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روایت مدیرعامل نمایشگاه اصفهان؛
برندهای ایران را به جهان معرفی می کنیم

شهردار اصفهان در برنامه رادیویی »سالم اصفهان«:مدیر کل سازمان تامین اجتماعی استان اصفهان:

ین برتر سازمان تامین  کارآفر 13 چهره 
32اجتماعی استان معرفی شدند

امسالصورتمیگیرد؛ دههفجر در

 بهره برداری از ۲3۸ پروژه 1۶۹ میلیارد
3 تومانی توسط اداره  برق اصفهان
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ن  ا و ژ نا ی  یه ها ن ر ا و ژ نا ی  یه ها ر
ه ر با و د تنفسی  مند  ز نیا ه  ر با و د تنفسی  مند  ز نیا  

کمک مردم  جشن های دهه فجر با 
می شوند سامان بخشی 

پرست مدیر عاملی  ج رخصتی سر ایر
آهن اصفهان شد ذوب 

آسیمه و جان می گذرد دل می تپد 
شب خسته ز کوچه زمــان می گذرد/ دل می تپد آسیمه و جان 
می گذرد/ ای پنجره های بسته پلکی بزنید/ بیدار شوید کاروان می گذرد"؛ 
می گذرد مانند عمر پربار شاعری که شاگردانش هنوز فقدان او را باور ندارند.
سالن اجتماعات کتابخانه مــرکــزی اصفهان در دومــیــن جمعه بهمن  
میزبان گردهمایی شعرا، نویسندگان و هنرمندان اصفهانی و شهرکردی 
در اولین نشست از سلسله برنامه های »به ُدرود روشنی« در غم فقدان 
، نویسنده و ادیــب برجسته بــود. زنــده یــاد بهمن رافــعــی بروجنی شــاعــر

ــی ایـــــــن بــــرنــــامــــه را  ــ ــان ــهــ ــفــ ــر اصــ ــ ــاعـ ــ ــد بـــیـــابـــانـــکـــی شـ ــیـ ــعـ سـ
که به همت دفتر تخصصی ادبیات و زبان و ... 
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استاندار اصفهان:

برایمقابلهبارانتخواری
همهبامدیریتاستان

همکاریکنند

سرپرست مدیریت عامل ذوب آهن اصفهان:

اعتالی ذوب آهن اصفهان با همدلی تمام تالشگران
 شرکت رقم می خورد

ج رخصتی ۱۰ بهمن در روز اول کاری به عنوان سرپرست مدیریت عامل ذوب  ایر
آهن اصفهان،  با حضور در یادمان شهدای ذوب آهن اصفهان و ادای احترام به 
با اتحاد و همدلی برای  از همه تالشگران شرکت خواست   ، ایثار این اسوه های 

دستیابی به اهداف این مجتمع عظیم صنعتی همت نمایند .
مطمئن  و  دارم  ایمان  اصفهان  آهن  ذوب  تالشگران  شایستگی  به  افزود:  وی 
هستم که این بلندهمتان، توانایی رساندن شرکت به افق های روشن تر را دارند .
حضور  با  درجلسه  همچنین  اصفهان  آهن  ذوب  عامل  مدیریت  سرپرست 
جمعی از معاونان و مدیران شرکت با اشاره به بیانیه گام دوم انقالب، گفت: 
محورهای اقتصادی این بیانیه و همچنین خط مشی های اقتصاد مقاومتی را 
باید در بازنگری اهداف و استراتژی های شرکت مدنظر قرار دهیم و سپس با 

قدرت و روحیه جهادی، برای اجرای این برنامه ها با تمام وجود تالش کنیم 
متخصص،  نیروهای  از  برخورداری  لحاظ  به  اصفهان  آهن  ذوب  افزود:  وی 
شرایط بسیار خوبی دارد و همه ما موظفیم در حوزه خود، ضمن شناسایی 
بهره  شرکت  برنامه های  اجرای  جهت  در  آنها  وجود  از  متخصص،  نیروهای 
تالش های  شرکت،  این  توسعه  برای  داشت:   اظهار  رخصتی  ببریم.  بیشتری 
با  داریم  وظیفه  همگان  بنابراین  و  است  گرفته  صورت  بسیاری  روزی  شبانه 

احساس مسئولیت در حوزه خود فعالیت کنیم .
بهره  و  گرایی  جوان  لزوم  بر  اصفهان،  آهن  ذوب  عامل  مدیریت  سرپرست 
و  جوان  نیروهای  ارتقاء  زمینه  باید  افزود:  و  کرد  تاکید  داخلی  ازتوان  گیری 
تا  کنیم  زا استقبال  از پیشنهادات تحول  و  کنیم  را فراهم  متخصص شرکت 
نگرش جدیدی در شرکت حاکم شود.وی، با اشاره به این که ۴۰ درصد ظرفیت 
کارخانه فعال نیست، افزود: باید با تمام وجود، برای فعال سازی این ظرفیت 
ضمن   . دارد  ارجحیت  دیگری  برنامه  هر  بر  موضوع  این  و  کنیم  تالش  خالی 
این که تا پایان سال با رسیدن به تولید ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن، رکورد جدید 

در تولید شرکت ثبت می شود که این امر باید با جدیت دنبال گردد . 

به  بیشتر  رسیدگی  اقتصادی،  سخت  شرایط  به  توجه  با  گفت:  رخصتی 
معیشت و رفاه کارکنان اهمیت ویژه ای دارد که قطعا با افزایش تولید و درآمد 

شرکت این امر محقق خواهد شد. 
گفت:  نیز  شرکت  اسالمی  تبلیغات  هماهنگی  دفتر  مسئول  رهبر  ا...  آیت 
شرکت  این  مشکالت  بر  الزم  اقدامات  انجام  با  آهن  ذوب  جدید  مدیریت 
غلبه می کند و به یاری خداوند متعال شاهد بهبود شرایط این کارخانه مهم 

خواهیم بود .
 برگزاری جسله شورای معاونان شرکت

جلسه،  این  در  که  شد  برگزار  نیز  معاونان  شورای  جلسه  اولین  ادامه،  در 
علی  زحمات  از  شرکت،  مدیره  هیات  رئیس  نائب  یزدخواستی  مرتضی 
سابق  مدیرعامل  زاده  یزدی  منصور  و  مدیره  هیات  سابق  رئیس  احمدیان 
قدردانی  آهن  ذوب  ارتقای  برای  شان  فعالیت  و  زحمات  سبب  به  شرکت 
ذوب  فعال  و  متخصص  مدیران  جمله  از  رخصتی،  مهندس  افزود:  و  کرد 
حل  اصلی  پشتوانه  شرکت،  این  در  ایشان  گرانبهای  تجربه  که  هستند  آهن 
مشکالت کنونی و اجرای برنامه های جدید این مجتمع عظیم صنعتی است . 
رخصتی سرپرست مدیریت عامل ذوب آهن نیز در این جلسه، ایجاد اشتغال 
و  سازمان  منافع  باید  گفت:  و  دانست  سازمان  اصلی  اولویت های  از  یکی  را 
منطقه را هم راستا قرار دهیم و به گونه ای فعالیت نماییم که توسعه سازمان 
رخصتی، توجه   . گردد  تامین  و منطقه همراه هم محقق شود و منافع هردو 
راهبرد  یک  فعالیت ها  همه  در  را  اصفهان  آهن  ذوب  داخلی  توانایی های  به 
اولیه و  تامین مواد  از جمله  افزود: حل مسائل شرکت  و  اساسی ذکر نمود 

افزایش بهره وری با استفاده از توان داخلی امکان پذیر است .
و  مداوم  گیری  پی  با  همچنین  و  اجرایی  رویکرد  با  شرکت  امور  افزود:  وی   
سازمان  برای  آفرینی  ارزش  موجب  درنهایت  که  می رسد  سرانجام  به  موردی 

می گردد .
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مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز خبر داد:مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز خبر داد:
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اقتصادی اجتماعیاجتماعی۲
سلیمانی،  رضا  غالم  سوی  از  حکمی  طی  و  زاده  یزدی  منصور  استعفای  پی  در 
مصوبات  اساس  بر  و   ) تاصیکو   ( تامین  صدر  سرمایه گذاری  شرکت  مدیرعامل 
وکیلی  حمزه  حضور  با  بهمن   ۹ در   اصفهان  آهن  ذوب  مدیره  هیات  جلسه 
عامل  مدیریت  سرپرست  عنوان  به  رخصتی  ج  ایر  ، تاصیکو  مدیره  هیات  عضو 
مدیره  هیات  رئیس  عنوان  به  زاده  یزدی  منصور   ، اصفهان  آهن  ذوب  شرکت 

عظیم  مجتمع  این  مدیره  هیات  رئیس  نائب  عنوان  به  یزدخواستی  مرتضی  و 
صنعتی منصوب شدند. رخصتی عضو و رئیس هیات مدیره شرکت نسوز ایران 
عالی  مشاور  و  کنون  تا   ۹۶ سال  از  شستا  هلدینگ  مجموعه  زیر  شرکت های  از 
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در امور اجرایی از سال ۹۷ تا کنون می باشد . وی که 
دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مدیریت برنامه ریزی و کارشناسی مهندسی 

برق است از سال ۷۳ در ذوب آهن اصفهان در سمت های مختلف فعالیت کرده 
است . رخصتی در سوابق کاری خود ، سمت هایی همچون معاون خرید )۹۶ – ۹۷( ، 
 مدیرعامل شرکت تارابگین ) ۹۴ - ۹۶ (، مدیر ارشد ایمنی، بهداشت و محیط زیست 
) ۹۲ - ۹۴ (، مدیر ارشد اجرایی ) ۸۹ - ۹۲ ( ، مدیر پروژه کک سازی ) ۸۵ - ۸۹ ( ، مدیر 

پروژه نیروگاه های توازن ذوب آهن اصفهان ) ۸۴ - ۸۵ ( و... را تجربه نموده است .

ج رخصتی سرپرست مدیر عاملی ذوب آهن اصفهان شد ایر

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان اصفهانضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان اصفهان

سازمان  انرژی  معاون  بازدید 
پــدافــنــد غــیــرعــامــل کــشــور از 

تاسیسات آبفای استان 

کشور  عامل  غیر  پدافند  سازمان  انــرژی  معاون 
شرب  آب  صنعت  تاسیسات  از  همراه  هیات  و 

استان اصفهان بازدید کردند. 
مشکالت  بررسی  هدف  با  که  بازدید  این  در 
موجود در حوزه تامین آب شرب و لزوم تکمیل 
صورت  بزرگ  اصفهان  به  آبرسانی  دوم  سامانه 
انرژی  معاون  کشوری  عبدالرحمن  گرفت، 
سازمان پدافند غیرعامل کشور و هیات همراه 
دوم  )سامانه  ورپشت  خانه  تصفیه  محل  از 
آبرسانی(، سد چم آسمان، تصفیه خانه آب بابا 
و  متری  تله  مرکز  و  فلمن  چاه های  شیخعلی، 
آبفای استان اصفهان بازدید  تله کنترل شرکت 

کردند. 
شورای  بندی   جمع  جلسه  در  نیز  پایان  در 
پدافند غیرعامل استانداری که با حضور معاون 
مدیر  اصفهان،  استانداری  امنیتی  و  سیاسی 
کل پدافند غیرعامل و مدیرکل مدیریت بحران 
راه  و  تکمیل  ضرورت  بر  شد  تشکیل  استان 
بزرگ  اصفهان  به  آبرسانی  دوم  سامانه  اندازی 

تاکید به عمل آمد.

روایت اشک ها و لبخندها در 
رویداد نمایشی "44+"

معاون اجتماعی و مشارکت های مردمی سازمان 
از  اصفهان  شهرداری  ورزشی  اجتماعی  فرهنگی 
مبارک  دهه  مناسبت  به   "+۴۴" رویداد  برگزاری 
سال   ۱۸ تا   ۱۲ نوجوانان  گفت:  و  داد  خبر  فجر 

مخاطبان این برنامه هستند.
کرد:  اظهار  امامی  سعید  جام جم،  گزارش  به 
به  اسالمی  انقالب  تولد  جشن   "+۴۴" رویداد 

مناسبت ورود به چهل و چهار سالگی است.
برای  برنامه  ویژه  این  این که  بیان  با  وی 
دانش آموزان متوسطه اول و دوم طراحی شده 
می توانند  سال  تا ۱۸  نوجوانان ۱۲  افزود:  است، 
والیت  و  اسالمی  انقالب  خانه  در  شب  هفت 
رویداد  این  تماشای  به  جامی  خیابان  در  واقع 

بنشینند.
وی ادامه داد: "۴۴+" از ۱۲ تا ۱۸ بهمن  هر شب در 
شش سانس اجرا می شود که در مجموع شامل 

۴۲ اجرا خواهد بود.
این  گفت:  برنامه  این  جزئیات  به  اشاره  با  وی 
رویداد برنامه ای ترکیبی شامل صوت، نور، تصویر، 
افکت های تصویری و نمایش سایه بوده که به 
سیر تاریخی انقالب اسالمی از شروع نهضت تا 
در  و  می پردازد  اخیر  سال های  مهم  رویدادهای 
واقع روایتی از اشک ها و لبخندهای تاریخ انقالب 

اسالمی در ۴۳ سال گذشته است.
معاون اجتماعی و مشارکت های مردمی سازمان 
اصفهان  شهرداری  ورزشی  اجتماعی  فرهنگی 
تصریح کرد: این رویداد به همت اداره رویدادهای 
ورزشی  اجتماعی  فرهنگی  سازمان  اجتماعی 
انقالب  خانه  همکاری  با  اصفهان  شهرداری 

اسالمی و والیت برنامه ریزی شده است.
حضور  فرصت  شدن  فراهم  به  اشاره  با  امامی 
دانش آموزان در این رویداد اظهار داشت: نیمی 
از سانس های این رویداد شامل ۲۱ برنامه توسط 
شده  ریزی  برنامه  دانش آموزی  بسیج  سازمان 
که در ساعات صبح ویژه دانش آموزان مدارس 
نیز  سانس ها  سایر  مخاطبان  و  می شود  اجرا 
و  انقالب  فرهنگی  جبهه  ستاد  هماهنگی  با 
برنامه  در  مساجد  هنری  فرهنگی  کانون های 

حضور پیدا می کنند.
رویداد  این  در  حضور  این که  بیان  با  وی 
و  دانش آموزان  کرد:  خاطرنشان  است،  رایگان 
مجموعه های فرهنگی برای رزرو و دریافت بلیط 
و   ۳۳۳۸۷۵۳۵ شماره  با  می توانند  رویداد  این 

۰۹۳۳۴۷۸۹۳۴۰ تماس حاصل کنند.

خبر

مردم  گفت:  اصفهان  استاندار 
و رســانــه هــا بـــرای جــلــوگــیــری از 
تــکــرار مصائب  ــواری و  رانـــت خـ
ناشی از این آسیب با مدیریت 

استان همکاری کنند.
سیدرضا  جــام جــم،  گـــزارش  بــه 
بــا  ــســـت  ــشـ نـ در  مــــرتــــضــــوی 
اجتماعی  ــاالن  ــع ف و  نــخــبــگــان 
ــیــران و کـــرون در  شــهــرســتــان ت
ــوزش  آم بصیرت  ســالــن  محل 
ــن شــهــرســتــان  ــ ایـ پـــــــرورش  و 
افــزود: در دوره جدید مدیریتی 
استان موافق بازی های رانتی و 
نظارت  و  نیستیم  خــواری  رانت 
همگانی و مطالبه گری عمومی 
خواهد  مصیبت  ایــن  از  مــانــع 

شد.
که  اســـت  الزم  ــرد:  کــ بــیــان  وی 
نــخــبــگــان و افـــــراد تــوانــمــنــد و 
ــای  ــوزه هــ حــ در  نـــظـــر  ــب  ــاحـ صـ
رفع  بـــرای  را  مــدیــران  مختلف، 
کمک  مــشــکــالت  و  چــالــش هــا 
کنند و با ارائه مشاوره به موقع 
را  نارسایی ها  محوری  مساله  و 

اصالح کنند.
به  اشــاره  با  اصفهان  استاندار 
جامعه  در  تــوانــمــنــدی  ــود  ــ وج
نیازها  و  دغــدغــه هــا  رفـــع  بـــرای 
فـــرمـــانـــداران در  تــصــریــح کــرد:   ،
ظرفیت  ایــن  از  شهرستان ها 
بین  ــبــاط  ارت تــا  کنند  اســتــفــاده 
مردم و مسئوالن تقویت شود.

ــات  ــ ــدام ــ اق ــه  ــ ب اشـــــــاره  ــا  ــ ب وی 
چهار  از  بیش  در  ــده  ش انــجــام 
اســالمــی  انــقــالب  دوران  ــه  دهـ

نقاط  این  باید  کرد:  خاطرنشان 
مــثــبــت دیـــــده شــــود و نــبــایــد 

جلوه های امید را از بین ببریم.
اجتماعی  فــعــاالن  از  مرتضوی 
روح  ــا  تـ ــواســـت  خـ نــخــبــگــان  و 
تزریق  جامعه  در  را  امــیــدواری 
ــا ارائـــــه راهـــکـــارهـــای  کــنــنــد و بـ
ســــازنــــده زمـــیـــنـــه ســــــازی رفـــع 
ــای  ــ ــه ه ــ ــدغ ــ دغ و  مـــشـــکـــالت 

اجتماعی را فراهم سازند.
ناامیدی  و  یــاس  روحیه  از  وی 
و  کــرد  انــتــقــاد  جامعه  بطن  در 
در  مشکالت  از  بسیاری  گفت: 
و  دارد  وجــود  دیگر  کشورهای 
معرفی  با  تنها  و  نداریم  خبر  ما 
آن جــوامــع  وضــعــیــت مــطــلــوب 
احساس  داخــلــی  مشکالت  و 

ناامیدی را ترویج می دهیم.
به  اشــاره  با  اصفهان  استاندار 
ح شـــده در  ــر ــط دغـــدغـــه هـــای م
حــوزه آمــوزش و پــرورش گفت: 
نقطه  تــریــن  بنیادی  نــهــاد  ایــن 
ــت و  ــگــاه بـــه آیـــنـــده اسـ ــرای ن ــ ب

مشکالت  اصــالح  دنبال  به  اگر 
اجتماعی  دغــدغــه هــای  رفـــع  و 
به  بــایــد  هستیم  خــانــوادگــی  و 
ــن حـــوزه بــپــردازیــم.  نــیــازهــای ای
بررسی  برای  اصفهان  استاندار 
مسائل و مشکالت شهرستان 
تیران و کرون، به این خطه سفر 

کرد.
در  مــــردم  ــدار  ــایـ پـ مــعــیــشــت   *
پیگیری  شهرستانی  سفرهای 

می شود
ــان گــفــت:  ــهـ ــفـ ــدار اصـ ــ ــان ــ ــت ــ اس
ــدار مــــــردم در  ــ ــایـ ــ مــعــیــشــت پـ
رفع  با  و  شهرستانی  سفرهای 

موانع تولید پیگیری می شود.
ــزارش جــام جــم، سید رضا  گـ بــه 
خبرنگاران  جمع  در  مرتضوی 
در محل فرمانداری شهرستان 
تیران و کرون افزود: در سفر به 
مناطق مختلف استان مسائل 
مدیریت  و  مـــردم  مشکالت  و 
ــا  ــاهـ ــتـ روسـ و  ــر  ــهـ شـ ــی  ــ ــرایـ ــ اجـ
بخش  در  که  می شود  پیگیری 

مـــردمـــی بــیــشــتــریــن تــمــرکــز بر 
مسائل اقتصاد پایدار است.

تشکیل  ایـــن کـــه  ــان  ــی ب بـــا  وی 
مالقات های  و  تسهیل  ســتــاد 
ــالت و  ــض ــع ــع م ــ رف ــی در  ــردمـ مـ
کــارســاز  چــالــش هــای پــیــش رو 
بــوده اســت، اظــهــار داشـــت: در 
سفر به تیران و کرون ۱۲۰ نفر با 
استاندار و معاونان استانداری 
ــه بخش  کـ ــات داشــتــنــد  ــالقـ مـ
زیادی از آن درباره فعالیت های 
توسعه  بــه  کمک  و  اقــتــصــادی 

زیرساخت ها بود.
اســـتـــانـــدار اصــفــهــان بـــا اشـــاره 
بنگاه های  توسعه  ایــن کــه  بــه 
قــادر  ُخـــرد  اقتصاد  و  زودبــــازده 
تــامــیــن مــعــیــشــت بخش  بـــه 
مــردم اســت، تصریح  از  زیـــادی 
کرد: ستاد تسهیل سفر در هر 
مــدیــران  حــضــور  بــا  شهرستان 
زمینه  و  مــی شــود  تشکیل  کــل 
 اشتغال و درآمد مردم را فراهم

 می کند.

از  ــی  ــ ــرخ ــ ب کـــــــرد:  اضــــافــــه  وی 
شرکت های اقتصادی به دالیلی 
تعطیل یا کم بازده شده اند که 
در نشست های مشترک اداری 
و دیدارها زمینه بازیابی آن ها به 

حوزه تولید فراهم می شود.
ــه  ــن کـ ــان ایـ ــ ــی ــ مـــرتـــضـــوی بــــا ب
احداث  برای  زیرساخت  تامین 
در  ــات  ــدمــ خــ و  راه  مـــســـکـــن، 
شـــهـــرســـتـــان هـــا مــــــورد تــوجــه 
دولـــت اســـت، اظــهــار داشـــت: 
نشست شورای اداری مشترک 
ــه به  کـ ــان و شــهــرســتــان  ــتـ اسـ
بحث های  و  سخنرانی  از  دور 
صــــــورت  بــــــه  و  حـــــاشـــــیـــــه ای 
عــمــلــیــاتــی مــدیــریــت مــی شــود، 
تــحــرک  در  ســــازنــــده ای   نــقــش 

ح ها دارد. طر
را  شــهــرســتــانــی  ســفــرهــای  وی 
منشا دیدار بدون واسطه مردم 
و اقشار اثرگذار و نخبگان بیان 
مصوبات  داشــت:  اظهار  و  کــرد 
ــانـــداران  ــا تــوســط فـــرمـ ــاره ــف س
نتیجه  حصول  تا  شهرستان ها 
ــد و بــه  ــ ــد ش ــ ــواه ــ پــیــگــیــری خ
دنبال بازی سیاسی و رسانه ای 

نیستیم.
ســیــد رضـــا مــرتــضــوی بــه هــمــراه 
معاونان و جمعی از مدیران کل 
جلسه  در  شرکت  برای  استانی 
ــاد تــســهــیــل و رفـــع مــوانــع  ــت س
مناطق  از  بازید  گذاری،  سرمایه 
با  گو  و  گفت  و  بــرخــوردار  کمتر 
به  کشاورزی  و  صنعت  فعاالن 

تیران و کرون سفر کرد.

استاندار اصفهان:

 برای مقابله با رانت خواری همه با مدیریت  استان همکاری کنند
استاندار اصفهان:

 هفته فرهنگی اصفهان در
 کشورهای خارجی برگزار می شود

استاندار اصفهان گفت: هفته فرهنگی اصفهان به پشتوانه و توانمندی اهالی فرهنگ و هنر 
این خطه در کشورهای خارجی برگزار می شود.

فرهیختگان  و  هنرمندان  از  شماری  با  دیدار  در  مرتضوی  سیدرضا  جام جم،  گزارش  به 
اصفهانی با اشاره به سفر مسئوالن ارشد کشورهای دنیا به ایران خاطرنشان کرد: آنان در 
این سفر خود  به اصفهان نیز می آیند و در نشست های مشترک در استانداری، برگزاری 

هفته فرهنگی اصفهان در کشورهای خود را پیگیری می کنند.
استاندار اصفهان ادامه داد: با توجه به شهرهای خواهر خوانده اصفهان و ظرفیت هنری 

این دیار، برگزاری رویداد هفته فرهنگی در دیگر کشورها پیگیری می شود.
وی با اشاره به ظرفیت  هنر اصفهان و دغدغه هنرمندان، از مسئوالن شهری، اداره کل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خواست تا 
نسبت به برگزاری نشست های مشترک با هنرمندان و بررسی موضوعات تخصصی اقدام 
کنند. مرتضوی به جایگاه ویژه هنرمندان ایرانی در انتقال مفاهیم و بیان نیازهای مردم 
جامعه اشاره کرد و گفت: هنرمندان کشورمان غمخوار مردم هستند و در فعالیت های 

هنری خود احساسات و نیازهای مردم را بیان می کنند.
وی این خصوصیت را وجه متمایز بین هنرمندان ایرانی با دیگر کشورها بیان کرد و گفت: 
اهالی هنر در کشورمان نه تنها نسبت به نیازهای سرزمین خود بلکه نسبت به مردم جوامع 
دیگر نیز دغدغه داشته و با ارتباط توحیدی قوی خود آثار فاخر خلق و احساسات را نشان 

می دهند.
مرتضوی همچنین به دغدغه آب که از سوی هنرمندان مطرح شد اشاره کرد و گفت: بیش 
آن  از ۶۰ درصد وقت مدیریت کالن استان برای رسیدگی به این موضوع مهم و مباحث 

اختصاص یافته  است که امیدواریم نتایج ارزشمندی از این پیگیری ها به دست آید.
و  ظرفیت ها  پیرامون  گفت وگو  و  بحث  برای  اصفهان  هنر  و  فرهنگ  اهالی  نشست   

چالش های این حوزه با حضور استاندار اصفهان در تاالر شهروند این شهر برگزار شد.

دهه  آستانه  در  گفت:  اصفهان  شهردار 
فرهنگی  بخش  تمرکز   ، فجر مبارک 
جشن های  به  دادن  سامان  بر  شهرداری 
دهه فجر با کمک مردم محله های مختلف 

شهر است.
رسانه ای  ارتباطات  اداره  گزارش  به 
نهم  قاسم زاده  علی  اصفهان،  شهرداری 
بهمن در برنامه رادیویی »سالم اصفهان« 
فجر  دهه  ایام  فرارسیدن  تبریک  ضمن 
به  توجه  با  کرد:  اظهار  اسالمی،  انقالب 
داریم  قرار  فجر  دهه  آستانه  در  این که 
سامان  شهرداری  فرهنگی  بخش  تمرکز 
کمک  با  فجر  دهه  جشن های  به  دادن 
است. شهر  مختلف  محله های  در  مردم 

فراخوانی  طی  راستا  این  در  افزود:  وی 
و  فرهنگی  مراکز  پایگاه ها،  مساجد،  از 
شد  دعوت  انقالب  عاشقان  و  مردم  همه 
برنامه های خود را برای ایام دهه فجر اعالم 
کمکی  تا چنانکه شهرداری می تواند  کنند 
برنامه ها  شدن  برگزار  بهتر  راستای  در 
و  همکاری  شهروندان  با  دهد،  انجام 
تاکید  با  اصفهان  شهردار  نماید.  همراهی 
کنیم  کمک  باید  ایام  این  در  این که  بر 
دهه  کرد:  تصریح  باشند،  شادتر  مردم 
فجر می تواند روزهای خوب و خوشی را در 
شهر رقم بزند تا با برگزاری جشن ها مردم 
از دوران شیوع  روانی حاصل  از فشارهای 
بیان  با  وی  شوند.  ج  خار کرونا  ویروس 
است  آن  از  حاکی  اصفهان  تاریخ  این که 

اوج  نقطه  در  بارها  و  بارها  شهر  این  که 
بوده است، گفت: وقتی اصفهان توانسته 
این  یعنی  باشد،  تمدن ساز  و  تاریخ ساز 
همیشه  برای  الزم  استعداد  سرزمین 
خوبی  به  می تواند  و  دارد  را  بودن  اوج  در 
بدرخشد. قاسم زاده اظهار کرد: با پذیرش 
نو  از  را  اصفهان  باید  واقعیت ها،  از  برخی 
تحقق  که  شود  زندگی  شهر  تا  بسازیم 
این هدف مهم با کمک و مشارکت مردم 
بر  تاکید  با  وی  بود.  خواهد  امکان پذیر 
این که از بافت تاریخی باید صیانت نمود تا 
هویت شهر حفظ شود، افزود: بخش های 
اقتضائات  به  توجه  با  باید  شهر  جدید 

موجود، برنامه ریزی و طراحی شود.
تبریک  با  همچنین  اصفهان  شهردار 
راه یابی تیم ملی فوتبال کشورمان به جام 
مسرت  خبر  صعود،  این  گفت:  جهانی 

بخشی بود که باعث شادی مردم شد.

رویداد "به قامت پرچم" به مناسبت پیروزی 
انقالب اسالمی  از ۱۱ بهمن ماه به مدت ۱۰ 
شب در ۱۰ نقطه پرتردد و پرمخاطب شهر 

برگزار می شود.
مردمی  مشارکت های  و  اجتماعی  معاون 
ورزشی  اجتماعی  فرهنگی  سازمان 
"به  رویداد  گفت:  اصفهان  شهرداری 
قامت پرچم" به مناسبت پیروزی انقالب 
اسالمی به مدت ۱۰ شب در ۱۰ نقطه پرتردد 

و پرمخاطب شهر برنامه ریزی شده است. 
سعید امامی با اشاره به جزئیات این رویداد 
ترکیبی اظهار کرد: این رویداد به مناسبت 
دهه مبارک فجر با همکاری اداره رویدادهای 
اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی 
هنرسرای  هنر،  تاالر  اصفهان،  شهرداری 
اجتماعی  فرهنگی  اداره های  و  خورشید 
مناطق ۱۵ گانه برگزار می شود.  وی با بیان 
این که این برنامه یک ساعته شامل اجرای 
قطعاتی از آهنگ های انقالبی است، افزود: 
هنرمندان در این رویداد ترکیبی با استفاده 
به  را  انقالبی  قطعه   ۱۲ بادی،  سازهای  از 

صورت زنده می نوازند.
وی ادامه داد: همچنین یک یا دو نمایش 
خیابانی نیز قبل و بعد از اجرای موسیقی 
تئاتر  رپرتوار  واقع  در  که  می شود  انجام 
خیابانی است که به دنبال انتشار فراخوانی 
اجرای  برای  تئاتر  گروه های  از  هنر،  تاالر  در 
دعوت  فجر  دهه  با  مرتبط  نمایش های 

شده است.

مردمی  مشارکت های  و  اجتماعی  معاون 
ورزشی  اجتماعی  فرهنگی  سازمان 
بازبینی  کرد:  تصریح  اصفهان  شهرداری 
نمایش های این گروه های تئاتر انجام شده 
هر  در  و  انتخاب  تعدادی  آن ها  بین  از  که 
نقطه دو گروه به اجرای نمایش می پردازند. 
رویداد  این  بسته  این که  بیان  با  امامی 
انقالبی،  موسیقی  قطعات  اجرای  شامل 
است،  نورافشانی  و  خیابانی  نمایش های 
افزود: این رویداد یک ساعته، ۱۰ شب در ۱۰ 
نقطه از عرصه های اجتماعی مناطق ۱۵ گانه 

شهر که پرتردد هستند برگزار می شود. 
از  برنامه  این  کرد:  خاطرنشان  وی 
برگزار   ۱۶:۳۰ ساعت  از  بهمن    ۲۲ تا   ۱۱
کسب  برای  عالقه مندان  که  می شود 
سایت  به  می توانند  بیشتر   اطالعات 
با  یا  و  کرده  مراجعه   esfahanfarhang.ir

شماره ۱۳۷ تماس حاصل کنند.

سیاسی  فلسفه  همایش  سومین 
میزبانی  به  دوم  گم  و  اسالمی  انقالب 
جاری  ماه  بهمن   ۱۴ در  شهر  شاهین 

برگزار می شود
همایش  جم؛سومین  جام  گزارش  به 
گام  و  اسالمی  انقالب  سیاسی  فلسفه 
میزبانی  به  خامنه ای"  اهلل  "آیت  دوم 

شاهین شهر اصفهان برگزار می شود.
سیاسی  فلسفه  همایش  این  موضوع 
تبیین  بر  درآمدی  خامنه ای  اهلل  آیت 
انقالب  معظم  رهبر  فکری  منظومه 
آن  مقاالت  فراخوان  و  است  اسالمی  
فلسفی- شناسی  موضوعات:سنخ  با 
انقالب  دوم  گام  بیانیه  سیاسی 
سیاسی  فلسفه  اسالمی،ظرفیت 
جهان  زیست  اداره  برای  اسالمی  انقالب 
خوانش  بایستگی  و  مدرن،ضرورت ها 
،نظریه  اسالمی  انقالب  سیاسی  فلسفه 
آیت  سیاسی  فلسفه  در  انقالبی  نظام 
در  دولت-ملت  ای،نظریه  خامنه  اهلل 
آیت  سیاسی  فلسفه  در  امامت  پارادایم 
اهلل خامنه ای،کارآمدی دین در مدیریت 
سیاسی  فلسفه   ازمنظر  مدرن  جامعه 
انقالب  تراز  ای،انسان  خامنه  اهلل  آیت 
آیت  سیاسی  فلسفه  منظر  از  اسالمی 
تمایزات فلسفه سیاسی  ای،  اهلل خامنه 
سیاسی  فلسفه  از  اسالمی  انقالب 
شاخصه های  مارکسیسم،  و  لیبرالیسم 
)آزادی،استقالل،عدالت،شهروندی،مع

زندگی(  سبک  و  سیاسی،  نویت،اخالق 
اهلل  آیت  سیاسی  فلسفه  منظر  از 
از  اسالمی  آینده  انداز  خامنه ای،چشم 
منظر فلسفه سیاسی آیت اهلل خامنه ای 
مقاالت  ارسال  مهلت  که  می باشد 

حداکثر۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ می باشد.
رئیس  هاشمی  قاسم   االسالم  حجت 
همایش فلسفه سیاسی انقالب اسالمی 
این  اهمیت  به  اشاره  با  دوم  گام  و 
حکمت  که  قشری  هر  گفت:  موضوع 
فلسفه سیاسی جامعه خود را بدانند در 
حمایت و پشتیبانی آن متزلزل نخواهند 
بود و هر چه تبیین و توضیح این فلسفه 
از  دفاع  برای  عزم ها   باشد  عمیق تر 
وی  بود.  خواهد  بیشتر  رهبر  آرمان های 
گرفتن  نادیده  درصدد  دشمنان  افزود: 
دستاوردهای انقالب هستند و دهه فجر 
فرصت خوبی برای تبیین این موضوع به 

ویژه برای نوجوانان وجوانان است.
انقالب  سیاسی  فلسفه  همایش  رئیس 
تبیین  کرد:  تصریح  دوم  گام  و  اسالمی 
صحیح موضوعات و  تالش برای انعکاس 
ودستاوردهای  سیاسی  فلسفه  تبیین 
شمار  به  خدا  راه  در  جهاد  نوعی  انقالب 
امواج  که  است  حالی  در  این  و  می رود 
نادیده  برای  بیگانه  و  خارجی  مسموم 
مختلف  علوم  در  دستاوردها  گرفتن 
جمهوری  پزشکی  علوم  نانو،  فضا،  و  هوا 

اسالمی به کار گرفته شده است.

شهردار اصفهان در برنامه رادیویی »سالم اصفهان«:
جشن های دهه فجر با کمک مردم سامان بخشی می شوند

سعید امامی خبر داد:
میدان های اصلی شهر میزبان رویداد »به قاَمِت پرچم«

 همایش فلسفه سیاسی انقالب اسالمی
 و گام دوم  برگزار می شود

خ کرایه تاکسی بی سیم  مدیرعامل تاکسی بی سیم سپاهان گفت: نر
تاکسی های  بسا  چه  و  نیست  گران تر  اینترنتی  تاکسی های  سایر  از 
سیم  بی  تاکسی  از  تر  گران  را  خود  خ  نر ترافیک  پیک  در  اینترنتی 

محاسبه می کنند. 
به  اشاره  با  جم   جام  با  گفتگو  در  نایبی  جم،حسن  جام  گزارش  به 
این که شرکت تاکسی بی سیم سپاهان)۱۳۳(  از سال ۱۳۷۰ تا کنون و 
نزدیک سی سال است که مشغول به فعالیت است، اظهار داشت: 

این شرکت  تعداد ۲۷۸ خودرو جهت جابه جایی در سطح شهر دارد
شهر  داخل  در  ایستگاه  بی سیم۱۴  تاکسی  این که  به  اشاره  با  وی 
اپراتوراین  اصفهان خودرو مستقر می کند، افزود: ۱۵ نفر در بخش 
شرکت مشغول به کار هستند که پنج نفر پاسخگو، دو نفر بی سیم 
چی  و سه نفر تلفنچی هستند که ۲۴ ساعته در هر ساعتی و هر نقطه 

نیرو  اعزام  باشد،  داشته  خودرو  درخواست  مسافر  که  اصفهان  از 
می کند.

مدیرعامل تاکسی بی سیم سپاهان درباره تاثیر تاکسی های اینترنتی 
همچون اسنپ و تپسی ، تصریح کرد: ابتدای امر این خودروها روی 
تعداد  و  ریزش  مسافران  و  تاثیرگذاشت   ۱۳۳ بی سیم  تاکسی  کار 
تماس ها نیز کمتر شد، اما بعد از مدتی به دلیل کم و کاستی های 

موجود مجدد مسافران و مخاطبان ما به ما برگشتند.
وی ادامه داد: خوشبختانه اکنون وضعیت ما عالی است و ترافیک 
درخواست ها به حدی زیاد است که در پیک ترافیک حتی خودرو کم 

می آوریم که در آینده با جذب راننده این مساله را جبران می کنیم.
به سایر  تاکسی بی سیم ۱۳۳ نسبت  کرایه  خ  نر نایبی در خصوص 
شهر  شورای  مصوبه  طبق  ما  تعرفه  گفت:  خودرو  درخواست های 

است که در ابتدای سال تصویب و به تاکسیرانی ارجاع و تاکسیرانی به 
ما ابالغ می کند و ما طبق ترافیک، زمان و توسط تاکسی متر محاسبه 
قیمت می کنیم.وی ادامه داد: در واقع هر زمان مسافر سوار خودرو 
می شود کرایه با تاکسی متر محاسبه می شود و راننده دخل تصرفی 
محسوب  بزرگ  امتیاز  یک  این  خوشبختانه  و  نداشته  خ  نر در 
می شود که  رانندگان تاکسی بی سیم از ابتدا تاکسی متر استفاده 
مقایسه  مورد  در  سپاهان  سیم  بی  تاکسی  مدیرعامل  اند.   کرده 
تلفنی  تاکسی  با  سیم  بی  تاکسی  کرایه  خ  نر کرد:  اضافه  کرایه  خ  نر
کیلومتر  خ  نر در  و  متفاوت  ورودی ها  البته  است،  اندازه  یک  تقریبا 
زیاد تفاوتی وجود ندارد اما  مردم فکر می کنند تاکسی بی سیم کرایه 
زیاد می گیرند.  وی یادآور شد: البته در پیک کار خودرو های  اسنپ و 
تپسی نیز افزایش قیمت بیشتر حتی از تاکسی بی سیم دارند.  نایبی 

بیان داشت: تمام رانندگان شرکت تاکسی بی سیم فعال آقا هستند 
اما در نظر داریم درآینده راننده هم اضافه کنیم تا مسافر خود، راننده 
را انتخاب کند.  وی زمان رسیدن راننده به مسافر را تقریبا ۵  الی ۶ 
دقیقه عنوان کرد و افزود: اما در پیک کار که  زمان بر می شود اپراتور 
زمان را  اطالع رسانی می کند.مدیرعامل تاکسی بی سیم سپاهان در 
پایان  گفت: به زودی  پیک تلفنی و وانت هم راه اندازی و جذب نیروی 

جدید راننده برای تاکسی بی سیم داریم.

مدیرعامل تاکسی بی سیم سپاهان: 

کرایه تاکسی های بی سیم از سایر تاکسی های اینترنتی  گران تر نیست
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اقتصادی 3
خبر

اجتماعیاجتماعی
کالهبرداری اینترنتی با ترفند » اجاره ویال “

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر از شناسایی و دستگیری کالهبردار 
اینترنتی با ۲۲ میلیون ریال خبر داد.

از  یکی  شکایت  پی  در  گفت:  براتی«  سرهنگ«غالمرضا   جام جم،  گزارش  به 
شهروندان مبنی بر این که فردی ناشناس در فضای مجازی او را فریب داده و 
مبلغ ۲۲ میلیون ریال از او کالهبرداری کرده رسیدگی به موضوع در دستور کار 

ماموران پلیس فتا این فرماندهی قرار گرفت. وی اظهار داشت : شاکی مدعی 
بود در یکی ازسایت های تبلیغاتی با یك آگهی در زمینه« اجاره ویال » مواجه شده 
و با فرد مورد نظر تماس برقرار می کند که از او مبلغ ۲۲ میلیون ریال تقاضا می 

کند .
به گزارش جام جم، براتی ادامه داد:فردشاکی نیز فریب خورده و مبلغ درخواستی 

را علیرغم هشدار پلیس درخصوص سایتهای تبلیغی مبنی بر عدم واریز وجه تا 
قبل از دریافت خدمات بدون دریافت هیچ گونه مدرك و نشانی به حساب آن 
فرد شیاد واریز می کند. این مقام انتظامی بیان داشت : ماموران پلیس فتا با 
بررسی های تخصصی در فضای مجازی متهم را شناسایی وپرونده جهت سیر 

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان اصفهانضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان اصفهانمراحل قانونی ودستگیری متهم به مراجع قضائی تحویل داده شد.

ــا و  ــارک هـ ــان پـ ــازمـ ــل سـ ــام ــرع ــدی م
فضای سبز خبر داد:

ــای نــــــــاژوان، نــیــازمــنــد  ــ ــه ه ــ ری
تنفسی دوباره

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز از افت 
و  داد  خبر  اصفهان  شهر  آبیاری  آبهای  کیفیت 
به  منجر  آبیاری  آب  کیفیت  کاهش  داد  هشدار 
خاک های  الکتریکی  هدایت  افزایش  و  شوری 
عرصه های فضای سبز شهر شده است که این 
همراه  شهری  سبز  فضای  تدریجی  زوال  با  امر 

خواهد بود.
اشاره  با  عرفان منش  مجید  جام جم،  گزارش  به 
اعالم  سبز  فضای  عرصه های  تمام  مشکالت  به 
بر  عالوه  ناژوان  جنگلی  پارک  سبز  فضای  کرد 
آب و خشکسالی به  از  محدودیت و محرومیت 
نیز  هوا  آلودگی  از  برق  نیروگاه  به  نزدیکی  دلیل 
هوای  آلودگی  به  اشاره  ضمن  وی  می برد.  رنج 
به  اخیر  روزهای  در  آن  تشدید  و  اصفهان  شهر 
کرد  اعالم  مازوت  از  نیروگاه ها  استفاده  دلیل 
وارد  آسیب  شهر  گیاهی  عرصه های  به  امر  این 
انتقال  خطوط  حاضر  حال  در  گفت:  می کند.وی 
در  آبیاری  شیوه های  و  ذخیره سازی  منابع  آب 
مناطق ۱۵ گانه اصفهان اجرا می شود و در صدد 
در  را  شهر  سطح  پسآب  انتقال  شبکه  هستیم 
اخیر  ماه  چند  در  نماییم.  تکمیل  نزدیک  آینده 
و  درختان  برگ  زدن  آتش  همچون  مشکالتی 
آتش روشن کردن در کنار درختان را داشتیم که 
باعث خشک شدن ریشه های درختان می شود 
و این امر نیازمند فرهنگ سازی بین شهروندان 
و  آبخیز  ظرفیت  به  اشاره  با  وی  ادامه  در  است. 
آبخوان شهر اعالم نمود که شهر اصفهان فقط 
یک درصد کل آب حوزه آبخوان شهر را در فضای 
سبز مصرف می کند و عماًل فضای سبز شهر به 
علت خشکسالی تحت فشار شدید قرار گرفته 

است.

نمایشگاه بین المللی گردشگری 
فرصتی برای معرفی نجف آباد

نمایشگاه  در  آباد  نجف  شهر  حضور 
برای  مهم  فرصتی  گردشگری  بین المللی 
و  ملی  عرصه  در  شهر  این  ظرفیت های  معرفی 

بین المللی است.
شهردار  امامی  عبدالرسول  جام جم،  گزارش  به 
پانزدهمین  برگزاری  به  اشاره  با  آباد  نجف 
نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته از ۹ تا ۱۲ 
بین المللی  نمایشگاه های  ۱۴۰۰ در محل  بهمن 

تهران، گفت: 
شهرداری نجف آباد به منظور معرفی ظرفیت ها 
در  گردشگری  حوزه  در  آباد  نجف  جاذبه های  و 

این نمایشگاه شرکت کرده است.
وی در ادامه افزود: به دنبال گسترش، توسعه 
آباد  نجف  گردشگری  صنعت  سازی  غنی  و 
هستیم و حضور در این نمایشگاه که با شعار 
فعالیت  حال  در   » فراگیر رشد  برای  »گردشگری 
است فرصتی بسیار مناسب برای دستیابی به 
اهداف شهرداری نجف آباد در این زمینه است.
امامی با بیان این که نجف آباد شهر علم و ایثار 
که  شهروندانی  به  خدمت  کرد:  اظهار  است، 
دیارشان  و  شهر  آبادی  برای  جان  از  همیشه 
مایه گذاشته اند، نه تنها همواره موجب افتخار 
را  مطلب  این  روز  هر  بلکه  است  بهروزی  و 
مردمی  چنین  به  خدمت  که  می کند  یادآوری 
گاهی و توسعه  هر روزه است.شهردار  آ نیازمند 
شهری  آباد  نجف  کرد:  خاطرنشان  آباد  نجف 
وجود  و  است  غنی  بسیار  تاریخی  پیشینه  با 
خانه ی  همچون  متعدد  تاریخی  خانه های 
خانه   نوریان،  تاریخی  خانه ی   ، مهرپرور تاریخی 
کبیرزاده و... گواه همین موضوع است  تاریخی 
که  و اصالت چیزی نیست  یعنی اصالت  این  و 
داد:  ادامه  وی  باشد.  کردنی  ایجاد  یا  خریدنی 
شهر  و  است  چیزی  نهاد  بند  بند  در  اصالت 
حضور  و  اصیل اند   

ً
ذاتا مردمانش  و  نجف آباد 

صنایع  و  گردشگری  بین المللی  نمایشگاه  در 
دستی فرصتی مغتنم برای معرفی این پیشینه 

و اصالت است.

مدیر کل سازمان تامین اجتماعی استان اصفهان از معرفی ۱۳ چهره برترکارآفرین استانی 
سازمان تامین اجتماعی استان اصفهان خبر داد و گفت: ارزیابی این کار آفرینان در چهار 
کشوری  تقدیر  برای  برتر  کارآفرین  یک  نهایت  در  که  گرفته  صورت  شاخص   ۱۱ و  سطح 

انتخاب می شود. 
به گزارش جام جم، محسن ریاضی در همایش چهره های برتر حوزه های کار آفرینی که به 
همت سازمان تامین اجتماعی در محل اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، اظهار داشت: 
۱۱۰کارگاه تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی در استان اصفهان داریم که حدود   ۸ 
که  نفر هستند  باالی ۵۰  و  بزرگ  کارگاه   ۲۰۰ و  و  صرفا ۲ هزار  نفر  زیر ۵  کارگاه   ۸۰۰ و  هزار 

کارگاه های کوچک سهم دو درصدی در این زمینه دارند.
وی با بیان این که سازمان تامین اجتماعی به نظر سازمان پولداری به نظر می رسد، گفت: 
سازمان تامین اجتماعی سه رکن بیمه ای، حمایتی و امدادی دارد که بر اساس ساختار 
تامین اجتماعی یکی از صندوق های بیمه ای این نظام است که از این ۲۰ صندوق بیمه ای 
ادبیات  که جداگانه  دارند  را تحت پوشش  ارگان های مختلف  بقیه  و  چهار مورد دولتی 

نظری خاص خود را برای پایداری دارند. 
سازمان  عملکرد  از  گزارشی  ارائه  با  اصفهان  استان  اجتماعی  تامین  سازمان  کل  مدیر 
 ۴۴ استان  سطح  در  اجتماعی  تامین  گفت:سازمان  اصفهان  استان  اجتماعی  تامین 
شعبه، ۱۶ کارگزاری در حال خدمت رسانی به جمعیت تحت پوشش و ۲۰ شعب اخذ مالی 
میلیون   ۵ از  شد:  یادآور  وی  دارد.  اصفهان  را  شعبه  بیشترین  کشور  سطح  در  که  دارد 
سازمان  پوشش  تحت  جمعیت  نفر   ۶۰۰ و  میلیون   ۳ اصفهان،  استان  جمعیت  نفر 
تامین اجتماعی و جزو بیمه شده، مستمری بگیر و کارفرمایی و در واقع می توان گفت؛  
۶۵ درصد مردم اصفهان به نوعی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی  هستند که این 
رقم در کل کشور ۵۵ درصد است که استان اصفهان ۱۰ درصد بیشتر از ُنرم کشوری قرار 
دارد.ریاضی اظهار داشت: در ۸ ماهه نخست سالجاری استان اصفهان مجموعه منابع 
مالی دریافت شده در استان اصفهان، حدود ۱۰۳ هزار و ۴۸۱ میلیارد ریال بوده، این در 
حالیست که مصارف بیمه ای تا پایان آبان ماه، ۱۲۲ هزار و ۵۲۸ میلیارد ریال، ۳ هزار و ۶۹۲ 
میلیارد ریال مقرری بیمه بیکاری ، ۱۱هزار و ۲۱۸ میلیارد ریال هزینه های درمانی و ۲ هزارو 

۳۶۶ میلیارد ریال صرف پرداخت حقوق و سایر هزینه ها می باشد.
صورت  برآورد  طبق  که  است  بوده  تومان  میلیارد  هزار   ۱۴۰ مصارف  هزینه  افزود:  وی 
سال  آخر  تا  که  ایم  داشته  کسری  استان  سطح  در  تومان  میلیارد   ۶۰۰ و  هزار   ۳۳ گرفته 
پیش بینی می شود این کسری به ۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برسد. مدیر کل سازمان 

ج سازمان تامین  تامین اجتماعی استان اصفهان گفت:این در حالی است که دخل و خر
اجتماعی در سال ۱۴۰۰، ۵ هزار  و ۴۰۰ میلیارد تومان کسری دارد.

ین برتر استان معرفی شدند *13 کارآفر
این  ،گفت:  برتر  کارفرمایان  جشنواره  به  اشاره  با  خود  صحبت های  ادامه  در  ریاضی 
از  و تجلیل  کار فرمایی  برتر حوزه  با معرفی چهرهای  و استانی  به صورت ملی  جشنواره 

کارفرمایان برتر هر ساله با شیوه نامه و فرآیند تنظیم شده ابالغ و برگزار می شود.
وی افزود:افراد و چهره های برتر در چهار سطح طبقه بندی شده که  سطح اول کارگاه های 
،سطح سه بین ۶ تا ۵۰ نفر و سطح  ۲۰۰ نفر به باال،سطح دوم کارگاه های بین ۵۱ تا ۲۰۰ نفر
چهارم بین ۱تا ۵۰ نفر در نظر گرفته شده است. مدیر کل سازمان تامین اجتماعی استان 
اصفهان تصریح کرد: ۱۱ شاخص با ضرایب مشخص شده از طریق کارفرمایی مشخص 
نزد  مطالبات  ،نبود  موقع  به  بیمه  حق  لیست،پرداخت  موقع  به  ارسال  که  است  شده 
سازمان تامین اجتماعی و تقسیط، انجام معاینات پیش از استخدام، رشد و نگهداشت 
بیمه  جریمه  و  محکومیت  عدم  و  حضوری  غیر  سیستم  از  استفاده  کارکنان،  سطح 
کارکنان مواردی هستند که با امتیاز ۱۰ و ۵ ارزیابی شدند. وی ادامه داد: رعایت ماده ۶۶ 
حوادث ناشی ازکار و ایمنی،رشد بهره وری، رونق تولید و تاب آوری، ظرفیت تولید، حفظ و 

صیانت نیروی شاغل بخشی دیگر از این ارزیابی ها بوده است.
معرفی  استان  کل  اداره  به  و  ارزیابی  کارفرمایان  برده  نام  سطح  چهار  در  گفت:  ریاضی 
شده و درسطح یک ۲۳ کارگاه، سطح دو ۳۱ کارگاه،سطح سه۳۳ کارگاه  و سطح چهار ۲۸ 
با نظر کمیته های  کارفرمایان  انتخاب این  با اشاره به این که   انتخاب شدند. وی  کارگاه 
استان  داشت:  بیان  است،  بوده  صنفی  انجمن  و  بازرگانی  اصناف،اتاق  کارفرمایی،اتاق 
اصفهان ۱۳ سهمیه انتخاب کار آفرین برتر داشته است که در نهایت یک کارفرمای برتر 

برای تقدیر در سطح ملی معرفی می شود.

مدیر کل سازمان تامین اجتماعی استان اصفهان:

13 چهره کارآفرین برتر سازمان تامین اجتماعی استان معرفی شدند

در دهه فجر امسال صورت می گیرد؛

بهره برداری از 238 پروژه 16۹ میلیارد  تومانی توسط اداره  برق اصفهان
مدیرعامل شرکت توزیع برق اصفهان گفت: در دهه 
فجر امسال ۲۳۸ پروژه بزرگ و کوچک با اعتباری بالغ بر 
۱۶۹ میلیارد تومان  برای بازسازی،توسعه،ایمن سازی 
شبکه برق هزینه و در ایام اهلل دهه فجر به بهره برداری 

می رسد.
نشست  در  پیرپیران  رضا  حمید  جم،  جام  گزارش  به 
خبری خود که به مناسبت ایام اهلل دهه فجر صورت 
این  در  جدید  پروژه های  افتتاح  به  اشاره  با  گرفت، 
مشترکان  برای  سازی  ظرفیت  داشت:  اظهار  شرکت 
جدید،ترویج فرهنگ بهره مندی از انرژی پاک،افزایش 
پنل  ظرفیت   از  برداری  بهره  توسعه  و  ظرفیت 
خورشیدی به عنوان یکی از مهمترین و کارآمد ترین 
شبکه ها؛حذف  سبز،هوشمندسازی  انرژی  منابع 
کابل های روغنی ۵۰ ساله،کاهش خاموشی ها،کاهش 
اطمینان  قابلیت  افزایش  و  خطوط  حریم  مشکالت 
شبکه از جمله اهداف کالن این پروژه ها بوده است. 
مدیر عامل شرکت توزیع برق اصفهان با شاره به هفت 
محور چشم انداز شرکت، تصریح کرد:اولین محور ما 
براساس چشم انداز ۱۴۰۵ کاهش خاموشی هااست که  
با اصالح شبکه های فناوری های نوین و آموزش نیروی 
انسانی متخصص در نظر داریم خاموشی ها و قطعی 

برق را روز به روز کاهش دهیم.
ازای هر  به  از سال ۹۳ ساعات خاموشی ها  افزود:  وی 
 ۹۰۰ تا  بین۸۵۰  اصفهان  برق  توزیع  حوزه  در  مشترک 
با  که  رسید  دقیقه  به ۱۳۵  سال ۹۹  در  که  بود  دقیقه 
اقدامات صورت گرفته قرار است این عدد به ازای هر 
مشترک به ۱۲۵ دقیقه به ازای هر مشترک کاهش یابد 

که البته  این میزان خاموشی ها جدای خاموشی های 
ناشی از شبکه تولید برق است.پیرپیران گفت: یکی از  
چشم انداز های سال ۱۴۰۵ ما  خدمات این شرکت به 
که  مشترکان به صورت صد درصد غیرحضوری است 
تا  اکنون ۹۷ درصد خدمات آن غیرحضوری شده است.
در  همچنین  اصفهان  برق  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
برق در چشم انداز ۱۴۰۵بیان  تلفات  کاهش  خصوص 
داشت: در نظر داریم در افق چشم انداز ۱۴۰۵  تلفات 
برق را به کمتر از  ۵ درصد در حوزه توزیع برق برسانیم 
که البته در سال جاری این تلفات به زیر ۶ درصد رسیده 
برق،  بهینه  مصرف  مدیریت  به  اشاره  با  وی  است. 
افزود:  مطابق چشم انداز این شرکت قرار است فاصله 
بین پیک برق شبکه و مصرف زمان میان باری را به زیر 
۳۵ درصد برسانیم که اکنون این مصرف به عدد ۳۲ 

درصد رسیده است.پیرپیران محور ششم این شرکت 
صد  با  انشعابات  و  انرژی  تأمین  مطالبات  وصول  را 
درصد وصول و محور هفتم شرکت توزیع برق اصفهان 

را کاهش تلفات انسانی برشمرد.
سرقت  به  راجع  خود  صحبت های  ادامه  در  وی 
مسی  دلیل  به  سارقان  انگیزه  گفت:  برق  سیم های 
بودن سیم های برق باال رفته زیرا مس، قیمت افزایشی 
را  مسی  شبکه های  برق  شرکت  ما   اما  است  داشته 
سرقت ها   تقریبا  و  کرده   خودنگهدار  کابل  به  مجهز 

نزدیک صفر  است.
بیان داشت:  برق اصفهان  توزیع   مدیرعامل شرکت 
شبکه  کیلومتر  هزار   ۷ این که   توجه  قابل  نکته  اما 
فشار ضعیف داریم که تا کنون  ۵۰ درصد و  حدود ۳ 
هزار و ۵۰۰ کیلومتر آن مجهز به کابل خود نگهدار شده 

است.مدیرعامل شرکت توزیع برق اصفهان همچنین 
اضافه کرد: ۶۶ درصد از مشترکان برق اصفهان مطابق 
الگوی مصرف و فقط۳۴ درصد بیش از الگوی مصرف 
برق استفاده می کنند که برای این دسته از مشترکان 
تغییراتی در قیمت قبض برق درنظر گرفته شده است.

وی در پایان به خاموشی برق در تابستان اشاره  و آن 
را ناشی از حوزه تولید برق در کشور دانست و افزود: 
میزان برقی مصرفی اصفهان ۲۵ درصد بیش از میزان 

تولید و سهم در نظر گرفته شده است.
مشترکان  خدمات  و  فروش  معاون  جنتیان  مهرداد 
شرکت توزیع برق اصفهان با اشاره به ارائه ۴۰خدمت 
با  اپلیکیشن »برق من « گفت:خدمات غیر حضوری با 
راه اندازی سامانه سمیع )۱۵۲۱( از ساعت ۷ صبح تا ۹ 
شب تمام خدمات پس از فروش را به همشهریان ارائه 
می کند. وی افزود: با ارائه خدمات غیر حضوری ۱۰۰ هزار 
برگه کاغذ صرفه جویی و جلوی قطع ۱۲۰ اصله درخت 
گرفته شده  و نیز حدود یک میلیون تردد شهری در 
این ده ماهه کاهش و  حدود ۳ میلیون لیتر سوخت 
کمتر مصرف شده است زیرا مردم خدمات را از طریق 

ارتباطات غیر حضوری و تلفنی انجام می دهند.
معاون فروش و خدمات مشترکان شرکت توزیع برق 
اصفهان گفت: ۹۶ درصد وصول مطالبات صورت گرفته 
و نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیز یک درصد 
بهره  معاون  آقایی  حمیدرضا  است.  داشته  افزایش 
برداری شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان همچنین 
کاهش  ما  شاخص های  از  یکی  این که  به  اشاره  با 
خاموشی و برنامه منسجم در این زمینه است، اظهار 

داشت: در این زمینه از ابزارهای جدید سخت افزاری و 
نرم افزاری  استفاده و ۸۵ درصد اقدامات شرکت برق 
به صورت خط گرم و به صورت برق دار بدون خاموشی 
برق  کلید های  از  استفاده  افزود:  .وی  می شود  انجام 
هوشمند در حداقل زمان یکی از اقدامات مهم ما بوده 
که از سال ۹۳  تا کنون حدود ۸۰۰ کلید برای  تاسیسات 
مراکز  نصب شده که  از طریق مرکز کنترل دیسپاچینگ 
مدیریت  مدیردفتر  صالحی  مرسل  می شود.  کنترل 
این  ادامه  در  نیز  اصفهان  برق  توزیع  شرکت  مصرف 
نشست خبری گفت: شرکت توزیع اصفهان ۹۵۰ هزار 
مشترک خانگی دارد که ۷۷ درصد این مشترکان طبق 
الگو برق مصرف می کنند.وی افزود: با توجه به این که 
برخی از ادارات و بانک ها جزو پرمصرفین برق هستند، 
از برچسب  نامه نگاری استفاده  ادارات  به تمامی  لذا 
انرژی ارسال شده و نیز حدود ۷ هزار بازدید از ادارات 
صورت  به  ادارات  کنتور   ۷۱۸ مصرف  میزان  و  صورت 
صالحی  است.سارا  گرفته  قرار  رصد  مورد  غیرحضوری 
شهرستان  برق  توزیع  شرکت  برق  بازار  دفتر  مدیر 
اصفهان گفت: در حال حاضر یک هزار و ۶۰۰ کیلووات 
نقطه   ۸۰ در  خورشیدی  انرژی  از  برق  تولید  ظرفیت 
کوچک و بزرگ صورت گرفته است که ۱۵ مورد آن توسط 
اصفهان  شرق  در  روستاییان   برای  سازندگی  بسیج 
حدود ۲  حاضر  حال  در  افزود:  وی  است.  شده  انجام 
هزار و ۴۰ کیلو وات ظرفیت نصب پنل انرژی خورشیدی 
میلیارد   ۵ حدود  نیز   گذشته  ماه   ۸ طی  در  و  داریم 
تومان از فروش انرژی برق و از طریق پنل خورشیدی به 

مشترکان پرداخت شده است.

شب خسته ز کوچه زمان می گذرد/ دل می تپد آسیمه 
و جان می گذرد/ ای پنجره های بسته پلکی بزنید/ بیدار 
شوید کاروان می گذرد"؛ می گذرد مانند عمر پربار شاعری 

که شاگردانش هنوز فقدان او را باور ندارند.
دومین  در  اصفهان  مرکزی  کتابخانه  اجتماعات  سالن 
و  نویسندگان  شعرا،  گردهمایی  میزبان  بهمن   جمعه 
نشست  اولین  در  شهرکردی  و  اصفهانی  هنرمندان 
فقدان  غم  در  روشنی«  ُدرود  »به  سلسله برنامه های  از 
رافعی بروجنی شاعر، نویسنده و ادیب  زنده یاد بهمن 

برجسته بود.
سعید بیابانکی شاعر اصفهانی این برنامه را که به همت 
دفتر تخصصی ادبیات و زبان و مرکز آفرینش های ادبی 
قلمستان سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری 
رافعی  مرحوم  خانواده  اعضای  حضور  در  و  اصفهان 
آغاز کرد: »بنال بلبل اگر با من سر  برگزار شد، این گونه 
یاریست/ که ما دو عاشق زاریم و کار ما زاریست/ در آن 
هوا که نسیمی چمد ز طره دوست/ چه جای دم زدن 
نافه های تاتاریست/ سحر کرشمه چشمش به خواب 
می دیدم/ زهی مراتب خوابی که به ز بیداریست/ قلندران 
حقیقت به نیم جو نخرند/ قبای اطلس هر کس که از 
هنر عاریست/ دلش به ناله میازار و ختم کن حافظ/ که 

رستگاری جاوید در کم آزاریست.«
سپس برادر مرحوم بهمن رافعی ضمن تقدیر از سازمان 
برای  اصفهان  شهرداری  ورزشی  اجتماعی  فرهنگی 

وارسته،  انسانی  بزرگوار  آن  گفت:  یادواره،  این  برگزاری 
و  متواضع  اندیشمندی  ساده زیست،  و  بی آالیش 
بود  کشورمان  ادبیات  عرصه  در  صاحب نظر  منتقدی 
و بی آن که به دنبال اسم و رسم و نشانی از خود باشد 
می سرود.  تمام  صالبت  با  خویش  شاعرانه  دنیای  در 
مهربانی،  و  محبت  رافعی،  استاد  اخالقی  ویژگی   و  زبان 
هم آوایی و هم دلی بود و ایشان از فریب و نیرنگ، نفاق 
و تزویر، فاصله و جدایی دل ها از هم و بی عشق زیستن 

رنجیده خاطر می شد.
پرداخت:  رافعی  مرحوم  اشعار  خوانش  به  ادامه  در  او 
بر  جان  چشم  سوختن/  خود  در  است  تاریکی  »درد 
را در خویش پنهان داشتن/  مردن خود دوختن/ درد 
لحظه لحظه مردن و جان داشتن/ قلب ها در سینه ها 
سیما نی اند/ سنگ معبدهای بی ایمانی اند/ آشنایی ها 
غریب آلوده اند/ هم صدایی ها فریب آلوده اند/ آستین ها 
عشق  شمشیرها/  دوستی،  دست های  تزویرها/  النه 
باغی در ره سیالب ها/ جویبار مسلخ قصاب ها/ عشق 
فریب/  غرق  شهری  هوای  در  غریب/  مرغی  زخمی  بال 
را  روان  باغ  گل  این  دزدیده اند/  سینه ها  از  را  عشق 

چیده اند.«
زندگی مرحوم رافعی، قصیده بلند درد

در ادامه محمد مستقیمی، نویسنده، شاعر و از دوستان 
نزدیک مرحوم رافعی با نقل خاطره ای از شعری که زمینه 
را فراهم کرد، اظهار داشت:  او با مرحوم رافعی  آشنایی 

مرحوم رافعی در هر موضوعی آموزه های بسیاری داشت 
ایشان  می کرد.  مطرح  نغزی  نکات  کنایه آمیز  لحن  با  و 
قالب های شعری را بسیار خوب می شناخت و زندگی او 
یک قصیده بلند درد است که هیچ کس توان سرودن 
آن را ندارد. او با بیان این که مضامین موجود در غزل های 
در  خیال  فضای  افزود:  است،  تازه  و  بکر  رافعی  مرحوم 
بیشتر غزل های ایشان یکدست و ارتباط عمودی میان 
ابیات برقرار است. آرایه های ادبی موجود در شعر سعدی 
در نگاه اول دیده نمی شوند و در بازخوانی و در نگاه دوم 
به چشم می آیند که در شعر بهمن رافعی نیز همین گونه 

است.
مستقیمی با بیان این که اشعار گویشی مرحوم رافعی 
به منظور هجو و هزل گویش نبوده است، تأکید کرد او با 
گویش نیز برخورد متفاوتی داشته و دغدغه از بین رفتن 

گویش بروجنی را داشته است. 
از  خاطره ای  بیان  به  نیز  رافعی  مرحوم  دختر  رافعی  آرزو 
پدر پرداخت و گفت: پدرم در جوانی و زمانی که در یکی 
به  بودند  مشغول  معلمی  به  شهرکرد  روستاهای  از 
موسیقی عالقه مند شده و یک ویولون تهیه می کنند 
پرویز  استاد  از  اثری  روی  از  داشتند  که  شب  یک  اما 
یاحقی تمرین می کردند، احساس آشفتگی کرده و با خود 
کاری  کار من نیست و هر کسی برای  گفته اند نواختن 
آفریده شده و باید در هنر مخصوص خود پیشرفت کند. 

بنابراین در ادامه، عمر خود را صرف شعر می کنند.

و  چهارمحال  اهل  شاعر  افضلی  سیدمهرداد  سپس 
بختیاری بیان کرد: طبق گزارش نشریه نشنال جئوگرافیک 
سخن  بومی  و  رسمی  زبان  هزار  هفت  به  جهان  مردم 
گویش  زبان،  روز یک  اما متأسفانه در هر ۱۴  می گویند 
بیش  آینده  سال  یکصد  تا  و  می رود  بین  از  لهجه  یا 
استاد  می رود.  میان  از  زبان  هزار  هفت  این  از  نیمی  از 
رافعی یکی از چهره هایی بود که برای زنده نگه داشتن 
گویش بروجنی تالش کرده است. او نفی و نقد فاصله 
طبقاتی را یکی از ویژگی های اشعار گویشی مرحوم رافعی 
دانست و افزود: ایشان در اشعار خود فاصله طبقاتی 
را به صورت استعاری به نقد کشیده است. همچنین 
مرضیه گالب گیر نویسنده اصفهانی و از شاگردان مرحوم 

و  شعر  ادبیات،  عرصه  در  بانوان  حضور  گفت:  رافعی 
داستان در اصفهان به نوعی مدیون جریان سازی مرحوم 
جوانه  انجمن  در  ایشان  با  است.  رافعی  بهمن  استاد 
آشنا شدیم و در حالی که دانش ادبیاتی خود را از منابع 
گوناگونی کسب کرده بودیم، اما ایشان در روند ورود زنان 
اصفهانی به عرصه ادبیات و حتی عرصه های دیگر نقش 

بسزایی داشتند.
در ادامه این مراسم حسن صادقی پناه از کرج، ارمغان 
بهداروند از تهران، محمدسعید میرزایی از کرمانشاه و 
همچنین عباس کیقبادی، سارا سیامکی، محمدحسین 
صفاریان، حمیدرضا وطن خواه، مهدی ملکی از اصفهان 

به شعرخوانی پرداختند. 

دل می تپد آسیمه و جان می گذرد
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، مرکز اقتصادی منطقه و پل  ایران در روزگاری نه چندان دور
در  نقش  این  بــود.  غرب  و  شرق  تاجران  و  بازرگانان  ارتباطی 
طول تاریخ، همواره وجود داشته و جایگاه استراتژیک ایران 

نیز آن را تقویت کرده است. 
آن است که  اکنون نمایشگاه بین المللی اصفهان به دنبال 
توسعه  بــرای  را  شرایط  نمایشگاهی،  فضای  از  بهره گیری  با 
اقتصادی  فعاالن  و  تولیدکنندگان  میان  تجاری  ارتباطات 

داخلی و بازارهای خارجی فراهم آورد.
خود  برای  حوزه  این  در  جدیدی  رویکردهای  که  شرکت  این 
ذی نفعان  همه  منافع  که  است  آن  دنبال  به  کــرده،  تعریف 
ایجاد  و  ثــروت  تولید  زمینه  و  بـــرآورده ســازد  را  اقتصاد  حــوزه 
ارتباطات متقابل میان فعاالن بخش های مختلف اقتصادی 

با مخاطبان را فراهم سازد.
علیرضا مرتضوی، مدیرعامل و عضو هیات مدیره نمایشگاه 
بین المللی اصفهان اعتقاد دارد باید از تمامی زیرساخت های 
کشورهای  به  ایرانی  برندهای  و  کاالها  معرفی  بــرای  موجود 

جهان استفاده کرد.
موثر،  مطلوب،  ارتباط  یک  بتوانیم  که  صورتی  در  او،  گفته  به 
تولیدات  ذی نــفــعــان  مــیــان  باضابطه  و  قانون مند  دائــمــی، 
آن به  ایجاد کنیم، در نهایت بهره و سود  استانی و کشوری 
سمت تمامی فعاالن اقتصادی سرازیر می شود که به توسعه 

اقتصادی منجر می شود.
نمایشگاه  ــره  ــدی م هــیــات  عــضــو  و  مــدیــرعــامــل  ــا  ب گفتگو   

بین المللی اصفهان را در ادامه بخوانید.
که  یم  بپرداز ع  موضو ایــن  به  ســوال،  نخستین  عنوان  به    -
گرفته  نظر  در  ــود  خ بـــرای  نقشی  چــه  اصــفــهــان،  نمایشگاه 
آیا قرار است فعالیت های روتین این شرکت همانند  است؟ 
برگزاری  ــرای  ب جدیدی  شرایط  یا  یابد  ادامـــه  قبل  ســال هــای 

نمایشگاه ها ایجاد شده است؟
دارد  ذاتـــی  وظــیــفــه  یــک  اصــفــهــان  بین المللی  نــمــایــشــگــاه 
معرفی  ــرای  ب نمایشگاهی  ــدادهــای  روی بــرگــزاری  هــم  آن  کــه 
محصوالت  و  کاالها  پتانسیل ها،  ظرفیت ها،  دستاوردها، 
آنها است. اما در اجرای  شرکت های مختلف به ذی نفعان 
این وظیفه ذاتی می توان رویکردهای مختلفی را پیش بینی 
به  شــده،  انجام  هدفگذاری های  تا  رساند  انجام  به  و  کــرد 

نتیجه بنشیند. 

بــرگــزاری  کــنــار  در  اصــفــهــان  بین المللی  نمایشگاه  اکــنــون 
داده  انجام  جدید  هدفگذاری  یک  نمایشگاهی،  رویدادهای 
فعاالن  تــوانــمــنــدی هــای  معرفی  و  تسهیل گری  هــم  آن  کــه 
سپس  و  ایــران  مــردم  عموم  به  کشور  و  اصفهان  اقتصادی 
که  است  کشورهایی  مجموع  در  و  منطقه  کشورهای  مردم 

کشورمان با آنها ارتباطات تجاری و اقتصادی دارد. 
ما بیش از هر موضوعی به روان شدن امر صادرات و دیده و 
شناخته شدن محصوالت و توانمندی های کشورمان توسط 
افراد مختلف در کشورهای مختلف عالقمند هستیم و تالش 
می کنیم زمینه و بستری را فراهم کنیم که این توانمندی ها 

بگیرند  ــرار  ق بــازدیــد  معرض  در  و بیشتر 
فعاالن  و  جهان  کشورهای  مــردم 

ــا با  ــن کـــشـــورهـ ــ اقـــتـــصـــادی ایـ
ایـــرانـــی بیشتر  بــرنــدهــای  ــام  نـ
بر  اســـت  الزم  شـــونـــد.  ــا  ــن آش
ایــن مــوضــوع هــم تاکید کنم 
بین المللی  نــمــایــشــگــاه  کـــه 
استانی   

ً
صرفا نگاه  اصفهان 

به این موضوع ندارد و تالش 
همه  فعالیت  نتیجه  می کند 

ــران به  ــ فـــعـــاالن اقــتــصــادی ایـ
و  شود  دیده  برون مرزی  صورت 

مورد ارزیابی قرار بگیرد.
یک  رویکرد،  این    -

انجام  شما  که  کــاری  اســت.  گسترده  البته  و  عمیق  رویکرد 
 همان کاری است که نمایشگاه بین المللی 

ً
می دهید، دقیقا

آن تالش می کند. به نظر می رسد  جمهوری اسالمی نیز برای 
کاالی  معرفی  برای  مطلوبی  شرایط  می تواند  هم افزایی  این 
یف  تعر ــار چــه چــشــم انــدازی  ک ــن  کند. بــرای ای ایــرانــی ایــجــاد 

کرده اید؟
نمایشگاه بین المللی اصفهان پل ارتباطی بین تولیدکنندگان 
از  مصرف کنندگان  و  صادرکنندگان  و  سو  یک  از  بازرگانان  و 

سوی دیگر است. 
مقصود و منظور ما این است که بتوانیم یک ارتباط مطلوب، 
، دائمی، قانون مند و باضابطه میان ذی نفعان تولیدات  موثر
سود  و  بهره  نهایت  در  تا  کنیم  ایجاد  کشوری  و  استانی 
آن به سمت تمامی فعاالن اقتصادی سرازیر شود. 
این موضوع در نهایت به توسعه اقتصادی منجر 

می شود. 
زمانی که شرکت ها و بازرگانان ما توانمند شوند و 
محصوالت و خدماتشان به خوبی دیده و معرفی 
می یابند.  دســت  قبولی  قــابــل  فـــروش  بــه  شـــود، 
توسعه  فکر  به  قبول،  قابل  فــروش  ایــن  پس  در 
اشتغال،  توسعه،  موضوع  نهایت  در  و  می افتند 
را  دیگر  مــوارد  و  اقتصادی  چرخش  بهره وری،  تولید، 

نیز در بر می گیرد.
 ایـــن مــوضــوع در نــهــایــت بــه تــوســعــه اقــتــصــادی منجر 
می شود که هدف نهایی همه ما به شمار می رود.
را هم بگویم که ما   این نکته 
ــادی  ــص ــت ــای اق ــه ه ــب ــن ج
ــای  ــ ــداده ــ ــوع روی ــوضـ مـ
بــه  را  ــی  ــاه ــگ ــایــش ــم ن
صــورت ویــژه مدنظر 

قرار می دهیم.
آن،  کــنــار  امــا در   
برنامه های  بــه 
جــنــبــی مــثــل 
ی  مه ها نا بر
فـــرهـــنـــگـــی 
ــز تــوجــه  ــی ن

داریم. 
اقتصاد  سند  به  نگاهی  یا  و  ببینید  را  ملی  توسعه  سند  اگر 
به  جامع،  برنامه  و  سند  دو  این  در  باشید،  داشته  مقاومتی 

موضوع توسعه اقتصاد غیرنفتی تاکید ویژه ای شده است. 
بر  هــم  اصفهان  بین المللی  نمایشگاه  جــدیــد  چــشــم انــداز 
توسعه  جامع  سند  و  مقاومتی  اقتصاد  جامع  برنامه  اساس 
کشور تدوین شده و به دنبال نقش آفرینی ویژه در توسعه 

اقتصادی است.
بین المللی  نمایشگاه  در  شما  رویکرد  حساب  این  با  پس    -
توانمندی های  توسعه  و  تسهیل گیری  برای  تالش  اصفهان 
یان  مشتر به  خود  محصوالت  ــه  ارائ بــرای  ایرانی  شرکت های 

داخلی و خارجی است. درست است؟
بله؛ و این درست همان  چیزی است که کشور ما هم به آن 
کشورهای  در  داخلی  برندهای  و  شرکت ها  حضور  دارد.  نیاز 
از  بــرخــورداری  ــازارهــای جدید و  ب آوردن  بــه دســت   خــارجــی و 
تکنولوژی روز و استفاده از مدرن ترین دستگاه ها و خدمات 
از جمله  آنها استفاده می شود  از  که در کشورهای پیشرفته 
بین المللی  نمایشگاه  کــه  اســـت  مــوضــوعــاتــی  اصــلــی تــریــن 

اصفهان به آن چشم دوخته است. 
و  شــرکــت هــا  می کند  تــالش  اصــفــهــان  نمایشگاه  واقـــع،  در 
در  را  خــود  توانمندی های  تــا  کند  مجاب  را  ایــرانــی  برندهای 

بازارهای خارجی به نمایش بگذارند. 
یــزی هــا،  بــرنــامــه ر و  چــشــم انــداز  ــن  ای ــدن  ش عملی  بـــرای  ــا  آی   -

اقدامی هم انجام داده اید؟
بله؛ در نخستین گام، تالش کردیم محل دائمی نمایشگاه های 
بین المللی اصفهان در بصره عراق را ساماندهی کنیم تا از این 
برگزار  آن  در  مختلفی  عناوین  و  متعدد  نمایشگاه های  پس 

شود.
به این صورت، در کنار این که در سایت نمایشگاهی اصفهان 
هر هفته یک رویداد نمایشگاهی برپا می کنیم، در بصره نیز 
رویدادهای نمایشگاهی را سازماندهی و برگزار خواهیم کرد تا 
را در معرض بازدید  فعاالن اقتصادی ایرانی محصوالت خود 
مردم این استان و استان های همسایه در کشور عراق قرار 

دهند.
 به جز بصره برپایی مرکز نمایشگاهی اصفهان در استان های 

دیگر کشور عراق را نیز پیش بینی کرده ایم.

بسیار  اجرایی  قابلیت  مسافت  بعد  لحاظ  به  استان ها  این   
مطلوبی دارد. 

همچنین در کشور ارمنستان برگزاری سه عنوان نمایشگاهی 
پنج  با  ترکیه  کشور  در  کــرده ایــم.  برنامه ریزی  و  پیش بینی  را 
سایت معتبر در ارتباط هستیم تا مبادله فضای نمایشگاهی 

میان اصفهان و ترکیه را ایجاد کنیم.
 این گام ها به زودی عملی می شوند و نتایج بسیار ارزشمندی 

برای اقتصاد اصفهان و ایران به دنبال خواهند داشت.
میان  موجود  فاصله  تا  می کنید  پیگیری  را  ــوارد  م ایــن  آیــا    -
کاهش  را  دیگر  کشورهای  و  ایران  نمایشگاهی  رویدادهای 

دهید؟
گاه هستید کشورهایی  یکی از اهداف همین موضوع است. آ
آنها را به عنوان کشورهای توسعه یافته می شناسیم،  که ما 
دارای نمایشگاه های قوی با زیرساخت های بنیادی و به روز 

هستند. 
تکنولوژی،  فنی،  نظر  از  که  ببریم  نــام  را  کشوری  نمی توانیم 
اما  باشد  داشته  قــرار  دنیا  اول  سطح  در  فرهنگی  و  صنعتی 

نمایشگاه ضعیفی داشته باشد. 
اهـــداف  پیشبرد  در  مــی تــوانــنــد  نمایشگاه ها  بــدون شــک 
سلیقه  و  ذائقه  تغییر  و  تکنولوژی  شدن  روز  به  اقتصادی، 

مصرف کنندگان موثر باشند.
انجام  اصفهان  نمایشگاه  در  ویــژه  کــار  یک  ارتــبــاط  ایــن  در   
راه انــدازی تورهای مجازی نمایشگاه ها بود.  آن هم  دادیــم و 
که در وب سایت  بین المللی اصفهان  نمایشگاه  تور مجازی 
نمایشگاه بارگذاری می شود، می تواند کمک شایانی به تحول 

نوین در این حوزه داشته باشد. 
بــا ایــن امــکــان، هــر کسی در هــر جــایــی مــی تــوانــد هــر عنوان 
صورت  به  را  است  شده  برگزار  اصفهان  در  که  نمایشگاهی 

مجازی ببیند.
ــا کــشــورهــای تــوســعــه یــافــتــه فــقــط در مــوضــوع   فــاصــلــه مــا ب
برپایی  ــوع  ن بــه  نــگــاه  و  زیــربــنــا  در  بلکه  نیست؛  تــکــنــولــوژی 
و  غــرفــه داران  به  نگاه  بازدیدکنندگان،  به  نگاه  نمایشگاه، 
هم  نمایشگاه  ذی نفعان  تمامی  به  نگرش  نوع  مجموع  در 
خود  تدریج  به  می کنیم  تالش  ما  اســاس  همین  بر  هست؛ 
نمایشگاهی  رویدادهای  برگزاری  جهانی  استانداردهای  به  را 

نزدیک کنیم.

روایت مدیرعامل نمایشگاه اصفهان از رویکردهای جدید نمایشگاهی که موجب توسعه اقتصادی می شود

برندهای ایران را به جهان معرفی می کنیم

اصفهان  آبفای  مشترکان  خدمات  دفتر  مدیر 
گفت: خسارت ترکیدی و یخ زدگی کنتورهای آب 

در زمان سردی هوا بر عهده مشترکان است.
میثم عالیی در گفتگو با جام جم  در باره یخ زدگی 
ما   گفت:  زمستان  سرد  هوای  در  آب  کنتورهای 
می کنیم   واگذار  مشتری   به  آب  انشعاب  وقتی 
آب  اداره  به  نسبت  مشتری  تعهدات  سری  یک 
مشتری  به  آب  اداره  نیز  تعهدات  سری  یک  و 
مشتری  تعهدات  از  یکی  می شوندکه  متقبل 
و  آب  کنتورهای  از  حراست  و  حفظ  همین  

وسایل اندازه گیری در ب منزل است.
آب  در سرمای  کنتور  برای  اتفاقی  اگر  افزود:  وی 
آن  بر عهده مشترک  خ دهد مسئولیت  شدید ر
بر  امر  این  و  کند  جبران  را  خسارت  که  است 
و  آب  شرکت  نامه  آیین  در  و  قانون  اساس  
باید  مشترکان  لذا  است،  شده  عنوان  فاضالب 
توجه ویژه داشته باشند که  در فصل گرم سال 
از کنتورهای آب خود حفظ و حراست و با شروع 

فصل پاییز کنتور خود را  عایق بندی کنند.
اصفهان  آبفای  مشترکان  خدمات  دفتر  مدیر 
حفظ  برای  مختلفی  کرد:روش های  تصریح 
روش  ترین  ساده  که  دارد  وجود  آب  کنتورهای 

بازار  در  موجود  کنفی  پارچه های  با  بندی  عایقی 
باید  منتها   می باشد؛  کنتور  دور  به  بستن  برای 
مقدور  کنتورخوان ها  توسط  کنتور  قرائت  امکان 

و قسمت  نمراتور جهت قرائت باز باشد.
کشور  جنوبی  شهرهای  در  داد:  ادامه  وی 
اما  باز نصب می شوند  آب در محوطه  کنتورهای 
در استان ما به دلیل تنوع آب و هوایی کنتورهای 
آب  زیرا  می شود  نصب  زمینی  محفظه ای  در   آب 
افزایش  زدگی  یخ  با  که  است  سیال  مایع   یک 
و  کنتورها  ترکیدگی  باعث  و  کرده  پیدا  حجم 

تاسیسات و نیز  هدر رفت آب می شود.
دچار  داخلی  تاسیسات  گفت:اگر  عالیی   
هزینه  و  خسارت ها  باشد  باشد  شده  شکستی 

هدر رفت آب برعهده خود مشترک است.
توجهی  قابل  رقم  ساالنه  این که  به  اشاره  با  وی 
از طریق یخ زدگی وارد  آب  خسارت به کنتورهای 
می شود، افزود: توصیه ما به مردم این است که 
تدابیر الزم را قبل از شروع سرما برای عایق بندی 

کنتور آب و سایر تاسیسات بکارگیرند.
اصفهان   آبفای  مشترکان  خدمات  دفتر  مدیر 
به  پیامک  مقطع  درسه  ما  داشت:امسال  بیان 
پیامک  دو  که  کردیم  ارسال  استان  مشترکان 

به  پیامک  یک  و  سردسیر  مناطق  مختص 
تمامی مشترکان بوده، در واقع پیامک برای یک 
میلیون ۴۰۰ مشترک که نصف مشترکان در خود 
شهرستان اصفهان هستند ارسال و دو پیامک 
سردسیری  شهرستان های  برای  پیامک  دیگر 
و  بویین   ، شهر فریدون  فریدن،  همچون 
روستاها  نیز  و  گلپایگان  و  خوانسار  میاندشت، 

ارسال شده است.
کردن  چک  برای  روش  یک  داد:  ادامه  وی 
را  شیرآالت  شبانه  که  است  این   آب  کنتورهای 
عکس  و  برداشته  را  آب  کنتور  دریچه  و  محکم 
گرفته  کنتور  از  دیگر  عکسی  صبح  مجد  و  گرفته 
و  تفاوت  اگر  بدهند  مطابقت  را  مصرف  میزان  و 
صورت  مصرف  عدم  حین  آب  مصرف  در  تغییر 
عامل  دنبال  به  باید  و  نشتی  یعنی  باشد،  گرفته 

گشت درغیر این صورت کنتور سالم است. 
مشترکان  که  صورتی  در  کرد:  تاکید  عالیی 
و  زدگی  یخ  دچار  آب  کنتور  کردند  احساس 
تماس  حوادث   ۱۲۲ شماره  با  است  ترکیدی 
گرفته تا ماموران سرموقع آن را بررسی و تعویض 
کنند و چنانچه حادثه از تاسیسات داخلی باشد 
قاعدتا باید از لوله کش های ماهر استفاده کنند.

مدیر متالورژی فوالد مبارکه در نشست با شرکای کسب و کار عرصه تولید لوازم خانگی:مدیر متالورژی فوالد مبارکه در نشست با شرکای کسب و کار عرصه تولید لوازم خانگی:

ید فوالدی در فوالد مبارکه ید فوالدی در فوالد مبارکه گر تولید و عرضه بیش از تولید و عرضه بیش از ۵۰۰۵۰۰ گر

مبارکه  فوالد  شرکت  تولید  روش های  و  متالورژی  مدیر 
گفت: هم اکنون فوالد مبارکه بیش از ۵۰۰ گرید فوالدی در 
حوزه های مختلف لوازم خانگی، خودروسازی، لوله سازی، 

صنایع قوطی سازی و ... تولید می کند.
متالورژی  مدیر  مولوی زاده  علیرضا  جام جم،  گزارش  به 
در  دی    ۲۷ مبارکه  فوالد  شرکت  تولید  روش های  و 
کار  نشست هم اندیشی فوالد مبارکه و شرکای کسب و 
که با مشتریان فوالد مبارکه در عرصه تولید لوازم خانگی 
گرید  هر  از  صحیح  استفاده  برای  کرد:  اظهار  شد،  برگزار 
فوالد مبارکه، مشتریان این شرکت می توانند از خدمات 

مشاوره فوالد مبارکه در این زمینه استفاده کنند.
به  سفارش گذاری ها  که  صورتی  در  که  این  بیان  با  وی 
حداقل  به  مشتریان  مشکالت  شود،  انجام  درستی 
تولید  قابلیت  مبارکه  فوالد  که  آن جا  از  افزود:  می رسد، 
محصوالت تجاری، کششی، فوق کششی و استحکام باال 
محصوالت  تولید  می تواند  شرکت  این  بنابراین  دارد،  را 

کیفی ویژه را در دستور کار خود قرار دهد.
مبارکه  فوالد  شرکت  تولید  روش های  و  متالورژی  مدیر 
از  مبارکه  فوالد  شرکت  خوشبختانه  کرد:  خاطرنشان 

مطابق  مشتریان  درخواستی  ابعادی  تلرانس های  نظر 
با استانداردهای بین المللی را در ۲ حالت تلرانس نرمال 
مشتریان  به  را  خود  محصوالت  می تواند  ویژه  تلرانس  و 
عرضه کند.  وی با بیان این که فوالد مبارکه از توانمندی 
خواسته  تأمین  برای  خود  مجموعه  زیر  های  شرکت 
مشتریان در تولید محصوالت جدید استفاده خواهد کرد، 
اذعان داشت: در این راستا از مشتریان خود درخواست 
تناژ  به همراه  را  بلندمدت خود  داریم همه خواسته های 
ح های  طر در  تصمیم گیری  برای  مبارکه  فوالد  به  مصرفی 

توسعه این شرکت ارائه کنند.

خسارت یخ زدگی خسارت یخ زدگی 
کنتور های آب با کنتور های آب با 
مشترکان استمشترکان است

مدیر دفتر خدمات مدیر دفتر خدمات 
مشترکان آبفای اصفهان: مشترکان آبفای اصفهان: 


