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شهردار اصفهان عنوان کرد:
افتخار به 4 سال محرومیت زدایی  در مناطق کم برخوردار

3

همگام با پیشرفت کشورهای دنیا :
 

رکوردزنی فوالد مبارکه در تولید تختال
 

شوراهای حل اختالف 
بهترین عملکرد را 

داشته است

کارخانه تولید مقوای 
ایندربرد در زواره 

اردستان را  افتتاح کرد

ضایعات الکترونیکی ربات 
می شود

 اعالم همکاری بانک 
صادرات  با ذوب آهن

نمایش رنج و گنج تولید 
گروه نمایش رادیو 

اصفهان

با حضور مدیر عامل و جمعی از 
مسئوالن صورت گرفت؛
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بیشتر بخوانید
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قالیباف؛ 

رئیس اداره فرهنگی 
اجتماعی شهرداری منطقه 9 

اصفهان خبر داد:

رئیس کل دادگستری استان: 

فعالیت شرکت فعالیت شرکت 
 پاالیش نفت اصفهان پاالیش نفت اصفهان

 در حوزه کاهش  در حوزه کاهش 
مصرف آب مصرف آب 

خ 1400/4/5  و به دلیل حاصل نشدن حد نصاب   با عنایت به رسمیت نیافتن جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول مور
سهام قانونی و عدم تصمیم گیری الزم از کلیه سهامداران دعوت به عمل می آید که در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه 
خ 1400/04/26 راس ساعت 9 صبح در محل اداره کل منابع طبیعی انسانی استان واقع در خیابان هزار جریب  که روز شنبه مور

تشکیل می گردد شرکت نمایید.
الف: دستور کار جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

 1- استماع گزارش هیات مدیره و بازرسی قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1399/12/29
 2- تصمیم گیری درباره تصویب صورت های مالی و تصمیم گیری در خصوص سود و زیان سال مالی و تعیین خط مشی شرکت

 3- انتخاب اعضاء هیات مدیره و بازرس اصلی و علی البدل
 4- تعیین حق جلسه اعضا هیات مدیره شرکت  و بازرسی شرکت

ج آگهی  5- انتخاب روزنامه جهت در
 6- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

شرکت خدماتی کشاورزی بلبالب مهردشت سهامی خاص
به شماره ثبت 37275

هیات مدیره شرکت خدماتی کشاورزی بلبالب مهردشت

گهی دعوت نوبت دوم آ

هفتم  تروریستی  حــادثــه  ســالــروز  مناسبت  بــه 
تیرماه، نمایشگاه "علی معتمد کیست؟ در خانه 
گذاشته  نمایش  بــه  اصــفــهــان   بهشتی  شهید 

شد.
به مناسبت سالروز حادثه تروریستی هفتم تیر و 
شهادت 72 از یاران امام)ره( به همت شهرداری 
ــاع از "قــربــانــیــان حــادثــه  اصــفــهــان و انــجــمــن دفـ
چهلمین  مناسبت  به  نمایشگاهی  تروریستی" 
سالگرد فاجعه هفتم تیر سال 1360 با عنوان "علی 
آشنایی نسل جدید  معتمد کیست؟"به منظور 
خانه"شهید  در  تروریسی  فاجعه  ایــن  عامل  با 
نمایشگاه  ایــن  اســـت.در  شــده  بــرگــزار  بهشتی" 
مرتبط  المللی،اخبار  بین  روزنامه های  از  تابلو   25
المللی  بین  معتمد"،قوانین  "عــلــی  هــویــت  بــا 
تـــروریـــســـم در قــالــب  ــنــاهــنــدگــی،قــاعــده فــــرار  پ
پناهندگی به نمایش گذاشته شده است .زمان 
تیر  نهم  تــا  هفتم  از   نمایشگاه  ایــن  از  بــازدیــد 
دایر  بهشتی  شهید  خانه  در  عموم  بــرای  جــاری 
و  "قربانیان  انجمن  عضو  احمدی  داوود  است. 
نمایش  به  تابلوهای  جزئیات  تروریسم"درباره 

گذاشته شده، گفت:در این نمایشگاه  
و  بین المللی  روزنــامــه هــای  از  تابلو   25
با هویت "علی  نیز بخشی اخبار مرتبط 
بین المللی  قــوانــیــن  معتمد"،بخشی 
پــنــاهــنــدگــی،قــاعــده فـــرار تــروریــســم در 
گذاشته  نمایش  بــه  پناهندگی  قالب 
شده است. ی با اشاره به این که انجمن 

مردم  انجمن  یک  تروریسم"  "قربانیان  از  دفــاع 
نهاد با عنوان شهدا و جانبازان ترور است،اظهار 
را  کــار خــود  ایــن انجمن در ســال 1386  داشــت: 
سوی  از  مشورت  مقام  دارای  و  است  کرده  آغاز 
دنبال  بــه  کــه  ــت  اس ملل  بین المللی  ســازمــان 
ترور  احقاق حقوق داخلی و بین المللی قربانیان 
تروریستی"تاکید  انجمن"قربانیان  عضو  اســت. 
کــرد:خــواســتــه خــانــواده هــای شــهــدای تــرور بــرای 
روند دادرسی در هلند شکل گرفته تا به عنوان 
ذی نفعان و آسیب دیدگان تروریست و وظایف 
باره نمایشگاه  بپردازند. احمدی در  حقوق بشر 
جنایت  سیر  از  اطالعاتی  نمایشگاه  ایــن  گفت: 
ترویستی هفتم تیر و روند فرار و پناهندگی"علی 

که  مــی پــردازنــد   اروپــایــی  کشور های  در  معتمد" 
قواعد  و  قوانین  نمایشگاه  ایــن  از  بخشی  در 
کشور  به  وی  پناهندگی  استثنائات  و  پناهندگی 
ادامــه  وی  اســت.  شــده  داده  نمایش  نیز  هلند 
داد: باید پشت پرونده این جنایت شکل گرفته 
ــت هلند ایــن فــرد را اســتــرداد  و ایــن کــه چــرا دول

نکرده و پناه داده مشخص شود.
مختومه  هنوز  پرونده  این  کرد:  اضافه  احمدی 
عنوان  به  حادثه  این  قربانیان  خانواده  و  نشده 
دارنــد، دادگــاه سوابق و پشت  انتظار  ذی نفعان 
قربانیان توضیح  به خانواده های  را  آن  پرده های 
گذاشته  اختیار  در  فــرد  ایــن  تروریسی  سابقه  و 
شود تا یک اقدامی برای پیشگیری جنایت های 

متعدد دیگر باشد.

: به مناسبت سالروز حادثه تروریستی هفتم تیر

کیست؟  نمایشگاه "علی معتمد 
گذاشته شد در خانه شهید بهشتی به نمایش 

آیین نخستین شب شعر "زمزم رضوی" از سوی آبفای استان اصفهان و با حضور 
شاعرانی از سراسر کشور برگزار شد. 

این شب شعر با محوریت "آب و نفحات آسمانی"، "آب و سرگذشت اصفهان"، "آب 
آینده" و "آب و سالمتی" ، شامگاه  پنج شنبه سوم تیر به  و لطافت شعر"،  "آب و 
میزبانی شرکت آبفای استان اصفهان و با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
سازمان جهاد کشاورزی و بانک مسکن برگزار شد. در مدت فراخوان این جشنواره 
70 اثر از 46 شاعر به دبیرخانه ارسال شد که از میان آنها، از پنج اثر "برگزیده" و پنج اثر 
"قابل تقدیر" به تشخیص هیات داوران، تقدیر به عمل آمد.  مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب استان اصفهان در مراسم آغاز شب شعر زمزم رضوی گفت: راز ماندگاری 
تمدن ایرانی، غنای فرهنگی ملتی است که میراث دار ادبیات فاخر و شاعران خوش 
آموزه های دینی، عرفانی و اخالقی اندیشه های مردم  از  آوازه است که با بهره  گیری 
اقلیمی  شرایط  به  اشاره  با  امینی  هاشم  می کنند.   هدایت  مقصود  سرمنزل  به  را 

بد استان، کاهش میزان بارش و افزایش بی سابقه دمای هوا گفت: راهبرد آبفای 
استان اصفهان صرفه جویی در مصرف آب و تغییر رویکردهای رفتاری شهروندان 
است، پس تالش کردیم تا با معطوف ساختن توجه هنرمندان، ادیبان و شاعران به 
موضوع آب، از نگاه تیزبین و زبان گویای این عزیزان برای اصالح فرهنگ رفتاری مردم  
بهره ببریم. وی بابیان این که شاعران، سخنگویان زمان خویش اند، گفت:  برای 
اجرایی شدن برنامه از اصحاب شعر و ناقدان سخن برای بیان آگاهانه اشعار دعوت 
شد و خوشبختانه شاعران نیز با ارسال 70 اثر به دبیرخانه جشنواره  به دعوت ما 
پاسخ دادند. امینی با اشاره به  فکر و ایده برگزاری نخستین شب  شعر زمزم رضوی با 
تأسی از امام رئوف حضرت رضا )ع( و نام گذاری آن به نام "زمزم رضوی "  اظهار داشت:  
آب  در این جشنواره شاعران به وظیفه ملی و مسئولیت اجتماعی خود در قبال 
به نحو احسن عمل کردند.  حجت االسالم رمضانعلی معتمدی،مدیرکل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان اصفهان نیز در این مراسم با بیان این که شعر یکی از ابزارهای 
تأثیرگذار است که می توان با آن مفاهیم را منتقل کرد، گفت: استان اصفهان مهد 
شعر و ادب پارسی است و باید دستگاه های اجرایی از این ظرفیت عظیم برای انتقال 
مفاهیم به شهروندان استفاده کنند. وی در ادامه افزود: شاعران از متن جامعه اند و 
از این  رو کالم آن ها در بین مردم از جایگاه ویژه ای برخوردار است و باید از این ظرفیت 
این  در  است  گفتنی  کرد.  استفاده  شهروندان  به  مفاهیم  انتقال  و  هدایت  برای 
مراسم همچنین حجت االسالم اباذر بختیاری، مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در 
جهاد کشاورزی استان  اصفهان و حسن نوروزی، مدیر شعب بانک مسکن استان 
به عنوان حامیان جشنواره در سخنان جداگانه در خصوص اهمیت موضوع آب و 

مسئولیت اجتماعی مطالبی بیان کردند.

نخستین شب شعر "زمزم رضوی" از سوی آبفای استان اصفهان برگزار شد
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نمایش رنج و گنج به تهیه کنندگی ویکتوریا براری با هدف توجه به 
تولید  به  بر توجه  اخیر مبنی  شعار مقام معظم رهبری در سال های 

ملی تولید شده است.
به گزارش  جام جم، محتوای این نمایش مبنی بر این است که فردی 

به  دیگری  فرد  و  دارد  آفرینی  کار  ایجاد  قصد  تولیدی  واحد  ایجاد  با 
دنبال به دست آوردن پول بدون رنج و زحمت است و مصداق نابرده 

رنج گنج میسر نمی شود است.
کارگردان این نمایش  حسن جویره است، محسن کریمی، جهانگیر 

مسعود  و  زمانی  بینش   ، اسماعیلی  فرناز   ، سلیمی  نسیم   ، نکویی 
زنجانی بازیگران آن هستند. 

افکتور  هم  نصیریان  مسعود  آقای  و  صدابردار  خواه  ایزدی  هاجر 
نمایش رنج و گنج هستند.

چهار شنبه    9 تیر 1400   شماره 5975
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اقتصادیاقتصادی
نمایش رنج و گنج تولید گروه نمایش رادیو اصفهاناجتماعیاجتماعی

خبر

مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری اصفهان:

اقالم بهداشتی اهدایی از سوی 
فرایبورگ به اصفهان رسید

ارتباطات و امور بین الملل شهرداری  مدیر کل 
یورویی  هزار   50 محموله  دو  گفت:  اصفهان 
به  فرایبورگ  سوی  از  اهدایی  بهداشتی  اقالم 
قرار  و  به اصفهان رسیده  عنوان خواهرخوانده 
است در اختیار مراکز درمانی اصفهان قرار گیرد. 
به گزارش جام جم ایمان حجتی افزود: فرایبورگ 
یکی از خواهرخوانده های شهر اصفهان است. 
و  اصفهان  شهردار  کرونا  پاندمی  دوران  در 
به  آنالین  گفتگوی  طریق  از  شهر  این  شهردار 
زمینه های  بررسی  و  کرونایی  تجربیات  تبادل 

مشترک برای همکاری های بیشتر پرداختند. 
چندماه  گذشت  از  بعد  حاال  داد:  ادامه  وی 
کرونایی،  مراودات  و  تعامالت  گیری  شکل  از 
برای  اقالم بهداشتی  اهدای  به  اقدام  فرایبورگ 
کرده  اصفهان  شهر  درمانی  مراکز  در  استفاده 
اصفهان  شهرداری  سوی  از  اقالم  این  است. 
قرار  اصفهان  پزشکی  علوم  دانشگاه  اختیار  در 

خواهد گرفت.
اهدایی  محموله  دو  ارزش  کرد:  اعالم  حجتی 
یورو  هزار   50 اصفهان  به  فرایبورگ  سوی  از 
عدد  هزار  یک  شامل  اول  محموله  که  است 
عدد   10 بینی،  ماسک  عدد  هزار   ،N95 ماسک 
لباس  دست   300 و  الکترونیکی  ترمومتر 
شامل  دوم  محموله  و  بیمارستانی  ایزوله 
به  ویژه  مراقبت های  ونتیالتور  دستگاه  یک 
همراه وسایل جانبی،  38 هزار عدد دستکش 
یک  پالستیک(،  و  نیتریل  )التکس،  معاینه 
هزار  چهار  بیمارستانی،  لباس  کاور   465 و  هزار 
شیلد  مصرف،300  یکبار  روپوش  کاور   500 و 
مصرف،  یکبار  جراحی  گان   75 صورت،  محافظ 
محافظتی  عینک   200 جراحی،  کاله  هزار  هشت 
دستگاه   15 عمل،  اتاق  لباس  بیمارستانی،152 

پالس اکسیمتری است.
ترخیص  گمرک  از  اول  محموله  داد:  ادامه  وی   
گمرک  در  دوم  محموله  ترخیص  روند  و  شده 
با  امیدواریم  که  است  انجام  حال  در  اصفهان 
متولی،  دستگاه های  دیگر  و  گمرک  همکاری 
بیمارستان های  اختیار  در  زودتر  محموله  این 

اصفهان قرار گیرد.

مســئوالن  تعاملــی  نشســت 
ذوب آهــن اصفهــان و نماینــده 

لنجــان

اصفهان  آهن  ذوب  مسئوالن  تعاملی  جلسه 
رجایی  حسین  حضور  با  لنجان  شهرستان  و 
مجلس  در  شــهــرســتــان  ایـــن  ــردم  مـ نــمــایــنــده 
زاده مدیرعامل  شورای اسالمی، منصور یزدی 
مدیرعامل  حوزه  مدیر  اسفندمند  کــوروش  و 
تــعــامــالت مــنــطــقــه ای در دفــتــر مــدیــرعــامــل   و 

ذوب آهن برگزار شد. 
پیرامون  جلسه  ایــن  جــام جــم در  گـــزارش  بــه 
تعامل  و  لنجان  شهرستان  مختلف  مسائل 
موضوعاتی  جمله  از  اصــفــهــان  ــن  آه ذوب  بــا 
نیروهای  کارگیری  به  و  جــذب  نحوه  همچون 
محیطی،  زیست  اقــدامــات  شهرستان،  بومی 
فــعــالــیــت هــای مــشــتــرک عــمــرانــی، فــرهــنــگــی و 

...  بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
نماینده  پــیــگــیــری هــای  ــا  ب اســـت  ذکـــر  شــایــان 
از  ــای حــمــایــت  ــتـ راسـ لــنــجــان در  شــهــرســتــان 
و  منطقه  ورزشــی  قهرمانان  و  آفرینان  افتخار 
اصفهان  ــن  آه ذوب  مــدیــرعــامــل  مــوافــقــت  بــا 
شرکت،  ایــن  مدیره  هیات  تایید  همچنین  و 
فرزند  که  منطقه  ورزشــی  قهرمانان  شد  مقرر 
در  و  هستند  اصــفــهــان  آهـــن  ذوب  شاغلین 
ــایــی صــاحــب مـــدال  ــادیــن جــهــانــی و آســی مــی
ظرفیت  ــا  ب تــابــعــه  شــرکــت هــای  در  مــی شــونــد 

مشخص جذب گردند.

در   14 منطقه  در  عــمــرانــی  اقــدامــات  گــفــت:  اصــفــهــان  شــهــردار 
حافظه تاریخی مردم می ماند و این مردم شهادت می دهند که 
که معیار همه  انقالب عمرانی شهر اصفهان و عدالت فضایی 

حرکت های عمرانی شهرداری بود، محقق شد.
گــزارش  جام جم، قدرت اله نــوروزی در جلسه علنی شورای  به 
اظهار   14 منطقه  پــروژه هــای  تشریح  در  اصفهان  شهر  اسالمی 
دوران  که  اکنون  افتتاح«  یک  یکشنبه،  »هر  بــزرگ  کــاروان  کــرد: 
انگیزه  و  بیشتر  سرعت  بــا  ــده،  ش سپری  انتخاباتی  تبلیغات 
قوی تر کار خدمت رسانی را همچون چهار سال گذشته ادامه 

می دهد. 
قدردانی   14 منطقه  سابق  و  فعلی  شهرداران  از  داد:  ادامــه  وی 
آنچه که برای ایجاد تعادل در شهر تحت عنوان  می کنم چراکه 
محقق  شــهــرداران  این  همت  با  داشتیم،  آرزو  فضایی  عدالت 

شد.
انصافا   14 منطقه  سابق  مدیر  این که  بیان  با  اصفهان  شهردار 
حافظه  در  کارها  این  و  نــدارد  یاد  به  منطقه  تاریخ  که  کرد  کــاری 
تاریخی مردم می ماند، گفت: مردم منطقه 14 شهادت می دهند 
معیار  که  فضایی  عدالت  و  اصفهان  شهر  عمرانی  انقالب  که 

همه حرکت های عمرانی بود، محقق شد. 
احـــداث جــاده  ــرای  ب کــه در منطقه 14  اقــدامــاتــی  ــرد:  ک بیان  وی 
آسفالت  و  معابر  توسعه  و  ورزشــگــاه هــا  احـــداث  فــرزانــگــان، 
شده  مردمی  تقدیم  شد  انجام  حصه  مثل  تر  محروم  مناطق 
که استحقاق خدمت داشتند و این مایه افتخار است و ما به 
اصفهان  کمتربرخوردار  مناطق  در  زدایی  محرومیت  چهارسال 

افتخار می کنیم.
آرزو داریــم این خدمات تــداوم پیدا کند و مردم  نــوروزی افــزود: 
شوند؛  مند  بهره  شهری  امــکــانــات  از  پیش  از  بیش  بتوانند 
کمتر  مناطق  خصوص  در  که  شهر  اسالمی  ــورای  ش اعضای  از 
مجریان  سوی  از  مصوبات  و  کردند  تصویب  را  لوایح  برخوردار 

اجرا شد تا دغدغه ها کم شود نیز قدردانی می کنم.
*بدون اقدامات شهرداری، سرزندگی فضای سبز شهر از دست 

می رفت

اشـــاره  بــا  اصــفــهــانــی  نــصــر  علیرضا  جــلــســه،  ایـــن  در  همچنین 
در  ما  که  دارنــد  اطــالع  اصفهان  شهر  جدید  شــورای  این که  به 
اصفهان با چه چالش هایی روبرو هستیم و باید این دغدغه ها 
چالش هایی  کــرد:  اظهار  گیرد،  قــرار  منتخبان  مدنظر  هــمــواره 
همچون زاینده رود در اصفهان وجود دارد و این قصه پرغصه 
یکی از مطالبات همیشگی مردم است، هرچند مدیریت شهری 
به  امــا  کند  ورود  مشکل  ایــن  بــه  مستقیم  طــور  بــه  نمی تواند 

عنوان مطالبه گر می تواند نقش ایفا کند.
نتایج  و  علمی  مطالعات  هم  هــوا  آلودگی  حــوزه  در  افــزود:  وی 
اطــالعــات،  بــا  عالمانه  طــور  بــه  می خواهند  کــه  ــرادی  افـ ــرای  ب آن 
دوره  این  در  بگیرند  هوا  آلودگی  حــوزه  در  درستی  تصمیمات 

انجام شده و موجود است.
ریزگردها  این که  بیان  با  اصفهان  شهر  اسالمی  شــورای  رئیس 
فرونشست  گفت:  اســت،  اصفهان  کنونی  مشکالت  از  یکی 
زمین، آینده اصفهان را تهدید می کند و برخی پروژه ها مثل قطار 
ح استانی است، در بین  بین شهری اصفهان و تهران که یک طر
قول و قرارها قرار گرفته اما به نتیجه صددرصدی نرسیده است.
ح در دولت فعلی دنبال شده و به خاطر کندی  وی افزود: این طر
دولت  کار  دستور  در  امیدواریم  و  گرفته  قــرار  انتقاد  مــورد  کار 

سیزدهم قرار گیرد تا آثار آن را مشاهده کنیم.
که  دلهره هایی  بــرای  نیروها  اســتــخــدام  فضای  در  ــزود:  افـ وی 
کــار  و  شـــده  طــی  مسیرهایی  داشــتــنــد،  شـــهـــرداری  کــارمــنــدان 
در  کــه  فرایندهایی  باید  ــت،  اس رســیــدن  نتیجه  بــه  آستانه  در 
استخدام ها طی شده و به نتیجه رسیدن وضعیت استخدامی 
کار  با شهرداری  قـــراردادی  به صــورت  20 سال است  که  افــرادی 

می کنند، از سوی مدیریت شهری به سرانجام برسد.
فــضــای ســبــز شهر  ــرورت حــفــظ  ــ و ض آب  ــحــران  ب مـــورد  در  وی 
اصفهان هم اظهار کرد: متاسفانه در این خصوص وارد شرایط 
سال 98 می شویم؛ اگر کوشش مدیریت شهری نبود بخشی از 
سرزندگی شهر را در فضای سبز از دست داده بودیم اما اهتمام 
خ ندهد و تالش شد آب مورد  ستودنی منجر شد این اتفاقات ر

نیاز تامین شود.

از  بدتر  یا  مشابه  شرایط  در  هم  امسال  ــزود:  اف اصفهانی  نصر 
هکتار  هــزار  چهار  نیاز  مــورد  آب  باید  و  می گیریم  قــرار   98 سال 

فضای سبز را تامین کنیم. 
*سرانه ورزشی منطقه 14 به استانداردها نزدیک می شود 

اصفهان  شهر   14 منطقه  مدیر  حقانی،  بهزاد  جلسه،  ادامــه  در 
ورزشگاه  پنجمین  امروز  رستم  ورزشگاه  افتتاح  با  کرد:  تصریح 
در  که  است  درحالی  این  و  می شود  بــرداری  بهره   14 منطقه  در 
آذرماه سال گذشته ورزشگاه سهراب هم در اختیار شهروندان 

قرار گرفت. 
وی ادامه داد: کار ساخت این مجموعه سال 98 شروع شد و 

اکنون در کمتر از دو سال بهره برداری می شود.
ــه 14 شـــهـــر اصـــفـــهـــان افـــــــــزود: هـــزیـــنـــه ایـــن  ــق ــط ــن مـــدیـــر م

ــان  ــومــ ــ ت ــارد  ــ ــی ــ ــل ــ ــی مــ  17 بـــــر  بــــالــــغ  ح  طـــــــر
وسعت  بــه  زمینی  در  کــه  اســت  بــوده 

مترمربع   2400 در  و  مترمربع   1750
زیربنا ساخته شده است. 

میلیارد   17 ایــن  از  داد:  ادامـــه  وی 
صرف  تومان  میلیار  هفت  تومان 
تجهیز  و  ــرا  ــ اج و  شـــده  آزادســـــــازی 

ــاه هـــم 10 مــیــلــیــارد تــومــان  ــگــ ورزشــ
شهری  مدیریت  بــرای  هزینه 

ــت. حــقــانــی  ــ ــ ــه اس ــ ــت داشــ
بیان کرد: ورزشگاه دارای 
توپی  ورزشــی  سالن  یک 
متر   400 حـــدود  و  اســـت 

و  اداری  ــای  فـــضـ هــــم 
ــک در  ــی ــروب ســالــن ای

طبقه باال دارد.
ــار  ــ ــه ــ اظ وی 

کرد: ورزشگاه امام خمینی )ره( دارای زمین بزرگ و سالن رزمی 
آینده  از دو هفته  است که انتخاب پیمانکار هم شده است و 
ح هم به زمین زده می شود تا با احداث آن از نظر  کلنگ این طر

سرانه ورزشی مشکلی در منطقه نداشته باشیم. 
مدیر منطقه 14 شهر اصفهان همچنین از بهره برداری از خیابان 

36 متری سودان تا آخر تیرماه و کلنگ زنی پل امید خبر داد. 
ساکنان  ساله   30 آرزوی  ســـودان  متری   36 خیابان  *افــتــتــاح 

منطقه 14
شهر   14 منطقه  ســابــق  مــدیــر  شمسی،  علی  جلسه،  ایــن  در 
کم  و  تــریــن  ای  حــاشــیــه   14 منطقه  ــرد:  کـ اظــهــار  نــیــز  اصــفــهــان 
درآمدترین منطقه در شهر اصفهان بود اما عدالت فضایی طی 
را در  آن به اجرا درآمد و اکنون منطقه 14  چند سال گذشته در 

رده مناطق میانی شهر می توان نام برد.
مواد  داد:  ادامــه   ، مخدر مــواد  با  مــبــارزه  هفته  به  اشــاره  با  وی 
داده  قــرار  شدید  آسیب  مــورد  را  اصفهان  شهر  حاشیه  مخدر 
از  یکی  مردم  ورزشــی  سرانه  تکمیل  و  ورزشگاه  افتتاح  اما  بود 
زیرساخت های مبارزه با مواد مخدر است که ما در این منطقه 

اجرایی کردیم.
برای  کــرد:  تصریح  اصفهان  شهر   14 منطقه  سابق  مدیر 
زمین  مترمربع  هـــزار   60 ســـودان  خیابان  احـــداث 
پایان  خیابان  ایــن  افتتاح  و  شد  آزادســـازی 
نامناسب  شــهــرســازی  و  ســـازی  آلــونــک 
با  اصفهان  مناطق  بدترین  از  یکی  در 
جدید  مدیر  روزی  شبانه  پیگیری های 

منطقه خواهد بود. 
ایــن  در  ســــازی  آلـــونـــک  افــــــزود:  وی 
بــخــش شــهــر بـــیـــداد مـــی کـــرد ضمن 
سرانه  خیابان  این  افتتاح  با  این که 
فضای سبز رشد خوبی خواهد کرد 
کــه مــردم 30  پــروژه هــایــی  از  و یکی 
به  می کشیدند،  را  آن  انتظار  سال 

سرانجام خواهد رسید.

شهردار اصفهان عنوان کرد:

افتخار به 4 سال محرومیت زدایی  در مناطق کم برخوردار

اداره فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری منطقه 9 با 
جشنواره  برگزاری  به  شهری  خدمات  اداره  همکاری 
ــاربـــردی و تــزئــیــنــی با  ــای کـ ــازه هـ ــــات و سـ ســاخــت رب

ضایعات الکترونیکی اقدام کرده است.
منطقه  شــهــرداری  اجتماعی  فرهنگی  اداره  رئیس 
ارمغان  اظهار داشــت:  این خبر  اعــالم  با  9 اصفهان 
، پـــدیـــده ای  ــر ــش نــاخــواســتــه زنـــدگـــی مــــدرن بــــرای ب
ــون  ــاگ ــون ــد مـــحـــصـــوالت گ ــی ــول ــد ت ــام ــی اســــت کـــه پ
آنــهــا به  در کــشــورهــای تــوســعــه یــافــتــه و صـــــادرات 
باقی  نتیجه،  در  و  اســت  توسعه نیافته  کشورهای 
یافته  پایان  آنها  عمر   

ً
عمدتا که  محصوالتی  ماندن 

انــواع  از  یکی  کــه  دارد  آن  تولید  از  بیشتری  هزینه 
دستگاه های  از  حاصل  ضایعات  پسماندها،  ایــن 

الکتریکی و الکترونیکی است. 
الکترونیکی  پــســمــانــدهــای  افــــزود:  نــصــری  محمد 
و  می شود  رهــا  طبیعت  در  استفاده  بــدون  معمواًل 

آلودگی زیست محیطی زیادی به بار می آورد.
در  فــکــری  اتـــاق  تشکیل  بــراســاس  داد:  ادامـــه  وی 
بــرگــزار کنیم تا  بــرنــامــه ای  همین راســتــا، مــقــرر شــد 
الکترونیکی  پسماند  که  شوند  متوجه  شهروندان 
بازیافت  قــابــل  چـــون  شـــود  رهـــا  طبیعت  در  نباید 
در  باید  بین المللی  استانداردهای  طبق  و  نیست 

کوره های زباله سوز سوزانده و سپس دفن شود. 
فراخوان  در  نوجوانان  و  کــودکــان  کــرد:  تصریح  وی 
جشنواره ساخت ربات و سازه های کاربردی و تزئینی 
با ضایعات الکترونیکی "تنها یه زمین داریم" با لزوم 

پسماندها  سایر  از  الکترونیکی  ضایعات  تفکیک 
اجتماعی  فرهنگی  اداره  رئــیــس  مــی شــونــد.   آشــنــا 
به  ــاره  اشـ بــا  اصفهان   9 منطقه  شــهــرداری  ــی  ورزشـ
استقبال خوب از این جشنواره از سوی شهروندان 
پسماندهای  از  استفاده  با  باید  شهروندان  گفت: 
کاردستی های  یا  ربات  اقدام به ساخت  الکترونیکی 
موعود  فرهنگسرای  به  تیر   10 تا  را  آن  و  کــرده  دیگر 
آتــشــگــاه، خــیــابــان ســـردار شهید  واقـــع در خــیــابــان 
آثــار  بــه  داوری  از  پــس  کــه  دهــنــد  تحویل  مــظــاهــری 

برگزیده جوایزی اهدا می شود. 
ــا بــیــان ایــن کــه شــرکــت در ایـــن جــشــنــواره  نــصــری ب
تمام  و  نیست   9 منطقه  ساکنان  به  مختص  تنها 
شـــهـــرونـــدان اصــفــهــانــی و حــتــی ســایــر شــهــرهــای 

شرکت  کنند،:  شرکت  آن  در  می توانند  استان ها 
نـــدارد.  مــحــدودیــت سنی خاصی هــم  در جــشــنــواره 
استفاده از قطعات افزود: الکترونیکی و خالقیت در 
انتخاب  معیارهای  جمله  از  دست سازه ها  ساخت 

آثار برگزیده است.
پسماند  بیشترین  را  مصرف شده  بــاتــری هــای  وی 
الکترونیکی موجود در منازل دانست و خاطرنشان 
برای طبیعت بسیار خطرناک  باتری ها  کرد: پسماند 
بــه طبیعت نیز  بــاتــری هــا  بــازگــشــت  ــت و چــرخــه  اس
بنابراین  می رساند،  زیــان  زیست  محیط  به  بسیار 
فرهنگ  بتوانیم  جشنواره  این  برگزاری  با  امیدوارم 
پسماندهای  سایر  و  پسماند  نــوع  ایــن  جــداســازی 

الکترونیکی را در میان شهروندان زنده کنیم.

ضایعات الکترونیکی ربات می شود

شـــرکـــت پـــاالیـــش نــفــت اصـــفـــهـــان بــه عــنــوان 
یکی از بــزرگ تــریــن و اســتــراتــژیــک تــریــن صنایع 
، وظیفه دارد بــه عــنــوان یــک مسئولیت  کــشــور
اجتماعی، ســوخــت مـــورد نــیــاز جامعه و مــردم 
را بــا کیفیت های اســتــانــدارد تهیه کند. همین 
احساس مسئولیت اجتماعی و تعلق عمیق 
به جامعه و مــردم باعث شــده تا مدیریت این 
شرکت، در مسیر بهبود کیفیت فــرآورده هــای 
تولیدی گام بردارد و فرآورده هایی تولید کند که 
ثار مخرب را بر محیط زیست و جامعه  کمترین آ

داشته باشد. 
پــروژه هــای پاالیشگاه اصفهان در جهت حفظ 
محیط زیست، در سه بخش آب، خاک و هوا اجرا 
مــی شــود؛ فعالیت های صــورت گرفته در حوزه 
آب شــرکــت، دســتــاوردهــای خــوبــی را بــه همراه 

داشته است.
ــب در  ــع ــک ــرم ــت تــصــفــیــه و بــــازگــــردانــــی 320 م
ســاعــت پــســاب ارســالــی از واحــدهــای عملیاتی 
بــازگــردانــی  و  در تصفیه خانه صنعتی- تصفیه 
400 مترمکعب در ساعت پساب تصفیه خانه 
ج هـــای خــنــک کــنــنــده در  صنعتی، بــویــلــرهــا و بـــر
واحــد اسمز معکوس )RO(  از جمله اقدامات 
پاالیشگاه اصفهان در حــوزه مدیریت پساب  
است. تصفیه 40 مترمکعب در ساعت فاضالب 
 - بهداشتی و استفاده بــرای آبیاری فضای سبز
بهینه سازی واحد بازیافت آب با نصب سیستم 
کالریفایر RO و UF- استفاده از دستگاه UV در 
جهت گندزدایی فاضالب بهداشتی- بهره برداری 
از واحد جدید RO5 در جهت استفاده از پساب 
الکترونیکی  سیستم های  نصب   -RO ــد  واحـ

کنترل و کاهش مصرف آب با نصب شیرهای  
دارای سنسور از دیگر فعالیت های صورت گرفته  

در شرکت است.
ــاژ و  ــپ ــم ــاه پ ــگ ــت ــس راه انــــــــدازی خـــط انـــتـــقـــال، ای
پاالیش  شرکت  در  شهری  پساب  تصفیه خانه 

نفت اصفهان
به منظور صیانت و مصرف بهینه منابع ملی و 
با توجه به بحران آب در استان اصفهان، سال 
گذشته ، پـــروژه ملی زیست محیطی تصفیه و 
استفاده صنعتی از فاضالب شهری را با رویکرد 
کاهش مصرف منابع )آب شــرب( و به ظرفیت 
750 مــتــرمــکــعــب در ســاعــت راه انـــــــدازی شــد. 
ایــن پـــروژه  کــه بــا حضور اســتــانــدار اصفهان به 
بــهــره بــرداری رسیده اســت، ظــرف مــدت 24 ماه 
انجام و با هزینه ای بالغ بر 100 میلیارد تومان در 
محل شرکت پاالیش نفت اصفهان انجام شده 

است.
ح  همکاری شرکت پاالیش نفت اصفهان در طر

انتقال آب خلیج فارس به اصفهان
ح انــتــقــال آب خلیج فارس  در تأمین مــالــی طــر
بــه اصفهان کــه یــک بـــازه زمــانــی سه ساله بــرای 
ــت  در کنار  ــرک آن تــعــریــف شــده اســــت، ایـــن ش
دیگر صنایع بــزرگ اســتــان نقشی پــررنــگ دارد 
ح با سهام  که انشاا… پس از راه انـــدازی ایــن طــر
خریداری شده، از آب انتقالی بهره مند خواهیم 

شد.

حــجــت الـــه صــیــدی مــدیــر عــامــل و 
بانک  مــســئــوالن  دیــگــر  از  جــمــعــی 
صادرات ایران ضمن حضور در ذوب 
از خط تولید  آهن اصفهان و بازدید 
زاده  یــزدی  منصور  با   ، شرکت  ایــن 
مدیر عامل ، احمد سلیمی معاون 
مسئوالن  دیگر  و  اقتصادی  و  مالی 
این مجتمع عظیم صنعتی دیــدار و 

گفتگو کردند. 
ــن شـــرایـــط و  ــریـ در ایـــن دیـــــدار ،آخـ
مالی،  مسایل   ، تــولــیــدی  تــحــوالت 
 ، اولیه، تولید ریل ملی  تامین مواد 
فــروش و صـــادرات و دیگر مسایل 
ــورد بحث و بــررســی قــرار  شــرکــت مـ
و  مناسبات  گسترش  بــر  و  گــرفــت 

تعامالت فی مابین تاکید شد. 
بــازدیــد  ــن  ای در  زاده  یـــزدی  منصور 
تعامالت  گــذشــتــه  ســـال  در  گــفــت: 
ــی بــــا تــمــامــی  ــعـ ــیـ ــادی وسـ ــ ــص ــ ــت ــ اق
بانک  جمله  از  و  کشور  بــانــک هــای 
که امسال  ایــران داشتیم  صــادرات 
در  مــی یــابــد.  توسعه  و  دارد  ــداوم  ــ ت
ــوجــه بـــه ســرمــایــه  حـــال حــاضــر بـــا ت
و  آهــــن  ذوب  گـــــردش  در  عــظــیــم 
کمی  توسعه  به  مربوط  برنامه های 
و کیفی شرکت نیازمند تامین مالی 
قابل توجهی برای خرید مواد اولیه و 

فراهم آوردن سایرامکانات هستیم.
تسهیالت  آهــن  ذوب  مــدیــرعــامــل 
خ مــنــاســب را یــکــی از  ــر ــ ــا ن مـــالـــی بـ
خــدمــات مهم بــانــک هــا دانــســت و 
متقابل  اطمینان  به  توجه  با  گفت: 
بین این دوسازمان ، بانک صادرات 
می تواند ذوب آهن اصفهان را با ارائه 

تسهیالت یاری کند.
مدیر عامل بانک صادرات ایران نیز 
ارتباطات  با اشاره به  در این بازدید 
متقابل این بانک با مجموعه ذوب 
شرکت  ایــن  گــفــت:  اصفهان  آهــن 
شده  صــادراتــی  بلند  گــام هــای  وارد 
از  را  کــشــور  ریـــل،  انـــواع  تولید  بــا  و 
بی نیاز  محصول  ع  نو  ایــن  واردات 

کرده است. 

آهن  ذوب  گیری  شکل  افـــزود:  وی 
اصفهان و تولید آهن آرزوی قدیمی 
ــا ایــجــاد ایــن  ــران بـــود کــه ب ــ مـــردم ای
شرکت به سرعت محقق شد و هم 
اکنون باید تولید ریل در ذوب آهن 
اصفهان را به عنوان یک پروژه ملی 
و استراتژیک در دانشگاه ها و مراکز 

ح نمود.  صنعتی کشور مطر
آور  یــاد  پــایــان  الــه صیدی در  حجت 
شد:بانک صادرات ایران با توجه به 
شرایط موفق تولیدی در ذوب آهن 
اصــفــهــان و رغــبــت و عــالقــه مندی 
مــدیــریــت و کــارکــنــان ایـــن شــرکــت، 
همکاری  آمـــاده  سطح  باالترین  در 
اختصاص  و  اصفهان  آهــن  ذوب  با 

اعتبارات الزم به آن است.

 اعالم همکاری بانک صادرات  با ذوب آهنفعالیت  شرکت پاالیش نفت اصفهان در حوزه کاهش مصرف آب 



ــان دو  ــرم ــه ــب ق ــای ــان ن ــه ــف اص
ومیدانی جوانان کشور 

تیم دو و میدانی جوانان پسر استان اصفهان 
جوانان  قهرمانی  میدانی  و  دو  رقابت های  در 
ــرامـــت، خــوش  کــشــور گــرامــیــداشــت دهـــه کـ
درخشیدند و با کسب 5 مدال نایب قهرمان 

کشور شد.
از  اصفهان  استان  میدانی  و  دو  هیأت  رئیس 
کسب 5 مدال توسط جوانان دونده اصفهان 
جوانان  قهرمانی  میدانی  و  دو  مسابقات  در 
و  داد  خبر  کــرامــت  دهــه  گرامیداشت  کشور 
استان  پسر  جوانان  میدانی  و  دو  تیم  گفت: 
اصفهان با هفت ورزشکار و یک مربی در این 
مدال  سه  شد  موفق  و  کرد  شرکت  رقابت ها 
طال و دو مدال نقره ماده های مختلف را از آن 
از تیم نخست در  کمی  با اختالف  و  کند  خود 

جایگاه دوم این رقابت ها بایستد.
این  کــه  ایــن  بــه  اشـــاره  بــا  بــرکــت   محمدرضا 
از  ورزشــکــار   300 از  بیش  حضور  با  رقابت ها  
برگزار  شهرکرد  در  کشور  سراسر  استان های 
میدانی  و  دو  دار  آیــنــده  جــوانــان  گــفــت:  شــد 
قهرمانی  رقــابــت هــای  در  اصــفــهــان  اســتــان 
جای  به  خود  از  خوبی  کارنامه  کشور  جوانان 
شدند  موفق  خــود  درخشش  با  و  گذاشتند 
که  کنند  خــود  آن  از  را  کشور  قهرمانی  نایب 
با  قاسمی  محمدرضا  گام  سه  پرش  مــاده  در 
مــاده  ایــن  قهرمان  خــود  متری   13/87 پــرش 
پرش  مــاده  در  زاده  کریم  محمدمهدی  شــد، 
شد  موفق  متر   2/03 مانع  از  پــرش  با  ارتــفــاع 
آن خود کند، در ماده  از  را  قهرمانی این ماده 
ــزار مــتــر نــیــز امــیــرمــهــدی ســهــرابــی با  دو 5 هـ
در  مــاده  ایــن  قهرمان  دقیقه   18:25:13 زمــان 
کشور شد، در ماده 3000 متر با مانع نیز سید 
10:06:21 دقیقه  رکورد  با  محمدهادی موسوی 
موفق شاد مدال نقره این رقابت ها را کسب 
امـــدادی  متر   100 در   4 تیم  همچنین  و  کند 
رکــورد  بــا  شــدنــد  مــوفــق  نیز  اصفهان  اســتــان 
46/13 ثانیه در جایگاه دوم این رقابت ها قرار 

گیرند.
استان  پسر  جوانان  میدانی  و  دو  تیم  اسامی 

اصفهان:
ســید  قاســمی،  محمــدرضا  ــکــاران:  ـــ ورزشـــ

محمد هادی موسـوی ، امیرحسین عــزیزی،
نژاد،  مقامی  حسن  زاده،  کریم  محمدمهدی 
، مربی  امیرمهدی سهرابی، محمد زینی دادگر

و سرپرست: مرتضی صادقی
سه  کسب  با  لرستان  تیم  رقابت ها  ایــن  در 
مدال طال و سه نقره و یک برنز اول و خراسان 
رضوی با کسب سه مدال طال و یک برنز سوم 

شدند.

و  طوسی  پشت  مقوای  تولید  کارخانه  140نخستین  سال  تیرماه  در6 
 300 اشتغالزایی  با  ایران  در  بسته بندی(  صنعت  در  )پرمصرف  ایندربرد 
شورای  مجلس  رئیس  قالیباف  حضور محمدباقر  با  یکشنبه  عصر  نفر 
اسالمی .استاندار .ایت اهلل طباطبایی نژاد و دکتر موفق ریاست سازمان 

صمت استان  در بخش زواره از توابع اردستان به بهره برداری رسید.

سرمایه گذاری  با مجموع  اردستان  شهرستان  مقواسازی  کارخانه 
و 27  ریالی  تومان  میلیارد   450 تومان شامل  میلیارد   152 و  یک هزار 

میلیون یورویی، ظرفیت تولید 45 هزار تن مقوا دارد.
دارد،  مناسبی  قیمت  و  سختی  و  است  رنگ  سفید  ایندربرد  مقوای 
خ  ر مشکلی  چاپ  هنگام  که  دارد  اهمیت  جهت  این  از  مقوا  سختی 

ندهد و همچنین موقع قرار دادن محصول درون بسته بندی استحکام 
مناسب را داشته باشد.

برای  و  است  پرمصرف  بسیار  بسته بندی  صنعت  در  مقوا  نوع  این 
آرایشی  محصوالتی از جمله مواد غذایی، دارو ، جعبه دستمال کاغذی، 

و بهداشتی کاربرد دارد.

چهار شنبه    9 تیر 1400   شماره 5975
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خبر

اقتصادیاقتصادی
اجتماعیاجتماعی

 قالیباف؛ کارخانه تولید مقوای ایندربرد در زواره اردستان را  افتتاح کرد

بــرای  ــرورت  ضـ یــک  هــمــواره  توسعه،  گــفــت:  اصفهان  شــهــردار 
انسانی  ابعاد  به  توجه  اما  است  شهروندان  فزاینده  نیازهای 

شهر چه بسا ضروری تر و مهمتر باشد.
به گــزارش جــام جــم، قــدرت الــه نـــوروزی طی نــامــه ای به صادق 
به  وی  مــجــدد  انتخاب  لــنــدن،  شهر  مسلمان  شــهــردار  خـــان، 
گفت و اظهار  را تبریک  برای دومین دوره  عنوان شهردار لندن 
یک  عنوان  به  که  سال هاست  همواره  لندن  زیبای  شهر  کــرد: 
جهان شهر مورد توجه مخاطبان گوناگون در سراسر دنیاست 
را  لندن  مدیریت  بیشتری  دقــت  با  شهری  مدیریت  فعاالن  و 
به عنوان یک شهردار حقوقدان  برای من  اما  مطالعه می کنند 

مدیریت شهری این شهر جذابیت مضاعفی پیدا کرده است تا 
رویکرد یک شهردار حقوقدان را در لندن دنبال کنم.   شهردار 
باعث  عدالت  و  بشر  حقوق  افـــزود:  مکاتبه  ایــن  در  اصفهان 
با تبعیض، توزیع  از محیط زیست، مقابله  تا پاسداری  می شود 
ایفای  برای  جامعه  آحاد  تقویت  خدمات،  و  امکانات  متناسب 
غ از تفاوت ها، ایمنی و امنیت، یک وظیفه  نقش و شکوفایی فار
تبلیغاتی  ویترین  یک  این که  تا  شود  تلقی  الزامی  ماموریت  و 

باشد. 
کــرد:  تــصــریــح  لــنــدن  بــه شــهــردار مسلمان شــهــر  وی خــطــاب 
موفقیت شما در این که مدیریت شهری را در چارچوب حقوق 

بشر تعریف کنید  که حقوق بشر صرفا سرفصلی در برنامه های 
و  مسرت  مایه  و  بخش  الــهــام  بــاشــد،  لندن  شهری  مدیریت 

افتخار برای تمامی شهرداران حقوقدان است. 
، و پررونق تر ، امن تر ، زیباتر * به دنبال شهرهایی سبزتر

اصفهان  شهردار  به  پاسخ  در  نیز  لندن  شهردار  خــان،  صــادق 
نوشت: در این زمان بسیار حساس و مهم به شدت تحت تاثیر 
اعتماد و اطمینان شهروندان لندن قرار گرفتم، زمانیکه تالش 

می کنیم تا روزهای تاریک پاندمی )کرونا( را پشت سر بگذاریم. 
در شهر لندن، این به معنای ارائه رفتار و عملکرد جدید است. 
اشتغال،  ایجاد  جــرم،  با  مبارزه  جوانان،  روی  بر  گــذاری  سرمایه 

، کمک به رشد کسب و کار و تداوم  کاهش سطح نابرابری و فقر
همچنین  جمله اند.  آن  از  قیمت  ارزان  واقعا  مسکن  ساخت 
 ، من کامال به کار بین المللی متعهد هستم تا شهرهایی سبزتر

، و پررونق تر برای همه شهروندان ایجاد کنیم.   ، امن تر زیباتر
خود  فعال  حضور  لندن  اســت:  آورده  نامه  ایــن  ادامــه  در  وی 
شود  حاصل  اطمینان  تا  بخشیده  تــداوم  را  شهرها  شبکه  در 
ادامه  را  جهان  سراسر  در  نوآورانه  پروژه های  از  یادگیری  ما  که 
همچنان  بتواند  شهر  صدای  و  اقــدام  که  گونه ای  به  می دهیم، 
برگزاری  زمــان  تا  حداقل  ما  ملی  حکومت های  اولویت های  بر 

کنفرانس تغییرات اقلیمی)cop26( تاثیر گذارد.

مکاتبه با شهردار لندن؛
یت الزامی است یست یک مامور شهردار اصفهان: پاسداری از محیط ز

دو  از  مـــــادر  و  پــــدر 
پیشگیری  در  منظر 
از اعتیاد نقش مؤثر 
فراهم  اول  ــد:   ــ دارنـ
بسترهای  ــودن  ــم ن
فرهنگی  و  تــربــیــتــی 
محیط  در  مناسب 
در  که  غیررسمی  آموزش های  ارائــه  دوم  و  خانواده 
خالل آن یک کودک، به نوجوانی با پشتوانه دانش 
تبدیل  آسیب زا  شــرایــط  از  دوری  بـــرای  نــیــاز  مـــورد 

می شود.
یف اعتیاد تعر

چند  یا  یك  به  روانــی  و  جسمی  وابستگی  اعتیاد، 
ماده مخدر است که در اثر استعمال مکرر و مداوم 
به وجود می آید و دارای مشخصاتی است از جمله 
روانی  عــادت  مــواد،  اثر مصرف مکرر  در    -1 این که 
که  مصرف  اثــر  ماندگاری  بــرای    .2 مــی شــود.  ایجاد 
مطلوب معتاد است، مقدار مواد افزایش می یابد 
و 3.  در اثر قطع مواد، عالئم خاصی در معتاد ظاهر 

می شود.
مدارهای پاداش مغزی:

در مغز انسان دستگاهی موسوم به لیمبیك وجود 
بــه »مــدار  را مـــداری مــوســوم  آن  از  کــه بخشی  دارد 
ماده  مصرف  بار  هر  با  می دهد.  تشکیل  ــاداش«  پ
افزایش  مغز  دوپامینی  نرون های  فعالیت  مخدر، 
خاطره  ثبت  و  لــذت  احــســاس  آن  پــی  در  و  یافته 
 ، خ می دهد. در واقع مصرف ماده مخدر خوشایند ر

مسیر پاداش مغز را تحریک میکند.
تحمل

عنوان  تحت  پدیده ای  بــا   ، مــخــدر مــواد  بــه  اعتیاد 
وابسته  یــا  معتاد  ــرد  ف مــی گــیــرد.  شکل  »تحمل« 
دیگر  کــه  می کند  احــســاس  مــدتــی  از  بعد  دارویــــی 

آن ماده  مثل گذشته به ارضای کافی و مطلوب از 
میزان  کــه  مــی شــود  مجبور  نتیجه  در  نــمــی رســد، 

مصرف خود را به طور مداوم افزایش دهد.
چه کنیم تا فرزندانمان معتاد نشوند؟

آن ها  برای  مناسبی  عملی  الگوی  تا  کنیم  1-تالش 
بوده و در گفتار و کردارمان تناقض نداشته باشیم ؛
آسیبی  می توان  را  نوجوانان  شخصیت  دوگانگی 
است  ممکن  که  نمود  قلمداد  خانواده  در  پنهان 
آنان را در موقعیت های آسیبزا به مخاطره بیندازد. 
که  آن طــور  فــرزنــدان ما  اگــر می خواهیم شخصیت 
 
ً
دقیقا خودمان  باید  بگیرد،  شکل  داریــم  دوســت 

همانگونه رفتار کنیم. منطقی نیست که به صرف 
پند و اندرز و بدون رعایت آن چه باور داریم، از آنها 
ما  عالقه  و  خواست  مطابق  باشیم  داشته  انتظار 

رفتار کنند.
2- برای ایجاد روابط صمیمانه در محیط خانه تالش 

کنیم؛  
ــدان خــود باشیم،  ــرار فــرزن بـــرای ایــن کــه مــحــرم اسـ
از  ــر  اگـ بــاشــد.  آنــهــا صمیمانه  بــا  رفــتــارمــان  بــایــد 
شخصیت شان انتقاد کنیم، سرزنش و تحقیرشان 
 از کوره در برویم 

ً
کنیم، یا در برابر اشتباهاتشان فورا

و به آنها توهین کنیم، هرگز مجالی برای صمیمیت 
به وجود نخواهد آمد؛ در نتیجه آنان این صمیمیت 
بدون  و  کــرد  خواهند  جستجو  خانه  از  ج  خــار در  را 
کمک ما چه بسا ممکن است در انتخاب دوستان 

شایسته به خطا بروند.
3-شرایطی ایجاد کنیم که ما را محرم اسرار 

خود بدانند؛
ــوال  ــ ــاع و اح ــ ــ ــر اوض ــم بـ ــی ــواه ــی خ ــر م ــ اگ
فرزندان مان مسلط باشیم، باید شرایط را 
به گونه ای فراهم کنیم که بدون واهمه، 

ح  مطر مــا  بــا  را  زندگیشان  مهم  مسائل 

کنند. صحبت هایشان را بشنویم و با گشاده رویی 
و استفاده از جمالت مثبت، آنها را به گفتن بیشتر 
ترغیب کنیم. با آنها به رستوران، پارك، کوه و سینما 
و  بدهیم  گوش  موسیقی  به  هم  اتفاق  به  برویم؛ 
ابراز  آنان  را به  از همه، عشق و عالقه خود  مهم تر 

کنیم.
4- فضایی را در محیط خانه به وجود بیاوریم که در 

آن احساس آرامش کنند ؛
دوران بلوغ به دلیل تغییرات هورمونی، خودبه خود 
تنش و ناآرامی درونی فرد را به همراه دارد؛ فرزندان ما 
اگر در این حالت، بروز تنش و تشنج در محیط خانه 
را نیز شاهد باشند، از کانون خانواده گریزان خواهند 
شد و طبیعی است که هر چه به لحاظ جسمی و 
موقعیت های  با  بگیرند،  فاصله  خانواده  از  روانــی 

آسیب زای بیشتری مواجه خواهند شد.
5-با تقویت اعتماد به نفس فرزندان مان، آنها را در 

برابر شرایط آسیب زا مقاوم کنیم؛
است  ویژگی هایی  مهم ترین  از  نفس  به  اعتماد 
ــرای مــقــابــلــه با  ــ ــوان یــا نـــوجـــوان بــایــد ب کــه یــک جــ
موقعیت های آسیب زا، از آن برخوردار باشد. تمام 

رفتارهای ما با فرزندانمان از همان دوران کودکی، 
نقش  آنــان  نفس  به  اعتماد  ضعف  یا  تقویت  در 
دارد. رودربایستی و ترس از پاسخ منفی به دیگران، 
اســت. هر  ــراد  اف مانعی جــدی در مسیر موفقیت 
پدر و مادر وظیفه شناسی باید راه مقاومت در برابر 
فشار دوستان و همساالن را به فرزندانش بیاموزد 
آنــان هــراســی در دل نداشته  بــه  گفتن«  »نــه  از  تــا 

باشند.
آنها  ــواده  ــان خ بــا  و  بشناسیم  را  6-دوســتــانــشــان 

ارتباط مداوم برقرار کنیم؛
انــســان،  سیه روزی  یــا  بــهــروزی  در  دوســـت  نقش 
الزم  بنابراین  است.  تعیین کننده  و  پررنگ  نقشی 
است که دوستان فرزندانمان را شناسایی نموده 
آنــهــا و خــانــواده هــایــشــان  و در فــرصــت مــنــاســب 
کــه نسبت به  پـــدران و مــادرانــی  را مــالقــات کنیم. 
برخوردار  کافی  شناخت  از  خود  فرزندان  دوستان 
نیستند، تسلط الزم بر اوضاع و احوال عزیزانشان 

ندارند.
7-مهارت های تربیتی خود را افزایش دهیم؛

اگر دوست داریم شخصیت فرزندانمان به گونه ای 
آسیب زا  شرایط  برابر  در  بتوانند  که  بگیرد  شکل 
موفق و سربلند باشند، باید از همان دوران کودکی 
آنـــان بــیــامــوزیــم. مهارت  مــهــارت هــای زنــدگــی را بــه 
مسئله،  حل  مهارت  قاطعانه،  رفتار  یا  ــرأت ورزی  جـ
مهارت  ارتباطی،  مهارت های  تصمیم گیری،  مهارت 
مقابله با استرس و سایر مهارت ها، مواردی هستند 
نامالیمات  بــا  در مواجهه  را  مــا  فــرزنــدان  کــه 
مسلم  چــه  آن  ــا  ام می کنند؛  بیمه  زنــدگــی 
اســت، بــرای انتقال این مهارت ها قبل از 

هر چیز باید خودمان آنها را فرا بگیریم.
8-برای اوقات فراقت آنها، از طریق مطالعه، 
ورزش و تفریح های سالم برنامه ریزی کنیم ؛

فقدان برنامه ریزی مناسب برای اوقات فراغت یک 
نوجوان، می تواند بستر و زمینه انحراف او را فراهم 
نماید. بدون تردید پرسه زدن بی هدف در کوچه و 
خیابان با تهدیدهایی جدی همراه بوده و می تواند 
تأثیر محیط  را تحت  انواع ناهنجاری  ارتکاب  زمینه 
در  کند.  فراهم  همساالن  گــروه  فشار  و  نامناسب 
با در  که  از ماست  چنین وضعیتی وظیفه هر یک 
اوقات  بــرای  خــود،  اقتصادی  وضعیت  گرفتن  نظر 
فراغت فرزندانمان بر اساس عالیق و استعدادهای 

خاص آنها برنامه ریزی و اقدام کنیم.
غ شناخت کافی  9-نسبت به ویژگی های دوران بلو

کسب کنیم ؛
ــا بـــا فـــرزنـــدان  ــانـــواده هـ مــشــکــالت  بــســیــاری از خـ
آنها از ویژگی های  نوجوانشان مربوط به عدم درک 
طبیعی دوران بلوغ یا نداشتن صبر و حوصله کافی 
است.  دوران  ایــن  خــاص  نامالیمات  تحمل  بــرای 
ناخواسته  دوران  ایــن  در  مادرها  و  پدرها  از  برخی 
آنان  با  یا  گرفته  فاصله  خــود  بالغ  تــازه  فــرزنــدان  از 
به  نسبت  کافی  شناخت  می شوند.  چالش  دچــار 
ویژگی های این دوران و برخورد منطقی با آن تا حد 
قابل مالحظه ای در پیشگیری از گرایش نوجوانان 
مصرف  جمله  از  نابهنجار  رفــتــارهــای  ارتــکــاب  بــه 

سیگار و مواد اعتیادآور مؤثر است.
10-باورهای غلط آنان را اصالح کنیم؛

پدر و مادر وظیفه ایجاد باورهای درست و جلوگیری 
دوران  هــمــان  از  را  فــرزنــدانــشــان  غلط  ــاورهــای  ب از 
کودکی بر عهده دارند. یکی از این باورها در ارتباط 
چهره  نمایاندن  و  اعتیادآور  مواد  مصرف  نقش  با 
واقــعــی ایــن مــواد اســت. ایــن کــه شــادی حاصل از 
اســت و همزمان  و مقطعی  کـــاذب  مـــواد  مــصــرف 
بــه سرعت  انـــدوه و حسرت  و  اعتیاد، غــم  آغــاز  بــا 

جایگزین آن خواهد شد.  

نقش خانواده در پیشگیری از اعتیاد فرزندان

میلیون   330 از  اصــفــهــان  اســتــان  آبــفــای  بــه  شــرب  آب  تخصیص  مــیــزان 
رسیده  امسال  در  مکعب  متر  میلیون   321 به   1389 سال  در  مترمکعب 

است. 
کاهش  به  اشــاره  با  اصفهان  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  عامل  مدیر 
بزرگ  اصفهان  آبرسانی  ح  طــر شــرب  آب  تخصیص  مکعبی  متر  میلیون   9
در  شــرب  آب  مدیریت  دلیل  همین  بــه  ــزود:  افـ گذشته  ســال  دوازده  در 

شده  سعی  و  می گیرد  صــورت  لیتر  به  لیتر  صــورت  به  اصفهان 
ــورت عــادالنــه بــیــن شــهــرونــدان و روســتــایــیــان  تــا آب بــه صـ

 توزیع شود. 
هاشم امینی افزود: هم اکنون بیش از 87 درصد مشترکین 
بیانگر  امر  این  و  می کنند  مصرف  آب  الگو  از  کمتر  خانگی 

وی  است.  اصفهان  در  آب  بهینه  مصرف  سازی  فرهنگ 
آب در  با تاکید بر نهادینه کردن مصرف بهینه 

آبفای اصفهان  جامعه خاطرنشان ساخت: 
هشت سال است که به طور مستمر در 

به  را  مــردم  حیات  جــاری  رادیویی  برنامه 
مصرف درست آب ترغیب می کند.

آب شــرب  پـــایـــدار  تــامــیــن  امــیــنــی   
 400 و  میلیون   4 بر  بالغ  جمعیتی 

را ضـــروری  نــفــر در اســتــان  هـــزار 
ــت: ــ ــ داش اظــــهــــار  و  ــرد  ــمــ ــــرشــ  ب

آبرسانی  راه اندازی سامانه دوم   
اصفهانی ها  بـــرای  شــب  نـــان  از 

ــرب پــایــدار با  ــرا کــه درحـــال حــاضــر  بـــرای تامین آب ش ــت چ واجـــب تــر اس
از  برون رفت  راه  . وی  ثانیه مواجه هستیم  آب در  کمبود 4.3 مترمکعب  
آبرسانی دانست  آبی در اصفهان را بهره برداری از سامانه دوم  چالش کم 
سامانه  اضطراری  فاز  انــدازی  راه  با  نزدیک  آینده  در  می رود  انتظار  گفت:  و 
آبرسانی، مشکل کاهش فشار آب در 57 شهر و 380 روستای تحت  دوم 
پوشش سامانه آبرسانی اصفهان بزرگ برطرف شود. در ادامه این مراسم 
مدیرعامل خیریه مهر کوثر گفت: این خیریه با هدف مصرف بهینه 
آب و جاری شدن دائمی زاینده رود در سال 1398 پایه گذاری و 
کرد.حسین  آغاز  رسمی  صورت  به  را  خود  فعالیت   99 درســال 
که بهینه سازی  با اشاره به هدف فعالیت این خیریه  موالیی 
اعضای  کــرد:  اعــالم  اســت،  مختلف  بخش های  در  آب  مصرف 
آب  بخش  در  نظر  صاحب  ــراد  اف که  کوثر  مهر  خیریه 
شرب، کشاورزی و صنعت هستند، تمام تالش 
کم  چالش  از  اصفهان  نجات  بــرای  را  خــود 
در  است  ذکر  شایان  می دهند.  انجام  آبی 
پایان این مراسم از فعالیت 
خیریه  اعضای  داوطلبانه 
مهر کوثر در زمینه اطالع 
و  مسئوالن  بــه  رســانــی 
ــوزش شــهــرونــدان  ــ آمـ
ــوع مــصــرف  ــوضـ ــا مـ بـ
تجلیل  آب  بــهــیــنــه 

شد.

محوریت  بــا  امــســال  پرتغال  در  ایـــران  موسیقی  و  شعر  شــب  پنجمین 
اصفهان  شهرداری  ایــران،  و  پرتغال  دوستی  انجمن  همکاری  با  اصفهان 
عکاسان  از  عکسی  نمایشگاه  همچنین  شــد.  بــرگــزار  پورتو  شــهــرداری  و 
برگزار  پرتغال  پورتو  در  نیز  اصفهان  دستی  صنایع  نمایشگاه  و  اصفهانی 

شد. 
به گزارش جام جم پیوند و همکاری میان انجمن دوستی پرتغال و ایران 
آن  از  با اصفهان پس  ایرانیان مقیم پرتغال به شمار می آیند  از جمله  که 
اصفهان  شهرداری  سوی  از  دیپلمات«  »شهروند  ابتکار  که  گرفت  شکل 
برای توسعه تعامالت بین المللی این شهر و بهره گیری از ظرفیت ایرانیان 

ج از کشور به اجرا درآمد.  خار
بر  عالوه  داشتند،  حضور  پرتغالی  شهروندان  از  جمعی  که  رویداد  این  در 

عکس  نمایشگاه  لیسبون،  در  ایــران  اسالمی  جمهوری  سفیر  سخنرانی 
به  اصفهان  شهردار  ویدیویی  پیام  و  برگزار  نیز  اصفهان  دستی  صنایع  و 

شهروندان پورتویی و دست اندرکاران این رویداد پخش شد.
همچنین هنرمندان ایرانی و پرتغالی به اجرای قطعاتی از موسیقی سنتی 
ایران و قرائت اشعار حافظ و موالنا به زبان های فارسی و پرتغالی پرداختند.  
تعامالت  توسعه  برای  مغتنم  فرصتی  پورتو  و  اصفهان  *خواهرخواندگی 

کشور است دو 
که  پرتغال  در  ایــران  اسالمی  جمهوری  سفیر  جامی،  پــاک  دامــن  مرتضی 
ویژه  مهمان  عنوان  به  ایران)آلپاد(  و  پرتغال  دوستی  انجمن  دعوت  به 
پنجمین شب شعر و موسیقی ایران که امسال با محوریت شهر اصفهان 
برگزار می شد، به پورتو سفر کرده بود، با شهردار پورتو و رئیس دانشگاه 
پورتو دیدار و گفتگو کرد. سفیر کشورمان در سخنرانی خود در جمع عالقه 
تاریخی  روابــط  به  اشــاره  با  پورتو  شهر  در  ایــران  موسیقی  و  شعر  مندان 
رو  حضور  و  ایــران  از  پرتغال  مردم  خوب  شناخت   ، کشور دو  ساله  پانصد 
،  اهمیت نقش انجمن های دوستی در  ایرانیان در این کشور به افزایش 

تقویت مناسبات فرهنگی دو کشور را مورد تاکید قرار داد.
از  تعدادی  میان  شهری  همکاری های  توسعه  به  توجه  با  همچنین  وی 
روابط خواهر خواندگی  ایجاد   ، اخیر ایران و پرتغال در سال های  شهرهای 
بین اصفهان و پورتو را با توجه به مشابهت های دو شهر در زمینه تاریخی، 
بازرگانی  اتــاق هــای  بین  ارتباط  و  دانشگاهی  روابــط  گردشگری،  فرهنگی، 

فرصتی مغتنم برای گسترش مبادالت و ارتباط دو کشور بر شمرد.
مراحل  پرتغال  پورتو  و  اصفهان  خواهرخواندگی  عقد  است  ذکر  به  الزم 

نهایی خود را طی می کند.

مدیر عامل آبفای اصفهان، در مراسم تجلیل از فعاالن خیریه مهر کوثر اعالم کرد؛

یت می شود آب شرب در اصفهان لیتربه لیتر مدیر
در پنجمین نشست شعر و موسیقی ایران صورت گرفت؛

برگزاری رویداد فرهنگی اصفهان در پورتو توسط شهروند دیپلمات ها

روح اهلل امینی

کارشناس اداره آموزش 
همگانی معاونت اجتماعی 
فرماندهی انتظامی استان 

اصفهان
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان اصفهان

غ از خویش شوى خ روزى که فار فّر
از هر دو جهان گذشته، درویش شوى

طغیان کنی و خرمن هستی سوزى  
امام خمینی )ره(»یا حق« گویان، رسته ز هر کیش شوى

صاحب امتیاز :           
 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

سرپرست استان اصفهان: هاجر مقضی     
         

تحریریه شهرستانها:            021-44233511
 دفتر سرپرستی استان اصفهان:

031 -36637500 

چهار شنبه    9 تیر 1400   شماره 5975

رئیس کل دادگستری استان سخنران پیش از خطبه های نماز 
جمعه اصفهان بود.

رئیس کل دادگستری استان در جمع نمازگزاران این هفته نماز 
و  قضاییه  قوه  هفته  فرارسیدن  تبریک  ضمن  اصفهان  جمعه 
گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر و در رأس آنها شهید 
واالمقام دکتر بهشتی)ره( گفت: نظام مقدس جمهوری اسالمی 
در طول بیش از چهل سال بارها مشمول امدادهای غیبی الهی 
در مقاطع مختلف شده است و همواره مردم اصلی ترین عنصر 
و واسطه این امدادها بوده اند و همانگونه که حضرت امام)ره( 
شریف  مــردم  است  واجبات  اوجــب  از  نظام  این  حفظ  فرمودند 
از  و دفاع  انقالب، جنگ تحمیلی  زمان  ایران چه در  و والیتمدار 
کشور و حتی حمایت و دفاع از کشورهای اسالمی منطقه از هیچ 

مجاهدت و کوششی دریغ نکردند.
به گزارش جام جم، محمدرضا حبیبی افزود: در عرصه انتخابات 
و  که پیوند امت  کردند  ثابت  مــردم  بار  بــرای چندمین  نیز  اخیر 
و  دشمنان  و  اســت  مستحکم  و  ناگسستنی  والیــت  و  امامت 

بدخواهان را ناکام گذاشتند.
عنوان  بــه  رئیسی  اهلل  آیــت  گــاهــانــه  آ انتخاب  خــصــوص  در  وی 
رئیس جمهور نیز خاطرنشان ساخت: آیت اهلل رئیسی با همان 
ایجاد تحول که در دستگاه قضایی وارد شدند و به حق  شعار 
بودند؛  قضاییه  قوه  در  اساسی  و  بنیادین  تغییرات  منشأ  نیز 
با  داریــم  یقین  و  نموده  مدیریت  نیز  را  کشور  اجرایی  دستگاه 
حمایت ها و کمک های مردم و مسئوالن وعده های تحولی خود 
انتظار  در  روشــن  آینده ای  و  نمود  خواهند  محقق  درستی  به  را 
کشور خواهد بود و مدیران بدانند در اجرای برنامه های وی کلمه 
نمی توان یا نمی شود بی معناست و باید با شعار می توانیم در 

این مسیر گام نهاد.
آماری از  رئیس دستگاه قضایی استان در ادامه با ارائه گزارشی 
عملکرد یک سال گذشته دادگستری استان گفت: در سال 99، 
همکارانم یک میلیون و چهارصد و سی و هفت هزار و هفتصد 
در  که  انــد  نموده  رسیدگی  را  پــرونــده  فقره  هشت  و  شصت  و 
تقسیم بندی بر اساس تعداد قاضی به هر همکار قضایی بیش 
از  البته این تعداد اعم  که  ارجــاع شده است  از 200 فقره پرونده 
پرونده ها با ثبت مجدد و مکرر در مراجع مختلف قضایی است 
با  که  نمی شود  کیفری  و  حقوقی  دعــوای  میزان  این  معنی  به  و 
راه اندازی 20 شعبه جدید در سطح استان و جذب حدود 70 قاضی 

به روند تسریع در امر رسیدگی پرونده کمک شده است.
حبیبی تالش قضات و کارکنان دادگستری استان را در رقم زدن 
عملکرد خوب و روشن، جهادی و قابل ستایش دانست و اظهار 

داشت: محاکم تجدیدنظر استان در  دو سال گذشته موجودی 
16 هزار فقره پرونده ای را در یک مقطع به کمتر از 9 هزار رسانده 
ایــن میزان موجودی به حــدود 6 هــزار فقره  گذشته  و در ســال 

پرونده رسیده است.
وی با بیان اینکه نتیجه تالش های نیروهای خدوم شوراهای حل 
اختالف در سال گذشته کم نظیر بوده گفت: در بخش شوراهای 
حل اختالف دویست و پنجاه و چهار هزار پرونده به این شوراها 
ارجاع شده و تعداد دویست و پنجاه و نه هزار پرونده مختومه 
گردیده است و نزدیک به 5 هزار فقره از موجودی شوراها کسر 
گردیده و درصد صلح و سازش نیز با افزایش خوب به 32 درصد 

رسیده که این میزان با میانگین کشوری مطابقت یافته است. 
ایــن شورا  نتایج خــوب  اقــدامــات و  از دیگر  یـــادآور شــد:  حبیبی 
می توان به اخذ رضایت اولیاء دم در 28 فقره پرونده قتل عمد 
نیز توانسته اند تعداد 13  اشاره نمود و در بخش اجرای احکام 
هزار فقره پرونده از موجودی خود کسر نمایند. عالی ترین مقام 
قوه قضاییه در استان با تأکید بر ضرورت و اهمیت پرداختن به 
گسترش فرهنگ غنی دینی و اسالمی صلح و سازش خاطرنشان 
سازش  و  صلح  قضایی  شبه  نهاد  سه  راستا  ایــن  در  ساخت: 
گری،  میانجی  واحــد   72 شامل  که  شد  خواهد  فعال  استان  در 
هیأت های صلح مساجد و مؤسسات داوری با نظارت مستقیم 

شدن  فعال  و  ــدازی  راه انـ با  است  امید  و  می شود  قضاییه  قوه 
این سه نهاد شاهد افزایش میزان صلح و سازش و در کنار آن 

کاهش چشمگیر ورودی پرونده به محاکم باشیم.
حبیبی در ارائه گزارش عملکرد در حوزه معاونت فناوری اطالعات 
نیز خاطرنشان کرد: در حوزه فناوری اطالعات از سال های پیش 
اقدامات مهم و گسترده ای آغاز شد که در سال گذشته سرعت 
بیشتری یافته؛ به گونه ای که در سال 99 با ایجاد زیرساخت های 
الزم بیش از 5 میلیون ابالغ به صورت الکترونیک انجام شد که 
شامل بیش از 92 درصد ابالغ ها می شود و در تالش هستیم تا 
پایان سال جدید این میزان به 100 درصد برسد و نیز راه اندازی 
7 سامانه الکترونیک جدید که از جمله آنها به نرم افزار عدالت 

همراه می توان اشاره کرد.
کاماًل  ارتباط  برقراری  حــوزه  این  در  اقدامات  دیگر  از  افــزود:  وی 
ارتباط  برقراری  نیز  و  انتظامی  مراجع  و  محاکم  میان  الکترونیک 
از طــریــق ویــدئــوکــنــفــرانــس بــا زنـــدان هـــا و انــجــام دادرســـی هـــای 
ج از مرزهای کشور بود که گام های مؤثر در  الکترونیک حتی با خار
کاهش مراجعان به صورت حضوری در محاکم و حفظ سالمت 

جامعه و مددجویان زندان بوده است.
حبیبی در خصوص اقدامات در راستای کاهش جمعیت کیفری 
زندان ها نیز گفت: کاهش جمعیت کیفری زندان به عنوان یک 
سیاست مهم و اصلی قوه قضاییه در دستور کار جدی دستگاه 
قضایی استان بوده است و با بهره گیری از ظرفیت های مختلف 
کمیسیون  حبس،  جایگزین  مجازات های  از  استفاده  جمله  از 
و  اعسار  تقاضای  پذیرش  مجازات،  تعلیق  قرارهای  صدور  عفو، 
غیرعمد  جرایم  زندانیان  آزادی  در  خیران  باالی  و  خوب  ظرفیت 
اقدام مهم و مؤثری صورت گرفته است، به گونه ای که در بخش 
آزادی زندانیان در سال گذشته بیش از 700 نفر زندانی با بدهی 
و  رقم  این  که  آزاد شدند  زندان ها  از  از 200 میلیارد تومان  بیش 

اعداد در سطح کشور بی نظیر بوده است.
اینگونه  شک  بی  شــد:  یـــادآور  استان  قضایی  دستگاه  رئیس 
مسلح  سارقان  و  دار  سابقه  مجرمان  با  ارتباطی  هیچ  اقدامات 
نداشته و دستگاه قضایی با متعرضان به جان، مال و ناموس 
و امنیت مردم و جامعه با جدیت برخورد نموده و مجازات های 

سنگین حبس و غیره را مختص این افراد می داند.
قضایی  مقامات  و  قضات  جمعه  نماز  پــایــان  در  اســت  گفتنی 
به صورت  برپایی میز خدمت  با  و دادگاه های اصفهان  دادســرا 
چهره به چهره با مردم مالقات داشته و سؤاالت حقوقی ایشان 
را پاسخ گفته و دستوراتی نیز در راستای حل مشکل مراجعان 

صادر نمودند.

رئیس کل دادگستری استان: 

شوراهای حل اختالف 
بهترین عملکرد رسیدگی را 

داشته است

خبر

و  فنی  مراکز  استانداردسازی 
میلیارد   400 اصفهان  حرفه ای 

ریال نیاز دارد
گفت:  اصفهان  حرفه ای  و  فنی  آمــوزش  مدیرکل 
فنی  مراکز  ابنیه  و  ساختمان ها  ســازی  استاندارد 
و حرفه ای این استان به بیش از 400 میلیارد ریال 

اعتبار نیاز دارد.
آرش اخوان طبسی با بیان این که اعتبارات فنی و 
افزود:  نیست  نیازها  جوابگوی  اصفهان  حرفه ای 
اقداماتی  انجام  بــرای  کنونی  تخصیصی  اعتبارات 
بام ها، نقاشی در و دیــوار و  ایزوگام پشت  در حد 
مرمت ترک دیوارهاست، اما برای تعمیرات اصولی 
جوابگو نیست.وی ادامه داد: دستکم در 15 سال 
اخیر هیچ مرکز فنی و حرفه ای جدیدی در استان 
اصفهان ایجاد نشده است.  مدیرکل آموزش فنی 
و حرفه ای اصفهان اظهار داشت: 54 مرکز فنی و 
که  حرفه ای دولتی در استان اصفهان وجود دارد 

تمام این مراکز نیاز به تعمیرات و بازسازی دارد.
وی اضافه کرد: تعدادی از این مراکز از جمله مرکز 
فنی و حرفه ای شماره یک و 2 اصفهان با حدود 50 
سال قدمت از قدیمی ترین مراکز کشور محسوب 

می شود که نیاز به بازسازی اصولی دارد.
اخــوان با تاکید بر این که اعتبارات فنی و حرفه ای 
شبکه  کــرد:  خاطرنشان  نیست  نیازها  جوابگوی 
از مراکز فنی و حرفه ای اصفهان  کشی برخی  لوله 
مربوط به 50 سال گذشته است و نیاز به جمع آوری 
و بازسازی دارد. وی با اشاره به این که آموزش های 
مهارتی بیش از 300 رشته در مراکز فنی و حرفه ای 
همه  اکنون  گفت:  می شود  ارائــه  اصفهان  استان 
مراکز فنی و حرفه ای استان اصفهان فعال هستند 
رعایت  بــرای  آموزش ها  شیوه  کرونا  شرایط  در  اما 
به  حــضــوری  حالت  از  بهداشتی  نامه های  شیوه 
میلیون   21 است.ساالنه  کرده  پیدا  تغییر  مجازی 
نفر ساعت در این استان توسط بخش دولتی و 
فرا می گیرند. را  و حرفه ای  آمــوزش فنی  خصوصی 
و  دولتی  حرفه ای  و  فنی  مرکز   54 دارای  اصفهان 
آزاد فعال بخش  آموزشگاه  حدود یک هزار و 250 
خصوصی است و بیشترین تعداد مرکز آموزشی را 

در کشور به خود اختصاص داده است.

رکوردزنی هایی بدون اضافه نمودن تجهیزات، 
بــه توانمندی  اتــکــا  بــرنــامــه ریــزی و  بــا  آن هــم 
ــت  از دس ــط  ــق بــــوم ف ایــــن مــــرز و  ــان  ــ ــوان ــ ج
پیشگامان صنعت فوالد بر می آید. صنعتی 
داخل  تولید  از  حمایت  در  تــوان  تمام  با  که 
ایستاده و می خواهد جلوی خروج ارز از کشور 

را بگیرد.
از نکاتی که در یک صنعت بسیار مهم  یکی 
به  پایداری  اســت.  صنعت  آن  پایداری  است 
روال عادی  آن صنعت  که  این است  معنای 
تکانه های  بــا  و  نــمــوده  طــی  را  پیشرفتخود 
مربوط به اقتصاد، بازار تولید، شرایط محیطی و 
فصلی، فضای سیاسی و... دچار تزلزل نشود. 

بسیاری از صنایع، از تولیدکننده های خرد 
با  و  گذشته  سال های  در  کــالن  صنایع  تا 
اقتصاد  فضای  تحریم ها،  مانند  شرایطی 
شدن  همه گیر  خاطر  بــه  کشور  بــر  حاکم 
زیــادی  مشکالت  دچــار  و...  کرونا  بیماری 

شدند. 
ــرای پــیــشــرفــت؛ رکـــن مهم  بــرنــامــه ریــزی بـ
با  مبارکه  فــوالد  شرکت  موفقیتمدیران 
ــاه مـــدت و  بــرنــامــه هــای بلند مـــدت، کــوت
کرده اند  تالش  همیشه  خود  مدت  میان 

تا شرایط را برای تولید مداوم و پایدار در این 
صنعتی  نمایند؛  فراهم  کشور  مهم  صنعت 
عنوان  به  کــرده  سعی  همیشه  که  باالدستی 
یک صنعت صنعت ساز خطوط تولید خود را 
برای تولید محصوالت جدید مورد نیاز صنایع 
آماده نماید. طبیعتا در صورت  پایین دستی 
ــادی  زی صنایع  آن،  در  اخــتــالل  کوچک ترین 
دچار مشکالت جدی برای تامین مواد اولیه 

می شوند. 
رکوردها یکی یکی می آیند!

ــوالد مــبــارکــه شاهد  ــ ف ــاه در  مـ ــرروز و هــر  ــ هـ
کسب افتخاری دیگر هستیم. یک روز تولید 
تولید  خط  توسعه  روز  یک  جدید،  محصول 
فــوالدمــردان  تــالش  نشان دهنده  همه  و... 
فوالدمبارکه است. چندی پیش شاهد تولید 
تختال با ضخامت 300 میلی متر برای اولین بار 
در ایران بودیم. با تولید این تختال بسیاری از 
صنایع مانند صنایع نفت، گاز، کشتی سازی و 
لوله سازی در کشور از خرید مواد اولیه خارجی 
بــی نــیــاز شــدنــد. امـــا در ایـــن شــرایــط سخت 
رسانه ها  در  جــدیــدی  خبر  هــم  بــاز  تابستان 

منتشر شد. 
رکـــورد جــدیــد فـــوالد مــبــارکــه بــا تولید فصلی 
تختال از مرز 2 میلیون تن به افتخاری جدید 

برای فوالدمردان فوالد مبارکه تبدیل شد.
ــداوم ایــن  ــ  تــالشــگــران نــاحــیــه ریــخــتــه گــری م
شرکت موفق شدند در سه ماهه اول امسال 
2میلیون و 33 هزار تن تختال تولید نموده 
دوبــاره  را  کشور  در  تختال  را  تولید  رکـــورد  و 
مقدار  ایــن   99 ســال  ماهه  سه  در  بشکنند. 
یک میلیون و 896 هزار تن بوده است. این 
میزان تولید در سه ماهه اول سال به ترتیب 
700 هزار تن، 696 هزار تن و 636 هزار تن )در 
مجموع 2 میلیون و 33 هزار تن( بوده که در 
مقایسه با بهار 99، رشد 7.3 درصدی داشته 
افزایش  بــدون  تولید  افزایش در  این  اســت. 
تجهیزات و ماشین آالت یا توسعه خط تولید 
مدیران  برنامه ریزی  نقش  که  افتاده  اتفاق 
بخش  در  انسانی  نــیــروی  بی وقفه  تــالش  و 
بر بخش های  را نشان می دهد. عالوه  تولید 
مدیریت و تولید نقش فوالدمردان همیشه 
اهمیت  حــائــز  بــســیــار  نــیــز  پشتیبانی  بــیــدار 
بر این که  است. نیروی های پشتیبانی عالوه 
هیچ  تا  بــوده  هوشیار  دائما  تولید  جریان  در 
در  نشوند،  مشکل  دچـــار  تجهیزات  از  یــک 
زمان توقف تولید نیز نقش مهم خود را برای 

آماده سازی دستگاه ها ایفا می کنند.
و  فوالدسازی  ناحیه  مدیر  سلیمی  مهندس 

در  مبارکه  فـــوالد  شرکت  ــداوم  مـ ریخته گری 
می گوید:  جــم  جــام  خبرنگار  بــا  مصاحبه ای 
همه  رغــم  علی  بهار  فصل  در  شکر  را  خــدا   «
سال  به  نسبت   7.3 رشــد  به  محدودیت ها 
سال  در  انـــرژی  مــحــدودیــت  رســیــدیــم.  قبل 
گذشته به این شدت وجود نداشت ولی به 

لطف خدا امسال پیشرفت خوبی داشتیم.
ایــن اســت که رونــد رو به بهبود   نکته مهم 
این  ادامــه دارد. دلیل  به طور مستمر  تولید 
موضوع این است که نیروی انسانی در فوالد 
پیدا  کــار  ایــن  بــرای  را  الزم  انگیزه های  مبارکه 
را  ایــن بهبود تولید  کــارگــران ما  کــرده اســت. 
مشاهده نموده اند و پرسنل ما توانسته اند 

آماده بکار بودن تجهیزات را حفظ کنند. 
در سال میالدی جاری نیز البته این پیشرفت 
اتفاق  دنیا  کشورهای  از  برخی  در  تولید،  در 
نیز  ــران  ــ ایـ در  را شــکــر  اســــت. خـــدا  ــاده  ــتـ افـ
فوالدسازان در حال تالش هستند که در این 
بین فوالد مبارکه پیشتاز بوده و سهم زیادی 

را در این پیشرفت داشته است.
 البته همزمان با کمیت، افزایش کیفیت نیز 
ایــن موضوع  از  ــد خوبی داشــتــه اســت و  رون
غافل نشده ایم. در عین حال ناخالصی هایی 
به  را  می افتد  اتفاق  تولید  رونــد  در  بعضا  که 

حداقل رسانده  تا سطح رضایت مشتری باال 
نیز علی  تولید  ایــن ضایعات  بر  ــرود. عــالوه  ب
رغم رکوردشکنی ها به حداقل رسیده است. 

همچنین خدا را شاکریم که حاد« 
این  همه  که  اینجاست  اهمیت  حائز  نکته 
فوالد  اخیر  مشکالت  علی رغم  موفقیت ها 
مبارکه برای تامین آب، برق و مواد اولیه برای 
تولید فوالد است. این موضوع نشان از عزم 
برای  مبارکه  فــوالد  کارکنان  و  مدیران  راســخ 
رونق و جهش تولید است. به طور مثال خط 
خاطر  به  ساعت  کــوره   300 فقط  تختال  تولید 
محدودیت های انرژی توقف تولید داشته که 
میزان توقف برابر با تولید 40 هزار تن تختال 
این  گرفته شدن  در نظر  صـــورت  در  اســـت. 
تختال  تولید  افزایش  مقدار  تولید،  از  میزان 
در فوالد مبارکه می توانست نسبت به مدت 

مشابه پارسال 170هزار تن بیشتر باشد.
افزایش تولید یعنی افزایش اشتغال!

محدودیت ها  این  که  است  این  دیگر  نکته 
باعث کم شدن تولید نشده و با برنامه ریزی 
افزایش  تولید  بیشتر  چه  هر  سازی  بهینه  و 
یافته است. این یعنی با افزایش تولید عالوه 
بر جلوگیری از خروج ارز مقدار زیادی از تختال 
کشور صادر  از  ج  به خار تولید شده می تواند 

شده و ارزآوری قابل توجهی داشته باشد. 
عالوه بر این افزایش تولید با توجه به تعداد 
فــوالد  دســتــی  پایین  صنایع  در  کــه  کسانی 
اشتغال دارند و شمار آن ها چیزی حدود 350 
هزار نفر است اشتغالشان پایدار شده و حتی 
به تناسب بیشتر شدن تولید قابل افزایش 

خواهد بود. 
جایگاه ایران در بین فوالدسازان دنیا

طبق آخرین آمار منتشر شده توسط انجمن 
 )World Steel Association( فــوالد  جهانی 
تولید  کــشــورهــای  بین  در  هــم اکــنــون  ایـــران 
کننده فوالد در جایگاه دهم است. قطعا این  
فوالد  شرکت  در  رکوردشکنی ها  و  تالش ها 
آمار رشد 9.2 درصدی تولید فوالد  مبارکه در 
کشور تاثیر بسزایی داشته و در تحقق شعار 
سال یعنی تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها 
آن  دستی  پایین  صنایع  و  فــوالد  صنعت  در 
موثر باشد. در آینده نزدیک با راه انــدازی خط 
ظرفیت  بــا  مبارکه  فــوالد  شرکت  گــرم2  نــورد 
تولید 4.2 میلیون تن ورق گرم، تحولی شگرف 
در تولید فوالد در کشور اتفاق خواهد افتاد؛ 
از واردات ورق های  را  تحولی که تقریبا کشور 

فوالدی بی نیاز می کند.

همگام با پیشرفت کشورهای دنیا 

 رکوردزنی فوالد مبارکه 
در تولید تختال

برگزیدگان سومین دوره جایزه ملی جمالزاده 14 تیرماه و همزمان 
با روز قلم معرفی می شوند.

حضور  با  جمالزاده  ادبــی  جایزه  دوره  سومین  خبری  نشست 
اعضای شورای سیاست گذاری و دبیرخانه این جایزه برگزار شد.

ــورای  ــمــیــزی، رئــیــس شــ ــدای ایــــن نــشــســت مــهــدی ت ــتـ در ابـ
ســیــاســت گــذاری سومین دوره جــایــزه ادبــی جــمــالــزاده ضمن 
آرزوی  و  زیست  محیط  حــوزه  خبرنگار  دو  درگــذشــت  تسلیت 
بهبودی برای مصدومان این حادثه تلخ اظهار داشت: از آن جایی 
کــه »فــارســی شکر اســت« ایــن افتخار را داریـــم کــه جــایــزه ملی 
جمالزاده را در شهر اصفهان به همت سازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشـــی شــهــرداری و بــه کمک شـــورای علمی، هــیــئــت داوران 
اینکه  بیان  بــا  وی  کــردیــم.  اجــرا  و  ریــزی  برنامه  نویسندگان  و 
آثار خود این رویــداد ملی را پر رونق  شرکت کنندگان با ارســال 
کردند، افزود: رویدادهای ملی معمواًل در پایتخت برگزار می شود 
و سایر استان ها یا از برگزاری رویــدادهــای ملی هــراس دارنــد یا 
برگزاری آن را در قامت خود نمی بینند، اما این ظرفیت در اصفهان 
اهالی علم  به واسطه شهروندان، پژوهشگران، نویسندگان و 
ارجمند و خودباور این شهر فراهم است و اصفهانی ها می توانند 
رویدادی برگزار کنند که در سطح علمی واجد ارزش باشد.معاون 
فرهنگی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان 
ادامــه داد: همه ما به عنوان اعضای شــورای سیاست گذاری و 
شهروندان اصفهان امیدوار هستیم دوره آخر برگزاری این جایزه 

نباشد و در سال های آینده نیز برگزار شود.
جایزه جمالزاده مخصوص تمام فارسی زبانان است

علی عطریان، عضو شورای سیاست گذاری سومین دوره جایزه 
ادبی جمالزاده نیز گفت: پس از طی فراز و نشیب ها سومین 
دوره برگزاری جایزه ملی جمالزاده را نیز پشت سر گذاشتیم و این 
جایزه امروز در ایستگاه سوم قصد دارد نتایج خود را حاصل کند.

وی تأکید کرد شهر اصفهان مبدأ جایزه جمالزاده در حوزه ادبیات 
داستانی به خصوص داستان کوتاه قرار گرفت چون محمدعلی 
جمالزاده شخصی اصفهانی و از سابقون داستان نویسی کوتاه 

ایران است که آثار ارزشمند او را همه می شناسیم  . 
رئیس اداره هنری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری 
اصفهان جایزه جمالزاده را جایزه ای مخصوص فارسی زبانان دنیا 
دانست و بیان کرد: فارسی زبانان زیادی از ایران و سایر کشورهای 
جهان آثاری را در هر سه دوره برای ما ارسال کرده اند. امیدوارم 
چون  شوند  تبدیل  ماندگار  ــاری  آث به  تاریخ  در  خلق شده  آثــار 

غ  معتقدیم داستان یکی از آثار ماندگار هنری است و می تواند فار
از زمان و مکان، حاصل دوران زندگی ما را به آیندگان منتقل کند؛ 
همان طور که وقتی داستان های گذشتگان را می خوانیم عالوه 
بر اینکه با سبک زندگی آنها در دوران خودشان آشنا می شویم 

به زیر و بم ادبی و سبک نوشتن آنها نیز پی می بریم.
خود  مختلف  الیه های  در  اصفهان  شهر  کــرد:  اضافه  عطریان 
بسیار غنی است، بنابراین به برگزاری چنین جشنواره هایی برای 
خلق داستان نیاز دارد.وی تولید آثار جانبی را یکی از ویژگی های 
مثبت برگزاری جایزه ادبی جمالزاده دانست و تصریح کرد: یکی از 
این آثار، کتاب طرح مطالعاتی ادبیات داستانی اصفهان است که 
به جریان های ادبی داستان اصفهان از سال 1300 تا 1400 می پردازد 
و عماًل به شناخت جریان های مهم و تأثیرگذار و افراد شاخص 

آن می انجامد.
ثمربخشی جایزه ادبی جمالزاده در گرو امتداد آن است

همچنین سعید محسنی، داستان نویس اصفهانی و دبیر ادبی 
این نشست همراهی  در  ادبــی جمالزاده  سومین دوره جایزه 
قابل توجه رسانه ها در معرفی و اعتباربخشی بیشتر جایزه ادبی 
داشت:  اظهار  و  دانست  آن  برگزارکنندگان  یاری گر  را  جمالزاده 
امیدوارم همت کنیم تا برگزاری این جشنواره ادامه داشته باشد، 

چون ثمربخشی جایزه ملی جمالزاده در گروی امتداد آن است. 
وی افزود: اولین نشست شورای سیاست گذاری سومین دوره 
جایزه ادبی جمالزاده اسفندماه سال گذشته برگزار و فراخوان 
این دوره در همان اسفندماه 99 منتشر شد. 25 اردیبهشت ماه 

1400 آخرین مهلت دریافت آثار بود که چند روز هم تمدید شد.
به گفته محسنی، در مجموع 1468 اثر به دبیرخانه جایزه جایزه 
با اصول فراخوان هم خوانی  اثر  که 1288  ادبی جمالزاده رسید 
آزاد، 168 اثر در  داشت. از این میان، 852 اثر در بخش داستان 
بخش داستان اصفهان، 195 اثر در بخش زندگی نگاره کرونا و 
ادبی سومین  بود.دبیر  مــدارس  زندگی نگاره  اثر در بخش   73
باتقوا، سیاوش  کرد: مهدی  ادبی جمالزاده اضافه  دوره جایزه 
ســارا  آزاد،  داســتــان  بخش  در  گالب گیر  مرضیه  و  قربانی پور 
خسروی، هادی منوچهری و نسترن مکارمی در بخش داستان 
اصفهان، مهسا صامتی، حامد علی بیگی و سمیه یوسفی در 
بخش زندگی نگاره کرونا و مهرانگیز بیدمشکی، ندا تسلیمیان 
زندگی نگاره مــدارس اعضای هیئت  و شبنم غفاری در بخش 
انتخاب را تشکیل می دادند. در هرکدام از این بخش ها به ترتیب 
28، 27، 20 و 19 اثر به مرحله نهایی داوری راه یافتند که این مرحله 

در جریان است.
البته در بخش داستان اصفهان 2 اثر به دلیل اینکه در جشنواره 

دیگر ما برنده جایزه شده بودند، کنار گذاشته شد.
وی ادامه داد: با توجه به فقدان منابع تئوری در حوزه ناداستان، 
مجموعه مقاالتی تحت عنوان »جستارهایی برای جستار« توسط 
ــاده شــده که قــرار اســت در قالب یک  آم چند تن از مترجمان 
کتاب چاپ شود تا یکی از آثار ماندگار سومین دوره جایزه ادبی 

جمالزاده باشد.

معرفی برگزیدگان جایزه جمالزاده در روز قلم


