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عضو کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع طبیعی مجلس در بازدید از فوالد مبارکه:

رئیسجمهور توجه ویژهای
به فوالد مبارکه داشته باشد
ویــژههـا

همدلی برای پاسداشت
برادری اصفهان و لهستان

دیدار رئیس کمیسیون
فرهنگی مجلس و مدیرکل
صداوسیمای اصفهان
3

استاندار:

گردشگری و صنایع «های تک»
راهبرد استان برای توسعه است

اشتغال خانگی بانوان
اصفهانی در اولویت
فرماندار اصفهان با تأکید بر لزوم تشکیل سمنهای جدید
برای فعالیت در حوزه بانوان ،گفت :موضوع اشتغال خانگی
بانوان ،از اهمیت ویژهای برخوردار است و اقدامات و پیگیریهای
الزم در این خصوص در کارگروههای مربوطه در حال انجام است.
به گــزارش جامجم محمدعلی احمدی فرماندار اصفهان در
جلسه کارگروه بانوان و خانواده شهرستان ،با تأکید بر اینکه
از نظرات و دیدگاههای همه باید در حــوزه بانوان استفاده
شود ،اظهار داشت :تشکیل کارگروههای مناسب... ،
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استاندار اصفهان گردشگری و صنایع «های تک» را دو راهبرد استان اصفهان
برای توسعه عنوان کرد و گفت :بخش قابلتوجهی از زیرساختهای
گردشگری در شهرداری تعریف میشود و در بخشهایی هم که شهرداری...

طرح کالس شهر در مدارس اصفهان کلید خورد
اجرای طرح «کالس شهر» در مدارس
اصفهان با برگزاری مراسمی به صورت
رسمی آغاز شد.
مسئوالن سازمان فرهنگی اجتماعی
ورزشی شهرداری اصفهان و ادارهکل
آموزش و پرورش استان و جمعی
از آموزگاران و مدیران مدارس شهر
اصفهان در سالن همایش کتابخانه
مرکزی گردهم آمدند تا در مراسمی،
آغاز رسمی طرح کالس شهر در
مدارس اصفهان را جشن بگیرند.
طرح کالس شهر تالشی از سوی
معاونت اجتماعی و مشارکتهای
مردمی سازمان فرهنگی اجتماعی
ورزشی شهرداری اصفهان برای آموزش
مباحث اجتماعی ،محیط زیست و
اخالق شهروندی به دانشآموزان
است که با همراهی ادارهکل آموزش
و پرورش استان به تدوین کتابهایی
در این زمینه منجر شد و پس از اجرای
آزمایشی ،قرار است از این پس در تمام
مدارس اصفهان و در دو پایه اول و
ششم دبستان تدریس شود.
مراسم آغاز رسمی طرح کالس
شهر در مدارس اصفهان با نمایش
کلیپهایی از مراحل آمادهسازی
کتابهای این طرح و همچنین اجرای
آن در تعدادی از مدارس اصفهان آغاز
شد و در ادامه ،نمایش بخشهایی
از سریال قصههای مجید خاطرات
حاضران در این مراسم را زنده کرد.
مرتضی حسینی یا همان حیدری معلم
ریاضی و ورزش مجید در این سریال،
در ادامه برنامه روی صحنه رفت و با
همراهی دختران و پسران دانشآموز
به اجرای یک نمایش کوتاه درباره
اهمیت بازیافت پرداخت و در ادامه
هم حضور محمدعلی میاندار که
نقش معلم سختگیر ریاضی مجید را
از او به یاد داریم ،با همان شوخطبعی
همیشگی به ایفای نقش پرداخت تا
این دو هنرمند پیشکسوت حاضران را
به سالهای پخش آن مجموعه دیدنی
ببرند .در ادامه مجتبی شاهمرادی،

معاون فرهنگی شهردار و رئیس
سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی
شهرداری اصفهان تداوم اقدامات
خوب گذشته را یکی از اهداف مدیران
جدید شهرداری اصفهان دانست و
اظهار داشت :جا دارد از تالشهای
مدیرعامل سابق سازمان و همکاران
ایشان برای به ثمر نشستن طرح
کالس شهر تشکر کنم .وی افزود:
اگر قرار است اصفهان شهر زندگی
باشد این امر به دست فرزندان این
شهر و دختران و پسران دانشآموز
رقم میخورد ،چون آنها صاحبان
آینده اصفهان هستند که قرار است
از این میراث گرانقدر پاسداری کنند و
امیدوارم اصفهان همچنان بدرخشد.
شاهمرادی با بیان اینکه با تالشهای
اداره توسعه فرهنگ شهروندی در
ادوار گذشته شهر اصفهان تبدیل
به یک کالس درس شد ،ادامه داد:
با اجرای طرح کالس شهر ،اینبار
شهر به داخل کالس برده میشود تا
با آموزش مهارتهایی که در گذشته
خأل آنها احساس میشد ،آینده بهتری
داشته باشیم و شئون گوناگون
فرهنگ شهروندی را در رفتار تکتک
شهروندانببینیم.
طرح کالسشهر میتواندالگوییبرای
تمام کشور باشد
معاون فرهنگی شهردار اصفهان
گفت :اگر طرح کالس شهر نتایج و
بازخوردهای خوبی داشته باشد ،عزم
ما بر تداوم این طرح استوار است .این
اتفاق بزرگ که در کشور بینظیر است
میتواند الگویی برای تمام کشور باشد
و آمادگی داریم محتوای این طرح و
سایر طر حهای شهرداری را در اختیار
سایر استانها نیز قرار دهیم.
وی با اشاره به توجه ویژه به سهضلعی
خانواده ،معلم و دانشآموز در این
طرح بیان کرد :کتابهای طرح کالس
شهر برای هر سه این ارکان آماده شده
و اگر این سه رکن به خوبی در کنار
هم قرار گیرند شاهد اتفاقات خوبی

خواهیم بود.
همچنین سعید امامی ،معاون
اجتماعی و مشارکتهای مردمی
سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی
شهرداری اصفهان با اشاره به تعامل
خوب ادارهکل آموزش و پرورش
استان و وزارت آموزش و پرورش برای
به ثمر نشستن طرح کالس شهر
گفت :هماکنون کتابهای این طرح
در میان دروس رسمی پایههای اول و
ششم دبستان قرار گرفته که جا دارد
از همکاران خود در سازمان فرهنگی
اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان
و مسئوالن آموزش و پرورش استان
تشکر کنم.
وی با اشاره به چاپ  100هزار جلد کتاب
طرح کالس شهر برای پایههای اول تا
ششم دبستان افزود :از این تعداد 70
هزار جلد کتاب به آموزش و پرورش
تحویل داده شده و  30هزار جلد نیز
تا روز شنبه تحویل داده خواهد شد
تا طرح کالس شهر از دی به صورت
رسمی در مدارس اصفهان آغاز
شود.
وی تصریح کرد :استمرار این طرح و
اجرای آن در سایر پایههای تحصیلی
مستلزم همت جدی ادارهکل آموزش
و پرورش استان برای اجرای درست
این طرح و نظارت بر اجرای کامل آن در
مدارس است.
سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی
شهرداری نیز به حمایتهای خود از
اجرای این طرح ادامه خواهد داد و
ً
قطعا در آینده شاهد نتایج ملموس
اجرای طرح کالس شهر در اصفهان
و پایبندی شهروندان به فرهنگ
شهروندی خواهیم بود.
لیال سادات ابطحی ،معاون آموزش
ابتدایی ادارهکل آموزش و پرورش
استان اصفهان نیز در این مراسم
با اشاره به امضای تفاهمنامه طرح
کالس شهر در تیر  98میان این
ادارهکل و سازمان فرهنگی اجتماعی
ورزشی شهرداری اصفهان گفت :این

طرح در راستای شعار سند تحول
بنیادین آموزش و پرورش مبنی بر
«مدرسه در خدمت محله ،محله در
خدمت مدرسه» اجرا شد.
وی با بیان اینکه شهروندان کوچک
شهر باید در رشد آن برای داشتن
شهر بهتر و امنتر مشارکت داشته
باشند ،ادامه داد :باید مهارتهای
دانشآموزان پایه ابتدایی را توسعه
دهیم تا در آینده شهروندانی
مسئولیتپذیر و تأثیرگذار باشند و
به شهر خود احساس تعلق داشته
و درباره حفظ محیط زیست احساس
مسئولیتکنند.
ابطحی با اشاره به آموزش محتوای
طرح کالس شهر به صورت آزمایشی
طی  2سال افزود :در ادامه این محتوا
مورد بازنگری قرار گرفت و کتابهای
آن پس از چاپ و مورد تأیید سازمان
پژوهش و برنامهریزی آموزشی وزارت
آموزش و پرورش قرار گرفت و این
محتوا عالوه بر استان اصفهان ،آماده
ارائه به تمام کشور است.
معاون آموزش ابتدایی ادارهکل
آموزش و پرورش استان اصفهان
ادامه این طرح با وجود تغییر
مدیریتها را نشاندهنده همت
باال و خوشفکری مدیران شهرداری
دانست .وی با اشاره به رونمایی از
کانال کالس شهر در شبکه شاد
برای تبادلنظر میان معلمان و
مدیران خاطرنشان کرد :کشورهای
توسعهیافته پیشتر از ما به ارائه
آموزشهای شهروندی به شهروندان
کوچک خود پرداختهاند اما برای ما
نیز دیر نیست و امیدوارم در آینده
شاهد ثمرات مبارک این طرح باشیم.
گفتنی است؛ در پایان این مراسم
زنگ طرح کالس شهر نواخته شد و
همچنین کانال کالس شهر در شبکه
شاد آموزش و پرورش رونمایی و
پیام شهردار اصفهان توسط مجتبی
شاهمرادی معاون فرهنگی شهردار در
این کانال بارگذاری شد.
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شهردار :

اصفهان شهر هم زیستی
صلح آمیز ادیان مختلف است

عکاس جام جم اصفهان :ثنا افضل || 3

معاون سفیر لهستان در ایران و معاون فرهنگی
شهردار اصفهان در نشستی به برگزاری رویدادهای
فرهنگی مشترک تأکید کردند که اجرای هفته لهستانیها در
اصفهان و هفته اصفهانیها در لهستان بخشی از این گفتگو بود.
عــمــارت تــاریــخــی ب ــاغ زرش ــک اصــفــهــان در ادامـ ــه مــیــزبــانــی از
هیئتهای فرهنگی خارجی پذیرای هیاتی از کشور لهستان
بود .در این نشست مشترک «ویچیخ اونلت» معاون سفیر
لهستان در ایران به همراه مشاور امور سیاسی و...
3
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اجتماعی
اقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه در استان اصفهان

انعکاس ظرفیتهای ورزشی استان در برنامه تلویزیونی ضربه آزاد شبکه اصفهان
برنامه ضربه آزاد با رویکرد تحلیل موضوعات ورزشی چالشهای پیش
روی باشگاههای ورزشی هر هفته یکشنبه ساعت  ۲۱به روی آنتن شبکه
اصفهان میرود.
به گزارش جامجم این برنامه رویکردی جدید دارد و موضوعات ورزشی در

قالب طنز و استند آپ کمدی برای مخاطبان مطرح میکند ،کارشناسان
نیز در بخش مختلف برنامه مسابقات فوتبال دو تیم ذوب آهن و
سپاهان و مسائل داوری آن را بررسی میکنند.
در بخش ورزش بانوان چالشها و مشکالت ورزش بانوان مطرح میشود

خبر

استاندار:

نـمــایــش رادی ــوی ــی عــروســک
چینی روایتی از کلینیکهای
زیبایی بدون مجوز

نمایش رادیویی عروسک چینی تالش
میکند تا مردم را نسبت به کلینکهای
زیبایی فاقد مجوز آگاه کند.
به گزارش جامجم همیشه سالمتی و
زیبایی از جمله دغدغههای انسان بوده و
همانطور که همه ما میدانیم ،زیبایی جزو
جداییناپذیر از ذات همه انسانها است ،در
سالهای اخیر با پیشرفت علم و تکنولوژی،
کلینیکهای زیبایی نیز بیشتر شدهاند اما
اینکه برای جراحی زیبایی به سراغ کدام
کلینک برویم و شاید این عدم آگاهی عواقبی
برایمان داشته باشد موضوعی است که
گروه نمایش معاونت صدای مرکز اصفهان
با عنوان عروسک چینی به آن پرداخته
است.
نمایش عروسک چینی به تهیه کنندگی
ویکتوریا براری و کارگردانی مهدی شهداد
روایتی است از خانمی که بدون اجازه
همسرش به یکی از مراکز زیبایی فاقد مجوز
وزارت بهداشت مراجعه میکند و یک چشم
خود را از دست میدهد.
نمایشهای رادیویی هر شب ساعت 22:30
از صدای اصفهان پخش میشود.
بازیگران این نمایش نسیم سلیمی ،محمد
کربالیی ،محمد رادمهر ،فروغ نجف پور،
بدرالسادات پاکدل ،ویکتوریا براری ،حسن
جویره هستند .افکتور :مسعود نصیریان،
صدابردار :فاطمههاشمی ،دستیار تهیه :لیال
حسن پور و...

و ورزشکاران استان در رشته مختلف در برنامه حضور مییابند.
تهیه کننده :بهزاد اسالمی ،تدوین  :مصطفی اقوام کرباسی ،مجریان:
سعید ساکت ،فرناز اسماعیلی ،مهدی کرباسی ،گزارشگر :مسعود
سعیدی

گردشگری و صنایع «های تک» راهبرد استان برای توسعه است
استاندار اصفهان گردشگری و صنایع «های تک» را دو راهبرد
استان اصفهان برای توسعه عنوان کرد و گفت :بخش قابلتوجهی
از زیرساختهای گردشگری در شهرداری تعریف میشود و در
بخشهایی هم که شهرداری به طور مستقیم نقش ایفا نمیکند ،این
نهاد نقش پیشران را دارد.
به گزارش جام جم ،سید رضا مرتضوی در جلسه علنی شورای اسالمی
شهر اصفهان با اشاره به اینکه هنگامی که مردم دستگاههای
استانی را کنار یکدیگر میبینند ،سرمایههای اجتماعی هم به جامعه
بازمیگردد ،اظهار کرد :این روزها امید مردم خدشه دار شده است و
نیاز است با چنین همراهیهایی ،مردم به ما اعتماد کنند.
وی با اشاره به اصفهان و جایگاه آن در تاریخ گفت :از اصفهان به
عنوان پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسالمی یاد میشود و اگر
بخواهیم در این تراز به اصفهان بپردازیم باید به تک تک این مولفهها
در تصمیمگیریهای خود توجه کنیم .استاندار اصفهان با بیان اینکه
جایگاه اصفهان به عنوان اصل محوری در همه تصمیمات باید جای
خود را پیدا کند ،تصریح کرد :مثال در موضوع عدالت محوری از یک سو
پرداختن به مناطق حاشیهای شهر سبب سرازیر شدن جمعیت به
این مکانها میشود و از سوی دیگر نادیده گرفتن آن باعث میشود
در وظایف حاکمیتی دچار کمکاری شویم .وی ادامه داد :در خصوص
این موضوع باید به گونهای برنامهریزی شود که هم جلوی آسیبهای
حاشیهنشینی گرفته شود و هم فضا برای انجام مسئولیتهای ما
فراهم شود .مرتضوی گردشگری و صنایع «های تک» را دو راهبرد
استان اصفهان برای توسعه عنوان و اظهار کرد :بخش قابلتوجهی
از زیرساختهای گردشگری در شهرداری تعریف میشود و در
بخشهایی هم که شهرداری به طور مستقیم نقش ایفا نمیکند،
این نهاد نقش پیشران را دارد.وی مناطق حاشیه رودخانه زایندهرود
را از فرصتهای در اختیار بخش خصوصی برای افزایش زیرساختها
برشمرد و افزود :دعوت از سرمایهگذاران برای چنین اقداماتی باید در
برنامههای محوری شهرداری باشد تا هتلینگ توسعه یابد.
استاندار اصفهان این شهر را ایستگاه دوم دیپلماسی کشور عنوان
و تصریح کرد :بسیاری از مقامات بعد از حضور در پایتخت خواستار
بازدید از شهر اصفهان نیز هستند که باید شهرداری و شورای شهر از
این فرصت برای گسترش مناسبات و تعریف رویدادها استفاده کنند.
*شهر اصفهاناز  9تا 19دیمیزبانشهداست
وی با بیان اینکه اصفهان  1600بنای میراثی دارد که با وضعیتی که
اعتبارات دولتی دارد ،واگذاری ساماندهی این بناها به میراث ،آینده
نامعلومی پیش روی این بناها میگذارد ،گفت :در این حوزه میتوان
با ورود بخش خصوصی و رها کردن قید و اعتبارات دولتی ،این کار

اصفهان میزبان بزرگترین نمایشگاه کشاورزی
منطقه مرکز و جنوب کشور

بیستمین نمایشگاه تخصصی جامع کشاورزی به عنوان بزرگترین رویداد نمایشگاهی بخش کشاورزی در
منطقه مرکز و جنوب کشور در اصفهان برپا میشود.
به گزارش جامجم این نمایشگاه که از روزهای نهم تا دوازدهم دی برپا میشود 135 ،شرکت از  13استان
کشور را گرد هم جمع میکند تا توانمندیهای خود را در حوزههای نهادهها ،آبیاری ،لوله و اتصاالت ،بذر ،کود،
سم و ماشینآالت به نمایش بگذارند.
این نمایشگاه که بیش از  15هزار مترمربع فضای نمایشگاهی را به خود اختصاص داده است ،میزبان
شرکتهایی از استانهای اصفهان ،خراسان شمالی ،خراسان جنوبی ،اردبیل ،آذربایجان شرقی ،قم ،سمنان،
تهران ،مرکزی ،همدان ،یزد ،چهارمحال و بختیاری و آذربایجان غربی خواهد بود.
از جمله برندها و شرکتهای معتبر حاضر در این نمایشگاه میتوان به اصفهان پالست ،سبزدشت ،ابتکار
نوین ،ورسک اتصال ،پایا بسپار ،البرز پلیمر جی ،آیسان گستر ،بهاران قطره ،نهالستان قائم ،سایان لوله ،نوید
پمپ اسپادان ،آوند کشاورز و دلتا دشت اشاره کرد که اعتبار بیستمین نمایشگاه تخصصی جامع کشاورزی
اصفهان را دو چندان کردهاند .افزایش  6هزار مترمربعی در فضای نمایشگاهی ،همکاری بیشتر فعاالن حوزه
اتصاالت و آباری و افزایش  20درصدی مشارکتکنندگان و شرکتهای فعال حوزه تولید در این نمایشگاه ،از
جمله ویژگیهای نمایشگاه کشاورزی امسال به شمار میرود.
کشاورزان ،دانشجویان رشته کشاورزی ،واحدهای مهندسی کشاورزی ،واحدهای تبلیغات و بازاریابی
کشاورزی ،شرکتهای صنعتی کشاورزی ،نمایندگیها و بخشهای کشاورزی دولتی ،مدیران شرکتهای
کشاورزی ،توزیعکنندگان و فروشندگان تجهیزات و ماشینآالت کشاورزی ،کارآفرینان ،مزرعهداران ،باغداران و
پرورشدهندگان گل و گیاه ،فناوریها و انجمنهای تحقیقاتی ،دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی از جمله
مخاطبان بیستمین نمایشگاه تخصصی جامع کشاورزی اصفهان به شمار میروند.
معرفی پتانسیلهای موجود در بخش کشاورزی کشور ،ایجاد فرصت برای برقراری ارتباط و شناسایی
شرکتهای معتبر داخلی ،آشنایی با آخرین دستاوردها و فناوریهای تخصصی ارائه شده از سوی غرفهداران
حاضر در نمایشگاه ،بهرهگیری گسترده از تبلیغات برای افزایش اعتبار و معرفی بهتر شرکتکنندگان،
ً
واگذاری فضای کامال تخصصی جهت بازاریابی و معرفی کاالها و خدمات شرکت ،افزایش کیفیت تولید و
رسیدن به استانداردهای جهانی ،ایجاد زمینههای مناسب جهت بحث و تبادل نظر با استفاده از یافتههای
علمی ،تجربیات و تخصص و بازاریابی و بررسی امکانات برای صدور محصوالت کشاورزی به خارج از کشور نیز
جزو مهمترین اهداف برگزاری این نمایشگاه محسوب میشود.
بیستمین نمایشگاه تخصصی جامع کشاورزی اصفهان طی روزهای نهم تا دوازدهم دی  1400برگزار میشود و
عالقمندان به بازدید از آن میتوانند از ساعت  10تا  18به نمایشگاه بینالمللی واقع در کمربندی شرق ،روبروی
منطقه روشندشت مراجعه کنند.

را به سرانجام رساند.مرتضوی به میزبانی شهر اصفهان از شهدا
در روزهای  9تا  19دی اشاره و اظهار کرد :شهرداری و شورای اسالمی
شهر بضاعت خود را برای این ایام به میدان بیاورند .وی در خصوص
مطالباتی که از مدیریت استان در حوزههای مختلف وجود دارد ،افزود:
در حال حاضر محدودیتهایی وجود دارد که با نگاه مدیریتی باید برای
آن تدبیری کرد و در این خصوص اولویتهای اصفهان را مورد مداقه
قرار داد .استاندار اصفهان تالش مدیریت استان برای تبیین چالش
فرونشست در اصفهان در سطح ملی را یادآور شد و گفت :تا کنون
در این خصوص دو جلسه با معاون اول رئیس جمهور و  5جلسه با
حضور وزرا ،سازمان محیط زیست ،سازمان برنامه و بودجه و ...برگزار
کردهام.
*حلمسائلاجتماعیباتمرکز بر حفظامنیتروانیجامعهباشد
وی از اقدامات استان برای گرفتن اعتبارات مطلوب برای مساله آب
خبر داد و افزود :سامانه دوم آبرسانی اصفهان به  300میلیارد تومان
اعتبار دیگر برای بهرهبرداری نیاز داشت که این اعتبار تامین شد.
همچنین برای راهاندازی دو تصفیه خانه شمال و جنوب هم حدود سه
هزار میلیارد تومان اعتبار مصوب شد.مرتضوی بیان کرد :باید ضمن
حل مسائل به گونهای عمل کنیم که امنیت روانی جامعه را به هم
نزنیم و از سویی مشکالت هم برای مسئوالن پایتخت شفاف شود.
به طور مثال در جلساتی که با مدیران ملی داریم ،مساله فرونشست
اصفهان به عنوان اصلی ترین چالش استان مطرح میشود چرا که

این موضوع یک مساله تمدنی است.
وی با اشاره به انتقادها به حذف برخی ردیفها در بودجه  1401دولت در
خصوص کمکهایی که به شهرداریها به ویژه در حوزه حمل و نقل
و تخصیص اوراق مشارکت انجام میشود ،اظهار کرد :اکنون دولت
در وضعیت خاصی گرفتار است و برای پرداخت حقوقها در پایان هر
ماه هم دچار مشکالتی است که برای این منظور نیاز به تدابیری است
تا این مسائل حل شود .استاندار اصفهان به ظرفیت سالن اجالس
سران شهر اصفهان اشاره و تصریح کرد :همه پروژهها برای ما از درجه
اهمیت ویژهای برخوردار است و در خصوص این طرح هم اهتمام
ویژهای داریم.
*شهرداری حاضر به همکاری با مدیریت استان برای حل مسائل
اجتماعیاست
در ادامه این جلسه ،علی قاسم زاده ،با بیان اینکه برای ایجاد تحول
نیاز به همراهی دستگاهها داریم که نقطه الحاق همه این نهادها،
استانداری است ،اظهار کرد :اراده استاندار بر این است تا در حرکتی
جمعی ،مسائل شهر با سرعت قابلقبولی حل شود.
وی ادامه داد :با دو مدیر جهادی که اخیرا در استانداری منصوب
شدند ،امیدواری بسیاری ایجاد شد چرا که یکی از گلوگاههای ما
کمیسیون ماده  5است که با حضور زینلیان جلسات به خوبی پیش
میرود اما بخشی از مشکل به فرآیند بازمی گردد چراکه این کمیسیون
 4عضو اصلی دارد اما با حضور دهها نفر در جلسه که نظرات آنها خالف

جریان مدیریت جلسه است ،جلسه تحتالشعاع قرار میگیرد.
شهردار اصفهان بیان کرد :امیدواریم با پشتیبانی استاندار ،فرآیند
کمیسیون ماده  5اصالح شده و کار سرعت گیرد چراکه این حوزه
گلوگاهی است که بسیاری از مباحث مربوط به توسعه شهر در آن دپو
شده است و باید سریعا در دستور کار قرار گرفته و حل و فصل شود.
وی با بیان اینکه حضور مهدویان فر در حوزه مدیرکل اجتماعی و
فرهنگی استانداری ،میتواند در حل مسائل و آسیبهای اجتماعی
شهر کمک کند ،گفت :ما در شهرداری حاضر به حمایت همه جانبه
از همکاران استانداری برای حل مسائل اجتماعی شهر اصفهان
هستیم.قاسم زاده با اشاره به تجربه شهرداری و استانداری برای
ساماندهی کارتن خوابها و کودکان کار اظهار کرد :این مسائل در
شان شخصیت اصفهان نیست و به راحتی قابل حل است؛ چنین
مسائلی تقصیر دولت ،دشمن خارجی و  ...نیست و میتوانیم خود
آنها را حل کنیم و فقط کافی است در این مسیر همه دستگاهها به
وظایف ذاتی خود در این حوزه ،خوب عمل کنند.
*حذف کمک دولت به شهرداریها تشدید آلودگی اصفهان را به
دنبالدارد
در ادامه این جلسه ،محمد نورصالحی اظهار کرد :در بودجه 1401
که از سوی دولت تدوین شده است ،اغلب کمکهای دولت به
شهرداریها در حمل و نقل عمومی که به صورت اوراق مشارکت با
تضمین دولت اختصاص پیدا میکرد ،حذف و تامین صددرصدی به
عهده شهرداریها گذاشته شده است.وی ادامه داد :عدم توجه به
حمل و نقل عمومی در اصفهان که از آلودگی هوا رنج میبرد باعث
فشار بر مردم برای توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی و از سوی
دیگر تشدید آلودگی هوا میشود چراکه همان اوراق مشارکتی هم
که با تضمین دولت به شهرداریها پرداخته میشد ،حذف شده و با
افزایش نرخ اتوبوس به حدود شش میلیارد تومان ،مواجهه مردم
با آلودگی هوا بیشتر میشود.رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان
با اشاره به دیدار شهردار اصفهان به همراه جمعی از شهرداران
کالنشهرهای کشور با معاون اول رئیس جمهور برای بازگرداندن
کمکهای دولتی در بودجه  1400اظهار کرد :مشکالتی که از سوی
مدیریت شهری برای اطالع و بررسی استاندار جمع بندی شده است
در قالب نامهای  45بندی به استاندار تقدیم میشود تا تدبیر الزم در
این مورد اجرایی شود.
گفتنی است در جلسه شورای اسالمی شهر اصفهان که با حضور
استاندار و معاونان امنیتی و سیاسی و منابع انسانی و نیز شهردار
اصفهان برگزار شد ،از منشور راهبردی شورای اسالمی شهر اصفهان
رونمایی گردید.

رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران استان اصفهان:

سهولت مجوز دفاتر اسناد رسمی بدون تخصص فساد به همراه دارد
رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران استان اصفهان گفت : :سر دفتری
اسناد یک کار تخصصی است و اینگونه نیست که افراد به محض فار غ
التحصیلی از دانشگاه مبادرت به تاسیس دفتر اسناد رسمی کنند که اگر
چنین شود ،افزایش تخلف و فساد در این حوزه به همراه دارد.
به گزارش جام جم ،امیر مسعود مرادی باغبادرانی در نشست خبری
خود در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه دفتر اسناد رسمی خیلی زودتر
از قانون اساسی به دنبال اصل  44و برون سپاری فعالیتها به بخش
خصوصی بود ،اظهار داشت :این نهاد انجام امور حاکمیتی را بر عهده دارد
و طبق آمار یکی بهترین ،کاملترین و سالمترین نهاد بوده و هیچ بار مالی
برای حاکمیت نداشته است.
وی با اشاره به اینکه دفاتر رسمی به صورت خودگران اداره میشوند،
افزود :دفاتر رسمی وظیفه تنظیم و ثبت اسناد مراجعان ،وظیفه وصول
حقوق دولتی را بر عهده دارد اما یکی از همین معضالت دفاتر وصول
حقوقی دولتی است که بر عهده دفاتر رسمی قرار داده شده است .رئیس
کانون سردفتران و دفتر یاران استان اصفهان تصریح کر :چون ماهیت
و شخصیت دفاتر این حقوق دولتی بوده ،عامه مردم تصور میکنند
این وجوه دولتی به حساب دفاتر ربخته میشود در حالی که به حساب
خزانه واریز میشود .رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران استان اصفهان
تصریح کرد :جایگاه و اعتبار سند رسمی در سالهای اخیر ضعیف و
موجب شده اعتبار سند رسمی و توانایی یک سند رسمی از بین برود
که امیدواریم دفاتر رسمی به وضعیت قبل برگردد و عمده بار دادگستری
کاهش پیدا کند .وی ادامه داد :یکی از دالیل حجم باالی پروندهها در
دادگستری نداشتن اسناد رسمی است که اگر این مشکل بر طرف شود،
هزینهها کاهش و پروندههای زیادی مختومه میشود.

مرادی باغبادرانی درباره نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی
گفت :درباره دفاتر اسناد رسمی اصراری بر سند نقل و انتقال خودرو
ندارند و صرفا اصرار بر اجرای قانون تاکید دارند  ،اما چون هزینهای از
دولت نمیگیرند بابت هرکاری هزینه دریافت میکنند که همین بخش
بسیار جلوه کرده در حالی که نزدیک به  ۹۰درصد از هزینههایی که وصول
میشود به حساب دولت واریز میشود.
وی ادامه داد :پلیس راهنمایی و رانندگی معتقد است؛ برگ سبز خودرو
به عنوان سند کفایت میکند ،اما قانون مشخص کرده که سند رسمی،
سندی است که نزد مأموران رسمی در حدود صالحیت و مطابق قوانین
و مقررات تنظیم شود و نیروی انتظامی باید دارای صالحیت مورد تایید
و جزو مامور رسمی باشد .رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران استان
اصفهان با اشاره به اینکه هزینههای نقل و انتقال برای مردم زیاد است
بیان داشت :متاسفانه به حساب گذشته ،در بودجه  ۱۴۰۰نزدیک به ۲۴
هزار میلیارد تومان از محل مالیات نقل و انتقال خودرو که در دفاتر اسناد

رسمی دیده شده ،به عنوان ردیف بودجه درآمده دیده شد ،در حالی که
نزدیک به  ۸۰درصد این درآمد توسط مردم وصول نشده است .وی درباره
تعداد دفاتر اسناد رسمی در استان اصفهان یادآور شد :درحال حاضر ۴۸۷
دفتر اسناد رسمی فعال در استان و نیز ۲۵۰دفتر فعال در شهر اصفهان
وجود دارد که قانونگذار در سال  54به ازاء هر  ۱۵تا  ۲۰هزار نفر جمعیت
به یک دفتر اسناد رسمی مجوز داده است.
مرادی باغبادرانی یکی از مشکالت سران دفاتر را عدم حق ورود به
حوزههای تجاری و تبلیغ دانست و تاکید کرد :دفاتر استاد رسمی تعرفه
محور هستند که طبق حاکمیت هر چهار سال یک بار تعرفه تعیین
میکنند .وی تاکید کرد :سر دفتری اسناد یک کار تخصصی است و اینگونه
نیست که افراد به محض فار غالتحصیلی ازدانشگاه مبادرت به تاسیس
دفتر اسناد رسمی کنند که اگر چنین شود ،افزایش تخلف و فساد در این
حوزه به همراه دارد .رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران استان اصفهان
بااشاره به اینکه در سال  86قوه قضایه اقدام به جذب  4هزار سر دفتر
اسناد رسمی دست زد و به این ترتیب موازنه به هم خورد ،اضافه کرد:
سال گذشته با طرح مجلس جذب سر دفتر با عنوان کسب و کار مجوز
گرفت که اگر  ۸۰هزار نفر از فار غ التحصیالن از بین  200هزار نفر پذیرفته
شوند و تعداد اسناد افزایش پیدا نکند ،درآمد به جای  ۸هزار و  ۵۰۰نفر
بین  ۸۰هزار نفر باید تقسیم و حدود  60هزار نفر بیکار میشوند.
وی گفت :سردفتران اسناد رسمی بیمه و بازنشستگی خود را خودگردان
پرداخت میکنند که با این طرح جدید عالوه بر سردفتر ،صندوق بیمه و
بازنشستگی هم در معرض ورشکستگی قرار میگیرد و در آینده با کاهش
حجم اسناد با سیل تعدیل نیرو در دفاتر مواجه میشویم که بار بیکاری
آنها به دوش حاکمیت میافتد.

پایان فرار 4ماهه کالهبردار  100میلیاردی
فرمانده انتظامی استان از دستگیری فردی که با
پرداخت چکهای بالمحل بالغ بر  100میلیارد ریال
کالهبرداری کرده و  4ماه متواری بود ،خبر داد.
به گزارش جامجم سردار "محمدرضا میرحیدری" بیان
داشت :در پی شکایت تعدادی از شهروندان کاشانی
مبنی اینکه فردی با پرداخت چکهای بالمحل از آنان
کالهبرداری و متواری شده است به دلیل حساسیت
موضوع ،شناسایی و دستگیری این فرد در دستور کار
ماموران پلیس امنیت عمومی شهرستان کاشان قرار
گرفت .وی افزود :در بررسیهای صورت گرفته مشخص
شد فرد مذکور افرادی که قصد فروش خودرو ،زمین و
ملک داشتند را شناسایی و سپس با تنظیم قولنامه

و پرداخت چکهای بالمحل خودرو و ملک را از آنان
خریداری میکرده که فروشندگان پس از فرا رسیدن
موعد چک خود متوجه بالمحل بودن آنها میشده و با
توجه به اینکه متهم نشانی و شماره تلفنهای واهی
ارائه کرده بود شاکیان اثری از وی پیدا نمیکردند.
فرمانده انتظامی استان با اشاره به متواری بودن 4
ماهه متهم از دست شاکیان گفت :با پیگیریها و
رصدهای هوشمندانه ماموران پلیس امنیت عمومی
شهرستان کاشان مشخص شد ،فرد مذکور طی این
مدت در شهرهای تهران ،مشهد و قم مخفی شده
است .این مقام ارشد انتظامی گفت :سرانجام مخفیگاه
متهم در شهر قم شناسایی و ماموران با اخذ نیابت

قضائی به این شهر رفته و با همکاری ماموران پلیس
امنیت عمومی این شهر در یک عملیات هماهنگ و
منسجم وی را دستگیر و به شهر کاشان منتقل کردند.
سردار میرحیدری ،براساس تحقیقات صورت گرفته و
اعترافات به دست آمده از متهم ،رقم کالهبرداری وی
را  100میلیارد ریال و تعداد شاکیان را  16نفر اعالم کرد و
اظهار داشت :در این خصوص پرونده تشکیل و این
فرد کالهبردار برای رسیدگی به فعالیتهای مجرمانه
خود تحویل مرجع قضائی شد .فرمانده انتظامی استان
اصفهان در خاتمه با هشدار نسبت به کالهبرداری
از مردم با صدور چکهای بالمحل گفت :با توجه به
اینکه هنوز دسته چکهای قدیمی در دست خیلی از

افراد قرار داشته و تا زمان اتمام نیز اعتبار دارند بنابراین
هنوز با این گونه کالهبرداریها مواجه هستیم و به
ً
همین جهت به مردم توصیه میکنیم حتما قبل از
دریافت چک از هویت اصلی و اعتبار فرد صادر کننده
ً
چک اطمینان حاصل کرده و حتما معامالت خود را در
دفترخانههای رسمی انجام دهند و از تنظیم قولنامه در
اماکن عمومی خودداری کنند.
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شهردار :اصفهان شهر هم زیستی صلح آمیز ادیان مختلف است
شهردار اصفهان با اشاره به زندگی مسالمت آمیز پیروان ادیان مختلف در شهر
اصفهان گفت :اصفهان همواره شهر هم زیستی صلح آمیز ادیان مختلف بوده
است.
به گزارش جامجم علی قاسم زاده در ارتباط زنده رادیویی با برنامه «سالم اصفهان»
ضمن تبریک میالد حضرت مسیح (ع) به ویژه به همشهریان مسیحی شهر

اصفهان اظهار کرد :اصفهان همواره محل هم زیستی صلح آمیز ادیان مختلف
بوده است و امیدوارم همشهریان ارمنی در این شهر سالم و خرم زندگی کنند.
وی با اشاره به برنامه هفته گذشته شهرداری به مناسبت شب یلدا برای پاکبانان
شهر اصفهان تصریح کرد :بنا را بر این گذاشتیم که شب یلدا را در کنار افرادی
سپری کنیم که هر شب هر کدام به اقتضای وظیفه ذاتی خود ،بیدار هستند تا

شهر در آرامش و امنیت باشد؛ شب یلدا را در کنار پرسنل نیروی انتظامی،
اورژانس و آتش نشانی و پاکبانان گذراندیم که شب ویژهای برای من بود .شهردار
اصفهان تصریح کرد :اگر مردم ما هم هر ازگاهی این کار را انجام دهند و نیمه
شبها سری به پاکبانان و پرسنل اورژانس بزنند و خداقوتی به آنها بگویند ،در
روحیه آنها بسیار تاثیرگذار است.

همدلی برای پاسداشت برادری اصفهان و لهستان
معاون سفیر لهستان در ایران و معاون فرهنگی
شهردار اصفهان در نشستی به برگزاری رویدادهای
فرهنگی مشترک تأکید کردند که اجرای هفته
لهستانیها در اصفهان و هفته اصفهانیها در
لهستان بخشی از این گفتگو بود.
عمارت تاریخی باغ زرشک اصفهان در ادامه میزبانی
از هیات های فرهنگی خارجی پذیرای هیاتی از کشور
لهستان بود .در این نشست مشترک «ویچیخ
اونلت» معاون سفیر لهستان در ایران به همراه
مشاور امور سیاسی و رایزن فرهنگی این کشور
با مجتبی شاهمرادی معاون فرهنگی شهردار و
رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری
اصفهان ،مهدی تمیزی معاون فرهنگی هنری و
علیرضا مساح رئیس اداره گردشگری این سازمان
دیدار و گفتوگو کردند.
مهاجرت پناهندگان لهستانی بهویژه کودکان
در خالل جنگ جهانی دوم به اصفهان که این
شهر را در کنار سایر القاب تاریخیاش به شهر
کودکان لهستان نیز مشهور کرد و سالها است
عامل پیوند دو کشور شده ،موضوع این نشست
مشترک بود.
معاون سفیر لهستان در کشورمان با اشاره به
برنامهریزی برای برپایی نمایشگاهی از تصاویر و
اسناد حضور پناهندگان لهستانی در اصفهان ،از
معاون فرهنگی شهردار اصفهان درخواست کرد
برای فراهم کردن تصاویر و اسناد بیشتر از میان
آرشیوهای موجود به آنها کمک کند.
ویچیخ اونلت با بیان اینکه در خالل جنگ جهانی
دوم حدود  3هزار پناهنده لهستانی به ایران
آمدند ،گفت :تعداد زیادی از این پناهندگان کودک

بودند که باعث شد مردم لهستان اصفهان را شهر
کودکان پناهنده بنامند .حدود  21مکان از جمله
مدرسه و بیمارستان مربوط به این پناهندگان در
اصفهان وجود دارد که تمایل داریم نقشهای مجازی
به زبانهای گوناگون در این مکانها نصب شود تا
گردشگران داخلی و خارجی با استفاده از بارکدخوان
از موقعیت مکانی و جزئیات هرکدام از این مکانها
در اصفهان آگاه شوند.
وی با اشاره به دیدار خود با معاون شهرسازی و
معماری شهردار اصفهان درباره بازسازی و بهسازی
برخی از این مکانها افزود :مقرر شد کارگاههایی
با مشارکت شهرداری اصفهان ،برای انتقال تجربه
میان معماران لهستانی و ایرانی در این خصوص
برگزار شود.

در ادامه ،مجتبی شاهمرادی معاون فرهنگی
شهردار و رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی
شهرداری اصفهان حضور پناهندگان لهستانی در
اصفهان را اتفاق ویژهای دانست و برای پاسداشت
این همراهی و برادری میان مردم دو کشور اعالم
آمادگی کرد.
وی با تأکید بر نقش تسهیلگری شهرداری اصفهان
برای برگزاری نمایشگاه عکس و اسناد پناهندگان
لهستانی اظهار داشت :اگر این نمایشگاه قرار است
با کمک بخش خصوصی و سازمانهای مردمنهاد
دایر شود شهرداری تنها نقش تسهیلگر را ایفا
میکند تا رقیب بخش خصوصی نباشد اما برای
جمعآوری اسناد و تصاویر و همچنین تولید نقشه
مجازی در کنار شما خواهیم بود.

معاون فرهنگی شهردار اصفهان ادامه داد:
کشور ما نیز چند سال درگیر جنگ بود و معماران
ایرانی نیز تجربیات ارزندهای از بازسازی مکانهای
گوناگون دارند.
هفته اصفهانیها در لهستان برگزار شود
شاهمرادی همچنین پیشنهاد کرد چاپ تمبر
مشترک به مناسبت هشتادمین سالگرد ورود
پناهندگان لهستانی به اصفهان ،چاپ کتاب از
اسناد و تصاویر حضور لهستانیها در اصفهان،
چاپ یک ویژهنامه مشترک دوزبانه ،ساخت یک
فیلم مستند و همچنین تولید یک «اینفو مپ» از
مسیری که این پناهندگان از بندر انزلی تا جنوب
ایران و سپس شهر اصفهان طی کردند در دستور
کار دو کشور قرار گیرد.

حجتاالسالم مرتضی آقاتهرانی رئیس کمیسیون
فرهنگی مجلس شورای اسالمی و آقای
عبدالحسینی مدیرکل مرکز اصفهان دیدار و
گفتگو کردند.
به گزارش جامجم در این دیدار حجتاالسالم
مرتضی آقاتهرانی ،رئیس کمیسیون فرهنگی
مجلس شورای اسالمی ضمن تشکر از تالشهای
صداوسیما در عرصه فرهنگسازی مناسب و
جنگ رسانهای در مقابل با رسانههای بیگانه
گفت :کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم با
همکاری و تعامل بیشتر سازمان صداوسیما در

جشنواره عکس «طبیعت ناژوان»؛ فرصتی برای ترویج طبیعت گردی
جشنواره عکس «طبیعت ناژوان» از سوی اداره گردشگری سازمان فرهنگی
اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان و با همکاری مجموعه فرهنگی تفریحی ناژوان
در دو بخش حرفهای و غیرحرفهای آزاد برگزار میشود.
رئیس اداره گردشگری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان با اعالم
این خبر اظهار داشت :ناژوان به عنوان یکی از مناطق زیبا و طبیعی مورد عالقه مردم
اصفهان ،همواره یکی از تفریحات شهروندان بوده است.به گزارش جامجم علیرضا
مساح افزود :ناژوان ب ه ویژه در پایان فصل پاییز و اوایل فصل زمستان جاذبههای
بسیاری دارد .زیباییهای طبیعت پاییزی ،حضور مردم و کوچهباغهای تاریخی و
حضور پرندگان و سایر گونهها جزو زیباییها و جاذبههای ناژوان به شمار میرود.
وی با اشاره به اعالم فراخوان جشنواره عکس طبیعت ناژوان گفت :هدف از برگزاری
این جشنواره ایجاد شور و شوق در میان شهروندان است تا از فضایی که از سوی
شهرداری اصفهان آماده شده استفاده کنند و همچنین به خاطرهسازی با تصاویر
منطقه ناژوان در فصل پاییز بپردازند .شاید بعضی زیباییهای ناژوان را محدود به
فصولی مانند بهار بدانند اما پاییز و زمستان نیز از جمله زمانهای خاص و زیبای
ناژوان است که میتوان از این محیط استفادههای زیادی برد که ثبت عکس یکی
از آنها است .مساح ادامه داد :این تصاویر میتواند در آینده برای معرفی شهر
اصفهان و منطقه ناژوان مورد استفاده قرار گیرد .همچنین با برگزاری این جشنواره

میتوانیم گردشگری در حوزه طبیعتگردی را در محدوده شهر اصفهان ترویج
دهیم و مردم را به بهانه عکاسی به حضور در این منطقه ترغیب کنیم.
وی خاطرنشان کرد 8 :دی آخرین مهلت ارسال آثار به جشنواره عکس طبیعت
ناژوان بوده و نتایج این جشنواره و برگزیدگان آن  12دی اعالم میشود که
عالقهمندان برای ارسال آثار و کسب اطالعات بیشتر درباره این جشنواره
میتوانند با شماره  09359459696در ارتباط باشند.

رئیس پلیس راهور استان:

بلوار «فرش» کاشان غیر قابل بهرهبرداری است
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان با اشاره به
غیر قابل بهرهبرداری بودن بلوار «فرش» شهرستان
کاشان از مسدود شدن این بلوار تا زمان اصالح
کامل هندسی ،نصب عالیم و تجهیزات ترافیکی و
ایمنسازی آن خبر داد.
به گزارش جامجم سرهنگ«محمدرضا محمدی»
در خصوص وقوع چندین تصادف در بلوار «فرش»
شهرستان کاشان شهرداری این شهر را مسئول
دانست و گفت :این بلوار بدون داشتن شاخصهای
یکمعبر استانداردوایمنوبدونهماهنگیباپلیس
به صورت غیرمجاز و شبانه به بهرهبرداری رسیده
است.وی با بیان اینکه احداث و بازگشایی راهها بدون
عالئم و تجهیزات ترافیکی میتواند تبدیل به قتلگاه

شود افزود :هیچ معبری نباید بدون نصب و تکمیل
تجهیزاتوهماهنگیباپلیسبهرهبرداریشود.
رئیس پلیس راهور استان اصفهان خاطر نشان کرد:
برابر قوانین و مقررات جاری کشور هرگونه عملیات که
موجب اخالل در امر تردد وسایل نقلیه شود ممنوع

است.سرهنگ محمدی تصریح کرد :با پیگیریهای
پلیس راهور و مصوبه شورای ترافیک شهرستان و
هماهنگیهای به عمل آمده با مرجع قضایی به جهت
حفظ سالمت شهروندان در برابر حوادث و خطرات
ترافیکی ،بلوار مذکورتا زمان اصالح کامل هندسی،
تجهیز و ایمنسازی آن ،مسدود و غیر قابل بهره
برداری است.
این مقام انتظامی لزوم توجه بیشتر مسئوالن شهری
شهرستان کاشان به موضوع ترافیک این شهرستان
را خواستار شد و گفت :با تاسف باید گفت که این
شهرستان فاقد حتی یک دوربین نظارت تصویری
ً
است که قطعا دود این بیتوجهی در چشم مردم
میرود.

اقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه در استان اصفهان

خبر

اش ــت ــغ ــال خ ــان ــگ ــی ب ــان ــوان
اصفهانی دراولویت
وی تأکید کرد :فیلمهای مستندی که در گذشته
درباره حضور پناهندگان لهستانی در ایران و
اصفهان ساخته شده بیشتر به روایت زندگی
اشخاص پرداخته و بهتر است در یک مستند به
روایت اصفهانی از این واقعه نیز پرداخته شود.
شاهمرادی با اشاره به نام یک شیرینی بهجا مانده
از حضور لهستانیها که هنوز هم در اصفهان طبخ
و مصرف میشود ،بیان کرد :پیشنهاد میکنم در
سالروز این اتفاق دیوار یادمانی در محله جلفای
اصفهان نصب و رویدادهایی درباره همزیستی
کودکان لهستانی و اصفهانی پیرامون آن برگزار
شود.
وی همچنین پیشنهاد کرد رویداد هفته اصفهانیها
در لهستان همزمان با هفته لهستانیها در
اصفهان برگزار شود.
در ادامه این نشست ،معاون سفیر لهستان در
کشورمان ضمن استقبال از این پیشنهادات به
همکاریهای دو کشور در سایر حوزهها نیز اشاره
کرد و گفت :در این زمینه با باشگاه سپاهان
اصفهان نیز نشستها و همکاریهایی داشتهایم.
وی برگزاری نشست مشترک با مسئوالن فرهنگی
شهرداری اصفهان را نقطه آغاز خوبی برای
همکاریهای دو طرف دانست و ابراز امیدواری کرد
این نشست به برگزاری برنامههای مشترک در آینده
نزدیک منجر شود.
در پایان نیز مقرر شد پیشنهادهای ارائهشده در
این نشست پس از بررسی از سوی دو طرف در
قالب تفاهمنامهای مشترک تدوین شود تا در آینده
با برگزاری رویدادهای گوناگون فرهنگی به مرحله
اجرا درآید.

دیدار رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس و مدیرکل صداوسیمای اصفهان
برابر جنگ روانی ،تبلیغاتی و رسانهای دشمن
ایستاده است .حجتاالسال م مرتضی آقاتهرانی
گفت :یکی از مشترکات کمیسیون فرهنگی
مجلس با صداوسیما آن است که برای صیانت
از فرهنگ و هویت ملت ایران تالش میکنیم و
امیدوارم با هماهنگی و همافزاییهای بیشتر
بتوانیم بیش از پیش در این راستا حرکت کنیم.
عبدالحسینی مدیرکل صداوسیمای مرکز
اصفهان با بیان اینکه رسانه ملی با حمایت و
کمک مجلس شورای اسالمی در زمینه تامین
بودجه الزم برای ارتقاء محتوا در حوزه تولیدات

3

اجتماعی

میتواند با قدرت در مقابل هجمههای فرهنگی
دشمنان و شبکههای ماهوارهای فارسیزبان
بایستد افزود :فضای مجازی یکی از دیگر
راههای دشمن برای هجمه فرهنگی است که با
قانونمند کردن آن مانند همهجای دنیا ،میتوان
از فرصتهای آن بیشتر و بهتر استفاده کنیم
و نقش مجلس در این زمینه و در رأس آن،
کمیسیون فرهنگی بسیار مهم است.
رئیس رسانه استانی ادامه داد :ما با تمام تالش و
توان ایستادهایم تا مرجعیت صداوسیما را حفظ
کنیم و با قدرت رو بهجلو حرکت میکنیم.

فرماندار اصفهان با تأکید بر لزوم تشکیل
سمنهای جدید برای فعالیت در حوزه بانوان،
گفت :موضوع اشتغال خانگی بانوان ،از اهمیت
ویژهای برخوردار است و اقدامات و پیگیریهای
الزم در این خصوص در کارگروههای مربوطه در
حال انجام است.
به گزارش جامجم محمدعلی احمدی فرماندار
اصفهان در جلسه کارگروه بانوان و خانواده
شهرستان ،با تأکید بر اینکه از نظرات و
دیدگاههای همه باید در حوزه بانوان استفاده
شود ،اظهار داشت :تشکیل کارگروههای
مناسب ،دعوت از تشکلهای مردمی فعال در
حوزه زنان در کارگروههای مربوطه و استفاده از
اسناد باالدستی و اطلس زنان و خانواده ،از جمله
مواردی است که باید در حوزه بانوان و خانواده
مورد توجه ویژه قرار گیرند .فرماندار اصفهان
افزود :پژوهشها و تحقیقات انجام شده در حوزه
زنان باید ویرایش و به روز رسانی شده و براساس
آنها برنامه ریزیهای الزم صورت پذیرد.احمدی
با اشاره به برنامههای خوب برخی دستگاههای
اجرایی در حوزه بانوان ،عنوان کرد :ظرفیتها و
نیازهای بانوان در دستگاههای مختلف احصاء
گردد و نظارت و هماهنگی بین بخشی در این
راستا برای رفع مشکالت آنان صورت پذیرد.
وی با تأکید بر لزوم تشکیل سمنهای جدید
برای فعالیت در حوزه بانوان ،افزود :اقدامات و
پیگیریهای الزم برای تشکیل سمنهای جدید
در حوزههای ورزش ،مسائل اقتصادید و تولید
صورت پذیرد .فرماندار اصفهان تصریح کرد :ما
از ظرفیت خوب بانوان در تصمیم گیریهای
فرهنگی و اجتماعی شهرستان بهره خواهیم
گرفت .احمدی با اشاره به طرح روستا و محله
نمونه ،تصریح کرد :با هم افزایی و همکاری بین
بخشی در کارگروههای مربوطه ،اقدامات مقتضی
برای رفع مشکلی از مشکالت بانوان در یک
منطقه مشخص و یا ظرف مدت معینی انجام
گردد .وی افزود :موضوع اشتغال خانگی بانوان،
از اهمیت ویژهای برخوردار است و اقدامات و
پیگیریهای الزم در این خصوص در کارگروههای
مربوطه در حال انجام است.

جلسه قرارگاه امنیت غذایی استان با حضور مسئوالن
جلسه قرارگاه امنیت غذایی استان با حضور
رئیس ،معاونان و مدیران سازمان و نمایندگان
سازمانهای مرتبط برگزار شد.
رئیس سازمان در این جلسه اظهار کرد :جراحی
بزرگی با عنوان اصالح نظام یارانهای کشور انجام
خواهد شد و حساسیتهای خاصی دارد که لزوم
هماهنگی و برنامهریزی دقیق را میطلبد و باید
همکاری همه دستگاهها در این زمینه باشد.
به گزارش روابط عمومی سازمان مرادمند ،با بیان
اینکه پیشنهادات و ارزیابیها را به وزارتخانه
و مسئوالن باالدست منعکس کردیم ،عنوان
کرد :باید اطالعرسانیها دقیق و کامل باشد و
هرچه مردم بیشتر مطلع باشند امور به صورت
مناسبی پیش میرود .رئیس سازمان جهاد
کشاورزی استان اصفهان تصریح کرد :باید در
زمینه صادرات نیز تدابیری اندیشید تا محصوالت
در صورت مازاد نیاز کشور ،صادر شوند و از طرفی
توجه به کیفیسازی و کاهش قیمت تمامشده به
افزایش صادرات کمک خواهد داشت.
در ادامه ،ایراندوست ،معاون بهبود تولیدات
دامی سازمان بیان کرد :نهادهها و ذخیره گوشت
قرمز ،مر غ و تخممر غ به میزان کافی موجود است
و مشکلی در این بخش وجود ندارد .همچنین
سامانه بازارگاه فعالیت خود را ادامه میدهد و
مشکلی در فعالیت آن نیست.
وی با اشاره به لزوم فعالسازی زنجیرهها
برای حمایت از تولیدکنندگان ،تاکید کرد:
قیمتها دستوری نخواهد بود و شرایط کامال
مشخص است .در این شرایط باید به استقبال
تولیدکنندگان رفت و به دامداران باید دلگرمی
داد و از آنها حمایت کرد .از طرفی بهرهوری باید
افزایش یابد.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد
کشاورزی استان اصفهان ادامه داد :هر گونه
اطالعرسانی در خصوص موارد باید با هماهنگی
روابط عمومی و حراست انجام شود.
اجرای طرح اصالح نظام یارانهای در دستور کار

دولت است و از دستگاهای نظارتی درخواست
داریم با تولیدکنندگان همکاری داشته باشند ،از
طرفی نیاز است موضوع حمل و نقل نهادهها نیز
با دقت انجام شود.
در ادامه ،جعفری ،مدیر عامل اتحادیه دامداران
استان اصفهان گفت :امروز تامین نهادهها برای
دامداریهای کوچک و بزرگ مشکل است و
تسهیالت نیز به میزان کافی در اختیار آنها قرار
نمیگیرد .شرایط سختی وجود دارد و نیاز به
حمایت از طرف دولت داریم.
همچنین حاج عابدی ،مدیر سازمان تعاون
روستایی استان اصفهان بیان کرد :ضروری است
در شرایط فعلی به تشکلها و تعاونیهای فعال
در زمینه نهادهها توجه الزم باشد تا مشکلی
وجود در تامین و توزیع ایجاد نشود ،در زمینه
خرید تضمینی شیر نیز آمادگی الزم برای موارد
مختلف وجود دارد.
همچنین نماینده بانک کشاورزی در این
نشست بیان کرد :بانک کشاورزی بیش از ۱۶۰
درصد از منابع خود را برای تسهیالت سرمایه در
گردش به واحدها پراخت تسهیالت داشت.

امسال تا آذر به اندازه کل سال گذشته ،تسهیالت
سرمایه در گردش پرداخت شد.
برای دامدار کارت هم تسهیالت با کارمزد  ۱۱درصد
میتوان پرداخت کرد که آمادگی برای پرداخت
وجود دارد.
موحدی ،مدیر کل دامپزشکی استان اصفهان نیز
گفت :صادرات در بخش لبنی از استان انجام شده
است و اما باید توجه داشت آیا هزینهها امکان
افزایش صادرات را به تولیدکنندگان خواهد داد
یا خیر؛ نیاز است در این بخش حمایتهایی از
تولیدکنندگان انجام شود.
شهابی ،رئیس مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی
و منابع طبیعی استان اصفهان هم گفت :برای
کمک به بخش کشاورزی نیاز است سرمایه در
گردش برای تولیدکنندگان تامین شود ،از طرفی
در بحث امنیت غدایی توجه به مصرف کنندگان
نیز مهم است و باید تدابیری اندیشیده شود که
مردم بتوانند کاالهای مورد نیاز خود را با کمترین
مشکل خریداری و مصرف کنند تا سالمت آنها
تامین شود .استفاده از این خبر بدون ذكر منبع
ممنوع است
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برگزاری مرحله مقدماتی مسابقات قرآن
و نهجالبالغه خانواده شرکت گاز

عضو کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع طبیعی مجلس در بازدید از فوالد مبارکه:

رئیسجمهور توجه ویژهای به فوالد مبارکه داشته باشد
حجتاالسالم محمدتقی نقدعلی گفت :منافع و درآمد این شرکت در کل کشور
توزیع میشود ،بنابراین از رئیس مجلس شورای اسالمی و رئیس جمهور
تقاضامندم که توجه ویژهای به این صنعت داشته باشند چراکه نخستین و
بزرگترین واحد تولید آهن اسفنجی در دنیا برای فوالد مبارکه عنوان کوچکی
نیست و نیازمند تصمیمات دقیقتری است.
به گزارش جامجم نماینده مردم خمینیشهر و عضو کمیسیون کشاورزی ،آب و
منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی ضمن بازدید از خطوط تولید ،تصفیهخانه
پساب صنعتی و تصفیهخانه استحصال پساب شهری شرکت فوالد مبارکه با
بیان این که فوالد مبارکه صنعتی محلی و منطقهای نیست و باید به آن نگاه
ملی داشت ،اظهار کرد :مصرف بهینه آب در فوالد مبارکه و چالش محدودیت
انرژی در این شرکت بهانهای برای بازدید از این صنعت شد.
وی با بیان این که  ۳هزار و  ۵۰۰صنعت به صورت مستقیم به شرکت فوالد
مبارکه وابسته هستند و در برخی تصمیمگیریها به این موضوع توجه
نمیشود ،افزود :طی بازدیدی که از فوالد مبارکه انجام شد ،مسائل و مشکالت
این بنگاه صنعتی در خصوص تأمین گاز مورد نیاز مطرح شد که امیدواریم
مسئوالن دولتی در رفع این مشکل چارهاندیشی کنند.
نماینده مردم خمینیشهر در مجلس شورای اسالمی با اشاره به تصفیه
و بازچرخانی آب در شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد :اعداد و ارقامی که
در خصوص مصرف آب فوالد مبارکه در رسانهها مطرح شده اعداد و ارقام
صحیحی نیست و این در حالی است که این مجموعه با بهینهسازی مصرف

آب در فرایندهای تولید فوالد ،جمعآوری و استحصال پساب شهری و همچنین
تصفیه و بازچرخانی پساب صنعتی عالوه بر ارتقای سطح بهداشت و حفظ
محیط زیست ،با سرمایهگذاریهای انجامشده ،میزان وابستگی به آب خام را
به شدت کاهش داده است .وی با اشاره به کاهش قابل توجه مصرف آب خام
توسط شرکت فوالد مبارکه در افق  ۱۴۰۴اذعان داشت :شرکت فوالد مبارکه
الگوی سایر صنایع کشور در مصرف بهینه آب در کشور است و نمونه دومی
در این خصوص در کشور نداریم که با تولید  ۳۰درصد از فوالد کشور تا این
میزان در مصرف آب خام صرفهجویی کند .حجتاالسالم نقدعلی اضافه کرد:
در خصوص چگونگی بازچرخانی و مصرف آب و تصفیه پساب توسط شرکت
فوالد مبارکه بهجاست جامعه نخبگانی و مسئوالن

بصره ،نخستین مقصد استقرار نمایشگاههای
منطقهای اصفهان در کشورهای همسایه
مــدیــرعــامــل شــرکــت نـمــایـشـگــا ههــای بینالمللی
استان اصفهان از امضای تفاهمنامه اولیه برای
استقرار دائمی نمایشگا ه منطقهای اصفهان در
بندر بصره کشور عراق خبر داد.
به گ ــزارش جــا مجــم ،علیرضا مرتضوی با اش ــاره به
سفر دو روزه خود به کشور عــراق و استان بصره،
گفت :از مدتها پیش برنامهریزی بــرای استقرار
دائمی نمایشگاه منطقهای اصفهان در بند بصره
را در دستور کار قرار دادیم و خوشبختانه طی این
سفر دو روزه به عراق ،تفاهمنامه اولیه استقرار این
نمایشگاه به امضا رسید تا گامهای اجرایی آن نیز
آغاز شود.
وی با اشاره به اینکه استقرار نمایشگاه منطقهای
لتــوجـهــی به
اصـفـهــان در ب ـصــره ع ــراق کـمــک قــابـ 
شرکتها ،برندها ،تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی
اصفهانی خواهد داشــت تا محصوالت خــود را به
بازارهای جهانی عرضه کنند ،افــزود :بر اساس این
تفاهمنامه ،نمایشگاه بینالمللی اصفهان یک
فضای نمایشگاهی دائمی را در بندر بصره در اختیار
خواهد داشت که در تمامی روزهای سال نسبت به
برپایی نمایشگاه و ارائه توانمندیها ،پتانسیلها،
کاالها ،محصوالت و خدمات شرکتهای ایرانی و
اصفهانی در این فضای مطلوب اقدام خواهد کرد.
مــدیــرعــامــل شــرکــت نـمــایـشـگــا ههــای بینالمللی
استان اصفهان با اشاره به دیدارهای
خود در شهر بصره ادامه داد :در
دیــدارهــای جداگانه با وابسته
اقتصادی کنسولگری ایران در
بصره ،مدیر دفتر سرکنسول
ایـ ــران در ب ـصــره ،رئ ـیــس اتــاق
بــازرگــانــی بـصــره ،شـهــردار بصره
و مــدیــر ســرمــای ـ هگــذاری

شهرداری بصره درباره اتفاق جدیدی که نمایشگاه
بینالمللی اصفهان در ایــن اسـتــان استراتژیک
عــراق رقــم خــواهــد زد رایــزنـ یهــای متعددی انجام
شد و خوشبختانه مسئوالن بصره نیز از استقرار
نمایشگاه مـنـطـقـهای اصـفـهــان بــه ص ــورت ویــژه
استقبال کردند.
وی در پاسخ به این سوال که چرا بصره به عنوان
نخستین مقصد استقرار نمایشگاههای منطقهای
اصفهان انتخاب شــده اســت ،تصریح کــرد :شهر
بـصــره تنها شهر ع ــراق اســت کــه بــه دری ــا و خلیج
همیشه فــارس راه دارد؛ بصره را بــه دلیل وجــود
لهــای آب کــه از داخــل شهر عبور میکند به
کــانــا 
ونیز شرق میشناسند و از گذشته دور تاکنون به
عنوان یکی از بندرگاههای مهم تجاری شناخته
میشود .مرتضوی با تاکید بر اینکه اقتصاد عراق،
اقتصادی مبتنی و وابسته به منابع اســت و باید
گفت که بیشتر منابع این کشور در استان بصره
قــرار دارد ،ی ــادآور شــد :حــدود  85درصــد مبادالت
تجاری و اقتصادی عراق با کشورهای دیگر از طریق
پایانههای دریایی بصره صورت میگیرد؛ دسترسی
بهــای آزاد ،ارزش افــزوده ویــژهای
این استان به آ 
برای این استان ایجاد کرده تا در روند بازسازی عراق
به عنوان قطب برتر کشور در سطح منطقه و جهان
بهتر از گذشته مطرح شود.
وی ادامــه داد :در شهر بصره ،فعالیتهای تجاری
گستردهای در حــوز ههــای مختلفت انجام
میشود.
تهــای اص ـلــی در اسـ ـت ــان شامل
ف ـعــال ـی ـ 
مــواردی نظیر نفت و گاز ،کشاورزی ،صنایع
غذایی ،صنایع سنگین مانند آهن و فوالد،
کــود ،پتروشیمی ،پ ــرورش ماهی و راهآهــن
میشود .مدیرعامل شرکت نمایشگاههای
ب ـی ـنال ـم ـل ـلــی اس ـ ـتـ ــان اصـ ـفـ ـه ــان اب ـ ــراز
امیدواری کرد با انجام تبادالت تجاری
م ـی ــان ش ـهــر ب ـص ــره و اص ـف ـهــان،
زمینه توسعه کسب و کارهای
صنعتگران و تولید کنندگان
ایرانی بیش از پیش فراهم
شود.

امام خمینی

(ره)

اطالعرسانی بهتری صورت گیرد.
وی با بیان این که فوالد مبارکه سعی کرده کمترین میزان آالیندگی را داشته
باشد ،تأکید کرد :این شرکت در زمینه کاهش آالیندگی هم جایگاه برتری دارد
اما متاسفانه سوء برداشتها و اطالعات غلطی در این خصوص مطرح شده
که الزم است توسط جامعه نخبگانی برطرف شود .نماینده مردم خمینیشهر
در مجلس شورای اسالمی گفت :فوالد مبارکه نه تنها برای استان اصفهان
اشتغالآفرینی داشته بلکه بخش عمدهای از اشتغال کشور را پوشش داده و
ً
درآمد این مجموعه یک درآمد ملی است و صرفا به استان اصفهان اختصاص
ندارد ،بنابراین برخی مسئولین نباید این برداشت را داشته باشند که درآمد فوالد
مبارکه در اصفهان هزینه میشود .وی با بیان این که فوالد مبارکه یک افتخار
ملی است ،تأکید کرد :منافع و درآمد این شرکت نیز در کل کشور توزیع میشود،
بنابراین از رئیس مجلس شورای اسالمی و رئیس جمهور تقاضامندم که توجه
ویژهای به این صنعت داشته باشند چرا که نخستین و بزرگترین واحد تولید آهن
اسفنجی در دنیا برای فوالد مبارکه عنوان کوچکی نیست و نیازمند تصمیمات
دقیقتری است .حجتاالسالم نقدعلی ادامه داد :در موضوع مسئولیتهای
اجتماعی ،مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه روند جدیدی را رقم زده که قابل تقدیر
است چرا که این امر به صورت هدفمند در حال انجام است و آثار و ثمرات آن
برای همه مردم و کلیه صنایع کشور است.

مرحله مقدماتی سیزدهمین دوره مسابقات قرآن کریم و
نهج البالغه بهار در بهار ویژه کارکنان و همسران (اناث) و بیست
و سومین دوره مسابقات قرآن کریم و نهجالبالغه بهار در بهار
ویژه فرزندان کارکنان در منطقه دو عملیات انتقال گاز ایران برگزار
شد.
به گزارش جامجم مرحله مقدماتی سیزدهمین و بیست و
سومین دوره مسابقات قرآن کریم و نهج البالغه «بهار در بهار
» ویژه کارکنان ،همسران (اناث) و فرزندان کارکنان سوم دی در
محل ستاد مرکزی منطقه (کهریزسنگ ) برگزار شد و نزدیک ۳۷۳
نفر از کارکنان ،همسران و فرزندان آنان در این دوره از مسابقات
با هم رقابت کردند.
این دوره از مسابقات در رشتههای قرائت تحقیق ،ترتیل ،حفظ
تخصصی و موضوعی در بخشهای کارکنان ،همسران و فرزندان
به صورت حضوری و رشتههای مفاهیم قرآن کریم و نهج البالغه
به صورت غیرحضوری ،با استقبال خوب کارکنان و با رعایت کامل
پروتکلهای بهداشتی برگزار شد .گفتنی است هدف از اجرای این
مسابقات که همه ساله برگزار میگردد ،ارتقای مهارتهای قرآنی،
انس و آشنایی بیشتر و همچنین بهرهگیری معنوی از برکات این
کتاب نورانی در امور زندگی است.
شایان ذکر است این مسابقات با حضور داوران ممتاز استان
ّ
اصفهان و ناظر اعزامی مسابقات از شرکت ملی گاز ایران برگزار
گردید.

در  8ماهه جاری صورت گرفت؛

صدور  13هزار نسخه الکترونیکی روزانه در بیمارستانهای تامین اجتماعی اصفهان
مدیر درمان تامین اجتماعی استان اصفهان گفت :در هشت ماهه سال
 13هزار و  998نفر ویزیت روزانه با صدور نسخه الکترونیکی شدند که 210
نفر آنها جزو بستری شدگان بودند.
علی اعتصام پور مدیر درمان تامین اجتماعی استان اصفهان در گفتگو با
جامجم درباره نسخه الکترونیکی اظهار داشت :نسخه نویسی الکترونیک
جزو برنامههای ضروری دولت الکترونیک است و از مدتها پیش برای آن
برنامه ریزی شده است ،چنانکه  3بیمارستان تحت پوشش بیمه تامین
اجتماعی 27،درمانگاه و پلی کلینیک در استان اصفهان در ایــن زمینه
خدمترسانی میکنند.
وی افزود :بیمارستان دکتر شریعتی ،دکتر غرضی و فاطمه الزهرا(ص) نجف
آباد که جزو بیمارستانهای ملکی و متعلق به خود تامین اجتماعی است از
سال  94تاکنون نسخه الکترونیکی برای مردم صادر میکند.
مــدیــر درم ــان تامین اجتماعی اس ـتــان اصـفـهــان تصریح ک ــرد 37 :مرکز
تحت پوشش تامین اجتماعی ق ــرارداد دانشگاهی هستند و درمانگاه

و بیمارستانهای علوم پزشکی نسخ خود را الکترونیکی صادر میکنند،
همچنین 15مرکز خصوصی غیر دانشگاهی در این زمینه اقدام کردهاند که
 9مرکز هنوز الکترونیکی نشده و مابقی الکترونیکی هستند.
علی اعتصام پور مدیر درمان تامین اجتماعی استان اصفهان ادامه داد:

موفقیت پژوهشگر جوان آبفای استان اصفهان
در تولید محلول چربی زدا از تاسیسات
پژوهشگر جــوان آبفای استان
اصفهان موفق به تولید محلول
شوینده و چربیزدا از تاسیسات
آب و فاضالب و صنایع مشابه
شد.
به گزارش جامجم بهاره گودرزی
نژاد کارشناس ایمنی آب شرکت
آب و فاضالب استان اصفهان
پس از نزدیک به یک ســال کار
تحقیقاتی و انجام آزمایشهای
م ـت ـعــدد ،مــوفــق ب ــه تـهـیــه ایــن
محلول شده است.
وی هدف از تولید این محلول را
کاهش آب مصرفی هنگام تمیز
کردن تاسیسات آب و فاضالب
ب ــه ویـ ــژه ای ـس ـت ـگــا ههــای پمپاژ
عنوان کرد و گفت :محلول تولید
شــده عــاوه بر افــزایــش سرعت
عمل در چربی زدایی و تمیز کاری
سطوح صنعتی ،موجب حذف
یهــا و ق ــار چه ــا در
کــامــل بــاک ـتــر 
محیط کار نیز میشود .گــودرزی

نــژاد اف ــزود :یکی دیگر از مزایای
استفاده از محلول چــربـیزدای
ج ــدی ــد ،کــاهــش ت ـع ــداد نـیــروی
انسانی هنگام فرایند چربیزدایی
از ت ــاسـ ـیـ ـس ــات و در نـتـیـجــه
کاهش هزینههاست .وی اظهار
ام ـیــدواری کــرد در آینده نزدیک
بتواند محلول شوینده و چربی
زدا از تاسیسات آب و فاضالب را
در سازمان مالکیتهای معنوی
به ثبت رسانده و استفاده از آن را

در صنایع مشابه کاربردی سازد.
اضافه میشود محلول شوینده
و چــربــی زدا از تــاسـیـســات آب
و ف ــاض ــاب و ص ـنــایــع مـشــابــه،
همزمان بــا جشنواره پژوهش
و ف ـن ــاوری وزارت ن ـیــرو  1400که
دوش ـن ـبــه  29آذر سـ ــال ج ــاری
بــا ح ـضــور عـلــی اک ـبــر محرابیان
وزیــر نیرو گشایش یافت ،برای
نخستین ب ــار در م ـعــرض دیــد
عموم قرار گرفت.

 3میلیون و  559هزار نفر جمعیت اصفهان تحت پوشش بیمه تامین
اجتماعی استان اصفهان هستند اما هیچ بیماری در این طرح دچار مشکل
نمیشود ،زیرا اگر پزشکی طرف قــرارداد نباشد ایــرادی نــدارد و نسخه به
صــورت الکترونیک ثبت میشود .حتی اگر بیماری در تعهد بیمه نباشد
میتواند نسخه را آزاد دریافت کند.
اعتصام پور با اشاره به مراکز درمان ملکی بیمه تامین اجتماعی و ویزیت
بیمه شدگان بیان داشت :در سال  99ویزیت پزشکان روزانه  12هزار و 432
نفر و تعداد بستری  171نفر به طور متوسط بوده که این رقم در هشت ماهه
سال به  13هزار و  998نفر ویزیت روزانه و  210نفر تعداد بستریها رسیده
است.
علی اعتصام پور مدیر درمــان تامین اجتماعی استان اصفهان در پایان
گفت :شماره  ۱۴۲٠در تمام ساعات شبانه روز و تلفنهای مستقیم و
شمارههای همراه همکاران در استان و بیمه سالمت در خدمت همه
همکاران و مردم است.

طرح زوج و فرد از در منازل اجرا میشود
رئــی ــس پ ـل ـیــس راه ـن ـمــایــی و
رانندگی استان گفت براساس
م ــص ــوب ــه ک ـ ــار گـ ـ ــروه ش ــرای ــط
اضطرار آلودگی هوا؛ سه شنبه
ه ـف ـتــم دی طـ ــرح زوج و فــرد
در کــان شهر اصـفـهــان از در
منازل اجرا میشود.
بــه گـ ــزارش جــا مجــم سرهنگ
م ـح ـمــدرضــا م ـح ـمــدی بــیــان
داشت:طبق براساس مصوبه
کار گروه شرایط اضطرار آلودگی
هوا که هم اکنون به تصویب
اعضاء رسید با توجه پایداری
ه ــوا و تـشــدیــد آالیـنــدگـیهــا و
همچنین تعطیلی فعالیت
آم ــوزش حــضــوری م ــدارس در
کلیه مقاطع و سطوح آموزشی
طــرح زوج و فــرد در کــان شهر
اصفهان نیز هفتم دی از در
منازل اجرا خواهد شد.
رئــی ــس پ ـل ـیــس راه ـن ـمــایــی و
رانندگی استان ساعت اجرای
طرح را  6صبح لغایت  22شب
اعــام کرد و افــزود  :در صورت

نیاز و اعــام کارگروه طرح زوج
و فرد از در منازل قابل تمدید
است.
رئ ـیــس پلیس راهـ ــور اســتــان
اصــفــهــان از تــشــدیــد بــرخــورد
بـ ــا خـ ـ ــودروهـ ـ ــای دودزار و
فــاقــد معاینه فنی در تمامی
مــعــابــر کالنشهر اصــفــهــان و
شهرستانهای همجوار خبر
داد و گــفــت :ای ــن خ ــودروه ــا
توسط مــامــوران و دوربینها
در راس ــت ــای کــاهــش آلــودگــی
هــوا اعــمــال قــانــون فــک پالک
م ـ ـیشـ ــونـ ــد و ب ــای ــس ــت ــی در

کمترین زمان به مراکز معاینه
فنی مراجعه و نسبت به رفع
نــقــص خ ـ ــودروی خ ــود اق ــدام
کنند.
س ــره ــن ــگ م ــح ــم ــدی رئ ـیــس
پلیس راهــنــمــایــی و رانـنــدگــی
اس ــت ــان هــمــچــنــیــن هــرگــونــه
فــعــالــیــت عــمــرانــی هـ ـم ــراه با
آلـ ــودگـ ــی نــظــیــر خ ــاک ــب ــرداری
و خ ــاک ــری ــزی در کــــان شهر
اصفهان را ممنوع اعــام کرد
و اظ ــه ــار داش ـ ــت :در ص ــورت
مشاهده ماموران از تردد آنها
جلوگیری خواهند کرد.

