد. اگر ماه رمضان، ماه ویژه سیر و سلوک است، پس باید با 
امام زمان)عج( که برترین سالک و رهروی خداست، پیوندی خاص 
وجود داشته و بین سلوک معنوی ما در این ماه با امام زمان)عج( هم 

رابطه ویژه ای باشد.
در ماه رمضان سه نوع رابطه است:
• پیوند امام مهدی)عج( و ماه رمضان،

• پیوند سلوک عبادی و معنوی ما در ماه رمضان با امام مهدی)عج(،
• رابطه سه گانه، یعنی رابطه ویژه امام مهدی)عج( با ما در ماه رمضان.

امام مهدی)عج( و ماه رمضان
زیارت آل یاسین شرح حاالت عبادی و معنوی امام مهدی)عج( است. 
امام مهدی که راهش، امتــداد راه پیامبر و امیرالمؤمنین و امام زین 
العابدین)ع( است. عبودیت و بندگی او نه از سر نیاز یا ترس، بلکه از سر 
درک حقیقت هستی و سپاس گزاری از خداست، عبودیتی که همیشه 
در وجود امام جاری است و در برخی حاالت به نقطه اوج خود می رسد 

و ماه رمضان نقطه اوج بندگی امام است.
رسیدن به معبود در ماه رمضان به واسطه حضرت مهدی)عج(

فهم حقیقت رمضان و توفیق رســیدن به معبود جز با توســل به 
پیشگاه مهدی)عج( میسر نمی شود. دعای افتتاح هم در ماه رمضان 
درس ســلوک می دهد که پروردگارا من خواهان تمام خوبی ها و 
کماالت هستم و می دانم که راه رسیدن به این کماالت توسل به امام 
مهدی)عج( است. پس مرا به برکت وجود او به نهایت نزدیکی به خود 

برسان.
هدایت معنوی و باطنی انسان ها به دست امام مهدی)عج( است و به 
برکت وجود معنوی و نورانی اوست که عالم هستی از فیض حق تعالی 
بهره مند می شود. حال اگر امام در نهایت بندگی باشد، در عبودیت او 

رحمت و مهربانی خدا نیز اوج می گیرد.
دعای امامان نشان می دهد که آن ها هم به درگاه حق تعالی رو می 
آوردند و برای کل هستی و به ویژه برای ما انسان ها از خداوند طلب 
بخشش می کردند. به همین دلیل است که می گویند به برکت سلوک 
معنوی امام، حیات بشری شکل می گیرد و امتداد می یابد و عالم به 
سوی کمال حرکت می کند و تنها با این تعبیر شب قدر معنا می یابد.

پلیس خواهان اصالح  مسیرهای دوچرخه سواری 
دراصفهان شد

اصفهان - ایرنا - رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان 
گفت: پلیس با ایجاد و راه اندازی مســیرهای دوچرخه سواری در 
کالنشهر اصفهان مخالف نیست بلکه خواهان اصالح و ایمن سازی 

برخی از نقاط آن است.
سرهنگ محمدرضا محمدی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا افــزود: پلیس راهور اصفهان از توســعه ســریع و با قدرت 
مسیرهای ایمن دوچرخه سواری در کالنشهر اصفهان استقبال 

می کند زیرا نیاز مبرمی به آن وجود دارد.
وی با بیان اینکه برخی از مســیرهای دوچرخه ســواری جدید 
در کالنشــهر اصفهان با نواقص و مشــکالتی همراه بود، اظهار 
داشــت: پلیس راهور اصفهان با ارســال نامه ای به شــهرداری 
خواهــان رفع ایــن اِشــکال ها و ایمن ســازی هرچه بیشــتر 
 آنهــا شــد کــه در ایــن جهــت اقداماتی انجــام شــده و در 

حال اجراست.
به گفته وی، برخی از این مســیرها مانند خیابان توحید نیاز به 
اصالح دارد، تعدادی از مسیرها در تقاطع رها می شود درحالیکه 
باید پیوسته باشد و برخی مسیرها کم عرض بوده یا تعدادی دیگر 
به قدری عریض است که باعث ایجاد ترافیک در خیابان می شود که 
این نقاط نیاز به رسیدگی دارد تا مسیرهای موجود به طور پیوسته 

ایمن و استاندارد شوند.
محمدی با اشاره به ترافیک خیابان های اصفهان بویژه در هسته 
مرکزی شهر تاکید کرد: اگر موتورسواران و رانندگان خودروهای 
تک سرنشین از دوچرخه اســتفاده کنند عالوه بر ایجاد ایمنی 
بیشتر برای آنها از ترافیک و آلودگی این کالنشهر کاسته می شود.

وی به راه اندازی پلیس راهور دوچرخه ســوار در هسته مرکزی 
اصفهان نیز اشاره و اضافه کرد: این کار با هدف فرهنگ سازی هرچه 
بیشتر برای تشویق مردم به دوچرخه سواری و همچنین خدمات 

رسانی بهتر به مردم انجام شد.
رییس پلیس راهور اصفهان با بیان اینکه در زمان حاضر حدود ۲۰ 
پلیس راهور دوچرخه سوار در این کالنشهر فعال هستند، ادامه داد: 

در صدد افزایش تعداد آنها هستیم.
وی همچنین تصریح کرد با موتورسواران و رانندگان که وسیله های 
نقلیه خود را در مسیرهای دوچرخه ســواری اصفهان پارک می 

کنند، برخورد خواهد شد.
 کالنشهر اصفهان حدود ۲ میلیون نفر جمعیت دارد و در گذشته 

به شهر دوچرخه ها نیز خوانده می شد.
مسووالن شــهرداری اصفهان برای توســعه فرهنگ استفاده از 
دوچرخــه در این خطه از ایجــاد بیش از ۷۷۰ کیلومتر مســیر 
دوچرخه سواری خبر دادند و تا کنون حدود 5۰ ایستگاه دوچرخه 

دایر شده است.

خبر ویژه

خبر ویژه
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توضیحات دکتر صالحی در خصوص طرح تولید مسکن :  

دولت موظف به تولید ساالنه یک میلیون و 
2۰۰ هزار واحد مسکونی شد

 این طرح به دلیل ارتباط مسکن با ۱۳۶ صنعت، حرکت 
دهنده قطار اقتصاد است

نماینده مردم مبارکه در مجلس شــورای اسالمی گفت: 
طرح تولید مسکن به دلیل ارتباط مسکن با ۱۳۶ صنعت، 
حرکت دهنده قطار اقتصاد است و با طرح مجلس دولت 
موظف به تولید ســاالنه یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد 

مسکونی شد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی دفتر نماینده شهرستان 
مبارکه، دکتر صالحی با توضیح اینکــه با طرح مجلس 
دولت موظف به تولید ساالنه یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد 
مسکونی شد، بیان کرد: پس از تشکیل مجلس یازدهم 
مردم و به ویژه جوانان از مجلس و نمایندگان انتظار ورود به 
موضوع افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن را داشتند که 

این نکته مهم در اولویت بندی کمیسیون ها قرار گرفت.
نماینده شهرســتان مبارکه در مجلس شورای اسالمی 
گفت: متاسفانه در چند سال اخیر ساخت مسکن تعطیل 
شــده بود، حتی این موضوع منجر به تذکر مقام معظم 
رهبری در جلسات مختلف شد که مجلس و کمیسیون 
عمران و صحن علنی دید مثبتی نسبت به طرح جهش 
تولید مسکن داشت و طرح جهش تولید مسکن را به عنوان 

یکی از اصلی ترین اولویت ها تعیین کرد.
وی افــزود: در این طرح موضوع تامین مســکن و حذف 
قیمت زمیــن از قیمت مســکن، تخفیــف در خدمات 
ساختمانی از جمله پروانه ساختمانی، تامین تسهیالت 

بانکی و منابع بانکی مصوب شد.
دکتر صالحی با بیان اینکه براساس این طرح دولت باید 
ساالنه یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در شهرها و 
روستاها بسازد، تصریح کرد: براساس این طرح مقرر شده 
۴۰ درصد مانده تغییرات تسهیالت بانکی در اختیار این 

بخش قرار گیرد .
   تعیین و تاسیس صندوق مالی بخش مسكن

وی اضافه کرد: فرصت سه ماهه برای اصالح و به روزرسانی 

طرح جامع مسکن و تعیین و تاسیس صندوق مالی بخش 
مسکن را می توان از دیگر نکات مثبت این طرح ارزیابی 
کرد که براساس آن همه منابع در اختیار این صندوق قرار 
خواهد گرفت و از این اعتبارات جهت کمک به تسهیالت 

مسکن استفاده می شود.
نماینده مبارکه در مجلس خاطر نشان کرد: تیرماه سال 
۱۳۹۹ بانک مرکزی بخشنامه ای صادر کرد که براساس 
آن باید ۲۰ درصد تسهیالت بانکی در اختیار بانک مسکن 
قرار می گرفت در حالی که تاکنــون 5 درصد هم تحقق 
پیدا نکرده اســت؛ لذا اکنون بهانه ای برای تامین نشدن 

تسهیالت برای بخش مسکن وجود ندارد.
دکتر صالحی اضافه کرد: نماینــدگان در این طرح برای 
نیروهای مســلح، مددجویــان، معلــوالن، ایثارگران و 
رزمندگان معسر نیز تخفیفاتی پیش بینی کردند؛ تولید 
مسکن بر اشــتغال، دور زدن تحریم موثر است چرا که 
مصالح ساختمانی مورد نیاز، نیروی کار و خدمات فنی و 

مهندسی مورد نظر در کشور وجود دارد.

  طرح تولید مسكن به دلیل ارتباط مسكن با 13۶ 
صنعت، حرکت دهنده قطار اقتصاد است

وی با بیان اینکه طرح تولید مسکن حرکت دهنده قطار 
اقتصاد خواهد بود زیرا ایــن حوزه با ۱۳۶ صنعت مرتبط 
است، تأکید کرد: دولت و سیستم بانکی باید این مصوبه 
را عملیاتی کنند؛ در صورتی که بانکی به وظایف خود در 
طرح جهش تولید مسکن عمل نکند بانک مرکزی موظف 
است از سپرده های قانونی بانک مذکور اعتبارات موردنیاز 

را در اختیار حوزه مسکن قرار دهد.
نماینده مردم مبارکه در مجلس در پایان با بیان اینکه طرح 
جهش تولید مسکن چهارشنبه هفته گذشته تصویب و 
برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد، گفت: امیدوار 
هستیم که شورای نگهبان مساعدت و این طرح را تأیید 
کند که این طرح فرصتی اســتثنائی برای تولید و تامین 

مسکن موردنیاز کشور است.
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نماینده مــردم شهرســتان مبارکه در 
مجلس شورای اسالمی گفت: ورزشکاران 
با تقویت روحیه جوانمردی اختالفات و 
سوءتفاهم ها را کنار گذاشته و در مشکالت 
و مســائل به شهرســتان کمک کنند؛ 
سوءتفاهم ها موجب ایجاد مشکالت برای 
جوانان و نوجوان شهرستان می شود، در 
امور جزئــی ادارات دخالتــی نمی کنم و 
مســئولیت تغییر رئیس هیئت بر عهده 

رئیس اداره ورزش شهرستان است.
به گزارش پایــگاه اطالع رســانی دفتر 
نماینده شهرســتان مبارکــه، جمعی از 
نماینده باشــگاه های فوتبال شهرستان 
و فوتبالیست های  شهرســتان مبارکه با 
دکتر صالحی، نماینده مردم شهرســتان 
مبارکه در مجلس شورای اسالمی دیدار 

و گفت وگو کرد.
نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس 
شــورای اســالمی در این دیدار گفت: از 
ابتــدای ورود به نمایندگی شهرســتان 
دغدغه و تمرکز بر روی مسئله ورزش را 
داشتم ؛ با تقویت ورزش و پر کردن اوقات 

فراغت جوانان شهرســتان، آسیب های 
اجتماعی و فرهنگی کاهش پیدا می کند.

دکتر صالحی بیان کــرد: ورزش پس از 
ســالمتی جســم برای پرورش روحیه 
جوانمــردی اســت و انتظــار داریم که 
ورزشکاران با تقویت این روحیه اختالفات 
و ســوءتفاهم ها را کنــار گذاشــته و  در 
مشکالت و مســائل به شهرستان کمک 

کنند .
نماینده مبارکه در مجلــس اضافه کرد: 
این سوءتفاهم ها موجب ایجاد مشکالت 
برای فوتبالیست ها و به خصوص جوانان و 
نوجوان شهرستان می شود که باید هر چه 

زودتر این اختالفات رفع شود.
وی در پایان با توضیــح اینکه من با هیچ 
طومــاری تصمیم نمی گیــرم و بر آنچه 
مشــاهده کنم به نتیجه گیری می رسم، 
تأکید کرد: در امور جزئی ادارات دخالتی 
نمی کنم و مسئولیت تغییر رئیس هیئت 
بر عهده رئیس اداره ورزش شهرســتان 

است.

دکتر صالحی در دیدار با جمعی از ورزشکاران:

سوءتفاهم ها و اختالفات در هیئت فوتبال 
شهرستان باید رفع شود

 ستاد« شعار سال »در اصفهان در صدد مانع زدایی 
از تولید است

اصفهان - ایرنا - معاون هماهنگی امور اقتصادی 
استاندار اصفهان گفت: برنامه ریزی برای از بین 
بردن موانع پیش روی تولید در دستور کار » ستاد 

تحقق شعار سال« است.
سید حسن قاضی عسکر روز  دوشنبه در حاشیه 
جلسه ستاد پیگیری شعار ســال در استانداری 
اصفهان  به ایرنا گفت: امروز دومین جلسه ستاد 
تحقق »تولید پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« در 
استان برگزار شد و البته پیش از این نیز ۲ پیش 

جلسه نیز در این خصوص برگزار شده بود.
وی ادامه داد: در این جلســه روش کار مشخص 
شد به این صورت که ستاد در مجموع در ۲ حوزه 
اصالح ساختارها و بهبود فرایندها ورود پیدا کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان 
افزود: تاکنون ۱۰ مانع کســب و کار و تولید در 
استان اصفهان از جمله غیر قابل پیش بینی بودن 
تغییرات قیمت مواد اولیه و محصوالت، فساد و 
سوء استفاده افراد از موقعیت ها، طوالنی بودن 
فرآیند اخذ مجوزها و  دشواری تامین مالی بانک ها  

شناسایی شده است.

وی اضافه کرد: همچنین برداشت های سلیقه ای 
از قوانین و مقررات در بخش هایی مثل محیط 
زیست، شهرداری، گمرک و بهداشت، رویه های 
سخت سازمان های کار و بیمه  تامین اجتماعی 
در مدیریت نیروی انســانی، رویه های ناعادالنه 
ممیزی و مالیاتی، بی تعهدی طرفین قراردادها 
به تعهدات و دخالت دستگاه های حاکمیتی در 
تعیین قیمت ها از دیگر موانع تولید در اســتان 
است.قاضی عسکر با اشاره به هماهنگی و همراهی 
مجموعه مدیریت استان، نمایندگان مجلس و 
دســتگاه قضایی برای برطرف کردن این موانع 
خاطر نشان کرد: پس از شناسایی و ریشه یابی و 
کارشناسی، این موانع برای دستگاه های مرتبط 

ارسال خواهد شد.
وی تصریح کرد: در نهایت این مشکالت باتوجه 
به نوع آن به کارگروه تسهیل، شورای گفت وگو یا  

شورای اقتصاد مقاومتی ارائه می شود.
رهبر معظم انقالب اسالمی سال ۱۴۰۰ را »تولید؛ 
پشتیبانی ها، مانع زدایی ها« نام گذاری و تاکید 
کردند: شــعار انقالبی جهش تولید امسال باید 
با حمایت همه جانبه و رفع موانع به طور کامل 

محقق شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار:

ستاد« شعار سال »در اصفهان در صدد مانع 
زدایی از تولید است

فاطمه نوري: رفاه اقتصادی جامعه در گرو دو 
عنصر محوری است: کوشش در تولید و قناعت 

در مصرف. 
 تولید به معنای هر نوع اشــتغال برای تامین 
زندگی فردی و پیشرفت اقتصادی فرد و جامعه 
است. پیشوایان اســالم تولید در زمینه مال 
اندوزی را قدم در راه شیطان نهادن دانسته اند 
و همچنین در جهت کسب روزی حالل برای 
خانواده را، مجاهــدت در راه خدا معرفی می 

نمایند.  
کشــاورزی به ســبب تأثیر اساســی آن در 
زندگی مردم و رونق اقتصادی جامعه از جمله 
فعالیت هایی است که منجر به تولید در زمینه 
کسب روزی حالل می باشــد. کشاورزی به 
عنوان محبوب ترین حرفه نزد خدا و شــغل 
پیامبران مورد تاکید فراوان آیــات و روایات 
اهل بیت)علیه السالم( است. براساس روایات 
توصیه می شود، اگر می خواهید از رحمت حق 
به دور نمانید، آب ها را مهار و زمین را اصالح 

کنید و تنبلی را پیش نگیرید.   
در قدیم کشاورزان مصداق عینی این روایت 

بودند.آنهــا کل قوت ســال ســاکنان محل 
زندگی خود را  تامیــن می کردند. وزارتخانه 
جهاد کشــاورزی و صمت برایشــان برنامه 
ریزی نمی کرد. کشــاورزان یک منطقه همه  
با هم تصمیم می گرفتند. صحرایی که امسال 
حبوبات کشت می شد، سال بعد برنجکاری 
می شد. زیاده خواه نبودند و شکر خدا را به جای 
می آوردند. بــا اینکه برنج صرفــه اقتصادی 
بیشتری داشت، قوت و روزی مردم برای آنها 
مهمتر بود. همه ی کارهای کشاورزی با قوت 
دستانشان و حیواناتشــان انجام می گرفت. 
ذره ای از محصول دور ریخته نمی شد. قبل از 
برداشــت، درصورتی که بوته ی شلتوک ها بر 
زمین می افتاد، بخاطر اینکه در گل فرو نرود 
دسته دسته می بســتند. زمان زیادی صرف 
می کردند تا محصول خود را برداشت نمایند.با 
چاوشی کردن و مدد خواستن از موال علی)علیه 
السالم( محصول خود را جمع آوری می کردند.  
جوی آب ها هر ساله باید تمیز می شد و این 
کار با همت و پشتکار همه ی کشاورزان امکان 
پذیر بود. آبیاری مکانیزه کجا و آبیاری زمانبر 

قدیم کجا. آنها جهت یک وعده آبیاری زمین 
یک هفته از ساعت ۴صبح تا ۷ صبح سر زمین 
مشغول بودند، سپس جهت کار و کارگری راهی 
بازار کار می گشتند. زمینی که امکان آبیاری 
آن وجود داشــت، هر ســختی ای را به جان 
می خریدند تا این زمین بایر و بدون محصول 
نماند. تن پروری و تنبلی از مرام آنها به دور بود. 
امروزه با کشــاورزی صنعتی در اســتفاده از 
ماشــین های مکانیکی و مصرف آب تدابیر 
خاصی ابداع گشته است. الزم به ذکر است که 
کار یک ساعت تراکتور و کمباین معادل کار 
یک شبانه روز ۴ نفر است.)۲ نفر چیدن و جمع 
کردن  با احتیاط محصول و ۲ نفر جدا کردن 
محصول از خوشه ها( . توســط وزارتخانه ها 
برنامه ریزی الزم جهت کشت بهینه محصول 

مدنظر گرفته شده است.  
اما با توجه به این همه پپیشرفت علمی در این 

زمینه، چه بگویم از اغلب جوان های امروز؟! 
بله، وعده های مسئولین از یک طرف و مشکالت 
از طرف دیگر بر تنبلــی جوانان این مرز و بوم 
افزوده است.با  وجود آب، به زمین کشاورزی 
بها نمی دهند. کشــت بهاره و پاییزه فراموش 
شده است. چه زمین هایی که تا قبل از فوت یا 
ازکارافتادگی بزرگتر خانواده، بدون محصول 

بودن را تجربه نمی کــرد، اما اکنون محصول 
همین زمین ها نیز با فوتی غیر قابل تصور، دیگر 
در زمین جای نگرفت. تصور بزرگتر خانواده و 
جوان امروز از گنج، بسیار متفاوت است. گنج 
دیروز قوت یک ســال مردم یک منطقه بود و 
گنج امروز ســود فردی است. فالن محصول 
گران شد و زمین برای آن مناسب بود می کارد 
نبود، نمی کارد و این تفکر باعث رها شــدن 
بادمجــان در آذر ماه ۹۹ در جاده ها توســط 
کشاورزان می گردد. با توجه به آنچه بیان شد، 
به طور قطع،  کشاورزی مهمترین بخش در 
تولید کشور است.تولیدی که باعث رشد کشور 
می گردد و هم چنین اشتغال زا است.سودآور 
برای دولت و ملت نیز هست.صادرات چند صد 
هزار دالری را منجر شده واز خروج چند صد 
هزار دالر کشور جلوگیری می نماید. تنها در 
صورتی شایسته خواهد بود که همراه با تالش، 
نو آوری و برنامه ریزی باشد. در نتیجه وجود 
یک برنامه ی ثابت و همه جانبه برای کشاورزان 
یکی از هزاران راه حــل جهت برطرف کردن 
مشکالت ملت امروز است. در این سال بنا بر 
فرمایش رهبر معظم با پشتیبانی از کشاورزی و 
رفع موانع پیش روي کشاورزان زمینه اشتیاق 

جوانان به این حرفه فراهم گردد.

نگرش سال جدید



6WWW.MIREZAMAN.IRاطالع رسانی سال شانزدهم/ شماره 735 / چهارشنبه  25 فروردین 1400

برنامه اینترنتی "همودو" با محوریت 
آموزش سواد رسانه ای به نوجوانان، 
پنجشنبه های هر هفته ساعت ۲۱ در 

فضای مجازی منتشر می شود.
"همودو" عنوان برنامه اینترنتی است 
که تالش می کند از زبان نوجوانان به 
مسائل مهمی در حوزه سواد رسانه ای 
از جمله فیشــینگ، کسب  و کارهای 
اینترنتی، ســایت های شرط بندی و 

فیک نیوزها بپردازد.
رئیس اداره فرهنگی سازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان 
تولید این برنامــه را محصول فعالیت 
کانون هــای "به وقــت نوجوانی" در 
خانه نوجوان دانست و اظهار داشت: 
آموزش فن بیان و مجری گری، فیلم، 
تئاتر، ادبیات و غیره از جمله دوره های 
آموزشی کانون های به وقت نوجوانی 
بود و برای اینکه نوجوانان فعال در این 
کانون ها بتوانند خروجــی کار خود 
را ببینند، تصمیــم گرفتیم برنامه ای 
بسازیم که خود نوجوانان تولیدکننده 
آن بوده و به معنای واقعی در ساخت 
آن مشــارکت کنند که تولید برنامه 
"همودو" بر همین اســاس شــکل 

گرفت.
سیدصالح خشــوعی افزود: جلسات 
پیش تولید این برنامه از حدود سه ماه 
پیش با حضور این نوجوانان برگزار شد 
و فصل نخست برنامه همودو در چهار 
قســمت به موضوع ســواد رسانه ای 

اختصاص یافت.
وی ادامه داد: موضوع ســه قســمت 
اول این برنامه به فیشــینگ، کسب 
 و کارهــای اینترنتی و ســایت های 
شرط بندی اختصاص داشت که این 
قسمت ها منتشر شده و قسمت چهارم 
نیز پنجشــنبه هفته جــاری حوالی 
ســاعت ۲۱ با موضــوع فیک نیوزها 

منتشر خواهد شد.
وی درباره انتخاب موضوعات برنامه 

همودو گفت: در ســند شــهروندی 
فرهنگی موضوعاتی مشــخص شده 
که باید در این حوزه ها به تولید محتوا 
بپردازیم که یکــی از این موضوعات، 
ارتقای سواد رســانه ای است که در 
همین زمینه با همکاری فرهنگسرای 
رسانه وابسته به ســازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان 
و با دعــوت از پلیس فتا بــا برگزاری 
جلساتی با مشارکت نوجوانان به جمع 

بندی مطالب رسیدیم.
خشوعی با بیان اینکه مسائل فضای 
مجازی یکــی از مباحــث مبتالبه 
نوجوانان اســت که به شــدت آنها 
را درگیــر کرده، تصریح کــرد: برای 
تولید برنامه همودو تــالش کردیم 
به موضوعاتــی ورود کنیم که امروزه 
نوجوانان را بیشتر درگیر خود کرده 

است.
وی بیان کرد: در حال حاضر ضریب 
نفوذ اینستاگرام در کشورمان بسیار 
باال اســت و تقریباً خانواده ای وجود 
ندارد که از اینستاگرام استفاده نکند. 
از طرف دیگر بهترین جایی که برای 
پرداختن به موضوع سواد رسانه ای و 
فضای مجازی وجود داشت اینستاگرام 
بود. البته از پلت فرم های دیگری مانند 
سایت آپارات و فرهنگسرای مجازی 
ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی 
شهرداری نیز برای انتشار این برنامه 

استفاده کرده ایم.
گفتنــی اســت؛ عالقــه منــدان 
بــرای تماشــای برنامــه اینترنتی 
"همودو" می توانند بــه صفحه این 
برنامــه در اینســتاگرام به نشــانی 
)hamodow(، صفحــه خانــه 
نوجوان ســازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشی شهرداری اصفهان به نشانی 
)khane_nojavan_esf( و 
آپارات فرهنگسرای مجازی مراجعه 

کنند.

خبر ویژه

از تشکیل تیم تا قواعد کار تیمی
یکــی از مهم ترین گام هــای راه اندازی کســب وکار و 
کارآفرینی، تشکیل تیم و تقویت مهارت های کار تیمی 

است.
"هفت سکوی ردپا" عنوان رویداد توان افزایی مهارتی 
نوجوانان است که از سوی خانه جوان وابسته به سازمان 
فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان و با همکاری 
اداره کل آموزش و پرورش اســتان ویــژه دانش آموزان 

هنرستانی در حال برگزاری است.
این وبینار که پیش تر به موضوعاتی مانند خودشناسی، 
مسئله بینی و مسئله یابی، خالقیت، راهکاریابی و روش 
حل مسئله و بوم کسب وکار با رویکرد کارآفرینی اجتماعی 
پرداخته بود، در گامی دیگر به سراغ موضوع "قواعد کار 

تیمی" رفت.
امین ابوعطا دکترای مدیریت کسب وکار، مدرس و مشاور 
کســب وکار و مدرس مفاهیم کارآفرینی به کودکان و 

نوجوانان در این وبینار ابتدا به تعریف "تیم" پرداخت.
به گفته وی، تیم تعداد محدودی از افراد با مهارت های 
مکمل است که به منظور دستیابی به هدف مشترک و 
اهداف عملیاتی و با رویکرد مسئولیت متقابل اعضا نسبت 
به یکدیگر تشکیل شده است. در تیم مجموعه ای از افراد با 
اهداف واحد حضور دارند که برای رسیدن به آن اهداف به 

صورت اشتراکی کار انجام می دهند.
این مدرس و مشاور کسب وکار افزود: هدف مشترک و 

داشتن ارتباط متقابل در کار تیمی بسیار مهم است.
ابوعطا گفت: کار کردن در فضای تیمی باعث می شود خرد 
جمعی به کمک ما بیاید و هر چه تعداد ایده ها بیشتر باشد، 
ایده های نو بیشتر به وجود می آید که در نهایت به خدمت 

یا محصول جدید تبدیل می شود.
وی با بیان اینکه همیشه هم به تشکیل تیم نیاز نداریم، 
ادامه داد: تیم ها باید زمانی تشکیل  شوند که امور محوله 
تا حدودی پیچیده باشند. یک فرد در بسیاری از موارد 
نمی تواند به تنهایی تصمیم گیری کند، بنابراین یک تیم 
تشکیل می شود تا اعضای آن به طور مساوی برای تسهیل 

امور با یکدیگر مشارکت کنند.
این مشاور کسب وکار تأکید کرد اگر تمام اعضای تیم با 
وحدت در کنار یکدیگر کار کنند، هر تیمی می تواند به 

بهترین شکل نتیجه بگیرد.
ابوعطا با اشاره به قواعد تشکیل تیم افزود: هر تیمی برای 
کسب موفقیت و حرکت کردن در مسیر صحیح نیاز به 
راهنما و رهبر دارد که این راهنما باید دارای ویژگی هایی 
باشــد؛ آینده نگری درباره نتایج تیم، برخــورداری از 

قابلیت های علمی و مهارت بــاال، برقرارکننده ارتباط و 
تعامل بسیار خوب، داشتن صالحیت های اخالقی باال 
به منظور اعتمادسازی و داشتن اقتدار برای جلوگیری 
از گسستگی سیستم از جمله ویژگی های راهنمای تیم 

است.
وی بیان کرد: فواید کار گروهی شامل مسئولیت پذیری و 
انگیزش بیشتر برای یادگیری، عالقه مندی بیشتر به درس 
و مدرسه، کسب توانایی ابراز نقاط قوت خود، افزایش عزت 
نفس، پرورش مهارت های خودمدیریتی، توجه به تفاوت 
سبک های یادگیری، افزایش توان جهت کار گروهی و 
احساس لذت دانش آموزان از بخش های یادگیری است.

به گفته مدرس وبینار هفت سکوی ردپا، هر گروه قوانینی 
دارد از جمله اینکه همه افــراد در تیم از حق نظردهی 
برخوردارند، کارها باید مساوی تقسیم شود و تمام کار 
بر دوش سرگروه نیفتد، کارها باید طبق زمان معین شده 
انجام شود، اعضای تیم به  موقع در جلسات گروه حاضر 

شوند، در جلسات به ارائه گزارش های منظم بپردازند، بین 
نظرات و رفتار اعضای گروه تبعیضی نباشد و تمام اعضای 

گروه از قوانین اطالع داشته باشند و از آنها پیروی کنند.
ابوعطا تصریح کرد: نظم، احترام متقابل، انتقادپذیری، 
مشــارکت تمام افراد در گروه، صبور بــودن، قضاوت 
نکردن یکدیگر، دغدغه مند بودن، پشتیبانی از یکدیگر، 
مشورت کردن، اطمینان به هم گروهی ها و دادن انگیزه 
به هم تیمی ها نیز می تواند جزء قوانیــن کار گروهی و 

تیمی باشد.
وی اظهار داشــت: زمانی که یک گروه با همکاری هم 
فعالیتی را انجام می دهنــد، تمام اعضــای آن باید از 
نحوه پیشرفت کارها باخبر باشند. اعضا نباید به عنوان 
مجموعه ای از اعضای جدا از هم کار کنند بلکه آنها باید 

مانند تیم با یکدیگر همکاری کنند.
   عوامل موثر در موفقیت تیم

این مدرس و مشاور کسب وکار به عوامل موثر در موفقیت 

یک تیم اشاره کرد و افزود: هدف گذاری یکی از عوامل موثر 
در موفقیت یک تیم است. اهداف مشترک باید شفاف، 
روشن، واضح، قابل دســتیابی و برای اعضای تیم قابل 
درک باشد. از طرف دیگر، هر تیم باید راهنما داشته باشد 
و راهنمای تیم، فردی است که تیم را در جهت صحیح 
دستیابی به هدف هدایت می کند و برای یکپارچه بودن 

تیم و رفع اختالفات و تعارضات تیم تالش می کند.
ابوعطا انتخاب افراد کارآمــد را از دیگر عوامل موثر 
در موفقیت یک تیم دانســت و گفت: افرادی را برای 
تیم انتخاب کنید که دارای تعهد، تخصص، مهارت، 
کارآمدی و مســئولیت پذیری باشند. اعتماد متقابل 
و ایجاد وابســتگی و همبستگی متقابل میان اعضای 
تیم عامل دیگری در موفقیت یک تیم است به طوری  
که به راحتی ایده های خود را با یکدیگر به اشــتراک 

بگذارند.
وی تصریح کرد: سخت کوشی و پشتکار نیز در موفقیت 
یک تیم موثر است؛ سخت کوشی یعنی همه آنچه را 
که دارید، نه بیشتر، ارائه کنید، با عزم راسخ کار کنید 
نه اینکه منتظر تقدیر باشید و وقتی کار تمام می شود 
دســت از کار بکشید نه وقتی که خســته می شوید. 
مشارکت و همکاری نیز برای موفقیت یک تیم الزم 
است، برای مشارکت و همکاری باید نسبت به دیگر 
اعضا خوش گمان باشــید، دیگر اعضا را شریک خود 
بدانید، از حاشــیه بپرهیزید و مکمل و حامی دیگر 
اعضا باشــید. همچنین برای موفقیت تیم الزم است 
انعطاف پذیــر، آموزش پذیر، دارای ثبــات روحی و 
خالق باشید.این مدرس مفاهیم کارآفرینی به کودکان 
و نوجوانان ادامه داد: داشتن نظم و تعهد از دیگر عوامل 
موفقیت یک تیم است؛ نظم، قرار گرفتن هر چیز در جای 
خود و داشتن نظم پذیری و انضباط میان هر یک از اعضای 
تیم است. همچنین اهداف تیم را بر اهداف خود ترجیح 

دهید و نسبت به تیم تان وفادار باشید.
ابوعطا بی اعتمادی میان اعضا، متعهد نبودن به برنامه ها، 
متعهد نبودن به مسئولیت ها، بی توجهی به اهداف تیم و 
نداشتن روابط صحیح را موانع کار تیمی اثربخش دانست. 
موانعی که به عنوان آفت یا آســیب کار تیمی خوانده 
می شوند از یکدیگر جدا نیستند و این موانع می تواند سبب 

ناکامی تیم ها و منجر به شکست آنها شود.
گفتنی اســت؛ عالقه مندان برای آگاهی بیشتر درباره 
وبینار آموزشی »هفت سکوی ردپا« می توانند به سایت 

ir.tavan۷ مراجعه کنند. 

مدیـر روابـط عمومـی فـوالد مبارکـه در جلسـهای 
بـا حضـور شـهردار و اعضای شـورای اسـالمی شـهر 
عالمه مجلسـی گفـت: مبنای فـوالد مبارکـه حمایت 
و محرومیتزدایی در این شـرایط اقتصـادی و کرونایی 
اسـت  و ایـن نـگاه مجموعـه مدیریتـی شـرکت نیـز  

اسـت.
هـادی نباتـی نـژاد  افـزود: افـراد مؤثـر تأکیدشـان 
بـر شـهر عالمـه مجلسـی اسـت و دغدغه جمعـی در 
ایـن زمینـه ایجـاد شـده اسـت.در جریـان  جلسـات 
برگزارشـده بـا مسـئولین شهرسـتان مبارکـه ، 
توجـه بیشـتر بـه افـراد نیازمنـد منطقـه و همچنین 
 نیازمنـدان سـاکن شـهر مجلسـی در اولویـت قـرار

 گرفت.
وی خاطرنشـان کرد: شـرکت فوالد مبارکه بـا فاصله 
زیاد نسـبت به شـرکتهای خصوصی دیگـر فعالیتهای 
زیادی را در حـوزه مسـئولیتهای اجتماعی انجام داده 
و در سال گذشـته نیز حمایتهای گسـتردهای در این 

زمینه صـورت گرفته اسـت.

نباتی نـژاد در ادامـه خواسـتار ارائـه طـرح و برنامه و 
نـگاه برنامهـای از سـوی مجموعـه هایی شـد کـه به 

حمایتهـا و کمکهـای فـوالد مبارکـه نیـاز دارند.
در ادامـه ایـن جلسـه شـهردار و اعضـای شـورای 
اسـالمی شـهر عالمـه مجلسـی  ضمـن بیـان نقطـه 
نظرات و درخواسـتهای خود از همکاری  و حمایتهای 

شـرکت فـوالد مبارکـه قدردانـی کردنـد.
دیدار شـهردار و اعضای شـورای اسالمی شـهر عالمه 
مجلسـی )ره(بـا فرمانـده حوزه شـهید موحدیـان در 

فـوالد مبارکه
مهندس اسـالنی شـهردار و اعضای شـورای اسـالمی 
شـهر مجلسـی  بـا حضـور در حـوزه مقاومـت شـهید 
موحدیـان فـوالد مبارکه با سـرهنگ اکبـری فرمانده 

ایـن حـوزه دیـدار نمودند .
در ایـن دیـدار بـا توجـه بـه سـکونت اقشـار مختلـف 
در این شـهر و لـزوم رسـیدگی بـه وضعیت معیشـت 
 نیازمنـدان و اجـرای طـرح کرامـت تبـادل نظـر 

گردید .

خدمتی دیگر از شهرداری و شورای اسالمی شهر عالمه 
مجلسی)ره(

شـهرداری مجلسـی در راسـتای ایجـاد درامـد پایـدار و ایجـاد اشـتغال طرح 
هـای متنوعـی را در دسـت اجـرا دارد که بـا توجـه اقلیـم منطقه و پتانسـیل 
های موجـود تلفیقی از طرح هـای عمرانی خـود را مصوب و مرحلـه به مرحله 

اجـرا مـی نماید 
یکی از این طرح ها پـرورش گل های دارویـی از جمله گل محمدی می باشـد 
که با تولیـد و تبدیـل ان به گالب و سـایر مشـتقات مـی تواند ضمن اسـتفاده 

بهینـه از منابع بـع اشـتغال وتولید نیـز کمک شـایانی نماید 
بـه همیـن منظـور در اجـرای فـاز نخسـت این طـرح تعـدا 5هـزار اصلـه گل 
محمـدی در محـدود اراضـی اختصـاص یافتـه غـرس گردیـد . شـروع ایـن 
عملیـات با حضور مهندس اسـالنی شـهردار و اعضای شـورای اسـالمی شـهر 

عالمه مجلسـی تـوام بـود . 

دیدار شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر عالمه مجلسی )ره(با فرمانده حوزه 
شهید موحدیان در فوالد مبارکه

مهندس اسالنی شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر مجلسی  با حضور در حوزه مقاومت شهید موحدیان فوالد مبارکه با سرهنگ 
اکبری فرمانده این حوزه دیدار نمودند .در این دیدار با توجه به سکونت اقشار مختلف در این شهر و لزوم رسیدگی به وضعیت معیشت 

نیازمندان و اجرای طرح کرامت تبادل نظر گردید .

مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه در دیدار با  شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر عالمه مجلسی )ره(

توجه بیشتر به افراد نیازمند منطقه و همچنین نیازمندان ساکن شهر مجلسی در اولویت قرار دارد

سواد رسانه ای را از "همودو" بیاموزید
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1-رونوشت آگهی حصروراثت /م/الف1121۵79
اقای صبــاح ســورانی فرزند کریم دارای شــماره شناســنامه  
۱۷5۴۷۰۹5۴۰ و بشرح دادخواست مطروحه به کالسه پرونده 
۱۴۰۰/۲۸این شــورا درخواســت گواهی حصروراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان  فرزانه فروغی دهنوی به شماره 
شناســنامه   5۴۱۹۶۰۳۰۲۰درتاریخ  ۱۳۹۹/۶/۳۰دراقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حیــن الفوت آن مرحوم 
منحصراســت به ردیف های جدول ذیل :)۱( علی سورانی فرزند 
صباح ش م 5۴۱۰۲۸۶۱۲۱ فرزند متوفی و )۲( صباح ســورانی 

فرزند کریم ش م ۱۷5۴۷۰۹5۴۰همسر متوفی وال غیر 
اینک باانجام تشریفات مقدماتی،درخواســت مزبوررایک نوبت 
آگهی مینمایدتاهرکسی اعتراضی داردیاوصیتنامه ای ازمتوفی 
نزداومیباشدازتاریخ نشــراین 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/الف1121773

 اقای بیژن کاویان مبارکه فرزند اسداله  دارای شماره شناسنامه 
5۴۱۸۶۶۹۶۸۰  بشرح دادخواســت مطروحه به کالسه پرونده 
۱۹/۱۴۰۰ این شــورا درخواســت گواهــی حصروراثت نموده 
و چنیــن توضیــح داده که شــادروان  اقدس صالحــی مبارکه 
فرزند حسن به شــماره شناســنامه   5۴۱۹۰۶5۸۰۰درتاریخ  
۹۹/۱۲/۱۶دراقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته و ورثه 
حین الفــوت آن مرحوم منحصراســت به ردیف هــای جدول 
ذیل :)۱( بیــژن کاویــان مبارکــه  ش م 5۴۱۸۶۶۹۶۸۰)۲( 
 )۳ داریــوش  کاویــان مبارکــه  ش م ۱۷55۲۸5۱۷5)
کورش کاویــان مبارکــه  ش م ۱۷55۳۴۸۳۱۲)۴( فرشــید 
کاویــان مبارکــه  ش م ۱۷5۶۰۹۴5۸۶)5( حســین  کاویان 
مبارکــه  ش م ۱۷5۶۱۲5۳۱۷)۶( مهــری   کاویــان مبارکه  
۷( مــژگان  کاویــان مبارکــه   (5۴۱۹۱۰۲۹۱۹ ش م 
۸(  رویــا کاویــان مبارکــه  ش  ش م ۱۷55۳۸۳۴۹5)

م5۴۱۹۱۲۶۱۹۲همگی فرزندان متوفی والغیر
اینک باانجام تشریفات مقدماتی،درخواســت مزبوررایک نوبت 
آگهی مینمایدتاهرکسی اعتراضی داردیاوصیتنامه ای ازمتوفی 
نزداومیباشدازتاریخ نشــراین 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/الف1121۸23

آقای پرویــز بهرامی فرزند مســیب  دارای شــماره شناســنامه  
5۴۱۹5۴۳۸۳۴ و بشرح دادخواســت مطروحه به کالسه پرونده 
۳۰/۱۴۰۰این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان مسیب بهرامی فرزند عباسعلی  به شماره 
شناســنامه   5۴۱۹۲۲۷55۱درتاریخ  ۹۹/۱۱/۷دراقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به 
ردیف های جدول ذیل :)۱(پرویز بهرامی ش م  5۴۱۹5۴۳۸۳۴)۲( 
مســیح اله  بهرامــی ش م 5۴۱۹5۷۸۰۹۳ )۳( کریم  بهرامی ش 
م  5۴۱۹۶۴۱۲۰۸)۴( بهرام  بهرامــی ش م 5۴۱۹۶۷۹۸۹۲ )5(   

ســاره بهرامــی ش م 5۴۱۹۷۶۷5۹۷ )۶(  ســمیه بهرامی ش م  
5۴۱۹۷۸۲۷۸۲همگی فرزندان متوفی و)۷( منور شــیری فرزند 

مصطفی ش م 5۴۱۹۳۴۲۳۴۰ همسر متوفی والغیر
اینک باانجام تشریفات مقدماتی،درخواســت مزبوررایک نوبت 
آگهی مینمایدتاهرکسی اعتراضی داردیاوصیتنامه ای ازمتوفی 
نزداومیباشدازتاریخ نشــراین 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/الف11221۸1۸

خانم جمیله نجفی حســن ابادی فرزند رمضان  دارای شــماره 
شناســنامه   5۴۱۹۶۲۸۷۸۳و بشرح دادخواســت مطروحه به 
کالسه پرونده ۴5/۱۴۰۰ این شورا درخواست گواهی حصروراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد صادقی فرزند رضا 
به شــماره شناســنامه  ۱۱۱۳۹5۶۹۱ درتاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 
دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفتــه و ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصراســت به ردیف های جدول ذیل :)۱( مرتضی 
صادقــی ش م ۱۱۰۰۱۲۰۲۰۳)۲(  مجتبــی صادقــی ش م 
۱۱۰۰۲۴۱۷۹5)۳( محمود  صادقی ش م ۱۱۰۰۲۸۶۷۷۲)۴( 
زهره  صادقی ش م ۱۱۰۰۰۴۸۸۲۰همگی فرزندان متوفی و )5(  
جمیله نجفی حسن ابادی فرزند رمضان ش م 5۴۱۹۶۲۸۷۸۳ 

همسر متوفی والغیر 
اینک باانجام تشریفات مقدماتی،درخواســت مزبوررایک نوبت 
آگهی مینمایدتاهرکسی اعتراضی داردیاوصیتنامه ای ازمتوفی 
نزداومیباشدازتاریخ نشــراین آگهی ظرف مدت یک ماه به این 

شوراتقدیم نماید،درغیراینصورت گواهی صادرخواهدشد .
احمدرضاعلیرضایی

رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان مبارکه/م
۵-رونوشت آگهی حصروراثت /م/الف1121793

 اقای اصغر شــفیع زاده خولنجانی  فرزند رحمــت علی  دارای 
شماره شناسنامه  ۱۱۷۰۶۰۳۲۴۶ بشرح دادخواست مطروحه به 
کالسه پرونده ۴۳/۱۴۰۰ این شورا درخواست گواهی حصروراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان  رحمت علی شفیع زاده 
خولنجانی  فرزند مصطفی به شماره شناسنامه  5۴۱۹۲۸۹۸۷۳ 
درتاریخ  ۹۹/۱۲/۲5دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به ردیف های جدول ذیل 
:)۱( شکراله شفیع زاده خولنجانی  ش م 5۴۱۱۲۸۴۶۲۲۹۰۸)۲( 
رمضانعلی  شــفیع زاده خولنجانــی  ش م 5۴۱۹5۹۷۷۰5)۳( 
مصطفی شفیع زاده خولنجانی  ش م 5۴۱۹۱۶۴۴۱۸)۴(  محمد 
شفیع زاده خولنجانی  ش م 5۴۱۹۸۰5۰۰۶)5(  صدیقه  شفیع 
زاده خولنجانــی  ش م 5۴۱۹5۸۸۷۹۰)۶(  بتول  شــفیع زاده 
خولنجانی  ش م 5۴۱۹5۴۷۲۹5)۷( اصغر شفیع زاده خولنجانی  
ش م ۱۱۷۰۶۰۳۲۴۶همگی فرزندان متوفی و)۸(  عفت خویی 

فرزند یحیی ش م 5۴۱۹۳۲۷۶۶۱ همسر متوفی والغیر
اینک باانجام تشریفات مقدماتی،درخواســت مزبوررایک نوبت 
آگهی مینمایدتاهرکسی اعتراضی داردیاوصیتنامه ای ازمتوفی 
نزداومیباشدازتاریخ نشــراین آگهی ظرف مدت یک ماه به این 

شوراتقدیم نماید،درغیراینصورت گواهی صادرخواهدشد .

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

۶ - رونوشت آگهی حصروراثت /م/الف1121790
  اقای عبدالرضا بهرامی قهنویه ئی فرزند محمد علی دارای شماره 
شناســنامه  5۲۷۹۴۹۳۷۲۴ بشــرح دادخواســت مطروحه به 
کالسه پرونده ۳۹/۱۴۰۰این شورا درخواست گواهی حصروراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان حبیبــه ولی قهنویه  
فرزند علی بــه شــماره شناســنامه  5۴۱۸۹۶۳5۷۳درتاریخ 
۹۸/۱۱/۱۲ دراقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته و ورثه 
حین الفــوت آن مرحوم منحصراســت به ردیف هــای جدول 
ذیل :)۱( غالمرضا بهرامی قهنویــه  ش م )5۲۷۹۸۲۳۱۸۱۲( 
منوچهر  بهرامــی قهنویه  ش م 5۲۷۹۴۴۲۱5۱)۳( اســمعیل  
بهرامــی قهنویــه  ش م 5۲۷۹۴۸۸۳۶۴)۴(  عبدالرضا بهرامی 
قهنویــه ئــی ش م 5۲۷۹۴۹۳۷۲۴)5(  ابراهیــم  بهرامــی 
قهنویــه ئــی ش م 5۲۷۹5۰۰5۸5)۶( حمیــد رضــا بهرامی 
قهنویه ئــی ش م  ۳۱5۲۷۹5۰۸۷)۷( ناهیــد بهرامی قهنویه 
ئــی ش م 5۲۷۹۴۷۲۲۶۳)۸( شــکوفه  بهرامــی قهنویــه ئی 
ش م 5۲۷۹۶۶۴۴۰5)۹( منیجــه بهرامــی قهنویــه ئی ش م 

5۲۷۹۴۸۱۴۸۳همگی فرزندان محمد علی و متوفی والغیر
اینک باانجام تشریفات مقدماتی،درخواســت مزبوررایک نوبت 
آگهی مینمایدتاهرکسی اعتراضی داردیاوصیتنامه ای ازمتوفی 
نزداومیباشدازتاریخ نشــراین آگهی ظرف مدت یک ماه به این 

شوراتقدیم نماید،درغیراینصورت گواهی صادرخواهدشد .
احمدرضاعلیرضایی

رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان مبارکه
7 -رونوشت آگهی حصروراثت /م/الف1121۸04

 خانم پرســتو بهرامی فرزند ابراهیم دارای شــماره شناســنامه   
5۴۱۹۷۸۲۴۳۱بشــرح دادخواســت مطروحه به کالسه پرونده 
۳5/۱۴۰۰این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان  ابراهیم بهرامی فرزند یداله به شماره 
شناســنامه  5۴۱۹۲۷۹۱۸5 درتاریــخ  ۹۹/۱۲/۱۳دراقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگــی گفته و ورثه حین الفــوت آن مرحوم 
منحصراســت به ردیف های جدول ذیل :)۱( شاپور بهرامی ش م 
5۴۱۸۹۶5۷۰۰)۲(  ســهراب بهرامی ش م  5۴۱۹۶۴۱۲۸۳)۳( 
محمد بهرامــی ش م  5۴۱۹۷۰۸۷۱۱)۴( پرویــن  بهرامی ش م 
5۴۱۹۷۰۸۷۱۱ )5(  پرستو  بهرامی ش م  5۴۱۹۷۸۲۴۳۱همگی 
فرزنــدان متوفــی و  )۶(  همــا بهرامــی فرزنــد حیــدر ش م 

5۴۱۹۳۶55۷۱ همسر متوفی والغیر
اینک باانجام تشریفات مقدماتی،درخواســت مزبوررایک نوبت 
آگهی مینمایدتاهرکسی اعتراضی داردیاوصیتنامه ای ازمتوفی 
نزداومیباشدازتاریخ نشــراین آگهی ظرف مدت یک ماه به این 

شوراتقدیم نماید،درغیراینصورت گواهی صادرخواهدشد .
احمدرضاعلیرضایی

رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان مبارکه/م
۸-رونوشت آگهی حصروراثت /م/الف1121۸۶۸

  اقای نــادر صالحی فرزند حســن دارای شــماره شناســنامه  
5۴۱۹۱۲۱۸۱۶ بشرح دادخواســت مطروحه به کالسه پرونده 
۴۲/۱۴۰۰ این شــورا درخواســت گواهــی حصروراثت نموده 

و چنیــن توضیح داده که شــادروان حســن صالحــی مبارکه 
فرزند باقر بــه شــماره شناســنامه  5۴۱۹۰۶۶۰۲5 درتاریخ  
۱۴۰۰/۱/۱۱دراقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته و ورثه 
حین الفــوت آن مرحوم منحصراســت به ردیف هــای جدول 
ذیل :)۱( نادر صالحی مبارکــه ش م 5۴۱۹۱۲۱۸۱۶)۲( ناصر 
صالحــی مبارکــه ش م 5۴۱۹۱۴۰۴۴۶)۳(  مهنــاز صالحی 
مبارکــه ش م 5۴۱۹۱۲۹۹۰۶)۴( صدیقه صالحی مبارکه ش م 
5۴۱۹۱۶۲۱۸۰همگی فرزندان متوفی و )5(  معصومه ایرانپور 

مبارکه فرزند      ش م 5۴۱۹۰۷۷۹۷۳ همسر متوفی والغیر  
اینک باانجام تشریفات مقدماتی،درخواســت مزبوررایک نوبت 
آگهی مینمایدتاهرکسی اعتراضی داردیاوصیتنامه ای ازمتوفی 
نزداومیباشدازتاریخ نشــراین آگهی ظرف مدت یک ماه به این 

شوراتقدیم نماید،درغیراینصورت گواهی صادرخواهدشد .
احمدرضاعلیرضایی

رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان مبارکه/م
9-رونوشت آگهی حصروراثت /م/الف1122۶0۶

 اقای اســداله صادقی دهنــوی فرزند نعمت اله  دارای شــماره 
شناســنامه  5۴۱۹5۱۱۳۸۱ بشــرح دادخواســت مطروحه به 
کالسه پرونده ۴۸/۱۴۰۰ این شورا درخواست گواهی حصروراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان اعمت اله صادقی دهنوی 
فرزند اسداله به شــماره شناســنامه 5۴۱۹۲5۸۰۲۱  درتاریخ  
۹۹/۱۲/۱۶دراقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته و ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصراســت به ردیف های جدول ذیل 
:)۱( اسداله صادقی دهنوی ش م 5۴۱۹5۱۱۳۸۱)۲( علی اکبر 
صادقی دهنوی ش م 5۴۱۹۶۰۳۳۴۹)۳( ســجاد  صادقی ش م 
5۴۱۹۱۸5۲۳۷)۴( ماه بیگم  صادقی  ش م 5۴۱۹5۳۶۸۶۲)5( 
بنفشــه صادقی  ش م  ۱۲۸۹۳۹۸۸۶۰)۶(   منیژه صادقی ش م 
5۴۱۹۴۷5۹۲۰)۷(  اعظم صادقــی ش م 5۴۱۸۸۲۷۷۴۱)۸(  
ســکینه  صادقــی دهنــوی ش م 5۴۱۶۶۹۹۳۱۱همگــی 
فرزنــدان متوفــی و )۹( محتــرم نکویی فرزند حســین ش م 

5۴۱۹۳۲۶۰۴۳همسر متوفی والغیر
اینک باانجام تشریفات مقدماتی،درخواســت مزبوررایک نوبت 
آگهی مینمایدتاهرکسی اعتراضی داردیاوصیتنامه ای ازمتوفی 
نزداومیباشدازتاریخ نشــراین آگهی ظرف مدت یک ماه به این 

شوراتقدیم نماید،درغیراینصورت گواهی صادرخواهدشد .
احمدرضاعلیرضایی

رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان مبارکه/م
10-رونوشت آگهی حصروراثت /م/الف112279۸

  خانم گوهر بربریان فرزند مراد علی دارای شــماره شناســنامه   
5۴۱۹۳5۸۸۷5بشرح دادخواســت مطروحه به کالسه پرونده 
5۲/۱۴۰۰این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان ناغد علی بربریان فرزند ســلطانعلی 
به شماره شناســنامه  5۴۱۹۳۲۱۸۲۳درتاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۶ 
دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفتــه و ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصراســت به ردیف های جدول ذیل :)۱(محمد 
رضا  بربریــان ش م 5۴۱۸۹۳5۷۷۱)۲( تــورج  بربریان ش م 
5۴۱۹۷۳۳۱۱۰)۳( مجتبی بربریان ش م 5۴۱۹۸۳۷۶۴۱)۴( 
مرجان  بربریــان ش م 5۴۱۸۹۳۶۶۴۶)5(  مرضیه بربریان ش 

م 5۴۱۹۷۷۱55۱)۶(  لیال  بربریــان ش م 5۴۱۹۹۴۶۹۹۸)۷(  
فریده بربریان ش م ۱۱۹۰۰۲۹۸۱۲)۸(  ســمیره  بربریان ش م 
5۴۱۰۰۲۲۷۲۶همگی فرزندان متوفی و )۹( گوهر بربریان فرزند  

مراد علی ش م 5۴۱۹۳5۸۸۷5 همسر متوفی و الغیر 
اینک باانجام تشریفات مقدماتی،درخواســت مزبوررایک نوبت 
آگهی مینمایدتاهرکسی اعتراضی داردیاوصیتنامه ای ازمتوفی 
نزداومیباشدازتاریخ نشــراین آگهی ظرف مدت یک ماه به این 

شوراتقدیم نماید،درغیراینصورت گواهی صادرخواهدشد .
احمدرضاعلیرضایی

رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان مبارکه/م
11-رونوشت آگهی حصروراثت /م/الف11229۶۵

  اقای ایرج امیر خانی سرارودی فرزند رضا دارای شماره شناسنامه  
5۴۱۹۹۳۳۹۱ بشــرح دادخواســت مطروحه به کالســه پرونده 
۳۸/۱۴۰۰این شــورا درخواســت گواهــی حصروراثــت نموده 
و چنین توضیح داده کــه شــادروان  رضا امیر خانی ســرارودی 
فرزند محمد  بــه شــماره شناســنامه   5۴۱۹۴۷۱۷۳۶درتاریخ 
۱۳۹۹/۹/۲۹ دراقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته و ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصراســت به ردیف هــای جدول ذیل 
:)۱( مهدی  امیر خانی ســرارودی ش م 5۴۱۸۸۷۰۱۰۶)۲( روح 
اله  امیر خانی سرارودی ش م 5۴۱۹۷۶۴۸۴۹)۳(ایرج  امیر خانی 
ســرارودی ش م 5۴۱۹۹۳۳۹۱)۴(  فرشــته امیر خانی سرارودی 
ش م 5۴۱۸۸۶۹۳۶۱)5(  فاطمــه امیــر خانی ســرارودی ش م 
۱۱۶۰۰۲۳۶۴۶همگی فرزندان متوفــی و )۶(  حبیبه  امیر خانی 
سرارودی  فرزند  صفرعلی ش م5۴۱۹۴۲۸۱5۶همسر متوفی والغیر
اینک باانجام تشریفات مقدماتی،درخواســت مزبوررایک نوبت 
آگهی مینمایدتاهرکسی اعتراضی داردیاوصیتنامه ای ازمتوفی 
نزداومیباشدازتاریخ نشــراین آگهی ظرف مدت یک ماه به این 

شوراتقدیم نماید،درغیراینصورت گواهی صادرخواهدشد .
احمدرضاعلیرضایی

رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان مبارکه
12-رونوشت آگهی حصروراثت /م/الف1123۵09

آقای  جواد یزدان فرد فرزند علی یار دارای شماره شناسنامه  5۴۱۰۰۳۲۸۸۸ 
بشرح دادخواست مطروحه به کالسه پرونده ۱۴۰۰ / ۴۴این شورا درخواست 
گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  زهرا پور احمد 
فرزند قدمعلی   به شماره شناسنامه   5۴۱۹5۴۹5۲۲درتاریخ ۹۹/۱۲/۲۸ 
دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصراست به ردیف های جدول ذیل :)۱( جواد یزدان فرد  فرزند علیار ش م 
5۴۱۰۰۳۲۸۸۸)۲( حسین یزدان فرد   فرزند علی یار ش م 5۴۱۰۰۶۳۹۶۱  
)۳( فاطمه یزدان فرد  فرزند علی یار ش م 5۴۱۹۱۸۱۷۶۲)۴( خدیجه  یزدان 
فرد فرزند علی یار ش م 5۴۱۹۸۰۰۱5۲)5(  مرضیه  یزدان فرد فرزند علیار 
ش م 5۴۱۹۸۹5۶۲5)۶( سمیه یزدان فرد ش م 5۴۱۹۸۹۶۱۸۴فرزند  

علیار وهمگی فرزندان  متوفی و  ال غیر
اینک باانجام تشریفات مقدماتی،درخواســت مزبوررایک نوبت 
آگهی مینمایدتاهرکسی اعتراضی داردیاوصیتنامه ای ازمتوفی 
نزداومیباشدازتاریخ نشــراین آگهی ظرف مدت یک ماه به این 

شوراتقدیم نماید،درغیراینصورت گواهی صادرخواهدشد .
احمدرضاعلیرضایی  - رئیس شــعبه اول حقوقی شــورای حل 

اختالف شهرستان مبارکه/م

تفاهم نامــه همکاری بین شــهرداری اصفهان 
و ســازمان جهاد کشاورزی اســتان به منظور 
حمایت از ایجاد و توسعه کسب و کارهای دانش 

بنیان امضا شد. 
به گزارش اداره ارتباطات رســانه ای شهرداری 
اصفهان، آیین تبادل تفاهم نامه همکاری بین 
شهرداری اصفهان و ســازمان جهاد کشاورزی 
استان اصفهان به منظور فراهم آوردن فرصتی 
مناسب برای صاحبان ایده های نوآورانه و دانش 

آموختگان دانشگاهی انجام شد.  
  یكی از نقاط تمرکز برنامه اصفهان 140۵ 

کاهش آالینده ها است 
معاون برنامه  ریزی و توســعه ســرمایه انسانی 
شــهرداری اصفهان در این جلسه با بیان اینکه 
این تفاهم نامه می تواند باب جدیدی را در حوزه 
محیط زیست شهر اصفهان باز کند، اظهار کرد: 
در برنامه اصفهان ۱۴۰5 یکــی از نقاط تمرکز، 
کاهش آالینده ها اســت، در این موضوع به جز 
بحث حمل و نقل یکی از مهمترین اقداماتی که 
باید انجام شود در حوزه های پسماند، فضای سبز 
و مشاغل مزاحم شهری است که این سه حوزه 
توسط معاونت خدمات شهری مدیریت می شود.

علیرضا صادقیان تصریح کرد: ســازمان جهاد 
کشاورزی استان یکی از متولیان موثر در حوزه 
محیط زیست شهر اســت؛ بنابراین تبادل این 
تفاهم نامــه در جذب تمام عالقــه مندانی که 
درصدد هســتند با نگاه علمی اتفاقات موثری 
در محیط زیست شــهر رقم بزنند، بسیار مفید 

خواهد بود. 
  استفاده از ظرفیت  های علمی مرکز 

رشد کشاورزی اصفهان
معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان نیز در 
ادامه این جلسه با بیان اینکه استفاده از ظرفیت 
 های علمی و به روز مرکــز آموزش و تحقیقات 
کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان همواره مورد 
تاکید مدیریت شهری اســت، اظهار کرد: یکی 
از اقداماتی کــه منجر به بهبــود فرآیند کیفی 
کار در بخش خدمات شــهری می  شود، دانش 
و تکنولوژی در اختیار مرکــز تحقیقات جهاد 

کشاورزی است.  
حسین امیری با بیان اینکه توسعه فعالیت های 
زیســت محیطی و کاهش آالینده ها در برنامه 
اصفهــان ۱۴۰5 مــورد توجه اســت، گفت: 
شهرداری می  تواند از ظرفیت  های علمی مرکز 

رشد کشاورزی اصفهان استفاده کند؛ به عنوان 
مثال در سازمان مدیریت پسماند، کیفیت کود 
تولیدی حاصل از پسماندها را بهبود ببخشد تا 

آالیندگی  های زیست محیطی کاهش یابد.
وی افــزود: همچنین اســتفاده از دانش مرکز 
آموزش و تحقیقات کشاورزی می  تواند با توجه 
به تنوع محصوالت توزیعی در بازارهای روز کوثر 

تاثیرگذار باشد.  
امیری با بیان اینکه تبــادل این تفاهم  نامه می 
تواند به رفع موانع و مشکالت سطح شهر منجر 
شود، افزود: همچنین این تفاهم نامه می تواند در 
توسعه فضای سبز، کاشت انواع گل و درختان، 
نحوه آبیاری  ها، سمپاشی و کوددهی، شناخت 
بیماری  های درختان و نحوه برخورد با آفت  ها 

کمک کند. 
  پیوند منابع ســازمان ها با مدیریت 

شهری برای اداره بهتر شهر
مدیر پژوهــش، خالقیــت و فناوری های نوین 
شــهرداری اصفهان در ادامه این جلسه با بیان 
اینکه امروز زمانه مدیریت و استفاده از تکنولوژی 
پیشــرفته در شهر اســت، اظهار کرد: چاره ای 
نداریم با توجه به رشد شــتابان علم از این فن 
آوری های نوین به منظــور کاهش هزینه ها و 
رضایتمندی بیشتر شــهروندان در اداره شهر 

استفاده کنیم.
مرتضی نصوحی تصریح کرد: الزم است سازمان 
های مختلف در شــهر اصفهان منابع خود را با 
مدیریت شــهری پیوند داده تا بتوانیم گام های 

بزرگ برای شهر برداریم. 
وی با بیان اینکه مجموعه مرکز تحقیقات جهاد 
کشاورزی اصفهان دارای امکانات خوب بوده و 
برخوردار از هیات علمی توانمند است، ادامه داد: 
این مجموعه با همکاری و تعامل با شهرک علمی 
تحقیقاتی تجربه راه اندازی مرکز رشد اختصاصی 
در حوزه مسائل کشاورزی و مسائل مرتبط با آن 

داشته است.
مدیر پژوهــش، خالقیــت و فناوری های نوین 
شــهرداری اصفهان اضافه کرد: با مجموعه ای 
از جوانان فارغ التحصیل مواجه هستیم که اگر 
فضای کاری خوبی برای آنها فراهم شــود می 
توانند موضوعات مختلف را در دستور کار خود 

قرار داده و آن را به نتیجه برسانند.   
وی با بیان اینکه مرکز رشــد جهاد کشاورزی 
آمادگی خود را برای در اختیار قرار دادن تجارب 
خود اعالم کرده است، گفت: از سوی دیگر شرکت  
های دانش بنیان باید بخشــی از اقدامات را به 
کاربســت اصلی و اهداف مدنظر خود برسانند، 
همچنین شــهرداری می  تواند نیازهای اصلی 
خود در حــوزه خدمات شــهری را با همکاری 
و تعامل با شــرکت  های دانــش بنیان برطرف 
سازد که از جمله آنها می  توان به حوزه مدیریت 
پسماند، بازیافت، جمع آوری هوشمند پسماندها، 
تفکیک پســماندها، ارتقا کیفیت کود تولیدی، 
آبیاری هوشمند فضاهای سبز شهری، استفاده 
از گونه  های مقاوم به شــرایط کم آبی، بام سبز 

و… اشاره کرد.

نصوحی گفت: همچنیــن در بخش محصوالت 
سالمت محور در ســازمان میادین و بازارهای 
کوثر با امضا تفاهم نامه می  تــوان نتایج خوبی 

حاصل کرد.
نصوحی تاکید کرد: تبادل تفاهم نامه همکاری 
بین شهرداری اصفهان و سازمان جهاد کشاورزی 
سر منشا اقدامات و تحوالت خوب و بهره  مندی 

از نتایج فعالیت شرکت  های دانش بنیان است.
* نیاز امروز کشور حرکت بر محور دانایی است 

مدیــر مرکز آمــوزش و تحقیقات کشــاورزی 
اســتان اصفهــان در ادامه این جلســه با بیان 
اینکه مســیر پیشرفت کشــور از شرکت های 
دانش بنیان و ایده های فــن آورانه می گذرد، 
اظهار کــرد: بنابرایــن الزم اســت حمایت و 
پشــتیبانی های الزم در مجموعه های دولتی 
 که دارای امکانات هســتند از این شرکت ها به 

عمل بیاید.  
علی اصغر شهابی نیاز امروز کشور را حرکت بر 
محور دانایی ذکر کرد و افزود: این مسیر به جز به 
کارگیری و استفاده از دانش و فن آوری های نوین 

در عرصه های مختلف کاری، میسر نمی شود. 
وی اضافــه کــرد: مجموعه مرکــز تحقیقات 
جهاد کشــاورزی و منابع طبیعی احساس کرد 
کمبودهایی در اســتان در زمینــه های مراکز 
رشــد تخصصی وجود دارد، بــه همین منظور 
مجموعه علمــی تخصصی مرکز رشــد مراکز 
کشــاورزی و منابع طبیعی و محیط زیســت 
در شــهرک علمــی تحقیقاتــی اصفهــان 
تاسیس شد و چندین سال اســت که در حال 
فعالیت اســت که با اســتقبال خوب جوانان و 
 کســانی که دارای ایده های خالقانه هســتند 
مواجه شــد. مدیر مرکز آمــوزش و تحقیقات 
کشاورزی استان اصفهان با بیان اینکه مجموعه 
مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی و منابع طبیعی 
دارای ۴۰ شــرکت، ۸۰ نفر عضو هیات علمی و 
۱۳۰ نفر محقق اســت، ادامه داد: این ظرفیت 
عظیم می تواند امکانات و پشــتیبانی خوبی از 

جوانان دارای ایده های خالقانه داشته باشد. 
وی تاکید کرد: در حوزه خدمات شهری نیاز است 
دانش جدید و ایده های خالقانه را به منصه ظهور 
برسانیم و آنها را در مدیریت شهری به کار گیریم.

شــهابی گفــت: امیــدوارم در قالــب ایــن 
 تفاهــم نامــه بتوانیم تمــام اهداف خــود را 

محقق کنیم.

 انعقاد تفاهم نامه همکاری شهرداری اصفهان و سازمان 
جهاد کشاورزی به منظور حمایت از کسب و کارهای دانش بنیان

نگران پیامک  جریمه رانندگی 
در محل هایی که حضور 

نداشته اید، نباشید
رئیس پلیـس راهنمایی و رانندگی اسـتان 
اصفهـان نسـبت بـه عـدم نگرانـی مالکین 
وسـایل نقیلـه از پیامک هـای ارسـالی 
اعمـال جریمـه در محل هایـی کـه حضور 

نداشـته اند خبـر داد.
بـه گـزارش خبرگـزاری فـارس از اصفهان 
به نقل از پایـگاه خبری پلیـس، محمدرضا 
محمـدی بیان داشـت: ارسـال پیامک های 
اولیـه بـرای مالکیـن در جرائـم رانندگـی 
دوربیـن تحـت عنـوان »ثبـت بررسـی« 
منوط به بررسـی و ثبت نهایـی اپراتورهای 
پلیـس، پـس از تطبیـق و همخوانـی رنگ، 

مـدل و اصالـت وسـیله نقیله اسـت.
رئیس پلیس راهور اسـتان اصفهـان افزود: 
در صورت عـدم همخوانی و حضور وسـیله 
نقلیـه در محـل وقـوع تخلـف، هیچ گونـه 
جریمـه ای صـادر نخواهـد شـد، بنابرایـن 

مالکین نگـران نباشـند.
وی در پایان گفت: خط قرمز پلیس دسـت 
بـردن در ارقام پالک اسـت و سـخت ترین 

مجازات هـا در انتظار مجرمین اسـت.

حاجی  رحیمیان مدیرکل ستاد 
اجرایی فرمان امام استان 

اصفهان شد
با حکـم رئیس سـتاد اجرایـی فرمـان امام 
)ره(، مدیر کل سـتاد اجرایی فرمان امام در 

اسـتان اصفهان منصوب شـد.
به گـزارش خبرگـزاری فـارس از اصفهان، 
با حکم محمد مخبـر رئیس سـتاد اجرایی 
فرمـان امـا)ره(، تـورج حاجی رحیمیان به 
عنوان مدیـرکل سـتاد اجرایی فرمـان امام 

)ره( در اسـتان اصفهـان منصوب شـد.
وی مدیـرکل ثبت احـوال اسـتان اصفهان، 
مدیـرکل نظـارت و بازرسـی منطقـه ۴ 
دانشـگاه آزاد کشور ) اسـتان های اصفهان، 
چهارمحـال بختیـاری و یـزد( و مدیـر امور 
فرهنگـی پرورشـی، مدیـرکل مطالعـات 
و نیازسـنجی آموزشـی و جانشـین مدیـر 
بازرسـی در دانشـگاه صنعتی مالک اشتر از 

جملـه سـوابق کاری وی بـوده اسـت.
به گـزارش فـارس، پیـش از ایـن ابوالفضل 
خروطـی عهـده دار ایـن مسـؤولیت بـوده 

اسـت.

خبر ویژه

 تولید بیش از 8۰۰ هزار تن 
محصول گاززدایی در سال 

۱399
محمدعلــی شــفیعی، رئیس گــروه فنی 
فوالدســازی و ریخته گری مداوم با اعالم این 
خبر افــزود:  در ســال ۱۳۹۹ مجموعا بیش 
از ۸۱۳ هزار تن محصــول گاززدایی مطابق 
سفارش تولید شده که نســبت به سال قبل 
رشد بیش از ۷5 درصدی را برای فوالد مبارکه 

رقم زد. 
وی خاطرنشــان کرد: در ماه های خرداد ، آذر 
و اسفندماه سال ۱۳۹۹ بیشترین رکوردهای 
تولید به ثبت رسید و در این میان، رکورد تولید 
اســفندماه به میزان ۷۹.۷ هزار تن بیشترین 

رشد تولید بوده است.
وی با یــادآوری اینکه تولید ســال ۹۹ واحد 
گاززدایی بیشترین میزان تولید ساالنه از زمان 
راه اندازی تاکنون بوده است، گفت:  گرید های 
گاز زدایی کیفیت های ویژه ای هستند که در 
دسته های مقاوم به خوردگی های سولفیدی، 
تنشــی و با انعطاف باال قــرار می گیرند و در 
خطوط لوله نفت و گاز و ورق های بدنه خودرو و 

کشش عمیق استفاده می شوند.

روابط عمومی شرکت  های 
وابسته به فوالد مبارکه باید در 

سیاست های اطالع رسانی با 
این شرکت هماهنگ باشند

مدیرعامل فوالد مبارکــه در آغازین روزهای 
ســال جدید با مدیران عامل شرکت های زیر 
مجموعه گروه فوالد مبارکه به صورت ویدئو 

کنفرانس دیدار و گفت و گو کرد.
حمیدرضا عظیمیــان در این دیــدار درباره 
هلدینگ مالی شــرکت فوالد مبارکه گفت: 
تاســیس و فعالیت این هلدینگ کار بزرگی 
است. ما به دســتاوردهای این هلدینگ برای 
شرکت فوالد مبارکه، تامین مالی شرکت های 
گروه و در نهایت کشور دل بسته ایم. امیدواریم 
بتوانیم چنین بازوی توانمندی را در دو سال 

آینده ایجاد کنیم.
وی همچنین با تاکید بر متمرکز و یکپارچه 
بودن دو مقوله »روابط عمومی و اطالع رسانی« 
و »حراست« در گروه فوالد مبارکه اظهار کرد: 
روابط عمومی شــرکت  های وابسته به فوالد 
مبارکه باید در سیاست های کلی اطالع رسانی 

با این شرکت هماهنگ باشند.

خبر
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شهردار مبارکه در جلسه کمیته اجرایی اعالم کرد؛

اولویت شهرداری در سال ۱۴۰۰ تکمیل پروژه های نیمه تمام است
مهندس سید محسن هاشمی، شهردار مبارکه در جلسه کمیته 
اجرایی که با حضور مسئولین مدیریت شهری برگزار گردید، ضمن 
تشریح چشــم انداز کاری این مجموعه در سال جدید، بر همت 
مضاعف و جهادی تمامی بخش های شهرداری در ارائه خدمات 
مطلوب به شهروندان و تکمیل پروژه های نیمه تمام شهرداری در 

سال جاری تأکید نمود.
به گزارش  پایگاه خبری مبارکه نیوز، مهندس ســید محســن 
هاشمی، شهردار مبارکه در جلســه کمیته اجرایی که با حضور 
مسئولین مدیریت شــهری برگزار گردید، ضمن تشریح چشم 
انداز کاری شهرداری در سال جدید، بر همت مضاعف و جهادی 
مســئولین و بهره گیری از توان حداکثــری تمامی بخش های 
شهرداری در ارائه خدمات مطلوب به شهروندان و تکمیل پروژه 

های نیمه تمام شهرداری تأکید نمود.
وی ضمن تقدیر و تشکر از تالش مجموعه شهرداری برای تحقق 
۹۰ درصدی بودجه سال ۹۹ شــهرداری، افزود: در سال گذشته 
علیرغم مشکالت اقتصادی ، مسئولین و تمامی نیروهای مجموعه 
با درایت و استفاده از تجربیات در چهارچوب قانون موجب عبور 
از این بحــران درآمدی شــدند و بحمداهلل پــروژه های خوب و 
 متعددی به بهره برداری رســید و پروژه های دیگری نیز کلنگ

 زنی شد.
مهندس هاشمی ضمن تشریح چشم انداز کاری مجموعه مدیریت 
شهری در سال جدید، تصریح کرد: تحقق اهداف مدنظر در گرو 
همت مضاعف و جهادی تمامی عوامل مجموعه مدیریت شهری 
در ارائه خدمات مطلوب به شهروندان در اموراتی از قبیل تکمیل 
پروژه های عمرانی نیمه تمام، اصالح و ســاماندهی معابر، شبکه 
هدایت آب های سطحی، رســیدگی مضاعف به مبلمان و فضای 

سبز شهری و... است.
شهردار مبارکه خاطرنشان کرد: از مهمترین چشم انداز هایی که 
در سال جدید، در راستای تســهیل امور جاری و خدمت رسانی 
بیشتر به شهروندان باید به آن برســیم، اجرای یک گام دیگر در 
راستای توسعه مدیریت شهری الکترونیک است، به گونه ای که 
شهروندان عزیز بتوانند به شکل غیرحضوری یکسری از خدمات 

را دریافت نمایند.
مهندس هاشمی در پایان با اشاره به لزوم برگزاری هر چه باشکوه 
تر انتخابات ریاســت جمهوری و شورای اســالمی شهر گفت: 
استفاده از امکانات شــهرداری برای هیچ نامزد انتخاباتی توجیه 
شرعی و قانونی ندارد و مجموعه مدیریت شهری تمامی امکانات 
 و توان اجرایی را در راســتای برگزاری انتخابات سالم و پرشور به

 کار خواهد گرفت.

گزارشی از عملکرد واحد امانی شهرداری مبارکه در سال 1399

اجرای بیش از 3۵۰  عملیات رفع نواقص 
و ایرادات معابر و اماکن عمومی

واحد امانی معاونت خدمات شهری شهرداری مبارکه 
سال گذشــته در قالب بیش از ۳5۰ عملیات اقدام به 
ساماندهی و رفع نواقص و ایرادات معابر و اماکن عمومی 

سطح شهر نموده است. 
به گزارش  پایگاه خبری مبارکه نیوز، در بین واحدهای 
مختلف حوزه خدمات شهری، عملکرد واحد امانی نقش 
ویژه ای بر عهده دارد. این واحد دارای سه زیرمجموعه 
تعمیرات و نگهداری ، نقاشــی ، جوشکاری است که 

هرکدام شرح وظایفی خاص هستند.
این واحد که مســئولیت ســاماندهی و رفع نواقص و 
ایرادات جزئی معابر و اماکن عمومی ســطح شهر را بر 
عهده دارد، در سال گذشته اقدامات متعددی را اجرایی 
نموده است؛ اقداماتی که شاید هر کدامشان در نگاه اول 
جزئی به نظر آیند، اما از دید شــهروندان بسیار مهم و 

ارزشمند هستند.
واحد امانی شهرداری با توجه به وظیفه اصلی آن یعنی 
تأمین امنیت عمرانی برای شــهر به ایــن نام خوانده 
می شود. تعمیر و نگهداری تأسیسات، تجهیزات و ابنیه 
از اهمیت بیشتری نسبت به احداث آن ها برخوردار است 
و این واحد انجام کلیه عملیــات نگهداری و تعمیرات 
مربوط به موارد عمرانی سطح شهر را در دستور کار خود 
دارد و بعد از اجرای پروژه های خرد و کالن شهری به رفع 
نواقص جزئی و البته مهم و حساس می پردازد.از دیگر 

محورهای مهم فعالیت این واحد می توان به تسهیل 
در امورات یادشده و صرفه جویی در زمان و منابع مالی 

اشاره نمود.
رفع ایــرادات معابر همــواره یکــی از مطالبات مهم 
شهروندان محترم اســت که در این راستا ۱۰۰ مورد 
بتون ریزی، ۲۰۰ مورد ترمیم و اصالح جداول شکسته، 
۲۰مــورد ترمیم چاله های نشســت کــرده در فصل 
بارندگی و همچنین 5۰ مورد ترمیم پل های بتنی در 
دستور کار  واحد امانی شهرداری مبارکه در  سال ۱۳۹۹ 

قرار داشته است.
واحد امانی طی یک سال گذشــته بیش از ۴۰۰ مورد 
ساخت، اجرا و نصب انواع تابلوها و تجهیزات ترافیکی 
را به ثبت رســانده و در بخش تولید سازه های بتنی و 
فلزی مانند کانیو، دال بتنی، پــل و انواع دریچه نیز به 
آمار ۱5۰۰  مورد رسیده اســت. همچنین در همین 
مدت بیش از ۱۱۰۰  مورد نیز خدماتی مانند برشکاری، 
جوشکاری، اجرای تعمیرات و ساخت قطعات موردنیاز 

را انجام داده است.
بر اســاس این گزارش، در فعالیت هایی عمرانی مانند 
گودبرداری، زیرسازی، شفته ریزی، دیوارچینی، پالستر 
زنی، گچ کشی، اجرای بلوک فرش به همراه رنگ آمیزی 
ادوات فلزی و چوبی و نقاشی ساختمان نیز درمجموع 

نزدیک به ۳5۰۰ هزار مترمربع 

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

مسعود حسینی مبارکه 
تلفن:0313۶2142۶۶ 

نمابر : 031۵2412۵۵9  
پیامگیر : 031۵2410۶9۶ 

سازمان آگهی ها و امور مشترکین : 031۵241749۸ 
نشانی :  اصفهان /خیابان پروین / مجتمع مطبوعاتی اصفهان/ 

طبقه دوم / واحد 1۶  
نشانی پستی : اصفهان / صندوق پستی  3۶۶- ۸4۸1۵

چاپ : شاخه سبز 
Email :mire_zaman@yahoo.com

مطالب چاپ شده در هفته نامه لزوما بیانگر دیدگاههای نشریه نیست 
صندوق پستی هفته نامه : 3۶۶-۸4۸1۵ 

دفتر مبارکه: خیابان طالقانی / پالک ۵4

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 مكر و فریب گشته، برگ  های درخت زندگی به زردی گراییده و از به بار نشستن آن قطع امید شده بود.
 »نهج البالغه، خطبه ۸9«


