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دومیــن جشــنواره تولیــدات رســانه ای ۱۲۰ ثانیــه ای بــا 

موضــوع امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر و بــا هــدف 
معرفــی درســت همــه معروفــات و منکــرات، به همت 
ــر  ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ــروان ام ــع ره مجم

ــود. ــزار می ش ــاه برگ ــان، آبان م ــتان اصفه اس
ــه معــروف  مســئول آمــوزش مجمــع رهــروان امــر ب
و نهــی از منکــر اســتان اصفهــان در نشســت خبــری 
ــه ای  ــانه ای ۱۲۰ ثانی ــدات رس ــنواره تولی ــن جش دومی
تصریــح کــرد: مجمــع وام دار هیــچ جریــان سیاســی 
ــی را  ــان سیاس ــچ جری ــی هی ــک مال ــت و کم نیس
پشــت ســر خــود نــدارد و خیــران داوطلبانــه مبلغــی 

را کمــک می کننــد.
ــر  ــت: مجمــع رهــروان ام محمــد رضــا یوســفی، گف
ــرای  ــان ب ــه معــروف و نهــی از منکــر اســتان اصفه ب
کاهــش آمــار طــاق، مبــارزه بــا اعتیــاد و فقــر، تقویت 
امنیــت اخاقــی و ترویــج ازدواج و رشــد موالیــد 
ــا همــکاری ائمــه  ــن راســتا ب ــد و در ای ــاش می کن ت
جماعــات اســتان و نیــروی انتظامــی فعالیــت خــود 

را در ۴۰ مســجد شــهر اصفهــان بــه صــورت آزمایشــی 
آغــاز کــرده اســت.

ــن  ــه داد: ای ــنواره ادام ــن جش ــر ای ــز دبی ــه نی در ادام
ــه  ــر ب ــروان ام ــع ره ــارکت مجم ــا مش ــنواره ب جش
ــتان،  ــیمای اس ــدا و س ــر، ص ــی از منک ــروف و نه مع
مجتمــع فــوالد مبارکــه، دانشــگاه آزاد اســامی، ســتاد 
ــیج  ــازمان بس ــر، س ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ام
ــزار  ــان برگ ــتان اصفه ــی اس ــروی انتظام ــانه و نی رس

می شــود.
ســجاد گــودرزی افــزود: ایــن جشــنواره در بخش های 
فیلــم، صــوت و عکــس برگــزار می شــود و عاقه مندان 
بــه شــرکت در آن تــا پایــان شــهریور امســال مهلــت 
دارنــد آثــار خــود را از طریــق پســت الکترونیکــی بــه 

نشــانی www.۱۲۰Fest.ir ارســال کننــد.

ــی  ــاون فرهنگ ــهریاری، مع ــی ش ــام عل حجت االس
ــار  ــز اظه ــان نی ــتان اصفه ــامی اس ــگاه آزاد اس دانش
ــت  ــا از ظرفی ــه بخش ه ــگاه ها در هم ــت: دانش داش
باالیــی برخوردارنــد و ایــن ظرفیت هــا می تواننــد 
بــرای ترویــج امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر مــورد 
ــه  ــر ب ــازی تأثی ــای مج ــد. فض ــرار گیرن ــتفاده ق اس
ســزایی در افــکار عمومــی دارد و بایــد بــا اســتفاده از 
ظرفیــت ایــن فضــا امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر را 

ــرد. ــج ک ــه تروی در جامع
 بزرگ ترین معروف در صنعت، کمک به 

رونق تولید است
ــه  ــوالد مبارک ــرکت ف ــی ش ــاون فرهنگ ــن مع همچنی
بــا اشــاره بــه اینکــه کشــور در جنــگ اقتصــادی قــرار 
گرفتــه اســت، گفــت: معتقدیــم کــه بزرگ تریــن 

معــروف در صنعــت، کمــک بــه رونــق تولیــد اســت و 
هــر چیــزی کــه بتوانــد موجــب رونــق تولیــد در کشــور 
ــع آن  ــه مان ــی ک ــر عامل ــت و ه ــروف اس ــود، مع ش

ــه کــرد. ــا آن مقابل باشــد، منکــر اســت و بایــد ب
محمــود فروغــی ادامــه داد: تولیــدات شــرکت فــوالد 
ــن واحــد  ــرد دارد و ای ــع کارب ــه در بیشــتر صنای مبارک
ــادی  ــد اقتص ــی در رش ــش مهم ــزرگ، نق ــی ب صنعت
اســاس  بــر  دارد  وظیفــه  بنابرایــن  دارد؛  کشــور 
آموزه هــای دینــی نســبت بــه ترویــج امــر بــه معــروف 
ــد. ــاش کن ــه ت ــت و جامع ــر در صنع ــی از منک و نه

ــرد  ــن رویک ــا ای ــه ب ــوالد مبارک ــزود: شــرکت ف وی اف
تولیــدات  جشــنواره  برگــزاری  از  حمایــت  بــرای 
ــی از  ــروف و نه ــه مع ــر ب ــه ای »ام رســانه ای ۱۲۰ ثانی

ــت. ــرده اس ــی ک ــام آمادگ ــر« اع منک
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در آینــده نزدیــک شــهروندان شاهین شــهری از کارت 
ــود. ــد نم ــتفاده خواهن ــهروندی اس ــمند ش هوش

ــاوری اطاعــات و  ــان امیــری، رئیــس اداره فن مهــدی کی
ارتباطــات شــهرداری شاهین شــهر گفــت: بــا تأکیــد حمید 
ــدی  ــتای بهره من ــهر و در راس ــهردار شاهین ش ــقی، ش عش
ــده نزدیــک شــهروندان شاهین شــهری  ــاوری، در آین از فن
خواهنــد  اســتفاده  شــهروندی  هوشــمند  کارت   از 

نمود.
وی در ادامــه افــزود: بــا راه انــدازی ایــن طــرح، شــهروندان 
ــوزه  ــان در ح ــن زم ــی و در کوتاه تری ــه راحت ــد ب می توانن
ورزشــگاه ها،  فرهنگســراها،  شــهری،  نقــل  و  حمــل 
شــهرهای بــازی، مجموعــه تفریحــی – گردشــگری شــرق 
و دیگــر امکانــات شــهری مربــوط بــه شــهرداری از مزایــای 

ــد شــوند. ــم بهره من ــن مه ای
ــه  ــود: هوشمندســازی ارائ ــری خاطرنشــان نم ــان امی کی
ــم،  ــه شــهروندان فهی خدمــات شــهرداری شاهین شــهر ب
تحولــی جدیــد در راســتای هوشمندســازی شــهر در آینــده 

نزدیــک اســت.

رصد منظم نظرات مردمی 
سامانه 137 در دستور کار 

مدیران ارشد شهرداری نجف آباد
سرپرســت شــهرداری نجف آبــاد گفــت:  کیمیای وطن
بــه دلیــل اهمیــت بازتــاب فعالیت هــای شــهرداری و 
مشــکات شــهری و شــهروندی مردم، پیگیری مشــکات 
ــق  ــن مشــکات از طری ــدا کــرده، ای شــهری انعــکاس پی
ســامانه ۱37 بــا به روزرســانی آن در دســتور کار قــرار 

گرفت.

نجف آبــاد  شــهرداری  سرپرســت  مغــزی،  محمــد 
در گفت وگــو بــا خبرنــگار پایــگاه خبــری شــهرداری 
ــاد، ضمــن اعــام ایــن مطلــب خاطرنشــان کــرد:  نجف آب
بــا توجــه بــه تأکیــدات شــورای اســامی شــهر درخصوص 
رصــد معضــات شــهری و شــهروندی و وجــود مشــکات 
مخابراتــی، نرم افــزاری و ســخت افزاری در ایــن خصــوص 
در گذشــته، بــه اهتمــام مدیریــت شــهری شــاهد تجهیــز 
ایــن ســامانه بودیــم و هــم اکنــون  و به روزرســانی 
در اولیــن فرصــت، پیــام ارســالی توســط شــهروندان 
در قســمت های  منظــور طــرح  بــه  و  پیاده ســازی  را 
ــته بندی  ــهرداری دس ــران ش ــات مدی ــا جلس ــه ی  مربوط

می کنیم.
ــاد افــزود: در حــال حاضــر  سرپرســت شــهرداری نجف آب
ــر دیگــر شــیوه های برقــراری ارتباطــات مردمــی  عــاوه ب
شــهرداری، ســامانه تلفنــی ۱37 بــه صــورت شــبانه روزی 
و تمام وقــت پیــام شــهروندان را کــه شــامل اعــام نظــر، 
ــت،  ــا گزارش هــای مردمــی اســت ثب ــاد، پیشــنهاد ی انتق
ــران ارشــد  ــار مدی ــرای رســیدگی در اختی دســته بندی و ب

ــد. ــرار می ده ــهرداری ق ش
مغــزی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود اعــام پــاره ای 
از معضــات شــهری را یکــی دیگــر از مطالــب طرح شــده 
از ســوی مــردم در ســامانه ۱37 دانســت و ادامــه داد: در 
چنیــن مــواردی نیــز از مشــکل مــورد اشــاره بــا حضــور در 
ــه و  ــورت گرفت ــازی الزم ص ــی مستندس ــه و عکاس صحن
ــا  ــای الزم ب ــریع تر آن هماهنگی ه ــه س ــع هرچ ــرای رف ب
ــزارش  ــا گ ــا بعض ــرد ی ــورت می گی ــه ص ــئول مربوط مس
تهیــه شــده در ایــن خصــوص طــی جلســات کارشناســی 
ــد  ــرار خواه ــری ق ــم گی ــی و تصمی ــورد بررس ــدد م متع

گرفــت.

 پایش فشارخون 
کارکنان شهرداری گلپایگان

در روز چهارشــنبه مــورخ ۲۲ خردادمــاه،  کیمیای وطن

توســط کارشناســان شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان، 
پایــش فشــارخون کارکنــان شــهرداری گلپایــگان در 

ساختمان مرکزی شهرداری انجام شد.

باعنایــت بــه اهــداف ســند ملــی بیماری هــای غیــر واگیــر، 
بــه منظــور کاهــش ۲5 درصــدی مرگ ومیرهــای زودرس 
و بــا توجــه بــه اینکــه یــک ســوم افــراد بــاالی 3۰ ســال 
ــاال و بیــش از 3۰ درصــد  ــه فشــارخون ب ــا ب جامعــه مبت
دیگــر در معــرض ابتــا بــه فشــار خــون هســتند، بســیج 
ــال  ــت س ــاال از ۲7 اردیبهش ــارخون ب ــرل فش ــی کنت مل
ــال  ــتان در ح ــور در اس ــر کش ــا سراس ــان ب ــاری همزم ج

اجــرا اســت.
شــایان ذکــر اســت، شــهرداری گلپایــگان نیــز بــه منظــور 
بــاال،  بیماری هــا خصوصــا فشــارخون  از  پیشــگیری 
ــتان در  ــان شهرس ــت و درم ــبکه بهداش ــکاری ش ــا هم ب
ــش  ــه پای ــدام ب ــرده و اق ــی، مشــارکت ک ــن طــرح مل ای

ــود. ــود نم ــان خ ــارخون کارکن فش

در نشست خبری جشنواره تولیدات رسانه ای امر به معروف و نهی از منکر عنوان شد:

اصفهانبرایرویاروییباآسیبهایاجتماعیفعالشدهاند ۴۰مسجدشهر

اخبارکوتاه
ساخت 25 دستگاه پل زیرگذر 
باکسی در محورهای مواصالتی 

استان اصفهان
ــای  ــی راه ه ــه فن ــداری ابنی ــس اداره نگه رئی کیمیای وطن
ــان،  ــتان اصفه ــاده ای اس ــل ج ــل و نق ــداری و حم اداره کل راه
ــادف  ــاط پرتص ــی در نق ــذر باکس ــل زیرگ ــتگاه پ ــت: ۲5 دس گف

استان اصفهان براساس اولویت نقاط اجرا می شود.
ــل  ــل و نق ــداری و حم ــی اداره کل راه ــط عموم ــل از رواب ــه نق ب
ــرای  ــرد: ب ــار ک ــدی اظه ــن حمی ــان، آرمی جــاده ای اســتان اصفه
ــارد  ــه ۲۰۰ میلی ــاز ب ــل، نی ــن ۲5 دســتگاه پ ســاخت و نصــب ای

ــار اســت. ــال اعتب ری
وی گفــت: ایــن پل هــا بــه منظــور رفــع نقــاط پرتصــادف و 
ــان  ــتان اصفه ــی اس ــای مواصات ــردد در محوره ــازی ت ایمن س

ــتند. ــرا هس ــت اج ــی و در دس طراح
ــالباف در  ــذر ش ــل زیرگ ــی پ ــرفت فیزیک ــزان پیش ــدی می حمی
شهرســتان برخــوار، پــل زیرگــذر کمربنــدی میمــه، پــل زیرگــذر 
ــذر  ــل زیرگ ــد، پ ــذر گوگ ــل زیرگ ــاد، پ ــتان نجف آب ــور شهرس فیل
بوییــن، پــل زیرگــذر کمربنــدی تیــران و پــل زیرگــذر محمودآبــاد 
در شهرســتان اصفهــان را بیــش از 9۰ درصــد عنــوان کــرد و گفــت: 

ــتند. ــرداری هس ــال بهره ب ــز در ح ــا نی ــن پل ه ــی از ای برخ
وی اظهــار کــرد: همــه ۲5 دســتگاه تقاطع غیرهمســطح در ســطح 
اســتان ان شــاءهللا در ســال جــاری مــورد بهره بــرداری قــرار خواهــد 

گرفت.

مدیرکل ارشاد اصفهان به تماشای 
نمایش »نقطه سرخط«نشست

ــتان  ــامی اس ــاد اس ــگ و ارش ــرکل فرهن مدی کیمیای وطن
اصفهــان بــا حضــور در مجتمــع فرهنگــی هنــری فرشــچیان بــه 

تماشای نمایش »نقطه سرخط« نشست.

ــگ و ارشــاد اســامی  ــی اداره کل فرهن ــط عموم ــل از رواب ــه نق ب
اســتان اصفهــان، حجت االســام محمدعلــی انصــاری، مدیــرکل 
ــای  ــس از تماش ــان پ ــتان اصفه ــامی اس ــاد اس ــگ و ارش فرهن
ــن  ــل ای ــع عوام ــور در جم ــا حض ــرخط« ب ــه س ــش »نقط نمای
نمایــش گفــت: نمایــش ارزشــی می توانــد پیــام خــوب فرهنگــی 
داشــته باشــد؛ بــه عوامــل ایــن نمایــش به دلیــل محتــوای خوب 
و ارزشــمند آن تبریــک گفتــه و بــرای آنهــا آرزوی موفقیــت دارم.

ســاعت  خــرداد   3۱ تــا   ۱۶ از  ســرخط«  »نقطــه  نمایــش 
بــه  فرشــچیان  اســتاد  هنــری  فرهنگــی  مجتمــع  در   ۱9
رفتــه  صحنــه  روی  بــه  شــیرخانی  مصطفــی   کارگردانــی 

است.
خاطرنشــان می شــود، حضــور مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد 
اســامی اســتان اصفهــان در محــل اجــرای نمایش نقطه ســرخط 
بــا حضــور محمدعلــی جعفــری، معــاون امــور هنری و ســینمایی 
اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان اصفهــان شــامگاه ۲۱ 

خــرداد در مجتمــع فرهنگــی هنــری فرشــچیان انجــام شــد.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان 
ح کرد: مطر
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ــان  ــتان اصفه ــاده ای اس ــل ج ــل و نق ــداری و حم ــرکل راه مدی
از ثبــت 5 میلیــون و 975 هــزار و چهــار تــردد در محورهــای 
مواصاتــی اســتان اصفهــان از ۱3 تــا ۱7 خردادمــاه ســال جــاری 

ــر داد. خب
مهــدی خضــری اظهــار کــرد: همانطــور کــه پیش بینــی شــده بود، 

میــزان تــردد در ایــن ایــام رشــد 37 درصــدی را ثبــت کــرد.
وی بــا بیــان اینکه ایــن تعطیات آغاز ســفرهای تابســتانی را کلید 
زد، گفــت: بیشــترین حجــم تــردد در محورهــای آزادراه اصفهــان-

 زرین شــهر و بالعکــس، اصفهان-شــهرضا و بالعکــس، آزادراه 
ــاد- ــان و آزادراه نجف آب کاشــان-قم، آزادراه شاهین شــهر- اصفه

داران ثبــت شــده اســت.
مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان اصفهــان بــا 
بیــان اینکــه برنامه ریــزی بــرای مدیریــت ترافیــک در محورهــای 
گردشــگری اســتان اصفهــان ضروری اســت، گفت: در کمیســیون 
مدیریــت اجرایــی حمــل و نقــل ایمنــی اســتان اصفهــان 
پیشــنهاداتی دربــاره راه هــا، تأسیســات گردشــگری، حضــور پلیس 
و ... ســایر مؤلفه هــای مؤثــر بــر یــک ســفر ایمــن و بــا کیفیــت 

مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت.
وی خاطرنشــان کــرد: پیــش از توســعه گردشــگری مــا نیازمنــد 
تأمیــن  و  توســعه  بــرای  ســرمایه گذاری  و  برنامه ریــزی 
زیرســاخت ها در محورهــای گردشــگری هســتیم کــه بهبــود 

وضعیــت راه هــا نیــز در ایــن دســته جــای می گیرنــد.
ــان  ــتان اصفه ــاده ای اس ــل ج ــل و نق ــداری و حم ــرکل راه مدی
گفــت: از ۱3 تــا ۱7 خردادمــاه ۱۴3 هــزار و 388 مســافر، حمــل و 

نقــل عمومــی را بــرای ســفر خــود انتخــاب کردنــد.
ــر  ــات اخی ــان در تعطی ــتان اصفه ــه اس ــان اینک ــا بی ــری ب خض
میزبــان مســافران بســیاری زیــادی از اقصــی نقــاط ایــران بــود، 
اظهــار کــرد: در ایــن مــدت ۱۱ هــزار و 37۶ ســفر بــا نــاوگان حمــل 

و نقــل عمومــی اســتان اصفهــان ثبــت شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه جلســات متعــددی بــرای ایجــاد آمادگــی در 
ــوس و  ــوس، مینی ب ــل عمومــی شــامل اتوب ــاوگان حمــل و نق ن
ــاز  ــا آغ ــان ب ــرد: همزم ــه ک ــت، اضاف ــده اس ــزار ش ــواری برگ س
ــاوگان  ــر ن ســفرهای تابســتانی گشــت های دروازه ای و نظــارت ب

ــران فنــی تشــدید شــده اســت. حمــل و نقــل عمومــی و مدی
خضــری خاطرنشــان کــرد: امنیــت نــاوگان حمــل و نقــل عمومــی 
بــه نســبت خودروهــای شــخصی در جایــگاه باالتــری قــرار دارد و 
پیشــنهاد مــا اســتفاده مــردم از نــاوگان حمــل و نقــل عمومــی بــه 

جــای خودروهــای شــخصی اســت.

مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری اصفهــان با بیــان اینکــه ارزیابی 
خســارات ســیاب شــرق اصفهــان ادامــه دارد، گفــت: بــارش شــدید 
بــاران و تگــرگ در کوهپایــه منجــر بــه ایجــاد ۱۰ کیلومتــر ســیاب شــد 
ــن رود  ــم ب ــه و در آخــر ه ــه، ســپس جلگ ــدا بخــش کوهپای ــه ابت ک

متحمــل خســارات زیــادی شــدند.
منصــور شیشــه فروش در گفت وگــو بــا خبرنــگار تســنیم اصفهــان، بــا 
اشــاره بــه ســیل دو روز گذشــته در کوهپایــه اظهــار داشــت: ایــن ســیل 
از گردنــه مااحمــد در ناییــن شــکل گرفــت و ایــن بــارش شــدید بــه 

مــدت ۱5 دقیقــه ۱3 میلی متــر بــاران را ثبــت کــرد. 
وی افــزود: بــارش شــدید بــاران و تگــرگ منجــر بــه ایجــاد ۱۰ کیلومتــر 
ســیاب شــد کــه ابتــدا بــه بخــش کوهپایــه، ســپس جلگــه و در آخــر 
هــم بــن رود آســیب وارد کــرد. مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری 
ــه ۱۰ واحــد مســکونی هــم خســارت وارد  ــا بیــان اینکــه ب اصفهــان ب
شــد، گفــت: ایــن خســارات در روســتاهای بخــش کوهپایــه بودنــد کــه 

ســیاب آســیب زیــادی بــه آنهــا وارد کــرد. 
وی تصریــح کــرد: اراضــی کشــاورزی، اســتخرها، کانال هــا و ۱5 رشــته 
قنــات در کوهپایــه متحمــل خســارت شــدند و قســمتی از راه هــا هــم 
دچــار آب شســتگی شــدند و حــدود 3 کیلومتــر از راه هــا و دهانــه پل ها 

را هــم دچــار آســیب کــرد. شیشــه فروش ادامــه داد: تاکنــون جمــع 
خســارات مبلــغ ۱۰ میلیــارد تومــان گــزارش شــده و هنــوز هــم نیروهــا 

در حــال ارزیابــی هســتند. 
وی بــا اشــاره بــه اقدامــات بــه عمــل آمــده در این راســتا اظهار داشــت: 
3 دســتگاه لــودر، گریــدر و تریلــی و ۴ دســتگاه لــودر، گریــدر هــم از 
اداره راه اقــدام بــه بازگشــایی راه هــا کردنــد. مدیــرکل مدیریــت بحــران 
اســتانداری اصفهــان افــزود: از ســازمان جهــاد کشــاورزی هــم تیــم 
تخصصــی بــرای پیگیــری قنــوات اعــزام شــدند و مــزارع را از گل والی 
خالــی کردنــد، تیــم نظارتــی بنیــاد مســکن هــم در آن منطقــه بــرای 
ارزیابــی خســارت حضــور یافتنــد، ۶۰ نفــر عوامــل امــدادی جمعیــت 
هــال احمــر نیــز بــرای تخلیــه آب منــازل در روز اول حادثــه بــه یــاری 

مــردم شــتافتند. 
وی گفــت: ســتاد بحــران شهرســتان اصفهــان با کمــک شــهرداری ها و 
ــد، ایــن ســیل می توانســت خســارات  دهیاری هــا اطاع رســانی کردن
بیشــتری وارد کنــد کــه بــا کنتــرل بــه موقــع و انشــعاب ســیل در کانال 
ســجزی در ورزنــه توســط شــهرداری، بــه ســه قســمت و شکســتن 
ســیل و هدایــت شــتاب ســیل، آب را وارد رودخانــه زاینده رود در مســیر 

ورزنــه کردنــد کــه منجــر بــه کنتــرل حجــم ســیاب شــد.

ــان گفــت:  ــی اصفه رئیــس شــهرک علمــی- تحقیقات
در شــهرک علمــی- تحقیقاتــی اصفهــان بالــغ بــر 7۰۰۰ 
نفــر دانش آموختــه دانشــگاهی فعــال هســتند و بیــش 
از ۴5 درصــد شــاغان را بانــوان تشــکیل می دهنــد کــه 
ایــن فضــا بــرای بانــوان دانش آموختــه بســیار مناســب 

اســت. 
ســید مهــدی ابطحــی دربــاره برنامــه تحــول راهبــردی 
ــن  ــت: در ای ــار داش ــان اظه ــی اصفه ــگاه صنعت دانش
برنامــه کامــل، بــر روی مباحثــی همچــون مهارت آموزی 
دانشــجویان ارتبــاط با صنعــت و مرجعیــت علمی توجه 
ویــژه ای شــده اســت و وجــود چنیــن برنامــه ای در بــدو 

ورود بنــده امتیــازی مثبــت محســوب می شــود. 
بــرای  اشــتغال  زمینــه  فراهم کــردن  دربــاره  وی 
پارک هــای  کــرد:  تصریــح  فارغ التحصیــان 
شــغل های  ایجــاد  زمینه ســاز  فنــاوری  و  علــم 
شــهرک  در  هســتند،  فراوانــی  و   متنــوع 
علمــی- تحقیقاتــی اصفهــان بالــغ بــر 7۰۰۰ نفــر 
ــه دانشــگاهی فعــال هســتند و بیــش از  دانش آموخت

ــه  ــد ک ــوان تشــکیل می دهن ۴5 درصــد شــاغان را بان
ایــن فضــا بــرای بانــوان دانش آموختــه بســیار مناســب 

ــت.  اس
ــان  ــان خاطرنش ــی اصفه ــگاه صنعت ــت دانش سرپرس
کــرد: همجــواری دانشــگاه صنعتــی اصفهــان و شــهرک 
علمــی- تحقیقاتــی یــک اکوسیســتم پویــا ایجــاد کرده 
ــاد  ــن ۲ نه ــن ای ــرا بی ــت، اخی ــه اس ــور توج ــه درخ ک
ــت  ــده اس ــا ش ــتار« امض ــام »رس ــه ن ــه ای ب تفاهم نام
ــه  ــد ک ــت می کن ــردی حمای ــای کارب ــه از پایان نامه ه ک
ــد  ــاد خواه ــهرک ایج ــرای ش ــی ب ــیار خوب  ورودی بس

کرد. 
ــی  ــرای برخ ــده ب ــود آم ــه وج ــی ب ــاره حواش وی درب
از دانشــجویان و همچنیــن بی توجهــی بــه مســائل 
ــو و  ــه، گفت وگ ــل ۲ جانب ــرد: تعام ــان ک دانشــجویی بی
شــنیدن دیدگاه هــای دانشــجویان راهگشــا خواهــد بود، 
ــو  ــاب گفت وگ ــد و ب ــش یاب ــا کاه ــه فاصله ه ــی ک زمان
ــاز شــود، آن گاه درک  ــان دانشــجویان و مســئوالن ب می

ــد. ــود می آی ــه وج ــوارد ب ــه م ــتی از هم درس

تازهترینوضعیتشرقاصفهان
وقوعسیالب پساز

۷۰۰۰دانشآموختهدانشگاهی
شهرکعلمی-تحقیقاتیاصفهانفعالیتمیکنند در

بــا همــت کارکنــان ســخت کوش ناحیــه نــورد ســرد در دوماهــه  کیمیای وطن
اول ســال »رونــق تولیــد«، میــزان تولیــد محصــوالت ســرد در ایــن ناحیــه بــا ۱۱ 

درصد رشد در دوماهه اول سال جاری به ۲7۴ هزار تن رسید.
 مدیــر ناحیــه نــورد ســرد ضمــن اعــام این خبــر گفــت: محصوالت پوشــش دار 
ــی  ــن ط ــزار ت ــه 7۰ ه ــد آن ب ــته و تولی ــد داش ــد رش ــط ۴ درص ــور متوس به ط
ــد  ــزان تولی ــی ســال جــاری رســیده اســت. ضمــن اینکــه می دوماهــه ابتدای

ــه رشــد درخــور  توجــه 9 درصــد رســیده اســت. ــدود ب محصــول قلع ان
ســید مهــدی نقــوی از کاهــش توقفــات خطــوط ناحیــه نــورد، افزایــش تــن 
ــوان  ــول به عن ــل محص ــد و حم ــزی تولی ــود برنامه ری ــد، بهب ــاعت تولی ــر س ب

ــرد. ــاد ک ــورد ی ــن رک ــل کســب ای ــن دالی مهم تری
وی افــزود: باتوجــه بــه اختــاف قیمــت محصــوالت داخلــی و مشــابه خارجــی 
و عــزم کشــور بــرای کاهــش واردات محصــوالت ســرد و جلوگیــری از خــروج 
ــاز  ارز، تولیــد حداکثــری محصــوالت کیفــی در ســال 98 به منظــور تأمیــن نی
مشــتریان پایین دســت، در دســتور کار ناحیــه نــورد ســرد فــوالد مبارکــه قــرار 

گرفــت.
مدیــر ناحیــه نــورد ســرد از صنایــع خودروســازی، تولیدکننــدگان لوازم خانگــی، 
به عنــوان  پایین دســتی  صنایــع  ســایر  و  بشکه ســازان  فیلترســازان، 
ــرای  ــزی ب ــت: برنامه ری ــرد و گف ــام ب ــرد ن ــورد س ــه ن ــده ناحی ــتریان عم مش
 تــداوم و بهبــود هرچــه بیشــتر ظرفیــت تولیــد در ایــن ناحیــه در حــال انجــام 

است.

مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان اصفهــان، گفــت: عملیــات  کیمیای وطن

جابه جایــی خــط ۱۲ اینــچ رینــگ اصفهان بــه صــورت شــبانه روزی و در ایام 
تعطیل عید سعید فطر طی 3 روز انجام پذیرفت.

بــه نقــل از روابــط عمومــی شــرکت گاز اســتان اصفهــان، ســید مصطفــی 
علــوی بــا اشــاره بــه عملیــات لوله گــذاری کلکتــور اصلــی فاضــاب شــمال 
اصفهــان کــه از غــرب اصفهــان بــه ســمت شــرق اصفهــان بــا قطــر خارجــی 
۱.۶۰ متــر در حــال انجــام اســت، افــزود: ایــن لوله گــذاری در حیــن اجــرا 
ــان  ــر اصفه ــدان بزرگمه ــان در می ــگ اصفه ــه رین ــچ تغذی ــا خــط ۱۲ این ب
برخــورد داشــت کــه طــی جلســات متعــدد مدیــران شــرکت آب و فاضاب 
ــرکت  ــای ش ــرای طرح ه ــد اج ــد واح ــرر ش ــان مق ــرکت گاز اصفه و ش
گاز اســتان اصفهــان بــا هماهنگــی اداره گاز منطقــه ۲ اصفهــان اقــدام بــه 

ــد. ــی خــط مذکــور نمای جابه جای
ــاب،  ــه فاض ــا لول ــورد ب ــل برخ ــه دلی ــور ب ــط مذک ــرای خ ــت: اج وی گف
ــداری،  ــه دلیــل ناپای در عمــق ۶ متــری از ســطح زمیــن اجــرا شــد کــه ب
ــات، در  ــن اجــرای عملی ــرر در حی ــن و ریزش هــای مک ــودن زمی شــنزار ب
ــه ارتفــاع ۴ متــر اســتفاده   طــول مســیر حفــاری از باکس هــای فلــزی ب

شد.
علــوی، درخصــوص اهمیــت اجــرای ایــن طــرح گفــت: ایــن عملیــات در 
منطقــه پرتــردد اصفهــان انجام پذیرفــت، که این نشــانه چابکی ســازمان در 

برخــورد بــا فعالیت هــای مــورد نیــاز و فــوری اســت.

معــاون بازرگانــی ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان اصفهــان گفــت: روزانــه ۲5 تــا 
3۰ تــن شــکر بســته بندی بــه صــورت مســتمر در حــال توزیــع اســت و هیــچ مشــکلی در 

ایــن زمینــه وجــود نــدارد. 
بــه نقــل از خبرگــزاری تســنیم از اصفهــان، اســماعیل نــادری صبــح روز چهارشــنبه در جمــع 
ــار  ــازار اســتان اظه ــازار و توزیــع 7 هــزار تــن شــکر در ب ــه تنظیــم ب ــا اشــاره ب ــگاران ب خبرن
داشــت: از ایــن مقــدار شــکر توزیعــی 3 هــزار تــن بــه بخــش صنعــت و مابقــی بــه بخــش 

خانــوار و صنــف اختصــاص داده شــد. 
وی بــا اشــاره بــه مراکــز توزیــع ایــن میــزان شــکر در بــازار اصفهــان افــزود: این میــزان باتوجه 
بــه ســرانه جمعیتــی در شهرســتان های اســتان اصفهــان و همچنیــن در مرکــز اســتان در 

ــزرگ توزیــع می شــود.  فروشــگاه های منتخــب و ب
معــاون بازرگانــی ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان اصفهــان تصریــح کــرد: در کنــار 
ــه صــورت مســتمر در حــال توزیــع اســت و  ــا 3۰ تــن شــکر بســته بندی ب ــه ۲5 ت آن روزان

هیــچ مشــکلی در ایــن زمینــه وجــود نــدارد. 
وی دربــاره قیمــت شــکر بیــان کــرد: قیمــت هــر کیلــو شــکر بــرای مصرف کننــده خانــوار 3 
هــزار و ۴۰۰ تومــان بــه صــورت فلــه ای و بــه صــورت بســته بندی بــا وزن 9۰۰ گــرم، معــادل 

۴ هــزار تومــان اســت. 
افزایــش قیمــت شــکر و کمبــود ایــن کاالی اساســی در بــازار اصفهــان در ماه هــای گذشــته 
مشــکاتی را بــرای صنــوف مرتبــط و همچنیــن عامــه مــردم ایجــاد کــرده بــود؛ پیــش از این 
رئیــس اتــاق اصنــاف اصفهــان جــو روانــی را عامــل ایجــاد مشــکات خریــد و فروش شــکر 

در بــازار عنــوان کــرده بــود.

رشد11درصدیتولیدمحصوالتنوردسرد
فوالدمبارکه

جابهجاییخط12اینچتغذیهرینگ
میدانبزرگمهر اصفهاندر

جزئیاتطرحتوزیعشکر
اصفهان بازار در

رئیــس اداره توســعه فرهنگ شــهروندی ســازمان فرهنگــی، اجتماعی 
و ورزشــی شــهرداری اصفهــان از آغــاز رونــد تألیــف مجموعــه کتــاب 

کــودک بــا عنــوان »شــهر بخیــر« خبــر داد.
احمــد رضایــی بــا اعــام ایــن خبــر اظهــار داشــت: پــس از بحــث و 
تبــادل نظــر در اتــاق فکــر اداره توســعه فرهنــگ شــهروندی، تصمیــم 
بــر آن شــد تــا مجموعــه ای از 5۲ جلــد کتــاب کــودک بــا عنوان »شــهر 
بخیــر« ویــژه کــودکان 7 تــا 9 ســال در مقطــع ابتدایــی تولیــد شــود.

او افــزود: بــا توجــه بــه اینکــه در نظــر داریــم ایــن کتاب هــا با اســتفاده 
از نظــرات کارشناســی تدویــن شــده و بــا کیفیــت خوبــی تهیــه شــود، 
روال تولیــدی بــرای ایــن کتاب هــا تعریــف کرده ایــم کــه قــرار اســت 
بــا همــکاری مرکــز آفرینش هــای ادبــی قلمســتان و دفتــر تخصصــی 
ادبیــات ســازمان فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری اصفهــان، 

ایــن مجموعــه کتــاب را تهیــه کنیم.
وی بــا اشــاره بــه دعــوت از نویســندگان کــودک کــه بــا مرکــز 
داد:  ادامــه  دارنــد،  همــکاری  قلمســتان  ادبــی  آفرینش هــای 
فراخــوان عمومــی ایــن طــرح در حــال نشــر در ســطح شــهر و اســتان 
اصفهــان اســت تــا نویســندگان حــوزه کــودک در کارگاه هــا و مجموعــه 
ــات  ــردی »ادبی ــوان سلســله نشســت های کارب ــا عن نشســت هایی ب

ــد. ــرکت کنن ــودک« ش ک

رئیــس اداره توســعه فرهنــگ شــهروندی ســازمان فرهنگــی، 
ــزاری  ــه برگ ــاره ب ــا اش ــان ب ــهرداری اصفه ــی ش ــی و ورزش اجتماع
ایــن سلســله نشســت ها زیــر نظــر اســتاد احمــد اکبرپــور، شــاعر و 
ــه ایــن شــکل اســت کــه فایلــی شــامل  نویســنده گفــت: روال کار ب
ــوان  ــه عن ــماند« ک ــت پس ــت و مدیری ــا »بازیاف ــط ب ــات مرتب اطاع
نخســتین کارگاه تخصصــی ایــن طــرح اســت، در اختیــار نویســندگان 
ــا حضــور  ــاه ب گذاشــته ایم و نخســتین کارگاه روز شــنبه، ۲5 خردادم
 نویســندگان در حوضخانــه مرکــز آفرینش هــای ادبی قلمســتان برگزار 

می شود.
رضایــی بــا اشــاره بــه ســخنرانی علــی دهنــوی، مدیرعامــل ســازمان 
مدیریــت پســماند شــهرداری اصفهــان در ایــن کارگاه تخصصــی بیــان 
ــاره مدیریــت  داشــت: پــس از اینکــه نویســندگان اطاعــات الزم درب
ــتان  ــوص داس ــور در خص ــد اکبرپ ــد، احم ــت کردن ــماند را دریاف پس
کــودک ســخنرانی خواهــد کــرد و ســپس نویســندگان شــرکت کننده 
ــد  ــط احم ــه توس ــد ک ــتان می پردازن ــق داس ــه خل ــن کارگاه ب در ای
اکبرپــور بررســی و تصحیــح شــده و در نهایــت ایــن داســتان ها بــرای 

ــاده می شــود. ــودک آم ــاب ک ــه کت ــل ب تصویرســازی و تبدی
وی خاطرنشــان کــرد: رونــد تهیــه مجموعــه کتــاب »شــهر بخیــر« بــه 

صــورت کامــا روش منــد و علمــی دنبــال خواهــد شــد.

ــامی  ــاد اس ــگ و ارش ــرکل فرهن مدی کیمیای وطن
اســتان در نخســتین جلســه کارگــروه فضــای مجــازی 
اســتان اصفهــان گفــت: فضــای مجازی فرصــت خوبی 
ــی  ــگ عموم ــت فرهن ــد در خدم ــه می توان ــت ک اس

کشور باشد. 
حجت االســام محمدعلــی انصــاری در نخســتین 
ــان  ــتان اصفه ــازی اس ــای مج ــروه فض ــه کارگ جلس
گفــت: فضــای مجــازی از نظر محتــوا و نــوع مخاطبان 
ــوده  ــت ب ــژه و بااهمی ــه وی ــک مجموع ــا ی ــن فض ای
ــن فضــا  ــوان حســن اســتفاده از ای ــه بت ــرای اینک و ب
بــرده شــود نیازمنــد هم افزایــی بیــن بخش هــا و 

ــتیم. ــوع هس ــن موض ــا ای ــط ب ــتگاه های مرتب دس
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان اصفهــان 
ــتان  ــازی اس ــای مج ــروه فض ــه کارگ ــان اینک ــا بی ب
زیرمجموعــه شــورای فرهنــگ عمومــی اصفهان بــوده و 
بــه منظــور رســیدگی بــه اهــداف ایــن شــورا فعالیــت 
ــکیل  ــی تش ــه اجرای ــرد: آیین نام ــان ک دارد، خاطرنش
کارگــروه فضــای مجــازی اســتان نــگارش شــده کــه 
ــه  ــه را ب ــروه، آیین نام ــن کارگ ــای ای ــت اعض الزم اس

دقــت بررســی و مطالعــه نمــوده و نســبت بــه اجــرای 
ــود. ــدام ش آن اق

ــک فضــای  ــروه ی ــن کارگ ــه ای ــه اینک ــا اشــاره ب وی ب
تعاملــی بــرای بررســی و فعالیــت عملــی روی مــوارد 
مربــوط بــه فضــای مجــازی بــوده و الزم اســت نســبت 
بــه تشــکیل منظم جلســات ایــن کارگــروه برنامه ریزی 
صــورت پذیــرد، تصریــح کــرد: فضــای مجــازی فرصت 
خوبــی اســت کــه می توانــد در خدمــت فرهنــگ 
ــای  ــت ظرفیت ه ــه الزم اس ــد ک ــور باش ــی کش عموم
 آن را شــناخته تــا بتوانیــم از آن بــه درســتی اســتفاده 

کنیم.
حجت االســام انصــاری فزود: ســواد رســانه ای اعضای 
کارگــروه از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت و حطیــه 
کاری کارگــروه، منافاتــی بــا وظایــف دســتگاه های 
اجرایــی نــدارد، البتــه اعضــای ایــن کارگــروه بــا نــگاه 
تولیــد محتــوا در ایــن فضــا فعالیــت خواهند داشــت و 
از توانمنــدی تمــام اشــخاص حقیقــی و حقوقــی برای 
بهبــود عملکــرد کارگــروه فضــای مجــازی اســتان بهــره 

خواهیــم بــرد.
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