جانشین فرماندهی انتظامی استان خبر داد؛
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مدیر کل صدا و سیمای مرکز اصفهان مطرح کرد؛

جام جم درباره لزوم حمایت از پیام رسانهای داخلی گزارش

حمایت رسانه ملی از
تولیدݢکنندگان و صنایع کشور
3

ویژه ها

صرفه جویی یک اولویت مهم است

عکس :پژمان گنجیپور

ساعات صفر خاموشی؛ کلید
برق پایدار
وداع باشکوه مردم اصفهان با نوحهخوان سیدالشهدا(ع)

ســاعتی در طول روز وجود دارد که اگر مصرف کنندگان در آن ساعات مصرف برق
خود را به صفر یا حداقل برسانند؛ می توانند از پیک بار مصرف و خاموشی برق در اوج
مصرف جلوگیری کنند تا پایداری شــبکه دوام داشــته باشد ،این ســاعتهای طالیی روزانه را
میتوان ساعت صفر خاموشی برای هر مشترک نام گذاشت.

حاج مجید صابری

شهـردار اصفهان خبر داد؛

در پاسخ به تحریم های آمریکا؛

فوالد مبارکه ،تجسم مقاومت
اقتصادی جمهوری اسالمی

4

پس از تفاهم نامه همکاری صورت گرفت؛

در دو بخش نقاشی و مجسمه سازی؛

پیشرفت 84درصدی پروژه سالن نفرات برتر جشنواره ملی
« 2کمانک» معــرفی شدند
همایشهایبینالمللی

پیام مدیرعامل فوالد مبارکه

2

مشارکت ذوب آهن اصفهان
در اکتشاف ذخایر معدنی

3

3

شهردار هدفمند به سوی آبادانی پیش می رود

توسعه شهری بهارستان ،در گرو مدیریت یکپارچه
شهر بهارستان ،شهری در  ۲۰کیلومتری جنوب شرقی شهر اصفهان ،در مسیر
جاده اصفهان  -شیراز که در سال  ۱۳۷۲خورشیدی به منظور جذب سرریز
جمعیت شهر اصفهان به تأیید رسید و ساخت آن در سال  ۱۳۷۶آغاز و در
سال  ۱۳۸۴دارای شهرداری شد و اجرای طرح ورودی اصلی این شهر در سال
 ۱۳۸۵توسط شرکت عمران شهر جدید بهارستان و شهرداری بهارستان آغاز
شد ،شهر بهارستان به دلیل تنوع قومیتهای مختلف از یک سو و راضی
نگهداشتن سالیق مختلف در مدیریت شهری و نیز مدیریت دوگانه ای
بودن بین شهرداری و شرکت عمران همیشه حاشیه هایی به همراه داشته
است به طوری که تا کنون شهرداران مختلفی مدیریت این شهر را بر عهده
گرفته و پس از چندی یا استعفاء کرده اند یا برکنار شده اند.
سوددهی این شهر جوان به دلیل پویایی و زمینهای فراوانی که دارد
موجب شده است دامنه این اختالفات شرکت عمران عالوه بر شهرداری به
شورای شهر هم کشیده شود ،به طوری که محمد ابراهیمی یکی از اعضای
پرسابقه شهر بهارستان در نشست خبری شهردار جوان بهارستان لب به
سخن گشود و از خبرنگاران خواست اختالف شرکت عمران بهارستان با
شهرداری و شورا را رسانه ای کنند که چرا با وجود فروش خوب زمینهای
بهارستان شرکت عمران حاضر به پرداخت بدهی ۴۰میلیارد تومانی خود به
شهرداری نیست ،هرچند که این موضوع به هیات حل اختالف دستگاههای
اجرایی استان و استانداری کشیده شده است ،اما گویا مسئوالن استانی و
نمایندگان نیز توجه چندانی به این امر ندارند .
اما شهردار جوان بهارستان ،داوود بحیرایی ،شهرداری که از پذیرفتن پست
شهردار بودنش یک سال و  7ماه می گذرد و امروز بعد از گذشت نزدیک به 2
سال توانسته نسبت به سایر رقبای خود در شهر بهارستان بیشترین تعامل
و همکاری را با شورای شهر و موفقیت در اداره کردن شهر داشته باشد و نیز
با خدمات عمرانی که در این مدت داشته توانسته کارنامه قابلقبولی را از
خود برای مردم شهر بهارستان به جای بگذارد.
خسارتهای ناشی از تخریبهای شهری در آبان  98و شرایط خاص کرونایی
نیز شهر بهارستان را بی نصیب نگذاشته و خسارتهای مالی زیادی را به این
شهر وارد کرده است؛ به طوری که داوود بحیرایی در نشست خبری خود با

خبرنگاران به این اتفاق اشاره می کند و می گوید :حادثه آبان توسط برخی از
افراد سودجو خسارتهای زیادی به برخی از اماکن خدماتی شهر بهارستان
وارد کرد و ساختمان شورای شهر ،بانک ملی و یک سری از ساختمانها و
تاسیسات در این شهر بشدت آسیب دیدند که شهرداری بهارستان سعی
کرده است بخشی از این خسارتها را جبران کند.
وی با اشاره به بحران کرونا و به تعویق افتادن برخی از پروژههای عمرانی
می افزاید :بحران اقتصادی حاکم موجب شده است که برخی پیمانکاران
با شهرداری به صورت نقدی همکاری داشته باشند که همین اقدام
فعالیتهای شهرداری را سخت تر و کندتر کرده است.
شهردار بهارستان با اشاره به رشد پروانه ساخت در سال  99می گوید :در
حوزه ساخت و ساز امسال از ابتدای سال تا پایان خرداد 92 ،پروانه ساخت
با  131هزار مترمربع صادر شده است که در مدت مشابه سال گذشته 37
هزار مترمربع و  65عدد پروانه صادر شده که بیانگر رشد پروانه ساخت در
بهارستان است.وی در ادامه از تعطیلی جلسات کمیسیون ماده  100به دلیل
شیوع ویروس کرونا خبر داد و گفت :در خصوص احداث پارکینگهای جدید
تعامالتی با شرکت عمران داشته و درخواست داشته ایم زمینهای مناسب
را اعالم کنند اما فعال  2نقطه شلوغ شهر یعنی خیابان ولیعصر و الفت با ۱۱۰
واحد پارکینگ تا کنون احداث شده است.
شهر بهارستان روشن و نونوار شد
بحیرایی در بخشی از صحبتهای خود به پروژه نورپردازی معابر شهر
بهارستان اشاره و بیان کرد :تا کنون  15پروژه به مبلغ  10میلیارد ریال برای
روشنایی و  8عدد پروژه نورپردازی به مبلغ  6میلیارد و  800میلیون تومان و
در کل  23پروژه نورپردازی در بهارستان صورت گرفته که پروژه مسکن مهر و
بلوار فرهنگ از مهم ترین آنها است.
وی دیوارنگارههای شهر را جلوه جدیدی از شهر عنوان کرد و گفت 18 :مورد
دیوارنگارههای خالق در بهارستان و به متراژ 2هزار و  350مترمربع انجام و 5
مورد دیگر نیز در دست اجرا است که به صورت سه بعدی انجام خواهد شد.
شهردار شهر بهارستان به بهسازی میدانهای قدیمی و خرید مبلمان
شهری اشاره می کند و می گوید :تا کنون  9آبنمای شهری ،المان حجمی و

مناسبتی در شهر انجام و  4مورد دیگر هم در دست اقدام است که بزودی
تکمیل می شود.
وی از اضافه شدن  12هزار مترمربع فضای سبز به سطح شهر خبرداد و گفت:
از شهروندان درخواست داریم فضای سبز شهر را در منازل خود توسعه
دهند و درخت مثمر بکارند.
سگهای ولگرد را به شهر دعوت نکنید
بحیرایی یکی مشکالت شهری و مطالبه شهروندان را رسیدگی به وضعیت
سگهای ولگرد می داند و معتقد است بخشی از وجود سگهای ولگرد
به زمینهای بایر و وجود باغ تاالرهای اطراف شهر بهارستان بر می گردد،
اما بخش مهمی از این عامل هم به خود شهروندان و گذاشتن زبالههای
خارج از نوبت و دلسوزی برای گذاشتن ته مانده غذا در فضای باز برای این
سگها برمی گردد در حالی که شهرداری ساالنه مبلغ  96میلیارد ریال هزینه
دفع زبالههای شهری می کند.
به گفته وی برای کم شدن سگهای ولگرد و آسایش بیشتر شهروندان نباید
غذای اضافی خود را به نیت دلسوزی در محیط باز بگذارند چرا که این کار به
نوعی دعوت سگهای ولگرد به شهر است.
شهردار بهارستان می گوید :روشهای عقیم سازی ،پالک گذاری و خودروی
زندهگیری سگهای ولگرد در شهر بهارستان فعال شده است تا بتوان
رضایت شهروندی را حاصل کرد.
پروژههای سرمایه گذاری بهارستان را نجات می دهد
وی در ادامه صحبتهای خود به برگزاری جلسات مختلف برای پروژههای
سرمایه گذاری اشاره می کند و می افزاید :پروژههای مشارکتی و سرمایه گذاری
می تواند بهارستان را نجات دهد ،چنانکه تا کنون  7پروژه شاخص در این
شهر تعریف شده است که در سال  98دو پروژه یکی احداث رستوران و سفره
خانه سنتی (که جزو طر حهای برتر کشوری هم بوده است) و دیگری خانه
گل کوهستان و چند پروژه اجرایی دیگر شبکه فیبرنوری ،مجموعه ورزشی
آفرودلند و زمین بازی اسکیت در دست اقدام است.بحیرایی احداث بازار روز
فدک را یکی از پروژههای مهم این شهر و مشابه بازارهای روزکوثر عنوان کرد
و گفت :فعال در مرحله قرارداد و اخذ صدور پروانه است که بزودی با قیمت

مناسب کاال در خدمت همشهریان بهارستان قرار خواهد گرفت.
رشد  60درصدی بودجه شهر بهارستان
شهردار بهارستان معتقد است اجرای پروژه طی سال گذشته تا کنون
توانسته  ۲۱۰فرصت شغلی ایجاد کند ،چنانکه بودجه امسال شهر بهارستان
نیز با رقمی معادل  96میلیارد و  400میلیون تومان 60 ،درصد رشد نسبت به
بودجه  62میلیارد تومانی سال گذشته داشته که جدای از تفریغ بودجه 64
میلیارد تومانی 3 ،درصد بیش از تعهد اتفاق افتاده است.
وی همچنین اشاره می کند که سال گذشته  9میلیارد و  500میلیون تومان
فروش امالک صورت گرفته که از این فروش امالک یک میلیارد و  800میلیون
تومان آن از این درآمد پایدار برای چندین پروژه هزینه و بقیه جزو درآمد ذخیره
شهرداری محسوب می شود.بحیرایی باغ بانوان ،ایجاد فرهنگسرا در خیابان
ایثار ،روکش آسفالت و پیاده روسازی بلوار ولیعصر ،لکه گیری آسفالت معابر
فازهای یک ،دو و سه ،احداث پارکینگ حاشیه ای خیابان الفت ،احداث
پارکینگ در بلوار ولیعصر ،بازسازی تاالر نور ،بازسازی و تکمیل ساختمان
شورا ،دیوارکشی ساختمان شماره سه آتش نشانی ،نصب تابلوهای ترافیکی
و راهنمایی و رانندگی واحداث جاده سالمت در پارک کوهستان را از دیگر
پروژههای شهرداری بهارستان عنوان کرد.
شهرداری بهارستان کمبود نیروی انسانی دارد
وی در بخشی دیگر از صحبتهای خود گفت که شهرداری بهارستان نیروی
مازادی ندارد و  25نفر از سیستم شهرداری بهارستان به دالیل بازنشستگی،
پایان ماموریت یا موارد دیگر از شهرداری منفک شده اند و با توجه به شرایط
موجود نیرویی به این سیستم اضافه نشده و فقط  ۶نفر مامور به خدمت
گرفته شده اند که هنوز جبران کمبود نیروی انسانی نشده است.
گفتنی است در این نشست خبری عالوه بر شهردار بهارستان ،محمدرضا
فالح ،مدیر مالی شهرداری بهارستان و نیز سه نفر از اعضای شورای شهر
بهارستان؛ محمد ابراهیمی ،بتول نوربخش و نبی اهلل مومنی حاضر و به
سواالت خبرنگاران راجع به ساخت بیمارستان ،آرامستان ،فرمانداری،
اختالف با شرکت عمران ،پسماند فاضالب ،اماکن تفریحی ،معاونت خدمات
شهری ،اتوبوسرانی ،مترو و ...پاسخ دادند.
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اجتماعی

ضمیمه رایگان روزنامه در استان اصفهان

معاون جهاد کشاورزی استان مطرح کرد؛

اصفهان؛ رتبه نخست محصوالت دام و طیور

حسین ایران دوست ،معاون بهبود تولیدات
دامی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان در گفتگو
با جامجم اظهار کرد :این استان با بیش از یک
میلیون و  ۸۰۰هزار تن محصوالت حوزه دام ،طیور

و آبزیان رتبه اول کشور را به لحاظ حجم تولید و
کیفیت محصول به خود اختصاص داده است.
ایراندوستدر آیینافتتاحیههجدهمیننمایشگاه
بینالمللی دام ،طیور ،آبزیان و دامپزشکی اصفهان

خبر

جانشین فرماندهی انتظامی استان
خبر داد؛

کشف  2انبار الستیک خودرو
در اصفهان

سرهنگ حسین حسینزاده ،جانشین
فرماندهی انتظامی استان ،از کشف  2انبار
الستیکهای داخلی و خارجی خودرو در
عملیات ماموران پلیس امنیت اقتصادی این
فرماندهی خبر داد.
به گزارش جامجم به نقل از پایگاه خبری پلیس
حسین زاده گفت :ماموران پلیس امنیت
اقتصادی فرماندهی انتظامی استان اصفهان،
در راستای طر حهای ویژه مبارزه با محتکران
کاالهای اساسی و مورد نیاز جامعه با اشراف
و هوشمندی خود از احتکار محموله بزرگی از
الستیکهای داخلی و خارجی در  2انبار کاال در
شهر اصفهان مطلع شده و بالفاصله موضوع
را در دستور کار خود قرار دادند.
وی افزود :ماموران پس از کسب اطالعات
الزم ،با اخذ مجوز از مقام قضائی در محل
مورد نظر حاضر شده و طی بازرسی از انبارها
 6هزار و 100حلقه انواع الستیک داخلی و خارجی
خودروهای سواری و کامیون کشف کردند.
این مقام انتظامی با بیان اینکه در بررسیهای
صورت گرفته مشخص شد ،الستیکهای
مکشوفه مدت زیادی است که در این انبارها
نگهداری شده و هیچ خروجی به بازار نداشتند
که همین امر مصداق بارز احتکار محسوب
میشود ،خاطرنشان کرد :کارشناسان مربوطه
ارزش الستیکهای احتکاری را  40میلیارد ریال
برآورد کردند.
سرهنگ حسینزاده ،از پلمب انبار مذکور با
دستور مقام قضائی خبر داد و گفت :در این
رابطه  2فرد متخلف نیز دستگیر و همراه با
پرونده به مرجع قضائی تحویل داده شدند.
جانشین فرماندهی انتظامی استان اصفهان،
احتکار کاالهای اساسی و مورد نیاز جامعه
را باعث اخالل در اقتصاد کشور و افزایش
قیمتها و بروز مشکالت عدیده در زندگی
مردم عنوان کرد و گفت :نیروی انتظامی
قاطعانه با کسانی که اقدام به احتکار کاال کنند
برخورد میکند و از مردم میخواهیم هرگونه
اخبار و اطالعات خود در این حوزه را از طریق
تماس با شماره تلفن  110به اطالع پلیس
برسانند.

فرمانده انتظامی شاهین شهر:

سارقان  ۴میلیارد ریالی طال
دستگیر شدند

با اشاره به امنیت غذایی افزود :تامین غذا یکی از
رسالتهای جهاد کشاورزی است.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی
اصفهان تصریح کرد :عملکرد گذشته نشان داد که

تولیدکنندگان در عرصههای کشاورزی و دامپروری
در کنار بقیه بخشها فعالیت کرده و شرایطی
ایجاد کردند تا دغدغهای در راستای امنیت غذایی
وجود نداشته باشد.

خبر

شهـردار اصفهان خبر داد؛

پیشرفت  84درصدی پروژه سالن همایشهای بینالمللی

قدرتاهلل نوروزی ،شهردار اصفهان گفت :پیشرفت
کنونی پروژه سالن همایشهای بینالمللی
اصفهان  84درصد است که با تامین و خرید
تجهیزات این طرح تا پایان سال  99افتتاح میشود.
به گزارش جامجم به نقل از اداره ارتباطات رسانهای
شهرداری اصفهان ،نوروزی در نشست بررسی
وضعیت پروژههای عمرانی با حضور معاونان و
مدیران شهری ،با اشاره به اینکه این جلسه دو
هفته یکبار ویژه بررسی وضعیت عمرانی شهر
اصفهان با حضور همه مسئوالن این حوزه تشکیل

میشود و در این جلسه بحثهای مختلفی در
مورد طر حهای منطقه  5و  3مطرح شد ،اظهار کرد:
پروژه میدان امام علی (ع) از ابتدای کار مدیریت
شهری مورد توجه ما قرار گرفت و با تشکیل
کمیتهای قرار شد مشکالت این پروژه برطرف شود.
شعبه فروشگاه رفاهی که به تازگی در این محل
افتتاح شد ،بر اساس گزارشات ،مورد استقبال
مردم و کسبه قرار گرفته است .از زمان بهرهبرداری
از فروشگاه ،رونق کسب و کار و رفت و آمد مردم
در این منطقه زیاد شده که میتواند عامل محرکی

برای رشد و توسعه منطقه باشد.
شهردار اصفهان تصریح کرد :در مورد میدان امام
علی (ع) قرار شد نقاط ضعف رفع شود .هرچند
پیشرفت کار در قسمت بازار کمرزرین خوب بوده
است که باید با تشکیل کمیته عالی ،برای استفاده
بهتر از میدان امام علی (ع) تصمیم گیری شود.
وی در مورد نحوه بهرهبرداری از فضای اصلی میدان
افزود :قرار شد در این فضا نمایشگاههای مختلف
برگزار شود که در همین راستا معاونت فرهنگی
ماموریت پیدا کرد تا در این زمینه طر حهایی ارایه
دهد .هم اکنون چند طرح وجود دارد که اگر با فضای
فرهنگی میدان منطبق باشد ،اجرایی میشود.
وی در مورد پیشرفت پروژه اجالس سران ،اظهار
کرد :پیگیری بهرهبردار و نحوه بهرهبرداری از این
پروژه در نشست مسئوالن عمرانی شهر مورد
بررسی قرار گرفت .همچنین تکمیل پروژه براساس
اولویت بندی دنبال میشود تا مواردی که نیاز به
مداخله بهره بردار دارد از سوی بهره بردار تکمیل
شود.
شهردار اصفهان پیشرفت کنونی طرح را  84درصد
عنوان و اظهار کرد :تاکید ما همچنان این است
که پروژه تا پایان  99افتتاح شود و وقتی میگوییم
پایان  99منظور افتتاح سالن اجالس است چراکه
این پروژه مرکب از هتل و پاساژ است و بسیاری
از اقدامات مانند زیرساختها ،جدول کشی،

خیابان سازی ،فضای سبز ،آبنما و سنگفرشهای
بیرون تمام شده و  15درصد باقی مانده در
این پروژه مربوط به خریداری تجهیزات و نصب
آنهاست.
بلوار فرزانگان ،نیازمند تامین روشنایی از
سوی اداره برق
وی همچنین با بیان اینکه در آزادسازیهای مربوط
به رینگ چهارم حفاظتی شهر ،افزود :منطقه  15کار
خود را بخوبی انجام داده است .تاخیرات اندکی که
در پروژه مجموعه پلها و تقاطع شهید سلیمانی
ایجاد شده است با قول مدیرعامل سازمان عمران
و تاکید معاونت عمرانی شهرداری جبران میشود.
نوروزی با اشاره به اینکه به دنبال افتتاح رسمی
بلوار فرزانگان و پل آفتاب به عنوان دو پروژه بسیار
مهم شهری هستیم ،گفت :در فرصت مناسب و
بعد از تامین روشنایی این پروژه که باید از سوی
اداره برق صورت گیرد ،این طرح هم افتتاح میشود.
هم اکنون پیمانکار انتخاب و پایههای برق که به
عهده شهرداری است نصب شده است.
وی در مورد ایستگاه متروی منطقه  3نیز اضافه
کرد :این منطقه در خط دوم مترو چند ایستگاه
دارد که ایستگاه میدان امام علی (ع) یکی از این
ایستگاههاست و تغییرات کوچکی در طرح آن
داده شده است که در صورت ساخت ،بزرگترین
ایستگاه مترو در شهر اصفهان خواهد بود.

در دو بخش نقاشی و مجسمه سازی؛

نفرات برتر جشنواره ملی «کمانک»
معــرفی شدند

نفرات برتر جشنواره ملی «کمانک» در دو بخش نقاشی و مجسمه
سازی معرفی شدند.
به گزارش جام جم زهرا کاظمی ،مدیر خانه کودک در خصوص
برگزاری جشنواره ملی نقاشی و مجسمه سازی کودک «کمانک»
گفت :این جشنواره در دی  98با هدف ارتقای جایگاه شهر اصفهان
به عنوان شهر دوستدار کودک در حوزه ملی و بین المللی آغاز به
کار کرد.
کاظمی افزود :حمایت از استعداد هنری کودکان در راستای ترویج
هنر و استفاده از ایده های هنری آنها برای توسعه ارزش های
انسانی از دیگر اهداف این جشنواره بود.
وی تصریح کرد :اگرچه این روزها جامعه انسانی با بیماری کووید
 19و مشکالت ایمنی و بهداشتی ناشی از آن دست و پنجه نرم می
کند و ما نیز به همین دلیل نتوانستیم اجرای این جشنواره را به
طور کامل و شایسته به اطالع کودکان سرزمینمان برسانیم ،اما
کودکان با استعداد
خوشحالیم که توانستیم در این جشنواره،
ِ
در زمینه نقاشی و مجسمه سازی را شناسایی کنیم .مدیر خانه
کودک با بیان این که این جشنواره ویژه کودکان  4تا  12سال برگزار
شد ،گفت :در بخش نقاشی  230اثر هنری از استان های اصفهان،
آذربایجان غربی ،تهران ،سمنان و مشهد به دبیرخانه جشنواره
ارسال شد.
وی ادامه داد :هیات داوران پس از انجام داوری بر اساس معیارهای
تعیین شده شامل تعلق حقیقی اثر به خالق آن با توجه به سن
کودک ،وفاداری به موضوع و محورهای تعیین شده ،دید خالقانه
و نگاهی نو به موضوع و نیز نوآوری در انتخاب زاویه دید و ترکیب

بندی و کاربرد رنگ و مهارتهای تکنیکی از منظر زیباییشناسی،
تعدادی از آثار را حائز رتبه و تعدادی را شایسته تقدیر انتخاب
کردند.
کاظمی اظهار کرد :در بخش نقاشی پویا خردمندی 12 ،ساله از
اصفهان به عنوان نفر نخست ،ویانا یوسف پور از آذربایجان غربی
و ایلیا رادنیک از اصفهان به طور مشترک به عنوان نفر دوم ،نگار
سادات هوایی و آفرین پیراسته از اصفهان به طور مشترک حائز
رتبه سوم و سید ایمان محقق ،حدیث حاج هاشمی ،باران باقری
و آوینا سعیدی از اصفهان شایسته تقدیر در بخش نقاشی اعالم
امتیاز آثار به
شدند .وی با بیان اینکه داوران به دلیل نزدیک بودن
ِ
یکدیگر در هر یک از رتبههای دوم و سوم ،دو نفر را برگزیده اعالم
کردند ،افزود :هیات داوران همچنین  4اثر را به عنوان آثار شایسته
تقدیر انتخاب کردند؛ چراکه بسیار قابل تامل و زیبا بودند؛ در این
آثار کودکان توانسته بودند با خالقیت و ترکیب رنگ های بسیار
زیبا و جذاب ،تصورات ذهنی خود را از شهر اصفهان به تصویر
بکشند.
وی اظهار داشت :در بخش مجسمهسازی این جشنواره با توجه
به اینکه این رشته هنری خاص و متفاوت است و کودکانی در این
رشته فعالیت می کنند که هوش سه بعدی داشته و تجسم خوبی
از اشیا و اجسام دارند 23 ،نفر با  30اثر شرکت کردند؛ هیات داوران
نیز پس از بررسی و داوری آثار در هر سه رتبه نخست ،دوم و سوم 2
نفر را که آثاری قابل تامل ارائه کرده بودند انتخاب کردند.
همچنین یک نفر به دلیل ارائه اثری بسیار خالقانه ،متفاوت
و جذاب به عنوان شایسته تقدیر معرفی شد .وی با اشاره

به اسامی برگزیدگان این بخش افزود :ترانه خاکسار و پریا
خردمندی رتبه اول ،سهراب صادقی و پویا خردمندی رتبه
دوم ،فرزاد برزین و اهورا صدر ارحامی نیز رتبه سوم را به دست
آوردند .کاظمی تصریح کرد :از مجموع  230اثر ارسال شده
به دبیرخانه جشنواره ،حدود صد اثر برای برگزاری نمایشگاه
انتخاب شده است که به نمایش گذاشتن آنها به صورت مجازی
برنامه ریزی خواهد شد .وی خاطرنشان کرد :خانه کودک وابسته
به سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان در نظر
دارد این جشنواره را به صورت ساالنه در موضوعات مختلف برگزار
کند تا فرصتی برای نمایش خالقیت ها ،تصورات و رویاهای زیبای
کودکان ایران زمین فراهم شود.

احداث همزمان  10ایستگاه خط دوم مترو

مذاکره با معاون رئیس جمهور برای دریافت اوراق مشارکت ساخت متروی اصفهان

قدرت اله نوروزی ،شهردار اصفهان گفت :طی سفر
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه
و بودجه کشور به اصفهان ،شهرداری اصفهان
مذاکراتی را برای دریافت اوراق مشارکت به منظور
ساخت متروی اصفهان انجام داد.
به گزارش جام جم به نقل از اداره ارتباطات رسانه

ای شهرداری اصفهان ،نوروزی در ارتباط زنده
رادیویی با برنامه «سالم اصفهان» با اشاره به
اینکه هفتم تیر و یاد و خاطره شهید بهشتی
و یاران و خدمتگزاران مردم را که در سال  60به
شهادت رسیدند گرامی میداریم و روز قوهقضاییه
را به همه قضات و کارکنان قضایی تبریک

تحـ ــویل 17وسـیلهنقـلیهمسروقه
بهمالباختگان

محمدرضا خدادوست ،فرمانده انتظامی
شهرستان اصفهان از کشف 17دستگاه وسیله
نقلیه مسروقه طی  24ساعت خبر داد.
به گزارش جامجم به نقل از خبرنگار پایگاه خبری
پلیس ،سرهنگ «خدادوست» با اعالم این خبر
اظهار داشت :در راستای افزایش ضریب امنیت
محلهها ،کاهش جرایم و شناسایی اموال
مسروقه و تحویل آنان به مالباختگان ،طرح
پیشگیری از سرقت توسط مأموران فرماندهی
انتظامی شهرستان اصفهان در تعدادی از
محلهای این شهرستان به مرحله اجرا گذاشته
شد .وی با بیان اینکه طرح مذکور به مدت 24
ساعت اجرایی شد افزود :در این طرح  12دستگاه
خودروی سواری و  5دستگاه موتورسیکلت
مسروقه کشف و پس از طی مراحل قانونی به
صاحبانشان تحویل شد.این مقام انتظامی با
اشاره به اینکه تعدادی سارق نیز در این طرح
دستگیر و تحویل مراجع قضائی شدند گفت :از
شهروندان درخواست می کنیم به توصیههای
پلیسی و هشدارهای انتظامی توجه کرده و
خودروهای خود را به سیستمهای بازدارنده و
ایمنی مجهز کنند .سرهنگ خدادوست اضافه
کرد :یکی از مواردی که در پیشگیری از سرقت
وسایل نقلیه نقش مهمی ایفا می کند پارک
وسایل نقلیه در نقاط خلوت و کوچههای بدون
تردد است.
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان با اشاره
به اینکه تمام وسایل نقلیه مکشوفه فاقد
سیستم ایمنی مناسب بودند بیان داشت:
سارقان در تحقیقات پلیسی یکی از عوامل
موفقیت خود در انجام سرقتها را عدم نصب
تجهیزات ایمنی نظیر دزدگیر و قفل فرمان،
سوئیچ مخفی و ...عنوان کردند.

با هدف هشدار به موتورسواران انجام
شد؛

توسعه شهر و انقالب عمرانی با قدرت جلو میرود

حسین بساطی ،فرمانده انتظامی شهرستان
«شاهین شهر» از شناسایی و دستگیری 2
سارق حرفهای که  4میلیارد ریال طال را از خانمی
سرقت کرده بودند خبر داد.
به گزارش جامجم به نقل از خبرنگار پایگاه
خبری پلیس ،سرهنگ بساطی اظهار داشت:
پس از وصول شکایتی مبنی بر سرقت 4
میلیارد ریال طال از خانمی در شهر «میمه»،
بالفاصله ماموران انتظامی این فرماندهی وارد
عمل شدند.
وی افزود :پس از انجام یکسری کارهای
تخصصی  2سارق که یکی از آنها زن بود در
ارتباط با این سرقت شناسایی و دستگیر
شدند.
این مقام انتظامی با اشاره به اینکه طالهای
مسروقه کشف و پس از طی مراحل قانونی
تحویل مالک میشوند بیان داشت :افراد
دستگیر شده پس از تشکیل پرونده به مراجع
قضائی تحویل داده شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهر از
شهروندان خواست ،از نگهداری وجوه نقد و
طال و زیورآالت در منازل خودداری کنند و آنها را
به صندوق امانات بانکها بسپارند.

فرمانده انتظامی اصفهان اعالم کرد؛

میگوییم ،اظهار کرد :پایان هفته گذشته دکتر
نوبخت ،رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور،
مهمان استان اصفهان بود که در مذاکره با وی
برای کمک به مترو« ،بی آر تی» و برخی مسائل
دیگر دستورهای خوبی برای شهرداری اصفهان
صادر شد تا با پیگیری بعدی بتوانیم برخی موانع
را مرتفع کرده و با دریافت اوراق مشارکت برای
مترو گام های استوار ساخت خطوط مترو را
محکم تر برداریم .وی ادامه داد :در حال حاضر 10
ایستگاه خط دو مترو در اصفهان در حال احداث
است و هفته گذشته تی بی ام (دستگاه حفار ) در
چهارمین ایستگاه یعنی ایستگاه عمان سامانی
وارد کار شد.
شهردار اصفهان تصریح کرد :اگرچه شرایط مالی
برای ساخت مترو دشوار و کار سخت است ،اما
فرزندان مردم در شهرداری ،توسعه شهر و انقالب
عمرانی را با قدرت تداوم می بخشند و پروژه ها
را جلو می برند .وی افزود :این هفته شنبه های
خالق به ایستگاه پنجم خود می رسد و برای
دومین هفته طرح «دسترنج» به عنوان موضوع
شنبه های خالق مطرح است .شنبه های خالق

به دریافت نظرات شهروندان اختصاص دارد و
مدیریت شهری منتظر نظرات مردم است .وی
گفت :طرح دسترنج ،به فروش خالقانه کاالها و
محصوالت مناطق و روستاهای مختلف استان
اصفهان اختصاص دارد .وی ادامه داد :هدف این
طرح ،تقویت فروش محصوالت و اقتصاد در این
مناطق است تا تولید بیشتر محصوالت بتواند
به رشد اقتصادی مناطق منجر شود؛ امیدواریم
این طرح گامی برای تحقق شعار امسال یعنی
جهش تولید باشد .شهردار اصفهان همچنین به
برنامههای «هر یکشنبه ،یک افتتاح» اشاره و ابراز
امیدواری کرد :این برنامه زمینه خدمت بیشتر
خادمان مردم در شهرداری را فراهم کرده تا کارها
با سرعت پیش رود .وی با اشاره به گفته شهید
دکتر بهشتی که «باالترین خدمت به جامعه انسان
ها و محکم ترین و استوارترین پایه برای زندگی
کردن انسان ها این است که اندیشیدن را به آنها
بیاموزیم» افزود :همین طرز تفکر بود که کوردالن
را به سوی ترور ایشان سوق داد ،زیرا اگر ملتی
اندیشیدن را بیاموزد و بتواند درست فکر کند،
بقیه کارها را میتواند خودش انجام دهد.

برپایی نمایشگاه «زندگی با
و بدون کاله ایمنی»

نمایشگاه و مانور شهری «زندگی با و بدون کاله
ایمنی» با هدف هشدار به شهروندان موتورسوار
برای مراقبت بیشتر از خود با استفاده از ابزار هنر
سوم تیر در ایستگاه مترو امام حسین(ع) برگزار
شد.
به گزارش جامجم محمد عیدی ،رئیس سازمان
فرهنگی ،اجتماعی ،ورزشی شهرداری اصفهان
معتقد است انتقال آموزههای شهروندی برای
اصالح رفتارها از طریق خالقیتهای هنری
تاثیرگذاری بیشتری دارد.
عیدی با بیان این مطلب گفت :اصالح رفتارهای
شهروندی ،آگاهی بخشی به شهروندان و
منشهای شهروندی که موجب تضمین
سالمت جسمی و روانی شهروندان خواهد بود،
ماموریتی است که شهرداری اصفهان و بویژه
سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی برعهده
دارد .وی افزود :مقوله حمل و نقل یکی از
موضوعاتی است که همواره با آن درگیر هستیم
و یکی از پدیدههای واقعی حیات جمعی شهری
محسوب میشود که در منظومه تعاملی
فرهنگ اگر با فرهنگ تعریف شده و هنجارمند
روبرو شود ،کلیت ساختار شهری را تحتالشعاع
قرار میدهد.به گفته وی ،یکی از راههای انتقال
آموزههای شهروندی برای اصالح رفتارها از طریق
خالقیتهای هنری هنرمندان است ،بنابراین با
زبان هنر مفاهیم تاثیرگذارتر خواهد بود.
عیدی بیان داشت :یکی از مقولههای شهروندی،
ضرورت استفاده از کاله ایمنی است که باید توسط
موتورسواران و دوچرخه سواران که تضمین
کننده سالمت آنها در رفت و آمدهای شهری
است ،مورد توجه قرار گیرد.معاون فرهنگی
شهردار اصفهان با اشاره به برپایی «نمایشگاه
زندگی با و بدون کاله ایمنی» یادآور شد :این
طرح کار مشترکی است که توسط معاونت
فرهنگی و معاونت حمل و نقل اجرا شده و
در قالب نمایشگاهی که برپا شده و نمایش
اجرایی ،آموزههای شهروندی از طریق آموزههای
لذت بخش به تدریج به آموزه نهادی در جامعه
تبدیل شود.
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یک فوق تخصص بیماریهای عفونی:

عالئم گوارشی در کودکان مبتال به کرونا رو به افزایش است
منیــرالسادات عماداالسـالمی ،فــوق تخصص
بیماریهای عفونی کودکان و عضو هیات علمی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در گفتگو با
جامجم بیان کرد :عالئم ابتال به بیماری کرونا در

بین کودکان تغییر کرده و عوارض گوارشی مانند
اسهال و استفراغ نسبت به ریوی و تنگی نفس
افزایش یافته است .وی افزود :در زمان حاضر
عالئم ابتال به کرونا در کودکان بیشتر شامل تب

شدید ،حالت تهوع ،استفراغ و اسهال است و
خانوادهها در صورت مشاهده چنین عالئمی باید
کودکان خود را سریع به مراکز درمانی ببرند .وی
با بیان اینکه از خرداد مراجعه سرپایی کودکان

مشکوک به کرونا مقداری افزایش یافت ،تصریح
کرد :عالئمی که در آنها دیده میشود بیشتر
گوارشی است و با ویروسی که به طور معمول در
تابستان شیوع پیدا میکند ،تفاوت چندانی ندارد.

اقتصادی
فرهنگی

ضمیمه رایگان روزنامه در استان اصفهان

خبر

راهیابی نهایی  213اثر
به دومین دوره جایزه
جمالزاده

 213اثر از  1438اثر رسیده به دبیرخانه دومین
دوره جایزه جمالزاده از تمام استانهای
ایران به مرحله نهایی داوری جایزه جمالزاده
راه یافت.
به گزارش جامجم به نقل از ستاد خبری
دومین جایزه جمالزاده ،مجید قیصری ،دبیر
ادبی این جایزه با اعالم این خبر افزود :در
بخش داستان آزاد از میان  ۸۶۹اثر رسیده
 84مورد و در بخش داستان اصفهان نیز
از  188داستان ارسالی 39 ،اثر به فینال
جشنواره راه یافتند.
قیصری ادامه داد :زندگی نگارههای کرونا
دومین بخش پرطرفدار جایزه امسال بود که
 ۲۹۴اثر در آن دریافت کردیم و پذیرای  69اثر
در مرحله نهایی جایزه از این بخش شدیم،
همچنین  87زندگی نگاره در بخش اصفهان
به دبیرخانه جایزه ارسال شده بود که  21اثر
از آن در فینال به رقابت گذاشته میشود.
وی با اشاره به روند کار هیات انتخاب این
جایزه و مالکهای داوری و نحوه انجام آن
گفت :در جشنواره امسال  3گروه انتخاب
در بخشهای داستانهای آزاد ،داستانهای
اصفهان و زندگی نگارههای کرونا و اصفهان
داشتیم که هیات انتخاب هر بخش با این
نگاه که بهترین داستانها را به دست
داوران نهایی برسانند ،آثار را خواندند.
وی اظهار داشت :میزان اهمیت شخصیت
پردازی ،چگونگی انتخاب زبان و زاویه دید از
جمله معیارهای داوری آثار ارسالی بود.
وی همچنین افزود :مواردی همچون داشتن
متن و زبان تصویری و محکم ،صاحب لحن
خوب بودن و موضوع را بدرستی پرداخت
کردن و بدون غلط نوشته شدن در بخش
زندگی نگارهها دارای اهمیت خاصی بود که
در داوریها لحاظ شد.
دبیر ادبی دومین جایز جمالزاده با اشاره به
حضور  3برگزیده نخستین جایزه جمالزاده
در ترکیب هیات انتخاب جشنواره دوم گفت:
شورای سیاست گذاری جشنواره امسال بر
آن شد که برگزیدگان و برندگان سال قبل
در تجربه انتخاب و داوری جشنواره امسال
حضور داشته باشند تا میزان صداقت
جشنواره و اهمیت نیروهای نخبه جوان در
مسیر برگزاری جایزه جمالزاده لحاظ شود.
قصیری افزود :اینکه شرکت کنندگان بدانند
نویسندهای مثل خودشان که توانسته روی
سکوی برندگان بایستد حاال در تصمیم
گیری جایزه سهیم است؛ اعتمادی دوسویه
ایجاد میکند.
در واقع این روند هم اعتماد داوران به
نویسندگان و فعاالن جوان و هم اعتماد
شرکت کنندگان جایزه به جشنواره را نشان
میدهد.این امر نشانگر این است که همه
در جایزه جمالزاده سهیم هستند و نیروهای
جوان جایگاه خاصی دارند.
وی با معرفی ترکیب هیات انتخاب دوره
دوم جمالزاده ادامه داد :فرهاد بردبار،
محمداسماعیل حاجی علیان و ناهید
عصمتی در بخش آزاد ،سارا خسروی ،مهدی
باتقوا و مریم منوچهری داور در بخش
داستانهای بخش اصفهان و محمدرضا
رهبری ،مکرمه شوشتری و سعید معتمدی
در بخش زندگی نگارهها به خوانش آثار در
مرحله انتخاب پرداختند.
دبیر ادبی دومین جایزه جمالزاده همچنین
 14تیر را زمان اعالم برگزیدگان نهایی جایزه
عنوان کرد و گفت :با توجه به بحرانی بودن
وضعیت و ادامه شیوع کرونا برگزیدگان
نهایی را طی مراسمی به صورت مجازی
معرفی میکنیم که بزودی جزییات آن
اعالم میشود .گفتنی است؛ عالقه مندان
برای دریافت فهرست نامزدهای جایزه
جمالزاده در بخشهای مختلف میتوانند
به سایت جایزه جمالزاده به آدرس
 jamlzadehvward.irمراجعه کنند.

پیام مدیرعامل فوالد مبارکه در پاسخ به ششمین دوره تحریم های آمریکا؛

فوالد مبارکه ،تجسم مقاومت اقتصادی جمهوری اسالمی
کسانی که امروز در اقدامی حقیرانه نام شرکتهایی را در لیست
تحریم های خود اعال م کرده اند که تنها مراودات محدود اقتصادی
با فوالد مبارکه اصفهان داشته اند قطعا از پیشینیان خود تاریخ
پرافتخار فوالد مبارکه را شنیده اند و می دانند که اگر امروز فوالد مبارکه
اصفهان درخشان ترین ستاره سپهر صنعتي و اقتصادی جمهوری
اسالمی ایران است نه تنها در سایه محدودیتهای شدید دوران
جنگ تحمیلی متولد شده ،بلکه در دوران تحریم های همه جانبه
بیگانگان به چنان بلوغ اقتصادی رسیده که وقتی نام پرافتخارش در
سالهای اخیر یکباره و دوباره و سه باره به طور مستقیم مورد
تحریمهای ظالمانه قرار گرفت نه تنها اندک خللی به روند موفقیتهای
اقتصادی و دانشی آن وارد نگردید بلکه با اتکا به توان و تخصص بومی
کارکنان خود هر روز بیش از پیش مسیر پیشرفت و توسعه را در نوردید
و امروز در جایگاهی قرار گرفته که دشمنان مایوس خود را وادار به
انجام اقداماتی نموده که به جز تعبیر «درماندگی سیاسی» نام دیگری

دادستان اصفهان خبر داد؛

ورود دادستانی به  20پرونده اخالل در نظام اقتصادی کشور

علی اصفهانی ،دادستان اصفهان از تشکیل  20پرونده
اخالل در نظام اقتصادی کشور توسط دادستانی
اصفهان به ارزش یک هزار میلیارد تومان خبر داد.
به گزارش جام جم اصفهانی در این باره گفت :اخیرا 4
پرونده فرار مالیاتی سنگین با  5هزار میلیارد ریال بدهی
شناسایی شده است که در حال رسیدگی است .وی
همچنین به  ۹پرونده اختالس در دادستانی اصفهان
اشاره کرد و افزود 270 :میلیارد ریال جمع ارزش ریالی
این پرونده های اخالس است که در حال بررسی آن
هستیم و نیز  7پرونده تسهیالت بانکی غیرمجاز به
مبلغ  1929میلیارد ریال و چند پرونده مبارزه با قاچاق
کاال به ارزش اقالم مکشوفه بیش از  1597میلیارد ریال

در دستور کار دادستانی اصفهان قرار گرفته است .وی
همچنین به پرونده جعل کارتهای سوخت و قاچاق
ساماندهی شده و شبکهای سوخت نیز اشاره و تصریح
کرد :تشکیل پرونده برای  ۵۹۷میلیارد ریال کاالی قاچاق
نیز از دیگر اقدامات در دستور کار دادستانی اصفهان
است .اصفهانی همچنین در راستای حمایت از فعاالن
اقتصادی و نیز حمایت از تولید ملی گفت :تا کنون ۵۷
جلسه و  450ساعت کاری جلسه برای حمایت از حقوق
کارگران بویژه کارگران پلی اکریل ،کاشی نیلو ،گیتی پسند
و پتروشیمی برگزار شده و نیز برای  ۳۰۰بنگاه اقتصادی
راهکارهای مختلفی ارائه شده است.وی در بخشی
از صحبتهای خود به زندانیان اشاره و اضافه کرد:
جمعیت کیفری در زندانهای استان اصفهان کاهش
یافته و با بررسیهای صورت گرفته برای  ۲۸۰فقره پرونده
قرار منع تعقیب صادر و برای  35مورد آزادی مشروط
صادر شده است .دادستان اصفهان در پایان گفت:
افزایش قیمت خودرو سال گذشته در تخلفات موثر
بوده چنان که 300دستگاه خودرو صفر کیلومتر احتکار
شده در انبارها و پارکینگهای استان کشف و توقیف و
نیز پروند ه آنها به تعزیرات ارجاع داده شد.

نمی توان بر آن نهاد.
از این رو برخود واجب می دانیم به عنوان شاگردان و دانش آموختگان
مکتب فوالد مبارکه اصفهان با کمال افتخار به هموطنان ،سهامداران
و تمام فعاالن اقتصادی اعم از صنایع فوالدی و غیر فوالدی ضمن
تاکید بر پایداری و مقاومت اقتصادی فوالد مبارکه اصفهان در مقابل
این تحریمهای کور و بی اثر؛ دستاوردهای سالهای اخیر را که با وجود
همه تحریمهای مستقیم و غیرمستقیم به ایرانیان تقدیم نموده ایم
یادآوری نموده و نوید روزهای پر رونق و سودآور را به محضر مردم شریف
ایران دهیم .ما مردانی پوالدینیم که در مسیر تولید ،توسعه و مقاومت
اقتصادی زره فوالدی به تن کردهایم و با این نسیم های سیاسی نه تنها
از پای ننشسته بلکه نقش بی بدیل فوالدمردان ایران زمین را به رخ
جهانیان خواهیم کشید.
«هستیم بر آن عهد که بستیمم»
حمیدرضا عظیمیان -مديرعامل گروه فوالد مبارکه

پس از تفاهم نامه همکاری صورت گرفت؛

مشارکت ذوب آهن اصفهان در اکتشاف ذخایر معدنی

تفاهمنامه همکاری با هدف همکاری متقابل در
پیشبرد موثر اکتشافات ذخایر معدنی ،بویژه سنگ
آهن و ایجاد زمینه مشارکت در ارتقاء فعالیتهای
اکتشافی و استفاده از دانش ،تجارب و خدمات
تخصصی در حوزه زمینشناسی و اکتشاف ذخایر
معدنی ،دوم تیر به امضای علیرضا شهیدی ،معاون
وزیر صنعت ،معدن و تجارت و رئیس سازمان
زمینشناسی کشور و منصور یزدیزاده مدیرعامل
شرکت ذوبآهن اصفهان رسید.
ارتقاء سطح فعالیتهای زمینشناسی و اکتشاف
ذخایر معدنی ،تسریع و افزایش اثربخشی
فعالیتهای اکتشافی ذوبآهن اصفهان جهت
دستیابی به ذخایر معدنی مصرفی در این شرکت،
تعیین زمینههای مشارکت ،بسترسازی انعقاد
قراردادها و تسریع در انجام فعالیتهای اجرایی
اکتشاف و تسهیل همکاری میان نیروهای
متخصص به عنوان اهداف مورد نظر دوطرف در
اجرای این تفاهمنامه مطرح شده است.
به گزارش جامجم در این آیین انعقاد تفاهم
نامه ،سید حسن قاضی عسگر ،معاون اقتصادی

استاندار اصفهان ،ایرج موفق ،رئیس سازمان صمت
استان و جمعی از مسئوالن ذوب آهن و چهرههای
معدنی حضور داشتند .شایان ذکر است ،طرفین
ضمن بازدید از مرکز پژوهشهای کاربردی کرج
با فعالیتهای جاری و توانمندی موجود در این
مجموعه در بخش آنالیز نمونههای معدنی آشنا
شدند و در ادامه با حضور در سازمان زمینشناسی و
ت معدنی کشور و دیدار با علیرضا شهیدی،
اکتشافا 
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت و رئیس این
سازمان و جمعی از معاونان و مدیران وی به بررسی
زمینههای همکاری در حوزههای زمینشناسی و
اکتشافات پرداختند.

خبر

حمایترســانهمــلیاز
تولیدکنندگانوصنایعکشور

منصور یزدی زاده ،مدیرعامل ذوب آهن
اصفهان در گفتگو با جامجم به همراه تنی
چند از مسئوالن روابط عمومی این شرکت طی
نشستی تعاملی با بهرام عبدالحسینی مدیرکل
و مسئوالن صدا و سیمای مرکز اصفهان دیدار
و گفتگو کرد.
مدیرعامل ذوب آهن در این دیدار با اشاره
به سال جهش تولید گفت :صدا وسیما به
عنوان رسانه ملی در کنار صنایع است و ذوب
آهن اصفهان نیز از این بستر سازنده بهرهمند
است .وی افزود :صدا وسیما چالشهای
صنایع و مشکالت آنها را بخوبی بیان میکند
و در بسیاری از موارد بیان این چالشها منجر
به اقدامات خوب و اثرگذاری از سوی مسئوالن
میشود.
از این رسانه انتظار میرود که فعالیتهای خوب
و دستاوردهای مهم صنایع را که میتواند برای
جامعه امید و نشاط ایجاد نماید نیز بیش از
گذشته برجسته تر نماید.
یزدی زاده با اشاره به فرایند سخت و پیچیده راه
اندازی واحد تولید ریل در ذوب آهن و اهمیت
تولید این محصول راهبردی برای کشور گفت:
این دستاورد بزرگ باید بخوبی برای افکار
عمومی تشریح شود تا جامعه بداند در شرایط
سخت تحریمها ،صنایع کشور همچنان پویا
هستند و با تکیه بر دانش و توان داخلی،
دستاوردهای مهمی حاصل میکنند.
مدیرکل صدا و سیمای مرکز اصفهان نیز با
اشاره به همکاری و تعامل گسترده این سازمان
با ذوب آهن اصفهان بویژه در سالهای اخیر
گفت :در سال جاری تولید اهمیت دوچندانی
برای کشور دارد و رسانه ملی با تمام قوا از تولید
کنندگان و صنایع کشور حمایت میکند.
وی افزود :بیان دستاوردهای صنعتی به
شیوههای متنوع در دستور کار صدا و سیما قرار
دارد و در این راستا با همکاری واحدهای روابط
عمومی صنایع ،میتوانیم برنامههای الزم را برای
معرفی این دستاوردها انجام دهیم.

در پنجمین شب «شعرنیوش» مطرح شد؛

ژانر گریزی شعر را از تقلید نجات میدهد
پنجمین شب از هفت شب «شعرنیوش» با
حضور «امیرحسین یاوری» و اجرای «محمدرضا
یزدانپرست» به صورت گفتگوی زنده از اینستاگرام
مرکز آفرینشهای ادبی قلمستان وابسته به
سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری
اصفهان برگزار شد.
به گزارش جامجم امیرحسین یاوری در پنجمین
شب شعرنیوش با گرامیداشت یاد «علیرضا
راهب» شاعر ،ترانهسرا و منتقد ادبی که در اثر
بیماری کرونا در پنجم تیر چشم از دنیا فروبست،
اظهار داشت :جریان شناسی شعر اصفهان از
رودکی آغاز میشود و با بیدل دهلوی و حافظ به
اوج میرسد و تا امروز امتداد یافته است.
وی با اشاره به اینکه شعر فراتر از گفتگوی معمولی
است ،تصریح کرد :جریان موازی با شعر اصفهان در
شعر خراسان و با شاهنامه به شکوه رسید .این
شاعر و منتقد ادبی اصفهان با بیان اینکه در شعر
سعدی ،هنر کارکردی را میتوان جستجو کرد ،افزود:
ظرافت کالم و استفاده از تکنیک و نگاه هنرمندانه
در شعر اصفهان به اوج میرسد و در جریان شعر
اصفهان معنای خطی منظور نیست و شعر رنگ
زیست بوم و زندگی روزمره به خود میگیرد.
وی شعر نیما را نماد درک کلمات از زیست بوم
شاعر دانست و گفت :در شعر سپید تجربه با
کلمات استخراج میشود.
یاوری فضای شعر اصفهان را کالسیک معرفی کرد
و با یادآوری خاطرهای از جمعهای ادبی گفت :اگر در
انجمنهای ادبی ،شعر سپید خوانده میشد ملزم
به سرودن غزل میشدیم.
وی با اشاره به اینکه نخستین شعرش را برای
مادربزرگش و در سن  10سالگی سروده است،
گفت :این شعر سپید بلند در دفتر شعر «در حوالی
من» منتشر شد.
این سپیده سرای اصفهانی« ،محمود نیکبخت» را
یکی از اساتید حوزه شعر اصفهان دانست و افزود:
محمود نیکبخت ،یکی از شریف ترین شاعران و
مترجمان اصفهانی و از اهالی جنگ اصفهان است
که به طور جدی و روشمند کتابها و مقاالتی در
نقد آثار بزرگان ادبیات معاصر مانند شاملو و فروغ
فرخزاد نگاشته است.
وی با اشاره به مقاله «چرا باید از محمود نیکبخت
آموخت؟» گفت :میتوان بوم گرایی را در نقد
ادبی با یادآوری نقدهای نیکبخت بر شاملو و
دیگر شاعران شناخت .همچنین شعر و برخورد

با مقوله شعر را از نظرگاه لمس و محیط خود در
بوم نگری جست .یاوری مهمترین ویژگی «محمود
نیکبخت» را شرافت وی دانست و افزود :نیکبخت
همواره جانب انصاف را رعایت میکند و در ادبیات
جدی است؛ من از طریق ناشر «مشعل» با
نیکبخت آشنا شدم و بیشتر به سخاوت و اخالق
حرفهای و سوادش در ادبیات پی بردم .این شاعر
اصفهانی با بیان ژانرگریزی جهان شعری اش،
گفت :اصالت شعر ،هنر را بازتولید میکند و ارتباط
و گفتگو در هنر متجلی میشود.
وی افزود :نمیتوان با انتخاب ژانر ،تفاهم را به
واقعیت در شعر تبدیل کرد و همین دلیل باعث
میشود به دنبال موضوع خاصی در شعر نباشم
تا بتوانم در همان لحظه وارد گفتگو شوم و شعرم
رنگ تقلید به خود نگیرد.
مشورت مجازی با اساتید داستان ،شعر و
ادبیات در «اتاق کلمه»
برنامه «اتاق کلمه» با هدف مشورت درباره داستان
ها ،اشعار و مقاالت و متون ادبی به صورت مجازی
برگزار میشود.
مدیر مرکز آفرینشهای ادبی قلمستان گفت:
برنامه «اتاق کلمه» از سوی مرکز آفرینشهای
ادبی قلمستان و کتابخانه تخصصی ادبیات
وابسته به سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی
شهرداری اصفهان با توجه به شرایط حال
حاضر و مقابله با شیوع کرونا ،به صورت مجازی
برنامه ریزی شده است.
الهه رضایی اظهار داشت :این برنامه فرصتی
مناسب برای مشورت درباره داستانها ،اشعار و
مقاالت و متون ادبی عالقهمندان به این حوزه با
کارشناسان و اساتید ادبیات است.
وی افزود :اتاق کلمه سال گذشته به صورت
حضوری برگزار شد که عالقهمندان پس از تعیین
وقت قبلی برای مشاوره با اساتید اهل فن در
مدت زمان تعیین شده با صاحبنظران مشورت
میکردند.مدیر مرکز آفرینشهای ادبی قلمستان
ادامه داد :اکنون به خاطر شیوع کرونا این برنامه به
صورت مجازی در فضای واتساپ با حضور شرکت
کننده ،مشاور و ناظر برنامه در مدت زمان  30یا 45
دقیقه برگزار میشود.
وی خاطرنشان کرد :عالقهمندان برای دریافت
نوبت مشاوره و کسب اطالعات بیشتر در مورد
این برنامه میتوانند با شمارههای  32602014و
 32602740تماس حاصل کنند.
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ذهن های تعلیم دیده به کمک شهر می آیند؛

آموزش شهروندی؛ گامی برای توسعه پایدار شهری

تفاهمنامه میان سازمان فنیوحرفهای استان
اصفهان و سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی
شهرداری اصفهان قدم بزرگی است برای تربیت
نیروی آموزش دیده و رسیدن به مطلوب که تعریف
آن در توسعه پایدار شهری آمده است.
آموزش از منابع حیاتی توسعه است كه به منظور
توانمندسازی هر انسانی باید در دسترس او باشد.
در دوران ما آموزش به عنوان موثرترین ابزار جوامع
برای ورود به چالشهای آینده مورد توافق قرار
گرفته و اصوال پذیرفته شده است كه در پرتو آموزش
امروز ،دنیای فردا شكل خواهد گرفت.
در مناظرهها و نشستهای تخصصی توسعه پایدار
دقیقا با توجه به نگرش فوق ،این مولف ه جایگاه
ویژهای یافته است و در تحلیلها و پژوهشهای
سالهای اخیر ،بسیاری از برنامهها و راهبرد توسعه
بخصوص برای قرن بیست و یكم به گونهای ریشهای
به توفیق در امر آموزش پیوند خورده است.
پیشرفت ،به گونهای روزافزون به تولیدات
ذهنهای تعلیم یافته در عرصههای پژوهش،
نوآوری و نظایرآنها بستگی خواهد داشت .بنابراین

آموزش نه فقط در پژوهشكدهها و آزمایشگاهها
كه در تمامی عرصههای زندگی حضوری فعال دارد
و به طور منطقی عاملی است كه مردم را در جوامع
مختلف هشیارتر ،با سوادتر ،آمادهتر و مسئولتر،
نقادتر و اخالقیتر می كند و از این رو حامل برترین
آرمانهای بشری است و در نتیجه حیاتیترین
ابزار در مسیر نیل به توسعه پایدار تلقی می
شود .آموزش شهروندی ،مهمترین عامل موثر
در دگرگونی طرز نگرش و رفتار بشری است كه در
مسیر رشد اقتصادی ،بهبود كیفیت زندگی ،ایجاد
دانش و مهارت ،تامین فرصتهای شغلی و افزایش
تولید جامعه به كار گرفته می شود ،اما در این بین
همتی واال از سوی دستگاههای متولی امر فن
آموزی و حرفه آموزی را میطلبد ،چیزی که شاید اگر
پیش از این اتفاق افتاده بود جلوی بسیاری از عدم
هماهنگی دستگاهها در فرصت سوزیها گرفته
میشد ،این فضای هم افزا توانسته بود فرصتهای
شغلی زیادی ایجاد کند ،شاید بخشی از این اشکال
به تفاوت نگرش ،عدم هماهنگی و نداشتن توافق و
هم راستا نبودن مدیران بر میگردد.

چیزی که شاید امروز بین سازمان فرهنگی،
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان و اداره کل
فنیوحرفهای استان اصفهان حل شد و همکاری
مشترک آموزشی اتفاق افتاد .محمد عیادی ،رئیس
سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری
اصفهان در آئین آغاز همکاریهای مشترک
آموزشی بین سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی
شهرداری اصفهان و سازمان فنیوحرفهای با اشاره
به برکات این تفاهمنامه بین دو سازمان گفت :در
شاخصههای این تفاهم نامه دو پایه از شاخصههای
توسعه یافتگی پایدار لحاظ شده است که الزمه آن
هدفمندی و هم جهتی با بخش آموزشی بود .وی
با اشاره به اینکه به اعتقاد محققان امروزی هر فرد
یک فرهنگسرا است ،افزود :شاخصه جامعه جهانی
شدن امروزه این است که هر فرد یک فرهنگسرا
است و در این راستا و رسیدن به توسعه پایدار باید
نیروی حرفهای تربیت کرد که برای رسیدن به آن
نقطه و خالقیت فرهنگی هیچ راهی جز این نیست
که فرد فرد شهروندان یک نیروی ماهر باشند.
عیدی گفت :اگر ما بتوانیم با این تفاهمنامه شهری

را تصور کنیم که شهروندانی ماهر داشته باشیم
یکی از اصول توسعه فرهنگی پایدار را پیاده کردهایم.
موازی کاری را به هم افزایی تبدیل کردیم
آرش اخوان ،مدیر کل فنیوحرفهای استان
اصفهان نیز در این مراسم با اشاره به نگاه مشترک
فنیوحرفهای در بخش آموزش دولتی و آزاد و
فعالیتهای سازمان فرهنگی شهرداری اظهار
داشت :پس از مذاکرات مشترک به این نتیجه
رسیدیم که اهداف هر دو سازمان با هم مشترک و
الزم است.
به جای موازی کاری امروز با هم؛هم افزایی
کنیم
وی افزود :ظرفیت  54مرکز دولتی آموزشی در استان
و 1250مرکز آموزشی آزاد فنیوحرفهای در استان در
کنار ظرفیت شهرداری با سازمان فرهنگی همراه
است که امید میرود با تشکیل یک تیم مشترک
در قالب کمیته برنامهریزی زمینه توانمند شدن
شهروندان فراهم شود.
مدیر کل فنیوحرفهای استان اصفهان با بیان
اینکه بخشی از این آموزش با ظرفیت فنیوحرفهای
و بخشی با ظرفیت شهرداری انجام میشود ،تصریح
کرد :هدف نهایی ما همسو کردن دو مجموعه با
رویکردهای جدید آموزشی است که در این راستا
عالوه بر مربیان دولتی ،مربیان و استادکاران صنوف
و آموزشگاههای خصوصی را هم همراه کردهایم.
وی گفت :در آموزشهای قدیم ما عرضه محور کار
میکردیم ولی امروزه با سفارش دوگانه اول شغل
تعریف و سپس آموزش انجام میشود چرا که تا
شغلی نباشد آموزش هدفمند نخواهد بود.
اخوان ادامه داد :هدف شهرداری این است که برای
اهالی این شهر گام مثبتی برای توانمندی بردارد
که امید میرود ما هم از ظرفیت اصناف بتوانیم
استفاده کرده و در جلسات آتی از دستاوردهای
مثبت این همکاری گزارش دهیم.
مهارت آموزی؛ حلقه اصلی اشتغال

فریده روشن ،عضو شورای اسالمی شهر اصفهان
نیز در این آیین همکاری گفت :در گذشته چنین
ارتباطی بین شهرداری و فنیوحرفهای نبوده و
در واقع به عنوان تداخل در کار دو سازمان تلقی
میشده است که پس از طرح در شورای شهر و

آموزش شهروندی ،مهمترین عامل موثر
در دگرگونی طرز نگرش و رفتار بشری
است كه در مسیر رشد اقتصادی ،بهبود
كیفیت زندگی ،ایجاد دانش و مهارت،
تامین فرصتهای شغلی و افزایش تولید
جامعه به كار گرفته می شود
ایجاد این تفاهم نامه این نقطه مشترک پیدا شد.
وی افزود :همانند چنین تفاهمنامهای را نیز بین
شهرداری ،سازمان فنیوحرفهای و میراث فرهنگی
به امضاء رساندیم که میتواند برای توسعه قطب
گردشگری موثر باشد .عضو شورای اسالمی شهر
اصفهان تصریح کرد :ما آنچه که از دستمان برای
توانمند سازی شهروندان بر میآید انجام میدهیم
تا باری از دوش جامعه برداشته و حلقه اصلی
اشتغال و مهارت آموزی برقرار شود.
وی ادامه داد :تا آموزش نباشد و افرادی را پرورش
ندهیم ،نمیتوانیم به توسعه و اشتغال برسیم ودر
جلسات به این دو نکته رسیدم که باید به سمت
فرهنگسازی یا اشتغالزایی و درآمدزایی رفت که
امروز با این تفاهمنامه و مدرک معتبر ما به سمت
هر دو مورد توسعه شهری رفتهایم.
صدور گواهینامه پایان دوره برای تمام دورههای
آموزشی
ژاله موزون ،مدیر اداره آموزش و بهبود روشهای
سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری

اصفهان گفت :در آموزش مرجعی باالتر از
فنیوحرفهای بعد از دانشگاه و آموزش عالی نداریم
که توانایی ارائه مدرک داشته باشد و در سازمان
همیشه آموزشها و مهارتها بوده اما با شرایط
بسیار سختی مدرک معتبر و طی یک پروسه طوالنی
انجام میشد که امروز این مشکل به مدد این
تفاهم نامه برطرف شد.
وی با اشاره به همکاری  1400مربی فعال با سازمان
فرهنگی افزود :ما امروز خود را در امر آموزش به
استانداردهای فنیوحرفهای رساندیم و این در
حالی است که از نظر محتوای آموزشی بسیار به
هم نزدیک بودیم ،اما طی سالهای گذشته چنین
اتفاقی رخ نداده بود .موزون به مهمترین عناوین
این تفاهم نامه اشاره کرد و گفت :برگزاری آزمون و
صدور گواهی پایان دوره آموزشی برای تمام شرکت
کنندگان ،آموزش پیگیری دریافت کد بینالمللی
جهت استانداردهای سازمان فرهنگی ،همکاری در
تدوین سرفصلهای جدید و کاربردی و همچنین
تنظیم محتوای دورهها ،برگزاری دورههای آموزشی
مورد تقاضای سازمان و اداره کل فنی و حرفهای،
برگزاری سمینارها ،نشستها و همایشهای علمی
و مهارتی در خصوص آموزش ،همکاری در اجرای
طر حهای تخصصی و پژوهشی ،برگزاری دورههای
ارتقای سطح علمی مربیان آموزشی و ارتقای سطح
آموزش این مربیان از مهمترین سرفصلهای این
تفاهمنامه است.
وی در پایان گفت :تفاهمنامه همکاری در تأمین
تجهیزات و ابزارآالت کارگاهی و موارد مصرفی
متناسب با دورههای آموزشی از نخستین گامهایی
است که برای سازمان فرهنگی شهرداری برداشته
شده است و ما ابتدا زیرساختها را آماده و سپس
آن را اجرایی کردیم .گفتنی است؛ در حاشیه این
مراسم که در عمارت هنرمند اصفهان برگزار شد
تفاهمنامه مشترک دو سازمان با حضور متولیان
امر به امضاء رسید.

صرفه جویی یک اولویت مهم است

ساعات صفر خاموشی؛ کلید برق پایدار

ساعتی در طول روز وجود دارد که اگر مصرف کنندگان
نفیسهراهداری
در آن ساعات مصرف برق خود را به صفر یا حداقل
برسانند؛ می توانند از پیک بار مصرف و خاموشی برق در
خبرنگار
اوج مصرف جلوگیری کنند تا پایداری شبکه دوام داشته
باشد ،این ساعتهای طالیی روزانه را میتوان ساعت
صفر خاموشی برای هر مشترک نام گذاشت.
قرنطینه خانگی ،بحران کرونا ،ماندن در خانه و گذراندن اوقات فراغت و رفته
رفته رسیدن به روزهای گرم تابستان و اوج استفاده از وسایل سرمایشی
همزمان با افزایش دما و باز هم هشدارهای در خانه ماندن و استفاده از
وسایلی که همه آنها به نوعی با برق کار میکنند؛ از ریموت در خانه گرفته تا
آسانسور و شارژ گوشی تلفن همراه و نیاز به مصرف برق پیشبینی نشدهای
که این روزها به دلیل شرایط حاکم رعایت نکات بهداشتی ناشی از کرونا بر
همگان تحمیل کرده است و نیز انتظاری که میرود تا مدیریت مصرف برای
جلوگیری از خاموشی در تابستان رنگ و بوی جدیتری به خود بگیرد؛ همه و
همه اتفاقاتی است که ما را به میز پاسخگویی میکشاند که چطور امسال این
تضاد مصرف و نیاز را متعادل نگه داریم .از سویی نه میتوان مصرف نکرد و
نه میتوان هر اندازه دلخواه برق مصرف کرد و از سویی دیگر نیز نه قیمت برق
ارزان است و نه شرایط ناجور مالی و درآمدها اجازه میدهد که پول تصاعدی
مصرف را پرداخت کرد .رشد  13درصدی مصرف برق امسال و بحث پایداری
شبکه و دغدغه خاموشیها مسائلی است که قضیه را جدی تر از سال قبل
میکند.
اگرچه ابزارهای تشویقی و تنبیهی متعددی برای روشن ماندن برق در فصل
تابستان از سوی وزارت نیرو در نظر گرفته شده؛ اما الزمه این امر مدیریت
مصرف در ساعات پیک است و این در حالی است که سخنگوی وزارت نیرو
اعالم میکند تنها حدود  390مگاوات با رسیدن اوج بار به رقمی فراتر از  57هزار
و  200مگاوات با شكستن ركورد مصرف برق ایران فاصله داریم.
اما در این میان مرسل صالحی ،مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق
شهرستان اصفهان در خصوص مصرف بهینه برق میگوید :سال گذشته
با رعایت الگوی مصرف برق خاموشی نداشتیم و امسال نیز امیدواریم با
کاهش مصرف برق در پیک که از  15خرداد تا  15شهریور در ساعات بین  12تا
 16بعدازظهر اعالم شده است به این مهم یعنی برق پایدار و بدون خاموشی
دست پیدا کنیم.
وی از برنامه کاهشی برای تمامی مشترکان خبر میدهد و میافزاید :تمامی
مشترکان خانگی ،کشاورزی ،صنعتی ،تجاری ،اداری و سی ان جی باید یک میزان
مشخصی از مصرف برق خود را در پیک مصرف اعالم شده کاهش دهند.
سال گذشته  19درصد مشترکان پرمصرف جریمه شدند
صالحی میگوید :در سال گذشته پیک شبکه برق در  20تیر  98ساعت 13
اتفاق افتاده است و اکنون این سوال مطرح است که اصال چرا باید پیک
رعایت شود و اگر نشود چه اتفاقی میافتد که در پاسخ باید گفت در کشور
یک شبکه گسترده و به هم پیوسته برق وجود دارد که باید رعایت شود تا

برق پایدار داشته باشیم که اگر بیش از اندازه مجاز در پیک مصرف شود در
اولویت خاموشی قرار میگیریم.
وی معتقد است در کنار مدیریت مصرف بار ،یک مدیریت اضطراری مصرف
بار هم داریم که باید بر اساس آن سقف پیک برق را رعایت کرد که در همین
راستا روزانه از طریق ویدئو اسکایپ مصرف برق به طور مستقیم از 15
خرداد شروع و تا  15شهریور توسط وزرات نیرو رصد میشود تا برق پایدار به
مصرف کننده برسد.
این مقام مسئول میگوید :اگر مشترکان خانگی در ایام پیک مطابق الگوی
مصرف از برق استفاده کنند یعنی مطابق الگو هر ماه  ۳۰۰کیلووات ساعت
و نیز نسبت به سال گذشته کاهش مصرف داشته باشند ،پاداش دریافت
میکنند ،چنان که در سال گذشته در بخش خانگی ۲۹درصد مشترکان خوش
مصرف پاداش دریافت کردند و نیز  ۱۹درصد از مشترکان اصفهانی نیز بیش از
الگوی مصرف برق استفاده کرده و جریمه شده اند.
وی میافزاید :البته  ۸۱درصد مشترکان برق را مطابق با الگوی مصرف استفاده
کرده اند و در سالجاری نیز  ۲۲درصد از مشترکان بیش از الگوی مصرف
یعنی  ۳۰۰کیلووات ساعت مصرف برق داشتهاند و این در حالی است که اگر
مشترکی بیش از اندازه الگوی مصرف برق مصرف کند  ،۱۶درصد جریمه به 7
درصد افزایش تعرفه تابستانه یعنی  23درصد افزایش تعرفه در قبض خود را
باید پرداخت کند.
 115مگاوات تعهد پیکسایی(کاهش پیک) در تابستان 99
مدیردفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به اتاق
پایش در حوزه ستادی و مناطق اجرایی توزیع برق اصفهان اشاره کرد و
گفت :روزانه از ساعت  12تا  17میزان مصرف را کنترل میکنیم ،زیرا تعهد
پیکسایی(کاهش پیک) امسال  115مگاوات است که بر اساس آن روزانه
موظف هستیم مدیریت بار را رصد کنیم.
تعهد  67مگاواتی در بخش صنعت ،تعهد  25مگاواتی تعهد بخش کشاورزی،
تعهد  3مگاواتی بخش تجاری ،تعهد  10مگاواتی بخش اداری و سی ان جی
و تعهد  10مگاواتی برای بخش دیزلی در ساعات بین  12تا  16تفکیک شده،
 115مگاوات صرفه جویی و کاهش مصرف در پیک مصرف بود که صالحی در
صحبتهای خود به آن اشاره کرد.
وی ادامه میدهد؛ نرم افزاری به اسم «نیما» (نرم افزار یکپارچه مدیریت انرژی)
اولین نرم افزار آنالین کشوری طراحی شده است که مدیریت انرژی را برای
مشترکان دیماندی نشان و آخرین وضعیت مصرف برق را گزارش میکند.
صالحی میگوید :ما تعهد  115مگاواتی را در بین مناطق خود تقسیم کرده ایم؛
چنان که سال  98تمام ادارات خود را به کنترل هوشمند مجهز کرده ایم و
نیز  ۱۲هزار کنتور هوشمند برای تمام مشترکان دیماندی نصب و یک شبکه
اجتماعی برای ارائه گزارشات و همچنین  8هزار تفاهم نامه برای  115مگاوات
کاهش مصرف منعقد کرده که قبول نموده اند در ساعات  12تا  16ظهر
همکاری کنند.
صالحی در بخشی از صحبتهای خود به پاداش  5میلیارد و  800میلیون

تومانی شرکت توزیع در سال گذشته به مشترکان اشاره و از اجرای  5طرح برای
بخش صنعتی خبر داد و گفت :یک بخشی به اسم ذخیره عملیاتی هست که
مشتریهای مصرف کننده باالی  200کیلووات برق میتوانند از  15خرداد تا 15
شهریور برق خود را کاهش و پاداش دریافت کنند ،همچنین شرایطی هست
به اسم شرایط بحرانی که ما به مشترکان اعالم میکنیم در صورت امکان برق را
کاهش دهند تا پاداش دریافت کنند.
به گفته مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان؛
برنامه جابه جایی تعطیلی مشترکان صنعتی از  1تیر تا  31مرداد با صرفه جویی
حداقل  4روز و کاهش  10درصدی بین ساعات  12تا  16و نیز اعالم مدت زمان
تعطیلی از سوی شرکت توزیع برق برای حداقل  5روز کاری و همچنین کاهش
ساعات کار اداری با  80درصد صرفه جویی و کاهش مصرف بار در بین ساعات
 12تا  16از برنامههای دیگر تشویقی است که به مشترکان در ایام تابستان ارائه
میشود.
بهای برق کشاورزان رایگان میشود
وی در بخش کشاورزی ،کشاورزان را به دو دسته الف (کسانی که چاه دارند و
جزو تعریف ( 3الف) هستند) و دیگری ب (کشاورزانی که بخش تولیدی دارند
و جزو تعریف ( 3ب) (3ج )) تقسیم کرد و گفت :کشاورزان بخش  (3الف) اگر
از ساعت  12تا  16برق را از  15خرداد تا  15شهریور مصرف نکنند برقشان رایگان
حساب میشود.
صالحی اضافه میکند :مشترکان  (3ب)( 3ج) به دلیل اینکه نمی توانند برق خود
را کامل قطع کنند ،بنابراین کاهش  10درصدی از ابتدای تیر تا انتهای مرداد را برای
گرفتن پاداش اعالم کرده ایم و از مشترکان اداری و تجاری هم خواسته ایم که در
راستای فرهنگ مدیریت مصرف از یک تیر تا  31مرداد از ساعت  11تا  15حداقل
 10درصد مصرف خود را کاهش بدهند تا مشمول پاداش شوند.
وی معتقد است؛ قطع شدن برق از نیروگاهها خودکار اتفاق میافتد که این امر
بستگی به مصرف باال و افت برق در فرکانس شبکه توسط مشترکان و خارج از
استفاده استاندارد اتفاق و از طریق دیسپاچینک ملی اعالم و گزارش میشود.
سپام؛ پاسخگوی مشترکان از قطعی برق
مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در پایان
صحبتهای خود از سامانه سپام (پاسخگوی اطالع رسانی مشترکان) خبر داد
و گفت :مشترکان میتوانند از طریق این سامانه خاموشیهای رخ داده را به
همراه نقشه مشاهده و از آن مطلع شوند که این امکان با ثبت شماره تلفن
همراه برای مشترکان فراهم شده است که در صورت تمایل میتوانند قبل از
قطعی برق از این مسئله اطالع پیدا کنند.
گفتنی است؛ اگرچه وزارت نیرو و شرکتهای توزیع برق با این کارها تالش
میکنند مصرف برق را کنترل کرده و انرژی مورد نیاز خانوادهها را بدون قطعی
تأمین کنند ،اما بخش خانگی نیز باید تالش کند تا به بهینه کردن مصرف و
همچنین تغییرات کوچک در تجهیزات سرمایشی خود ،به مدیریت مصرف
برق کمک کند.
فار غ از شدت مصرف انرژی در ایران که به مراتب باالتر از میانگین جهانی

قرار دارد ،مصرف کنندگان میتوانند در انتخاب وسیله سرمایشی یا عدم
استفاده از وسایل قدیمی و نخریدن کاالهای برقی غیرضروری در مصرف برق
صرفهجویی کنند.

