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آغاز فرایند دمش هوای گرم به
کوره بلند شماره یک ذوب آهن

متخصصان ذوب آهن اصفهان توانایی ساخت و راه اندازی کوره
بلند را دارند.
آیین آغــاز فرایند دمش هوای گرم به کوره بلند شــماره یک با
حضور مهرداد توالئیان معاون بهره برداری  ،محمد جعفر صالحی
معــاون خرید ،کاظم تدین مدیر کوره بلنــد و تعدادی از مدیران
شرکت دهم دی ماه آغاز گردید .
معاون بهره برداری ضمن قدردانی از تمامی تالشگران شرکت که
در بازســازی و نوسازی کوره بلند شماره یک تالش نمودند گفت
 :این کوره که بعد از  5ســال توقف راه اندازی خواهد شد ،اولین
کوره بلند ذوب آهن اصفهان بــا ظرفیت یک هزار متر مکعب و
ظرفیت اسمی هشــتصد هزار تن در سال می باشد که می تواند
بهره وری در ذوب آهن را افزایش دهد .
وی خاطر نشان ساخت  :برنامه پیش بینی شده سال  1400کوره
شماره یک  ،تولید سالیانه  600هزار تن چدن است که این مقدار
به ظرفیت کوره های دو و سه اضافه خواهد شد .
توالئیان گفــت  :در صورت تامین مواد اولیه این کوره با ظرفیت
اســمی خود به تولید ادامه خواهد داد .وی افزود  :با تغییراتی که
در فرایند بازسازی و نوسازی کوره داده ایم کیفیت تولید افزایش
خواهد یافت .
وی با اشــاره به اینکه متخصصان ذوب آهــن اصفهان توانایی
ساخت و راه اندازی کوره بلند مطابق با دانش روز را دارند  ،گفت
 :در این پروژه  ،طراحی  ،اتوماسیون در بحث کنترل ها و تغییرات
در بارگیــری کوره بلند از قبیل ســرند مــواد از تجهیزات جدید
اســتفاده شده است  .ضمن اینکه این تجهیزات توسط تالشگران
ذوب آهن بومی سازی و نصب شده است.

كاهش  40درصدي حوادث منجر به فوت
و كاهش  100درصدي حوادث مربوط به
گاز طبيعي در سال 99

به گزارش روابط عمومی؛ ابوالفضل شیرپوری رئیس امور HSE
شرکت گاز استان ســمنان ضمن ابراز خرسندي گفت :از ابتدای
ســال  99تاکنون هيچگونه حادثه اي مرتبط بــا گاز طبیعی در
اســتان ثبت نشــده كه اين مهم كاهش  100درصدي حوادث
را به نســبت سال گذشته در همین بازه زمانی در برداشته است؛
همچنین در ســال  99شــاهد كاهش  40درصدي فوت ناشي از
حوادث متفرقه نیز بوده ايم.
شیرپوری افزود :شــرکت گاز استان سمنان با استفاده از پتانسیل
صدا و ســیما ،تولید و پخش برنامههــای مختلف اجتماعی ،ارائه
نکات ایمنی در قالب مســتندهای گزارشــی ،انیمیشن ،پیامهای
صوتــی و اخبار به منظور اطالع رســانی فراگیر اقدام به فرهنگ
ســازی مصرف ایمن و بهینه گاز طبیعی نموده و گام مؤثری در
راستای ترویج فرهنگ مصرف ایمن و بهینه گاز برداشته است.
وی در راســتای آموزش نکات ایمنی که در زمان نشت گاز باید
انجام شود ،گفت :در صورتی که شهروندان متوجه نشت گاز شدند
و احســاس کردند گاز در داخل فضای خانه آنها پر شــده است،
ابتدا باید دربها و پنجرهها را باز کرده ،از کشیدن سیگار و یا زدن
کبریت و یا کلید برق و یا روشن کردن لوازم برقی خودداری نمود
تا هیچ منبع قابل اشتعالی فعال نشود.
شــیرپوری یادآور شد :شهروندان قبل از استفاده از بخاری باید از
باز بودن مســیر دودکش مطمئن شوند و هر وسیله گاز سوز باید
یک دودکش مجزا و مخصوص به خود داشته باشد و حداقل یک
متر از کف پشت بام و لبه دیوار مجاور فاصله داشته باشد.
این مقام مسئول با تأکید بر اینکه کالهک دودکش بخاری نیز به
شکل دورهای باید مورد بازدید قرار گیرد ،گفت :باید بررسی شود
کــه این کالهک در جای خود قرار گرفته و توســط باد و طوفان
جابجا نشده باشد.
شــیرپوری در پایان افزود :در فصول ســرد ســال شاهد افزایش
حوادث مربوط به گاز طبیعی هســتیم که عمدت ًا ناشــی از سهل
انگاری و اســتفاده ناایمن از تجهیزات می باشد ،رعایت موضوع
نیازمند همکاری هم اســتانی های عزیز در استفاده درست از این
نعمت خدادادی و انتخاب تجهیزات گازسوز استاندارد می باشد.

رعایت صرفه جویی در مصرف گاز مورد
تأکید نماینده محترم ولی فقیه در استان
قرار گرفت

حضرت آیت اله شــاهچراغی نماینده ولی فقیه در اســتان و امام
جمعه ســمنان ،انرژی پاک گاز را جزو ســرمايه هاي ارزشــمند
كشــور دانست و از مردم درخواســت نمود با صرفه جویي حافظ
اين سرمايه باشند.
به گزارش روابط عمومی؛ علیرضا اعوانی مدیرعامل شــرکت گاز
استان سمنان با حضور در دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام
جمعه سمنان ،با آیت اله شاهچراغی دیدار و گفتگو کرد.
آیتاله سیدمحمد شــاهچراغی ضمن عرض تبریک و خیر مقدم
و آرزوی موفقیت برای آقای اعوانــی به عنوان مدیرعامل جدید
شرکت گاز اســتان سمنان ،گفت :بی تردید خدمتگزاری به مردم
فرصت مغتنمی اســت که امیدوارم با نگاه مدبرانه ،هم مشمول
لطف حق تعالی قــرار گیرید و هم اســباب رضایت خاطر مردم
استان را فراهم سازید که آنچه باعث سرافرازی و سربلندی است
خرسندی مخلوق و خشنودی خالق است.
وی افزود :خوشــحال کردن مــردم رضایت الهی را در پی دارد و
رضایت الهی از همهچیز باالتر و بهتر است.
آیتاله شاهچراغی با تأکید بر صرفهجویی در مصرف انرژی گفت:
مردم نیازمند آب ،برق و گاز هستند و نبود هر كدام از اين سرمايه
ها مشكل ساز است و بايد با صرفه جویي و دقت در مصرف مانع
از هدر روي اين منابع شويم.
در ادامه مديرعامل شــركت گاز استان ســمنان به ارائه گزارش
و مشــروح فعالیت ها پرداخت که در ذیل به برخی از آن اشــاره
می شــود.علیرضا اعوانی مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان در
این دیدار ضمن آرزوی ســامتی برای نماینده محترم ولی فقیه،
گفت :شرکت گاز به مناطق محروم استان سمنان توجه ویژه ای
دارد و با وجود شــرایط سخت کرونایی حاکم ،عملیات گازرسانی
به روســتاها متوقف نشده اســت و این روند به رغم وجود برخی
محدودیت ها ،به یاری خدا ادامه خواهد داشت.
اعوانی طرحهای گازرســانی را بســیار هزینهبر دانست و گفت:
کمبود بودجه موجب کندی اجرای طرحها میشــود اما شــرکت
گاز استان ســمنان تالش دارد با همکاری مسئولین و نمایندگان
محترم مردم در مجلس شــورای اســامی جهت رفع مشکالت
مربوط به گازرسانی ،برای روستاهای مشمول باقیمانده در سطح
استان اقدام نماید.
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مدیر درمان تامین اجتماعی استان ایالم:

بیش از  ۵۰درصد جمعیت استان ایالم از خدمات
تامیناجتماعیبهرهمندهستند

رمضانی با بیان اینکه بیش از  ۵۰درصد جمعیت اســتان ایالم
از خدمات تامین اجتماعی بهره مند هســتند ،گفت :سیاســت
ســازمان تامین اجتماعــی بر این قرار دارد کــه کیفیت ارائه
خدمات را در مراکز درمانی تحت پوشش افزایش دهد.
دکتــر «علیرضا رمضانــی» رئیس هیئت مدیره بیمارســتان
شهدای زاگرس شهر ایالم ،در نشست خبری با اصحاب رسانه
و مطبوعات این استان اظهار کرد :بیمارستان شهدای زاگراس
بیمارستانی با اســتعداد  ۳۲تخت عادی بیمارستانی است و ۴
تخت ویژه اســت که هم اکنون با توجه به شرایط شیوع کرونا
و شــرایط حادی که در کشور و اســتان به وجود آمده است با
تکلیف مســئوالن باالدستی و ســتاد مبارزه با کرونا بیش از
ظرفیت استاندارد خود به بیماران خدمات ارائه می کند.
وی بــا بیان اینکه از  ۱۵آبان ماه ســال جاری بخش قلب و
داخلی استان به بیمارستان شهدای زاگرس منتقل شده است،
گفت :هم اکنون بیمارستان  ۳۲تختخوابی شهدای زاگرس با
حدود  ۶۰تخت عادی و  ۲۲تخت ویژه به مردم استان ایالم،
جامعــه هدف و مراجعه کنندگان خدمات در مانی و پزشــکی
ارائه می دهد.
دکتر رمضانی با بیان اینکه هم اکنون با توجه به شرایط شیوع
کرونا ،بار ســنگینی بر دوش ماســت و قطعا اگر همت دکتر
ســلیمانی و تالش همکاران ،یاری ها و کمک های دانشگاه
علوم پزشکی نبود ،این بار ســنگین به سرمنزل مقصود نمی
رسید و امروز با تالش همه کارکنان ،در جلب رضایت بیماران
و مراجعه کنندگان ،اقدامات بســیار خوبی انجام شــده است.

خبر

تالشبرایبهرهبرداریازفازسومپروژهبزرگراه
«سپهبدشهیدسلیمانی»درپایانبهار ۱۴۰۰

معاون فنی و عمرانی شــهرداری شــیراز با اشــاره به اجرای
عملیات احداث فاز سوم پروژه بزرگراه شهید سپهبد سلیمانی
(کوهسار مهدی سابق) ،گفت :امیدواریم تا آخر بهار  ۱۴۰۰این
پروژه را به بهره برداری برسانیم.
مهندس اسماعیل صالحی گفت :این پروژه سه فاز بوده که فاز
اول آن اکنون به بهره برداری رســیده و فاز دوم بزرگراه آیت
اهلل محالتی است و فاز سوم هم این بخشی است که در حال
بازدید هستیم و عملیات عمرانی روی آن شکل می گیرد.
معاون فنی و عمرانی شــهرداری شــیراز با اشاره به اینکه دو
تونل دوقلو از ســمت صدا و سیما و از سمت قصردشت اجرا
شــده است ،تاکید کرد :بعد از این یک تونل دوقلو در فاز سوم
آغاز کرده ایم و در طول مسیر در حال احداث است ،چهار پل
ایجاد شــده که نمونه آن پل های «دینکان»« ،منصورآباد» و
«دره آباد» است.
صالحــی با یادآوری این مطلب که دو تونل  ۸۰و  ۱۱۰متری
در طول مسیر در نظر گرفته شده که االن مشغول حفاری آن
هستیم ،افزود :این تونل ها به جهت حفاظت و حراست از چاه
آب و باغ های منطقه «پشــت ملــه» و «محمودیه» در نظر
گرفته شد که با تغییر الگوی مسیر سعی کردیم خسارتی به باغ
ها و چاه وارد نشود و با انحراف مسیر سعی شده مشکلی برای

خبر

وی با تقدیر از از همکاری و حمایت های مســئوالن دانشگاه
علوم پزشــکی در راســتای تجهیز بیمارســتان و اختصاص
امکانات پزشــکی به بیمارستان شــهدای زاگرس ،یادآور شد:
هر دو مجموعه هم دانشــگاه علوم پزشکی و هم بیمارستان
شــهدای زاگرس وظیفه و تکلیف قانونــی خود می دانیم که
در خدمت مردم اســتان باشیم .رئیس هیئت مدیره بیمارستان
شــهدای زاگرس شــهر ایالم با بیان اینکه رسانه های استان
نقش مهمی در راســتای ارائه خدمــات بهتر به مردم و جامعه
هدف دارند ،افزود :پذیرای انتقادات رسانه ها هستیم و هر چه
از حمایت ها و انتقادات رســانه ها بهره مند باشــیم کار ما در
ارائه خدمات به جامعه هدف و مردم بیشتر و مفیدتر خواهد شد.
دکتر رمضانی با بیان اینکه بیش از  ۵۰درصد جامعه اســتان

ایالم زیر پوشش خدمات بیمه تامین اجتماعی قرار دارند ابراز
کرد ۲۵۷ :هزار و  ۳۷۰نفر از خذمات بیمه تامین اجتماعی در
اســتان ایالم بهره مند هستند که این میزان باالتر از میانگین
کشوری است.
زمینی در مهران خریداری شــده اســت و با توجه به اینکه
مهران دارای اهمیت ویژه ای به عنوان دروازه عتبات عالیات
دارد و در راســتای ارائه خدمات به بیمــاران تامین اجتماعی،
مرکز درمانی تامین اجتماعی در این شهرســتان با پیشــرفت
فیزیکی  ۳۵درصد در ســاخت است و بر اساس قول پیمانکار
در خرداد  ۱۴۰۰به بهره برداری خواهد رسید.
مدیر درمان تامین اجتماعی اســتان ایالم یادآور شــد :هم
اکنون زمینی به منظور احــداث مرکز درمانی به متراژ ۴۷۰۰
متر در نظر رگفته شــده اســت که مراحل واگذاری زمین از
طریق ســازمان مسکن و شهرســازی در حال اقدام استو در
تالش هســتیم که با همــکاری نماینــدگان محترم مجلس
شــورای اسالمی در سایر شهرستان های اســتان نیز بتوانیم
مرکز درمانــی تامین اجتماعی راه اندازی شــود .وی با بیان
اینکه مرکز درمانی تامین اجتماعی در دهلران در حال حاضر
فعال اســت ،ابراز کرد :در مرکز اســتان نیز دو مرکز دی
کلینیک و درمانگاه شماره  ۲در حال فعالیت هستند و توسعه
این دو مرکز در دســتور کار قرار دارد و سیاســت سازمان
تامیــن اجتماعی بر این قرار دارد که کیفیت خدمات خود را
در مراکز تحت پوشش افزایش دهد.
(ایالم پریسا حسن بیگی خبرنگار اعتدال)

باغ های مذکور پیش نیاید.
این مقام مســئول با تاکید بر اینکه عملیات راه سازی ،ترانشه
بــرداری و انفجارات برای کوه بُری بــه خوبی در حال انجام
است و در این فاز از پروژه در حال حاضر  ۱۱کارگاه مجزای از
هم ،در حال فعالیت هستند ،تاکید کرد :بیش از  ۱۲۰دستگاه
ماشــین آالت سنگین راه ســازی اعم از «لودر»« ،بولدوزر»،
«بیل مکانیکی»« ،هیدروهمر» و «راسول» برای حفاری تونل
و  ...در این فاز در حال فعالیت هستند که برخی از این ماشین
آالت راهسازی به صورت نادر در استان وجود دارد اما در این

کارگاه فعالیت می کنند.
وی با اشــاره به اینکه نزدیک به  ۴۰۰نفــر در این کارگاه ها
فعالیت دارند ،تاکید کرد :طول کل مســیر  ۱۲و نیم کیلومتر
اســت و این مســیر ابر پروژه ای محســوب می شود که بار
ترافیکــی را از دروازه قرآن و بلوار «جمهوری اســامی» به
سمت شهرک های غرب شــیراز جابجا می کند و به راحتی
خودروها از دروازه قرآن با ایجاد یک رینگ ترددی به ســمت
ورودی شیراز از سمت بوشهر و ابتدای بلوار «امیرکبیر» تردد
کنند.
صالحی در پاســخ به ســئوال خبرنگار خبرگزاری شبســتان
پیرامون چهارراه «قصردشــت» و تکمیل رینگ پیرامونی هم
گفت :فعال برای چهارراه «قصردشــت» برنامه ای در دستور
کار نیســت ولی قطعا در آینده باید اقداماتی شکل گیرد تا این
رینگ تکمیل شود.
وی با اشــاره بــه اینکه در رابطه با بحث تملک فاز ســوم با
همــکاری دادســتانی کار را حــل و فصل کردیــم و اهالی
«منصورآباد» و «پشــت مله» همکاری خوبی داشتند ،افزود:
این بزرگراه کمک خوبی برای دسترســی ها در بحث پدافند
غیرعامل است و امیدواریم تا آخر بهار سال  ۱۴۰۰این پروژه را
به بهره برداری برسانیم.

وبینار کسب و کارهای نوین حوزه کشاورزی
در خراسان رضوی برگزار میشود

وبینار تخصصی کســب و کارهای نوین
در حوزه کشــاورزی با موضــوع معرفی
کارآفرینان موفق دراستان خراسان رضوی
برگزار می شود.
به گزارش روزنامه اعتدال ،میثم کرمانی،
مدیرعامل ســازمان همیاری شــهرداری
های خراســان رضوی در نشست خبری
پیش از رویداد «وبینار کســب و کارهای
نوین در حوزه کشاورزی » افزود :برگزاری
وبینار دوم ســازمان همیاری شــهرداری
های خراســان رضوی با موضوع کسب
و کار نوین در بخش کشاورزی برای روز
چهارشنه  17دی ماه در دستور کار شورای
توسعه ظرفیتها انسانی و اقتصادی سازمان
همیاری قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه آمارها نشان میدهد که
متخصصان بسیاری در صنعت کشاورزی
فعاب هستند اما متاســفانه تعداد کمی از
آنان در این زمینه مشــغول بــه فعالیت
هســتند ،افزود :در حــال حاضر با وجود
پیشــرفت هایی که در  ۲۰ســال گذشته
صنعت کشــاورزی ما داشــته اســت اما

همچنان با اتفاقات و پیشرفت های نوین
در سطح جهانی فاصله داریم.
مدیرعامل ســازمان همیاری شــهرداری
های استان خراســان رضوی با اشاره به
اینکه شــهرداری موفــق نیازمند فعالیت
های اقتصادی پایدار اســت ،گفت:سهم
اقتصاد کشــور را از منابع حوزه کشاورزی
 ۳۱درصد است.
وی افزود :از دالیل برگزاری این و بینار
می توان به استفاده بهینه و مناسب از این
منابع اشــاره کرد تا در قالب این وبینار به
این پرســش پاسخ دهیم که فعالیت های
کشــاورزی را در بخش مدیریت شهری
فعــال و افراد موفق در ایــن زمینه را به
عالقمندان در این زمینه معرفی کنیم.
وی با اشــاره به برنامه هــای این وبینار
افــزود :در ایــن وبینارعلــی شــریعتی
مقــدم ،گروه بین المللــی نوین زعفران ،
غالمحسین داوری نژاد ،شرکت نهالستان
گهربار شــرق؛ مهدی کریمی ،شــرکت
صنایع غذایی دانشــگرایان نوین؛ شادی
بلوریان ،شرکت دانش بنیان افزودنی های

طرح زیرگذر
شهید کشوری
شهر ایالم تا پایان
امسال به بهره
برداری میرسد

طبیعــی گلچین طوس؛ جواد شــباهنگ،
شــرکت نوین کشت اســپادانای ایرانیان
حضــور دارند.همچنین،محمد رجب زاده،
دبیر شورای توسعه ظرفیت های اقتصادی
و انســانی ســازمان همیاری با اشاره به
اینکه بایــد از توانمندی افراد با تجربه در
هر کسب و کاری به منظور توسعه ظرفیت
های اقتصادی استفاده کنیم ،خاطر نشان
کرد :برگزاری وبینارهای کســب و کار و
اســتفاده از تجربه متخصصان سبب رشد
اقتصادی در اســتان می شود.وی با اشاره
به مشکالت موجود در حوزه تولید ،افزود:
مشــکالت موجود در بازار و نقدینگی از
دیگر معضالت مهمی اســت که گریبان
گیر تولید کنندگان می باشد.
دبیر شورای توسعه ظرفیت های اقتصادی
و انســانی ســازمان همیاری با اشاره به
اینکه این وبینار دومین رویداد از مجموعه
رویدادهای همیار ایده است ،خاطر نشان
کرد :متاسفانه با گسترش ویروس کرونا
چرخ اقتصادی در همه جای دنیا آســیب
دید.

شــهردار ایالم با بیان اینکه طرح زیرگذر شهید کشوری
شــهر ایالم با اعتباری بالغ بــر  ۱۶میلیارد تومان در حال
اجــرا اســت ،گفت :این طرح تــا پایان امســال به بهره
برداری میرســد.طالب صادقیان در گفت و گو با خبرنگار
خبرگزاری شبســتان در ایالم اظهار کرد :پروژه زیر گذر
شهید کشوری شــهر ایالم با  ۸۵درصد پیشرفت فیزیکی
حداکثر تا پایان امسال به بهره برداری میرسد.
وی عنوان کرد :البته این مهم نیازمند همکاری دســتگاه
های خدمات رســانی برای جابجایی چراغ برق ها ،کابل
های فیبرنوری و سایر موارد نیاز است.
صادقیان با اشــاره به اینکه طرح زیرگذر شهید کشوری
شــهر ایالم با اعتباری بالغ بر  ۱۶میلیارد تومان به منظور

وی افــزود  :تولیــد کننــدگان برای
عرضه محصوالت تولیــدی خود ،نیاز به
بازار فروش مناســب دارند تا ازاین رکود
اقتصادی ناشی از کرونا بیرون بیایند.
رجب زاده گفت  :دغدغه اجتماعی یکی
از اصلی ترین موضوعاتی است که توسط
سازمان همیاری و شورای توسعه ظرفیتها
با برگزاری این چنیــن رویدادهایی چون
وبینار کســب و کارهای نویــن در حوزه
کشاورزی پیگیری می شود.
وی اظهــار امیدواری کــرد با همکاری
و حمایت اتاق صنعت و معدن اســتان و
پارک علم و فناوری خراســان رضوی به
رونق تولید و تقویــت بنیان اقتصادی در
استان خراسان رضوی کمک کنیم.
همچنین فرزانــه صادقی ،رئیــس اداره
تحقیقــات مشــاوره موسســه آموزش
شــهرداری های خراسان رضوی گفت :
ثبت نام در این رویــداد برای عموم آزاد
و رایگان اســت ،تا پایان وقت اداری سه
شنبه مهلت ثبت نام وجود دارد.
شبنم مقدم

توســعه زیرساختهای شهری و روان شدن ترافیک شهر
ایالم ایالم در حال اجراســت .شهردار ایالم تصریح کرد:
این طرح  ۵۰۰متر طول دارد و پیشرفت فیزیکی پروژه بر
اساس برنامه زمان بندی بوده و از لحاظ پیشرفت فیزیکی
در وضعیت مطلوبی قرار دارد .وی با اشاره به برنامه های
شــهرداری برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز
در ایالم ،گفت :شهرداری برای مقابله با ساخت و سازهای
غیر مجاز در سطح شــهر و بویژه حاشیه آن برنامه های
مختلفی دارد .شهردار ایالم با بیان اینکه طرح تفصیلی
شــهر ایالم نیاز به بازنگری دارد افزود :مدیریت شــهری
ایالم بــا متخلفان و مالکانی که خــارج از ضورابط اقدام
به ساخت و ساز غیر مجاز می کنند برخورد خواهد کرد.

اخبار

در سالگرد شهادت سردار شهید ؛ حاج قاسم سلیمانی صورت گرفت :

میثاق کارکنان ذوب آهن اصفهان با آرمان های
سردار دل ها

آیین گرامیداشــت یاد و خاطره
شــهید واال مقام ؛ ســردار دلها
حاج قاسم ســلیمانی در سالگرد
شــهادتش ،با رعایت پروتکل
های بهداشتی شنبه  13دی ماه
در محل یادمان شــهدای گمنام
شرکت برگزار شد .
این آییــن با حضور ســرهنگ
حمیدرضــا محمــدی فرمانده
ناحیــه مقاومت بســیج لنجان ،
آیت ا ...رهبر مسئول هماهنگی
تبلیغــات اســامی ذوب آهن ،
مهــرداد توالئیان معــاون بهره برداری و عضو هیات مدیره و جمعی از مســئولین
و کارکنــان این مجتمع عظیم صنعتی همــراه بود و میثاق نامه کارکنان ذوب آهن
اصفهان با آرمان های سردار دل ها نیز امضاء شد .
فرمانده ناحیه مقاومت بســیج لنجان طی ســخنانی ضمن اشــاره به ویژگی های
ارزشمند و واالی شخصیتی شهید ســردار سلیمانی  ،افزود  :آن مجاهد بزرگ  ،بر
پیروی از مقام معظم رهبری و عشــق به والیت تاکید ویژه داشــت و این عشق و
پیوند قلبی را رمز موفقیت می دانست .
وی افزود  :ســردار سلیمانی ســالها قبل به پایان ابرقدرت بودن امریکا اشاره کرد
و در جریان مبارزه با داعش این امر مســجل شــد چرا که جمهوری اسالمی ایران
در مواجهه با آن گروه منحوس تروریســتی  ،مولفه های اصلی قدرت را به نمایش
گذاشت .
ســرهنگ محمدی ضمن قدردانی از مســئولین و کارکنان ذوب آهن اصفهان در
برگزاری این مراسم  ،ابراز امیدواری کرد که همگی بتوانیم ادامه دهنده راه مقدس
سردار سلیمانی در جهت برافراشته نگاه داشتن پرچم مقاومت در جهان باشیم .
علیرضا امیری مدیر روابط عمومی ذوب آهن اصفهان نیز  ،از شهید سردار سلیمانی
بــه عنوان بزرگ مرد وحدت در داخل کشــور و منطقه یاد کــرد و افزود  :به تعبیر
حضرت امام (ره)  ،که در زمان شــهادت شــهید مطهری فرمودند « ُبکشید ما را؛
ملت ما بیدارتر می شــود » شهادت باعث بیدارتر شدن ملت است و شهادت سردار
سلیمانی نیز بیداری بیشتر ملت و جهان اسالم را در پی داشت .
در بخشی از این آیین  ،میثاق نامه کارکنان ذوب آهن اصفهان با آرمان های شهید
سردار ســلیمانی از سوی چند تن از مسئولین شرکت به نمایندگی از کلیه کارکنان
این مجتمع عظیم صنعتی امضا شد.
شــایان ذکر اســت کاروان « مرد میدان » نیز با اجرای ســرود و ذکر خاطراتی از
سردار شهید قاسم سلیمانی در محل یادمان شهدای گمنام ذوب آهن اصفهان  ،در
گرامیداشت یاد و خاطره سردار دلها مشارکت نمود .
سازمان منطقه آزاد انزلی برگزار می کند

جشنواره فرهنگی هنری همسایه من تاالب

به گــزارش مدیریت روابط عمومــی و امور بین
الملل سازمان منطقه آزاد انزلی مهندس معصومه
شــهبازی مدیر محیط زیست سازمان منطقه آزاد
انزلی بــا بیان اینکه «جشــنواره فرهنگی هنری
همسایه من تاالب» از سوی این سازمان در حوزه
های عکاسی ،نقاشی ،قصه گویی و دلنوشته برگزار
می شــود ،اظهار داشت :جشنواره فوق در راستای
گرامیداشت روز جهانی تاالب و با هدف آموزش و
آگاهی بخشی عمومی نسبت به اهمیت حفاظت از
تاالب ها ،به عنوان یکی از مهمترین سرمایه های
بی بدیل اکوسیستم کره زمین برپا می شود.وی اضافه کرد :بهره گیری از دوران همه گیری
ویروس کرونا که براساس آن مردم با اهمیت محیط زیست بیشتر آشنا شده و آگاهی آنها
نســب به اثر خطرناکی که عدم رعایت استانداردهای زیست محیطی می تواند بر سبک
زندگی و حتی حیات ما اثر مستقیم داشته باشد بیشتر شده؛ و تبدیل این فرصت به دوره ای
برای هم فکری و اندیشیدن در خصوص اهمیت تاالب ها در زندگی ما ،و به ویژه تاالب
بین المللی انزلی را باید از مهمترین دالیل برگزاری این همایش اعالم کرد.
مدیر محیط زیست سازمان منطقه آزاد انزلی رده سنی جشنواره تاالبی همسایه من تاالب
را  6تا  18ســال و در سطح اســتان گیالن عنوان کرد و افزود :بخش های مادر،کودک و
تاالب؛ آموزگار،کودک و تاالب؛همسایگان تاالب؛ نقش تاالب بر زندگی جوامع محلی؛ گونه
های جانوری و گیاهی تاالب(تنوع زیستی)؛ و در نهایت حفاظت از تاالب محورهای تشکیل
دهنده جشنواره را تشکیل می دهد.
وی با اشاره به اینکه شرکت کنندگان می توانند در هر دو رشته و حداکثر با  2آثار شرکت
نمایند در خصوص زمان بندی برگزاری این جشــنواره چنین توضیح داد :آخرین فرصت
جهت ارسال آثار  10بهمن ماه  1399می باشد و زمان اعالم نتایج نیز  16بهمن ماه خواهد
بود و عالقمندان آثار خود را از طریق شماره واتس آپ و تلگرام 09102618653و آدرس
اینستاگرام  TALAB_MAنیز می باشد.
شهبازی با بیان اینکه به  50نفر از برگزیدگان مسابقات هر رشته جوایز ارزنده ای اعطا می
شود ،افزود :در رشته عکاسی شرکت کنندگان می توانند با استفاده از تلفن همراه و دوربین
دیجیتال ،عکسهای خود را با فرمت  JPGارسا ل نمایند و در رشته نقاشی نیز عالقه
مندان با بهرهگیری از تکنیک آزاد ،نقاشیهای خود را در ابعاد اندازه کاغذ A4 ،و  A3نقاشی
نموده و تصویر نقاشی خود را با با فرمت  JPGو وضوح مناسب برای شرکت در مسابقه
به آدرس شبکه های اجتماعی جشنواره ارسال نمایند.

سندکمپانیخودرونیسانرونیزرنگنقرهایمتالیک
مــدل  1388به شــماره موتــور  KA24951922Yو
شماره شاسی  PTBGNLEMD22709675و شماره
پالک  384ب  23ایران  10متعلق به شــرکت پردازش
الکترونیک راشد سامانه مفقود و از درجه اعتبار ساقط
است.
سند کمپانی خودرو نیسان رونیز رنگ مشکی متالیک
مــدل  1384به شــماره موتــور  KA24868054Xو
شــماره شاسی 404729و شماره پالک 979م 53ایران
 99متعلقبهشرکتپردازشالکترونیکراشدسامانه
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

بــرگ ســبز خــودرو ســواری پرایــد رنــگ
نــوک مــدادی متالیــک مــدل  1396به شــماره
موتــور  5902811/m13و شــماره شاســی
 nas411100h3367915و شماره پالک 945
ص  34ایران  10متعلق به خانم معصومه حسینی
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

