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استانها
معاون ادارهکل راه و شهرسازی اصفهان تشریح کرد

جزئیات ثبتنام در طرح نهضت ملی مسکن

بازدید از شهرک صنعتی زاهدان میرجاوه
خبر

عضو تشخیص مصلحت نظام گفت :اجرای چند مگاپروژه میتواند
سبب تغییر چهره استان شود.
ب��ه گ��زارش
 ،محمدرض��ا باهنر در آیین بازدید از ش��هرک
صنعت��ی زاهدان میرجاوه ضمن بیان این مطل��ب افزود :این طرحها
چنانچ��ه توس��ط بخ��ش خصوص��ی اجرا ش��ود موج��ب تحولهای
چشمگیری در ابعاد مختلف در استان میشود.
وی یادآور ش��د :صندوق توسعه ملی میتواند میزان چشمگیری از
منابع مالی موردنیاز طرحهای بزرگ را تامین کند .دبیر کل جامعه مهندس��ین
کش��ور خاطرنش��ان کرد :طرحهای فوالدی از جمله طرحهای موردنیاز و دارای

توجیه اقتصادی در اس��تان سیس��تان و بلوچس��تان بهشمار میروند.
باهن��ر بی��ان گفت :ذخایر عظیم معدنی و س��واحل مک��ران از جمله
ظرفیتهای اس��تان هس��تند که باید با برنامهری��زی در زمینه جذب
سرمایهگذار در این بخشها زمینهساز تحول در استان شد .وی تاکید
کرد :بررسی و احصای مشکالت واحدهای تولیدی باید در دستور کار
قرار گیرد تا بتوان مورد به مورد در مرتفعس��ازی آنها گامهای موثر و
عملی برداشت .عضو تشخیص مصلحت نظام از دو واحد تولیدی پلیمر
پاکت پرند ،تولیدکننده انواع کیس��ههای پلیمری و ناجی پوش��ش ،تولیدکننده
انواع البسه نظامی واقع در شهرک صنعتی زاهدان میرجاوه بازدید کرد.

برگزاری جلسه کمیته تحول در مدیریت امور پیمانکاران فوالد خوزستان

نخستین جلس��ه کمیته تحول در مدیریت
امور پیمانکاران شرکت فوالد خوزستان برگزار
شد.
به گزارش خبرنگار روابط عمومی ،جلسه یاد
شده با حضور علیرضا مخبر دزفولی قائممقام
مدیرعامل در امور س��تادی و مس��ئولیتهای
اجتماع��ی بهعنوان مهم��ان ،ابراهیم دادرس
ریی��س کمیت��ه و جمعی از مدیران ،روس��ا و
کارشناس��ان عضو این کمیته ،عص��رگاه روز
دوش��نبه  ۸آذرماه  ۱۴۰۰در سالن کنفرانس
ساختمان سردار ش��هید حاج قاسم سلیمانی
برگزار شد.
مخبر دزفولی با اش��اره به رس��الت کمیته
تح��ول در مدیریت ام��ور پیمان��کاران اظهار
داش��ت :اهمی��ت تمرکز بر ام��ور پیمانکاران،
رسیدگی به درخواس��تهای قانونی کارکنان
عزیز شاغل در شرکتهای پیمانکاری ،بررسی
فرآیندهای برونسپاری ،اجرای نظاممند طرح
طبقهبندی مشاغل ،ضرورت استفاده از نظرات
خبرگان این کمیته در خصوص مدیریت امور
پیمان��کاران و تعام��ل با دس��تگاه نظ��ارت را

بهعنوان بخشی از وظایف این کمیته برشمرد.
وی در ادام��ه گفت :کمیت��ه تحول در امور
پیمانکاران ،ب��ا ترکیب مدیران دارای دانش و
با تجرب��ه ،میتواند برای کمیت��ه عالی منابع
انسانی تصمیمسازی کند.
قائممق��ام مدیرعام��ل در ام��ور س��تادی و
مس��ئولیتهای اجتماعی با اشاره به این نکته
که مصوبات این کمیته توسط ریاست آن ،در
کمیته عالی منابع انسانی جهت تصویب مطرح
خواهد ش��د اظهار امیدواری کرد که عملکرد
این کمیت��ه موجب رضایتمن��دی کارکنان
عزیز شاغل در شرکتهای پیمانکاری شود.
در ادام��ه جلس��ه ابراهی��م دادرس ،رییس
کمیته یاد ش��ده ،تاکید نم��ود :ارتباط میان
ارکان ش��رکت فوالد خوزستان با پیمانکاران،
به صورت برد برد باید مدیریت شود.
دادرس همچنی��ن تاکید داش��ت :حس��ب
دس��تور مدیرعامل محترم درخصوص رسالت
این کمیته ،ضروری اس��ت اعضای کمیته ،از
پتانس��یل سازمان در راس��تای حل مشکالت
پیمانکاران فوالد خوزس��تان و در سریعترین

زمان ممکن ،استفاده نمایند.
وی همچنی��ن اظهار امی��دواری کرد که با
برنامهریزی صحیح و ش��ناخت و اولویتبندی
مش��کالت فرآیندهای مرتبط ب��ا پیمانکاران،
خواهی��م توانس��ت بهص��ورت صحی��ح و
سیستماتیک نس��بت به بهبود نظام مدیریت
پیمانکاران وابس��ته به فوالد خوزستان ،اقدام
مطلوب را اجرای��ی نماییم و موجبات رضایت
پیمانکاران و ش��رکت معظم فوالد خوزستان
را مهیا نماییم.
در ادام ه محمود اکابر نایبرئیس این کمیته
اظهار داش��ت :بعد از بیان نظرات تمامی اعضا
در موضوعات مختلف و مرتبط با رس��الت این
کمیت��ه ،نتای��ج حاصل از بررس��یهای اولیه،
جمعبن��دی ،طبقهبندی و براس��اس اولویت
به کمیته عالی منابع انس��انی ش��رکت فوالد
خوزس��تان ،برای تصمیمگیری ارجاع خواهد
شد.
وی افزود :کمیته یاد شده ،هفتهای یکبار،
برای تصمیمسازی و پیگیری اقدامات تشکیل
جلسه خواهد داد.

عکس:

معاون مسکن و ساختمان ادارهکل راه و شهرسازی استان
اصفه��ان گفت :هنگام ثبتنام در س��امانه طرح نهضت ملی
مس��کن هیچ محدودیتی وجود ندارد ام��ا پس از ثبتنام و
در مرحله اس��تعالمات تمامی موارد بهصورت دقیق بررسی
میشود.
امی��ر زاغی��ان ،مع��اون مس��کن و
ساختمان ادارهکل راه و شهرسازی
استان اصفهان در گفتوگو با پایگاه
خب��ری راه و شهرس��ازی اصفهان
اظهار کرد :هدف اصلی طرح نهضت
ملی مس��کن خانهدار شدن مردمی
اس��ت که فاقد مس��کن هس��تند و
مالکیت ش��خصی ندارند؛ بر این اساس افرادی که متقاضی
بهرهمندی از مزایای این طرح هس��تند،باید از شرایط الزم
برخوردار باشند.
وی ب��ا بی��ان اینکه نخس��تین ش��رط الزم ب��رای تایید
متقاضیان ،س��بز بودن فرم ج اس��ت اذعان کرد :متقاضیان
بای��د از بهمن س��ال  ۱۳۵۷از هیچیک از امکانات نهادهای
عمومی غیردولتی مربوط به تامین مس��کن ش��امل زمین،
واحد مس��کونی یا تسهیالت یارانهای خرید یا ساخت واحد
مسکونی استفاده نکرده باشند.
معاون مس��کن و س��اختمان ادارهکل راه و شهرس��ازی

اس��تان اصفهان با اش��اره به اینکه ه��ر هموطن ما میتواند
فقط یک بار برای همیش��ه از یکی از این امکانات اس��تفاده
کند ،گفت :زمانی که واگذاری به ش��خصی انجام میش��ود،
فرم ج متقاضی و همسرش قرمز میشود؛ بنابراین سبز بودن
فرم ج هر دو آنان اهمیت دارد.
وی افزود :از دیگر ش��رایط ،متاهل یا سرپرس��ت خانوار
بودن ،دارای س��ابقه س��کونت در حداقل  ۵س��ال اخیر در
شهر مورد تقاضا و فاقد زمین یا واحد مسکونی بودن است.
زاغی��ان بیان کرد :اس��تعالم ف��رم ج ،مالکیت خصوصی و
تس��هیالت دولتی بهصورت کامال سیستمی و با سامانههای
مربوطه انجام میپذیرد.
وی با بیان اینکه برای احراز شرط  5سال سکونت در شهر
موردتقاضا ،اجارهنامه مالک عمل قرار نمیگیرد عنوان کرد:
مدارک موردنیاز برای احراز ش��رط سکونت پنجساله شامل
مدارک مربوط به محل تولد متقاضی یا همس��ر یا فرزندان
باالی  ۵سال ،سابقه پرداخت بیمه برای متقاضی یا همسر،
گواهی اشتغال به کار از دوایر دولتی برای متقاضی یا همسر
و گواهی تحصیل فرزندان است که در زمان تکمیل مدارک
و مراجعه به دفاتر پیشخوان باید ارائه شود.
معاون مس��کن و س��اختمان ادارهکل راه و شهرس��ازی
استان اصفهان با اشاره به اینکه زنان خودسرپرست مشروط
به داشتن حداقل  ۳۵سال سن و آقایان باالی  ۴۵سال سن

نیز میتوانند اقدام به ثبتنام کنند ،گفت :نخبگان علمی با
معرفی بنیاد ملی نخبگان کشور و معلوالن جسمی-حرکتی
با دارا بودن حداقل ( ۲۰بیست) سال سن و معرفی سازمان
بهزیس��تی کش��ور نیز میتوانند در زم��ره متقاضیان واجد
شرایط قرار گیرند.
وی گف��ت بهدلی��ل وجود ش��رایط کرونای��ی و رفاه حال
متقاضی��ان ،ب��رای ثبتنام در س��امانه https: //saman.
 /mrud.irنی��ازی ب��ه مراجعه به دس��تگاه اجرایی خاصی
نیست و این اقدام بهصورت اینترنتی قابل انجام است.
زاغیان درباره افرادی که در روس��تاها از تسهیالت دولتی
بهرهمند ش��دند ،بیان کرد :هنگام ثبتنام در س��امانه طرح
نهضت ملی مس��کن هیچ محدودیت��ی وجود ندارد اما پس
از ثبتن��ام و در مرحله انجام اس��تعالمات ،تمامی موارد به
صورت دقیق مش��خص میش��ود .همچنین مبحث مالکیت
ش��هر و روس��تا ندارد و م��ا مالکیت خصوص��ی را از مراجع
مربوطه اس��تعالم میکنیم و متقاضیان چه در ش��هر مورد
تقاضای مس��کن و چه در ش��هرهای مجاور ،مالکیتی داشته
باشند مشمول این طرح نمیشوند .وی اذعان کرد :مطابق
آخرین مصوبات کشوری ،تسهیالت در نظر گفته شده برای
این طرح در ش��هرهای باالی یک میلیون نفر جمعیت ۴۰۰
میلی��ون تومان ،مراکز اس��تان  ۳۵۰میلیون تومان ،س��ایر
شهرها ۳۰۰میلیون تومان و مسکن روستایی  ۲۵۰میلیون

طب��ق قان��ون ،متقاضیان باید از بهمن س��ال  ۱۳۵۷از هیچیک از امکانات
نهاده��ای عموم��ی غیردولتی مربوط به تامین مس��کن ش��امل زمی��ن ،واحد
مسکونی یا تسهیالت یارانهای خرید یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده
باشند
تومان اس��ت .معاون مس��کن و س��اختمان ادار ه کل راه و
شهرس��ازی اس��تان اصفهان درباره آورده متقاضیان گفت:
پس از اینکه متقاضیان احراز شرایط شدند ،در گام نخست
بای��د حداق��ل  ۴۰میلی��ون تومان بهصورت علیالحس��اب
پرداخت کنند که اقش��ار ویژه آورده اولیهش��ان  ۲۰میلیون
تومان است.
وی ب��ا بی��ان اینکه بازپرداخت تس��هیالت  ۴۰۰میلیون
تومانی ۲۰ ،س��اله و با س��ود  ۱۸درصد است ،گفت :در این

زمینه قرار اس��ت برای اقشار ویژه کمکهایی در نظر گرفته
شود که این عدد کاهش پیدا کند .همچنین این امکان برای
متقاضیان فراهم شده که در صورتی که بخواهند میتوانند
بهص��ورت پلکانی تسهیالتش��ان را پرداخت کنند .زاغیان
اظهار کرد :تصور ما این اس��ت که تس��هیالت بین  ۵۰تا ۶۰
درصد هزینه س��اخت را تامین میکند و بقیه با متقاضیان
اس��ت و سازندگان نیز با حداقل سودآوری این ساختمانها
را احداث میکنند.

افتتاح کارگاه خوداشتغالی در «زیارت»
گروه جهادی ش��هدای ش��رکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران ،نخستین
کارگاه خوداشتغالی در مناطق محروم را در روستای زیارت امام علی(ع) از توابع
شهرستان دلگان در استان سیستان و بلوچستان افتتاح کرد .به گزارش
 ،فرمانده حوزه بس��یج ش��رکت ملی پخش فرآوردههای نفت��ی ایران گفت :این
طرح خوداش��تغالی و محرومیتزدایی شامل س��اخت و تجهیز کارگاه خیاطی،
س��اخت حمام و تعمیر مسجد در روستای زیارت است که اکنون به بهرهبرداری
رس��ید .ساخت یک باب مدرسه دوکالس��ه نیز در یکی از روستاهای مجاور آغاز
شده و بهزودی به بهرهبرداری خواهد رسید .داود عربعلی ضمن بیان این مطلب
افزود :کار محرومیتزدایی و اش��تغالزایی ازس��وی گروه جهادی شهدای شرکت

مل��ی پخش فرآوردهه��ای نفتی ایران ادامه خواهد یافت و س��اخت کارگاههای
اش��تغالزایی در دیگ��ر روس��تاها نیز انجام خواهد ش��د .فرمانده پایگاه ش��هید
تندگویان منطقه زاهدان نیز ضمن قدردانی از حرکت جهادی کارکنان ش��رکت
مل��ی پخش فرآوردههای نفتی ایران بیان ک��رد :صندوق جمعآوری کمکهای
کارکنان به محرومان ازس��وی پایگاه مقاومت بس��یج منطقه تش��کیل شده و در
حال جمعآوری کمکهای همکاران برای نیازمندان است .محمدرضا هادیانفرد
گفت :بخش��ی از کمکهای جمعآوری ش��ده ازسوی پایگاه بسیج منطقه شامل
اسباببازی و بستههای خوراکی ،در زمان بهرهبرداری از طرحهای خوداشتغالی
شهدای بسیج ،بین کودکان روستای زیارت شهرستان دلگان توزیع شده است.

با تالش کارخانه دانشبنیان زگال شمال تولید شد

اولین پاککن نانو آنتیباکتریال در ایران

کارخانه دانشبنیان زگال ش��مال برای نخستین
بار در کش��ور موفق به اخت��راع اولین مورد پاککن
نان��و آنتیباکتری��ال با همکاری س��تاد نانو در ایران
ش��ده اس��ت .مدیر کارخانه زگال شمال با اشاره به
اینکه از پنج س��ال پیش شرکت زگال شمال ،اقدام
به آزمایش��ات متعدد برای تولید پاک کن نانو آنتی
باکتریال کرده اس��ت که خوشبختانه اکنون به ثمر
رس��یده اس��ت ،گفت :این شرکت س��ال  ۱۳۹۹به
سمت ثبت اختراع بهعنوان اولین مورد پاک کن نانو
آنتیباکتریال پی��ش رفت که عالوه بر ثبت اختراع
بینالمللی با همکاری س��تاد نانو در ایران ،نسبت به
تجاریسازی و آزمایشات متعدد بهداشتی و از بین
بردن باکتریهای مضر آن اقدام کرد.
محمدعلی حاجیزاده ،افزود :این شرکت توانست
عالوه بر ثبت اخت��راع بینالمللی برای اولین بار در
دنیا تایید س��تاد نانو را هم برای تولید و مصرف در
ایران کسب کند.
وی ب��ه دیگ��ر مزای��ای آنت��ی باکتری��ال کردن
محص��والت دانشآموزی ب��ا مواد نانو ب��ه مواردی
نظیر بدون بو بودن ،فاقد س��میت استنشاقی بودن،
فاقد حساسیت پوس��تی بودن و تاثیرگذاری سریع
اش��اره کرد و افزود :موفقیت در این حوزه و رضایت
دانشآموزان و اولیای آنها ما را بر آن داش��ت که به
تولید نوشتافزار پر مصرف دیگر مانند مداد ،تراش،
خطکش ،مداد شمعی و پاستل بپردازیم.
مدیرکارخان��ه زگال ش��مال ،با اش��اره به اهمیت
«دانش آموختن در کنار حس خوب کودکی» که در
سرلوحه کار این شرکت قرار دارد ،خاطرنشان کرد:
بهداش��ت جس��م و روح کودکان برای این مجموعه
بس��یار حائز اهمیت اس��ت و برای پیش��برد سطح

س�لامت جس��می دانشآموزان ،نانو آنتیباکتریال
کردن نوش��تافزار هدف اصلی این ش��رکت است.
بنابراین همواره تالش ش��ده اس��ت تا محصوالت به
لحاظ طراحی ،بس��تهبندی ،کیفیت ظاهری ،تنوع
رن��گ و ش��ادابی را القا کنن��د و تفاوتی با اجناس با
کیفیت خارجی نداشته باشند.
حاجیزاده یادآور ش��د :نوش��ت اف��زار و از جمله
پاککن مداد از وس��ایلی هس��تند که تماس با آنها
در زندگ��ی روزمره (ب��ه خص��وص دانشآموزان و
محص�لان) اجتنابناپذیر اس��ت و کنترل فعالیت
ان��واع میکروارگانیزمها ،قارچها و باکتریهای روی
پاکک��ن ضروری اس��ت .پاکک��ن میتواند عامل
انتقال باکتری بین افراد باشد یا باکتری را از محلی
به محل دیگر منتقل کند و از طریق تماس با دست
و س��پس با دهان مشکالتی را برای سالمتی انسان
ایج��اد کند ،بنابراین از جمله محصوالتی اس��ت که
این ش��رکت با تحقیقات و بررس��ی موفق شد آنتی
باکتریال این محصول را تولید کند.
وی با اشاره به وجود دو نوع باکتری «ای کوالی»
بهعن��وان نماینده باکتریهای گرم منفی و باکتری
«اس��تافیلو کوک��وس اورئ��وس ی��ا اس .اورئوس»
بهعن��وان نماین��ده باکتریه��ای گ��رم مثب��ت در

محصوالت مورد اس��تفاده مصرفکنندگان ،توضیح
داد :این دو باکتری از ش��ایعترین گونههای باکتری
هس��تند که در محیطها و مصارف عمومی بیش��تر
میتوانند روی سطوح زنده بمانند.
مدیرکارخانه زگال ش��مال ،ادامه داد :با توجه به
باکتریهای فوق ،برای آنتیباکتریال کردن پاککن
م��داد ،از فن��اوری نان��و و نان��وذرات آنتیباکتریال
استفاده ش��د .نانوپارتیکلهای مورد استفاده برای
اینکه پاککنها باکتریسیدال شده و نانو نقره و نانو
اکسید زینک (نانو اکسید روی) هستند.
به گفت��ه حاجیزاده ،مکانیس��م عملکرد به این
صورت میباش��د ک��ه با توجه به این ک��ه نانوذرات
ابعاد بسیار کمی و در حد نانو دارند ،نسبت به ذرات
با ابعاد بزرگتر دارای نس��بت سطح به حجم باالیی
هستند .نانوذرات درصد بیشتری اتم در سطح خود
دارن��د که ای��ن موضوع منجر ب��ه واکنشپذیری و
تعامل بیش��تر با باکتریها میشود و اثر گذاری ضد
باکتریایی را بهطور قابل توجهی بهبود میبخش��د و
سبب افزایش خاصیت آنتیباکتریال میشود.
وی اظهار کرد :نتایج آزمون آنتیباکتریال نش��ان
میدهد ک��ه پاککن آنتیباکتریال ش��رکت زگال
ش��مال در مقابل دو گونه ش��اخص باکتری مذکور،
دارای فعالیت ضدباکتریایی بیش از  ۹۹درصد است
و ب��ا موفقیت ایزو بینالمللی  ۲۲۱۹۶و اس��تاندارد
مل��ی  ۱۰۹۰۰را پ��اس کرده اس��ت .هم چنین این
پاککن آنتیباکتریال ،تاییدیه نانو مقیاس از ستاد
ویژه توسعه فناوری نانو را نیز اخذ کرده است.

