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معاون شهرداری مطرح کرد؛ با تالش ماموران انتظامی انجام پذیرفت؛
کشف 23 خودروی دزدی در اصفهان
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تجربیات مدیران اجرایی اصفهان 
و سنت پترزبورگ درباره کرونا

تامین سنگ آهن مورد نیاز 
ذوب آهن از 3 معدن اصلی

به همت اداره کل ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری اصفهان، مدیران اجرایی دو شهر 
با  پترزبورگ  سن  و  اصفهان  خواهرخوانده 
تجربیات  آخرین  ویدئوکنفرانسی،  نشستی   برگزاری 
بهداشتی،  حوزه های  در  کرونا  با  مقابله  زمینه  در  خود 
حمل و نقل عمومی و سالمت روان و نحوه مراقبت از 

بیماران را به اشتراک گذاشتند.

حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صمت 
موانع جهش  رفع  شیوه های  بررسی  نشست  در 
تولید در ذوب آهن اصفهان، این شرکت را نماد فوالد کشور 
دانست که باید جایگاه آن را در صنعت کشور حفظ نمود و 
فوالدسازان  سایر  با  اصفهان  آهن  ذوب  تولید  شیوه  افزود: 
یارانه  از  تنها  نه  باعث شده که  این  کشور متفاوت است و 
انرژی بی بهره باشد، بلکه از معادن زغال سنگ نیز حمایت 
می کند و باید از این صنعت با روش های مختلف از جمله 

برداشتن محدودیت صادرات، حمایت نمود.

سرپرست وزارت صمت خبر داد؛از طریق ویدئوکنفرانس مطرح شد؛

فرصت اثبات توانایی 
تولید کنندگان رقم می خورد

وزیر صنعت، معدن و تجارت:

20 سالن ورزشی، آماده 
خدمات رسانی به شهروندان

معارفه معاون دفتر نهاد رهبری 
در دانشگاه آزاد اسالمی

الکتروموتور 4004 پاالیش 
نفت بازسازی شد

برای نخستین بار در پاالیشگاه ؛با حضور سرپرست استان صورت گرفت؛شهردار خبرداد؛
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کسب تقدیرنامه جایزه تعالی سازمانی توسط شهرداری؛ 
4شهرداری اصفهان رتبه اول در حوزه ارزیابی تعالی سازمانی



در آخرین برنامه سفر یکروزه مقام عالی وزارت، صمت دکتر 
مدرس خیابانی و هیات همراه نشست صمیمانه ای با فعاالن 
بخش اقتصادی و تشکل های بخش خصوصی در سال 

جهش تولید جهت بررسی مسائل و مشکالت مرتبط با 
تولید و تجارت داشتند.

به گزارش جام جم در این نشست سهل آبادی به عنوان 

رئیس خانه صنعت و معدن ایران در خصوص وضعیت 
معادن بویژه معادن شن و ماسه و حقوق دولتی مواردی را 
به استحضار معاونان و مقام عالی وزارت  مطرح نمودند و 

در این جلسه خواستار تامین مالی حدود ۴۵۰۰ طرح صنعتی 
و معدنی در استان اصفهان شدند که متاسفانه سال هاست 

به صورت نیمه کاره مانده اند و سرمایه ثابت نشده است

رئیس خانه صنعت و معدن ایران بیان کرد؛
4500 طرح صنعتی و معدنی اصفهان، در انتظار اعتبار

پروژه  خصـوص  در  توضیحی 
اجتماعـات  سـالن  احـداث 

شهدا  گلســتان 

شده  نقل  و  منتشر  مطالب  برخی  به  پاسخ  در 
گلستان  اجتماعات  سالن  احداث  پروژه  پیرامون 
نامگذاری  خصوص  در  شبهاتی  طرح  و  شهدا 
این سالن، توضیحاتی جهت تنویر افکار عمومی 

منتشر می گردد:
مطالبه  سالن،  این  ساخت  و  ایجاد  طرح   -١
مدیریت  دوره  این  در  که  بود  ساله ای  چند 
شهری با هدف پاسداشت مقام شامخ شهدا و 
فراهم شدن مکانی مناسب و درخور به منظور 
بزرگداشت  مذهبی،  رویدادهای  برگزاری 
حماسه ها و یادواره رشادت شهدای گرانقدر در 

گلستان شهدا، در دستور کار قرار گرفت.  
نتیجه  به  اما  بوده  مطرح  سال ها  طرح  این 
اسالمی شهر  تصویب شورای  با  بود.  نرسیده 
و دستور دکتر نوروزی، شهردار اصفهان اکنون 
ریال  میلیارد   ٧۰۰ حدود  صرف  با  پروژه  این 
و  تکمیل  آستانه  در  ماه   ١۵ مدت  در  اعتبار 
بود  قرار  ابتدا  در  است.  برداری  بهره  آماده 
مشارکت  پروژه  این  اجرای  در  نهادها  دیگر 
به  شهرداری  نهایت  در  اما  باشند  داشته 
ساخت  آزادسازی،  برای  را  اعتبار  این  تنهایی 
و احداث سالن هزینه کرد تا پروژه ای در شأن 
مقام شامخ شهدا به مردم شهیدپرور استان و 
خانواده معزز ایثارگران تقدیم نماید. همچنین 
مراحل آزادسازی و عملیات اجرایی این پروژه، 
دشواری های خاصی داشت که خوشبختانه به 
به خوبی پیش  مدد شهدا و همکاری مالکان 

رفت.
با  همزمان  مقدس  دفاع  هفته  در  امسال   -٢
به  سالن  این  مقدس  دفاع  سالگرد  چهلمین 
بنیاد  اختیار  در  و  رسید  خواهد  برداری  بهره 
خانواده شهدا،  فرهنگی،  شهید، مجموعه های 
ریزان  برنامه  سایر  و  ایثارگران  جانبازان، 
گرفت.  خواهد  قرار  استان  و  شهر  فرهنگی 
هدف شهرداری اصفهان از اجرای این پروژه 
بر زمین مانده، تحقق بخشیدن به تفکر خدمت 
صادقانه به خانواده شهدا و تالش در راستای 
تعمیق و گسترش فرهنگ ایثار و شهادت بوده 

است.  
شده  نقل  و  منتشر  مطلب  خصوص  ٣-در 
به  احداث شده  تازه  سالن  نامگذاری  پیرامون 
است  الزم  فردوس«،  اجتماعات  سالن   « نام 
حسینیه  خیمه  حاضر  حال  در  شود  تأکید 
است  استفاده  درحال  و  برپا  شهدا  گلستان 
خیمه  این  نام  تغییر  زمینه  در  اقدامی  هیچ  و 
صورت نگرفته است؛ حال آن که برداشتی که 
این  نام  این است که  این مطلب می شود  از 
خیمه تغییر یافته است. این در حالی است که 
نام جدید، مربوط به احداث مجموعه جدید در 
استفاده  دالیل  از  یکی  است.  شهدا  گلستان 
اجتماعات  سالن  برای  »فردوس«  عنوان  از 
جدید، قابل تشخیص و قابل تفکیک بودن آن 
از  جلوگیری  و  برنامه ها  اعالم  در  مردم  برای 

سردرگمی آن ها است. 
نام  سنخیت  به  سالن،  این  نامگذاری  در 
سوره   ١١ آیه  اساس  بر  شده  اشاره  مکان  با 
مبارکه مومنون )همانا که بهشت فردوس را به 
ارث می برند و در آنجا جاودان می مانند( توجه 
در سوره  که  درجه ای  ترین  عالی  است.  شده 
شده،  گرفته  نظر  در  مومنان  برای  مومنون 
این حیث  از  فردوس  عنوان  است که  بهشت 
انتخاب شده و در تابلو نیز این آیه شریفه قرآن 

کریم درج خواهد شد.
یک  این که  کنار  در  حسینی  خیمه  نام   -۴
می  محسوب  موجود،  سالن  برای  خاص  نام 
که  خیمه ای  هر  معنای  به  تواند  می  شود، 
آنجا شنیده می شود و  فریاد »یا حسین« در 
 پرچم حضرت اباعبداهلل)ع( در آن به اهتزار در 
می آید، اطالق شده و به عنوان یک نام عام 
سالن  تابلو  نصب  در  رو  این  از  شود.  تلقی 
اجتماعات جدید نیز می توان از این نام بهره 
برد. با این وجود شهرداری و شورای اسالمی 
شهر اصفهان در خصوص فرآیند نامگذاری نیز 
در کنار خانواده شهدا و خادم آن ها بوده و پیش 
اندیشی های  هم  منظور  به  افتتاحیه  زمان  از 
الزم در این زمینه با نظر این عزیزان، اعالم 

آمادگی می کند.
اداره کل ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری اصفهان 
٢۹ خرداد ۹۹

و  فوالد  بین  تفاهم نامه همکاری 
سازمان زمین شناسی

 

و  مبارکه  فوالد  بین  همکاری  نامه  تفاهم 
سازمان زمین شناسی با حضور حسین مدرس 
خیابانی وزیر صنعت، معدن و تجارت و خداداد 
غریب پور رئیس هیات عامل ایمیدرو امضا شد.

بین  فوق  نامه  تفاهم  جام جم  گزارش  به 
و  مبارکه  مدیرعامل  عظیمیان،  حمیدرضا 
علیرضا شهیدی رئیس سازمان زمین شناسی 

و اکتشافات معدنی به امضا رسید. 

توانایـی   اثبـات  فرصــت 
می خورد رقـم  تولید کنندگان 

و  حسین مدرس خیابانی، وزیر صنعت، معدن 
تا  است  طالیی  فرصتی  امروز  گفت:  تجارت 
تولیدکنندگان  و  بایستد  خود  پای  روی  تولید 

توانایی های خود را به اثبات برساند.
چرا که اکنون  درآمد کشور حاصل از صادرات 
از  جام جم  گزارش  به  است.  بومی  محصوالت 
نیمه دوم سال ۹۸ که اداره کشور روز به روز از 

اقتصاد نفتی فاصله می گیرد.

کشـف 23 خـودروی دزدی در 
ن صفها ا

سرهنگ محمدرضا خدادوست، فرمانده انتظامي 
شهرستان اصفهان از کشف ٢٣ دستگاه وسیله 
نقلیه مسروقه در اجراي طرح پیشگیري از سرقت 

طي ۴۸ ساعت گذشته خبر داد .
پایگاه  خبرنگار  از  نقل  به  جام جم  گزارش  به 
خبري پلیس، سرهنگ خدادوست اظهار داشت: 
محله ها،  امنیت  ضریب  افزایش  راستاي  در 
و  مسروقه  اموال  شناسایي  و  جرایم  کاهش 
پیشگیري  طرح  مالباختگان،  به  آنان  تحویل 
انتظامي  فرماندهي  مأموران  توسط  سرقت  از 
شهرستان اصفهان در تعدادي از محل هاي این 
شهرستان به مرحله اجرا گذاشته شد. وي با بیان 
این که طرح مذکور به مدت ۴۸ ساعت اجرایی 
خودروي  ١۵دستگاه  طرح  این  در  افزود:  شد 
سواري و ۸ دستگاه موتورسیکلت مسروقه کشف 
مالکان تحویل  به  قانوني  از طي مراحل  و پس 
تعدادي  که  این  بیان  با  انتظامی  مقام  این  شد. 
سارق نیز در این طرح دستگیر و تحویل مراجع 
درخواست  شهروندان  از   : گفت  شدند   قضائي 
هشدارهاي  و  پلیسي  توصیه هاي  به  مي کنیم 
به  را  خود  خودروهاي  و  کرده  توجه  انتظامي 
کنند.  مجهز  ایمني  و  بازدارنده  سیستم هاي 
سرهنگ خدادوست اضافه کرد: یکي از مواردي 
نقش  نقلیه  وسایل  سرقت  از  پیشگیري  در  که 
مهمي ایفا مي کند پارک نکردن وسایل نقلیه در 
نقاط خلوت و کوچه هاي بدون تردد است. فرمانده 
انتظامي شهرستان اصفهان با اشاره به این که تمام 
وسایل نقلیه مکشوفه فاقد سیستم ایمني مناسب 
پلیسي  تحقیقات  در  سارقان  داشت:  بیان  بودند 
انجام سرقت ها  از عوامل موفقیت خود در  یکي 
را عدم نصب تجهیزات ایمني نظیر دزدگیر و قفل 

فرمان، سوئیچ مخفي و... عنوان کرد.

در منطقه دشتی؛
واژگونـی موتورسـیکلت مرگ 
موتورسوار 27 سـاله را رقم زد

سرهنگ حسین پور قیصری، رئیس پلیس راه 
در  موتورسیکلت  یک  شدن  واژگون  از  استان 
منطقه »دشتی« و فوت راکب ٢٧ ساله آن خبر 

داد.
خبری  پایگاه  از  نقل  به  جم  جام  گزارش  به 
اعالم  پی  در  داشت:  اظهار  پورقیصری  پلیس 
وقوع  بر  مبنی   ١١۰ پلیسی  فوریت های  مرکز 
منطقه  در  فوت  به  منجر  تصادف  مورد  یک 
عوامل  و  انتظامی  گشت  بالفاصله  »دشتی« 
افزود: در  اعزام شدند. وی  به محل  راه  پلیس 
رانندگی موتورسیکلت واژگون شده  این حادثه 
بود که متاسفانه راکب ٢٧ ساله آن جان خود را 
از دست داده بود. این مقام انتظامی بیان داشت: 
علت وقوع این حادثه رانندگی توسط کارشناسان 
تصادفات رانندگی عدم توانایی راننده در کنترل 
وسیله نقلیه اعالم شده است. رئیس پلیس راه 
اصفهان تاکید کرد: رانندگی با سرعت مجاز و 
مطمئنه و پرهیز از عجله و شتاب نقش مهمی 

در کاهش حوادث رانندگی دارد.
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اقتصادی

خبرخبر

دو  گرم  نورد  پروژه  گفت:  صمت  وزارت  سرپرست  خیابانی،   مدرس 
کلنگ زنی شد و با همت و درایت و پشتکار مدیران فوالد مبارکه ۹۰۰ 

روز دیگر افتتاح و به بهره برداری می رسد.
به گزارش جام جم خیابانی در مراسم کلنگ زنی خط نورد گرم دو با 
اشاره به این که فوالد مبارکه یک نماد پرافتخار مجموعه صنعت کشور 

است، اظهار داشت: این مهم هم به لحاظ عظمت تولید و هم به لحاظ 
فناوری و هم به لحاظ کیفیت پیشرو است.

وی با اشاره به این که فوالدمبارکه یک مجموعه تولیدی است که به 
حدود ۴۰ کشور دنیا صادرات دارد، بیان کرد: سال گذشته ١.۵ میلیارد 
دالر صادرات داشته و با وجود فشار تحریم ها میزان صادرات این واحد 

صنعتی به دو برابر افزایش یافته است.
محصوالت  صادرات  از  بخشی  داد:  ادامه  صمت  وزارت  سرپرست 
فوالدمبارکه که به لحاظ کیفیت برابری می کند با رقبای خارجی به 

کشورهای اروپایی نیز صادرمی شود. 
وی با اشاره به این که امروزه نقطه قوت حضور ما در فوالدمبارکه این 
پیام روشن را دارد که کشور یک لحظه هم از توسعه متوقف نمی شود و 
مدار توسعه کشور با سرعت و قدرت ادامه یافته است، تصریح کرد: امروز 
خرسندیم که این پروژه نورد گرم دو با ظرفیت ۴.٢ میلیون تن کلنگ 
خورد و مدیرعامل فوالدمبارکه تعهد دادند که کمتر از ۹۰۰ روز دیگر 
توسط دکتر صالحی نماینده مردم شریف شهرستان مبارکه در مجلس 
شورای اسالمی این طرح افتتاح شود که این افتخار دیگری از مجموعه 

افتخارات فوالدمبارکه است.

به  وابستگی  افتتاح ها، قطع  این  اضافه کرد: ماحصل  مدرس خیابانی 
واردات ورق گرم کشور است، مجموع نیازهای واحدهای خودروسازی، 
پایین دست مرتفع  لوله سازی و صنایع  لوازم خانگی و  کشتی سازی 

می شود و کشور هیچ نیازی به واردات ورق گرم نخواهد داشت.
وی گفت: شاید آن چیزی که به عنوان توصیه به فوالدمبارکه می شود 
این است که همه تالششان را به کار ببندند تا حد امکان این پروژه با 

توانمندی تولید داخلی به انجام برسد.
صنعتی  تولیدات  مجموعه  در  که  همانگونه  این که  بر  تاکید  با  وی 
خودکفایی و خوداتکایی و روحیه خودباوری ایجاد شده حتما در بخش 
فناوری و انتقال تکنولوژی نیز باید به این مهم دست پیدا کنیم، افزود: 
این که مجموعه این پروژه فوالدی ۴.٢ میلیون تنی سهم عمده ای از 
محل ساخت داخل باشد برای ما بسیار اهمیت دارد و از حداکثر توان 

شرکت های ظرفیت مهندسی طراحی ساخت و اجرا استفاده کنند.
در این آیین، حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن 
حمیدرضا  ایمیدرو،  عامل  هیات  رئیس  پور،  غریب  خداداد  تجارت،  و 
عظیمیان، مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه و مسئوالن استانی حضور 

داشتند.

  سرپرست وزارت صمت بیان کرد؛

قطع واردات ورق گرم با افتتاح پروژه نورد گرم 2

 با بهره گیري از توانمندي  کارکنان  شرکت پاالیش 
وظیفه  که   ۴۰۰۴ پمپ  الکتروموتور  اصفهان،   نفت 
آب رساني به شرکت را بر عهده دارد و به علت عیوب 
بازسازي شد و در  افتاده بود، کامال  از کار  مکانیکي 

مدار سرویس قرار گرفت.
هاي  دستگاه  برق  تعمیرات  و  نگهداري  مسئول 
در  اصفهان  نفت  پاالیش  مخازن شرکت  و  پاالیش 
براي  اتفاق  این  این که  اعالم  با  جام جم  با  گفتگو 
افزود:  گرفته،  صورت  پاالیشگاه  در  بار  نخستین 
متعلقات  تمام  شرکت،  این  متخصصان   تالش  با 
الکتروموتور ۴۰۰۴ ) با توان ٣۰۰ کیلو وات( که دچار 
طي  بود،  باالیي  حساسیت  داراي  و  بود  شده  آسیب 
مدت ۴۵ روز و با فعالیت مفید  ٧۸۰ نفر ساعت  به 
گفت:  محمدي  شاه  جواد  شد.  بازسازي  کامل  طور 
۵ موتور 6 کیلو ولت تلمبه خانه آبرساني شهري در 

در  آنها  دستگاه    ٣ همیشه  که  دارد  وجود  شرکت 
سرویس و ٢ دستگاه در حالت رزرو قرار دارند. وي 
توسط  بازسازي  کار  مراحل  تمام  این که  بر  تاکید  با 
کار  این  کرد:  اذعان  شده،  انجام  شرکت  نیروهاي 
اگر قرار بود به بیرون  از شرکت سپرده شود، هزینه 
شده  برآورد  تومان  میلیون   ١۰۰ حدود  آن  بازسازي 
بود، اما خوشبختانه با استفاده از توانمندي هاي داخل، 
این موفقیت با هزینه اي برابر با ۸/٧۰۰/۰۰۰ تومان  
میسر شد. شاه محمدي ضمن سپاسگزاري از اعتماد 
و حمایت مدیریت، از تمام همکاران واحدهاي کارگاه 
دیگر  یک بار  که  ماشینري  و  خودکفایي  مرکزي، 
باعث افتخار پاالیشگاه شدند و در انجام این کارمهم 
سنگین و دقیق با تمام توان خود همکاري کرده اند 
تشکر نمود و تصریح کرد: امیدواریم بتوانیم از زحمات 

این عزیزان به نحو مطلوب تقدیر نماییم.

صمت  وزارت  سرپرست  خیابانی،  مدرس  حسین 
جهش  موانع  رفع  شیوه های  بررسی  نشست  در 
تولید در ذوب آهن اصفهان، این شرکت را نماد 
در  را  آن  جایگاه  باید  که  دانست  کشور  فوالد 
صنعت کشور حفظ نمود و افزود: شیوه تولید ذوب 
با سایر فوالدسازان کشور متفاوت  آهن اصفهان 
است و این باعث شده که نه تنها از یارانه انرژی 
نیز  سنگ  زغال  معادن  از  بلکه  باشد،  بهره  بی 
حمایت می کند و باید از این صنعت با روش های 
صادرات،  محدودیت  برداشتن  جمله  از  مختلف 

حمایت نمود.
ذوب آهن اصفهان، آماده ترین واحد 

صنعتی کشور برای جهش تولید
حوزه  در  اصفهان  آهن  ذوب  فعالیت های  از  وی 

صرفه جویی در مصرف آب و ایجاد فضای سبز 
افزود:  برابر استاندارد است تقدیر نمود و  که ۸۰ 
صنعتی  واحد  ترین  آماده  اصفهان  آهن  ذوب 
از  کشور برای جهش تولید است و در سالی که 
تولید  عنوان جهش  با  رهبری  معظم  مقام  سوی 
نامگذاری شده است، هرگز نباید تولید این مجتمع 

عظیم صنعتی کمتر از ظرفیت تولیدش باشد. 
انتظار این است که تولید این شرکت از ٣ میلیون 

و 6۰۰ هزار تن نیز فراتر برود.
بویژه  صمت  وزارت  مسئوالن  خیابانی،  مدرس 
و  تهیه  شرکت  مدیرعامل  جعفری،  اهلل  وجیه 
تولید مواد معدنی ایران را مسئول دستیابی ذوب 
آهن اصفهان به جهش تولید دانست و گفت: حل 
 ٣ تولید  به  دستیابی  برای  این شرکت  مشکالت 

میلیون تن در سال جاری باید به صورت هفتگی 
تامین  عدم  برای  توجیهی  هیچ  و  شود  پیگیری 
سنگ آهن مورد نیاز این شرکت پذیرفته نیست. 
برای  الزم  دستورات  صمت،  وزارت  سرپرست 
و  آهن  سنگ  صادرات  کامل  و  سریع  ممنوعیت 
واردات  برای  سفارش  ثبت  ممنوعیت  همچنین 
سنگ  کامل  تامین  گفت:  و  نمود  اعالم  را  ریل 
آهن مورد نیاز ذوب آهن و رفع موانع جهش تولید 
و  آهن  سنگ  صادرات  ممنوعیت  شرکت،  این 
ممنوعیت واردات محصوالتی که صنایع فوالدی 
سه  ریل،  بویژه  هستند  آن  تولید  به  قادر  کشور 
این نشست، تصمیمات  اقدام فوری است که در 

الزم برای اجرای آنها اتخاذ شد.
فوالد مبارکه یک میلیون تن گندله را 

با ذوب آهن اصفهان تهاتر می کند
مدرس خیابانی با اشاره به این که فوالد مبارکه 
آهن  ذوب  به  گندله  تن  میلیون  یک  اصفهان، 
این  محصوالت  با  و  دهد  می  تحویل  اصفهان 
باید  معادن کشور  افزود:  تهاتر می شود،  شرکت 
صنایع  و  کنند  تامین  را  آهن  ذوب  آهن  سنگ 
معدنی باید به اکتشاف توجه ویژه داشته باشند تا 
شرکت های فوالدی در تامین مواد اولیه با مشکل 

مواجه نشوند.
سازمان  عامل  هیئت  رئیس  غریب پور،  خداداد   
ایران  معدنی  صنایع  و  معادن  نوسازی  و  توسعه 
)ایمیدرو( و معاون وزیر  نیز در این نشست گفت: 
تن  هزار   ٧۰۰ و  میلیون  یک  تامین  مصوبه  باید 
سنگ آهن برای ذوب آهن اصالح شده و کل نیاز 
ذوب آهن به سنگ آهن بر اساس این مصوبه از 
معادن چاه گز، سنگ آهن مرکزی و سنگان تا ۵ 

سال آینده تامین گردد.
تولید ذوب  این که روش  به  توجه  با  افزود:  وی 

آهن اصفهان متفاوت است، بنابراین تامین سنگ 
آهن برای این شرکت و برداشتن محدودیت برای 

صادرات محصوالت این شرکت، منصفانه است.
ذوب آهن معادن زغال سنگ کشور را 

از ورشکستگی نجات داد
رئیس هیات عامل ایمیدرو افزود: در سال گذشته، 
ورشکستگی  حال  در  کشور  سنگ  زغال  معادن 
بودند اما ذوب آهن اصفهان از آن ها حمایت الزم 

را نمود و مانع ورشکستگی این معادن شد.
صنایع  و  معادن  امور  معاون  اسماعیلی،  داریوش 
معدنی وزارت صمت نیز در این نشست از ذوب 
آهن اصفهان به جهت کمک به دولت به منظور 
و  نمود  قدردانی  قیمت ها  کنترل  و  بازار  تنظیم 
گفت: تنها راه کنترل قیمت، افزایش تولید است 
و ذوب آهن اصفهان در این زمینه بخوبی عمل 

کرده است. 
وی افزود: نقشه راه معدن کشور تهیه شده است 
اصفهان  آهن  ذوب  به  راه  نقشه  این  از  بندی  و 
اختصاص دارد که بر این اساس سنگ آهن مورد 
نیاز این شرکت تامین شده و این مشکل ریشه ای 

حل می شود.
شایان ذکر است سرپرست وزارت صنعت، معدن 
به  اصفهان  استان  به  یکروزه  سفر  در  تجارت  و 
آهن  ذوب  در  حضور  خود ضمن  معاونان  همراه 
کوره  بازسازی  روند  ریل،  تولید  از خط  اصفهان، 
کوره  به  زغال  پودر  تزریق  پروژه  و  یک  شماره 
 بلند بازدید نمود و در نشستی با حضور مسئوالن 
این وزارتخانه و مسئوالن ذوب آهن، شیوه های 
رفع موانع دستیابی این شرکت به جهش تولید را 

مورد بررسی قرار داد.
 سرپرست وزارت صمت پیش از حضور در ذوب 

آهن از فوالد مبارکه بازدید نمود.

براي نخستین بار در پاالیشگاه؛

الکتروموتور 4004 پاالیش نفت بازسازي شد

سرپرست وزارت صمت خبر داد؛

تامین سنگ آهن مورد نیاز ذوب آهن از 3 معدن اصلی



از 24 فروردین تاکنون؛ 
هیچ خودرویی به علت ورود به محدوده زوج وفرد جریمه نشده است

پلیس  رئیس  محمدی  محمدرضا  سرهنگ 
راهنمایی و رانندگی استان گفت : از ٢۴ فروردین 
سال جاری تاکنون هیچ خودرویی به علت ورود به 
محدوده طرح زوج و فرد در شهر اصفهان جریمه 

نشده است.
اظهار  جم  جام  با  گفتگو  در  محمدی  سرهنگ   
داشت: هنوز زیرساخت های الزم برای ابالغ تخلف 
ورود به محدوده زوج و فرد در هسته مرکزی شهر 

خودروها  مالکان  به  پیامک  ابالغ  مانند  اصفهان 
جریمه  این که  به  اشاره  با  وی  است.  نشده  ایجاد 
است  تومان  هزار   ١۰۰ فرد  و  زوج  طرح  به  ورود 
افزود: قبل از اجرایی شدن این طرح اطالع رسانی 

مقام  این  شد.  خواهد  انجام  شهروندان  به  الزم 
انتظامی بیان داشت: از ٢۴ فروردین امسال تاکنون 
هیچ خودرویی به علت ورود به محدوده زوج و فرد 

در شهر اصفهان جریمه نشده است. 

 یکشنبه   اول تیر 1399   شماره 5685

رئیـس کل دادگسـتری اسـتان 
اصفهان:

استان  زندانی  هزار   7 کرونا 
اصفهان را راهی خانه کرد

دادگسـتری  رئیـس کل 
اسـتان اصفهـان گفـت: 
بـه دلیل شـیوع ویروس 
کرونـا بیـش از ٧ هـزار 
نفـر از زندانیـان اسـتان 
بـه مرخصـی اعـزام و حتـی مرخصـی برخـی 

از آنهـا  تمدیـد شـد.
 بـه گـزارش جـام جم محمـد رضـا حبیبی در 
نشسـت خبـری خـود کـه بـه مناسـبت هفته 
قـوه قضائیه برگزار شـد، گفت: سـال گذشـته 
محاکـم  مـا،  بحرانـی  بخش هـای  از  یکـی 
تجدیـد نظـر بـود کـه ١6 هـزار فقـره پرونده 
موجـودی داشـت کـه بخـش مهمـی از ایـن 
پرونده هـا مربـوط بـه شهرسـتان های شـمال 
و  شـد  اندیشـیده  تدبیـری  کـه  بـود  اسـتان 
بـرای حـل ایـن معضـل ٧ شـعبه بـه شـعب 
فعـال تجدیـد نظـر اضافـه شـد کـه از این ٧ 
شـعبه، ٣ شـعبه در مرکـز اسـتان  و ۴ شـعبه 
اسـتان  شـمال  شـهرهای  بـرای  کاشـان   در 

فعال شد.
وی افزایـش شـعبات را موجـب رضایتمنـدی 
زمـان  متوسـط  اکنـون  افـزود:  و  دانسـت 
نظـر  تجدیـد  پرونده هـای  بـه  رسـیدگی 
ایـن  کـه  اسـت  شـده  روز   ۴۰ از  کمتـر 
 زمـان بسـیار خوبـی بـرای رسـیدگی پرونـده 

است.
رئیـس کل دادگسـتری اسـتان اصفهـان بـه 
پرونده هـای محاکـم اشـاره و تصریـح کـرد: 
از تاریـخ یکـم خـرداد سـال گذشـته تـا امروز 
هـزار   ١۵ محاکـم  پرونده هـای  موجـودی 
و ۵6٧ فقـره بـود کـه در طـول ١٢ مـاه ۸٢ 
هـزار و ۵۵۰ فقـره پرونده وارده به  کل شـعب 

اسـت. بوده  تجدیـد 
 *طـی یـک سـال گذشـته بیـش از

۹0 هزار پرونده مختومه شده است
وی ادامـه داد: در یک سـال گذشـته ۹۰ هزار 
یعنـی   شـده  مختومـه  پرونـده  فقـره   ٢٢٢ و 
بـرای ٧ هـزار و 6٧٢ پرونـده در دادگاه هـای 
تجدیـد نظـر تعییـن تکلیـف رأی صادر شـده 

. ست ا
حبیبـی موجـودی پرونده هـا را ٧ هـزار و ۸۹۵ 
پرونـده دانسـت و گفـت: در صـدد هسـتیم تا 
شـهریور مـاه جاری موجـودی پرونده هـا را با 
افزایـش شـعبه کمتر و به حد نرمال برسـانیم.

وی همچنیـن آمـار جمـع پرونده هـای وارده 
محاکـم اسـتان را ۵٣۴ هـزار و ۴٧٣ عنـوان 
کـرد و افـزود: ۵٣۴ هـزار و ۴6 فقـره پرونـده 
از ایـن تعـداد مختومه شـده اسـت و نیز ۴٢٧ 
دلیـل  بـه  موجـودی  افزایـش  پرونـده  فقـره 
شـیوع ویـروس کرونا در پایان سـال گذشـته 

بـوده اسـت که در دسـت بررسـی اسـت.
در  اصفهـان  اسـتان  دادگسـتری  رئیـس کل 
ادامـه صحبت هـای خـود بـه کاهـش تعـداد 
زندانیـان مالـی بـه خصـوص مهریه اشـاره و 
بیـان داشـت: سـال گذشـته ٣۰۰ نفـر زندانی 
مهریـه در اسـتان داشـتیم کـه طبـق آخریـن 
آمـار در حـال حاضـر ٣۵ نفـر آنهـا در زنـدان 
بـه سـر می برنـد و در کل اسـتان نیـز اکنـون 

حـدود ١۰۰ نفـر زندانـی مهریـه داریـم .
وی همچنیـن اضافـه کـرد: بـه دلیـل شـیوع 
ویـروس کرونـا بیش از ٧ هزار نفـر از زندانیان 
اسـتان بـه مرخصـی اعـزام و حتـی مرخصی 

برخـی از آنهـا  تمدید شـد.
*744 زندانی با کمک خیران آزاد شدند

حبیبـی بـا اشـاره بـه ایـن کـه امـکان عفـو 
عفومـورد  درکمیسـیون  زندانیـان  از  برخـی 
بررسـی قـرار گرفت،گفـت: ٣ هـزار پرونده در 
ایـن راسـتا مورد بررسـی قرار گرفـت که یک 
هـزار و ۴٢٧ پرونـده مـورد عفو و حـدود ۴۰۰ 
پرونـده نیز در مرحله پیشـنهاد عفـو در تهران 
قـرار گرفتـه کـه در یکـی از اعیـاد پیـش رو 

دسـتور نهایـی و نتیجـه اعـالم خواهد شـد.
وی اضافـه کـرد: اصفهـان در جـذب کمـک 
خیـران  بـرای آزادی زندانیـان توانسـته رتبـه 
یـک کشـوری را کسـب کند و سـال گذشـته 
٧۴۴ زندانـی بـا ١١۸ میلیـارد تومـان بدهـی 
آزاد شـدند کـه ٧۰ میلیارد تومـان از این مبلغ 
صلـح و سـازش و اخـذ رضایـت از شـاکیان 

اسـت. بوده 

شهردار خبر داد؛
آمـاده  ورزشـی،  سـالن   20
شـهروندان به  خدمت رسـانی 

بخش  همکاری  با  گفت:  اصفهان  شهردار 
ورزشگاه   ٢۰ اصفهان  شهرداری  و  خصوصی 
برنامه های  قالب  در  شده  نوسازی  و  بهسازی 
»هر یکشنبه، یک افتتاح« در اختیار شهروندان 

اصفهانی قرار می گیرد. 
ارتباطات  اداره  از  نقل  به  جام جم  گزارش   به 
رسانه ای شهرداری اصفهان، قدرت اله نوروزی در 
ارتباط زنده رادیویی با برنامه »سالم اصفهان« با 
اشاره به این که تابستان با ورزش و تفریح و اوقات 
فراغت همراه است اما به دلیل شرایط کرونایی 
فیزیکی  گذاری  فاصله  اصول  رعایت  با  باید 
شهرداری  کرد:  اظهار  کنیم،  سپری  را  تابستان 
اصفهان برای ارتقای خدماتی که مردم بخصوص 
نیاز دارند اقدام به  جوانان در سالن های ورزشی 
بهسازی و نوسازی ٢۰ سالن ورزشی با مشارکت 
بخش خصوصی کرده است تا شهروندان بتوانند 
است،  شهروندی  حق  که  مناسب  فضاهای  از 
استفاده کنند. وی ادامه داد: انتظار داریم بازگشایی 
این فضاها با رعایت نکات بهداشتی مورد استفاده 
مردم قرار گیرد. شهردار اصفهان تصریح کرد: در 
تهران  در  امور شهر  پیگیری  پیرو  هفته گذشته 
جلسات بسیار خوبی با بخش خصوصی، سازمان 
که  داشتیم  ریاست جمهوری  و  بودجه  و  برنامه 
نتیجه آن برای مردم و شهر بسیار مفید خواهد 
بود.  وی افزود: کرونا مالقات های مردم را که به 
صورت منظم در مناطق برگزار می شد، تحت تاثیر 
قرار دارد اما از آنجایی که حضور در مناطق منشا 
خدمات بسیاری برای مردم و حل مشکالت در 
محالت بود و برخی شهروندان هم به طور مکرر 
تقاضای برگزاری این جلسات را داشتند، در نظر 
داریم این مالقات را با رعایت پروتکل ها از سر 
بگیریم البته در همین شرایط نیز از راه های دیگر 

برای گفت و گو با مردم استفاده می کنیم. 

نیازمند  بانـوان،  فیتنس  ورزش 
توجه مسـئوالن

مهم ترین  از  یکی  شاید 
تفریحات همراه با ورزش 
ورزش  بانوان،  برای 
افرادی  باشد.  بدنسازی 
رو  ورزش  این  به  که 
ابتدا  در  عموما  آورند  می 
تفاوتی بین رشته های بدنسازی با سایر رشته ها 
نمی بینند در حالی که بدنسازی شامل رشته های 
بادی  و  بیلدینگ  فیتنس،بادی  نظیر  مختلفی 
فیتنس  درتمرینات؛  اما  باشد.  می   کالسیک 
بانوان تقویت قدرت عضله ای که تعداد وزنه های 
آن باال و با وزن متوسط باشد مورد هدف است.

بانوان  فیتنس  ورزش  در  اصلی  هدف  واقع  در 
چربی های  سوزاندن  و  بدن  نمودن  متناسب 
دوره ای  اصوال  بدنسازی  در  باشد.  می  اضافه 
دارد،  وجود  وزن  افزایش  و  دوره حجم  اسم  به 
در  بانوان  فیتنس  حرکات   در  که  حالی  در 
باشگاه دلیلی برای افزایش حجم و وزن وجود 
دلیل  به  ورزش  این  خاطر  همین  به  و  ندارد 
قرار  بانوان  توجه  مورد  بیشتر  خود،  ظرفیت 
چربی  با  بانوان  فیتنس  ورزش  است.  گرفته 
آنجا  از  است.  همراه  کالری  کاهش  و  سوزی 
عضالت  دهی  حجم  بانوان  فیتنس  هدف  که 
و  درگیر می شود  باشد، عضالت کمتری  نمی 
با انجام  حرکات کششی و ورزش های هوازی 
قدرت عضالت افزایش می یابد. ورزش فیتنس 
استخوان ها  تراکم  افزایش  باعث  خانم ها   برای 
همچون  بیماری هایی  به  ابتال  و  گردد  می 
ناراحتی های قلبی و عروقی، دیابت، سرطان ریه، 
را کاهش  بزرگ  روده  سرطان سینه و سرطان 
می دهد. کاهش کلسترول بانوان شامل؛ میزان 
انرژی، افزایش اعتماد به نفس،کاهش استرس، 
آرامش  نهایت  در  و  افسردگی  بردن  بین  از 
بانوان  فیتنس  ورزش  اثرات  از  وزن  کنترل  و 
ورزش  اجزای  همچنین  شود.  می  محسوب 
فیتنس بانوان شامل؛ استقامت  قلبی، استقامت 
قدرت عضالنی،  استحکام عضالنی،  عضالنی، 
انعطاف پذیری و ایجاد تعادل و سرعت می باشد.

بانوان  فیتنس  ورزش  حرکات  رایجترین 
شامل؛١-پیاده روی، ٢-تمرینات وقفه ای)تغییر 
سرعت در طول جلسات تمرینی،سیستم موثری 
کند(٣-حرکات  می  تحریک  انعطاف  برای  را 

اسکات۴- شنا ۵- پالنک می باشد.

خبرخبر
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان اصفهان

اجتماعی

روباز  پارکینگ  و  فردوس  اجتماعات  تاالر  افتتاح 
گلستان شهدا تا ۹٣ روز دیگر همزمان با آغاز هفته 
دفاع مقدس انجام خواهد شد، تابلوی روزشمار افتتاح 

این دو پروژه نصب و شمارش معکوس آغاز شد.

محمدرضا برکت، مدیرمنطقه 6 شهرداری اصفهان در 
گفتگو با جام جم از اتمام پروژه های تاالر اجتماعات 
روباز  پارکینگ  همچنین  و  شهدا  گلستان  فردوس 
دفاع  هفته  آغاز  با  همزمان  شهدا  گلستان  مجاور 

تاالر  ساخت  عملیات  گفت:  و  داد  خبر  مقدس 
فروردین ۹۸  تاریخ ٢۴  از  اجتماعات گلستان شهدا 
آغاز شده که در ابتدا با آزادسازی امالک محل احداث 
این طرح، منطقه 6 شهرداری اصفهان عمال کار خود 
را در این پروژه آغاز کرده است و با آزادسازی ٧ هزار 
متر مربع برای سالن اجتماعات و ۴ هزار متر مربع 
برای احداث پارکینگ روباز در مجموع ١١ هزار متر 
مربع زمین الزم برای این طرح را با بودجه ای بالغ بر 

۴۰۰ میلیارد ریال آزادسازی و تامین کردیم.
روی  بر  معکوس  روزشمار  تابلوی  نصب  از  برکت 
عرشه پل هوایی عابر پیاده مقابل گلستان شهدا و 
افتتاح این دو پروژه تا ۹٣ روز دیگر خبر داد و گفت: 
بودجه پروژه احداث تاالر اجتماعات و پارکینگ روباز 
گلستان شهدا ٣۰۰ میلیارد ریال می باشد که در کل 
با احتساب هزینه های آزادسازی اعتباری بالغ بر ٧۰۰ 
تا  و  خواهد شد  هزینه  پروژه  پایان  تا  ریال  میلیارد 
پروژه  این  پیشرفت ٧٣ درصدی  امروز که شاهد  به 
طباطبایی  ا...  آیت  حضرت  تاکیدهای  با  می باشیم 
اصفهان  استان  در  فقیه  ولی  محترم  نماینده  نژاد، 
آقای دکتر  امام جمعه اصفهان، همچنین دستور  و 
حمایت های  و  اصفهان  محترم  شهردار  نوروزی 

به  اصفهان  شهر  اسالمی  شورای  محترم  اعضای 
همت همکاران ما در منطقه 6 شهرداری اصفهان، 
معاونت عمران و سازمان عمران شهرداری اصفهان 
تمام تالش خود را به کار بسته ایم تا بتوانیم شاهد 
افتتاح و بهره برداری از تاالر اجتماعات و پارکینگ 
روباز گلستان شهدا در هفته دفاع مقدس سال جاری 

باشیم.
برکت ساخت تاالر اجتماعات گلستان شهدا را یکی 
از پروژه های بسیار مهم شهرداری اصفهان دانست و 
گفت: هدف از ساخت تاالر اجتماعات گلستان شهدا 
اصفهان  شهدای  گلستان  مجاور  روباز  پارکینگ  و 
ایجاد فضایی مناسب و درخور برای انجام مراسم های 
معزز  خانواده های  تکریم  و  مناسبت ها  در  مذهبی 
این  بدون شک  و  است  بوده  زائران شهدا  و  شهدا 
پروژه یکی از افتخارات شهرداری اصفهان می باشد 
چرا که شهدای عزیز و خانواده های معزز شهدا به 
این  برای  خودگذشتگی های شان  از  و  ایثار  واسطه 
حق  مسئوالن  و  ملت  همه  گردن  به  خاک  و  آب 
دارند و ما امیدواریم با این  اندک انجام وظیفه بتوانیم 
ذره ای از دین خود را به شهدا و خون هایی که برای 
سرافرازی ایران اسالمی جاری شده است ادا کنیم.

معاون اجتماعی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری اصفهان از ١٧ برنامه کارگروه مقابله با کار 

کودکان در سال گذشته خبر داد. 
به گزارش جام جم مرتضی رشیدی در نشست خبری 
اظهار  کودکان  کار  با  مقابله  کارگروه  برنامه های 
داشت: از یک سال و نیم گذشته، طرح کارگروه مقابله 
با کودکان کار توسط ریاست کمیسیون اجتماعی و 
محیط زیست شورای اسالمی شهر مطرح شد و در 
کودکان  حوزه  فعال  سمن های  عضویت  با  نهایت 
کار و دانشگاهیان و متخصصان این حوزه با حضور 

نمایندگان سمن ها کارگروه مذکور تشکیل شد. 
وی مهم ترین اتفاق در حوزه مقابله با کار کودکان را 
با شرکت بیش  برگزاری کارزار بوم یک کیلومتری 
از ٣۰۰ هنرمند معرفی کرد و افزود: این کارزار یک 
کیلومتر بوم نقاشی با عنوان »رویای کودکان« و با 
هدف حمایت از کودکان کار و کودکان آسیب دیده 
جاده  در  گذشته  سال  خرداد   ٣١ در  اصفهان  شهر 

سالمت ناژوان برگزار شد. 
معاون اجتماعی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری اصفهان برگزاری کارزار بوم یک کیلومتری 
را در افزایش حساسیت جامعه به مقوله کار کودکان 
موثر دانست و گفت: پس از برگزاری این کارزار، آثار 
از  هنرمندان در دو حراجی فروش رفت که بخشی 
شد  داده  تخصیص  هنرمندان  به  آثار  فروش  عواید 
و بالغ بر ۹۰ میلیون تومان با هماهنگی سمن های 
فعال در حمایت از تحصیل، سالمتی و ...کودکان کار 
هزینه شد. وی افزود: یکی دیگر از اقدام های کارگروه 
مقابله با کار کودکان اهدای بن لباس در شب عید 
نوروز بود که توسط سمن های فعال اجتماعی در چند 
مرحله انجام شد تا کودکان محروم هم از لذت شب 

عید بهره مند شوند. 
رشیدی پنجمین برنامه کارگروه مقابله با کار کودکان 
را ثبت نام تحصیلی دانش آموزان محروم از تحصیل 

بازماندگان  برنامه  این  در  داشت:  اظهار  و  برشمرد 
اصفهان  کار شهر  میان جامعه کودکان  از  تحصیل 
شدند؛  شناسایی  مربوطه  فعال  سمن های  توسط  و 
و  آموزش  مدیرکل  با  متمادی  جلسات  برگزاری  با 
اداره کل  ابتدایی  پرورش، معاون پرورشی و معاون 
قرار  کل  اداره  آن  اختیار  در  آموزان  دانش  لیست 
گرفت و طی یک پروسه سه ماهه مسائل مربوط به 
ثبت نام، بیمه تحصیلی، کتب درسی مربوطه با هم 
بررسی  مورد  اجرایی  و دستگاه های  افزایی سمن ها 
قرار گرفت. وی اشاره ای هم به طراحی سامانه نرم 
افزاری شناسایی کودکان کار داشت و گفت: طراحی 
و ساخت این نرم افزار با عنوان سامانه هماهنگی و 
استعالم کودکان آسیب دیده اجتماعی اصفهان باعث 
می شود که موسسات عضو کارگروه با ورود اطالعات 
افراد  وضعیت  از  آنها  همرسانی  و  خود  مددجویان 

همپوشانی های  و  پوشش  تحت 
و  شوند  مطلع  احتمالی 

خدمات متمرکز و بهتری 
به  یکدیگر  مشارکت  با 
دهند.  ارائه  مددجویان 
معاون اجتماعی سازمان 

با  اصفهان  و ورزشی شهرداری  اجتماعی  فرهنگی، 
ابراز  فیروزه  گرافیکی  و  هنری  مجموعه  به  اشاره 
ارتقای  و  بهبود  جهت  راهکار  مهم ترین  داشت: 
سطح  افزایش  شهروندان  اجتماعی  سالمت  سطح 
سالمت  سواد  سطح  ارتقای  و  عمومی  آگاهی های 
جامعه است که این مجموعه شامل بروشور، موشن 
و 6  باید   6 مجموعه  این  در  و  است  اینفوگرافی  و 
نباید در خصوص مواجهه با کودکان کار آموزش داده 
رونمایی خواهد  نزدیک  بسیار  آینده  در  می شود که 

شد. 
با  مقابله  هفته  مناسبت  به  شهری  تبلیغات  به  وی 
کار کودکان در شهر اشاره و تصریح کرد: در سال 
گذشته در چندین نوبت تبلیغات شهری به موضوع 
کار کودکان پرداخت و این تبلیغات در اماکن پرتردد 
شهری نصب شد. رشیدی به توزیع اقالم بهداشتی 
پیشگیری از کرونا در ۴ مرحله گفت: اقالم بهداشتی 
ضدعفونی  محلول های  مانند  متنوع  و  متعدد 
و  بهداشتی  ماسک  سطوح،  و  دست  کننده 
با مشارکت  پارچه ای، دستکش بهداشتی 
در  شهر  اجتماعی  فعال  سمن های 
از  کار  کودکان  بین  حاشیه ای  محالت 

هفته اول اسفند ۹۸ توزیع شد. 
شهر  تخلفات  از  پیشگیری  پرسنل  آموزش  به  وی 
هم اشاره ای کرد و افزود: جلسه آموزشی و کارگاهی 
شد  برگزار  حوزه  این  در  فعال  سمن های  توسط 
سطح  در  کار  کودکان  با  برخورد  در  پرسنل  این  تا 
شهر آموزش دیده و با حقوق کودکان کار آشنا شوند. 
معاون اجتماعی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
غرفه های  برپایی  به  اشاره  با  اصفهان  شهرداری 
آموزش شهروندان گفت: در سال گذشته سعی شد 
در برنامه های شهری در چهارباغ، باغ غدیر و ناژوان 
گریزی به کار کودکان زده شود و با سمن های عضو 
کارگروه در اماکن پرتردد شهری میزان آگاهی جامعه 

در برخورد با کار کودکان افزایش یابد. 
مندی  دغدغه  در  رسانه ها  ظرفیت  به  اشاره  با  وی 
مانور چهارراه  کار کودکان گفت:  به   نسبت  جامعه 
داوطلبان  و  فعال  سمن های  مشارکت  با  مهربانی 
شهر  پرتردد  و  مهم  چهارراه  چند  در  جو  مشارکت 
بروشورهای  و  گل  اهدای  با  و  شد  برگزار  اصفهان 
آموزشی به صورت خالصه نحوه تعامل با کودکان 

کار به شهروندان آموزش داده شد.
رشیدی به تبلیغات مجازی با هشتگ مقابله با کار 
نشست  برگزاری  گفت:  و  کرد  اشاره  هم  کودک 
تخصصی با حضور سمن ها و متخصصان و ساخت 
رایگان  بلیت  اعطای  و  کارگران«  نام  »با  مستند 
دیگر  از  کودک  فیلم  جشنواره  در  کار  کودکان  به 
با کار کودکان در سال  مقابله  فعالیت های کارگروه 

گذشته بود. 
کار  با  مقابله  کارگروه  تالش  تمام  کرد:  تاکید  وی 
کودکان افزایش حساسیت جامعه نسبت به آسیب های 
اجتماعی آشکار و نهان این بخش از جمعیت شهری 
است که با مشارکت سمن ها و تشکل های مردم نهاد 
اجتماعی و محیط زیست  و در راس آن کمیسیون 

شورای اسالمی شهر اصفهان شکل گرفت.

مدیر منطقه 6 شهرداری اصفهان خبر داد؛

93 روز تا افتتاح تاالر اجتماعات گلستان شهدا

معاون شهرداری مطرح کرد؛

17 گام مهم برای تغییر نگاه به کار کودک در اصفهان

آئین معارفه معاونت دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه 
نهاد  دفتر  مسئول  حضور  با  )خوراسگان(  اصفهان  واحد  اسالمی  آزاد 
مسئول  اصفهان،  استان  دانشگاه های  در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های آزاد استان اصفهان و 

رییس دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان برگزار شد. 
به گزارش جام جم در ابتدای این جلسه پیام نجفی رییس دانشگاه آزاد 
حجت االسالم  شایسته  انتصاب  تبریک  ضمن  اصفهان  استان  اسالمی 
آزاد  دانشگاه  در  نهاد  معاونت  سرپرستی  به سمت  قیصریان  محمدعلی 
اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان(، گفت: نقش نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه ها نقشی راهبردی و کلیدی برای هدایت و راهنمایی 
اساتید و امیدبخشی به دانشجویان است. نجفی با اشاره به سیاست های 
کالن دانشگاه آزاد اسالمی در راستای نگاه حل المسائلی به مشکالت 
جامعه، اظهار کرد: مشارکت های فکری دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری، با مجموعه دانشگاه آزاد اسالمی برای پیشرفت و سازندگی بوده 
این همفکری و  استان اصفهان  آزاد اسالمی  و خوشبختانه در دانشگاه 
اندازی  راه  با  الهی  تعامل سازنده همواره وجود داشته و به حول و قوه 
دفتر معاونت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد اصفهان )خوراسگان(، بتوانیم شاهد تقویت فعالیت های توامان هر 
زاده،  مرتضی خوشنویس  االسالم  ادامه، حجت  در  باشیم.  دو مجموعه 
مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان 
اصفهان ضمن تسلیت ایام پیش رو در آستانه شهادت امام صادق )علیه 
السالم(، گفت: امروزه در دانشگاه های دنیا با یک نگاه کلی می توان دید 
که در بعضی از این مراکز آموزشی در زمینه های مختلف پیشرفت های 
چشمگیری وجود داشته است و برای بررسی این پیشرفت ها، رتبه بندی 

و نظام ارزیابی خاصی وجود دارد، اما باید دید آیا نظام ارزیابی دانشگاه ها 
با نظام ارزشی اسالمی که پیشرفت در همه ابعاد از جمله بعد انسانی و 
معنوی فرد و دانشگاه هاست نیز همخوانی دارد یا خیر؟ وی افزود: ترکیب 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها پس از انقالب ایجاد شد 
و در دوره رهبری امام خامنه ای رشد چشمگیری داشته است و انتظاری 
و  دانشگاهی  مدیریت  کنار  در  است که  این  این دستگاه می رود  از  که 
سایر دستگاه های اجرایی، تسهیل کننده و یاریگر در جهت دستیابی به 
اهداف انقالب و نظام مقدس جمهوری اسالمی باشد.  همچنین حجت 
رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  مسئول  حیدری،  عباسعلی  االسالم 
دانشگاه  گفت:  نشست  این  در  نیز  استان  اسالمی  آزاد  دانشگاه های  در 

آزاد اسالمی مولود انقالب اسالمی است و تقویت دانشگاه آزاد اسالمی 
تقویت آموزش عالی انقالب اسالمی است و امروز بحمداهلل شاهد تعامل 
و همفکری و همکاری سازنده و بسیار خوبی میان مجموعه نهاد رهبری 

و مدیریت دانشگاه آزاد اسالمی وجود دارد. 
وی افزود: بر اساس نتایج حاصله و تعامالت مجموعه نهاد و دانشگاه آزاد 
اسالمی و با تعریف شاخص های برجسته برای هر دو مجموعه، به این 
جمع بندی رسیدیم که در دانشگاه هایی که بالغ بر ۵ هزار دانشجو داشته 
در  و  باشد  داشته  فعالیت  و  دانشگاه حضور  آن  در  نهاد  معاونت  باشند، 
این استان، سه واحد دانشگاهی؛ اصفهان)خوراسگان(، نجف آباد و خمینی 

شهر، دفاتر معاونت  نهاد رهبری راه اندازی شده است. 
حیدری تصریح کرد: راهبری فکری و فرهنگی در مجموعه های آموزش 
عالی کشور و استفاده از تمام ظرفیت های فرهنگی و اجتماعی، رشد بینش 
سیاسی و تحلیلی در محیط دانشگاهی که همواره مورد تاکید مقام معظم 
رهبری است، حاکمیت بخشیدن به ارزش های اسالمی در سطوح علمی و 
اجرایی، مقابله با افکار منحرف سیاسی و فرهنگی و تقویت ارتباط حوزه با 
دانشگاه از رسالت های دفتر نهاد رهبری است که امروز با راه اندازی دفتر 
معاونت نهاد در واحد اصفهان و انتصاب حجت االسالم قیصریان انتظار 
داریم که عالوه بر تقویت و دستیابی به این خواسته ها، در حوزه تولید علم 

و دانش و فناوری به یک شتاب چشمگیر برسیم.
وی بیان کرد: خوشبختانه مجموعه آموزش دانشگاه آزاد اسالمی استان 
اصفهان تالش چشمگیری در آموزش مجازی در ایام شیوع کرونا داشته و 
تحول بزرگی که با تالش همکاران در مجازی نمودن کالس ها و جلسات 
فرهنگی  جلسات  در  هم  خیلی خوب  رونق  باعث  است،  گرفته  صورت 

استان و هم در واحدهای دانشگاهی شده است. 

با حضور سرپرست استان صورت گرفت؛

معارفه معاون دفتر نهاد رهبری در دانشگاه آزاد اسالمی 

نفیسه راهداری

خبرنگار

یادداشت

مریم پرند

فعال در حوزه 
ورزشی بانوان
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در محفل دوستان به جز یاد تو نیست
    افسوس که عمر در بطالت بگذشت
    افسوس که ایام جوانی بگذشت  

امام خمینی )ره(   جز هستِی دوست در جهان نتوان یافت

صاحب امتیاز :           
 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

سرپرست استان اصفهان: هاجر مقضی     
         

تحریریه شهرستانها:            021-44233511
 دفتر سرپرستی استان اصفهان:

031 -36637500 

 یکشنبه  اول تیر 1399   شماره 5685

 مدیران اجرایی دو شهر خواهرخوانده اصفهان و سن پترزبورگ 
خود  تجربیات  آخرین  ویدئوکنفرانسی،  نشستی  برگزاری  با 
در زمینه مقابله با کرونا در حوزه های بهداشتی، حمل و نقل 
عمومی و سالمت روان و نحوه مراقبت از بیماران را به اشتراک 

گذاشتند.
به گزارش جام جم به نقل از اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری 
اصفهان، برای اولین بار در بین شهرهای ایران، شهر اصفهان 
با سن پترزبورگ به عنوان یکی از خواهرخوانده های خود از 
مشترک  نشستی  برگزاری  به  اقدام  ویدئوکنفرانس  طریق 
میان کارشناسان و مدیران شهری، بهداشتی و اجتماعی شهر 
اصفهان و سن پترزبورگ برای تبادل تجربیات و اطالعات در 

زمینه اقدامات مقابله ای در برابر کرونا کرد.
در این نشست مشترک که بیش از ٢ ساعت به طول انجامید، 
ایمان حجتی، مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
دشمن  یک  با  مقابله  برای  ما  همراهی  کرد:  اظهار  اصفهان 
ارزش ٢ شهر اصفهان  اهمیت است و مهم ترین  با  مشترک 
و سن پترزبورگ دوستی و روابط فرهنگی دو شهر است که در 
این روزها نمایان می شود. وی ادامه داد: شهرها با شیوع کرونا با 
یک مسئله جدید و مشترک مواجه شدند و طبیعی است استفاده 
از تجربیات در چنین زمان هایی واجد ارزش ویژه و تبادل آن 
ارزشمند است. به همین منظور شهرداری اصفهان و امور بین 
فعالیت  فضا مشغول  این  در  آغازین  روزهای  از همان  الملل 
اصفهان  الملل شهرداری  بین  امور  و  ارتباطات  مدیرکل  شد. 
 افزود: در پی نامه نگاری بین مدیران ٢ شهر اصفهان و استاندار 
سن پترزبورگ و مدیران ارشد این شهر بحث تبادل تجربیات با 
قالب این نشست مطرح شد که برای اولین بار است در سطوح 
مدیران اجرایی نشستی آنالین بین دو شهر برگزار می شود و در 

خصوص جزئیات موضوعات بحث می شود.
وی افزود: اداره کل ارتباطات و امور بین الملل در ادامه این روند 
اقداماتی را در این راستا انجام خواهد داد و از جمله با انجمن 
اینتا )توسعه شهری( و دیگر شهرهای خواهرخوانده اصفهان 

نشست های مشترک برگزار می شود.
گسترش چشم انداز روابط اصفهان و سن پترزبورگ 

با برگزاری نشست های مشترک 
سرکنسول  بورمیستروف،  بوریس  نشست،  این  ادامه  در 
فدراسیون روسیه در شهر اصفهان اظهار کرد: مدیران ٢ شهر 
اصفهان و سن پترزبورگ ایده برگزاری چنین نشستی را مطرح 
در سال  که  برای ٢ کشور دوست  این شرایط  در  که  کردند 
 ٢۰ خواهرخواندگی  روابط  پترزبورگ  سن  و  اصفهان  گذشته 

ساله خود را جشن گرفتند، بسیار موثر و بموقع بود.
وی افزود: انگیزه دو کشور در این زمان سخت بسیار مناسب 

است و این نشست کار مهمی است که به ما فرصت می دهد 
حوزه  در  روابط  چشم انداز  و  ظرفیت  افزایش  مورد  در  بیشتر 
پزشکی گفت و گو و تعامل کنیم. بورمیستروف افزود: کشور 
روسیه در جریان مقابله ایران با همه گیری کرونا تجهیزاتی را 

برای تولید ماسک در اختیار این کشور قرار داد.
دو  همکاری های  چارچوب  در  امیدواریم  کرد:  تاکید  وی 

شهر اصفهان و سن پترزبورگ بتوانیم نقشه راه همکاری در 
حوزه های مختلف را تدوین و اجرا کنیم.

کرد:  اظهار  اصفهان  شهر  در  روسیه  فدراسیون  سرکنسول 
امیدوارم با این نشست ها، روابط بین ما و اصفهان در حوزه های 

فرهنگی، علوم انسانی، اقتصادی و تجاری افزایش یابد.
برای  اصفهان  محله   ٢٢0 در  سازی  شبکه 

آمادگی در پساکرونا
شهر  شورای  اجتماعی  کمیسیون  رئیس  محمدی،  کوروش 
اصفهان هم در این دیدار ویدئوکنفرانسی افزود: ملت های دنیا 
در هنگام بحران، انسانیت خود را نشان می دهند و همگی زیر 

پرچم عشق، عدالت و مهربانی قرار می گیرند.
وی ادامه داد: بحران جهانی کرونا همه ملت ها را به هم نزدیک 
از این هم  کرد هرچند شهر اصفهان و سن پترزبورگ پیش 

فاصله زیادی از یکدیگر نداشتند.
محمدی با اشاره به این که ارتباط این دو شهر سابقه دیرینه 
دارد و امروز با یک بحران جهانی گرد هم آمده ایم تا با مدیران 
پزشکی و شهری ارتباط برقرار کنیم، افزود: حضور سرکنسول 
در  خارجه  امور  وزارت  نمایندگی  و  اصفهان  شهر  در  روسیه 
اصفهان در این نشست نشان دهنده رابطه عمیق دو شهر است. 
پایان  هنوز  کرونا  پاندومی  این که  به  توجه  با  کرد:  بیان  وی 
نیافته است تمایل داریم با طرف روسی خود در باب مقابله با 
کرونا ارتباط داشته باشیم و تجارب خود را منعکس کنیم. رئیس 
کمیسیون اجتماعی شورای شهر اصفهان افزود: اصفهان در دو 

ماه گذشته در وضعیت پرخطر و قرمز قرار داشت، اما اکنون با 
برخی  اجرای  و  از سوی مردم  بهداشتی  پروتکل های  رعایت 
اقدامات در حوزه مدیریت شهری و پزشکی، از این مرحله و اوج 
بیماری عبور کرده ایم. وی با اشاره به اقدامات اجتماعی برای 
حمایت از اقشار آسیب پذیر در شهر دو میلیون نفری اصفهان 
در زمان بروز کرونا، اظهار کرد: این اقدام از سوی شهرداری 
اصفهان انجام شد.  محمدی ارائه مشاوره تلفنی رایگان به همه 
شهروندان در استان اصفهان را از دیگر اقدامات برای حمایت 
از سالمت روانی مردم در زمان شیوع کرونا عنوان کرد و گفت: 
این مشاوره از سوی مشاوران داوطلب و برای پاسخگویی به 

سواالت مردم و ارائه خدمت به آنها صورت می گیرد.
وی از شبکه سازی در ٢٢۰ محله شهر اصفهان برای آمادگی 
آوری اطالعات  افزود: جمع  و  داد  برای دوران پساکرونا خبر 
مورد نیاز در این خصوص آغاز شده است و اختالالتی را که 
بعد از شیوع کرونا ممکن است با آن مواجه باشیم شناسایی 

کرده ایم.
نشست  برگزاری  برای  اصفهان  *آمادگی 
پساکرونایی با سن پترزبورگ در حوزه گردشگری 

و  حقوقی  اقتصادی،  کمیسیون  رئیس  ملت،  نصیر  همچنین، 
گردشگری شورای شهر اصفهان در مورد وضعیت حمل و نقل 
عمومی در شهر اصفهان در زمان شیوع کرونا گفت: در این 
شرایط همه بخش های حمل و نقلی شهر اصفهان از سوی 
به  آموزش  از جمله ضدعفونی و  اقدامات متناسب  شهرداری 

مردم و رانندگان ناوگان ها را آغاز کردند.
وی ادامه داد: نخستین اقدام آموزش برای رعایت پروتکل های 
بهداشتی در زمان استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی بود 
 که در این راستا ظرفیت مسافرگیری تاکسی ها برای افزایش

 فاصله گذاری اجتماعی کاهش یافت.
ملت با اشاره به این که در این زمان تردد خطوط اتوبوسرانی 
اصفهان تا ۸۰ درصد کاهش یافت و شهروندان به استفاده از 
خودروهای شخصی با حذف محدودیت های ترافیکی تشویق 
شدند، گفت: بعد از کاهش نرخ رشد ویروس تالش کردیم در 
برخی خطوط اتوبوسرانی که ممکن است ازدحام جمعیت داشته 

باشد تعداد ناوگان را افزایش دهیم.
وی به ضدعفونی متروی اصفهان در روزهای نخست شیوع 
کرونا اشاره و اظهار کرد: بعد از شدت گرفتن بیماری تصمیم به 

تعطیلی متروی شهر گرفته شد.

و  اصفهـان  روابـط  راه  نقشـه  شـدن  آمـاده 
سـن پترزبـورگ در قالـب 15 موضوع مشـترک بین 

٢ شهر
رئیس کمیسیون اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای شهر 
و  اصفهان  روابط  راه  نقشه  آماده شدن  از  همچنین  اصفهان 
سن پترزبورگ در قالب ١۵ موضوع مشترک بین دو شهر خبر 
داد و گفت: آمادگی داریم برای تبادل تجربه و ایده در زمینه 

گردشگری بعد از کرونا هم نشست هایی را به صورت آنالین 
برگزار کنیم. در ادامه دکتر شیری، نماینده دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان در مورد اقدامات پزشکی برای مقابله با ویروس کرونا 
شهر  در  کرونا  موضوع  که  روزهایی  نخستین  از  کرد:  اظهار 
اصفهان شناسایی شد به وسیله قوانینی که از سوی ستاد ملی 
مقابله با کرونا در ایران وضع شد، فاصله گذاری فیزیکی بخوبی 
در کشور اجرایی شد. وی ادامه داد: بعد از سیر نزولی بیماری 
هنوز  و  رعایت می شود  مردم  توسط  اجتماعی  گذاری  فاصله 
 در مکان هایی که محل تجمع مردم است، اجتماعی صورت 
نمی گیرد. شیری با بیان این که ما مشکل حادی در شهر اصفهان 
برای مقابله با کرونا نداریم، گفت: بخشی از مشکالت ما به عدم 
رعایت پروتکل های بهداشتی از سوی تعداد محدودی از مردم 

بازمی گردد.
 )PHC( وی با اشاره به این که سیستم ارائه دهنده خدمات اولیه
افرادی  کرد:  تصریح  می کند،  اطالع رسانی  مردم  به  مرتب 

و  اولیه، فشار خون، سالمندان  ایمنی  بیماران نقص  همچون 
افرادی که کورتون مصرف می کنند، دارای عامل خطر بیماری 
شناخته شده اند  که برای حفاظت از آنها اطالع رسانی با استفاده 

از تماس تلفنی صورت می گیرد.
بهداشت روانی شهروندان روسی در زمان کرونا

در این نشست، آرتم گورکین، نماینده وزارت بهداشت روسیه 
تحقیقات  انجام  کرونا  زمان شیوع  در  این که  به  اشاره  با  هم 
مختلف در دستور کار ما قرار گرفت، افزود: ما در روسیه دارای 
مرکز  این  توسط  که  بهداشتی هستیم  پیشگیری  ویژه  مرکز 
موارد مختلف بهداشتی در زمان پاندومی ها منتشر می شود. وی 
رسانی  اطالع  برای  مختلف  پوستر های  از  استفاده  داد:  ادامه 
مردم از دیگر اقدامات ما برای آگاهی و آموزش به مردم روسیه 
بود.  همچنین متخصصان پزشکی روس با حضور در رسانه های 
مختلف از جمله تلویزیون آموزش های الزم را به مردم ارائه 
می دادند. گورکین افزود: در روسیه ستادی مشترک با حضور 
اطالع  که  دادیم  تشکیل  دستگاه ها  سایر  و  بهداشت  وزارت 
رسانی به مردم از طریق این ستاد عالوه بر این که از سوی 
وزارت بهداشت انجام می شود از طریق شهرداری ها هم صورت 
می گیرد. وی به ارسال پیامک های هشدار برای شهروندان به 
عنوان یکی دیگر از اقدامات روس ها برای مقابله با کرونا اشاره 
کرد و افزود: تلفن ١١٢ در کشور روسیه برای مواقع اضطراری 
پیش بینی شده است، همچنین در زمان شیوع کرونا عالوه 
بر این خطوطی برای حمایت های اجتماعی از مردم راه اندازی 
کردیم. نماینده وزارت بهداشت روسیه افزود: اطالع رسانی به 
مردم برای حفاظت از سالمت روان آنها هم به دو روش صورت 
می گرفت؛ نخست افرادی که دارای سالمت روان هستند و از 
طریق مشاوران آموزش دریافت می کردند و مرکز کمک های 

مردمی در کشور در این راستا گسترده تر شده بود.
وی افزود: ۴۰۰ نفر از روانشناسان، پزشکان و متخصصان در 

این مرکز به مردم خدمات دهی می کنند. 
اختالالت  دارای  که  افرادی  به  کرد: کمک  تصریح  گورکین 
شده  کرونا  دچار  هم  ویروس  شیوع  زمان  در  و  بودند  روانی 
چنین  به  روانی  بیمارستان های  اختصاص  طریق  از  بودند، 
عنوان  به  فارسی  نشست،  این  ادامه  در  شد.  اجرایی  افرادی 
نماینده دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در خصوص وضعیت 
بیماران بستری و سرپایی کرونا در اصفهان نیز توضیحاتی را 

مطرح کرد.
80 درصد اصفهانی ها غربالگری کرونا شده اند 

وی با اشاره به این که در شهرستان اصفهان چندین بیمارستان 
به درمان بیماران کرونایی و در هر شهرستان استان اصفهان نیز 
یک بیمارستان به این موضوع اختصاص داده شد، اظهار کرد: 
مراقبت از بیماران توسط کادر درمان صورت می گرفت و حضور 

افراد متفرقه و همراه بیمار در بیمارستان ممنوع بود.
فارسی افزود: اطالعات بیماران بستری از طریق سامانه سیب 
ارسال  بیمار  سکونت  محل  بهداشت  شبکه  مراقبان  برای 
می شود و مراقب سالمت طی تماس با سایر افراد خانواده بیمار 
در خصوص عالئم بیماری به خانواده آموزش های الزم را ارائه 
تست  بستری  موارد  همه  از  این که  به  اشاره  با  وی  می دهد. 
تا ٢۰  نتیجه ظرف ١٢  و  دریافت می شود   PCR تشخیص 
ساعت برای بیمارستان ارسال می شود، گفت: به طور همزمان 
محل  بهداشت  شبکه  برای  بیماری  مثبت  موارد  اطالعات 
مراجعه  بیمار  منزل  به  بهداشتی  تیم  و  ارسال  بیمار  سکونت 

کرده و آموزش الزم و اقدامات ضدعفونی را انجام می دهد.
نماینده دانشگاه علوم پزشکی اصفهان افزود: تا کنون ٧۵ تا ۸۰ 

درصد جمعیت استان اصفهان غربالگری کرونا شده اند .
گلگا کرولوا، نماینده کمیته روابط خارجی سن پترزبورگ نیز 
با اشاره به این که با شیوع کرونا جداسازی اجباری شهروندانی 
که در ماه ژانویه از چین به روسیه وارد شده بودند انجام شد، 
اظهار کرد: همچنین برای مسافرانی که وارد کشور می شدند 
قرنطینه  مکان  اگر  و  می گرفت  صورت  روزه   ١۴ جداسازی 

خانگی را نداشتند در استراحتگاه هایی که برای آنها آماده سازی 
شده بود، اقامت می کردند. وی افزود: یکی از مشکالت ما در 
از  اقدام  این  که  بود  سالمند  افراد  به  غذا  رساندن  زمان،  این 
سوی داوطلبان برای حمایت اجتماعی صورت گرفت و غذا و 
محلول های ضدعفونی و ماسک در اختیار این افراد قرار داده 
شد. در خصوص مراقبت از سالمت روان شهروندان اصفهانی 
در زمان شیوع کرونا هم پرستو گلشیری دیگر نماینده دانشگاه 
علوم پزشکی در این نشست، اظهار کرد: مراقبت از سالمت 
درمان  و  بهداشت  وزارت  سیستم  طریق  از  شهروندان  روان 
صورت می گیرد و ما مراقبان سالمتی داریم که در تمام نقاط 
کشور مستقر هستند.  وی افزود: این مراقبان وظیفه غربالگری 
افراد از طریق پرسشنامه های معتبر را نیز بر عهده دارند که بعد 

از مشخص شدن بیماران روانی، به پزشک معرفی می شوند.

برگزیدگان هفدهمین جایزه ملی تعالی سازمانی سال ١٣۹۸ در همایش تعالی 
سازمانی سازمان مدیریت صنعتی معرفی شده و با اهدای تندیس و لوح تقدیر 

از آن ها تجلیل شد. 
ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، در  اداره  از  به نقل  به گزارش جام جم 
خدمات  بخش  در  مدیریت صنعتی  سازمان  چهارستاره  تقدیرنامه  مراسم  این 
عمومی به شهرداری اصفهان اعطا شد و علیرضا صادقیان، معاون برنامه ریزی 
و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان این جایزه را به نمایندگی از شهردار 

اصفهان دریافت کرد.
معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیأت عامل سازمان گسترش و 
نوسازی صنایع ایران )ایدرو( در این مراسم گفت: گرچه کشور از نظر اقتصادی 
در شرایط سختی به سر می برد، اما می توانیم با تکیه بر توان داخل و تولید و 

ارتقای فرهنگ اقتصادی جامعه از این شرایط خارج شویم.  
در سازمان  تعالی سازمانی که  مراسم هفدهمین همایش  در  ترک  بیات  امیر 
مدیریت صنعتی برگزار شد، افزود: روند حرکت اقتصاد جهانی به سوی تعالی 

سازمانی و استفاده از فضا های دیجیتال است که از ویژگی های آن می توان به 
استفاده از فضا های دیجیتال، کاهش هزینه ها و افزایش مشتری و البته کسب 
و کارها اشاره کرد.  وی افزود: باید اکوسیستم اقتصادی کشور نیز به این سو 
حرکت کند و قدرت اقتصادی کشور از محل ارتقای فرهنگ اقتصادی و ارزش 
شناخته شدن تولیدات داخلی افزایش یابد چراکه این قدرت اقتصادی منجر به 

ارتقای قدرت نظامی و سایر مولفه های قدرت نیز خواهد شد.
با ورود  تعالی سازمانی در بخش خدمات،  * ترسیم چشم انداز 

شهرداری اصفهان به عنوان اولین شهرداری 
در  نیز  صنعتی  مدیریت  سازمان  سازمانی  تعالی  مرکز  سابق  مدیر  شجاعی، 
هفدهمین همایش تعالی سازمانی در مرکز همایش های مدیریت صنعتی کشور 
گفت: چشم انداز تعالی سازمان ها در بخش خدمات با تمرکز بر حوزه شهرداری 
همراه با ارائه تجربه بود و شهرداری اصفهان با ورود خود به این ارزیابی برای 
مدیریت  سازمان  داد:  ادامه  وی  کرد.  کمک  بسیار  زمینه  این  در  بار،  اولین 
صنعتی مصمم به توسعه ظرفیت مدیریت و بهسازی تحول و تعالی سازمان 
از اهداف این  است. آموزش و تبادل تجربیات و اجرای پروژه های توسعه ای 
مدل  یک  با  بلکه  یکدیگر  با  نه  را  بنگاه ها  تعالی  ملی  جایزه  است.  سازمان 
مقایسه می کند، یک مدل جامع نیز سازمان ها را ارزیابی می کند و فضای تبادل 

تجریبات را دارد.  
وی اظهار داشت: جایزه تعالی معتبرترین و قدیمی ترین جایزه است که مجوز 
خود را از سازمان ملی بهره وری اخذ کرده و طبق زمانبندی فرآیندها و اقدامات 
الزم برای هفدهمین همایش تعالی سازمانی انجام شده است. اکنون در حال 
آماده سازی برای مدل ١۴۰۰ هستیم که تا پایان سال از آن رونمایی می شود. 

تعالی در سازمان های  با موضوع مهندسی  تعالی سازمانی  هفدهمین همایش 
ایرانی قرار بود اسفند سال گذشته برگزار شود که به دلیل شیوع بیماری کرونا، 

با رعایت شیوه نامه های بهداشتی برگزار شد.
گفتنی است؛ در چارچوب تعالی سازمانی، بیش از ٢۰۰ ارزیاب در طول سال 

بنگاه های  و  سازمان ها  و  اجرایی  دستگاه های  عملکرد  بررسی  به  گذشته 
و  تقدیر  لوح  اهدای  با  برتر  دستگاه های  نهایت،  در  که  پرداختند  اقتصادی 

تندیس، مورد قدردانی و تجلیل قرار گرفتند. 

کسب تقدیرنامه چهارستاره جایزه ملی تعالی سازمانی توسط شهرداری؛ 

شهرداری اصفهان رتبه اول در حوزه ارزیابی تعالی سازمانی

از طریق ویدئو کنفرانس مطرح شد؛

تجربیات مدیران اجرایی اصفهان و سنت پترزبورگ درباره کرونا


