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اصفهان

معاون فرهنگی شهردار اصفهان:
کودکان می توانند کارگزاران توسعه پایدار باشند

4

گام بلند فوالد مبارکه برای رفع موانع تولید؛

تولید تختال با عرض دو متر برای اولین بار در کشور
 

ــه  ــانـ ــان بـــســـیـــج رسـ ــ ــازمـ ــ ــــس سـ ــی ــ رئ
اصفهان:

با  ابـــوذر  هفتم  جــشــنــواره 
رهبری  سال  شعار  رویکرد 

برنامه ریزی خواهد شد

دیدار مدیرعامل با کارکنان 
ــت  ــرک روابــــــــط عـــمـــومـــی ش

پاالیش نفت اصفهان

تقدیر استاندار
تامین  ــرای  ــ ب ــهـــرداری  شـ از 

برق پایدار

معاون خدمات شهری شهرداری 
ح کرد: اصفهان مطر
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ــــش  ــدی ــ ــک ان ــ ــی ــ خــــیــــریــــن ن
آزاد  را  زنــدانــی   169 اصفهان 

کردند
شهر  یــک  ســازان  برنامه  از  تقدیر  مــراســم 
حضور  با  رمضان  مبارک  ماه  ویژه  ضیافت 
و  عمومی  دادستان  و  استان  دادگستری  کل  رئیس 

انقالب مرکز استان برگزار شد.

رئیس کل دادگستری استان:

قطعات  نمایشگاه  بــرگــزاری 
خودرو از اول تیر در اصفهان
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ویژهها

بیشتربخوانید
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وزیر راه و شهرسازی:

یل دنیا قرار داد ذوب آهن اصفهان، ایران را در جمع تولید کنندگان ر

4

قطعات،  تخصصی  نمایشگاه  هفدهمین 
مجموعه ها و صنایع وابسته خودرو اصفهان 
تیر  امسال در محل دائمی  تا چهارم  روزهــای یکم  طی 
برپایی نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان برگزار 

می شود. 
اشاره  با  نمایشگاه  این  برگزارکننده  جام جم  گــزارش  به 
این که نمایشگاه قطعات خودرو در استان صنعتی  به 

اصفهان برگزار می شود...

با حضور وزیر راه و شهرسازی:

بهارستان مامن 3500 واحد مسکن ملی می شود

ملی  ح  طــر مسکن  ــد  واح  3500 اجــرایــی  عملیات 
بــا حــضــور وزیـــر مسکن و شــهــرســازی در  دولـــت 

آغاز شد. بهارستان اصفهان 
ــم؛ شــهــرجــدیــد بــهــارســتــان  ــام جــ ــه گـــــزارش جــ بـ
۱۵کــیــلــومــتــری جــنــوب اصــفــهــان و در  در فــاصــلــه 
اولین  شهر   ، – شیراز محورشرقی جاده اصفهان 
انقالب اسالمی است که به عنوان  از  جدید پس 
و  مسکونی  بزرگ  پروژه های  ترین  موفق  از  یکی 
همچون  کشور  جدید  شهر های  بزرگترین  از  یک 

می درخشد. زیبا  نگینی 
برابر  وسعتی  در  مدت  بلند  منطقه ای  ح  طر این 
و  مسکونی  واحد   ۶۲۰۰۰ احــداث  برای  هکتار   ۳۰۰۰
در  اســت  گردیده  پیش بینی  نفر   ۳۲۰۰۰۰ اسکان 
هزار  پانصد  تا  جمعیت  افزایش  امکان  که  حالی 

نفر برای آن متصور است.
اسکان  به  مربوط  برنامه ریزی های  در  شهر  این 
سرریز  جذب  برای  اصفهان  استان  شهرسازی  و 
گرفته شده است  نظر  در  جمعیت شهر اصفهان 
شده است  تشکیل  فاز  سه  از  حاضر  حال  در  که 
که فاز یک و دو آن کامل شده و فاز سه در حال 
با  شهر  این  در  طرحی  همچنین  هست.  ساخت 
که  بود  شده  گرفته  نظر  »ملی«در  مسکن  عنوان 
شهرسازی؛  و  راه  وزیــر  اسالمی  محمد  حضور  با 
اجــرایــی  عملیات  دســتــور  مسکونی  واحـــد   3500
ح میدان  آغاز به کار کرد.همچنین دو طر گرفت و 

ریال  میلیارد   ۸۰ اعتبار  با  )ع(  علی  امام  بزرگ 
بوستان  و  بنا  زیر  مربع  متر   ۸۰۰ و  هزار   ۲۵ و 
 ۳۷ در  ریــال  میلیارد   ۸۵ اعتبار  با  دوستی 

هـــزار مــتــر مــربــع زیــربــنــا بــا حــضــور در شهر 

جدید بهارستان بهره برداری شد.
پروژه های  از  بهره برداری  آیین  در  اسالمی  محمد 
مسکن  ملی  اقــدام  ح  طر عملیات  آغــاز  و  عمرانی 
 18،  98 ســال  در  مــا  گــفــت:  بهارستان  در  جــدیــد 
شهر جدید در کشور داشتیم اما در طی این چند 
و  افزوده  جدید  شهرهای  تعداد  بر  گذشته  سال 
امروز 24 شهر جدید به کشور اضافه شده است.

وی افزود: هدف ما این است که شهرهای جدید 
کار  و  کسب  منشا  بلکه  نباشند،  خوابگاه  فقط 
شهر  هفت  احــداث  راستا  این  در  که  باشند  هم 

جدید در کشور  آغاز شده است.
وزیر راه و شهرساری با اشاره به این که روش های 
تصریح  بود،  پیشرفت  مانع  پیمانکاران  با  قبلی 
و  داد  نخواهیم  ادامــه  را  قبلی  روش هــای  ما  کرد: 
با  ماندگار  الگوهای  و  جدید  نامه های  شیوه  با 
اجرایی  کــار  نحوه  زیــرا  می کنیم،  کــار  پیمانکاران 
بسیار  نکته  وقفه  بدون  معاهدات  و  پیمانکاران 
ــر رونــــدی ســنــجــیــده شــده  ــت کـــه اگـ کــلــیــدی اسـ

نداشته باشد کار پیش نمی رود. 
اول  بــایــد  مسکن  بــحــث  در  مــا  داد:  ــه  ادامــ وی 
است  حالی  در  این  و  بشناسیم  را  هدف  جامعه 
400 هزار متقاضی تا کنون برای مسکن  که حدود 

نفر  هــزار   510 حــدود  فقط  کــه  انــد  کــرده  نــام  ثبت 
. اســالمــی گفت:  واجـــد شــرایــط پــذیــرفــتــه شــدنــد 
خود  ازظــرفــیــت  بــایــد  مسکن  ســاز  و  ســاخــت  در 
به  نیز  را  ساز  و  ساخت  وکــار  استفاده  هم  مــردم 
خودشان واگذار کرد تا به صورت گروهی زمین را 
به سلیقه خود بسازند و ما فقط نظارت و ضوابط 

را کنترل کنیم.
افزایش سهم  از  ادامه   راه و شهرسازی در   وزیر 
وام مسکن در شورای پول و اعتبار برای سازنده 
افـــزود:در  و  داد  خبر  وام  تومان  میلیون   300 بــه  
صدد هستیم قیمت تمام شده وام مسکن را به 

50 درصد برسانیم.
تا  بهارستان  مترو  پروژه  از  بهره برداری  در  تسریع 

خرداد
پروژه های  از  بهره برداری  ئین  آ در  رضایی  عباس 
ــی3500 واحـــد  ــ ــرایـ ــ آغــــاز عــمــلــیــات اجـ عــمــرانــی و 
داشت:  اظهار  مسکن  ملی  اقدام  ح  طر مسکونی 
شهر  وارد  اصفهان  جنوب  قسمت  از  وقتی  مــا 
می شویم انگار وارد یک شهر جنگ زده شده ایم 
جهادی  حرکت  یک  به  نیازمند  زمینه  این  در  که 
که  شــود  ایــجــاد  شهر  چهره  در  تغییری  تــا  اســت 
ایـــم. وی  بــه مــســئــوالن شــهــری داده  را  آن  تــذکــر 
ــزرگ و  افــــزود: شــهــر بــهــارســتــان یــک اصــفــهــان بـ
می خواهیم  اگر  که  است  نیکو  چه  و  است  جدید 
کاری انجام دهیم به موقع و به جا باشد،چنانکه 
آماده  باید زودتر  ح ریل گذاری شهر بهارستان  طر

می شد اما هنوز آماده نشده است.
عملیات  ــر  ــرد:اگـ کـ تــصــریــح  اصــفــهــان  اســتــانــدار 
شیفته  سه  یا  شیفته  دو  بهارستان  گــذاری  ریل 
بودیم؛  کرده  تمام  را  آن  کنون  می گرفت،تا  انجام 
باید   و  دارد  ارجهیت  کمیت  بر  کیفیت  چند  هر 
در  که  کنیم  استفاده  مانده  باقی  فرصت  این  از 

ــا تــأمــیــن اعــتــبــار با  ــت ایـــن راس
هــمــکــاری ســـازمـــان 

ــودجــه  ب و  بـــرنـــامـــه 
انـــجـــام شــــده که 

ایــــــــــــن 

پروژه تا نیمه خرداد جاری بهره برداری شود.
ح قــطــار شــهــری اصــفــهــان- بــهــارســتــان 14.7  *طـــر

است کیلومتر 
ح های  علیرضا قاری قرآن نیز در مراسم افتتاح طر
کــه بــا حــضــور وزیـــر راه و شــهــرســازی در  عــمــرانــی 
اصــفــهــان افــتــتــاح شـــد، گــفــت: ســـال گــذشــتــه با 
پیگیری مسئوالن استان، اعتبار ویژه ای از سوی 
ح مترو اصفهان  سازمان برنامه و بودجه برای طر
اجرایی  عملیات  و  یافت  تخصیص  بهارستان   -

آن شتاب گرفت.
عملیات  حــاضــر  ــان  ــ زم در  ایـــن کـــه  ــیــان  ب بـــا  وی 
بهارستان در حال   - ح مترو اصفهان  روسازی طر
اتصال  آماده  این مسیر  اظهار داشت:  اجراست، 
است  اصفهان  کالنشهر  شهری  قطار  یک  خط  به 
که با راه اندازی آن، رفت و آمد مردم در این مسیر 
بسیار تسهیل می شود. مدیرکل راه و شهرسازی 
ح قطار شهری اصفهان -  اصفهان تصریح کرد:طر
قالب  در  کیلومتر  دهم   ۱۴.۷ طول  به  بهارستان 
رو  کیلومتر  دهــم   ۴.۶ و  زیرزمینی  کیلومتر   ۹.۵
این  اجــرایــی  عملیات  اجــراســت؛  حــال  در  زمینی 

ح از اسفند سال ۹۰ آغاز شد طر
*93 درصد از پروژه متروی بهارستان انجام شده 

است
عمران  شرکت  مدیرعامل  احــمــدی،  محمدرضا 
بــهــره بــرداری  گفت:  ئین  آ ایــن  در  نیز  بهارستان 
در  مسکن  ملی  اقـــدام  مسکن  واحــد  هــزار   ۲۱ از 
تکلیف  تعیین  واحــد  هــزار   ۱۴ و  انجام  بهارستان 
میزان  به  پروژه  این  برای  افــزود:  اســت.وی  شده 

اصفهان  استان  عمرانی  بودجه  سوم  یک 
عامل  شــد.مــدیــر  خــواهــد  هزینه 
ــان  ــتـ ــارسـ ــهـ ــران بـ ــ ــمـ ــ ــت عـ ــ ــرک ــ ش
میلیارد  یک  ــه  روزان کــرد:  تصریح 
پـــروژه مترو  بـــرای  تــومــان 

درصد   ۹۳ کنون  تا  و  می شود  هزینه  بهارستان 
امیدواریم  و  انجام  بهارستان  مترو  زیــرســازی  از 
انجام  ــاری  پـــروژه در ســال ج ایــن  از  بــهــره بــرداری 
بــهــره بــرداری  آیین  بــر  عــالوه  اســت؛  شود.گفتنی 
عملیات  ــاز  آغـ و  عــمــرانــی  پـــروژه هـــای  از  وبــازدیــد 
ــدام ملی  ح اقــ ــد مــســکــونــی طـــر اجـــرایـــی3500 واحـ

 128 تحویل  از  مسکن  وزیر  توسط  مسکن 
مهر  مسکن  مــانــده  بــاقــی  واحـــد 

آغاز  و  بازدید  بهارستان 
ــات  ــ ــی ــ ــل ــ ــم ــ ع

اجــــــرایــــــی 
پــروژه هــای 
ح  طــــــــــــــــــر

بـــا شهر  را هــمــزمــان  ــدام مــلــی مــســکــن مــلــی  ــ اقـ
جمعا  که  اصفهان  استان  شهر   11 در  بهارستان 
به تعداد5 هزار و 695 واحد بود در در بهارستان، 
برزک،  انارک،  اردستان،  شهرضا،  دهاقان،  تیران، 

آغاز شد. بادرود، چادگان، سمیرم و علویجه 

پرتاژ      ر



رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان از دستگیری 8 لیدر و عضو 
اصلی یک شبکه هرمی در عملیات ضربتی کارآگاهان این پلیس خبر داد.

به گزارش جام جم سرهنگ« حسین ُترکیان« بیان داشت: کارآگاهان پلیس 
آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان در راستای اجرای طرح شناسایی و 
پلمب دفاتر هرمی و شرکت های بازاریابی غیر مجاز با انجام یکسری کارهای 
و  از اعضاء  از فعالیت غیر مجاز تعدادی  اقدامات هوشمندانه  و  پلیسی 

لیدرهای یک شرکت هرمی در زمینه تبلیغ و عضو گیری برای شرکت مذکور 
مطلع و موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند. وی افزود: 
کارآگاهان پس از انجام تحقیقات گسترده و کسب اطالعات الزم محل قرار 
و فعالیت این افراد که در یکی از پارک های شهر اصفهان بود را شناسایی 
کرده و طی هماهنگی با مقام قضائی به محل مذکور اعزام شدند. ترکیان 
گفت: در این عملیات ویژه و ضربتی 8 لیدر و عضو شرکت هرمی شامل 

6 مرد و 2 زن دستگیر و به پلیس آگاهی استان منتقل شدند. این مقام 
انتظامی عنوان داشت: در تحقیقات صورت گرفته مشخص شد شرکت 
بازاریابی شبکه ای مذکور اقدام به تشویق اعضاء در معرفی زیر مجموعه 
کرده و نحوه فعالیت آن نیز فروش کارت تخفیف خدمات است اما عماًل 
کارت تخفیف مذکور فاقد اعتبار در اكثر مراكز خدماتی و فروشگاه ها بوده و 

این شرکت در پوشش آن اقدام به فعالیت هرمی می کند.

 یکشنبه    2 خرداد  1400   شماره 5944

2
ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان اصفهان

اقتصادی
اجتماعی

دستگیری 8 لیدر و عضو یک شبکه هرمی در اصفهان

خبر

مراسم تقدیر از برنامه سازان یک شهر ضیافت 
کل  رئیس  حضور  با  رمضان  مبارک  ماه  ویژه 
انقالب  دادگستری استان و دادستان عمومی و 

مرکز استان برگزار شد.
رئیس  حبیبی  محمدرضا  جام جم  گزارش  به 
مطلب  این  بیان  با  استان  دادگستری  کل 
یک  معنوی  و  پرمحتوا  و  وزین  برنامه  گفت: 
نیت  با  سال   8 از  بیش  مدتی  که  ضیافت  شهر 
ماه  ایام  در  غیرعمد  جرایم  زندانیان  آزادی  خیر 
جمعی  همکاری  و  همت  با  و  رمضان  مبارک 
زندان ها،  کل  اداره  استان،  مرکز  صداوسیمای 
و  خیران  زندانیان،  از  حمایت  انجمن  دیه،  ستاد 
دادگستری کل استان برگزار می شود، هر ساله با 
استقبال و مشارکت خوب مردم مؤمن و خیران 
امور  انجام  در  همواره  که  اصفهان  اندیش  نیک 
خیر پیشگام هستند، روبرو می شود. وی افزود: 
محتوای تأثیرگذار و معنوی این برنامه که می توان 
در  کریم  قرآن  شریفه  و  نورانی  آیات  مصداق  آنرا 
توصیه به انجام امور خیر دانست نتایج بی نظیری 

به دنبال داشته است. 
وی خاطرنشان ساخت: نتایج عملی پخش این 
به مبلغ  کمک های نقدی  برنامه امسال وصولی 
23 میلیارد تومان که در مقایسه با سال گذشته 
زندانی،  نفر   169 تعداد  آزادی  و  درصدی   76 رشد 
دستگاه  رئیس  است.  داشته  درصدی   80 رشد 
این  در  شد:  یادآور  همچنین  استان  قضایی 
برنامه عالوه بر موضوع آزادی زندانیان به مباحث 
مختلفی از جمله پیشگیری از وقوع جرم و آگاهی 
بخشی حقوقی برخی مسائل اجتماعی برای عموم 

پرداخته شده است.

بازدید  در  اصفهان  شهرداری  شهری  عمران  معاون 
رینگ  پروژه  از  رسانه  اهالی  و  خبرنگاران  از  جمعی 
حلقه  این که  بیان  با  اصفهان  شهر  حفاظتی  چهارم 
چهارم حفاظتی شهر اصفهان از سال 89 به تصویب 
مدیریت  مختلف  دوره های  در  کرد:  اظهار  رسید، 
به دلیل  اما  این پروژه احداث شود  شهری قرار بود 
ابرپروژه  این  اجرای  سر  بر  که  مسائلی  و  کار  سختی 
وجود داشت برای احداث این پل تا سال 97 حرکت 
مدیریت  دوره  این  در  و  بود  نگرفته  صورت  خاصی 

شهری پس از سالها اتفاق افتاد.  
 46 این که  بیان  با  مظفر  ج  ایر جام جم  گزارش  به 
کیلومتر حلقه حفاظتی در شهر اصفهان واقع شده 
اولویت   5 به  حفاظتی  حلقه  کرد:  تصریح  است، 
تقسیم بندی شد که اولویت نخست آن حدفاصل 
شده  احداث  که  است   9 کیلومتر  تا  صفر  کیلومتر 
شامل  را  فرزانگان  بلوار  ادامه  به  رینگ  اتصال  و 

می شود.
ادامه داد:  معاون عمران شهری شهرداری اصفهان 
اولویت دوم پروژه رینگ چهارم از سمت جنوب غرب 
است،  کیلومتر   ۱۸ طول  به   ۶۳ تا   ۴۵ کیلومتر  یعنی 
 ۴۵ تا   ۲۹ کیلومتر  از  نیز  چهارم  رینگ  سوم  اولویت 
در  ذوب آهن  اتوبان  تا  استقالل  میدان  حدفاصل 

محدوده شهرهای درچه و خمینی شهر است.
وی با بیان این که اولویت چهارم از کیلومتر 63 تا 78 
یعنی از سیتی سنتر تا کیلومتر صفر را شامل می شود 
و بسیاری از کارهای آن انجام شده است، تاكید کرد: 
اولویت پنجم رینگ چهارم شهر اصفهان از کیلومتر 
نهم تا بیست و نهم در محدوده شهرهای دولت آباد 
و خورزوق و مناطق هفت و ۱۲ شهرداری قرار دارد که 
امیدواریم با برنامه  ریزی های انجام شده و همکاری 
شهرداری  های شهرهای همجوار شاهد احداث رینگ 

چهارم در کمترین زمان باشیم. 
رینگ چهارم، معضل بیست ساله ترافیکی را رفع 

می کند
معاون عمران شهری شهرداری اصفهان اضافه کرد: 
ترافیکی  ساله   20 معضالت  از  یکی  پروژه  این  اجرای 
شهر اصفهان و ورود کامیون ها به شهر اصفهان و 
حضور آنها در خیابان بعثت، سه راه نقشینه، چهارراه 
همچنین  می کند؛  برطرف  را  جوان  میدان  و  عاشق 
اصفهان  شهر  حفاظتی  چهارم  حلقه  پروژه  اجرای 
جلوگیری  شهروندان  فوت  به  منجر  تصادفات  از 

می کند. 
و  شهرداری  پشتیبانی  و  همت  با  کرد:  اضافه  وی 
تالش شبانه روزی سازمان و معاونت عمران شهری 
ادامه  مسیر  کیلومتر   6 ماه   15 مدت  طی  شهرداری 

آفتاب  تقاطع  و   14 منطقه  در  کیلومتر   1.5 فرزانگان، 
احداث شد. 

تقاطع غیرهمسطح شهید سلیمانی 15 حرکت را 
در جهات مختلف پوشش می دهد

شهید  غیرهمسطح  تقاطع  این که  بیان  با  مظفر 
پوشش  مختلف  جهات  در  را  حرکت   15 سلیمانی 
می دهد، افزود: با تمهیدات پیش بینی شده 14 حرکت 
یک  تنها  و  می گیرد  قرار  ترافیک  تحت  مسیر  این 
حرکت جنوب به شمال به دلیل عدم آزادسازی های 
مسیر همچنان بسته است اما سایر حرکات مانند 
 ... شمال به شرق، شرق به جنوب، غرب به شرق و 
به صورت غیرهمسطح برای عبور خودروهای سبک 

و سنگین باز است.
تقاطع  و  پل ها  مجموعه  احداث  با  کرد:  تاكید  وی 
ورودی  حرکت های  سلیمانی  شهید  غیرهمسطح 
میدان میوه و تره بار که دارای معضالت ترافیکی بود 

با ورودی غربی این پل ساماندهی شد.
بیان  با  اصفهان  شهرداری  شهری  عمران  معاون 
شهید  تقاطع  پروژه  این  اجرای  با  همزمان  این که 
سلیمانی حدود 1600 متر طول رینگ چهارم نیز احداث 
به  اصفهان  شهر  حفاظتی  چهارم  رینگ  گفت:  شد، 
از  شده  احداث  پروژه  این  روی  که  پل هایی  همراه 
نظر وسعت یکی از بزرگترین پروژه های شهری ایران 

محسوب می شود. 
وی تصریح کرد: پشتیبانی که در این دوره مدیریت 
شهری صورت گرفت باعث شد اجرای رینگ چهارم 
داشته  پیشرفت  خوبی  به  اصفهان  شهر  حفاظتی 
زیادی  بسیار  سختی های  کرد:  اضافه  مظفر  باشد. 
آزادسازی ها و جابه  در مسیر اجرای این پروژه مانند 
جایی های تاسیسات شهری در مقیاس کالن وجود 
داشت اما در نهایت این اتفاق مهم رقم خورده که 
جای تقدیر دارد. وی افزود: بخش مهم اجرای چنین 
پروژه هایی تامین مالی است که با تدابیری که در این 
استفاده  یا  و  ذخیره  صندوق  ایجاد  مانند  خصوص 
از پتانسیل سازمان های شهرداری ایجاد شد اجرای 
پروژه سرعت گرفت.  معاون عمران شهری شهرداری 
اصفهان با بیان این که با ارائه به موقع بسته تشویقی 
آغازین  ماه های  در  بودجه  جذب  و  ساز  و  ساخت 
سال گذشته تامین مالی مورد نیاز پروژه  های عمرانی 
شهر سرعت گرفته است، گفت: از کیلومتر ۶۰۰ تا هزار 
رینگ چهارم در دستور کار قرار گرفته و تا دو ماه آینده 

عملیات اجرایی آن آغاز می  شود.
چهارم  رینگ  مسیر  درصد   ۷۰ این که  بیان  با  وی 
آزادسازی شده و عملیات اجرایی آن تا یک ماه آینده 
رینگ  مسیر  آزادسازی های  کرد:  تاكید  می  شود،  آغاز 

فرایند  در  و  است  انجام  حال  در  سختی  به  چهارم 
انجام آزادسازی ها سعی کردیم این اقدامات با توافق 
شاهد  نزدیک  آینده  در  تا  شود  انجام  شهروندان 
شهروندان  باشیم.  عظیم  پروژه  این  از  بهره برداری 
مشارکت  آزادسازی ها  زمینه  در  خوبی  به   15 منطقه 
توافق  همیشه  خصوص  این  در  شهرداری  و  کردند 
ترجیح  قانونی  ماده های  از  استفاده  به  را  مالکان  با 

می دهد. 
این  اجرای  قدرت  همین  با  امیدواریم  افزود:  مظفر 
از  بسیار  بتوانیم  ما  و  باشد  داشته  ادامه  پروژه ها 
آلودگی  دغدغه های شهروندان در مسائل ترافیکی، 

هوا و ... را با پروژه های عمرانی مرتفع کنیم.
97 درصد آزادسازی ها انجام شده است

ادامه  در  نیز  اصفهان  شهرداری   15 منطقه  مدیر 
چهارم  رینگ  صفر  کیلومتر  کرد:  اظهار  بازدید  این 
حدود  سلیمانی(  شهید  سردار  پل های  )مجموعه 
کار  این  که  داشت  نیاز  آزادسازی  مترمربع  هزار   200
آزادسازی ها  این  سر  بر  شد،  آغاز   98 فروردین  از 
مشکالت بسیاری وجود داشت و زمان زیادی صرف 

شد. 
مسعود قاسمی با بیان این که هم اكنون زیباسازی 
را  نهایی  مراحل  سلیمانی  شهید  پل  نورپردازی  و 
چهارم،  رینگ  نخست  فاز  کرد:  تصریح  می کند،  طی 
کیلومتر 4 تا 7 را شامل می شود که 170 هزار مترمربع 
آزادسازی  آزادسازی نیاز دارد، از این میزان 97 درصد 
تحویل  زودی  به  مانده  باقی  درصد  سه  و  شده 

می شود.
 4 تا  دو  کیلومتر  پروژه،  دوم  فاز  این که  بیان  با  وی 
در  نیز  مابقی  و  شده  آزادسازی  درصد   50 که  است 
از  کرد: بخشی  آزادسازی است، اضافه  آستانه شروع 
که  آباد می گذرد  از روستای دهنو و خاتون  فاز سوم 

آزادسازی های آن در حال اجراست.
با  اصفهان  شهر  به  ورود  از  قبل  ترافیک  توزیع 

اجرای حلقه حفاظتی
مدیر منطقه 15 شهرداری اصفهان تاكید کرد: حلقه 
در  سلیمانی  شهید  پل های  مجموعه  و  حفاظتی 
آزادسازی نیاز دارد  منطقه 15 حدود 500 هزارمترمربع 
که باالی 400 هزارمتر آزادسازی آن تاكنون انجام شده 

است و مابقی نیز به موقع انجام می شود.
از  قبل  شهری  برون  ترافیک  توزیع  کرد:  اضافه  وی 
انجام  پروژه ها  این  اجرای  با  اصفهان  شهر  به  ورود 
و  آلودگی  کاهش  باعث  موضوع  این  که  می شود 
کاهش ترافیک می شود. قاسمی افزود: ویژگی دیگر 
اجرای حلقه حفاظتی جلوگیری از گسترش افقی شهر 
با  اصفهان  شهر  می شود  باعث  که  است  اصفهان 

اجرای این حلقه توسعه بیشتری پیدا نکند.
*28 پل در رینگ چهارم وجود دارد

نیز  اصفهان  شهر  ترافیکی  چهارم  رینگ  پروژه  مدیر 
حفاظتی  اول  رینگ  این که  بیان  با  بازدید،  این  در 
شهر اصفهان هسته مرکزی شهر مانند خیابان های 
را  تاریخی  بافت  دور  و  سید  مسجد  نشاط، هاتف، 
خیابان های  دوم  رینگ  کرد:  اظهار  می شود،  شامل 
و  بوده  خیام  و  خرم  از  بخشی  رباط،   ، باهنر  ، بزرگمهر
رینگ سوم نیزشامل اتوبان آقابابایی و چمران، خرم 
سید  است.  شیرازی  صیاد  و  پرست  اقارب  خیام،  و 
سلمان قاضی عسگر با اشاره به اجرای رینگ چهارم 
در  حلقه  این  کرد:  تصریح  اصفهان،  شهر  حفاظتی 
حدود 80 کیلومتر دور تا دور اصفهان اجرا می شود و 
آباد، خورزوق، خمینی  شهرداریهای اصفهان، دولت 
نیز  ابریشم  شهر  فالورجان،  میمه،  درچه،  شهر، 
درگیر این پروژه بوده و حدود 40 کیلومتر این پروژه 

با شهرداری اصفهان است. مدیر پروژه رینگ چهارم 
ادامه داد: 28 پل مانند پل های تقاطع غیرهمسطح 
استقالل،  میدان  آفتاب،  تقاطع  سلیمانی،  شهید 
روشن دشت، تقاطع اتوبان ذوب آهن و ... در  رینگ 
این  که  دارد  وجود  اصفهان  شهر  حفاظتی  چهارم 
می شود.  احداث  ادامه  در  یا  شده  احداث  یا  پل ها 
وی با بیان این که پروژه شهید سلیمانی شامل پنج 
پل است، اضافه کرد: این پل ها در چهار سطح اجرا 
شده است، پل شماره یک به طول 493 متر بزرگترین 
پایه های منحصر به  با  که  بزرگ است  این پروژه  پل 
را پوشش می دهد.  بار ترافیکی شرق به جنوب  فرد 
قاضی عسگر تاكید کرد: پل شماره دو مسیر شمال 
به جنوب رینگ حفاظتی را تامین می کند، افرادی که 
از سمت شمال یا خاتون آباد به مست سیتی سنتر 
قصد حرکت دارند می توانند از این پل استفاده کنند.

تامین  را  شمال  به  جنوب  مسیر  سه  شماره  پل   
می کند، کسانی که قصد حرکت از سمت سیتی سنتر 
به سمت خاتون آباد، اتوبان فرودگاه، دولت آباد و ... 

را دارند از این پل می توانند استفاده کنند. 
سوم  پل  کندروی  چهارم  پل  این که  بیان  با  وی 
از سمت شهر  محسوب می شود، افزود: کسانی که 
به  شدن  وارد  قصد  بار  تره  و  میوه  میدان  و  رویاها 
از  تندرو  مسیر  با  تداخل  عدم  برای  دارند  را  رینگ 
تندرو  مسیر  به  ادامه  در  و  استفاده  مسیر  این 
تقاطع  و  چهارم  رینگ  پروژه  مدیر  می شوند.  ملحق 
حلقه  تندروی  مسیر  سلیمانی  شهید  غیرهمسطح 
حفاظتی را 120 کیلومتر ذکر کرد و افزود: در کل مسیر 
حلقه حفاظتی سرعت 120 کیلومتر تامین شده است، 
در پل چهارم افرادی که قصد دارند از سمت اصفهان 
به طور مجدد به سمت اصفهان بازگردند می توانند 
روی این پل دور بزنند. وی با بیان این که پل شماره 
5 در سطح منفی 7 است، تاكید کرد: خودروهایی که 
به  آباد  خاتون  سمت  )از  شرق  سمت  به  شمال  از 
سمت یزد و باغ رضوان( قصد حرکت دارند می توانند 

از این پل که به صورت زیرگذر است استفاده کنند. 
قاضی عسگر افزود: بخشی از رینگ چهارم حدفاصل 
کیلومتر صفر تا هفت در حال احداث است و تاكنون 
۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، همچنین 
مرحله  در  چهارم  تا  صفر  کیلومتر  از  بخش هایی 
توافق با پیمانکار است. این مسیر حدود 60 درصد 
این که  بیان  با  وی  است.  داشته  فیزیکی  پیشرفت 
سازی  ایمن   سلیمانی  شهید  سردار  پل  احداث  در 
الزم برای سرعت خودروها تا ۱۲۰ کیلومتر انجام شده 
پروژه،  این  احداث  برای  تاكنون  کرد:  تصریح  است، 
بخش فضای سبز، جا به جایی تاسیسات و روشنایی 

آن حدود ۲۱۷ میلیارد تومان هزینه شده است.
کیلومتر  از  پس  داد:  ادامه  چهارم  رینگ  پروژه  مدیر 

احداث  آسمان  و  تابان  خیابان  های  رینگ،  هفتم 
شده و در ادامه از سمت شمال به اراضی دولت آباد 

و سپس به اتوبان معلم امتداد می  یابد.
به  توجه  با  این که  بیان  با  چهارم  رینگ  پروژه  مدیر 
کمیته  با  جلساتی  ذوب آهن  اتوبان  و  رینگ  تداخل 
ح  های  طر گذاری  سیاست  شورای  و  شهرداری  فنی 
ماه  دو  تا  بتوانیم  تا  شده  برگزار  شهرداری  عمرانی 
اجرایی  محدوده  این  در  را  شده  طراحی  پل  آینده 
ارتش،  اراضی  رینگ در محدوده  گفت: مسیر  کنیم، 
شهر ابریشم و جنوب سپاهان شهر با عرض ۷۶ متر 
مسیر  دو  و  متر   20 عرض  با  تندرو  مسیر  دو  شامل 

کندرو اجرا می شود.
آینده  کرد: پروژه رینگ چهارم تا سال های  وی تأكید 

می  تواند پاسخگوی ترافیک شهر اصفهان باشد.    
میلیارد   84 رینگ  هفت  تا  چهار  کیلومتر  برای 

تومان هزینه شده است
رینگ چهارم  تا هفت  نیم  کیلومتر دو و  مدیر پروژه 
اجرایی  عملیات  این که  بیان  با  نیز  اصفهان  شهر 
مسیر رینگ چهارم حد فاصل خیابان بهاران تا تقاطع 
است،  انجام  حال  در  کیلومتر  سه  طول  به  آفتاب 
بزرگ  پل  دو  پروژه  این  مسیر  طول  در  کرد:  اظهار 
دیگری  و  آب  کانال  روی  بر  یکی  که  می  شود  احداث 
آن  اجرایی  عملیات  که  بوده  قهجاورستان  زیرگذر 
تکمیل شده است. ناصر کریمی تصریح کرد: پل روی 
کانال آب به مساحت دو هزار و ۲۰۰ متر و طول 200 متر 

اجرا شده تا مسیر رینگ از روی آن عبور کند.
تا پل  با بیان این که مسیر پل شهید سلیمانی  وی 
با  داد:  ادامه  است،  شدن  اجرایی  حال  در  آفتاب 
در  کار  قوی  فشار  برق  تیرهای  مانند  موانعی  وجود 
حال انجام است و در اجرای پروژه هیچ گونه تاخیری 
وجود ندارد.  مدیر پروژه کیلومتر دو و نیم تا هفت 
رینگ چهارم شهر اصفهان با بیان این که حدفاصل 
میلیارد   ۸۴ چهارم  رینگ  هفت  تا  چهار  کیلومتر 
اجرایی هزینه شده  انجام عملیات  برای  تومان فقط 
چهار  تا  نیم  و  دو  کیلومتر  اجرای  برای  افزود:  است، 
نیز  بهاران(  از  پس  تا  بهاران  از  )قبل  چهارم  رینگ 
ارقام  این  که  شده  هزینه  تومان  میلیارد   ۷۵ حدود 
تاسیسات  جایی  به  جا  به  مربوط  هزینه های  از  غیر 
آزادسازی است.ادامه داد: این مسیر به طول سه  و 
کیلومتر با عرض ۷۰ متر تا کنون ۶۰ درصد پیشرفت 
فیزیکی داشته است در حالی که حجم آزادسازی  های 
انجام شده در این پروژه زیاد بوده است. مدیر پروژه 
کیلومتر دو و نیم تا هفت رینگ چهارم شهر اصفهان 
قهجاورستان  زیرگذر  پل  احداث  روند  به  اشاره  با 
گفت: عملیات تکمیلی سازه پل در حال انجام است 
و آخرین مرحله بتن  ریزی آن پایان هفته جاری انجام 

می  شود.   

معاون عمران شهری شهرداری اصفهان: 

رینگ چهارم پس از سال ها در این دوره مدیریت شهری آغاز شد

ــزاری نــمــایــشــگــاه قــطــعــات  ــ ــرگ ــ ب
خودرو از اول تیر در اصفهان

قطعات،  تخصصی  نمایشگاه  هفدهمین 
مجموعه ها و صنایع وابسته خودرو اصفهان طی 
روزهای یکم تا چهارم تیر  امسال در محل دائمی 
برپایی نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان 

برگزار می شود.
نمایشگاه  این  برگزارکننده  جام جم  گزارش  به 
خودرو  قطعات  نمایشگاه  این که  به  اشاره  با 
در  و  می شود  برگزار  اصفهان  صنعتی  استان  در 
راستای تعریف و اجرای نمایشگاه های تخصصی 
تا  کرد  امیدواری  ابراز  است،  شده  هدفگذاری 
اجرای این عناوین در سایت جدید نمایشگاه های 
اصفهان سرآغاز تبدیل شدن اصفهان به کانون 

توجهات فعاالن صنعت قطعات خودرو باشد.
حضور  تاكنون  این که  بیان  با  آموخته  علیرضا 
قطعی  صنعتی  رویداد  این  در  شرکت   60 بر  بالغ 
هشت  از  شرکت ها  این  افزود:  است،  شده 
رضوی،  خراسان  البرز،  تهران،  اصفهان،  استان 
مازندران  و  شرقی  آذربایجان  بوشهر،  همدان، 
درباره  وی  می یابند.  حضور  نمایشگاه  این  در 
هفدهمین  در  حاضر  شرکت های  فعالیت   زمینه 
تصریح  اصفهان  خودرو  قطعات  نمایشگاه 
تخصصی  زمینه های  در  فعال  شرکت های  کرد: 
خودرو،  مجموعه های  و  قطعات  همچون 
، اجزا و قطعات الکترونیک خودرو،  قطعات موتور
تحقیقات  قطعه سازی،  تجهیزات  و  ماشین آالت 
تجهیزات  و  اولیه  مواد  مهندسی،  طراحی  و 
از فروش،  بازرگانی و خدمات پس  جانبی خودرو، 
خودرو،  نگهداری  و  تعمیر  خودرو،  تزئیناتی  لوازم 
شاسی،  سیستم  خودرو،  کننده  پاک  محصوالت 
سایر  و  بیمه  فروش،  از  پس  خدمات  تیونینگ، 
این  در  خودرو  صنعت  تخصصی  مجموعه های 
محصوالت،  و  داشت  خواهند  حضور  نمایشگاه 
را برای متخصصان   خدمات و دستاوردهای خود 
هفدهمین  برگزاری  مجری  می گذارند.  نمایش  به 
و  مجموعه ها  قطعات،  تخصصی  نمایشگاه 
اهداف  از  یکی  اصفهان  خودرو  وابسته  صنایع 
این  فعاالن  آوردن  هم  گرد  را  رویداد  این  برگزاری 
توزیع کنندگان،  تولیدکنندگان،  از  اعم  صنعت 
یک  و  زمان  یک  در  مصرف کنندگان  و  خریداران 
و  داخل  تولید  ظرفیت های  به  توجه  و  مکان 
کرد:  تاكید  و  دانست  اصفهان  صنعتی  موقعیت 
ایجاد بستری مناسب برای تبادل تجربیات میان 
آشنایی  بازدیدکنندگان،  و  مشارکت کنندگان 
سرمایه گذاران با ظرفیت های موجود برای حضور 
نقش  ایفای   ، کشور اقتصادی  فعالیت های  در 
صنعت  خدمت  در  بازاریابی  ابزار  یک  عنوان  به 
سرمایه گذاری  فرصت  ایجاد  و  خودرو  قطعات 
از  قدرتمند  صنعت  این  فعاالن  میان  مشترک 
نمایشگاه  که  می رود  شمار  به  اهدافی  جمله 
قطعات خودرو اصفهان بر اساس آن هدفگذاری 

شده است.

حمل  المللی  بین  کنفرانس  هفتمین  از  روز  اولین 
بیست  امروز  آهن  راه  مهندسی  در  ریلی  نقل  و 
اسالمی  محمد  حضور  با  اردیبهشت  هشتم  و 
مدیرعامل  رسولی  شهرسازی،سعید  و  راه  وزیر 
شهردار  حناچی  اسالمی،پیروز  جمهوری  آهن  راه 
و  علم  دانشگاه  رئیس  ذاكری  جبارعلی  تهران، 
ذوب آهن  مدیرعامل  زاده  یزدی  صنعت،منصور 
صنعت  نظران  صاحب  از  دیگر  جمعی  و  اصفهان 
علم  دانشگاه  محل  در  کشورها  سایر  و  ایران  ریلی 
این  در  شهرسازی  و  راه  وزیر  شد.  برگزار  صنعت  و 
کنفرانس گفت: ذوب آهن اصفهان در شرایط سخت 
تحریم دشمن،ایران را در جمع تولید کنندگان ریل 
دنیا قرار داد که دستاورد بسیار ارزشمندی است و 
هم اكنون ریل استاندارد این کارخانه در محورهای 
مختلف کشور مورد استفاده قرار می گیرد،همین جا 
شایسته می دانم از مسئوالن و کارگران پرتالش این 

مجموعه تشکر و قدردانی نمایم. 
که  بود  این  ما  هدف  اولین  افزود:  اسالمی  محمد 

اجازه  و  بایستیم  متعهدانه  خودکفایی  راستای  در 
ج وارد  ندهیم که ریل و سوزن مورد نیاز کشور از خار

شود.
و  حمایت  را  سازنده  کارخانجات  و  شرکت ها  لذا   
آنها کار را به نتیجه رساندند؛ اگر  پشتیبانی کردیم و 
چه این تحقیقات ۲۰ سال به طول انجامیده بود اما 
داخل  در  ریل  که  است  این  نتیجه اش  اكنون  هم 
زیرساختی  پروژه های  برای  و  می شود  تولید  کشور 

نصب و به بهره برداری می رسد.
تولید  از  حمایت  بر  تاكید  ضمن  اسالمی  محمد 
باشیم  متعهد  ما  همه  باید  کرد:  خاطرنشان  داخل 
دهیم  توسعه  کشور  در  را  نقل  و  حمل  صنعت  که 
وی  باشد.  ایران  مردم  شان  در  باید  توسعه  این  و 
در  بسزایی  نقش  داخل  تولید  از  حمایت  افزود: 
توسعه راه آهن دارد،زیرا تفاوت در دانش و فناوری 
شکل می گیرد و برای توسعه پایدار راه آهن نیاز به 
از تولید داخل داریم.  اسالمی تصریح کرد:  حمایت 
نیازمند تحول فکری و عملی در توسعه زیر ساخت، 

منابع انسانی و ساز و کار فرایندها بودیم که در این 
نتایج  از  بخشی  که  دادیم  انجام  زیادی  اقدامات  راه 
این تحول در سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ قابل مشاهده 
است. وی گفت: با ریل گذاری که در خطوط راه آهن 
کشور انجام شده است ما از سال گذشته تا به حال 
در یک بازه زمانی ۱۲ ماهه و نیز تا پایان خدمت دولت 
نیم  و  شش  که  می کنیم  گذاری  ریل  ۹۰۰کیلومتر 
این ثمره  گذشته می باشد و  برابر معدل سال های 
هم عزیزان فعال در این حوزه بوده است.در ادامه 
سعید رسولی، مدیرعامل راه آهن جمهوری اسالمی 
رهبری،در  معظم  مقام  حمایت های  با  گفت:  نیز 
پیشرفت های  شاهد  کشور  ریلی  صنعت  توسعه 
تکنولوژیک  و  علمی  برنامه های  و  هستیم  خوبی 
ریلی طبق سند چشم انداز به نقطه مطلوبی رسیده 
است.وی اضافه کرد: با تکیه بر توان متخصصان و 
و  کمی  توسعه  در  می توانیم  داخلی  کنندگان  تولید 

کیفی صنعت ریلی کشور گام های مهمی برداریم.
رسولی ادامه داد: ارتباط صنعت با دانشگاه می تواند 

از  حداكثری  استفاده  بگشاید،  را  مسائل  و  گره ها 
آن فعالیت های مرکز  ظرفیت های موجود و در کنار 
اساتید  که  آن  کارگروه های  و  پیشرفت  جهادی 

دانشکده راه آهن هستند،محلی برای تالقی نخبگی، 
صنعت و کارشناسان برای حل مسائل اولویت دار 

می باشد.

وزیر راه و شهرسازی:

ذوب آهن اصفهان در شرایط تحریم، ایران را در جمع تولید کنندگان ریل دنیا قرار داد
رئیس کل دادگستری استان:
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پاالیش  شرکت  عامل  مدیر  ابراهیمی   مرتضی 
و  اهمیت  به  دیدار  این  در  اصفهان  نفت 
گفت :  کرد و  روابط عمومی اشاره  جایگاه خاص 
نظام  اساسی  رکن  به عنوان  عمومی  روابط 
ارتباطی و اطالع رسانی در معرفی توانمندی های 
درنتیجه  و  کارکنان  در  انگیزش  ایجاد  شرکت، 
بهره وری، کارایی و اثربخشی و تحقق برنامه های 
راهبردی  سازمان، مؤثراست . همچنین نقش 
مردم  گاهی  های  آ افزایش  در  تعیین کننده ای 
بر  عمومی  افکار  تنویر  و  فرهنگ سازی  جامعه، 

عهده دارد .
اصفهان  پاالیشگاه  که  باوجودی  افزود:  وی 
تأمین  اصلی اش  وظیفه  و   بوده  محور  تولید 
فرآورده های نفتی مورد نیاز کشور حرکت است، 
مانند  اداره هایی  که   کرد  فراموش  نباید  اما 
روابط عمومی  نیز  در روند  موفقیت سازمان از 
ارتباط  چراكه   هستند؛  برخوردار  باالیی  اهمیت 
بیرون  و  درون  بین  سازنده  تعامالت  و  مؤثر 
شرکت و تقویت جایگاه و موقعیت شرکت،  از 

اصلی ترین وظایف  کارکنان این حوزه است.
عمومی   روابط  رئیس  حاجیان  محمدصادق 
از  تشکر  ضمن  نیز  اصفهان  پاالیشگاه 
مساعدت مدیر عامل با مجموعه روابط عمومی 
مدیریت،   حمایت  با  اداره   این  داشت:  اظهار 
یک  به  و   گذشته  محور  دانش  حرکت  یک  از 
علم  با  خوشبختانه   و  شده  داده  سوق  حرفه 
الکترونیک  ارتباطات  و  اجتماعی  ارتباطات  روز 
ویژه ای  جایگاه  به  شرکت  سطح  در  توانسته 

دست یابد.
روابط  کارکنان   از  تشکر   ضمن  همچنین  وی 
پیشبرد  در  همکارانم  تالش  افزود:  عمومی 
اهداف و  وظایف اداره  ستودنی است و امیدوارم 
مسئولیت های  انجام  جهت  در  و  هم  کنار  در 

محوله کماكان خالق و ساعی باشیم.

با  مرکزاصفهان  خبر  معاونت  خبرنگار  رمضانی  محمدامین  آقای 
را خام نفروشیم« و »برق امید« در بخش  ارائه گزارش های »انرژی 
 ) ارزیابی گزارش های تصویری سومین جشنواره نیرو و رسانه)نور

»رتبه نخست« را به دست آورد.
در  اثر  رسانه ۵۹۶  و  نیرو  جشنواره  سومین  در  جام جم  گزارش  به 
قالب گزارش، تیتر و خبر، مصاحبه، مقاله و سرمقاله و یادداشت، 

کاریکاتور و طنز مکتوب و رادیویی، عکس و اینفوگرافی و موشن 
تصویری  گزارش های  بخش  در  که  گرفت  قرار  ارزیابی  مورد  گرافی 
با  مرکزاصفهان  خبر  معاونت  خبرنگار  رمضانی  محمدامین  آقای 
را خام نفروشیم« و » برق امید« توانست  گزارش های »انرژی  ارائه 
»رتبه نخست« را کسب نماید. این جشنواره با هدف »اطالع رسانی 
و آگاهی بخشی درباره ارزش ذاتی، اجتماعی و اقتصادی آب و انرژی«، 

دادن  ارزش  موضوع  در  اجتماعی  شبکه های  و  رسانه  »مشارکت 
به آب و انرژی به عنوان یک منبع مشترک و ارزشمند« و »بررسی 
سیر تاریخی و  الگوهای فرهنگی و اجتماعی مرتبط با ارزش آب و 
انرژی در ایران« برگزارشد و در پایان با حضور وزیر نیرو از برگزیدگان 
بخش های مختلف تقدیر شد. همچنین وزیر نیرو در این آئین از 

برگزیدگان استانی نیز به صورت ویدئوکنفرانسی تقدیر کرد.

 یکشنبه    2 خرداد  1400   شماره 5944

3
ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان اصفهان

خبر

اقتصادی

گفت:  اصفهان  برق  توزیع  شرکت  مصرف  مدیریت  دفتر  مدیر 
با توجه به ایام تابستان و کنترل میزان مصرف برق،مشترکان پر 
مصرف ابتدا اخطار و سپس در صورت توجه نکردن با قطعی برق 

مواجه خواهند شد.
هوا  گرمای  و  تابستان  فصل  رسیدن  فرا  با  جم،  جام  گزارش  به 
شاهد افزایش چشمگیر میزان مصرف برق هستیم که با توجه 
به محدودیت منابع انرژی از یک سو و کاهش میزان بارندگی ها از 
سوی دیگر باید برای ذخیره انرژی از مصرف زیاد پیشگیری و جلوی 
خاموشی برق را با مدیریت مصرف گرفت. بر همین اساس مرصل 
صالحی مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق اصفهان در 
وزارت  داشت:  اظهار  و  پرداخت  موضوع  این  به  خبرنگاران  جمع 
نیرو برای تمامی شرکت ها از جمله شرکت توزیع برق شهرستان  
مشخص  کاهش  برای  را  میزانی  مختلف  تعرفه های  در  اصفهان 
کرده است، به طوری که 25 مگاوات در تعرفه کشاورزی،70 مگاوات 
 3، جی  ان  سی  و  داری  تعرفه  در  مگاوات  صنعتی،10  تعرفه  در 
مگاوات در تعرفه تجاری،10 مگاوات در دیزل ژنراتورها و در بخش 
فن آوری های جدید 5 دهم درصد مگاوات و تجمیع کننده ها 33 

مگاوات در نظر گرفته شده که کاهش داشته باشند. 
را  تعهد  درصد   40 پیک  باید  ما  سقف  رعایت  بحث  افزود:در  وی 

رعایت کنیم و 60 درصد دیگر را در ارزیابی و سهم پیک در تفاهم 
نامه ها اختصاص و لحاظ کنیم.

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق اصفهان با اشاره به 
این که این اتفاق باید در بخش خانگی بیشتر اتفاق بیفتند،تصریح 
ربع  یک  هر  شده  نصب  هوشمند  کنتورهای  حاضر  حال  در  کرد: 
ساعت یک بار قابل بررسی است که از همین طریق می توان خط 
تراز و میزان مصرف را کنترل و مصرف کنندگانی که عدول کرده اند 

را شناسایی کرد.
وی ادامه داد: روزانه نقشه عملکرد توزیع بررسی و افراد کم مصرف 
وضعیت سبز، عدول کنندگان مصرف تا سه درصد وضعیت زرد و 

بقیه بسته به سهم تعریف شده اگر عدول کنند، قطع می شوند.
صالحی اضافه کرد: امسال ما با کاهش بارندگی مواجه بودیم و در 
نیروگاه ها نیز با کاهش تولید روبه رو هستیم که با توجه به شرایط 
کرونا و افزایش میزان مصرف در خانه باید، میزان مصرف کاهش 

و کنترل شود.
و  تا هفته بیست  این که سقف پیک هفته دهم  به  با اشاره  وی 
اول  از  برای  گفت:  است،  شده  مشخص  هفته  هر  برای  و  پنجم 
و  است  شده  گرفته  نظر  در  مگاوات   917 خرداد  هفت  تا  خرداد 
این در حالی است که 35 درصد مصرف خانگی و 30 درصد بخش 

صنعتی هستند.
×35درصد مشترکان برق پر مصرف هستند

تاكید  اصفهان  برق  توزیع  شرکت  مصرف  مدیریت  دفتر  مدیر 
کرد:38 درصد مشترکان اصفهان پر مصرف هستند و باید نسبت 
آنها در هر  به اصالح الگوی مصرف اقدام کنند که حد مجاز برای 
ساعت 300 کیلو وات ساعت در ماه های گرم سال و برای ماه های 

غیر گرم 200 کیلو وات ساعت در نظر گرفته شده است.

مشترکانمان  مصرف  میزان  برای  ایم  کرده  سعی  داد:  ادامه  وی 
اندازه بگذاریم تا بتوانیم میزان مصرفشان را اندازه گیری کنیم که 

ح ایجاد شده مشترکان صرفه جویی کنند. امید است با طر
صالحی اضافه کرد: اگر مسترکین در ماه گرم کمتر از 100 کیلو وات 
و بقیه ماه ها تا 80 کیلووات ساعت مصرف کنند، شامل تخفیف 
تا سقف صد درصدی خواهند شد و مشترکان پر مصرف جریمه 

خواهند شد.
تیر و مرداد میزان مصرف برق 400 کیلو وات افزایش پیدا می کند

صالحی گفت:در ماه های عادی و غیر مصرف پیک میزان مصرف 
به  800 کیلو وات و در زمان ماه های پیک یعنی تیر و مرداد مصرف 
به 1200کیلو وات  می رسد که  400 کیلو وات آن اضافه است که باید 

میزان مصرف کنترل شود.
وی به شهروندان توصیه کرد: در هنگام سرویس کولر های خود 
دقت الزم را داشته باشند که دچار برق گرفتگی نشوند زیرا بسیاری 
نیز دچار همین بی احتیاطی  افراد بخصوص قشر تحصیلکرده  از 

شده و جان خود را از دست داده اند.
مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق اصفهان همچین 
گفت: کولرهای آبی را شهروندان  در دور کند گذاشته زیرا دور تند 
مصرف برق را دو برابر می کند و کولرهای گازی نیز در روی درجه 24 تا 

26 گذاشته تا مصرف بهینه شود.
ح های خانگی و استارتاپ ها از تکلیف کاهش  33  وی در بحث طر
مکان های  مصرف  در  می کنیم  توصیه  افزود:  و  داد  خبر  مگاواتی 
وقفی هم از وسایل دارای برچسب انرژی دار استفاده شود و هم 
اماكنی  در  بخصوص  بودن  رایگان  به  توجه  با  برق  مصرف  میزان 

همچون مساجد کنترل شود.
صالحی اضافه کرد: برای ادارات 20 مگاوات تکلیف شده که کاهش 

داشته باشند که در این زمینه  کنتور تمام ادارات را هوشمند کرده 
ایم و نیز در جلسات مدیریت بحران نسب به تغییر ساعت کاری 
و میزان  زودتر  به یک ساعت  کاری  که ساعت  پیشنهاد داده ایم 

مصرف در بین ساعت 12 تا 17 کنترل و کاهش پیدا کند.
اریبشهت  در  برق  مصرف  میزان  کاهش  مانور  دو  اجرای  به  وی 
خبر داد و گفت: با شهرداری اصفهان نیز مانور مشترک بهره وری 
داریم که  کلیه ساختمان های شهرداری مناطق 15گانه در آن دخیل 
هستند و شرکت توزیع و مدیریت بحران 50 درصد بار را کاهش 

خواهند داد.
مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق اصفهان استفاده از 
ظرفیت دیزل ژنراتورها و همچنین مراكز نظامی را از دیگر اقدامات 

و تعهدات کاهش مصرف بهینه برشمرد.
شناسایی 103 محل غیر مجاز رمز ارز

وی در خصوص رمز ارزهای غیر مجاز گفت:تا کنون 2هزار دستگاه 
ماینر و استفاده از 4 مگاوات برق کنترل شده است که انتظار داریم 
شهروندان تخلف در این خصوص را به شماره 121اطالع دهند هر 
چند در این خصوص با پلیس امنیت هماهنگی و 103 محل رمز ارز 

غیر مجاز شناسایی شده است.
صالحی بیان داشت: سال گذشته شرکت توزیع 8 هزار و 500 تفاهم 
نامه و 9 میلیارد تومان پاداشت ژرداخت و امسال نیز  8 هزار و 600 
تفاهم نامه کاهش مصرف بسته شده است که سر جمع اصفهان 

216 مگاوات تعهد کاهش برق دارد که باید محقق شود. 
و  جریمه  مصرف  پر  کنندگان  مصرف  تمامی  گفت:  پایان  در  وی 
حکم دادستانی تهیه شده است و ابتدا اخطار و سپس برق آنها 
قطع خواهد شد که برای وصل مجدد باید تعهد محضری دهند تا 

مجدد برقدار شوند.

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق اصفهان:

برق مشترکان پر مصرف قطع می شود

کسب رتبه نخست خبر مرکز اصفهان در سومین جشنواره نیرو و رسانه

کارکنان  با  مدیرعامل  دیــدار 
ــــی شـــرکـــت  ــوم ــ ــم ــ روابــــــــــط ع

پاالیش نفت اصفهان 

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان:
جریان  ریل،  تولید  با  ذوب آهــن 

تحریم را در هم شکست 
ذوب آهن  مدیرعامل  زاده  یزدی  منصور 
بین المللی  کنفرانس  هفتمین  در  اصفهان 
گفت:  آهن  راه  مهندسی  در  ریلی  نقل  و  حمل 
که  بود  ایران  مردم  دیرینه  آرزوی  ریل،  تولید 
کوشش  با  اصفهان  ذوب آهن  تالشگران 
عمل  جامه  خواسته  این  بر  خود  روزی  شبانه 
استاندارد  ریل  تولید  با  را  ایران  و  پوشاندند 
EN13674 در بین تولید کنندگان ریل دنیا قرار 

دادند. 
از  ریل  تولید  فرآیند  ساخت:  نشان  خاطر  وی 
فراوانی  چالش های  با  نورد  مرحله  تا  آن  فوالد 
وجود  با  اصفهان  ذوب آهن  اما  بود  همراه 
مواد  سهمیه  و  انرژی  یارانه  از  نبودن  بهره مند 
تا  شد  ج  خار سربلند  نیز  آزمون  این  از  اولیه 
این  به  دستیابی  زمینه  در  افتخار  با  بتواند 

محصول ایرانی نقش کلیدی داشته باشد. 
نشان  خاطر  اصفهان  ذوب آهن  مدیرعامل 
تولیدی  ریل  جدیدترین  سوزن،  زبانه  ریل  کرد: 
نقش  دلیل  به  و  است  اصفهان  ذوب آهن 
عنوان  به  آن  از  دارد  ریلی  خطوط  در  که  مهمی 

کلید توسعه حمل و نقل ریلی یاد می شود.
این مقام مسئول ادامه داد: در زمینه ساخت 
،نیز  خ و محور و توسعه تجهیزات ریلی مانند چر
انجام  را  مربوطه  مطالعات  اصفهان  ذوب آهن 
مذاكرات  اسالمی  جمهوری  آهن  راه  با  و  داده 
مشارکت،چنین  این  مسیر  از  تا  داشته  خوبی 

تجهیزاتی نیز تولید شود. 
محموله۶۰  تحویل  کنار  در  گفت:  زاده  یزدی 
نیز  را   UIC۵۴ تهران،ریل  مترو  به  ریل  تنی  هزار 

در خردادماه تحویل می دهیم.
تولید  توانایی  اصفهان  ذوب آهن  افزود:  وی 
ریل  مقاطع  تولید  برای  و  دارد  را  متری   ۱۲۰ ریل 
راه  توسعه  برنامه های  از  است  نیاز  تر  طویل 
برنامه های  اساس  این  بر  و  باشد  مطلع  آهن 

تولید خود را تنظیم نماید. 
ذوب آهن  کرد:  نشان  خاطر  شرکت  مدیرعامل 
هم  در  را  تحریم  ریل،جریان  تولید  با  اصفهان 
شکست و به همگان اثبات کرد ایران و ایرانی 
کشورهای  به  وابستگی  قطع  برای  همواره 

خارجی از هیچ تالشی فروگذار نمی کند. 
ما  همه  امروز  کرد:  تصریح  مسئول  مقام  این 
باید متعهد باشیم از صنعت حمل و نقل ریلی 
به عنوان یک صنعت پاک و ایمن حمایت کنیم 
و برای توسعه آن با همدلی و هم افزایی تالش 

کنیم.

یکــی از اقدامــات شــرکت فــوالد مبارکــه در ســال 99 تولید تختــال با 
ضخامت 300 میلی متر بود؛ اقدامی که باعث شــد موانع بزرگی از ســر 
راه تولید کشــور برداشته شــده و باعث شــود فوالد مبارکه بیشتر از 

پیش در آسمان صنعت فوالدسازی دنیا بدرخشد. 
فوالدســازی در دنیــا بــه عنــوان یکــی از صنایــع مــادر و بــه عنــوان 
تأمین کننــده مــواد اولیه صنایع محســوب می شــود. حتــی در برخی 
از شــاخص ها میــزان تولیــد و مصــرف فــوالد در کشــورها بــه عنوان 
میزان توسعه یافتگی آن کشــور تلقی می شــود. عالوه بر آن توسعه 
فوالدســازی و صنایــع وابســته نقــش بســیار مهمــی را در فرهنــگ، 
اقتصــاد، اشــتغال و... در آن کشــور دارد. بــا گســترش صنایــع فوالد 
در کشــور صنایع زیردســتی بســیاری را ه اندازی شــده یا جــان تازه ای 
می گیرنــد. منظــور از گســترش در صنایع فــوالد تنــوع در محصوالت 

با کیفیت میزان باالی تولید مطابق با استانداردهای جهانی است
فوالد مبارکه؛ پیشرو در رفع موانع تولید کشور 

، نبود محصــوالت فوالدی  با افزایش تحریم ها، بــاال رفتن قیمــت ارز
ایرانی و با کیفیت در بازار، دســت تولیدکننده بــرای برنامه ریزی برای 
تولیــد بســته می شــود. وقتــی تولیدکننده هــای دســت اول و دوم 

کشور دچار رکود شوند رده های بعدی نیز دچار بحران می شوند.
یکی از نقش هــای مهم فــوالد مبارکــه در صنعت کشــور مانع زدایی 
و پشــتیبانی صنایع مختلــف اســت. وقتــی می گوییم فــوالد مبارکه 
برای صنایــع مانع زدایی می کنــد یعنی اگر صنعتی بــه دالیل مختلف 
از جملــه تحریــم، قیمت تمــام شــده بــاال، کیفیــت، محدودیت های 
فیزیکــی یا شــیمیایی مــاده اولیه فــوالدی و... مشــکلی بــرای تأمین 
مواد اولیه خــود را دارد، فــوالد مبارکــه قادر اســت آن ماده اولیــه را با 
بهترین کیفیت و در طــراز اســتانداردهای جهانی تولید نمــوده و آن 
صنعــت را از بحــران بیــرون آورد. از طــرف دیگر فــوالد مــردان قادرند 
تولید این محصــول را برای این صنایــع ادامه داده تا حاشــیه امنی را 
برای صنعت کشور ایجاد نماید. برای همین اســت که فوالد مبارکه 
همواره به عنــوان پشــتیبانی مطمئن برای تولید کشــور محســوب 
شــده و صنایع زیر دســتی همیشــه بر روی آن حســاب ویــژه ای را باز 

می کنند. 
فوالد مبارکه در خدمت علم و صنعت کشور

اســت.  صنعت ســاز  صنعــت  یــک  اصطــالح  در  مبارکــه  فــوالد 
یعنــی محصــول ایــن کارخانــه برعکــس محصــول خودروســازان، 
تولیدکنندگان لوازم خانگی و... مســتقیما به دست مردم نمی رسد 
و صنایــع مخاطــب عمــده محصــوالت ایــن شــرکت هســتند. بــرای 
همیــن عــالوه بــر مانع زدایــی و پشــتیبانی صنایــع، بــا تــالش فــوالد 
مبارکه هــم خروج ارز از کشــور کم تر شــده و هم با صــادرات این گونه 
محصوالت ارزآوری قابل توجهی به کشور رقم می خورد. برای همین 
بارها مســئوالن فوالد مبارکه اعالم نمو ده اند آمــاده تولید گریدهای 

مختلف فوالدی مورد نیاز در صنایع هستند. 
یکــی از اســتراتژی های مهم فــوالد مبارکه، تــالش برای بهینه ســازی 
قطعــات در صنعت فوالد اســت. با ایــن تالش ها هــم صنعت و هم 
دانِش این گونه شرکت ها ارتقاء یافته و در نتیجه بسیاری از قطعاتی 
کــه در انحصــار شــرکت هایی خــاص هســتند در خــود فــوالد مبارکه 
ســاخته و آزمایش می شــود. این یعنــی در ایــن جنبه نیز شــرکت در 
حــال خدمــت بــه صنعــت و علم کشــور اســت. بــا ایــن اقدامــات در 
حقیقت با دید بــازی که مدیــران فــوالد مبارکــه دارند عرصــه ای برای 

تحرک و پویایی بیشتر علم و صنعت ایجاد می شود.

سال 99؛ سالی پر از تالش و افتخار 
شــرکت فــوالد مبارکــه یکــی از بزرگتریــن کارخانه هــای تولیــد فــوالد 
در دنیــا اســت کــه عــالوه بــر تأمیــن نیــاز فــوالد بــرای صنایــع مختلف 
کشــور، محصوالت خود را به ســایر کشــورهای دنیــا صــادر می نماید. 
ارتقاءکیفیت، کســب اســتانداردهای جهانــی در حوزه هــای مربوطه و 
نوآوری همیشــه جــزو سیاســت های مدیــران این مجموعــه صنعتی 
بوده است. برای همین اســت که همواره در حال شــنیدن خبرهایی 
خارق العاده از این قطب صنعت کشور هستیم. یک روز رکوردشکنی 
در تولیــد، یــک روز تولیــد محصــوالت جدید، یــک روز توســعه خطوط 
تولید و... همــه و همه نشــان از برداشــتن گام هایی بلند بــرای تحقق 
جهش تولید در کشــور اســت. رکورد حمل ۷ میلیون و ۷۵۳ هزار تنی 
محصوالت، رشــد ۶ درصــدی در تامین بــازار داخلی، تامین مســتقیم 
بیش از 30۰۰ مشــتری انــواع ورق های فــوالدی و صادرات بیــش از یک 
میلیــون و ۲۰۰ هزار تــن از محصــوالت فوالدی تنهــا گوشــه ای از افتخار 

آفرینی سخت کوشان فوالد مبارکه در سال99 بود.
کسب موفقیتی برای اولین بار در ایران 

ورق تــرش و ورق 250 میلــی متــر بــا عــرض 2 متــر یکــی از محصــوالت 
اســتراتژیک شــرکت فــوالد مبارکــه بــود کــه در ناحیــه فوالدســازی و 
ریخته گری مــداوم تولید می شــد. این محصــول، محصولــی پرطرفدار 
بــوده و بســیاری از صنایع پاییــن دســتی از آن اســتفاده می کننــد. اما 
تولیــد تختــال بــا ضخامــت 300 میلــی متــر یکــی از ایده هایــی بــود کــه 
توانســت بخاطر کیفیــت و کاربــرد باالیی که داشــت صاحبــان صنایع 
پایین دســتی را به وجــد آورد. تولیــد تختال بــا ضخامــت 300 میلی متر 
برای اولیــن بار ایــران یکی از خبرهــای خوبی بود که در زمســتان ســرد 
، کشــتی ســازی و لوله ســازی  پارســال، مایه دلگرمــی صنایع نفت، گاز
کشــور شــد. این دســتاورد بزرگ که تحقق آن در کشــور برای بسیاری 
باورناپذیــر بود با اســتفاده از ماشــین 5 ریختــه گری این شــرکت که با 
تکیه بر توان داخلی و با همت مهندسان و کارگران شاغل در شرکت 
محقق شــد گامی بلند بــرای تأمیــن تختال هــای پرکاربرد ایــن صنایع 
بود؛ ایــن خبر یعنــی تمام محاســبات پیچیــده متالوژیکــی، مکانیکی 
و اتوماســیونی برای تولیــد این محصول مهم بــا اتکا به تــوان جوانان 
و متخصصــان بومــی انجام شــده اســت. ایــن موضوع نشــان دهنده 

جســارت فوالد مردمان شــرکت فــوالد مبارکه اســت چرا که بســیاری 
از ایــن محاســبات تنهــا در انحصــار چنــد شــرکت خارجــی بــوده کــه با 
هزینه های گزافی ایــن کار را انجــام می دهنــد. یعنی می توانیــم!  یکی از 
، بی نیاز شــدن صنایع بســیاری از صنایع و کارخانه های  برکات این کار
کشــور از واردات ایــن محصــول اســتراتژیک بــود. قبــال این تختــال با 
ضخامــت 250 میلــی متــر در فــوالد مبارکــه تولید می شــد ولــی تختال 
بــا ضخامــت 300 میلی متــر بــرای صنایــع مــورد نظــر بســیار کاربردی تر 
بوده و  هست. ســلیمی مدیر ناحیه فوالدســازی و ریخته گری مداوم 
شــرکت فــوالد مبارکــه در گفــت و گویــی بــا جــام جم ایــن موفقیــت را 
این چنین تشــریح کــرد: »اســتراتژی های مختلفــی در فــوالد مبارکه بر 
روی میز مدیران شــرکت اســت. به نظر من دو اســتراتژی در بین این 
اســتراتژی ها مهم اســت. یکی از این استراتژی ها توســعه محصول و 

دیگری استراتژی بهینه سازی است. 
در سال های گذشته خصوصا امســال و پارسال خیلی جدی به دنبال 
هدف گــذاری بــرای تحقــق ایــن اســتراتژی ها بودیــم و ســعی کردیم در 
همین راســتا پیش برویم. در بخش محصول، ما در این مقطع زمانی 
هم در قسمت آنالیز شیمیایی و کیفیت و هم از لحاظ ابعاد محصول 
جدیــدی داشــتیم. تختــال بــا ضخامــت 300 میلی متــر با روشــی کــه در 
فوالد مبارکه تولید شد در صنایع مختلفی خواهان دارد و عالوه بر آن 
میزان تولید در شرکت را باال برده است. این محصول از نظر کیفی نیز 
بســیار قابل اعتماد بــوده؛ چرا که خــواص کیفی این محصــول در این 
روش دارای خواص مکانیکی بهبود یافته تری نســبت به محصوالت 
مشــابه با ابعــاد متفــاوت اســت.  از نظر شــیمیایی نیز ایــن محصول 
گل ســر ســبد محصوالت تولیدات اخیر شرکت اســت که موسوم به 
API هستند. وزارت نفت تا ســال 98 این ماده اولیه مورد استفاده در 
ج کشــور تامیــن می کرد ولی از پارســال با  صنایع وابســته خود را از خار
 API تکیه به توان داخلی توانستیم این محصول را تولید کنیم. تولید
در فوالد مبارکه به این معناســت که شــرکت فــوالد مبارکه هم اكنون 
در زمینــه تولیــد تختــال در ردیف بهتریــن فوالدســازان دنیا به شــمار 

می رود.«
مدیر ناحیــه فوالدســازی و ریخته گری مداوم شــرکت فــوالد مبارکه با 
اعالم خبــر تولید تختال عــرض 2متــر در آینــده ای نزدیک گفــت: »این 
اتفاق بــرای اولین بــار در ایــران اتفاق خواهــد افتاد کــه صنایعی مانند 

کشتی سازی و لوله سازی از آن استفاده می کنند.«
تولید فوالد از سنگ آهن مرغوب؛ مزیتی رقابتی برای محصوالت 

فوالد مبارکه
یکــی دیگــر از محاســن تولیــدات جدیــد فــوالد مبارکــه بــرای اقتصــاد 
کشور و صنایع پایین دستی، قیمت تمام شده پایین تر فوالد مبارکه 
ج از کشــور  نســبت به فوالدهایی اســت که صنایــع کشــور آن را از خار
تأمین می کنند. وقتی صنعتی می خواهد فوالد را از یکی از کشــورهای 
خارجی تهیــه کند، عــالوه بــر بروکراســی های موجــود و پیچیدگی های 
مربــوط بــه ســفارش و واردات محصــول مجبــور اســت هزینه هــای 
زیادی را برای حمل و نقل، ترخیص و... پرداخت کند تا در نهایت مواد 
اولیه  بدســتش برســد. ایــن در حالی اســت که فــوالد خریداری شــده 
از شــرکت فــوالد مبارکــه از مرکز کشــور بــا باالتریــن کیفیت به دســت 
مشــتری می رســد. می  گوییــم کیفیــت فوالدهــای تولید شــده در این 
شــرکت با کیفیت اســت چرا که فــوالد تولید شــده در فــوالد مبارکه بر 
خالف فوالدهای بسیاری از فوالدهای تولید شده از سنگ آهن تولید 
شــده و این مزیت مهمی برای مصرف کننــده خواهد بــود. این فوالد 
به مراتب کیفیت بیشــتری نسبت فوالد تولید شــده از قراضه را دارد. 
همین مزیت شــرکت فــوالد مبارکــه در زمــره صادرکننــده محصوالت 
فوالدی به اروپا، کشــورهای همســایه و تعدادی از کشــورهای جنوب 

شرق آسیا است.
برداشتن گامی بلند برای پشتیبانی از تولید کشور 

در آینــده نزدیــک بــا راه اندازی خــط نورد گــرم2 شــرکت فــوالد مبارکه با 
ظرفیت تولید 4.2 میلیــون تن ورق گرم، برگ زرین دیگــری از افتخارات 
این شــرکت رقم خواهد خورد. در صــورت راه اندازی نورد گرم2، کشــور 
تقریبــا از واردات ورق هــای فــوالدی بی نیــاز شــده و بســیاری از صنایع 

کشور می توانند مواد اولیه خود را از داخل تأمین کنند. 
در این صــورت تحریم هــا یــا هرگونــه محدودیت هایی که مانــع  تولید 
این گونــه شرکت هاســت از میان برداشــته می شــود. عالوه بــر این با 
فراوانی ورق هــای فوالدی در بازار کشــور، دغدغه هــای تولیدکنندگان 
در زمینه نوســانات قیمــت مــواد اولیــه و در نتیجه نوســانات قیمت 
بــه حداقــل می رســد. در مجمــوع بــا تولیــد 7.2 میلیــون تــن فــوالد در 
فوالد مبارکه عــالوه تامیــن بازارهای داخلــی می توان به فکــر صادرات 
ورق هــای فــوالدی بــا ضخامــت و عــرض بــاال بــه کشــورهای نفت خیز 
منطقه خواهیم بود که با این کار نیز شاهد ورود ارز به کشور هستیم. 
عالوه بر صنایــع نفت، گاز و لوله ســازی راه اندازی نــورد جدید می تواند 
گام موثری برای پویا نمودن صنعت خودروی کشور باشد.  همچنین 
فوالد تولید شده باعث استحکام بیشــتر خودروها و باال رفتن ایمنی 
و عالوه بر این ســبک شــدن خــودرو و کم شــدن مصرف ســوخت در 
کشــور می شــود. در قســمت خودروهای ســنگین نیز تولید شاســی 
خودروهای ســنگین بــا فــوالد داخلــی نمونــه ای از موفقیت بدســت 
آمده خواهــد بود. به وجــود آمدن 7هزار شــغل تنها در شــرکت فوالد 
مبارکه و صدها هزار شــغل بخاطر تامین مواد اولیــه کارخانجات یکی 

دیگر از دستاوردهای راه اندازی این خط تولید خواهد بود.
افق فوالد مبارکه برای تحقق جهش تولید

همانطور که گفته شد، استراتژی های مختلفی روی میز مدیران فوالد 
مبارکــه وجــود دارد. امیــد اســت بــا راه انــدازی خطــوط جدیــد در آینده 
نزدیک و ارتقاء کمــی و کیفی خطوط موجود تولید، میــزان تولید فوالد 
خام تا ســال 1404 در فــوالد مبارکه به 25 میلیــون تن در ســال افزایش 

یابد. 

گام بلند فوالد مبارکه برای رفع موانع تولید؛

تولید تختال با عرض دو متر برای اولین بار در کشور
پرتاژ      ر
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معاون فرهنگی شهردار و رئیس سازمان فرهنگی 
کرد  تأكید  اصفهان  شهرداری  ورزشی  اجتماعی 
پایدار  توسعه  کارگزاران  شهری،  جدید  رویکرد  در 
سخن  باید  شهری  مدیریت  که  هستند  کودکانی 
آنها را بشنود و برنامه ریزی های شهری را با آنها به 

پیش ببرد.
»اصفهان  تخصصی  پنل  در  عیدی  محمد 
نخستین  جریان  در  که  کودک«  دوستدار  شهر 
کودکان«  »آرمان شهر  بین  المللی  سمپوزیوم 
کودک  تخصصی  خانه  اقدامات  درباره  شد،  برگزار 
شهر  تحقق  راستای  در  نوجوان  فرهنگسرای  و 
اسالمی  شورای  داشت:  اظهار  کودک  دوستدار 
مبنای  بر  سیاستی  پنجم  دوره  در  اصفهان  شهر 
تحقق شهر فرهنگی با سه شاخص زیست پذیری، 
شهری  مدیریت  به  معناگرایی  و  حیات محوری 
ابالغ کرد و مدیران شهری برای تحقق این رویکرد 
باید همت خود را بر مبنای توسعه پایدار شهری 

قرار می دادند. 
وی با بیان این که توسعه پایدار شهری بر اساس 
توسعه شاخص های زیست بومی شکل می گیرد، 
افزود: این توسعه باید با منطق توسعه فرهنگی 

به  شهروندان  با  ارتباط  در  که  می گرفت  انجام 
فرهنگ نگاه محوری داشته باشد.

در  به  اشاره  با  اصفهان  شهردار  فرهنگی  معاون 
پایدار  توسعه  حوزه  در  رویکرد  دو  گرفتن  پیش 
شهری ادامه داد: رویکرد اول این بود که در این 
بدانیم  پایدار  توسعه  موضوع  را  کودکان  فرآیند 
این که  جز  به  که  داشت  اشاره  هم  دوم  رویکرد  و 
کودکان موضوع توسعه پایدار باشند، کودکان نیز 
این  به  باشند؛  پایدار  توسعه  کارگزاران  می توانند 
تخیل  به  نیاز  جهان  این  ساختن  برای  که  معنی 
سالمندان  تجربه  به  که  همان طور  داریم  کودکان 

نیازمندیم.
فرآیند  در  مهم  مباحث  از  یکی  کرد:  اضافه  عیدی 
توسعه  به  را  ما  که  است  منابعی  پایدار  توسعه 
پایدار می رساند و سرمایه های انسانی یکی از این 
منابع است. این در حالی است که برای رسیدن به 
توسعه پایدار هیچ گاه بر روی ظرفیت های کودکانه 
سرمایه گذاری نمی شود چون آنها موضوع توسعه 

پایدار تلقی می شوند، نه کارگزاران آن. 
کارگزاران  شهری  جدید  رویکرد  در  کرد  تأكید  وی 
مدیریت  که  هستند  کودکانی  پایدار  توسعه 

شهری باید سخن آنها را بشنود و برنامه ریزی های 
شهری را با آنها به پیش ببرد.

ورزشی  اجتماعی  فرهنگی  سازمان  رئیس 
شهرداری اصفهان با بیان این که موضوع شهروند 
اختصاص  فرهنگی  شهروندی  سند  در  مطالبه گر 
 ، اخالق مدار شهروند  گفت:  دارد،  نیز  کودکان  به 

سالم و هویت مدار نیز شامل کودکان می شود. 
را  شهرداری  رویکرد  این  اساس  بر  بنابراین 
بلکه  نکردیم،  تلقی  خدماتی  نهادی  به عنوان 
توان افزا  و  مهارت افزا  اجتماعی  نهاد  را  شهرداری 
برای  مدنی  ظرفیت های  تسهیل گر  که  دیدیم 
کودکان  حوزه  در  جمله  از  پایدار  توسعه  تحقق 
سازمان  تخصصی  بخش های  راستا  این  در  بود. 
حوزه های  در  چه  و  نوجوان  و  کودک  حوزه   در  جه 
پروسه  خدمت  در  تفریحی  و  ورزشی  اجتماعی، 

شهر دوستدار کودک قرار گرفت.
با   » شهر »کالس  ح  طر اجرای  به  اشاره  با  عیدی 
پایه های  کودک  هزار   70 دادن  قرار  پوشش  تحت 
به  ح  طر این  کرد:  تصریح  ابتدایی  ششم  و  اول 
است  قرار  که  می پردازد  کودکانی  مهارت افزایی 
در  بتوانند  و  باشند  فعال  کنشگِر  شهروند 
کرده  برنامه ریزی شهری مداخله  فرآیند توسعه و 
در  همچنین  بشنوند.  را  آنها  سخنان  مدیران  و 
را  نوجوانی«  وقت  »به  برنامه  فرهنگی  بخش 
مهارت های  به  نوجوان   1500 آن  در  که  کردیم  اجرا 
تخصصی برای انجام فعالیت های فرهنگی دست 
پیدا کردند و صفر تا صد ساخت برنامه تخصصی 

»همودو« توسط این نوجوانان انجام شد.
ارتباطی  فرآیند  تسهیل گر  این که  بیان  با  وی 
شهرها  سایر  کودکان  و  اصفهان  شهر  کودکان 
برای  اصفهانی  کودکان  گفت:  شدیم،  کشورها  و 
نخستین بار با تسهیل گری شهرداری در جشنواره 
جاده  جشنواره  و  ژاپن  صلح جوی  شهرهای 

ابریشم چین شرکت کردند و دارای رتبه شدند.

معاون فرهنگی شهردار اصفهان با اشاره به چاپ 
کتاب های مهارتی برای کودکان و نوجوانان افزود: 
ورزشی  اجتماعی  فرهنگی  سازمان  کودک  حوزه 
بازی های  طراحی  حال  در  اصفهان  شهرداری 
تا  است  کودکان  مهارت افزایی  برای  تخصصی 
مدیریت  سوی  از  کودکان  زبان  شنیدن  زمینه 
مبنای  کودکان،  تخیل  چون  کند  فراهم  را  شهری 

خالقیت فرهنگی و هنری در شهر است.
عیدی با اشاره به اجرای 160 عنوان برنامه متناسب 
داشت:  اظهار  کودک  دوستدار  شهر  اهداف  با 
راستای  در  نیز  دیگر  برنامه  عنوان   100 از  بیش 
رسیدن  برای  فرهنگی  حوزه های  در  اهداف  این 
بتوانیم  امیدوارم  شد.  اجرا  اولیه  گام های  به 
صورت  به  را  ادعا  این  خود  آینده  برنامه های  در 
می توانند  کودکان  که  کنیم  محقق  کارشناسی تر 
در  حتی  و  باشد  شهری  پایدار  توسعه  کارگزاران 
نیز  را  آنها  مهارت  و  سخن  شهری  نمادهای  خلق 
پروژه های  درسنامه  و  دستمایه  و  کرده  دریافت 
ح  طر اجرای  به  اشاره  با  وی  دهیم.  قرار  شهری 
هم پیوندی شهر اصفهان و شهر بنت سیستان 
که  الگویی  نتیجه  کرد:   خاطرنشان  بلوچستان  و 
در حال اجرا در شهر بنت است، پایداری اجتماعی 
در یکی از محروم ترین نقاط ایران به خصوص برای 
داد  پیشنهاد  زاهدان  شهرداری  و  است  کودکان 
کودکان  اجتماعی  پایداری  برای  را  خود  ح های  طر
با  که  دهیم  قرار  آنها  اختیار  در  زاهدان  شهر 

موافقت شهردار اصفهان روبرو شد.
آرمانی به نام شهر دوستدار کودک

مدیران شهری اصفهان در نخستین سمپوزیوم 
مهم ترین  به  کودکان«  »آرمان شهر  بین  المللی 
اقدامات و همچنین چالش ها در راه تحقق شهر 

دوستدار کودک اشاره کردند.
شورای  ورزشی  و  فرهنگی  کمیسیون  رئیس 
عالی  شورای  عضو  و  اصفهان  شهر  اسالمی 

کودکان«  »آرمان شهر  سمپوزیوم  سیاست گذاری 
 2 از  اصفهان  گفت:  تخصصی  پنل  این  ابتدای  در 
به  کشور  وزارت  و  یونیسف  سوی  از  پیش  سال 
عنوان پایلوت شهر دوستدار کودک انتخاب شد 
انجام  راستا  این  در  که  اجرایی  اقدامات  از  پس  و 
شهر  نشان  گذشته  سال  ماه  بهمن  در  شد، 

دوستدار کودک را دریافت کرد.
یونیسف  نظرسنجی  در  روشن،  فریده  گفته  به 
جهان  کشور   167 از  نوجوان  و  کودک  هزار   120 از 
نوجوانان  درصد   38 شد  مشخص   2019 سال  در 
کنار  در  بازی  برای  کافی  زمان  می کنند  احساس 
دوستان خود را ندارند و 86 درصد از آنها نیز اعالم 
کرده بودند تمایل دارند زمان بیشتری با والدین 
باید  بنابراین  کنند.  سپری  شاد  فضاهای  در  خود 
ج  خر به  بیشتری  دقت  شهری  طراحی های  در 
اگر  این که  به  اشاره  با  طغیانی  شیرین  دهیم. 
شهری  قامت  در  می تواند  می کند  ادعا  اصفهان 
بین المللی ظاهر شود باید تمام گروه ها را در نظر 
موضوعاتی  از  یکی  ادعا  این  بر  بنا  افزود:  بگیرد، 
با  گرفت موضوعات مرتبط  قرار  کار  که در دستور 
و   1372 سال  از  ایران  داد:  ادامه  بود.وی  کودکان 
با مصوبه مجلس شورای اسالمی به کنوانسیون 
حقوق کودک پیوست و از آن زمان به بعد، بحث 
فرهنگی،  مختلف  حوزه های  در  کودکان  حقوق 

اجتماعی و کالبدی مورد توجه قرار گرفت. 
در ادامه نیز شورای عالی استان ها و سایر نهادها 
مصوباتی را در دستور کار خود قرار دادند که نشان 
است  بوده  توجه  مورد  کودکان  موضوع  می دهد 
مصوبات،  این  بیشتر  رویکرد  می رسد  نظر  به  اما 
بوده  شهرداری ها  به خصوص  و  شهری  مدیریت 
نیز  سازمان ها  و  نهادها  سایر  می رود  انتظار  اما 
به  قانون  در  الزام  این  و  بدانند  را  خود  وظایف 
باید  رویکردی  چه  آنها  از  کدام  هر  که  آید  وجود 

داشته باشند.

معاون فرهنگی شهردار اصفهان:

کودکان می توانند کارگزاران توسعه پایدار باشند

و  معدن  صنعت،  وزیر  حسینی،  رزم  علیرضا 
در  گفت:  اصفهان  به  سفر  جریان  در  تجارت 
سال گذشته علیرغم تحریم و شیوع کرونا رشد 
خورد  رقم  کشور  صنایع  تولید  در  درصدی   ۸
هم  امسال  و  است  مباهات  و  فخر  مایه  که 
نوید جشن ملی لوازم خانگی کشور را در آینده 

نزدیک می دهیم.
وزیر  حسینی،  رزم  علیرضا  جام جم  گزارش  به 
صنعت، معدن و تجارت که  به منظور رسیدگی 
بخش  در  تولیدی  مختلف  واحدهای  ارزیابی  و 
تولیدی  ح  طر چند  افتتاح  و  معدنی  و  صنعتی 
کرده  سفر  استان  این  به  اصفهان،  استان  در 
بود در نشستی با فعاالن اقتصادی اظهار کرد: 
اردستان،  شهیدپرور  شهرستان  به  سفر  در 
بازدیدی از واحدهای تولیدی و صنعتی داشتیم 
و در دیداری چهره به چهره مشکالت واحدهای 
وزارت  افزود:  شد.وی  بیان  تولیدی  و  صنعتی 
مصمم  دوره  این  در  تجارت  و  معدن  صنعت، 
تاكید  و  سال  شعار  تحقق  راستای  در  تا  است 
رهبر انقالب به پشتیبانی و مانع زدایی از تولید 

مصمم ادامه دهد. 
کرد:  تصریح  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
از  تولید  از  حمایت  در  راسا  وزارتخانه  این 
واردکنندگان و صادرکنندگان پشتیبانی می کند.
راستای  در  صمت  وزارت  اقدامات  گفت:  وی 
پشتیبانی و مانع زدایی از تولید جسورانه است 
که می توان به آزادسازی ۶ هزارمترمربع محدوده 
موضوع  این  که  کرد  اشاره  کشور  در  معدنی 

شامل استان اصفهان هم می شود.
رزم حسینی تصریح کرد: اقدام آزادسازی معادن 
فراهم  را  اشتغال زایی  و  سرمایه گذاری  فرصت 
معادن  این  که  بود  سال ها  چراكه  می کند؛ 
همیاری  با  اكنون  اما  بودند  راكد  یا  غیرفعال 
مربوطه  نظارت های  و  معدنی  تشکل های 
معدن  گذاری  سرمایه  بخش  در  جریان سازی 

میسر شده است. 
وزارتخانه  این  مهم  اقدامات  از  یکی  افزود:  وی 
در  مجوز  صدور  و  طالیی  امضاهای  حذف 
که  باوریم  این  بر  که  چرا  است؛  فوالد  صنعت 
سرمایه گذاران در این بخش مشروط به تامین 
توسعه  کشور  در  را  صنعت  این  می.توانند  آب 
ببخشند.رزم حسینی تصریح کرد: یکی از موانع 
تجارت  و  معدن  صنعت،  بخش  در  موجود 
با زدودن فضا  اداری است و  حذف بوروکراسی 
محصوالت  صادرات  تحقق  رانت زدایی  زمینه  و 

آزاد شده است.
وی ادامه داد: واردات ماشین آالت سنگین نیز 
آن  محدودیت های  ندارد،  وجود  داخل  در  که 
برداشته شد. البته سیاست ما بر تولید داخلی 
است تا براساس توانمندی هپکو ماشین آالت 

در داخل تولید شوند.
کشاورزی هم نوید داد و  وی به فعاالن بخش 
اختیارات  تمام  دولت  هیات  تصویب  با  گفت: 
دامی  نهاده های  واردات  و  صادرات  تا  تامین  از 
که  به وزارت جهادکشاورزی واگذار شده است 
با  تا  است  گرفته  قرار  هم  وزیر  استقبال  مورد 
و  صادرات  در  برنامه ریزی  رویه،  وحدت  ایجاد 
غذایی  امنیت  و  کشاورزی  محصوالت  واردات 

حاصل شود.
وی بر توسعه متوازن صنعت به ویژه در بخش 
اقتصاد  تحقق  برای  گفت:  و  کرد  تاكید  معدن 
در  معادن  متوازن  توسعه  به  ناگزیر  مقاومتی 
ایجاد اشتغال در روستاها  با  تا  کشور هستیم 

مانع مهاجرت به شهرها شویم.
رزم حسینی بر نقش ۱۰۰ شرکت بزرگ کشور به 
عنوان پیشران و موتور محرکه اقتصاد مقاومتی 
در  توانستند  شرکت ها  این  گفت:  و  کرد  تاكید 
فاز  در  و  هزارمیلیاردتومان   ۱۵۰ با  نخست  فاز 
مهمی  اقدامات  میلیاردتومان  هزار   ۳۰۰ با  دوم 
بنگاه های  از  حمایت  و  متوازن  توسعه  در 

کوچک اقتصادی بردارند.
وی اضافه کرد: در سال گذشته علیرغم تحریم 
و شیوع کرونا رشد ۸ درصدی در تولید صنایع 
کشور رقم خورد که مایه فخر و مباهات است و 
امسال هم نوید جشن ملی لوازم خانگی کشور 

را در آینده نزدیک می دهم.

خبر
استان  به  سفر  در  صنعت  وزیر 

اصفهان عنوان کرد:
رشد 8 درصدی تولید صنعتی  

در سال گذشته

به  توجه  با  گفت:  اصفهان  شهرداری  شهری  خدمات  معاون 
انرژی  اجرای مجموعه اقدامات عملی و علمی در حوزه تامین 
و  اصفهان  استاندار  سوی  از  نهاد  این  اصفهان  شهرداری  در 
برق  تامین  برای  اقدام  دلیل  به  شهرستان  برق  توزیع  شرکت 

پایدار برای شهر اصفهان مورد تقدیر قرار گرفت.
به گزارش جام حم حسین امیری با اشاره به قدردانی استاندار 
تامین  برای  اصفهان  شهری  مدیریت  مجموعه  از  اصفهان 
فرهنگ  ترویج  و  بار  مدیریت  اصفهان،  شهر  برای  پایدار  برق 
افزاری  سخت  اقدامات  از  استفاده  با  برق  مصرف  مدیریت 
این  در  شهرداری  اقدامات  مجموعه  کرد:  اظهار  افزاری  نرم  و 
در  ویژه  به  پایدار  انرژی  تامین  به  منجر  است،  توانسته  مدت 

ایام مبارزه با بیماری کرونا شود.
برق  توزیع  شرکت  نظر  از  اصفهان  شهرداری  داد:  ادامه  وی 
توانست با انجام اقدامات ضروری در سطح کالنشهر اصفهان، 
ضمن فرهنگ سازی مدیریت مصرف برای عموم شهروندان، 
شبکه  در  ناپایداری  ایجاد  از  و  کرده  مدیریت  را  انرژی  مصرف 

برق و قطعی در فصل زمستان جلوگیری کند.
با  کرد:  تصریح  اصفهان  شهرداری  شهری  خدمات  معاون 
و  منسجم  ریزی  برنامه  و  گذاری  سیاست  لزوم  به  توجه 
همچنین  انرژی  مصرف  سازی  بهینه  در  موثر  اقدامات  اجرای 
دستورالعمل های  و  مقاومتی  اقتصاد  اهداف  با  همسویی 
انرژی،  نیرو اجرای عملیاتی همچون اصالح تعرفه خرید  وزارت 
و  وری  بهره  افزایش  مصرفی،  و  قراردادی  دیماندی  تناسب 
و  حقوقی  بررسی  شهری،  تجهیزات  و  تاسیسات  نگهداری 
مالکي اشتراكات، استفاده از فناوری های نوین در بهینه سازی 
نقاط پر مصرف و انتشار تراز انرژی مصرفی برای اولین بار اقدام 
قیمت  کاهش  به  منجر  اقدامات  این  نتیجه  افزود:  وی  شد. 
شهروندان  به  خدمات  ارائه  در  مصرفی  برق  بهای  شده  تمام 
و  هزینه ها  کاهش  در  مناطق  بین  رقابتی  مثبت  روند  ایجاد  و 
بخش  این  در  مطلوب  کیفیت  با  شهر  ارزان  اداره  حقیقت  در 

بوده است.
*کاهش 18 درصدی مصرف برق

توسعه  با  توانست  اصفهان  شهرداری  اینکه  بیان  با  امیری 
از 10 درصدی تاسیسات الکتریکال و مکانیکال کاهش  بیش 
مصرف برق در سال 99 را نسبت به سال 96 به حدود 18 درصد 
فتوولتائیک  نیروگاه های  توسعه  با  همچنین  افزود:  برساند، 
شهرداری، تا پایان مهرماه 99 میزان تولید انرژی در این بخش 

به بیش از یک میلیون و 500 هزار کیلووات ساعت رسید.
 1400 سال  پایان  تا  دارد  نظر  در  اصفهان  شهرداری  گفت:  وی 

حدود سه درصد از برق مورد نیاز خود را از طریق نیروگاه های 
شهرداری  شهری  خدمات  کند.معاون  تامین  خورشیدی 
ژنراتورهای  دیزل  ظرفیت  از  استفاده  کرد:  تصریح  اصفهان 
مصرف  کاهش  دالیل  دیگر  از  اصفهان  شهرداری  در  موجود 
انرژی در این نهاد بوده است به طوریکه ظرفیت دیزل ژنراتورها 
یک  رصد  کرد:  بیان  وی  است.  رسیده  مگاوات   3 از  بیش  به 
هزار و 800 اشتراک برق مربوط به سازمان ها، مناطق پانزده گانه 
وزارت  سایی  پیک  دستورالعمل های  دقیق  اجرای  و  ناژوان  و 
نیرو و همکاری مستمر با شرکت توزیع برق شهرستان و برق 
کاهش  برای  شهرداری  عملی  فعالیت های  دیگر  از  ای  منطقه 

مصرف انرژی و تامین برق پایدار بوده است.
در  برق  کمبود  احتمالی  مدیریت  و  کنترل  برای  آمادگی  *مانور 

شهرداری 
امیری همچنین با اشاره به برگزاری مانور آمادگی برای کنترل و 
مدیریت احتمالی کمبود برق در چهارماهه اول امسال از خرداد 
سازمان های  و  مناطق  برای  جاری  سال  شهریورماه  پایان  تا 
شهرداری، اظهار کرد: هدف از برگزاری مانور آمادگی برای کنترل 
که  اصفهان  شهرداری  در  برق  کمبود  احتمالی  مدیریت  و 
همزمان با روز بهینه سازی مصرف انرژی برگزار می شود، ایجاد 
آمادگی برای مناطق و سازمان ها در خصوص کاهش پیک بار 
شبکه برق و همراهی و همگامی با شهروندان برای تأمین برق 

پایدار در کالنشهر اصفهان است.

در  اصفهان  رسانه  بسیج  سازمان  رئیس  صفری  رضا 
بااشاره  اصفهان  جم  جام  سرپرستی  دفتر  از  بازدید 
بین  در  وزین  روزنامه  یک  جم  جام  روزنامه  اینکه  به 
انتظار  داشت:  می باشد،اظهار  سراسری  روزنامه های 
داریم روزنامه جام جم در استان اصفهان بیش از پیش 
ارتقاء  محبوب  رسانه های  بین  را  خود  جایگاه  و  فعال 

دهد.
رسانه،  بسیج  سازمان  نقش  به  اشاره  با  وی 
افزود:سازمان بسیج رسانه در سال1392 با مروج گفتمان 
اسالمی  انقالب  تراز  هم  کادر  تربیت  و  اسالمی  انقالب 
مستضعفان  بسیج  فعالیت  عرصه  به  پا  رسانه ها  برای 

گذاشت.
کرد:بسیج  رئیس سازمان بسیج رسانه اصفهان تصریح 
یک  مهارتی  و  بصیرتی  معرفتی،  رویکرد  سه  با  رسانه 
خود  کار  دستور  در  را  فعالیت هایی  و  برنامه ها  سلسله 
افزایی  مهارت  و  تخصصی  دوره های  برگزاری  که  داد  قرار 
آهاد  برای  مقدماتی  دوره های  و  رسانه  اصحاب  برای 

جامعه بخش از آن بوده است.
نهضت  اندازی  راه  و  برگزاری  همچنین  داد:  ادامه  وی 
رسانه  سواد  و  بینش  سطح  ارتقاء  برای  ای  رسانه  سواد 
ای آهاد جامعه در مسجد و محالت در حوزه های معرفتی 
از  دیگر  بخشی  رسانه  اخالق  کارگاه های  برگزاری  نیز  و 

فعالیت ها بوده است.
مذهبی  هیات های  همراهی  با  ما  واقع  در  گفت:  صفری 
معرف  و  بینش  ارتقا ء  در  سعی  رسانه  اصحاب  ویژه 

اصحاب رسانه استان اصفهان داشته ایم.
رصدگران  و  بیدار  چشمان  رسانه ها  معتقداست؛  وی 
و  مردم  بین  پلی  همانند  و  محسوب  اسالمی  جامعه 
و  گویا  زبان  باید  که  دارند  را  واسطه  نقش  مسئوالن 
دار دفاع  گر مردم در عرصه های مختلف و طالیه  مطالبه 

از حقوق عامه آنها باشند.
در  کرد:  اضافه  اصفهان  رسانه  بسیج  سازمان  رئیس 
نیز  خبری  رسالت  این  برای  سازمان  این  راستا  همین 
مبادرت به برگزاری کالس ها و کارگاه های بصیرتی و شیوه 
نموده  رسانه  اصحاب  برای  گری  مطالبه  صحیح  نحوه  و 

است.
وی با اشاره به اینکه تاكنون نزدیک به هزار نفر از اصحاب 
مختلف  تخصصی  حوزه های  در  اصفهان  استان  رسانه 
اند، بیان داشت:  در 15  عضو بسیج رسانه استان شده 
شهر استان در حال حاضر کانون بسیج رسانه راه اندازی 

شده است.
محوری  از  یکی  خود  صحبت های  از  بخشی  در  صفری 
ترین برنامه های این سازمان را برگزاری شش دوره رسانه 
جشنواره  این  افزود:  و  کرد  عنوان  ابوذر  جشنواره   ای 
بوده  همراه  رسانه  اصحاب  معنادار   ، شور پر  حضور  با 
هزار  نزدیک  ششم  دوره  بخصوص،  دوره  هر  در  و  است 
از 70 رسانه به دبیر خانه این جشنواره  از 120 خبرنگار  اثر 
شد.وی  برگزار   99 سال  در  آن  اختتامیه  که  شد  ارسال 
سالجاری  در  ابوذر  هفتم  جشنواره  برگزاری  خصوص  در 
گفت: امسال رویکرد ما تشویق و تبیین گفتمان انقالب 
شعارسال  جهت  در  رسانه  اصحاب  ترغیب  و  اسالمی 
ارتقاء  نیز  و  مانع زدایی ها«  پشتیبانی ها،  »تولید؛  رهبری 
تعمیق  جهت  ای  رسانه  تولیدات  کیفی  و  کمی  سطح 
سازمان  رئیس  می باشد.  جامعه  باورهای  و  ارزش ها 
بسیج رسانه اصفهان در پایان اضافه کرد: جشنواره ابوذر 
تعیین  با  تیرماه  در  و  است  ریزی  برنامه  حال  در  امسال 
مسئوالن کمیته های داوری،پشیتبانی، تبلیغات وکمیته 
برنامه ریزی  شورای سیاست گذاری تشکیل و رسما آغاز 
به کار می کند که پس از رونمایی پوستر جشنواره هفتم 
ثار از طریق دبیر خانه  آ از مهرماه جاری فراخوان و ارسال 

جشنواره اعالم می شود.

ح کرد: معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان مطر

تقدیر استاندار از شهرداری 
برای تامین برق پایدار

رئیس سازمان بسیج رسانه اصفهان:

جشــنواره هفتم ابوذر با رویکرد شعار 
سال رهبری برنامه ریزی خواهد شد


