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ــور در  ــنگ کش ــری س ــون سراس ــس کان رئی
چهارمیــن گردهمایــی فعــاالن ســنگ در اتــاق 
ــاق  ــکیل ات ــتار تش ــان خواس ــی اصفه بازرگان
ــرای حــل مشــکالت صنعــت ســنگ  ــر ب فک
شــد و گفــت: بایــد بــه دنبــال بازارهــای هــدف 
حرکــت و صــادرات را بــه معنــای واقعــی 
ــه  ــت را ب ــای دوردس ــا بازاره ــم ت ــق کنی محق

ــم. ــت بیاوری دس
رضــا احمــدی رفــع مشــکالت فــروش و 
صــادرات صنعــت ســنگ را نیازمنــد اقدامــات 
جــدی دانســت افــزود: در شــرایط فعلــی 
بایــد در راســتای حــل مشــکالت سیاســی بــه 

ــم. ــت کنی ــی فعالی صــورت همگان
وی بــا بیــان اینکــه در کشــور حــدود 6 هــزار 
و در اســتان اصفهــان 2 هــزار واحــد فــرآوری 
ســنگ فعالیــت دارنــد، گفــت: معــادن فعــال 

ــود دارد. ــور وج ــری در کش بی نظی
رئیــس کانــون سراســری ســنگ ایــران افزود: 
ــی و  ــرآوری، بازرگان ــن صنعــت از لحــاظ ف ای
ماشین ســازی جــای کار بســیاری دارد کــه اگر 
دانشــگاه ها بســیج شــوند، دغدغه هــا در ایــن 

ــه کمتــر می شــود. زمین
ــادن و  ــع، مع ــی، صنای ــاق بازرگان ــس ات رئی
کشــاورزی اصفهــان هــم در ایــن گردهمایــی 
ــه  ــا ب ــادی م ــعه اقتص ــی توس ــت: مبان گف
گونــه ای اســت کــه بایــد ســرمایه و کار در 

کنــار هــم قــرار بگیــرد و در جنــگ اقتصــادی 
ــی  ــه تمام ســازی مبان ــژه ای ب ــت وی ــد دق بای
اقتصادی یعنی ســرمایه و کار داشــته باشــیم.

مســعود گلشــیرازی بــا بیــان اینکــه صنعــت 
ــت،  ــی اس ــوی و غن ــیار ق ــور بس ــنگ کش س
صنعــت،  ایــن  پیشــرفت  الزمــه  افــزود: 
به روزرســانی تکنولــوژی و تقویــت مبانــی 
ــتا  ــن راس ــه در ای ــت ک ــادی اس ــد اقتص رش
نیازمنــد حمایــت دولــت و بانــک مرکــزی بــا 

سیاســت های ارزی و بانکــی هســتیم.
وی گفــت: جــذب بازارهــای هــدف صادراتی با 
برپایــی نمایشــگاه های دائمــی فرآورده هــای 
ــت و  ــر اس ــی اجتناب ناپذی ــنگی، موضوع س
بایــد شــرکت نمایشــگاه ها و اتــاق بازرگانــی به 

فعــاالن ایــن حــوزه کمــک کننــد تــا مقدمــات 
بازارهــای صادراتــی محقــق شــود.

نمایشــگاه های  شــرکت  عامــل  مدیــر 
ــت: نمایشــگاه  ــز گف ــان نی ــی اصفه بین الملل
محمودآبــاد، اولیــن شــهرک نمایشــگاهی 
ــد  ــیل تولی ــار پتانس ــه در کن ــت ک ــور اس کش
ــه  ــان را ب ــد اصفه ــتان می توان ــنگ در اس س
ــازار جهانــی و قلــب جهانــی ســنگ تبدیــل  ب

ــد. کن
علــی یارمحمدیــان افــزود: نمایشــگاه پیــش 
رو، نمایشــگاه ســنگ اصفهــان نیســت؛ بلکــه 
نمایشــگاه ایــران بــوده و اولیــن بــار اســت کــه 
ــنگ  ــگاه س ــتان ها در نمایش ــیاری از اس بس
اصفهــان حضــور دارنــد؛ عــالوه بــر ایــن امــروز 

از تمــام حوزه هــای دانشــگاهی، حمــل و 
نقــل دریایــی، تولیدکننــدگان ســنگ، معــادن 
ــور  ــگاه حض ــن نمایش ــتارت آپ ها در ای و اس

ــد. دارن
وی گفــت: امــروز ایــن فرصــت را داریــم کــه 
ــم  ــزار کنی ــگاه هایی را برگ ــان نمایش در اصفه
ــن  ــه ممک ــهری در خاورمیان ــچ ش ــه در هی ک
نیســت؛ همچنیــن بــازار بــزرگ تولیــد ســنگ 
در کنــار ایــن نمایشگاه هاســت. نمایشــگاه 
ــاد، اولیــن شــهرک نمایشــگاهی در  محمودآب
ــد  ــیل تولی ــار پتانس ــه در کن ــت ک ــور اس کش
ــه  ــان را ب ــد اصفه ــتان می توان ــنگ در اس س
ــد و  ــل کن ــنگ تبدی ــی س ــب جهان ــازار و قل ب

ــازد. ــاز س ــی بی نی ــاد نفت ــور را از اقتص کش
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اخبار کوتاه
رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان:
زاینده رود تا پایان تابستان 

جاری است
ــان از  ــتان اصفه ــدگان اس ــع نماین ــس مجم رئی

جاری بــودن آب زاینــده رود تــا پایــان تابســتان ســال 
ــر داد.  ــاری خب ج

ــوی  ــر موس ــع، ناص ــری ربی ــگاه خب ــزارش پای ــه گ ب
الرگانــی در جمــع خبرنــگاران دربــاره جدیدتریــن 
تصمیمــات اخذشــده دربــاره زاینــده رود اظهار داشــت: 
قــرار بــر ایــن شــده آب زاینــده رود تــا پایــان تابســتان 

امســال جــاری باشــد.
ــا  ــر ایــن اســاس مقــرر شــده اســت ت وی افــزود: ب
ــاد  ــرعت زی ــا س ــی و ب ــی کنون ــا دب ــاه آب ب خردادم
بــرای کشــت کشــاورزان جــاری باشــد و پــس از آن 
ــار  ــرای باغ هــا در اختی ــه ب ــق کانال هــا 3 مرتب از طری

باغــداران قــرار گیــرد. 
ــان  ــان بی ــدگان اســتان اصفه ــع نماین ــس مجم رئی
ــا  ــرار شــده آب ب ــه ق ــی اســت ک ــن در حال ــرد: ای ک
دبــی پاییــن تــا پایان تابســتان نیــز در بســتر رودخانه 

جــاری باشــد.

 160 بقعه متبرکه استان 
اصفهان، میزبان 

محافل جزءخوانی
ــی اداره کل  ــور قرآن ــس اداره ام رئی کیمیای وطن
اوقــاف و امــور خیریــه اســتان اصفهــان گفــت: 
ــان و در  ــارک رمض ــاه مب ــیدن م ــا فرارس ــان ب همزم
قالــب طــرح »ضیافــت الهــی«، محافــل جزءخوانــی 
در 160 بقعــه متبرکــه و محافــل انــس بــا قــرآن کریم 
ــزاده  ــه و امام ــه متبرک ــر 60 بقع ــرم مطه ــوار ح در ج

جلیل القدر برپا می شود.
ــور  ــاف و ام ــی اداره کل اوق ــط عموم ــل از رواب ــه نق ب
ــار  ــمی اظه ــی قاس ــان، یحی ــتان اصفه ــه اس خیری
داشــت: در راســتای ترویــج فرهنــگ قرآنــی و ســبک 
زندگــی اســالمی بــا هــدف تبدیــل بقــاع متبرکــه بــه 
قطــب فرهنگی و همچنیــن ایجاد فضای معنــوی در 
مــاه مبــارک رمضــان و جــذب قشــرهای مختلــف به 
برنامه هــای قرآنــی امســال نیــز همچــون ســال های 
گذشــته محافــل جزءخوانــی و انــس بــا قــرآن کریم 
ــاع  ــوار بق ــی« در ج ــت اله ــرح »ضیاف ــب ط در قال

ــا می شــود. متبرکــه اســتان برپ
ــاس  ــتا و براس ــن راس ــزود: در همی ــه اف وی در ادام
هماهنگی هــای به عمل آمــده مراســم جزءخوانــی در 
140 بقعــه متبرکــه و محافــل انــس بــا قــرآن کریــم 
نیــز در جــوار حــرم مطهــر 60 بقعــه متبرکــه و امامزاده 
عظیم الشــأن بــا حضــور قاریــان بین المللــی کشــوری 

ــا می شــود. و اســتانی برپ
ــور  ــاف و ام ــی اداره کل اوق ــور قرآن ــس اداره ام رئی
خیریــه اســتان اصفهــان در ادامــه خاطرنشــان کــرد: 
ایــن برنامه هــای قرآنــی در راســتای اســتفاده از 
ظرفیــت مــاه مبــارک رمضــان بــرای ثبت نــام و 
برگــزاری کالس هــای طــرح ملــی تربیــت حافظــان 

ــود. ــزار می ش ــم برگ ــرآن کری ق
یحیــی قاســمی در ادامــه یــادآور شــد: همچنیــن در 
ــی،  ــت اله ــرح ضیاف ــی ط ــای قرآن ــب برنامه ه قال
ــان  ــان و نوجوان ــوان، جوان ــرای بان ــی ب ویژه برنامه های
در نظــر گرفتــه شــده کــه ایــن برنامه هــا شــامل بیــان 
ــت،  ــای قرائ ــزاری کالس ه ــی، برگ ــکام تخصص اح
ترتیل خوانــی قــرآن کریم، برپایی جلســات تفســیری 
و اخالقــی، برپایــی جلســات بازخوانــی داســتان های 
قرآنــی، برپایــی دوره هــای مباحــث اخالقــی و 
اجتماعــی بــه همــراه پاســخگویی بــه شــبهات دینــی 

اســت.

محاکمه یکی دیگر از 
اخاللگران اقتصادی در اصفهان 
ــا اشــاره  ــان ب رئیــس کل دادگســتری اســتان اصفه
بــه محاکمــه یکــی دیگــر از اخاللگــران در امــور 
اقتصــادی اصفهــان گفــت: پنجمیــن جلســه دادگاه 
ویــژه رســیدگی بــه جرائــم اقتصــادی در دادگســتری 

ــزار شــد.  اســتان برگ
بــه گــزارش روابــط عمومــی دادگســتری کل اســتان 
ــت: در  ــار داش ــا اظه ــروی وف ــد خس ــان، احم اصفه
ــلمان  ــادی س ــم اقتص ــوع جرائ ــا موض ــده ای ب پرون
کوهــی فرزنــد اکبــر بــه اتهــام اخــالل در نظــام 
ــرکت های  ــکیل ش ــق تش ــور از طری ــادی کش اقتص
ــنادی و  ــار اس ــایش اعتب ــی و گش ــی و خارج داخل
ــدون  ــه خــارج از کشــور ب دریافــت ارز و انتقــال آن ب
واردکــردن کاال و عــدم ارائــه اســناد و مــدارک گمرکــی 
ــزان 50,436,904 درهــم امــارات و  ــه می ــه بانــک ب ب
813,859 یــورو تحــت پیگــرد قضایــی قــرار گرفــت و 
پرونــده وی پــس از انجــام تحقیقــات مقدماتــی در 
ــال  ــه دادگاه ارس ــت ب ــدور کیفرخواس ــا ص ــرا ب دادس

شــد.
وی افــزود: دادگاه ایــن متهــم بــه صــورت علنــی و بــا 
حضــور وکیــل مدافــع، نماینــدگان بانک هــای شــاکی 
و خبرنــگاران برگــزار شــد و قضــات دادگاه ویــژه 
رســیدگی بــه جرائــم اقتصــادی اســتان پــس از ختم 
ــا  ــه متعاقب ــد و نتیج ــم کردن ــدور حک ــیدگی، ص رس

اعــالم خواهــد شــد.
ــه  خســروی وفــا تصریــح کــرد: دســتگاه قضایــی ب
منظــور حفــظ امنیت و آســایش مــردم برخــورد قاطع 
بــا اخاللگــران و مفســدان اقتصــادی را در دســتورکار 
جــدی خــود داشــته و مجازات هــای قانونــی را دربــاره 

ایــن افــراد اعمــال خواهــد کــرد.

رئیس کانون سراسری سنگ کشور در چهارمین گردهمایی فعاالن سنگ در اصفهان:

ی الزمه پیشرفت صنعت سنگ است به روزرسانی تکنولوژ
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در سال گذشته صورت گرفت:
بیش از یک میلیون نفرساعت 

آموزش های مهارتی در مرکز فنی و 
حرفه ای شهید رجایی اصفهان

رئیــس اداره شهرســتان اصفهــان و مرکــز شــهید  کیمیای وطن
ــون و 500  ــک میلی ــی گفــت: طــی ســال گذشــته بیــش از ی رجای
ــی و  ــای دولت ــی در کارگاه ه ــای مهارت ــاعت آموزش ه ــزار نفرس ه
واگذارشــده بــه بخــش غیردولتــی در مرکــز شــهید رجایــی اصفهــان 

اصفهان ارائه شده است.
ــق اهــداف ســازمان  ــزود: در راســتای تحق احمدرضــا منتظــری اف
ــد  ــهیل فراین ــدف تس ــا ه ــور و ب ــه ای کش ــی و حرف ــوزش فن آم
ــیل  ــت و پتانس ــر ظرفی ــری از حداکث ــا بهره گی ــان ب ــتغال جوان اش
ــاس  ــی براس ــای مهارت ــه آموزش ه ــا ارائ ــز ب ــن مرک ــود، ای موج
آینده پژوهــی، شناســایی مشــاغل بــا قابلیــت پیشــرفت، طراحــی 
ــور و  ــرد تقاضامح ــا رویک ــی ب ــوزش مهارت ــای آم ــتقرار الگوه و اس
مبتنــی بــر نیــاز بــازار کار، بسترســازی مشــارکت بخــش غیردولتــی 
ــت  ــام صالحی ــرای نظ ــی، اج ــای مهارت ــه آموزش ه ــد ارائ در فراین
ــی  ــه ای، تنوع بخش ــای منطق ــوف، مزای ــع و صن ــه ای در صنای حرف
و  مهارت آموختــگان  شــغلی  رصــد  آموزشــی،  رشــته های  بــه 
مهارت آمــوزی در محیــط کار واقعــی بــا عملکــرد آموزشــی بخــش 
ــون و 50  ــک میلی ــش از ی ــان بی ــی، در مدت زم ــای دولت کارگاه ه
هــزار نفرســاعت معــادل 7 هــزار و 139 نفــر دوره و در بخــش 
ــارکتی 450  ــی و مش ــش غیردولت ــه بخ ــده ب ــای واگذارش کارگاه ه
هــزار نفرســاعت معــادل 3 هــزار و 380 نفــر دوره در همــه حوزه هــا 
ــیار  ــش بس ــد، نق ــدات 123درص ــق تعه ــد تحق ــن درص ــا میانگی ب
مؤثــری در پاســخگویی بــه مطالبــات مهارتــی جوانــان جویــای کار 

ــت. ــته اس ــال 97 داش در س
مراکــز  در  انجام پذیرفتــه  اقدامــات  و  برنامه هــا  دیگــر  از  وی 
شهرســتان اصفهــان را توســعه مشــاوره آموزشــی و شــغلی، بهبــود 
ــوری در  ــه پژوهش مح ــام ب ــی، اهتم ــای آموزش ــای کارگاه ه فض
ــود  تصمیم ســازی و تصمیم گیــری، استانداردســازی، اصــالح و بهب
ــی و افزایــش  ــع مال ــه از مناب ــا، اســتفاده بهین ــا و فراینده روش ه
ــازی  ــور توانمندس ــه منظ ــارت ب ــارک مه ــرح پ ــرای ط ــد، اج درآم
دانش آمــوزان مــدارس، بازدیــد چنــد هــزار نفــری قشــرهای 
مختلــف از کارگاه هــای آموزشــی، واگــذاری مکان هــای بــدون 
اســتفاده بــه متقاضیــان بخــش غیردولتــی، کارآفرینــی ســازمانی، 
ــا شــرکت های صنعتــی در ارائــه آموزش هــای مهارتــی  مشــارکت ب

ــوان کــرد. عن

100 دستگاه اتوبوس جدید در ناوگان 
اتوبوسرانی اصفهان تا پایان سال

گروه اصفهان پریسا خاکبازان
P.Khakbazan@eskimia.ir

مدیــر عامــل شــرکت اتوبوســرانی اصفهــان و حومــه گفــت: بــرای 
تجهیــز و ســاماندهی نــاوگان اتوبوســرانی اصفهــان به 100 دســتگاه 
اتوبــوس جدیــد تــا پایــان ســال، 40 میلیــارد ریــال هزینــه 

می شــود.
قــدرت هللا افتخــاری بــا اشــاره بــه اینکــه قــرار اســت ایــن 
ــافران  ــه مس ــهر ب ــیه ای ش ــی حاش ــتر در نواح ــا بیش اتوبوس ه
خدمات رســانی کننــد، افــزود: بــا اجــرای ایــن طــرح میــزان تــردد 

اتوبوس هــای فرســوده در شــهر کاهــش می یابــد.
ــن  ــاوگان ای ــد از ن ــدود 43درص ــر ح ــال حاض ــت: در ح وی گف
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــی اس ــش خصوص ــار بخ ــرکت در اختی ش
مصوبــات اصــل 44 قانــون اساســی، تأکیــد وزارت کشــور و 

ســازمان شــهرداری ها بــه 80درصــد افزایــش می یابــد.
ــان  ــرانی در اصفه ــط اتوبوس ــوع 102 خ ــزود: از مجم ــاری اف افتخ
35 خــط را بخــش خصوصــی و 67 خــط را بخــش دولتــی اداره 
ــار  ــز در اختی ــهر نی ــرانی ش ــاوگان اتوبوس ــد ن ــد و 57درص می کن

بخــش دولتــی اســت.
ــاره  ــا اش ــه ب ــان و حوم ــرانی اصفه ــرکت اتوبوس ــل ش ــر عام مدی
ــه رشــد کمــی و کیفــی حمــل و نقــل شــهری اصفهــان گفــت:  ب
ــافران  ــه مس ــان ب ــهر اصفه ــوس در ش ــتگاه اتوب ــزار و 300 دس ه

می کننــد. خدمات رســانی 

سرپرســت دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد لنجــان  کیمیای وطن
از ارســال کمک هــای نقــدی کارکنــان ایــن واحــد دانشــگاهی بــرای 
کمــک بــه ســیل زدگان خبــر داد. حمیدرضــا صادقیــان اظهــار کــرد: 
ــردم  ــد همــه آحــاد م ــان دانشــگاه آزاد واحــد لنجــان همانن کارکن
ــان در اســتان های  ــان عزیزم ــا هموطن ــدردی ب ــراز هم ــا اب ــران ب ای
لرســتان، گلســتان و خوزســتان کــه در واقعــه ســیل اخیــر متحمــل 
ــدای  ــا اه ــده اند، ب ــتی ش ــانی و زیس ــادی، انس ــارات  اقتص خس

بعضی لوازم مورد نیاز به یاری همنوعان خود شتافتند.
سرپرســت واحــد لنجــان بــا بیــان اینکــه ســیل یکــی از مهم تریــن 
بالیــا در جهــان اســت، تصریــح کــرد: ســیل ضــرر و زیــان و 
خســاراتی را در زندگــی بــه بــار مــی آورد که گســترش شهرنشــینی و 
افزایــش جمعیــت، مناطقــی نفوذپذیــر را در برابر ســیل های شــدید 
بــه وجــود آورده اســت؛ بنابرایــن ضــروری اســت بــه منظــور کاهش 
احتمــال وقــوع ایــن حادثــه و تلفــات انســانی غیرقابــل جبــران و 
ــگیرانه  ــری پیش ــت، تدابی ــی مدیری ــش اثربخش ــن افزای همچنی
اندیشــیده شــود. وی تأکیــد کــرد: بــا اجــرا و عملیاتی کــردن 
ــادی خســارات ناشــی  ــا حــدود زی ــوان ت ــری می ت طرح هــای کارب
از ســیل را بــه حداقــل رســاند و از صــرف هزینه هــای ســنگین بــرای 

احــداث تأسیســات مهــار ســیل اجتنــاب کــرد.
در  بحــران  مدیریــت  بــر  تأکیــد  بــا  صادقیــان  حمیدرضــا 
برنامه ریزی هــای شــهری خاطرنشــان کــرد: در راســتای جلوگیــری 
ــای  ــارش در برنامه ریزی ه ــای ب ــش زیان ه ــیل و کاه ــاد س از ایج
شــهری، شناســایی تأثیــر عوامــل طبیعــی و بحران هــای ناشــی از 
ــون  ــاد گوناگ ــاران در ابع ــوب از آب ب ــن اســتفاده مطل آن و همچنی
بســیار ضــروری بــه نظــر می رســد. سرپرســت واحــد لنجان افــزود: 
اقدامــات ســاختاری کنتــرل ســیالب یا اقدامــات غیرســازه ای مانند 
ــیل  ــر س ــیل، خط ــدار س ــی و هش ــی، پیش بین ــارکت عموم مش
ــا  ــیل ی ــوع س ــگیری از وق ــد در پیش ــک می توانن ــت ریس و مدیری

ــر باشــند. کاهــش احتمــال وقــوع آن مؤث
ــای  ــرد: بارش ه ــار ک ــال اظه ــعار س ــه ش ــاره ب ــا اش ــان ب صادقی
اخیــر مزایایــی نیــز در پــی داشــت و آن رفــع بخــش زیــادی از آثــار 
ــه  ــود. ب ــور ب ــی در کش ــکل کم آب ــدن مش ــالی و برطرف ش خشکس
طــوری کــه بــا توجــه بــه اخبــار واصلــه 90درصــد ســدهای کشــور پر 
ــز از آب  ــد، لبری ــی کــه خشــک شــده بودن از آب شــده و تاالب های
شــدند و از همــه مهم تــر تقویــت روحیــه همبســتگی و انســجام و 

ــای بارش هــای متعــدد امســال دانســت. اتحــاد مــردم از مزای

شاهین شهربهجت بیرانوند
B.Biranvand@eskimia.ir

ــوراهای  ــش روز ش ــهر، در همای ــهردار شاهین ش ــقی، ش ــد عش حمی
شــهر و روســتای شهرســتان شاهین شــهر و میمــه کــه در فرمانــداری 
شهرســتان برگزار شــد، ضمن تبریک تشــکیل روز شــوراهای اســالمی 
ــا،  ــرای نیازه ــواره ب ــالمی هم ــوراهای اس ــت: ش ــتا گف ــهر و روس ش
کمبودهــا و کاســتی های موجــود در شــهر بــا هماهنگــی و همــکاری 
ــا یــک تدبیــر منطقــی و اصولــی  بســیار خــوب مدیــران شــهری و ب

ــد. ــت می کنن ــالش و هم ــا ت ــع آن ه ــرای رف ــزی و ب برنامه ری
وی در ادامــه همدلــی، همزبانــی، همفکــری و وحــدت مدیران شــهری 
و روســتایی را عاملــی مهــم و اساســی بــرای پیشــبرد اهــداف عالیه در 

شــهرها و روســتاها عنــوان کرد.
عشــقی اظهــار داشــت: مرکــز پژوهش هــای مجلس شــورای اســالمی 
پــس از دوره چهــارم شــوراهای اســالمی، چالش هــا و نکاتــی را دربــاره 
قوانیــن و امــور شــوراها بــه رشــته تحریــر درآورده  اســت کــه امیدواریــم 

بــا همــت مســئوالن کشــوری ایــن چالش هــا مرتفــع شــود.
ــا  ــه ظرفیت ه ــود ب ــخنان خ ــی از س ــهر در بخش ــهردار شاهین ش ش
ــا  ــت: ب ــرد و گف ــاره ک ــهر اش ــود در شاهین ش ــیل های موج و پتانس

توجــه بــه اینکــه در ایــن شــهر زیرســاخت های بســیار خوبــی وجــود 
ــه  ــهر ب ــان، شاهین ش ــتانداری اصفه ــر اس ــا نظ ــبختانه ب دارد، خوش
ــوت هوشــمند در اســتان انتخــاب شــده اســت و  ــوان شــهر پایل عن
امیدواریــم بتوانیــم بــا بالفعل کــردن مؤلفه هــای یــک شــهر هوشــمند، 
ــور و  ــمند در کش ــهرهای هوش ــی از ش ــوان یک ــه عن ــهر را ب شاهین ش

جهــان معرفــی کنیــم.
اســماعیل فرهادی، رئیس شــورای اســالمی شهرســتان شاهین شــهر 
و میمــه، نیــز در ایــن همایــش ضمــن تبریــک روز شــوراها بــه تمــام 
ــش  ــزاری همای ــت: برگ ــتاها گف ــهرها و روس ــوراهای ش ــای ش اعض
ــرای  شــوراهای اســالمی در روز تشــکیل شــوراها فرصــت مناســبی ب
ــه  ــاب آن هــا ب ــان دغدغه هــای اعضــای شــوراهای اســالمی و بازت بی

مســئوالن کشــوری اســت.
وی در ادامــه گفــت: اعضــای شــوراهای اســالمی در هــر شــهر و دیــاری 
بــه عنــوان نماینــدگان شــهروندان عزیز تلقی می شــوند و در این راســتا 
بــرای توســعه و آبادانــی شــهرها و روســتاها و نیــز رفــاه حــال مــردم از 

هیــچ کوششــی فروگذار نیســتند.
ــتان  ــالمی شهرس ــوراهای اس ــای ش ــی اعض ــش برخ ــن همای در ای
شاهین شــهر و میمــه بــه بیان نظــرات و پیشــنهادهای خــود پرداختند.

 ارسال کمک های نقدی کارکنان دانشگاه آزاد لنجان
 به مناطق سیل زده

همدلی، همزبانی، همفکری و وحدت 
مدیران شهری و روستایی

مدیــر کل کمیتــه امــداد اســتان اصفهــان گفت:  کیمیای وطن
24 هــزار و 629 فرزنــد یتیــم و نیازمنــد تحــت حمایــت ایــن نهــاد 
ــارک  ــاه مب ــتان در م ــوکار اس ــردم نیک ــای م ــم انتظار کمک ه چش

رمضان هستند. 
بــه نقــل از روابــط عمومــی و اطالع رســانی کمیتــه امــداد اصفهــان، 
محمدرضــا متین پــور، مدیــر کل کمیتــه امــداد اســتان اصفهــان، بــا 
بیــان اینکــه 24 هــزار و 629 فرزنــد یتیــم و نیازمنــد تحــت حمایت 
ایــن نهــاد هســتند، گفــت: ماه مبــارک رمضــان تلنگــر بزرگــی برای 
فهــم رنج هــا و مشــکالت نیازمنــدان و محرومــان اســت و مــردم 
نیکــوکار اســتان براســاس فرامیــن دینی و ســنن حســنه اجتماعی 
ــد  ــدان نیازمن ــام و فرزن ــه ایت ــژه ای ب ــن مــاه توجــه وی خــود در ای
ــته های  ــت و بس ــه معیش ــن کمک هزین ــزود: تأمی ــد. وی اف دارن

مــواد غذایــی بــرای خانوارهــای تحــت حمایــت و جــذب حامــی 
بــرای ایتــام و فرزنــدان محســنین، از مهم تریــن برنامه هــای 

کمیتــه امــداد اصفهــان در مــاه مبــارک رمضــان اســت.
ــی در  ــنین دارای حام ــدان محس ــام و فرزن ــداد ایت ــور تع متین پ
سراســر اســتان اصفهــان را 17 هــزار و 339 نفــر اعــالم کــرد و گفت: 
ــام و  ــرام ایت ــای اک ــی در طرح ه ــوکار اصفهان ــزار و 705 نیک 55 ه
فرزنــدان محســنین در حــال حمایــت مــادی و معنــوی منظــم از 

ایــن نیازمنــدان هســتند.
ــدون  ــاکان ب ــد کم ــد نیازمن ــزار و 290 فرزن ــد: 7 ه ــادآور ش وی ی
حامــی هســتند و امیدواریــم بــا همــت واالی مــردم خیراندیــش 
اصفهــان در مــاه مبــارک رمضــان و بــا اقتــدا بــه مــوالی متقیــان، 
همــه ایــن فرزنــدان تحــت حمایــت حامیــان نیکــوکار قــرار بگیرند.

بــه نقــل از خبرنــگار پایــگاه خبــری  کیمیای وطن
شــهرداری نجف آبــاد، سه شــنبه 10 اردیبهشــت ماه 98، 
مجموعــه تاریخــی هفــت بــرج خــارون کــه میزبــان 
جشــنواره بــادام، عســل و زعفــران نجف آبــاد اســت، شــاهد 
حضــور مــردم و مســئوالن شــهری بــود کــه در ایــن 
ــم  ــه ه ــور ب ــی حض ــزرگ خانوادگ ــن ب ــنواره و جش جش

رسانیده بودند.
بــادام،  از جشــنواره  آیتــم  اجــرای چندیــن  از  پــس 
ــی  ــرآن، ســرود مل ــاد شــامل ق ــران نجف آب عســل و زعف
ناشــنوایان، موســیقی، پخــش کلیپ جشــنواره، ســخنرانی 
ــاد و  ــدار نجف آب ــی فرمان ــاد کشــاورزی، راع مســئوالن جه
ــه  ــت. در ادام ــاد صــورت پذیرف منتظــری شــهردار نجف آب
جشــنواره  و   98 بهارانــه  جشــنواره  دســت اندرکاران  از 

ــاد  ــای جه ــاد و برترین ه ــران نجف آب ــل و زعف ــادام، عس ب
ــج  ــز پن ــس از آن نی ــد. پ ــل ش ــر و تجلی ــاورزی تقدی کش
شــهروند خوش حســاب و خوش شــانس قرعه کشــی 
ــوارض  ــاب ع ــهروندان خوش حس ــنواره ش ــن جش چهارمی
نوســازی و عمــران شــهری ســال 1397 خــودروی هدیــه 

ــد. ــت کردن ــود را دریاف خ
شــهروندان  جشــنواره  چهارمیــن  قرعه کشــی 
خوش حســاب عــوارض نوســازی و عمــران شــهری ســال 
1397 در دو مرحلــه و در تاریخ هــای 29 آذرمــاه 97 و 
29 فروردین مــاه 98 صــورت پذیرفــت. 8 کمک هزینــه 
ایرانگــردی، 8 کمک هزینــه خریــد لــوازم خانگــی، 8 
دســتگاه دوچرخــه و 5 دســتگاه خــودروی پرایــد از جوایــز 
ایــن دوره بودنــد کــه محمدرضــا دهقانــی، رضاقلــی غالمی، 

ــی،  ــعله چترای ــی و ش ــد فقه ــدی، وحی ــماعیل محم اس
ــزه خــودرو  ــدگان خوش حســاب و خوش شــانس جای برن

ــد. بودن

گروه اصفهان فوزیه خاکبازان
F.Khakbazan@eskimia.ir  

مدیــر بازرســی و نظــارت اصنــاف اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه آغــاز 
طــرح ویــژه نظــارت و بازرســی اصنــاف در مــاه مبــارک رمضــان در 
اســتان اصفهــان گفــت: در ایــن طــرح 338 بــازرس اصنــاف شــامل 
95 بــازرس متخصــص و 243 بــازرس نامحســوس در ســه شــیفت 
ــاه  ــان م ــا پای ــالم خوراکــی ضــروری ت ــر عرضــه بعضــی اق کاری ب

مبــارک رمضــان نظــارت می کننــد.
جــواد محمــدی فشــارکی جلوگیــری از افزایــش غیرمنطقــی قیمــت 
کاالهــای اساســی در بعضــی واحدهــای صنفــی را از اهــداف اجــرای 
ایــن طــرح برشــمرد و افــزود: در ایــن بازرســی ها بــه صــورت ویــژه 

بــر عرضــه کاالهایــی ازجملــه مــواد پروتئینــی، برنــج، روغــن، خرمــا، 
ــا و بامیــه، حلیــم و آش فروشــی ها و  ــد و شــکر، زولبی لبنیــات، قن
رســتوران ها نظــارت می شــود. وی گفــت: بازرســان درزمینــه تخلــف 
ــده  ــرد و پرون ــد ک ــازار برخــورد خواهن ــا مخــالن ب ــدون اغمــاض ب ب
تخلــف واحدهــای صنفــی در اســرع وقــت و بــدون نوبــت بــه اداره 
کل تعزیــرات حکومتــی اســتان بــرای رســیدگی ارســال خواهد شــد.

ــه  ــاری هرگون ــر افتخ ــوان ناظ ــه عن ــهروندان ب ــرد: ش ــد ک وی تأکی
از  ازجملــه گران فروشــی، کم فروشــی، عرضــه خــارج  تخلــف 
شــبکه، درج نشــدن قیمــت و نصب نشــدن نرخ نامــه و صادرنشــدن 
ــارت  ــی و نظ ــت بازرس ــری مدیری ــتاد خب ــه س ــاب را ب صورت حس
اصنــاف اســتان بــا شــماره تلفن هــای 13-32352012 اطــالع دهند.

 ماه رمضان، فرصتی برای
 شادکردن کودکان یتیم و نیازمند

 شهروندان خوش حساب نجف آباد
یافت کردند هدیه خود را در

ح ویژه نظارت و بازرسی اصناف در ماه مبارک رمضان  آغاز طر
در استان اصفهان

زهرا نصیریگروه اصفهان
Z.Nasiri@eskimia.ir

معــاون آمــوزش ابتدایــی آمــوزش و پــرورش اســتان اصفهــان 
گفــت: 260 هــزار دانش آمــوز از سراســر اســتان در نهمیــن جشــنواره 
جابربن حیــان  بــه  معــروف  دانش آمــوزان  علمــی  پروژه هــای 

شــرکت کرده انــد.
معــاون آمــوزش ابتدایــی اداره کل آمــوزش و پرورش اســتان اصفهان 
در آییــن تجلیــل نمادیــن از 150 برگزیــده ایــن دوره از جشــنواره گفت: 
ــا ارائــه 200 طــرح از بیــن 259 هــزار دانش آمــوز پســر  برگزیــدگان ب
و دختــر دوره ابتدایــی اســتان انتخــاب شــدند. روز سه شــنبه از 150 
ــه از  ــان ک ــرورش اصفه دانش آمــوز نواحــی شــش گانه آمــوزش  و پ

ســطح مدرســه بــه منطقــه راه  یافتــه بودنــد، تقدیــر شــد.
شــهین جوانــی بــا اشــاره به رشــد حــدود 3درصــدی شــرکت کنندگان 
در نهمیــن جشــنواره علمــی جابربن حیــان افــزود: در ایــن دوره 
جشــنواره حــدود 45درصــد دانش آمــوزان دوره ابتدایــی اســتان 
اصفهــان در مراحــل آموزشــگاهی، منطقــه ای و اســتانی در 6 شــاخه 
)جمــع آوری همــراه بــا طبقــه، مدل ســازی، نمایــش علمــی، تحقیــق 

زمینــه ای، آزمایــش و طراحــی و ســاخت( مشــارکت کردنــد.
وی هــدف از برگــزاری ایــن جشــنواره را تقویــت روحیــه پرسشــگری 

و ترویــج فرهنــگ مطالعــه عنــوان و تأکیــد کــرد: دانش آمــوزان بایــد 
ــن  ــاهده کردن، بهتری ــه مش ــود ازجمل ــواس خ ــه ح ــد از هم بتوانن

اســتفاده را بکننــد.
وی در تشــریح مراحــل جشــنواره بیــان کــرد: هــدف ایــن جشــنواره 
ــی  ــام کارگروه ــوزان انج ــم دانش آم ــالش داری ــت و ت ــت نیس رقاب
ــس  ــگاهی پ ــه آموزش ــد. در مرحل ــه کنن ــت را تجرب ــای رفاق برمبن
از تشــکیل تیــم و ثبت نــام در ســامانه، طرح هــای 260 هــزار 
میــان 550  از  امــروز  و  شــدند  داوری  مــدارس  در  دانش آمــوز 
دانش آمــوز راه یافتــه بــه مرحلــه اســتانی، حــدود 10 نفــر از برگزیــدگان 

ــت. ــد رف ــه کشــوری خواهن ــه مرحل ب
جوانــی بــا اشــاره به اجــرای طــرح شناســایی و هدایت اســتعدادهای 
برتــر در اســتان کــه در حــال اجراســت، گفــت: یکــی از اهــداف تعلیــم 
ــوزان  ــتعدادهای دانش آم ــازی اس ــایی و شکوفاس ــت، شناس و تربی
اســت. در همیــن راســتا از معلمــان خواســته ایم چگونــه فکرکــردن 

و یادگرفتــن را بــه دانش آمــوزان بیاموزنــد.
ــه  ــن دوره ب ــتانی ای ــر اس ــرکت کنندگان برت ــر از ش ــت: 9 نف وی گف
ــدود 468  ــوند و ح ــی می ش ــان معرف ــوری جابربن حی ــه کش مرحل
هــزار دانش آمــوز دختــر و پســر اســتان اصفهــان در دوره ابتدایــی در 

حــال تحصیــل هســتند.

گروه اصفهان فاطیما جاللی
F.Jalali@eskimia.ir

ــه  ــه ارائ ــا ک ــت: از آنج ــتان گف ــش بهارس ــرق بخ ــس ب رئی
ــرق پایــدار و مطمئــن، رســالت اصلــی شــرکت های توزیــع  ب
ــا  ــد ب ــزات جدی ــای روز و تجهی ــتفاده از فناوری ه ــت، اس اس
برنامه ریزی هــای درســت می توانــد ایــن مهــم را ایجــاد کنــد.

جــواد شــب بیدار افــزود: مکانیزه کــردن و هوشمندســازی 
فراینــد خدمت رســانی بــه مشــترکان همــراه بــا تســریع ایــن 
امــر در شــرکت توزیــع بــرق اصفهــان در حــال انجــام اســت؛ 
بــه طــوری کــه میــزان مصــرف مشــترکان در تمــام ســاعات 

ــود. ــل می ش ــبانه روز تحلی ش
ــر  ــنایی و دیگ ــایل روش ــدن وس ــا واردش ــرد: ب ــه ک وی اضاف
ــه و  ــادل عرض ــب تع ــی ش ــاعات ابتدای ــی در س ــایل برق وس
تقاضــا )مصــرف(، احتمــال اختــالل در تأمیــن بــرق مطمئــن 
ــرق  ــن ب ــای تأمی ــن برنامه ریزی ه ــد؛ بنابرای ــاد می کن را ایج
ــترین  ــاز بیش ــخگوی نی ــه پاس ــد ک ــی باش ــه صورت ــد ب بای
مصــرف قــرار گیــرد و در ایــن راســتا بــا اســتفاده از اطالعــات 
دینامیکــی موجــود در شــبکه و تحلیــل آن هــا، مناطــق دچــار 
ــه می شــوند.  مشــکل شناســایی و راه حل هــای مناســب ارائ

در ســامانه ســپاد بــار تمامــی انشــعابات و شــبکه های فشــار 
ضعیــف و متوســط مانیتورینــگ و تحلیــل و راه حل هــای 
ــول  ــام ط ــد در تم ــن فراین ــود. ای ــخص می ش ــب مش مناس
ســال صــورت می گیــرد. همان طــور کــه گفتــه شــد در 
ســاعات اولیــه شــب روشــنایی معابــر، یکــی از عواملی اســت 
کــه می توانــد در کنــار ورود دیگــر وســایل برقــی تعــادل 
برق رســانی را دســتخوش تغییــر کنــد؛ در همیــن راســتا 
ــتان  ــهر بهارس ــی ش ــای اصل ــمتی از خیابان ه ــنایی قس روش
بــا بیــش از 1500 چــراغ بــه صــورت پایلــوت مــورد بررســی و 

تحلیــل قــرار گرفــت.
وی گفــت: بــا پیاده ســازی ایــن نرم افــزار بــه صــورت پایلــوت 
ــر اصلــی شــهر بهارســتان از ســال  روشــنایی بخشــی از معاب
گذشــته مانیتورینــگ و تحلیــل شــد و مراحــل آزمایشــی آن 

تکمیــل و در آینــده نزدیــک وارد فــاز عملیاتــی می شــود.
بــه  اتصالــی منجــر  بــروز  از  اطــالع  افــزود:  شــب بیدار 
خاموش شــدن معابــر بــدون نیــاز بــه بازدیــد شــبکه، بررســی 
میــزان تلفــات شــبکه، رصدکردن صحــت کار پیمانــکار تعویض 
المــپ، اطــالع از صحــت عملکــرد روشــنایی معابــر و درنهایــت 

ــت. ــرار گرف ــورد بررســی ق اطــالع از برق هــای غیرمجــاز م

 مشارکت 260 هزار دانش آموز اصفهانی 
در جشنواره جابربن حیان

ینگ و تحلیل روشنایی  مانیتور
بعضی معابر اصلی بهارستان

اصالحیه مناقصه شماره 98/661/ص

م الف: 453495

کنندگان می رساند مناقصه شماره 98/661/ص مورخ 98/2/7 با موضوع تهیه  به اطالع شرکت 
مصالح و اجرای بخشی از عملیات آماده سازی معابر اصلی و فرعی محله دیار D5( 5( متعلق به 
شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر وابسته به وزارت راه و شهرسازی، بدین وسیله تاریخ مهلت 

دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 98/2/11 لغایت 98/2/18 اصالح می گردد.
شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر


