
در آییــن نکوداشــت روز ملــی روابــط عمومــی، نشــان ســتاره طالیــی ششــمین جشــنواره  کیمیای وطن
ستارگان روابط عمومی ایران به روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اختصاص یافت. 

ــی و  ــی دولت ــای اجرای ــتگاه ها و نهاده ــی دس ــط عموم ــران رواب ــور مدی ــا حض ــه ب ــنواره ک ــن جش در ای
خصوصــی، کارشناســان روابــط عمومــی و اســتادان دانشــگاهی برگــزار شــد، دبیــر جشــنواره بــا اشــاره بــه 
تــالش بــرای رشــد و تعالــی و ارتقــای جایــگاه روابــط عمومــی در ایــران گفت: روابــط عمومی نوعــی دانش 
و مهــارت اســت و اســتفاده از ظرفیت هــای نامحــدود آن به منظــور تعالــی و ســرآمدی بیشــتر ســازمان ها 

و کمــک بــه مدیریــت ارشــد آن هــا انجــام می شــود. 
ــرای  ــی اســت ب ــن دســت، فرصت ــزاری جشــنواره هایی از ای ــت برگ ــزود: درحقیق هوشــمند ســفیدی اف
هم اندیشــی و تبادل نظــر؛ زیــرا معتقدیــم روابــط عمومــی گفت وگــوی مســالمت آمیز را ترویــج می کنــد. 
فلســفه روابــط عمومــی خدمــت بــه مــردم اســت و تــوان گفت وگــوی مســالمت آمیز بــا مــردم از قــدرت 
روابــط عمومــی ناشــی می شــود. امــروز ارزش هــای اخالقــی، تکنیکــی و رویکــردی روابــط عمومــی نیــاز به 
همگانی شــدن در ســازمان و جامعــه دارد. مدیــر روابــط عمومــی فــوالد مبارکــه ایــن نشــان را بــه روان پــاک 
شــهید محســن خزایــی، مدیــر اســبق روابــط عمومــی ایــن شــرکت و نخســتین خبرنــگار شــهید مدافــع 

حــرم، تقدیــم کــرد.

رئیــس کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس شــورای اســالمی بــا اشــاره بــه اینکــه اگــر بخواهیــم از 
ــا  ــار داشــت: ب ــم، اظه ــرار دهی ــد اشــتغال زایی را در اولویــت ق ــم، بای پــس مشــکالت اقتصــادی برآیی
ــر حمایــت  وجــود ایــن رویکــرد از ســوی فــوالد مبارکــه و اراده مســئوالن شهرســتان مبارکــه مبنــی ب
 از صنعــت، مــا مطمئنــا بــه نتایــج بهتــری درزمینــه تعامــل مســتحکم تر منطقــه و صنعــت خواهیــم 

رسید. 
عزیــز اکبریــان افــزود: صنعــت فــوالد شــاهرگ حیاتــی اقتصــاد کشــور بــه شــمار مــی رود و یکــی از 

ــد اســت.  ــق تولی ــی و رون ــد مل ــه ســمت تولی ــن ب ــرای اشــتغال زایی و رفت ــه ب ــای محرک نیروه
ایــن نماینــده مــردم در مجلــس شــورای اســالمی اضافــه کــرد: صنعت فــوالد، فرصتــی بــرای خوداتکایی 

و رســیدن بــه رشــد و تعالــی در شــرایط حاضــر اســت و بایــد از ایــن صنعــت مــادر حمایت شــود. 
وی افــزود: تجهیــزات تولیدکننــدگان درزمینــه صنایــع نیازمنــد به روزرســانی اســت و بــا توجــه بــه پویایی 

صنایــع بــزرگ در کشــور بایــد بــا دیدگاهــی درســت بــه ایــن مقولــه توجــه ویــژه شــود. 
اکبریــان در پایــان از خودبــاوری و همــت کارکنــان و تولیدکننــدگان فــوالد کشــور تقدیــر کــرد و گفــت: 
اگــر تولیــدات صنایــع فــوالد را در داخــل نداشــتیم، بــه کشــورهای دیگــر محتــاج بودیــم و بســیاری از 

ــم. ــن می کردی ــد از خــارج تأمی نیازهایمــان را بای

اصفهان
یکشنبه 29 اردیبهشت ماه 1398

سال پنجم
شماره  986 

روزنامه صبح ایران

3

اخبار کوتاه
 فرهنگسرای تخصصی رسانه  

به مناسبت روز جهانی ارتباطات برگزار می کند:
نمایشگاه 

»فضای بدون توقف« 
در اتاق بازرگانی اصفهان

عمومــی  روابــط  از  نقــل  بــه  کیمیای وطن
فرهنگســرای  رســانه،  تخصصــی  فرهنگســرای 
تخصصــی رســانه بــا همــکاری مرکــز آسیب شناســی 
و ســالمت فضــای تولیــد و تبــادل اطالعــات اســتان 
اصفهــان و معاونــت فضــای مجــازی ســازمان صدا و 
ــی  ــبت روز جهان ــه مناس ــان ب ــز اصفه ــیمای مرک س
ارتباطــات در حاشــیه جشــنواره فرهنگــی روابــط 
عمومــی اســتان در محــل اتــاق بازرگانــی نمایشــگاه 
»فضــای بــدون توقــف« را فــردا 29 اردیبهشــت ماه از 

ساعت 17 تا 20 برگزار می کند. 

ــی  ــرای تخصص ــر فرهنگس ــفیعی، مدی ــه ش فاطم
رســانه، در ایــن زمینــه می گویــد: در ایــن نمایشــگاه 
30 قــاب بــا طرح هــای گرافیکــی بــا مضمــون 
راه هــای  و  پیام رســان ها  اجتماعــی،  شــبکه های 

ارتباطــی نویــن نمایــش داده می شــود.
شــفیعی می افزایــد: اینکــه بدانیــم کــدام خبــر 
رســانه ها معتبــر و کــدام نامعتبــر اســت، یعنــی 
توانایــی تشــخیص راســتی و درســتی اخبــار و دیگــر 
ــر  ــه گســترش تأثی ــا توجــه ب پیام هــای رســانه ای ب
دنیــای مجــازی بــر دنیــای واقعــی در اولویــت اســت. 
ســازمان جهانــی یونســکو نیــز یکــی از شــاخصه های 
باســوادی در دنیــای امــروز را داشــتن ســواد رســانه ای 

می دانــد. 
ایــن  جنبــی  برنامه هــای  می دهــد:  ادامــه  وی 
نمایشــگاه، برگــزاری میزگردهای رســانه ای بــه صورت 
ــا موضــوع  ــی ب ــه گزارش های فــردی و گروهــی و تهی
پیام رســان های مــدرن، فرصت هــا و آســیب های 

دنیــای مجــازی اســت.
عالقه منــدان بــرای کســب اطالعــات بیشــتر از 
ایــن برنامــه می تواننــد بــا فرهنگســرای رســانه 

بگیرنــد. تمــاس   35544096

بازدید شهردار نجف آباد از 
محور تفریحی گردشگری بیشه

نجف آبــادی،  منتظــری  مســعود  کیمیای وطن
شــهردار نجف آبــاد، از تعریــض ادامــه خیابان شــهدا و 
روند بهســازی و زیباســازی محور تفریحی گردشگری 

بیشه نجف آباد بازدید میدانی به عمل آورد.

ــات،  ــای آب، قن ــارکتی جوی ه ــروژه مش ــن پ در ای
پنــگ خانــه و دیگــر ویژگی هــای موجــود بــه صــورت 
ــان  ــد و همزم ــد ش ــت خواهن ــظ و تقوی ــل حف کام
ــا انجــام اقداماتــی همچــون بهســازی مســیرهای  ب
ایجــاد مســیر ویــژه  تأمیــن روشــنایی،  تــردد، 
دوچرخه ســواری، اضافه کــردن وســایل ورزشــی و 
اســباب بازی در کنــار مســیر پیــاده روی، نصــب المــان 
ــرای  ــری ب ــات تفریحــی، شــرایط بهت ــر امکان و دیگ

ــد شــد. ــم خواه اســتفاده شــهروندان فراه

هوشمندسازی باجه های شارژ 
کارت بلیت در شاهین شهر

شاهین شهربهجت بیرانوند
B.Biranvand@eskimia.ir

ســعید اکرم خانــی، رئیــس ســازمان مدیریــت حمل 
و نقــل شــهرداری شاهین شــهر، در مصاحبــه بــا واحد 
ــای  ــز باجه ه ــه تجهی ــاره ب ــا اش ــهرداری ب ــر ش خب
فــروش و شــارژکارت بلیــت در شاهین شــهر گفــت: 
ــن  ــی، ای ــهروندان گرام ــال ش ــاه ح ــور رف ــه منظ ب
ــه مجهزکــردن باجه هــای فــروش  ســازمان اقــدام ب
شــارژکارت بلیــت در پایانه حافظ، ایســتگاه هوشــمند 
ــرده  ــان ک ــت اصفه ــه بابلدش ــرازی و پایان ــهید خ ش

اســت. 

وی در ادامــه افــزود: شــهروندان می تواننــد کارت 
شــارژ بلیــت را بــه وســیله یکــی از کارت هــای عضــو 

شــتاب خریــد یــا شــارژ کننــد. 
ــا  ــک ب ــده نزدی ــرد: در آین ــی خاطرنشــان ک اکرم خان
نصــب باجه هــای شــارژ هوشــمند و کارت شــهروندی 
تحولــی در نحــوه شــارژ خدمات رســانی به شــهروندان 

ــرد. صــورت می پذی
ســعید اکــرم خانــی رئیــس ســازمان مدیریت حمل 
ونقــل شــهرداری شــاهین شــهر افــزود: بــا توجــه بــه 
وقــوع ســیل اخیــر در برخــی از اســتان هــای کشــور 
کارکنــان تالشــگر و نــوع دوســت ســازمان یــک روز از 
حقــوق خــود را بــه هموطنــان عزیــز ســیل زده هدیــه 
نمودنــد.وی در ادامــه اظهــار داشــت: مبالــغ حاصلــه 
بــه حســاب اتحادیــه هــای اتوبوســرانی و تاکســیرانی 
ــرای یکپارچــه ســازی و توزیــع در بیــن هموطنــان  ب

ســیل زده واریــز گردیــد.

نشان ستاره طالیی جشنواره ستارگان روابط عمومی ایران 
به فوالد مبارکه رسید

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی:

فوالدمبارکه تبلور رونق تولید و اقتصاد مقاومتی است

اخبار کوتاه
بررسی علل اعتیاد 

در رویداد »سینما جامعه«
اولین نشســت تحلیــل اجتماعــی و اکران  کیمیای وطن
فیلــم بــا عنــوان »ســینما جامعه« بــا اکــران فیلــم »متری 
شــیش و نیــم« بــا حضــور محمــد ســجادزاده، مدیــر مرکــز 
تخصصــی خانــواده، و غالمرضــا نیک راهــان، مشــاور برتــر در 
ــواده، و جمعــی از عالقه منــدان صبــح جمعــه 27  حــوزه خان

اردیبهشت ماه در سینما فلسطین برگزار شد.

در ابتــدای ایــن نشســت، ســجادزاده بــه شــکل گیری 
زمینه هــای اعتیــاد در کانــون خانــواده اشــاره کــرد و گفــت: دو 
موضــوع روان شــناختی در شــکل گیری زمینه هــای اعتیــاد در 

کانــون خانــواده تأثیرگــذار خواهنــد بــود.
وی ادامــه داد: نــوع تعامــل والدیــن بــا فرزنــدان در محیــط 
خانــواده و همچنیــن نــوع شــخصیت و نحــوه زندگــی 
ــه در  ــتند ک ــی هس ــواده از موضوعات ــای خان ــی اعض اجتماع
روی آوردن فرزنــدان بــه معضــل اعتیــاد تأثیرگــذار خواهند بود.

ــل روی آوردن  ــان از عل ــز نیک راه ــت نی ــن نشس ــه ای در ادام
افــراد به ویــژه جوانــان بــه مصــرف مــواد مخــدر ســخن گفــت. 
ــواره  ــد: هم ــادآور ش ــواده ی ــاور خان ــناس و مش ــن کارش ای
شــکل گیری و مدیریــت هیجان هــای مثبــت در محیــط 
ــی  ــا جای ــد ت ــری می کن ــونت جلوگی ــروز خش ــواده از ب خان
کــه می تــوان گفــت در خانواده هایــی کــه میــزان بــروز 
ــال  ــت، احتم ــتر اس ــراد در آن بیش ــت اف ــای مثب هیجان ه
روی آوردن اعضــا به ویــژه فرزنــدان بــه اعتیــاد کمتــر خواهــد 

ــود. ب
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه همــواره ارائــه راهکارهــای آموزشــی 
پیشــگیرانه در موضــوع اعتیــاد از درمــان ایــن معضل آســان تر 
و کم هزینه تــر خواهــد بــود، گفــت: در آمــوزش و پیشــگیری 
از اعتیــاد اتفاقــات بهتــری رقــم خواهــد خــورد تــا جایــی کــه 
بــا یــک برنامــه آموزشــی مناســب، بهنــگام و زمان بندی شــده 
ــد  ــا ح ــی را ت ــل اجتماع ــن معض ــیوع ای ــار ش ــوان آم می ت

زیــادی پاییــن آورد.

تجلیل استاندار اصفهان از 
اقدامات اداره کل اوقاف استان برای 

خدمات رسانی به مسافران نوروزی
ــه  ــور خیری ــاف و ام ــخنگوی اداره کل اوق س کیمیای وطن
ــب ســتاد  ــان در قال ــان گفــت: اســتاندار اصفه اســتان اصفه
اجرایــی خدمــات ســفر اســتان از اقدامــات اداره کل اوقــاف و 
ــران و  ــه زائ ــات ب ــه خدم ــرای ارائ ــتان ب ــه اس ــور خیری ام
مســافران نــوروزی در قالــب طــرح آرامــش بهــاری تقدیــر و 

تجلیل کرد.
ــه  ــور خیری ــاف و ام ــی اداره کل اوق ــط عموم ــل از رواب ــه نق ب
ــار داشــت: در جلســه  ــان، ایمــان خواجــه اظه اســتان اصفه
ــه  ــه ب ــان ک ــتان اصفه ــفر اس ــات س ــی خدم ــتاد اجرای س
ــور  ــاف و ام ــر کل اوق ــد، از مدی ــزار ش ــتاندار برگ ــت اس ریاس
خیریــه اســتان بــه دلیــل ارائه خدمــات به زائــران و مســافران 
نــوروزی در قالــب طــرح آرامــش بهــاری تقدیر و تجلیل شــد.

وی در ادامــه افــزود: در ایــن لــوح تقدیــر کــه توســط دکتــر 
رضایــی اســتاندار و بــه عنــوان رئیــس ســتاد اجرایــی خدمات 
ســفر اســتان امضــا شــده اســت، از دســتاوردهای بی نظیــری 
ــی  ــدار در حــوزه داخل ــه در عرصــه توســعه گردشــگری پای ک
ــر نشســته و  ــه ثم ــه ب ــور خیری ــاف و ام توســط اداره کل اوق
ــه  ــگران ارائ ــه گردش ــه ب ــته ای ک ــات شایس ــن خدم همچنی

شــده، تقدیــر و تجلیــل شــده اســت.

 راننده خودروی پورشه خبرساز 
آقازاده نبود

رئیــس پلیــس راهــور شهرســتان اصفهــان گفــت: خــودروی 
پورشــه خبرســاز اصفهانــی کــه تصاویــر تصــادف آن در 
شــبکه های اجتماعــی دســت بــه دســت می شــود، ارتباطــی 
ــده آن »آقــازاده«  ــه هیــچ یــک از مســئوالن نداشــته و رانن ب

ــوده اســت.  نب

ــازی  ــبکه های مج ــادف در ش ــک تص ــری از ی ــروز تصاوی دی
ــه دســت شــد کــه نشــان مــی داد یــک خــودروی  دســت ب
پورشــه بــا برخــورد بــا چنــد خــودروی دیگــر، موجــب بــروز 

خســارت شــده اســت. 
ــودروی  ــت: »دو خ ــده اس ــادف آم ــن تص ــات ای در توضیح
پورشــه در خیابــان کارگــر اصفهــان کــورس گذاشــته بودنــد کــه 
یکــی از ایــن دو خــودرو بــه دلیل ســرعت زیــاد، کنترل خــود را 
از دســت می دهــد و بــا خودروهــای دیگــر برخــورد می کنــد.« 
بنــا بــر اطالعــات غیررســمی، ایــن تصــادف موجــب مــرگ 
ــا را  ــن ادع ــازی ای ــبکه های مج ــود. در ش ــر می ش ــک نف ی
طــرح کرده انــد کــه خــودرو متعلــق بــه یکــی از مســئوالن و 

ــوده اســت.  راننــده نیــز فرزنــد وی ب
ابوالقاســم چلمقانــی ایــن اظهــارات را تکذیــب کــرد و گفــت: 
ایــن خــودرو بــه هیچ یــک از مســئوالن ارتباطــی نــدارد. راننــده 
شناســایی، امــا متــواری شــده و »آقــازاده« نیــز نبــوده اســت. 
وی افــزود: بــه دلیــل اهمیــت خبــر، اطالعات تکمیلی توســط 
ــان  ــز اطالع رســانی پلیــس اصفه ــت اجتماعــی و مرک معاون

منتشــر خواهد شــد.

زهرا نصیریگروه اصفهان
Z.Nasiri@eskimia.ir

سرپرســت دانشــگاه جامــع علمی کاربردی اســتان 
اصفهــان گفــت: تمــام مجموعه هــای دارای محیــط 
کســب و کار فعــال می تواننــد درخواســت فعالیــت 

مرکز دانشــگاهی داشــته باشــند.
ــان  ــا بی ــگاران ب ــع خبرن ــری در جم ــدی قیص  مه
اینکــه ســن ورود بــه دانشــگاه های علمی کاربــردی 
تغییــر کــرده اســت، گفــت: پیــش از ایــن رســالت 
دانشــگاه بیشــتر جــذب دانشــجویان شــاغل بــود؛ 
امــا در ســال گذشــته حــدود 70درصــد ورودی هــا 
و  دبیرســتان  از  تــازه  و  داشــتند  ســن کمــی 
هنرســتان فارغ التحصیــل شــده بودنــد. 40درصــد 
ــردی در  ــع علمی کارب ــگاه جام ــجویان دانش دانش

ــاغل اند. ــود ش ــی خ ــته تخصص رش
وی بــا اشــاره بــه اینکــه پیش بینــی می شــود 
ــوان  ــدگان ج ــداد پذیرش ش ــاری تع ــال ج در س
دانشــگاه علمی کاربــردی بــه 85 یــا 90درصــد 
برســد و تعــداد دانشــجویان شــاغل کاهــش 
ــگاه  ــجویان دانش ــس دانش ــه داد: جن ــد، ادام یاب
بــه  عالقه منــد  افــراد  نــوع  از  علمی کاربــردی 
رشــته های خــاص اســت کــه ســریع جــذب بــازار 
کار می شــوند. توانایــی افــراد در عمــل اســت و 
ــاز  ــم، ب هرچــه بیشــتر رشــته ها را گســترش دهی

هــم عالقه منــد وجــود دارد.
وی از اعطــای مراکــز دانشــگاهی جدیــد بــه تمــام 
مجموعه هــای کســب و کار فعــال خبــر داد و 
گفــت: تمــام مجموعه هــای دارای محیــط کســب 
و کار فعــال می تواننــد درخواســت فعالیــت مرکــز 

بنگاه هــای  از  و  باشــند  داشــته  دانشــگاهی 
حمایــت  دانشــگاه  ایجــاد  بــرای  خصوصــی 

می کنیــم.
 برگزاری دو رویداد شتاب در حوزه سنگ 

و نمک
وی از برگــزاری دو رویــداد شــتاب در دانشــگاه خبر 
داد و گفــت: یــک رویــداد در حــوزه نمــک در واحــد 
آران و بیــدگل و رویــداد شــتاب در حــوزه ســنگ در 

تیــران برگــزار خواهــد شــد.
ــن  ــل ای ــط بین المل ــرد حــوزه رواب قیصــری عملک
دانشــگاه را چنیــن تشــریح کــرد: تفاهم نامــه 
همــکاری بــا اداره مهاجــران برای آمــوزش مهاجران 
کشــورهای همســایه ازجملــه افغان و عــراق منعقد 
ــزاری دوره  ــا برگ ــم ب ــر داری ــت و در نظ ــده اس ش
پودمــان تــک درس و بیــن دروس ایــن تفاهم نامــه 
را اجــرا کنیــم. همچنیــن تفاهم نامــه همــکاری بــا 
ــان در حــال اجراســت. یکــی از دانشــگاه های آلم

وی از چــاپ 12 جلــد کتــاب مهارتــی از ســوی 
ــوزه  ــت: در ح ــر داد و گف ــگاه خب ــارات دانش انتش
فرهنــگ بــه منظــور ایجــاد نشــاط و پویایــی 
در  را  توانایــی  و  مهارت محــوری  دانشــجویان، 

دســتورکار قــرار داده ایــم.
 مراکز نوآوری در دانشگاه علمی کاربردی

ــه دارای ده  ــره ک ــان خب ــرد: از مدرس ــار ک وی اظه
ــود  ــر خ ــوزه مدنظ ــس در ح ــابقه تدری ــال س س
هســتند، دعــوت بــه همــکاری داریــم. رشــته هایی 
ــرار  ــت ق ــد، در اولوی ــه مقطــع دانشــگاهی ندارن ک
ــال  ــگاه در ح ــدرس دانش ــزار و 400 م ــد. 2 ه دارن
ــه از  ــن برنام ــه ای ــتند ک ــی هس ــش و ارزیاب پای

طریــق خوداظهــاری و مصاحبــه انجــام می شــود. 
در فراخــوان نهــم جــذب مــدرس نیــز 240 مــدرس 
ــد  ــاری می توانن ــاه ج ــه از مهرم ــدند ک ــد ش تأیی

ــد. تدریــس کنن
 سرپرســت دانشــگاه جامــع علمی کاربردی اســتان 
اصفهــان بــا اشــاره به تأســیس مرکز نــوآوری در هر 
واحــد دانشــگاهی گفــت: سیاســت جدیــد، ایجــاد 
ــوآوری در تمــام مراکــز دانشــگاهی اســت  مرکــز ن
کــه تاکنــون دو واحــد آموزشــی در اســتان اصفهــان 
موفــق بــه تأســیس مرکــز نــوآوری شــده اند. 
در ایــن راســتا نخســتین مرکــز »آتش نشــانی 
ــت  ــاده فعالی ــان آم ــی« در کاش ــات ایمن و خدم
اســت و امیدواریــم در مهــر امســال دانشــجو 
ــرد. همچنیــن مرکــز »چــاپ و بســته بندی«  بپذی
نیــز آمــاده فعالیــت اســت. مرکــز تخصصــی جدید 
ــز در  ــاد نی »کاشی ســازی و ســرامیک« در نجف آب

حــال احــداث اســت.
 راه اندازی سه مرکز رشد خوشه فناوری 

در اصفهان
دانشــگاه  برنامه هــای  بــه  اشــاره  بــا  وی 
علمی کاربــردی در حــوزه پژوهــش و فنــاوری 
گفــت: در اصفهــان ســه مرکــز رشــد خوشــه 
ــع  ــنگ و صنای ــز س ــامل مرک ــال ش ــاوری فع فن
ــران، مرکــز گــز و شــیرینی و شــکالت  وابســته تی
ــته  ــع وابس ــی و صنای ــوازم خانگ ــز ل ــکه و مرک س

فعال انــد. انتخــاب 
قیصــری اجــرای نظــام آمــوزش بــاز و مشــارکتی 
ــای  ــی از برنامه ه ــز ســنگ را یک ــت مرک ــا حمای ب
پیــش روی مرکــز در حــوزه آمــوزش بیــن ســطوح 

ــن طــرح  ــت: در ای ــرد و گف ــی ک و مقطــع دار معرف
ــوزش  ــه شــرکت ســنگ آم ــا هزین دانشــجویان ب
می بیننــد و مشــغول بــه کار می شــوند و در صــورت 
طی شــدن مراحــل در همــان مرکــز نیــز اســتخدام 

خواهنــد شــد.
 همایش معرفی نظام آموزش های 

مهارتی در خردادماه
سرپرســت دانشــگاه جامــع علمی کاربردی اســتان 
اصفهــان از بازنگــری برنامه هــای درســی دانشــگاه 
در  افــزود:  و  داد  خبــر  علمی کاربــردی  جامــع 
راســتای کیفیــت آمــوزش، از 850 برنامــه درســی 
دانشــگاه، تعــداد 200 برنامــه بازنگــری انجام شــده 
کــه در اصفهــان بازنگــری 7 برنامــه درســی تکمیل 
شــده و 10 برنامــه درســی دیگــر در حــال بازنگــری 

اســت.

از  حمایــت  راســتای  در  داد:  ادامــه  قیصــری 
آموزش هــای مهارتــی و ایجــاد هماهنگــی بــا نظــام 
ــا  ــش مشــترک ب ــک همای ــرورش ی ــوزش و پ آم
ــی«  ــای مهارت ــام آموزش ه ــی نظ ــوان »معرف عن
ــردی و  ــع علمی کارب ــگاه جام ــکاری دانش ــا هم ب
آمــوزش و پــرورش در 11 خردادمــاه برگــزار خواهــد 

شــد.
ــطح  ــش در دو س ــن همای ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب
مدیــران و کارشناســی برگــزار می شــود، گفــت: 
هــدف همایــش، ایجــاد هم افزایــی در رشــته های 
مهارتــی و ارائــه مشــاوره و آمــوزش بــه دانشــجویان 
اســت. بــا ایــن هــدف قصــد داریم بــه دانشــجویان 
کمــک کنیــم تــا بــا دانــش و آگاهــی رشــته مــورد 
عالقــه خــود را انتخــاب کننــد کــه در ارتقــای کیفیت 

مؤثــر اســت.

سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی استان اصفهان:

دانشجویان علمی کاربردی به دنبال کسب مهارت اند

ــن  ــه ای ــاز جمع ــای نم ــش از خطبه ه ــخنران پی س
هفتــه شهرســتان لنجــان، منصــور یــزدی زاده، مدیــر 

عامــل ذوب آهــن اصفهــان، بــود.
ــت: ســال  ــدای ســخنان خــود گف ــزدی زاده در ابت ی
گذشــته بــه دلیــل تحریم هــای ظالمانــه اســتکبار، 
را  بســیاری  ســختی های  اصفهــان  ذوب آهــن 
متحمــل شــد؛ امــا بــا همدلــی و هم افزایــی کارکنــان 
خویــش کــه تعــداد 5800 نفــر از ایــن شــاغالن بومی 
شهرســتان لنجــان هســتند، توانســت گام هــای 
بســیار خوبــی را در مســیر تولیــد بــردارد کــه ازجملــه 
ــتراتژیک  ــول اس ــد محص ــه تولی ــوان ب ــا می ت آن ه
ــه ارزآوری  ــرد ک ــاره ک ــون اش ــوع گوناگ ــا تن ــل ب ری
بســیار خوبــی بــرای کشــور دارد. در تنــوع محصــول 
ــه تولیــد ریــل مــورد نیــاز متــروی  ریــل می تــوان ب

ــه نیــز اشــاره کــرد. اصفهــان در ایــن کارخان

مدیــر عامــل شــرکت بــا اشــاره بــه اینکــه ســال های 
ــت  ــا اولوی ــری ب ــم رهب ــام معظ ــط مق ــر توس اخی
مباحــث اقتصــادی نام گــذاری شــده اســت، ادامــه 
داد: کارکنــان ذوب آهــن بــا همدلــی و تــالش 
می ایســتند.  تحریم هــا  مقابــل  خســتگی ناپذیر 
ذوب آهــن اصفهــان بــا تمــام قــوا عمــل بــه منویــات 
مقــام معظــم رهبــری در بحــث اقتصــاد مقاومتــی 
ــرار داده  ــش در دســتورکار ق ــش از پی ــد را بی و تولی

اســت.
ایــن مقــام مســئول اضافــه کــرد: ســال جدیــد کــه 
ــق  ــوان »رون ــا عن ــالب ب ــم انق ــر معظ از ســوی رهب
تولیــد« نام گــذاری شــده، نیازمنــد تــالش دوچنــدان 
ــا  ــت ت ــون اس ــئولیت های گوناگ ــا در مس ــه م هم
بتوانیــم اقتصــاد کشــور را شــکوفا کنیــم و وابســتگی 
بــه نفــت را کاهــش دهیــم؛ ایــن مهــم قطعــا 

ــد  ــالب خواه ــمنان انق ــرای دش ــی ب ــه محکم  ضرب
بود.

یــزدی زاده بــا اشــاره بــه اینکــه ذوب آهــن اصفهــان 
ــه روش کوره بلنــد اســت،  تنهــا تولیدکننــده فــوالد ب
بیــان کــرد: ســال گذشــته تولیــد 2 میلیــون و 
410 هــزار تــن محصــول در ذوب آهــن بــه ثمــر 
ــن  ــم ای ــالش داری ــد ت ــال جدی ــت و در س نشس
ظرفیــت بــه 3 میلیــون و 50 هــزار تــن چــدن برســد 
ــر آن  ــه ب ــری را ک ــم رهب ــام معظ ــات مق ــا منوی ت
ــه نتیجــه برســانیم. طبیعتــا بــرای  ــد، ب تأکیــد دارن
ــم و  ــاز داری ــه نی ــواد اولی ــه م ــزان ب ــن می ــد ای تولی
بــا تحریم هــای اســتکبار نیــز مواجــه هســتیم؛ 
 امــا تاکنــون رکوردهــای بســیار خوبــی را ثبــت 

کردیم.
یــزدی زاده در ادامــه بــه نیــروی انســانی شــاغل در 
ــرکت  ــن ش ــت: در ای ــرد و گف ــاره ک ــن اش ذوب آه
میزبــان حــدود 14 هــزار نفــر از پرســنل هســتیم و 
تمــام تــالش مــا بــر ایــن اســت کــه بتوانیم شــرایط 
ــرای ایــن تالشــگران محقــق  معیشــتی خوبــی را ب
کنیــم و ایــن مهــم نیازمنــد افزایــش ظرفیــت تولیــد 
اســت. ایــن شــرکت توانایــی تولیــد 4 میلیــون تــن 
چــدن را دارد، امــا امــروز بــه دلیــل مشــکل تأمیــن 
ــد  ــا حــدود 60درصــد از ظرفیــت تولی ــه ب مــواد اولی

می کنــد.
وی بــه تولیــد محصول H300 در این شــرکت اشــاره 
و خاطرنشــان کــرد: ایــن محصــول مهــم در صنعــت 
ســاختمان بــه منظــور اســتحکام و کاهــش هزینه ها 

کاربــرد زیــادی دارد و جایگزیــن تیــرورق اســت.

وی کــه از ســال 1373 خدمــت خــود را در ذوب 
آهــن اصفهــان آغــاز نمــود و در ُپســت های مختلــف 
ــث  ــت: مباح ــار داش ــت اظه ــوده اس ــت نم فعالی
زیســت محیطــی همــواره حــول محــور تولیــد 
ــوان  ــه عن ــت و ب ــان اس ــاط جه ــی نق ــوالد اقص ف
ــان  ــتان لنج ــطح شهرس ــز در س ــه نی ــک دغدغ ی
مطــرح اســت. در ایــن راســتا ذوب آهــن طــی 
ســال های گذشــته بالــغ بــر 400 میلیــارد تومــان در 
زمینــه پروژه هــای زیســت محیطــی ســرمایه گذاری 
کــرده اســت، امــا همچنــان جــای کار وجــود دارد. در 
خصــوص استشــمام بــوی کک در شهرســتان بعضــًا 
صحبت هایــی وجــود دارد کــه ایــن موضــوع مربــوط 
بــه بخــش کک ســازی شــرکت اســت. بــرای حــل 
ایــن مشــکل، اقدامــات اساســی آغاز شــد و باهمت 
و تــالش شــبانه روزی کارکنــان ســاخت درب هــای 
باتــری کک ســازی در کارخانــه محقــق شــد تــا ایــن 
دغدغــه آالیندگــی نیــز برطــرف شــود، زیرا شــاغلین 
و ســپس جامعــه در معــرض آالیندگــی هســتند و 
مطابــق بــا وظیفــه اخالقــی و انســانی در ایــن زمینــه 

برنامــه ریــزی نمودیــم.
مدیرعامــل ذوب آهــن در بخــش دیگری از ســخنان 
خــود بــه اقدامــات ایــن شــرکت در زمینــه کاهــش 
مصــرف آب پرداخــت و گفــت: دغدغه هایــی در 
ــه  ــت ک ــود داش ــور وج ــران آب در کش ــه بح زمین
بخشــی از آن بــا نــزوالت آســمانی در ســال جــاری 
برطــرف شــد، امــا این مهــم همچنان نیازمنــد برنامه 
ریــزی اســت. بدیــن منظــور ذوب آهــن نســبت بــه 
 خریــد پســاب شــهر های اطــراف اقــدام کــرد. 

خریــد پســاب ایمــان شــهر از چنــدی پیــش 
آغــاز شــده اســت کــه مراحــل جمــع آوری و 
انتقــال آن بــه شــرکت حــدود 500 میلیــارد تومــان 
ــدام  ــت اق ــه در دس ــن برنام ــاز دارد و ای ــه نی  هزین

است. 
 ارزش آفرینی در کنار اصل مشتری مداری 

همــواره مورد توجه قــرار دارد
یــزدی زاده تصریــح کــرد: ذوب آهــن اصفهــان در کنار 
تولیــد همــواره بــه مبحــث مســئولیت های اجتماعی 
توجــه ویــژه داشــته اســت؛ بنابرایــن تولیــدات خــود 
را در بخش هــای مختلــف مطابــق بــا آخریــن 
ــی و  ــای مل ــا در عرصه ه ــه روز دنی ــتانداردهای ب اس
بین المللــی عرضــه کــرده و ارزش آفرینــی را در کنــار 
ــرار  ــه ق ــورد توج ــواره م ــتری مداری هم ــل مش اص
داده اســت. در ایــن راســتا ایــن شــرکت موفــق شــد 
تندیــس طالیــی حمایــت از حقــوق مصرف کنندگان 

را در ســال جــاری دریافــت کنــد.
ــه  ــتن گواهینام ــا داش ــرکت ب ــن ش ــت: ای وی گف
cares قــادر اســت محصــوالت خــود ازجملــه 
ــد. ــادر کن ــی ص ــورهای اروپای ــه کش ــرد را ب میلگ

 رشد و توسعه همه جانبه صنعت و 
شهرستان با تالش و هم افزایی ذوب آهن و 

مردم شریف و فهیم لنجان
ــردم  ــن و م ــزود: ذوب آه ــرکت اف ــل ش ــر عام مدی
شــریف و فهیــم شهرســتان لنجــان همــواره در 
کنــار یکدیگــر قــرار دارنــد و بــا تــالش و هم افزایــی 
ــت و  ــه صنع ــعه همه جانب ــد و توس ــد رش می توانن

ــند. ــق بخش ــش تحق ــش از پی ــتان را بی شهرس

یم ها می ایستند کارکنان ذوب آهن با همدلی و تالش خستگی ناپذیر مقابل تحر

زهرا نصیریگروه اصفهان
Z.Nasiri@eskimia.ir  

مدیــر عامــل ســازمان آتش نشــانی و خدمــات ایمنــی 
شــهرداری اصفهــان بــا بیــان اینکــه بــه زودی چهــارراه پرویــن 
نام گــذاری  نــام چهــارراه آتش نشــانی  بــه  در اصفهــان 
ــته  ــرورش رش ــوزش و پ ــت: در دروس آم ــد، گف ــد ش خواه
بخــش  در  متوســطه  مقطــع  ســطح  در  آتش نشــانی 

کارودانــش بــرای عالقه منــدان اضافــه خواهــد شــد. 
محســن گالبــی دربــاره ســاختمان هایی کــه در ســطح شــهر 
فاقــد پایــان کار هســتند، گفــت: گاهــی ســاخت و ســازهایی 
انجــام و واحدهــای مســکونی بــدون دریافــت پایــان کار بــه 
خریــداران تحویــل داده می شــود؛ امــا مــردم قبــل از خریــد 
ســاختمان بایــد بــه ایــن موضــوع توجــه داشــته باشــند کــه 

ســاختمان مدنظــر حتمــا پایــان کار داشــته باشــد.
ــاره پیشــگیری و ایمنــی جــای  ــر اینکــه درب ــا تأکیــد ب وی ب
ــدارد، گفــت: اگــر تخفیفــی قائــل شــویم،  تخفیــف وجــود ن
امــکان اینکــه حادثــه بزرگــی اتفــاق افتــد، وجــود دارد؛ از ایــن 
ــث  ــه مباح ــهروندان درزمین ــه ش ــاوره ب ــه مش ــاده ارائ رو آم

ــتیم. ــاختمان ها هس ــق در س ــی و حری ایمن
آتش نشــانی  اولویت هــای ســازمان  بــه  اشــاره  بــا  وی 
در ســال 98 افــزود: آمــوزش و پژوهــش، واردکــردن 20 
دســتگاه خــودروی خریداری شــده بــه نــاوگان آتش نشــانی، 
ایســتگاه  دو  افتتــاح  جدیــد،  نیــروی   200 به کارگیــری 
ــا هشــت ایســتگاه  ــار ت ــی چه ــد آتش نشــانی، کلنگ زن جدی
آتش نشــانی، ارتقــای ســطح شــغلی نیروهــای آتش نشــان 

ــان آور. ــخت و زی ــاغل س ــون مش ــتفاده از قان ــا اس ب
 دودوتا چهارتای مدیر عامل آتش نشانی برای 

ایمنی بازار اصفهان

گالبــی بــا اشــاره بــه وضعیــت ایمنــی بــازار اصفهــان گفــت: 
ــای  ــردد خودروه ــکان ت ــم ام ــرض ک ــا ع ــان ب ــازار اصفه در ب
ــازار  ــر ســقف ب ــدارد؛ از ســوی دیگــر ب آتش نشــانی وجــود ن
ــرق وجــود دارد؛ در حالــی کــه کــف  انباشــتی از ســیم های ب

ــت.  ــده اس ــی ش ــرق پیش بین ــای ب ــازار داکت ه ب
وی بــا بیــان اینکــه در ســال 91 تعــداد دو هــزار کپســول اطفــا 
در ســطح بــازار اصفهــان توزیــع شــده اســت، تصریــح کــرد: 
ــت؛  ــده اس ــب ش ــت نص ــیرهای هیدران ــان ش ــازار اصفه در ب
ــازار  ــم  اگــر ســاماندهی ســیم های ســقف ب ــد بگوی ــا بای ام
ــد در اســرع وقــت  ــرق اســت، بای ــده اداره ب ــر عه ــان ب اصفه
طراحی هــا و جابه جایــی ســیم ها انجــام شــود و اگــر 
ــادر،  ــی ص ــم قضای ــد حک ــدارد، بای ــرق ن ــا اداره ب ــی ب ارتباط
ــرا  ــود؛ زی ــع ش ــکل رف ــع آوری و مش ــرق جم ــیم های ب س
حــوادث زیــادی در شــهر اتفــاق افتــاده کــه عامــل آن اتصــال 

ــت. ــوده اس ــرق ب ــیم های ب س
 چرا بیمارستان ها و مدارس از آتش نشانی پایان 

کار نمی گیرند؟ 
ــاره  تعــداد بیمارســتان های ناایمــن در شــهر گفــت:  وی درب
ــان قدیمــی  ســاختمان بیشــتر بیمارســتان های شــهر اصفه
اســت و در بازدیدهایــی کــه از تعداد بیمارســتان ها انجام شــد، 
ــم. بیشــتر بیمارســتان های  ــادی مشــاهده کردی ــص زی نواق
شــهر مشــکل ســازه نیــز دارنــد کــه راهکارهایــی ارائــه شــده 

اســت تــا ضریــب خطــر در بیمارســتان ها کاهــش یابــد.
گالبــی گفــت: بیمارســتان ها و مــدارس ازجملــه بخش هایــی 
هســتند کــه درزمینــه مباحــث ایمنی از ســازمان آتش نشــانی 
اســتعالم دریافــت نمی کننــد؛ در حالــی کــه ملــزم بــه 
ــا بررســی براســاس اســتاندارد صــورت  اســتعالم هســتند ت

گیــرد.
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معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان 
بــا اشــاره بــه اینکــه اگــر فشــار خــون کنتــرل شــود، 10 
ســال طــول عمــر را بیشــتر می کنــد، گفــت: کاهــش 
فشــار خــون باال بــه میــزان 25درصــد از اهــداف جهانی 
ــگیری  ــتای پیش ــت در راس ــی بهداش ــازمان جهان س
و کنتــرل بیماری هــای غیرواگیــر اســت؛ کاهــش 
30درصــدی مصــرف نمــک نیز یکــی از اســتراتژی های 

قابــل دسترســی اســت.
ــی  ــیج مل ــری بس ــت خب ــدری در نشس ــال حی کم
ــر  ــه اگ ــه اینک ــاره ب ــا اش ــاال ب ــون ب ــار خ ــرل فش کنت
ــیدن  ــک، کش ــرف نم ــد مص ــاک مانن ــل خطرن عوام
ســیگار و کم تحرکــی وجــود داشــته باشــد، اســترس 
ــر  ــا از ه ــه داد: در کشــور م ــد، ادام ــر می کن بیشــتر اث
ــاال دارد و در  5 نفــر یــک نفــر مشــکل فشــار خــون ب
ایــن بیــن فشــار خــون بــه عنــوان یکــی از علــل اصلــی 

اســت. قلبی عروقــی گســترده تر  بیماری هــای 
ــاال  ــون ب ــار خ ــان فش ــه درم ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
دارای پوشــش بیمــه ای خوبــی اســت، بیــان داشــت: 
ــود؛ از  ــد می ش ــران تولی ــون در ای ــار خ ــای فش داروه
طــرف دیگــر عوامــل به وجودآمــدن آن را هــم می شــود 

در شــیوه زندگــی رفــع کــرد.
حیــدری بــا اشــاره بــه ایــن مســئله کــه  در 25درصــد 
ــون  ــار خ ــتن فش ــار داش ــال انتظ ــاالی 18 س ــراد ب اف
وجــود دارد کــه در همیــن راســتا نیازمند یــک عزم ملی 
هســتیم، افــزود: مــا 2 برابــر حد معمول نمــک مصرف 
ــود،  ــم ش ــک ک ــرف نم ــد مص ــر 3درص ــم؛ اگ  می کنی

ــه فشــار خــون  ــر منتســب ب 30درصــد از مــرگ و می
جلوگیــری می کنــد.

 فشار خون باال در بانوان بیشتر است
حیــدری بــا ذکــر ایــن نکتــه کــه هیــچ عامــل خطــری 
ــاری  ــار بیم ــاال ب ــون ب ــار خ ــدازه فش ــه ان ــان ب در جه
نــدارد، گفــت: از میــان حــدود 15 میلیــون بیمــار مبتــال 
بــه فشــار خــون بــاال در ایــران فقــط 60درصــد آنــان از 
بیمــاری خــود اطــالع دارنــد. در اصفهــان نیــز 922 هزار 
نفــر بیمــار مبتــال بــه فشــار خــون بایــد وجــود داشــته 
باشــد کــه فقــط 550 هــزار نفــر از بیمــاری خــود آگاه 

هسـتند.
معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان 
همچنیــن بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه فقــط نیمــی 
ــرای کنتــرل بیمــاری خــود دارو دریافــت  از بیمــاران ب
می کننــد و فقــط فشــار خــون 19درصــد ایــن بیمــاران 

ــود. ــرل می ش کنت
وی در ادامــه اظهــار کــرد: از ســال 1990 تــا ســال 2016 
یعنــی در مــدت 25 ســال شــیوع پرفشــاری خــون در 
ــر شــده اســت؛ حــدود 30درصــد  ــران حــدود 3 براب ای
ــد و  ــج می برن ــاال رن ــون ب ــار خ ــران از فش ــراد در ای اف
ــت؛  ــتر اس ــوان بیش ــون در بان ــاری خ ــیوع پرفش ش
ــات  ــت خدم ــرای دریاف ــتر ب ــی بیش ــا از طرف خانم ه
ــر از بیمــاری فشــار  ــد؛ از طرفــی کمت مراجعــه می کنن

ــد. خــون آگاهــی دارن
وی گفــت: گــروه هــدف پویــش طــرح بســیج ملــی، 
ــال و  ــراد 30 س ــه اف ــاالی هم ــون ب ــار خ ــرل فش کنت
ــن بیمــاران  ــی ســاکن در کشــور و همچنی ــر ایران باالت
کلیــوی و زنــان بــاردار در همــه گروه هــای ســنی اســت.
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