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شهردار اصفهان:
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جام جم درباره لزوم حمایت از  پیام رسان های داخلی گزارش
توزیع ناعادالنه سود در تولید فوالد منجر به خام فروشی می شود؛

طراحی و اجرای نسوز بدنه کوره  
بلند در ذوب  آهن اصفهان

همـت  بـه  کوره بلنـد  بدنـه  نسـوز  طراحـی  کشـور  در  بـار  اولیـن  بـرای    
متخصصان و کارشناسـان مدیریت نسـوز در شـرکت ذوب آهـن اصفهان 
ح خنک کننده هـای بدنـه کوره  بلنـد  ح کـه پـس از تغییـر طـر انجـام شـد. ایـن تغییـر طـر
انجـام گرفـت، نشـان از تـوان بـاالی فنـی و بـه  روز در مجموعـه کارشناسـی شـرکت 

است که می تواند نویدبخش روزهای روشنی برای شرکت باشد. 
بـه گـزارش جام جـم مهـدی نصیـری مدیـر نسـوز شـرکت گفـت: دسـتیابی بـه دانـش 
فنـی طراحـی نسـوز کوره هـای بلنـد یـک دسـتاورد بـزرگ بـرای ایـن شـرکت اسـت کـه 
کمک کننـده  نیـز  آتـی شـرکت  آن می توانـد در تغییـر طر ح هـای  از  تجربیـات حاصـل 

باشـد.

برای اولین بار در کشور صورت گرفت؛

انگیزه تولید کنندگان را در سال 
ید جهش تولید از بین نبر

3

ن 
فها

اص
ن 

ژوا
ک نا

پار
س: 

عک
   

 صنعت فوالد در خدمت
 اقتصاد ملی

نویدهای نوبخت برای اصفهان 
کی عملی می شود؟

؛ مردم چشم انتظار آزاد  راه اصفهان- شیراز مدیرعامل گروه فوالد مبارکه:

3

آیین بزرگداشت صائب تبریزی همزمان با روز بزرگداشت این شاعر با استقبال 
اهالی فرهنگ به صورت حضوری و نیز آنالین در محل مقبره صائبیه برگزار شد.

فرهنگی،  سازمان  توسط  ؛  تبریزی  صائب  بزرگداشت  آئین  جام جم  گزارش  به 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان در شب  دهم تیرماه جاری در محل مقبره 
صائب برگزار شد، برنامه ای که در دو بخش »آئین بزرگداشت صائب« و »محفل 

شعرخوانی شاعران اصفهانی« با اجرای سعید بیابانکی خاتمه یافت.
حال و هوای شعر و شاعری و شیوع ویروس کرونا و لزوم رعایت فاصله اجتماعی 
موجب شد که این سازمان عالوه بر برگزاری این بزرگداشت به صورت حضوری و 
البته با محدودیت حضور مردمی، همزمان در فرهنگسرای مجازی شهر اصفهان 
)vcci.ir( و صفحه سازمان فرهنگی شهرداری اصفهان )sfahanfarhang(  در سایت 
آپارات به صورت زنده پخش داشته باشد،که گویا این تهدید، تبدیل به فرصتی شد 
که نه تنها مخاطبان خاص که مخاطبان عام هم شاهد برگزاری برنامه های فرهنگی 
این یادمان باشند. شاید جاذبه صائب بوده است؛ چرا که آن را می توان یک شاعر 
چند وجهی و کانون میان فرهنگی دانست. از آن جهت که عالوه بر ایران، مدتی را در 
هندوستان، هرات و کابل گذرانده و در نهایت سبکی را به کمال رساند که چند سده 

پس از او سبک هندی نامیده شد.  
که  است  زمینه ای  بهترین  صائب  بودن  تبریزی  و  بودن  اصفهانی  گره  طرفی  از 
توانسته گستره مشترک صائب تبریزی و صائب اصفهانی را برای دوستداران آن 
بیشتر کند. صائب از آن دسته شعرای کثیر الشعر است که نازکی خیال، لطافت 
اندیشه و مضمون سازی های ظریف و معنی های بیگانه و باریک را در شعر خود 
دارد، برای همین همیشه مخاطبان زیادی داشته است، چنان که با ورود فضای 

مجازی بسیاری از اشعار وی به صورت دوبیتی درآمده و با ضمیمه تصاویری 
زیبا به جمع شعرای مخاطب پسند مجازی تبدیل شده است.

نبان اصفهان، در محلی است که در زمان 
َ
اما آرامگاه او در محله ل

حیات او معروف به تکیه میرزا صائب بود، توسط استاد جالل 
این  کنون  تا  زمان  آن  از  و  شد  کشف  سال 1317  در  همایی 

مکان محلی برای بازدید دوستداران و عالقمندان به فرهنگ 
و ادب تبدیل شده است.  به نظر می رسد چنان که باید و 
شاید، حق این شاعر بزرگ آن گونه که باید ادا نشده است و 
به نظر می رسد بسیاری از مردم ایران و نیز اصفهان از وجود 

مقبره این شاعر بزرگ بی خبر هستند که انتظار می رود 
مسئوالن بیش از پیش نسبت به تبدیل این 

مکان زیبا به یک مرکز فرهنگی همت گمارند.
شرایط کرونایی خالقیت های فرهنگی برای شناخت بیشتر صائب را رقم زد

محمد عیدی، رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان در 
این خصـوص معتقد است؛ برای شناخت بیشتر اشخاصی همچون صائب ورود 
انجمن های ادبی خودجوش مردمی بهتر جواب می دهد، چنان که »انجمن ادبی 
صائب« می تواند این محل را به کانون ثقل ادبی مردمی تبدیل کند. وی در خصوص 
گسترش باغ صائبیه می افزاید: گسترش این مرکز نیاز به ذهن توسعه یافته ای دارد 
که بتواند این آرامگاه را بازآفرینی کرده و به باغ صائبیه سابق در بیاورد که نیازمند 
شد،  موجب  امسال  کرونایی  خاص  شرایط  می گوید:  عیدی  است.  مدون  برنامه 
خالقیت های فرهنگی بیشتر شود و ساحت های دیگری مثل فضای مجازی تجربه 
و با مخاطبان به اشتراک گذاشته شود. رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری اصفهان همچنین معتقد است؛ دیپلماسی شهری به شخصیت هایی 
مثل صائب نیاز دارد چرا که وجه مشترک فرهنگی و زبانی یا کانون میان فرهنگی 
قدرتمند این شاعر با تبریز یا حیدرآباد پاکستان و نیز هندوستان و شخصیت های 
چند پهلوی آن ما را به جهان وطنی یعنی عدم وابستگی های قومی- ملی مبدل کرده 
است چرا که صائب هم تحت تاثیر فضای فرهنگی و معنوی هندوستان و هم تحت 
تاثیر شاخص مردم شناسی آنها بوده که این ارتباطات گسترده، تلنگری بر ماست 
که آن را بیشتر نمایان و از طریق فضای مجازی گسترده تر در اختیار مخاطب قرار 
دهیم هر چند که این ضرورت و روحیه مطالبه مطالبه گری باید برای سایر شعرای 

ناشناخته نیز فراهم شود.
صائبیه در فهرست گردشگری تورلیدرها قرار گیرد

علیرضا نصر، رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان نیز در خصوص حمایت شورای 
شهر از شخصیت های فرهنگی و جهانی شدن این چهره های بین المللی می گوید: 
شورای اسالمی شهر اصفهان بسیار از این موارد استقبال می کند، چنان که برای 
آن،  شده  مدفون  شخصیت های  و  فوالد  تخت  بیشتر  چه  هر  شدن  شناخته 

حمایت های ویژه ای در مباحث بودجه ای داشته است.
وی برنامه 2020 شهرداری اصفهان را یکی از اقدامات ویژه برشمرد و گفت: از بودجه 
قابل توجه 6 هزار میلیادی تومانی شهرداری اصفهان، 200 میلیارد تومان به مباحث 
گردشگری اختصاص یافته است که نشان از توجه شورای شهر به مسائل فرهنگی، 
موارد  همین  از  یکی  که  دارد  حکایت  شهری  جاذبه های  و  گردشگری 

می تواند آرامگاه صائب تبریزی باشد.
آرامگاه صائب که جزو موارد مطرح   نصر در خصوص گسترش 
شده دوره مدیریت قبلی شهرداری بود، می گوید: معتقدم باید 
این مکان گسترش یابد چرا که صائب مظلوم واقع شده 
شبیه  محلی  به  می تواند  مکان  این  که  حالی  در  است 
حافظیه تبدیل شود.  وی در پایان می افزاید؛ از طرح و 
برنامه های توسعه ای و مرمت و بازساری و جذابیت 
طرح های آرامگاه صائب استقبال و حمایت می کند. 
گفتنی است؛ چند سالی است که در محل آرامگاه 
مراسم های  اصفهان،  در  بزرگ  شاعر  این 
برنامه های  و  برگزار  بزرگداشت  مختلف 
فرهنگی تئاتر، موسیقی، شعر خوانی و غیره 

برگزار می شود.

حق صائب آن گونه که باید ادا نشده است

ئین بزرگداشت صائب استقبال اهالی فرهنگ از آ

مردم بشدت مراقبت باشند؛
آمار کرونا روز به روز در حال 
افزایش است
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ح ساماندهی ناژوان شهرداری اصفهان:   مدیر طر
پیش بینی بودجه تولید اکسیژن  برای ناژوان   
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سالگی   3۸ در  اصفهانی  خواننده  اعرابی  محمدرضا 
در اثر ابتال به بیماری کرونا پس از چند روز بستری 

بودن در بخش مراقبت های ویژه درگذشت.

 به گزارش جام جم محمد رضا اعرابی متولد بهمن 
1361 و دانش آموخته رشته  موسیقی بود. او فعالیت 
کالس های  در  حضور  با   1371 سال  از  را  خود  هنری 

آغاز کرد و در ادامه کالس های سلفژ را  آوازی  ردیف 
در اصفهان به پایان رساند. او اوایل دهه هشتاد با 
شهرت  به  ویدیوهایش  موزیک   و  آهنگ ها  انتشار 

جدیدش  آثار  تولید  مراحل  قبل،  مدتی  از  و  رسید 
آغاز کرده بود.  اعرابی طی سال های گذشته چند  را 

کنسرت را هم در شهر اصفهان برگزار کرد.

فراخوان جذب ایده، یاریگر رونق 
فضای فرهنگی هنری شهر 

و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  اجتماعی  معاون 
ورزشی شهرداری اصفهان گفت: فراخوان جذب 
ایده فرصتی را در اختیار فعاالن فرهنگی دغدغه 
مختلف  برنامه های  و  رویدادها  خلق  در  مند 
فرهنگی و اجتماعی قرار می دهد تا ایده های خود 

را عملیاتی کنند.
خصوص  در  رشیدی  مرتضی  جام جم  گزارش  به 
جذب  کرد:  اظهار  ایده  جذب  فراخوان  اولین 
حداکثری از ظرفیت های مختلف مردم برای خلق 
این  از  بوده،  فراخوان  این  از  ما  هدف  رویدادها 
دارند  اجتماعی  و  فرهنگی  دغدغه  که  کسانی  رو 
می توانند اهداف ما را به شیوه های متنوع، خالق 

و جدید به مخاطب منعکس کنند.
تا  شده  اعالم  فراخوان  این  داد:  ادامه  وی 
را  خود  خالق  و  جدید  ایده های  بتوانند  اشخاص 
برای ما ارسال کنند تا ما نیز بتوانیم در حوزه ها و 
بخش های مختلف معاونت اجتماعی و فرهنگی 
از آنها بهره مند شویم. معاون اجتماعی سازمان 
اصفهان  شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی، 
کنندگان  شرکت  ایده های  و  طرح ها  کرد:  تصریح 
شده  داوری  آن ها  روی  بر  و  ارسال  دبیرخانه  به 
توسط  می شوند  انتخاب  که  خالقی  ایده های  و 
شهر  مختلف  مناطق  و  بخش ها  در  شخص  هر 
رشیدی  شد.  خواهد  گذاشته  اجرا  به  اصفهان 
فراخوان  این  برگزاری  عطف  نقطه  این که  بیان  با 
این  افزود:  است،  مردم  مختلف  آحاد  از  دعوت 
پیام های  بهتر  انتقال  برای  راهکاری  طرح ها 
وی  است.  شهروندان  به  اجتماعی  و  فرهنگی 
به  امسال  اجتماعی  معاونت  تمرکز  داد:  ادامه 
و  است  خانواده  گفتمان  روی  بر  مفصل  طور 
این  در  فراخوان  این  تا  شده  باعث  امر  همین 
زمینه نیز به جذب ایده های نو و خالق بپردازد. وی 
فراخوان  این  اجرای  با  امیدوارم  کرد:  خاطرنشان 
فعاالن فرهنگی، هنری و اجتماعی در این رویداد 
شرکت کنند تا با استفاده از ایده های خالق آنها به 
رشد فعالیت های فرهنگی کمک کرده و گامی در 
راستای رونق فضای فرهنگی و هنری شهر برداریم.
 15 تا  آثار  ارسال  مهلت  آخرین  است؛  گفتنی 
کسب  جهت  کنندگان  شرکت  که  است  تیر 
اینترنتی  پایگاه  به  می توانند  بیشتر  اطالعات 
shahrvandi-isf.ir  مراجعه کرده یا با شماره های 
 03132223363 و   03135211990  ،03134467360

تماس حاصل کنند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس: 
به  قطره چکانی  نهاده ها  چرا 

دست تولیدکننده می رسد؟ 
شورای  مجلس  در  شهر  خمینی  مردم  نماینده 
با اشاره به لزوم حمایت بیشتر فعاالن  اسالمی 
نهاده های  واردات  باید  چرا  گفت:  طیور  و  دام 
دامی در انحصار یک نفر باشد و نهاده های دامی 
قطره  شکل  به  و  رانت  و  بسیار  واسطه های  با 

چکانی به دست تولید کننده برسد؟
حجت  تسنیم  از  نقل  به  جام جم  گزارش  به 
االسالم محمد تقی نقدعلی با بیان این که تغییر 
حمایت  طریق  از  کشاورزان  معیشت  وضعیت 
باید مورد توجه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع 
واردات  امروزه  داشت:  اظهار  گیرد،  قرار  طبیعی 
نفر  یک  انحصار  در  کشاورزی  و  دامی  نهاده های 
قرار گرفته است و باید مجلس شورای اسالمی و 

کمیسیون مربوطه به این مسئله بپردازند.
دامی  نهاده های  واردات  باید  چرا  افزود:  وی 
با  دامی  نهاده های  و  باشد  نفر  یک  انحصار  در 
واسطه های بسیار و رانت، آن هم به شکل قطره 

چکانی به دست تولیدکننده برسد؟
طبیعی  منابع  و  آب  کشاورزی،  کمیسیون  عضو 
بازدید  به  اشاره  با  اسالمی  شورای  مجلس 
گالیه  بیشترین  به  طیور  و  دام  نمایشگاه   از 
تولید کنندگان و فعاالن دام و طیور اشاره کرد و 
گفت: عدم حمایت، سنگ اندازی  و گرفتاری برای 
دریافت مجوز کسب و کار در عرصه منابع طبیعی، 
شیالت و کشاورزی عمده ترین شکایت ها در این 
ما  کشاورزان  امروزه  کرد:  تصریح  وی   بود.  حوزه 
به دلیل نبود الگوی کشت صحیح مشغول به 
کشت هایی می شوند که خریدار ندارد و صادرات 
آب مجازی نیز در پی نبود الگوی کشت و صادر 
از  باالیی دارند،  آب مصرفی  که  کردن محصوالتی 

دیگر مشکالت است.

 پنجشنبه   12 تیر 1399   شماره 5695
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان اصفهان

خبر

اقتصادی
 اجتماعی

حفاری  کیلومتر   5 انجام  با  گفت:  اصفهان  شهردار 
مکانیزه در سال گذشته، رکورد حفاری در پروژه متروی 

اصفهان در 19 سال گذشته شکسته شد.
ارتباطات رسانه ای  اداره  از  به نقل  گزارش جام جم  به 
شهرداری اصفهان، قدرت اله نوروزی در برنامه »شهر 
پرسشگر، شهردار پاسخگو« با اشاره به این که هفته 
کرد:   اظهار  می داریم،  گرامی  را  قضاییه  قوه  و  کرامت 
ارتباطات مردمی  اداره  با حضور در  در دو روز گذشته 
چهار ساعت به صورت تلفنی به سواالت شهروندان 
 پاسخ دادیم، البته در این فرصت توانستیم بیش از
فرصت  در  تا  ایم  آماده  دهیم؛  پاسخ  را  تلفن   60
برای  فرصتی  و  زدند  تلفن  که  شهروندانی  به  دیگری 

پاسخگویی نبود، جواب دهیم.
شهرداری  در  بار  اولین  برای  کار  این  داد:  ادامه  وی 
اصفهان از سوی اداره کل ارتباطات و امور بین الملل 

شهرداری، اجرا شد و اقدام خوبی بود.
شهردار اصفهان تصریح کرد: در این ارتباط فرم هایی 
شهردار  سوی  از  مردم  مشکالت  پیگیری  برای  هم 

منطقه و معاون مربوطه تکمیل و در اختیار آنها قرار 
گرفت؛ این اقدام می تواند فرآیندها را کوتاه کند و اصل 
حقوق  از  حمایت  برای  مهمی  اصل  که  پاسخگویی 

مردم است با این برنامه ها اجرایی می شود.
تغییر  را  تماس ها  این  در  مردم  مشکالت  عمده  وی 
کاربری ها  تغییر  برای  گفت:  و  دانست   کاربری ها 
کشاورزی، جهاد  فرهنگی،  میراث  از  اعم  دستگاه   5 
مداخله  شهرداری  و  استانداری  شهرسازی،  و  راه 
باید این موضوع برای مردم که عمده سوال  دارند و 

آنهاست، توضیح داده شود.
در  و  می شود  ارزیابی  برنامه  این  داد:  ادامه  نوروزی 

صورت مفید بودن تداوم می یابد. 
در  هم  مختلفی  مستقیم  ارتباطات  البته  افزود:  وی 
حضور  برای  هم  قبال  و  داریم  شهر  مختلف  مناطق 
مالقات های  این  در  می کردیم؛  اعالم  منطقه  در 
گو می کنیم، بعد به  گفت و  با معتمدان  اول  مردمی 
صحبت  مردم  با  معاونان  و  من  خود  مستقیم،  طور 
باز نشده  گاهی سال ها  که  کوری  گره های  و  می کنیم 

بود، باز می شود. 
که  جایی  تا  همچنین  کرد:  تصریح  اصفهان  شهردار 
مقدور است به درخواست های مردم از طریق فضای 
که  مسیری  به  هم  ما  تا  می دهم  پاسخ  هم  مجازی 
این یک  دارند، هدایت شویم.  به خدمات  نیاز  مردم 

نوع مشورت است. 
تشکیل کمیته ای با حضور معتمدان در منطقه 

یک و 3 برای انجام توافقات آزادسازی
وی با اشاره به درخواست یکی از شهروندان منطقه 
از کوچه های خیابان  یک برای اجرای سنگفرش یکی 
طیب، اظهار کرد:  مکانی که شهروند اشاره کرد از طرف 
اینجا دو بحث  از تختی قرار دارد.  چهارباغ پایین بعد 
نباشد  تاریخی  است،  ممکن  بخش ها  برخی  دارد؛ 
برخی  اما  است  آسان  بخش  این  در  کردن  کار  که 
ضوابط  تمام  باید  که  است  تاریخی  آن  قسمت های 

میراثی را رعایت کنیم.
ح نیاز به آزادسازی هایی  نوروزی افزود: در مورد این طر
وجود دارد و باید با مردم توافق شود. هرچند بخشی 

که در بازارچه بوده، حل شده است.
از  کمیته ای  زمینه  این  در  همچنین  گفت:  وی 
مجموعه شهرداری منطقه یک و مردم محل تشکیل 
مردم  با  مشورت  کنند.  گو  و  گفت  مردم  با  تا  شود 
می تواند مساله را حل کند چراکه اگر اهمیت موضوع 
برای مردم گفته شود با تبیین و مشارکت مردم این 
زمان  مورد  در  اصفهان  شهردار  می شود.  انجام  کار 
ابن سینا  ابتدای خیابان  برای دو طرفه شدن  نهایی 
اعتبار  این خیابان  برای  کرد: در بودجه امسال  اظهار 

پیش بینی شده است.
باشد،  داشته  آزادسازی  به  نیاز  هرجایی  افزود:  وی 
طرف  و  شهرداری  طرف  یک  است.  دوطرفه  موضوع 
دیگر مالکان است و باید توافقی شکل گیرد که نیاز به 
مشارکت مردم دارد اما اگر از طریق اعمال قانون برای 

آزادسازی اقدام کنیم، سبب نارضایتی مردم می شود.
معتمدین   3 منطقه  شهرداری  داد:  ادامه  نوروزی 
محلی را در این بخش از خیابان دور هم جمع کند و ما 
هم آمادگی داریم تا این مساله 50 ساله در این دوره 

بعد از سال ها حل شود.
علی  امام  میدان  ساماندهی  برای  این که  بیان  با  وی 
کمیته ای مشترک از شهرداری و مردم تشکیل شده 
است، گفت: امروز در فضای زیر میدان امام علی که 
سال ها رها بود، فروشگاه رفاه راه اندازی شد و اکنون 
این فروشگاه خریداری  از  روزانه  نفر  تا 4 هزار  بین 3 
می کنند و روزی 200 میلیون فروش مواد غذایی در این 
فروشگاه انجام می شود. این حرکت به این معناست 

که میدان به سمت پویایی پیش می رود.
مردمی  مالقات های  در  افزود:  اصفهان  شهردار 
و  شوند  نهادمند  باید  معتمدان  حضور  که  گفتیم 
معتمدان  چراکه  گیرد  شکل  باره  این  در  تشکلی 
با شهرداری همکاری  و می توانند  دارند  باالیی  قدرت 
وجود  لحاظ  به   3 منطقه  مانند  منطقه ای  در  کنند. 

آزادسازی کار  ، بافت های تاریخی و فرسوده انجام  بازار
دشواری است و برخی از محالت منطقه 3 تبدیل به 

انبار شده که رفت و آمد را سخت کرده است.
وی تصریح کرد: از شهردار منطقه 3 می خواهم، شورای 
ابن  ابتدای خیابان  آزادسازی  برای  معتمدین منطقه 
سینا فعال شود چراکه هرکدام از معتمدان به تنهایی 
افرادی هستند که می توانند بخشی از گره را باز کنند و 
با مداخله آنها در سرنوشت منطقه می توان مشکل 

را حل کرد.

شهروندان  از  یکی  درخواست  به  پاسخ  در  نوروزی 
کبوتر  ج  بر کنار  در  سبز  فضای  ایجاد  برای   ۸ منطقه 
از  یکی  و  دارد  کبوتر  ج  بر دو  بخش  این  کرد:  تصریح 
ج دیگر هم در پایان سال  ج ها مرمت شده و برای بر بر
سال  که  طوری  به  دادند  انجام  را  اقداماتی  گذشته 
مدیر  شد.  آسفالت  ج  بر اطراف  کوچه های  گذشته 

منطقه ۸ این موضوع را در دستور کار قرار دهد. 
وی افزود: در مورد برخی پروژه ها، میراث فرهنگی باید 
تعریض  پروژه  مورد  در  اصفهان  شهردار  دهد.   نظر 
کرد:  تصریح   14 منطقه  در  اصفهانی  محوری  خیابان 
گره کور این پروژه آزادسازی است و اتفاقا بودجه را در 
منطقه 14 به گونه ای لحاظ کردیم که گره های کور را باز 
کنیم و در بودجه 99 اعتبار این خیابان دیده شد. اینجا 
یکسری مغازه است که باید آزادسازی شود و باز کردن 

این گره هم نیاز به کمک مردم دارد.
وی بیان کرد: از مردم می خواهیم به شهرداری منطقه 
14 مراجعه کنند، تا همراه با مغازه داران و معتمدان، 
توافقی صورت گیرد. آماده ایم از این بودجه، با سقف 
تا  کنیم  تعیین  داران  مغازه  با  را  توافق  این  قیمت 
کار  پروژه  این  عملیات  کار  که  چرا  شود  آزاد  مسیر 

سختی نیست.
احداث خط دوم مترو ظرف 5 سال 

نوروزی در مورد اجرای خط دوم مترو، تصریح کرد: این 
طرح واقعا با سرعت خوبی جلو می رود به طوری که تی 
بی ام از ایستگاه چهارم خط دوم )عمان سامانی( مترو 
عبور کرد؛ توانستیم بیش از 5 کیلومتر حفاری مکانیزه 
گذشته  سال  در 19  و  باشیم  داشته  گذشته  سال  در 
رکورد شکسته و کارهای 10 ایستگاه انجام شد. در آینده 
هم به میدان امام علی می رسیم که بزرگ ترین ایستگاه 
متروی شهر در این بخش ساخته می شود. وی افزود: 
امیدوارم با سرعتی که در مترو داریم ظرف چهار تا پنج 
سال خط دوم مترو ساخته شود. شهردار اصفهان در 
مورد مالقات های مردمی هم تصریح کرد: کرونا جلوی 
که  تدابیری  با  گرفت.  را  شهرداری  عمومی  مالقات 
در  می دهم  قول  پروتکل ها  رعایت  و  شده  اندیشیده 

اولین فرصت در منطقه هفت حضور پیدا کنیم.

شهردار اصفهان:

رکورد حفاری در پروژه متروی اصفهان شکسته شد

از  اصفهان  استان  بین المللی  نمایشگاه های  شرکت  مدیرعامل 
مجموعه ها  قطعات،  بین المللی  نمایشگاه  شانزدهمین  برگزاری 
کشور  برجسته  شرکت های  حضور  با  خودرو  وابسته  صنایع  و 

از روابط عمومی  در اصفهان خبر داد.  به گزارش جام جم به نقل 
علی  اصفهان،  استان  بین المللی  نمایشگاه های  شرکت 
یارمحمدیان زمان برگزاری این نمایشگاه را شانزدهم تا بیستم تیر 
اعالم کرد و گفت: بیش از 75 شرکت معتبر و فعال از استان های 
رضوی،  خراسان  فارس،   ، البرز مازندران،  گیالن،  تهران،  اصفهان، 
نمایشگاه  شانزدهمین  در  کردستان  و  شرقی  آذربایجان  مرکزی، 

قطعات خودروی اصفهان حضور خواهند داشت.
وی با بیان این که نمایشگاه قطعات خودروی امسال اصفهان در 
مساحتی بالغ بر ۸000 مترمربع و در قالب سه سالن نمایشگاهی 
تولید  و  طراحی  حوزه  در  فعال  شرکت های  افزود:  می شود،  برپا 
قطعات  فروش  و  توزیع  واردات،  حوزه  فعاالن  خودرو،  قطعات 
خودرو، ارائه کنندگان خدمات آموزشی در زمینه خودرو و تعمیرات 
ارائه  به  نمایشگاه  این  در  خودرو  خدماتی  اپلیکیشن های  و 

توانمندی های خود پرداخته اند.
اصفهان،  استان  بین المللی  نمایشگاه های  شرکت  مدیرعامل 

شدن  تخصصی تر  و  شرکت کننده  استان های  تعداد  افزایش 
حوزه فعالیتی شرکت کنندگان را از جمله ویژگی های شانزدهمین 
نمایشگاه تخصصی قطعات خودروی اصفهان دانست و تصریح 
به  نمایشگاه  برگزاری  زمان  مدت   به  روز  یک  شدن  اضافه  کرد: 
منظور بهره برداری بهینه از این رویداد و گستردگی زمینه فعالیت 
به  نمایشگاه  این  دیگر  ویژگی های  جمله  از  مشارکت کنندگان 
نمایشگاه  شانزدهمین  این که  بر  تاکید  با  وی  می رود.  شمار 
پروتکل های  کامل  رعایت  با  اصفهان  خودرو  قطعات  بین المللی 
بهداشتی برگزار خواهد شد، ادامه داد: این رویداد نمایشگاهی با 
نظارت کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برپا می شود و 
شرکت نمایشگاه اصفهان نیز تمامی تالش خود را به کار می گیرد 
از  جلوگیری  و  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  برای  الزم  شرایط  تا 

شیوع کرونا را فراهم آورد.
صنعت  تقویت  راهکارهای  اصلی ترین  از  یکی  یارمحمدیان 
برگزاری  طریق  از  روشن  روزنه های  ایجاد  را  خودرو  قطعه سازی 

نمایشگاه برای بهبود وضعیت فعاالن این عرصه دانست و تاکید 
گذشته  سال های  در  اصفهان  خودرو  قطعات  نمایشگاه  کرد: 
در  فعال  شرکت های  بهترین   که  کند  ایجاد  شرایطی  توانسته 
بر همین اساس، شانزدهمین  این عرصه حضور داشته باشند؛ 
صنایع  و  مجموعه ها  خودرو،  قطعات  بین المللی  نمایشگاه 
وابسته به یکی از بزرگ ترین رویدادهای صنعتی و بازرگانی کشور 

تبدیل شده است.
استان  بین المللی  نمایشگاه های  شرکت  مدیرعامل  گفته  به 
اصفهان، نمایشگاه قطعات خودرو از ابتدا با هدف ارائه قابلیت ها 
گسترده تر  بازارهای  به  آنها  هدایت  و  شرکت ها  توانمندی های  و 

پایه گذاری شده و در حال برگزاری است.
بر اساس این گزارش، شانزدهمین نمایشگاه قطعات، مجموعه ها 
و صنایع وابسته خودرو از ساعت 15 تا 21 روزهای 16 تا 20 تیر در محل 
برپایی نمایشگاه های بین المللی استان واقع در پل شهرستان برپا 

خواهد بود.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی اصفهان خبر داد؛

برپایی نمایشگاه قطعات خودرو با هدف بازگشت رونق به بازار

بر اثر ابتال به کرونا؛
  خواننده جوان اصفهانی در گذشت

ح  اجــرای خــط دوم متــرو،  واقعا با  طــر
ســرعت خوبی جلــو می رود بــه طوری 
کــه تــی بــی ام از ایســتگاه چهــارم خط 
دوم )عمان ســامانی( مترو عبور کرد؛ 
توانســتیم بیش از 5 کیلومتر حفاری 
داشــته  گذشــته  ســال  در  مکانیــزه 
باشــیم و در 19 ســال گذشــته رکــورد 
شکســته و کارهای 10 ایستگاه انجام 

شد

سقف اعظم ارامنه جنوب ایران، هدف از تحریم فرمانده ناجا و سازمان نیروی انتظامی 
ُ
ا

از سوی دولت آمریکا را بی اعتماد کردن مردم نسبت به این نیرو عنوان کرد و گفت: این 
گونه اقدامات، ذره ای از حس برادرانه جامعه ارامنه ایران نسبت به این نیروی خدوم کم 

نمی کند.
ایران  جنوب  ارامنه  مردم  نماینده  همراه  به  که  کاشجیان«  »سیپان  جام جم  گزارش  به 
جنوب  ارامنه  گری  خلیفه  شورای  رئیس  و  اسالمی  شورای  مجلس  دوره  یازدهمین  در 
انتصاب  تبریک  ضمن  بود  یافته  حضور  اصفهان  استان  انتظامی  فرماندهی  در  ایران 
سردار »محمدرضا میرحیدری« به سمت این فرماندهی، گفت: بر خود واجب می دانم از 
آحاد جامعه ارامنه اصفهان و جنوب ایران از زحمات و  طرف خود، شورای خلیفه گری و 
تالش های شبانه روزی نیروهای انتظامی در راستای تامین امنیت و آسایش شهروندان 

تقدیر و تشکر کنم.
وی به سیاست ایران هراسی رسانه های غربی و تالش آنان برای القای عدم وجود امنیت 
در کشور با انتشار تبلیغات و اخبار منفی بین مردم دنیا اشاره کرد و گفت: برای ما مهم 
نیست که دنیا چه نگاه و رویکردی نسبت به نظام جمهوری اسالمی ایران دارد اما آنچه 
ایمان خود  و  اعتقاد  بنابر تجربه،  که  این است  باور داریم  آن  بر  و  برای ما اهمیت دارد 
افراد توانمندی مانند فرمانده ناجا و همکاران وی در بدنه این نظام  مطمئن هستیم 

وجود دارند و از مردم این کشور حفاظت و حمایت می کنند. 
نیروی  سازمان  و  ناجا  فرمانده  تحریم  خصوص  در  ایران،  جنوب  ارامنه  اعظم  سقف 

ُ
ا

انتظامی از سوی دولت آمریکا نیز گفت: به نظرم هدف آمریکا این است که در بین مردم 
آنها را  یک بی اعتمادی نسبت به پلیس و نیروهای انتظام بخش جامعه ایجاد کرده و 

تحریک کند که بر ضد این نیرو عکس العمل منفی نشان دهند.
کاشجیان با تاکید بر این که این گونه اقدامات ذره ای از حس برادرانه جامعه ارامنه ایران 
 فهم و فرهنگ مردم 

ً
نسبت به این نیروی خدوم کم نمی کند خاطر نشان کرد: مطمئنا

ایران هم بسیار باالتر از این است که بخواهند تحت تاثیر چنین القائاتی قرار بگیرند.

 برخورد نیروی انتظامی با جامعه ارامنه همیشه برادرانه است
»روبرت بیگلریان«، نماینده ارامنه جنوب ایران در مجلس شورای اسالمی ایران در این 
دیدار گفت: برای من افتخار بسیار بزرگی است که به عنوان نماینده ارامنه جنوب ایران 

اولین دیدار رسمی خود را با یکی از مقام های ارشد نیروی انتظامی انجام می دهم.
وی برخورد نیروی انتظامی با جامعه ارامنه را برادرانه توصیف کرد و اظهار داشت: نیروهای 
ناجا همیشه با سعه صدر، همدلی و همیاری به مسائل جامعه ارامنه ورود پیدا کرده و 
همواره سعی کردند مشکالت این قشر را به صورت برادرانه حل کنند که ما هم قدردان 

این نوع نگاه و رویکرد پلیس ایران هستیم. 
که الزم است  ایجاب می کند نظمی  این که قوانین و شئونات جامعه  بیان  با  بیگلریان، 
برقرار باشد و ما هم از آن بهره مند باشیم گفت: جامعه ارامنه به قوانین نظام جمهوری 
اسالمی پایبند بوده و به آن ها احترام می گذارند و دغدغه های نیروی انتظامی را درک کرده 

و سعی می کنیم در سایه تعامل و همدلی این دغدغه ها را رفع کنیم .
 پلیس در تامین امنیت شهروندان تفاوتی بین ادیان و مذاهب قائل نیست

سردار »محمدرضا میرحیدری« نیز در این دیدار ضمن تشکر از حضور پیشوای مذهبی 
ارامنه جنوب ایران و حسن توجه وی نسبت به نیروی انتظامی گفت: بحمداهلل جامعه 
ارامنه ایران جزو منضبط ترین و قانون پذیرترین شهروندان کشور محسوب می شوند 
آنها  با  نیز  پلیس  نیروهای  ارتباط  باشند  پذیرتر و مطیع تر  قانون  که  اقشاری   

ً
و مطمئنا

نیروی  این که  بیان  با  اصفهان  استان  انتظامی  فرمانده  است.   عاطفی تر  و  صمیمانه 
انتظامی همانطور که خود را خادم مردم مسلمان  می داند، خادم شهروندان ارامنه نیز 
پلیس های  در  انتظامی  کارشناسان  توسط  ارمنی  شهروندان  آموزش  برای  بود  خواهد 
تخصصی اعالم آمادگی کرد و گفت: تالش می کنیم در این آموزش ها سطح آگاهی و دانش 
شهروندان ارامنه نسبت به تهدیداتی که وجود دارد را باالتر ببریم تا آسیب کمتری ببینند.

اسقف اعظم ارامنه جنوب ایران:

تحریم ناجا ذره ای از حس برادرانه ارامنه کم نمی کند



با تولید بیش از 37 هزار تن آهن اسفنجی در واحد احیای مستقیم؛
دستیابی به دومین رکورد تولید ماهانه آهن اسفنجی در فوالد سفیددشت

با تولید 73 هزار و 359 تن آهن اسفنجی در واحد احیای مستقیم، 
رکورد تولید این محصول نسبت به اردیبهشت  سال جاری به میزان 

۸26 تن افزایش یافت.
این  توسعه  و  تکنولوژی  و  عملیات  مدیر  بابایی،  علی  جمشید   

شرکت در گفتگو با جام جم با اعالم این خبر گفت: همکاران واحد 
احیا مستقیم شرکت در اردیبهشت  سال جاری نیز توانسته بودند 
مسیر  جاری  سال  در  اسفنجی  آهن  قابل توجهی  میزان  تولید  با 
دستیابی به اهداف ساالنه را هموار کنند. وی در ادامه با اشاره به 

روند رو به  رشد اجرای پروژه های اساسی و جنبی شرکت، خاطرنشان 
کرد: با راه اندازی واحد تصفیه اولترافیلتراسیون، در سال جاری کل 
تأمین می گردد.  بروجن  از منبع پساب شهر  کارخانه  نیاز  آب مورد 
از  قدردانی  ضمن  سفیددشت  فوالد  شرکت  عملیات  واحد  مدیر 

تالش مدیران و کارکنان و پیمانکاران مرتبط این شرکت و حمایت 
با  کرد  ابراز امیدواری  ایمیدرو(  سهام داران )فوالد مبارکه و سازمان 
گذر از مشکالت پیش رو می توان همواره شاهد تولید مداوم و ایمن 

در بزرگ ترین واحد صنعتی استان باشیم.
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان اصفهان

نزدیک تر  گام  یک  اصفهان 
شهر  کانـدیداتوری  لوگوی  به 

دوستدار کودک 

شهرداری  شهرسازی  و  معماری  معاون 
گذراندن  با  اصفهان  شهر  گفت:  اصفهان 
دیگر  گام  یک  پایلوت،  مرحله  آمیز  موفقیت 
به دریافت لوگوی کاندیداتوری شهر دوستدار 

کودک نزدیک شد.
ارتباطات  اداره  از  نقل  به  جام جم  گزارش  به 
احمد  سید  اصفهان،  شهرداری  رسانه ای 
حسینی نیا با اشاره به این که اصفهان مرحله 
و  گذرانده  را  کودک  دوستدار  شهر  پایلوت 
کاندیداتوری  لوگوی  دریافت  حال  در  اکنون 
شهر  کرد:  اظهار  است،  کودک  دوستدار  شهر 
نخستین  عنوان  به  پیش  سال  دو  اصفهان 
سوی  از  کودک  دوستدار  شهر  پایلوت 

یونیسف انتخاب شد.
که  بود  شهری  اولین  اصفهان  داد:  ادامه  وی 
را با  زمینه تعامل بین دولت و دیگر ذینفعان 
ایجاد ساختار حقوقی و وضعیت سنجی فراهم 

کرد. 
به  می  توان  موضوع  این  بران  سهم  جمله  از 
بخش  رسانه ها،  دانشگاه ها،  مدنی،  نهادهای 
خصوصی و سازمان هایی که با حوزه کودکان و 

نوجوانان مرتبط هستند، اشاره کرد.
شهرداری  شهرسازی  و  معماری  معاون 
با  شهرداری  تعامل  نتیجه  در  افزود:  اصفهان 
حوزه،  این  با  مرتبط  بخش های  و  دستگاه ها 
که  ای  گونه  به  یافت  ارتقا  کودکان  مشارکت 
دوستدار  شهر  ایجاد  فرآیند  سازی  شفاف 
ارزیابی، تعیین اهداف،  کودک در همه مراحل 
دوستدار  شهر  شاخص های  تعیین  اجرا، 
اجرایی  اقدامات  برنامه  تا  شد  سبب  کودک 
آن  پایش  ابزارهای  و  کودک  دوستدار  شهر 
به  بران  سهم  همه  و  کودکان  مشارکت  با 

تصویب بخش های مرتبط برسد.
دوستدار  شهر  ایجاد  روش  این که  بیان  با  وی 
فرآیندهای  طی  یونیسف  سوی  از  کودک 
شهرهای  گفت:  می  شود،  تدوین  مشخصی 
و  نظارت  جمله  از  مراحلی  با  کودک  دوستدار 
ارزیابی شهرها، تصمیم گیری و تدوین برنامه و 
ارزیابی تاثیرات این برنامه ها در زندگی کودکان 

ایجاد می  شود.
حسینی نیا افزود: با همین شیوه، در سال اولی 
که شهرها وارد فرآیند الحاق به شبکه شهرهای 
دوستدار کودک می  شوند، ساختارهای هماهنگی 

و مدیریتی در این خصوص شکل می  گیرد.
وی با اشاره به این که براساس برنامه عملیاتی 
حوزه های  در  کودکان  وضعیت   ، شهر هر 
کرد:  اظهار  می  گیرد،  قرار  ارزیابی  مورد  مختلف 
برنامه های عملیاتی باید طی 2  تا 5 سال اجرایی 
شاخص ها،  براساس  مدت  این  در  که  شود 

میزان دستیابی به هدف ها پایش می  شود.
شهرداری  شهرسازی  و  معماری  معاون 
با نظارت  کرد: در مرحله بعد،  اصفهان تصریح 
شهر  عنوان  به  شده  انتخاب  شهر  یونیسف، 
دوستدار کودک به رسمیت شناخته می  شود 
و به منظور بهبود عملکرد یک برنامه عملیاتی 

جدید برای شهر مورد نظر اجرا می  شود.
نامه  تفاهم  امضای  از  بعد  داد:  ادامه  وی 
مورد  شهر   ، کشور وزارت  و  شهرداری  بین 
کودک  دوستدار  شهر  پایلوت  مرحله  در  نظر 
به  رسمی  نشان  مرحله  این  در  و  می  گیرد  قرار 

شهرها اعطا نمی شود.
کودک  دوستدار  شهر  برند  افزود:  نیا  حسینی 
اعطا  شهرها  به  یونیسف  سوی  از  زمانی 
موفقیت  با  را  مراحل  همه  شهر  که  می  شود 
گذرانده باشد به این معنا که بعد از طی کردن 
کاندیداتوری،  نشان  دریافت  و  پایلوت  مرحله 
شهرهای  شبکه  به  نظر  مورد  شهر  نهایت  در 

دوستدار کودک ملحق می  شود.
کودک  دوستدار  شهر  در  کرد:  اظهار  وی 
نیازهای  و  نظرها  و  کودکان  حقوق  اولویت ها، 
برنامه ریزی های عمومی  آنها در سیاست ها و 

در نظر گرفته می  شود.
معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان 
دوستدار  شهر  ابتکار  چشم انداز  کرد:  تصریح 
جوانان  و  کودکان  همه  که  است  این  کودک 
باید بتوانند از کودکی و جوانی خود لذت ببرند 
و از طریق احقاق حقوق خود در شهر و اجتماع 
طور  به  را  خود  بالقوه  توانایی  های  خود،  محلی 

کامل بالفعل کنند.

برای اولین بار در کشور صورت گرفت؛
طراحی و اجرای نسوز بدنه کوره  

بلند در ذوب  آهن اصفهان

بدنه  نسوز  طراحی  کشور  در  بار  اولین  برای 
کارشناسان  و  متخصصان  همت  به  کوره بلند 
اصفهان  ذوب آهن  شرکت  در  نسوز  مدیریت 
ح  ح که پس از تغییر طر انجام شد. این تغییر طر
گرفت،  انجام  کوره  بلند  بدنه  خنک کننده های 
مجموعه  در  به  روز  و  فنی  باالی  توان  از  نشان 
کارشناسی شرکت است که می تواند نویدبخش 

روزهای روشنی برای شرکت باشد.
به گزارش جام جم مهدی نصیری مدیر واحد نسوز 
طراحی  فنی  دانش  به  دستیابی  گفت:  شرکت 
نسوز کوره های بلند یک دستاورد بزرگ برای این 
شرکت است که تجربیات حاصل از آن می تواند در 
تغییر طر ح های آتی شرکت نیز کمک کننده باشد.

وی با اشاره به تاثیر ذوب آهن اصفهان به عنوان 
از مهم ترین صنایع مادر کشور و همچنین  یکی 
از  حمایت  و  بومی سازی  اشتغال،  ایجاد  اهمیت 
صنایع وابسته که همواره یکی از اهداف اساسی 
اقدام مهم در  این  کرد:   شرکت می باشد، اضافه 
دیگر  در  خودباوری  ایجاد  اصفهان،  آهن  ذوب 
بار  اولین  برای  و  داشت  پی  در  را  وابسته  صنایع 
تولید نسوز بدنه کوره  بلند نیز توسط شرکت های 
داخلی به صورت کامال بومی انجام شد. وی افزود: 
داخلی  تولیدکنندگان  با  مذاکره  و  ارزیابی  از  پس 
با توجه به تجربیات گذشته، شرکت نسوز ایران 
آمادگی  اعالم  کوره بلند  بدنه  آجرهای  تولید  برای 
کارشناسان  راهنمائی  و  پشتیبانی  با  که  نمود 
آجرهای بدنه  ذوب آهن اصفهان موفق به تولید 
کوره بلند شد.  مدیر واحد نسوز شرکت همکاری 
برنامه ریزی  و  امورفنی  بلند،  کوره  بخش های 
و  مصرفی  مواد  خرید  و  مرکزی  آزمایشگاه  تولید، 
همچنین کارکنان پرتالش و زحمتکش مدیریت 
نسوز در به ثمر نشستن این موفقیت را شایسته 
معاون  بی دریغ  حمایت های  از  و  دانست  تقدیر 

بهره برداری قدردانی نمود.

حال  در  روز  به  روز  کرونا  آمار 
افزایش است

در حالی که رفتارهای مردمی در سطح شهر نشان 
دهنده بی خیالی بسیاری از شهروندان نسبت به 
بیماری کروناست که آمار این بیماری در اصفهان 

نیز روز به روز در حال افزایش است.
به گزارش جام جم به نقل از خبرگزاری تسنیم طی 
به  مبتالیان  آمار  کاهش  با  گذشته،  هفته های 
کووید 19، دو بیمارستان از لیست مراکز درمانی 
با  اما  بودند؛  شده  ج  خار کرونایی  بیماران  مرجع 
تعداد  دیگر  بار  بیماری  این  صعودی  سیر  آغاز 
بیماران  پذیرش  به  اقدام  که  بیمارستان هایی 

کرونایی می کنند افزایش یافت.
دانشگاه  سخنگوی  نجیمی،  آرش  را  خبر  این 
هفته  پایانی  روزهای  در  اصفهان  پزشکی  علوم 
گذشته به تسنیم داد و تاکید کرد که در صورت 
افزایش  و  مردم  سوی  از  بهداشت  رعایت  عدم 
آمار مبتالیان، سیر صعودی ابتال به »کووید 19« در 
گفت: الزم  افزایش خواهد داشت. وی  اصفهان 
است دوباره فعالیت معمول بیمارستان هایی را 
که مربوط به کرونا بوده تعطیل کنیم .با گذشت 
5 روز از اعالم این موضوع، رئیس دانشگاه علوم 
از افزایش ظرفیت درمانی  پزشکی اصفهان خبر 

مربوط به بیماران کرونایی داد.
طاهره چنگیز به اوج گیری دوباره کرونا در اصفهان 
بیمار   566 حاضر  حال  در  گفت:  و  کرد  اشاره 
بستری در مراکز درمانی مخصوص به کرونا داریم 
آی.سی.یو  در  بیماران  این  از  نفر   100 از  بیش  که 
تحت مراقبت هستند و متاسفانه از این تعداد، 
حال 69 نفر وخیم است. براساس اعالم دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان در 24 ساعت گذشته، 76 
کرونا در مراکز درمانی استان  به  بیمار مشکوک 
پزشکی  علوم  دانشگاه  حوزه  جز  به  اصفهان 

کاشان، بستری شدند.

اقتصادی
 اجتماعی

در ادامه برنامه های »هر یکشنبه یک افتتاح« و همزمان با دهه کرامت 
ح  طر چندین  )س(  معصومه  فاطمه  حضرت  و  )ع(  رضا  امام  میالد  و 
شهردار  حضور  با  اصفهان  شهرداری  مسافربری  پایانه های  سازمان 
اصفهان، اعضای شورای شهر و چند تن از معاونان و مدیران شهرداری 

به بهره برداری رسید.
به گزارش جام جم به نقل از اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، 
احداث پمپ گازوئیل در پایانه صفه، اتوماسیون بار در پایانه مسافربری 
از جمله پروژه های  انبار مرکزی سازمان و اصالح هندسی  صفه، احداث 
عمرانی و خدماتی سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان بود 
که در ادامه سری برنامه های اصفهان در مسیر امید به بهره برداری رسید. 

 پروژه های هزار میلیارد تومانی، در نوبت افتتاح
این که  بیان  با  پروژه ها  این  از  بهره برداری  حاشیه  در  اصفهان  شهردار 
برگزار  افتتاح"  یک  یکشنبه  "هر  برنامه های  ادامه  راستای  در  برنامه  این 
می شود، اظهار کرد: این پایانه نیاز به انبار بزرگ، پمپ گازوئیل و نیاز به 
اتوماسیوني داشت تا بتواند هر آنچه را وارد این پایانه می شود ثبت کند، 
همچنین نیاز به یک اصالح هندسي داشت تا حرکت خودروها در آن روان 

شود.
قدرت اله نوروزی تصریح کرد: از این پس رانندگان عزیز می توانند پس از 
طی یک مسافت طوالنی در همین ترمینال ماشین های خود را گازوئیل 
وی  شوند.  آسوده  طوالنی  مسافت  طی  و  شهر  داخل  به  رفتن  از  و  زده 
ادامه داد: امروز نیاز مسافراني که دارای بار هستند و قصد دارند این بار 
تامین شده است؛  امانت سپرده و در شهر دیگر تحویل بدهند،  به  را 
همچنین انباری که نیاز و الزمه یک پایانه به شمار می رود، احداث شده 
است.   شهردار اصفهان با بیان این که اصالح هندسی پایانه صفه، حرکت 
را برای رانندگان تسهیل کرده است، تاکید کرد: این اصالح هندسی تردد 
در پارکینگ را روان و دسترسی مردم را آسان کرده است.  وی افزود: در 
هر یکشنبه قرار است پروژه های یک هزار میلیارد تومانی و ملي مانند 
نمایشگاه، جاده فرزانگان، پل آفتاب و... افتتاح شود. امیدواریم سالن 
اجالس سران نیز تا پایان سال با هزینه ای بالغ بر 700 میلیارد تومان به 

بهره برداری برسد.
نوروزی ضمن تاکید بر این که اصفهان در آستانه انقالب عمرانی است، 
اضافه کرد: در سال گذشته دو هزار و 500 میلیارد تومان هزینه عمرانی در 

شهر صورت گرفته است. برنامه »هر یکشنبه، یک افتتاح« نیز دسترنج 
شورای  اعضای  همچنین  و  شهرداری  کارگران  و  مدیران  مهندسان، 

اسالمی شهر اصفهان در 3 سال گذشته است. 
احداث تراموا و بهره برداری از 100 دستگاه اتوبوس از جمله پروژه های 

مهم حمل و نقلی 
وی با بیان این که در حوزه حمل و نقل کارهای مهمی در اصفهان در حال 
انجام است، گفت: بزودی شاهد بهره برداری از پارکینگ کنار پایانه صفه 
خواهیم بود که کار بسیار بزرگی است، همچنین بزودی بهره برداری از 100 
دستگاه اتوبوس انجام شده و در ادامه یکی از بزرگ ترین پروژه های حمل 
و نقلی یعنی تراموا امسال کلنگ زنی می شود.  شهردار اصفهان تاکید کرد: 
در همین روزها هزار کارگر در زیرزمین مشغول فعالیت هستند تا خط 

دوم مترو هر چه زودتر در اختیار شهروندان قرار بگیرد.
وی گفت: اجرای برنامه »هر یکشنبه، چند افتتاح« کار کوچکی نیست و 
بوده  مردم  زندگی  شدن  تر  آسان  برای  گام هایی  برنامه ها  این  امیدوارم 
برای  ارزان  صورت  به  خدمات  ارائه  و  شهروندان  روانی  آرامش  باعث  و 

شهروندان شود.
ویژه برنامه های »هر یکشنبه یک افتتاح« نشانه سرزندگی و پویایی 

شهر 
رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان نیز در ادامه این برنامه اظهار کرد: 
ویژه برنامه های "هر یکشنبه، یک افتتاح" ثمره همکاران ما در شهرداری 
وجود  با  و  داشته  سرزندگی  و  پویایی  شهر  می دهد  نشان  و  است 
می کند.  طی  را  خود  توسعه  مسیر  همچنان  کشور  اقتصادی  مشکالت 
علیرضا نصراصفهانی با بیان این که چهار ترمینال به نام هاي زاینده رود، 
رعایت  به منظور  کرد:  دارد، تصریح  در اصفهان وجود  کاوه و صفه  جي، 
شکل  بهترین  به  تا  کنیم  فراهم  را  شرایطی  باید  مردم  منزلت  و  شأن 
ممکن همه مهماناني که به شهر اصفهان می آیند با کمترین زحمت در 

این پایانه ها بتوانند امور خود را دنبال کنند. 
پایانه های  سازمان  اقدامات  جریان  در  این که  دلیل  به  داد:  ادامه  وی 
شهرداری اصفهان قرار داشتم شاهد زحمات مدیران این سازمان بوده ام 

و ثمره بخشی از این زحمات امروز به بهره برداری رسیده است.
روز  به  روز  امیدواریم  کرد:  تاکید  اصفهان  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
که  است  موضوعی  این  و  بردارد  گام  هوشمندسازی  سمت  به  شهر 

سمت  به  می تواند  که  جاهایی  از  یکی  شود.  اجرا  باید  شهرها  همه  در 
از همه  کرد:  اضافه  پایانه هاست. وی  بردارد همین  گام  هوشمندسازی 
کسانی که در این چهار پایانه شهر اصفهان شرکت هایی را دارند و در ایام 

سخت کرونا با ایثارگری به ارائه خدمات مشغول بودند، تشکر می کنم.
حذف تردد اتوبوس های بین شهری تا پایانه کاوه برای سوخت گیری

مدیرعامل سازمان پایانه  های مسافربری شهرداری اصفهان نیز در این 
مرکزی  انبار  احداث  صفه،  پایانه  در  گازوئیل  پمپ  احداث  هزینه  آئین، 
و  کرد  ذکر  ریال  میلیارد  را 25  بار  اتوماسیون  و  هندسي  اصالح  سازمان، 
گفت: احداث پمپ گازوئیل در پایانه صفه باعث جلوگیری از آلودگی هوا، 
تسهیل امور رانندگان و شرکت  های مسافربری، جلوگیری از اتالف وقت 
رانندگان و افزایش ایمنی سفر می شود و از این پس نیاز نیست رانندگان 
به  را  کیلومتری   20 مسیر  سوخت گیری  برای  شهری  بین  اتوبوس  های 
سمت پایانه کاوه طی کنند.عباس محبوبي با بیان این که جایگاه پمپ 
گازوئیل صفه با صرف هزینه ای معادل 10 میلیارد و 750 میلیون ریال در 
کمتر از 4 ماه افتتاح شد، تصریح کرد: جایگاه پمپ گازوئیل پایانه صفه 
در زمینی به وسعت یک  هزار مترمربع ساخته شد و مورد بهره برداری قرار 
گرفت، در این جایگاه دو مخزن 45 هزار لیتری قرار گرفته که 300 دستگاه 

اتوبوس بین شهری می توانند در آن سوخت  گیری کنند.
وی ادامه داد: در جایگاه پمپ گازوئیل پایانه صفه بخشی از اتوبوس  های 
شرکت واحد اتوبوسرانی نیز قادر به سوخت گیری خواهند بود. محبوبی 
پایانه صفه در سه هزار متر مربع  ح اصالح هندسی در  بیان داشت: طر
زمین انجام و فضای مناسبی برای پیاده شدن مسافران در نظر گرفته 
هزینه  تومان  میلیون   350 هندسی  ح  طر این  اجرای  برای  است،  شده 
پایانه مسافربری  بار در  اتوماسیون  با اشاره به احداث  شده است. وی 
صفه، افزود: اتوماسیون بار صفه در زمینی به مساحت 165 مترمربع و با 
هزینه 250 میلیون تومان اجرا شده است.  مدیرعامل سازمان پایانه  های 
ح های پایانه های  مسافربری شهرداری اصفهان با اشاره به یکی دیگر از طر
مورد  کاوه  پایانه  در  بار  اتوماسیون   97 سال  در  افزود:  مسافربری، 
بهره برداری قرار گرفت. اتوماسیون بار پایانه صفه نیز فضای مناسبی برای 
انبار مرکزی سازمان  کرد:  تاکید  بارهای مسافران است. وی  ساماندهی 
میلیون   300 حدود  صرف  با  مترمربع   500 وسعت  به  زمینی  در  پایانه  ها 

تومان اعتبار احداث و مورد بهره برداری قرار گرفت. 

ح شد؛ در »هر یکشنبه یک افتتاح« مطر

یال پروژه سازمان پایانه های شهرداری اصفهان بهره برداری از 25 میلیارد ر

( در حاشیه بازدید از متروی بهارستان در  محمدباقر نوبخت  )ششم تیر
جمع خبرنگاران استان اصفهان، اظهار کرد: یکی از اقداماتی که مربوط به 
استان و شهر اصفهان می شود، ارتباط آزادراهی اصفهان به شیراز است که 

ما این عملیات را از شیراز آغاز کردیم و تا ایزد خواست نیز پیش بردیم.
وی ادامه داد: در حال حاضر هزار و 600 میلیارد اعتبار نیاز است تا بتوانیم 
224 کیلومتر باقیمانده را تکمیل کنیم و این رقمی است که ما با وزارت دفاع 
در آن مشارکت داریم. تاکنون دولت بخشی از سهم خود را برای این پروژه 
پرداخت کرده و بخش دیگر نیز طبق زمان بندی ای که داشته ایم پرداخت 
خواهیم کرد تا این راه مواصالتی که کریدور شمال جنوب را تکمیل می کند، 

افتتاح شود.
مسیر  مواصالتی  راه  این  افتتاح  با  کرد:  خاطرنشان  رئیس جمهور  معاون 
 
ً
اصفهان به شیراز برای مسافران 130 کیلومتر کوتاه تر خواهد شد که تقریبا

مساوی با دو ساعت صرفه جویی در زمان است.
نوبخت افزود: در بحث زیرساخت ها بازدیدی نیز از شش خطه کردن مسیر 
اصفهان به شهرضا داشتیم که این پروژه در حال انجام است و به امید خدا 
تا شب عید آماده خواهد شد. تعهد ما برای کمک به این پروژه 60 میلیارد 

بوده که بخشی از آن را پرداخت کرده ایم و بخش دیگر نیز ایفا خواهد شد.
وی با شرح علت تأخیر در پرداخت های دولت گفت: درست است که در 
بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در جاریه ها نمی توانیم عمل کنیم و چه کار 
کنیم  پرداخت  را  دولت  کارکنان  حقوق  باید  ماه  آخر  نه،  چه  بشود  انجام 
اما برای عملیات عمرانی کاماًل بر اساس عملکرد پیش می رویم، بر انجام 

امر است. معاون  به همین  نیز وابسته  پرداخت ها  و  داریم  کارها نظارت 
رئیس جمهور درباره ریل گذاری یزد به شیراز اظهار کرد: این روزها ریل گذاری 
یزد به شیراز در حال انجام است که شاید این امر در ظاهر و به طور مستقیم 
گردشگری  مثلث  تکمیل کننده  مجموع  در  اما  نشود  مربوط  اصفهان  به 

اصفهان، شیراز و یزد است و انشااهلل تا پایان سال آماده خواهد شد.
از  یکی  داد:  توضیح  اصفهان  قم،  تهران،  سریع السیر  قطار  درباره  نوبخت 
اما در این  مباحث زیرساختی دیگر که در دولت کنونی پیگیری می شود 
دولت به پایان نمی رسد قطار سریع السیر تهران، قم، اصفهان است. این 
وارد  آن  درباره  چینی ها  با  و  می شود  انجام  فاینانس  مسیر  از  بزرگ  پروژه 
گفتگو شدیم. با این که تحریم ها بر این پروژه اثر گذاشته پیگیر انجام آن 

هستیم اما تأکید می کنم که نمی توانیم تعهد کنیم در این دولت شاهد 
بهره برداری از آن باشیم.  رئیس سازمان برنامه وبودجه کشور تصریح کرد: 
ما در استان اصفهان انسان های شریفی داریم که با وجود همه بزرگواری، 
درآمد بسیار کمی دارند و قدرت احداث مسکن ندارند. به همین دلیل  4000 
واحد مسکونی آماده کردیم که 3000 واحد آن را در روستای امامزاده علی اکبر 
شهرضا کلنگ زدیم و ساخت آن در حال انجام است. همین جا نیز از همه 
به  کلید  تحویل  معنوی  لحظه  در  می کنم  دعوت  عکاسان  و  خبرنگاران 

صاحبان این خانه ها حضور داشته باشند.
وی افزود: پروژه احداث 1000 واحد مسکونی برای محرومان شریف اردستان 
می خورد.  کلید  هستند  )ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته  پوشش  تحت  که 
نوبخت در بخشی از سخنان خود اظهار کرد: مجموعه طرح ها و پروژه هایی 
که با استاندار اصفهان درباره مسائل آب و مجموعه های آبرسانی و موارد 

این چنینی توافق شده نیز انشااهلل به انجام خواهد رسید.
رئیس سازمان برنامه وبودجه کشور در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران در 
خصوص تدبیر دولت برای گران شدن اجناس گفت: درست است که ما 
نیاز ارزی مان را برای واردات بخشی از مواد از طریق نفت تأمین می کردیم اما 
اکنون که در این بخش مشکل داریم اگر صادرکنندگان عزیزی که با امکانات 
کشور فرصت صادرات و ارزآوری برایشان فراهم شده هر چه سریع تر ارزهای 
خود را در نیما بفروشند، متقاضیان واردات نیز می توانند وارد عمل شوند 
و مشکل حل شود. با همه این ها بانک مرکزی نیز برنامه ریزی هایی انجام 

داده تا بتواند با توجه به شرایط تحریمی ارز مورد نیاز را تأمین کند.

نویدهای نوبخت برای اصفهان کی عملی می شود؟
؛ مردم چشم انتظار آزاد  راه اصفهان- شیراز

قیمتی  ضریب  افزایش  برای  توجیهی  می توان  آیا 
کنسانتره سنگ آهن، گندله و آهن اسفنجی یافت؟ 
در حال حاضر با همان ضرایب قبلی، روند سودآوری 
قطعا  و  است  پیش بینی  قابل  معدنی  شرکت های 
نهاده ها  سایر  در  تاثیر  قیمتی  ضرایب  افزایش  با 
شرکت های  سودآوری  فوالدسازی،  شرکت های 
فوالدی بشدت تحت تاثیر قرار می گیرد و ضمن ایجاد 
التهاب در قیمت محصوالت نهایی، توسعه در بخش 

فوالدسازی را مختل خواهد کرد.
فوالد،  صنعت  ایلنا  از  نقل  به  جام جم  گزارش  به 
زنجیره ای است که از سنگ آهن آغاز می شود و به ورق 
فوالدی ختم می شود. متوازن بودن این زنجیره، سهم 

بسزایی در پایدار بودن این صنعت دارد.
کنندگان  تولید  که  بودیم  شاهد  گذشته  ماه های  در 

غیرمنطقی  افزایش  تقاضای  بارها  آهن  سنگ 
را  اسفنجی  آهن  و  گندله  آهن،  سنگ  کنسانتره، 
صنعت  وزارت  از  بخش هایی  متاسفانه  و  داشته اند 

نیز تمایل به همراهی با این خواست آنان را دارند.
در چند سال گذشته شاهد بودیم که با وجود دستور 
خام فروشی  از  جلوگیری  بر  مبنی  رهبری  معظم  مقام 
محصوالت معدنی و علی رغم سیاست های کلی نظام، 
را به معادن  آهن  وزارت صمت اجازه صادرات سنگ 

کشور داده است. 
را  معدن  بخش  باالی  سودآوری  سو  یک  از  که  امری 
موجب شد و از سوی دیگر کمبود گندله و کنسانتره 
که  نحوی  به  داشت  همراه  به  را  فوالدسازان  برای 
ذخیره راهبردی گندله بسیاری از فوالدسازان بشدت 
کاهش یافت و تولید با تنگنا مواجه شد. این اتفاق 

توزیع  عادالنه  فوالد،  تولید  زنجیره  در  سود  یعنی 
نمی شود.

تولیدکنندگان  برخی  که  شاهدیم  حالی  در  نیز  اینک 
افزایش قیمت  گسترده خواهان  با البی  آهن  سنگ 
کنسانتره، سنگ آهن، گندله و آهن اسفنجی هستند 
که نگاهی به صورت های مالی شرکت سنگ آهن گهر 
در 4  شرکت  این  سود  حاشیه  می دهد  نشان  زمین 
سال گذشته به میزان بیش از 50 درصد بوده است 
و حاشیه سود 36 درصدی آن را به 54 درصد رسانده 
آن  سهام  صاحبان  حقوق  بازده  که  نحوی  به  است، 
از  بازده  این  و  است  شده  برابر  گذشته 4  سال  در 4 
 139۸ سال  در  درصد   76 به   1395 سال  در  درصد   20

رسیده است.
)به  معدنی  شرکت های  سود  حاشیه  فزاینده  رشد 

دلیل خام فروشی و افزایش قیمت( در حالی است که 
حاشیه سود فوالدسازان نصف این مقدار بوده است. 
این اتفاق معنایی جز توزیع ناعادالنه سود در زنجیره 
آن تقویت خام فروشی و  تولید فوالد ندارد که نتیجه 

تضعیف تولید است.
با مطالعه این ارقام آیا می توان توجیهی برای افزایش 
آهن  و  گندله  آهن،  سنگ  کنسانتره  قیمتی  ضریب 
اسفنجی یافت؟ در حال حاضر با همان ضرایب قبلی، 
روند سودآوری شرکت های معدنی  قابل پیش بینی 
در  تاثیر  قیمتی  ضرایب  افزایش  با  قطعا  و  است 
سودآوری  فوالدسازی،  شرکت های  نهاده ها  سایر 
می گیرد  قرار  تاثیر  تحت  بشدت  فوالدی  شرکت های 
نهایی،  محصوالت  قیمت  در  التهاب  ایجاد  ضمن  و 

توسعه در بخش فوالدسازی را مختل خواهد کرد.

توزیع ناعادالنه سود در تولید فوالد منجر به خام فروشی می شود؛

انگیزه تولید کنندگان را در سال جهش تولید از بین نبرید
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اقتصاد ایران در سال 99 بیش از هر زمان دیگری به توسعه و 
پیشرفت نیاز دارد. فشار تحریم ها، موانع داخلی و هیچ عامل 
، یعنی جهش  دیگری نباید در مقابل تحقق نیاز اساسی کشور
و  نیروهای جوان  از  برخورداری  با  ایران  اقتصاد  بایستد.  تولید 
تحصیل کرده، دسترسی به بازار 400 میلیون نفری منطقه، وجود 
استراتژیک  راه های  وجود  و  معادن  مانند  درونی،  ظرفیت های 
نباید در دام رکود قرار گیرد. البته فشارهای خصمانه آمریکا در 3 
سال اخیر سبب شد رشد اقتصادی در کارنامه اقتصادی ایران 
منفی شود، ولی بدنه تولید و صنعت کشور همچنان استوار 
است و به راهش ادامه می دهد و اتفاقا همین ایستادگی نماد 

میزان زیاد تاب آوری اقتصاد ایران است.
 اگر مساله امروز جامعه ایران، اشتغال و معیشت مردم است، 
باید برای رفع دغدغه های عمومی، مسیر توسعه اقتصاد ملی 
یا  افزایش قدرت، در رشد  کشوری بدون  کرد. هیچ  را تسهیل 
افزایش تولید ناخالص داخلی موفق نمی شود و خوشبختانه 
با درک این موضوع و شرایط موجود، در اقتصاد ایران نیز شعار 
»جهش تولید« در پیشانی استراتژی های اقتصادی و ملی قرار 
گرفته تا نیاز مهم ایجاد اشتغال و ثروت در کشور محقق شود.

 صنایع کشور به کدام سمت می روند؟
»جهش تولید« استراتژی اصلی پیش روی کشور است و با این 
، بخش های صنعتی و تولیدی می دانند که باید مسیری  شعار
رو به توسعه را طی کنند. البته وضعیت کنونی با نقطه مطلوب 
فاصله دارد. متأسفانه در سه سال گذشته، رشد بخش واقعی 
اقتصاد کشور منفی بوده و صندوق بین المللی پول پیش بینی 

و  یابد  ادامه  ایران  اقتصاد  در  سال 99  پایان  تا  روند  این  کرده 
رشد اقتصادی به 5- درصد برسد. از منظر علمی، اقتصاد ایران 
نیاز  زمانی  دوره  این  در  آنچه  و  گرفته  قرار  تورمی  رکود  دوره  در 
کشور است سرمایه گذاری های جدید و توسعه صنایع مولد و 
باالدستی است. البته با توجه به فراگیری بیماری کرونا و فشار 
تومان  میلیارد  هزار   140 با  احتمااًل  دولت  تحریم ها،  از  ناشی 
کسری بودجه مواجه خواهد بود. پیش بینی مرکز پژوهش های 
مجلس برای کسری بودجه عدد 1۸5 هزار میلیارد تومان است. 
در کنار آن، تورم هم در بخش تولید به 36/7 درصد رسیده و 
کرده است.  کم  نیز  را  بانک ها  اثر تسهیالت پرداختی  این رقم 
بنابر گزارش بانک مرکزی، طی 12 ماهه سال 139۸ معادل 975 
به بخش های  بانک ها  از سوی  هزار میلیارد تومان تسهیالت 

که  داده  شده  تخصیص  اقتصادی  مختلف 
 26 قبل،  سال  مشابه  دوره  با  مقایسه  در 
رشد  درحالی که  است؛  داشته  رشد  درصد 
درصد،   31 از  بیش  سال  این  در  نقدینگی 
تورم تولیدکننده معادل 36/7 درصد و تورم 
اعالم   درصد   36/5 معادل  مصرف کننده 
تسهیالت  پرداخت  میزان  بنابراین  شده؛ 
سال  به  نسبت  ثابت،  خ  نر به  بانک ها  مالی 

قبل حدود 10/5 درصد کاهش یافته است. 
تولید  درصدی   7 رشد  کاهش  وجود  با 
ناخالص ملی در سال 9۸، نسبت تسهیالت 

پرداختی بانک ها به تولید ناخالص ملی از حدود 40/۸ درصد در 
سال قبل به 39/6 درصد تولید ناخالص ملی در سال مذکور 
این وضعیت نشان می دهد صنعت  کاهش  یافته است.  نیز 
حمایت های  به  نیاز  قابل توجه،  ظرفیت های  وجود  با   ، کشور

جدی و اساسی دارد.
 البته نکته قابل تأمل در مورد وضعیت تولید و صنایع کشور 
و  تحریم ها  وجود  با  صنایع  است.  صنایع  تاب آوری  به  مربوط 
اجازه  کرده اند و  گذشته ایستادگی  فشارهای مالی طی 2 سال 
و  شود  مواجه  بحران  با  کشور  اشتغال  وضعیت  نداده اند 

همچنان نیز می توان به افق های جدید امیدوار بود.
 رفع موانع تولید برای فوالد و صنایع باالدستی

از مهم ترین موضوعاتی که در یک دهه گذشته در  شاید یکی 
صنایع  از  حمایت  شیوه  موضوع  شده  ح  مطر ایران  اقتصاد 

است. برخی اقتصاددانان معتقدند حمایت از صنایع به معنای 
در  تنها  را  صنعت  از  حمایت  یعنی  آن هاست؛  به  منابع  تزریق 

قالب موضوعات مالی می دانند. 
گروه دوم بر این اعتقادند که صنایع بیش از منابع مالی، به رفع 
موانع تولیدی نیازمندند.  شاید یک دهه قبل هر کدام از این 
راهکارها می توانست به صورت جداگانه مؤثر باشد، ولی امروز 
و در میانه تحریم ها، صنایع نیازمند حمایت مالی و ساختاری 
شرایط  تسهیل  مانند  تولید،  موانع  انواع  رفع  البته  شده اند.  
تأمین اجتماعی، مالیاتی، گمرکی و بانکی به نفع تولید و اشتغاِل 

، مقدم بر هر عملی است.  بیشتر برای کشور
بر  تحریم ها  از  ناشی  فشارهای  که  زمانی  مقطع  این  در  دولت 
دوش صنایع سنگینی می کند، باید به تغییر روندها و رویه ها 
این  تغییر  این که  بویژه  بیندیشد؛ 
شرایط نه نیازمند تأمین منابع است و 
نه به شرایط آن سوی مرزها و تحریم ها 

وابستگی دارد. 
کاهش موضوع  این  آشکار   نمونه 

کاالیی  صادرات  میزان  4۸ درصدی 
و  کرونا  است.  بهار  فصل  در  کشور 
موانع  ولی  بوده،  غالب  دلیل  تحریم ها 
صادرات نیز نقش کمی نداشته است. 
ایجاد  تولید،  جهش  موقعیت،  این  در 
مردم  معیشت  به  کمک  و  اشتغال 
درگرو رفع موانع تولید قرار دارد. از منظر اقتصاد کالن، موقعیت 

صنعت فوالد با موقعیت دیگر صنایع کشور متفاوت نیست.
و  شده  سنگین  بشدت  صنایع  این  بر  تحریم ها  فشار  البته 
با  آمریکاست که می کوشد  آن اقدامات خزانه داری  یک نمونه 
شناسایی روندهای مالی، هر شخص و شرکتی را که با صنعت 

فوالد ایران در ارتباط است زمینگیر کند. 
با این حال مسیر توسعه در این بخش نه متوقف  شده و نه 
کمک  امروز  فوالد  صنعت  رسالت  کرد.  متوقف  را  آن  می توان 
به افزایش رشد اقتصادی، حفظ اشتغال و به گردش درآوردن 
حساسی  دوران  منظر،  این  از  و  است  ملی  اقتصاد  خ های  چر

پیش روی این صنعت قرار دارد.
 فوالد چه کرد و چه می کند؟

توسعه صنعت فوالد کشور در دورانی صورت می گیرد که از هر 

روندها  کرونا  هم  است؛  حساس  ملی  اقتصاد  موقعیت  نظر 
تلنبار  روی  هم  مدام  تحریم ها  هم  و  داده  تغییر  را  رفتارها  و 
در  بزرگ  دستاورد  چندین  زمانی  مقطع  این  در  اما  می شود. 

کارنامه صنعت فوالد کشور ثبت  شده است. 
قابل تحسین  مشارکت  آن ها  راهبردهای  مهم ترین  از  یکی 
صنعت فوالد در راه اندازی خط لوله انتقال نفت کوره به جاسک 
، لوله های فوالدی  است. برای اولین بار در تاریخ اقتصاد کشور
مناسب برای انتقال نفت ترش در کشور به کمک فوالد مبارکه 

و فوالد اکسین تولید شده است.
همین اقدام موجب صرفه جویی چند میلیون دالری در کشور 
شده و عالوه بر آن، صنعت فوالد را نیز از نظر فناوری تولید و 
همزمان،  است.  رانده  پیش  به  گام  چندین  ساخت،  تجربه 
راه اندازی ابرپروژه نورد گرم شماره 2 نیز موفقیت بزرگ دیگری 
است که در کارنامه فوالد مبارکه و صنعت فوالد کشور به ثبت 
برای  امید«  و  تداوم  تولید،  »پویش  اقدام  این  است.  رسیده 

فوالد مبارکه است. 
کالف  تولید  ظرفیت   2 شماره  گرم  نورد  پروژه  ابر  راه اندازی  با 
گرم در فوالد مبارکه به 7.2 میلیون تن  خواهد رسید و بر این 
امکان  بلکه  شد،  خواهیم  بی نیاز  واردات  از  نه تنها  اساس 

صادرات نیز خواهیم یافت. 
صنایع  موردنیاز  ورق های  از  بخشی  نیز  امروز  همین 

لوازم خانگی  و  لوله سازی  و  گاز  و  نفت  صنایع  خودروسازی، 
نورد  افتتاح  با  همزمان  همچنین  می شود.  تولید  داخل  در 
ایجاد  کشور  جوانان  برای  قابل توجهی  اشتغال   ،2 شماره  گرم 

می شود.
با  مبارکه،  فوالد  به خصوص  فوالد،  صنعت  خوشبختانه   
رشد  آن  بارز  نمونه  و  می دهد  ادامه  را  توسعه  مسیر  قدرت 
رقم  به  گذشته  سال  در  که  است  مبارکه  فوالد  عملیاتی  سود 

قابل توجه 62 درصد رسید. 
درصدی   146 رشد  هم  فوالد  صادراتی  فروش  گذشته  سال 
داشت و میزان فروش وزنی فوالد نیز با رشد 5 درصدی همراه 
بود و به رقم 6 میلیون و 130 هزار تن رسید. در فروردین امسال 
هم میزان فروش فوالد 11 درصد رشد کرد و حتی عملکرد سهام 
فوالد با بازدهی بیش از 240درصدی در سال جاری همراه بوده 

است. 
از  یکی  به  صنایع  وضعیت  بهبود  و  تولید  رونق  اقتصاد،  امروز 
مهم ترین موضوعات کشور بدل شده و باید تمام الزامات برای 
رعایت  تولید  جهش  به  دستیابی  و  باالدستی  اهداف  تحقق 
ج می شود که صنایع  از دام رکود خار شود. اقتصاد ایران زمانی 
گیرند  پیش  در  را  توسعه  و  رشد  مسیر  فوالد  مانند  مهمی 
مسیر  در  را  کشور  قدرت،  با  ملی  اقتصاد  پیشران  به عنوان  و 

پیشرفت قرار دهند.

 صنعت فوالد در خدمت اقتصاد ملی

رکــود  دام  از  زمانــی  ایــران  اقتصــاد 
مهمــی  صنایــع  کــه  می شــود  ج  خــار
مانند فوالد مســیر رشــد و توسعه را 
در پیــش گیرنــد و به عنوان پیشــران 
اقتصــاد ملــی بــا قــدرت، کشــور را در 

مسیر پیشرفت قرار دهند

این که  بیان  با  اصفهان  شهرداری  ناژوان  ساماندهی  طرح  مدیر  هاشمیان،  رسول 
سبز  فضای  عوارض  تصویب  اصفهان  شهر  شورای  دوره  این  خوب  اقدامات  از 
بود، گفت: درآمد حاصل از این عوارض که 3 درصد از مبلغ تراکم همه پروانه های 
ساختمانی را شامل می شود، صرف گسترش زیرساخت های فضای سبز، توسعه و 

نگهداری آن خواهد شد. 
اصفهان،  هاشمیان  شهرداری  رسانه ای  ارتباطات  اداره  از  نقل  به  جام جم  گزارش  به 
در پنجاه و پنجمین نشست از »سلسله نشست های خبری سه شنبه ها با رسانه « 
در جمع خبرنگاران با اشاره به این که در دوره پنجم مدیریت شهری اصفهان حفظ، 
نگهداری و توسعه فضای سبز ناژوان در اولویت قرار دارد، اظهار کرد: امسال ردیف 
بودجه تولید اکسیژن برای ناژوان در شورای شهر تصویب شد و این بودجه صرف 

توسعه فضای سبز این منطقه خواهد شد.
اول  دسته  داد:  ادامه  دارد،  وجود  ناژوان  در  زمین  گونه  سه  این که  بیان  با  وی 
زمین هایی است که در حریم رودخانه زاینده رود قرار دارد که تصمیم گیری در مورد 
این نوع زمین ها با وزارت نیرو است. مدیر طرح ساماندهی ناژوان شهرداری اصفهان 
تصریح کرد: سایر زمین ها در اختیار شهرداری و دسته سوم هم زمین های متعلق 
به کشاورزان و باغداران منطقه است. وی با اشاره به این که 200 هکتار از زمین های 
ناژوان در تملک شهرداری و ۸00 هکتار در اختیار باغداران و کشاورزان است، گفت: 
که  زار تبدیل شده است و هر زمینی هم  به بیشه  اختیار شهرداری  زمین های در 

شهرداری تملک کند با همین کاربری حفظ می شود.
هاشمیان با بیان این که جمعا یک هزار و 200 هکتار جزو ریه های شهر اصفهان به 
از  یکی  داد:  ادامه  است،  شده  تعریف  ناژوان  حفاظتی  محدوده  در  و  می رود  شمار 
اقدامات ما برای حفظ فضای سبز احداث مخزن آب و خط کلکتور هشت کیلومتری 

در شمال ناژوان است. همچنین در این زمینه یک مخزن بتنی هم در حال احداث 
است.  وی با بیان این که با همفکری مدیریت ناژوان و سازمان پارک ها و فضای سبز 
آبی در ناژوان کاشته شده است، گفت:  شهرداری اصفهان گونه های مقاوم به کم 
این  نتایج  از  نمونه ای  قطره ای  آبیاری  اجرای  و  اصفهان  آب  شبکه  به  شدن  وصل 

تعامل است.
 امتداد 52 کیلومتر مادی در ناژوان

که  دارد  امتداد  مادی  کیلومتر   52 ناژوان  در  افزود:  ناژوان  ساماندهی  طرح  مدیر 
خوشبختانه همه مادی ها در این قسمت آبگیری شد و اکنون با مشکل کم آبی در 

ناژوان مواجه نیستیم. برخی از این مادی ها بعد از سال ها آبگیری شد.  
وی با بیان این که با صاحبان امالک در ناژوان تعارضی نداریم، تصریح کرد: در این 
زمینه تعامالتی با سازمان جهاد کشاورزی داشتیم و سال گذشته در همین راستا 
استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  و  شهر  شورای  شهرداری،  بین  مشترک  نشستی 
اصفهان برگزار و به این توافق دست پیدا کردیم که کشاورزانی که می خواهند باغات 
خود را احیا کنند از طرف شهرداری به جهاد کشاورزی معرفی شوند.  هاشمیان به 
تعطیلی مجموعه های گردشگری ناژوان در ایام کرونا به عنوان اولین مجموعه اشاره 
و اظهار کرد: هرچند با این کار ضربه زیادی به مراکز گردشگری ناژوان وارد شد اما 
چاره ای جز این وجود نداشت. در همین راستا شهرداری اصفهان بویژه معاونت مالی 
و اقتصادی شهرداری حمایت های خوبی را از این مجموعه برای جبران خسارت ها 
انجام داد. وی با تاکید بر این که توسعه و نگهداری فضای سبز ماموریت و هدف 
اصلی ما در ناژوان است، گفت: با دستور و تاکید و دغدغه ویژه شهردار اصفهان، 
دیگر بنا نداریم سازه سخت مانند آکواریوم و... در ناژوان احداث کنیم و از این به بعد 
با احترام کامل به طبیعت، دیگر احداث مجموعه هایی مانند باغ خزندگان، آکواریوم 

و... در ناژوان دیده نخواهد شد. 
تعریض کوچه زاینده رود برای کاهش ترافیک دسترسی به ناژوان 

مدیر طرح ساماندهی ناژوان در مورد ساماندهی ترافیکی ناژون برای تردد گردشگران 
نیز تصریح کرد: بار ترافیکی منطقه روی خیابان باغ فردوس است که طی تعاملی که 
با شهرداری های مناطق 13 و 9 داشتیم، قرار است کوچه زاینده رود در محله نصرآباد 

تعریض شود تا بار ترافیک باغ فردوس کاهش یابد. 
وی بیان کرد: برای تعریض خیابان های اطراف ناژوان محدودیت داریم؛ اکثر زمین های 
کار دشواری است.  آن  کاربری  تغییر  و  بوده  کشاورزی  کاربری  با  این منطقه  اطراف 
هاشمیان به تعامل شهرداری با پلیس بویژه کالنتری های مستقر در منطقه ناژوان 
برای حفظ امنیت این منطقه اشاره و اظهار کرد: با توجه به این که ناژوان یک محیط 
خانوادگی است باید امنیت آن به لحاظ اخالقی تامین شود.  وی همچنین از احداث 
جاده  مخصوص پیاده روی در ناژوان خبر داد و گفت: هم اکنون از جاده سالمت برای 
پیاده روی و دوچرخه سواری استفاده می شود که باید محلی به پیاده روی اختصاص 
داده شود. متاسفانه مردم عادت کرده اند با خودروهای خود در ناژوان تردد کنند اما 
این فضا به گونه ای است که بهتر است خودروهای خود را در پارکینگ ها پارک کرده و 

از این محیط برای پیاده روی استفاده کنند. 
 موضوع بستن راه های ناژوان در پایان هفته 

مدیر طرح ساماندهی ناژوان افزود: طی تعاملی که با پلیس داشتیم، اگر از این به 
بعد موتورسواران در جاده سالمت تردد و اعمال قانون شوند، وسیله آنها به مدت 
یک ماه در پارکینگ توقیف خواهد شد. وی در مورد مسدود شدن راه های ورود به 
ناژوان در روزهای پایانی هفته هم تصریح کرد: با رایزنی هایی که شهرداری با فرمانداری 
اصفهان داشته، قرار است موضوع بسته شدن مسیرهای ناژوان در شورای تامین 
مطرح و برای این موضوع چاره اندیشی شود. هاشمیان به وجود هفت پارکینگ در 
ناژوان اشاره و اظهار کرد: دو پارکینگ طبقاتی نیز در ناژوان و در زمین پارکینگ های 

فعلی ساخته خواهد شد.  
 جمع آوری 30 هزار تن برگ از ناژوان برای تبدیل به کود

پاییز  ابتدای  از  افزود:  هم  ناژوان  درختان  چوب های  و  برگ ها  بازیافت  مورد  در  وی 
تا اواخر دی حدود 30 هزار تن برگ در ناژوان جمع آوری می شود که به منظور تولید 
خاکبرگ به سیلوها منتقل و سال بعد برای کوددهی و حفر چال کود مورد استفاده 
قرار می گیرد.  مدیر طرح ساماندهی ناژوان اظهار کرد: در هرس زمستانه سرشاخه 
درختان هم این ضایعات تبدیل به چیپس چوب شده و برای مصارفی مانند کود آلی 
و تزئین مسیرهای پیاده روی مورد استفاده قرار می گیرد. وی تصریح کرد: همچنین 
درختانی که طی تشخیص با دستگاه توموگرافی نیاز به قطع شدن داشته باشند بعد 
از قطع در بخش های گردشگری ناژوان به عنوان صندلی و نرده مورد استفاده قرار 
می گیرند. هاشمیان به کاشت ساالنه 1۸ هزار اصله درخت در ناژوان اشاره و بیان کرد: 
در این بین سه هزار درخت مقاوم به خشکی در بدنه مادی ها کاشته می شود. وی 
در مورد اشکاالت محیط زیستی مجموعه هایی مانند باغ خزندگان و آکواریوم ناژوان 
هم گفت: در این خصوص مشکالتی وجود داشت که با تعامل شهرداری و سازمان 
محیط زیست، 90 درصد اشکاالتی که محیط زیست وارد دانسته بود برطرف شد. 
از حضور سرمایه گذاران استقبال می کنیم؛  ناژوان افزود: ما  مدیر طرح ساماندهی 
زمینه های سرمایه گذاری در بخش کاشت گیاهان دارویی و گل ها در ناژوان فراهم 
است و سرمایه گذاران می توانند در این خصوص روی زمین های در اختیار شهرداری 

با ما همکاری کنند.
تش نشانی ناژوان با سازه سبز  ساخت ایستگاه آ

وی با بیان این که زمینی چهار هزار و 500 متری برای احداث ایستگاه آتش نشانی در 
ناژوان مدنظر بود که به 2500 متر کاهش یافت، گفت: این ایستگاه بیش از هزار متر 
ساختمان سازی ندارد و باید با سازه سبز هم ساخته شود تا موضوع عدم اضافه 
شدن سازه سخت به ناژوان رعایت شود.  هاشمیان درختان در اختیار شهرداری 
در ناژوان را هم 170 هزار اصله درخت عنوان کرد و افزود: با توجه به وجود این تعداد 
با  آتش نشانی در منطقه ضرورت داشت و امیدواریم  درخت وجود یک ایستگاه 

توجه به این که این پروژه همه مجوزهای الزم را دریافت کرده و بودجه آن در منطقه 5 
پایدار شده است، در کمیسیون امور زیربنایی استانداری هم تصویب شود. به گفته 
وی، برای ساخت ایستگاه آتش نشانی ناژوان، منتظر نظر کمیسیون امور زیربنایی 
اصفهان  شهر  شورای  دوره  این  اقدامات  از  این که  بیان  با  وی  است.   استانداری 
تصویب عوارض فضای سبز به منظور کمک به تولید و توسعه اکسیژن بود، گفت: 
درآمدهای حاصل از این عوارض که 3 درصد از مبلغ تراکم همه پروانه های ساختمانی 
را شامل می شود، صرف گسترش زیرساخت های فضای سبز، توسعه و نگهداری آن 

خواهد شد. 
فضای سبز ناژوان با آب زاینده رود آبیاری نمی شود

ح ساماندهی ناژوان با تاکید بر این که برای آبیاری فضای سبز ناژوان از آب  مدیر طر
رودخانه زاینده رود استفاده نمی شود، ادامه داد: هنگام احداث یکی از مخازن این 
برای  زاینده رود  آب  از  استفاده  قصد  ما  که  بود  شده  ایجاد  برخی  برای  سوءتفاهم 
آبیاری فضای سبز داریم که با توضیحات شهرداری این موضوع برطرف شد. وی در 
مورد آتش سوزی های ناشی از روشن کردن آتش در ناژوان هم، رفع این چالش را 
در گرو همکاری مردم و فرهنگ سازی عنوان کرد و گفت: اگر همه ما به این نقطه 
برسیم که بدانیم ناژوان یک پهنه حفاظتی است و باید زنده باشد، مراقبت از آن هم 
جدی گرفته می شود. هاشمیان هزینه نگهداری مستقیم ناژوان در سال 9۸ را 30 
میلیارد تومان دانست و افزود: در این منطقه ساخت و ساز خالف وجود ندارد اما 
از آنجا که مرز بین ناژوان و منطقه 13 و 9 مشترک است، ممکن است برخی تصور 
کنند ساخت و ساز خالف در ناژوان صورت گرفته است که این چنین نیست.  وی 
تعداد موارد قطع درخت در ناژوان طی سال گذشته توسط برخی افراد را سه مورد 
عنوان و اظهار کرد: این موارد هم با شکایت شهرداری در دستگاه قضایی در دست 
پیگیری است و این افراد به طور قطع مجازات می شوند.  مدیر طرح ساماندهی ناژوان 
افزود: تعداد بازدیدکنندگان از باغ پرندگان در سال گذشته 500 هزار نفر بوده است و 

مردم  توجه  مورد  ناژوان  این که  به  توجه  با 
برای  است،  گردشگران  و  اصفهان 

تامین روشنایی آن مذاکراتی 
برق  شرکت  با 

داشتیم.

ح ساماندهی ناژوان شهرداری اصفهان:   مدیر طر
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