
ــی  در هشــتمین کنفرانــس مل کیمیای وطن
ــی  ــط عموم ــت، از رواب ــی و صنع ــط عموم رواب
فــوالد مبارکــه بــه عنــوان »حامــی آمــوزش در 
عرصــه روابــط عمومــی« بــا اهــدای لــوح تقدیــر 

و تندیس به مدیر آن تجلیل شد.
ــن  ــع، در ایـ ــری ربی ــگاه خب ــزارش پای ــه گ ب
جشـــنواره، ایرج ترابـــی، مدیـــر روابـط عمومی 
فــوالد مبارکــه، پـــس از دریافــت لـــوح تقدیــر 
و تندیـــس در جمـع خبرنـــگاران تصریـح کـرد: 
ــی  ــداف اصلـ ــا، از اهـ ــدن آموزش ه بـه روزشـ

روابـــط عمومـــی فوالد مبارکـــه اســـت.
در  آمــوزش  جایــگاه  بــه  اشـــاره  بــا  وی 
اســتراتژی های کالن فــوالد مبارکـــه و اهدافــی 
کـــه در ایـــن حــوزه مشـــخص شـــده اســـت، 

گفــت: ایــن اهــداف و اســتراتژی ها به گونـــه ای 
برنامه ریــزی شـــده اســـت کـــه تک تـــک 
کارکنـــان، نقش آفرینـــی خـاص خـــود را در آن 

دارنـد.
ایــرج ترابــی افــزود: ایـــن اهـــداف بــه اهـــداف 
ــت و  ــورده اس ــره خ ــازمان گ ــی س کالن و تعال
براساس نقشه راهی که تعریف شـــده، تمرکـــز 
روی به روزشـــدن و ارتقــای دانـــش کارکنــان در 

ــت. همــه بخش هاسـ
ترابــی اضافــه کـــرد: ایـــن موضوع همیشـــه در 
فوالد مبارکـه مطـر ح بـوده و امیدواریـم بتوانیـم 

در ایـن زمینـه گام هـــای مؤثرتـری برداریم.
ــاره اهــداف برگـــزاری ایــن  وی همچنیـــن درب
ــی  ــوع اصلـ ــت: موضـ ــار داشـ همایـــش اظهـ

ــر و  ــات مؤث ــر ارتباط ــز ب ــش، تمرک ــن همای ایـ
ــی  ــا همــان موضوعـ ــود. دقیق ــره بـ چهره به چه
کـــه مدیر عامـل فوالد مبارکـــه از ابتـدای سـال 

بـــر آن تــأ کیـــد کرده انـــد.
مدیـر روابـط عمومـی فوالد مبارکـه افـزود: مدیر 
عامـل فوالد مبارکـه بـا حضـور در جمـع کارکنان 
شـــرکت و برقـــراری ارتبـــاط چهره به چهــره بـــا 
همـــکاران، حـــس و بازخـــورد خوبـــی ایجـــاد 
کرده انـد و ایـن همـان موضوعـی اسـت کـه در 
روابـــط عمومی هـا نیـز همـــواره مطرح اسـت و 

ایجـــاد هم افزایـــی می کنـد.
وی تأ کیـــد کـرد: روابـــط عمومـی هـم بایـد در 
همیـن زمینـه گام بـردارد و بـا ذی نفعـان بیـرون 
از سـازمان نیـز ارتباطـات مؤثـری داشـته باشـد.

اصفهان
دوشنبه 16 اردیبهشت ماه 1398

سال پنجم
شماره  975 
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شهرستانها
دیدار شهردار نجف آباد با 
تیم کاری فرهنگی ناحیه 

مقاومت بسیج شهرستان
نجف آبــادی،  منتظــری  مســعود  کیمیای وطن

میزبــان  خــارون  فرهنگســرای  در  نجف آبــاد،  شــهردار 
سرهنگ پاسدار حجت هللا صفرپور بود.

ــام شــهردار  ــه مغــزی، قائم مق ــد ک ــن جلســه و بازدی در ای
ــم کاری  ــهرداری و تی ــتادی ش ــران س ــد از مدی ــی چن و تن
فرهنگــی ناحیــه مقاومت بســیج نجف آبــاد حضور داشــتند، 
از اماکــن فرهنگی گردشــگری نجف آبــاد نظیــر هفــت بــرج 
ــی  ــوزه مردم شناس ــرور )م ــی مهرپ ــه تاریخ ــارون، خان خ
ــوم  ــه عل ــان )مکتــب خان ــه تاریخــی نوری ــاد(، خان نجف آب
خواجــه نصیرالدیــن طوســی(، ســالن شــهروند مرکــز 
همایش هــای شــهرداری نجف آبــاد، خانــه کــودک شــکوفه، 
فرهنگســرای خــارون و محمــد منتظــری، رســتوران بــازی و 

کتــاب بازدیــد شــد.
ایــن جلســه و بازدیــد دربــاره آشــنایی بــا برنامه هــا و 
دو  ایــن  تعامــالت  و  فعالیت هــای مدیریــت شــهری 
مجموعــه در عرصه هــای مختلــف فرهنگــی شــهر نجف آبــاد 

ــت. ــورت پذیرف ص

 LED تعمیر لنزهای 
چراغ های راهنمایی و رانندگی 

سطح شهر مبارکه
بــه همــت واحــد ترافیــک معاونــت  کیمیای وطن
اجرایــی و خدمــات شــهری شــهرداری مبارکــه، بــرای اولین 
 LED بــار تأمیــن لــوازم مــورد نیــاز و تعمیــر لنزهــای
چراغ هــای راهنمایــی و رانندگــی ســطح شــهر توســط 

پرسنل فنی این معاونت انجام شد. 
انجــام ایــن تعمیــرات بــا تکیــه بــر تــوان داخلــی نیروهــای 
شــهرداری، بــرای هــر لنــز 4.000.000 ریــال صرفه جویــی در 

پــی خواهــد داشــت.

برگزاری مراسم تکریم ومعارفه 
رئیس اداره بهره برداری برق 

دهاقان
ــانی و  ــع انس ــان مناب ــور معاون ــا حض ب کیمیای وطن
بهره بــرداری و دیســپاچینگ، تکریــم و معارفــه رئیــس اداره 

بهره برداری برق شهرستان دهاقان انجام شد. 

مراســم تکریــم و معارفــه رئیــس بهره بــرداری امــور 
ــت  ــرادی معاون ــور م ــا حض ــان ب ــتان دهاق ــرق شهرس ب
ــرداری  ــت بهره ب ــتکی معاون ــانی و اس ــروی انس ــع نی مناب
برگــزار  امــور  جلســات  ســالن  در  دیســپاچینگ   و 

شد. 
ــرض  ــن ع ــور، ضم ــر ام ــا، مدی ــم جهان نم ــن مراس در ای
خیرمقــدم شــرح مختصــری از وضعیــت موجــود اداره 
ــراد  ــه کــرد و ســپس مــرادی و اســتکی ای ــرداری ارائ بهره ب
ســخن کردنــد و در ادامــه حکــم لطفــی بــه عنــوان رئیــس 
ــد و از  ــل داده ش ــده و تحوی ــرداری خوان ــد اداره بهره ب جدی
زحمــات حســنی در زمــان تصــدی پســت یادشــده و اکبــر 
ــل  ــرداری تجلی ــوان سرپرســت اداره بهره ب ــه عن ســلطانی ب

بــه عمــل آمــد. 

وضعیت بحرانی چاقی و دیابت 
در استان اصفهان

رئیــس مرکــز بهداشــت اســتان اصفهان  کیمیای وطن
ــت  ــان در وضعی ــتان اصفه ــت در اس ــی و دیاب ــت: چاق گف

بحرانی قرار دارد.
کمــال حیــدری در مراســم تودیــع و معارفــه رئیــس شــبکه 
ــت،  ــی، دیاب ــت چاق ــرد: وضعی ــار ک ــز اظه ــت نطن بهداش
مصــرف نمــک و شــکر در اســتان اصفهــان بحرانــی اســت 
ــور  ــتان اول در کش ــزو 5 اس ــان ج ــورد اصفه ــن م  و در ای

است.
ــال  ــل ابت ــن عوام ــت از اصلی تری ــی و دیاب ــزود: چاق وی اف
بــه دیگــر بیماری هــا در بــدن و الزم اســت بــرای رفــع ایــن 
مشــکل، اقدامــات درخــور توجهــی انجــام شــود که تشــکیل 
پرونــده الکترونیــک ســالمت در اســتان اصفهــان، یکــی از 

راهکارهــای شناســایی ایــن مــوارد اســت.
رئیــس مرکــز بهداشــت اصفهــان گفــت: در تشــکیل پرونده 
الکترونیــک ســالمت بــرای یــک  میلیــون و 70 هــزار نفــر از 
ــاالی 30 ســال اســتان کــه خطرســنجی شــده اند،  ــراد ب اف
ــه  ــده اند ک ــایی ش ــی شناس ــر دیابت ــزار نف ــد و 10 ه یکص
35درصــد از آن هــا اصــال نمی دانســتند دیابتــی هســتند.

وی تصریــح کــرد: عــالوه بــر شناســایی دیابتی هــا، حــدود 
یکصــد و 60 هــزار نفــر نیــز دچــار بیمــاری فشــار خــون بــاال 
ــوده کــه بخــش عمــده ای از آن هــا هــم از ایــن موضــوع  ب
بی اطــالع بوده انــد کــه اکنــون پرونــده ســالمت الکترونیــک 

نیــز تشــکیل شــده اســت.
رئیــس مرکــز بهداشــت اســتان اصفهــان خاطرنشــان 
کــرد: یکــی از مــواردی کــه بســیار مهــم اســت و امیدواریــم 
ــم  ــه امیدواری ــت ک ــاع اس ــام ارج ــد، نظ ــه زودی رخ ده ب
بــه زودی عملیاتــی شــود؛ زیــرا ایــن مبحــث موجــب 
افزایــش همــکاری و ســرعت اجرایــی در بخــش بهداشــت 

ــد. ــد ش ــان خواه و درم
در ایــن مراســم علیرضــا چــاووش زاده تودیــع و علــی 
ــت و  ــبکه بهداش ــد ش ــس جدی ــوان رئی ــه عن ــریفی ب ش

ــد. ــی ش ــز معرف ــان نطن درم

روابط عمومی فوالد مبارکه عنوان 
»حامی آموزش در عرصه روابط عمومی« را به خود اختصاص داد

اخبارکوتاه
توسط ارزیابان شرکت مدیریت شبکه

 امور دیسپاچینگ اصفهان 
ارزیابی شد

تیــم متخصــص 5نفــره به ســرگروهی  کیمیای وطن
نماینــده معــاون راهبــری شــرکت مدیریــت شــبکه بــرق 
کشــور، امــور دیســپاچینگ منطقــه مرکــزی را ارزیابــی 

کرد. 

ــه ای  ــرق منطق ــرکت ب ــی ش ــط عموم ــل از رواب ــه نق ب
ــه  ــبکه ب ــت ش ــرکت مدیری ــی ش ــم ارزیاب ــان، تی اصفه
ــی  ــک ارزیاب ــر درفشــیان مــرام طــی ی سرپرســتی دکت
یــک روزه دیســپاچینگ اصفهــان را در چهار گروه اســکادا 
و تله متــری، مخابــرات، بهره بــرداری شــبکه انتقــال، 
ــی  ــار و طراح ــتم و آم ــات سیس ــزی و مطالع برنامه ری

ــرار داد.  ــی ق ــورد ارزیاب ــا م دیاگرام ه
ــن  ــر ای ــا ذک ــان ب ــزارش، ســرگروه ارزیاب ــن گ ــر ای ــا ب بن
از مهم تریــن  اصفهــان  موضــوع کــه دیســپاچینگ 
دیســپاچینگ های کشــور اســت، نقــاط قــوت ایــن 
ــد در  ــص و متعه ــان متخص ــود کارشناس ــی را وج ارزیاب
امــور دیســپاچینگ و مخابــرات، کســب رتبــه نخســت در 
ــادی و  ــال های متم ــار در س ــخگویی ب ــای پاس برنامه ه
مشــارکت فعــال در بخــش مطالعــات سیســتم عنــوان 

ــرد.  ک
ــزی  ــه مرک ــپاچینگ منطق ــور دیس ــت ام ــی اس گفتن
عــالوه بــر انجــام فعالیت هــای روزانــه خــود بــه عنــوان 
دیســپاچینگ اضطرار، همچنین جانشــین دیسپاچینگ 

ملــی اســت.

آموزش پیشگیری از حوادث ناشی از کار 
در تأمین اجتماعی اصفهان

ــن  ــط عمومــی تأمی ــل از اداره رواب ــه نق ب کیمیای وطن
ــای ســطح  ــه منظــور ارتق ــان ب اجتماعــی اســتان اصفه
ســواد بیمــه ای و اقدامــات پیشــگیرانه در حــوزه مشــاغل 
کارگــران  به ویــژه  خطــر  معــرض  در  و  پرریســک 
ســاختمانی، آمــوزش یــک روزه همه قوانین و مقــررات در 
تاریــخ شــنبه 14 اردیبهشــت در اداره کل تأمیــن اجتماعی 
اســتان اصفهــان و بــا حضــور پرشــور تعــدادی از کارگــران 

ساختمانی و رابطان کارگاه ها برگزار شد.

در ایــن دوره آموزشــی، مجموعــه قوانیــن و مقــررات 
بــه  اســتان  اداره کل  توســط کارشناســان  ســازمان 
ــن  ــران ســاختمانی رســید و تبیی  اطــالع و آگاهــی کارگ

شد. 
ســپهری، کارشــناس ســتاد، ضمن بیــان چکیــده قوانین 
حــوادث ناشــی از کار، بــه مــاده 3 آیین نامــه حفاظتــی 
کارگاه هــای ســاختمانی اشــاره کــرد و گفــت: مســئولیت 
اجرایــی مقــررات ایــن آیین نامــه براســاس مــواد ۹1 و ۹5 

قانــون کار بــر عهــده کارفرماســت. 
وی بــه بیــان قســمتی از مفــاد مــاده 60 قانــون تأمیــن 
ــی از کار،  ــه ناش ــزود: حادث ــرد و اف ــاره ک ــی اش اجتماع
حادثــه ای اســت کــه در حیــن انجــام وظیفــه و به ســبب 

آن بــرای بیمه شــده اتفــاق می افتــد. 
وی اوقــات مراجعــه بــه درمانــگاه یــا بیمارســتان را جــزء 
اوقــات انجــام وظیفــه دانســت و افــزود: حادثــه ای 
کــه بــرای بیمه شــده حیــن اقــدام بــرای نجــات ســایر 
ــد،  ــاق می افت ــان اتف ــه آن ــاعدت ب ــدگان و مس بیمه ش

ــود. ــوب می ش ــی از کار محس ــه ناش حادث

 نشست مدیر کل 
آموزش فنی و حرفه ای اصفهان با 

کارکنان مرکز اردستان
بــه نقــل از روابــط عمومــی اداره کل  کیمیای وطن
آمــوزش فنــی و حرفــه ای اســتان اصفهــان، آرش اخوان، 
ــر کل آمــوزش فنــی و حرفــه ای اســتان اصفهــان،  مدی
ضمــن نشســت بــا مســئوالن، کارکنــان و مربیــان مرکــز 
ــمند  ــات ارزش ــم، از زحم ــک روز معل ــتان و تبری اردس
ــی و  ــوزش فن ــازمان آم ــداف س ــق اه ــان در تحق مربی

حرفه ای کشور قدردانی کرد.

ــیر  ــان در مس ــت مربی ــرورت حرک ــاره ض ــوان درب اخ
ارتقــای خالقیــت و کارآفرینــی در کنــار مهارت آمــوزی و 
ایجــاد فضــای همــکاری، همدلــی و نشــاط در مجموعــه 
ــه ای شهرســتان اردســتان  ــی و حرف ــز آمــوزش فن مرک

مطالبــی را بیــان کــرد. 
در ادامــه ایــن نشســت مربیــان و کارکنــان بــا مشــارکت 
در مباحــث جلســه مســائل و مشــکالتی را مطــرح 

ــد. کردن

مهنــدس حمیدرضا عظیمیان،  کیمیای وطن
مدیــر عامــل شــرکت فــوالد مبارکــه اصفهــان، 
در اختتامیــه همایــش بین المللــی آینــده 
ــان اســالم در افــق 1414 کــه در دانشــگاه  جه
ــوالد  ــات شــرکت ف ــزار شــد، اقدام ــران برگ ته
ــان  ــه و جه ــی منطق ــرایط فعل ــه در ش مبارک

اسالم را امیدبخش دانست.
 وی بــا تأکیــد بــر اینکــه فــوالد مبارکــه 
ــش  ــت و در بخ ــالمی اس ــالب اس ــود انق مول
ــون  ــتراتژیک تاکن ــد کاالی اس ــت و تولی صنع
پیشــرفت های ویــژه ای داشــته اســت، تصریح 
کــرد: در ســال 1357 کشــور مــا 600 هــزار تــن 
ــوالد وارد  ــن ف ــون ت ــت و 4 میلی ــد داش تولی
می کــرد؛ در حالــی  کــه امــروز در چهل ســالگی 
انقــالب اســالمی، صنعت فــوالد ایران اســالمی 
ــه  ــا 3۲ میلیــون تــن ظرفیــت نصب شــده ب ب
تولیــد واقعــی ۲5 میلیــون تــن دســت یافتــه 

اســت.
ــگاه  ــای جای ــه ارتق ــوالد مبارک ــل ف ــر عام مدی
ــده  ــر کشــورهای تولیدکنن ــن دیگ ــران در بی ای
فــوالد جهــان را ثمــره تــالش جهادگــران عرصه 
صنعــت دانســت و افــزود: در ســال 1357 رتبه 
تولیــد فــوالد ایــران در جهــان ســی وپنجم بــود 
کــه امــروز بــه رتبــه دهــم ارتقــا یافتــه اســت.

عظیمیــان گفــت: فــوالد مبارکــه به عنــوان 
ــا  ــال حاضــر ب ــالب اســالمی در ح ــود انق مول
ــد  ــد تولی ــد، 50درص ــن تولی ــون ت 10.۲ میلی
کشــور را در اختیــار دارد و توانســته از ســنگ تــا 
رنــگ را جامــه عمــل بپوشــاند و زنجیــره تولید 

ــد. ــوالد را در خــود کامــل کن ف
وی قرارگرفتــن نــام فــوالد مبارکــه در فهرســت 
و  خوانــد  ظالمانــه  اقدامــی  را  تحریم هــا 
خاطرنشــان کــرد: فــوالد مبارکــه در ۲7 مهرمــاه 
ــرار  ــا ق ــت تحریم ه ــته در فهرس ــال گذش س
گرفــت. ایــن اقــدام نشــان دهنده ایــن اســت 
ــی در  ــیار بزرگ ــش بس ــه نق ــوالد مبارک ــه ف ک
صنعــت و اقتصــاد ایــران دارد و آمریــکا بــرای 
به زانــودرآوردن اقتصــاد ایــران فــوالد مبارکــه را 

ــت. ــرار داده اس ــا ق ــت تحریم ه در فهرس
ــوالد  ــه داد: در حــال حاضــر ف ــان ادام عظیمی
مبارکــه یــک درصــد GDP کشــور و 5درصــد از 
GDP صنعــت را در اختیــار دارد و بــا پرداخــت 
ــف اول در  ــات، ردی ــان مالی ــارد توم 1500 میلی
ــف دوم در  ــدی و ردی ــرکت های تولی ــن ش بی

ــه خــود اختصــاص  شــرکت های بورســی را ب
داده اســت.

مدیــر عامــل فــوالد مبارکــه خاطرنشــان کــرد:  
مدیــران و کارکنــان فــوالد مبارکــه در همــه 
شــده اند  هم قســم  قســمت های کارخانــه 
تــا اجــازه ندهنــد تحــت هیــچ شــرایطی 
ــان  ــت کارکن ــود. درحقیق ــف ش ــد متوق تولی
به صــورت  آن هایــی کــه  و  مبارکــه  فــوالد 
غیرمســتقیم بــا ایــن بنــگاه اقتصادی ســروکار 
دارنــد، خانــواده ای 350 هــزار نفری را تشــکیل 

می دهنــد.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود 
در ایــن همایــش، از ارتبــاط فــوالد مبارکــه 
بــا دانشــگاه به عنــوان یــک مزیــت یــاد و 
ــرارداد  ــا ق ــه ده ه ــوالد مبارک ــرد: در ف ــه ک اضاف
بــا  پژوهشــی  و  تحقیقاتــی  مطالعاتــی، 
دانشــگاه های کشــور منعقــد شــده تــا از تــوان 
و تخصــص جامعــه علمــی بهــره بــرده شــود. 
ــزرگ شــرکت،  یکــی دیگــر از دســتاوردهای ب
اســتفاده از تــوان حداکثــری شــرکت های 
ســازنده داخلــی و بومــی اســت؛ تــا آنجــا کــه 
توانســته ایم بیــش از 80درصــد قطعــات مــورد 
ــور  ــل کش ــازی و از داخ ــود را بومی س ــاز خ نی
تأمیــن کنیــم. ایــن موفقیــت بــزرگ حاکــی از 
وجــود نیروهــای متخصــص و متعهــد در ایران 

ــت. ــالمی اس اس
وی در ادامــه از میــزان مصــرف دو عنصــر 
به عنــوان  کشــورها  در  فــوالد  و  ســیمان 
شــاخص های توســعه یــاد و اضافــه کــرد:  
ــه  ــوالد ب ــیمان و ف ــادرات س ــا در ص ــور م کش

دســتاوردهای خوبــی نائــل شــده اســت.
مدیــر عامــل فــوالد مبارکــه در پایــان بــا تأکیــد 
ــران ســهام دار  ــر اینکــه بســیاری از مــردم ای ب
فــوالد مبارکه انــد و فوایــد فــوالد مبارکــه 
ــد،  ــی می رس ــهروند ایران ــون ش ــه 80 میلی ب
ــان  ــرای کارکن ــر ب ــن ام ــرد: ای ــان ک خاطرنش
ــرای  ــت و ب ــار اس ــث افتخ ــه باع ــوالد مبارک ف
حفــظ ایــن عــزت و ســربلندی همچنــان 

ــرد. ــم ک ــالش خواهی ت

 جهان اسالم نیازمند استراتژی 
مقاومت در برابر سلطه است

ــم  ــام معظ ــاور مق ــوی، مش ــی رحیم صف یحی
ــا  ــش ب ــن همای ــخنران ای ــر س ــری، دیگ رهب
اشــاره بــه معضالتــی کــه در پــی فقــدان 
ــالمی  ــورهای اس ــت در کش ــتراتژی مقاوم اس
ــلمانان  ــرد: مس ــار ک ــت، اظه ــده اس ــد آم پدی
نیازهــا و عالیــق مشــترکی دارنــد و ایــن امر ما 
را بــه اســتراتژی واحــدی در ســطح بین الملــل 

ــتراتژی را در  ــن اس ــد ای ــد؛ بای ــوق می ده س
ــا  ــم ت ــش بگیری ــف در پی ــای مختل عرصه ه

ــی در پیــش داشــته باشــیم. ــق عمل توفی
ــن  ــزود: ای ــری اف ــم رهب ــام معظ ــاور مق مش
حادثــه ای تلــخ اســت کــه بســیاری از اتفاقــات 
ــد و  ــان اســالم را غربی هــا رقــم می زنن در جه
بــرای مدتــی بعــد از قــرارداد ســایکس پیکــو، 
ــا  ــالمی، غربی ه ــرزمین های اس ــان س حاکم
بودنــد و ســرزمین های مســلمانان را بیــن 

خــود تقســیم کــرده بودنــد.
در  اختــالف  برنــده  بیــان کــرد:  صفــوی 
کشــورهای مســلمان، دشــمنان هســتند. 
را در کشــورهای  امنیــت  دشــمنان حتــی 
اســالمی تجــاری کرده انــد تــا از ایــن کشــورها 
ــه  ــود آن را ب ــه خ ــان ک ــن امنیتش ــرای تأمی ب
اقتصــادی  مطالبــه  انداخته انــد،  مخاطــره 

ــند. ــته باش داش
اســالمی  رحیم صفــوی گفــت: کشــورهای 
حــدود 60درصــد از منابــع انــرژی جهــان را در 
اختیــار دارنــد؛ امــا ازلحــاظ اقتصــادی به خوبی 
ــد؛ در حالــی  کــه ســایر  توســعه پیــدا نکرده ان
ــود  ــادی خ ــرفت اقتص ــرای پیش ــورها ب کش
ــورهای  ــد کش ــرژی نیازمن ــن ان ــرای تأمی و ب

مســلمان اند.
 اتالف منابع در حکومت مهدوی رخ 

نمی دهد
اقتصــادی  امــور  وزیــر  دژپســند،  فرهــاد 
همایــش  اختتامیــه  در  نیــز  دارایــی،  و 
ــق  ــالم در اف ــان اس ــده جه ــی »آین بین الملل
ــوان  ــاید عن ــرد: ش ــار ک ــی« اظه 1414 شمس

ایــن همایــش متضمــن ایــن باشــد کــه آینده 
جهــان اســالم مبهــم اســت؛ امــا آینــده بــرای 
مســلمانان و شــیعیان کامــال روشــن اســت که 
ــا تمــام  ــدوی ب همــان تشــکیل حکومــت مه

ــت. ــات آن اس مختص
ــه  ــی ب ــی اجمال ــرد: نگاه ــار ک ــند اظه دژپس
وضعیــت موجــود مــا را بــه تأمــل وامــی دارد که 
ــم.  ــه داری ــوب فاصل ــت مطل ــا وضعی ــدر ب چق
ــت.  ــوب ماس ــه مطل ــدوی، جامع ــه مه جامع
ــد  ــم حم ــت و ه ــم عدال ــه، ه ــن جامع در ای
ــه معنــای واقعــی کلمــه محقــق  و ســپاس ب
می شــود. در ایــن راســتا جامعــه ای پــر از 
فراوانــی و رفــاه انســانی و اجتماعــی خواهیــم 

ــت. داش
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی گفــت: در صــدر 
همــه ایــن مــوارد بــه کمــال رســیدن کرامــت 
انســانی اســت. انســان مهــدوی، انســانی 
ــد و ســپاس  ــت و حم ــام عبودی ــال در مق کام
از آن چیــزی اســت کــه خداونــد خلــق کــرده 
ــن  ــرای بهتری ــن جامعــه همــه ب اســت. در ای
اســتفاده از آنچــه خداونــد خلــق کــرده اســت، 
قیــام می کننــد و اتــالف منابــع رخ نمی دهــد. 
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه رونــد رشــد و توســعه 
در جهــان اســالم مطلــوب نیســت، گفــت: 
ــم.  ــره ببری ــی به ــم به خوب ــه داری ــد از آنچ بای
ــت و در  ــاحت، جمعی ــر مس ــا ازنظ ــهم م س
ــا  ــت؛ ام ــاد اس ــیار زی ــدادادی بس ــع خ مناب
ــازار جهانــی کــم اســت  نقش آفرینــی مــا در ب
و نســبت درآمــد ســرانه مــا بــا درآمــد ســرانه 

ــاوت دارد. ــی تف جهان

،،
در  مبارکــه  فــوالد  کارکنــان  و  مدیــران 
همــه قســمت های کارخانــه هم قســم 
ــچ  ــت هی ــد تح ــازه ندهن ــا اج ــده اند ت ش

ــود ــف ش ــد متوق ــرایطی تولی ش

مدیر عامل فوالد مبارکه:

دستاوردهای فوالد مبارکه برای جهان اسالم امیدبخش است

ذوب آهــن اصفهــان بــرای ششــمین ســال  کیمیای وطن
ــوق  ــت حق ــوالدی در رعای ــرکت ف ــن ش ــوان برتری ــه عن ــی ب پیاپ
ــس  ــار تندی ــن ب ــرای دومی ــد و ب ــناخته ش ــدگان ش مصرف کنن
طالیــی و لــوح ســپاس مربوطــه را در هجدهمیــن همایــش روز 

ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان کسب کرد.
در ایــن آییــن رحمانــی، وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت، تندیــس 
طالیــی و لــوح ســپاس حمایــت از حقــوق مصرف کننــدگان را بــه 
نعمــت هللا محســنی، معــاون بازرگانــی ذوب آهــن اصفهــان، اهــدا 

کــرد.
آییــن گرامیداشــت روز ملــی حمایــت از حقــوق مصــرف کننــدگان 
ــوزه  ــئوالن ح ــارت، مس ــدن و تج ــت، مع ــر صنع ــور وزی ــا حض ب
ــف 15  ــازمان های مختل ــع و س ــران صنای ــور و مدی ــت کش صنع

اردیبهشــت ماه در ســالن کنفرانــس نمایشــگاه بین المللــی تهــران 
برگــزار شــد.

ذوب آهــن اصفهــان امســال بــرای ششــمین ســال پیاپــی، برترین 
شــرکت فــوالدی در رعایــت حقــوق مصرف کننــده شــناخته شــد و 
بــرای دومیــن بــار تندیــس طالیــی رعایــت حقــوق مصرف کننــده 

را از آن خــود کــرد.
از  حمایــت  ســازمان  و کارشناســی  دقیــق  بررســی های  در 
مصرف کننــدگان طــی ســال گذشــته و براســاس معیارهایــی 
همچــون رضایــت مشــتریان، وجــود رویکردهــای نظام منــد بــرای 
ــت،  ــتانداردهای کیفی ــتن اس ــتریان، داش ــکایات مش ــی ش بررس
شــفافیت در قیمت گــذاری محصــوالت و ...، ایــن شــرکت بــرای 
دومیــن بــار مفتخــر بــه کســب تندیــس طالیی و لــوح تقدیر شــد.

ــی  ــکر و ماکارون ــود ش ــود و کمب ــردم از نب ــه م ــی ک در حال
ــا رد  ــاق اصنــاف اصفهــان ب ــد، رئیــس ات ــازار گالیــه دارن در ب
ایــن موضــوع، معتقــد اســت بــازار اصفهــان در بحــث تأمیــن 
کاالهــای اساســی ویــژه مــاه رمضــان هیــچ مشــکل و 

ــدارد.  ــودی ن کمب
رســول جهانگیــری دربــاره کمبــود ماکارونــی در بــازار گفــت: 
بعضــی صنایــع تولیدکننــده ماکارونــی در رابطــه با تأمیــن آرد 
مــورد نیــاز خــود بــا توجــه بــه ثبــت در ســامانه دچــار چالــش 
ــن  ــهمیه آرد ای ــاص س ــا اختص ــاط ب ــه در ارتب ــده اند؛ البت ش

واحدهــا اکنــون هیــچ مشــکلی وجــود نــدارد. 
رئیــس اتــاق اصنــاف اصفهــان همچنیــن بــا ابــراز بی اطالعــی 
فروشــگاه های  و  بــازار  در  ماکارونــی  و کمبــود  نبــود  از 

ــن  ــرد: ای ــار ک ــا اظه ــت قیمت ه ــذف اتیک ــره ای و ح زنجی
موضــوع را بعیــد می دانــم و شــاید مــوردی و لحظه ای باشــد. 
وی دربــاره کمبــود و نبــود شــکر در بــازار اظهــار کــرد: توزیــع 
شــکر در واحدهــای صنفــی انجــام می شــود و مشــکلی در 
تأمیــن و توزیــع شــکر نداریــم؛ همچنیــن ســایر اقــالم مــورد 
ــازار انجــام  شــده  ــاز مــاه رمضــان رصــد و ذخیره ســازی ب نی

اســت.
جهانگیــری دربــاره قیمت گــذاری آش و حلیــم در مــاه 
رمضــان اظهــار کــرد: قیمــت آش و حلیــم براســاس 
ــف مشــمول  ــن صن ــن می شــود و ای عرضــه و تقاضــا تعیی
ــت ارشــادی  ــه قیم ــاز ب ــر نی ــا اگ ــذاری نیســت؛ ام قیمت گ

باشــد، به طــور قطــع نرخ هایــی اعــالم می شــود.

کسب تندیس طالیی رعایت حقوق مصرف کنندگان 
توسط ذوب آهن اصفهان

رئیس اتاق اصناف اصفهان:

از کمبود ماکارونی در بازار بی اطالعم

معــاون ورزشــی تفریحی ســازمان  کیمیای وطن
فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری اصفهــان از 
افزایــش دو برابــری رشــته های مســابقات جــام 
مــوالی عرشــیان و بانــوی قدســیان در رمضــان ۹8 خبر 

داد.
ــابقات  ــزاری مس ــالم برگ ــا اع ــان ب ــب هللا ناظری حبی
ورزشــی جــام مــوالی عرشــیان و بانــوی قدســیان در 
ــته  ــال گذش ــت: س ــار داش ــان اظه ــارک رمض ــاه مب م
مســابقات ورزشــی مــوالی عرشــیان و بانــوی قدســیان 
در 18 رشــته برگــزار شــد کــه بــا تعاملــی کــه بــا اداره کل 
ورزش و جوانــان اســتان اصفهــان، هیئت هــای ورزشــی 
اســتان و دیگــر نهادهــا داشــتیم، ایــن مســابقات 
از ســوی شــرکت کنندگان و  بــا اســتقبال خوبــی 

ــد. ــه رو ش ــا روب خانواده ه
معــاون ورزشــی تفریحی ســازمان فرهنگــی، اجتماعــی 
ــا اشــاره بــه افزایــش  و ورزشــی شــهرداری اصفهــان ب
رشــته های مســابقات جــام مــوالی عرشــیان و بانــوی 
قدســیان در رمضان ۹8 ادامه داد: مســابقات امســال را 

بــا همــکاری نزدیــک بــه 30 هیئــت ورزشــی و در حدود 
35 رشــته برنامه ریــزی کرده ایــم کــه بــا رشــد دو 
برابــری نســبت بــه ســال گذشــته روبــه رو بــوده اســت.

ناظریــان گفــت: ایــن افزایــش رشــته ها جــز بــا 
ــه دســت  ــی ب ــی، تعامــل، همفکــری و هم افزای همدل
نمی آمــد و خوشــبختانه تمــام مســئوالن دســت اندرکار 
در ایــن امــر همــکاری خوبــی بــا مــا داشــتند؛ بنابرایــن 
امیــدوارم در مــاه مبــارک رمضــان، شــاهد اجــرای 

ــن مســابقات باشــیم. مناســب ای
ــوالی  ــام م ــی ج ــابقات ورزش ــرد: مس ــح ک او تصری
عرشــیان و بانــوی قدســیان در ســه رده ســنی نونهاالن، 
نوجوانــان و جوانــان ویــژه آقایــان و بانــوان از شــب اول 
ــام  ــز ای ــه ج ــود و ب ــاز می ش ــان آغ ــارک رمض ــاه مب م
ســوگواری، تــا پایــان ایــن مــاه ادامــه دارد کــه در بعضی 
رشــته ها مســابقات در رده ســنی بزرگســاالن نیــز برگزار 

می شــود.
معــاون ورزشــی تفریحی ســازمان فرهنگــی، اجتماعــی 
ــرای  ــت: ب ــان داش ــان بی ــهرداری اصفه ــی ش و ورزش
نخســتین بــار 6 رشــته ورزشــی ویــژه جانبــازان و 
معلــوالن نیــز در ایــن مســابقات گنجانــده شــده اســت.

ناظریــان اظهــار داشــت: مســابقات بخــش بانــوان بــا 
عنــوان »جــام بانــوی قدســیان« در رشــته های والیبال، 
ــز،  ــرداری، تنیــس روی می ــون، وزنه ب ــدو، بدمینت تکوان
ــکواش،  ــان، اس ــا کم ــدازی ب ــه، تیران ــطرنج، کارات ش
دوچرخه ســواری مهارتــی و نمایشــی، دوومیدانــی، 
کونگ فــو، هندبــال، تیرانــدازی بــا تفنــگ، کبــدی، 
اســکیت ســرعت و اســکیت  هاکــی و فوتســال ویــژه 
ــان و رشــته های ورزشــی  دانشــجویان دانشــگاه اصفه

ویــژه جانبــازان و معلــوالن شــامل بســکتبال ســه نفره، 
والیبــال نشســته، تیرانــدازی بــا کمــان، تیرانــدازی بــا 
ــزار می شــود. ــز برگ ــس روی می ــا و تنی ــگ، بوچی تفن

او اضافــه کــرد: مســابقات بخــش مــردان نیــز بــا عنوان 
ــکتبال،  ــته های بس ــیان« در رش ــوالی عرش ــام م »ج
تکوانــدو، بدمینتــون، واترپلــو، جــودو، وزنه بــرداری، 
تنیــس روی میــز، شــطرنج، بازی هــای رایانــه ای، 
ــی  ــواری مهارت ــکواش، دوچرخه س ــو، اس ــه، ووش کارات
تفنــگ،  بــا  تیرانــدازی  دوومیدانــی،  نمایشــی،  و 
کشــتی، کونگ فــو، ورزش باســتانی، بوکــس، هندبــال، 
تیرانــدازی بــا تفنــگ، کبــدی، اســکیت ســرعت و 
اســکیت  هاکــی، مچ انــدازی، فوتبــال گل کوچــک، 
فوتســال ویــژه دانشــجویان دانشــگاه اصفهــان و 
رشــته های ورزشــی ویــژه جانبــازان و معلــوالن شــامل 
بســکتبال ســه نفــره، والیبــال نشســته، تیرانــدازی بــا 
کمــان، تیرانــدازی بــا تفنــگ، بوچیــا و تنیــس روی میز 

ــزار خواهــد شــد. برگ
معــاون ورزشــی تفریحی ســازمان فرهنگــی، اجتماعــی 
و ورزشــی شــهرداری اصفهــان تأکیــد کــرد: در برگــزاری 
ــی  ــیان، تمام ــوی قدس ــیان و بان ــوالی عرش ــام م ج

ــم. ــر گرفته ای ــلیقه ها را در نظ ــرها و س قش
مــا  اصلــی  رویکــرد  ناظریــان خاطرنشــان کــرد: 
همگانی کــردن ورزش، تحــرک، نشــاط، شــادابی و 
ســالمت اســت کــه عــالوه بــر رویکــرد مثبــت شــهردار 
ــاره  ــان درب ــهر اصفه ــالمی ش ــورای اس ــای ش و اعض
ایــن موضــوع، رئیــس ســازمان فرهنگــی، اجتماعــی و 
ورزشــی شــهرداری اصفهــان نیــز بــر ایــن امــر تأکیــد 

فــراوان دارد.

ــران  ــان و مدی ــع فرهنگی ــم در جم ــام معل ــن گرامیداشــت مق ــان در آیی شــهردار اصفه
شــهری اظهــار کــرد: معلــم هماننــد بــارش بارانــی اســت کــه بــر کویــر خشــک و تفتیــده 
ــت  ــت، هدای ــری اس ــوق بش ــن مخل ــه بهتری ــان را ک ــارد و انس ــری می ب ــه بش اندیش
می کنــد و بــه همیــن دلیــل اســت کــه او را ازجملــه کســانی می داننــد کــه شــغل انبیــا 

دارد.
قــدرت هللا نــوروزی بــا بیــان اینکــه معلمــی عشــق، ایثــار، فــداکاری و هدایتگــری اســت، 
افــزود: بنابرایــن احتــرام بــه معلــم، احتــرام بــه همــه چیــز اســت؛ زیــرا این معلم اســت 
کــه می توانــد جامعــه ای را نجــات دهــد و اگــر وجــود نداشــت، آموختنــی هــم در کار 

نبود.
شــهردار اصفهــان گفــت: امیــدوارم بــا حمایــت اعضــای شــورای اســالمی شــهر کــه در 
مصوبــه ای اقدامــات خوبــی بــرای حمایــت از آمــوزش و پــرورش و معلمــان اختصــاص 
داده انــد، بتوانیــم تعامــل بهتــری بــا آمــوزش و پرورش داشــته باشــیم و خدمــات بهتری 
ارائــه دهیــم. اگــر ایــن تعامــل میــان آمــوزش و پــرورش و شــهرداری وجــود داشــته 

باشــد، رضایتمنــدی مــردم حاصــل می شــود.
وی بــا بیــان اینکــه معلمــان می تواننــد در زیســت پذیری شــهر و بهبــود کیفیــت خدمات 
شــهر کمک هــای زیــادی انجــام دهنــد، اضافــه کــرد: بهترین یــاران بــرای بهبــود وضعیت 
شــهر معلمــان هســتند. زمانــی کــه شــهری بــا وجــود جمعیتــی بیــش از ۲ میلیــون نفر 
بــا مســاحتی بیــش از ۲0 هــزار هکتــار و بــا محیطــی بیــش از 45 میلیون مترمربــع برای 
تمیزکــردن و بــا 8 هــزار و ۲00 هــزار کیلومتــر خیابــان و 3 هــزار و 700 هکتــار فضای ســبز 

بخواهــد محیطــی بــرای زندگــی ســالم شــود، بایــد همه کمــک کنند.
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شهردار اصفهان:

احترام به معلم، احترام به همه چیز است


