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اصف

شهردار اصفهان خبر داد:
آغاز خانه تکانی شهر

اصفهـان  تخصصـی  نمایشـگاه  دوازدهمیـن 
رنـگ،  تخصصـی  نمایشـگاه  نهمیـن  و  پالسـت 
شـد  آغـاز  حالـی  در  صنعتـی  پوشـش های  و  رزیـن 
در  حضـور  از  تولیدکننـده  شـرکت های  سـهم  کـه 

اسـت. درصـد   80 از  بیـش  نمایشـگاه  دو  ایـن 
کـه  شـده اند  برپـا  حالـی  در  نمایشـگاه  دو  ایـن 
اسـتان های  از  مشـارکت کننده   100 مجمـوع  در 
تـا  و  کرده انـد  جمـع  هـم  گـرد  را  کشـور  مختلـف 
توانمندی هـا،  اردیبهشـت ماه  سـوم  و  بیسـت 
بـه  را  آنهـا  خدمـات  و  محصـوالت  دسـتاوردها، 

می گذارنـد. نمایـش 
نمایشـگاه های  شـرکت  عمومـی  روابـط  مدیـر 
بین المللی اسـتان اصفهان در مراسـم افتتاح این 
دو نمایشـگاه گفـت: ایـن نمایشـگاه با وسـعت 1۲ 
شـرکت   10 میزبـان  نمایشـگاهی  فضـای  متـر  هـزار 
پوشـش های  رزیـن،  و  رنـگ  مجموعه هـای  از 

اسـت. پالسـتیک  و  پلیمـری  صنایـع  صنعتـی، 
بـه گـزارش جام جـم، ایمـان بازیگران با بیـان این که 
80 درصـد مجموعه هـای حاضـر در ایـن نمایشـگاه 
از  بعـد  امسـال  افـزود:  هسـتند،  تولیـدی  صنایـع 
برپایـی  شـاهد  برگـزاری،  عـدم  و  تعطیلـی  سـال ها 
و  هسـتیم  تخصصـی  رویـداد  دو  ایـن  احیـای  و 
امیدواریـم ایـن نمایشـگاه موجـب رونـق ایـن دو 

شـود. مهـم  صنعـت 
وی بـا اشـاره بـه این کـه اصفهـان یکـی از قطب های 
مهـم و بـزرگ تولیـد و مصـرف محصـوالت پلیمـری 
از نظـر تنـوع، زیرمجموعه هـای  کـرد:  اسـت، تاکیـد 
از  دوره  ایـن  در  مطلوبـی  سـطح  در  تخصصـی 
 ۹ حـدود  همچنیـن  دارنـد،  حضـور  نمایشـگاه 

کرده انـد. مشـارکت  نمایشـگاه  ایـن  در  اسـتان 
در  نیـز  ایـران  پلیمـر  صنایـع  ملـی  انجمـن  رئیـس 
اصفهـان  نمایشـگاه  پیـام  گفـت:  مراسـم  ایـن 
ایـن اسـت کـه صنعتگـران در شـرایط سـخت هـم 

دارنـد. حضـور 
سـعید ترکمـان اظهـار کـرد: سـال گذشـته صنعـت 
داشـت  صـادرات  دالر  میلیـارد   ۲.۵ کشـور  پلیمـر 
رسـانده  کشـور  بـه  ارزی  تنگناهـای  در  را  آن  ارز  و 

اسـت.
اسـتان  تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  مدیـرکل 
دو  ایـن  افتتاحیـه  مراسـم  در  نیـز  اصفهـان 

و  اقتصـاد  در  رویدادهـا  ایـن  گفـت:  نمایشـگاه، 
صنعـت مـا می توانـد موثـر باشـد بـه خصـوص کـه 

اسـت. رونـق  و  رکـود  سـال  چنـد  از  بعـد 
اشـاره  امسـال  شـعار  بـه  کمیلـی  امیرحسـین 
اصفهـان  اسـتان  ویـژه  بـه  و  کشـور  افـزود:  و  کـرد 
و  پلیمـری  صنایـع  در  بسـیاری  ظرفیت هـای 
تولیـدات  از لحـاظ  ایـن اسـتان  و  پتروشـیمی دارد 
دانـش  و  علمـی  بـزرگان  همچنیـن  و  صنعتـی 
بنیـان در عرصه هـای مختلـف صنعـت بـه ویـژه در 
صنعـت پلیمـر و کامپوزیـت حرف بـرای گفتن دارد.
دسـتی  پاییـن  صنایـع  توسـعه  کـرد:  تاکیـد  وی 
و  می شـود  بیشـتری  افـزوده  ارزش  موجـب 
هدفگـذاری مـا بایـد فتـح بازارهـای جهانـی باشـد و 

اسـت. مـا  اصلـی  هدف هـای  از  یکـی  صـادرات 
اسـتان  تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  مدیـرکل 
بـا هم افزایـی بیـن  کـرد: در داخـل  تاکیـد  اصفهـان 
کیفیـت  بنیـان  دانـش  مجموعه هـای  و  نخبـگان 

دهیـم. ارتقـا  را  خـود 
اصفهـان  اسـتان  صنایـع  مدیـران  انجمـن  رئیـس 
اولیـن  پلیمـر  گذشـته  سـال  دو  طـی  گفـت:  نیـز 
 ۲.۷ از  بیـش  و  بـوده  کشـور  صادراتـی  صنعـت 
غیرمسـتقیم  و  مسـتقیم  به صـورت  دالر  میلیـارد 

داشـته ایم. صـادرات  حـوزه  ایـن  در 
صنعـت  ظرفیـت  بـه  اشـاره  بـا  جمالـی  مسـعود 
کـرد:  اظهـار   ، کشـور سـطح  در  پلیمـر  و  پالسـتیک 

صنعتـی  بـه  کرونـا  دوران  در  ویـژه  بـه  پالسـتیک 
کمـک  را  جامعـه  سـالمت  بـه  کـه  شـد  تبدیـل 

. می کنـد
زندگـی  در  پلیمـر  صنعـت  از  این کـه  بیـان  بـا  وی 
اسـتفاده  و...  هوافضـا  پزشـکی،  خـودرو،  روزمـره، 
پیشـران  پلیمـر  صنعـت  کـرد:  تاکیـد  می شـود، 
سـال  دو  طـی  و  اسـت  کشـور  صنایـع  صـادرات 
و  بـوده  کشـور  صادراتـی  صنعـت  اولیـن  گذشـته 
و  مسـتقیم  به صـورت  دالر  میلیـارد   ۲.۷ از  بیـش 
داشـته ایم. صـادرات  حـوزه  ایـن  در  غیرمسـتقیم 
اصفهـان  اسـتان  صنایـع  مدیـران  انجمـن  رئیـس 
همچنیـن افـزود: 1.۵ درصـد تولیـد ناخالـص کشـور 
متعلـق بـه صنعـت پلیمر و ۳.۶ اشـتغال کشـور در 

ایـن صنعـت اسـت.
از ۴00  بیـش  کـرد: در اسـتان اصفهـان  وی اضافـه 
و  تولیـدی  واحـد   8۵0 و  صنعتـی  و  تولیـدی  واحـد 

اسـت. فعـال  پلیمـر  صنعـت  در  صنفـی 
پالسـتیک  صنعـت  جایـگاه  بـه  توجـه  بـا  جمالـی 
بـا  همراهـی  بابـت  صمـت  سـازمان  از  اصفهـان 
ایـن  کـرد  امیـدواری  ابـراز  و  تشـکر  پلیمـر  صنعـت 
شـرکت  همچنیـن  و  شـود  تنگاتنـگ  همـکاری 
در  کـه  آن  اصلـی  رسـالت  بـه  توجـه  بـا  نمایشـگاه 
حـوزه بین الملـل و صـادرات اسـت، انجمـن صنایع 
ایـن  پرشـورتر  برپایـی  آمادگـی  اصفهـان  پلیمـر 

دارد. را  نمایشـگاه 

خبر خبر

 برپایی نمایشگاه های رنگ و اصفهان پالست 
با حضور 80 درصدی تولیدکنندگان

ح کرد:  نظری در گفتگو با جام جم مطر

شهر مجلسی به قطب گالبگیری و عرقیات تبدیل می شود

شــهردار شــهر مجلســی از اختصــاص ۲0 هکتــار زمیــن جهــت کشــت گل 
محمــدی و تبدیــل آن بــه گالب و نیــز عرقیــات تــا دو ســال آینــده در شــهر 

مجلســی خبــر داد.
ســبحان نظــری در گفتگــو بــا جام  جــم بــا اشــاره بــه این کــه ۹۳ درصــد از بودجه 
شــهرداری مجلســی در ســال گذشــته وصــول شــده اســت، اظهارداشــت: 
اعتبــار شــهر  مجلســی ۲۳ میلیــارد تومــان بــوده کــه ۲۲ میلیــارد تومــان آن 
وصــول شــده اســت کــه نســبت بــه ســال گذشــته ده درصــد افزایــش داشــته 

اســت.
آن  بــا اشــاره بــه مهم تریــن پروژه هــای شــهری و اعتبــارات مــورد نیــاز  وی 
اســتخر ذخیــره  تومــان،  بــا ۲.۵ میلیــارد  آتــش نشــانی  افــزود: ســاختمان 
ــاختمان آتــش  ــل س ــان و تکمی ــارد توم ــا ۴ میلی ــی، ب ــر مکعب ــزار مت آب ۵0 ه
نشــانی بــا ۲.۵ میلیــارد تومــان ومشــارکت در ســاخت چمــن مصنوعــی بــا 
۴00 میلیــون تومــان و احیــای جنــگل ورودی شــهر  بــا ۴00 میلیــون تومــان از 
مهم ترین پروژه هــای شــهر مجلســی در ســال گذشــته 1۴00 بــوده اســت کــه 

در صــورت تامین اعتبــارات مــورد نیــاز تکمیــل می شــود.
شــهردار مجلســی بــا بیــان این کــه شــهر مجلســی ظرفیــت پذیــرش جمعیــت 
جدیــد را دارد،ادامــه داد:شــهر مجلســی نســبت بــه چهــار ســال گذشــته 
روزی  شــبانه  درمانــگاه  زمینــه  در  امــا  اســت  داشــته  جمعیــت  افزایــش 

نواقصــی دارد کــه بایــد بــه صــورت مشــارکتی حــل شــود.

وی در بخشــی از صحبت هــای بــه برگــزاری اولیــن جشــنواره گل محمــدی 
در شــهر مجلســی پرداخــت و افــزود: حــدود ۲0 هکتــار زمیــن بــه ایــن منظــور 
اختصــاص یافتــه اســت کــه در حــدود ۴  الــی۵ هکتــار آن کاشــت انجــام شــده 
کــه ۳ تــن از آن گل برداشــت شــده اســت کــه امیــد مــی رود درآمدزایــی خوبــی 

شــود.
نظــری گفــت : پیش بینــی می کنیــم دو تــا ســه ســال آینــده  تمــام۲0 هکتــار زیــر 
کشــت بــرود و شــهر مجلســی بــه یــک مجموعــه گالبگیــری و محــل فــروش 

عرقیــات تبدیــل و در آمدپایــداری را عایــد شــهرداری کنــد.
شــهردار شــهر مجلســی ادامــه داد: شــهر مجلســی اکنــون از نظــر تعــداد 
مــورد ســاخت مســجد و  و دو  مــدارس و مســاجد وضعیــت خوبــی دارد 

مدرســه در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت.
نظــری مهمتریــن مشــکل شــهر مجلســی را مشــکالت بهداشــت و درمــان 
بــه دلیــل مســافت و فاصلــه شــهر  کــرد و گفــت:  و حمــل و نقــل عنــوان 
مجلســی بــا مرکزیــت شــهر مبارکــه و اصفهــان ایــن منطقــه بــا مشــکل حمــل 

ــت. ــر آن اس ــهر پیگی ــورای ش ــه ش ــت ک ــه اس ــل مواج و نق
وی در پایــان از تاســیس مجتمــع فضایــی از رصــد خانــه تــا آســمان بــاز خبــر 
داد و گفت:بــا توجــه بــه این کــه ایــن منطقــه آســمان بســیار خوبــی بــرای 
علــم نجــوم دارد بــه  دنبــال ســرمایه گــذار بــرای تاســیس مجتمــع فضایــی 

هســتیم.
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معاون استاندار اصفهان: 

با تمدید گواهینامه CARES صورت گرفت:

در هفتمین دوره انتخابات شهرداران عضو 
: شورای سازمان شهرداری های کشور
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    |  

 

ی ر همکا یو  ر همکا و  مل  تعا بر   ، ظمی کا مل   تعا بر   ، ظمی کا جی  جی حا  حا
د کر کید  تا ن  نشستگا ز با ن  نو کا فیت  ظر ز  ا د  کر کید  تا ن  نشستگا ز با ن  نو کا فیت  ظر ز  ا  

راه برون رفت از مشکالت اقتصادی و تولید کشور چیست؟

یک استان  تژ ذخایر استرا
اشباع است

تایید مجدد محصوالت 
آهن اصفهان برای  ذوب 

صادرات

منتخب  اصفهان،  شهردار 
کشور شد  شهرداران  3

مردم نگران نباشند؛

آب شرب اصفهان  کیفیت 
تأیید مرکز بهداشت  مورد 

استان است
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اقتصادی شهردار اصفهان با رای شهرداران منتخب استانها، به عنوان عضو شورای سازمان اجتماعیاجتماعی2
شهرداری ها و دهیاری های کشور انتخاب شد.

رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با اعالم این خبر گفت: هفتمین 
دوره انتخابات شهرداران عضو شورای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور 
این  آرای  اخد  با  و  شده  برگزار  کشور  استان  های  منتخب  شهرداران  حضور  با 

شورای  اصلی  عضو  سه  عنوان  به  اصفهان  و  مشهد  تبریز،  شهردار  شهرداران، 
سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور انتخاب شدند. به گزارش جام جم، مهدی 
جمالی نژاد افزود: به منظور انتخاب شهرداران عضو شورای سازمان شهرداری ها و 
دهیاری های کشور پیش از این شهرداران منتخب استان ها انتخاب شدند و در 
جلسه روز چهارشنبه ۲1 اردیبهشت شهرداران عضو اصلی شورا طی انتخابات 

شهرداران  رای  با  انتخابات  این  در  این که  بیان  با  گردیدند.وی  تعیین  حضوری، 
منتخب کشور، ۳ نفر به عنوان عضو اصلی شورا انتخاب شدند، خاطرنشان کرد: 
برگزیدگان این انتخابات به ترتیب عبارتند از: یعقوب هوشیار شهردار تبریز، سید 
عبدهلل ارجایی شهردار مشهد مقدس و علی قاسم زاده شهردار اصفهان که امید 

است حضور آنها موجب تعالی بیش از پیش این شورا باشد.

شهردار اصفهان، منتخب شهرداران کشور شد 

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

نخستین جلسه مدیرکل و مدیر درمان سازمان تامین 
برگزار  اصفهان  شهر  بازنشستگان  کانون  با  اجتماعی 
شد، سرپرست اداره  کل تامین اجتماعی استان اصفهان 
فطر  سعید  عید  فرارسیدن  تبریک  ضمن  سخنانی  در 
کانون  ظرفیت  از  گیری  بهره  و  همکاری   و  تعامل  بر 

بازنشستگان و مستمری بگیران تاکید کرد.
سیاست های  ابالغ  به   اشاره  با  کاظمی  حاجی  مرتضی 
در  رهبری  مقام معظم  سوی  از  اجتماعی  تامین  جامع 
راهبردی نظام جامع  افزود: در سند  شروع قرن جدید، 
رفاه و تامین اجتماعی ، از تامین اجتماعی به عنوان یک 
از  که  است  شده  یاد  سه گانه  قوای  برای  اصلی  وظیفه 

جایگاه ویژه و مقدسی برخوردار است.
وی یکی از ارکان اصلی نظام چند الیه تامین اجتماعی را 
سازمان تامین اجتماعی دانست و گفت: تحقق عدالت 
از  حمایت  و  محرومیت زدایی  اقتصادی،  و  اجتماعی 
اقشار مختلف از جمله اهداف تاسیس صندوق تأمین 

اجتماعی می باشد.
کارگران و  گرایی و همدلی میان  برتعامل و هم  ایشان 
کارفرمایان تاکید کرد و گفت:شرکای اجتماعی سازمان 
مستمری بگیران  و  بیمه شدگان  اجتماعی،  تامین 
حراست  وظیفه  اجتماعی  تأمین  صندوق  که  هستند 
را  مولد  نیروهای  از  حمایت  و  انسانی  سرمایه های  از 
داراست. حاجی کاظمی در پایان بر تکریم بازنشستگان 
و  کرد  تاکید  کارفرمایان  و  کارگران   ، بگیران  مستمری  و 

افزود: ارزش یک جامعه در گرو توسعه و پیشرفتی است 
که کارگران و کارفرمایان بستر ساز اعتالی آن هستند.   
جدید  درمان  مدیر  رجالی  دکتر  جلسه  این  ادامه  در 
تامین اجتماعی استان اصفهان در سخنانی به رسالت 
خطیر سازمان در تامین سالمت و درمان بیمه شدگان 
و مستمری بگیران تاکید کرد و بر تعامل بیش ازپیش 
امور بیمه ای و درمان سازمان تامین اجتماعی برای ارایه 

خدمات بهتر به بیمه شدگان تاکید کرد.
دکتر رجالی بر انسجام و همدلی بیشتر کارکنان سازمان 
تاکید کرد و افزود: نتیجه این انسجام و همدلی، موجب 
بیشتر  رضایت  جلب  و  خدمات  کیفیت  رفتن  باال 

مخاطبین سازمان می شود.

مدیر درمان  تامین اجتماعی  استان اصفهان، در ادامه 
به ایجاد ۳1 طرح عمرانی هتلینگ درمانگاهی در سطح 
 این طرح ها بیش از پنجاه 

ً
استان اشاره کرد و افزود: اکثرا

درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
در  سازمان  سالمت  روی  پیش  چالش های  به  وی 
استان اشاره کرد و گفت:  فرایند طوالنی صدور مجوزها، 
مشکالت نیروی انسانی و بیش از همه تامین اعتبارات 

از جمله دغدغه های بخش سالمت است.
قدمت  و  خدمات  سابقه  به  اشاره  با  ادامه  در  رجالی 
بیمارستان دکتر شریعتی اصفهان، گفت: متاسفانه این 
مساله  و  شده  فرسوده  اکنون  هم  بزرگ.  درمانی  مرکز 
فرونشست نیز از دیگر مشکالت این مرکز درمانی است 

ضرورت  بیمارستان  احیای  و  بازسازی  کرد:  تصریح  وی 
بخش  در  سازمان  اقدامات  اولویت  در  باید  و  داشته 
درمان قرار گیرد. وی برمدیریت صحیح،هدفمند جامع و 
برنامه های ریزی شده اصولی در بخش درمان تاکید کرد 
و ادامه داد:باید در کشور برای کسانی که نیاز به درمان 
دارند هزینه بیشتری در نظر گرفته شود. دکتر رجالی در 
نیاز  دیگر  بعنوان  درمان  سطح بندی  ضرورت  از  ادامه 
ضروری بخش درمان نام برد و با اشاره به اجرای آزمایشی 
این طرح در دو استان افزود: امیدواریم سیستم ارجاع در 
سراسر کشور بزودی عملیاتی گردد تا شاهد  نتایج ارزش 

آفرین این طرح  بویژه در مدیریت منابع باشیم.
وی در ادامه به  پرونده الکترونیک اشاره کرد و افزود: 

نیاز  که  از جمله طرح هایی است  نیز  الکترونیک  نسخ 
به بازنگری در بخش مدیریت هزینه دارد. وی در پایان 
خواستار درک مشترک از مفاهیم درمانی و بیمه ای برای 
حمایت و هدایت بهتر نظام تامین اجتماعی و سالمت 
شد. در ادامه این مراسم، حسن  هاشمی رئیس کانون 
بازنشستگان تامین اجتماعی اصفهان در سخنانی بر 
تالش همه جانبه برای حفظ صندوق تأمین اجتماعی 
سرمایه های  از  صیانت  برای  همواره  گفت:  و  پرداخت 
مند  اجتماعی،دغدغه  تامین  سازمان  معنوی  و  مادی 
وصول  در  سازمان  حساسیت  به  هاشمی   . بوده ایم 
مطالبات تاکید کرد و آنرا حق طبیعی سازمان دانست.

چرا که در غیر این صورت هزینه های سازمان و حقوق 
بازنشستگان تأمین نخواهد شد .

گفته شده است خط  قرمز ما  بارها  ادامه داد:  هاشمی 
بر مبنای حفظ منافع و مسائل سازمان قرار داده شده 
سازمان  بدنه  معتقدیم  ما  شود  گرفته  جدی  باید  که 
افراد شایسته ای هستند که متخصص، متعهد ، مقید 
و متعصب به سازمان هستند به همین دلیل برای ما 
بسیار ارزشمند است کسانی که وارد سازمان می شوند 
دغدغه  شان سازمان باشد پس باید به حفظ و ارتقای 
این که  به  اشاره  با  وی  داد.  اهمیت  سازمان  نیروهای 
نباید اجازه داد نیروهایی که در درون سازمان هستند 
سرخورده شوند افزود؛ ما خرسندیم مدیرانی که انتخاب 

شده اند از بدنه و درون سازمان هستند.

خبر

به زودی؛
ــا »کــیــلــومــتــر  ــ اصــفــهــانــی هــا ب
ــرایـــه اتــوبــوس  پــیــمــایــش« کـ

می پردازند 
اتوبوسرانی  واحد  شرکت  هماهنگی  معاون 
نزدیک  آینده  در  گفت:  حومه  و  اصفهان 
کیلومتر  اساس  بر  اصفهانی  شهروندان 

پیمایش، کرایه اتوبوس را پرداخت می کنند.
اظهار  رضازاده  امیرحسن  جام جم،  گزارش  به 
خط  هر  در  شهروندان  حاضر  حال  در  کرد: 
اتوبوس کرایه کامل را می پردازند و در خطوط 
را  از مسیر  اگر شهروندی تنها بخشی  طوالنی 
بپیماید، مجبور به پرداخت کامل کرایه است. 
او با اشاره به پرداخت یارانه سنگین برای هر 
در  داد:  ادامه  اتوبوس،  از  استفاده  با  سفر 
مبلغ  نزدیک  آینده  در  عدالت،  اجرای  راستای 
محاسبه  پیمایش  کیلومتر  اساس  بر  کرایه 
که  صورت  این  به  شد،  خواهد  پرداخت  و 
را  خود  کارت  اتوبوس  به  ورود  هنگام  مسافر 
شدن  پیاده  به هنگام  و  نزدیک  دستگاه  به 
و  می دهد  قرار  دستگاه  روی  را  کارت  نیز 
مجددا   ، مسیر ابتدای  در  شده  کسر  هزینه 
بازگردانده  شود.  مسافر  کارت  به  می تواند 
اتوبوس،  کرایه  پیمایش  کیلومتر  او،  گفته  به 
از  در مرحله اجرای نرم افزاری قرار دارد  و پس 
طریق  از  آن،  از  استفاده  نحوه  شدن،  نهایی 
شهروندان  اطالع  به  عمومی  رسانه های 

می رسد. 
اتوبوسرانی  واحد  شرکت  هماهنگی  معاون 
در  مؤثر  عوامل  به  اشاره  با  حومه  و  اصفهان 
اتوبوس،  ناوگان  تعداد  چشمگیر  کاهش 
دولت های  در  سیاست ها  تغییر  کرد:  تصریح 
کمتر  بودجه  تخصیص  و  دوازدهم  و  یازدهم 
به حوزه حمل ونقل عمومی و افزایش قیمت 
موانع  و  تحریم ها  اتوبوس،  خرید  برابری  چند 
اتوبوس،  اصلی  قطعات  واردات  پیش روی 
در  اتوبوس  تعداد  کاهش  اصلی  عوامل  از 

با ناوگان اتوبوس رانی است. کشور  کالن شهرهای  ایــده پــردازی  رویــداد  نخستین 

مشارکت شهرداری های مختلف کشور برگزار می شود.
به گزارش جام جم، این رویــداد که با هدف ایجاد بانک 
ایده ها و تبادل آن در میان کالن شهرهای کشور برگزار 
می شود، در ۵ محور عمومی شامل »بهسازی و بازسازی 
ــد پــایــدار شــهــری«، »مــشــارکــت مردمی  شــهــری«، »درآمــ
مدیریت  در  نــویــن  و  خالقانه  »روش هــــای  محلی«،  و 
رفع  در  نو  ایــده هــای  و  »طــرح هــا  و  بازیافت«  و  پسماند 

آلودگی هوا و مدیریت ترافیک و حمل ونقل عمومی« 
»اصـــالح  عــنــوان  ــا  ب تخصصی  مــحــور  یــک  همچنین  و 
شده است.   تعریف  ساختمان«  پــروانــه  صــدور  فرایند 
ــا ورود بــه سایت  ب ــا مــی تــوانــنــد  ــرداری ه ــه  کــارکــنــان ش
www.1۴0۴.tehran.ir و ثبت نام در بخش کالن شهرها 
پـــس از تکمیل فــرم اطــالعــات و انــتــخــاب مــحــور مــورد 
محور  به  توجه  با  را  خــود  طــرح  از  خالصه ای  مشارکت، 

انتخاب شده بین ۷00 تا 1000 کاراکتر نوشته و فایل طرح 
تأیید  از  پــس  کنند.  بــارگــذاری  پــــی دی اف  بــه صــورت  را 
برای  ایده ها  محتوا،  و  شکل  نظر  از  پیشنهادها  اولیه 
ارزیابی به داوران ارسال خواهد شد و از بین برگزیدگان 
۳0 تا ۴0 نفر برای ارائه ی نهایی دعوت می شوند.  هیات 
همکاران  از  نفر  نهایی ۳  ارائه کنندگان  میان  از  داوران 
نفرات  بــه عــنــوان  را  کالن شهرها  در  شــهــری  مدیریت 

شرکت کننده  سه  بین  از  و  کــرد  خواهند  انتخاب  برتر 
ــک نــفــر در مــرحــلــه نــهــایــی بــه عــنــوان نــفــر اول  ــر، ی ــرت ب
 انتخاب می شود و در روز اختتامیه از او تقدیر به عمل 
خواهد آمد. همچنین جوایز نفرات اول تا سوم به ترتیب 
۲0 میلیون تومان، 10 میلیون تومان و ۵ میلیون تومان 
است و مدت ارسال پیشنهادها تا ۲۵ اردیبهشت 1۴01 

خواهد بود.

نخستین رویداد ایده پردازی در کالن شهرهای کشور برگزار می شود 

حاجی کاظمی، بر تعامل و همکاری از ظرفیت کانون بازنشستگان تاکید کرد
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اقتصادی اجتماعیاجتماعی3
ج از شبکه توزیع در »شهرضا”  غ خار کشف 4 تن مر

غ گرم خارج از شبکه توزیع به  فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا از کشف ۴ تن مر
ارزش یک میلیارد و00۵ میلیون ریال در عملیات ماموران این فرماندهی خبر داد. 

در  مستقر  ماموران  داشت:  بیان  قرقانی«  »سهراب  سرهنگ  جام جم،  گزارش  به 
ایستگاه ایست و بازرسی شهید »امامی« شهرستان شهرضا حین کنترل خودروهای 

غ گرم که به سمت اصفهان در حرکت بود  عبوری به یک دستگاه کامیون حامل بار مر
مشکوک و برای بررسی های بیشتر آن را متوقف کردند.

وی با بیان این که اطالعات درج شده در بارنامه خودرو با بار آن همخوانی نداشت 
غ گرم خارج از شبکه توزیع  افزود: در بازرسی به عمل آمده از این کامیون  ۴ ُتن مر

کشف شد.
غ های گرم مکشوفه را برابر ارزیابی   فرمانده  انتظامی شهرستان شهرضا ارزش مر
کارشناسان مربوطه یک میلیارد و00۵ میلیون ریال اعالم کرد و گفت: در این رابطه 
راننده خودرو دستگیر و برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شد.

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

از تهیه مرقومه ای چند بندی پیرامون  سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان 
مشکالت اصفهان برای ارائه به رئیس جمهور و هیات همراه در سفر به استان خبر 

داد.
به گزارش جام جم، علی صالحی در گفت وگوی خبری پس از چهل و یکمین جلسه 
از  اصفهان،  نکوداشت  ایام  تبریک  ضمن  اصفهان  شهر  اسالمی  شورای  علنی 
تالش های کارکنان بخش های مختلف شهرداری در برگزاری رویدادهای این هفته 
تقدیر و تشکر کرد.  وی در ادامه با اشاره به بررسی الیحه ارتقای خدمات طرح منزلت 
شهروندی گفت: این طرح از دوره چهارم شورای شهر اجرا شده و به بخش های 
خاصی از جمله بازنشستگان، سالمندان، بانوان سرپرست خانوار و برخی گروه های 
خاص خدماتی را در حوزه شهری از جمله حمل و نقل ارائه می کرد و تخفیفات یا 

شارژ اعتباری را در اختیار مخاطبان قرار می داد. وی گفت: الیحه ای از جانب معاونت 
فرهنگی شهرداری اصفهان برای تکمیل این طرح اضافه شد از جمله اضافه شدن 
مترو به خدمات حمل و نقل عمومی، هفتگی شدن شارژ، اضافه شدن بیماران 
خاص و جانبازان کمتر از ۲۵ درصد به مخاطبان طرح و همچنین تجمیع مبالغی که به 
صورت هفتگی در این کارت ها هزینه می شود. وی تصریح کرد: با توجه به موضوعات 
بررسی شده و دیدگاه های مختلف، با توجه به تایید طرح در کمیسیون فرهنگی، 
و  بررسی  هم  شورا  گردشگری  و  حقوقی  اقتصادی،  کمیسیون  در  شد  پیشنهاد 
مجددا به صحن بیاید تا جوانب آن بررسی شود و شورای شهر درباره آن اظهارنظر 
کند. صالحی درباره دیگر موضوعات پیگیری شده در صحن علنی شورا بیان کرد: سه 
الیحه آزادسازی برای پروژه های عمرانی بررسی شد که شامل خط ۲ مترو، آزادسازی 
خیابان شهید خلیلی در منطقه ۶ و تکمیل آزادسازی خیابان الهور در منطقه ۴ بود 

که این لوایح در قبال معوضات ریالی و ملکی به تصویب رسید.
وی ادامه داد:یک الیحه درباره آزادسازی ملک دیگری نیز بررسی شد که با توجه به 
ناکافی بودن مستندات از دستور کار خارج شد و در جلسات بعدی شورا بررسی 
خواهد شد. سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان خاطرنشان کرد: با توجه به 
قریب الوقوع بودن سفر رئیس جمهور به اصفهان پس از پایان نطق ها و تذکرات 
اعضای شورا، در رابطه با پیشنهادات شورای شهر در رابطه با مطالبات مردم برای 

ارائه به رئیس جمهور بحث و مرقومه ای در چندین بند تهیه شد.
وی افزود: این مرقومه بعد از جمع بندی نهایی به صورت رسمی منتشر می شود 
و در اختیار رئیس جمهور و هیات همراه قرار می گیرد که ان شاء اهلل موضوعات 
مسائل  حل  برای  خوبی  مصوبات  شاهد  و  مطرح  اصفهان  مردم  از  نمایندگی  به 

جهان شهر اصفهان در این سفر باشیم.

سخنگوی شورای اسالمی اصفهان:

پیشنهادات شورای شهر در رابطه با مطالبات مردم برای ارائه به رئیس جمهور تدوین شد
مردم نگران نباشند؛

کیفیت آب شرب اصفهان مورد تأیید مرکز بهداشت استان است
استان  سراسر  در  ناظر  مرجع  عنوان  به  اصفهان  استان  بهداشت  مرکز 
اصفهان به صورت شبانه روزی کیفیت، سالمت و بهداشت آب شرب را مورد 

بررسی و کنترل قرار می دهد.
اصفهان  استان  آبفای  فاضالب  و  آب  کیفیت  بر  نظارت  و  پایش  مرکز  مدیر 
اخیر  روزهای  که   اصفهان  شرب  آب  آلودگی  بر  مبنی  شایعاتی  به  اشاره  با 
محترم  استانی های  هم  نگرانی  به  منجر  و  شده  منتشر  مجازی  فضای  در 
آب شرب مورد تایید مرکز بهداشت و معاونت  شده است گفت : سالمت 
نگران  عنوان  هیچ   به  مردم  و   می باشد   استان  علوم  دانشگاه  بهداشتی 

سالمت آب شرب نباشند.
مصرفی  شرب  آب  سالمت  بر  تاکید  با  امیری  فهیمه  جام جم،  گزارش  به 
استان اصفهان گفت: کلرسنجی به صورت روزانه و نمونه برداری میکروبی و 
شیمیایی  به صورت ماهیانه و سالیانه از شبکه آب کلیه شهرها و روستاهای 
بهداشت  مرکز  و  می گیرد  انجام  استان  در  بهداشت  مراکز  توسط  استان 
صورت  به  اصفهان  استان  سراسر  در  ناظر  مرجع  عنوان  به  اصفهان  استان 
شبانه روزی کیفیت، سالمت و بهداشت آب شرب را مورد بررسی و کنترل قرار 
می دهد. وی تاکید کرد: آب شرب اصفهان کامال سالم و بهداشتی می باشد  و 
به محض ورود  آب خام به تصفیه خانه آب باباشیخعلی، که جزء بزرگترین و 
پیشرفته ترین تصفیه خانه های خاورمیانه می باشد ، بمنظور حذف آالینده ها 
کلیه  فرآیندهای فیزیکی، شیمیایی و گندزدایی بر روی آب خام انجام شده و 

مورد تصفیه کامل قرار می گیرد.
آالینده ها در بدو  امیری خاطرنشان کرد: کلیه عوامل میکروبی، شیمیایی و 

ورود از طریق فرآیندهای فیزیکی ،  انعقاد و لخته سازی، ته نشینی و گندزدایی 
از  آب حذف می شوند و آب به صورت کاماًل سالم و بهداشتی در اختیار مردم 

قرار می گیرد. 
اصفهان  استان  آبفای  فاضالب  و  آب  کیفیت  بر  نظارت  و  پایش  مرکز  مدیر 
افزود: تصفیه خانه آب باباشیخعلی مجهز به سیستم ازن زنی به عنوان یکی 
از پیشرفته ترین روش ها برای گندزدایی آب شرب است و در انتهای فرآیند 
آلودگی  از  جلوگیری  و  شرب  آب  شبکه  در  باقیمانده  کلر  حفظ  برای  تصفیه، 

ثانویه  ، مجددا با کلر گندزدایی می شود.

 : معاون عمرانی استاندار
یاچه زاینده رود  یم بستر رودخانه  و در  آزاد سازی حر

از موانع و مستحدثات دولتی، محقق می شود

  تعطیلی مراکز تجمیعی واکسیناسیون
 کرونا در کالنشهر اصفهان 

رئیس پلیس فتا اصفهان:

کالهبرداری با عنوان » ثبت نام یارانه معیشتی « باشید  مراقب 

بر  اصفهان:  پزشکی  علوم  دانشگاه  سخنگوی  عقدک،  پژمان 
 ۲۴ از  کووید-1۹  بیماری  همه گیری  رنگ بندی  آخرین  اساس 
اردیبهشت هیچ شهرستانی در استان اصفهان در وضعیت قرمز 
( قرار ندارد و چهار شهرستان  ( و نارنجی )پر خطر ) بسیار پر خطر
از جمله اصفهان ) با احتساب چهار شهرستان جدید منفک شده 
ج شدند و در  در شرق اصفهان( از وضعیت زرد )خطر متوسط( خار

شرایط آبی )عادی( قرار گرفتند.
کننده  مراجعه  افراد  تعداد  نظر  از  کرونا  عددی  شاخص های   
بیماران  بیمارستان،  در  بستری  مثبت،  آزمایش های  سرپایی، 
بدحال و بستری در بخش مراقبت های ویژه )آی سی یو( و مرگ 
و میر در یک هفته اخیر کاهش یافته است و روند بهبود شرایط 

ادامه دارد. 
در چند روز اخیر آمار بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه 
و مرگ و میر ناشی از کرونا در استان به کمترین حد در یک سال 
کرونا  قطعی  فوتی های  تعداد  هفته  یک  در  حتی  و  رسید  گذشته 
روابط عمومی مرکز بهداشت اصفهان: تمامی  صفر بود مسئول 
مراکز تجمیعی واکسیناسیون کرونا در کالنشهر اصفهان تعطیل 
در  کرونا  واکسن های  کامل  سبد  سالمت  جامع  مراکز  در  و  شد 

ُدزهای یک، ۲، سه و چهار وجود دارد.

داشت:  اظهار  اصفهان،  استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
استراتژیک  ذخایر  و  نداریم  اساسی  کاالهای  تأمین  در  مشکلی  هیچ 
از  بیش تر  اساسی مان  کاالهای  ذخایر  حتی  و  است  اشباع  کامال  استان 

نیاز مردم یعنی تا ۳ – ۴ ماه آینده مشکلی ندارد.
مردم  نیست  الزم  کرد:  خاطرنشان  نقش،   امیررضا  جم،  جام  گزارش  به 
خ تعیین  نگران موجودی کاالهای اساسی باشند، این کاالها بر اساس نر

شده ای که باالتر هم نخواهد رفت، عرضه خواهد شد.
نقش با تاکید بر این که در عرضه کاالها هیچ مشکلی وجود ندارد، اضافه 
غ منجمد توزیع خواهد شد تا کمبود  کرد: کشتارگاه ها فعال هستند و مر
استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون  کند.  جبران  را  احتمالی 

بازار  تنظیم   ستاد  که  اساسی  کاالی  قلم   ۴ همان  کرد:  تصریح  اصفهان 
وجود  نگرانی  جای  و  است  توزیع  حال  در  کرد،  تعیین  را  آن  خ  نر  ، کشور

ندارد و در ذخایر استان مشکلی وجود ندارد.

ــان در خــصــوص  ــهـ ــفـ فـــتـــا اصـ ــیــس  ــل پ ــیـــس  رئـ
در  کننده  اغـــوا  تبلیغات  و  جعلی  پیامک های 
اجــتــمــاعــی تحت  ــام رســان هــا و شــبــکــه هــای  ــی پ
که  معیشتی«  جــدیــد  یــارانــه  ــام  ن ثبت   « عــنــوان 
از  بــرداشــت  مــوجــب ســرقــت اطــالعــات بانکی و 
حساب آنها می شود، به شهروندان هشدار داد.
مصطفی  سید  سرهنگ  جــم،  جــام  گـــزارش  بــه 
ــا اصـــفـــهـــان در  ــت ــرتـــضـــوی، رئـــیـــس پــلــیــس ف مـ
خــصــوص ایــن شــگــرد کــالهــبــرداری گــفــت: بعد 
یــارانــه معیشتی  بــر واریـــز  ــت مبنی  ــالم دول اع از 
افــراد  از  بــرخــی   ، ــوار خــان سرپرستان  حــســاب  بــه 
جعلی،  درگاه های  و  سایت ها  طراحی  با  سودجو 
بردن  بهره  و  مختلف  شیوه های  با  دارنــد  سعی 
از  کــالهــبــرداری  به  اقــدام  اجتماعی  مهندسی  از 

شهروندان کنند.
ــرداری،  ــبـ ــالهـ کـ از  شـــیـــوه  ــن  ــ ای در  افــــــزود:  وی 

از طریق پیامک، ایمیل،  مجرمان با ارسال پیام 
اجــتــمــاعــی تحت  ــام رســان هــا و شــبــکــه هــای  ــی پ
عنوان »ثبت نام یارانه جدید معیشتی« کاربران 
درخواست  ظرفیت  تکمیل  از  و  داده  فریب  را 

واجدین شرایط خبر می دهند.
وی عنوان داشت: این پیام ها حاوی لینک هایی 
هستند که از کاربران را ترغیب می کنند با کلیک 
اطالعات   ، موردنظر سایت  یا  صفحه  به  ورود  و 
هویتی و بانکی خود را به صورت کامل ثبت کنند.
نام  ثبت  فرآیند  در  گــفــت:  مرتضوی  سرهنگ 
مجاز  دفاتر  به  یارانه ها  جهت  اطــالعــات  ــه  ارائ و 
مراجعه  دولــتــی  خــدمــات  پیشخوان  معتبر  و 
و  متفرقه  و سامانه های  لینک ها  به  ورود  از  و 
ج اطالعات هویتی و بانکی خودداری  نامعتبر و در

 کنید.
ــر نــشــان  ــاطـ ــلــیــس فـــتـــا اصـــفـــهـــان خـ ــیـــس پ رئـ

ــا هرگونه  ــدان در صــــورت مــواجــهــه ب ــرد: شــهــرون کــ
ثبت  جهت  ارسالی  لینک  یا  پیامک  تلفنی،  تماس 
از طریق  را  یــارانــه، ســهــام عــدالــت و... مــوضــوع  نــام 
www.Cyberpolice.ir آدرس  به  فتا  پلیس   سایت 

 بــخــش مــرکــز فــوریــت هــای ســایــبــری، قسمت 
ــا در مــیــان  ــا مــ ــ ب ــردمــــی  گـــــزارش هـــــای مــ  ثـــبـــت 

بگذارند.

ــور عــمــرانــی  ــ ــعـــاون هــمــاهــنــگــی امـ مـ
نشست  این  در  اصفهان،  استاندار 
با بیان این که از ابتدای سال تاکنون 
ــوزش و پـــرورش،  ــ دســتــگــاه هـــای آم
شهرداری ها، سازمان آب و فاضالب، 
فوالد  شرکت  و  اصفهان  آهــن  ذوب 
حریم  آزادســــازی  منظور  بــه  مــبــارکــه، 
بستر رودخانه اقدامات ابالغ شده را 
محقق و عملیاتی ساخته اند، متذکر 
، تنها به دانشگاه  شد: در حال حاضر
طور  به  آبــاد  نجف  واحــد  اسالمی  آزاد 
قانونی و به منظور ایجاد فرصت برای 
هماهنگی با هیات امنای دانشگاه تا 
سازی  آزاد  منظور  به  تابستان  پایان 
فرصت  رودخانه  حریم  بستر  نهایی 
اســـت،  شـــده  داده  دســـتـــور  تــحــقــق 
از  غیر  به  حاضر  حال  در  شد:  متذکر 

اســالمــی  آزاد  دانــشــگــاه 
واحــــــد نـــجـــف آبــــــاد و 

ــوط  ــرب ــات م ــس ــی ــاس ت
آبگیرها  آبــرســانــی  بــه 
دارای  و  مشخص  که 

ــلــو هــســتــنــد، تـــمـــام بــخــش هــای  ــاب ت
رودخانه  حریم  بستر  از  دیگر  دولتی 
مــنــتــقــل رود  ــده  ــ ــنـ ــ زایـ ــه  ــ ــاچـ ــ دریـ  و 

 شده اند.
بیان  با  زینلیان،  جام جم،  گــزارش  به 
سیالبی  حریم  و  فعال  حریم  این که 
ــن و ســایــر  ــی رودخـــانـــه بـــه شــیــب زم
مشخصات توپوگرافی زمین بستگی 
مختلف  نــقــاط  در  و  دارد  مستقیم 
اســت،  متنوع  و  متفاوت  آن  مــیــزان 
تصریح کرد: تا پایان تابستان امسال 
ــتــی در  هــیــچ ســـازه و ســاخــتــمــان دول
زایـــنـــده رود وجــود  ــه  ــانـ حــریــم رودخـ
پایان  با  تردید  بی  و  داشــت  نخواهد 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  مقرر  مهلت 
امسال؛  تابستان  پایان  تا  آباد  نجف 
بستر  از  دولـــتـــی  تــاســیــســات  تــمــام 
به  ــاچــه  رود و دری ــنــده  زای رودخــانــه 
صورت کامل منتقل شده و صد 
تاسیسات  از  حریم  این  صد  در 
 دولـــــتـــــی آزادســــــــــــــازی نـــهـــایـــی

 می شود.

معاون استاندار اصفهان: 

یک استان اشباع است تژ ذخایر استرا



w w w . j a m e j a m d a i l y . i r     w w w . d a n e s h p a y a m . i r
ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان اصفهان

چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست
سخن شناس نه ای جان من خطا این جاست

سرم به دنیی و عقبی فرو نمی آید
حافظتبارک اهلل از این فتنه ها که در سر ماست

صاحب امتیاز :           
 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

سرپرست استان اصفهان: هاجر مقضی     

          تحریریه شهرستانها:            021-44233511
 دفتر سرپرستی استان اصفهان:  36637500- 031

 صفحه آرایی: فرحناز بنده خدایزدی
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راه برون رفت از مشکالت اقتصادی و تولید کشور چیست؟
راه حل های زیادی برای حل مشکالت اقتصادی کشور 
پیشنهاد می شود ولی برخی از راه حل ها که در بنگاه های 
بزرگ صنعتی آزموده شده و صحت آن به اثبات رسیده 
است می تواند به عنوان الگویی برای حل این مشکالت 

تبدیل شود.
رهبر معظم انقالب در مورد حل مشکالت با استفاده از 
توان داخلی، ظرفیت های موجود و اتکا به دستان پرتوان 
مردمان این کشور به ویژه جوانان، بیاناتی را در سال های 
مثال  طور  به  فرموده اند.  ایراد  مکرر  صورت  به  اخیر 
ایشان در تاریخ ۹۹/۴/۲۲ در ارتباط تصویری با نمایندگان 

یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی فرموده اند:
و  خوداتکایی  روحیه   و  تفّکر  این  چنانچه  »اگر 
عمومیت  خوشبختانه  امروز  -که  ملی  اعتمادبه نفس 
پیدا کرده و بخصوص در بین قشر جوان تحصیل کرده ی 
نیروی  به  اعتماد  این  و  کرده-  پیدا  رشد  اراده  و  عزم  با 
داخلی در اقتصاد به همین شکل پیش برود و امیدهای 
از  بیرون  به  می کند  مشاهده  انسان  گاهی  که  واهی ای 
مرزها وجود دارد و اقتصاد کشور را شرطی می کند نسبت 
نداشته  وجود  چنانچه  اگر  بیگانگان،  تصمیم گیری  به 
ی افزایش پیدا کند، به 

ّ
باشد یا ضعیف بشود و اعتماد مل

نظر بنده همه  این مشکالتی که امروز در اقتصاد وجود 
دارد قابل رفع و برطرف کردن است. باید از این بنیه  قوی 
کشور استفاده کرد«. این موضوع ثابت شده است که 
بر  و  مستدل  مطالبی  خود  فرمایشات  در  انقالب  رهبر 
پایه مستنداتی را بیان می کنند که توجه هر چه بیشتر 
است.  کشور  اقتصاد  مشکالت  حل  عالج  آن ها،  به 
آن ایجاد شده  مشکالت اقتصادی و رکودی که در پی 
است باعث شده تا کار بسیاری از کارگاه ها و کارخانه های 
تولیدی کشور به تعطیلی کشیده شده یا موجب شود تا 
این مراکز تولیدی با حداقل توان به تولید ادامه دهند. 
این مشکالت اقتصادی یا تعطیلی ها نیز منجر به بیکاری 
بسیاری از کارکنان این واحدهای تولیدی کشور که به 
مثابه رگ های خونرسان اقتصاد کشور هستند شده و در 
نهایت موجب شده به مرور، بسیاری از مردم در تنگنای 
فرارسیدن سال  با  بگیرند.از طرف دیگر  قرار  معیشتی 
اشتغال آفرین«  دانش بنیان،  »تولید،  شعار  به  که   1۴01
نامگذاری شده بسیاری از مدیران کشور و فعاالن حوزه 
را به روش های مختلف  تا این شعار  تولید در تالشند 

محقق نمایند. در این بین راهکارهای مختلفی از سوی 
یا  شده  پیشنهاد  و...  کارشناسان  نخبگان،  مدیران، 
و  کشور  اقتصادی  مشکالت  به  توجه  با  ولی  می شود 
محدودیت های موجود در بودجه براستی کدام راه حل، 
کوتاه ترین و کم هزینه ترین روش حل مشکالت است؟ 
احداث کارخانه های جدید؟ توسعه؟ جذب سرمایه گذار 

خارجی یا....؟
* پاسخ نگارنده به این پرسش یک کلمه است: استفاده 

از ظرفیت های خالی موجود!
معطل  که  دارد  وجود  مختلفی  ظرفیت های  کشور،  در 
مجوز، سرمایه در گردش و مسائلی از این قبیل است 
که این  عوامل به عنوان کاتالیزور عمل کرده تا در نهایت 
به راه اندازی اقتصاد کشور کمک کند. در حقیقت برخی 
سوء مدیریت ها، واردات بی رویه و... باعث شده تا چرخ 
تولید کشور، آن طور که باید و شاید نچرخد و شناسایی 
این گلوگاه ها و رفع آن می تواند چاره حل مشکل تولید 

کشور باشد.
ظرفیت های  از  استفاده  موفق  نمونه  مبارکه؛  فوالد   *

موجود
ایجاد  باعث  که  خصمانه ای  تحریم های  همه  علی رغم 
و  ماشین آالت  قطعات  تأمین  در  محدودیت هایی 
تأمین  در  موجود  محدودیت های  شده،  تجهیزات 
حمل ونقل  به  مربوط  زیرساخت های  اولیه،  مواد 
مکرر  قطعی  و  انرژی  محدودیت های  ریلی،  و  جاده ای 
برق و گاز صنایع و...، گروه فوالد مبارکه توانسته است 
دستاوردهای مختلفی را در افزایش میزان تولید بدون 
توسعه ماشین آالت و تجهیزات خود به دست بیاورد. 
یکی از این دستاوردها، ثبت رکوردهای متعدد روزانه و 
ماهانه در فروردین ماه امسال بود که این کار با ارتقاء 
بهره وری سرمایه های انسانی و با افزایش انگیزه و تدوام 
آموزش آن محقق شده است. عالوه بر این بهینه سازی 
تجهیزات موجود باعث شده تا گروه فوالد مبارکه بتواند 

رکوردها  این  که  آورد  دست  به  را  کم نظیری  رکوردهای 
موجب جهش تولید فوالد کشور در اولین روزهای سال 
شده است. رکورد تولید آهن اسفنجی، اول فروردین ماه 
مبارکه،  فوالد  آهن سازی  ناحیه  در  تن   ۲۶01۳ میزان  به 
رکورد تولید آهن اسفنجی، ششم فروردین ماه به میزان 
۴۵10 تن در مجتمع فوالد سبا، رکورد تولید گندله آهن، 
مجتمع  در  تن   18۵88 میزان  به  فروردین ماه  هشتم 
فوالد سبا، رکورد تولید آهن اسفنجی، نهم فروردین ماه 
به میزان ۲۶۹0تن در شرکت فوالد سفیددشت، رکورد 
ذوب تختال، یازدهم فروردین ماه به میزان ۲۷۵00 تن در 
ناحیه فوالدسازی، رکورد تولید آهن اسفنجی، دوازدهم 
فروردین ماه به میزان ۹۳10 تن در ناحیه آهن سازی و رکورد 
ذوب تختال، به میزان ۲۷۷00 تن در ناحیه فوالد سازی در 
همان روز، رکورد ذوب تختال، سیزدهم فروردین ماه به 
میزان ۲8۴00 تن در ناحیه فوالد سازی، رکورد تولید آهن 
اسفنجی، به میزان ۲۶۳01تن در ناحیه آهن سازی، رکورد 

تولید آهن اسفنجی، پانزدهم فروردین ماه به میزان ۴۵۶0 
تن در مجتمع فوالد سبا، رکورد تولید کالف گرم، هجدهم 
فروردین ماه به میزان ۵1۷۵ تن در مجتمع فوالد سبا، 
میزان  به  فروردین ماه  بیستم  گرم،  کالف  تولید  رکورد 
۲0۲۳۵ تن در ناحیه نورد گرم، رکورد تولید آهن اسفنجی، 

بیست و دوم فروردین ماه به میزان ۲۶۶۳1 تن در ناحیه 
سوم  و  بیست  آهن،  گندله  تولید  رکورد  آهن سازی، 
فروردین ماه به میزان 18۷10تن در شرکت فوالد سنگان، 
فروردین ماه  چهارم  و  بیست  آهن،  گندله  تولید  رکورد 
به میزان 18۹۶0تن در شرکت فوالد سنگان، رکورد تولید 
میزان  به  فروردین   نهم  و  بیست  اسیدشویی،  کالف 
گرم،  کالف  تولید  رکورد  سرد،  نورد  ناحیه  در  تن   ۵۲1۲
سی ام فروردین ماه به میزان ۵۲00 تن در مجتمع فوالد 
سبا و در نهایت رسیدن به رکوردهای ماهیانه در نواحی 
آهن سازی، فوالدسازی، نورد گرم، نورد سرد و فوالد سبا، 
و  سفیددشت  فوالد  امیرکبیر،  فوالد  هرمزگان،  فوالد 
شرکت ورق خودرو نشان از عزم جدی گروه فوالد مبارکه 

برای تحقق شعار سال است.
* فوالدمبارکه؛ الگویی ملی برای بنگاه های تولیدی

گروه  موفقیت های  از  گوشه ای  که  رکوردها  این  همه 
نشان دهنده  است  اخیر  سال های  در  مبارکه  فوالد 
مدیریت دانشی، حمایت از شرکت های دانش بنیان و 
افزایش  محور قرار دادن علم و دانش در حوزه تولید، 
جدی  و  انگیزه  ارتقاء  با  انسانی  سرمایه های  بهره وری 

گرفتن موضوع آموزش برای رشد علمی کارکنان است. 
ملی  الگوی  عنوان  به  مبارکه  فوالد  می رسد  نظر  به 
می تواند  نیز  ُبعد  این  در  ابعاد،  تمام  در  بنگاه داری 
به ویژه  کشور  اقتصادی  بنگاه های  برای  مهمی  الگوی 
از  استفاده  با  تا  باشد  صنعتی  تولیدی  شرکت های 
متعدد  موفقیت های  به  مبارکه  فوالد  در  که  تجربیاتی 
منجر شده است تولیدکنندگان بتوانند پویایی صنعت 

و در نتیجه پیشرفت اقتصادی کشور را رقم بزنند. 

دستاوردهای  نمایشگاه  نخستین 
صنعتگران و تولیدکنندگان ایرانی از 1۹ 
دائمی  محل  در  اردیبهشت   لغایت ۲1 
تاشکند  شهر  دولتی  نمایشگاه های 
که شرکت فوالد  برگزار شد  ازبکستان 
فعال  حضوری  رویداد  این  در  مبارکه 

داشت.
به گزارش جام جم، حمید نیرآبادی سفیر 
تاشکند  در  ایران  اسالمی  جمهوری 

کارشناس  گودرزی  مصطفی  همراه  به 
جمهوری  سفارت  اقتصادی  رایزن  و 
ضمن  ازبکستان،  در  ایران  اسالمی 
در  از غرفه شرکت فوالد مبارکه  بازدید 
این نمایشگاه اظهار کرد: توسعه روابط 
در  همسایه  کشورهای  با  همه جانبه 
تمامی زمینه ها و به ویژه روابط اقتصادی 
و تجاری از اولویت های سیاست خارجی 
جمهوری اسالمی ایران به شمار می رود.

از 1۹ لغایت 21 اردیبهشت  صورت گرفت؛

 حضور فعال فوالد مبارکه در نمایشگاه
 دستاوردهای  تولیدکنندگان ایرانی در ازبکستان

جهت  اصفهان،  آهن  ذوب   CARES گواهینامه  مراقبتی  خارجی  ممیزی 
صادرات میلگرد تولیدی این شرکت با موفقیت انجام شد.

جلسه  در  اصفهان  آهن  ذوب  توسعه  و  ریزی  برنامه  معاون  رضوانیان 
افتتاحیه این ممیزی که با حضور مدیران مرتبط در سالن جلسات مدیر 

ارتقاء  زمینه  در  شده  انجام  اقدامات  بیان  به  شد،  برگزار  شرکت  عامل 
کیفیت، اقدامات آموزشی و کسب حداکثر رضایتمندی مشتری پرداخت و 
گفت: ذوب آهن اصفهان فراتر از اجرای الزامات استانداردهای مورد بررسی 
و استقرار و تمدید آن ها، همواره با نهایت سعی و تالش در جهت افزایش 
بهره وری توأم با رعایت حقوق مصرف کننده و حفظ کرامت انسانی کارکنان 

گام برداشته است.
گفت:  نیز،  اصفهان  آهن  ذوب  فراگیر  کیفیت  مدیر  صدری  محمد 
 ۲0 و   1۹ روزهای  طی   CARES گواهینامه  اخذ  از  بعد  مراقبتی  ممیزی  اولین 
اردیبهشت توسط سرممیز موسسه مذکور Serdar Anlas از انگلستان و 
در مدیریت های مرتبط انجام شد و با توجه به عدم مشاهده هیچ گونه عدم 
انطباقی، گواهینامه CARES برای این شرکت تمدید اعتبار شد.صدری تاکید 
کرد: با توجه به شرایط ویژه ناشی از بحران شیوع کرونا این ممیزی با استفاده 

از بستر اینترنت و به صورت از راه دور ) audit Remote ( صورت پذیرفت.
به  مختلف  مدیریت های  گفت:  اصفهان،  آهن  ذوب  فراگیر  مدیرکیفیت 
ویژه آزمایشگاه مرکزی، مهندسی نورد، فوالدسازی، اتوماسیون و ارتباطات، 
آموزش و توسعه منابع انسانی، روابط عمومی،  بازاریابی و فروش خارجی، 
پشتیبانی فروش و برنامه ریزی حمل، حراست ، فن آوری اطالعات و دیگر 
مدیریت های مرتبط در برگزاری موفقیت آمیز این دوره از ممیزی مشارکتی 

فعال داشتند.
در جلسه اختتامیه نیز، سرممیزموسسه CARES ضمن تشریح چگونگی 
ممیزی انجام شده در قسمت های مختلف شرکت، تالش گسترده ذوب 
این  در   CARES استاندارد  شرایط  ابقای  و  تحقق  جهت  در  اصفهان  آهن 
مجتمع صنعتی را قابل مالحظه دانست و گفت: ممیزی مراقبتی گواهینامه 
CARES در ذوب آهن اصفهان همانند دوره های قبلی با موفقیت انجام و 
گواهینامه مربوطه تمدید اعتبار می گردد. الزم به ذکر است که ذوب آهن 

اصفهان تنها دارنده گواهینامه CARES در ایران است.

با تمدید گواهینامه CARES صورت گرفت:

تایید مجدد محصوالت ذوب آهن اصفهان برای صادرات

تولید مازاد محصوالت لبنی و پروتئینی در استان اصفهان
تولید  نخستین  عــنــوان  بــه  اصفهان 
کشور  طیور  و  دام  محصوالت  کننده 
پاسخگوی نیاز داخلی استان و دیگر 

شهر ها است. 
استان  ــازار  ب تنظیم  ستاد  سخنگوی 
استان  ایــن  این که  بیان  با  اصفهان 
نخستین تولید کننده کشور در تولید 
این  گفت:در  است  شیر  و  غ  مر تخم 
غ تولید  استان روزانه ۳۵0 تن تخم مر
می شود، اما مصرف روزانه در استان 

کمتر از 1۹0 تن است. 
بـــــه گــــــــــزارش جـــــــام جـــــــم، حــســیــن 
افــزود: تولید روزانــه شیر  ایراندوست 
هزار  پنج  از  بیش  اصفهان  استان  در 
یک  از  کمتر  آن  ــه  روزانـ مصرف  و  تــن 
ســوم ایــن مــیــزان اســت. وی بــا بیان 
ایــن کــه ســاالنــه ۲0۵ هــزار تــن گوشت 
غ در این استان تولید می شود در  مر

حالیکه مصرف ساالنه آن بیش از 1۵0 
هزار تن است ادامه داد: در فروردین 
حـــــدود هــشــت و مــیــلــیــون جــوجــه 
مرغداری  واحــد هــای  در  گوشتی  غ  مــر
وارد  زودی  به  که  شده  تولید  استان 
با اشــاره به این که  بــازار می شود. وی 
جوجه  تولید  هم  ماه  اردیبهشت  در 
گوشتی از مرز پنج میلیون گذشته و 

میلیون  هفت  از  بیش  به  ماه  آخر  تا 
پنج  اکنون  گفت:هم  می رسد  جوجه 
غ گوشتی منجد هم آماده  هزار تن مر
توزیع در بــازار اســت. ایــرانــدوســت با 
تاکید بر این که در زمینه تولید گوشت 
را دارد  قرمز اصفهان رتبه دوم کشور 
گوشت  ســاالنــه  تولید  افــزود:مــیــزان 
میزان  و  تن  هــزار   ۷0 استان  در  قرمز 

مصرف حــدود ۶0 هــزار تن اســت. وی 
خوراکی  روغــن  ماهانه  مصرف  میزان 
تن   ۲۵00 هــم  را  اصــفــهــان  اســتــان  در 
اعالم کرد و گفت: این در حالی است 
ــن خــوراکــی بــه این  ــزار تــن روغ کــه ۶ ه
است.  شــده  داده  اختصاص  استان 
ح تحول  ــرای طـــر ــ ــاره بــه اج ــ ــا اش وی ب
ح  اقتصادی هم گفت: با اجرای این طر
محصوالت  تولید  نــزدیــک  آیــنــده  در 
پروتئینی در استان رقابتی می شود و 
بهره بری افزایش می یابد. ایراندوست 
اضــافــه کــرد کــه نــهــاده هــای دامــی هم 
کمیت  و  کیفیت  بــا  آن  ارز  تامین  بــا 
بیشتری در اختیار تولید کننده ها قرار 
می گیرد. ایراندوست افزود:هم اکنون 
با توجه به میزان تولیدات محصوالت 
صـــادرات  تـــوان  اســتــان  در  پروتئینی 

محصوالت مازاد هم وجود دارد. 

 رئیس کمیسیون ویژه آب و مناطق کم برخوردار شورای اسالمی شهر اصفهان 
گفت: نظارت بر میزان مصرف آب موجب می شود، جریان زاینده رود پایدار باشد، 

این نگاه در سطح کالن برنامه ریزی های شهری احساس می شود.
برنامه ریزی ها و رویکرد شورای ششم شهر اصفهان برای  با   مجید نادراالصلی 
جاری بودن آب زاینده رود، اظهار کرد: مدیریت بر مصارف در طول مسیر زاینده رود 
بدون هیچ گونه نگاه های بخشی مسئله مهمی است باید به آن توجه شود تا 

شرایط جاری بودن زاینده رود را فراهم کند.
کوهرنگ  سرچشمه های  از  تنها  زاینده رود  که  بدانیم  باید  این که  بیان  با  وی 
از فریدون شهر و مناطق داخلی اصفهان نیز  آن  سرچشمه نمی گیرد و عالوه بر 
سرچشمه می گیرد، ادامه داد: در حال توجه به مساله میزان مصرف آب بسیار 
با  زاینده رود  مسیر  طول  در  آب  مصرف  میزان  بر  نظارت  باید  لذا  است،  مهم 
مدیریتی واحد و عدالت خواهانه دنبال شود. رئیس کمیسیون ویژه آب و مناطق 
کم برخوردار شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد: نظارت بر میزان مصرف آب 
موجب می شود جریان زاینده رود پایدار باشد، در حالی که این برنامه ریزی وجود 
می شود،  احساس  شهری  برنامه ریزی های  کالن  سطح  در  نگاه  این  اما  ندارد، 
همچنین الزم است مدیریت کشور، استان و تمام ذی نفعان در تحقق این امر 

گام بردارند.
وی با تاکید بر این که نظارت بر میزان مصرف آب زاینده رود باعث می شود که تا 
هر شهروندی بر اساس حقوقی که دارد که از این نعمت خدادادی استفاده کند، 
گفت: در حال حاضر مشکلی برای تأمین آب وجود ندارد، اما به طور اساسی در 
مورد میزان مصارف از جمله کشاورزی، صنعت، شرب و موارد دیگر شاهد بعضی 

مشکالت هستیم.  نادراالصلی در خصوص لزوم داشتن نگاه علمی به مصرف 
آب برای کاهش چالش های موجود، اظهار کرد: اگر مدیریت کشور حرکتی جدی 
برای بهینه استفاده کردن آب در حوزه کشاورزی داشته باشد، بسیاری از مصارف 
با بیان این که در حوزه صنعت نیز فعالیت ها  آب قابل کنترل خواهد بود. وی 
به صورت بازچرخانی انجام می شود، ادامه داد: در حوزه صنعت توجه به مساله 
از سفره های زیرزمینی  از سوی دیگر برداشت هایی که  آب حائز اهمیت است، 
از محل زاینده رود بوده است و باید در این موارد نگاهی علمی و  می شود، نیز 
دانش بینان وجود داشته باشد، زیرا شرکت های دانش بنیان در حوزه کشاورزی 
و صنعت طرح های بسیار خوبی دارند، مدیریت شهری نیز اقداماتی را برای این 
بخش در نظر دارد تا بسترهای الزم برای استفاده صحیح از زاینده رود فراهم شود 
و در این راستا مدیریت کشور، استان و شهروندان اصفهان در بهینه استفاده 

کردن از این منبع خدادی توجیه و ترغیب شوند. /ایمنا

اصفهان از رئیس جمهور چه می خواهد؟

حل معمای زاینده رود در گروی نظارت


