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نماینده خمینی شهر در مجلس یازدهم:
فوالد مبارکه در فهرست صنایع پاک قرار دارد 
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رئیس مجلس در بازدید از شــرکت های گروه فوالد مبارکه:

سعی می کنیم تصدی گری دولت را کم کنیم

مشکالت  و  رسانه ای  اعتیاد 
جسمی و روانی، پیامد استفاده 

بیش از حد از موبایل

به  تبلت   ۱۵۰۰ نفت  پاالیش 
پوشش  تحت  دانش آموزان 

کمیته امداد هدیه کرد

قیمت  بر  نظارت  و  کنترل 
بازارهای روز کوثر از سوی 

بازرسان

شهرداری  میادین  سازمان  مدیرعامل 
خبر داد؛
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و  کارآمد  شهروندی  دیپلماسی 
مدرن در  اشکال دیپلماسی 

شهردار اصفهان گفت: توسعه دیپلماسی 
از  فراتر  را  پا  که  می طلبد  اصفهان  شهری 
با  شهروند  تعامل  و  گذاشته  شهری  دیپلماسی 
برهمین  دهیم.  قرار  کار  دستور  در  نیز  را  شهروند 
مقوله  به  دیپلمات«  »شهروند  ابتکار  با  اساس، 
دیپلماسی شهروندی که از کارآمدترین و مدرن ترین 

اشکال دیپلماسی است ورود کردیم.

 : شهردار

 رئیس هیات مدیره ذوب آهن اصفهان 
خود تحریمی ، مخرب تر از تحریم
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ذوب  مدیره  هیات  رئیس  احمدیان  علی 
آهن اصفهان در گفتگو با خبرگزاری فارس  
علیه  آمریکا  ظالمانه  تحریم های  داشت:  اظهار 
ویژه  به  درآمدزایی  عماًل  شد  موجب  کشورمان 
نفت  فروش  محل  از  کشور  نیاز  مورد  ارز  تامین 
و  چالش ها  که  کند  پیدا  چشمگیری  کاهش 
بحران های خود را به دنبال داشت اما صنعت فوالد 

و پتروشیمی در این برهه به یاری دولت آمدند.

نماینده ولی فقیه در استان:

تأمین آب مورد نیاز مردم بر عهده دولت است 
برای  کارگران  فرصت  آخرین 
ح مسکن ملی ثبت نام در طر

2

آهن اصفهان به عنوان تنها  از صادرکنندگان کشوری، ذوب  آئین تجلیل  در 
 ) کشور صادرات  نشان  )باالترین   ۱۳۹۹ سال  صادرکنندگان  ملی  آور  مدال 
ویژه  تندیس  و  لوح  شرکت،  این  مدیرعامل  یزدی زاده،  منصور  و  انتخاب 
از اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور و علیرضا رزم  را  این مراسم 
حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت  22 دی در اتاق بازرگانی صنایع و معادن 

کشاورزی ایران دریافت نمود.
توفیق  این  کسب  تبریک  ضمن  ما  خبرنگار  با  گفتگو  در  یزدی زاده  منصور   
ارزشمند به تمامی تالشگران ذوب آهن و مجموعه فوالد کشور، عوامل انتخاب 

ح بیان نمود: این شرکت را بدین شر
تداوم رشد صادرات، افزایش تعداد بازارهای هدف صادراتی، افزایش صادرات 
شرقی،  جنوب  آسیای  آفریقایی،  منطقه،  کشورهای  به  فوالدی  محصوالت 
به  صادرات  از  حاصل  ارز   %100 بر  بالغ  برگشت  محصوالت،  برتر  کیفیت  حفظ 
 ESCOاصفهان آهن  ذوب  لوگوی  و  برند  جهانی  ثبت   ، کشور اقتصادی  چرخه 

. ،ZOBESCO

مدیرعامل ذوب آهن با اشاره به رشد تولید محصوالت ساختمانی در کشور 
تولید  شامل  که  دارد  نظر  مد  را  عمده  هدف  دو  اصفهان  آهن  ذوب  گفت: 
محصوالت صنعتی جدید از جمله تولید ریل ملی و توسعه شبکه ریلی کشور 
و همچنین توسعه بازارهای صادراتی می باشد که  تمامی تالشگران ذوب آهن 
در دستیابی به این دو هدف، نقش آفرین اصلی هستند و در حال حاضر نیز 

صادرات ریل که تا سال گذشته واردکننده آن بودیم آغاز شده است .
وی در خصوص موانع توسعه صادرات گفت: در این خصوص با چالش هایی 
برخی  نیز  گاهی  و  استکبار  ظالمانه  تحریم های  به  مربوط  که  هستیم  مواجه 
مشکالت داخلی هستیم که به لطف خدا امید است با همت و همدلی همه 
مسئوالن این موانع برطرف گردد و رشد و شکوفایی اقتصادی و اقتدار بیش از 

پیش ایران اسالمی را در عرصه های جهانی شاهد باشیم .
این شرکت تا کنون هفت بار در سال های 1380- 1385- 1388- 1391- 1392- 
1395-1397صادرکننده نمونه ملی کشور و در سال 1393 نیز صادرکننده ممتاز 

کشور شده بود.

؛ با حضور معاون اول رئیس جمهور و برای اولین بار در کشور

مدال افتخار ملی صادرات به ذوب آهن اصفهان رسید

برپایی نمایشگاه تخصصی خانه مدرن طی 5 روز در اصفهان
محل دائمی برپایی نمایشگاه های بین المللی استان 
اصفهان طی روزهای 24 تا 28 دی 1399 و به مدت پنج 
روز میزبان نمایشگاه تخصصی دکوراسیون داخلی و 

خانه مدرن خواهد بود.
نمایشگاه های  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
بین المللی استان اصفهان، این نمایشگاه با حضور 
قم،  تهران،  اصفهان،  استان های  از  برتر  شرکت   90
می شود  برگزار  فارس  و  خوزستان  غربی،  آذربایجان 
حوزه های  خدمات  و  کاالها  بهترین  می کند  تالش  و 
مرتبط با دکوراسیون داخلی، کاالی خواب  لوستر را در 

معرض بازدید عالقمندان قرار دهد.

از جمله نمایشگاه های تخصصی به  این نمایشگاه 
شمار می رود که تلفیقی از دانش، هنر و صنعت را برای 
عالقمندان و بازدیدکنندگان آن به نمایش می گذارد و 
شرکت های حاضر در آن، تکنولوژی های نوین مرتبط 
انواع  دکوراسیون،  تجهیزات  داخلی،  دکوراسیون  با 
ویژه  لوازم  تزئینی،  پوشش های  دیواری،  کاغذ  پرده، 
تزئینی و دیگر محصوالت و طرح های  و  دکوراسیون 
مرتبط را برای بازدید عالقمندان به نمایشگاه می آورند. 
معرفی توانمندی های داخلی در حوزه تولید محصوالت 
و خدمات معماری و دکوراسیون، آشنایی شرکت های 
آخرین  معرفی  روز،  تکنولوژی های  آخرین  با  ایرانی 

توانمندی های نوین بویژه در حوزه محصوالت مدرن، 
فراهم  اشتغالزایی،  جدید،  تجاری  فرصت های  ایجاد 
تولیدکنندگان و شناسایی  بین  تعامل  زمینه  کردن 
از  دکوراسیون  بخش  خدمات  توسعه  های  ظرفیت 
جمله مهم ترین اهداف برگزاری نمایشگاه تخصصی 

دکوراسیون داخلی و خانه مدرن اصفهان خواهد بود.
از  می توانند  نمایشگاه  این  از  بازدید  به  عالقمندان 
محل  به   1399 دی   28 تا   24 روزهای   18 تا   10 ساعت 
اصفهان  بین المللی  نمایشگاه های  برگزاری  دائمی 
واقع در کمربندی شرق، روبه روی منطقه روشن دشت 

مراجعه کنند.



و  آسیا  و  غرب  ایران  در  ریل  کننده  تولید  تنها  و  نخستین  عنوان  به  اصفهان  آهن  ذوب   
کشور  به  ریل  صادرات  و  تامین  برای  را  قراردادی  جهان،  در  ریل  تولیدکننده  هفدهمین 

دوست و  همسایه افغانستان منعقد نمود.
منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن، با بیان این خبر، گفت: قرارداد صادرات ریل ذوب 
آهن اصفهان، برای تکمیل محوری است که اتصال افغانستان از طریق ایران به دریای عمان 
و خلیج فارس و از سمت غرب به اروپا را نهایی می کند و شاهد افزایش حجم مبادالت تجاری 

و ترانزیت به افغانستان و همچنین افزایش مراودات تجاری طرفین خواهیم بود.مدیرعامل 
ذوب آهن اصفهان با اشاره به این که، ریل تولیدی این شرکت مطابق با آخرین استانداردهای 
جهانی است و کیفیت آن توسط شرکت های معتبر تایید شده است، اظهار داشت: مذاکراتی 
برای تامین ریل مورد نیاز سایر کشورهای منطقه در حال انجام می باشد و چشم انداز خوبی 
برای صادرات این محصول استراتژیک وجود دارد .یزدی زاده افزود: هم اکنون برای تامین 
نیاز کشور ماهانه ده هزار تن ریل در این مجتمع عظیم صنعتی تولید می شود که به نسبت 

تقاضای بازار قابل افزایش می باشد.شایان ذکر است ریل تولید شده در ذوب آهن اصفهان 
هم اکنون در محورهای مختلف از جمله چابهار-زاهدان، یزد-اقلید، همدان-سنندج، میانه 
– اردبیل، بستان آباد –تبریز و رشت- کاسپین در حال نصب می باشد .گفتنی است ذوب 
آخرین  آهن اصفهان تولیدکننده انواع ریل های خطوط پرسرعت راه آهن و مترو مطابق با 
استانداردهای اروپایی بوده و در تالش است که تولید همه انواع ریل های متروی کشور که با 

هم متفاوت می باشند را نیز تکمیل و تحویل خریداران نماید. 
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان اصفهان

اقتصادی
اجتماعی

ریل ذوب آهن به افغانستان صادر می شود

خبر

آخر وقت روز پنج شنبه ۲۵ دی فرصت  کارگران تا 
دارند برای ثبت نام در طرح مسکن ملی و خانه دار 

شدن اقدام کنند.
 امکان ثبت نام کارگران در سامانه جامع اقدام ملی 
 ۲۰۰ ساخت  تفاهم  نامه  امضای  دنبال  به  مسکن 
کارگران و بازنشستگان  هزار واحد مسکونی برای 
فراهم شده است که دی سال گذشته میان وزارت 

کار و وزارت راه و شهرسازی منعقد شد.
خصوص  این  در  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 
این  در  صنعتی  شهرک های  ظرفیت  از  کرد:  اعالم 
پروژه استفاده خواهد شد تا کارفرمایان با استناد 
به ماده ۱۴۲ قانون کار در این طرح مشارکت داده 
شوند و ظرفیت جامعه کارگری نیز به منظور تأمین 

زمین و مسکن کارگران به کار گرفته خواهد شد.
سه  نامه  تفاهم  مذکور،  نامه  تفاهم  راستای  در 
عمران  شرکت  کار،  وزارت  میان  هم  جانبه ای 
شهرهای جدید و اتحادیه اسکان به امضا رسید که 
به موجب آن، اتحادیه تعاونی های مسکن کارگران 
)اسکان( مدیریت ساخت ۳۰ هزار واحد مسکونی 
ظرف  حداکثر  آن  واحد  هزار   ۱۰ و  گرفته  برعهده  را 
استان های  در  و  جدید  شهر   ۱۲ در  ماه   ۳۶ مدت 
سمنان،  تهران،  اصفهان،  البرز،  شرقی،  آذربایجان 
بوشهر، خراسان رضوی، فارس، مرکزی و سیستان 

و بلوچستان احداث خواهد شد.
کار  محمد جعفر کبیری معاون امور تعاون وزارت 
درباره نحوه ثبت نام کارگران در طرح مسکن ملی 
می گوید: کارگران می توانند هم در طرح مسکن ملی 
ثبت نام کنند و هم به عضویت تعاونی های مسکن 
درآیند. به موجب این طرح زمین در اختیار تعاونی 
جوار  زمین های  از  و  می گیرد  قرار  کارگری  مسکن 
شهرک های صنعتی که امکان ساخت در آنها وجود 

دارد، استفاده می شود.
یا  کارگران  بیشتر  حاضر  حال  در  می افزاید:  وی 
و  دارند  کارگری  تشکل  یا  هستند  تعاونی ها  عضو 
می توانند از طریق آنها برای ثبت نام در طرح مسکن 
ملی یا عضویت در تعاونی مسکن اقدام کنند ولی 
چنانچه عضو هیچ تعاونی مسکن یا تشکل کارگری 
نباشند می توانند درخواست خود را به کارفرمایان 
ارائه دهند و یک تعاونی مسکن تشکیل دهند و 
در نهایت از طریق سامانه جامع هوشمند بخش 
تعاون بدون مراجعه حضوری تعاونی خود را به ثبت 

برسانند.
بر اساس اعالم معاونت امور فرهنگی و اجتماعی 
وزارت کار، مهلت واریز آورده در سامانه جامع اقدام 
ملی مسکن برای کارگران و بازنشستگان تا ۳۰ دی 
تمدید شده و وزارت تعاون پس از تجزیه و تحلیل 
اطالعات متقاضیان موجود در سامانه جامع اقدام 
وزارتخانه،  این  اطالعاتی  بانک های  و  مسکن  ملی 
عنوان  به  بازنشستگان  و  کارگران  مشخصات 
گروه های هدف، کد ملی، دهک بندی متقاضیان 
و بررسی وضعیت فرم ج آنها را که در سامانه جامع 
اقدام ملی مسکن ثبت نام کرده اند به تفکیک هر 

استان و شهر تابعه احصا کرده است.
ثبت  ملی  مسکن  طرح  در  هم  می توانند  کارگران 
مسکن  تعاونی های  عضویت  به  هم  و  کنند  نام 
درآیند و از طریق تشکل کارگری خود برای ثبت نام 
اقدام کنند.آنطور که صادقی فر گفته کارگران برای 
بهره مندی از تسهیالت حمایتی الزم است ضمن 
به  نسبت  مانده  باقی  فرصت  در  حساب،  افتتاح 
تکمیل موجودی خود و مبلغ آورده اقدام کنند چرا 
که تسهیالت حمایتی وزارت تعاون در طرح مسکن 
ملی به افراد و گروه هایی تعلق می گیرد که پرداخت 
آنها کامل شده باشد.  آورده از سوی  اولیه و واریز 
ثبت نام در طرح مسکن ملی از ماه ها قبل آغاز شده 
و دور جدید ثبت نام که فاز سوم این طرح است، 
روز پنج شنبه ۱۸ دی به مدت یک هفته  از صبح 
با  که  شده  آغاز  استان   ۱۹ از  جدید  شهر   ۱۸۳ در 
احتساب شهرهای ثبت نام شده در مراحل گذشته، 
 در ۷۷۰ شهر ظرفیت سازی الزم صورت گرفته 

ً
جمعا

که فرصت مناسبی جهت تأمین مسکن و سرپناه 
برای متقاضیان به ویژه کارگران است.

پیش  و  قبل  مراحل  در  که  کارگرانی  خصوص  در   
بودند،  کرده  ثبت نام  ملی  مسکن  طرح  در  این  از 
آورده تا پایان دی تمدید شده است  مهلت واریز 
و کارگران متقاضی مسکن که هنوز اقدامی نکرده 
اند تا آخر وقت روز پنجشنبه ۲۵ دی فرصت دارند 
مراحل  و  مراجعه   https://tem.mrud.ir سامانه  به 
ثبت نام خود را جهت خانه دار شدن دنبال کنند./

ایمنا - ایسنا

آهن اصفهان اظهار  علی احمدیان رئیس هیات مدیره ذوب 
موجب  کشورمان  علیه  آمریکا  ظالمانه  تحریم های  داشت: 
از  کشور  نیاز  مورد  ارز  تامین  ویژه  به  درآمدزایی  عماًل  شد 
محل فروش نفت کاهش چشمگیری پیدا کند که چالش ها 
و  فوالد  صنعت  اما  داشت  دنبال  به  را  خود  بحران های  و 

پتروشیمی در این برهه به یاری دولت آمدند.
اندازه ای  به  یاری  این  افزود:  احمدیان  فارس  گزارش  به 
و  فوالد  صنایع  از  خود  سخنان  در  جمهور  رئیس  که  بود 
پتروشیمی به عنوان خط مقدم جنگ اقتصادی نام برد که به 
که  افتخار می کند  اگر دولت  اند و  را برگردانده  ارز خود  موقع 
در برابر آمریکا، تحریم و فشار خارجی ایستاده است، حاصل 

این کمک و تالش است.
با  فوالد  صنعت  بین  این  در  که  این  به  اشاره  با  احمدیان 
وجود مشکالت ناشی از تحریم در صادرات فعال بود و حتی 
بازگرداندن  دلیل  به  اصفهان  آهن  ذوب  مانند  شرکت هایی 
بانک  تقدیر  مورد  خود  صادرات  از  ناشی  ارز  سریع  و  کامل 
از  مانع  نتوانست  تحریم  اگر  افزود:  گرفتند،  قرار  نیز  مرکزی 
در  و  کرد  را  خود  کار  تحریمی  خود  اما  شود  فوالد  صادرات 
محصوالت  فروش  و  عرضه  برای  جدید  نامه  شیوه  قالب 
واحد های  تا  شد  عمل  وارد  صمت  وزارت  سوی  از  فوالدی 

فوالدی با چالش های جدی در این خصوص مواجه شوند.
این  کرد:  تصریح  اصفهان  آهن  ذوب  مدیره  هیات  رئیس 
و  کک  و  خارجی  زغال  تامین  برای  صنعتی  عظیم  مجتمع 
از  را  ارز  این  و  دارد  ارز  به  مبرم  نیاز  خود  تجهیزات  همچنین 
آمده  طریق صادرات تامین می کند بنابراین مشکالت پیش 
این  در  اشتغال  و  تولید  می تواند  شرکت  این  صادرات  در 

شرکت را با بحران مواجه سازد .
فوالدی  واحدهای  تمام  برای  صادرات  کاهش  افزود:  وی 
دارد  بیشتری  اثر  آهن  ذوب  بر  اما  می کند  ایجاد  چالش 
عدم  از  ناشی  بیشتر  اثر  این  باشد.  زا  بحران  می تواند  و 

برخورداری این شرکت از یارانه انرژی است.

آهن اصفهان با شیوه کوره بلند، فوالد تولید   در واقع ذوب 
کرده و بخشی از انرژی خود را که سهم عمده آن کک است با 

قیمت های جهانی خریداری می کند.
رئیس هیات مدیره ذوب آهن گفت: این شرکت برای تامین 
کک مورد نیاز خود، باید زغال خارجی خریداری کند تا با زغال 
مورد  انرژی  و  کرده  ترکیب  ندارد،  مطلوب  کیفیت  که  داخلی 

نیاز کوره بلند خود را تامین نماید.
ارز الزم برای خرید زغال خارجی، امکان   بنابراین عدم تامین 
استفاده از زغال داخلی را نیز از بین می برد واین امر اشتغال 
17 هزار نفر در معادن زغال سنگ استان های کرمان، سمنان 
و مازندران را به خطر می اندازد و تبعات سیاسی، اجتماعی و 

امنیتی زیادی به همراه خواهد داشت .

بلند  کوره  الوقوع  قریب  اندازی  راه  به  اشاره  با  احمدیان 
شماره یک این شرکت با ظرفیت ساالنه 800هزارتن در سال 
تولید  همراه  به  کوره  این  راه اندازی  گفت:  تولید،  جهش 
انداز خوبی برای این  محصوالت مهمی همچون ریل، چشم 
آهن  نیاز ذوب  ارز مورد  تامین  اما عدم  شرکت ترسیم نمود 
تامین  چالش  با  را  بلند  کوره  این  کک،  و  زغال  واردات  برای 

مواد اولیه مواجه می سازد.
ریلی  نقل  و  حمل  توسعه  پروژه های  اکنون  هم  افزود:  وی 
آهن هستند و حتی  کاماًل وابسته به تولید ریل ذوب  کشور 
 امکان صادرات این محصول نیز فراهم شد اما اگر ارزی 

ً
اخیرا

ریل  تولید  کارگاه  باشیم،  نداشته  الزم  تجهیزات  تامین  برای 
نیز با چالش مواجه می شود.

موفقیت های  به  اشاره  با  آهن  ذوب  مسئول  مقام  این 
این  گفت:  خود  محصوالت  صادرات  در  شرکت  این  اخیر 
موفق  داخل،  نیاز  تامین  کنار  در  صنعتی  عظیم  مجتمع 
شده با شناسایی بازارهای جدید، 50 درصد محصوالت خود 
بلند  قراردادهای  صادرات،  در  وقفه  این  اما  کند  صادر  را 
که  بازارهایی  و  ساخته  مواجه  مشکل  با  را  صادراتی  مدت 
شرکت  این  محصوالت  پذیرای  سختی  به  تحریم  شرایط  در 
جبران  زیان  امر  این  که  می سپارد  رقبا  دست  به  شدند 
ناپذیری نیز به روابط صمیمانه تجاری باکشورهای همسایه 

می کند. وارد 
این  مجموعه  گفت:  آهن  ذوب  مدیره  هیات  رئیس 
و  ملی  تولید  اصفهان،  آهن  ذوب  کیان  که  مشکالت 
معادن  در  نفر  هزار   17 شرکت،  این  در  نفر  هزار   14 اشتغال 
خطر  با  را  مستقیم  غیر  صورت  به  نفر  هزاران  و  سنگ  زغال 
را  صنعتی  عظیم  مجتمع  این  مدیره  هیات  می سازد،  مواجه 
ذیربط  مبادی  به  مراجعه  برای  مصوبه ای  که  داشت  آن  بر 
عدم  صورت  در  و  نماید  بیان  را  خود  اعتراض  و  کند  تدوین 
خواسته  قضایی  مراجع  طریق  از  مناسب،  پاسخ  دریافت 

را دنبال نماید. برحق خود 

رئیس هیات مدیره ذوب آهن اصفهان تاکید کرد؛

خود تحریمی، مخرب تر از تحریم

نماینده ولی فقیه در استان اصفهان با اشاره به اختالفات موجود 
و  است  »انفال«  جزو  آب  گفت:  آب  مساله  در  استان ها  میان 
مسئوالن هیچ استانی نمی توانند بگویند آب ماِل ماست؛ از سوی 
دیگر دولت و حکومت وظیفه دارد آب مورد نیاز مردم هر استان  

را فراهم کند.
نمایندگان  مجمع  دیدار  در  نژاد  طباطبایی  یوسف  سید  آیت اهلل 
گفتار  و  رفتار  در  تقوا  رعایت  ضرورت  به  اشاره  با  اصفهان  استان 
همه  داشت:  اظهار  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان  توسط 
نمایندگان باید بر اساس تقوای الهی سخن بگویند و رفتار کنند 
یا تهمت سوق  به سمت غیبت  را  انسان  مبادا مسائل سیاسی 

دهد.
شأن  اساس  بر  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان  افزود:  وی 
با نگاهی ملی صحبت کنند؛  آب و  نمایندگی خود درباره مدیریت 
سخن  عامه  حقوق  احقاق  برای  و  هستید  مردم  نمایندگان  شما 
انفال است  آب جزو  که  بگیرید؛ همه می دانند  و تصمیم  بگویید 

بگوید  نباید  هیچ کس  و  است  حکومت  دست  در  آن  مدیریت  و 
آب مال ماست. 

زمان  در  کرد:  عنوان  اصفهان  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
از  آب  انتقال  تونل های  از  یکی  احداث  برای  ناصرالدین شاه 
خصوص  در  دارند؛  حق آبه  امروز  آنان  و  می گیرند  پول  کشاورزان 
گفته ام  همواره  هم  یافته  اختصاص  اصفهان  به  که  آبی  میزان 
بر  است  شده  داده  اصفهان  به  بهایی  شیخ  زمان  در  که  آبی  که 
اساس جمعیت اندک آن زمان بوده است اما امروز اهالی استان 
مهاجرت  اصفهان  به  دیگر  استان های  و  بختیاری  و  چهارمحال 
افزایش  نیز  شرب  آب  به  مردم  نیاز  جمعیت،  افزایش  با  و  کردند 
و  باشد  شرب  آب  تأمین  فکر  به  باید  دولت  بنابراین  است  یافته 

ح ها را به گونه ای اجرا کند که نیاز به پمپاژ آب نباشد.   طر
وی با اشاره به نجابت نمایندگان مردم استان اصفهان در مجلس 
شورای اسالمی گفت: نمایندگان این استان با دید وسیع و نگاه 
ملی اظهار نظر کنند و با حفظ وحدت و جلوگیری از نفاق، بر اساس 

دین و قرآن سخن بگویند.  
آبریز زاینده رود  آب به حوزه  * وزارت نیرو 750 میلیون متر مکعب 

بدهکار است
اظهار  جلسه  این  در  اصفهان  استان  نمایندگان  مجمع  رئیس 
مطمع  اسالمی  انقالب  مهد  عنوان  به  اصفهان  استان  داشت: 
مختلف  بهانه های  به  می کنند  تالش  آنان  و  گرفته  قرار  دشمنان 
با  مسئوالن  همه  بنابراین  دهند  قرار  فشار  تحت  را  استان  این 

حفظ وحدت برای برطرف شدن مشکالت آن تالش کنند. 
سید مسعود خاتمی افزود: به نظر بنده از ظرفیت امامت جمعه 
کمتر  مردم،  کالن  مشکالت  شدن  برطرف  برای  اصفهان  استان 
استفاده شده است و اموری را که نمایندگان نمی توانند پیگیری 
کنند می توان با بهره گیری از ظرفیت جایگاه امامت جمعه دنبال 

کرد.  
شده  تعطیل  واهی  بهانه های  به  آب  انتقال  پروژه های  گفت:  وی 
که  افتاده  اتفاق  زاینده رود  روی  بر  جدید  بارگذاری های  و  است 
بر  مثال  برای  است  غیرقانونی  اصل  در  اما  دارد  قانونی  صورت 
اساس تابلوی اعالن مصارف و منابع 320 میلیون مترمکعب برای 
تپه های سامان به منظور کشت های مختلف مصرف می شود که 
ع است. نماینده مردم گلپایگان و خوانسار  از نظر فقهی، خالف شر
اعالن  تابلوی  اساس  بر  کرد:  عنوان  اسالمی  شورای  مجلس  در 
مصارف و منابع حوزه زاینده رود، وزارت نیرو 750 میلیون مترمکعب 
به حوزه آبریز زاینده رود بدهکار است که باید جبران شود اما این 
با عنوان بن  بارگذاری های جدید  انجام نشده و حتی شاهد  مهم 
به  نجابت  اصفهان  مردم  این که  بیان  با  وی  هستیم.  بروجن   -
کرد:  خاطرنشان  نداشته اند،  شدیدی  اعتراض  و  می دهند  ج  خر
به  جدیت  با  را  موجود  امنیتی  مشکالت  امنیتی،  دستگاه های 

مدیران کل منعکس و از بروز بحران جدید جلوگیری کنند. 
خاتمی یادآور ش د: مشکالت آبی میان استان ها باید بدون تنش 
برطرف شود و آب مورد نیاز 5 و نیم میلیون نفر در استان اصفهان 

تأمین شود چراکه هم اکنون مشکل کمبود آب وجود دارد. 

ح توقف غربالگری در خانه های بهداشت ارائه طر
جلسه  این  در  اسالمی  شورای  مجلس  فرهنگی  کمیسیون  عضو 
موضوع  روی  بر  استان  نمایندگان  از  تن   4 فعالیت  به  اشاره  با 
جنین  سقط  باالی  بسیار  آمار  داشت:  اظهار  خانواده  و  جمعیت 
شامل سقط جنین های قانونی، غیرقانونی، درمانی و خودبه خودی 
کمیسیون  در  طرحی  منظور  همین  به  است  نگران کننده  بسیار 
آماده شده تا غربالگری از  فرهنگی با همکاری سایر کمیسیون ها 

برنامه خانه های بهداشت برداشته شود. 
تمامی  در  غربالگری  ح  طر اجرای  گفت:  پور  بانکی  امیرحسین 
کرده  ایجاد  باردار  زنان  در  شدیدی  استرس  بهداشت  خانه های 
آن کار شده  ح جدید که 8 ماه روی  است و امیدوار هستیم با طر
است آمار سقط جنین کاهش یابد و تنها مواردی که جنین دارای 
ح ساماندهی فضای  مشکل است سقط اتفاق بیفتد، همچنین طر
مجازی به جمع بندی رسیده و به زودی در صحن مجلس شورای 

ح می شود.   اسالمی مطر
از  کمتر  اصفهان  استان  در  موجود  آب های  مدیریت  هزینه   *

انتقال آب از خلیج فارس است
اظهار  این جلسه  در  رئیسه مجلس شورای اسالمی  عضو هیئت 
میلیارد  هزار   50 اصفهان  استان  که  شده  ح  مطر بحثی  داشت: 
افرادی  و  بگیرد  نظر  در  خلیج فارس  از  آب  انتقال  برای  تومان 
همچون آقای جهانگیری آن را دنبال می کنند، این در حالی است 
که اگر آب های موجود در استان اصفهان همچون آب های منطقه 
فریدن، فریدون شهر و سمیرم مدیریت شود هزینه مدیریت این 

آب ها کمتر از هزینه انتقال از خلیج فارس است. 
 2 اکنون  هم  گفت:   الرگانی  موسوی  ناصر  سید  حجت االسالم 
قرار  و  می شود  ج  خار اصفهان  استان  از  آب  مترمکعب  میلیارد 
استان  به  بهشت آباد  ح  طر در  مترمکعب  میلیون   250 تنها  است 
اصفهان انتقال یابد، همچنین بر اساس نظرات نمایندگان استان  
خوزستان انتقال آب از حوزه به حوزه ممنوع شود و هر استان آب 

مورد نیاز خود را از درون استان تأمین کند. 

ح شد؛  در دیدار اعضای مجمع نمایندگان استان مطر

تأمین آب مورد نیاز مردم بر عهده دولت است 

مسئولیت های  اجرای  راستای  در  اصفهان  نفت  پاالیش  شرکت 
کاروان همدلی، مواسات و کمک  با پیوستن به  اجتماعی خویش 
مؤمنانه، ۱۵۰۰ دستگاه تبلت به دانش آموزان نیازمند تحت حمایت 

کمیته امداد امام خمینی)ره( استان اصفهان اهدا کرد.
اصفهان  نفت  پاالیش  شرکت  مدیریت  حضور  با  که  مراسمی  در 
و معاون فرهنگی کمیته امداد کشور، به منظور اعطاء تبلت ها به 
مدیرکل  بود،  برگزارشده  امداد  کمیته  محل  در  نیازمندان  خانواده 
کمیته امداد امام خمینی )ره( اصفهان بابیان این که تولیدکنندگان 
و صاحبان صنایع استان، پیشتازان عرصه خیر و احسان هستند، 
از  حمایت  دلیل  به  اصفهان  نفت  پاالیش  شرکت  مدیرعامل  از 
نیازمندان تقدیر کرد و گفت: تبلت های اهدایی بر اساس نیازسنجی 
و اولویت بندی صورت گرفته است که با همکاری مجموعه شرکت 
پاالیش نفت اصفهان، به دانش آموزان خانوارهای تحت حمایت در 
ع با یادآوری این که بالغ بر ۱۹  سراسر استان اهدا خواهد شد. کریم زار
هزار دانش آموز در خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد در سراسر 
استان مشغول تحصیل هستند، گفت: در ابتدای سال تحصیلی 
۴۵۰۰ نفر از این عزیزان فاقد امکانات الزم برای تحصیل غیرحضوری 
بودند که تاکنون و با احتساب تبلت های اهداشده توسط شرکت 

صاحبان  و  نیکوکاران  خیران،  همکاری  با  و  اصفهان  نفت  پاالیش 
دانش آموزان  این  از  نفر   ۳۵۰۰ استان،  بزرگ  صنایع  نیک اندیش 
شرکت  مدیرعامل  شده اند.  هوشمند  گوشی  یا  تبلت  صاحب 
پاالیش نفت اصفهان نیز با تأکید بر جایگاه مواسات و مساوات در 

متون دینی و رهنمودهای رهبر معظم انقالب در سال جاری مبنی 
بر گسترش فرهنگ همدلی و کمک جمعی اظهار داشت: با توجه 
به مشکالت دانش آموزان نیازمند تحت پوشش کمیته امداد امام 
خمینی )ره( و عدم توانایی شان برای تأمین هزینه خرید تبلت، این 

شرکت باهدف بهره مندی دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد 
آموزش مجازی و ایجاد شرایط برابر و مناسب  از  امام خمینی )ره(، 
را  تبلت  دستگاه   ۱۵۰۰ خرید  کشور،  آموزان  دانش  سایر  با  ایشان 
متقبل شده است.مرتضی ابراهیمی هم زمانی اهدای تبلت ها را با ایام 
سالروز شهادت سردار سلیمانی که همواره مدافع و حامی فرزندان 
بی سرپرست بود، مبارک توصیف کرد و این اتفاق را افتخاری برای 

شرکت پاالیش نفت اصفهان دانست.
با تأکید بر  رئیس روابط عمومی شرکت پاالیش نفت اصفهان نیز 
مفهومی  محیط زیست،  و  جامعه  به  تعهد  شرکت،  این  در  این که 
توسعۀ  در  همواره  پاالیشگاه  گفت:  دارد،  گسترده  و  چندوجهی 
در  و  است  داشته  توجه  اجتماعی   مسئولیت های  به  کسب وکار 
اقدامات  مدنی  و  اجتماعی  خطیر  مسئولیت های  همین  راستای 
زیادی نیز انجام داده است. محمد صادق حاجیان افزود: در سال 
به  تومان  میلیارد   ۹ شرکت  این  کرونا،  با  مقابله  هدف  با  و  جاری 
کرد.  کمک  اصفهان  پزشکی  علوم  دانشگاه  همچون  نهادهائی 
را  آن ها  اکسیدان  مولتی  ضدعفونی کننده  ماده  تولید  با  همچنین 
اختیار تمامی سازمان ها، مساجد، خیریه ها و… قرار  بدون دریغ در 

داده و می دهد.

آخرین فرصت کارگران برای ثبت 
ح مسکن ملی نام در طر

از سوی شرکت پاالیش نفت اصفهان صورت گرفت؛

اهدای ۱۵۰۰ تبلت به دانش آموزان



ویدئویی  مجموعه های  تولید 
سالمت برای  خانواده ها

برای  گامی دیگر  اداره توسعه فرهنگ سالمت در   
تحقق رسیدن به خانواده های سالم ایرانی به تولید 
سه مجموعه ویدئویی با عناوین »سالمت باش«، 
»سبک زندگی سالم در دوره کرونا« و »با بازی« اقدام 

کرده است.
این  بیان  با  سالمت  فرهنگ  توسعه  اداره  رئیس 
مطلب گفت: مجموعه »سالمت باش« با محتوای 
سالمت پیشگیری از بیماری ها، تاکنون در 10 قسمت 
ویدئویی 2 الی 3 دقیقه ای تهیه شده که به معرفی 
دیابت،  خون،  فشار  مانند  واگیر  غیر  بیماری های 
همچنین  و  عروقی  قلبی  بیماری های  خون،  چربی 
سبزیجات  و  میوه  خواص  درخصوص  توضیح 
پرداخته و راه های پیشگیری از ابتال به این بیماری ها 
توجه  با  افزود:  توالئیان  می شود.فریناز  متذکر  را 
ویژه  به  و  خانواده ها  کرونا،  ویروس  گیری  همه  به 
کودکان مجبور به قرنطینه در منزل هستند و همین 
امر سطح آستانه تحمل والدین و بچه ها را به شدت 
که در  برافروخته  را  آنها  آورده و خشم درونی  پایین 
همین راستا اداره توسعه فرهنگ سالمت سازمان 
فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان به تهیه 

مجموعه »با بازی« اقدام کرده است. 
وی ادامه داد: مجموعه »با بازی« شامل کلیپ  های 
دو دقیقه ای با موضوع آموزش بازی های حرکتی بوده 
که توسط کارشناس علوم تربیتی ارائه شده و امکان 
انجام آنها در محیط منزل و با کمترین امکانات وجود 
دارد.توالئیان اظهار کرد: مجموعه ویدئویی »با بازی« 
و  شد  منتشر  و  تهیه  قسمت  در 12  امسال  پاییز 
تولید و انتشار آن ویژه زمستان نیز در دست اقدام 
است. رئیس اداره توسعه فرهنگ سالمت گفت: 
یکی دیگر از مواردی که با آمدن ویروس کرونا باید 
به آن توجه کرد تغییر سبک زندگی خانواده ها و مردم 
سازمان  سالمت  فرهنگ  توسعه  اداره  لذا  است؛ 
در  اصفهان  شهرداری  ورزشی  اجتماعی  فرهنگی 
گامی دیگر مجموعه کلیپ های 4 تا 5 دقیقه ای را در 
10 قسمت با موضوع »سبک زندگی سالم در دوره 

کرونا » تولید و منتشر کرده است.

 در ادامه اجرای طرح پایش و غربالگری زندانیان تعدادی از قضات محاکم و دادسرای عمومی و 
انقالب اصفهان ضمن حضور در محل زندان مرکزی اصفهان، درخواست بیش از 200 مددجو را 

بررسی کردند.
به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان اصفهان محمد محمدی معاون قضایی رئیس 
کل و دبیر کمیته کاهش جمعیت کیفری زندان های استان ضمن بیان این مطلب گفت: نگاه 

اسالمی به بحث جرم و مجرم با نگاه رایج امروز متفاوت بوده و در دیدگاه اسالمی گناه و گناهکار 
وجود دارد و در واقع مجرم با ارتکاب فعل حرام گناهی مرتکب شده است و باید در مقابل جامعه 
و نظام پاسخگو باشد.وی افزود: بر اساس چنین دیدگاهی اگر گناهکار متنبه شد، دلیلی برای نگه 
داشتن وی در زندان وجود ندارد و هدف اصلی از نگهداشتن وی در زندان، اصالح و تربیت اوست. 
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان خاطرنشان نمود: وجود سیاست های ارفاقی در کنار 

مجازات ها به همین دلیل است تا قاضی به طور مستمر محکوم علیه خود را رصد کرده و تحت 
نظر داشته باشد تا اگر اصالح و متنبه شد موجبات آزادی و رهایی او را فراهم نماید. دبیر کمیته 
کاهش جمعیت کیفری زندان های استان تصریح کرد: از نگاه ریاست محترم قوه قضاییه آزادی 
حتی یک زندانی نیز بسیار مهم بوده و اگر بتوانیم با انجام چنین طرح هایی موجبات آزادی حتی 

یک زندانی را نیز فراهم آوریم، ارزشمند است.
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خبر

اقتصادی
اجتماعی

گفت:  استان  بهداشت  مرکز  اجتماعی  سالمت  واحد  سرپرست 
حضور  و  همراه  تلفن  از  نوجوانان  و  کودکان  حد  از  بیش  استفاده 
مستمر در فضای مجازی در ایام شیوع بیماری کرونا، موجب بروز 
مشکالت جسمی و روانی شده و سالمت آنها را به مخاطره می اندازد.

دکتر زهرا امینی تصریح کرد: کودکان و نوجوانان در سنین رشد به 
سر می برند و استفاده بیش از حد آنها از صفحه کلید رایانه یا گوشی 
سندرم  نظیر  حرکتی،  اختالل های  برخی  بروز  می تواند  همراه،  تلفن 

تونل کارپال یا سندرم مجرای مچ دست را به همراه داشته باشد.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان افزود: خستگی و 

خشکی چشم، سردردهای مکرر و اختالل در جریان طبیعی خواب، از 
جمله آسیب های شایعی است که سالمت جسمانی کودکانی را که 
بیش از حد با ابزارهای دیجیتال کار می کنند، به شدت تهدید می کند. 
وی ادامه داد: کم  تحرکی، چاقی و اضافه وزن نیز از دیگر آسیب هایی 
فضای  از  مداوم  استفاده  درصورت  نوجوانان  و  کودکان  که  است 
مجازی و پرهیز از حضور در بازی های فیزیکی به آن دچار شده و حتی 

ممکن است در آستانه ابتال به دیابت نیز قرار بگیرند.
استان،  بهداشت  مرکز  اجتماعی  سالمت  واحد  سرپرست 
از دیگر پیامدهای استفاده بی ضابطه  را  روانی و خلقی  آسیب های 
از فضای مجازی در کودکان و نوجوانان بر شمرد و خاطرنشان کرد: 
آمدهای  و  رفت  کاهش  و  مدارس  تعطیلی  کرونا،  بیماری  شیوع 
و  همراه  تلفن  از  مکرر  استفاده  شود،  موجب  نباید  خویشاوندی 
و  تفریحات  تمامی  جانشین  را  مجازی  فضای  در  مستمر  حضور 

فعالیت های پیشین کنیم.
فضای  در  را  زیادی  زمان  که  نوجوانانی  و  کودکان  کرد:  اضافه  وی 
و  افسردگی  انزواطلبی،  نظیر  احساساتی  به  می برند،  سر  به  مجازی 
بی حوصلگی دچار می شوند و برانگیختگی عصبی و تحریک پذیری و 

تکانشگری به میزان قابل توجهی در آنها افزایش می یابد.

این متخصص پزشکی اجتماعی تصریح کرد: صرف نظر از برنامه ها، 
نرم افزارها و شبکه های مخربی که فیلم های خشونت بار یا تصاویر 
مستهجن را پیش روی کودکان و نوجوانان قرار می دهند، استفاده 
مستمر از فضای مجازی برای آموزش کودکان نیز می تواند ذهن آنها 
را آکنده از مطالب پراکنده و کم اثر نموده و با ایجاد عالئمی همچون 
استرس و خستگی مفرط، رشد شناختی آنها را مختل نماید. امینی 
والدین  آموزشگاه ها،  تعطیلی  و  کرونا  بیماری  شیوع  گرچه  گفت: 
از  بخشی  درسی،  مطالب  دریافت  برای  ساخته  ناگزیر  را  فرزندان  و 
اما  دهند  اختصاص  اینترنتی  ابزارهای  از  استفاده  به  را  روز  ساعات 
فضای  از  استفاده  کالس،  ساعات  اتمام  از  پس  بود  مراقب  باید 
مجازی شکل افراطی و اعتیادگونه به خود نگیرد. سرپرست واحد 
بروز اختالل بیش فعالی  سالمت اجتماعی مرکز بهداشت استان، 
و نقص توجهADHD را یکی دیگر از عوامل مرتبط با اعتیاد رسانه ای 
در کودکان و نوجوانان برشمرد و خاطرنشان کرد: تماشای تصاویر 
و فیلم های حاوی محتوای خشونت آمیز یا صحنه های مستهجن، 
به  نسبت  بی اعتنایی  پرخاشگرانه،  رفتارهای  می شود،  موجب 
دیگران و عدم تمایز واقعیت و خیال در کودکان و نوجوانان تشدید 

شده و سالمت اجتماعی آنها از میان برود.

و نوجوانان در سنین مختلف،  کودکان  این که  بیان  با  امینی  دکتر 
باید به  روانی متفاوتی دارند و والدین  نیازهای زیستی و جسمی و 
را تنظیم  از فضای مجازی  آنها، نوع و میزان استفاده  تناسب سن 
برنامه های  از  والدین هنگام استفاده  یادآور شد: الزم است  کنند، 
و  سودجو  افراد  واقعی  چهره  باشند،  خود  کودکان  کنار  در  آنالین، 
فرزندان  به  را  مخرب  برنامه های  حقیقی  ماهیت  و  طلب  فرصت 
خود گوشزد کنند و درخصوص نقاط مثبت و منفی فضای مجازی، 
اجتماعی  پزشکی  متخصص  این  نمایند.  گفتگو  مفصل  طور  به 
چهارچوب  باید  نیز  مجازی  فضای  از  استفاده  زمان  داشت:  اظهار 
مشخصی داشته باشد، به طوری که استفاده از آن در هنگام خوردن 
درسی  تکالیف  اتمام  از  پیش  یا  شب  انتهای  و  صبح  ابتدای  غذا، 
ممنوع باشد و پس از آن نیز، از حدود یکی دو ساعت، تجاوز نکند. 
سرپرست واحد سالمت اجتماعی مرکز بهداشت استان با اشاره به 
انواع و اقسام تفریحات مهیج جمعی و بازی های خانگی خاطرنشان 
ساخت: وظیفه والدین در تامین تفریحات سالم و پر جنب و جوش 
برای کودکان و نوجوان در ایام شیوع بیماری کووید 19 بیشتر بوده 
و الزم است زمان مهمی از ساعات روز را به تحرک در خانه و انجام 

سرگرمی های گروهی با فرزندان خود، اختصاص دهند.

اصفهان  شهری  دیپلماسی  توسعه  گفت:  اصفهان  شهردار 
تعامل  و  گذاشته  شهری  دیپلماسی  از  فراتر  را  پا  که  می طلبد 
برهمین  دهیم.  قرار  کار  دستور  در  نیز  را  شهروند  با  شهروند 
دیپلماسی  مقوله  به  دیپلمات«  »شهروند  ابتکار  با  اساس، 
دیپلماسی  اشکال  مدرن ترین  و  کارآمدترین  از  که  شهروندی 

است ورود کردیم.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، قدرت اله 
نوروزی به ظرفیت های ابتکار »شهروند دیپلمات« برای استفاده 
از پتانسیل های اقتصادی، فرهنگی و علمی شهروندان، فعاالن 
ارتباطات بین المللی  از  و کنشگران برای شکل گیری شبکه ای 
اشاره و اظهار کرد: در شرایطی که شهرها از حوزه حمل و نقل 
تا خدمات شهری با تاثیرات ناشی از تحریم ها دست و پنجه نرم 
جهانی،  مرتبط  نهادهای  با  مشترک  پیوندهای  ایجاد  می کنند، 
ایجاد شبکه شهرها و ایفای نقش پر رنگ تر در عرصه بین الملل 

یک وظیفه برای همه دستگاه هاست و به گواه مجموعه وزارت 
ح شود و سپس  امور خارجه، اصفهان می تواند پایلوت این طر
این ابتکار خالقانه را به سایر کالنشهرهای ایران نیز صادر کند. 
وی با بیان این که این ابتکار با همکاری شهرداری و دستگاه های 
جدید  قرن  به  که  حالی  در  گفت:  اجراست،  حال  در  ذی صالح 
نزدیک می شویم دیپلماسی هم باید از دروازه های متعدد و نو 
عبور کرده و به زندگی بهتر شهروندان کمک کند که یکی از این 
راه ها پیشقدم شدن مجموعه مدیریت شهری در اصفهان برای 
حذف اشکاالت و رسیدن به جواب های موثر برای احیا یا پرفروغ 

کردن روابط خواهرخواندگی اصفهان است.
که  افرادی  کنونی،  دنیای  در  کرد:  تصریح  اصفهان  شهردار 
را در دست دارند، می دانند که دیگر زمان  سکان اداره شهرها 
سازمانی  درون  جلسات  و  دربسته  اتاق های  در  تصمیم گیری 
گذشته است و اکنون مدیریت بهینه شهرها تنها با مشارکت 

شهروندان و طبقات مختلف نخبگان و موثران و طبقه خالق 
شهرهای  چالش های  که  شرایطی  در  افزود:  است.وی  ممکن 
برای  جهانی  راهکارهای  به  نیاز  قطعا  است،  شده  جهانی  دنیا 
سر  بر  دیپلمات ها  شهروند  حضور  داریم؛  چالش ها  از  گذر 
که  شهروندانی  مشارکت  از  استفاده  و  گیری  تصمیم  میزهای 
می تواند  باشند،  داشته  اشراف  شهرها  و  دنیا  روز  مسائل  به 
اصفهان را به عنوان یک جهان شهر از این چالش ها عبور دهد.

 ، تجار با  همفکری  برای  اصفهان  شهرداری  آمادگی  به  نوروزی 
غ التحصیالن دانشگاهی، فعاالن فرهنگی و اجتماعی شهر  فار
ح شهروند دیپلمات(  اصفهان و رسانه ها در این چارچوب )طر
و  نخبگان  از  نباید  اصفهان  شهر  جهان  کرد:  تاکید  و  اشاره 
غافل  هستند،  فرامرزی  ارتباطات  دارای  که  خود  شهروندان 
روابط  جدید  بازیگران  شده،  ح  طر ابتکار  با  افراد  این  زیرا  باشد 

بین المللی اصفهان می شوند.

سرپرست واحد سالمت اجتماعی مرکز بهداشت استان؛
اعتیاد رسانه ای و مشکالت جسمی و روانی، پیامد استفاده بیش از حد موبایل

 : شهردار
دیپلماسی شهروندی کارآمد و مدرن در  اشکال دیپلماسی 

مجلس  رئیس  قالیباف،  محمدباقر  دکتر 
شورای اسالمی در جریان سفر دو روزۀ خود به 
توسعۀ  ح  طر از  بختیاری،  و  چهارمحال  استان 
ورق  شرکت  و  سفیددشت  فوالد  مجتمع 
بازدید  مبارکه،  فوالد  گروه  شرکت  دو  خودرو، 

کرد.
نخستین  در  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
و  چهارمحال  استان  به  خود  سفر  از  روز 
این  مسئوالن  از  جمعی  همراه  به  بختیاری 
استان، از خطوط تولید شرکت های ورق خودرو 
بختیاری  و  چهارمحال  سفیددشت  فوالد  و 
این  فعالیت  جریان  در  نزدیک  از  و  بازدید 

واحدها قرار گرفت.
گفت:  فوالد  خبرنگار  با  مصاحبه  در  وی 
نیروهای  که  بودیم  شاهد  امروز  خوشبختانه 
فنی جوان و متخصص، کارهای فنی این بخش 

را بخوبی پیش برده اند.
این   مالی،  تأمین  زمینۀ  در  افزود:  قالیباف 
سپس  و  صادرات  و  تولید  با  شرکت ها 
بخوبی  را  خود  مسیر  مجدد  سرمایه گذاری 
راه مشکالتی هم  این  در  البته  پیش می برند. 
به  آن ممکن است مربوط  از  که بخشی  دارند 
ضوابط و مقررات باشد که ما به سهم خودمان 

باید در مجلس به آن توجه کنیم.
که  مدیریتی  نکتۀ  مهم ترین  کرد:  تصریح  وی 
بود  این  داشتیم  اتفاق نظر  آن  مورد  در  امروز 
این گونه  نکند،  ایجاد  مشکل  مجلس  اگر  که 

واحدها مشکلی نخواهند داشت.
سعی  سیاست گذاری ها  در  گفت:  قالیباف 

و  کنیم  کمتر  را  دولت  تصدی گری  می کنیم 
اساسی،  قانون   ۴۴ اصل  مطابق  دهیم  اجازه 
کار به درستی در اختیار مردم و نیروهای جوان 

قرار گیرد.
ادامه  در  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
خاطرنشان کرد: در زمینۀ مشکالت گمرکی نیز 
دو ماه پیش جلسه ای با حضور وزرای صمت، 
بانک  مدیرکل  و  کشاورزی  جهاد  اقتصاد، 
مرکزی برگزار شد. تصمیم های خوبی نیز گرفته 
گذشته  دوماهۀ  در  می کنم  فکر  من  و  شد 

بیشترین کاالها از گمرک ترخیص شده اند.
کارخانه های  مشکالت  رفع  زمینۀ  در  وی 
مستقر در جنوب غرب کشور نیز گفت: طبیعتا 
ارائه  دولت باید در این بخش پیشنهادهایی 
و  کند  تکمیل  را  حلقه ها  هم  بتواند  تا  دهد 
هم  کنار  در  مکمل  بخش های  کند  کمک  هم 
جابه جایی  و  حمل ونقل  نتیجه  در  و  باشند 

کمتری صورت گیرد.
باید  صمت  وزارت  افزود:  ادامه  در  قالیباف 
توزیع درست و آمایش صحیح را در این زمینه 
کنار  کند و مجموعه های فوالدی طوری  دنبال 
هم قرار بگیرند که رسیدن به محصول نهایی 

تا جای ممکن در یک محیط دنبال شود.
عامل  مدیران  بازدید،  این  جریان  در 
سفیددشت  فوالد  و  خودرو  ورق  شرکت های 
آخرین  نتایج  نیز  بختیاری  و  چهارمحال 
تحت  مجموعه های  اقدامات  و  دستاوردها 
مدیریت خود را به سمع و نظر رئیس مجلس 

شورای اسالمی رساندند.

رئیس مجلس در بازدید از شرکت های گروه فوالد مبارکه:

سعی می کنیم تصدی گری دولت را کم کنیم

نگاه دستگاه قضایی به حبس نگه داشت یک انسان برای اصالح و تربیت است

محیط زیست  و  ایمنی  حرفه ای،  بهداشت  مدیر 
روبه رشد  روند  ادامۀ  از  مبارکه  فوالد  شرکت 
دستاوردها و شاخص های ایمنی این شرکت خبر 
دستاوردهای  روبه  رشد  روند  پی  در  گفت:  و  داد 
ایمنی فوالد مبارکه طی 20 سال اخیر و بر اساس 
انجــمن  ســوی  از  اعالم شده  گزارش های  آخرین 
جـهانی فـوالد )World Steel( در سـال 2019، شـرکـت 
فوالد مبارکه با بهترین عملکرد در شاخص کاهش 
حوادث در بین سایر فوالدسازان جهان، رتبۀ برتر را 

به خود اختصاص داد.
گفت:  مطلب  این  اعالم  با  مدرسی فر  حسین 
فرهنگ  شدن  نهادینه  و  مدیرعامل  حمایت  با 
کارکنان تالشگر شرکت، شاخص های  نزد  ایمنی 
به طور دائم  ایمنی شرکت  عملکردی و وضعیت 
روبه بهبود بوده است؛ به طوری که مقدار شاخص 
به   79 سال  در   9.8 از   )FR( حادثه  تکرار  ضریب 
0.86 در سال 98 و ضریب شدت حادثه )SR( نیز 
از 1.856 به 0.016 در بازۀ زمانی مذکور کاهش یافته 
است. این در حالی است که با همکاری مدیریت 
و کارکنان، شرکت فوالد مبارکه در تالش است تا 
در سال 99 نیز به جایگاه های ارزشمندتری در این 

حوزه دست یابد.
شرکت  در  ایمنی  واحد  مأموریت  افزود:  وی   
و  استراتژی  تدوین کنندۀ  به عنوان  مبارکه  فوالد 
تأمین  از  اطمینان  حصول  حوزه  این  برنامه های 
ایمنی و شرایط کار سالم است که این استراتژی 
این  ابالغ  و  کوتاه مدت  و  بلند  برنامه ریزی  با 
دستورالعمل ها برای اجرای کامل آن و همچنین 
بانظارت دقیق بر اجرای برنامه ها بر اساس چرخۀ 
روند  و  درمی آید  اجرا  به   )PDCA( مستمر  بهبود 
دی    23 از  حوادث  شاخص های  مقادیر  کاهش 
بسیار  راهبرد  این  تحقق  بیانگر  تاکنون   1371
این  این که در  بر  تأکید  با  مهم است. مدرسی فر 
زمینه فوالد مبارکه فعالیت های فراوانی در قالب 
برنامه ریزی  بلندمدت  و  کوتاه مدت  برنامه های 
بلندمدت  برنامه های  گفت:  است،  کرده  اجرا  و 
پنج ساله ارتقای ایمنی در سازمان، بر اساس مدل 
مدیریت ایمنی در فاصلۀ زمانی سال های 1390 تا 

1394 و 1395 تا 1400 تدوین و جاری شده است.
برای  دنیا  در  زیادی  مدل های  داد:  ادامه  وی   
اهتمام  با  که  دارد  وجود  ایمنی  مدیریت 

این  ارشد  مدیران  حمایت  و  ایمنی  کارشناسان 
سازمان، مدیریت ایمنی مبتنی بر ریسک به عنوان 
انتخاب و اجرا شده است؛  ایمنی  مدل مدیریت 
بنابراین با توجه به این که وقوع حوادث به علت 
خطرات  شناسایی  است،  خطرات  شدن  بالفعل 
محیط و فعالیت و انجام اقدامات اصالحی نقش 

اساسی در کنترل حوادث ایفا خواهد کرد.
محیط زیست  و  ایمنی  حرفه ای،  بهداشت  مدیر 
در  حوادث  بروز  از  پیشگیری  این که  بیان  با 
ارتقای سالمت کارکنان  فرایند تولید و در نتیجه 
مدیریت  اصلی  دغدغه های  از  یکی  تجهیزات  و 
است،  بوده  تاکنون  راه اندازی  بدو  از  شرکت  این 
به عنوان  مبارکه  فوالد  ایمنی  واحد  کرد:  تصریح 
در  ایمنی  برنامه های  و  استراتژی  تدوین کنندۀ 
سازمان، با انجام بازرسی های ایمنی، نقش اساسی 
در ایجاد محیط ایمن در سازمان داشته و با نظارت 
بر عملکرد ایمنی در شرکت در مسیر تحقق هدف 

کاهش حوادث گام برداشته است.
را می توان  کار  با  افزود: حوادث مرتبط  مدرسی فر 
این  و  دانست  صنعت  از  جدایی ناپذیر  جزئی 
موضوع به همین دلیل از منظر ایمنی و بهداشت 
در تمام دنیا موردتوجه قرار دارد. از طرف دیگر، این 
حوادث عالوه بر سالمت جسمانی، سالمت روانی 
فرد را نیز تحت تأثیر قرار می دهد و با تحمیل هزینه 
و صرف زمان، خسارت های زیادی به کارگر و کارفرما 
بین المللی  آمارهای  به  اشاره  با  وی  می کند.  وارد 
 )ILO( کار  بین المللی  سازمان  آمار  طبق  گفت: 
ساالنه بیش از 2 میلیون و 300 هزار نفر از کارگران 
به علت سوانح یا بیماری های شغلی، جان خود را از 
دست داده اند و حدود 4 درصد تولید ناخالص ملی 
کشورها در اثر حوادث و شرایط ناایمن محیط کار 
از بین رفته است. این در حالی است که در ایران 
حوادث شغلی به عنوان دومین عامل مرگ ومیر، 
به  توجه  ضرورت  و  دارد  زیادی  بسیار  اهمیت 
بهداشت  می کند.مدیر  دوچندان  را  مسئله  این 
در  مبارکه  فوالد  محیط زیست  و  ایمنی  حرفه ای، 
که  شرکت  تالشگران  تمامی  همکاری  از  پایان 
اجرای دستورالعمل های ایمنی را در باالترین سطح 
بسزایی  تأثیر  و  داده اند  قرار  خود  کار  دستور  در 
داشته اند،  شرکت  ایمنی  شاخص های  ارتقای  در 

تشکر و قدردانی کرد.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی 
با  گفت: شرکت فوالد مبارکه  یازدهم  مجلس 
داشتن کوره های قوس الکتریکی در فهرست 

صنایع پاک قرار دارد.
نمایندۀ  نقدعلی،  محمدتقی  حجت االسالم 
مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسالمی 
مهم ترین  بزرگ  صنایع  این که  به  اشاره  با 
هستند،  تصفیه شده  پساب های  بهره بردار 
اصفهان  بزرگ  صنایع  از  بسیاری  کرد:  اظهار 
تصفیه های  پساب،  از  استفاده  برای  ناگزیرند 
از  را  الزم  مجوزهای  تا  دهند  انجام  تکمیلی 

سازمان محیط زیست دریافت کنند.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی 
خوب  بسیار  اقدامات  افزود:  یازدهم  مجلس 
بازچرخانی  و  تصفیه  در  مبارکه  فوالد  شرکت 
جمع آوری  در  سرمایه گذاری  و  صنعتی  پساب 
فاضالب شهرهای اطراف و تولید داخلی مهم 

و ارزشمند است.
تولیدکنندگان  از  همه جانبه  حمایت   *

فیلترهای الکترواستاتیک
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی 
مجلس یازدهم با اشاره به این که حساسیت 
سوخت  از  استفاده  عدم  درخصوص  ویژه ای 
مازوت در استان اصفهان وجود دارد، تصریح 
کرد: صنایع آالینده در استان اصفهان موظف 
شده اند از فیلترهای الکترواستاتیک استفاده 
و  دادستان  و  استاندار  با  وبیناری  و  کنند 
برگزار  خصوص  این  در  مربوطه  دستگاه های 

شده است.

و  اصفهان  استان  مدیریت  داشت:  بیان  وی 
اسالمی  شورای  مجلس  در  مردم  نمایندگان 
از  کارخانه ها  و  نیروگاه ها  استفادۀ  عدم  بر 
چراکه  دارند،  ویژه ای  تأکید  مازوت  سوخت 

اصفهان کشش آلودگی را ندارد.
* فوالد مبارکه، در فهرست صنایع پاک کشور

نقدعلی با تأکید بر این که شرکت فوالد مبارکه 
پاک  صنایع  از  روز  تکنولوژی  به کارگیری  با 
گفت:  می شود،  محسوب  اصفهان  استان 
صنایع بزرگ گام های مهمی در راستای کاهش 

آلودگی هوا برداشته اند، اما کافی نیست.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی 
صنایع  است  الزم  کرد:  اضافه  یازدهم  مجلس 
الکترواستاتیک،  فیلترهای  از  استفاده  با 
گام  اجتماعی  مسئولیت  به  تعهد  مسیر  در 

بردارند. 
ما از تمام شرکت های دانش بنیان که در زمینۀ 
الکترواستاتیک  فیلترهای  تولید  بومی سازی 

فعالیت می کنند، حمایت خواهیم کرد.
مبارکه  فوالد  الکتریکی  قوس  کوره های   *

لودگی هوا تحولی در کاهش آ
نمایندۀ مردم خمینی شهر در مجلس یازدهم 
برای  مبارکه  فوالد  شرکت  این که  بر  تأکید  با 
کرده  ارزنده ای  اقدامات  هوا  آلودگی  با  مقابله 
داشتن  با  مبارکه  فوالد  شرکت  گفت:  است، 
کوره های قوس الکتریکی انرژی شیمیایی را با 
تزریق اکسیژن و کربن تأمین می کند و همین 
موضوع مانع از آالینده زایی فوالد مبارکه شده 

است./ایلنا

مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست فوالد مبارکه:

فوالد مبارکه، شرکت برتِر ایمنی
نماینده خمینی شهر در مجلس یازدهم؛

شرکت فوالد مبارکه در فهرست صنایع پاک کشور
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قالب  در  خدماتی  و  عمرانی  پروژه  ریال  میلیارد   145
در  افتتاح«  یک  یکشنبه  »هر  برنامه  چهارمین  و  بیست 
و  آغاز  گردشگری تخت فوالد  و  تاریخی  مجموعه فرهنگی، 

بهره برداری شد.  
در  اصفهان،  شهرداری  رسانه ای  ارتباطات  اداره  گزارش  به 
حضور  با  و  افتتاح«  یک  یکشنبه،  »هر  برنامه  اجرای  ادامه 
اصفهان  شهر  شورای  اعضای  و  رئیس  اصفهان،  شهردار 
پروژه  های مجموعه تخت  پروتکل های بهداشتی  اجرای  با 
و  نورپردازی ها  تکایا،  ساماندهی  و  مرمت  شامل  فوالد 
برداری  بهره  مورد  رکن الدین  بابا  گردشگری  مسیر  ایجاد 
با تأمین اعتبار  قرار گرفت و عملیات احداث گذر مشاهیر 
ورزشی  زمین  تجهیز  و  ساماندهی  و  تومان  میلیون   ۳۰۰
روباز با اعتبار چهار میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان آغاز شد. 

شده  برداری  بهره  خدماتی  و  عمرانی  پروژه  های  جمله  از 
گذر  فوالد،  تخت  مذهبی  و  فرهنگی  تاریخی  مجموعه 
میلیارد   ۲۰ بر  بالغ  هزینه ای  با  الدین  رکن   بابا  گردشگری 
دو  و  فرش  سنگ  مربع  متر   ۷۰۰ و  هزار  سه  انجام  با  ریال 
هزار و ۲۰۰ متر مربع پیاده راه به طول مسیر یک هزار و ۱۰۰ 

مترمربع است.
خوانساری،  الشریعه،  خادم  امین،  بانو  تکایای  نورپردازی 
شهشهانی،  سراب،  فاضل  سیدالعراقین،  شاهزاده،  مادر 
آقا  حاج  آرامگاه  و  هندی  فاضل  خواجویی،  اسماعیل  مأل 
دیگر  از  ریال  میلیارد  پنج  بر  بالغ  هزینه ای  با  ارباب  رحیم 

اقدامات انجام شده به شمار می آید. 
عمرانی  عملیات  آغاز  مجموعه،  این  پروژه های  دیگر  از 
آغاز  ریال،  میلیارد   3 بر  افزون  اعتباری  با  مشاهیر  گذر 
ورزشی  روباز  زمین  تجهیز  و  ساماندهی  اجرایی  عملیات 
و  مرمت  همچنین  و  ریال  میلیارد   44 بر  بالغ  هزینه ای  با 
ساماندهی تکایای بابا رکن  الدین، کازرونی، سیدالعراقین، 
آرامگاه  و  دهش  آرامگاه  میرفندرسکی،  و  خاتون آبادی 

مرشد عباس با صرف ۲۰ میلیارد ریال اعتبار است.  
مجموعه  اجرای  حال  در  خدماتی  و  عمرانی  پروژه های 
شامل  نیز  فوالد  تخت  مذهبی  و  فرهنگی  تاریخی 
میلیارد  سه  مبلغ  با  شهری  مبلمان  تجهیز  و  ساماندهی 
اطراف  دیواره  سازی  درصد،   ۳۰ پیشرفت  درصد  با  ریال 
تخت فوالد با مبلغ ۱۳ میلیارد ریال و پیشرفت ۶۰ درصدی، 
درصد   ۶۵ با  شهدا  گلستان  شمالی  محوطه  ساماندهی 
پیشرفت و بودجه ۲۰ میلیارد و پانصد میلیون ریالی است.

ساماندهی و شاخص سازی قبور مشاهیر مجموعه تخت 
اجراست  نیز در حال  ریالی  با بودجه هشت میلیارد  فوالد 
و  ساماندهی  است؛  داشته  پیشرفت  درصد   ۷۰ تاکنون  و 
۹۰ درصد پیشرفت  تاکنون  که  باغ طوبی  تکمیل مجموعه 
حال  در  ریال  میلیون  پانصد  و  میلیارد  یک  با  نیز  داشته 

انجام است.
پانصد  و  میلیارد   ۱۳ با  تکایا  ساماندهی  تکمیل  همچنین 
نورپردازی  تکمیل  و  درصد   ۳۰ پیشرفت  و  ریال  میلیون 
در  درصد   ۴۰ پیشرفت  درصد  و  ریال  میلیارد  سه  با  تکایا 

حال اجراست.  
*تبدیل تخت فوالد به محلی برای عبادت و گردشگری

اتفاقات  این که  بیان  با  برنامه  این  در  اصفهان  شهردار 
خ  ر اصفهان  شهر  در  گذشته  سال  سه  در  خوبی  بسیار 
داده، اظهار کرد: برای تخت فوالد به عنوان یک محور مهم 
و اصلی گردشگری مذهبی و فرهنگی نیاز بود تا مسیرهای 
گردشگری  مسیر  یک  اکنون  هم  و  شود  احداث  مناسبی 
را  شهر  بزرگان  و  علما  مقبره های  آن  کنار  در  که  مسیری  و 

شاهد هستیم ایجاد شده است. 
محلی  به  فوالد  تخت  کرد:  تصریح  نوروزی  اله  قدرت 
تفریح،  عنوان  به  آن  از  می توان  که  محلی  و  گردشگری 

عبادت و زیارت استفاده کرد تبدیل شده است. 
از تداوم فعالیت های عمرانی در مجموعه تخت فوالد  وی 

خبر داد و افزود: تداوم فعالیت ها این مکان را برجسته تر 
تخت  و  می کند  برطرف  را  موجود  اشکاالت  و  گذشته  از 

فوالد به رویا و آرمان های مورد نظر نزدیک می شود. 
کرد: مجموعه تخت فوالد در سه  شهردار اصفهان اضافه 
تومان  میلیارد  سه  بر  بالغ  هزینه ای  با  باید  پیش  سال 
رسیده  برابر   10 به  هزینه ها  این  امروز  که  می شد  بازسازی 
مجموعه  این  برای  آینده  سال  برای  که  بودجه ای  و  است 

در نظر گرفته شده است 10 برابر سه سال گذشته است. 
مجموعه  برای  است  الزم  که  اقداماتی  بر  تاکید  با  نوروزی 
نورپردازی ها،  گفت:  بیفتد،  نزدیک  آینده  در  فوالد  تخت 
همه  شدن  سنگفرش  زیرساخت ها،  شدن  فراهم 
باید در این   ... و  مسیرهای خاکی، تکمیل شدن ورزشگاه 
مجموعه انجام شود تا مردمی که در کنار این محیط زندگی 
زیست  یک  اولیه  نیازهای  که  آنچه  به  بتوانند  می کردند 

سالم در شهر است دسترسی پیدا کنند. 
کشیدن  دوش  بر  وجود  با   6 منطقه  مدیر  کرد:  تاکید  وی 
باز هم به  این منطقه  بزرگ ملی در  بار سنگین پروژه های 
برخوردار  باالیی  اولویت  و  اهمیت  از  که  ریزدانه  پروژه های 

است توجه کرده که جای تشکر دارد. 
شهردار اصفهان افزود: امروز هر میزان زیبایی و خالقیت 
در مجموعه تخت فوالد مشاهده می شود ناشی از همت 
این  امیدواریم  و  است  مجموعه  این  مدیریت  تالش  و 
ادامه  آینده  سال  در  باالتر  کیفیت  و  سرعت  با  تالش ها 

یابد.
راه  چراغ  اصفهان؛  شهر  ششم  ساله   5 برنامه  *تدوین 

آینده شهر 
رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان در این مراسم تخت 
فوالد را پس از وادی السالم دومین قبرستان جهان اسالم 
ذکر کرد و گفت: باید تالش کنیم اتفاقات بسیار خوبی در 
خ دهد؛ امروز در هر سمت اصفهان شاهد  این مجموعه ر
خوب  بسیار  برنامه های  شدن  اجرا  و  اتفاقات  دادن  خ  ر
هستیم، افتخار مدیریت شهری به این است که می تواند 

ادعا کند از هیچ حوزه ای در اصفهان غفلت نکرده است. 
علیرضا نصر تصریح کرد: در زمینه های فرهنگی، اجتماعی، 
به  شهری  مدیریت  زمینه ها  همه  در  و  محیطی  زیست 
نیازهایی  اساس  بر  و  کرده  پیدا  ورود  جدی  بسیار  صورت 

که شهر دارد مسائل را دنبال می کند. 

خ داد  اتفاقاتی که در این سال ر از  با بیان این که یکی  وی 
مدتی  که  است  اصفهان  ششم  ساله  پنج  برنامه  تدوین 
شهر  شورای  دست  به  و  تدوین  شهرداری  توسط  قبل 
تصویب شد، افزود: این برنامه می تواند چراغ راه پنج ساله 
شهر اصفهان باشد زیرا در این برنامه به همه زوایای پیدا 
و پنهان شهر توجه شده و امیدواریم آنچه بر اوراق برنامه 
ما  و  برسد  ظهور  منصه  به  بست  نقش   1405 اصفهان 

شاهد اتفاقات خوب در گوشه و کنار شهر باشیم.
را  فوالد  تخت  اصفهان  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
طور  به  گفت:  و  کرد  توصیف  ارزشمند  مجموعه ای 
بزرگان،  نظرات  از  مجموعه  این  مدیریت  برای  باید  حتم 

صاحبنظران و کارشناسان استفاده کنیم. 
وی تاکید کرد: در هر جایی از شهر که دست نیاز به سوی 
افراد صاحب اندیشه و خرد دراز کردیم آنها لبیک گفتند و 
کارهایی که با مشارکت و دیدگاه های این افراد انجام شد 

دارای حداقل نواقص و اشکال بود. 
گردشگری تخت فوالد *ارتقای ظرفیت های 

شورای  گردشگری  و  حقوقی  اقتصادی،  کمیسیون  رئیس 
اسالمی شهر اصفهان گفت: شهر هم اکنون به یک کارگاه 
شهر  این  از  گوشه ای  هر  در  و  شده  تبدیل  عمرانی  بزرگ 
انجام  حال  در  شهرداری  توسط  خوبی  بسیار  اقدامات 

است.
تمامی  در  اجتماعی  عدالت  افزود:  نیا  شریعتی  پورمحمد 
از  تشکر  جای  که  می شود  رعایت  شهر  سطح  محله های 
مدیریت شهری دارد، الزم است برای قبرستان تخت فوالد 
است  داده  جای  خود  در  که  مشاهیری  و  مفاخر  همه  با 
آن  گردشگری  ظرفیت های  و  شویم  قائل  ویژه ای  اهمیت 
یک  حداقل  را  گردشگر  هر  بتوانیم  این که  تا  دهیم  ارتقا  را 

یا دو روز در این مجموعه برای استفاده از آن نگه داریم.
تجهیز  کلنگ  و  مشاهیر  گذر  کلنگ  امروز  کرد:  اضافه  وی 
شهروندان  برای  هم  روباز  ورزشی  زمین  یک  ساماندهی  و 
این منطقه به زمین زده شد که احداث ورزشگاه می تواند 
بنابراین  بیاورد.  مجموعه  این  به  را  زندگی  و  ،  نشاط  شور
مجموعه  این  در  سریع تر  چه  هر  است  الزم  ورزشگاه  این 
قرار  ورزشکاران  و  جوانان  استفاده  مورد  و  شده  ساخته 

بگیرد. 

آینده تخت فوالد *32 میلیارد تومان؛ بودجه سال 
برنامه،  این  حاشیه  در  اصفهان  شهرداری   6 منطقه  مدیر 
اظهار کرد: در ادامه برنامه های هر یکشنبه یک افتتاح و در 
ادامه بهره برداری از پروژه های منطقه 6 امروز در مجموعه 
تاریخی، فرهنگی و مذهبی تخت فوالد پروژه هایی افتتاح و 

برخی کلنگ زنی می شود.
تاریخی  فرهنگی  مجموعه  این که  بیان  با  برکت  محمدرضا 
دارد،  مسلمانان  برای  باالیی  بسیار  ارزش  فوالد  تخت 
این  اجرای  برای   96 سال  در  که  بودجه ای  کرد:  تصریح 
پروژه ها تخصیص داده شده است 3 میلیارد و 600 میلیون 
تومان بوده است که امروز این مبلغ به حداقل 20 میلیارد 
تخت  مذهبی  فرهنگی  کارهای  انجام  برای  بودجه  تومان 

فوالد رسیده است. 
 1400 سال  در  فوالد  تخت  برای  یافته  تخصیص  بودجه  وی 
زحمات  با  افزود:  و  کرد  ذکر  تومان  میلیارد   32 بر  بالغ  را 
شدن  تبدیل  شاهد  امروز  فوالد  تخت  مجموعه  مدیریت 
تحوالت  از  نقطه ای  و  گردشگری  نقطه  یک  به  مکان  این 

گردشگری 2020 هستیم. 
مدیر منطقه 6 شهرداری اصفهان گفت: با تحوالت عمرانی 
و زیرساختی که در تخت فوالد شکل گرفته است ساختار 
است،  یافته  زیادی  بسیار  تحول  مجموعه  این  فرآیند 
گردشگری،  مسیر  یک  به  الدین  بابارکن  مسیر  تبدیل 
نورپردازی  سال،   30 از  پس  قدیمی  تکیه های  بازسازی 
جمله  از  طوبی  باغ  ورزشی  مجموعه  زنی  کلنگ  و  تکیه ها 
برخی از این پروژه هاست که رقمی بالغ بر 14 و نیم میلیارد 

تومان را شامل می شود. 
دیگری  زیاد  بسیار  پروژه های  همچنین  این که  بیان  با  وی 
سازی  بدنه  پروژه  کرد:  اضافه  است،  اقدام  دست  در  نیز 
تخت فوالد و سالن شمع از این دست پروژه هاست که در 
تخت فوالد اجرا می شود و امیدواریم با روند خوبی که این 
مکان  این  در  را  دیگر  افتتاحیه  یک  بتوانیم  دارد  پروژه ها 

برگزار کنیم. 
*اقدامات شهرداری باعث آشنایی نسل جوان با اصالت و 

معنویت تخت فوالد می شود 
دانشگاه  و  حوزه  استاد  گرجی،  اصغر  علی  االسالم  حجت 
نیز در حاشیه این برنامه و بازدید از اقدامات انجام شده، 
و  مراجعه  مرکز  عنوان  به  قدیم  از  فوالد  تخت  کرد:  اظهار 

بوده  مردم  عموم  و  اندیشمندان  علما،  عرفا،  عالقه  مورد 
است به همین دلیل مراجعه مکرر مردم و گردشگران به 
پاکیزه،  محیطی  فوالد  تخت  فضای  که  می طلبد  فضا  این 
اسالمی  ایرانی  اصیل  و  قدیم  معماری  بر  تکیه  با  و  آراسته 

باشد. 
توسط  و  فوالد  تخت  در  که  اقداماتی  کرد:  تصریح  وی 
با  که  است  زیبایی  اقدامات  گرفته  صورت  شهرداری 
انجام شده و جای  همکاری مدیریت فرهنگی تخت فوالد 
با  ما  جوان  نسل  آشنایی  زمینه  امیدوارم  و  دارد  تشکر 

قدمت، اصالت، معنویت، عرفان و تاریخ اصفهان باشد.
*اقدام ارزنده شهرداری اجازه تخریب تخت فوالد را نداد 

ایرانی  آواز  استاد علی اصغر شاهزیدی استاد پیشکسوت 
از  برداری  بهره  حاشیه  در  نیز  منطقه  این  شهروندان  از  و 
تاریخی  فرهنگی  مجموعه  خدماتی  و  عمرانی  پروژه های 
تخت فوالد اصفهان، اظهار کرد: تخت فوالد اصفهان با نام 
شهرت  تشیع  جهان  قبرستان  دومین  ثانی،  السالم  وادی 
 ، یافته چرا که بیش از دو هزار عالم، فقیه و مجتهد، شاعر

فیلسوف و حکیم در آن آرمیده اند.
وی با قدردانی از اقدامات شهرداری برای مجموعه تاریخی 
ارزنده  و فرهنگی تخت فوالد، افزود: شهرداری با اقدامات 
اجازه  مجموعه،  این  از  حفاظت  و  حراست  ضمن  مرمتی، 
را نداد که  تخریب و تبدیل این مکان به کاربری های دیگر 

این اقدام ستودنی است. 
دل  و  جان  با  شهرداری  این که  بیان  با  شاهزیدی  استاد 
زمینه  در  خوبی  تحوالت  توجه  قابل  گذاری  سرمایه  و 
کاشت  و  کف فرش  آسفالت،  خیابان سازی،  چمن،  کاشت 
نداد  اجازه  و  کرد  ایجاد  فوالد  تخت  مجموعه  در  درخت 
تخت  در  داد:  ادامه  برود،  بین  از  ارزشمند  مجموعه  این 
فوالد افراد فرهیخته ای از اولیاءاهلل و هنرمندان بزرگ نامی 
و  نقاشی  قلمزنی،  خطاطی،  موسیقی،  رشته های  در  کشور 
مدفون  ستارگان  از  یکی  کرد:  تصریح  وی  آرمیده اند.  غیره 
و  مدرسان  جمله  از  روضاتی«  »حبیب اهلل  فوالد  تخت  در 
اساتید مبرز فقه و اصول حوزه اصفهان است که فامیل و 
جد بزرگوار ایشان نیز 400 سال در این محل قدمت دارند. 
بسیار  اقدامات  با  کرد:  تاکید  اصفهانی  هنرمند  این 
از  مکان  این  فوالد،  تخت  مجموعه  در  شهرداری  خوب 
قبرستان اول جهان اسالم نیز از نظر درختکاری، گل کاری، 
بیان  با  باالتر است. وی  زیباسازی  و  نورپردازی  چمن کاری، 
این که هنگام مراجعه به تخت فوالد حال و هوای معنوی 
این حس و حال  گفت:  افراد دست می دهد،  به  و روحانی 
استاد  نمی دهد.  دست  افراد  به  دیگری  قبرستان  هیچ  در 
از  یکی  گفت:  بابارکن الدین،  مقبره  به  اشاره  با  شاهزیدی 
عبداهلل  بن  مسعود  هجری  هشتم  قرن  علمای  و  مشایخ 
بیضاوی معروف به بابا رکن الدین است که انسان وارسته 
بیان  با  وی  است.  احترام  قابل  همیشه  تا  و  بوده  بزرگی  و 
بزرگ  انسان های  حضور  واسطه  به  اصفهان  برکت  این که 
شده  انجام  اقدامات  افزود:  است،  بوده  شهر  این  در 
گردشگری در شهر می شود  رونق  باعث  توسط شهرداری، 
و بی شک این فضای بسیار زیبا و تمیز نظر هر گردشگری 

را به خود جلب خواهد کرد.
آرامش مراجعان و مردم با تجهیز تخت فوالد   *آسایش و 

آقا محمدی، عضو شورای فرهنگی  حجت االسالم حسین 
مجموعه تخت فوالد نیز در حاشیه این برنامه با اشاره به 
و  فرهنگی  تاریخی،  مجموعه  نوسازی  و  بهسازی   ، تجهیز
مذهبی تخت فوالد، اظهار کرد: با توجه به این که مجموعه 
... بوده  از معارف، فرهنگ، تاریخ و  تخت فوالد گنجینه ای 
در  مردم  گوناگون  طبقات  و  مختلف  اقشار  از  بزرگانی  و 
آماده  این مکان مقدس دفن هستند، رسیدگی، تجهیز و 
کردن تخت فوالد می تواند در آسایش و آرامش مراجعان و 

مردم بسیار مهم باشد. 

در بیست و چهارمین برنامه »هر یکشنبه، یک افتتاح« رقم خورد؛

ساماندهی مجموعه »تخت فوالد «با اعتبار ۱4۵ میلیارد ریال

شهرداری  شهری  قطار  سازمان  مدیرعامل 
به  واگن(   10( قطار  رام  دو  اختصاص  از  اصفهان 
متروی شهر اصفهان خبر داد و گفت: با افزوده 
از 12  شدن این قطارها به خط اول، سرفاصله ها 

دقیقه به هشت دقیقه کاهش می یابد.
شهرداری  رسانه ای  ارتباطات  اداره  گزارش  به 
به  اشاره  با  بنکدار هاشمی  محمد  اصفهان، 
که به خط  ارزش محموله واگن های مترو  این که 
 300 می شود،  اضافه  اصفهان  شهری  قطار  اول 
در  واگن  این  کرد:  اظهار  است،  تومان  میلیارد 
شرایط ویژه تامین این روزها، با همکاری دولت و 
شهرداری خریداری و تامین شده و به بهره برداری 

جدید  واگن های  این که  به  اشاره  با  وی  می رسد. 
ساخته  مترو  اول  خط  استانداردهای  اساس  بر 
شده و در این خط نیز استفاده می شود، افزود: 
یک،  خط  که  زمانی  دارد  وجود  ظرفیت  این  البته 
استفاده  قابلیت  واگن ها  شد،  ساخته  سه  و  دو 
را نیز داشته باشد. مدیرعامل  در خط های دیگر 
سازمان قطار شهری شهرداری اصفهان با اشاره 
به این که در مجموع سهم اصفهان از قرارداد کلی 
خرید واگن ها دولت و شهرداری، 85 عدد است 
که طی سال های اخیر و امسال 40 واگن تحویل 
باید به شهر اصفهان  نیز  شده و 45 واگن دیگر 
تحویل شود، اظهار کرد: هم اکنون در خط یک 12 
رام قطار داریم که با دو رام جدید، به 14 رام افزایش 

می یابد. 
شرکت  با  سبز  پلور  شرکت  همچنین  افزود:  وی 
دالیان چین برای ساخت و تولید 150 واگن قطار 
به صورت مستقل، قراردادی منعقد کرده است 
رام تحویل شده و  این قرارداد، 3  و در چارچوب 
آماده تحویل است و 23 رام دیگر به  4 رام دیگر 
صورت انتقال تکنولوژی به داخل )PLB( ساخته 
خواهد شد. بنکدار هاشمی هزینه هر واگن را در 
کرد:  تصریح  و  عنوان  یورو  میلیون  یک  حدود 

ح وقتی شبکه خطوط  سرفاصله اصلی در افق طر
این  برای  که  است  دقیقه  نیم  و  دو  گیرد،  شکل 
هدف گذاری حداقل 38 رام قطار در خط یک نیاز 

داریم. 
جایی  به  جا  ظرفیت  نفری  هزار   30 افزایش   *

مسافران خط یک مترو
که  قطاری  رام  دو  شدن  اضافه  با  افزود:  وی 
سرفاصله  می شود،  افزوده  اصفهان  شهر  به 
از 12 دقیقه به هشت دقیقه در خط یک  قطارها 
کاهش می یابد. مدیرعامل سازمان قطار شهری 
شهرداری اصفهان با بیان این که در شرایط قبل 
 120 جابجایی  رکورد  قطار  رام   10 حدود  با  کرونا  از 
هزار مسافر در خط یک شکسته شد، اظهار کرد: 
اکنون تعداد مسافران مترو اصفهان 30 هزار نفر 
که  طرحی  افق  در  کرد:  تصریح  وی  است.  روز  در 
برای سرفاصله 2.5 دقیقه متروی اصفهان دیده 
برای  ساعت  در  نفر  هزار   25 باید  است،  شده 

مسافرگیری داشته باشیم.
شبکه  اندازی  راه  با  کرد:  تاکید  بنکدار هاشمی 
خطوط مترو اصفهان )خط های اول، دوم و سوم 
مسافر  هزار   800 حدود  جابه جایی  می توان  مترو( 

در روز را با متروی شهر اصفهان انجام داد.

مدیرعامل سازمان قطار شهری شهرداری:
 2 رام قطار به خط یک مترو به ارزش 300 میلیارد تومان اضافه شد

و  بار  تره  و  میوه  میادین  سازمان  مدیرعامل   
ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان 
شهرداری  نظر  زیر  کوثر  روز  بازارهای  گفت: 
و  کیفیت  با  کاالهای  عرضه  بر  سعی  همواره 
با  کاالها  گذاری  قیمت  روزانه  و  کرده  مناسب 

نظارت ناظران و بازرسان کنترل می شود.
شهرداری  رسانه ای  ارتباطات  اداره  گزارش  به 
اصفهان، محمد مجیری اظهار کرد: بازارهای روز 
کوثر با هدف شهروند مداری و مبتنی بر تامین 
شهروندان  نیاز  مورد  کاالهای  ارائه  و  مایحتاج 
بر این داشته  ایام سال همواره سعی  در تمام 
اقتصادی  شرایط  سخت ترین  در  که  است 
کاستی  و  کم  هیچ  بدون  بتواند  کمبودها  و 
و  مناسب  قیمت های  با  را  نیاز  مورد  کاالهای 
کیفیت باال به شهروندان عرضه کند. وی ادامه 
بازارهای  از مهم ترین مبنای تشکیل  یکی  داد: 
خانواده هاست  اقتصاد  از  حمایت  کوثر  روز 
معیشت  به  بازار  تنظیم  کاالهای  با  بتواند  که 
سازمان  مدیرعامل  کند.  کمک  شهروندان 
مشاغل  ساماندهی  و  بار  تره  و  میوه  میادین 
گفت: قطعا رضایت  شهری شهرداری اصفهان 
کمبود  و  بحرانی  مواقع  در  بخصوص  خرید  از 

اهدافی  از  یکی  نیاز  مورد  کاالهای  از  برخی 
تا  می کند  دنبال  کوثر  روز  بازارهای  که  است 
اقالم  بیشتری  آرامش  و  آسوده  خیال  با  مردم 
افزود: شاید  کنند. وی  را تامین  نیاز خود  مورد 
کوثر  روز  بازارهای  تفاوت و موفقیت  مهم ترین 
در مقایسه با سایر فروشگاه های عرضه کاال و 

اقبال مردمی و اعتماد به خرید باشد.
مجیری بیان کرد: شهروندان استقبال خوبی از 
خرید در بازارهای روز کوثر می کنند زیرا کاالهای 
و  مقایسه  و  گیری  قیمت  شهر  در  را  مختلف 

سپس به روز مراجعه می کنند.
بازارهای  بهره برداران  این که  به  اشاره  با  وی 
ارائه  خدمات  ممکن  سود  کمترین  با  کوثر  روز 
به  کوثر  روز  بازارهای  از  خرید  افزود:  می کنند، 
نفع مصرف کننده نهایی است، زیرا قیمت های 
کیفیت  شرط  با  و  سود  کم  درصد  با  شده  ارائه 

محصول عرضه می شود.
و  بار  تره  و  میوه  میادین  سازمان  مدیرعامل 
ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان 
روز  بازارهای  تفاوت های  از  دیگر  یکی  گفت: 
عرضه  فروشگاه های  سایر  به  نسبت  کوثر 
بهداشتی  ناظران  توسط  روزانه  نظارت  کاال، 

مواد  از  سیار  و  ثابت  صورت  به  دامپزشکی  و 
پروتئینی و غذایی در بازارها است. وی با اشاره 
به این که مردم هر سوال و یا اشکالی در عرضه 
می توانند  باشد،  داشته  وجود  محصوالت 
ح  مطر بازار  هر  در  مستقر  ناظران  با  مستقیما 
کنند، افزود: قیمت های به روز توسط بازرسان 
کرد:  اضافه  می شود.مجیری  نظارت  و  کنترل 
بر  مبنی  بازارها  از  یکی  در  تخلفی  چنانچه 
باشد،  مردم  مایحتاج  که  کاال  قیمت  افزایش 
بهره  با  و  پیگیری  ناظران  توسط  شود  دیده 

بردار مربوطه برخورد می شود.

مدیرعامل سازمان میادین شهرداری خبر داد؛
کنترل و نظارت بر قیمت بازارهای روز کوثر از سوی بازرسان


