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شهردار اصفهان خبر داد:
آغاز خانه تکانی شهر

 ...

رئیس کل دادگستری استان:

حمایت مدیران قانون مدار و مدافع 
حقوق مردم در دستور کار است

با هدف ساماندهی حمل و نقل بار در اصفهان، به زودی اجرا می شود:

یمه خودروهای باری فاقد پروانه   جر
یق دوربین های شهری   فعالیت از طر 33

آغاز هفدهمین نمایشگاه قرآن و عترت،آغاز هفدهمین نمایشگاه قرآن و عترت،

ین فعالیت   ین فعالیت   قرآن ، ماندگارتر نمایشگاهنمایشگاه قرآن ، ماندگارتر
اجراییاجرایی مذهبی  در اصفهان است مذهبی  در اصفهان است

مسئوالن تعاملی   نشست 
آهن اصفهان با شورای    ذوب 

شهر و شهردار مینادشت

کمبودی در اقالم تنظیم بازاری 
اصفهان وجود ندارد

ج رخــصــتــی ســرپــرســت مــدیــریــت عـــامـــل ذوب  ــر ــ مــهــنــدس ایـ
آهــــن اصـــفـــهـــان در ادامــــــه جــلــســات تــعــامــلــی بـــا مــســئــولــیــن 
منطقه، با شــهــردار و اعضاء شــورای شهر مینادشت دیــدار و گفتگو کرد.

مهندس رخصتی در این دیدار، تعامل و هم افزایی با منطقه را یکی از اولویت های 
اصلی ذوب آهن اصفهان در راستای مسئولیت اجتماعی دانست و گفت: 

این مجتمع عظیم صنعتی از زمان تاسیس تا کنون خدمات گوناگونی ... 

ــاورزی اســـتـــان  ــ ــشـ ــ ــاد کـ ــهـ ــور جـ ــیـ ــاون تـــولـــیـــدات دام و طـ ــعــ مــ
ــازاری در اصفهان  ــ اصــفــهــان بــا اشـــاره بــه فــراوانــی اقـــام تنظیم ب
ــــدارد. گــفــت: درحــال حــاضــر هــیــچ کــمــبــودی در عــرضــه ایـــن اقــــام وجــــود ن
غ، گوشت منجمد،  به گــزارش جام جم، حسین ایراندوست اظهار کــرد: مــر
خ مصوب  غ، روغــن، شکر و برنج از اقام تنظیم بــازاری است که با نر تخم مر
عرضه می شود. وی افزود: به دلیل آمار باالی جوجه ریزی و شرایط مناسب 
ــره ســازی عــرضــه مـــی شـــود.... ــرای ذخــی غ بـ غ هــر شــب ۲۰۰ تــن مـــر تــولــیــد مـــر
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به بهانه رکوردشکنی های متعدد گروه فوالد مبارکه؛

 ققنوس این بار از دل
 فوالد  گداخته بیرون آمد

4

مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل بــار شــهــرداری اصفهان از اجــرای 
طرحی مبنی بــر اعــمــال جریمه بــرای خــودروهــای نــاوگــان حمل و نقل بــاری 
کــه فــاقــد پــروانــه فعالیت و سند حمل و نقل هستند، در آیــنــده نــزدیــک خبر داد.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، »سید علی عبداللهی« در اینباره... 

افزایش سرمایه شرکت پاالیش  العاده  در مجمع عمومی فوق 
نفت اصفهان با 73.1۲ درصد سهام حاضران برگزار شد، افزایش 
و  انباشته  سود  محل  از  درصد   36.۲۲ با  شرکت  این  سرمایه 
از حدود 14 هزار میلیارد  از محل صدور سهام جدید  همچنین 

تومان به 19 هزار میلیارد تومان به تصویب رسید.
مدیر عامل شرکت پاالیش نفت اصفهان در این مجمع که ۲4 
با   14۰5 سال  در  اصفهان  پاالیشگاه  گفت:  شد  برگزار  فروردین 
اجرای برنامه های راهبردی 5 ساله، یکی از هلدینگ های موفق 

پتروپاالیشی کشور خواهد شد.
و  فرآیند  بهبود  ح  طر قالب  در  که  این  بیان  با  قدیری  محسن 
ح های مهمی در حال  بهینه سازی ظرفیت پاالیشگاه اصفهان طر
ته  از  گوگردزدایی  گازوئیل و همچنین  اجرا است، واحد تصفیه 
شکست  فرآیند  واحد  راه اندازی  ) (RHUو  خاء  ج های  بر مانده 
مهم ترین  از  را  بندرعباس  ) (RFCCدر  سیال  بستر  کاتالیستی 
ح ها 488  آنها اعام کرد و افزود: این شرکت امسال برای این طر
میلیون یورو و همچنین 3.4 هزار میلیارد تومان هزینه خواهد 

کرد.
با  اصفهان  پاالیشگاه  گازوئیل  تصفیه  واحد  بهره برداری  از  وی 
امسال  شهریور  تا   5 یورو  گازوئیل  بشکه  هزار   1۰۰ روزانه  تولید 
از  گوگرد  تن   ۲۰۰ روزانه  واحد،  این  اندازی  راه  با  گفت:  و  داد  خبر 
گازوئیل تولیدی پاالیشگاه اصفهان حذف خواهد شد و غلظت 
از  کمتر  به   PPM  8۰۰۰ از  شرکت  این  تولیدی  گازوئیل  در  گوگرد 

اصفهان،  نفت  پاالیش  شرکت  عامل  مدیر  می رسد.   PPM   5۰
ح را برای شرکت حدود 5.9 هزار میلیارد تومان  سودآوری این طر
با  افزود:  و  کرد  خ های فعلی( در سال اعام  نر )در صورت تداوم 
ح به ازای تصفیه هر بشکه گازوئیل تولیدی  بهره برداری از این طر

7 دالر ارزش افزوده عاید شرکت خواهد شد.
راه اندازی  با  اصفهان  پاالیشگاه  خالص  سود  داد:  ادامه  قدیری 
واحد تصفیه گازوئیل در مجموع ۲63 میلیون دالر خواهد بود و 
ح ملی پس از 4 سال  هزینه های انجام شده برای اجرای این طر

برمی گردد.

وی سوددهی پارسال این شرکت را 13.۲ هزار میلیارد تومان اعام 
پاالیشگاه  گازوئیل  تصفیه  واحد  از  برداری  بهره  با  گفت:  و  کرد 
اصفهان پیش بینی می شود 3۰ درصد به سوددهی این شرکت 
افزوده شود و شرکت پاالیش نفت اصفهان یکی از شرکت های 

موفق بورسی شود.
پیشرفت  ادامه  در  اصفهان  نفت  پاالیش  شرکت  عامل  مدیر 
ج های خاء ) (RHUرا   ح گوگردزدایی از ته مانده بر واقعی اجرای طر
ح مهم تأکید کرد و گفت:  37 درصد اعام و بر اجرای سریع این طر
ح پاالیشگاه اصفهان دومین پاالیشگاهی  با بهره برداری این طر

ح  خواهد بود که سوخت کشتی ها را تولید خواهد کرد و این طر
برای شرکت ۲14 میلیون دالر سودآوری خواهد داشت.

ح، در  به گفته قدیری سرمایه گذاری های انجام شده برای این طر
مدت 5 سال بازگشت خواهد شد.

او با بیان این که واحد فرایند شکست کاتالیستی بستر سیال 
( (RFCCدر بندرعباس ساخته خواهد شد گفت: با راه اندازی این 
واحد عاوه بر تولید روزانه 6۰ هزار بشکه بنزین یورو 5، سالیانه 

35۰ هزار تن پروپیلن نیز تولید خواهد شد.
پیچیدگی  ضریب  اصفهان  نفت  پاالیش  شرکت  عامل  مدیر 
با  افزود:  و  کرد  اعام   5.۲ حاضر  حال  در  را  اصفهان  پاالیشگاه 
به 8.5  شرکت  این  پیچیدگی  ضریب  شده  یاد  ح های  طر اجرای 
خواهد  افزایش  شپنا  سهم  بنیادی  پتانسیل های  و  می رسد 
سرمایه گذاری  شرکت  تاش  تمام  که  این  بیان  با  یافت.قدیری 
در زنجیره ارزش طی برنامه 5 ساله برای سوددهی بیشتر است 
گفت: با ساخت واحد RFCC و توسعه زنجیره ارزش فوق، ساالنه 

حدود ۲6۰ میلیون دالر سود خالص عاید شرکت می شود.
و  زمین  خرید  برای  شرکت  این  مدیره  هیات  موافقت  از  وی 
ایجاد تأسیسات تانکفارم در بنادر جنوب خبر داد و تأکید نمود 
بازرگانی  از  درآمد  کسب  امکان  ح  طر این  در  سرمایه گذاری  با 
فراهم  ویژه  فرآورده های  صادرات   

ً
خصوصا و  نفتی  فرآورده های 

خواهد شد.
شرکت،  این  افزود:  اصفهان  نفت  پاالیش  شرکت  عامل  مدیر 

با  شهر  شاهین  محدوده  در  مستقر  کارخانه های  و  صنایع 
اجرای 8۰ کیلومتر خط ریلی به ایستگاه راه آهن »ورتون« متصل 
از طریق  را  خواهند شد و این شرکت می تواند محصوالت خود 

خطوط ریلی به سراسر کشور حمل کند.
 RHU واحد  محصول  ریلی  خط  این  احداث  با  گفت:  قدیری 
پاالیشگاه اصفهان برای توسعه زنجیره ارزش به واحد RFCC در 

بندرعباس منتقل می شود.
وی در ادامه از تصویب استقرار استاندارد ISO17۰5 در پاالیشگاه 
اصفهان خبر داد و افزود: با استقرار این استاندارد این شرکت 
و  نفتی  فرآورده های  زمینه  در  معتمد  آزمایشگاه  عنوان  به 

استانداردهای مرتبط استان محسوب می شود.
وی در ادامه به نامگذاری امسال به نام »سال تولید، دانش بنیان 
و اشتغال آفرین« از سوی مقام معظم رهبری اشاره کرد و افزود: 
از 36 هزار قطعه و تجهیزات مورد استفاده در پاالیشگاه اصفهان 
شرکت های  و  داخلی  متخصصان  توسط  آن  درصد   9۰ از  بیش 

دانش بنیان داخلی سازی شده است. 
مدیر عامل شرکت پاالیش نفت اصفهان با بیان این که در حال 
مواد  از  بسیاری  و  پاالیشگاه  این  کاتالیست های  بیشتر  حاضر 
شیمیایی مورد نیاز آن از طریق شرکت های دانش بنیان تأمین 
 CRU می شود گفت: به تازگی کاتالیست واحد تبدیل کاتالیستی
و  تعویض  بنیان  دانش  شرکت های  توسط  اصفهان  پاالیشگاه 

راه اندازی شده که کاتالیست آن کیفیت بسیار باالیی دارد.

در مجمع عمومی فوق العاده شرکت پاالیش نفت اصفهان به تصویب رسید

سرمایه پاالیشگاه اصفهان به 19 هزار میلیارد تومان افزایش یافت
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اقتصادی معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان از برگزاری اجاس سازندگان اجتماعیاجتماعی2
همه  حضور  با  امسال  خرداد   ۲5 و   ۲4 روزهای  در  اصفهان  طراحان  و 
دست اندرکاران بخش های دولتی و خصوصی حوزه ساختمان سازی خبر داد.

اجاس  گفت:  خبر  این  اعام  با  مهدویان«  »وحید  جام جم،  گزارش  به 
سازندگان و طراحان اصفهان شامل همایش سومین پویش »نما هویت 

همکاری  با  پایدار«  شهر  پایدار،  »ساختمان  ملی  پویش  اولین  و  ما«  شهر 
رسانه ای  مجتمع  و  اصفهان  شهرداری  معماری  و  شهرسازی  معاونت 
راه وساختمان )صما( است و با هدف تمرکز بر مولفه پایداری در روند ساخت 

و ساز ساختمان ها در شهر برگزار می شود.
مجموعه  محل  در   14۰1 خرداد   ۲5 و   ۲4 روزهای  در  اجاس  این  افزود:  او 

پردیس سینمایی سیتی سنتر اصفهان برگزار شده و با برنامه های متنوعی 
و  پنل ها  و  ساختمان  صنعت  نوین  تجهیزات  و  مصالح  نمایشگاه  نظیر 
کارگاه های آموزشی، با حضور همه اقشار و دست اندرکاران بخش های دولتی 
و خصوصی در عرصه سیاست گذاری، طراحی، اجرا و بهره برداری ساختمان 

همراه خواهد بود.

برپایی اجالس سازندگان و طراحان ساختمان در اصفهان 

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

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با صدور حکمی 
تأمین  مدیرکل  عنوان  به  را  کاظمی  حاجی  مرتضی 

اجتماعی استان اصفهان منصوب کرد.
تأمین  سازمان  عمومی  روابط  کل  اداره  گزارش  به 
اجتماعی  تأمین  کل  مدیر  حکم  متن  اجتماعی، 
سید  دکتر  سوی  از  شده  صادر  اصفهان  استان 
تأمین  سازمان  مدیرعامل  موسوی  میرهاشم 

اجتماعی به شرح زیر است:
نظر به تعهد، تخصص و تجارب جنابعالی، به موجب 
اجتماعی  تأمین  سرپرست  سمت  به  حکم  این 
استان اصفهان منصوب می شوید. شایسته است 
با سرلوحه قراردادن شعائر و اهداف دولت مردمی 
مردم داری،  عدالت محوری،  جمله  از  سیزدهم؛ 
تحقق  در  قانون مداری،  و  فسادستیزی  پاکدستی، 
بخش  در  اجتماعی  تأمین  الزامات  و  مأموریت ها 

بیمه ای به شرح ذیل همت گمارید:
لزوم  و  جامعه  آحاد  در  بیمه ای  فرهنگ  توسعه   -
و  کارفرمایان  بیمه شدگان،  به  بخشی  آگاهی 
تأمین  در  حقوقشان  به  نسبت  مستمری بگیران 

اجتماعی
توسعه  راستای  در  مستمر  تاش  و  برنامه ریزی   -
پوشش بیمه تأمین اجتماعی همگانی با شناسایی 

و تحت پوشش قرار دادن بیمه شدگان جدید

جهت  در  تاش  و  محوری  برنامه  به  ویژه  توجه   -
تحقق برنامه های تحولی در ارائه خدمات بیمه ای و 

عملیاتی نمودن آن در سطح استان
- تمرکز راهبردی بر استفاده از روش های نوین در 
رویکرد  با  بیمه ای  حوزه  در  مردم  به  خدمت رسانی 
تأمین  تحقق  و  غیرحضوری  خدمات  توسعه 

اجتماعی هوشمند
با  ذینفعان  به  خدمت محوری  فرهنگ  توسعه   -
سرلوحه قرار دادن اخاق دینی در سازمان، حسن 

رفتار با مراجعین، همکاران و شرکای اجتماعی
مردم  اعتماد  و  رضایت  جلب  جهت  در  تاش   -
شریف استان اصفهان با رفع موانع اداری و سازمانی 
و تعامل مستمر با افکار عمومی از طریق کارآمدی، 

پاسخگویی و شفافیت در تأمین اجتماعی
سرمایه های  و  ظرفیت ها  از  حداکثری  استفاده   -
انسانی متعهد و متخصص و لزوم شایسته گزینی 

در انتصابات
- تاش در جهت وصول منابع معوق سازمان به 

منظور صیانت از اموال و دارایی های بیمه شدگان
سایه  در  و  متعال  خداوند  به  اتکال  با  است  امید 
شرعی  جوانب  رعایت  و  )ع(  معصومین  عنایات 
مؤید  و  موفق  محوله  وظایف  انجام  در  قانونی،  و 

باشید.

سرپرست اداره کل تامین اجتماعی
 استان اصفهان منصوب شد

به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل تامین 
اجتماعی استان اصفهان،  با حضور احمد اسفندیاری  
های  استان  امور  و  اجتماعی  فرهنگی  امور  معاون 
سازمان تامین اجتماعی و دکتر جلولی، مشاور و بازرس 
رضا  دکتر  اجتماعی،   تامین  سازمان  مدیرعامل  ویژه 
امینی مدیرکل امور استان های سازمان تامین اجتماعی،  
پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  شیرانی،  شاهین  دکتر 
سازمان  اجتماعی  شرکای  از  جمعی  و  اصفهان   استان 
تامین اجتماعی،  از خدمات دکتر محسن ریاضی و دکتر 
علی اعتصام پور تقدیر و اقایان مرتضی حاجی کاظمی  
استان  اجتماعی  تامین  کل   اداره  سرپرست  عنوان  به 
درمان  مدیر   عنوان  به  رجالی  محمد  دکتر  و  اصفهان  

تامین اجتماعی استان اصفهان منصوب شدند.
معاون امور فرهنگی اجتماعی و امور استان های سازمان 
تامین اجتماعی در ادامه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره 
شهدای دفاع مقدس گفت : شهدای استان اصفهان 
که  امام  معروف  جمله  این  و  هستند  استان  افتخار 
 ۰73 روز  یک  در  دارید  سراغ  دنیا  کجای  در  فرمودند:« 

شهید را تشیع کنند .« مدعی همین مطلب است.
استان های  جمله  از  اصفهان  استان  کرد:   تصریح  وی 
شهید پرور است که در زمان جنگ سردار پرور بوده پس 

باید در زمان صلح نیز مدیر پرور باشد.
امور  و  اجتماعی  فرهنگی  معاون  اسفندیاری؛  احمد 
و  تودیع  آئین  در  اجتماعی  تأمین  سازمان  استان های 
با  اصفهان،  استان  اجتماعی  تأمین  کل  مدیر  معارفه 
گرامیداشت یاد شهدا و سرداران بزرگ استان اصفهان، 
مسئولیت ها  )ع(  امیرالمومنین  فرموده  به  کرد:  اظهار 
امانتی برای خدمت به مردم و آنقدر ارزشمند است که در 
بسیاری از روایات در حد ایمان به خدا واالترین ارزش ها 

شمرده شده است.
هزار  شش  که  خدا  خانه  طواف  ارزش  به  اشاره  با  وی 
 ۰1 مؤمن  و  مردم  کار  از  گره گشایی  افزود:  دارد،  حسنه 
هزار برابر از طواف خانه خدا ارزش دارد، پس خدمت به 
مردم آن هم در نظام جمهوری اسامی افتخار است و 
اگر توفیق خدمت پیدا کردیم باید خدا را شکر کنیم و اگر 
مسئولیت را از دوش تان برداشتند هم باید خدا را شکر 
کرد. معاون فرهنگی اجتماعی و امور استان های سازمان 

تأمین اجتماعی، این سازمان را خدمت گذار محروم ترین 
قشر جامعه دانست و گفت: در کنار کارگران که سرمایه 
از  بسیاری  و  کارفرمایان  هستند،  کشور  مولد  قشر  و 
اساتید و پزشکان نیز عضو تأمین اجتماعی هستند اما 
قاطبه اعضا، همان قشر کارگر و محروم جامعه است که 

خدمت به آنها باالترین ارزش است.
سازمان  های  استان  امور  و  اجتماعی  فرهنگی  معاون 
اصل  سه  از  سخنانی  در  آیین  این  در  اجتماعی  تامین 
تحول، عدالت و اعتماد بعنوان راهبردهای سازمان در 
دوره تحولی مدیریت جدید نام برد و گفت: تیم مدیریتی 
در  بکار  آغاز  ابتدای  در  اجتماعی  تامین  سازمان  جدید 
کار مواجه شد که با  از  دولت سیزدهم با حجم باالیی 
روزی  شبانه  جدی  تاش  و  پشتکار  با  و   ریزی  برنامه 

توانست مسائل را به خوبی مدیریت کند.
سازمان  های  استان  امور  و  اجتماعی  فرهنگی  معاون 
تامین  درمان  کادر  اینکه  بر  تاکید  با  اجتماعی  تامین 
اجتماعی در ایام کرونا، جهادی عمل کردند افزود:  بیش 
تامین  از خدمات سازمان  کشور  از 15 درصد جمعیت 

اجتماعی بهره می گیرند.
ایرانی  هر  حق  اجتماعی  تامین  بیمه  از  برخورداری  وی 
است و افزود:  طرح های خوبی در سازمان در حال پیاده 
سازی برای زیر پوشش قرار گرفتن هموطنان در حال 
که نیروهای غیر متخصص  : زمانی  افزود  اجراست.وی 
روی کار می آمدند اعتراضی نبود! سعی کنیم منصفانه 
قضاوت کنیم. اکثریت قریب به اتفاق مدیران و انتخاباتی 
اجتماعی  تامین  بدنه  از  گرفته  صورت  سازمان  در  که 

گرفته  صورت  انتصابات  بوده اند.تمام  رفاه  وزارت  یا  و 
نیروهایی هستند که قبا نیز در سازمان مشغول به کار 
بوده اند وی علت اصلی عدم استفاده از نیروهای جوان 
کافی در حوزه های مدیریتی دانست  را نداشتن تجربه 
و گفت: تمام تاش ها بر این اساس بود که گزینه های 

مناسب انتخاب شوند.
خانوار  بیمه ای  گسترده  پوشش  از  اسفندیاری  دکتر 
و  بیمه ای  خدمات  توسعه   ، سازی  هوشمند  ایرانی، 
درمان، صیانت مالی از بیمه شدگان در حوزه درمان و 
کنترل مصارف و هزینه ها به عنوان برنامه های پیش 
روی سازمان تامین اجتماعی در دوره تحولی جدید ذکر 
عامل  مدیر  ویژه  بازرس  و  مشاور  جلولی  علیرضا  کرد. 
را  سازمان  این  ادامه  در  نیز  اجتماعی  تأمین  سازمان 
وامدار همه 74 میلیون نفر بیمه شده اصلی سازمان و 
بلکه همه مردم ایران دانست و گفت: امیدواریم مدیران 
می گیرند  تحویل  را  مسئولیتی  چه  که  بدانند  جدید 
و  شبانه روزی  تاش  که  است  گونه ای  به  وضعیت  و 

مجدانه را از سوی مدیران جدید می طلبد.
وی نکته مغفول مانده را استفاده از متخصصان دانست 
و افزود: این نکته را نباید فراموش کنیم که کارشناسان 
متخصصی در حوزه درمان و بیمه در طول این سال های 
متمادی به هر دلیل و انگیزه ای دیده نشده اند سفارش 
مجرب،  نیروهای  از  استفاده  سازمان  عالی  مقام  اکید 
کارآزموده و جوان و دارای انگیزه های انقابی برای خدمت 
به سازمان و بیمه شدگان است که اگر بخواهیم در یک 
عبارت خاصه کنیم شایسته ساالری و شایسته گزینی 

است که باید به عنوان پنجره واحد ما به منابع انسانی 
سازمان در بیمه و درمان در استان شود.

اجتماعی  تامین  سابق  مدیرکل  ریاضی  محسن  دکتر 
استان اصفهان در ادامه این ایین،  در سخنانی به بیان 
گرفته  صورت  های  فعالیت  و  اقدامات  اهم  از  گزارشی 
در ستاد و شعب بیمه ای استان اصفهان اشاره کرد و 
گفت: بیش از 56درصد جمعیت استان تحت پوشش 
بیمه تامین اجتماعی قرار دارند .وی به تعامل ارزشمند 
سازمان با کارفرمایان و بیمه شدگان اشاره کرد و گفت: 
در طول مدیریت ایشان، بسیاری از پرونده های  بیمه ای 
کارفرمایان و بدهکاران قدیمی سازمان ، تعیین تکلیف  
شد. وی در ادامه به ساختار نوین خدمات غیر حضوری 
اشاره کرد و افزود: بستر انترنت ، نقش مهمی در ارتقای 

کمی و کیفی خدمات به شرکای اجتماعی سازمان دارد.
جلب  در  استان  در  سازمان  کارکنان  اهتمام  به  وی 
افزود:  و  کرد  تاکید  شدگان  بیمه  و  مراجعین  رضایت 
ایجاد کارگزاری های تامین اجتماعی و تسهیل خدمات به 
بیمه شدگان، از طریق سامانه های نوین ارتباطی ، نقش 

مهمی در ارتقای رضایت شرکای اجتماعی سازمان دارد.
در ادامه این مراسم دکتر علی اعتصام پور به ارایه گزارشی 
از فعالیت های درمانی در بخش درمان مستقیم و غیر 
فضای  توسعه  افزود:  و  کرد  اشاره  استان  در  مستقیم 
مراکز  در  تجهیزات  و  درمانی  خدمات  ارتقای  و  فیزیکی 
درمانی ملکی و طرف قرارداد از جمله اقدامات مدیریت 
کاظمی  حاج  است.  بوده  اصفهان  استان  در  درمان 
اصفهان  استان  اجتماعی  تامین  کل  اداره  سرپرست 
مدیرعامل  نظر  حسن  از  تقدیر  ضمن  مراسم  این  در 
سازمان،  بر تکلیف و تعهد مدیریت بعنوان یک شغل 
، در  افزود: مسوولیت  و  برد  نام  حساس و استراتژیک 
نظام بیمه ای بسیار سنگین منتهی شیرین است. وی 
بر هم افزایی کارکنان و تشکل های صنفی برای پیشبرد 

امور تاکید کرد.
استان  اجتماعی  تامین  جدید  درمان  مدیر   رجالی 
ارزش  با  را  مردم  به  خدمت  آیین   این  در  نیز  اصفهان 
آمده در  از لحظه لحظه فرصت بدست  عنوان نمود  و 
بیمه  و  مردم  به  صادقانه  و  منت  بی  خدمت  راستای 

شدگان بهره خواهیم برد.

تودیع و معارفه مدیران درمان و بیمه ای سازمان تامین اجتماعی استان اصفهان برگزار شد
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اقتصادی 3
خبر

اجتماعیاجتماعی
ح های اولویت دار استان اصفهان برگزاری جلسه هماهنگی و بررسی اجرای طر

جلسه هماهنگی و بررسی اجرای طرح های اولویت دار استان اصفهان به ریاست 
معاون اول رئیس جمهور و با حضور استاندار اصفهان و اعضای حاضر هیات دولت 

برگزار شد.
  به ریاست دکتر مخبر، معاون اول رئیس جمهور  و با حضور دکتر مرتضوی استاندار 
اصفهان و وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیرو، جهاد کشاورزی، آموزش 

و پرورش، نفت، فرهنگ و ارشاد اسامی، ورزش و جوانان، صنعت، معدن و تجارت، 
راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، رئیس سازمان حفاظت 
محیط زیست، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و ... نشست هماهنگی و بررسی 
اجرای طرح های اولویت دار استان اصفهان در محوریت با حضور آتی رئیس جمهور، 
آیت اهلل دکتر سید ابراهیم رئیسی به استان اصفهان برگزار گردید.  در این جلسه بر 

ضرورت اتمام طرح های نیمه تمام استان با پیشرفت باالی 5۰ درصد تصریح موکد 
شد و همچنین بر ضرورت اجرایی و عملیاتی شدن هر چه سریع تر طرح های مرتبط با 
حوزه گردشگری، نیرو، ورزش و جوانان، خانواده و زنان، صنعتی، کشاورزی، آموزشی، 
بهداشتی، درمانی و عمرانی و زیرساختی استان اصفهان به منظور اشتغالزایی پایدار 

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان اصفهانضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان اصفهانو توسعه و آبادانی پویا در جغرافیای استان تاکید مصرح گردید.

رئیس کل دادگستری استان:
و  قانون مدار  مدیران  حمایت 
مدافع حقوق مردم در دستور 

کار است

اولین جلسه شــورای حفظ حقوق بیت المال در 
اراضــی ملی و منابع طبیعی استان در سال جاری 

برگزار شد.
استان  کل  دادگستری  عمومی  روابط  گزارش  به 
کل  رئیس  جعفری  االسام  حجت  اصفهان: 
دادگستری استان در این جلسه در خصوص نحوه 
صنعت  بخش  در  اراضی  واگذاری های  میزان  و 
و  واگذاری ها  اصل  در  هم  معیار  و  ماک  گفت: 
هم در ارائه خدمات باید بر اساس موازین قانونی 
باشد؛ بنابراین برای رونق و توسعه تولید و صنعت 
اگر واگذاری بر این اساس انجام شود مانع تراشی 
جایز نیست و در مقابل با تغییر کاربری های غیر 
مجاز و خاف قانون با جدیت مقابله می شود و 
غیرمجاز  کاربری  تغییر  به  زیربنایی  خدمات  ارائه 
اراضی خاف قانون و ممنوع است.وی خطاب به 
مدیران استان خاطرنشان ساخت: در طراز نظام 
جمهوری اسامی مدیر باید قیمتی باشد، نه آنکه 
به هر قیمتی به پست مدیریت رسیده باشد تا 
در  و  بوده  مردم  حقوق  مدافع  درستی  به  بتواند 
قاطعانه  طلبان  فرصت  و  خواهان  زیاده  مقابل 
همه جانبه  استان  قضایی  دستگاه  و  بایستد 
می کند.  حمایت  شجاع  و  مدار  قانون  مدیران  از 
ایشان با انتقاد از برخی نواقص و ایرادات در نحوه 
واحدهای  به  اراضی  اختصاص  در  جانمایی ها 
نحوه  گذشته  در  متأسفانه  کرد:  تصریح  صنعتی 
به  است  الزم  که  بوده  ایراداتی  دارای  جانمایی ها 
گونه ای عمل شود که این امر تعارضی با مسایل 
االسام  باشد.حجت  نداشته  محیطی  زیست 
جعفری همچنین یادآور شد: شرکت شهرک های 
با  صنعتی  شهرک های  توسعه  در  نیز  صنعتی 
بازبینی و کارشناسی دقیق ضرورت و نحوه توسعه 
آن را از جمیع جهات مورد نظارت قرار دهد که وفق 
این که  به  اشاره  با  ایشان  پذیرد.  صورت  مقررات 
هرگونه تمرد نسبت به مأمور دولت جرم بوده و 
مأموران  داشت:  بیان  می شود،  برخورد  مجرم  با 
دولتی ارگان ها و سازمان های مختلف باید بتوانند 
به سهولت در راستای نظارت و کنترل عملکرد و 
فعالیت واحدهای صنعتی و تولیدی و... بر اساس 
و  ممانعت  و  تمرد  هرگونه  و  یابند  ورود  قانون 
برخورد  مجرم  با  و  بوده  جرم  ایشان  با  برخورد  یا 
و  مسایل  جلسه  این  در  است  می شود.گفتنی 
مشکات مبتابه شهرک های صنعتی و محمود 
تصمیمات  و  مطرح  اصفهان،  آباد  حسین  و  آباد 
آنها از سوی رئیس کل  در خصوص پیگیری رفع 

دادگستری استان صادر شد.

از 19 اردیبهشت ؛
دوشنبه بازار میوه و صیفی جات 

در اصفهان برپا می شود 

و  تره بار  و  میوه  میادین  سازمان  مدیرعامل 
ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان از 
ایجاد »دوشنبه بازار میوه و صیفی جات بعثت« در 

اصفهان خبر داد.
به گزارش جام جم، »امیرحسین ماه آورپور« با اعام 
این خبر گفت: دوشنبه بازار میوه و صیفی جات 
بعثت از نوزدهم اردیبهشت  سال جاری فعالیت 
خود را در بازار بعثت اصفهان آغاز می کند و پس از 
این تاریخ، روزهای دوشنبه هر هفته دایر خواهد 
ساختار  اصاح  و  ساماندهی  به  اشاره  با  او  بود. 
بازار بعثت، افزود: فضای این بازار در شأن مردم 
اصفهان نبود، از این رو بازسازی آن با ایجاد غرفه ها 
و مسقف کردن فضا انجام شد تا مورد استفاده 
فروشندگان و مردم قرار گیرد. بازار بعثت اصفهان 
در خیابان بعثت، بعد از سه راه گلستان واقع شده 

است.

مدیرعامل نمایشگاه بین المللی استان اصفهان در مراسم گشایش 
جدید  سال  و  قرن  وقفه،  سال  سه  از  پس  گفت:  نمایشگاه  این 
این  امیدواریم  که  می شود  آغاز  عترت  و  قرآن  نمایشگاه  برگزاری  با 

نمایشگاه نقشه راهی برای امور مختلف فرهنگی در کشور باشد.
علیرضا مرتضوی با اشاره به این که فعاالن حوزه قرآنی در امور نشر، 
خطاطی، قصه ها، تئاتر قرآنی و آستان قدس رضوی در این نمایشگاه 
حضور دارند، افزود: فعاالن قرآنی از چهار استان کشور در هفدهمین 
به ویژه جوانان و  و  رویکرد خانواده ها  با  که  نمایشگاه قرآن و عترت 

نوجوانان برگزار شده است، حضور دارند.
وی ادامه داد: بیش از پنج هزار متر مربع فضای نمایشگاهی در اختیار 
و  گرفته  قرار  عترت  و  قرآن  نمایشگاه  در  حاضر  مشارکت کنندگان 
نمایشگاه به مدت شش روز تا دهم اردیبهشت از ساعت 16 تا ۲۰ برای 

بازدیدکنندگان فعال خواهد بود.
* برگزاری نمایشگاه قرآن، بهترین اتفاق این روزهای اصفهان

این  در  نیز  اصفهان  استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
بهترین  از  یکی  قرآن  نمایشگاه  برگزاری  این که  به  اشاره  با  مراسم 
این  برپایی  گفت:  می رود،  شمار  به  اصفهان  روزهای  این  اتفاقات 
معنویت  روحیه  افزایش  به  نیاز  جامعه  که  شرایطی  در  نمایشگاه 
دارد، نشان می دهد که دست اندرکاران این حوزه، سیاستگذاری های 

صحیحی انجام داده اند. محمدرضا جان نثاری با اشاره به تبعات ناشی 
از استفاده بی حد و حصر از فضای مجازی پس از شیوع بیماری کرونا، 
خ داده برنمی آمد، مگر کار  گفت: هیچ کار فرهنگی از عهده اتفاقات ر

قرآنی و فقط قرآن می تواند در این شرایط هماوردی کند.
وی اظهار داشت: برگزاری نمایشگاه قرآن در اصفهان و گرایش مردم 
این شهر به علوم قرآنی امر تازه ای نیست، ولی نکته ای که باید به آن 
توجه کرد، بازه زمانی برگزاری نمایشگاه بوده که همواره در ماه مبارک 

رمضان انجام می شده است.
هیچکس  و  بود  ناشناخته  شد،  فراگیر  کرونا  که  زمانی  افزود:  وی 
برخوردهای  شاهد  چنانکه  کند؛  برخورد  آن  با  چگونه  نمی دانست 
افراطی در روزهای اولیه شیوع    این ویروس بودیم و در نتیجه وحشتی 
که به دنبال آن حاکم شد، همه جا را درست یا غلط تعطیل کردیم، از 
جمله همه مراکزی که به جامعه معنویت پمپاژ  می کرد و در کنار آن، 
مراکز آموزشی نیز تعطیل  شد، ولی چون آموزش تعطیل شدنی نبود، در 
فضای مجازی ادامه یافت، آن هم فضای مجازی ولنگاری که هیج حد 
   و حصری برای آن وجود ندارد و در کنار خوبی ها، پلشتی هایی نیز دارد. 
بنابراین، پاک ترین فضاها تعطیل شدند و دانش آموزان و دانشجویان 
موقعیت ها  از  بعضی  در  که  گرفتند  قرار  فضا  آلوده ترین  معرض  در 

شاهد آثار مخرب آن بوده ایم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اصفهان با بیان این که 
تصریح  می شود،  برگزار  شرایطی  چنین  در  قرآن  نمایشگاه  اکنون 
کرد: وقتی کسی از شدت گرما در حال شکنجه شدن است و لیوانی 
و  است  لذت بخش  بسیار  برایش  می دهند،  دستش  به  خنک  آب 

 حکم همین آب خنک را دارد.
ً
نمایشگاه قرآن دقیقا

وی ادامه داد: اگر رهبر معظم انقاب بر کار فرهنگی فاخر تأکید می کنند، 
بسیار  که  است  موارد  همین  از  یکی   

ً
دقیقا قرآن  نمایشگاه  برگزاری 

 در این موقعیت به یادگار خواهد 
ً
به موقع و به جا برگزار شد و مطمئنا

ماند. یکی از بهترین کارهایی که امکان انجام آن وجود داشت، رجوع 
خ داده برنمی آمد،  اتفاقات ر از عهده  کار فرهنگی  به قرآن بود و هیچ 
مگر کار قرآنی و فقط قرآن می تواند در این شرایط هماوردی کند، هیچ 
راه دیگری نیست، مثل و مانند نیز ندارد و کاری بسیار بی بدیل است. 
در واقع، سفره ای که امروز در اصفهان پهن شده، اثری بسیار عالی و 

ماندگار خواهد داشت.
* نمایشگاه قرآن، توشه ای برای دستیابی به جامعه تراز اسالمی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی استان اصفهان نیز در این مراسم 
گفت: نمایشگاه قرآن می تواند ره توشه مردم برای تحکیم خانواده و 

نزدیک شدن به جامعه تراز اسامی باشد.
حجت االسام رمضانعلی معتمدی اظهار کرد: بعد از سه سال وقفه در 
برگزاری نمایشگاه قرآن که یکی از خسارت های عظیم کرونا به جامعه 
قرآنی بود، امسال توانستیم با همت مضاعف و جمعی، شاهد یک 
رویداد مهم فرهنگی  و قرآنی در استان باشیم. وی ادامه داد: نمایشگاه 
قرآن مانور فعاالن قرآنی در استان است، از این نظر که فعالیت های 
 در بخش مردمی و به صورت خودجوش انجام می شود و 

ً
قرآنی عمدتا

الزم است تمام این فعالیت ها ساالنه در یک جا متبلور شود.مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد اسامی استان اصفهان تصریح کرد: نمایشگاه قرآن 
فرصت مناسبی است تا مؤسسات و فعاالن قرآنی فعالیت های ساالنه 
و ارزشمند خود را در معرض دید عموم قرار دهند و مردم قرآن دوست 

و متدین نیز از تازه های قرآنی در همه عرصه ها بازدید کنند.
وی با بیان این که برنامه ریزی برای برگزاری این نمایشگاه از بهمن سال 
گذشته کلید خورد، بیان کرد: امیدواریم این میوه بسیار خوب به ثمر  
رسیده و نمایشگاه بهترین تأثیر را بر فضای فرهنگی جامعه داشته 
باشد؛ از خدای متعال می خواهیم تا به همه ما توفیق حضور در عرصه 

فعالیت های قرآنی ثمربخش را ارزانی دارد.
 * تمسک به قرآن، راه برون رفت از شرایط نابسامان فرهنگی

رئیس دفتر نماینده ولی فقیه در استان اصفهان نیز در این مراسم 
گفت: راهکار برون رفت از شرایط نابسامان فرهنگی، تمسک جستن 
سیدحسین هاشمی  است.حجت االسام  کریم  قرآن  به  بردن  پناه  و 
با بیان این که کشور بعد از گذشت 4۰ سال، از نظر فرهنگی و اخاق 
این  در  کرد:  اظهار  نیست،  مطلوبی  وضعیت  در  اسامی  و  انسانی 
شرایط نابسامان فرهنگی و با توجه به امکانات متعدد رسانه ای که در 
اختیار کودکان، نوجوانان و جوانان قرار دارد، الزم است آنها را به ساح 
مناسبی مسلح کنیم. وی افزود: پیامبر اسام از وضعیتی که ما اکنون 
در آن قرار داریم، به شب ظلمت تعبیر می کند، یعنی تاریکی عظیمی 
که راهکار برون رفت از آن، تمسک به قرآن و پناه بردن به دامان این 

کتاب آسمانی است.
ویژه  اهمیت  به  اصفهان  استان  در  ولی فقیه  نماینده  دفتر  رئیس 
گفت:  و  کرد  اشاره  رهبری  معظم  مقام  نظر  در  قرآن  قرائت  جلسات 

رهبر معظم انقاب برای هیچ جلسه ای به اندازه جلسات قرآن وقت 
اختصاص نمی دهند و این نشان می دهد که تنها راه عاج مشکات، 
قرآن است. بنابراین، مسئوالن در نهادهای مختلف باید به قرآن توجه 
ویژه داشته باشند، برگزاری جلسات قرآن را به نیروهای زیرمجموعه 
خود واگذار نکنند و خود در صف اول این گونه جلسات حضور داشته 
باشند، همان گونه که رهبر معظم انقاب در کنار قاریان می نشینند تا 

آنها برایشان قرآن تاوت کنند.
به  باید  بلکه  کافی نیست،  تنهایی  به  کرد: خواندن قرآن  وی تصریح 
محتوا، تفسیر و ترجمه قرآن نیز توجه شود و اگر این مهم تحقق پیدا 

نکند، آینده ای نگران کننده تر از اکنون خواهیم داشت.
* آرامش اجتماعی در پرتو جامعه قرآنی

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسامی شهر اصفهان 
نیز در این مراسم با بیان این که یکی از معضات اجتماعی امروزی، نبود 
آرامش است، گفت: اگر به دنبال آرامش ویژه می گردیم، باید جامعه ای 
کرد:  اظهار  مهروی پور  منوچهر  حجت االسام  باشیم.  داشته  قرآنی 
قرآن، معجزه ابدی پیامبر)ص( و در خدمت جامعه بشری است که 

مشکات را برطرف می کند و به زبان روز با مردم سخن می گوید.
آرامش است و  وی ادامه داد: امروز یکی از معضات اجتماعی، نبود 
اگر به دنبال ایجاد آرامش در سطح جامعه هستیم، بدون شک قرآن 
اگر  و  کند  کمک  این زمینه  که می تواند در  امری است  کریم واالترین 
آرامش ویژه می گردیم، باید جامعه ای قرآنی داشته باشیم. به دنبال 
عضو شورای اسامی شهر اصفهان با اشاره به اقدامات انجام شده در 
این شورا برای ارتقای مسائل فرهنگی، گفت: در شورای ششم، یکی 
از موضوعات مهم، فعالیت های فرهنگی  با رویکرد مذهبی است که 
آن، کمک و هم افزایی در برگزاری رویدادی همچون  از مصادیق  یکی 
نمایشگاه قرآن محسوب می شود.وی تصریح کرد: مجموعه مدیریت 
شهری در ماه رمضان تاش کرد تا اتفاقات ویژه ای در عرصه فرهنگی 
و  قرآن  نمایشگاه  دوره  هفدهمین  برگزاری  آنها،  از  یکی  که  بزند  رقم 

عترت بود که بعد از سه سال وقفه برگزار شد. 
* جوانان، مخاطبان اصلی نمایشگاه قرآن

تاش  داشت:  اظهار  هم  اصفهان  استان  اسامی  تبلیغات  مدیرکل 
زیادی برای جذب جوانان در مؤسسات فرهنگی و قرآنی در حال انجام 
شود. جامعه  از  قشر  این  شدن  قرآنی  به  منجر  امیدواریم  که  است 
و  قرآن  نمایشگاه  اصلی  مخاطب  افزود:  فوقی  مهدی  حجتاالسام 
عترت، نوجوانان و جوانان هستند که باید توجه جدی به آنها داشته 

باشیم، زیرا تاکنون از این مخاطب غافل شده ایم.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان نیز در ادامه افزود: قرآن 
کریم  انسان  و  قرآن  آورنده  خداوند  و  است  الهی  کرامت  مظهر  کریم 
است و کرامت فراتر از سخاوت است که هر نیازی را پاسخ می دهد.
حجتاالسام محمدحسین بلک اظهار کرد:  امروز نیاز جامعه ما این 

است که پرسشگری ها با قرآن پاسخ داده شود. 
به  قرآنی  وقف   778 اوقاف،  اداره  مجموعه  در  تاکنون  گفت:  وی 
در  را  سوم  و  دوم  اول،  رتبه های  اصفهان  استان  و  رسیده  ثبت 
کشوری  خیریه  امور  و  اوقاف  قرآنی  مسابقات  دوره  چهل وچهارمین 

کسب کرده است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان ادامه داد: افزایش عمق و محتوای 
ارائه شده در نمایشگاه قرآن و عترت اهمیت بیشتری نسبت به عرضه 

محصوالت داشته است.

آغاز هفدهمین نمایشگاه قرآن و عترت،

ین فعالیت  نمایشگاه قرآن، ماندگارتر
 اجرایی مذهبی  در اصفهان است

هفدهمین نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان با رویکرد ارتقای فرهنگ قرآنی سطح جامعه و نهادینه سازی سبک زندگی قرآنی در اصفهان 
گشایش یافت.

به گزارش جام جم، در این نمایشگاه که تا دهم اردیبهشت  برپا خواهد بود، 14۰ موسسه قرآنی، نهاد و سازمان اجرایی فعال در حوزه قرآن و 
عترت به ارائه توانمندی ها و دستاوردهای خود در این حوزه می پردازند.

 صدور احکام کارگزینی  پذیرفته شدگان تبدیل
  وضعیت   استخدامی  ایثارگران آبفای اصفهان کلید خورد

احکام کارگزینی تعدادی از پذیرفته شدگان تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران آبفای استان اصفهان که 
مراحل گزینش را گذرانده بودند در ابتدای اردیبهشت 14۰1 صادر شد.

معاون منابع انسانی و تحقیقات آبفای استان اصفهان با اعام این خبر گفت: با توجه به اباغ بخشنامه 
"دستورالعمل  موضوع  کشور،  بودجه  و  برنامه  سازمان  و  کشور  استخدامی  و  اداری  سازمان  مشترک 
نحوه اجرای بند )د( تبصره )۲۰( قانون بودجه سال 14۰۰ کل کشور" موضوع تبدیل وضعیت استخدامی 
مشموالن ماده ۲1 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران از سال گذشته در آبفای استان اصفهان در 

دستور کار قرار گرفت .
به گزارش جام جم، مجتبی قبادیان افزود: از میان 376 پرونده ایثارگری که برای کارکنان غیر رسمی مشمول 
این قانون تشکیل شد در نهایت 64 پرونده  در قالب نیروهای  شرکتی، حجمی  و طرحی مورد تایید شرکت 
مهندسی آبفای کشور قرار گرفت که احکام کارگزینی تعدادی از آن ها پس از طی مراحل گزینش از ابتدای 

اردیبهشت سال14۰1 صادر شد. 
وی به ضوابط اباغی در خصوص  تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران اشاره کرد و خاطر نشان ساخت: 
این قانون شامل کارکنان ایثارگری می شد که به طور تمام وقت در امور جاری  و وظایف اصلی فعالیت 
می نمایند. معاون منابع انسانی و تحقیقات آبفای استان اصفهان افزود: پس از تایید پرونده های کارکنان 
تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران توسط شرکت مهندسی آبفای کشور، مدارک این کارکنان به منظور 
تایید و احراز  صاحیت فرد  به مرکز هسته گزینش آبفای کشور ارسال شد و پس از دریافت رای هسته 

گزینش حکم کارگزینی استخدامی ایثارگران آبفای استان اصفهان صادر شد.
وی در ادامه با بیان این که  سیاست های کلی نظام در امور ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار، جهاد، تکریم 
و پاسداری از حق ایثارگران است اظهار کرد: از کارکنانی که مشمول قانون تبدیل وضعیت ایثارگری قرار 
گرفتند انتظار می رود همچنان با تاش و کوشش خود برای ارائه خدمات به صورت جهادی، در جهت 

ترویج فرهنگ ایثار و جهاد پیشگام باشند.
ایثارگران مشمول  کارگزینی پذیرفته شدگان تبدیل وضعیت استخدامی  قبادیان گفت: صدور احکام 
این بخشنامه، حاصل  چندین ماه تاش شبانه روزی کارکنان معاونت منابع انسانی و تحقیقات، دفتر 

گزینش، حراست و نیز حمایت مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره آبفای استان اصفهان بوده است.

مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهرداری 
برای  جریمه  اعمال  بر  مبنی  طرحی  اجرای  از  اصفهان 
پروانه  فاقد  که  باری  نقل  و  حمل  ناوگان  خودروهای 
آینده نزدیک  فعالیت و سند حمل و نقل هستند، در 

خبر داد.
اصفهان،  شهرداری  رسانه ای  ارتباطات  اداره  گزارش  به 
وزیر  معاون  گفت:  اینباره  در  عبداللهی«  علی  »سید 
دهیاری های  و  شهرداری ها  سازمان  رئیس  و  کشور 
اجرای  لزوم  بر  مبنی  را  دستورالعملی  اخیرا  کشور 
تکالیف قانونی شهرداری ها در خصوص اعمال کدهای 
باری فاقد  ناوگان حمل و نقل  جریمه برای خودروهای 
پروانه فعالیت و سند حمل و نقل اباغ کرده است که 

شهرداری اصفهان نیز ملزم به اجرای آن شده است.
او افزود: بر اساس این دستورالعمل، خودروهای باری 
مشمول  نقل،  و  حمل  سند  و  فعالیت  پروانه  فاقد 
از  یکی  کرد:  تصریح  عبداللهی  شد.  خواهند  جریمه 
از  بیش  بارگیری   ، بار حمل ونقل  در  شایع  معضات 
بروز  ایمنی معابر و  کاهش  بر  که  ناوگان است  ظرفیت 
امسال  منظور  همین  به  می گذارد،  تأثیر  تصادفات 
در  بار  ناوگان  هوشمند  توزین  جدید  سامانه های 
شد.  خواهد  راه اندازی  اصفهان  شهر  در  حرکت  حال 
مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهرداری 

اول  فاز  اجرای  دنبال  به  همچنین  داد:  ادامه  اصفهان 
ح اعمال محدوده زمانی برای تردد ناوگان باری باالی  طر
ناوگان  برای  ح  طر این  اجرای  قبل،  سال های  در  تن   1۰
سازمان  کار  دستور  در  جاری  سال  در  تن   1۰ زیر  باری 

مدیریت حمل ونقل بار قرار گرفته است.
ناوگان  برای  تردد  زمانی  ح محدوده  ادامه داد: در طر او 
باری زیر 1۰ تن، پیرو الزامات قانونی اباغ شده از سوی 
ایمنی  سطح  ارتقای  منظور  به  باالدستی،  نهادهای 
مالی  خسارات  و  جانی  خطرات  کاهش  و  بار  جابه جایی 

به  بار  حمل ونقل  ناوگان  برای  تصادفات،  از  ناشی 
چهارگانه  رینگ های  در  مختلف،  ظرفیت های  تفکیک 
تردد  مجاز  زمان های  و  محدوده  اصفهان،  شهر  در 
تردد  مجوز  آنها  از  هریک  برای  و  است  شده  مشخص 

صادر می شود.
کاهش  و  معابر  ترافیکی  ظرفیت  افزایش  از  پرهیز  وی 
تردد  از  ناشی  شنیداری  و  دیداری  ناهنجاری های 
ح  طر این  اجرای  پیامدهای  از  را  بار  حمل  خودروهای 

دانست.
عبداللهی از مشارکت مرکز کنترل ترافیک، پلیس راهور 
ایجاد  زمینه  در  اصفهان  شهرداری  فاوای  سازمان  و 
از  هوشمند  صورت  به  جریمه  ثبت  و  کنترل  سامانه 
آینده  طریق دوربین های شهر خبر داد و تاکید کرد: در 
سامانه های  به  نظارتی  دوربین های  اتصال  با  نزدیک 
در  بار  ناوگان  کنترل   ، بار حمل ونقل  مدیریت  سازمان 
رینگ های چهارگانه شهر اصفهان از طریق دوربین های 

نظارتی و به صورت هوشمند انجام خواهد شد.
طریق  از  ح،  طر این  اجرای  از  پیش  کرد:  خاطرنشان  او 
اطاع  به  نسبت  شهری  راهنمای  تابلوهای  و  رسانه ها 
رسانی ضوابط اقدام خواهد شد تا صاحبان خودروهای 
باری هرچه زودتر نسبت به کسب پروانه فعالیت خود 

اقدام کرده و مشمول جریمه نشوند.

با هدف ساماندهی حمل و نقل بار در اصفهان، به زودی اجرا می شود:

جریمه خودروهای باری فاقد پروانه فعالیت از طریق دوربین های شهری 

جهاد  طــیــور  و  دام  ــیــدات  ــول ت مــعــاون 
به  ــاره  اش با  اصفهان  استان  کــشــاورزی 
بــازاری در اصفهان  فراوانی اقام تنظیم 
در  کمبودی  هیچ  درحــال حــاضــر  گفت: 

عرضه این اقام وجود ندارد.
به گزارش جام جم، حسین ایراندوست 
منجمد،  گــوشــت  غ،  ــر ــ مـ ــرد:  ــ کـ ــار  اظـــهـ
اقام  از  برنج  و  شکر  روغــن،  غ،  تخم مر
خ مصوب  بـــازاری اســت که با نــر تنظیم 

عــرضــه مــی شــود. وی افــــزود: بــه دلیل 
آمار باالی جوجه ریزی و شرایط مناسب 
غ بــرای  غ هــر شــب ۲۰۰ تــن مــر تولید مــر

ذخیره سازی عرضه می شود.
ــازار هــم اشــبــاع اســت به  ضمن آن کــه بـ
از 31  غ  طوری که در چند هفته اخیر مر
هزار تومان به ۲9 هزار و 5۰۰ تومان تغییر 
قیمت داد. معاون تولیدات دام و طیور 
گفت:  اصفهان  استان  کشاورزی  جهاد 

غ  تخم مر و  گــوســالــه  منجمد  گــوشــت 
نــرخ مصوب عرضه مــی شــود. هر  با  نیز 
غ 43 هـــزار تــومــان نــرخ  شــانــه تــخــم مــر
گــذاری شده است که تا 41 هزار تومان 
هر عرضه می گردد. ایراندوست تصریح 
ــن اســت کــه درد  ــورد دیــگــر روغـ ــرد: مـ کـ
فروشگاه های زنجیره در حال توزیع بوده 
و تأمین آن رو به ثبات است.  همچنین 
است  اقامی  دیگر  از  هم  برنج  و  شکر 

ــراوان بــا نــرخ هــای تعیین  ــ ــور ف کــه بــه ط
در  کرد:  اظهار  وی  می شود.  توزیع  شده 
مجموع توزیع همه اقام تنظیم بازار در 
اصفهان در شرایط خوبی قرار دارد و به 
خ مصوب  دلیل فراوانی، حتی کمتر از نر

هم عرضه می شود.

کمبودی در اقالم تنظیم بازاری اصفهان وجود ندارد
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فوالدمردان گروه فوالد مبارکه 
از ابتدای امسال موفق شدند 
در  را  متعددی  رکوردهای 
تولید مواد اولیه و محصوالت 
که  برسانند  ثبت  به  فوالدی 
این موضوع حاکی از عزم بزرگ مردان صنعت فوالد برای 

تحقق جهش تولید است.
را  سال 14۰1  انقاب  معظم  رهبر  که  بود  امسال  ابتدای 
نام گذاری  اشتغال آفرینی«  دانش بنیان،  »تولید،  نام  به 
چرا  بود؛  جا  به  و  دقیق  بسیار  نام گذاری  این  فرمودند. 
گذشته  سال های  در  کشور  چالش های  از  بسیاری  که 
سه  هر  یا  یکی  یا  بوده  موضوع  سه  این  به  مربوط  یا 
موضوع می تواند راه چاره بسیاری از مشکات باشد. در 
حقیقت و به تعبیر دیگر سه موضوع تولید و جهش آن 
در عرصه صنعت کشور، علم و دانش و به کارگیری آن و 
کشور  در  اساسی  و  اصلی  موضوع  سه  اشتغال آفرینی 
است. اگر این سه مهم، سامان پیدا کند یکی از بزرگترین 
چالش های مهم کشور یعنی موضوع اقتصاد و معیشت 

مردم نیز بهبود می یابد.
تولید؛ رکن اساسی اقتصاد هر کشور

در بسیاری از کشورهای دنیا این تولید است که اصل و 
آن کشور است. البته برخی از کشورها از  اساس درآمد 
نظر توریستی و مسائلی از این دست درآمدهایی را ایجاد 
می کنند ولی در اغلب کشورهای دنیا این تولید است 
که محور همه درآمدهای کشور است. از طرف دیگر این 
کشورهای  در  و  دارد  نیاز  برنامه ریزی هایی  مبنا  و  اصل 
برای  را  خود  تاش  تمام  ذی ربط  مسئولین  پیشرفته، 
همین  به  و  می کنند  متمرکز  تولید  اهداف  به  رسیدن 
خاطر، مانع زدایی ها را جهت جهش تولید انجام می دهند. 
و  اقتصاد  شد  محقق  اگر  که  است  اتفاقی  همان  این 

صنعت یک کشور می تواند به اصاحش امیدوار باشد.
ما نیز اگر می خواهیم کشوری پیشرفته داشته باشیم و 
عاوه بر رفع نیازهای داخلی با افزایش تولید از واردات و 
خروج ارز جلوگیری کنیم و از طرف دیگر بتوانیم تولیدات 
خود را به کشورهای دیگر صادر کنیم تا ارزآوری خوبی را 
شاهد باشیم باید در حوزه تولید و گسترش زیرساخت ها 

سرمایه گذاری های زیادی را انجام دهیم:
تولید محصوالت جدید نیاز به ایجاد کارخانه های جدید 
موارد  از  بسیاری  در  دارد.  قبلی  کارخانه های  توسعه  یا 
تولیدکنندگان  با  گرفتن  ارتباط  با  می توانند  شرکت ها 
تامین  خارجی،  یا  داخلی  تجهیزات  و  ماشین آالت 
تامین  از  مهم تر  نکته  اما  دهند.  انجام  را  ماشین آالت 
ماشین آالت، نقدینگی است. بسیاری از تولیدکنندگان 
به خاطر نوسانات قیمت ارز و در نتیجه نوسانات قیمت 
مواد اولیه، نقدینگی خود را عما از دست می دهند. برای 

همین در بسیاری از موارد  برای رشد تولید باید موضوع 
نقدینگی حل شود و دولت می تواند این موضوع را به 

روش های مختلف برای مانع زدایی از تولید انجام دهد.
که تولید  اولیه است  مشکل دیگر خود موضوع مواد 
از  بسیاری  در  است.  کرده  چالش هایی  دچار  را  کشور 
وارد می شود  کشور  از خارج  اولیه  از مواد  برخی  صنایع 
که تحریم ها باعث شده تا اختاالتی در تامین این مواد 
ایجاد شود. از طرف دیگر، مواد اولیه برخی از صنایع داخل 
کشور تولید می شود ولی نداشتن برنامه و خام فروشی 
باعث شده تا برخی از افراد سودجو به جای رساندن این 
مواد اولیه به کارخانه ها به عنوان خوراک تولیدکنندگان 
داخلی، آن را به خارج از کشور صادر  کنند. در بسیاری از 
موارد مشاهده می شود که همین مواد اولیه به صورت 
فراوری شده یا به عنوان محصول به خودمان فروخته 
نظر  به  دارد.  تأمل  جای  بسیار  نکته  این  که  می شود 
ابزارهای  مشکل،  این  رفع  حل های  راه  از  یکی  می رسد 
نظارتی و قیمت گذاری دولت است که می تواند با شدت 
یافتن این اقدامات به نوعی از تولید داخل حمایت شود.

از  و  انرژی  حوزه  در  کشورها  مهم ترین  از  یکی  ایران، 
غنی ترین تولیدکنندگان آن در بین کشورهای دنیا است. 
تولیدکنندگان  از  بسیاری  تا  شده  باعث  موضوع  این 

بنا  را  تولیدی  کارخانه های  نسبی،  مزیت  این  پایه  برای 
نموده تا در نهایت محصولی با استفاده از انرژی ارزان را 
روانه بازار مصرف کنند. علی رغم این که کشور ما دارای 
منابع انرژی غنی است، بسیاری از تولیدکنندگان همواره 
چون  چالش هایی  جمله  از  مختلفی  چالش های  با 
روبرو  سال  مختلف  فصول  در  انرژی  محدودیت های 
هستند. این چالش ها باعث شده تا عما خط تولیدها 
متوقف شده یا دچار اختال شوند. برای همین صنایعی 
مانند صنعت فوالد و کارخانه هایی که می توانند با تمام 
توان یا حتی در برخی از موارد بیشتر از میزان توان نامی 
خود تولیدات خود را به بازار عرضه کند اما در فصول گرم 
روبرو هستند.  گاز  و  با چالش قطعی برق  و سرد سال 
افزایش قیمت  محصوالت  این موضوع نه تنها باعث 
می شود بلکه ضررهای زیادی را به تولیدکنندگان می زند 
می شود  باعث  تولید  عدم  از  ناشی  عدم النفع  چون 
تمام ظرفیت کارخانه ای که هزینه های زیادی دارد عما 
به  را  خسارات  این  باید  تولیدکننده  و  نشده  استفاده 

عهده بگیرد.
یکی از مهم ترین چالش های موجود چه در حوزه مواد 
اولیه و چه برای محصوالت موضوع حمل و نقل است. 
از طرفی اگر تولیدکننده بخواهد حجم زیادی از تولید را 

داشته باشد باید مقدار زیادی از مواد اولیه را به مقصد 
باعث  هم  موضوع  این  که  نماید  حمل  خود  کارخانه 
بخشی  شدن  اشغال  باعث  هم  و  هزینه ها  افزایش 
با  دیگر  طرف  از  می شود.  کشور  جاده های  ظرفیت  از 
افزایش تولید میزان حمل و نقل محصول نیز افزایش 
پیدا می کند و این یعنی شروع مشکات؛ چرا که یکی از 
چالش های کشور ما در حوزه زیرساخت، موضوع عدم 
توسعه کمی، کیفی و متوازن در حمل و نقل کشور و در 
عرصه های زمینی، هوایی، ریلی است که این موضوع هم 
به زیرساخت هایی مانند جاده و ریل، هم به کمبودهایی 
در حوزه وسایل نقلیه و... مربوط می شود. این نقصان ها 
باعث شده تا کارخانه های بزرگ، به خصوص کارخانه هایی 
که با مواد معدنی سر و کار دارند دچار بحران هایی شوند؛ 
چرا که به طور مثال یکی از چالش های امروز فوالدسازان 
این است که مواد اولیه خریداری شده خود را نمی توانند 
به مقصد کارخانه خود حمل نمایند. هم قیمت باالی 
حمل و نقل موجب زیان این تولیدکنندگان شده و هم 
مواد اولیه خریداری شده در مبداء پس از مدتی ممکن 
این  که  دهد  دست  از  را  خود  کیفیت  و  کارایی  است 
موضوع موجب ضرر مضاعف برای اقتصاد کشور خواهد 

بود.

این مطالب و مطالب دیگر که در این نوشته نمی گنجد 
تنها گوشه ای از مشکات صنعت کشور است که باید به 

طور جدی به آن  توجه شود.
سال نکویی که بهارش پر از کسب رکورد تولید بود

همانطور که قبا اشاره شد در سال های گذشته بسیاری 
موانع  این  که  بودند  روبرو  موانعی  با  تولیدکنندگان  از 
کشور  اقتصادی  رشد  کندشدن  موجب  نهایت  در 
شده بود. صنعت فوالد نیز یکی از این صنایع بود که با 
را  مختلفی  چالش های  و  بوده  روبرو  زیادی  بحران های 
مانند مشکات زیرساختی، انرژی، تحریم ها و ... تجربه 
کردند. فوالد مبارکه نیز از این قاعده مستثنی نبوده و 
به خاطر این موانع در تولید، نتوانسته است با بیشترین 
به  مبارکه  فوالد  هرچند  بپردازد.  مهم  امر  این  به  توان، 
تنهایی یک درصد از GDP کشور را تامین می کند ولی نکته 
اینجاست که این تولیدکننده بزرگ فوالد در خاورمیانه با 
ایفای نقش خود رده ایران را در بین فوالدسازان دنیا تا 
رده دوم ارتقاء داده در صورتی که موانع کمتری برای تولید 
نشان  خود  از  را  بهتری  عملکرد  می تواند  باشد  داشته 
داده و در نهایت هم به تولید محصوالت فوالدی بیشتر، 

اشتغال آفرینی بیشتر و حمایت از علم و فناوری بپردازد.
مبارکه  فوالد  گروه  محدودیت ها  این  همه  علی رغم 
را  مختلفی  رکوردهای  امسال  فروردین ماه  در  توانست 
از خود به جای  گذاشته تا یک بار دیگر ثابت کند که به 
انقاب  آرمان های  پای  اسامی،  انقاب  مولود  عنوان 
آبادانی  را برای  ایستاده و می تواند به خوبی سهم خود 

کشور انجام دهد.
وقتی اغلب مردم ایران در اولین روزهای سال مشغول 
استراحت و تجدید قوا بوده تا بتوانند سال کاری خود را 
پر قدرت تر از قبل شروع کنند  فوالد مردان فوالد سبا 
موفق شدند در روز ششم فروردین رکورد تولید روزانه 
آهن اسفنجی را در این مجتمع ارتقاء بخشیده و 451۰ تن 

از این ماده را تولید نمایند. 
در  بار  این  فروردین ماه 14۰1  نهم  در  یعنی  بعد  روز  سه 
جنوب کشور و در هرمزگان، تاشگران فوالد هرمزگان 
موفق به تولید 1713348 تن آهن اسفنجی شدند که این 

رکورد در فوالد هرمزگان برای اولین بار شکسته شد. 
اما همان روز در فوالد سفید دشت در مرکز ایران رکورد 
موضوع  این  که  رسید  ثبت  به  گندله  تولید  تنی   ۲69۰

بسیار خوشحال کننده بود. 
اما این پایان افتخارات گروه فوالد مبارکه نبود چرا که این 
که رکورد تولید  کرد  امیرکبیر اعام  بار در کاشان، فوالد 
کارخانه تولیدی شکسته  این  گالوانیزه در  ساالنه ورق 
شده و آمارها نشان از تولید 171797 تن ورق گالوانیزه در 

این کارخانه علی رغم همه محدودیت ها است. 
این بار در شرق کشور یعنی سنگان، این فوالد سنگان 

بود که توانست همزمان با روز جمهوری اسامی یعنی 1۲ 
فروردین، رکود تولید روزانه گندله را شکسته و گامی بلند 

را در جهت تحقق شعار سال بردارد.
ششمین رکورد تولید دوباره در مجتمع فوالد سبا اتفاق 
افتاد و بار دیگر تاشگران این مجتمع موفق شدند در 
عرصه تولید آهن اسفنجی، رکورد قبلی خود را به اندازه 
5۰ تن افزایش دهند و تولید این ماده مهم را به 456۰ تن 
در روز برسانند.  اما در این روزهای ابتدایی سال در فوالد 
آمد و در 1، 1۲ و 13  مبارکه هم رکوردهای خوبی بدست 
فروردین ماه 14۰1 سه بار در ناحیه آهن سازی این شرکت، 
رکورد تولید آهن اسفنجی در واحدهای 1و۲ و واحد آهن 

اسفنجی شهید خرازی شکسته شد. 
رکورد دیگر مربوط به ناحیه فوالدسازی فوالد مبارکه بود 
یعنی جایی که ریخته گری ها انجام می شود. فوالدمردان 
این ناحیه در 11، 1۲ و 13 فروردین موفق شدند سه بار 
به  ذوب  رکورد 153  ببخشند.  بهبود  را  قبلی  رکوردهای 
میزان  ۲75۰۰ تن، رکورد 155 ذوب به میزان ۲77۰۰ تن و 
رکورد 16۰ ذوب به میزان ۲84۰۰ تن سه رکوردی بود که در 

سه روز پی در پی به دست آمد. 
آخرین رکوردی که فوالد مبارکه موفق به کسب آن شد 
رکورد تولید کاف گرم در ناحیه نورد گرم شرکت فوالد 
مبارکه بود. این رکورد در روزهای اخیر یعنی ۲۰ فروردین 

14۰1 به میزان ۲۰ هزار 335 تن به ثبت رسید.
ثانیه های طالیی کسب رکورد تولید فوالد

همه این رکوردها نه با توسعه ای که منجر به افزایش 
به  منجر  که  دانشی  مدیریت  با  بلکه  می شود  ظرفیت 
است.  آمده  دست  به  می شود  تولید  ظرفیت  افزایش 
در حقیقت فوالد مبارکه توانسته است علی رغم همه 
مغتنم  با  تا  کرده  استفاده  فرصت  از  محدودیت ها 
شمردن دقیقه ها و ثانیه ها، رکودهایی را در تولید به ثبت 
رکورد،  ثبت  که  است  این  اهمیت  حائز  نکته  برساند.  
به  رسیدن  سپس  و  آن  حفظ  و  ماجراست  شروع  تازه 
رکوردهای بیشتر بسیار مهم تر است. فوالد مبارکه به 
خوبی نشان  داده است این رکوردها کاما واقعی هستند 
چرا که با کسب یک رکورد و حفظ آن، رکوردهای بعدی را 
نیز پشت سر هم به ثبت می رسانند و این خود گواهی 
بر این مدعاست. قطعا دستیابی به این رکوردها موجب 
بدست آمدن رکوردهای ماهانه و ساالنه است تا در پایان 
سال شاهد آمارهایی باشیم که نویددهنده جهش تولید 

در کشور است.
نباید از این موضوع غافل شویم که امیدآفرینی در بین 
انقاب  رهبر  مطالبات  و  تاکیدات  از  یکی  جامعه،  مردم 
است و فوالد مبارکه با ثبت این  رکوردها که نشان از عزم 
جزمش برای تحقق شعار سال است این موضوع را به 

خوبی در جامعه محقق کرده است. 

به بهانه رکوردشکنی های متعدد گروه فوالد مبارکه؛

ققنوس این بار از دل فوالد گداخته بیرون آمد

گهی جعلی  ج آ رئیس پلیــس فتــا فرماندهی انتظامی اســتان از دســتگیری فردی کــه بــا در
فروش حواله خودرو 6۰۰ میلیون ریال کاهبرداری کرده بود خبر داد. 

به گزارش جام جم، ســرهنگ »ســید مصطفــی مرتضــوی« در گفت و گــو با خبرنــگار پایگاه 
خبری پلیس گفت: در پی شــکایت تعدادی  از شــهروندان مبنی بر اینکه فردی ناشناس 
در فضای مجازی به بهانه فروش حواله خودرو از آنها کاهبرداری کرده بررســی موضوع در 

دستور کار این پلیس قرار گرفت.
گهی فــروش حواله خــودرو زیر قیمــت بازار  وی عنوان کــرد: شــاکیان در فضای مجازی بــا آ
گهی دهنــده تمــاس گرفته ســپس وی بــه بهانــه وجود  مواجه شــده کــه جهت خریــد بــا آ
مشتریان زیاد با ارائه شــماره کارت مبلغ 3۰ میلیون ریال به عنوان بیعانه از آنها دریافت و 

سپس پاسخگوی آنها نبوده است.
رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: شــاکیان پس از واریز وجه به 
حساب معرفی شــده نه تنها موفق به ماقات با فروشــنده و رویت حواله خودرو در زمان 
گهی را حذف کرده است. مقرر نشده اند، حتی از پاسخگویی به تماس آنها امتناع کرده و آ

ســرهنگ مرتضوی افزود: با بررســی مســتندات و اظهارت شــاکیان و انجــام اقدامات فنی 
و تخصصی در فضــای مجازی متهم دســتگیر و جهت ســیر مراحل قانونــی تحویل مراجع 
قضایی شــد همچنین تاکنون مبلــغ 6۰۰ میلیون ریال کاهبــرداری از مال باختــگان برآورد 

شده است.
ســرهنگ مرتضوی خاطر نشــان کرد: به شــهروندان توصیــه می کنیم برای خریــد یا پیش 
خریــد کاالی مــورد نظرخــود از ســایت های متفرقــه و فاقد مجــوز یــا شــبکه های اجتماعی 
خــودداری کننــد، همچنیــن تبلیغــات کــه در ســایت های واســطه گر بــا عناوینــی از جملــه 
فروش فوری، بدون واســطه، زیر قیمت و ... منتشــر می شــود به منظور کاهبرداری بوده 
و شــهروندان باید حتی االمکان بصورت حضوری پــس از تایید هویت و رویت فروشــنده 

اقدام به واریز وجه کنند و از پرداخت بیعانه حتی مبالغ کم خودداری کنند.

ج رخصتـی سرپرسـت مدیریـت عامـل  مهنـدس ایـر
بـا  تعاملـی  جلسـات  ادامـه  در  اصفهـان  آهـن  ذوب 
مسـئولین منطقه، با شـهردار و اعضاء شـورای شـهر 

مینادشـت دیـدار و گفتگـو کـرد.
هـم  و  تعامـل   ، دیـدار ایـن  در  رخصتـی  مهنـدس 
افزایـی بـا منطقـه را یکـی از اولویت هـای اصلـی ذوب 
اجتماعـی  مسـئولیت  راسـتای  در  اصفهـان  آهـن 
صنعتـی  عظیـم  مجتمـع  ایـن  گفـت:  و  دانسـت 
گوناگونـی  خدمـات  کنـون  تـا  تاسـیس  زمـان  از 
از  و  اسـت  داده  ارائـه  منطقـه  ویـژه  بـه  جامعـه  بـه 
و  فعالیـت  هرگونـه  شـرکت،  ایـن  مدیریـت  نظـر 
 مشـارکت در منطقـه باعـث ارتقـاء موقعیـت شـرکت 

می شود . 
نیـز  مینادشـت  شـهر  شـورای  اعضـای  و  شـهردار 
فعالیت هـای  افزایـش  خواسـتار  جلسـه،  ایـن  در 

ضـرورت  بـر  و  شـدند  عمرانـی  و  فرهنگـی  مشـارکتی 
آهـن  ذوب  در  محیطـی  زیسـت  پروژه هـای  تـداوم 

کردنـد. تاکیـد  اصفهـان 
همچـون  مباحثـی  خصـوص  در  جلسـه  ایـن  در 
ذوب  بـه  اطـراف  شـهرهای  پسـاب  انتقـال  پـروژه 
مشـترک  فعالیت هـای  همچنیـن  و  اصفهـان  آهـن 
 در جهـت توسـعه فضـای سـبز بحـث و تبـادل نظـر 

شد.
شـایان ذکر است اجرای شـبکه فاضاب مینادشت 
با سـرمایه گذاری ذوب آهن اصفهان در سـال 1397 
هـدف  بـا  و  اجتماعـی  مسـئولیت های  راسـتای  در 
دفـع  خدمـات  از  منطقـه  ایـن  مـردم  برخـورداری 
پسـاب،  از  مجـدد  اسـتفاده  و  فاضـاب  بهداشـتی 
عملیاتـی شـد و هـم اکنـون در ایـن شـهرها انشـعاب 

می شـود. واگـذار  متقاضیـان  بـه  فاضـاب 

نشست تعاملی مسئوالن ذوب آهن اصفهان با شورای شهر و شهردار مینادشت

خیریه  امور  و  اوقاف  قرآنی  امور  اداره  رئیس 
استان اصفهان گفت: وقف قرآنی در غرفه عامه 
مجلسی در نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان در 
دستور کار است به گونه ای که هر نفر با پرداخت 
قرآن  واقف  نمایشگاه  این  در  تومان  هزار   5۰

خواهد شد.
به  اشاره  با  بخشی  حمید  جام جم،  گزارش  به 
نمایشگاه  هفدهمین  در  کل  اداره  این  حضور 
این  در  داشت:  اظهار  اصفهان  عترت  و  قرآن 

دوره از نمایشگاه دو امامزاده شاخص به عنوان 
نماینده اوقاف استان در این نمایشگاه حضور 
دارند. وی افزود: حرم مطهر زینبیه )س( و بقعه 
عامه مجلسی دو نماینده اداره کل اوقاف و امور 
خیریه استان اصفهان در هفدهمین نمایشگاه 

قرآن و عترت اصفهان هستند.
رئیس اداره امور قرآنی اوقاف و امور خیریه استان 
اصفهان با بیان این که در مقبره عامه مجلسی 
این  بازدیدکنندگان  گفت:  داریم،  را  قرآن  وقف 

واقف  تومان  هزار   5۰ اهدای  با  می توانند  غرفه 
عترت،  و  قرآن  وقف  مشاوره  افزود:  وی  شوند. 
و  تاک  تیک  مسابقه  دو  و  مذهبی  مشاوره 
مسابقه قرآن را نیز در غرفه مقبره عامه مجلسی 
داریم. بخشی با بیان این که در غرفه حرم مطهر 
زینبیه )س( مشاوره وقف به شعار هر نفر یک 
واقف را داریم و مشاوره های اجتماعی و قرآنی را 
داریم، گفت: برگزاری محافل انس با قرآن تا پایان 

نمایشگاه نیز در این غرفه انجام می شود.

 9 دستگیری  از  استان  انتظامی  فرمانده  جانشین 
اموال  ریال  میلیارد   1۰۰ کشف  و  مالخر   3 و  سارق 
انتظامی  فرماندهی  ماموران  عملیات  در  مسروقه 

شهرستان نجف آباد خبر داد. 
 » فر محمدرضا هاشمی   » سردار جام جم،  گزارش  به 
سرقت  فقره  چندین  وقوع  دنبال  به  داشت:  بیان 
اموال منازل نیمه ساز در  خودرو، موتورسیکلت و 
پی  در  را  مردم  نارضایتی  که  آباد  نجف  شهرستان 
این  سرقت  با  مبارزه  قرارگاه  در  موضوع  داشت 
ح و دستگیری عامل یا عامان این  شهرستان مطر

سرقت ها در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: با تاش شبانه روزی و اقدامات تخصصی 
که  ای  نفره   9 باند   3 سرانجام  ماموران  پلیسی  و 
سرقت  و  موتورسیکلت  خودرو،  سرقت  زمینه  در 
داشتند  فعالیت  کاره  نیمه  ساختمان های  از 
دستگیر جداگانه  عملیات   3 در  و   شناسایی 

 شدند.
اظهار  اصفهان  استان  انتظامی  فرمانده  جانشین 
باندهای مذکور 3 مالخر  اعتراف اعضای  با  داشت: 
در  نیز  افراد  این  و  شناسایی  نیز  مسروقه  اموال 

عملیات ضربتی دیگر دستگیر شدند.
خودرو،  قابل توجهی  تعداد  از  سردار هاشمی فر 
موتورسیکلت و لوازم خانگی مسروقه از مخفیگاه 
کارشناسان  ارزیابی  برابر  گفت:  و  داد  خبر  مالخران 
این  در  مکشوفه  مسروقه  اموال  ارزش  مربوطه 
عملیات بالغ بر 1۰۰ میلیارد ریال است که به زودی 
آنها  به  و  شناسایی  اموال  این  باختگان  مال 

بازگردانده خواهد شد.
سرقت  با  مبارزه  ویژه  قرارگاه  شدن  فعال  از  وی، 
گفت:  و  داد  خبر  استان  شهرستان های  تمامی  در 

مسئولیت اصلی این قرار گاه در استان با استاندار 
عضو  آن  در  نیز  ادارات  و  دستگاه ها  تمام  و  است 

هستند.
با  اصفهان،  استان  انتظامی  فرمانده  جانشین 
بیان این که مبارزه با سرقت در اولویت برنامه های 
به  سارقان  تمامی  داشت:  اظهار  دارد  قرار  پلیس 
در  جرم  تکرار  مرتکبان  و  دار  سابقه  سارقان  ویژه 
رصد هوشمندانه پلیس قرار دارند و اجازه نخواهیم 
داد عده ای زیاده خواه به حقوق مردم تعدی کرده و 

اموال و دارایی های آنان را به غارت ببرند .

رئیس اداره امور قرآنی اوقاف و امور خیریه استان اصفهان:

هر نفر با پرداخت 50 هزار تومان در نمایشگاه قرآن واقف قرآن خواهد شد

گهی فروش ج آ  کالهبرداری با در
 حواله خودرو در فضای مجازی 

کشف100 میلیارد اموال مسروقه از 3 مالخر 

محمد جواد قائدی

خبرنگار


