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گروه شهرســتانها: مدیر ناحیۀ آهن ســازی فوالد مبارکه از بومی ســازی 
تیوب های ریفورمر واحدهای احیا مســتقیم فــوالد مبارکه خبر داد.داریوش 
رشیدی در این باره گفت: با اتکا به دانش فنی و تجربۀ نهادینه شده در فوالد 
مبارکه و همت شــرکت های سازندۀ داخلی ۲۲ 10 عدد تیوب این ریفورمرها 

بومی سازی و با موفقیت مورد بهره برداری قرار گرفت.
وی با تأکید بر اهمیت کیفیت این تجهیزات تصریح کرد: بسیاری از لوله های 
وارداتی از رده خارج شــده اســت و با کســب این موفقیت، در حال حاضر 
حدود یک چهارم ریفورمرهای احیا با لوله های ســاخت داخل عملیات تولید 
را انجام می دهند و تاکنون عملکرد مناســبی داشته اند.رشــیدی با اشاره به 
مزایای بومی ســازی تیوب های ریفورمر احیا مســتقیم اظهار داشت: با توجه 
به قیمت زیاد این قطعات و همچنین پرمصرف بودن آن ها در شرکت، خرید 
این تیوب ها ارزبری بسیار زیادی به دنبال دارد، اما با بومی سازی این قطعات، 
عالوه بر اینکه ساالنه به میزان 7.6 میلیون یورو صرفه جویی ارزی برای کشور 
حاصل شــده است، با همکاری شرکت های ســازندۀ داخلی در فرایند  تولید 
آن ها، موفق به کسب دانش فنی و تکنولوژی ریخته گری سوپرآلیاژها به روش 

گریز   از   مرکز   و  در مقیاس صنعتی در کشور شده ایم.
در ادامــه محمدرضا فتحی رئیس واحد احیا مســتقیم نیز افــزود: لوله ها و 
تیوب های ریفورمر یکی از قطعات مهم و استراتژیک و دارای بیشترین هزینۀ 
مالی در واحدهای احیا مســتقیم است که فرایند  شکست گاز متان و تبدیل 
آن بــه گازهای احیایی موردنیاز در دمای بیش از  1100 درجه جهت احیای 
گندلۀ اکسایدی در آن ها انجام می گیرد. خوشبختانه با رویکرد مدیریت فوالد 
مبارکه در زمینۀ بومی ســازی و حمایت همه جانبۀ این شرکت از سازندگان 
داخلــی، در این خصوص کارگروهی با حضــور کارکنان متخصص و باتجربۀ 
شرکت تشکیل شد و با همکاری شرکت های سازندۀ داخلی، بومی سازی این 
قطعات فوق حســاس مورد بررســی و تبادل نظر قرار گرفت و نهایتا عملیات 

بومی سازی طی مراحل مختلف انجام شد.
باید در نظر داشــته باشــیم که در برخی پارامترها، در نمونۀ  وارداتی امکان 
بهره برداری در بعضی دماها وجود نداشــت که در نمونۀ بومی سازی شده این 
محدودیت برطرف شده است. بدون شک این مهم که هم رهایی از وابستگی 
و هم جلوگیری از خروج ارز    را در پی داشــته میســر نشــده، مگر به لطف 
خداوند و بــا تالش و اعتماد به توان داخلی که مایۀ مباهات اســت.از حوزۀ 
تعمیرات واحدهای احیا نیز مجتبی کریمی کارشناس تعمیرات اظهار داشت: 
در سال های گذشته، تیوب های ریفورمر    احیا به صورت کامل توسط سازندۀ 
خارجی تأمین می شــد که ضمن ارزبری زیــاد، عدم امکان تأمین با توجه به 
شــرایط تحریم نیز یک تهدید بالقوه برای واحدهای احیا مستقیم محسوب 

می گردید.
خوشبختانه با سرمایه گذاری بخش خصوصی جهت ساخت قطعه و همکاری 
مســتمر بین سازنده، تعمیرات احیا   و    واحد بومی سازی شرکت، مشکالت 
فرایند  ســاخت و تأمین در داخل کشور رفع گردید و در حال حاضر قطعات 
ساخته شــده به صورت 100 درصد بومی در ریفورمرهای واحد احیا مستقیم 

نصب شــده و در مقایســه با قطعات خارجــی، عملکرد مطلوبــی از لحاظ 
پارامترهای فنــی مانند خزش و عمر مفید دارد.در همین خصوص یوســف 
یلمه تکنســین قطعات یدکی احیا مستقیم گفت: در ریفورمرهای واحدهای 
احیا  مســتقیم جمعا تعداد 406۸ عدد تیوپ 10 و ۸ اینچ در حال کار است. 
این تیوب ها به صورت عمودی در کوره نصب و درون آن ها از کاتالیست هایی با 
مشخصات موردنظر پر می شود. گاز طبیعی با عبور از بین الیه های کاتالیست 
به گازهای احیا شکسته می شود و آمادۀ فرایند احیای گندله ها و تبدیل آن ها 

به آهن اسفنجی می گردد. 
قبال این تیوب ها با صرف زمان و ارز بسیار زیاد از شرکت های آلمانی، ژاپنی و 
اسپانیایی تأمین می شد ولی اآلن قطعات بومی سازی شده در زمان بسیار کوتاه 

و با قیمت غیرقابل مقایسه با انواع وارداتی تحویل می شوند.
در خصوص فرایند بومی ســازی این تجهیزات، مســیب فروغی رئیس واحد 
بومی سازی فوالد مبارکه نیز خاطرنشان کرد:  فرایند بومی سازی این قطعات 

از سال ۸9 شروع شد. 
با رفع مشــکالتی که بر ســر راه بومی ســازی این قطعات بود، خوشبختانه 
تولید این تیوب ها در داخل کشــور به بار نشست و پس از طی مراحل تست 
عملکردی گرم، تاکنون 10۲۲ عدد از این تیوب ها توسط شرکت های داخلی، 
ریخته گری، ماشین کاری و تحویل شــرکت فوالد مبارکه شده است.با توجه 
بــه فقــدان تکنولوژی ریخته گری گریز   از   مرکز   ســوپرآلیاژها  در داخل 
کشور و همچنین اطالعات مربوط به متریال و فرایند ریخته گری آن ها، ابتدا 

با تخریب یک نمونه از این تیوب ها و انجام فرایند مهندســی معکوس، حیطۀ 
آنالیز شــیمیایی، خواص مکانیکی و ریزســاختار مناســب برای این قطعات 
مشخص شد. پس از آن با همکاری قسمت های مرتبط اطالعات مناسب تری 
در زمینۀ اســتانداردهای تحویل گیری مناسب برای این تیوب ها جمع آوری و 
تدوین شد.حســین ایزدی کارشناس واحد بومی سازی نیز در این باره گفت: 
به طورکلی این تیوب ها از ســه قسمت پایینی، باالیی و فلنچ تشکیل شده که 
متریال هریک از این قسمت ها با توجه به دمای اطراف آن ها در کوره، طراحی 
و ساخته می شود. هریک از این قسمت ها با استفاده از دستگاه های اتوماتیک 
جوشکاری پالسما و یا فرایند  جوشکاری GTAW و با استفاده از جوشکاران 

بسیار متبحر به یکدیگر اتصال می یابند.
در حین فرایند تولید و پس از آن نیز تست های مختلف اعم از آنالیز شیمیایی، 
کشــش، خزش، ماکروگرافی، متالوگرافی، پنوماتیک و هیدرواستاتیک، مایع 
نافذ )PT(، رادیوگرافی )RT( زبری سنجی و بروسکوپی بر روی قسمت های 
مختلــف این تیوب ها و بــا توجه به الزامات مدرک فنــی، صورت می پذیرد.

این تیوب ها در معرض درجه حرارت بســیار زیاد )1100 درجۀ سانتی گراد( 
خزش، خوردگی و رســوب کربن قرار دارند و توجه به عمر زیادی که از آن ها 
انتظــار می رود، باید از ســوپر آلیاژهای با مقادیر بــاالی نیکل، کروم و دیگر 
عناصر آلیاژی ازجمله تنگستن، نیوبیوم و تیتانیوم ساخته شوند تا ریزساختار 
و خواص مکانیکی مناســب را داشته باشند و در دمای کاری خود حداقل به 

مدت 10 سال استفاده شوند.

بومی سازی تیوب های ریفورمر   واحدهای احیا مستقیم فوالد مبارکه

مدیرکل امــور اجتماعی و فرهنگی اســتانداری زنجان 
گفت: زنجــان کماکان جزو ۵ اســتان اول کشــور در 
کودک همسری است.مســیح اهلل سلطانی در گفت وگو با 
ایســنا، در رابطه با ازدواج و طالق های صورت گرفته در 
اســتان زنجان، با بیان اینکه ازدواج در کل کشــور روند 
کاهشی محسوسی داشته  است، اظهار کرد: استان زنجان 
طی چند ســال گذشــته در بحث ازدواج نرخ باالتری 
نسبت به میانگین کشوری داشته و در نیمه اول امسال 
که نرخ ازدواج در کشور 7.6 به ازای هر 1000 نفر بوده، 
در استان زنجان ۸ بود که این حاکی از باال بودن این نرخ 

در استان نسبت به میانگین کشوری  است.
وی در رابطــه با اقدامات صــورت گرفته برای کمک به 
ازدواج جوانــان، افــزود: پرداخت تســهیالت ازدواج به 
جوانان یکی از مشــوق های ازدواج در اســتان اســت. 
همچنین خدمات مربوط بــه تامین جهیزیه جوانان در 
اســتان از طریق خیریه ها پیگیری می شود.این مسئول 
با اشــاره به بحث کودک همسری در استان و اینکه 10 
اولویت برای کاهش  آسیب های اجتماعی در نظر گرفته 
می شود، گفت: پنج اولویت اول آن در سطح کشور یکسان 
است که شامل اعتیاد، طالق، مفاسد اخالقی و اجتماعی، 
مناطق حاد بحرانی و حاشیه نشــینی بوده و آسیب های 
فضای مجازی، ازدواج های زرد )ازدواج در سنین پایین، 

ازدواج در سنین باال(، روابط بین زوجین و کودکان کار 
نیز از اولویت های گروه دومی است که در استان زنجان 
برای کاهش آسیب های آن ها اقداماتی صورت می گیرد. 

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی اســتانداری زنجان با 
بیان  اینکه در برخی مناطق روستایی تصور می شود که 
بعد از 1۵ سالگی ممکن است در ازدواج دختران مشکلی 

به وجود آید، یادآور شــد: مسئله کودک همسری مربوط 
به فرهنگ خانواده ها و مناطق است، تغییر فرهنگ نیاز 

به زمان دارد تا در رابطه با آن آموزش داده  شود. 
در حال حاضر که به دلیل شیوع ویروس کرونا بحث های 
آموزشــی در استان کمرنگ شــده  است، نگران افزایش 
آســیب های اجتماعی هســتیم و تا حــدی که اجرای 
برنامه هــای آموزشــی همراه بــا رعایــت پروتکل های 
بهداشتی امکان داشته  باشــد، در استان اجرا می کنیم.

وی با اشــاره به اینکه بحث طالق نیز یکی از دغدغه ها 
و نگرانی های جدی خانواده ها و دولت است، عنوان کرد: 
مداخالت جدی و خوبی طی سال های گذشته در بحث 
طالق در استان زنجان انجام شده  و به مدت سه سال، در 
سال های 96، 97 و 9۸ روند طالق در استان زنجان روند 
کاهشی بود که در سال 9۸ نسبت به سال 97 به میزان 
1۵.17 درصد کاهش در بحث طالق داشته ایم که درصد 
چشم گیری بود.این مسئول با اشاره به اینکه نرخ طالق 
در اســتان زنجان طی شش ماهه اول امسال با میانگین 
کشوری یکسان بود، خاطرنشان کرد: در نیمه اول امسال 
نرخ طالق در استان زنجان ۲.1 بوده  است ولی این آمار 
در شهرســتان خرمدره ۲ برابر میانگین استانی بوده که 
شهرســتان زنجان نیز آمار باالیی نســبت به میانگین 

استانی داشته است.

یکی از آرزوهای دیرینه اهالی گلستان ثبت جهانی دیوار 
تاریخی گرگان در یونسکو بوده که طبق گفته مدیر این 
پایگاه، با تکمیل مطالعات میدانی و اقدامات مقدماتی در 
دست انجام است.به گزارش مهر، دیوار دفاعی گرگان که 
از آن به عنوان سد اسکندر، سد انوشیروان، سد فیروز و 
دیوار سرخ هم یاد کرده اند در بین اهالی منطقه به دلیل 
استفاده از آجرهای سرخ به »مار سرخ« هم مشهور است.
طول این دیوار ۲00 کیلومتر بوده و در ســال 1۳۸7 به 
ثبت ملی رسیده است. از سنوات گذشته ثبت جهان این 
دیوار توســط متولیان پیگیری شده و هم اکنون پرونده 
ثبت در دســت تکمیل اســت لذا برای اطالع از آخرین 
وضعیــت ثبت جهانــی با »حمید عمرانــی رکاوندی«، 
مدیر پایگاه میــراث فرهنگی دیوار بزرگ گرگان گفتگو 
کردیــم که در ذیل خواهد آمد.دیــوار گرگان مربوط به 
دوره ساســانیان بوده و دستور ساخت آن در سال 4۲0 
توســط شاه فیروز اول صادر و خســرو انوشیروان آن را 
در ســال ۵70 تکمیل می کند.این دیوار با خشت و آجر 
ســاخته شده و کارایی آن دفاعی و حفظ سرزمین ایران 

بوده است. 
دیوار ۳۸ قلعه داشــته و ارتفــاع آن بین 6 الی 10 متر 
اســت.هم اکنون قلعه های آن، زیر خاک مدفون بوده و 
در این روند 1700 ســاله ســاختار معماری آن از بین 
رفته و به صورت دشــت باز است.این دیوار به تدریج در 
سلسله های بعد، کارایی خود را از دست می دهد و مردم 
از آجرهای آن در ساخت و ساز منازل استفاده می کنند.

هم اکنــون بنای خاصــی از دیوار باقی نمانــده، البته 
نواحی شــرقی از گنبدکاووس تا کالله دیوار نسبتاً سالم 
بوده هرچند که در نواحی غربی هم آجرهای شکســته 
را می بینیم.بخشــی از دیوار در نواحی غربی به ســمت 
ارتفاعات البرز کشــیده و دیوار شهر تاریخی تمیشه هم 
جزو دیوار تاریخی گرگان بوده اســت.حدود دو کیلومتر 
از دیوار در بســتر خلیج گرگان واقع بوده که با استفاده 
از سیســتم ســونار یا جی پی اس شناسایی شده که به 
دلیل ماهیت آن کاوش در آن سخت است.به طور کلی، 
مسیرها در دیوار مشخص و تصویربرداری و مستندسازی 
شــده و اطالعات آن موجود است و اگر بخواهیم مسیر 
گردشــگری تعریف کنیم مشــکلی در این زمینه وجود 
ندارد.از ســال 1۳7۵ دیوار تاریخــی گرگان مورد توجه 
جدی میــراث فرهنگی مازندران قــرار گرفت و پس از 
انتزاع گلســتان از مازندران این موضوع به صورت جدی 
تر در اســتان دنبال شد.در ســال 1۳79 این دیوار ثبت 

ملی شده و اعتبارات داخلی برای مدیریت بهینه این اثر 
اختصاص داده شــده که این روند تاکنون ادامه دارد.در 
سال 1۳99 کاوش های جدیدی در حوزه باستان شناسی 
دیوار تاریخی گرگان انجام نشــده و هرگونه فعالیت در 
این بخش نیازمند تحصیل مجوز از وزارت خانه است.در 
حال حاضر تمــام فعالیت ها بر روی تکمیل پرونده ثبت 
جهانی این دیوار متمرکز شــده و فرآیندهای میدانی و 

عملیاتی در حال حاضر متوقف است.
مستندات مورد نیاز از قبیل نقشه های هوایی، طرح های 
گردشگری، پیوست های فرهنگی در حال احصا و جمع 
آوری اســت و تالش می کنیم با تکمیل پرونده دیوار هر 
چه ســریع تر مقدمات ثبت جهانی آن را فراهم کنیم و 
این امر به عنوان اولویت نخست میراث فرهنگی گلستان 
در دست پیگیری اســت و در این زمینه چندین جلسه 
با اســتاندار و مسئوالن ارشد اســتان برگزار شده است.
هفته گذشــته با ســفر معاون وزیر به گلستان تکمیل 
عکس های هوایی دیوار تاریخی و نقشــه های مسیریاب 
مــورد تاکید قرار گرفت.در اولویت دوم باید مســتندات 
مورد نیاز برای ثبت در یونســکو گردآوری شده و تمام 
مستندات و مطالب باید براساس چارچوب های ترسیمی 
یونســکو باشد و ســپس به دفتر ثبت یونسکو در تهران 
تحویل داده شود.ایران ۳0 پرونده در حال بررسی برای 
ثبــت جهانی دارد که دیوار تاریخی گرگان هم جزو آنها 
اســت. اگر پرونده دیوار تکمیل شــود، به مرحله باالتر 
رفته که امیدواریم تا پایان سال تکمیل شده و در دولت 
بعدی ثبت شــود.قرارداد تصویربــرداری هوایی از دیوار 
تاریخی تنظیم و پس از مســاعد شــدن شــرایط آب و 
هوایی این بخش از کار اجرایی خواهد شد.با ثبت جهانی 
دیوار تاریخی گرگان در یونســکو اصالت فرهنگی ایران 
به جهانیان معرفی می شــود و پیشــینه اثر به زبان های 

مختلف ترجمه و در اختیار گردشگران قرار می گیرد. 
ثبت این اثر، دیوار را به عنوان یکی از مقاصد گردشگری 
توریســت های خارجی قرار می دهد زیرا به طور معمول 
گردشــگرانی که قصد ســفر به یک کشــور را دارند با 
مراجعه به سایت یونسکو متوجه می شوند که مهم ترین 
اثر قابل بازدید و ارزشــمند در آن کشور کدام مجموعه 
است.یکی از دالیل استقبال گردشگران از آثار ثبت شده 
در یونســکو به خاطر این است که خدمات ارائه شده در 
ایــن اماکن همتراز با اســتانداردهای بین المللی بوده و 
گردشــگران دغدغه های کمتری در خصوص بهره مندی 
از خدمــات و زیرســاخت های مورد نیــاز دارند.از دیگر 

پتانسیل های ثبت جهانی دیوار تاریخی تزریق اعتبارات 
بیــن المللی برای مرمت و احیا بــوده و این اعتبار همه 
ســاله به صورت مســتمر تزریق می شــود. پس از ثبت 
جهانی امکان بهره مندی از تســهیالت صندوق حمایتی 
یونســکو فراهم شده و از این منظر محدودیتی نخواهیم 
داشت، همانطور که در فاجعه زلزله بم، یونسکو اعتبارات 
ارزی کافی برای مرمت ارگ تاریخی اختصاص داد.پس 
از ثبت جهانی، اســتفاده از طرح های حمایتی یونسکو و 
نظرات کارشناسان این نهاد تخصصی برای دیوار گرگان 
مهیا شــده و اعتبارات الزم جهت پژوهش، نگهداری و 
آماده ســازی اختصاص می یابد تا یک طرح گردشگری 
پایدار اجرایی شــود.در سال 9۸ مبلغ دو میلیارد تومان 
اعتبار برای این پروژه تخصیص یافته و در ســال 99 هم 
پنج میلیارد تومان مصوب شده که در صورت تخصیص 
به موقع، پرونده ثبت جهانــی را گام به گام جلو برده و 

مقدمات آن را فراهم می کنیم.
در حاشــیه دیوار تاریخی گرگان شــهرها و روستاها و 
اراضی زراعی مختلفی واقع شــده که به عنوان تهدیدی 
برای این اثر تاریخی محســوب می شــود. برای قطعی 
شــدن ثبت دیوار در یونســکو باید برنامه های کوتاه و 
بلند مدتی برای رفع این معارضات پیش بینی شود.برای 
ثبت جهانی، باید معارضات شناســایی شده، با همکاری 
دستگاه های متولی مانند جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن 
و دهیاری هــا طی یک فرصت زمانی 10 الی 1۵ ســاله 
برطرف شــود. اجرای این عملیات و پاکسازی به عنوان 
یکی از تعهدات ایران در قبال ثبت جهانی دیوار تاریخی 
محسوب می شــود که البته با توجه به گستردگی دیوار 
گرگان، یونســکو فرصت زمانی مناسبی در اختیار ایران 
قرار خواهد داد.همچنین باید از اجرای هرگونه طرح های 
خودســرانه و گســترش معارضات در حریم و پیرامون 

این اثر ارزشــمند جلوگیری کرد، بــه نحوی که پس از 
ثبت جهانی دیوار دیگر نباید شــاهد اقدامات عمرانی و 
یا زراعی در حریم این اثر تاریخی باشیم.به عنوان مثال 
باید از گســترش ناهمگون بافت های مسکونی روستایی 
و یا اندک شــهرهای واقع در مسیر این دیوار مانند شهر 

فراغی و انبارالوم پرهیز کرد.
دیوار تاریخی از حوزه اســتحفاظی هفت شــهر استان 
عبــور کرده و با توجه به اســتقرار اداره میراث فرهنگی 
در این شــهرها عماًل حداقل هفت نیروی حفاظتی برای 
پاسداشت از این اثر تاریخی وجود دارد و هر شهرستان 
موظف است براساس دســتورالعمل پایگاه، امر پایش و 

مراقبت از این اثر را به اجرا برساند.
دستاوردهای ناشــی از کاوش در دیوار تاریخی گرگان، 
در قالــب مجموعه گزارشــاتی در یک کتــاب به چاپ 
رسیده است و در حال حاضر هم براساس برنامه ریزی ها، 
جلد دوم آماده چاپ اســت. در جلد دوم دستاوردها به 
صورت گســترده تر و تخصصی تر ارائه شده که به عنوان 
مثال ساختار معماری قلعه ها، باروها، ویژگی های دیوار، 
کانال های آب رســان و ویژگی های دیگــر در این جلد 
ارائــه خواهد شــد.هر یک از این کتاب هــا حدود ۸00 
صفحه بوده که اطالعات منــدرج در آن برای محققان، 
دانشــجویان و عالقه مندان قابل اســتفاده خواهد بود.

البته در دهه ۵0 یکی از محققان به نام »محمد یوســف 
کیانــی« پژوهش هایی در دیوار انجــام داده که در یک 
کتاب به چاپ رســیده اســت.بعد از فوت کیانی، آقای 
جبرئیــل نوکنده به عنوان سرپرســت این مطالعات در 
اســتان انتخاب شــد و هم اکنون مدیر باستان شناسی 
دشــت گرگان و پروفســور ســوئر از دانشــگاه ادینبرو 
اســکاتلند که در حوزه دیوار چین و مغول سابقه دارد با 

تیم مطالعاتی ما همکاری می کند.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان:

زنجان کماکان جزو ۵ استان اول کشور در کودک همسری است

مار سرخ استرآباد در راه یونسکو

گام آخرثبت جهانی دیوارتاریخی گرگان

فوالد مبارکه یاور مدافعان سالمت و حامی مردم 
در مبارزه با ویروس کرونا

گروه شهرستانها: عظیمیان مدیـــرعامل فـــوالد مبارکه در گفت وگو  با  در 
خصوص اقدامات شرکت فوالد در مقابله با بیماری کووید 19 گفت: شرکت فوالد 
مبارکه هم زمان با شیوع این بیماری در کشور اقدامات خود را در دو بخش داخل 
و خارج از شــرکت برنامه ریزی و عملیاتی کرد.وی با اشــاره به اینکه حدود ۲0 
هزار نفر به عنوان پرسنل و پیمانکار در شرکت فوالد مبارکه فعالیت دارند گفت: 
حضــور روزانۀ کارکنان در بخش های مختلف، دریافت مواد و خدمات موردنیاز 
فوالد مبارکه از حدود 60 درصد کشــور و همچنین ارســال محصوالت فوالد 
مبارکه به تمامی نقاط کشور این الزام را ایجاد می کند که شیوه نامه های بهداشتی 
به طــور کامل در چرخۀ این مجموعۀ بــزرگ رعایت گردد.  در غیر این صورت 
فوالد مبارکه به مرکزی برای انتشار این ویروس تبدیل می شود.مدیرعامل فوالد 
مبارکه با تأکید بر اینکه محافظت از نیروی انســانی در فوالد مبارکه به ویژه در 
شرایط فعلی از اهمیت زیادی برخوردار است، گفت: در حال حاضر با تمهیدات 
اندیشیده شــده خوشبختانه خطوط تولید طبق برنامه با قوت هرچه تمام تر در 
حال فعالیت اســت، بدون اینکه هیچ یک از کارکنــان با مخاطرۀ جدی مواجه 
شــوند.عظیمیان در ادامه با تأکید بر اینکه فوالد مبارکه با شیوع ویروس کرونا 
یاور مدافعان ســالمت و حامی مردم عزیز بوده است، از اختصاص 100 میلیارد 
تومان بودجۀ شرکت برای تجهیز بیمارستان ها و مراکز درمانی استان اصفهان 
و برخی مناطق کم برخوردار کشــور به منظور خرید تجهیزات موردنیاز درمان 
مبتالیــان به بیماری کرونا خبر داد و گفت: فوالد مبارکه در راســتای عمل به 
مسئولیت های اجتماعی خود وجوه موردنظر را فقط به خرید تجهیزات ازجمله 
ونتیالتور، دترجنت، مواد ضدعفونی کننده، ماســک و... اختصاص داده اســت. 
وی همچنین از تأمین اکســیژن رایگان بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه 
علوم پزشکی استان توسط فوالد مبارکه تا پایان بیماری کرونا خبر داد و گفت: 
هم زمان با شیوع ویروس کرونا و به محض اینکه باخبر شدیم برخی سودجویان 
در فرایند تأمین اکسیژن موردنیاز بیماران بستری در بیمارستان ها بازار سیاه به 
وجود آورده اند، با هماهنگی این دانشگاه وارد عمل شدیم؛ به نحوی که تاکنون 60 
بیمارستان از حدود ۲0 استان شامل استان های اصفهان، چهارمحال و بختیاری، 
یزد، تهران )دانشگاه های علوم پزشــکی تهران و دانشگاه علوم پزشکی ایران و 
بیمارســتان های تأمین اجتماعی( قزوین، گلستان، مازندران، کردستان، اراک، 
فارس و قم، اکســیژن موردنیاز خود  به  رایگان از فوالد مبارکه دریافت کرده اند  
و  این روند  تا پایان ســال جاری ادامه خواهد داشــت. این در حالی است که 
اقدام فوالد مبارکه برای تحویل اکسیژن به بیمارستان ها بین سایر فوالدسازان و 
تولیدکنندگان اکسیژن کشور نیز به عنوان الگو اجرا شد.مدیرعامل فوالد مبارکه 
در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: فوالد مبارکه همچنین هم زمان 
با بازگشایی مدارس با همکاری  سازمان های مربوطه ازجمله کمیتۀ امداد امام 
خمینی )ره( با خرید و توزیع 1600 دستگاه تبلت، دانش آموزان کم برخوردار را 

مورد توجه قرار  داد.

وضعیت معیشتی کارگران و بازنشستگان مازندارن 
اسف بارتر از گذشته شد

نصراله دریابیگی با اشــاره به شرایط تورم و گرانی در کشور گفت:متاسفانه بین 
درآمد کم و مخارج حداقلی کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی فاصله زیادی 
اســت و مقدار دریافتی اشــان حتی کفاف نصف یک ماه آنها هم نمی دهد.به 
گزارش ایلنا،شــب یلدا و ســفره خالی کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی 
موضوعی  اســت  که نه تنها تازگی ندارد و گویی پایانی هم برای نیست.گرانی 
و افزایش قیمت های میوه و آجیل این روزهای بازار گواه این موضوع اســت که 
امسال هم ســفره کارگران خالی تر از سال های قبل چیده می شود و البته این 
داســتان واقعی برای کارگران فقط مختص شب یلدا نیست و شب یلدا و سفره 
خالی کارگران  تنها بهانه ای اســت تا  کارگرانی که روزهای ســختی را از نظر 
معیشــتی می گذرانند و صورت خود را با سیلی ســرخ نگه می دارند از یادها 
نروند.امســال اما سنگینی سایه کرونا شــرایط را سخت تر از سال های گذشته 
کرده و حقوق معوقه و یا بیکاری به مشکالت بیش از یک میلیون و ۲00 کارگر 
در کشور اضافه شده است و به نظر می رسد دولت هم آن طور که باید و شاید 
کاری در جهت بهبود شرایط موجود معیشتی کارگران کاری از پیش نبرده است. 
نصراهلل دریابیگی دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران در گفت و گو باایلنا وضعیت 
معیشتی کارگران و بازنشستگان را اسف بارتر از گذشته  عنوان کرد و گفت:امروز 
کارگران و بازنشستگان در بدترین شرایط اقتصادی و معیشتی بسر می برند.او با 
بیان اینکه کارگران فاقد امنیت شغلی هستند،ادامه داد:امروز کارگران تالش می 
کنند که تنها زنده بمانند اما زندگی نمی کنند.رئیس کانون بازنشستگان تامین 
اجتماعی مازندران با اشاره به شرایط تورم و گرانی در کشور گفت:متاسفانه بین 
درآمد کم  و مخارج حداقلی  کارگران و بازنشســتگان تامین اجتماعی فاصله 
زیادی است و مقدار دریافتی اشان حتی کفاف نصف یک ماه آنها هم نمی دهد. 
دریابیگی ادامه داد:این در حالی است که در مازندران بیش از 70 درصد کارگران 
و بازنشســتگان سازمان تامین اجتماعی حداقل بگیر هستند.عضو کانون عالی 
بازنشستگان تامین اجتماعی کشور گفت: براساس آمارها و مصوبه شورای عالی 
کار حداقل حقوق یک کارگر طبق تورم و رکود اقتصادی کشور در سال جاری 
برای اســتان مازندران باید چیزی در حدود 7میلیون تومان باشد و در عمل اما 
شاهد دریافتی هایی  بسیار پائین تر از این رقم هستیم و این یعنی سفره کارگران 

و بازنشستگان روز به روز کوچک تر و خالی تر می شود.

۱۴۰۰ واحد مسکونی در نقاط سیل زده بوشهر 
تعمیر و بازسازی می شود

مدیرکل بنیاد مســکن استان بوشهر گفت: هزار و 400 واحد مسکونی در نقاط 
سیل زده اســتان بوشهر تعمیر و بازسازی می شــود.حمید حیدری بریدی در 
گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشــت: در پی وقوع ســیل در شانزدهم آذرماه 
امسال خسارت های گســترده ای به واحدهای مسکونی و زیرساخت ها و کسب 
و کار مردم در اســتان بوشهر وارد شد. وی با اشاره به اینکه بیشترین آسیب ها 
در شهرستان های دشتستان، دیلم و گناوه ثبت شده است، اضافه کرد: با حضور 
و اســتقرار ۲0 تیم از بنیاد مسکن نسبت به ارزیابی خسارت های وارد شده در 
این مناطق اقدام شد.مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر با اشاره به ۲۵ میلیارد 
و ۸00 میلیون ریال به زیرســاخت های عمرانی خسارت وارد شده است، افزود: 
هزار و 410 واحد مســکونی دچار خسارت شدند که روند بازسازی و تعمیر این 
واحدها در دست اقدام است.وی با اشاره به آغاز آواربرداری و عملیات ساختمانی 
واحدهای آسیب دیده از سیل در دشتستان خاطرنشان کرد: تاکنون ۵00 پرونده 
در شش حوزه برازجان، وحدتیه، شبانکاره، آبپخش، گناوه و دیلم تشکیل شده 

است.

ثبت ملی 2 اثر تاریخی به استاندار مرکزی ابالغ شد
معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 
مرکزی گفت: ثبت ملی ۲ اثر تاریخی شامل مدرسه صمصامیه بیات و خانه رضا 
کالفی به اســتاندار مرکزی ابالغ شد و در فهرست آثار نامنقول کشور به ثبت 
رســید.به گزارش خبرنگار ایلنا، سید محسن رحمتی افزود: مدرسه صمصامیه 
بیات به عنوان یکی از اولین نهادهای آموزشــی نوین در استان مرکزی به دلیل 
داشتن ارزشهای معماری و خانه رضا کالفی به عنوان یکی از خانه های شاخص 
بافت تاریخی ســاوه است و هر ۲ اثر تاریخی واجد ارزش، مربوط به دوره قاجار 
هستند که پس از رســیدگی به اعتراض مالکین و پیگیرهای اداره کل میراث 
فرهنگی اســتان مرکزی در فهرســت آثار ملی نامنقول کشور ثبت شدند.او با 
بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون ۳ اثر تاریخی استان به ثبت رسیده اند، 
ادامه داد: خانه نادری واقع در شهرســتان ساوه نیز به عنوان اثر واجد ارزش در 
فهرست ملی به ثبت رسیده است.معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی اظهار داشت: تشکیل پرونده و مراحل 
ثبت ملی 11 اثر تاریخی این اســتان با هدف حفظ داشــته های ارزشــمند و 
جلوگیری از تخریب، به جریان افتاده است و این آثار به زودی در فهرست ثبت 
ملی قرار می گیرند.رحمتی تصریح کرد: پرونده ثبت ملی برای 11 اثر غیرمنقول 
شــامل خانه تاریخی جوکار، حمام تاریخی مســیدان ساوه، آب انبارهای نائب، 
میرزارضا و حاج محمدکریم بیگ آشتیان، اندرونی بارک امیر حشمت در خمین، 
تپه قاماخ روستای ورده، خانه آتا بهاء محالت، کاروانسرای تاج آباد، خانه خاندان 
محسنی اراک، خانه مقدس زاده ساوه، تشکیل و برای بررسی به وزارتخانه ارسال 
شده اند و در انتظار ثبت در فهرست  آثار  ملی کشور هستند.او با اشاره به اینکه 
بــا ثبت آثار تاریخی، طبیعی و فرهنگی در فهرســت آثار ملی زمینه صیانت و 
حفاظت بهتر از آنها و معرفی بیشترشان به جامعه  فراهم می شود، بیان داشت: 
اســتان مرکزی دارای ۲000 اثر تاریخی شناخته شده است و تاکنون ۸9۳ اثر 

تاریخی نامنقول استان مرکزی در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است.

اخبار کوتاه

تاســیس شرکت با مسئولیت محدود آذر ســنگ افرند درتاریخ 1۳99/09/16 به شماره ثبت 604 به شناسه ملی 140096۲774۵ ثبت 
و امضــا ذیــل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضــوع فعالیت: خریدو فروش و صادرات و 
واردات کاالهای بازرگانی مجاز، مواد معدنی، ثبت محدوده معدنی بجز نفت و گاز و پتروشــیمی، اکتشاف، استخراج، بهره برداری از کلیه معادن 
در تمامی طبقات و گروه ها بجز نفت و گاز و پتروشــیمی، صادرات و واردات ماشــین آالت معدنی و مواد معدنی، فرآوری کلیه ی مواد معدنی 
و شــرکت در مناقصات و مزایدات کلیه ی ارگان های دولتی و غیر دولتی مرتبط با موضوع شــرکت، آزمایش مواد معدنی و تهیه نقشــه های 
زمین شناســی و توپوگرافی، پیمانکاری پروژه های معدنی و فرآوری آن،تامین نیروی انســانی مورد نیاز خود شــرکت درصورت لزوم پس از اخذ 
مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اســتان آذربایجان غربی،  شهرســتان تکاب،  بخش 
مرکزی،  شهر تکاب، محله امام،  بلوار امام، خیابان امام،  پالک 79۳،  طبقه همکف کدپستی ۵9916۵۳۵۸۸ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت 
اســت از مبلغ ۲۳.000.000.000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم رها بابازاده همپا به شماره ملی ۲9401۲7۲6۳ دارنده 
11499000000 ریال ســهم الشــرکه آقای مهدی رحمانی به شــماره ملی ۲949199۳۸0 دارنده 11۵00000000 ریال سهم الشرکه خانم 
معصومه بابازاده همپا به شــماره ملی ۲949۵0۸1۲1 دارنده 1000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم رها بابازاده همپا به شماره 
ملی ۲9401۲7۲6۳ و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود خانم معصومه بابازاده همپا به 
شماره ملی ۲949۵0۸1۲1 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت 
از قبیل چک،  ســفته،  بروات،  قراردادها، عقود اســالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء رها بابازاده همپا همراه با مهر شرکت 
معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت 

اسناد و امالک استان آذربایجان غربی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تکاب )1064۵46(


