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حضور 95 شرکت معتبر در نمایشگاه 
سرمایشی و گرمایشی اصفهان

پیشنهاد تشــکیل یک شهرداری 
برای ســاماندهی بافــت تاریخی 

منطقه 3

50 سال دانش فنی وتجربه،پشتوانه 
مطمئن خطــوط تولید ذوب آهن  

اصفهان

نصب پرچم های عزاداری 
در  اصفهان به نشانه احترام 

به »سردار سلیمانی« 

تحویل محصوالت فوالد مبارکه به تولیدکنندگان لوله و پروفیل از سال1394 تا پایان سال 1397 با 120 درصد 
رشد از 776 هزار تن به یک میلیون و 709 هزار تن رسید.

مدیر پشــتیبانی فروش و بازاریابی فوالد مبارکه ضمن تأیید این خبر گفت: روند روبه رشــد تحویل محصول به 
تولیدکنندگان لوله و پروفیل در سال رونق تولید و با هدف  حمایت حداکثری از صنایع داخلی در نه ماهۀ سال 1398 
نیز با 27 درصد رشــد نســبت به مدت مشابه سال قبل به 1/7 میلیون تن افزایش یافت.محمد تاجمیر ریاحی با بیان 
اینکه حمایت از صنایع پایین دستی و تأمین مواد اولیۀ صنایع فوالدی کشور با هدف توسعه و رونق تولید در کشور 

همواره از اهداف فوالد مبارکه بوده است، تصریح کرد: در همین خصوص این شرکت در ...

رکوردشکنی فوالد مبارکه در تحویل 
محصول به تولیدکنندگان لوله و پروفیل کشور
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اصفهان
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شهر دانش؛ از جندی شاپور تا وین
بهمــن نامــور مطلق نویســنده، 
پژوهشگر و استاد دانشگاه با برشمردن 
ویژگی های شــهر دانش در اســطوره 
شهر ایرانی اســامی، به دالیل اوج و 
افول جندی شاپور پرداخت.در دومین 
نشست از فصل دوم سلسله نشست های 
اســطوره شهر ایرانی اسامی با عنوان 
»جندی شــاپور؛ شــهر دانش« که در 
حمام تاریخی دردشت اصفهان برگزار 
شــد، حاضران به شنیدن نقطه نظرات 
دکتــر بهمن نامــور مطلــق درباره 
ویژگی های شهر دانش و تأثیرپذیری 
شهرهای اسامی از شهرهای ایرانی 

در این زمینه پرداختند.
بهمــن نامــور مطلق نویســنده، 
پژوهشگر و اســتاد دانشگاه در ابتدای 
این نشست با تأکید بر اینکه هویت ما با 
ایرانی و اسامی بودن گره خورده است 
و دو هویــت به هم مرتبط داریم، اظهار 
داشــت: هرگاه یکــی از این دو هویت 
نادیده گرفته شــده و یکی بر دیگری 
ارجح دانسته شده، جامعه ما دچار تنش 
و فرســایش شده است و در نهایت یک 
چرخش تاریخی اتفــاق افتاده؛ مانند 
دوره  پهلــوی که هویت اســامی را 
نادیده گرفتند.وی افزود: امروزه معنای 
شهر با گذشته متفاوت است و اهمیت و 
تأثیرگذاری شهر گاهی اوقات از کشور 
بیشــتر شده اســت. باید رابطه خود با 
شهر را دوباره تعریف کنیم چون شهر، 
شهر سابق نیست و مردم نیز با گذشته 
تفاوت کرده اند. امروزه ســازمان های 
جهانی تاش می کنند برندهایی مانند 
شهر صلح، شــهر دانش، شهر خاق، 
شهر ســامت و ... برای شهرها ایجاد 
کنند که امروز به بررســی شهر دانش 

می پردازیم.
نامور مطلق بــا بیان اینکه چون در 
شــهر زندگی می کنیم بــه فرصت ها 
و خطراتــی کــه برای مــا دارد توجه 
نمی کنیــم، ادامه داد: برای بررســی 
اسطوره شهرها تنها به استان اصفهان 
اکتفا نمی کنیم چون با محدود شدن به 
اصفهان، اصفهان را کوچک می کنیم 
و باید این نگاه انحصاری را بشــکنیم 
تا بتوانیم بیشــتر به شهر کمک کنیم. 
باید خودشــیفتگی و خودمحوری را در 
تمــام ابعاد کنــار بگذاریم و دیگری را 

ببینیم تا بتوانیم از ســایر فرصت ها نیز 
اســتفاده کنیم .وی درباره اینکه چرا به 
جندی شــاپور که پیش از اسام وجود 
داشــته از منظر ایرانی اســامی نگاه 
می کنیم، گفت: مــا به دنبال مضامین 
انســانی جاودانه هستیم که اسام هم 
بر پایه آنها اســتوار شده است. فطرت 
انسان فطرتی خدایی است پس به یک 
دین و یک منطقه محدود نمی شــود. 
این نویسنده و پژوهشگر تصریح کرد: 
ُگندی شاپور یا ُجندی شــاپور از جمله 
شــهرهای ایرانی بوده که شــهرهای 
اســامی از آنهــا تأثیــر پذیرفته اند. 
وی با اشــاره به اینکه یکی از بهترین 
راه های شــناخت تفکــر و تخیل یک 
ملت شــناخت اســطوره های آن ملت 
اســت، بیان کرد: اسطوره عصاره تفکر 
و تخیل جمعی و ضمیر ناخودآگاه یک 
قوم اســت. نامور مطلق با بیان اینکه 
تفکر با دسته بندی کردن آغاز می شود، 
افزود: اهورامزدا یعنی صاحب دانایی و 
دانایی نزد ایرانیان بسیار اهمیت داشته 
است. اهورامزدا بر اهریمن حداقل سه 
برتری دارد که شــامل خویش آگاهی، 
بیش آگاهی و پیش آگاهی اســت.این 
چهره شناخته شده نقد و نظریه پردازی 
فرهنگی گفت: میوه تفکر دانایی در نزد 
ایرانیان تمدن سازی و مدنیت است. اگر 
این روح دانایی حفظ می شد و ادامه پیدا 
می کرد، ایران اکنون مرکز علم جهان 
بود. اســطوره های هیچ فرهنگی مانند 

ایران با دانایی پیوند نخورده است.
به گفته وی، شــکل گیری شهری 
مانند جندی شــاپور حاصل اندیشــه 
دانایی در نزد ایرانیان بوده که به عنوان 
نخستین دانشــگاه جهان در یونسکو 
ثبت شده است. این شهر را شاپور اول، 
دومین پادشاه ساسانی و فرزند اردشیر 

بابکان بنــا می کند.نامور مطلق با بیان 
اینکه شاپور اول و دوم نقش زیادی در 
شهرسازی و مدنیت در ایران داشته اند، 
تصریح کرد: واژه ایران برای نخستین 
بار در زمان ساســانیان به کار برده شد 
و پیــش از آن بــه ســرزمین ما پارس 
می گفتند. البته برخی سلسله ساسانیان 
را بدترین سلســله ایران می دانند چون 
آثار اشــکانیان را از بین بردند که البته 
این فرهنگ غلط همواره وجود داشته 
و متأســفانه هنوز هــم وجود دارد.وی 
بیان کرد: شــاپور دوم جندی شــاپور 
را پایتخــت خود قــرار داد که به رونق 
آن کمــک کرد. این شــهر در ادامه و 
در زمان انوشــیروان به اوج رونق خود 
می رســد و همزمان، زنــون امپراطور 
ســفاک روم آکادمی را تعطیل کرد و به 
خاطر وضعیت مناســب ایران بسیاری 
از دانشمندان جهان به ایران مهاجرت 
می کنند و ایران به مرکز بامنازع علم و 
دانش در جهان تبدیل می  شود.به گفته 
وی، جندی شاپور به دلیل درگیری های 
داخلی، ســخت گیری های موبدان و 
جنگ های فــراوان خارجی کم کم رو 
به افــول می رود. ایــن درگیری ها به 
کوچ اندیشــمندان می انجامد و خلفای 
عباسی بغداد را با الگوی جندی شاپور و 
بهره از دانش ایرانیان می  سازند.نامور 
مطلق خاطرنشــان کرد: دانشمندان و 
هنرمندان روح هر جامعه ای هســتند 
و کــوچ آنهــا نوعی مــرگ تدریجی 
اســت پس باید نســبت به مهاجرت 
نخبــگان خود حســاس باشــیم و از 
سرنوشت شــهری مانند جندی شاپور 
عبرت بگیریم.وی با بیان اینکه شــهر 
بزرگ تریــن و مهم ترین متنی بوده که 
انســان خلق کرده است، اظهار داشت: 
شــهر دانایی اســتعاره ای است که در 

حدیث معــروف پیامبر )ص( به عنوان 
شــهر علم نیز آمده است. این نویسنده 
و استاد دانشگاه با بیان اینکه برندهای 
گوناگــون شــهری در تــاش برای 
رســیدن به برند شــهر دانایی هستند، 
گفت: دانشــگاه مهم ترین محور شهر 
دانایی است و این شهر با شهر هوشمند 
و شــهر یادگیرنده بسیار مرتبط است. 
برند شهر دانایی صرفًا به دانایی محض 
و نظری توجه ندارد و بیشــتر به دنبال 
دانایــی کاربردی اســت.نامور مطلق 
ادامه داد: دانشگاه شهر دانایی از کمیت 
گذشــته و هــدف آن تولید علم صرف 
نیســت بلکه به دنبال تولید علم مفید 
است. این دانشگاه خاق، مسأله محور 
و در خدمت مســائل و نیازهای مردم 
اســت. نیاز نیســت این همه رشــته، 
دانشــجو و متخصص داشته باشیم و 
نیاز به دانشگاهی کاربردی داریم.وی 
با اشــاره به اینکه در شهر دانایی همه 
نهادها باید دانایی محور باشــند، بیان 
کــرد: در این شــهر، دانایی در خدمت 
توســعه اجتماعی و اقتصادی اســت. 
نوآوری، مشارکت علمی و رویدادهای 
دانش محور ویژگی دیگر شــهر دانایی 
است و نمی شود یک شهر دانایی محور 

باشد و نوآورانه نباشد
به گفته این نویســنده و پژوهشگر، 
جامعه پرســرعت و با تغییر و تحوالت 
لحظــه ای نیاز به نهادهایــی دارد که 
ایده هــای لحظه ای ارائــه دهند تا از 
هویت خود صیانت کنیــم. همچنین 
دانایــی نباید منحصر به قشــر خاصی 
باشــد و دانایی باید در بدنــه جامعه و 
در میــان توده مردم توزیع شــودنامور 
مطلق، شــهر وین را نمونه شهرهای 
دانایی کنونی دانســت که هر سال در 
دو هفتــه میزبان صدهزار پزشــک و 

دندانپزشک جهان است. 
گفتنی اســت؛ سلسله نشست های 
اسطوره شــهر ایرانی اسامی از سوی 
کارگــروه صنایع خــاق و اقتصاد و 
فرهنگ ســازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشی شــهرداری اصفهان با هدف 
رســیدن به نــگاه عالمانه به شــهر 
اصفهان و استفاده از تجارب گذشتگان 
در مسئولیت های شهریشان به صورت 

ماهانه برگزار می شود.

ما   در خواب ناز بودیم که او رفت
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حضور بیش از 95 شــرکت معتبر کشــور در 
هجدهمین نمایشــگاه بین المللی تاسیســات 
و تجهیزات سرمایشــی و گرمایشــی اصفهان 

قطعی شده است.
مجــری برگــزاری هجدهمین نمایشــگاه 
بین المللی تاسیســات و تجهیزات سرمایشی و 
گرمایشــی اصفهان با بیان اینکه این نمایشگاه 
طی روزهای بیســت و چهارم تا بیســت و هفتم 
دی مــاه 98 در اصفهان برپا خواهد شــد، گفت: 
این دوره از نمایشــگاه تاسیســات و تجهیزات 
سرمایشــی و گرمایشــی اصفهــان در 9 هزار 
مترمربــع فضای نمایشــگاهی و در قالب چهار 
سالن برپا خواهد شد تا شرکت های معتبر داخلی 
و خارجــی، محصوالت، کاالها و خدمات خود را 

به نمایش بگذارند.
علیرضــا آموخته با اشــاره به حــوزه فعالیت 
شــرکت های حاضر در این دوره از نمایشــگاه، 
افزود: تولیدکنندگان و  واردکنندگان سیستم های 
تهویه مطبوع و رادیاتورهای پانلی، فعاالن حوزه 
تاسیسات صنعتی ساختمان، تولیدکنندگان انواع 
تجهیزات تاسیسات، تولیدکنندگان دستگاه های 
تصفیــه آب و پمپ های آبــی، تولیدکنندگان، 
توزیع کننــدگان و فعاالن حوزه لوله و اتصاالت، 
موسسات، آموزشــگاه ها و انجمن های مرتبط و 
عرضه کنندگان تجهیزات آتش نشانی و اطفای 

حریق در این نمایشــگاه حضور خواهند داشت و 
به ارائه توانمندی های خود خواهند پرداخت.

وی از حضور شــرکت های فعال در هشــت 
اســتان کشــور در این دوره از نمایشگاه خبر داد 
و افزود: اســتان اصفهان با 46 شرکت، بیشترین 
تعــداد شــرکت کننده در نمایشــگاه را به خود 
اختصاص داده اســت؛ همچنین شرکت هایی از 
استان های تهران، البرز، چهارمحال و بختیاری، 
زنجان، فارس، قزوین و قم نیز در این نمایشگاه 

حضور دارند.
مدیرعامل شرکت نمایشــگاهی سایانمای 
پارســیان اظهار داشت: با وجود شرایط نامطلوب 
اقتصــادی و محدودیت شــرکت های خارجی 
برای حضور در هجدهمین نمایشگاه بین المللی 
تاسیســات و تجهیزات سرمایشــی و گرمایشی 
اصفهــان، یک  شــرکت از کشــور چین در این 

نمایشگاه حضور یافته است.
وی ادامه داد: از آنجا که نمایشــگاه تاسیسات 
و تجهیزات سرمایشی و گرمایشی اصفهان جزو 
نمایشــگاه های معتبر داخلی به شــمار می رود، 
شــرکت  های خارجی بســیاری به دنبال حضور 
در بــازار ایران هســتند اما وجــود تحریم های 
بین المللــی مانــع عمــده ای بــرای حضــور 

شرکت های خارجی است.

شهردار اصفهان با اشاره به 
تجمع عظیم مردمی در میدان 
امام)ره( اصفهان از ســاعت 14 
برای گرامیداشــت و عزاداری 
شهادت سردار قاسم سلیمانی، 
گفت: شهرداری اصفهان همه 
اقدامــات الزم را برای هر چه 
بهتر برگزار شــدن این مراسم 
انجــام داده و همه امکاناتی که 
در میدان امام )ره( الزم اســت با 
حضور شــهرداری فراهم شده 

است. 
بــه گــزارش اداره ارتباطات رســانه ای 
شــهرداری اصفهان، قدرت اله نوروزی ضمن 
تســلیت شــهادت ســردار بزرگ ایران حاج 
قاســم سلیمانی به همه شهروندان اصفهانی و 
هموطنان، اظهار کرد: حاج قاســم از یادگاران 
دفاع مقدس و فراتر از همه ویژگی های دفاعی 

و نظامی، انسانی وارسته و جهادی بود.      
وی ادامه داد: او و همراهانش در یک عملیات 
کاما تروریســتی و با شــیوه ناجوانمردانه، به 
شهادت رسیدند. این اقدام آمریکایی ها عاوه 

بر نقض مقررات بین المللی نادیده انگاشــتن 
آشکار حقوق بشر بود. شهردار اصفهان تصریح 
کرد: ایــن عمل وقیحانه، مردم کشــورهای 
مســلمان به ویژه ایران و عراق را عزادار کرده 
اســت، به همین جهت و با اعام سه روز عزای 
عمومی در کشور، پرچم های عزاداری در کنار 
پرچم های ســه رنگ جمهوری اسامی ایران 
در مکان های مناســب و مختلف شهر نصب 
شده اســت.    وی افزود: همچنین پرچم های 
بزرگ شهر اصفهان هم به نشانه احترام به این 
شهید، سیاه پوش شــدند. همچنین به نشانه 

عزای عمومی پرچم کشورمان 
در شــهر اصفهان به حالت نیمه 

افراشته در آمد.  
نوروزی اظهــار کرد: تجمع 
مردمــی و عزاداری شــهادت 
سردار سلیمانی در میدان امام از 
ساعت 14 برگزار شد و مدیریت 
شــهری اصفهان از آحاد مردم 
برای حضــور در این مراســم 
باشــکوه دعــوت کــرد و همه 
مدیران شهری در کنار مردم در 

این مراسم حضور یافتند.  
وی تصریح کرد: امیدوارم با حضور یکپارچه 
مردم بتوانیم از مردی که اینگونه زندگی کرد و 
به شــهادت رسید و الگوی همه مبارزان شد، به 
خوبی قدردانی کنیم.   شــهردار اصفهان افزود: 
شهرداری اصفهان همه اقدامات الزم را برای 
بهتر برگزار شدن این مراسم انجام داده و همه 
امکاناتــی که در میدان امام )ره( الزم اســت با 
حضور شــهرداری فراهم شده است تا با حضور 
یکپارچه مردم مراسم بسیار باشکوهی برگزار 

شود.   

نصب پرچم های عزاداری در اصفهان به نشانه احترام 
به »سردار سلیمانی « 

پیشنهاد تشکیل یک شهرداری برای 
ساماندهی بافت تاریخی منطقه 3

علیرضا نصر اصفهانی، رییس شورای شهر اصفهان در ماقات مردمی شهردار 
اصفهان و مدیران شــهری با مردم منطقه ســه شــهر اصفهان با اشــاره به اینکه 
شــهرداری اصفهان به لحاظ مادی سرمایه دار است اما سرمایه ای بسیار بزرگ تر 
و باالتر از این ســرمایه مادی دارد که آن مردم خوب این شــهر هستند، اظهار کرد: 
این ســرمایه انسانی برای شهرداری یک ســرمایه ذي قیمت است و از این لحاظ، 

شهرداری اصفهان از سرمایه دارترین سازمان های شهر است. 
به گزارش اداره ارتباطات رســانه ای شهرداری اصفهان، وی ادامه داد: مردم و 
شهروندانی که کنار شهرداری هستند، بزرگ ترین سرمایه برای شهرداری هستند 
و ما اگر بهترین کارکنان و متخصصان را به شهرداری بیاوریم اما همراهی مردم را 

نداشته باشیم، راه به جایی نمی بریم. 
وی ادامــه داد: معتقدیم اگر فاصله ای بین مدیریت شــهری و مردم وجود دارد 
باید ترمیم شــود امروز به هر دلیلی امید مردم با مشــکل مواجه شــده است، مردم 
تفکیکي بین دســتگاه هــای مختلف حکومتی قائل نبوده و بــه صورت یکپارچه 

قضاوت می کنند.    
رئیس شــورای شهر اصفهان در پاسخ به شــهروندان ان منطقه در مورد طرح 
میــدان امام علی )ع( نیز تصریح کــرد: در رابطه با میدان امام علی آن چیزی که در 
دوره های قبل پیش بینی مي شــد محقق نشــد و این میدان آن طور که باید تجلی، 
بروز و ظهور پیدا نکرد. مردم باید به مدیریت شــهری برای نجات میدان از وضعیت 

فعلي کمک کنند تا رونق بگیرد.  
پیشــنهاد ایجاد یک شــهرداری جدید برای ساماندهی بافت 

تاریخی در کنار شهرداری منطقه 3
وی بــا تاکید بر اینکه معتمدین باید راهکارهای مورد نظر را به شــهردار منطقه 
بگویند، اظهار کرد: بیشــترین بافت فرســوده در منطقه سه وجود دارد، از همین رو 
از شــهردار اصفهان درخواست دارم تا بررســي های الزم در خصوص ایجاد یک 
شــهرداری جدید در کنار شــهرداری منطقه سه را انجام دهد تا این بخش بتواند به 

صورت تخصصي به امور بافت فرسوده و مباحث تاریخی بپردازد. 
نصــر اصفهانی بیان کرد: این ظرفیت در اصفهان نیز همانند مشــهد که دارای 
شهرداری ثامن است، وجود دارد تا شهرداری ویژه بافت و مباحث تخصصي میراثی 

به وجود بیاید.  
وی در پاســخ به دغدغه های شــهروندان این منطقه در خصوص مساجد ادامه 
داد: از قدیم االیام امور مســاجد بر عهده خود مردم بوده اســت، به همین سبب ما در 
شورای شهر با هر گونه مداخله که قصد داشته باشد نقش و مشارکت مردم را در این 

موضوع بنابر اعتقادات مردم کمرنگ کند، می ایستیم.   
رئیس شورای شهر اصفهان افزود: مساجد برای انجام امور خود نیازی به کمک 
شــهرداری نداشته و ندارند اما ما به دلیل مسئولیتی که داریم اخیرا در دو کمیسیون 
های بهداشــت، سامت و امور اجتماعی و فرهنگي شورا به این موضوع ورود کرده 

و اقداماتی را برای مساجد انجام می دهیم.       
وی ادامه داد: ایمن سازی و بیمه مساجد شهر اصفهان در شورا در حال پیگیری 
اســت و در صورتیکه این دو کار اساسي برای مساجد انجام شود، دیگر نباید نگران 

سایر امور مساجد بود زیرا سایر امور را مردم خودشان به سرانجام می رسانند.   
شناسایی مناطق خالی از سکنه در منطقه 3 شهرداری اصفهان 

نصر اصفهانی با اشــاره به اینکه منطقه ســه آبروی اصفهان است و در رابطه با 
آسیب های اجتماعی در این منطقه مطالعاتی به صورت منطقه ای و میدانی پیرامون 
این موضوع انجام شــده اســت، اظهار کرد: منطقه سه دارای بافت قدیمی بوده به 
همین دلیل خالی از سکنه مانده و هم اکنون محل حضور افرادی شده که مي توانند 

برای منطقه آسیب ایجاد کنند. 
وی ادامه داد: مناطق خالی از ســکنه شناسایی شده و اگر بتوانیم در بودجه سال 
آینده مبلغی برای این موضوع در نظر بگیریم، می توان به لحاظ دسترسي ها به ویژه 
برای تردد آســان پلیس اقداماتی انجام داد تا دیگر شاهد توزیع مواد مخدر، مصرف 

مواد و سایر آسیب های اجتماعی نباشیم. 
رئیس شورای شــهر اصفهان تصریح کرد: گفته می شود بیش فعالی در منطقه 
ســه زیاد است، این اختالی اســت که نه تنها در اصفهان بلکه در کشور نیز وجود 
دارد بنابراین الزم اســت، پس از بررســی این مسئله در منطقه سه آن را به فرصت 

تبدیل کنیم. 
وی اظهار کرد: الزم اســت طرحی تحت عنوان آمــوزش های اجتماعی برای 
زنان و مردان در منطقه ســه فراهم شــود تا پس از تصویب در کمیسیون اجتماعی 
شورای شــهر در راستای توانمند سازی و افزایش آگاه سازی جامعه این طرح را در 

منطقه ایجاد کنیم. 

50 سال دانش فنی وتجربه؛پشتوانه مطمئن خطوط تولید ذوب آهن  اصفهان

ذوب آهن اصفهان به عنوان بنیانگذار صنعت فوالد کشور 
با توجه به داشــتن نقش محوری در توســعه صنعتی کشور، 
همواره توانســته است در مسیر تامین نیازهای مصرف داخل 
محصوالت فوالدی وافزایش تنوع آنها و همچنین بدســت 

آوردن سهم قابل توجهی از بازارهای صادراتی گام بردارد.
در ایــن رابطه نقــش واحدهای پشــتیبانی تولید به ویژه 
مدیریت مهندسی نت در حفظ آماده به کاری تجهیزات خطوط 
تولید وپویایی وارتقاء جایگاه ذوب آهن در کشور همواره اثرگذار 
وستودنی بوده و هست. مهندس سیدوحید رضوی مدیر برنامه 
ریزی و نظارت بر نگهداری و تعمیرات )مهندسی نت مکانیک( 
در این خصوص گفت :  این مهندسی با عنوان اولیه مهندسی 
کل مکانیک از ابتدای شروع بکار واحدهای تولیدی و با در اختیار 
داشتن نیروی انسانی متخصص ومجرب وهمچنین زنجیره 
تولیدی کارگاههای ساخت و تعمیر قطعات و تجهیزات بدون 
وقفه در راستای انجام شرح ماموریت خود به ویژه بومی سازی 
ورفع نیازهای کارخانه گام برمیدارد.وی افزود: این مهندسی 
در بر گیرنده گســتره وسیعی از نیروی انسانی توانمند در قالب 
دپارتمانهای سرپرســتی بازرسی فنی ، معاونت برنامه ریزی 
و ســاخت قطعات )با زیر مجموعه واحدهای طراحی، برنامه 
ریزی وتکنولوژی تولید،ترمیســت و متالورژی سطح، کنترل 

کیفی،کارگاههای اســکلت فلزی و آهنگری، ریخته گری و 
مدلسازی،ماشــینکاری وعملیات حرارتی، تعمیر تجهیزات 
سنگین و انبار(،معاونت برنامه ریزی وتعمیر تجهیزات )با زیر 
مجموعه سرپرســتی های برنامه ریزی وپایش و تعمیرات و 
همچنین اجرای تعمیر تجهیزات( وهمچنین واحدهای فنی 
و اقتصــادی، IT، ایمنی فنــی  و اداری با قریب به 1300 نفر 

پرسنل می باشد.
* بیــش از 85 درصد از قطعــات و تجهیزات 
مکانیکی ذوب آهن اصفهان بومی ســازی شده 

است.
مهندس رضوی در ارتباط با بومی ســازی های انجام شده 
اظهار داشت: هم اکنون بیش از 85 درصد از قطعات و تجهیزات 
مکانیکی ذوب آهن اصفهان بومی ســازی شده است و مابقی 
نیز به جزء اندکی که در حال حاضر امکان تامین آنها در داخل 
کشور وجود ندارد ، با توجه به دستیابی به دانش فنی وتکنولوژی 
ســاخت آنها در کارخانه، به دلیل محدودیتهای تجهیزاتی و 
بعضاً ترافیک کاری در این مهندســی، از طریق ســازندگان 

توانمند داخل کشور بومی سازی و تامین می شوند.
محیط زیست مهم ترین اولویت ذوب آهن به 

عنوان پرچم دار صنعت سبز 
مدیر مهندسی نت با بیان اهمیت و حساسیت موضوع حفظ 
محیط زیست ونقش اساســی آن در توسعه پایدار وتاکیدات 
وحمایت هــای مدیریت محترم عامل در ایــن رابطه افزود: 
مهندسی نت در ســال جاری با برنامه ریزی منسجم ودقیق 
نسبت به ساخت و مونتاژ و تحویل 74 مجموعه درب فلکسیبل 
)ســمت جنوب باتری3بخش تولیدات کک و مواد شیمیایی( 
سهم بسزایی ایفاد نموده، به نحوی که نتایج موفقیت آمیز آن 
بازتاب بســیار گسترده وافتخار آمیزی برای ذوب آهن داشته 
اســت. وی همچنین اعام نمود : ساخت 74 مجموعه درب 
فلکســیبل )سمت شمال باتری(نیز شروع شده که امید است 

تا بهار سال آینده به پایان رسیده وانشاا.. منجر به رفع آلودگی 
های زیست محیطی در این بخش از ذوب آهن گردد.

ساخت قطعات وتجهیزات واجرای پروژه های 
توسعه 

مهندس رضــوی در رابطه با نقش این مدیریت در اجرای 
پروژه های توسعه کارخانه اظهار داشت: با حمایت های معاونین 
بهره برداری وبرنامه ریزی و توسعه وبه همت وتاش پرسنل 
مهندسی نت و با اتکاء به دانش و تجربه این تاشگران، سرعت 
و کیفیت اجرای پروژه های توسعه افزایش چشمگیری یافته 
که از آن جمله می توان به پروژه های هات شــارژینگ،تغلیظ 
ســنگ آهن،برج خاموش کننده ککسازی و مهم ترین آنها 

پروژه افتخارآمیزPCi اشاره نمود.
نیروی انســانی متخصــص و توانمند،محور 

توسعه و ارتقاء شرکت
ذوب آهن اصفهان یکی از موفق ترین شرکت ها در زمینه 
بومی سازی قطعات و تجهیزات مورد نیاز کارخانه در ایران به 
شــمار می رودوی در پاسخ به این سوال که برای انتقال دانش 

وتجربیات به نسل آینده چه برنامه ریزی دارید، چنین گفت: 
مهنــدس رضوی اهم فعالیتهای بومی ســازی مدیریت 

مهندسی نت را بدین شرح عنوان نمود: 
 ساخت قطعات مجموعه هوای دم کوره بلند های شماره1و 

2و 3.
  ساخت رولیک و رینگ اسلیو کارگاههای مهندسی نورد .

 طراحی دربهای فلکســیبل  باتری شــماره3 بخش کک 
سازی.

 ساخت ستاره خردکن آگلوماشین های شماره1، 2، 3و4 .
 تهیه نقشــه های تجهیزات مکانیکی وســاخت قطعات 
وتجهیــزات واجــرای ریومپینــگ ایســتگاه ریخته گری 

شماره7بخش فوالد سازی به روش مهندسی معکوس.
  مطالعه و برنامه ریزی به منظور ســاخت سیستم بارگیری 

کوره بلند شــماره1 با مشــارکت شــرکتهای توانمند خارج 
ازکارخانه  .

-ساخت لوله وتجهیزات نمونه بردار گاز کوره بلند شماره3 
.-ساخت تجهیزات روتاری والوهای سیستمهای تصفیه غبار .

- ســاخت بخشی از قطعات پروژه شارژشمش گرم به خط 
.HOTChargeنورد

- طراحی و ساخت تجهیزات پروژه تغلیظ سنگ آهن.
- ســاخت دریچه های هوای گرم وسرد کوره های شماره 

1 و 2.
- ساخت بخش زیادی از تجهیزات شاخه هاوایستگاههای 

ریخته گری )رام نوسان ،کاست، دامی بار، فیکسکتور  و .... (.
-طراحی و ســاخت قطعات طرح جایگزین واگن توزین 
کوره بلند شــماره1 )جایگزینی از طریق بونکرهای توزین و 

انتقال نوار نقاله)
-تعمیر و بازســازی بیرینگ اصلی برج گردان )لدل تارت( 

ایستگاه ریخته گری شماره 7 فوالدسازی  .
- ساخت پاتیل های سرباره بخش کوره بلند وفوالدسازی  

-ساخت وتعمیر پاتیل های حمل چدن وفوالد مذاب  .
-ســاخت روتــور بارگیــر با قطــر حــدود 7 متر بخش 

آگلومراسیون .
-مهندســی معکوس وســاخت دریچه هــای اطمینان 

. MGSV،MCG،
-ساخت انواع خنک کننده های چدنی بدنه کوره بلند ها .

-ساخت انواع شــافت ها ومحورهای اشپیندل های نورد 
)خصوصاً نورد  650  (

- طراحی وســاخت انواع تاندیش های ایســتگاه ریخته 
گری  .

- ساخت برج گردان)لدل تارت(
- ســاخت عدســی هــای میکســر 1300 تنی بخش 

فوالدسازی )نگهدارنده چدن مذاب (.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان با بیان اینکه 
فتنه گران همیشــه در مقابل بصیرت پلیس کم آورده اند گفت: با 
حضــور با بصیرت پلیس در صحنه، پروژه نا امن کردن کشــور از 

سوی دشمنان شکست خورده است. 
حجت االسام "محمد حسین عادل پور" در خصوص عملکرد 
نیــروی انتظامی در مقابله با فتنه گــران حوادث آّبان به خبرنگار 

پایــگاه خبری پلیس گفت: بحمــداهلل پلیس ما امروز یک پلیس 
مکتبی است و براساس همین مکتب نیز با خشونت و ناهنجاری در 
جامعه مبارزه می کند.رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی 
اســتان اصفهان با بیان اینکه پلیسی که در مسیر خدا باشد رنگ 
و بوی خدایی می گیرد بیان داشــت: امروز پلیس نظام جمهوری 
اســامی ایران به دنبال برقراری عدالــت و مهرورزی در جامعه 

اســت و مردم هم همین را می خواهند و وقتی می بینند که یک 
نیرویی با تمام وجود دنبال خواســته آنهاســت دیگر نیازی برای 

آمدن به خیابان ها نمی بینند.
وی خاطر نشــان کرد: پروژه نا امن کردن کشــور از ســوی 
دشــمنان شکست خورده اســت چون تجربه نشان داده که فتنه 

گران همیشه در مقابل بصیرت پلیس کم آورده اند.

شکست پروژه نا امن کردن کشور، در مقابل بصیرت پلیس 

همکاری مشترک اداره کل آموزش فنی و حرفه ای و سازمان 
فاوا شهرداری اصفهان

مدیرعامل ســازمان فناوری 
اطاعات و ارتباطات شهرداری 
اصفهان با اعام این خبر گفت: 
براساس تفاهم نامه منعقد شده 
با اداره کل  آموزش فنی و حرفه 
ای اســتان اصفهــان، ضمــن 
انجــام هم افزایــی در آموزش 
فناوری اطاعات به شهروندان، 
دانشــجویان و عاقــه مندان؛ 
زمینه نیاز ســنجی، اجرای دوره 
های آموزشــی جامع و استفاده 
از شــیوه های نوین آموزشی در 
این حوزه بیــش از پیش فراهم 
می شود.سید حمیدرضا ابطحی 
اهداف این همکاری مشــترک 
را تشــریح کرد و افزود: هدف از 
انعقاد این تفاهم نامه 1.شناسایی 
و تأمیــن نیازهــای مهارتــی 
دانشــجویان، دانش آموختگان 
دانشــگاه  هــا و متخصصــان 
و مدیــران مشــاغل فنــاوری 
اطاعات؛ 2.بازنگری سرفصل 
دوره های مهارتی حوزه فناوری 
اطاعات؛ 3. طراحــی، برنامه 
ریزی و اجــرای طرح ها و دوره 
های آموزشی فناوری اطاعات 

در قالــب نظام جامــع آموزش 
مهــارت و فنــاوری اطاعات؛ 
4. طــرح دانــش آموخته چیره 
دســت)داچ( با هــدف افزایش 
انگیــزه مخاطبــان در مهارت 
آمــوزی بــا تضمین اشــتغال 
پــس از پایان دوره آموزشــی و 
5. اســتفاده از ســایر امکانات 
متقابل)آزمایشگاهی  تحقیقاتی 

و کارگاهی( است.
وی در ادامــه از تعهــدات 
مشــترک این تفاهــم نامه نام 
بــرد و بیــان کــرد: همکاری 
در نیــاز ســنجی آموزشــی و 
انجام مطالعــات آینده پژوهی 
مشــاغل فنــاوری اطاعات، 

همکاری در برگزاری همایش، 
کنفرانس، ســمینار تخصصی، 
کارگاه ها و دوره های آموزشــی 
مختلــف، تدویــن و بازنگری 
دروس  آموزشــی  اســتاندارد 
فنــاوری اطاعــات، همکاری 
در تدوین و انتشــار بســته های 
آموزشی بر بستر سامانه آموزش 
الکترونیکــی، همکاری در تهیه 
ســرفصل های آموزشی تولید 
محتوای درســی و بســته های 
آموزش حضوری وغیرحضوری 
و همکاری در اطاع رســانی و 
معرفی فعالیت های آموزشــی و 
پژوهشــی طرفین از دیگر مفاد 

این تفاهم نامه می باشد.

در ایــن زمینه مجیدغامی، 
مدیــر مرکز آموزش ســازمان 
فاوا شــهرداری اصفهــان نیز 
ضمن ابــراز خرســندی از این 
همکاری مشترک، مدت اعتبار 
تفاهــم نامه مذکور را 2 ســال 
دانســت که بــا رضایت طرفین 
قابل تمدید خواهــد بود.وی از 
برگزاری دوره های آموزشــی 
ویژه فصل زمستان در این مرکز 
خبر داد و گفت: عاقه مندان می 
توانند جهت اطاع از دوره های 
مرکز آموزش ســازمان فناوری 
اطاعات و ارتباطات شهرداری 
اصفهان به نشــانی الکترونیکی 

ITTCE.ir مراجعه نمایند.
غامــی در پایــان از برنامه 
ریزی برای اســتفاده از سامانه 
جدیدآمــوزش  مشــترک 
الکترونیکی)LMS(  این مرکز 
خبر داد و یادآور شد: در این سامانه 
عاوه بر دوره های الکترونیکی 
موجود مرکز آموزش، دوره های 
ویژه شهر و شهروند هوشمند نیز 
برگــزار و در اختیار شــهروندان 

عزیز قرار خواهد گرفت.

برگزاری جشنواره زمستانه بازار گل و 
گیاه اصفهان

مدیرعامل ســازمان ســاماندهی مشاغل شــهری و فرآورده  های کشاورزی 
شــهرداری اصفهان از برگزاری جشنواره زمستانه بازار گل و گیاه همدانیان خبر داد 
و گفت: این جشنواره از 14 دی ماه به مدت 14 روز در محل بازار گل و گیاه مرکزی 
اصفهــان میزبان عاقمندان به گل و گیاه خواهد بــود. به گزارش اداره ارتباطات 
رســانه ای شــهرداری اصفهان، محمد مجیری با اشاره به اینکه هر سال جشنواره 
زمستانی بازار گل و گیاه با رویکرد و ایده جدید برگزار می شود، اظهار کرد: از اهدف 
مهم برگزاری جشــنواره، فرهنگ  ســازی و آشنایی با کاشــت و تولید گل  و گیاه از 
ســنین پایه، آشنایی و حمایت از مشــاغل خانگی و همچنین تولیدکنندگان ماهی 
های زینتی ویژه دانش آموزان اســت.وی در تشریح جزئیات این نمایشگاه فصلی 
که به نام دانش آموزان گره خورده اســت، تصریح کرد: در این جشــنواره بیش از 
10 هزار بســته شــامل خاک، بذر و گلدان به دانش آموزان به همراه بروشور روش 
کاشت و نگهداری اهداء خواهد شد.  مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری 
و فرآورده  های کشــاورزی شــهرداری اصفهان همچنین از اختصاص 10 دستگاه 
اتوبوس گل آرایی شــده برای انتقال دانش آموزان از نقاط مختلف شــهر به محل 
برگزاری جشنواره خبرداد و بیان کرد: انجام مشاوره و معرفی قسمت های مختلف 
بخش مشــاغل خانگی همراه با توضیحات کامل توسط کارشناس مشاغل خانگی 

از دیگر فعالیت های جنبی این جشنواره است.

برگزاری بیست و هشتمین نشست معاونان فنی و 
عمرانی کالنشهرها به میزبانی شهرداری اصفهان

بــه گزارش اداره ارتباطات رســانه ای شــهرداری اصفهان ایرج مظفر اظهار کرد: نشســت 
معاونــان فنی و عمرانی کانشــهر ها به منظور تبــادل تجربیات موفق عمرانی کانشــهرها با 
یکدیگــر و همچنیــن افزایش توان علمی و تخصصی در اجرای پــروژه های عمرانی، برقراری 
ارتباط موثر با معاونان، مدیران کل و روســای ادارات فنی و عمرانی دســتگاه ها، ســازمان های 
اداری اجرایی مرتبط جهت تقویت و پاســخ به نیازهای مقتضی و عمرانی کان  شــهرها برگزار 

می شود.
وی ادامه داد: بیســت و هشــتمین نشســت معاونین فنی و عمرانی کانشــهرهای کشــور 
به میزبانی شــهرداری اصفهان در روزهای 25 و 26 دی ماه ســال جاری برگزار خواهد شــد.     
معاون عمران شــهری شــهرداری اصفهان افزود: اولین نشســت تخصصــی معاونان فنی و 
عمرانی کان  شــهرهای کشــور در آذرماه سال 1378در شــهر مقدس مشهد برگزار شد و پس 
از آن به صورت دوره ای به میزبانی ســایر کانشــهرهای ایران ادامه یافته و برگزار می شــود.

وی با اشــاره به اینکه در این نشســت دو روزه معاونان فنی و عمرانی 18 کانشــهر کشــور 
حضور خواهند داشــت، تصریح کرد: موضوعاتی مانند نگهداشــت تاسیســات شهری و افزایش 
ایمنی پل ها و ســازه های عمرانی، اســتفاده از توانمندی دارایی و مزیت نســبی اســتان های 
مختلف برای تامین مصالح نظیر قیر، ســنگ، ســیمان و آهن آالت، توســعه عرصه های عمومی 
و فضاهای باز همگانی پیاده محور و مســائل جاری و تجارب موفق کانشــهرها در امور عمران 

شــهری به بحث و تبادل نظر گذاشــته خواهد شد.
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 ضمیمه رایگان روزنامه در استان اصفهان

به روز رساني دستگاه تصفیه روغن صنعتي  در 
شرکت پاالیش نفت اصفهان

ALFA-   با هدف رویکرد در جهت خودکفایي، دستگاه تصفیه روغن صنعتي ساخت شرکت
LAVAL با همکاري گروههاي تخصصي تعمیرات  ماشــینري- برق و ابزار دقیق در شــرکت 

پاالیش نفت اصفهان به روز رســاني شد و مورد بهره برداري  قرار گرفت.
به گزارش جام جم اصفهان ،احمد نوري رئیس نگهداري  وتعمیرات ابزار دقیق افزود:  دستگاهي 
کــه در ســایه تحریم هاي ظالمانه، خرید خارجي آن با قیمــت میلیاردي امکان پذیر نبود اکنون با 
تاش و پشــتکار کارشناســان این شرکت و به سرپرستي فرشاد شــمس  مهندس اداره تعمیرات 

ونگهداري ابزاردقیق شــرکت سیستم کنترل آن به روز رساني گردیده  است.
 فرشــاد شــمس نیز در این زمینه گفت: دســتگاه تصفیه روغن به روز شده قابلیت حذف ذرات 
جامد، آب آزاد و محلول موجود در روغن به صورت دوره اي براي تصفیه روغن هاي نو  و یا درحال 
کار و بازیافتي و جلوگیري از آســیب دیدن تجهیزات در عین حال جهت تمیز نگه داشــتن روغن 

گردشي را دارا مي باشند
 ضمن اینکه  با این دســتگاه  مقدار رطوبت به کمتر از  PPM100 کاهش مي یابد، همچنین  
آالینــده ها حذف و روغــن تمیز  در ســطح CLASS  NAS1638 6-7 ارتقاء پیدا مي کند 
شــایان ذکر است قابلیت تصفیه مخازن روانکار به ظرفیت 40 تا5000 لیتر روغن در روز مي باشد، 
توضیح بیشــتر اینکه اگر قیمت 220 لیتر روغن را حدود 4 میلیون تومان در نظر بگیریم در حداکثر 
تــوان، قابلیت صرفه جویي ماهیانه آن بالغ بر 2 میلیارد و 700میلیون تومان خواهد بود و شــرکت 
از خرید روغن هاي قابل تصفیه، بي نیاز مي شــود؛ این میزان صرفه جویي  زماني که در شــرایط 

اضطراري به تصفیه روغن نیاز اســت، بسیار چشمگیر به نظر مي رسد.
    شــمس ادامه داد: در دو سال گذشــته گروه تعمیرات ماشینري، برق و ابزاردقیق یک دستگاه 
تصفیه روغن دیگر را، مشــابه دســتگاه یاد شده به روز رســاني کردند و خوشبختانه تاکنون بدون 

مشکل خاصي مورد استفاده متناوب قرار دارد.
  PLC   الزم به ذکر است کارشناسان تعمیرات ابزاردقیق، کنترل دو دستگاه را  توسط سیستم
انجام داده اند   که توسط سیستم مانيتورينگHMI نصب شده  قابلیت راه اندازي و اعام آالرم 
ها را دارد. مدت زمان برنامه نویسي و نصب سیستم کنترل جدید  هرکدام از سانتریفیوژ ها نزدیک 

به پنج ماه گزارش شده است.

خداداد غریبپور در نخستین گردهمایی 
مدیران روابط عمومی ایمیدروو شرکتهای 
معدنی و صنایع معدنی با تأکید بر این امر، 
خاطرنشان کرد: کارگروه کنترل مدیریت 
توانســته همگرایی و همراستایی ملی در 
این حوزه ایجاد کند که پیش از این چنین 

انسجامی نداشت.
بــه گزارش  خبرنگار جام جم اصفهان 
وی بــا تأکید بر اینکــه روابط عمومی ها 
نیز پیرو این همراســتایی شــوند، افزود: 
یکی از تصمیمــات این کارگروه هدایت 
ســود انباشتۀ شرکتها به توسعه و سرمایه 
گذاری است و این سبب شده آیندۀ معدن 
و صنایع معدنی روشــن و درخشان باشد.

بــه گفتۀ غریبپور، امســال 580 میلیون 
دالر طــرح در گلگهر راه اندازی شــده و 
این مجموعــه 2.5 میلیارد دالر طرح در 
دست اجرا یا راه اندازی دارد؛ فوالد مبارکه 
تختالهای API را با صرفه جویی ساالنه 
300 میلیون یورویــی راه اندازی کرده، 
عملکــرد ملی مــس در 6 ماه بــه اندازه 
12 ماه ســال قبل بوده و فوالد خوزستان 
بــه باالترین میــزان صادرات رســیده 
اســت. منطقۀ ویژه خلیــج فارس نقش 

ارزنده ای در توســعۀ صادرات و ارزآوری 
ایفــا می کند و همچنین آلومینای جاجرم 
)بنابر گزارش سازمان مدیریت صنعتی( 
سریعترین رشد را در بین 500 شرکت به 
دست آورده است.افزایش سرمایۀ غولها 
در راه اســت؛فوالد مبارکــه، بزرگترین 
بازار بورس میشــودرئیس هیئت عامل 
ایمیدرو ادامه داد: فوالد مبارکه به زودی 
با رســیدن به ســرمایۀ 21 هزار میلیارد 
تومانی از بزرگترین هلدینگ بازار بورس 
)پتروشیمی خلیج فارس( سبقت می گیرد. 
همچنین پس از آن شرکت مس، چادرملو 
و گلگهــر هم افزایش ســرمایه خواهند 

داشت.
1.5 میلیارد دالر طرح آماده 

راه اندازی
وی با بیان رشد 15 درصدی صادرات 
معــدن و صنایــع معدنی در هشــت ماه 
امســال و بیش از 5 درصدی تولید فوالد 
خــام در 11 ماه 2019، گفت: حوزۀ معدن 
و صنایــع معدنی بیش از 1.1 میلیارد دالر 
طرح از ابتدای ســال 98 راه اندازی کرده 
و 1.5 میلیــارد دالر نیز آمــاده راه اندازی 
دارد.رئیــس هیئــت عامل ایمیــدرو با 
اشــاره بــه اینکه حفظ شــرایط توازن و 
همگرایــی به انــدازۀ ایجــاد آن ارزش 
دارد، ادامه داد: روابط عمومی شرکتهای 
این بخش، سیســتم چندرسانه ای را در 
اطاع رســانی ها با تمرکز بیشــتری به 
پیش برنــد تا مدیران باالدســتی نیز به 
ارائۀ اطاعات و دســتاوردهای بیشــتر 
ترغیب شــوند.وی نبود یا ضعف اطاع 
رســانی را به نفع این حوزه و حتی کشور 

ندانســت و تصریح کرد: اطاع رسانی ها 
باید به موقع و هوشمندانه صورت گیرد تا 
مخاطب و جامعه به تغییرات و اثرگذاری 
ایــن بخش آگاهی بیشــتری پیدا کنند.

غریبپور به اکتشــافات انجام شده اشاره 
کرد و گفت: از نیمۀ دوم ســال گذشــته 
ســطح اکتشــافات از 250 هزار کیلومتر 
مربــع به 650 هزار کیلومتر مربع افزایش 
پیدا کرده و طبق گزارشهای جدید، اکنون 
90 درصد از مقدمات ایــن برنامه انجام 
شــده اســت.غریبپور تأکید کرد: امروزه 
کشــور در حال آشنا شــدن با امکانات و 
توانمندیهای بخش معدن برای توسعه، 
اشــتغال، رفع محرومیــت، ایجاد توازن 
و همینطور محرومیت زدایی اســت که 
ایــن امر، نیاز به هماهنگی و همســویی 
روابط عمومی هــا در انعکاس اقدامات را 

برجسته تر می سازد.
الگوی انتقال آب

وی با بیان اینکه بخش معدن در حال 
خدمات دهی به ســایر بخشهاست، ادامه 
داد: الگوی انتقــال آب از خلیج فارس به 
نواحی مرکــزی و صنایع مرتبط ازجمله 
گلگهر، مــس و چادرملو برای پروژه خط 
انتقال آب اســتانهای شرقی به کار گرفته 

میشود.
رئیس هیئت عامل ایمیدرو به اهمیت 
ارتباط دوسویه روابط عمومی ها با جامعه 
پرداخت و افزود: بخش روابط عمومی نیز 
با هدف آگاه سازی و ارتباط بیشتر با مردم، 
نیاز به تدوین و اجرای استراتژی در جهت 
همراســتایی و همگرایی در جهت منافع 

ملی دارد.

به گــزارش جام جم اصفهــان دبیر کل 
کمیسیون ملی یونسکو در ایران که به همراه 
هیئتــی بلندمرتبه از وزارت نیرو و ســازمان 
آب و فاضاب کشــور از فوالد مبارکه بازدید 
می کرد، در جـــــــلسه ای با حضــــــور 
معـــــــــاون بهره برداری، مدیر ارشــد 
خدمات فنی و پشتیبانی فوالد مبارکه گفت: 
هدف از این بازدید آشــنایی با دستاوردهای 
فوالد مبارکه در حوزۀ آب و بررســی قابلیت 
طرح این دســتاوردها در ســازمان جهانی 
یونســکو به عنوان یک نمونۀ موفق جهانی 
بود.  در جریان ایــن بازدید، خبرنگار فوالد با 
تنی چند از مســئوالن حاضــر در این بازدید 
گفتوگو کرده اســت. ماحصل این گفتوگو را 

در ادامه میخوانید.
 حجت اهلل ایوبی دبیر کل کمیسیون 

ملی یونسکو در ایران
شــرکت فوالد مبارکه در زمینۀ استفاده 
بهینه از آب و بازچرخانی پســاب تصفیه شدۀ 
کارخانه و شهرهای اطراف شرکت در سیکل 
تولید اقدامات خوبی انجام داده است. برای هر 

ایرانی باعث افتخار است که این شرکت، هم 
در تولید و هم در حوزۀ مسئولیتهای اجتماعی، 
به ویژه موضوع آب، محیط زیست و طبیعت، 
که جزو مسائل به روز جهانی هستند، عملکرد 
موفقیت آمیزی دارد.شــاید کارشناسان این 
حــوزه در یونســکو تصور نکننــد که چنین 
موفقیتهایی در این شــرکت به دســت آمده 
باشــد و تا این حد به موضوع محیط زیســت 
و اســتفادۀ درست از آب احترام گذاشته شود. 
این امر برای ما و یونســکو بسیار حائز اهمیت 
است، چراکه کارخانه ها ممکن است آالینده 
باشند و به محیط زیست آسیب برسانند و این 
موضوع، نگرانی بزرگی اســت که بشر امروز 
دربارۀ محیط زیست دارد.دستاوردهای فوالد 
مبارکه در حوزۀ آب نشان می دهد این شرکت 
در زمینۀ مصرف آب و شــیوه های جمع آوری 
و تصفیه و بازچرخانی آب در ســیکل تولید از 
بسیاری از کارخانه های مشابه جهانی جلوتر 
است.موضوع آب چندین سال است که برای 
یونســکو به عنوان موضوعی اساسی و مهم 
مطرح اســت؛ همچنان که گفته می شــود 
جنگهای آینده بر ســر آب خواهد بود. ازاینرو 
در کشــورهایی که با کمبود آب مواجهند این 
موضوع زنگ خطر است. یونسکو بر این باور 
اســت که اتفاقا آب می تواند به جای جنگ، 
محور گفتگو و تفاهم باشد و شهرهای کم آب 
به جای نزاع و کشمکش، با هم تعامل و گفت 
وگو کنند. در یونســکو به شــهرها و کارخانه 
های دوستدار آب و محیط زیست توجه ویژه 
می شــود.من و همکارانم در کمیسیون ملی 
یونســکو ایران به عنــوان رابط دولت و ملت 
ایران و سازمان جهانی یونسکو، این آمادگی 

را داریم تا تجارب موفقیت آمیز فوالد مبارکه 
را در اجاســهای مختلف یونسکو به عنوان 
دســتاورد فنی، علمی، صنعتی و درعین حال 
زیســت محیطی مطرح کنیم. فوالد مبارکه 
ایــن قابلیت را دارد تــا محوریت این کار را بر 
عهده داشــته باشــد.با همکاری مشترک با 
سایر کشورها و به ویژه با کشورهای همسایه 
میتوان به تفاهم های بیشــتری در ارتباطات 
بین المللی دست یافت.یونسکو تجارب موفق 
در حوزۀ آب و محیط زیســت را بررســی و به 
موفقتریــن آنها گواهینامۀ احترام به آب اعطا 
میکنــد؛ بنابراین در این بازدید بر آن شــدیم 
که این موضوع را در شــرکت فوالد مبارکه 
پیگیــری کنیم تا این شــرکت بــه عنوان 
مهمترین صنعت کشــور ایــن گواهینامه را 

دریافت کند.
امیر روشنبخش معاون ارتباطات 
و امور مشــارکتهای کمیسیون ملی 

یونسکو در ایران
 از طریق شرکت مهندسی آب و فاضاب 
اســتان اصفهان مطلع شــدیم که شرکت 
فوالد مبارکــه در حوزۀ آب و بهینه ســازی 
مصــارف کارهای بزرگی انجام داده اســت. 
بــه همین دلیل به اینجــا آمدیم تا از نزدیک 
با دســتاوردهای شما در این حوزه آشنا شویم 
و در فضــای بین المللی آن را منعکس کنیم. 
اساسا یکی از اهداف کمیسیون ملی یونسکو 
به عنوان نهاد رابط جمهوری اسامی ایران و 
یونســکو این است که اتفاقاتی را که در حوزۀ 
اهداف یونســکو در کشورها می افتد معرفی 
کند. امیدواریم با فعالیت مشترک با مجموعۀ 
فوالد مبارکه بتوانیم به این هدف دست یابیم.

مدیر عامل بانک اقتصاد نویــــــن به همــــراه جمعــــی از 
معاونین و اعضــا هیئت مدیره این بانک در دیدار با معاون اقتصادی 
و مالی شــرکت فوالد مبارکه از آمادگی این بانک برای ارایه خدمات 

بیشتر به فوالد مبارکه خبر داد. 
به گزارش جام جم اصفهان علیرضا بلگوری با بیان این که بانک 
اقتصادنویــن طیف کاملی از محصــوالت و خدمات مالی و بانکی را 

با اســتفاده از ظرفیتهای خود و شــرکتهای گروه به مشتریان را ارائه 
میکند، تاکید کرد: به عنوان شریک استراتژیک شرکت فوالد مبارکه، 
راه حلهــای مالی و بانکی را در ســریعترین زمان ممکن و باالترین 
کیفیــت ارائه خواهیم کرد.در این دیدار طهمــورث جوانبخت نیز با 
اشاره به اهمیت و لزوم بکارگیری ظرفیتهای گسترده سیستم بانکی 
کشــور در راستای مرتفع نمودن نیازهای مالی صنایع گفت: در حال 

حاضر شــرکت فوالد مبارکه با تولید بیش از 50 درصد فوالد کشــور 
بزرگترین شــرکت بورسی ایران نیز هست که این موضوع گسترش 
بیش از پیش تعامات بانک های کشور با این مجموعه را می طلبد. 
وی همکاری شــرکت فوالد مبارکه با بانــک اقتصادنوین را مثبت 
ارزیابی و ابراز امیدواری کرد: حجم تعامات مالی مابین این بانک و 

شرکت فوالد مبارکه بیش از پیش گسترش یابد.  

الگوگیری از مدیریت کالن، محور همگرایی
 روابط عمومی ها شود 

ارتباط و تعامل دانشگاه و صنعت باید به 
شکل عملی و دوسویه برقرار شود

مدیر عامل ذوب آهن اصفهان در 
دیدار با    ریاست و اعضای هیات رییسه 
واحد لنجان با تاکید بر ارتباط و تعامل 
دانشگاه و صنعت تصریح کرد: ارتباط 
صنعت و دانشــگاه در راســتای حل 
مشــکات با ایجاد پیوندي نزدیک و 
مستمر بین مراکز علمي و صنعتي باید 
به شکل عملی و دوسویه برقرار شود.

بــه گــزارش جام جــم اصفهان  
منصــور یــزدی زاده ایجــاد ارتباط 
مســتقیم و اثربخش بین واحدهاي صنعتي و دانشــگاه آزاد اسامی واحد لنجان را 
به منظور اتخاذ سیاســت صنعتي صحیح در جهت رسیدن به استقال و خودکفایي 
صنعتي ضروری دانســت و تصریح کرد: زمینه های بســیار خوبی برای کار مشترک 
بین شرکت سهامی ذوب آهن و دانشگاه آزاد اسامی وجود دارد و با توجه به شناخت 
دقیق و مثبتی که از جناب دکتر داودی ریاست جدید دانشگاه آزاد لنجان داریم اعتماد 
ما به این واحد دوچندان شــده و این تعامل بهتر از قبل برقرار خواهد شــد.مدیر عامل 
ذوب آهن اصفهان با عنایت به افزایش بودجه تحقیقاتی سال جاری خاطرنشان کرد: 
»علم و دانش یک توانایی بالقوه ای را شامل می شود که عملیاتی شدن آن در عرصه 
کار، تجربه، صنعت و کارخانه اتفاق می افتد.وی افزود: مســلما اقتصاد دانش بنیان را 
نمی توان به تنهایی از صنعت هدایت کرد، همچنین پیشرفت اقتصادی، فقط از طریق 
دانشــگاه، نمی تواند به سرانجام برسد. لذا امروزه پیوند بین دانشگاه و صنعت و حوزه 

تولید موضوعی کاما مشخص و اجتناب ناپذیر است.
سیدمسعود داودی، با اشاره به تفاهم نامه ذوب آهن اصفهان با دانشگاه آزاد اسامی 
واحد لنجان خاطرنشــان کرد: واحد لنجان با توجه به همجواری با کارخانه بزرگ از 

طرف استان ماموریت یافته است تا در محقق شدن این تفاهم نامه تسریع نماید.
سرپرست دانشگاه آزاد اســامی لنجان افزود: در راستای اقتصاد مقاومتی و باال 
بردن بهره وری به زودی با افتتاح دفتر دانشــگاه آزاد استان اصفهان در کارخانه ذوب 
آهن، با کمک متخصصان با تجربه ذوب آهن شتاب بیشتری در رفع موانع و کاهش 
وابســتگی ذوب آهن به خارج از کشــور را شــاهد خواهیم بود.وی خاطرنشان کرد: 
»دانشگاه آزاداسامی واحد لنجان باتوجه به تخصص همکاران این واحد دانشگاهی 
و همچنین ماموریت واحد لنجان در راستای برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت 
مورد نیاز پرسنل پرتوان شرکت ذوب آهن، آمادگی الزم را دارد در راستای سند آمایشی 
وزارت علــوم در مقاطع مختلف تحصیلی، با عقد تفاهم نامه با مرکز علمی کاربردی 
ذوب آهن در خدمت خانواده بزرگ ذوب آهن اصفهان با شرایط و تمهیدات ویژه باشد.

مهندس مهدی نصر، معاون برنامه ریزی و توســعه ذوب آهن اصفهان با اشاره به 
رشــته های فنی در دانشــگاه آزاد لنجان تصریح کرد: دانشگاه آزاد لنجان با امکانات 
مطلوب و همجواری با کارخانه ذوب آهن از ظرفیت و پتانســیل بســیار مطلوبی در 
زمینه تولید علم و کارآفرینی برخوردار است.نصر با بیان این که کشور نیاز به تکنسین 
ماهــر دارد افزود:  صنعت نیاز به دانش آموختــگان توانمند، متخصص و ماهر دارد. 
لذا دانشــگاه آزاد اسامی لنجان با توجه به رشته های فنی و مهندسی خود می تواند 
بــا تربیت نیروهای کارآمد، ضعف حــوزه مهارتی را برطرف نماید.وی افزود: به رغم 
همه محدودیت ها و فضاهایی که علیه نظام جمهوری اســامی ایران به وجود آمده، 
بخش قابل توجهی از چالش های ایجاد شده در بخش اقتصادی با مدیریت داخلی و 
توانمندی تکنسین های ماهر داخل کشور تبدیل به فرصت شده است. و ما نیز آمادگی 
خود را در راستای عملیاتی کردن تفاهم نامه مورد نظر و تسریع در آن اعام می داریم.

مهندس مهدی بهرامی، معاون منابع انســانی و اموراجتماعی ذوب آهن اصفهان 
با اشاره به همجواری دانشگاه آزاد اسامی لنجان با ذوب آهن اصفهان تصریح کرد: 
پیوند بین صنعت و دانشگاه باعث رونق کسب و کار می گردد و این امر باعث افزایش 
توام فعالیت های پژوهشی صنعتگران و دانشگاهیان در راستای اشتغال زایی می شود. 
از طرفی این ارتباط، افزایش ســطح کمی و کیفی اقتصاد جامعه و همچنین کاهش 
قیمت تمام شــده را به دنبال خواهد داشت. لذا ما آمادگی عقد تفاهم نامه آموزشی در 
راستای پیشــبرد اهداف بلند ذوب آهن با چشم انداز اقتصاد مقاومتی را داریم و بسیار 
خرسندیم که دانشگاه آزاد اسامی لنجان با مدیریت جدید برنامه ها و اهداف مشترکی 
را دنبال می نماید.مجید اصانی رییس مرکز رشــد دانشــگاه آزاد لنجان با اشاره به 
محصوالت فناورانه مرکز رشــد این واحد تاکید کرد: مرکز رشد واحد لنجان با ایجاد 
فضای مناســب جهت تجاری کردن دستاوردهای تحقیقاتی و فناورانه و حمایت از 
توســعه کسب و کارهای دانش بنیان از ایجاد و توسعه کسب و کارهای جدید توسط 
کارآفرینان در قالب واحدهای نوپای فعال در حوزه فناوري های پیشــرفته و اهداف 

اقتصادی مبتنی بر دانش و فناوری پشتیبانی می کند.

طراحی و تولید ورق های ویژۀ خطوط انتقال آب خلیج فارس 
رئیس واحد تروپروســس فــوالد مبارکه 
از طراحــی و تولیــد ورقهای ویـــــــــژه 
خطــــــوط انتقــــــال آب خلیج فارس 

)گرید API X65( در این شرکت خبر داد.
به گزارش جام جم اصفهان : علیرضا مولوی 
زاده در تشریح انگیزۀ فوالد مبارکه از تولید این 
محصول خاص گفت: در پی درخواست صنایع 
 ،API X65لوله سازی درخصوص تولید گرید
طراحی و تولید آن مطابق اســتاندارد مربوطه 
)5L-PSL2 API( در دســتور کار واحــد 
متالورژی و روشــهای تولید و سایر بخشهای 
مرتبط شــرکت قرار گرفت.وی با اشــاره به 
این مطلب که کاف فــوالدی مذکور با ابعاد 
درخواستی مشتری 1500*15 میلیمتر تولید 
 65 ksi شده و دارای حداقل استحکام تسلیم

معادل 450 مگاپاســکال و حداقل استحکام 
کششی 535 مگاپاسکال است، گفت: ویژگی 
این گرید استحکام باال و در نتیجه امکان کاهش 
ضخامت ورق مصرفی است.در همین خصوص 
حسن شرافت کارشناس تروپروسس نیز افزود: 
پس از تعیین آنالیز مناســب، سایر پارامترهای 
تولیدی مشــتمل بر اعمال دستورالعمل نورد 
APIM به منظور حصول خواص مکانیکی 
موردنظر استاندارد مربوطه مشخص شد و با در 
نظر گرفتن آنالیز و پارامترهای طراحی مناسب، 
در ابعاد مورد درخواســت مشتری با موفقیت 
تولید گردید.وی با تأکید بر اینکه این محصول 
مطابق با استانداردهای الزم تولید شده است، 
اظهار داشــت: گرید API X65 تولیدشده در 
فوالدمبارکه با انجام تستهای کشش، خمش 

و ضربه، آزمونهای آزمایشگاهی را با موفقیت 
پشــت ســر گذاشــت و در نهایت در کارخانه 
لوله ســازی به لوله های موردنظر تبدیل شد و 

به تائید مشتری رسید.
او اضافه کرد: لوله های اسپیرال از نورد ورقها 
با عبور از غلتکها با درز حلزونی )اســپیرال( به 
شــکل لوله درآمده و درزها جوش داده میشود، 
درحالیکه در لوله های درز مســتقیم، قطر لوله 
بســتگی به پهنای ورق دارد. ضمن اینکه در 
روش اســپیرال، با تغییر زاویــۀ تغذیه، لوله با 
قطرهای مختلف تولید میشود، اما در روش درز 
مستقیم، برای تغییر قطر باید کل قالبهای خط 
تولید تعویض شــود. ازاینرو در روش اسپیرال، 
میتوان لوله های با قطرهای مختلف را با هزینۀ 

کمتری نسبت به درز مستقیم تولید کرد.

دستاوردهای فوالد مبارکه در حوزۀ آب، در یونسکو قابل طرح است 
بهره برداری 4 طرح عمرانی- ورزشی در منطقه 

10 با اعتبار 168 میلیارد ریال

مدیر منطقه 10 شهرداری اصفهان گفت: چهار طرح عمرانی، ورزشی و ترافیکی در منطقه 10 شهر 
اصفهان با اعتبار 168 میلیارد ریال بهره برداری می شــود. 

به گزارش جام جم اصفهان ، حمید شــهبازی با اشــاره به اینکه عملیات اجرای آســفالت در خیابان 
هــا و معابــر منطقه 10 متوقف نشــده و همچنان ادامه دارد، اظهار کرد: با توجــه به اینکه در ماه های 
قبل بازدیدی از ســوی شــهردار اصفهان و برخی مدیران شهری از این شهرک صورت گرفت یکی از 
مشــکات ساکنان این شــهرک آسفالت نامناسب معابر در حاشــیه اتوبان بابایی که در مجاورت این 

شهرک قرار دارد، بود. 
وی با اشــاره به اینکه آسفالت معابر سطح منطقه 10 در خیابان های حکیم شفاهي دوم، آل خجند، 
شــهرک آذراني، محله حصه، عطار نیشــابوري و .... با اعتبار 50 میلیارد ریال انجام شده است، افزود: 
همچنین ساماندهي خیابان ها و پیاده روهاي سطح منطقه در ضلع شمالي خیابان جي، امامزاده ابراهیم 

و خیابان شــهید حیدري با اعتبار 13 میلیارد و 500 میلیون ریال انجام شده است.
بهره برداری از پروژه مشارکتی روباز تمدن 

مدیر منطقه 10 شــهرداری اصفهان تصریح کرد: پروژه مشــارکتي مجموعه ورزشي روباز تمدن 
در بزرگراه شــهید آقابابائي، جنب بوســتان نماز به زودی بهره برداری می شــود که پنج هزار مترمربع 
مساحت کل این پروژه است و دو هزار و 550 متر آن به فضای ورزشی اختصاص دارد. اعتبار این طرح 

چهار میلیارد و 500 میلیون ریال بوده است. 
وی با اشاره به بهره برداری از یک پروژه عمرانی، خدماتی و ترافیکی در منطقه 10 گفت: ساماندهی 
خیابان هفت تیر حدفاصل خیابان پروین تا ســپیده کاشانی با اعتبار 100 میلیارد ریال انجام شده است 

که طول این خیابان 280 متر و عرض آن 33 متر اســت.
شــهبازی کل اعتبار صرف شده برای پروژه های مورد بهره برداری در روزهای آینده در این منطقه 
را 168 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: این طرح ها با حضور مســئوالن شــهری و شهروندان منطقه 

مورد افتتاح یا بهره برداری قرار خواهد گرفت. 
تکمیل پیاده روسازی خیابان پروین اعتصامی

وی با اشــاره به توزیع عادالنه خدمات شــهری در همه محله های منطقه و آســفالت معابر و کوچه 
های خیابان معراج اظهار کرد: تاکنون 10 هزار و 680 تن آســفالت ریزی در معابر خیابان معراج با دو 

میلیارد تومان اعتبار انجام شده است. 
مدیر منطقه 10 شــهرداری اصفهان، میزان آســفالت کوچه های خیابان معراج را 93 هزار مترمربع 
عنوان کرد و افزود: با این اقدام زمینه رضایت بیشــتر مردم از این مســئله که مورد درخواســت آنها در 
تماس با شهرداری اصفهان بود، فراهم شد، هرچند نیاز مردم در این بخش همچنان احساس می شود. 
وی با بیان اینکه پیاده روســازی میدان قدس هم که مورد درخواســت شهروندان بود در روزهای 
آتی به پایان می رســد و عملیات پیاده روســازی در خیابان صباحی آغاز شده است، تصریح کرد: پیاده 
روســازی در خیابان امامزاده گرکان انجام شد و مناسب سازی خیابان سروش هم در حال انجام است. 
شــهبازی افزود: تکمیل پیاده روسازی خیابان پروین هم در هفته گذشته آغاز شد. در مجموع برای 

فاز دوم پیاده روســازی صباحی و پروین یک میلیارد و 350 میلیون تومان هزینه می شود. 
وی در مورد ساماندهی میدان شش راه که سبب بروز تصادفات زیاد می شود نیز گفت: پیش از آغاز 
طرح حلقه حفاظتی شــهر اصفهان ســاماندهی این میدان و مشکات خیابان رئیسی احساس می شد 
اما با آغاز ساخت این پروژه، بیش از 90 درصد مشکات این میدان برطرف می شود. هرچند هم اینک 
نیز شــهرداری آمادگی دارد با همکاری ســایر دســتگاه ها همچون راه و شهرسازی اصاح هندسی و 

ساماندهی این خیابان را انجام دهد.

رکوردشکنی فوالد مبارکه در تحویل محصول 
به تولیدکنندگان لوله و پروفیل کشور

تحویل محصوالت فوالد مبارکه به تولیدکنندگان لوله و پروفیل از ســال1394 تا 
پایان سال 1397 با 120 درصد رشد از 776 هزار تن به یک میلیون و 709 هزار تن رسید. 
مدیر پشتیبانی فروش و بازاریابی فوالد مبارکه ضمن تأیید این خبر گفت: روند روبه 
رشــد تحویل محصول به تولیدکنندگان لوله و پروفیل در ســال رونق تولید و با هدف  
حمایت حداکثری از صنایع داخلی در نه ماهۀ ســال 1398 نیز با 27 درصد رشد نسبت 
به مدت مشابه سال قبل به 1/7 میلیون تن افزایش یافت.محمد تاجمیر ریاحی با بیان 
اینکه حمایت از صنایع پایین دســتی و تأمین مواد اولیۀ صنایع فوالدی کشور با هدف 
توســعه و رونق تولید در کشور همواره از اهداف فوالد مبارکه بوده است، تصریح کرد: 
در همین خصوص این شرکت در سالهای اخیر با افزایش ظرفیت و بهره مندی از توان 
حداکثری تولید به خوبی توانســت هدف افزایش عرضۀ محصوالت فوالدی تخت به 
بازار و تأمین حداکثری تقاضای مشتریان را محقق کند.وی افزود: شرکت فوالد مبارکه 
بــا افزایش عرضۀ محصوالت خود به بازار داخل توانســت مانع از واردات محصوالت 
فوالدی تخت و خروج بیش از 400 میلیون دالر ارز در سال از کشور شود.به گفتۀ مدیر 
پشــتیبانی فروش و بازاریابی فوالد مبارکه این شرکت توانسته است در سالهای اخیر 
علیرغم تمامی مشــکات اقتصادی و تحریم های ظالمانه، روند روبه رشدی در تولید 
و تحویل محصوالت فوالدی داشــته باشــد و با تأمین حداکثری نیاز مشتریان خود، 
عاوه بر کاهش وابستگی به واردات کاال، نقش قابل توجهی در تداوم تولید شرکتهای 
تولیدکنندۀ داخلی و همچنین افزایش صادرات محصوالت نهایی داشته باشد.ریاحی 
ادامه داد: در ســال گذشــته، با صادرات نزدیک به 300 هزار تن لوله و پروفیل، رکورد 
جدیدی در صادرات محصوالت لوله و پروفیل ثبت شد. این میزان نسبت به سال 1394 
رشــد 100 درصدی داشته اســت. میزان صادرات این محصوالت در هفت ماهۀ سال 
جاری نیز 209 هزار تن افزایش یافته و با تداوم این روند پیشبینی میشود تا پایان سال 

به رکورد 400 هزار تن برسد.
وی اظهار امیدواری کرد با برنامه ریزی بهتر در روند صادرات کشور و با تأمین منظم 
و طبق برنامۀ شرکتهای تولیدی، گامهای ارزندهتری برای ارزآوری و کاهش وابستگی 

به درآمدهای نفتی برداشته شود.
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