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مدیرعامل سازمان فاوا شهرداری اصفهان:
عکسبرداری دیجیتال و تهیه مدل 3 بعدی شهر اصفهان انجام می شود
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صدر  در  اصفهان  روزها  این 
اخبار قرار گرفته و اخباری که 
می  مخابره  کالنشهر  این  از 
را  متفاوت  تصویر  دو  شود، 

به نمایش می گذارد.
جمعه 28 آبان، پس از حدود 
10 روز حضور کشاورزان شرق 
کنار  در  استان  این  غرب  و 
پل تاریخی خواجو در بستر زاینده رود و به دنبال 
تشکل های  برخی  سوی  از  که  فراخوان هایی 
صنفی کشاورزی صادر شده بود، جمعیت زیادی 
که  شتافتند  کشاورزانی  یاری  به  اصفهانی ها  از 
دهه های پیش سفره های ملتی را رنگین کرده و 

حاال رنگ و بو از سفره های خودشان پریده بود.
با  و  بزرگ  آنقدر  اصفهانی ها  و  کشاورزان  تجمع 
کنار  از  راحتی  به  نتوانند  رسانه ها  که  بود  شکوه 
حدود  روز  آن  فردای  که  طوری  به  کنند،  عبور  آن 
40 روزنامه کشور عکس روی جلد و یا تیتر اصلی 

خود را به این تجمع اختصاص داده بودند.
هرچند که تمزیج قریحه هنری اصفهانی ها با یک 
مطالبه گری منطقی صحنه باشکوهی را پدید آورد 
تلویزیونی  و  اجتماعی  شبکه های  از  بسیاری  که 
کرد  آنها  شعرخوانی  تصاویر  انتشار  به  ترغیب  را 
آنچه در این میان اهمیت ویژه ای یافت، ورود  و 

کامال حرفه ای رسانه ملی به موضوع بود.
سیمای  و  صدا  خبرنگاران  و  گزارشگران 
با  کشاورزان  تحصن  ابتدای  از  اصفهان  مرکز 
زحمت  قشر  این  از  جمعیت،  دل  در  حضور 
تاکنون  که  کردند  مخابره  را  گزارش هایی  کش 
دست  تا  شد  باعث  اخبار  واین  نداشت  سابقه 

رسانه های معاند از شایعه پراکنی خالی شود.

توسط  نیز  آبان   28 بزرگ  تجمع  ویژه  پوشش 
برای  جایی  دیگر  اصفهان  مرکز  سیمای  و  صدا 
دنبال  به  همیشه  که  رسانه هایی  شیطنت 
نگذاشت  بودند  ایران  مردم  بین  تفرقه افکنی 
رسانه های  از  قبل  دفعات  در  مردم  که  را  آنچه  و 
غربی دنبال می کردند، حاال با خمیر مایه واقعیت 
ملی  رسانه  از  ای،  رسانه  خباثت های  بدون  و 

دنبال می کردند.
ملی  رسانه  سیاست  تغییر  این  که  چند  هر 
ایجاد  زمینه ای  ولی  بود،  کرده  شوکه  را  بسیاری 
کردند  می  احساس  تاکنون  که  کشاورزانی  تا  کرد 
ندارد،  حرف هایشان  شنیدن  برای  بنایی  کسی 
حاال امیدوار تر از همیشه حرف هایی برای گفتن 

داشتند وگوش هایی نیز برای شنیدن.
آرام  تجمع  که  بودند  هم  برخی  میان  این  در  اما 
اقدام  و  تابیدند  نمی  بر  را  ساختارشکنانه  غیر  و 
به  که  دادند  شکنانه ای  ساختار  شعار های  به 
 ، شدند  منع  کار  این  از  کشاورزان  توسط  شدت 
با نشان دادن همین صداهای  اما صدا و سیما 
و  کشاورز  بین  خط  توانست  نیز  ساختارشکن 
آنهایی که از هر تجمعی مطامع خود را مطالبه می 

کنند، پررنگ کند.
برای  کشاورز  دست  به  بهانه ای  دیگر  حاال 
امضای  با  و  نمانده  رود  زاینده  بستر  در  ماندن 
و  استان  مدیران  مابین  فی  نامه  تفاهم  یک 
مطالبه  واقعا  که  آن هایی  کشاورزان،  نماینده 
افتاده  میدان  و  کردند  ترک  را  محل  داشتند  آب 
بستر  شدن  برچیده  با  که  عده ای  دست  بود 
ج و  سالم مطالبه گری نتوانسته بودند از نمد هر
از این رو  ج کالهی برای خود دست و پا کنند،  مر
سعی کردند از ابتدای ساعات بامداد روز جمعه با 

خیمه  کشیدن  آتش  به  و  ساختگی  درگیری های 
کشاورزان، جو را ملتهب کنند.

طلوع  با  که  بود  این  اشان  بینی  پیش  که  چرا 
خورشید روز جمعه مردم اصفهان به مانند هفته 
گذشته با حضور در بستر زاینده رود، همانطور که 
حمایت  نیز  آن ها  از  کردند،  حمایت  کشاورزان  از 
خالف  بر  بار  این  که  این  از  غافل  و  کرد  خواهند 
دفعات قبل گوی رقابت در حوزه مدیریت افکار 
عمومی توسط صدا وسیما از رسانه های معاند و 
راهبر در اغتشاشات ربوده شده و اغتشاشگران 

دست خالی را داشتند.
که  عده ای  تنها  خورشید،  طلوع  با  بنابراین 
مانند  بودند  درگیری  و  تنش  ایجاد  دنبال  به 
با  باشد،  رسیده  جنگ  کارزار  به  دیر  که  لشگری 
از سفره خالی  به جا مانده  به غنائم  چشم طمع 
کشاورزان شروع به ساختارشکنی گسترده کردند 
با ماموران ضد شورش درگیر شده و شرایطی  و 
کشاورزان  هفته ای  چند  زحمات  که  زدند  رقم  را 
را نیز  برای رساندن صدای مردم مظلوم اصفهان 
رسانه  نیز  بار  این  که  دادند  قرار  الشعاع  تحت 
، توانست بیش از هر زمان  ملی با پوشش اخبار
را  اغتشاشگران  و  کشاورزان  بین  خط  دیگری 
و  بشناساند  مخاطب  به  را  آن  و  نموده  پررنگ 
هم این که توانست در کنترل آشوب های جمعه 
عمومی  افکار  مدیریت  طریق  از  اصفهان  آذر   5
نقش بسزایی داشته باشد. بی شک این آخرین 
مظلوم  مردم  برای  دشمنان  چینی  دسیسه 
تغییر  ولی  بود،  نخواهد  و  نیست  اسالمی  ایران 
سیاستی که در رسانه ملی بوجود آمده است، می 
بهتر  تشخیص  برای  سازد  فراهم  بستری  تواند 

راست از دروغ.

تن زخمی زنده رود  در دو سکانس

رضا صالح نژاد

نویسنده

معرفی مدیرعامل جدید شرکت نمایشگاه های 
بین المللی استان اصفهان

دکتر علیرضا مرتضوی به عنوان مدیرعامل جدید شرکت نمایشگاه های بین المللی استان 
اصفهان انتخاب و معرفی شد.

جلسه  در  اصفهان،  استان  بین المللی  نمایشگاه های  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
هیئت مدیره این شرکت و با رای موافق تمامی اعضا، دکتر علیرضا مرتضوی به عنوان عضو 
هیئت مدیره و ششمین مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان از 

دوره تاسیس تاکنون انتخاب و معرفی شد.
مرتضوی دکترای مدیریت صنعتی دارد و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف است. 
فروشگاه های  مجموعه  مدیریت  توسعه  مشاور  نظیر  سوابقی  همچنین  او 
زنجیره ای شهروند و مشاور استانداردسازی شرکت های صنعتی و مشاور 
مالی شرکت های خصوصی برای ورود به بازار سرمایه را در کارنامه خود 

ثبت کرده است.
مسئولیت  سال  چهار  مدت  به  یارمحمدیان  علی  این  از  پیش 
مدیریت شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان را بر 

عهده داشت.

منصور یزدی زاده برای دومین بار 
مرد سال صنعت فوالد شد

قاب در قاب به روایت سینما
ــه مــنــاســبــت نـــکـــوداشـــت روز اصــفــهــان مــســتــنــد داســتــانــی  بـ
"معتمدالدوله" در سالن اجتماعات کتابخانه مرکزی با حضور 
عوامل تولید فیلم، به نمایش گذاشته شد و پس از بخش مستند داستانی 
معتمدالدوله نشاط اصفهانی، عوامل مستند به گفت و گو پرداختند.

در ابتدا پیمان کالنتر معتمدی نبیره نشاط اصفهانی و بازیگر مستند معتمدالدوله، 
ضمن تشکر از عوامل تولید فیلم گفت: ساخت چنین مستند هایی برای 
شناختن دیگر هنرمندان، که گنجینه های فرهنگی اصفهان هستند بسیار 
مفید است زیرا بسیاری از هنرمندان برای مردم اصفهان، ناشناخته هستند.

گفت و گوی شهردار اصفهان و سفیر ایران در پرتغال؛شهردار اصفهان:مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان تاکید کرد:

جلب حمایت های ملی برای پیشبرد 
یت پسماند  پروژه های مدیر ابر

ین تا پایان 1400  پروژه تجاری کمر زر
بهره برداری می شود

اصفهان آماده برگزاری رویدادهای 
فرهنگی در پرتغال است 333
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مدیر نورد سرد فوالد مبارکه خبر داد:

ثبت رکورد تاریخی تولید 
ورق های نورد سرد
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 یکشنبه   7 آذر  1400   شماره 6090

نفسی«،  هم  نام های»فصل  به  موسیقی  اثر  چهار 
در  الرسل«  »امام  و  محمد)ص(«  »جمال  »کدشاللم«، 
واحد شعر و موسیقی مرکز اصفهان تولید شده است.
به گزارش جام جم قطعه موسیقی »فصل هم نفسی« 

به آهنگسازی و تنظیم ستار شمس، خوانندگی مهدی 
موسیقی  قطعه  و  قنبری  ایرج  شعر  و  پور  طوقانی 
شریفی،  رادمهر  تنظیم  و  آهنگسازی  به  »کدشاللم« 
شعر آرمان راکیان و خوانندگی علیرضا عزیزی تولید شد 

و مورد تشویق و تصویب قرار گرفت.
به  محمد)ص(«  موسیقی»جمال  قطعه  همچنین 
آهنگسازی مهدی خالدی، تنظیم محمود سیدهندی، 
و  سعدی  شعر  و  آبکاراصفهانی  محمد  خوانندگی 

شعر  و  آهنگسازی  به  الرسل«  »امام  موسیقی  قطعه 
مهدی خلف، تنظیم دانیال دفتری و خوانندگی گروه 
تواشیح تسنیم تولید و تصویب شد و آماده پخش از 

شبکه های استانی و سراسری می باشد.
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تولید چهار اثر موسیقی در صداوسیمای مرکز اصفهان

اقتصادیاقتصادی
 اجتماعی اجتماعی

خبر

توسط متخصصان منطقه  دو عملیات 

انتقال گاز ایران انجام پذیرفت : 

بومی سازی اسکنرهای شعله  
توربین های   احتراق   محفظه  
زیمنس  مد ل  های   10B GT و  

600 SGT

سرپرست منطقه دو عملیات انتقال گاز ایران 
اسکنرهای  ساخت  آمیز  موفقیت  پایان  از 
زیمنس  توربین های  احتراق  محفظه  شعله 
ح بومی سازی اسکنر های  خبر داد و گفت : طر
شعله در محفظه احتراق توربین های زیمنس 
ابزارهای کنترلی مهم توربین ها  در  از  که یکی 
تجهیزات استراتژیک شرکت انتقال گاز ایران 

می باشد با موفقیت انجام شد. 
به گزارش جام جم مجید مصدقی با اعالم این 
خبر گفت: تهیه این تجهیز در شرایط تحریم 
که  بود  ممکن  غیر  خارجی  منابع  طریق  از 
پس از بررسی ها و مطالعات کارشناسی شده 
تجهیز  این  ساخت  خودکفایی،   کمیته  در 
دقیق  ابزار  واحد  کار  دستور  در  و  تصویب 

منطقه قرار گرفت .
اسکنرهای  ساخت   ، این که  بیان  با  مصدقی 
و  تائیدیه ها  دارای  احتراق  محفظه  شعله 
ادامه  در  می باشد  مربوطه  استاندارد های 
 25 معادل  ای  هزینه  با  فوق  تجهیز  گفت: 
از  پس  که  شده  ساخته  خارجی  نمونه  درصد 
عملکرد  میدانی  تست های  انجام  و  ساخت 
وی   . گرفت  قرار  کارشناسان  تایید  مورد  آن 
اسکنرها  این  اصلی  نمونه  کرد:   تصریح 
ساخت شرکت BFI آلمان بوده و از استاندارد 
آنالیز    آن  وظیفه  که  می باشد  برخوردار   SIL3
احتراق  کیفیت  پایش  و  شعله  مولفه های 
با  توانایی تطبیق  و  توربین می باشد  سوخت 
می باشد  دارا  را  هیدروکربنی  سوختهای  انواع 
اسکنرها  این  ساخت  و  تهیه  است،  گفتنی   .
مهم ترین  از  یکی  عنوان  به  رابط  کابل های  و 
سال  در  کفایی  خود  استراتژیک  پروژه های 
سطح  در  بار  اولین  برای  که  می باشد   1400
انجام و به بهره برداری  ایران  گاز  شرکت ملی 

رسید.

نفت  پاالیش  شرکت  العاده  فوق  عمومی  مجمع  در  تصویب  با 
اصفهان، سرمایه این شرکت  از 76 هزار میلیارد ریال به حدود 139 

هزار میلیارد ریال رسید.
جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت پاالیش 
و  سهامداران  از  از35/69درصد  بیش  حضور  با  اصفهان  نفت 
حسابرسی  مؤسسه  نماینده  و  مدیره  هیات  اعضای  همچنین 
نماینده   و  شرکت  قانونی  بازرس  و  حسابرس  عنوان  به  بهمند 
، به صورت حضوری و مجازی برگزار  سازمان بورس و اوراق بهادار
گردید. پس از احراز حد نصاب قانونی و با توجه به مفاد ماده 101 
اصالحیه قانون تجارت بهمن طاهریان مبارکه ) نائب رئیس هیات 
مدیره( به عنوان رئیس جلسه و علیرضا خدایی ساخلو )نماینده 
شرکت آوای پردیس سالمت ( و سیدابوالقاسم توکلی )نماینده 
شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت ( به عنوان ناظرین  
جلسه  منشی  عنوان  به  شرکت(  )مدیرمالی  ارجمند  صاحب  و 
مجمع  رئیس  توسط  جلسه  رسمیت  سپس  گردیدند.  انتخاب 
اعالم  شد و منشی جلسه دستور جلسه  را مبنی بر ارائه گزارش 
هیات مدیره و بازرس قانونی درخصوص افزایش سرمایه شرکت، 
 )5( ماده  اصالح  و  شرکت   سرمایه  افزایش  تصویب  و  بررسی 

اساسنامه مرتبط با میزان سرمایه و تعداد سهام قرائت کرد.
گفت:  مجمع  این  در  اصفهان  نفت  پاالیش  شرکت  عامل  مدیر 
مبلغ افزایش سرمایه شرکت از محل تجدید ارزیابی زمین های آن، 

63 هزار میلیارد ریال بوده است.
سرمایه  افزایش  از  هدف  ابراهیمی،  مرتضی  جم  جام  گزارش  به   

در  مقرر  مالیاتی  مزیت  به  توجه  با  مالی  ساختار  اصالح  را  شرکت 
ماده 14 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدمانی کشور 
سرمایه  افزایش  این  افزود:  و  کرد  بیان  ایرانی  کاالی  از  حمایت  و 
فاقد جریان ورودی وجه نقد به شرکت بوده و تأثیری بر درآمدهای 
 9 را  شرکت  این  زمین های  مجموع  وی  داشت.  نخواهد  شرکت 
میلیون و 539 هزار 753 متر مربع اعالم کرد . مدیر عامل شرکت 
پاالیش نفت اصفهان با بیان این که پاالیشگاه اصفهان از سال 

1387 مشمول اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی گردید 
از زمان  ادامه داد: این شرکت  و به بخش خصوصی واگذار شد، 
خصوصی شدن تاکنون 8 بار افزایش سرمایه داشته به طوری که  
سرمایه شرکت از  100 میلیون ریال در سال 1387 به حدود 139 هزار 
میلیارد ریال افزایش یافته است. ابراهیمی در ادامه، چشم انداز 
هلدینگ های  از  یکی  به  تبدیل  را  اصفهان  نفت  پاالیش  شرکت 
موفق پترو پاالیش کشور اعالم کرد و افزود: در این رابطه پاالیشگاه 

اصفهان تاکنون 44 درصد سهام شرکت پتروشیمی اصفهان و  17 
درصد نفت سپاهان را خریداری کرده است.

پاالیشی  شرکت های  بین  در  شرکت  این  که  این  اعالم  با  وی 
بیشترین فرآورده های نفتی کشور با ظرفیت فرآورش روزانه 375 
هزار بشکه نفت خام، حدود 23 درصد از فرآورده های نفتی مورد 
نیاز کشور را تولید میکند، تولید حالل 402، بوتان، آروماتیک های 
سنگین و نرمال هگزان را به عنوان محصوالت جدید این شرکت 
معرفی کرد.  مدیر عامل شرکت پاالیش نفت اصفهان در ادامه 
پاالیشگاه  گازوئیل  تصفیه  محیطی  زیست  ح  طر که  این  بیان  با 
برداری  بهره  به   1401 سال  و  داشته  پیشرفت  درصد  اصفهان 95 
ح از سال 1393 توسط متخصصان کشورمان  می  رسد گفت: این طر
آغاز شد و برای اجرای آن 37 هزار و 830 میلیارد ریال اعتبار ریالی و 

540 میلیون یورو اعتبار ارزی تخصیص داده شده است. 
ابراهیمی با اشاره به این که براساس مصوبه هیات دولت گازوئیل 
ارتقاء  تولیدی پاالیشگاه ها باید به استاندارد بین المللی یورو 5 
پاالیشگاه  گازوئیل  تصفیه  ح  طر از  برداری  بهره  با  افزود:  یابد 
  PPM  50 از  کمتر  به  آن  تولیدی  گازوئیل  گوگرد  میزان  اصفهان 

خواهد رسید. 
تقطیر  ج  های  بر مانده  ته   از  زدایی  گوگرد  ح  طر به  همچنین  وی 
میلیون   683 و  ریال  میلیارد   877 و  هزار   15 برآورد  با  که    )RHU(
ح با هدف  یورو هزینه در حال اجرا بوده پرداخت و گفت: این طر
عالی زیست محیطی و اقتصادی در  حال اجرا بوده و پیش بینی 

می شود تا سال 1403 به بهره برداری برسد.

سرمایه شرکت پاالیش نفت اصفهان  83.5 درصد  افزایش یافت

)تجمیع  پتروپاالیشی  واحدهای  ایجاد  سمت  به  دنیا  پیشرفته  کشورهای  امروزه  حرکت 
می دهد.  نشان  را  آن  ویژه  اهمیت  روند  این  و  است  پاالیشگاهی(  و  پتروشیمی  واحدهای 
خوراک  تأمین  هزینه  کاهش  آلودگی،  کاهش  خوراك،  فرآورش  سودآوری  حاشیه  افزایش 
شود.  می  محسوب  پتروپاالیش  مزایای  از  یکپارچه  مدیریت  و  عملیاتی  هزینه های  سایر  و 
شرکت پاالیش نفت اصفهان بعد از تبریز توانسته دومین شرکت پاالیشی باشد که در زمینه 
پتروپاالیش  شدن گام بردارد و برای تبدیل شدن به هاب بزرگ انرژی در کشور برنامه ریزی کند.

معاون مالی و اقتصادی شرکت پاالیش نفت اصفهان گفت: در چشم انداز این شرکت مبنی 
بر تبدیل شدن به یکی از  هلدینگ  های موفق پتروپاالیشی  کشور، افق بلند مدتی  طراحی 
نیز  سرمایه  گذاری هایی  و  شده  برداشته  اساسی  گام های  نیز  مسیر  این  در  است.  گردیده 
انجام شده است؛ مهمترین استراتژی ما در این چشم انداز، توسعه ارزش  در شرکت  های زیر 
مجموعه و خلق ارزش  های مشترکی است که منافع ذی  نفعان را به طور متوازن تأمین می کند 
و به طور حتم در این راه با استفاده از  پتانسیل های بالقوه طرفین، آینده روشنی را برای این 

هلدینگ رقم خواهیم زد.
بزرگترین  از  یکی  اصفهان  پاالیشگاه  اینکه  به  اشاره  با  صرامی   مهدی  جام جم  گزارش  به 
پاالیشگاه های کشور به شمار می رود که تنوع زیادی در محصوالت دارد و سودآوری و تداوم 
آن با توجه به بورسی بودن؛ رهین متنوع سازی سبد درآمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی است، 
ادامه داد: برای افزایش حاشیه سود پاالیشگاه و سودآوری سهامداری، تا کنون  موفق به خرید 
44 درصد از سهام پتروشیمی اصفهان و 17 درصد سهام نفت سپاهان شده  ایم. از آنجایی  که 

100 درصد خوراک پتروشیمی اصفهان و تقریبا تمام خوراك نفت سپاهان  از سوی پاالیشگاه 
تأمین می شود و محصوالت بسیار متنوعی در سبد عرضه خود داریم، می توانیم از این فرصت 

در بورس نیز استفاده کنیم.
 وی یکی از مزایای تبدیل شدن به پتروپاالیش را دستیابی به استانداردهای زیست محیطی 
و تولید  محصوالت دوستدار محیط زیست توصیف کرد و اظهار داشت: پاالیشگاه اصفهان 
از سال های گذشته همسو با برنامه های خود پروژه های زیست محیطی و اقتصادی زیادی را 
در برنامه های خود قرار داده است تا محصوالت تولیدی اش را در حد  استانداردهای یورو 4 

و یورو 5 ارتقاء دهد.
معاون مالی و اقتصادی شرکت پاالیش نفت اصفهان با بیان اینکه احداث مجتمع بنزین 
سازی یکی از طرح های اجرایی زیست محیطی-اقتصادی پاالیشگاه  بود  و همچنین پروژه 
تصفیه گازوئیل تا سال آینده به پایان می رسد، تصریح کرد: بر اساس دستور العمل هایی که 
وزارت نفت برای سال 1400 ابالغ کرده است، تفاوت گازوئیل یورو با غیر یورو به ازای هر بشکه، 
بالغ بر بیش از 5 تا 6 دالر خواهد بود، بنابراین با به بهره  برداری ازپروژه تصفیه گازوئیل ضمن 
رعایت بیش از پیش استانداردهای زیست محیطی، سود آوری مطلوبی برای شرکت به ارمغان 
می  آید. وی پروژه کامال اقتصادی گوگردزدایی از نفت کوره را نیز از دیگر طرح ها معرفی و اظهار 

امیدواری نمود تا سه سال آینده به بهره برداری برسد.
 صرامی تأکید کرد: بدون شک پاالیشگاه  ها به سمت پتروپاالیش پیش خواهند رفت و برای 
دستیابی به این مهم باید کیفیت محصوالت خود را افزایش دهند؛ با به سرانجام رساندن 

پروژه  های بهینه سازی، پاالیشگاه  های کشور می  توانند افق پتروپاالیش را برای خود ترسیم 
کنند، دراین  راستا پاالیشگاه اصفهان نیز با هدف افزایش جذابیت شرکت برای سهامداران 
به سمت تنوع سبد محصوالت سرمایه گذاری رفته تا  بر این اساس، تبدیل به یک هاب بزرگ 

انرژی موفق در کشور شود.

محصوالت تولیدی پاالیشگاه ها متنوع می شود؛

پاالیشگاه اصفهان  پیشگام در حوزه پتروپاالیش کشور

منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در 
با  شد  برگزار  پلنر  موسسه  سوی  از  که  سنجی  نظر 
3800 رای مستقیم از سوی فعاالن، دست اندرکاران 
و مسئوالن صنعت فوالد کشور برای دومین بار به 

عنوان مرد سال صنعت فوالد انتخاب شد. 
کنفرانس  در  در  آبان   25 ایران  فوالد  سال  مرد  لوح 
 2021( اولیه  مواد  و  فوالد  صنعت  بررسی  بین المللی 
PLANEX ( از طرف نمایندگان مختلف زنجیره فوالد 
کشور از جمله تولید کنندگان، فعاالن حوزه سنگ 
آهن، تامین کنندگان و بازار صنعت فوالد به منصور 

یزدی زاده اهداء شد. 
عامل  مدیر  زاده  یزدی  منصور  است  ذکر  شایان 
ذوب آهن اصفهان در کنفرانس استیل پرایس نیز 
از طریق نظر سنجی از فعاالن بازار فوالد و مواد اولیه 
معرفی  ایران  فوالد  سال  مرد  عنوان  به  سال 1398 

شده بود. 
گفتنی است یزدی زاده از شهریور سال 96  تا خرداد 
ایران  فوالد  ملی  شرکت  مدیرعامل  عنوان  به   97

فعالیت می نمود .
آهن اصفهان سمت هایی  از سال 73 در ذوب  وی 
معاون  مدیره،  هیات  عضو  مدیرعامل،  چون 
فروش،  و  بازاریابی  معاون  توسعه،  و  برنامه ریزی 
مدیرفروش داخلی و... را تجربه نموده است.  یزدی 
همچنین  و  ایران  کاالی  بورس  گیری  شکل  در  زاده 

ایفا  مهمی  نقش  آهن  ذوب  ملی  ریل  پروژه  اجرای 
کرده است.

بخش از رزومه این مدیر و فعال صنعت فوالد کشور 
بدین شرح است :

* سال 1372 دریافت مدرک مهندسی صنایع گرایش 
تولید صنعتی از دانشگاه علم و صنعت ایران 

 ( اصفهان  آهن  ذوب  در  کار  آغاز   1373 سال   *
مدیریت فروش( 

*سال 1373 سرپرست برنامه ریزی و کنترل فروش 
* سال 1380 معاون مدیر فروش داخلی شرکت 

* سال 1381 تا 1384 مدیر بازاریابی و فروش داخلی 
* سال 1384 تا 1392 معاون بازاریابی و فروش شرکت  
* سال 1390عضو هیات مدیره شرکت بورس کاالی 

ایران 
* سال 1391 عضو هیات مدیره شرکت بازرگانی نورد 

ایران 
بورس  شرکت  مدیره  هیات  ریاست   1392 سال   *

کاالی ایران 
* سال 1393 معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت 

آهن  ذوب  شرکت  مدیره  هیات  عضو  سال 1394   *
اصفهان 

* سال 1396 مدیرعامل شرکت ملی فوالد ایران 
شرکت  مدیرعامل  کنون  تا   1397 سال  خرداد   21  *

ذوب آهن اصفهان 

بررسی  بین المللی  کنفرانس  در  اصفهان  آهن  ذوب  مدیرعامل 
ثروت  تولید  به   )  PLANEX  2021( اولیه  مواد  و  فوالد  صنعت 
سازی  ثروت  گفت:  و  پرداخت  اولیه  مواد  و  فوالد  صنعت  در 
غیرملموس در این صنعت از اهمیت ویژه ای برخوردار است که 
در حوزه های مختلف از جمله جامعه، محیط زیست، کارکنان و ... 

قابل بررسی است .
صنعت  در  فوالد  نقش  زاده،  یزدی  منصور  جام جم  گزارش  به 
ساختمان را از مصادیق ثروت سازی غیرملموس این صنعت ذکر 
کرد و گفت :با توجه به این که فوالد ساختمانی بخش قابل توجهی 
از تولید فوالد را به خود اختصاص می دهد، این صنعت نقش پر 

رنگی در ساخت مسکن ایفا می کند.
یزدی زاده میانگین عمر مسکن در ایران را حدود یک دهم اروپا 
عنوان نمود و اظهار داشت: در عمل ساختمان های باالی 30 سال 
برای عموم مردم گزینه جذاب برای خرید و اجاره نیست در حالیکه 
در اروپا و آمریکا و دیگر کشورها، عمر مسکن نزدیک به 200 سال 

است.
در  متاسفانه  این که  بیان  با  اصفهان  آهن  ذوب  مدیرعامل 
باالی  میزان  شاهد  همواره  ایران  شهرهای  کالن  دیگر  و  تهران 
ساز  و  ساخت  و  فرسوده  نیمه  و  فرسوده  بافت های  تخریب  آمار 
عالوه  ایران  در  مسکن  عمر  بودن  کوتاه  داشت:  اظهار  هستیم، 
آلودگی های زیادی از جمله زیست محیطی،  بر هدر رفت سرمایه ، 
به  ساختمانی  نخاله های  جابجایی  هزینه  و  ترافیک   صوتی، 

همراه دارد. 
ساختمانی  نخاله های  افزایش  اصفهان،  آهن  ذوب  عامل  مدیر 
که از منابع ملی هزینه زیادی در تولید آن شده و آسیب زیادی به 
بزرگ دانست  از جمله چالش های  را  محیط زیست وارد می کنند، 
حوزه  این  در  تاثیرگذار  صنعت  عنوان  به  فوالد  صنعت  گفت:  و 
ملی  منابع  رفت  هدر  از  کیفیت،  با  محصوالت  تولید  با  می تواند 

پیشگیری کند.
یزدی زاده، کیفیت را از جمله نقاط قوت اصلی ذوب آهن اصفهان 
دانست و گفت: نوع تولید و تاکید ویژه بر کیفیت محصوالت باعث 
شناخته  برتر  کیفیت  با  جهان  و  ایران  در  شرکت  این  برند  شده، 

شود و موفقیت در صادرات نیز حاصل این کیفیت است .
از  را  فوالد  زنجیره  در  اشتغالزایی  اصفهان  آهن  ذوب  مدیرعامل 
دانست  صنعت  این  در  ناملموس  ثروت  تولید  مصادیق  دیگر 
صنایع  بزرگترین  از  یکی  فوالد  صنعت  این که  به  توجه  با  گفت:  و 
این  با  مرتبط  صنایع  و  کاری  حوزه  بودن  وسیع  است،  دنیا  در 

ایفا  جامعه  برای  اشتغال  ایجاد  در  سزایی  به  نقش   صنعت 
می نماید.

یزدی زاده با اشاره به این که ذوب آهن اصفهان به صورت مستقیم 
مستقیم  غیر  طور  وبه  نموده  ایجاد  اشتغال  نفر   16000 به  نزدیک 

ایجاد اشتغال برای اصناف مختلف را داشته است، اظهار داشت: 
به  فوالد  صنعت  در  اشتغال  بین المللی  استانداردهای  مطابق 
این صنعت،  که هر دو فرصت شغلی مستقیم در  گونه ای است 
زنجیره  بخش های  دیگر  در  را  شغلی  فرصت   13 میانگین  طور  به 

تامین تا توزیع ایجاد می کند.
بر  اشتغالزایی  مستقیم  تاثیر  اصفهان،  آهن  ذوب  مدیرعامل 
خانواده  تشکیل  مناسب  شرایط  ایجاد   ، خانوار رفاه  و  معیشت 
را  اجتماع  در  روانی  سالمت  سطح  و  فرزندآوری  جوانان،  برای 
در  جامعه  در  اشتغال  ایجاد  گفت:  و  دانست  چشمگیر  بسیار 
فوالد  صنعت  و  است  جامعه  در  ثروت  عادالنه  توزیع  راستای 
ثروت آفرینی جامعه  در  اشتغالزایی  با  ترتیب  بدین   می تواند 

 نماید.
توسعه  صنعتی،  زیرساخت های  توسعه  ادامه  در  زاده  یزدی 
شهرسازی  و  شهری  توسعه  المنفعه،  عامل  و  عمومی  خدمات 
ارتقای  اجتماعی،  رفاه و سالمت  پیرامون صنایع فوالدی، توسعه 
دیگر  از  را  آموزش  و  حوزه  این  در  آفرینی  افتخار  و  ورزشی  سطح 
گفت:  و  دانست  فوالد  صنعت  در  ناملموس  ثروت  تولید  موارد 
آموزش کارکنان پیش نیاز توسعه سازمان است و سرمایه گذاری 
برای آموزش کارکنان، مهم ترین راهکار خلق ثروت برای سازمان ها 
و جامعه است و زمینه ساز رشد و تعالی سازمان و ارتقای سطح 
ارتقای   : از عبارتند  آن  مزایای  که  می گردد  جامعه  در  دانش  و  فنی 
سازمان،  منابع  از  استفاده  بهبود  کارکنان،  فنی  و  علمی  سطح 

انتقال دانش و رضات کارکنان.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان، سرمایه گذاری در صنعت فوالد را 
شکل  گفت:  و  دانست  معنوی  و  مادی  ثروت های  زایش  موجب 
از نمونه های بسیار موفق  گیری این مجتمع عظیم صنعتی، یکی 
در این زمینه است چرا که این مجموعه با ایفای نقش در شکل 
گیری سایر صنایع فوالدی، تولید محصوالت استراتژیک، تاسیس 
ورزشی،  فرهنگی  باشگاه  تاسیس  مطهری،  شهید  بیمارستان 
، آموزش منابع انسانی ماهر و متخصص برای  ساخت فوالد شهر
تمام صنایع و ... ثروت مادی و معنوی بسیاری برای جامعه خلق 

کرده است. 

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در پلنکس:

تولید محصوالت با کیفیت، عمر مفید ساختمان در ایران را افزایش می دهد

منصور یزدی زاده برای دومین بار مرد سال صنعت فوالد شد



2 هزار شهروند از بازار تخصصی گیاهان دارویی اصفهان بازدید می کنند 
بازار تخصصی گیاهان دارویی اصفهان، به عنوان نخستین بازار تخصصی گیاهان 
دارویی کشور با 33 غرفه عرضه محصوالت گیاهی، در خدمت شهروندان عزیز 

اصفهانی است و هر ماه، بیش از دو هزار شهروند، از این بازار دیدن می کنند.
در محوطه باز بازار گیاهان دارویی اصفهان که زیر نظر سازمان میادین میوه و 
تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان اداره می شود، یک غرفه 

نانوایی به پخت نان های کامل فراسودمند اختصاص داده شده است. محصوالت 
خرده فروشی  و  عمده فروشی  قالب  در  اصفهان  دارویی  گیاهان  تخصصی  بازار 
شامل انواع گیاهان دارویی و محصوالت غذایی سالم، طبیعی و ارگانیک، انواع 
دمنوش ها و عرقیجات گیاهی، روغن های گیاهی، محصوالت آرایشی و بهداشتی 
در  اصفهان،  دارویی  گیاهان  تخصصی  بازار  است.  مختلف  ادویه جات  و  گیاهی 

میدان الله، ابتدای خیابان پروین اعتصامی، جنب آتش نشانی واقع شده و با 
هدف ارتقای سالمت شهروندان، تغذیه سالم و آشنایی مردم با خواص گیاهان 
گیاهان  تخصصی  بازار  از  نفر  هزار  دو  از  بیش  ماه  هر  می کند.  فعالیت  دارویی، 
از گیاهان  دارویی اصفهان بازدید می کنند که نشان می دهد مردم به استفاده 

دارویی و آشنایی با خواص آنها، به شدت عالقه مند هستند.
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اجتماعیاجتماعی
اقتصادیاقتصادی

خبر
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند 

شهرداری اصفهان تاکید کرد:
ــــای مــلــی  ــــت ه ــای ــ ــــم ــب ح ــلـ جـ
ــای  ــروژه ه ــرپ اب پیشبرد  ــرای  بـ
مدیریت پسماند در اصفهان 

ــان مـــدیـــریـــت پــســمــانــد  ــ ــازم ــ مـــدیـــرعـــامـــل س
منظور  به  رایزنی  جلسات  برگزاری  از  شهرداری 
جــلــب هــمــکــاری هــای مــلــی در ابـــرپـــروژه هـــای 

سازمان مدیریت پسماند خبر داد.
اشــاره  با  ساکتی  غالمرضا  جام جم  گــزارش  به 
کنفرانس  و  نمایشگاه  ششمین  بــرگــزاری  به 
و  ایـــران  تجدیدپذیر  انـــرژی هـــای  بین المللی 
تجدید  ــرژی هــای  ان ملی  جــایــزه  دوره  سومین 
در  ــداد  رویـ ایــن  حاشیه  در  گفت:  ایـــران  پذیر 
ــرای فــازهــای  ــ ــرای اجـ ــ زمــیــنــه جــلــب حــمــایــت ب
 ، پیرولیز و  بیهوازی  هاضم  پــروژه   دو  صنعتی 
مربوطه  مسئوالن  با  گفتگو  و  بحث  جلسات 
برگزار شد که نتایج آن می تواند به پیشبرد این 

پروژه ها کمک شایانی کند.
ــان مـــدیـــریـــت پــســمــانــد  ــ ــازم ــ مـــدیـــرعـــامـــل س
ــه دســـتـــاوردهـــای ایــن  ــا اشــــاره ب شـــهـــرداری  ب
ــا هـــدف بــهــره مــنــدی از  ــزود: ب ــ نــشــســت هــا افـ
ــرژی هــای  ان بین المللی  آژانـــس  حــمــایــت هــای 
مدیرعامل  با  اولیه  تفاهم های   ، تجدیدپذیر
عنوان  به  ایران  تجدیدپذیر  انرژی های  انجمن 
نماینده این آژانس به انجام رسید تا بتوان در 
صنعتی  هاضم  واحدهای  احداث  مسیر  طول 
از  کارخانه پردازش پسماند اصفهان،  بیهوازی 

توان فنی این آژانس استفاده کرد.
ــان مـــدیـــریـــت پــســمــانــد  ــ ــازم ــ مـــدیـــرعـــامـــل س
شهرداری اصفهان همچنین با اشاره به انعقاد 
پیرولیز  سیستم  نخستین  استقرار  قـــرارداد 
در  شهری  پسماند  پــردازش  خطوط  ضایعات 
اول،  فــاز  در  روز  در  تن   10 ظرفیت  با  اصفهان 
مــذاکــرات  نیز  خــصــوص  ــن  ای در  کـــرد:  تصریح 
چــنــد جــانــبــه ای بـــا حــضــور شــرکــت مــجــری و 
تکنولوژی  و  دانش  صاحب  شرکت های  سایر 
و  موانع  رفــع  بیودیزل،  استحصال  منظور  به 
آتی  فاز  مشکالت موجود و تسریع در احداث 

به ظرفیت 300 تن در روز انجام گرفت.
پسماند  مدیریت  سازمان  مدیرعامل  ساکتی 
راستای  در  همچنین  داشت:  اظهار  شهرداری 
بیهوازی،  واحد  هاضم  اول  فاز  کردن  عملیاتی 
شرکت های  انجمن  دبیر  با  هماهنگی  جلسه 
مهندسی  و  مــشــاوره ای  خدمات  کننده  صــادر 
بهره  و  سرمایه گذار  جذب  ضــرورت  بر  تأکید  با 
اجــرای  بــرای  مجرب  شرکت های  تــوان  از  گیری 
نیز  انجمن  دبیر  که  شد  برگزار  مهندسی  امور 
را  خود  آمادگی  پــروژه،  این  از  استقبال  ضمن 
برای همکاری، جذب منابع مالی بانکی و بخش 
شــرکــت هــای  مــعــرفــی  همچنین  و  خــصــوصــی 

تامین کننده داخلی و خارجی اعالم کرد.
ــان مـــدیـــریـــت پــســمــانــد  ــ ــازم ــ مـــدیـــرعـــامـــل س
برگزاری  از  این که هدف  به  اشاره  با  شهرداری  
انــرژی  تولید  واحــدهــای  رشــد  کنفرانس،  ایــن 
تجدیدپذیر بوده است، توضیح داد: نمایندگان 
سازمان مدیریت پسماند در خصوص بررسی 
توسعه ای  پــروژه هــای  از  حمایت  راهــکــارهــای 
سازمان  رئیس  حضور  با  جلساتی  در  سازمان 
برق،  انرژی  وری  بهره  و  تجدیدپذیر  انرژی های 
مجلس  انــرژی  کمیسیون  رئیسه  هیأت  عضو 
رئــیــس پــژوهــشــگــاه نیرو  ــورای اســالمــی و  ــ ش

شرکت کردند.
ــان مــدیــریــت  ــ ــازم ــ بـــه گــفــتــه مـــدیـــرعـــامـــل س
پسماند شهرداری اصفهان در این کنفرانس، 
همکاری ها  جلب  جهت  در  جدیدی  افق های 
توسعه ای  ــای  ــروژه ه پ از  ملی  حمایت های  و 
با  مــی رود  آن  امید  که  شــده  گشوده  ســازمــان 
سازمانی  اهــداف  تحقق  شاهد  آن هــا،  پیگیری 

در افق برنامه اصفهان 1405 باشیم.

از  یکی  عنوان  به  زرین  کمر  تجاری  پروژه  گفت:  اصفهان  شهردار 
از  آماده سازی است و قبل  بازارهای طالی شهر اصفهان در حال 

پایان سال شاهد افتتاح آن خواهیم بود.
به گزارش جام جم  علی قاسم زاده در جلسه بررسی روند پیشرفت 
پروژه پارکینگ و مجموعه تجاری کمرزرین در میدان امام علی )ع( 
با بیان این که منطقه میدان امام علی )ع( یکی از مناطقی به شمار 
می رود که معرف شخصیت اصفهان است، اظهار کرد: سال هاست 
پیمانکاران مختلفی در این کالن پروژه شهری، کار کرده و در حال 
پروژه های  که  شدیم  متوجه  بازدید  طی  امروز  و  اند  سازی  آماده 

میدان شرایط خوبی دارد.
ح هم با معماری  وی با اشاره به پروژه تجاری کمرزرین گفت: این طر
خاص و زیبا در حال آماده سازی برای بهره برداری به عنوان یکی از 

بازارهای طال در اصفهان است. 
شهردار اصفهان تاکید کرد: با توجه به این که این پروژه با استفاده 
از نقطه نظرات کسبه و مردم طراحی شده است و پشت این طراحی 
تجربه میدان امام علی )ع( نهفته است، قطعا یکی از اتفاقات خوب 
منطقه خواهد بود. پروژه در حال آماده سازی است و قبل از پایان 

ح خواهیم بود.  سال شاهد افتتاح این طر
*میدان امام علی )ع( به عنوان منطقه گردشگری دیده می شود

که  شد  مصوب  ح،  طر پیشرفت  روند  بررسی  جلسه  در  گفت:  وی 
با  و  شود  دیده  گردشگری  منطقه  عنوان  به  )ع(  علی  امام  میدان 
در  که  رخدادهایی  و  گردشگری  محورهای  طراحی  مانند  اتفاقاتی 
این میدان برگزار می شود، یکی از مقاصد مردم شهر و گردشگران 

اصفهان، میدان و محله های پیرامون آن باشد. 
امام  اقتصاد فرهنگ و پروژه میدان  ارتباط  به  با اشاره  زاده  قاسم 
علی )ع( اظهار کرد: اصل میدان سال هاست که ساخته شده اما 
مورد استفاده درست قرار نگرفته است اما با نگاه اقتصاد فرهنگ 

خ خواهد داد که بازنمای تاریخ و فرهنگ ما خواهد بود  اتفاقاتی ر
ح دیده می شود تا منبع  ولی در عین حال اقتصاد فرهنگ در این طر

درآمدی پایدار برای مدیریت میدان باشد.
می کرده  هزینه  میدان  این  در  شهرداری  تاکنون  کرد:  تصریح  وی 
بعد  به  این  از  شده،  گرفته  که  تصمیماتی  با  است  قرار  اما  است 
 – فرهنگی  معاونت  محوریت  با  برداری  بهره  کمیته  تشکیل  با 
و  گردشگری  مقصد  )ع(  علی  امام  میدان  شهرداری،  اجتماعی 

رویدادهای فرهنگی با نگاه خودکفایی و اقتصاد فرهنگ باشد.
*مصوبات جدید شهرداری در خصوص تعیین تکلیف پروژه های 

مشارکتی میدان امام علی
بیان  با  اصفهان  شهرداری  عمرانی  معاون  مظفر،  ج  ایر ادامه،  در 
شهرداری  شاهکارهای  از  یکی  )ع(  علی  امام  میدان  پروژه  این که 
خصوص  در  است  الزم  کرد:  اظهار  است،  بوده  اخیر  سال های  در 
تکمیل و بهره برداری این پروژه تصمیم گیری شود که در نشست 

امروز با شهردار اصفهان در محل پروژه کمرزرین، در خصوص موارد 
بالتکلیف و مشارکت ها تصمیم گیری و مصوباتی تصویب شد.

تجاری  مجموعه  و  پارکینگ  مشارکتی  پروژه  در  داد:  ادامه  وی 
گرفته  صورت  بهینه  اقدامات  و  انجام  ارزش  مهندسی  کمرزرین 
است به طوری که این اقدامات سبب شد تا ارزش افزوده تجاری ها 
افزایش یابد و افرادی که قرار است در این مغازه ها مستقر شوند از 

انگیزه بیشتری برخوردار شوند.
معاون عمران شهری شهرداری اصفهان تصریح کرد: قرار است تا 
ح که حدود هشت هزار و 200 متر تجاری مفید و 16  پایان سال این طر
هزار مترمربع پارکینگ در چهار طبقه دارد، تکمیل شده و در اختیار 

شهروندان قرار گیرد.
آزادسازی میدان جلوخان انجام  وی افزود: همچنین با این اقدام 

می گیرد و این میدان هم با این پروژه تکمیل می شود.
و  ولیعصر  مشارکتی  پروژه های  خصوص  در  گفت:  مظفر 

ح A11 میدان امام علی )ع( نیز قرار شد از  قسمت های باقی مانده طر
طریق سازمان مشارکت های شهرداری و انتخاب سرمایه گذار کارها 

پیش رود.
مانده  باقی  مغازه های  واگذاری  برای  توافق  آماده  *شهرداری 

کمرزرین با طالفروشان است
کارگر، در خصوص پروژه تجاری  این جلسه، حسین  همچنین در 
میدان  آزادسازی های  راستای  در  کرد:  اظهار  کمرزرین  پارکینگ  و 
جلوخان میدان امام علی )ع( چهار پاساژ تجاری که مجموعه های 
طالفروشان اصفهان را دربرداشت، قرار شد آزادسازی شود؛ با توجه 
به نظر کسبه، قرار است زمین های کمرزرین به صورت پاساژ تجاری 

طال در ازای معوض به طالفروشان واگذار شود.
وی با اشاره به این که این پروژه با مشورت کسبه آغاز شد و اکنون 
بهره   1400 سال  پایان  تا  است  قرار  که  است  کاری  نازک  مرحله  در 
آنچه  برداری شود، گفت: با توجه به کارشناسی های صورت گرفته 

رضایت کسبه را دربردارد، اجرایی می شود.
آمادگی دارد  مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان افزود: شهرداری 
برای کسبه ای که تاکنون مراجعه نکردند با توجه به تعداد اندک 
مغازه های باقی مانده، معوض انجام دهد تا آزادسازی های میدان 

جلوخان هم صورت گیرد.
ح با توجه به بافت تاریخی در  وی تاکید کرد: قرار است، در این طر
جوار مسجد جامع، بافت تاریخی کمرزرین نیز حفظ شود تا در خور 

میدان امام علی)ع( باشد.
بیش  تاکنون  کمرزرین  پروژه  آزادسازی  برای  این که  بیان  با  کارگر 
از 200 میلیارد تومان هزینه شده است، اظهار کرد: امسال هم 76 
آزادسازی کمر زرین شد و در بخش اجرا هم  میلیارد تومان صرف 
با اصالحاتی که در پروژه صورت گرفت 500 میلیارد تومان هزینه در 

نظر گرفته شده است.

شهردار اصفهان:

پروژه تجاری کمر زرین تا پایان 1400 بهره برداری می شود

شهردار اصفهان در گفت و گوی ویدئویی با سفیر ایران در پرتغال از آمادگی اصفهان برای 
برگزاری رویدادهای فرهنگی این شهر در پرتغال خبر داد و گفت: این رویدادها می تواند 

پیش از پایان یافتن سال جاری برگزار شود.
اعالم  پرتغال  در  ایران  سفیر  با  ویدئویی  گفتگوی  در  زاده  قاسم  علی  جام جم  گزارش  به 
، برای ارتباط با پورتو  کرد: آمادگی داریم با توجه به تجارب اصفهان با 14 خواهرخوانده دیگر
و  ارتباطات  فرهنگ  توسعه  راستای  در  اصفهان  خواهرشهرهای  از  دیگر  یکی  عنوان  به 

دیپلماسی عمومی استفاده کنیم.   
وی با اشاره به پیشنهاد برگزاری رویدادهای فرهنگی اصفهان در پرتغال که از سوی سفیر 
ح شد، گفت: می توان در اسفند این رویداد فرهنگی را برگزار کرد، شکل  ایران در پرتغال مطر
کار  برگزاری نمایشگاه ها در دستور  گروه هنرمندان و  که  این است  رویداد  این  حداکثری 

باشد.       
شهرهای  برخی  با  با  اصفهان  خواهرخواندگی  ارتباط  این که  بیان  با  اصفهان  شهردار 
خواهرخوانده به توسعه ارتباط با دانشگاه ها و نهادهای اقتصادی نیز کشیده شده است، 
با  اصفهان  دانشگاه  و  صنعتی  دانشگاه  بین  ارتباط  زمینه های  داریم  تمایل  کرد:  تصریح 

بخش دانشگاهی پورتو هم برقرار شود.    
اتاق  کار  دستور  در  هم  توریست  آمد  و  رفت  و  گردشگری  توسعه  این که  به  اشاره  با  وی 
بازرگانی اصفهان است، گفت: در سال های اخیر در بخش حوزه علمیه اصفهان و کلیسا 

هم روابطی بین اصفهان و آلمان شکل گرفت، از همین رو تمایل داریم بین بخش مذهبی 
آشنا  با مسیرهای فرهنگی  بازدید، عالمان ما بیشتر  از طریق  تا  هم روابطی شکل بگیرد 

شوند. 
* اصفهان در بستر روابط تاریخی ایران و پرتغال قرار دارد

روز  تبریک  با  پرتغال  در  ایران  سفیر  جامی،  پاک  دامن  مرتضی  گو،  و  گفت  این  ادامه  در 
اصفهان اظهار کرد: امیدواریم با همت دولتمردان، مشکالتی که این روزها اصفهان درگیر 
آن است، برطرف شود. وی با بیان این که اتفاقات خوبی در رابط ما با پرتغال شکل گرفته 
ح  است، گفت: دیروز هیاتی عالی رتبه از وزارت خارجه به پرتغال سفر کردند و این بحث مطر

شد که هر دو طرف همکاری های رو به گسترشی را تجربه کنند.
سفیر ایران در پرتغال ادامه داد: حدود یک سال و نیم قبل پیوند اصفهان و پورتو آغاز شد؛ 
در رابطه با ارتباطات شهری بین ایران و پرتغال شهر پورتو طی برنامه یک ساله همکاری 
خود را با اصفهان برقرار کرد و تفاهم نامه خواهرخواندگی تهیه و حدود سه ماه قبل امضا 

شد. 
وی افزود: از مواردی که در قرارداد خواهرخواندگی پیش بینی شده است حمایت شهرداری 
از انجمن های مردم نهاد است که ارتباطات مردمی – فرهنگی را گسترش دهند تا به تبادل 

اطالعات از هر دو شهر منجر شود.
دامن پاک جامی تصریح کرد: شهردار پورتو فردی ایران دوست و اصفهان دوست است و 
خیلی سریع پیوند خواهرخواندگی اصفهان را اعالم کرد و آماده همکاری با این شهر است. 
وی با بیان این که دالیل مختلفی برای این رابطه وجود دارد و باید با مبادالت گسترده شود، 
گفت: اصفهان در بستر روابط تاریخی ایران و پرتغال قرار دارد و در زمان صفویه که اصفهان 
پایتخت ایران بود، روابط ایران و پرتغال به خصوص در دوره شاه عباس اول که هیات های 
تجاری، سیاسی و فرهنگی مبادله می شد، به واسطه حضور در خلیج فارس و هند گسترده 

بود.
* برگزاری هفته های فرهنگی یکی از نکات برجسته پیوندهای خواهرخواندگی است

سفیر ایران در پرتغال ادامه داد: اسناد و تصاویر بسیار زیادی از ارتباطات فرهنگی آن دوران 
وجود دارد، همچنین پورتو شهری تاریخی با آثار ثبت شده در یونسکو است و اصفهان هم 
از چنین موقعیتی برخوردار است و در سال های اخیر ارتباطات دیگر از جمله همکاری های 

دانشگاهی بین دو شهر برقرار شده است.
وی افزود: اتاق بازرگانی اصفهان اتاق معین روابط بخش خصوصی ایران و پرتغال از طرف 
ایران مشخص شده است که در تابستان گذشته، سه سمینار را با همکاری اتاق پرتغال در 
این راستا برگزار کرده ایم.  دامن پاک جامی با بیان این که به واسطه حضور موثر ورزشکاران 
و  اصفهان  بین  باشگاهی  همکاری های  پرتغال،  در  ایرانی  فوتبالیست های  خصوص  به 

گفت:  هستند،  مشترک  همکاری های  سند  تدوین  حال  در  و  است  شده  برقرار  پرتغال 
همچنین در نشست شهرداران اصفهان و پورتو برگزاری هفته های فرهنگی یکی از نکات 
مهم روابط می تواند باشد که برای برگزاری این رویدادها نیاز به حمایت جدی شهرداران 

دو شهر دارد.
وی افزود: نمایشگاه های عکس و اسناد تاریخی، جشنواره صنایع دستی، جشنواره غذا 
در  شهر  این  برای  می تواند  اصفهان  فرهنگی  هفته  در  خصوص  به  موسیقی  گروه های  و 
پرتغال برگزار شود.  سفیر ایران در پرتغال ادامه داد: انجمن های مردم نهاد فعالیت ویژه 

ای دارند به طوری که انجمن فرهنگی دو کالنشهر ایجاد شده است. 
وی با اشاره به تاسیس انجمن فرهنگی ایران و پرتغال از سه سال قبل، خبر از تشکیل 
برگزاری  برای  این انجمن ها  از  گفت: استفاده  ایران و پرتغال داد و  روابط  انجمن توسعه 

رویدادهای فرهنگی می تواند در دستور کار باشد.
دامن پاک جامی با ارائه پیشنهاد برگزاری رویدادهای فرهنگی اصفهان قبل از پایان سال 

جاری، اظهار کرد: بخش اصفهان این برنامه می تواند در پورتو برگزار شود.
*همکاری خواهرشهرها به روابط بین دو کشور کمک می کند

برنامه  برنامه ای مهم و یک  افزود: حضور شهردار اصفهان و تیم شهرداری در چنین  وی 
ماندگار در روابط دو کشور خواهد بود، این رویداد به عنوان فراز مهم بین روابط دو کشور تلقی 
می شود چراکه همکاری های شهری به روابط دو کشور هم کمک می کند که به همین علت 

به جز اصفهان همکاری های مشترک بین شهرهای پرتغال با یزد و رشت برقرار شده است.
سفیر ایران در پرتغال تصریح کرد: سیاست وزارت امور خارجه تقویت روابط شهری است تا 

همه چیز در پایتخت متمرکز نباشد.
*نمایش اسناد تاریخی اصفهان و پرتغال در رویداد فرهنگی اصفهان

وی با بیان این که می توان در قالب رویدادهای مشترک نمایشگاه اسناد تاریخی، رونمایی 
از کتاب روابط 500 ساله ایران و پرتغال و نمایشگاه عکس های تاریخی اصفهان را برگزار کرد، 
گفت: همچنین روابط دانشگاهی بین دانشگاه اصفهان و پورتو قرار است به خصوص قرار 

است در حوزه مطالعات تاریخی و تشکیل کرسی زبان این روابطه توسعه پیدا کند.
پورتو،  ملی  اتاق  بین  وبیناری  نشست  یک  زودی  به  افزود:  جامی  پاک  دامن  مرتضی 
تجاری  مشترک  شوراهای  احیای  برای  اصفهان  بازرگانی  اتاق  و  پرتغال  صنایع  فدراسیون 

برگزار می شود که قطعا اتاق اصفهان محوریت این شوراها خواهد بود.
نمایندگان  حضور  با  پرتغال  و  اصفهان  بین  گردشگری  مجازی  کنفرانس  برگزاری  از  وی 
مجلس ایران، فعاالن گردشگری، نهادهای گردشگری و شرکت های خصوصی خبر داد و 
گفت: همچنین می توان در حوزه مذهبی همکاری های مشترک بین دو شهر شکل داد 

چراکه مردم پرتغال مذهبی بوده و رفتار محبت آمیز با مسلمانان دارند.     

گفت و گوی شهردار اصفهان و سفیر ایران در پرتغال

اصفهان آماده برگزاری رویدادهای فرهنگی در پرتغال است

شــهــرداری  ارتــبــاطــات  و  اطــالعــات  فــنــاوری  ســازمــان  مدیرعامل 
اصفهان گفت: پروژه عکسبرداری دیجیتال و تهیه مدل 3 بعدی 
شهر اصفهان با استفاده از جدیدترین دوربین های عکسبرداری 
برای پرواز و همچنین تکنولوژی های مورد  هوایی قائم و مایل 

نیاز برای تهیه مدل سه بعدی در حال اجراست.
به گزارش جام جم سید حمیدرضا ابطحی با اشاره به رونمایی از 
تجهیزات GNSS شهرداری اصفهان با اشاره به اقدامات مختلف 
و  مکانی  اطــالعــات  زیرساخت های  تهیه  ــوزه  ح در  شــده  انــجــام 
توسعه خدمات مکانمند، اظهار کرد: در حال حاضر عکسبرداری 
تامین تجهیزات  دیجیتال هوایی، سامانه های اطالعات مکانی، 
نقشه برداری و تهیه و نصب پالک های پستی به عنوان ابزارهای 
پررنگی  بسیار  نقش  محور  مکان  خدمات  ارائــه  بــرای  فناورانه 

بخش های  تر  مطلوب  خدمات  ارائــه  و  شهر  بهینه  مدیریت  در 
مختلف شهرداری  ها ایفا می کند.

از  را  شهرداری  نیاز  مورد  تجهیزات  راه انــدازی  و  تامین  تهیه،  وی 
با  افــزود:  و  دانست  اصفهان  شهرداری  در  پروژه ها  این  جمله 
 GPS دائمی  ایستگاه  چهار  به  اتصال  با  و  تجهیزات  این  تامین 

واقع  اجالس  سالن  و   14  ،  13  ،12 مناطق  در  که  اصفهان  شهر 
شده، امکانات قابل توجهی برای برداشت اطالعات 

ــرای مــتــخــصــصــان و  ــ مــکــانــی و نــقــشــه بـــــرداری ب
شهروندان فراهم خواهد شد.

مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات 
این  مزیت های  جمله  از  اصفهان  شــهــرداری 

تجهیزات را برداشت اطالعات مکانی با دقت 

سانتی متر و در کوتاهترین زمان ممکن عنوان و 
سنتی  ایستگاه های  به  نیاز  عدم  کــرد:  اظهار 
نقشه ها  بــارگــذاری  امــکــان  ــرداری،  ــ ب نقشه 
سازی  پیاده  و  نظارت  بــرای  دستگاه ها  در 
در  تصحیحات  ارســـال  ــوارض،  عــ مستقیم 
بستر اینترنت با برد باال و برداشت اطالعات 
مختصات  سیستم  یــک  در  مکانی 
کــارکــردهــای  دیــگــر  از  یکپارچه 

این تجهیزات است.
مدیرعامل سازمان فناوری 
ــات  ــاطــ ــ ــب ــ ارت و  اطـــــالعـــــات 
ــفـــهـــان بــه  ــرداری اصـ ــ ــهـ ــ شـ

پروژه عکسبرداری دیجیتال و تهیه مدل 3 بعدی شهر اصفهان 
جدیدترین  از  استفاده  با  پــروژه  ایــن  کــرد:  تصریح  و  اشــاره  نیز 
ــرواز و  دوربــیــن هــای عــکــســبــرداری هــوایــی قــائــم و مــایــل بـــرای پـ
همچنین تکنولوژی های مورد نیاز برای تهیه مدل سه بعدی در 

حال انجام است.
ابطحی  مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری 
تصاویر  از  استفاده  گفت:  ح  طر این  مزایای  به  اشاره  با  اصفهان 
قائم و مدل سه بعدی به منظور اندازه گیری طول، عرض و ارتفاع 
عوارض، اندازه گیری و نمایش مختصات، قابلیت ترسیم برروی 
مدل و تبدیل به نقشه، تعیین مساحت، انتخاب محل ساخت 
از جمله  عــوارض  به  گیری طول سایه های مربوط  انــدازه  و  سازه 

مزایای این پروژه خواهد بود.

مدیرعامل سازمان فاوا شهرداری اصفهان:

عکسبرداری دیجیتال و تهیه مدل 3 بعدی شهر اصفهان انجام می شود
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صاحب امتیاز :           
 سازمان صد  ا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

 سرپرست استان   اصفهان :        هاجر مقضی

 تحریریه شهرستانها:       021-44233511
  د  فتر سرپرستی    استان  اصفهان :031-3663750

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان اصفهان

موسی نشده، کلیم کی خواهی شد؟    
در طور رهش، مقیم کی خواهی شد؟

تا جلــــــــــوه حق، تو را ز خود نرهاند
با یار ازل، ندیــــــــم کی خواهی شد؟
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امام خمینی )ره(

معاونان  از  جمعی  همراه  به  اصفهان  مرکز  صداوسیمای  مدیرکل 
جواد  حرم  مدافع  شهید  منزل  در  حضور  با  استانی  رسانه  مدیران  و 

محمدی با خانواده این شهید دیدار کرد.
شهید  این که  بیان  با  دیدار  این  در  عبدالحسینی  جام جم  گزارش  به 
شهادت  به  خود  آرمان  و  عقیده  راه  در  که  است  شهدایی  از  محمدی 
در  حرم  مدافع  شهدای  مورد  در  مستندهایی  تولید  به  است  رسیده 
سرمایه های  حرم  مدافع  شهیدان  گفت:  و  کرد  اشاره  اصفهان  شبکه 
عظیم ایران اسالمی هستند و امنیت پایدار و کم نظیر جمهوری اسالمی 
خانواده هایشان  و  آن ها  مجاهدت  و  شهدا  این  خون  حاصل  ایران 

است.
مدیرکل مرکزاصفهان در ادامه با تجلیل از مقام شامخ این شهد بزرگوار 
و صبر و بردباری خانواده ایشان، به نقش خانواده ها ی شهدای مدافع 
حرم در تربیت چنین فرزندانی اشاره کرد و گفت: اجر خانواده های معظم 
این شهیدان قطعا کمتر از اجری که خود این شهیدان می برند نخواهد 
خود  عزیزترین  از  جسوری  با  و  کردند  ایستادگی  وار  زینب  چون  بود، 

گذشته اند.
در  حرکت  به  نیز   محمدی  جواد  شهید  معظم  خانواده    ، دیدار این  در 
مسیر نورانی آن ها تاکید کردند و افزودند: خدا را شکر می کنیم که چنین 
را تقدیم اسالم و  آن   کرده است و ما هم توانستیم  فرزندی به ما عطا 

قرآن کنیم.
شهر  حرم  مدافع  شهید  چهارمین  محمدی  جواد  حرم  مدافع  شهید 
 96 خرداد   16 شنبه  سه  و  رفت  سوریه  به   96 خرداد   11 که  است  ُدرچه 
به  رمضان  مبارک  ماه   11 با  همزمان  پهلویش  و  پا  به  گلوله  اصابت  با 
انتظاری،  از گذشت 25 روز چشم  شهادت رسید و پیکر مطهرش بعد 

پیدا و به وطن بازگشت.

داستانی  مستند  اصفهان  روز  نکوداشت  مناسبت  به 
با  مرکزی  کتابخانه  اجتماعات  سالن  در  "معتمدالدوله" 
حضور عوامل تولید فیلم، به نمایش گذاشته شد و پس 
اصفهانی،  نشاط  معتمدالدوله  داستانی  مستند  بخش  از 

عوامل مستند به گفت و گو پرداختند.
و  اصفهانی  نشاط  نبیره  معتمدی  کالنتر  پیمان  ابتدا  در 
بازیگر مستند معتمدالدوله، ضمن تشکر از عوامل تولید 
فیلم گفت: ساخت چنین مستند هایی برای شناختن دیگر 
هنرمندان، که گنجینه های فرهنگی اصفهان هستند بسیار 
از هنرمندان برای مردم اصفهان،  زیرا بسیاری  مفید است 

ناشناخته هستند.
بازیگران  و  پژوهشگران  از  مسجدی  حسین  ادامه  در 
مستند به گفت و گو درباره مستند پرداخت و اظهار داشت: 
ساخته  اصفهان  در  که  است  بار  اولین  مستند،  نوع  این 

می شود و خاندان نشاط در آن بسیار خوب تعریف شده و 
شایسته تقدیر است.

تصریح  هنرمندان  نام  داشتن  نگه  زنده  خصوص  در  وی 
کرد: هنرمندانی که در اصفهان زندگی می کرده اند به راحتی 
به  که  است  فرهیختگان  وظیفه  و  شده اند  فراموش 
آن زندگی می کنند، چه  مردم بگویند مکان و شهری که در 

هنرمندانی دارد و به معرفی آنان بپردازند.
وی اضافه کرد:  اگر معرفی هنرمندان در مستند ها تفهیم 
شود و شناخت درست و منطقی از هنرمندان پیدا کنیم، 
بین  از  و  نمی کنیم  فراموش  راحتی  به  را  چیز  همه  دیگر 
نمی بریم، به خصوص در نسل امروز که می توانند به راحتی 

همه چیز را از یاد ببرند.
به  اشاره  با  معتمدالدوله  مستند  بازیگر  و  پژوهشگر 
تصریح  دارند  فیلم  تولید  و  ساخت  قصد  که  دانشجویانی 

مستند،  و  فیلم  ساخت  در  قدم  مهم ترین  و  کرد:اولین 
به  مراجعه  با  می توانند  افراد  و  است  پژوهش  و  تحقیق 
محققین و دریافت اطالعات دست به تولید فیلم بزنند و 

زوایای خفته اصفهان را، برای جهان باز کنند.
توانایی  که  افرادی  گذشته  دنیای  در  افزود:  ادامه  در  وی 
و  بوده اند  مهم  بسیار  داشته اند  کتابت  و  نوشتن 
امروز ما، ضروری است  برای دنیای  گذشتگان  نوشته های 
دوره  این  پژوهشی  منابع  ترین  مهم  از  یکی  مکاتب  زیرا 
این  امیدوارم  گفت:  خود  صحبت های  پایان  در  وی  است. 
مستند، طریقه ای برای فیلم  سازان جوان و مستند سازان 
باشد تا بتوانند در مورد ارزش ها و مفاخر اصفهان، آثار برتری 

را در حوزه پرتره در مستند بسازند.
از بازیگران مستند معتمدالدوله با  در ادامه فرید صلواتی 
اشاره به اهمیت تولید اینگونه مستندها گفت: امیدوارم در 

این فضایی که ذهن و روح فرزندانمان را از اطالعات کاذب 
پر کرده است، اینگونه مستندها به گونه ای که مورد پسند 

و سلیقه نسل جدید باشد ساخته شود.
وی اضافه کرد: مستندهایی که در این حوزه ساخته می شود 
 نباید در این 

ً
را می توان در گروه تاریخ شفاهی قرار داد و لزوما

دوره به نمایش گذاشته شود و می تواند بایگانی شود، تا در 
آینده از ذهن ها فراموش نشود.

به  اشاره  با  مستند  این  بازیگران  از  متقی  نگین  ادامه  در 
مفید بودن اینگونه مستندها تصریح کرد: هر فردی که در 
شهر اصفهان زندگی می کند، باید اطالعات کافی از شهر خود 
داشته باشد و بداند که نام هر هنرمند و خیابان، گویای چه 

موضوعی است. 
گفتنی است؛ در پایان برنامه حاضران به نقد و گفتگو درباره 

مستند معتمدالدوله پرداختند.

 دیدار رئیس رسانه استانی با 
خانواده شهید مدافع حرم جواد محمدی

قاب در قاب به روایت سینما

و  انتخاب  از   » خیر »ذکر  کوتاه  کوتاه  داستان  ملی  جشنواره  نخستین  دبیر 
معرفی برگزیدگان نهایی این رخداد ادبی خبر داد.

به گزارش جام جم »محمدحسن مردانی« با اعالم این خبر گفت: پس از بررسی 
آثار رسیده به جشنواره، لحاظ نمودن شاخص های فنی و  چندین و چندباره 
محتوایی و گفت و گو و تبادل نظر میان داوران این رخداد ادبی، مجمع خیران 
بهداشت و سالمت استان اصفهان به عنوان برگزار کننده این رخداد ادبی، 
از میان مجموع آثار رسیده به جشنواره، سه نویسنده را به عنوان برگزیدگان 

نهایی و دو داستان نویس را نیز به عنوان شایسته تقدیر معرفی نمود.
که  است  کرمانشاه  از  حشمتیان«  »هدا  جشنواره،  این  اول  نفر  افزود:  وی 
برای رعایت اصول فنی، خلق ایده های بکر و پرداخت عاطفی و شورانگیز به 
نیز  و  شنیدن«  »لذت  و  چشم«  »هزاران  داستانک های  در  خیر  کار  موضوع 
پرداختن به فضایی تمثیلی، جذاب و انتزاعی در داستانک »سپرده بلندمدت« 

مورد انتخاب هیات داوران قرار گرفته است.
، نفر دوم را »رضوان  دبیر نخستین جشنواره ملی داستان کوتاه کوتاه ذکر خیر
رستم زاده« از مشهد معرفی نمود که به دلیل رعایت اصول فنی و خلق ایده ای 
ممتاز در بهره گیری از فرآیندهای علم فیزیک و تشبیه آن به امور خیرخواهانه 

در داستانک »تصعید« مورد انتخاب داوران جشنواره قرار گرفته است.
، »مهدی عزیزاللهی« از اصفهان است که  وی ادامه داد: نفر سوم جشنواره نیز

برای رعایت اصول فنی و ارائه توصیفی جامع، جذاب و زیبا از اقدام خیرخواهانه 
هیات  توجه  مورد  تا«  هفت  »چار  داستانک  در  بیمارستان،  یک  ساخت  در 

داوران قرار گرفته است.
بوشهر  از  چمن«  گل  »مریم  را  تقدیر  شایسته  نویسنده  نخستین  مردانی، 
خالق  و  بکر  فضاهای  ترسیم  و  فنی  اصول  رعایت  دلیل  به  که  نمود  معرفی 
در انجام امور خیرخواهانه به ویژه در داستانک های »میراث داران 72 تن« و 

خ« مورد اقبال داوران قرار گرفته است. »انتظار سر

تقدیر  شایسته  نویسنده  دومین  نیز  کرمان  از  شجاعی«  »طیبه  وی،  گفته  به 
است که به دلیل رعایت اصول فنی و ترغیب صاحبان تمکن و فعاالن عرصه 
اقتصاد به ورود به حیطه سالمت و انجام کمک های خیرخواهانه در داستانک 

»عبور از دیوار سیمانی« انتخاب گردیده است.
« با بیان این که در  دبیر نخستین جشنواره ملی داستان کوتاه کوتاه »ذکر خیر
گردیده  ارسال  به دبیرخانه جشنواره  اثر داستانی   500 از  این جشنواره بیش 
فنی  اصول  »رعایت  کرد:  تصریح  گرفت،  قرار  ارزیابی  مورد  مرحله  سه  طی  و 
ح و خالقیت  به قواعد صحیح نگارش«، »بداعت طر داستان نویسی«، »توجه 
در ایده«، »اثرگذاری و انتقال پیام مناسب« و »همخوانی با محورهای موضوعی 
بوده  جشنواره  این  در  برتر  آثار  انتخاب  مالک های  مهم ترین  از  جشنواره« 

است.
مجمع  همت  به   » خیر »ذکر  کوتاه  کوتاه  داستان  ملی  جشنواره  نخستین 
و  )ع(   هادی  امام   نام  به  مزین  اصفهان،  استان  سالمت  و  بهداشت  خیران 
از  برخی دیگر  و  اداره توسعه فرهنگ سالمت شهرداری اصفهان  با همکاری 
ادارات فرهنگی اصفهان، با هدف نهادینه ساختن فرهنگ کار خیر در تامین 

نیازمندی های حوزه بهداشت و درمان کشور برگزار شد.
چند  و  مکتوب  متنوع  قالب های  در  است  قرار  جشنواره  این  منتخب  آثار 

رسانه ای منتشر شود.

« در اصفهان معرفی شدند برگزیدگان نخستین جشنواره ملی داستان کوتاه کوتاه »ذکر خیر

مدیر ناحیه نورد سرد شرکت فوالد مبارکه گفت: 
به  موفق  آبان   در  صنعت  جبهه  فوالدمردان 
از ظرفیت اسمی و ثبت رکورد تاریخی تولید  عبور 
ابتدای  از  مداوم  تاندم  در  سرد  نورد  ورق های 

راه اندازی فوالد مبارکه شدند.
فوالد  شرکت  سرد  نورد  مدیر  بهادرانی  بهزاد 
جدید  رکورد  به  دستیابی  به  اشاره  با  مبارکه 
 5 میل  تاندم  خط  کرد:  اظهار  ناحیه  این  در  تولید 
و  شد  ریومپ   1384 سال  در  سرد  نورد  قفسه ای 
تغییر  پیوسته  به  پیوسته  غیر  حالت  از  خط  این 

داده شد.
این  نامی  تولید   ، تغییر این  موجب  به  افزود:  وی 
و  میلیون  یک  به  سال  در  تن  هزار   750 از  خط 
ریومپ،  این  جریان  در  البته  رسید؛  تن  هزار   500
بود  قرار  که  داشت  وجود  نواقصی  و  مشکالت 
به  اما  شود  فراهم  نواقص  این  رفع  برای  شرایطی 
قطعات  تأمین  مشکالت  و  تحریم  وجود  دلیل 
یدکی، این تغییرات محقق نشد و به همین خاطر 

شرایط رسیدن به تولید نامی نیز فراهم نشد.
مبارکه  فوالد  شرکت  سرد  نورد  ناحیه  مدیر 
گذشته  ماه  در  که  مبارکی  اتفاق  کرد:  خاطرنشان 
محقق  مبارکه  فوالد  شرکت  سرد  نورد  ناحیه  در 
سال  از  بعد  بار  نخستین   برای  که  بود  این  شد، 
نامی  تولید  مرز  از  توانست  تاندم میل  خط   ،84

عبور کند.
هزار   750 از  سالیانه  اسمی  تولید  ظرفیت  ارتقای   *

تن به یک میلیون و 500 هزار تن
شرکت  سرد  محصوالت  مدیر  استکی  محسن 
تن  هزار   131 ماهیانه  رکورد  اعالم  با  مبارکه  فوالد 
تصریح  کمتر  کاری  روز  یک  با  و  روزه   30 ماه  در 
مقام  پیام  به  لبیک  مهم  این  به  رسیدن  کرد: 
پشتیبانی ها،  »تولید،  سال  در  رهبری  معظم 
تحریم های  دشوار  شرایط  در  و  مانع زدایی ها« 

ظالمانه بوده است.
وی افزود: دستیابی به این رکورد در ماه 30روزه و 
با تولید گریدهای ویژه، مستحکم و کیفی، نشان 
از همدلی و انگیزه کارکنان شاغل در تاندم مداوم 
فوالد  در  مرتبط  واحدهای  و  سرد  نورد  ناحیه 

مبارکه دارد.
مبارکه  فوالد  شرکت  سرد  محصوالت  مدیر 
سرد  نورد  ناحیه  در  مداوم  تاندم  خط  کرد:  تأکید 
 5 نورد  خط  تنها  عنوان  به  مبارکه  فوالد  شرکت 
کشور  در  نوردیده  سرد  ورق  تولید  در  قفسه ای 
پایین دست  نیاز صنایع  به منظور پاسخگویی به 
به خصوص خودروسازان و لوازم خانگی ورق های 

رنگی و ورق های سرد مورد مصرف در  و  گالوانیزه 
کشور است.

وی عنوان داشت: در سال 1384 با اجرای ریومپ 
تاندم  خط  به  جانبی  تجهیزات  شدن  اضافه  و 

مداوم، این خط ارتقا یافت و ظرفیت تولید اسمی 
سالیانه از 750 هزار تن به یک میلیون و 500 هزار 

تن ارتقا پیدا کرد.
* رفع موانع تولید با استفاده از توان داخلی 

استکی بیان کرد: با توجه به گذشت چندین سال  
با وجود  آخرین تغییرات و نوسازی در این خط  از 
قطعات  تأمین  محدودیت های  و  زیاد  اشکاالت 
از  ج  خار تکنولوژیک  فضای  با  ارتباط  قطع  و  یدکی 
این  طول  در  ظالمانه  تحریم های  دلیل  به  کشور 
مواجه  زیادی  تولیدی  موانع  با  خط  این  سال ها، 
محصوالت  بودن  استراتژیک  به  توجه  با  اما  بوده 
و  داخلی  توان  از  استفاده  با  خط  این  در  تولیدی 
هزار   131 تولید  رکورد  به  خط  این  تولید  موانع  رفع 

تن در ماه دست پیدا کرد.
وی ابراز داشت: رکورد قبلی این خط در مردادماه 
امید  که  بوده  تن   500 و  هزار   127 تولید  با   1399
و  تالش  و  مربوطه  مدیران  حمایت  با  است 

مجموعه  شایسته  و  صادق  کارکنان  همدلی 
به  روزافزون و رسیدن  نورد سرد شاهد توفیقات 

رکوردهای تولید و کیفی بیشتری باشیم.
مدیر محصوالت سرد شرکت فوالد مبارکه اضافه 

کرد: وابستگی خطوط پایین دست ناحیه نورد سرد 
و افزایش نیاز بازار به ورق های استراتژیک تولیدی 
مداوم  تاندم  خط  اهمیت  از  نشان  خط  این  در 
فوالد مبارکه در کشور دارد؛ مواد مورد استفاده در 
اسیدشویی شده  گرم  کالف های  خط،  این  ورودی 
هستند که در خطوط اسیدشویی نورد سرد تولید 

و به این خط تحویل می شوند.
* تولید ورق مورد نیاز صنایع خودروسازی و لوازم 

خانگی
تولیدی  محصوالت  ازجمله  داشت:  عنوان  وی 
ورق های  خودرو،  رویه  ورق های  نورد  خط،  این  در 
فوق شکل پذیر در صنایع خودروسازی، ورق های 
لوازم خانگی، ورق های  نیاز  گالوانیزه مورد  رنگی و 
مورد  خام  ورق  و  میکروآلیاژی  باال  استحکام  سرد 
نیاز خطوط گالوانیزه از ضخامت های 0.3 میلی متر 
تا 3 میلی متر و عرض 550 تا 1670 میلی متر است؛ 
این  پاسخگویی  زمینه  این  در  تأمل  قابل  نکته 

نیاز  مورد  استحکام  و  کیفیت  افزایش  به  خط 
همزمان  تولیدی  گریدهای  تنوع  افزایش  و  بازار 
به  رسیدن  خط،  تجهیزات  کارکرد  عمر  افزایش  با 
پیش  از  بیش  را  روزه   30 ماه  در  تولید  میزان  این 

ارزشمند و قابل تحسین می کند.
استکی تأکید کرد: تمرکز بر تولید کیفی و کمی به 
خاص  گریدهای  به  کشور  وابستگی  قطع  منظور 
ظرفیت های  و  امکانات  با  سرد  ورق  پیشرفته  و 
بوده  سرد  نورد  ناحیه  عملیاتی  برنامه  در  موجود 
و  مناسب  برنامه ریزی  با  ماه  این  ابتدای  در  و 
هماهنگی بین مجموعه های تولیدی و پشتیبانی 
دستور  در  بی نظیر  رکورد  این  به  دستیابی  مرتبط 
کار قرار گرفت و طی برنامه ریزی های انجام شده و 
تولید  پارامترهای  و  شرایط  لحظه  به  لحظه  کنترل 
اضطراری،  و  طوالنی  توقفات  وقوع  از  جلوگیری  و 

شاخص های عملیاتی تولید ارتقا یافت.
ی همزمان با  * کاهش مصارف مواد مصرفی و انرژ

ثبت رکورد تولید
در  شاخص  مثال  عنوان  به  داشت:  عنوان  وی 
درصد   80.86 به  ماه  این  در  خط  بودن  دسترس 
به  درصد   76 میزان  به  خود  هدف  از  که  رسید 

همچنین  است؛  بوده  باالتر  محسوسی  طور 
از  ساعت(  هر  در  خط  تولید  )تناژ   PDW شاخص 
تن   225 به  ساعت(  در  تن  خود)220  هدف  مقدار 
در  محصوالت  کیفیت  شاخص  رسید؛  ساعت  در 
این ماه به میزان 98 درصد رسیده که از متوسط 
می دهد  نشان  که  بوده  بیشتر  سال)97.56( 
مداوم  خطوط  در  توقفات  کاهش  و  تولید  تداوم 

موجب ارتقای کیفیت محصوالت می گردد.
مبارکه  فوالد  شرکت  سرد  محصوالت  مدیر 
ثبت  به  حالی  در  رکورد  این  کرد:  خاطرنشان 
حفظ  بر  خط،  در  تولید  مدیریت  توجه  که  رسیده 
بوده  معطوف  تولید  هزینه های  کنترل  و  منابع 
است؛ مصارف مهم و عمده در خط تاندم در این 
ماه کاهش محسوسی داشته، به طوری که میزان 
مصرف غلتک پشتیبان)میلی متر بر تن تولید( به 
خ مصرف غلتک کاری 6 درصد  میزان 50 درصد، نر
 33 تولید(  تن  بر  نورد)گرم  روغن  ویژه  مصرف  و 
در  تاندم   خط  مصارف  میانگین  به  نسبت  درصد 
مهم  این  که  است  کرده  پیدا  کاهش   1400 سال 
از  بیش  را  تولید  رکورد  این  ثبت  اقتصادی  ارزش 

پیش نمایان می کند.
کالف تسمه *  افزایش 20 درصدی تولید 

در  ثبت شده  رکورد  بر  عالوه  داشت:  اذعان  وی 
با  نورد  خط  در  که  خاص  ورق های  تولید  آبان ماه، 
شرایط سخت تر و سرعت پایین تر هستند، نه تنها 
کاهش نداشته بلکه افزایش نیز داشته است؛ در 
شد  تولید  تسمه  کالف  تن   127 و  هزار   2 آبان ماه 
 5594 میکروآلیاژی  سخت  کالف  تولید  میزان  و 
بیشترین  که  کرد  پیدا  افزایش  درصد   20 میزان  به 
بوده  گذشته  سال های  در  ماه  در  تولیدی  میزان 
گرید  تولید  همچنین  کرد:  بیان  استکی  است. 
گرید  تولید  و  افزایش  درصد   30 از  بیش   5593
5592 بیش از 2.5 برابر ماه های قبل بوده که این 
مقادیر هم در نوع خود یک رکورد محسوب شده 
و تولید این ورق های سخت خودرو، رکورد فوق را 
ارزشمندتر می کند؛ رسیدن به این موفقیت بدون 
همکاری و کار گروهی و همدلی حمایت واحدهای 
حمایت های  از  دارد  جا  که  نمی شد  محقق  ذیربط 
مدیر ناحیه نورد سرد، واحدهای پشتیبانی، واحد 
برنامه ریزی نورد سرد و نورد گرم و همچنین تمامی 
همکاران و واحدهای مربوطه که در رسیدن به این 
موفقیت نقش داشته اند، تشکر و قدردانی نمایم 
چراکه این موفقیت در راستای تداوم موفقیت های 
مجموعه فوالد مبارکه در سال تولید،پشتیبانی ها 

و مانع زدایی ها می باشد.

مدیر نورد سرد فوالد مبارکه خبر داد:

ثبت رکورد تاریخی تولید ورق های نورد سرد 

پرسش  دومین  اصفهان  استان  آبفای  مدیرعامل 
شادآبی را برای معلمان، مربیان و دانش آموزان 6 تا 18 

سال مطرح کرد.
عنوان پرسش شادآبی سال 1400 بدین قرار است: "از 
عزیز  نوجوانان  و  کودکان  مربیان،  معلمان،  شما  نظر 
آینده ساز کشور، چگونه از آب حمایت کنیم تا به " ایران 

قوی" مورد نظر رئیس جمهور محترم برسیم؟"
به گزارش جام جم هاشم امینی هدف از ارائه پرسش 
و  کودکان  آشنایی  و  آگاهی  سطح  ارتقای  را  شادآبی 
آب  از  درست  استفاده   اهمیت  و  ارزش  با  نوجوانان 
با  همزمان  اصفهان  استان  آبفای  افزود:  و  کرد  عنوان 
سال  هر  آبان  در  فرهنگی  و  آموزشی  برنامه های  آغاز 

سئوالی را به عنوان پرسش شادآبی مطرح می کند.
این که امسال دومین سال متوالی است  بیان  با  وی 
و  کودکان  گفت:  می شود،  مطرح  شادآبی  پرسش  که 
نوجوانان 6 تا 18 سال، معلمان مدارس و مربیان کانون 
اصفهان  استان  نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش 
می توانند در این فراخوان شرکت کرده و آثار خود را در 
قالب ایده پردازی، نمایش عروسکی، شعر، انیمیشن، 
دبیرخانه  به  پویانمایی  و  کلیپ  نمایش،  داستان، 
"پرسش شادآبی"  ارسال کنند.  شایان ذکر است هر 
آثار  و  است  بخش  دو  در  آثار  ارسال  به  مجاز  شخص 
ایرانی  هویت  و  دینی  شئون  با  متناسب  باید  ارسالی 

باشد.
همچنین آثار باید حداکثر تا 30 آذر در قالب های متنی، 
به  اجتماعی  شبکه های  طریق  از  ویدئویی  و  تصویری 

شماره09019669202 ارسال شود.
برگزیده جوایز نفیسی  اثر  پایان به 30  گفتنی است در 
اهدا می شود و آثار برتر در تولیدات فرهنگی آبفا مورد 

استفاده قرار می گیرد.
عالقه مندان برای مشاهده شرایط آثار ارسالی برای هر 
نشانی  به  می توانند  بیشتر  اطالعات  کسب  و  بخش 

pr.abfaesfahan.ir مراجعه کنند.  

ح پرسش شادآبی 1400 از سوی  طر
مدیرعامل آبفای استان اصفهان 


