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،با  فجر  دهه  اهلل  ایام  از  روز  دهمین  با  همزمان   
بهره  شهربابک،معاون  نماینده  و  فرماندار  حضور 
امور  ،مدیر  کرمان  استان  آبفا  شرکت  برداری 
چاه  محلی،  مسئولین  از  جمعی  و  شهربابک  آبفا 
شد. برداری  بهره  مدار  وارد  شهربابک   6 www.daneshpayam.ir3 شماره 

مردم گزارش تخلفات انتخاباتی را اطالع 
رسانی کنند

رئیس ستاد انتخابات استان هرمزگان با اشاره به اینکه برای رای گیری در مناطق سخت گذر و دور دست 
نیز از بالگرد و ماشین های کمک دار استفاده می شود، اضافه کرد: ۹۵ درصد مشکل آنتن دهی مخابراتی در 
استان رفع شده است. به گزارش جام جم هرمزگان سعید ناجی ، با بیان اینکه یک میلیون و ۱۷۴ هزار و 
۱۶۴ نفر واجد شرایط رای در هرمزگان هستند، افزود: تعداد آقایان واجد شرایط رای دادن ۵۹۴ هزار و ۱۷۲ 

نفر و خانم ها  ۵۷۹ هزار و ۹۹۲ نفر است. 
وی با اشاره به اینکه از این شمار ۷۲ هزار و ۴۰۲ نفر نیز رای اولی هستند، تصریح کرد: در کل استان هزار 

و ۳۱۸ صندوق و شعبه رای درنظر گرفته شده که ۷۸۵ شعبه...

 اصفهان میزبان 
3 رویداد نمایشگاهی 

همزمان می شود
3

7

رونمایی از پوستر اولین 
جشنواره بین المللی 
نمایش عروسکی یزد 

توزیع نیروی برق جنوب 
کرمان، پیشرو در  صیانت از 

حقوق شهروندی 
7 1

محصوالت صنعتی به 
سبد تولیدات ذوب آهن 

2اصفهان اضافه شد

5

هار استانی
چ

آمار تولید و فروش ۱۰ ماهه زیرمجموعه »فوالد« و پروژه های در دست اقدام

با حضور جمعی از مسئوالن،
ــاختمان  ــداث س ــگ اح کلن
اداری آبفــای امیــن شــهر بــه 

ــد  ــن زده ش زمی
 

ساختمان اداری امین شـــهر انار همزمان 
با ایام اهلل دهـــه فجر با حضـــور معاونت 
اقتصادی اســـتانداری کرمـــان، فرماندار 
انار ،مدیرعامل شـــرکت آبفا شهرســـتان 
رفســـنجان و جمعی از مســـئولین انار و 
امیـــن شـــهر کلنـــگ زنـــی شـــد.

حســـین چرخ انداز رئیس هیئـــت مدیره 
و مدیرعامـــل شـــرکت آبفا شهرســـتان 
رفســـنجان در مراســـم کلنگ زنی این 
پـــروژه گفت: زمیـــن ســـاختمان اداری 
آبفا به مســـاحت 2500 مترمربع توســـط 
خیـــر محترم آقـــای احمدی اهدا شـــده 
و با اعتبـــار 500 میلیون تومـــان از محل 

اعتبارات داخلی ســـاخته می شـــود.
رئیـــس هیئـــت مدیـــره و مدیرعامل 
شرکت آبفا شهرستان رفســـنجان  افزود: 
پیش بینی می شـــود شـــهریور ســـال 
آینـــده این ســـاختمان به بهـــره برداری 

. سد بر

توزیــع نیــروی بــرق جنــوب 
کرمــان، پیشــرو در  صیانــت از 

حقــوق شــهروندی 

معاون سیاسی، امنیتی، اجتماعی و جانشین رئیس 
ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق 
شهروندی با ارسال لوح تقدیر از مدیرعامل شرکت 
توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان در خصوص 
حفظ فضایل اخالقی و ارزش های اسالمی و ارتقاء 

فرهنگ عفاف و حجاب ، تقدیر و تشکر کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آمده است:بی 
شک توسعه، پیشرفت ایران اسالمی، مرهون 
تالش بی دریغ انسان های خدوم و دلسوزی 
است که تعالی کشور را سرلوحه کار خود قرارداده  
و خدمتگزاری را افتخاری بزرگ برای خویش 
می دانند.از آنجا که اقدامات ارزشمند جنابعالی در 
اجرای دستورالعمل های ستاد صیانت از حریم 
امنیت عمومی و حقوق شهروردان و کسب رتبه 
برتر در ارزیابی عملکرد سال 1397، تاثیر مهمی در 
تقویت و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و صیانت 
از حقوق شهروندی داشته و افزایش رضایتمندی 
مردم و مسئولین را فراهم نموده است، بدینوسیله 
از تالش شما و همکاران محترمتان در ستاد صیانت 
آن شرکت قدردانی نموده، توفیقات روزافزون را از 

خداوند متعال مسئلت داریم.

خبر

همزمــان بــا چهلمیــن روز شــهادت ســردار ســپهبد شــهید حــاج قاســم 
ســلیمانی، چهارشــنبه رضــوی شــهر کرمــان بــا طنیــن عطــر کالم الهی 
بــه یــاد ایــن شــهید بزرگــوار برگــزار شــد. بــا حضــور قاریــان، حافظــان 
و خادمیــاران نوجــوان رضــوی دبیرســتان امــام رضــا)ع( مشــهد مقــدس 
ــم در  ــرآن کری ــا ق ــس ب ــل ان ــان محف ــهر کرم ــما ش ــتان س و دبیرس
ــزار شــهدا شــهر کرمــان و در جــوار مــزار مطهــر ایــن شــهید  محــل گل

ــرآن از  ــی ق ــن الملل ــظ بی ــن مراســم دو حاف ــام برگــزار شــد.در ای واالمق
شــهر کرمــان و قاریــان و تالیــان قــرآن کریــم از شــهر کرمــان و مشــهد 
بــه تــالوت آیاتــی چنــد از کالم اهلل مجیــد پرداختند.گفتنــی اســت، کــه 
ــت  ــه هم ــر  ب ــه فج ــا ده ــان ب ــز همزم ــوت نی ــور البی ــی ن ــرح قرآن ط
ــه  ــت ب ــرار اس ــده و ق ــاز ش ــان آغ ــوی کرم ــوان رض ــاران نوج خادمی

ــزار شــود. ــان برگ ــازل و مســاجد شــهر کرم صــورت هفتگــی در من

اسـالمی  ارشـاد  و  فرهنـگ  مدیـرکل   
اسـتان کرمـان گفـت: رسـانه ها و اصحـاب 
مطبوعـات شـخصیت حقیقـی و حقوقـی و 
جایگاه مرجـع در جامعـه دارند و در سـالمت 
انتخابـات نقـش تاثیرگـذاری ایفـا می کنند. 
محمـد رضـا علیـزاده در نشسـت اصحـاب 
رسـانه پیرامـون انتخابـات مجلـس شـورای 
اسـالمی افـزود: همچنیـن رسـانه ها بـا 
انعکاس مسـائل و مشـکالت مختلف جامعه 
در حضـور حداکثـری مـردم نقـش آفرینـی 

. می کننـد
وی بـا اشـاره بـه لـزوم مشـارکت 
حداکثـری در انتخابات 

تصریـح کـرد: حضـور حداکثـری و جـدی 
مـردم در رای گیـری فرآینـدی اسـت کـه 
محسـوب  آن  مهـم  ارکان  ز  ا رسـانه ها 

. ند می شـو
کارشـناس فرهنگـی اداره کل اطالعـات 
اسـتان کرمـان در ایـن نشسـت گفـت: 
سیاسـت کالن ایـن وزارت خانـه سـالمت، 
امنیـت و مشـارکت در تشـکیل مجلـس 
کارآمـد در تـراز اسـالمی در انتخابات اسـت.

شـکیبا افـزود: پشـتوانه مردمی نظـام امنیتی 
تریـن  عممـده  و  اسـت  نه  پشـتوا تریـن 
مطالبـات در بحـث کارآمدی مجلـس مطرح 
می شـود.وی تصریـح کـرد: پس از شـهادت 
سـردار سـلیمانی، راهبـرد قوی شـدن اسـت 
و اگـر مجلـس قـوی باشـد، ملـت هـم قوی 
اداره  فرهنگـی  شد.کارشـناس  خواهـد 
اطالعـات کرمان تاکیـد کرد: بعد از شـهادت 

شـهدای جبهـه  مقاومـت امیـدواری در دل 
ملت هـای مسـتضعف منطقـه بوجـود آمـده 
اسـت کـه نبایـد نـا امیـد شـوند و مجلـس 
قـوی در امور بیـن الملـل می توانـد تاثیرگذار 

باشـد.
وی بـا اشـاره بـه وقـوع اتفاقـات تلـخ در 
اظهـار  کشـور  در   9۸ و   9۶ سـال های 
داشـت: بایـد سـعی کنیـم ایـن انتخابـات با 
کارآمدتریـن نامزدهـا برگـزار شـود تـا دیگر 

تفاقاتـی نباشـیم. شـاهد چنیـن ا
شـکیبا تصریـح کـرد: بایـد کسـی انتخـاب 
شـود که حـرف درد مـردم را بزند و رسـانه ها 
بایـد ایـن موضـوع را بـرای مـردم روشـن 
کننـد.در ایـن نشسـت جمعـی از اصحـاب 
رسـانه و مدیـران مسـئول نشـریات بـه بیان 
نظـرات و دغدغه هـای دربـاره انتخابات دوره 
یازدهم مجلـس شـورای اسـالمی پرداختند.

مدیرکل ارشاد کرمان:
 رسانه ها نقش تاثیر گذاری در سالمت انتخابات دارند

خبر

برگزاری کرسی تالوت نوجوانان رضوی
 در جوار مزار شهید سلیمانی

5 پارک در مناطق مختلف شهر
 بازپیرایی می شود

معاون شهرسازی ومعماری شهرداری یزد:

روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران
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www.jamejamdaily.irراه اندازی اولین تابلوی اطالع رسانی هوشمند اتوبوس یاب در یزد
رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد از نصب و 
راه اندازی اولین تابلوی اطالع رسانی هوشمند اعالم مسیر سامانه 

اتوبوس یاب در پایانه دولت آباد شهر یزد خبر داد.
»محمدرضا شفیعی« در این باره گفت: با همکاری سازمان فاوا و 
سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد، اولین تابلو هوشمند 

اعالم مسیر سامانه اتوبوس یاب یزد در پایانه دولت آباد)سه راه 
شحنه( شهر یزد نصب و راه اندازی شد.وی افزود: این تابلو های 
هوشمند اطالع رسانی با قابلیت نمایش فاصله تقریبی رسیدن 
اتوبوس، در پایانه ها و برخی ایستگاه های مهم سطح شهر جهت 
اطالع شهروندان نصب می شود که اولین نمایشگر به عنوان 

پایلوت در پایانه دولت آباد نصب شده و در فاز اول این طرح، مسیر سه 
راه شحنه تا میدان اطلسی پوشش داده می شود.به گزارش روابط 
عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد، شفیعی در 
پایان اعالم کرد: این سامانه تا اواخر بهمن  افتتاح و اپلیکیشن آن از 

اواسط هفته جاری در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت.  2
خبر

پوســـتر اولیـــن جشـــنواره بین المللـــی نمایـــش عروســـکی 
ــه  ــتانی و »مرضیـ ــئوالن اسـ ــور مسـ ــا حضـ ــزد بـ ــتان یـ اسـ
ـــزد  ـــر ی ـــل مه ـــنواره در هت ـــن جش ـــزاری ای ـــئول برگ ـــد« مس برومن

رونمایـــی شـــد.
اولیـــن جشـــنواره بین المللـــی نمایـــش عروســـکی اســـتان یـــزد 
از جملـــه طرح هـــای فاخـــر فرهنگـــی مصـــوب شـــورای شـــهر 
ـــه  ـــن  ب ـــم بهم ـــا دوازده ـــم ت ـــه از نه ـــت ک ـــزد اس ـــهرداری ی و ش

ـــد. ـــزار ش ـــی برگ ـــراث جهان ـــهر می ـــن ش ـــی ای میزبان
ــکی  ــش عروسـ ــی نمایـ ــنواره بین المللـ ــزد: جشـ ــهردار یـ * شـ

مصوبـــه شـــورای شـــهر داشـــت
ــورد  ــادات در مـ ــی انتقـ ــه برخـ ــاره بـ ــا اشـ ــزد بـ ــهردار یـ شـ
برگـــزاری اولیـــن جشـــنواره بین المللـــی نمایـــش عروســـکی در 
ـــای  ـــه طرح ه ـــنواره از جمل ـــن جش ـــرد: ای ـــار ک ـــتان، اظه ـــن اس ای

فاخـــر فرهنگـــی مصـــوب شـــورای شـــهر یـــزد اســـت.
ــم  ــزی« در مراسـ ــن عزیـ ــال الدیـ ــنا »جمـ ــزارش ایسـ ــه گـ بـ
رونمایـــی از پوســـتر اولیـــن جشـــنواره بیـــن  المللـــی نمایـــش 
ـــور  ـــا حض ـــه ب ـــزد ک ـــر ی ـــل مه ـــزد در هت ـــتان ی ـــکی اس عروس
ــهر  ــالمی شـ ــورای اسـ ــای شـ ــئوالن و اعضـ ــی از مسـ جمعـ
یـــزد برگـــزار شـــد، یکـــی از رســـالت های شـــهرداری ها را 
ــهروندان از  ــی شـ ــت زندگـ ــاط و کیفیـ ــادی و نشـ افزایـــش شـ

طریـــق برگـــزاری فســـتیوال ها، جشـــنواره ها و برنامه هـــای 
ـــنواره  ـــن جش ـــه ای ـــرد ک ـــدواری ک ـــراز امی ـــد و اب ـــی خوان فرهنگ
بتوانـــد در راســـتای اهـــداف برگـــزاری آن بـــه خوبـــی عمـــل 
ـــزاری  ـــورد برگ ـــادات در م ـــی انتق ـــه برخ ـــاره ب ـــا اش ـــد. وی ب کن
ـــز  ـــی نی ـــای فرهنگ ـــرای برنامه ه ـــرد: اج ـــار ک ـــنواره اظه ـــن جش ای
جـــزو برنامه هـــای تعریـــف و تصویـــب شـــده شـــورای شـــهر و 
ـــی  ـــن  الملل ـــنواره بی ـــت و جش ـــهر اس ـــرای ش ـــزد ب ـــهرداری ی ش
ـــی  ـــر فرهنگ ـــای فاخ ـــه طرح ه ـــم از جمل ـــکی ه ـــش عروس نمای
ــه  ــالش مجموعـ ــت.عزیزی از تـ ــهر اسـ ــورای شـ ــوب شـ مصـ
ــادات  ــه انتقـ ــام بـ ــرای اهتمـ ــهر بـ ــورای شـ ــهرداری و شـ شـ
مطـــرح شـــده و عمـــل بـــه آنهـــا خبـــر داد و گفـــت: البتـــه در 
ـــورد  ـــا م ـــوان راهگش ـــه عن ـــز ب ـــادات نی ـــی از انتق ـــه برخ ـــن رابط ای
ـــه  ـــر توج ـــد ب ـــا تاکی ـــزد ب ـــهردار ی ـــه است.ش ـــرار گرفت ـــه ق توج
ـــام  ـــن تم ـــترک در بی ـــان مش ـــوان زب ـــه عن ـــر ب ـــه هن ـــهرداری ب ش
قومیت هـــا و نژاد هـــا، بـــه ســـفر اخیـــر مســـئوالن شـــهر بـــه 
کشـــور گرجســـتان و انعقـــاد تفاهم نامـــه خواهرخواندگـــی بیـــن 
شـــهرهای یـــزد و پوتـــی اشـــاره کـــرد و گفـــت: نزدیک تریـــن 
ــا  ــدار بـ ــه دیـ ــوط بـ ــفر مربـ ــن سـ ــئوالن در ایـ ــاط مسـ ارتبـ
ــود  ــن بـ ــالت فیمابیـ ــهر و تعامـ ــن شـ ــری ایـ ــای هنـ گروه هـ
ـــور  ـــه کش ـــرایطی ک ـــر در ش ـــترک هن ـــان مش ـــر زب ـــه نظ ـــذا ب ل

بـــا مضایـــق متعـــدد مواجـــه اســـت می توانـــد حضورمـــان را در 
ــات  ــد و ارتباطـ ــت کنـ ــی تقویـ ــف بین المللـ ــای مختلـ عرصه هـ

کشـــورمان بـــا ســـایر کشـــورها را قوی تـــر کنـــد.
* رئیـــس شـــورای شـــهر یـــزد: ضـــرورت توجـــه بـــه بحـــث 

هـــای نشـــاط اجتماعـــی
ـــز  ـــزد نی ـــهر ی ـــالمی ش ـــورای اس ـــس ش ـــفید« رئی ـــی س »غالمعل
در ایـــن مراســـم یکـــی از موضوعـــات مهـــم مطـــرح شـــده در 
ابتـــدای فعالیـــت پنجمیـــن دوره شـــورای اســـالمی شـــهر یـــزد 
را توجـــه بـــه بحث هـــای معنـــوی، ارتقـــای اخالقـــی جامعـــه و 
ـــول  ـــف معم ـــایر وظای ـــار س ـــهروندان در کن ـــی ش ـــاط اجتماع نش
ـــوع  ـــن ن ـــفانه ای ـــه متاس ـــت: البت ـــرد و گف ـــر ک ـــهر ذک ـــورای ش ش
ـــود  ـــنا ب ـــع و ناآش ـــی بدی ـــزد اندک ـــن در ی ـــل از ای ـــا قب ـــر ت تفک
چـــرا کـــه برخـــی تصـــور می کردنـــد اگـــر شـــورای شـــهر در 
چنیـــن اقداماتـــی ورود کنـــد، از ســـایر وظایـــف معمـــول خـــود 

ـــت. ـــده اس دور ش
ـــا  ـــهر تنه ـــاز ش ـــه نی ـــیم ک ـــته باش ـــه داش ـــد توج ـــه داد: بای وی ادام
ـــن  ـــد در ای ـــت و هرچن ـــر نیس ـــفالت معاب ـــل و آس ـــاخت پ ـــه س ب
حوزه هـــا نیـــز شـــاید عقـــب باشـــیم ولـــی قطعـــًا بـــه لحـــاظ 
روح شـــهر بســـیار عقب تـــر هســـتیم و نبایـــد فرزندانمـــان را از 
ـــی  ـــن اقدامات ـــب چنی ـــه عواق ـــرا ک ـــم چ ـــی دور کنی ـــاط اجتماع نش

ــود.  ــد بـ ــزی خواهـ ــد دین گریـ ــیب هایی ماننـ آسـ
ـــا در  ـــتگاه ه ـــه دس ـــکاری هم ـــرورت هم ـــد: ض ـــه برومن * مرضی

ـــنواره ـــزاری جش برگ
ــئول  ــوری و مسـ ــته کشـ ــد برجسـ ــد« هنرمنـ ــه برومنـ »مرضیـ
برگـــزاری ایـــن جشـــنواره نیـــز بـــا بیـــان ایـــن کـــه نشســـت 
ـــول  ـــی موک ـــات آت ـــس از انتخاب ـــای پ ـــنواره در روزه ـــری جش خب
شـــده اســـت، برگـــزاری ایـــن جشـــنواره را نیازمنـــد همـــکاری 
و تعامـــل همـــه دســـتگاه های مرتبـــط خوانـــد و گفـــت: اگـــر 
ــه  ــن برنامـ ــزاری ایـ ــه در برگـ ــی مربوطـ ــتگاه های فرهنگـ دسـ
ــالل و  ــار اختـ ــنواره دچـ ــش از جشـ ــک بخـ ــد، یـ ــور کننـ قصـ
مشـــکل خواهـــد شـــد. وی گفـــت: از هـــر نهـــادی کـــه در راه 
ـــتفاده  ـــًا اس ـــد، قطع ـــنواره بکن ـــه جش ـــی ب ـــد کمک ـــگ بتوان فرهن
ـــود. ـــم ب ـــنواره خواهی ـــش از جش ـــتار حمایت ـــرد و خواس ـــم ک خواهی

ـــی  ـــنواره بین الملل ـــن جش ـــتر اولی ـــز پوس ـــم نی ـــن مراس ـــان ای در پای
نمایـــش عروســـکی اســـتان یـــزد کـــه قـــرار اســـت نهـــم تـــا 
ـــد،  ـــزار ش ـــزد برگ ـــی ی ـــراث جهان ـــهر می ـــفند در ش ـــم اس دوازده
بـــه مناســـبت والدت حضـــرت زهـــرا)س( و روز زن بـــا حضـــور 

بانـــوان شـــرکت کننده در ایـــن برنامـــه  رونمایـــی شـــد.

رونمایی از پوستر اولین جشنواره بین المللی نمایش عروسکی یزد  رئیس ستاد انتخابات استان یزد:
۷22 هـزار و ۵۵۷ نفـر واجد 

انتخابات در  شـرکت  شرایط 

و  استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
رئیس ستاد انتخابات استان گفت: برای شرکت 
شورای  مجلس  انتخابات  دوره  یازدهمین  در 
اسالمی ۷۲۲  هزار و ۵۵۷ نفر در استان یزد واجد 
شرایط هستند که از این تعداد ۳۷۰ هزار و ۴۸۹ 
نفر را مردان و ۳۵۲ هزار و ۶۸ نفر را زنان شامل 

می شوند.
استانداری  روابط عمومی  اداره کل  به گزارش   
یزد، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار 
گفت وگوی  در  استان  انتخابات  ستاد  رئیس  و 
انتخابات  در  واجدین شرایط شرکت  اختصاصی 
یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی در استان 
را ۷۲۲ هزار و ۵۵۷ نفر اعالم و خاطرنشان کرد: 
و  مردان  نفر  را  و ۴۸۹  هزار  تعداد ۳۷۰  این  از 
می دهند. تشکیل  زنان  را  نفر   ۶۸ و  هزار   ۳۵۲

در  شرایط  واجدین  آمار  داد:  ادامه  ترحمی 
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی 
به تفکیک شهرستان ها ی استان در شهرستان 
۶۱  هزار  اردکان  ۶۵۵  نفر،  و  هزار   ۳۴ ابرکوه 
با فق  نفر،  و ۱۳۳  هزار  اشکذر ۲۱  نفر،  و ۴۴۵ 
۳۰ هزار و ۸۲۷ نفر، بهاباد  ۱۰ هزار و ۹۷۷ نفر، 
شهرستان تفت ۳۰ هزار و ۶۸ نفر، خاتم ۲۳ هزار 
و ۵۸۷ نفر، مهریز ۳۳ هزار و ۱۴۹ نفر،  میبد ۶۱ 
هزار و ۶۶۲ نفر و شهرستان یزد ۴۱۵ هزار و ۵۵ 
نفر می باشد.رئیس ستاد انتخابات استان در پایان 
سخنان خود خاطرنشان کرد: آمار رای اولی های 
استان یزد ۳۹  هزار و ۹۱۶ نفر می باشد که از 
این تعداد ۲۰ هزار و ۴۱۹ نفر دختر و ۱۹ هزار 
یازدهمین  هستند.انتخابات  پسر  نفر   ۴۹۷ و 

دوره مجلس دوم اسفند برگزار می شود.

میلیـون  یـک  سـاالنه  تامیـن 
مترمکعـب آب بـرای صنایع یزد

بیان  با  یزد  منطقه ای  آب  شرکت  عامل  مدیر 
متوسط ساالنه  به طور  مذکور  این که شرکت 
بخش  برای  را  آب  مترمکعب  میلیون  یک 
صنعت تامین می کند، گفت: سریع ترین منبعی 
که می تواند در تامین آب صنایع یزد موثر باشد، 
استفاده از آب حاصل از تصفیه پساب فاضالب 

است.
و  شصت  در  زاده«  جوادیان  »محمدمهدی 
دانشگاه  آب  تفکر  کانون  نشست  پنجمین 
میزبانی  به  و  کانون  اعضای  با حضور  که  یزد 
اظهار  شد،  برگزار  یزد  ای  منطقه  آب  شرکت 
در خصوص  ما  اهداف  مهمترین  از  یکی  کرد: 
بخش  آب  تامین  عمان،  دریای  از  آب  انتقال 
صنعت است.وی با بیان این که در حال حاضر 
بیشترین سهم اشتغال و ارزش افزوده استان در 
بخش صنعت است، گفت: این درحالی است که 
بخش کشاورزی با بیشترین درصد مصرف آب، 
کمترین اشتغال و ارزش افزوده وجود دارد که با 
توجه به کمبود منابع آب در استان و از طرف 
الزم  کشاورزی  بخش  در  تولید  اهمیت  دیگر 
است تمهیدات الزم به منظور ارتقای بهره وری 
با همکاری  البته  اتخاذ شود که  این بخش  در 
بخش کشاورزی استان این سازوکارها در سند 
سازگاری با کم آبی استان در نظر گرفته شده 
با  یزد  منطقه ای  آب  شرکت  عامل  است.مدیر 
اشاره به این که شرکت مذکور به طور متوسط 
ساالنه یک میلیون مترمکعب آب را برای بخش 
صنعت تامین کرده است، افزود: در حال حاضر 
آب مورد نیاز صنعت از آب های زیرزمینی تامین 
می شود و در زمینه تخصیص آب صنایع بزرگ با 

مشکل مواجه هستیم.

خبر

مبارک فجر  تبریک دهه  با  مرادی زاده  روح ا… 
انقالب  پیروزی  سالروز  چهلمین  گرامیداشت  و 
نگاه  کرد:  اظهار  کشورمان  اسالمی  شکوهمند 
به  مدیریتی  دوره  این  در  بندرعباس  شهرداری 
موضوعات فرهنگی و اجتماعی تاکید ویژه ای دارد 
که در همین زمینه، ساخت زمین های ورزشی در 

محالت مختلف شهر مدنظر قرار دارد.
منطقه سه  عمومی شهرداری  روابط  گزارش  به 
از  اینکه  به  اشاره  با  زاده   ،مرادی  بندرعباس 
حدود دو سال قبل نیز با نگاهی متفاوت، ساخت 
شهرداری  کار  دستور  در  ورزشی  سالن های 
بندرعباس قرار دارد، افزود: نخستین سالن ورزشی 
مورد  جاری  سال  دولت  هفته  در  منطقه  این 

بهره برداری رسید که اکنون نیز شاهد بهره برداری 
دومین سالن ورزشی به صورت مشارکتی هستیم.

مشارکت  از  بندرعباس  سه  منطقه  شهردار 
مجموعه سپاه و بسیج استان هرمزگان در ساخت 
این سالن ورزشی خبر داد و خاطرنشان کرد: این 
مورد  زمین  گذاشتن  اختیار  در  با  ورزشی  سالن 
مشارکت  با  بندرعباس،  شهرداری  سوی  از  نیاز 
استان  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  مجموعه 

آماده بهره برداری شده است.
مجموعه  این  اینکه  به  اشاره  با  مرادی زاده 
ورزشی در دو بخش سالن و زمین ورزشی آماده 
مربع  متر   ۴۰۵ آن  سالن  که  شده  بهره برداری 
از  بخش  این  کرد:  خاطرنشان  دارد،  مساحت 

و خصوصا  ورزشی های سبک  مناسب  مجموعه 
رشته های ورزشی مناسب استفاده بانوان است.

وی با اظهار اینکه سرویس بهداشتی و رختکن نیز 
در این مجموعه ساخته شده است، گفت: ۱۱۰۰ 
متر مربع محوطه سازی، زمین والیبال و بسکتبال 

از دیگر بخش های این مجموعه ورزشی است.
کل  ریالی  ارزش  نیز  انتها  در  مسئول  مقام  این 
زمین مجموعه ورزشی را بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال 

عنوان کرد.
اضافه می شود، این پروژه تنها یکی از پروژه های 
قابل بهره برداری شهرداری بندرعباس در چهلمین 
سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی ایران 

است.

بهره برداری از دومین سالن ورزشی
 شهرداری منطقه 3 بندرعباس
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روز  دهمیـــن  بـــا  همزمـــان   
از ایـــام اهلل دهـــه فجـــر ،بـــا 
نماینـــده  و  فرمانـــدار  حضـــور 
شـــهربابک،معاون بهـــره بـــرداری 
ــان  ــتان کرمـ ــا اسـ ــرکت آبفـ شـ

ــهربابک  ــا شـ ــور آبفـ ــر امـ ،مدیـ
ــی،  ــئولین محلـ ــی از مسـ و جمعـ
ــهربابک وارد  ــماره ۶ شـ ــاه شـ چـ
 مـــدار بهـــره بـــرداری شـــد.

ــور  ــر امـ ــی مدیـ ــی ابراهیمـ علـ

ــهربابک در  ــتان شـ ــا شهرسـ آبفـ
ـــماره ۶  ـــاه ش ـــه گفت:چ ـــن زمین ای
ـــر  ـــغ ب ـــاری بال ـــا اعتب ـــهربابک ب ش
ـــامل: ۱۲۰۰  ـــال ش ـــارد ری ۱۲ میلی
متـــر خـــط انتقـــال بـــرق و ۵۰۰ 

ـــال  ـــط انتق ـــذاری خ ـــه گ ـــر لول مت
بـــه بهـــره بـــرداری رســـیده 

اســـت.
وی دبـــی ایـــن چـــاه را ۲۵ لیتـــر 

ـــرد. ـــوان ک ـــه عن ـــر ثانی ب

www.jamejamdaily.ir چاه جدید شهربابک وارد مدار بهره برداری شد 

3
خبر

رویـداد   3 میزبـان  اصفهـان 
نمایشـگاهی همزمان می شـود

با برپایی سه رویداد نمایشگاهی همزمان، اصفهان 
طی روزهای پایان بهمن و روزهای ابتدای اسفند، 

میزبان سه نمایشگاه خواهد شد.
نمایشگاه های  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
نمایشگاه  »شانزدهمین  اصفهان،  استان  بین المللی 
تخصصی  نمایشگاه  »دهمین  غذایی«،  صنایع 
ایمنی،  صنایع  نجات،  و  امداد  بحران،  مدیریت 
سیستم های حفاظتی و HSE« و »دومین نمایشگاه 
نمایشگاهی  سه  ازدواج«  تسهیالت  و  تشریفات 
برگزاری  محل  در  همزمان  صورت  به  که  هستند 
نمایشگاه های بین المللی استان واقع در پل شهرستان 
برپا می شوند. بر این اساس، شانزدهمین نمایشگاه 
بسته بندی،  فرآوری،  محوریت  با  غذایی  صنایع 
محصوالت و خدمات وابسته در اصفهان برپا می شود.

این نمایشگاه که از ۲۹ بهمن  تا دوم اسفند و به مدت 
چهار روز ادامه خواهد داشت، در چهار هزار مترمربع 
فضای نمایشگاهی برپا می شود و میزبان ۷۲ شرکت 

از استان های مختلف کشور خواهد بود.
در این نمایشگاه، شرکت های مختلفی از استان های 
تهران، خراسان رضوی، خراسان جنوبی،  اصفهان، 
مرکزی، یزد، فارس، زنجان و چهارمحال و بختیاری 
توانمندی ها،  پتانسیل ها،  ارائه  به  و  دارند  حضور 

محصوالت و خدمات خود می پردازند.
شامل  غذایی  صنایع  مختلف  حوزه های  فعاالن 
غذایی،  مواد  بسته بندی  ماشین آالت  تولیدکنندگان 
تولیدکنندگان مواد غذایی و نوشیدنی ها، سیستم ها و 
شبکه های پخش و توزیع مواد غذایی و تولیدکنندگان 
و فعاالن محصوالت ارگانیک، فرآورده های طبیعی و 
در  غذایی  صنایع  حوزه  با  مرتبط  استارتاپ های 
شانزدهمین نمایشگاه صنایع غذایی اصفهان حضور 
خواهند داشت. افزایش حضور بخش تولیدکنندگان 
گذشته  دوره های  نسبت  به  نهایی  محصوالت 
استان های  مشارکت کنندگان  حضور  افزایش  و 
مختلف کشور  دوره های گذشته از جمله ویژگی های 

نمایشگاه صنایع غذایی امسال به شمار می رود.
مدیریت  تخصصی  نمایشگاه  دهمین  همچنین 
سیستم های  ایمنی،  نجات، صنایع  و  امداد  بحران، 
حفاظتی و HSE که از ۲۸ بهمن  تا یکم اسفندماه 
برپا خواهد بود، دو هزار مترمربع وسعت دارد و ۱۵ 

شرکت در آن حضور خواهند داشت.

ذوب آهن اصفهان اسطوره صنایع 
کشور است

معاون اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
و جمعی از صاحبنظران حوزه اقتصاد کشور ضمن 
حضور در ذوب آهن اصفهان و بازدید از خط تولید و 
پروژه های توسعه این شرکت با مسئولین ذوب آهن 

دیدار و گفتگو کردند.
حجت اله میرزایی در این دیدار، ذوب آهن اصفهان 
را نماد صنعت کشور و اسطوره صنایع ایران دانست 
و گفت: گستره تاثیرات سازنده ذوب آهن در چند 
و  زایی  اشتغال  است.  قابل مشاهده  استان کشور 
آموزش متخصصان و مدیرانی که در راه اندازی و 
توسعه دیگر صنایع حضور یافتند از دیگر تاثیرات 

این شرکت است.
خصوصی  نادرست  و  ناقص  اجرای   : افزود  وی 
سازی باعث ایجاد مشکالتی برای ذوب آهن شد 
که مهمترین آن عدم تامین مواد اولیه بویژه سنگ 
آهن می باشد.مدیر عامل ذوب آهن اصفهان در این 
دیدار گفت : ذوب آهن تنها تولید کننده فوالد ایران 
به روش کوره بلند است که روش رایج تولید فوالد 
برخوردار  انرژی  یارانه  از  دلیل  به همین  دنیاست 
نیست . منصور یزدی زاده افزود: این مجتمع عظیم 
فوالد  بهترین  و  باالترین  آهن،  از سنگ  صنعتی 

کربنی دنیا یعنی ریل را تولید می کند.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان گفت : این شرکت 
عالوه بر تولید محصوالت جدید مانند ریل، تیرآهن 
بال پهن، تسمه  فوالدی و ... موفق به بومی سازی 
 . است  شده  خود  تجهیزات  و  قطعات  درصد   ۸۵
عالوه بر آن ذوب آهن فرایندهای تولید فوالد را 
نیز بومی سازی نموده و امروز قادر به ساخت کوره 
گری  ریخته  ایستگاه  و  سازی  کک  باتری  بلند، 
است .وی اظهار داشت : ذوب آهن بتدریج شرایط 
مطلوبی پیدا کرده است و آماده اوج گیری می باشد 
اما با مشکالتی مواجه است که از بیرون سازمان 
خام  همچون  مشکالتی   . است  شده  تحمیل 
صنعت  مناسب  توسعه  عدم  آهن،  سنگ  فروشی 
صنعت  در  دستوری  گذاری  قیمت  نقل،  و  حمل 
فوالد، عدم برخورداری از یارانه انرژی در مقایسه با 
سایر فوالدسازان کشور که امیدوارم، از پیشنهادات 
و نظرات ارزشمند صاحبنظران گرانقدری که امروز 
با دستاوردها و مشکالت این شرکت آشنا شدند، 

برای بهبود شرایط این شرکت بهره مند شویم .

خبر

به  را  تاریخ دو شهر  پیوندهایی عمیق که  با  ایران و جهان  مایه فخر 
هم گره زده است؛ اصفهان و تبریز، دو خواهرخوانده، دو کالنشهر که 
یکی را نیمه جهانش خوانند و دیگری را شهر اولین ها؛ و این نام چقدر 
بامسماتر می شود وقتی شمارش معکوس میزبانی تبریزی ها از نخستین 

برنامه شب های فرهنگی اصفهان از حاال آغاز شده است.
بزم هنر و فرهنگ؛ گردهمایی نور و رنگ، موسیقی و نمایش، ادبیات و 
سینما، صنایع دستی و هنرهای تجسمی، به افتخار اصفهان و به میزبانی 
مهمان نوازانه تبریزی ها که قرار است گرما را به رگ شب های سرد و 

برفی زمستان تبریز بریزد.
اقامه  چشم انداز  با  اصفهان  فرهنگی  شب های  برنامه  نخستین 
از ساعت  توسعه صنایع خالق و گردشگری  اساس  بر  گفت وگومندی 
۱۵ تا ۲۱ روز پنجشنبه ۲۴ بهمن به همت معاونت فرهنگی شهرداری 

اصفهان در پردیس سینمایی قدس تبریز برگزار می شود.
* قصه گو، داستان می گوید

نقال  می شناسند.  خوب  اصفهانی ها  را  خوشحال پور  غالمرضا  مرشد 
دستی اش  چوب  با  انگار  که  موهایش  سپیدی  به  لباسی  با  مونقره ای 
شاهنامه.  داستان های  وسط  می بردمان  و  می خواند  ورد  می کند،  جادو 
بازیگری  از سال ۱۳۵۵  نقال داشته  پدربزرگی  پدر و  خوشحال پور که 
تئاتر را پیشه می کند و تا سال ۱۳۶۵ ادامه می دهد. استاد در سی سالگی 
نقالی را آغاز می کند و مردم اصفهان تا امروز پای بیش از ۳ هزار اجرای 
او نشسته اند. مهمانان بزم اصفهان در تبریز نیز در آغازین دقایق برنامه 
شب اصفهان گوش به نوای پرده خوانی مرشد خوشحال پور می سپارند.

* آوای اصفهان در گوش تبریز
است  ممکن  مگر  موسیقی؟  بدون  فرهنگی  گردهمایی  می شود  مگر 

تاج  از  دیار  این  نامی  نوازندگان  و  خوانندگان  نام  و  بیاید  اصفهان  نام 
نیاید؟  میان  به  اصفهانی  محمد  و  سراج  تا  گرفته  شهناز  و  کسایی  و 
اصفهانی ها برای این شب فرهنگی شش قطعه موسیقی تدارک دیده اند 
تا چشمان مان را ببندیم و با بال موسیقی از تبریز یک راست به اصفهان 

برویم.
سپس نوبتی هم که باشد نوبت شهردار اصفهان و تبریز است تا قدرت اله 
نوروزی و ایرج شهین  باهر بیایند و بگویند از پیوندهای فرهنگ شهرهای 

خود. 
* ُکالغ ها به تبریز رسیدند

فرشچیان  استاد  مجموعه  در  کالغ ها  نمایش  تماشای  به  که  روزی 
اصفهان رفتم فکرش را هم نمی کردم تئاتری بتواند همان قدر که مرا 
کارگردان  و  نویسندگی  اثری حاصل  ببرد.  فرو  فکر هم  به  می خنداند 
بهاره  و  طباطبایی زواره  قادر  ترابی،  محمد  هنرنمایی  و  سعید محسنی 
آقاداوود که لهجه شیرین اصفهانی بازیگرانش مهم ترین وجه تمایزش 
با آثار مشابه شده. شخصیت هایی آشنا که زیست شان در اصفهان برای 
خرافه  به  تنه  که  قدیمی  باوری  می خواهد  و  است  باورپذیر  تماشاگر 
تولیدات  از  که  بکشد. کالغ ها  چالش  به  بیننده  پیش چشم  را  می زند 
سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان است، حاال پس از 
نمایش در جشنواره بین المللی تئاتر فجر، به تبریز هم می آید تا گوشه ای 

از طنازی و شیرین زبانی اصفهانی ها را روی صحنه ببرد.
* پیوند اصفهان و تبریز محکم تر می شود

قرار است شب فرهنگی اصفهان در تبریز با امضای تفاهم نامه ای میان 
این  تا  باشد  برسد.  پایان  به  خواهرخوانده  دو کالنشهر  این  شهرداران 
و  اصفهان  مسافر  تبریزی های  ببینیم  بیشتر  و  شود  عمیق تر  پیوندها 

اصفهانی های مسافر تبریز را.
* اصفهان از فرش تا فیلم

نمایش چهار مجموعه فیلم منتخب سینمای اصفهان که هر کدام شامل 
۳ اثر برگزیده کوتاه، نیمه بلند و بلند است به طور همزمان در ۴ سانس 
برپایی غرفه های صنایع  تبریز،  پردیس سینمایی قدس  در  اختصاصی 
دستی و فرش نفیس اصفهان در پردیس سینمایی قدس و نگارخانه ماه 

گوشه دیگری از دست پر اصفهان در تبریز خواهد بود.

رئیس بازاریابی و فروش شرکت پاالیش نفت اصفهان تاکیدکرد؛

یادگار اصفهــان در یاد تبــریز

نشست خبری مهندس عظیمیان، مدیرعامل فوالد مبارکه، روز چهارشنبه ۲۳ بهمن 
با حضور ۵۶ رسانه استانی و کشوری در محل برگزاری همایش های کمیتۀ مدیریت 

شرکت فوالد مبارکه برگزار شد.
زحمات  از  قدردانی  مبارکه ضمن  فوالد  مدیرعامل  نشست،  این  نخست  در بخش 

خبرنگاران و رسانه های استانی و کشوری توضیحات مبسوطی ارائه کرد.
مهندس عظیمیان گفت: فوالد مبارکه بزرگترین تولیدکنندۀ ورقهای فوالدی تخت 
در خاورمیانه و شمال آفریقا با سهم بیش از ۵۰ درصدی در بین شرکتهای بزرگ 
فوالدسازی کشور و سهم ۲۲ درصدی در MENA )خاورمیانه و شمال افریقا( می 
باشد. گروه فوالد مبارکه با بیش از ۱۱ میلیون تن آهن اسفنجی در سال بزرگترین 
معادل  مبارکه  فوالد  گروه  فعلی  ارزش  است.  جهان  در  اسفنجی  آهن  تولیدکنندۀ 
۸۴۰،۰۰۰ میلیارد ریال است. این شرکت در تولید ناخالص داخلی )GDP( سهم یک 
درصدی و در تولید ناخالص داخلی بخش صنعت سهم پنج درصدی دارد. در زنجیرۀ 
تأمین گسترده فوالد مبارکه نیز ۲۸۰۰ تأمین کنندۀ خدمات و کاال با حدود ۸۰ درصد 

ساخت داخل حضور دارند.
شبکۀ گسترده مشتریان شرکت شامل ۱۰۰۰ کارخانه و کارگاه بهطور مستقیم و ۳۰۰۰ 

کارخانه و کارگاه به طور غیرمستقیم است.
مدیرعامل فوالد مبارکه با بیان اینکه این شرکت تنها دارندۀ چرخۀ کامل تولید فوالد در 
کشور است گفت: معادن سنگ آهن، فراوری سنگ آهن، گندله سازی با ظرفیت ۱۲.۵ 
میلیون تن، احیا مستقیم با ظرفیت ۱۲ میلیون تن، فوالدسازی و ریخته گری مداوم با 
ظرفیت ۱۰.۳ میلیون تن، خط نورد گرم با ظرفیت ۶.۵ میلیون تن و خطوط نورد سرد 
با ظرفیت ۲ میلیون تن، واحد گالوانیزه به ظرفیت ۲۰۰ هزار تن و خطوط تولید رنگی و 
قلع اندود هر یک به ظرفیت ۱۰۰ هزار تن از مهمترین حلقه های این زنجیره هستند.

وی از مجتمـع فـوالد هرمزگـان جنوب، صنـایع معـدنی فـوالد سنـگان، شرکتهای 
ورق خودرو و سفیددشت چهارمحال و بختیاری، فـوالد امیرکبیر کـاشان، شرکت 
تأمین و توسعۀ زیرساختهای شرق ایران، شرکت فنی مهندسی فوالد مبارکـه، شرکت 
بینالمللی اتوماسیون و سیستمها ایریسـا، شرکـت فلـز تـدارک، تـارا استیـل، شرکت 
تـامکو، باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد مبارکۀ سپاهان، هلدینگ فوالد متیل، هلدینگ 

بهعنوان  فلزات  و  معادن  توسعۀ  سرمایه گذاری  هلدینگ  توکافوالدو  سرمایه گذاری 
شرکتهای گروه فوالد مبارکه نام برد.او در ادامه با اشاره به عملکرد فوالد مبارکه و 
مجتمع فوالد سبا در ۱۰ ماه نخست سال ۹۸ گفت: علیرغم همۀ مشکالت موجود و 
همکاری با سازمانهای برق و گاز در فصل سرد سال و همچنین با توجه به کمبودهایی 
که در حوزۀ سنگ آهن داشته ایم، خوشبختانه با تالش جمعی کارکنان نتایج ارزشمندی 
به دست آمده است که برخی از آنها در حوزه های مختلف عبارت اند از: در تولید گندله 
و آهن اسفنجی به ترتیب ۸۹ درصد و ۹۵ درصد برنامۀ شرکت تحقق یافته است. در 
تولید تختال با رشد یکدرصدی نسبتبه مدت مشابه سال قبل ۱۱۲ درصد برنامه، و در 
تولید کالف گرم با رشد ۳ درصدی ۱۰۱ درصد برنامه تحقق یافته است. همچنین در 
تولید کالف سرد سخت با ۳ درصد رشد  مدت مشابه سال قبل ۱۰۰ درصد برنامه، 
در تولید محصول قلع اندود با ۹ درصد رشد ۱۰۵ درصد برنامه، در تولید محصول 
گالوانیزه و رنگی به ترتیب ۹۸ و ۹۶ درصد برنامه، و در نهایت در حمل محصول 
به مقصد مشتریان با رشد ۱۷ درصدی  مدت مشابه سال قبل ۱۰۹ درصد 

برنامۀ ساالنۀ شرکت در این حوزه تحقق یافته است.
اشتغالزایی  آثار  به  اشاره  با  خود  از سخنان  دیگری  بخش  در  وی 
گروه فوالد مبارکه تصریح کرد: جمع کل اشتغال مستقیم و 
غیرمستقیم در گروه فوالد مبارکه ۳۵۰ هزار فرصت شغلی 
است.مدیرعامل گروه فوالد مبارکه با اشاره به نقشۀ راه توسعۀ 
ظرفیت گروه فوالد مبارکه گفت: فوالد مبارکه در سال ۱۳۷۲ 
کار خود را با تولید ۲.۴ میلیون تن آغاز کرد و در ادامۀ این راه موفقیت آمیز، با ایجاد 
واحدهای جدید در جنوب کشور، حفظ سهم ۵۰ درصدی خود در تولید فوالد کشور و 

دستیابی به ۲۵ میلیون تن فوالد را هدف گذاری کرده است.
مهندس عظیمیان با اشاره به حجم فروش داخلی و صادراتی فوالد مبارکـه در سالهای 
اخیر گفت: از ابتدا تاکنون حدود ۱۰۵ میلیون تن محصوالت فوالد مبارکه در بازارهای 
داخلی و صادراتی به فروش رسیده است. این درحالی است که از ابتدا تاکنون حدود 
۲۰ میلیون تن محصوالت فوالدی تخت به مقاصد مورد نظر صادر شده و بیش از ۸ 
میلیارد دالر برای کشور ارزآوری داشته است.وی با اشاره به بازار مصرف محصوالت 
فوالد مبارکه در سال ۱۳۹۸ افزود: ۳۳ درصد محصوالت فوالد مبارکه به صنعت لوله و 
پروفیل، ۹ درصد به خرده فروشی، ۵ درصد به صنعت حملونقل، ۷ درصد به شرکتهای 
تجاری، ۴ درصد به صنایع لوله های اتصال سیاالت، ۳ درصد به صنایع لوازم خانگی و 

۲ و ۱۰ درصد به صنایع بسته بندی و سایر صنایع اختصاص یافته است.
او با اشاره به میزان برداشت آب فوالد مبارکه از رودخانۀ زاینده رود گفت: فوالد مبارکه 
از ابتدای بهره برداری، مصرف بهینۀ آب را در تمامی خطوط تولید خود در دستور کار 
قرار داده است، تاجایی که توانسته مصرف ویژۀ آب را از ۴.۲ مترمکعب بر تن تولید 

سال ۱۳۹۱ به ۲.۷ در سال جاری کاهش دهد.
در نتیجۀ این تالشها و سرمایه گذاری ها در سال ۲۰۱۸ فوالد مبارکه به عنوان قهرمان 

کاهش مصرف آب در بین فوالدسازان جهان معرفی شد.
مدیر عامل گروه فوالد مبارکه در ادامه، اهم فعالیتهای معاونت بهره  برداری شرکت 
 APS تختال  انبوه  تولید  برشمرد:  این شرح  به  را  سال ۱۳۹۸  نخست  ماه  در ۱۰ 
X۶۰ )گرید جدید ورق گرم مخصوص گازترش(؛ طراحی و تولید ۶ محصول جدید 
)کورتن(  سرد  کالف  خودرو(،  )کالچ   ۱۸HMN۵ گرم  کالف  گازترش،  )تختال 
مخصوص کانتینرهای حمل دریایی، فولهارد تسمههای بستهبندی، کالف اسیدشویی 
SPFH۵۹۰ )رینگ خودرو(، کالف گرم) لوله آب(؛ تولید دو تیپ ورق مخصوص بدنۀ 
لوازمخانگی با تأیید مصرف کننده؛ رشد ۲۵ درصدی تولید ورق با ضخامت ۲ میلیمتر 

در فوالد سبا.

اهم فعالیت های معاونت فروش و بازاریابی فوالد مبارکه در ۱۰ ماه نخست اول سال 
۱۳۹۸ بخش دیگری از سخنان مدیرعامل فوالد مبارکه در این نشست خبری بود.

وی در این خصوص افزود: تحویل ۶۴۵۴ هزار تن محصوالت فوالدی از ابتدای سال 
با رشد ۱۵ درصدی نسبتبه مدت مشابه سال قبل، تحویل ۱.۲ میلیون تن محصوالت 
فوالدی در بازارهای صادراتی از اول سال با رشد ۵۹ درصدی نسبتبه مدت مشابه سال 
قبل، و ثبت ۱۵۰۰ هزار تن سفارش محصوالت ویژه و با ارزش افزودۀ باالتر در انواع 
محصوالت تولیدی شرکت )۵۲ درصد رشد  سال قبل( از عمده ترین فعالیتها در این 
حوزه بوده است.مهندس عظیمیان از راه اندازی پروژه های بازیافت حرارت از نیروگاه 
با افزودن ریکاوری بویلر )HRSG(، احداث دو دستگاه غبارگیر واحد احیای  گازی 
مستقیم در ناحیۀ آهن سازی، احداث پستهای kv ۶۳ و kv ۴۰۰ سایت شهید خرازی، 
افزایش مسیر ریلی در سالنهای D۲ و D۳ خطوط نهایی نورد سرد و مسیر ریلی نقطۀ 
بارگیری سالن E نورد گرم به عنوان عمده ترین اقدامات معاونت اجرای پروژه های 

فوالد مبارکه نام برد.
وی اهم فعالیت های معاونت تکنولوژی فوالد مبارکه در ۱۰ ماه نخست سال ۱۳۹۸ 
تجهیزات  و  قطعات  بومی سازی حدود ۸۰ درصد  برشمرد:  اینگونه  را  مبارکه  فوالد 
موردنیاز خطوط تولید؛ بومی سازی ۹۹۷ قطعه و تجهیز ات استراتژیک )جلوگیری از 
خروج حدود ۱۰ میلیون یورو(؛ ساخت دستگاه پیچش گرم با نرخ کرنش باال جهت 
طراحی محصوالت جدید؛ تأسیس مرکز نوآوری گروه فوالد مبارکه مبتنی بر تحول 
دیجیتال؛ اتمام ۳۱ پروژۀ تحقیقاتی با اعتباری معادل ۵۷ میلیارد ریال؛ مشارکت ۴۲ 
درصدی در نظام پیشنهادات )عملکرد مدت مشابه سال قبل ۳۸ درصد( و راه اندازی 

سیستم تولید تختال برای محیط گازترش.
مهندس عظیمیان در ادامه اهم فعالیتهای معاونت خرید فوالد مبارکه در ۱۰ ماه نخست 
سال ۱۳۹۸ را به این شرح برشمرد: تأمین کاالهای اساسی و اولیه فوالد مبارکه شامل 
سنگ آهن، گندله، آهن اسفنجی، الکترود، فروآلیاژها و...؛ شناسایی منابع تأمین جدید 
اقالم استراتژیک و گلوگاهی وارداتی با رویکرد پرداخت ریالی؛ امکانسنجی و طراحی 
سامانۀ ارتباط با معادن؛ مدیریت اقالم مازاد و راکد )مصرفی، یدکی و اموالی( موجود در 

انبارها و استفاده از سیستمهای مکانیزۀ نگهداری صحیح کاال در انبار.
وی اهم فعالیتهای معاونت اقتصادی و مالی در ۱۰ ماه نخست سال ۱۳۹۸ را به این 
شرح برشمرد: افزایش سرمایه از مبلغ ۱۳۰ هزار میلیارد ریال به ۲۱۰ هزار میلیارد ریال؛ 
کاهش مالیاتهای تشخیصی سالهای گذشته و مطالبهشده حدود ۱۳۰۰ میلیارد تومان؛ 
پرداخت ۱۶۰۰ میلیارد تومان از مطالبات سود سهامداران در موعد قانونی؛ وصول وجوه 
حاصل از فروشهای داخلی به میزان ۲۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و صادراتی به میزان 
۴۸۵ میلیون یورو؛ پرداخت مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد تومان و ۱۰ میلیون یورو بابت طرحهای 

توسعه و سرمایه گذاریها.
مدیر عامل گروه فوالد مبارکه اهم فعالیتهای معاونت سرمایه گذاری و امور شرکتهای 

فوالد مبارکه در ۱۰ ماه نخست سال ۱۳۹۸ را به این شرح برشمرد:
افزایش سودآوری سرمایه گذاریها به میزان حداقل ۲ هزار میلیارد تومان؛ حضور در 
افزایش سرمایه های شرکتهای سرمایه پذیر )فوالد هرمزگان، گلگهر، چادرملو، معدن و 
فلزات و...(؛ سرمایه گذاری در شرکتهای فوالد زاگرس اندیمشک، اروند کک ایرانیان 
و...(؛ انجام ارزیابی مالی و عملیاتی شرکتهای گروه و پیاده سازی نظام بودجه ریزی در 
شرکتهای گروه.وی گفت: فوالد مبارکه در حوزۀ مسئولیتهای اجتماعی در ۱۰ ماه 
نخست سال ۱۳۹۸ نیز اقدامات مؤثری انجام داده است که اهم آنها عبارتاند از: انجام 
مساعدتهای مختلف مالی در حوزههای آموزشی، فرهنگی، عمرانی، ورزشی، بهداشتی، 
درمانی و مذهبی به مبلغ بیش از ۱۷۰ میلیارد ریال؛ مشارکت در جشن گلریزان )آزادی 
زندانیان دیه( با مساعدت مالی حدود ۲۵ میلیارد ریال؛ تشکیل ۹۲ جلسۀ تعاملی با 

مسئولین منطقه، استانی و کشوری؛ خرید تجهیزات و آنالیز، دستگاههای بیوشیمی 
و هورمونی برای بیمارستان محمد رسوالهلل )ص( شهر مبارکه؛ مشارکت در تکمیل 
مرکز آموزشی و فرهنگی خانه معلم مبارکه و مساعدت مالی به سیلزدگان شمال، 

جنوب و شرق کشور.
ارتقای دستاوردهای ایمنی شرکت در سالهای ۹۷ و ۹۸ بخش بعدی سخنان مهندس 
عظیمیان بود. وی دراین خصوص تصریح کرد: باتالش جمعی کارکنان ودرسایۀرعایت 
دستورالعمل های ایمنی در همۀ خطوط به شکرانۀ خداوند ضریب های شدت و تکرار 
حوادث شرکت در ماههای اخیر به بهترین شرایط خود در سال های آینده رسیده است.

برای بومی سازی قطعات موردنیاز صنعت فوالد  اقدامات شرکت  به  اشاره  با   وی 
خاطرنشان کرد: براساس رویکرد مدیریت شرکت و با همت و تالش کارشناسان فوالد 
مبارکه، شرکتهای سازنده و دانش بنیان و دانشگاه های کشور تاکنون ۸۰ درصد قطعات 
موردنیاز این صنعت بومی سازی شده است. ضمن اینکه فوالد مبارکه در حال حاضر 
ماشین ساز شدن را در دستور کار خود قرار داده و با قوت هرچه بیشتر در این مسیر در 
حال حرکت است.وی در ادامه به لزوم احداث نورد گرم شمارۀ ۲ فوالد مبارکه اشاره و 
تصریح کرد: با توجه به افزایش نیاز بازار داخلی و خارجی به ورق های فوالدی، خط نورد 
گرم فعلی فوالد مبارکه جوابگوی نیاز صنایع پایین دستی نیست، چرا که ظرفیت تولید 
کوره ها در فوالد مبارکه ۷ میلیون تن و ظرفیت نورد گرم با تمام ظرفیت های بهبود 
یافته در سالهای اخیر حداکثر ۵ میلیون تن در سال است که نسبتبه ظرفیت نهایی 
فوالدسازی، ۲ میلیون تن کسری دارد و برای نورد این ۲ میلیون تن شمش فوالدِی 
اضافه باید فکری می شد. بدون شک احداث این خط مزایای زیادی برای کشور خواهد 
داشت که برخی از آنها عبارت اند از: خودکفایی کشور از واردات ورق موردنیاز، و امکان 
تولیِد رول ورق جهت ساخت لوله های با اقطار بزرگ و ضخامت زیاد به منظور انتقال 
ذخایر نفت و گاِز API X۷۰ )ضخامت تولیدی نورد فعلی از۱.۵تا ۱۶ میلیمتر است که 
پاسخگوی نیاز کشور به کالِف ورق، جهت استفاده در حوزۀ نفت، گاز و آب نیست. خط 
جدید، کالِف فوالدِی با ضخامت ۱.۵ تا ۲۵.۴میلیمتر و عرض تا ۲۰۰۰ میلیمتر را تولید 
می کند و این نیاز را پوشش خواهد داد(؛ تولید ورق های خاِص استحکام باالِی سبک 
DP۱۱۸۰ )فوالدهای دوفازی( جهت استفاده در بدنۀ خودروها که باعث سبکسازی و 
استحکام بخشیدن به بدنۀ خودرو و در نتیجه کاهش آلودگی، ایمنی باال و صرفه جویی 
هزینه های سوخت آن می شود؛ تولید ورق های عریض موردنیاز برای بدنۀ خودروهای 
SUV  )شاسیبلند(؛ تولید گرید پراستحکام QSD۷۰۰ جهت تولید شاسی خودروهای 
سنگین؛ امکان تولید فوالد با کربن متوسط برای ماشین کاری در ایران وجود ندارد و 

خط نورد گرم ۲ این نیاز را برطرف خواهد کرد.
در حال حاضر حدود ۲ میلیون تن تختال مازاد بر مصرف نورد گرم فعلی، در سال 
موجود است و ارزش افزوده ای که پس از راه اندازی خط نورد گرم ۲ حاصل خواهد 
شد نقش مهمی در اقتصاد کشور و تولید ناخالص ملی ایفا خواهد کرد. همچنین که 
از خام فروشی تختال نیز جلوگیری خواهد شد. در خط جدید با عنایت به تکنولوژی 
پیشرفتۀ آن، نیاز به قطعات یدکی، تعمیرات و توقف تولید بسیار کمتر از خط موجود 
است.مدیرعامل فوالد مبارکه مهمترین چالش های پیش روی فوالد مبارکه را به این 
شرح برشمرد: تأمین سنگ آهن، کنسانتره و گندلۀ با کیفیت موردنیاز؛ توازن در چرخۀ 
تولید فوالد و پیگیری اجرای نورد گرم شمارۀ ۲؛ کمبود زیر ساختهای حمل ونقل ریلی، 

جادهای و دریایی؛ تولید محصوالت با ارزش افزوده باالتر و مدیریت بازار.
مهندس عظیمیان در بخش پایانی سخنان خود گفت: در راستای تعهد به مسئولیت های 
اجتماعی شرکت و با مجوزهایی که از هیئت مدیرۀ شرکت دریافت کرده ایم، انشاءاهلل 
بزودی با سرمایه گذاری فوالد مبارکه، اصفهان صاحب خط هوایی خواهد شد و توسعۀ 

بیش از پیش استان را رقم خواهد زد.

فوالد مبارکه؛ بزرگ ترین تولید کننده آهن اسفنجی در جهان
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* پروژه های عمرانی سال آینده
معـاون امـور زیربنایـی وحمـل ونقل شـهرداری یزد دربـاره پروژه هـای عمرانی 
سـال آینـده شـهرداری با بیـان اینکـه پروژه هـای خوبـی در این حـوزه تعریف 
شـده اسـت، می گوید: مهـم ترین این پروژه هـا اجرای تقاطع های غیرهمسـطح 
اسـت کـه از جملـه آن می تـوان بـه تقاطـع غیرهمسـطح آتش نشـان در محل 

تقاطـع بلوار پروفسـور حسـابی و بلوار دانشـجو اشـاره کرد.
وی از تخصیـص ۲۲ میلیـارد تومـان اعتبـار بـه ایـن امـر خبـر می دهـد و 
می افزایـد: امسـال ۱۱/۵میلیـارد تومـان اعتبـار برای خریـد مصالح اجـرای این 
طـرح تخصیـص می یابـد و عملیـات اجرایـی از سـال آینـده آغـاز خواهد شـد. 
دهقـان یکـی دیگر از پروژه ها را سـاخت مجتمع فرهنگی در بلوار فلسـطین نام 
می بـرد و می گویـد: بودجه پیشـنهادی شـهرداری برای سـاخت ایـن مجتمع ۸ 
میلیارد تومان اسـت که امیدواریم به تصویب شـورای اسـالمی شـهر یزد برسد. 
وی بهسـازی بلـوار ولیعصـر در قالـب ایجاد یک پاتوق شـهری یادآور می شـود 
و می گویـد: ایـن طـرح در ۵۲ متری امامشـهر با رویکـرد نگاه عدالـت محورانه 
در اجـرای طرح هـای شـهری، اجرا می شـود و اعتبـار خوبی نیـز در بودجه برای 

آن پیش بینی شـده اسـت.
معـاون امـور زیربنایـی وحمل ونقل شـهرداری یـزد از دیگر طرح هـای عمرانی 
سـال آینـده بـه بهـره بـرداری از خانـه چهارسـوقی ها وخانـه صدری هـا اشـاره 
می کنـد و می افزایـد: سـاماندهی بـرج و بـاروی شـهر یـزد هـم از پروژه هـای 
خوبـی اسـت که در دسـتور کار بـوده و برای سـال آینده ۷ میلیـارد تومان اعتبار 

بـرای آن پیش بینی شـده اسـت.
* پروژه های شاخص دهه فجر

معـاون امـور زیربنایـی وحمل ونقل شـهرداری یـزد از برنامه های شـاخص دهه 
فجـر امسـال به بهره برداری از اصالح هندسـی میدان شـهدای محـراب، بهره 

بـرداری از ورودی روسـتای محمدآبـاد در ورودی جنوبی یزد اشـاره می کند.
* اجرای طرح اسکن آسفالت در یزد

معـاون زیربنایـی و امـور حمـل ونقـل شـهرداری یـزد دربـاره اقدامـات سـال 
جـاری شـهرداری می گویـد: یکی از مطالبات اصلی شـهروندان یـزدی در حوزه 
عمرانی، بهسـازی آسـفالت های شـهر اسـت کـه با توجه بـه اینکه اعتبـار برای 
اجـرای ایـن طـرح محـدود بود نسـبت بـه اجـرای طرح جامع اسـکن آسـفالت 

اقـدام کردیم.
دهقـان می افزایـد: شـاید بـا توجـه بـه تـورم موجود نشـود مثـل سـالهای قبل 
روکـش آسـفالت داشـته باشـیم اما بر اسـاس اجـرای این طرح نگهـداری وضع 

موجـود در خیابان هـای اصلـی در اولویـت کار قـرار گرفت.
وی ادامـه می دهد:عملیـات تصویـر بـرداری از آسـفالت و آنالیز نتایـج خوبی به 
همـراه داشـت. ایـن کار توسـط اسـاتید آزمایشـگاه مکانیـک خـاک ایـران و با 
مشـاوره اداره کل راه و شهرسـازی صورت گرفت و ماحصل آن نگهداری وضع 

موجـود در خیابان هـای اصلـی شـهر شـد هر چنـد قبول داریـم که بسـیاری از 
کوچه هـا نیـز آسـفالت مناسـبی ندارنـد و حتی نیاز بـه جمـع آوری دارند.

وی می افزایـد: از سـوی دیگـر بازیافـت آسـفالت در دسـتور کار قـرار گرفـت 
و اسـتان یـزد از اسـتان های پیشـرو در کشـور محسـوب می شـود و عملیـات 

بازیافـت بـا تخصـص متخصصـان و کارشناسـان خودمـان انجـام شـد. 
بـا  می کنـد:  اظهـار  یـزد  شـهرداری  ونقـل  وحمـل  زیربنایـی  امـور  معـاون 
تالش هـای صـورت گرفتـه از سـوی سـازمان عمـران شـهرداری یـزد در حال 
حاضـر یـک خـط جـدا از کارخانـه آسـفالت را بـرای آسـفالت بازیافتـی در نظر 

اسـت. گرفته شـده 
وی بـا بیـان اینکـه در حـال حاضـر ۱۰ درصـد از آسـفالت بازیافتـی اسـتفاده 
می شـود، می گویـد: امـا از سـال آینده رسـما اسـتفاده از آسـفالت بازیافتی انجام 
خواهـد شـد.این کار فـوق العاده ارزشـمند اسـت و زمانـی که در کالن شـهرها 

ارائـه دادیـم، بسـیار مورد اسـتقبال قـرار گرفت. 
دهقـان اضافـه می کنـد: در کنـار ایـن اقدامـات، اما همچنـان درز گیـری و لکه 
گیـری در دسـتور کار شـهرداری قـرار دارد و حـدود ۴۰ میلیـارد تومـان مجموع 
عملکرد شـهرداری تا پایان سـال برای آسـفالت، درزگیری و لکه گیری اسـت.

* اجرای لوپ دوچرخه سواری
معـاون امـور زیربنایی وحمل ونقل شـهرداری یزد در تشـریح عملکـرد عمرانی 
بـه اجـرای ۵ تقاطـع غیرهمسـطح اشـاره می کنـد و می افزایـد: اجـرای لـوپ 
دوچرخه سـواری نیز در دسـتور کار این معاونت اسـت و امیدواریم به سـرانجام 
برسـد هـر چنـد در بسـیاری از کشـورهای دنیا از جملـه هلند نیز فرهنگسـازی 

بـرای اجـرای ایـن طرح هـا سـال ها به طـول انجامیده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه امسـال ۱۹۰ پـروژه ریـز و درشـت در حـوزه عمرانـی در 
حـال اجراسـت، می گویـد: از جملـه ایـن مـوارد می توان بـه کف سـازی و پیاده 
روسـازی اشـاره کـرد کـه ۲۰ تـا ۲۵ پـروژه در هر منطقه از شـهر تعریف شـده 

و در حـال اجراسـت.
وی از دیگـر ایـن پروژه ها به تامین روشـنایی شـهر با مشـارکت شـرکت توزیع 
بـرق  بـا ۱۰ میلیـارد تومان اعتبار اشـاره می کنـد و می افزاید:  ۴ میلیـارد تومان 

از این اعتبار سـهم شـهرداری یزد اسـت.
دهقـان همچنیـن بـه اجـرای سـیل بنـد یـزد قطعـه ۴ یـزد اشـاره می کنـد و 
می افزایـد: یکـی دیگـر از اقدامـات شـهرداری رفـع نقـاط آب گرفتگـی بود که 

نقـاط آب گرفتگـی بحرانـی در دسـتور کار قـرار گرفتـه و اصـالح شـد.
* بازپیرایی پارک های شهر در هر منطقه

معـاون امـور زیربنایـی وحمل ونقل شـهرداری یـزد  از دیگر طرح هـای عمرانی 
شـهر بـه بازپیرایـی پارک های کوچک و بزرگ شـهر از سـال ۹۶ تاکنون اشـاره 
می کنـد و می افزایـد: شـهرداری قـرار بـود که در هـر منطقه از شـهر یک پارک 

بـزرگ و در خـور توجـه را بازپیرایی کرده یا بسـازد.

وی ادامـه می دهـد: در ایـن طرح شـهرداری مرکز بوسـتان باغ ملی، شـهرداری 
منطقـه ۴ پـارک آزادشـهر، شـهرداری منطقـه تاریخـی پـارک وحشـی بافقی، 
شـهرداری منطقـه ۲ پـارک جوان،شـهرداری منطقه یـک نیز پارک ملـت را در 

دسـتور کار قـرار دادنـد کـه در  مجموع عملکـرد خوبی ارائه شـد.
معـاون امـور زیربنایی وحمل ونقل شـهرداری یزد خواسـتار مشـارکت خیران در 
امـر شهرسـازی می شـود و می گویـد: یزدی ها از گذشـته در وقف کـردن اماکن 
عمومـی از جملـه مسـجد، آب انبـار و حسـینیه شـهره هسـتند و می شـود ایـن 
فرهنـگ زیبـا را در حوزه شهرسـازی نیز تسـری داد. برای مثال یکـی از خیران 

برای سـاخت تقاطع هـای غیرهمسـطح ورود کند.
* افزایش 4 برابری اعتبار بافت تاریخی 

معـاون امـور زیربنایـی وحمـل ونقـل شـهرداری یـزد دربـاره اقدامـات عمرانی 
در بافـت تاریخـی می گویـد:  بعـد از جهانی شـدن شـهر یـزد، شـهرداری ورود 
خوبـی  بـه بافـت تاریخی داشـت.  اعتبارات دو سـال گذشـته بافـت تاریخی  ۴ 

برابر شـده اسـت.
وی می افزایـد: امـروز پروژه هـای خوبـی در بافـت تاریخـی داریـم کـه از جمله 
آن می تـوان به سـاخت فرهنگسـرای چهارسـوقی ها به عنوان یکـی از مطالبات 
جـدی مردمـی اشـاره کـرد. در ایـن طرح سـاختمان قدیمی شـهرداری بـا ۲/۲ 
میلیـارد تومان اعتبار بازسـازی می شـود و در نیمه نخسـت سـال آینـده به بهره 

برداری خواهد رسـید.
دهقـان همچنیـن بـه بهسـازی بازارچـه شـاهزاده فاضـل اشـاره می کنـد و 
می افزایـد: ایـن کار بـه صـورت مشـترک بـا اداره کل اوقـاف و اداره کل میراث 
فرهنگـی انجـام شـد. در این طرح ۱۳ غرفـه در مرحله اول بـرای عرضه صنایع 

دسـتی ایجـاد و در اختیـار متقاضیـان قـرار می گیـرد.
* اجرای خطوط بی. آر.تی در مراحل پایانی

معـاون امـور زیربنایی وحمل ونقل شـهرداری یـزد  درباره اقدامـات حوزه حمل 

ونقـل عمومـی نیـز می گویـد: امسـال نسـبت بـه خریـد ۱۲ دسـتگاه اتوبـوس 
شـهری اقـدام شـد چـرا کـه عقیده داریـم اتوبـوس نبایـد از چرخه حمـل ونقل 

عمومـی حـذف شـود و باید بیشـتر بـه کار گرفته شـود.
دهقـان اضافـه می کنـد: در کنار آن اجـرای خطوط بی آر تی در دسـتور کار قرار 
گرفتـه اسـت. قـرار اسـت این طـرح با مشـارکت شـهرداری و دولت بـا در نظر 

گرفتـن ۳۰ میلیـارد تومان سـهم هر یک اجرا شـود.
وی می افزایـد: در ایـن راسـتا مجوزهـای الزم اخذ شـده اسـت و آخرین مراحل 
طـی می شـود و منتظـر ابالغ دولت هسـتیم. امیدواریـم این طرح بـزودی ابالغ 

شـود تا نسـبت به خریـد اتوبوس ها اقدام شـود.
وی دربـاره محـل اجـرای ایـن طـرح می گویـد: این طـرح در خط ۳ شـهری از 
پایانه مسـافربری به سـمت ایسـتگاه امام خمینـی)ره( اجرا می شـود که کریدور 

اصلی مسـافربری شـهر اسـت و بیشـترین تردد مسـافر را دارد.
* وضعیت فعلی ناوگان حمل ونقل عمومی شهر 

معـاون امـور زیربنایـی وحمل ونقل شـهرداری یزد درباره وضعیـت فعلی ناوگان 
حمـل ونقـل عمومـی نیز می گویـد: در کنار خریـد اتوبوس های جدید، نوسـازی 
اتوبوس هـای قدیمـی در دسـتور کار قـرار گرفته اسـت .  یک دسـتگاه اتوبوس 

در سـال ۹۷ برای نوسـازی ارسـال شـد و نتایج خوبی به دسـت آمد. 
وی ادامـه می دهـد: بـا توجـه بـه اینکـه دولـت ابـالغ داده اسـت کـه همیـن 
اتوبوس هـای فرسـوده بازسـازی شـود، در ایـن حـوزه ورود کـرده ایـم و فکـر 
می کنیـم تابسـتان ۹۹ بیـش از ۶۰ درصـد از اتوبوس هـا در مسـیرهای اصلـی 

کولر داشـته باشـند.
وی ادامـه می دهـد: اعتقـاد داریـم کـه بایـد حمـل ونقـل ترکیبـی را در شـهر 
تقویـت کـرد. در ایـن حـوزه ضعف داریـم که البته یکـی از دالیل آن گسـترش 
بـی رویـه شـهر و کاهش تراکم اسـت به این ترتیـب مجبوریم با ۲۰۰ دسـتگاه 

اتوبـوس شـهر بزرگـی را پوشـش دهیم که مسـافر به انـدازه کافـی ندارد.

معاون امور زیربنایی شهرداری یزد: 

5 تقاطع غیرهمسطح در دوره پنجم شورای شهر یزد  اجرا و اصالح شد
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معـاون امـور زیربنایـی و حمـل و نقل شـهرداری یـزد در تشـریح عملکـرد عمرانی شـهرداری بـا بیان اینکـه اقدامـات عمرانی 
در ایـن دوره قابـل توجـه بـوده اسـت، می گویـد: بودجـه عمرانی سـال جـاری شـهرداری در حـوزه امـور زیربنایی بـا 2۰ درصد 
افزایـش نسـبت بـه سـال قبـل ۱26 میلیـارد تومان اسـت. »محمـود دهقـان« تاکیـد می کند: بـه رغم اینکـه عنوان می شـود در 
ایـن دوره کار عمرانـی کمتـری صـورت گرفتـه اسـت اما پروژه های عمرانی شـاخصی در  دوره شـورای پنجم انجام شـده اسـت 
کـه می تـوان بـه اجـرای 5 تقاطـع غیرهمسـطح اشـاره کـرد. وی ادامـه می دهـد: این مـوارد شـامل تقاطـع غیرهمسـطح خلیج 
فـارس، تقاطـع غیرهمسـطح مهرآوران،  تقاطع غیرهمسـطح  آرمان، تقاطع غیرهمسـطح 63 و اصالح هندسـی شـهدای محراب 

بـا اجـرای دو پل بـا دهنه 2۰ متر اسـت.

اهم پروژه های سال ۱399ر دیف

تقاطع غیرهمسطح آتش نشانی۱

ساخت فرهنگسرا و پالتو بلوار فلسطین۲

ساخت مجتمع رفاهی کارکنان۳

احداث بازارچه صدری۴

تولید انبوه آسفالت بازیافتی۵

ایجاد گذرگاه های امن عابر پیاده۶

تکمیل فرهنگسرای چهارسوقی ها۷

احداث ورودی پارک مارکار۸

بهسازی رودخانه مرکزی۹

تکمیل میدان شاه طهماسب۱۰

احداث منطقه ۴ شهرداری ۱۱

متراژ  فعالیتردیف
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معاون شهرسازی ومعماری شهرداری یزد:

5 پارک در مناطق مختلف شهر بازپیرایی می شود

معــاون شهرســازی و معمــاری شــهرداری یــزد بــا بیــان ایــن کــه یکــی 
ــود فضاهــای شــهری اســت، اظهــار کــرد:  ــزد کمب از مشــکالت شــهر ی
فضاهــای شــهری بــه فضاهایــی اطــالق می شــود کــه در آنهــا تعامــالت 
اجتماعــی صــورت می گیــرد و خیلــی فراتــر از پارک هــا و فضاهــای ســبز 

اســت. 
ــور چنیــن فضاهایــی در بافــت تاریخــی شــهر  ــد« از وف »مجتبــی فرهمن
ــراد  ــل اف ــاط و تعام ــاهد ارتب ــا ش ــن فضاه ــزود: در ای ــر داد و اف ــزد خب ی
ــه  ــق خاطــر ســاکنان ب ــد ســرمایه های اجتماعــی و تعل هســتیم و می توان

ــا و افزایــش دهــد. شــهر را ارتق
ــوع  ــن موض ــه ای ــر ب ــته کمت ــالهای گذش ــه در س ــن ک ــان ای ــا بی وی ب
توجــه شــده بــود، خاطرنشــان کــرد: در ایــن دوره نــگاه شــهرداری ایجــاد 
فضاهــای شــهری و ارتقــای فضاهــای موجــود اســت کــه البتــه بــا عنایــت 
ــا در شــهر را  ــن فضاه ــدان ای ــال حاضــر کســری فق ــه در ح ــن ک ــه ای ب
بافــت تاریخــی شــهر برعهــده دارد، ســعی داریــم کــه بــا نگاهــی عادالنــه 
و بــا بهــره گیــری از روش هــای کارآمــد و بــه روز بــه ایــن امــر بپردازیــم.

* افزایش کیفی فضاهای سبز شهری
وی در ادامــه بــه طرح هــای اجــرا شــده در جهــت کیفــی بخشــی اشــاره 
کــرد و گفــت: افزایــش کیفــی فضاهــای ســبز شــهری در قالــب بازپیرایــی 
پنــج پــارک در مناطــق مختلــف شــهر از جملــه ایــن طرح هــا بــوده کــه 
ــک،  ــه ی ــر در منطق ــای اطه ــود و پارک  ه ــی ب ــاغ مل ــارک ب ــن آن پ اولی
پــارک مــارکار در منطقــه دو، پــارک آزادگان در منطقــه ســه، پــارک بــزرگ 
آزادشــهر در منطقــه چهــار و پــارک وحشــی بافقــی در منطقــه پنــج نیــز در 

دســتور کار قــرار دارد و بعضــاً نیــز در حــال اجراســت.
* ایجاد گذر مازاری ها 

ــز  ــای شــهری را نی ــدام شــهرداری در جهــت ایجــاد فضاه ــن اق وی اولی
ــات در  ــر اقدام ــر و از دیگ ــا ذک ــر مازاری ه ــگ و هن ــذر فرهن ــاد گ ایج
ــوار حضــرت ولــی عصر)عــج(  ــه اجــرای مســیر ســبز بل ایــن خصــوص ب
ــد  ــر و س ــر ه ــوی ه ــطین، ج ــوار فلس ــرا در بل ــد فرهنگس ــی چن و طراح

ــرد. الصحــرا اشــاره ک
* احیای برج و باروی یزد

ــزد و  ــهر ی ــم ش ــاروی قدی ــرج و ب ــای ب ــرح احی ــرای ط ــه اج ــد ب فرهمن
ــه  ــه بافــت تاریخــی ب ــارک حاشــیه ای آن در راســتای کیفیت بخشــی ب پ
عنــوان یکــی از ســرمایه  های اصلــی شــهر یــزد نیــز اشــاره کــرد و گفــت: 
ســاماندهی میــدان وقــت الســاعه بــه عنــوان یکــی از فضاهــای تاریخــی 
ــه یــک  ــر ب ــه جــای معب ــل آن ب ــام و تبدی ــان قی شــهر، ســاماندهی خیاب
ــال طراحــی  ــراردادی در ح ــه طــی ق ــایه راه ک ــک س ــب ی مقصــد در قال
اســت، از دیگــر اقدامــات در دســتور کار معاونــت شهرســازی اســت کــه در 
ــا اجــرای آنهــا از ذی  نفعــان و جوامــع محلــی مشــورت خواهیــم  رابطــه ب

گرفــت.
* ساخت پردیس فرهنگی در ترمینال سابق یزد

وی یکــی از فضاهــای بــزرگ شــهر یــزد را کــه قابلیــت تبدیــل بــه فضای 
شــهری دارد محــل ترمینــال قدیمــی در مرکــز شــهر عنــوان کــرد و گفــت: 
ــورد  ــوع م ــای متن ــا کاربری ه ــی ب ــس فرهنگ ــب پردی ــرح در قال ــن ط ای

اهتمــام و در حــال طراحــی اســت.
* ساخت پالتو تئاتر

  وی طراحــی پالتــو تئاتــر در منطقــه مهــرآوران را کــه فــاز اول آن تصویب 
و در مرحلــه طراحــی نقشــه اســت در راســتای توســعه فضاهــای فرهنگــی 
هنــری شــهر خوانــد و افــزود: ایجــاد یــک بازارچــه صنایــع دســتی و مرمت 
خانــه صدرالعلمــا در بازارچــه شــاهزاده فاضــل)ع( در جهــت کیفیت بخشــی 

بــه بافــت تاریخــی شــهر از دیگــر طرح  هــای در دســت اقــدام اســت.
* پیش بینی مسیر دوچرخه یزد تا تفت

معــاون شــهردار همچنیــن از پیــش بینــی مســیر دوچرخــه پیــاده در قالــب 
مســیر تندرســتی و ســالمتی از یــزد تــا دره گان شــهر تفــت تحــت عنــوان 
یــک محــور گردشــگری تفریحــی خبــر دارد و ابــراز امیــدواری کــرد کــه 
ــی  ــاری اجرای ــال ج ــه در س ــرای مســیر دوچرخ ــب اج ــاز اول آن در قال ف

شــود.

* باز آفرینی محالت شهر 
ــزد را  ــهرداری ی ــازی ش ــت شهرس ــای معاون ــر رویکرده ــد از دیگ فرهمن
ــگاه  ــک ن ــی ی ــگاه بازآفرین ــت: ن ــد و گف ــی محــالت شــهر خوان بازآفرین
ــی  ــای اجتاع ــاخص ها و معیاره ــه ش ــه ب ــا توج ــالت ب ــه مح ــازی ب نوس

ــت. ــالت اس ــه مح ــادی ب ــی و اقتص فرهنگ
* آسیب شناسی طرح های باالدستی

ــه آســیب  های ناشــی از برخــی طرح هــای باالدســتی بــه  ــا اشــاره ب وی ب
دلیــل نــگاه صرفــاً کاربــری بــه مناطــق شــهری، افــزود: دفاتــر کارگــزاری 
ــاد،  ــم آب ــوک، قاس ــه بی ــم، کوچ ــاه ابوالقاس ــه ش ــج محل ــی در پن بازآفرین
شــیخداد و نصرآبــاد ایجــاد شــده تــا نیازهــای ایــن محــالت بــه صــورت 
ــد  ــه نظــر می آی کارشناســی احصــاء و طراحی هــای الزم انجــام شــود و ب
ایــن طــرح می توانــد نقــش موثــری در ســاماندهی محــالت ایجــاد کنــد.

* بازپیرایی پارک طوبی
ــر داد و  ــی خب ــوان طوب ــارک بان ــی پ ــرح بازپیرای ــالغ ط ــد از اب فرهمن
ــه عنــوان یکــی از  ــه نســاجی جنــوب ب افــزود: ســاختمان قدیمــی کارخان
ــر در مجــاورت آن در  ــم تی ــارک هفت ــا پ ــاط ب مبدل هــای شــهری در ارتب
دســتور کار داریــم و ســعی داریــم در قالــب یــک مجموعــه چنــد منظــوره 

ــم. ــرار دهی ــورد اســتفاده ق ــزرگ شــهری م فرهنگــی و از فضاهــای ب
* ایجاد فضای سبز بزرگ شهری در سه راه شحنه

وی از منظورشــدن یــک فضــای بــزرگ شــهری در شــمال شــهر یــزد و 
در محــدوده ســه راه شــحنه بــه مســاحت ۳۰ هکتــار در قالــب بــاغ دولــت 

ــر داد. ــز خب ــاد و  کشــت خوان  هــای مجــاور آن نی آب
ایــن مســئول در ادامــه از چنــد طراحــی شــهری از جملــه تقاطــع بعثــت تــا 
خیابــان شــهید خلیــل حســن بیگــی، طراحــی گــذر لــرد کیــوان از هتــل 
مهــر تــا شــاهزاده فاضــل، طراحــی مســیل رودخانــه یــزد بــه عنــوان یکــی 
ــرای  ــی ب ــه محل ــتفاده و ب ــالها بالاس ــه س ــهر ک ــزرگ ش ــای ب از اندام ه

ــرد. ــام ب ــود، ن تخلیــه زباله هــای شــهری تبدیــل شــده ب
* نگاه تخصصی به طرح های عمران شهری

ــر  ــهری را از دیگ ــران ش ــای عم ــه طرح  ه ــی ب ــگاه تخصص ــد ن فرهمن
اولویت هــای در دســتور کار معاونــت شهرســازی شــهرداری عنــوان و 
تصریــح کــرد: طرح  هــای عمــران شــهری بــه طــور مســتقیم بــر کیفیــت 
ــا مباحــث  ــادی ب ــه زی ــی برخــی از آنهــا فاصل زندگــی شــهروندان دارد ول
تخصصــی و علمــی دانــش بینــان داشــته لــذا معاون شهرســازی شــهرداری 
یــزد در ایــن دوره ســعی کــرده بــا بهــره گیــری از متخصصان، دانشــگاهیان 
و کارشناســان ســطح کیفــی طرح هــا را بــه لحــاظ تخصصــی ارتقــا دهیــم.

وی بــر لــزوم مشــارکت شــهروندان در طرح  هــای شــهری نیــز بــه عنــوان 
ــن  ــرد: در ای ــار ک ــد و اظه ــهرداری تاکی ــت ش ــن معاون ــت ای ــر اولوی دیگ
ــوذان، طرح  هــای  ــان و ذی نف ــا شناســایی ذی نفع رابطــه تــالش شــده ب

شــهری بــا آنهــا بــه اشــتراک گذاشــته شــود.
* ساماندهی جوب هرهر و قبرستان آذریزدی

ــر،  ــر ه ــوی ه ــتان ج ــاماندهی قبرس ــه س ــا ب ــن طرحه ــه ای وی از جمل
ــوار  ــبز بل ــور س ــاماندهی مح ــز س ــزدی و نی ــتان آذر ی ــاماندهی قبرس س
ولــی عصر)عــج( اشــاره کــرد و گفــت: بــا ایــن وجــود متاســفانه برخــی از 
ایــن اقدامــات شــاید تاکنــون جــواب نــداده و نتوانســته جوامــع محلــی را 
اغنــا کنــد ولــی ایــن موضــوع همچنــان از رویکردهــای اساســی معاونــت 

ــزد اســت. شهرســازی ی
* مطرح کردن یزد جهانی در دنیا

معــاون شــهردار در ادامــه بــا اشــاره بــه ثبــت بافــت تاریخــی شــهر یــزد 
ــم  ــعی کرده ای ــتا س ــن راس ــت: در همی ــی، گف ــراث جهان ــت می در فهرس
تــا شــهر یــزد را در کشــور و دنیــا در ســایر بخش  هــا نیــز مطــرح کنیــم.

ــدار و کســب  ــروه شــهر پای ــات را تشــکیل کارگ ــن اقدام ــه ای وی از جمل
عنــوان پایتختــی پایــداری جهــان بــرای شــهر یــزد عنــاون کــرد و گفــت: 
البتــه بخــش عمــده ای از ایــن اقــدام بــزرگ را مدیــون گذشــتگان خودمان 
ــاخص  های  ــاظ ش ــه لح ــروز ب ــزد ام ــهر ی ــه ش ــوری ک ــه ط ــتیم ب هس
ــن شــهرهای  افتصــادی، اجتماعــی و زیســت محیطــی یکــی از پایدارتری

دنیاســت.

* تشکیل اداره شهر دوستدار کودک
ــت  ــل معاون ــودک در ذی ــتدار ک ــهر دوس ــکیل اداره ش ــه تش ــد ب فرهمن
ــودکان در  ــش ک ــرد: نق ــوان ک ــاره و عن ــزد اش ــهرداری ی ــازی ش شهرس
شــهرها عمدتــاً فرامــوش شــده اســت بــه عبارتــی شــهرها اساســاً بــرای 
همــه اقشــار ماننــد ســالمندان، معلــوالن و کــودکان در دســترس نیســتند و 
وقتــی صحبــت از توزیــع عادالنــه خدمــات شــهری می  شــود بایــد تمــام 
اقشــار جامعــه از جملــه کــودکان بــه عنــوان یکــی از اصلــی تریــن ایــن 

ــرد. ــرار گی ــر ق ــا مدنظ گروه ه
وی افــزود: از طرفــی کــودکان بــه عنــوان آینــده ســازان ایــن شــهر مطــرح 
هســتند لــذا اگــر بتوانیــم هــم نیازهــای معنــوی و روحــی و هــم نیازهــای 
ــد  ــا می توان ــاً نســل بعــدی م ــم قطع ــع کنی ــادی آنهــا را در شــهر مرتف م

خیلــی موثرتــر در مدیریــت شــهری مشــارکت داشــته باشــد.
* توجه به ارائه آموزش های شهروندی

ــات در  ــه اقدام ــزد از جمل ــهرداری ی ــاری ش ــازی و معم ــاون شهرس مع
ــاخت ها و  ــن زیرس ــهروندی و تامی ــای ش ــه آموزش  ه ــه را ارائ ــن رابط ای
نیازهــای مربــوط بــه کــودکان در شــهر خوانــد و افــزود: البتــه مهمتریــن 
ــال  ــوان انتق ــه عن ــودکان ب ــش ک ــه نق ــام ب ــه اهتم ــن مقول بخــش در ای
ــده اســت کــه موضــوع  ــه نســل آین ــی شــهر ب ــده ارزش  هــای هویت دهن
مهمــی بــه ویــژه بــرای شــهر یــزد بــه عنــوان یــک شــهر هویــت محــور و 

ــود. ــوب می ش ــی محس فرهنگ
وی از اختصــاص بودجــه مناســبی در همیــن رابطــه بــرای ســال آینــده در 
شــهرداری یــزد خبــر داد و افــزود: مصوبــات خوبــی در شــورای شــهر نیــز 
در دســت اقــدام اســت و امیدواریــم در ســال آینــده بتوانیــم فعالیت هــای 

موثــری در ایــن حــوزه داشــته باشــیم.
* برگزاری سمپوزیوم سازه های خشت خام

ــوان  ــه عن ــزد را ب ــام در ی ــازه های خشــت خ ــزاری ســمپوزیوم س وی برگ
ــن  ــت: ای ــد و گف ــادآور ش ــا ی ــرد در دنی ــر بف ــای منحص ــی از برنامه ه یک
ــا ایــن موضــوع عجیــن  برنامــه توانســته گروه هــای مختلــف هنــری را ب
کنــد و عــالوه بــر ارتقــای کیفیــت شــهر بــه لحــاظ اســتفاده از المان هــای 
ایــن بخــش، منجــر بــه آشــتی هنرمنــدان تجســمی بــا مدیریــت شــهری 
شــده کــه اتفــاق میمونــی اســت و اکنــون در اکثــر فراخوان  هــای شــهری 
شــاهد مشــارکت جــدی هنرمنــدان یــزدی هســتیم بــه عنــوان نمونــه در 
ــتان  ــد اس ــور ۴۵۰ هنرمن ــاهد حض ــهرداری ش ــوروزی ش ــای ن فراخوان  ه
ــهری  ــت ش ــه مدیری ــه مجموع ــدان ب ــاد هنرمن ــر اعتم ــه بیانگ ــم ک بودی

اســت.
* برگزاری کارگاه بین المللی معماری خشتی

ــتی  ــاری خش ــی معم ــن الملل ــزاری کارگاه بی ــد، برگ ــه فرهمن ــه گفت ب
ــوان  ــه عن ــزد ب ــت در شــهر ی ــن معاون ــر ای ــات موث ــر از اقدام یکــی دیگ
پایتخــت معمــاری خشــتی جهــان بــوده کــه پیامدهــای خوبــی را در ســطح 

ــت. ــته اس ــراه داش ــه هم ــی ب ــن الملل ــگاه های بی دانش
وی گفــت: در تمــام ایــن برنامــه تــالش مجموعــه شــهرداری یــزد بــر این 
مهــم اســتوار بــوده کــه در کنــار ارتقــای زندگــی ســاکنان شــهر، یــزد را در 
ســطح دنیــا بــا عناویــن مختلــف معرفــی کنیــم و از ایــن طریق دیپلماســی 
شــهری و عمومــی را در شــهر یــزد دنبــال کنیــم و فــارغ از سیاســت های 
دیپلماســی کالســیک کشــور کــه برعهــده وزارت امــور خارجــه اســت، در 
ــزد را  ــط بیــن المللــی شــهر ی ــه تحریم هــا، رواب شــرایط ســخت و ظالمان

ــعه بخشیم. توس
* تالش برای کاهش تخلفات ساختمانی

ــزد  ــهر ی ــاختمانی در ش ــات س ــوع تخلف ــه موض ــزد ب ــهردار ی ــاون ش مع
نیــز اشــاره و بیــان کــرد: کاهــش تخلفــات ســاختمانی یکــی از مهمتریــن 
دغدغه  هــای معاونــت شهرســازی و مجموعــه مدیــران شــهر یــزد از ابتــدا 

بــوده و اتفاقــات خوبــی در ایــن حــوزه تاکنــون صــورت گرفتــه اســت.
* اعمال سیاست های تشویقی 

وی از جملــه ایــن اقدامــات را تعریــف سیاســت های تشــویقی بــرای ترویــج 
ســاخت و ســازهای قانونــی و تســهیل فراینــد صــدور پروانه ســاختمانی و از 
ســوی دیگــر نیــز سیاســت های بازدارنــده و تنبیهــی در مــورد تخلفــات بــا 

راه انــدازی گشــت ســاختمان بــه عنــوان پایلــوت در منطقــه ۴ شــهرداری 
بــوده کــه منجــر بــه افزایــش ۶۰ درصــدی تقاضــای صــدور پروانه ســاخت 

در ایــن منطقــه از شــهر شــده اســت.
* ارزان بودن جریمه تخلف در یزد

ــه ۴ شــهرداری، از  ــن طــرح در منطق ــت ای ــه موفقی ــا اشــاره ب ــد ب فرهمن
ــر داد  ــده خب ــاه آین ــد م ــا چن ــزد ت اجــرای آن در تمــام مناطــق شــهری ی
ــات  ــه تخلف ــوص جریم ــز در خص ــی نی ــه ارزش معامالت ــزود: الیح و اف
ســاختمانی تقدیــم شــورای شــهر شــده چــرا کــه متاســفانه در شــهر یــزد 
ارزان بــودن جریمــه تخلفــات از گذشــته باعــث ترویــج آن بــوده اســت لــذا 
بــا افزایــش جریمه  هــا بــه لحــاظ اقتصــادی شــاهد منفعــت بیشــتر افــراد 

دارای پروانــه نســبت بــه متخلفــان در ایــن بخــش هســتیم.
* تسهیل روند صدور پروانه

ــرای اولیــن  ــز اعــالم کــرد: ب وی در خصــوص سیاســت های تشــویقی نی
صــدور پروانــه بــرای زمین هــای قولنامــه ای و مشــاعی در شــهرداری یــزد 
ــا وســعت بــاالی ۱۰۰۰  ــا شناســایی اراضــی ب اجرایــی شــد و از طرفــی ب
ــع در ســطح شــهر، آنهــا در تحــت نظــارت مضاعــف گشــت های  مترمرب
ســاختمان شــهرداری قــرار داده ایــم تــا تفکیــک غیرمجــاز در آنهــا صــورت 

نگیــرد.
* اعمال نظر شهرداری در تفکیک های ماده ۱۴۷

وی در مــورد تفکیک هایــی کــه براســاس قانــون تعییــن تکلیــف امــالک 
ــورت  ــهرداری ص ــر ش ــدون نظ ــالک ب ــت ام ــی در اداره ثب ــا ۱۴۷ قبل ی
ــبختانه  ــت: خوش ــز گف ــد نی ــدی می ش ــات بع ــای تخلف ــت و مبن می گرف
ــا اداره کل ثبــت اســناد و امــالک  براســاس  تفاهــم نامــه منعقــد شــده ب
اســتان، نماینــده شــهرداری نیــز در ایــن کمیســیون حضــور خواهــد داشــت 
تــا مــوارد و ضوابــط شهرســازی در مــورد ایــن تفکیک هــا لحــاظ می شــود.

* هوشمندسازی صدور پروانه ساختمانی
فرهمنــد از مراحــل پایانــی اجــرای طــرح هوشمندســازی صــدور پروانــه در 
شــهرداری یــزد خبــر داد و ابــراز امیــدواری کــرد کــه تــا پایــان ایــام اهلل 
دهــه فجــر امســال ســامانه هوشــمند اســتعالمات راه انــدازی و تــا ســه ماه 
آینــده اخــذ پروانــه بــه صــورت هوشــمند مــورد بهــره بــرداری قــرار گیــرد.

* تدوین خطوط قرمز برای ساخت و سازهای غیرمجاز
وی تدویــن خطــوط قرمــزی در مــاده ۱۰۰ را از دیگــر اقدامــات صــورت گرفته 
در رابطــه بــا ســاخت و ســازهای غیرمجــاز در شــهر یــزد عنــوان و تصریــح 
کــرد: بــر همیــن اســاس برخــی از تخلفــات حتمــاً منجــر بــه تخریــب خواهد 

شــد کــه از آن جملــه می تــوان بــه نماهــای غیرمجــاز اشــاره کــرد.
* بودجه معاونت معماری و شهرسازی

فرهمنــد در مــورد وضعیــت بودجــه در معاونــت معمــاری و شهرســازی و 
اولویت  هــای ســال آینــده ایــن معاونــت براســاس بودجــه تعییــن شــده نیــز 
گفــت: بودجــه ایــن معاونــت حــدود ۲۰ میلیــارد تومان اســت و ســعی شــده 
تــا تمــام بودجــه در راســتای تهیــه طرح هــای رویکــردی ذکــر شــده باشــد 
و بــا توجــه بــه ســطح طرح  هــا از مشــاورین و طراحــان بــزرگ و برجســته 

بیــن المللــی، ملــی و اســتانی بهــره گرفتــه شــود.
* گنجینه غنی طرح های شهری در شهرداری یزد

ــای  ــه طرح  ه ــا گنجین ــده ت ــعی ش ــته س ــال گذش ــی دو س ــزود: ط وی اف
شــهرداری بــا تهیــه طرح هــای مختلــف غنــی کنیــم تــا مدیــران شــهری 

ــد. ــه اجــرا بپردازن ــاده بیشــتر ب ــا طرح هــای ام ــده ب در آین
ــل طرح هــای در دســت اجــرا را  ــا تکمی ــده عموم ــت: در ســال آین وی گف
خواهیــم داشــت چــرا کــه حــدود ۷۰ طــرح بــزرگ در ایــن دو ســال احصــا 
شــده و ســعی داریــم کتابــی نیــز ایــن طرح  هــای تهیــه شــده منتشــر شــود.

* یزد آرزوها 
ــال  ــت در س ــن معاون ــژه ای ــای وی ــی از طرح ه ــزد یک ــهردار ی ــاون ش مع
آینــده را »یــزد آرزوهــا« اعــالم کــرد و گفــت: بــا توجــه بــه ایــن کــه در 
ســال آینــده قــرار اســت وارد قــرن جدیــد شــویم و ســال ۱۴۰۰ را تحویــل 
ــازی  ــت شهرس ــل معاون ــده در ذی ــف ش ــای تعری ــی از طرح ه ــم، یک کنی
ــرای  ــم را ب ــه آرزو داری ــزدی ک ــا ی ــت ت ــال ۱۵۰۰ اس ــند س ــن س تدوی

ــم. ــدگان ترســیم کنی آین
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مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان گفت: در سه 
ماه نخست امسال ساخت شناور در استان هرمزگان رشدی 
۳۲۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.

مدیر کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان  با اشاره به 
اینکه در سه ماه امسال سفارش  ۷۲ شناور در استان داشته 

ایم که نسبت به سال گذشته که ۲۲ سفارش شناور داشته 
رشدی۳۲۷ درصدی داشته است، گفت: در سال گذشته 
نزدیک به ۱۸۰ شناور در استان هرمزگان ساخته شد و در 
 سه استان جنوبی دیگر تعداد شناورهای ساخته شده ۵۰ مورد

 بوده است.

اله مراد عفیفی پور با بیان اینکه در سال جاری سه شناور 
صادر شده است، افزود: در حال حاضر  ظرفیت باالیی در 
استان هرمزگان برای ساخت و صادرات شناور وجود دارد، 
چراکه در حال حاضر بیش از ۴۷ کارگاه ساخت شناور در این 

استان وجود دارد. 6

ــوص  ــرکت در خص ــن ش ــی ای ــط عموم ــر رواب ــر دفت ــنی مدی ــرداد محس مه
پروژه هــای افتتــاح شــده در ایــام مبــارک دهــه فجــر، بیــان نمــود: پروژه هــای 
توســعه، اصــالح و روشــنایی بــرق شهرســتان بردســیر بــا حضــور وفایــی معاون 
سیاســی فرمانــداری، عالــم زاده مدیــر بــرق و جمعــی دیگــر از مســئولین ایــن 
ــا اعتبــاری بــه میــزان ۴۸ میلیــارد ریــال افتتــاح و کلنــگ زنــی  شهرســتان ب

گردیــد.
ــتان  ــوب اس ــرق جن ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
کرمــان، وی افــزود: ایــن پروژه هــا شــامل اصــالح شــبکه روســتاهای 
ــه  ــرا ب ــاد فتحــی و غبی ــر آب ــاد، امی ــاد، پامــزار، عبــاس آب ماهونــک، مومــن آب
ــداث ۵/۵  ــا اح ــز ب ــبکه نی ــد ش ــان فاق ــعه متقاضی ــر و توس ــول ۲۵ کیلومت ط
کیلومتــر، همچنیــن بــرق رســانی بــه ۱۰ روســتای فاقــد بــرق بــا احــداث ۱۲ 
کیلومتــر شــبکه فشــار متوســط و ۵/۵ کیلومتــر شــبکه فشــار ضعیــف و نصــب 
۹ دســتگاه ترانســفورماتور کلنــگ زنــی شد.محســنی در ادامــه ســخنان خــود 
ــود و  ــاره نم ــوب اش ــار جن ــتان رودب ــده در شهرس ــاح ش ــای افتت ــه پروژه ه ب
گفــت: بهــره بــرداری از پروژه هــای توســعه، اصــالح، بهینــه ســازی و مقــاوم 
ســازی بــا حضــور فرمانــدار، مدیــر بــرق و دیگــر مســئولین شهرســتان رودبــار 
جنــوب بــا اعتبــاری بالــغ بــر ۵۸۸۶۰ میلیــون ریــال انجــام شــد.وی همچنیــن 
ــاژ ،  ــت ولت ــع اف ــر، رف ــنایی معاب ــای روش ــاح پروژه ه ــرد: افتت ــان ک خاطرنش
ــل و توســعه و اصــالح  ــه کاب ــل ســیم ب ــض شــبکه های فرســوده، تبدی تعوی
ــتان  ــی از مســئوالن شهرس ــرق و جمع ــر ب ــدار ، مدی ــا حضــور فرمان ــبکه ب ش
کهنــوج بــا اعتبــاری بالــغ بــر شــصت میلیــارد ریــال بــه بهــره بــرداری رســید.

ایــن مقــام مســئول حجــم عملیــات پروژه هــای شهرســتان کهنــوج را برشــمرد 

ــر  ــداث ۳/۵ کیلومت ــی، اح ــفورماتور عموم ــتگاه ترانس ــب ۱۳ دس و گفت:نص
ــار  ــبکه فش ــر ش ــل ۲۵ کیلومت ــض و تبدی ــی، تعوی ــط هوای ــبکه فشارمتوس ش
ــار  ــبکه فش ــر ش ــعه۲/۲ کیومت ــدار، توس ــل خودنگه ــه کاب ــوده ب ــف فرس ضعی
ــنایی  ــبکه روش ــر ش ــداث ۳/۵کیلومت ــد، اح ــان جدی ــت متقاضی ــف جه ضعی
بلــوار افتتــاح گردیــد.وی تصریــح نمــود: پروژه هــای توســعه و اصــالح شــبکه، 
روشــنایی معابــر، رفــع افــت ولتــاژ و تعویــض شــبکه های فرســوده ســیم بــه 
ــر  ــغ ب ــا اعتبــاری بال کابــل در شهرســتان قلعــه گنــج بخــش چــاه داد خــدا ب

ــرداری رســید. ــه بهــره ب ۱۱۵۰ ب
ــا  ــن پروژه ه ــده در ای ــام ش ــی انج ــم عملیات ــرد: حج ــان ک ــه بی وی در ادام
ــر  ــل ۵۸۰۰ مت ــض و تبدی ــفورماتور، تعوی ــتگاه ترانس ــه دس ــب س ــامل نص ش
شــبکه فشــار ضعیــف جهــت متقاضیــان جدیــد و مقــاوم ســازی ۱۲۰ پایــه تیــر 

ــد. ــط می باش ــار متوس فش
ــبکه،  ــالح ش ــعه و اص ــای توس ــاح پروژه ه ــرد: افتت ــان ک ــنی خاطرنش محس
روشــنایی معابــر، رفــع افــت ولتــاژ و تعویــض شــبکه های فرســوده ســیم بــه 
ــا  ــال در شهرســتان نرماشــیر ب ــارد ری ــزان ۶۱ میلی ــه می ــاری ب ــا اعتب ــل ب کاب
حضــور فرمانــدار، مدیــر بــرق و جمعــی دیگــر از مســئولین شهرســتان نرماشــیر 

بــه بهــره بــرداری رســید.
وی افــزود: حجــم عملیاتــی انجــام شــده پروژه هــای شهرســتان نرماشــیر کــه 
ــارد  شــامل توســعه و اصــالح شــبکه شــهری و روســتایی بیــش از ســه میلی
تومــان، توســعه روشــنایی معابــر بلــوار بــه میــزان یــک میلیــارد تومــان، تبدیــل 
ــارد  ــر دو میلی ــغ ب ــک و دو بال ــاز ی ــل خودنگــه دار ف ــه کاب شــبکه فرســوده ب
ــدود  ــا ح ــازی پایه ه ــاوم س ــاختمان اداره و مق ــی، س ــارات عمران ــان، اعتب توم

۷/۱ میلیــارد تومــان هزینــه شــده اســت.

ــروژه  ــت پ ــام اهلل دهــه فجــر هف ــا ای ــان ب همزم
بــرق رســانی و ســاختمان اداری بــرق شهرســتان 
ــارد  ــر ۲۲۰ میلی ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــنجان ب رفس
ــا  ــت. ب ــرار گرف ــرداری ق ــره ب ــورد به ــال م ری
حضــور جمعــی از مســئوالن ســاختمان اداری 
مدیریــت توزیــع بــرق شهرســتان رفســنجان 
ریــال  میلیــارد   ۹۰ آن  احــداث  بــرای  کــه 
ــرداری  ــره ب ــه به ــت ب ــه اس ــه کار رفت ــه ب هزین
ــرق  ــع ب ــر توزی ــفی مدی ــا یوس ــید. محمدرض رس
شهرســتان رفســنجان در ایــن آئیــن گفــت: ایــن 
ــای  ــزی و زیربن ــکلت فل ــازه اس ــا س ــاختمان ب س
ــه و شــامل  ــع در ۳ طبق ــر مرب ۲ هــزار و ۲۲۵ مت
مدیریــت،  و  اداری  ســاختمان  بخش هــای 
مشــترکین، بهــره بــرداری، طــرح و نظــارت، 
اداری،  خدمــات  کنتــور،  نصــب  و  بازرســی 
شــیفت و اتفاقــات، نمازخانــه، موتورخانــه، کانــال 
ــی و  ــتم سرمایش ــا سیس ــور ب ــات، آسانس تأسیس
گرمایشــی چیلــر فــن کویــل احــداث شــده اســت. 
ــازی،  ــه س ــن محوط ــرد: همچنی ــح ک وی تصری

جدولگــذاری، پارکینــگ و آســفالت اداره بــرق 
رفســنجان نیــز بــا مســاحت ۲ هــزار و ۳۰۰ متــر 
ــرای  ــه در مجمــوع ب ــع اجــرا شــده اســت ک مرب
ــرق  ــع ب ــت توزی ــاختمان اداری مدیری ــاد س ایج
ــه  ــال هزین ــارد ری شهرســتان رفســنجان ۹۰ میلی
ــای  ــت: طرح ه ــه اســت. یوســفی گف ــه کار رفت ب
کاهــش تلفــات بــا اعتبــار افــزون بــر ۵۷ میلیــارد 
ریــال، تأمیــن روشــنایی ورودی روســتاها بــا 
هزینــه کــرد ۵ میلیــارد ریــال، تأمیــن بــرق 
ــال و  ــارد ری ــار ۱۰ میلی ــا اعتب روســتای گروئیــه ب

طــرح تأمیــن بــرق متقاضیــان فاقــد شــبکه هــم 
بــا اعتبــاری بالــغ بــر ۳۰ میلیــارد ریــال مــورد بــه 
ــرد:  ــوان ک ــت. وی عن ــرار گرف ــرداری ق ــره ب به
ــوار  ــوار پســته و بل همچنیــن تأمیــن روشــنایی بل
ــاری  ــهرداری و اعتب ــارکت ش ــا مش ــی ب عابدین
بــرق  تأمیــن  ریــال،  میلیــارد   ۶.۳ بــر  بالــغ 
ــوک ۷  ــی شــبکه بل ــد شــبکه اهال ــان فاق متقاضی
بــا هزینــه ای بیــش از ۴.۲ میلیــارد ریــال و طــرح 
تبدیــل ســیم هــی مســی بــه کابــل خودنگهــدار 
فــاز ۱ و ۲ بــا اعتبــاری بالــغ بــر ۱۷ میلیــارد ریــال 

ــد. ــاح ش ــم افتت ه
گفتنــی اســت کــه پیــش از ایــن ودرهفتــه 
ســیزدهم پویــش الــف ب ایــران بــا حضــور وزیــر 
نیــرو از طریــق ویدئــو کنفرانــس پروژه هــای 
بــرق رســانی شــمال اســتان کرمــان بــا اعتبــاری 
ــرق  ــن ب ــامل : تامی ــال ش ــغ بر۸۰۲میلیاردری بال
ــه ، اصــالح  ــاژ منطق ــت ولت ــع اف ــان ، رف متقاضی
شــبکه، تامیــن روشــنایی ، کاهــش تلفــات ، 
احــداث نیــروگاه خورشــیدی ، توســعه و نگهــداری 
شــبکه های بــرق روســتایی، خریــد و نصــب 
۴۰ دســتگاه سکســیونر ، جابجایــی و اصــالح 
معابــر  در  بــرق  نیــروی  توزیــع  شــبکه های 
ــرق  ــن ب ــان، تامی ــد و کوهبن ــتانهای زرن شهرس
روســتاهای فاقــد بــرق بــه بهــره بــرداری رســید.

 پروژه های افتتاح شده 
در توزیع نیروی برق جنوب کرمان به مناسب دهه فجر

 بهره برداری از ۷ پروژه 
برق رسانی و ساختمان اداری رفسنجان

سه شنبه 29 بهمن 1398

طرح آبرسانی به شمال شهر بندرعباس افتتاح شد

طــرح آبرســانی بــه شــمال شــهر بندرعبــاس در قالــب پویــش بــا حضــور وزیــر 
نیــرو افتتــاح شــد. بــه گــزارش جــام جــم هرمــزگان، وزیــر نیــرو بــا اشــاره بــه 
ــش  ــه پوی ــن هفت ــوب هفدهمی ــزگان در چارچ ــروژه در هرم ــرداری ۴ پ بهره ب
ــر  ــالوه ب ــتان ع ــن اس ــرو در ای ــت: وزارت نی ــران گف #هرهفته_الف_ب_ای
ــا  ــرق و فاضــالب را ب ــروژه آب، ب ــر رســیده اند، ۱۴۴ پ ــه ثم ــه ب ــی ک پروژه های
ــت  ــان در دس ــارد توم ــر ۶۲۰۰ میلی ــزون ب ــده اف ــی ش ــرمایه گذاری پیش بین س
اجــرا دارد. رضــا اردکانیــان در حاشــیه بهــره بــرداری از طــرح آبرســانی به شــمال 
شــهر بندرعبــاس، در جمــع خبرنــگاران، افــزود: پیشــرفت فیزیکــی ایــن پروژه ها 
را به طــور متوســط ۵۶ درصــد را اعــالم و اظهــار کــرد: امیــد اســت عــالوه بــر 
مبالــغ هزینــه شــده، نیــاز ایــن پروژه هــا تــا ســقف پیش بینــی شــده تامیــن شــود 
و ایــن پروژه هــا هــم در ایــن اســتان مــرزی کــه یکــی از قطب هــای اقتصــادی 
کشــور اســت بــه ثمــر برســد و عــالوه بــر هموطنــان مــا در اســتان کــه حــق 
ــای  ــع و عرصه ه ــد، صنای ــا دارن ــردن م ــر گ ــرزداری ب ــی و م ــی در مرزبان بزرگ
ــردی آب و  ــول راهب ــن دو محص ــم از ای ــف ه ــای مختل ــدی در بخش ه تولی
انــرژی بــه نحــو مناســبی اســتفاده کننــد. وی اضافــه کــرد: بــا طرح هایــی کــه 
ــرداری می رســد از مجمــوع ۲۲۷ طــرح  ــه بهره ب ــزگان ب ــروز در اســتان هرم ام
بزرگــی کــه در نیمــه ســال وعــده کردیــم، ۱۵۷ پــروژه را بــه افتتــاح رســانده ایم 
ــرداری شــده اند. اردکانیــان اضافــه کــرد: مابقــی پروژه هــا  کــه وارد مــدار بهره ب
هــم تــا پایــان امســال در ۱۰ اســتان کشــور از جملــه مجــددا در اســتان هرمزگان 
بــا ســرمایه گذاری افــزون بــر ۱۰ هــزار میلیــارد تومــان بهره بــرداری می شــود و 
کارنامــه پویــش بــا ســرمایه گذاری ۳۳ هــزار میلیــارد تومان در ۳۱ اســتان کشــور 
بــا موفقیــت بــه نتیجــه خواهــد رســید و بــا پشــتکار، تــالش و فعالیــت بیشــتر 
ســال جدیــد را آغــاز خواهیــم کــرد. وزیــر نیــرو بــا اشــاره بــه اقدام هــای انجــام 
شــده در حــوزه تامیــن آب شــرب ســالم اســتان هرمــزگان گفــت: در بخــش برق 
هــم در آینــده نزدیــک شــاهد افتتــاح طرح هــای بزرگــی بــا ســرمایه گذاری 
بیــش از ۲ هــزار میلیــارد تومــان در ایــن اســتان خواهیــم بود کــه موجب 

خواهــد شــد تــا ســال ۱۴۰۰ حــدود ۵۰ درصــد 
ظرفیــت نصــب شــده تولیــد 

بــرق در اســتان افزایــش یابــد. اردکانیــان افــزود: امیــد اســت هــر چــه ســریعتر 
تمهیــدات اجرایــی احــداث نیــروگاه ۱۴۰۰ مگاواتــی »ســیریک« هــم بــا تامیــن 
منابــع وام دولتــی فدراســیون روســیه آغــاز شــود و اطمینــان خاطر داشــته باشــیم 
ــرای طرح هــای  ــرژی، اســتان هرمــزگان جــزو آماده ترین هــا ب کــه در حــوزه ان
ــتغال زایی ۳۵۰  ــه اش ــاره ب ــا اش ــر اســت. وی ب ــای انرژی ب ــدی و فعالیت ه تولی
نفــر در طــول احــداث ســد مخزنــی ســرنی و بــه میــزان دو برابــر ایــن رقــم، 
اشــتغال غیرمســتقیم گفــت: ۵۵۰ نفــر در کارگاه مشــغول فعالیت بــوده که عمده 
اینهــا از نیروهــای بومــی منطقــه بودنــد. امیــد اســت دیگــر طرح هــای اســتان 
روی ریــل اجــرا قــرار گیــرد. در ادامــه مدیرعامــل آبفــای اســتان هرمــزگان در 
تشــریح جزئیــات طــرح آبرســانی بــه شــمال شــهر بندرعبــاس گفــت: بــا افتتــاح 
ایــن طــرح، شــهر تازیــان و ۴۴ روســتای واقــع در شــمال شــهر بندرعبــاس بــا 
ــوند.  ــد می ش ــدار بهره من ــی پای ــع آب ــر از مناب ــزار نف ــر ۱۰۲ ه ــی بالغ ب جمعیت
امیــن قصمــی افــزود: در ایــن طــرح خــط انتقــال آب به طــول ۸.۷ کیلومتــر بــا 
لوله هــای فــوالدی بــه قطــر ۶۰۰ میلی متــر از میــدان ورودی شــهر بندرعبــاس 
تــا ایســتگاه پمپــاژ چهچکــور بــه روش EPC احــداث شــده اســت. وی ادامــه 
داد: همچنیــن احــداث یــک بــاب ایســتگاه پمپــاژ در "چهچکــور" بندرعبــاس با 
ظرفیــت ۴۵۰ لیتــر در ثانیــه و مخــزن هــزار مترمکعبــی بتنــی "شــهرو" در قالب 
همیــن طــرح افتتــاح شــد. قصمــی، اعتبــار هزینه شــده بــرای ایــن طــرح را ۲۲۰ 
میلیــارد ریــال اعــالم کــرد و گفــت: عملیــات اجرایــی این طــرح از ســال ۹۶ آغاز 
شــد کــه هم اکنــون در هفتــه هفدهــم پویــش "# هرهفته_الف_ب_ایــران" با 
حضــور وزیــر نیــرو مــورد بهره بــرداری قــرار گرفــت. وی بیــان کــرد: تــا پیــش 
از ایــن، مناطــق واقــع در شــمال بندرعبــاس بــا چالش هایــی در زمینــه تامیــن 
ــل  ــروژه تکمی ــن پ ــم ای ــق وعــده ای کــه داده بودی ــا طب ــد، ام آب مواجــه بودن
شــد و بــه بهره بــرداری رســید. مدیرعامــل آبفــای اســتان هرمــزگان خاطرنشــان 
کــرد: بــا ادامــه اجــرای ایــن طــرح، صنایــع واقــع در شــهرک صنعتــی مناطــق 

ــز از نعمــت  ــه مذکــور نی ــوند ک ــد می ش ــدار بهره من ــرب پای آب ش
می توانــد بــه رونــق اقتصادی بیشــتر 

ــتان بینجامد. اس

راه اندازی منطقه 4 شهری در سال آینده

معــاون برنامه ریــزی و توســعه 
شــهرداری  انســانی  ســرمایه 
بندرعبــاس از راه انــدازی منطقــه 
طــی ســال  چهــار شــهری شــهرداری 
آینــده خبــر داد. بــه گــزارش مدیریــت 
شــهرداری  بین الملــل  امــور  و  ارتباطــات 
در  جهانبخــش  مهــدی  محمــد  بندرعبــاس، 
علنــی  جلســه  دومیــن  و  و شــصت  یکصــد 
شــورای اســامی شــهر اظهار کــرد: تدویــن الیحه 
ــم  ــل توســط تی ــده از ماه هــا قب بودجــه ســال آین
کارشناســی و مدیریتــی ایــن بخــش آغــاز شــد و از 
ابتــدای بهمن مــاه آمــاده تحویــل شــده اســت.وی بــا 
ــه برگــزاری بیــش از 30 جلســه تخصصــی،  اشــاره ب
160 ســاعت جلســه هماهنگــی در 15 جلســه شــورای 
معاونیــن بــرای تدویــن ایــن الیحــه، افــزود: بــا توجــه بــه 
درخواســت های شــهروندان، بیــش از 30 اولویــت مهــم 
در بودجــه ســال آینــده پیش بینــی شــده اســت.معاون 
انســانی شــهرداری  برنامه ریــزی و توســعه ســرمایه 
بندرعبــاس خاطرنشــان کــرد: پرداخت حقوق و دســتمزد 
کارکنــان و کارگــران بخش هــای مختلــف بــه صــورت 
متمرکــز و همزمــان از دیگــر اقداماتــی اســت کــه ســال 
آینــده بــه دنبــال تحقــق آن هســتیم.جهانبخش با اشــاره 
بــه برخــی دیگــر از اولویت هــای ســال آینــده شــهرداری 
پرداخــت بدهی هــای  کــرد:  بندرعبــاس، خاطرنشــان 
قبلــی، اتمــام پروژه هــای جــاری و پیش بینــی راه انــدازی 
ــه ای  ــای بودج ــر اولویت ه ــهری از دیگ ــار ش ــه چه منطق
ســال آینــده اســت.وی از تجمیــع حســاب های درآمــدی 
و بهره گیــری از روش خزانــه داری و متمرکــز شــدن 
حســاب های شــهرداری در یــک حســاب خبــر داد و بــا 
اشــاره بــه دالیــل توجیهــی بــرای افزایــش بودجــه، گفت: 
پیش بینــی وصــول عــوارض مالیــات بــر ارزش افــزوده، 
افزایــش درآمــد حاصــل از فــروش اوراق مناقصــه، 

افزایــش درآمــد حاصــل از جرایــم و تخلفــات رانندگــی، 
درآمــد حاصــل از خدمــات پیمانــکاری و غیــره باعــث 
ــت.معاون  ــده اس ــی ش ــال آت ــی س ــه ط ــش بودج افزای
شــهردار بندرعبــاس بــا تاکیــد بــر اینکــه بودجــه ســال 
جــاری تحقــق مطلوبــی دارد، بیــان کــرد: مجمــوع بودجــه 
ــغ  ــه، در ســال جــاری، بال شــهرداری و ســازمان های تابع
بــر 910 میلیــارد تومــان اســت و بــرای ســال آینــده بــا 
29 درصــد افزایــش بــه رقمــی بالــغ بــر 1173 میلیارد 
تومــان رســیده اســت.جهانبخش خاطرنشــان کــرد: از 
مجمــوع بودجــه ســال آینــده، ســه درصــد در حــوزه 
ــط  ــوزه محی ــد در ح ــازی، 21 درص ــدی و شهرس کالب
ــات شــهری، ســه درصــد در حــوزه  زیســت و خدم
مدیریــت بحــران و پدافنــد غیر عامــل، 19 درصد 
ــد  ــک، 39 درص ــل و ترافی ــل و نق ــوزه حم در ح

ــد در  ــت و 15 درص ــات مدیری ــوزه خدم در ح
حــوزه اجتماعــی و فرهنگــی پیش بینــی 

شــده اســت.اضافه می شــود، در ادامــه 
این جلســه الیحــه پیشــنهادی بودجه 

و  بررســی  جهــت  آینــده  ســال 
شــهردار  توســط  تصویــب 

رییــس  بــه  بندرعبــاس 
شــورای اســامی شــهر 

تقدیــم شــد
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استاندار هرمزگان با بیان اینکه دستگاه های اجرایی 
پروژه ها  این  اجرای  در  تسریع  راستای  در  باید 
هماهنگی بیشتری داشته و برنامه ها را به جلو ببرند، 
جزیره  پروژه های  به  بخشیدن  شتاب  برای  گفت: 
هرمز تصمیماتی اتخاذ می شود تا بخش عمده این 
طرح ها تا فصل گردشگری سال جاری در هرمزگان 

به نتیجه برسند و تکمیل شوند.
در  همتی  فریدون  هرمزگان،  جم  جام  گزارش   به 
پروژه های  و  توسعه ای  طرح های  از  بازدید  حاشیه 
از  کیلومتر   ۱۰ کرد:  عنوان  هرمز،  جزیره   عمرانی 
جاده رینگ دور جزیره هرمز در حال احداث است 

که در آن امکان دوچرخه سواری و پیاده روی فراهم 
و همچنین به طور کامل نور ایجاد می شود.

داشتیم،  که  بازدیدهایی  به  توجه  با  داد:  ادامه  وی 
شد،  خواهد  برگزار  جاری  هفته  که  جلساتی  در 
هرمز  جزیره  پروژه های  به  بخشیدن  شتاب  برای 

تصمیماتی اتخاذ می شود تا بخش عمده این طرح ها 
به  هرمزگان  در  جاری  سال  گردشگری  فصل  تا 
هرمزگان  شوند.استاندار  تکمیل  و  برسند  نتیجه 
راستای  در  باید  اجرایی  دستگاه های  کرد:  تصریح 
بیشتری  هماهنگی  پروژه ها  این  اجرای  در  تسریع 

داشته و برنامه ها را به جلو ببرند. 
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ـــش  ـــدرو ؛ افزای ـــدف ایمی ه
ــدن و  ــش معـ ــهم بخـ سـ
ـــد  ـــی در تولی ـــع معدن صنای

ـــی  ـــص داخل ناخال
غریـب پـور بـا تاکیـد بـر نقـش بانـوان در 
دسـتیابی به موفقیت هـای سـازمان ایمیدرو، 
گفـت: افزایش سـهم بخش معـدن و صنایع 
معدنـی در تولیـد ناخالـص داخلـی از اهداف 
ایمیـدرو اسـت. بـه گـزارش روابـط عمومی 
معدنـی  صنایـع  اقتصـادی  ویـژه  منطقـه 
وفلـزی خلیـج فـارس بـه نقـل از سـازمان 
توسـعه و نوسـازی معـادن و صنایـع معدنـی 
ایران)ایمیـدرو(، خـداداد غریـب پـور، رییس 
هیـات عامـل ایمیـدرو، در مراسـم روز زن 
بـه مناسـبت والدت حضـرت  و مـادر کـه 
فاطمـه زهـرا)س( در ایـن سـازمان برگـزار 
شـد، ضمـن تبریـک بـه بانـوان شـاغل در 
ایمیـدرو از نقـش موثـر آنهـا در دسـتیابی به 
موفقیت هـای ایمیـدرو قدردانی کـرد. غریب 
پـور همچنین افزایش سـهم معـدن و صنایع 
معدنـی در تولید ناخالص داخلـی را از اهداف 
سـازمان ایمیـدرو دانسـت و گفت: نـگاه این 
سـازمان بـه ایجـاد ارزش افـزوده باالتـر و 
افزایش تولید و اشـتغال در کشـور اسـت چرا 
کـه اگر نـگاه فعـاالن اقتصادی نگاه توسـعه 
ای نباشـد پیشـرفت کشـور میسـر نخواهـد 
شـد. رئیـس هیـات عامـل ایمیـدرو تصریح 
کـرد: یکـی از برنامه های ایمیـدرو در اجرای 
طرح هـای توسـعه بنگاه هـای بخـش معدن 
و صنایـع معدنی، سـرمایه گـذاری در طرح ها 
از محـل سـود انباشـته این شـرکت ها اسـت 
کـه با هـدف ایجـاد اشـتغال و ارزش افزوده 
باالتـر انجـام می شـود. وی همچنیـن گفت: 
خوشـبختانه طـی سـال جاری شـاهد رشـد 
آهنـی،  سـنگ  شـرکت های  سـودآوری 
فـوالدی و مـس بـوده ایـم و در ایـن میـان 
سـود شـرکت ملـی مـس طـی سـال جاری 
بیش از ۲ برابر سـال ۹۷ اعالم شـده اسـت.

 سـود انباشـته شـرکت ها، صـرف 
سـاخت کارخانـه می شـود

غریـب پـور تاکید کـرد: ایمیـدرو در مدیریت 
سـود انباشـته بنگاه ها نقش هدایتگر و زمینه 
سـاز دارد. در ایـن راسـتا بـه جـای توزیـع 
سودانباشـته بنگاه هـا بـه عنوان سـود سـهام 
بـه  عدالـت،آن را صـرف سـاخت کارخانـه 
منظـور اشـتغالزایی و تولیـد محصـوالت بـا 

ارزش افـزوده باالتـر می کنـد.
 ۱.4 میلیــارد دالر طــرح آمــاده 

ــاح افتت
غریـب پـور خاطر نشـان کـرد: ایمیـدرو ۱.۴ 
طـرح آمـاده افتتـاح تـا پایـان سـال جـاری 
پیـش رو دارد کـه نتیجـه تالش هـای بـی 
و  سـازمان  ایـن  مدیـران  کارکنـان،  وقفـه 
مشـارکت بخـش خصوصی اسـت. بـه گفته 
وی، طـی سـال ۹۸ در بخش هـای مختلـف 
از جملـه رشـد ۲ برابـری بودجـه آمـوزش، 
و  پژوهـش  انجـام  درصـدی   ۴۰ افزایـش 
نیـاز محـور کـردن آنهـا ، اکتشـاف در ۴۰۰ 
هـزار کیلومتـر مربـع جدیـد، رونـق تولید در 
فوالدسـازی ها، رشـد ۲۵ درصـدی صـادرات 
فـوالد، تامیـن مـواد اولیـه و ارزآوری شـاهد 
رشـد بودیـم. وی تاکید کـرد: بانوان شـاغل 
در ایمیـدرو اثرگـذاری قابـل توجهـی در این 
موفقیت هـا داشـته انـد و بخـش مهمـی از 
آنهـا  زحمـات  مدیـون  را  دسـتاوردها  ایـن 
هسـتیم. وی بـه پرداخت بدهی هـای معوقه 
ایمیـدرو اشـاره کـرد و گفت: ایمیـدرو موفق 
شـد طـی سـال جاری۳هـزار میلیـارد تومان 
بدهـی را شـامل بدهی هـای سـال ۹۸ و نیز 
بدهـی سـال های ۹۱ تـا ۹۷ را نیـز پرداخـت 
کنـد. غریـب پـور تاکیـد کـرد: تمـام تفاهم 
نامه هـای ایمیـدرو با سـایر سـازمان ها مورد 
پایـش قـرار می گیـرد و هـدف مـا تبدیـل 
تفـام نامـه بـه قـرارداد اسـت. شـعار ایمیدرو 
ایـن اسـت کـه بایـد حـرف تبدیل بـه عمل 
شـود و در ایـن راسـتا حداقـل ۸۰ درصـد از 
در  اسـتانی  سـفرهای  در  کـه  برنامه هایـی 
دسـتور کار قـرار می گیرد عملیاتی می شـوند 
و ۲۰ درصـد بقیـه نیـز بـه دلیل مشـکالتی 
انجـام  اقتصـادی  توجیـه  نبـود  همچـون 
نمـی شـوند. رییـس هیـات عامـل ایمیـدرو 
عنـوان کـرد: ایمیـدرو در بخـش تحقیقـات، 
"نیـاز محـور" شـده اسـت بـه گونـه ای که 
نیازهـای صنعـت همچـون مشـکالت  بـه 
ایمنـی،  باطله هـا،  ای،  گلخانـه  گازهـای 
بهداشـت و محیط زیسـت و نیز بومی سازی 
پرداختـه و در ایـن زمینـه موفق بوده اسـت. 
وی افـزود: ایمیـدرو اسـتفاده از ظرفیت هـا و 
پتانسـیل های بانوان شـاغل در این سـازمان 
را در دسـتور کار خـود قـرارداده اسـت تـا از 
ایـن طریـق بتوانـد آینـده درخشـانی را در 

بخـش معـدن و صنایـع معدنـی رقـم زنـد.

محصوالت صنعتی به سبد تولیدات 
ذوب آهن اصفهان اضافه شد

و  بیست  کشور،  سازی  خصوصی  سازمان  رئیس 
سوم بهمن با حضور در ذوب آهن اصفهان ضمن 
منصور  با  شرکت  مختلف  بخش های  از  بازدید 
یزدی زاده مدیرعامل و محمد زارع پور اشکذری 
دیگر  از  چند  تنی  و  شرکت  مدیره  هیات  عضو 

مسئولین ذوب آهن دیدار و گفتگو نمود.
گفت  سخنانی  طی  دیدار  این  در  صالح  علیرضا 
اصفهان  آهن  ذوب  با  گذشته  سالیان  از  بنده   :
امروز  داشتم،  آشنایی  آن  مختلف  بخش های  و 
خوبی  بازدید  شرکت  این  جدید  دستاوردهای  از 
به  گذشته  در  اصفهان  آهن  گرفت.ذوب  صورت 
عنوان قطب تولید مقاطع ساختمانی کشور شناخته 
عالوه  آن  تولیدات  متنوع   سبد  امروز  اما  می شد 
ریل،ورق  انواع  مانند  دیگر  محصوالت  مقاطع  بر 
سازه های فوالدی و ... را نیز شامل می شود. بسیار 
خوشحال هستم که این شرکت مادر صنعتی روند 

رو به رشدی را در پیش گرفته است.
وی افزود : پروژه تولید ریل یکی از آرزو های کشور 
بود و برای توسعه زیر ساخت ها این محصول وارد 
ریل  استراتژیک  محصول  اکنون  هم  اما  می شد 
آهن  ذوب  در  دنیا  روز  استانداردهای  با  مطابق 
برای  بزرگی  افتخار  که  می شود  تولید  اصفهان 
نزدیک  از  می رود.امروز  شمار  به  اسالمی  ایران 
را  شرکت  این  تولیدی  ریل  تن  هزار   ۱۰ بر  بالغ 
این  و  است  بارگیری  آماده  که  نمودم  مشاهده 
توانمند  و  هوشمند  مدیریت  دهنده  نشان  مهم 
ذوب آهن اصفهان و همدلی کارکنان این شرکت 
مادر صنعتی برای تولید محصوالت دارای ارزش 
افزوده باالست.صالح اظهار داشت : ظرفیت تولید 
ریل در ذوب آهن اصفهان فراتر از کل نیاز کشور 
به این محصول استراتژیک است و لذا نیازی به 
به  باتوجه  . همچنین  داشت  نخواهیم  آن  واردات 
وجود  همسایه  کشورهای  در  که  زیرساخت هایی 
به  اصفهان  آهن  ذوب  ریل  صادرات  زمینه  دارد 
ارزش  امر،  این  و  است  فراهم  دیگر  کشورهای 
سازمان  می زند.رئیس  رقم  را  بیشتر  آفرینی 
قانون  در   : کرد  تصریح  کشور  سازی  خصوصی 
برنامه چهارم این موضوع مطرح شد که اگر مواد 
معدنی به صورت خام یعنی با ارزش افزوده کمتر 
صادر شود، برای آن مالیات بر صادرات مواد خام 
در نظر گرفته شود که لیست آنها نیز مشخص شد . 

تبلیغات دشمن راه به جایی نمی برد
تبلیغات  گفت:  هرمزگان  در  ولی فقیه  نماینده 
وسیعی از سوی دستگاه های رسانه ای و سیاسی 
جبهه استکبار برای اثر گذاشتن بر انتخابات دوم 
اسفندماه به راه افتاده تا مردم ما را از شرکت در 
است  سال   ۴۰ این ها  اما  کنند  مأیوس  انتخابات 
راه  و  ملت هستند  این  ساختن  ناامید  پی  در  که 
به جایی نبرده و نخواهند برد.  به گزارش جام جم 
هرمزگان، حجت االسالم محمد عبادی ، در جمع 
نمازگزاران بندرعباسی عنوان کرد: انتخابات دوم 
اسفند ۹۸ جلوه باشکوهی از اقتدار نظام جمهوری 
اسالمی است و حضور متحد و منسجم مردم در 
جمهوری  نظام  تراز  ارتقای  سبب  انتخابات  این 
شد.  خواهد  دشمنی ها  بر  غلبه  و  ایران  اسالمی 
وی با تأکید بر اینکه کاندیداها رقابت انتخاباتی را 
با اخالق و انصاف توأم کنند، افزود: رقم خوردن 
سالم  رقابت  از  پرصالبت  و  شکوه  با  انتخاباتی 
کاندیداها با یکدیگر حاصل می شود و کاندیداها و 
هوادارانشان نقش مهمی در رقم خوردن انتخاباتی 
کرد:  اضافه  عبادی   حجت االسالم  دارند.  پرشور 
رسانه ای  دستگاه های  سوی  از  وسیعی  تبلیغات 
بر  گذاشتن  اثر  برای  استکبار  جبهه  سیاسی  و 
را  ما  مردم  تا  افتاده  راه  به  اسفند  دوم  انتخابات 
این ها  اما  کنند  مأیوس  انتخابات  در  شرکت  از 
این  ساختن  ناامید  پی  در  که  است  سال   ۴۰
برد.  نبرده و نخواهند  راه به جایی  ملت هستند و 
این  انتخابات  کرد:  تصریح  بندرعباس  امام جمعه 
دوره با توجه به قرارگیری در اولین سال از دهه 
پنجم انقالب اسالمی از اهمیت فراوانی برخوردار 
است و یکی از دالیل فشارهای دشمنان در این 
وی  است.  دوره  این  انتخابات  اهمیت  نیز  مقطع 
با اشاره به برگزاری مراسم چهلمین روز شهادت 
در مسجد  آینده  یکشنبه  در  سلیمانی  قاسم  حاج 
جامع بندرعباس، تصریح کرد: شهادت حاج قاسم 
و  ما  ملت  برای  سخت  ضایعه ای  اگر  سلیمانی 
برای جریان های مقاومت در منطقه بود اما سبب 
شد تا جوششی عظیم در جهان اسالم پدید بیاید 
و اضمحالل صهیونیست ها و متجاوزان به حقوق 

ملت های منطقه را شتاب بخشید.
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رئیـس سـتاد انتخابات اسـتان هرمزگان با اشـاره بـه اینکه برای 
رای گیـری در مناطـق سـخت گـذر و دور دسـت نیـز از بالگـرد 
و ماشـین های کمـک دار اسـتفاده می شـود، اضافـه کـرد: ۹۵ 
درصـد مشـکل آنتن دهی مخابراتی در اسـتان رفع شـده اسـت. 
بـه گـزارش جـام جـم هرمـزگان سـعید ناجـی ، بـا بیـان اینکه 
یـک میلیـون و ۱۷۴ هـزار و ۱۶۴ نفـر واجـد شـرایط رای در 
هرمـزگان هسـتند، افـزود: تعداد آقایـان واجد شـرایط رای دادن 
۵۹۴ هـزار و ۱۷۲ نفـر و خانم هـا  ۵۷۹ هـزار و ۹۹۲ نفـر اسـت. 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه از ایـن شـمار ۷۲ هـزار و ۴۰۲ نفـر نیز 
رای اولـی هسـتند، تصریـح کـرد: در کل اسـتان هـزار و ۳۱۸ 
صنـدوق و شـعبه رای درنظـر گرفتـه شـده که ۷۸۵ شـعبه ثابت 
و ۵۳۳ شـعبه سـیار در نقاط مختلف شـهری و روسـتایی اسـت. 
ناجی خاطرنشـان کـرد: انتخابات در هزار و ۷۱۵ نقطه روسـتایی 
و در همـه شـهرها و همـه ۱۳ شهرسـتان برگـزار می شـود کـه 
بعنـوان  شهرسـتان   ۱۰ انتخابیـه،  حـوزه  مراکـز  در  نقطـه   ۳

حوزه هـای تابعـه و ۳۹ بخـش اسـت. رئیـس سـتاد انتخابـات 
اسـتان هرمزگان با اشـاره بـه اینکه برای رای گیـری در مناطق 
سـخت گـذر و دور دسـت نیـز از بالگرد و ماشـین های کمک دار 
اسـتفاده می شـود، اضافـه کـرد: ۹۵ درصـد مشـکل آنتـن دهـی 
مخابراتـی در اسـتان رفـع شـده اسـت. رئیـس سـتاد انتخابـات 
اسـتان هرمـزگان بیان کـرد: در زمینه تبلیغـات انتخابات مجلس 
یازدهـم، قانـون آییـن نامـه شـفافیت مالی تصویب شـده اسـت 

کـه بر اسـاس بنـد ۷ و ۸ ایـن قانـون، نامزدهـای انتخاباتی باید 
شـماره حسـاب و مسـئول مالـی تعییـن و بـه فرمانـداران اطالع 

کنند.  رسـانی 
ناجـی بـا بیان اینکه بنرهـای تبلیغاتـی نامزدها بایـد در ابعاد ۷۰ 
در۵۰ سـانتیمتر باشـد و نصـب هرگونـه بنـر بزرگتر از ایـن ابعاد 
غیرقانونـی و تخلـف اسـت، اظهـار کـرد: در سـه حـوزه انتخابیه 
هرمـزگان ۴۷ نفـر تاییـد صالحیـت شـده اند. وی بـا اشـاره بـه 
اینکـه از ایـن تعـداد ۸ نفـر خانـم هسـتند، ادامـه داد: ۲۷ نفـر 
در حـوزه انتخابـی شـهر بندرعبـاس، ۱۱ نفـر در حـوزه غـرب با 
مرکزیـت بندرلنگـه و ۹ نفـر در حوزه انتخابی شـرق بـا مرکزیت 

مینـاب بـه رقابـت می پردازند. 
رئیـس سـتاد انتخابـات هرمـزگان بـا بیـان اینکـه هرمـزگان در 
مجلـس شـورای اسـالمی پنـج کرسـی دارد، اضافه کـرد: مردم 
می تواننـد گـزارش تخلفـات انتخاباتـی را بـه شـماره ۰۷۶۳۱۲۲ 

داخلی هـای ۴۱۲،۴۱۳ و ۴۰۹ اطـالع رسـانی کننـد.

به  اشاره  ضمن  هرمزگان  فوالد  شرکت  مدیرعامل 
پروژه های در دست اقدام از رشد ۲۵ درصدی فروش 
داخلی و افزایش ۵۳.۷ هزار تنی تولید تختال در ۱۰ 
داشت:  اظهار  ارزانی  فرزاد  داد.  خبر  سال جاری  ماه 
شرکت  در  تختال  تولید  سال جاری،  ماه   ۱۰ در 
نسبت   افزایش  تن  هزار   ۵۳.۷ با  هرمزگان  فوالد 
به مدت مشابه سال قبل به ۱.۲ میلیون تن رسید.

ایمنی در این شرکت در نتیجه بکارگیری روزافزون 
کار  حین  بازرسی  های  و  ایمنی  دستورالعمل های 
کاهشی  روند  وی  است.  یافته  توجهی  قابل  ارتقای 
مصرف انرژی را قابل توجه دانست و افزود: مصرف 
ویژه آب مجتمع از ۱۲/ ۳ به ۹۰/ ۲ متر مکعب بر تن 
تختال در دی  ماه کاهش یافته، همچنین در مصرف 
گیگاژول   ۱۱  /۵ به   ۱۱  /۸ از  حرارتی  انرژی  ویژه 
در  و  داشتیم  ماه سال کاهش  تختال در ۱۰  بر تن 
انرژی کل  پروژه های گوناگون در مصرف ویژه  پی 
از ۶۱/ ۱۵)متوسط سال ۹۶( به ۲۹/ ۱۵ گیگاژول بر 
تن تختال در این مدت رسیدیم. این مقام مسئول با 
تاکید بر اینکه تولید آهن اسفنجی نیز با ۱۰ درصد 
این  تولید  رسیده،گفت:  تن  میلیون   ۱.۴ به  افزایش 
تن  میلیون   ۱.۲ گذشته  سال  ماه   ۱۰ در  محصول 
قوس  کوره های  در  الکترود  است.مصرف  بوده 
 /۱  kg/ ton به    ۹۶ سال  در   ۹۸/۱ از  الکتریکی 
امر  این  که  یافته  کاهش   ۹۷ سال  ماه   ۱۰ در   ۸۵
موفقیتی چشمگیر در واحد فوالدسازی است. ارزانی 
بازدهی کوره های قوس الکتریکی را ۳/ ۸۱ درصد و 
بازدهی ریخته گری را ۹۷ درصد اعالم کرد و افزود: 
در این دو بخش نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل 
با افزایش مواجه بوده ایم. وی با اشاره به پروژه های 
اقدام گفت: در مدیریت مهندسی کارخانه  در دست 
معاونت  جمله  از  مختلف  بخش های  از  پروژه   ۱۹۵

فناوری و توسعه، معاونت خرید، معاونت بهره برداری، 
در  عمومی  روابط  و  حراست  انسانی،  منابع  معاونت 
کیفی  کنترل  واحد  در  همچنین  است.  اقدام  دست 
تعداد  کاهش  برای  الزم  آنالیزهای  آزمایشگاه ها،  و 
و  فوالدسازی  آزمایشگاه  در  شده  انجام   آزمون های 
انجام  درحال  هزینه ها  کاهش  برای  مستقیم  احیای 
اینکه  بر  تاکید  با  هرمزگان  فوالد  مدیرعامل  است. 
تجهیزات  قطعات،  اولیه،  مواد  زمینه  در  بومی سازی 
دارند  صنایع  در  عمومی  مصرف  که  ماشین آالتی  و 
این  می شود،گفت:  خودکفایی  سبب  مدت  میان  در 
بومی سازی  مستقل  ساختمان  یک  ایجاد  با  شرکت 
از  بیش  را  بومی سازی  به  توجه  رسمی،  ساختار  در 
پیش در برنامه  ها قرار داده است. این بخش در قالب 
گروه های کاری، با گروه بهره برداری و بخش خرید 
می کند  سعی  و  کرده  همکاری  توسعه  و  تحقیق  و 
با همکاری شرکت های دانش بنیان و صنایع داخلی، 
نیازهای داخلی شرکت را برطرف کند. ارزانی با اشاره 

به پروژه های های جدید در حوزه بومی سازی ادامه داد: 
طراحی و ساخت آب شیرین کن دریا به روش جذبی 
با استفاده از انرژی خورشیدی، طراحی و ساخت ابزار 
لبه یاب هوشمند مورد استفاده در فرآیندهای فرزکاری 
و ماشین کاری، فعال کردن کاتالیست های مستعمل 
دی اکسیدکربن  از  استفاده  با  مستقیم  احیای  واحد 
مهم ترین  از  کریستالیزاتور  ساخت  و  بحرانی  فوق 
طراحی  در  اینکه  به  اشاره  با  وی  پروژه هاست.  این 
و توسعه محصوالت )R&D( فعالیت های گسترده ای 
انجام  شده،گفت: برقراری تعامالت گسترده و تعریف 
پروژه های متعدد با بیشتر دانشگاه ها و پارک های علم 
از  بیش  فراخوان  بومی سازی،  راستای  در  فناوری  و 
۲۰ پروژه پژوهشی با هدف آینده پژوهی صنعت فوالد 
تولیدی، حمایت  ارزش افزوده محصوالت  افزایش  و 
کاهش  راستای  در  محققان  ایده های  و  طرح ها  از 
مهم ترین  از  تولید  فرآیندهای  بهبود  و  هزینه ها 

فعالیت های این بخش است.

 رشد 25 درصدی فروش داخلی
این مقام مسئول با اشاره به رشد ۲۵ درصدی فروش 
بازارهای  در  ماهه   ۱۰ فروش  میزان  گفت:  داخلی 
داخلی و خارجی از مرز یک میلیون تن گذشته و درآمد 
داشته  رشد  درصد   ۲۶ فروش  این  محل  از  شرکت 
است. همچنین عنوان پیشرو بین ۱۰۰ شرکت برتر 
کسب شد که توانستیم با ۳۴ پله صعود نسبت به سال 
گذشته رتبه ۴۲ را در بین شرکت های برتر ایران اخذ 
کنیم. ارزانی مهم ترین شاخص انتخاب شرکت های 
پیشرو از بین ۵۰۰ شرکت برتر را رشدسریع و ارتقای 
رتبه فروش در چهار سال گذشته اعالم کرد و افزود: 
میزان سودآوری و بهره وری از مهم ترین شاخص های 

انتخاب شرکت های برتر است.
 تولید 5 گرید جدید آلیاژی

بومی سازی  طریق  از  صنعتی  نیازهای  تامین  وی 
در  را  داخلی  ظرفیت های  از  استفاده  و  محصوالت 
این  در  گفت:  و  دانست  کالن  سیاست های  جهت 
صنایع  نیاز  کرد  خواهیم  سعی  توان  تمام  با  راستا 
کنیم. برطرف  را  فوالدی  ویژه  گریدهای  به  داخلی 

با ساخت ۵ گرید جدید آلیاژی، یک گرید مربوط به 
گرید  دو  و  فشار  تحت  مخازن  استراتژیک  صنعت 
استحکام باال مربوط به صنعت لوله جهت کاربردهای 
جهت  نیز  گرید  دو  و  عمرانی  پروژه های  در  خاص 
این،  از  پیش  که  است  نیروگاهی  و  دریایی  صنایع 
تامین  از  خارج  از  محصوالت  این  نیاز  مورد  اسلب 
می شد. ارزانی با اشاره به نقش در امر اشتغال زایی، 
نفر  انسانی شاغل در شرکت را ۱۵۹۰  نیروی  تعداد 
اعالم کرد و گفت: در ماه های گرم سال برای جبران 
واحد  کوره های  از  یکی  کردن  خارج  با  برق  کمبود 
فوالدسازی از مدار از تولید بیشتر تختال چشم پوشی 

شد تا مردم استان در رفاه بیشتری باشند.

عضو هیات رئیسه و نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسالمی 
گفت: اگر درست رفتار نکنیم، نه تنها هویت خودمان را بازیابی نمی کنیم، 
بلکه هویت فرهنگی و نجابت ما تخریب می شود. به گزارش ایلنا ، محمد 
آشوری تازیانی در نشست با جمعی از فرهنگیان بندرعباس اظهار کرد: 
اگر بخواهیم به عنوان وظیفه و بر اساس آنچه قانون در اختیار ما گذاشته 
است عمل کنیم، ابتدا باید حق را بشناسیم. وی با اشاره به اینکه باید 
از ظرفیت ها و قابلیت های انسانی، مادی و فیزیکی در جهت رفع دردها 
و مشکالت استفاده کنیم، افزود: همه مسئوالن و خصوصا نمایندگان 
مجلس باید پاسخگوی کار و اقدامات خود باشند. نماینده مردم بندرعباس 
در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: همه تجربیات اجرایی، مطالعات و 
کارهای پژوهشی خود با مبانی توسعه پایدار را، در قالب سه جلد کتاب 
اردیبهشت  کتاب ها  اصل  شائبه ها،  از  دوری  برای  که  کرده  نگارش 
رونمایی می شود. در عین حال و خالصه هایی از این کتاب ها بزودی در 
دسترس عموم قرار می گیرد. آشوری اضافه کرد: امروز جامعه هرمزگان 
به یک بلوغ فکری، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی رسیده و می تواند بار 
توسعه خودش را  به دوش بکشد، در حالی که ۳۰ سال قبل به بهانه عدم 
بهره مندی از نیروی انسانی توانمند و اثربخش، به ما خرده می گرفتند. 
وی با تاکید بر اینکه این مسئله هرمزگان و نخبگان استان را متحمل 

رنج های زیادی کرد، بیان کرد: امروز این تفکرات تغییر پیدا کرده است. 
تالش برای تغییر نگاه ملی، اقدام بزرگی است و امروز کسی به خودش 
اجازه نمی دهد چنین نگاهی نسبت به هرمزگانی ها داشته باشد، زیرا این 
به نفس و تجربیات موفق در عرصه های  اعتماد  با خودباوری،  مسئله 
مختلف به حالت صحیح خود تبدیل شده است. رئیس مجمع نمایندگان 
استان هرمزگان با بیان اینکه با این وجود به نقطه مطلوب نرسیده ایم 
همین  کرد:  خاطرنشان  برداریم،  پایدارتری  و  استوارتر  گام های  باید  و 
ایجاد کرده  گام های برداشته شده رشد، تعالی و تغییراتی را در جامعه 
است. آشوری با اشاره به بخش هایی از کتاب توسعه هرمزگان، گفت: 
برای تغییر و تحول در جامعه برای احساس رضایتمندی اولین گام این 
است که جامعه را مطالبه گر بار بیاوریم، البته مطالبه گری باید منطقی 
باشد، زیرا اگر شیوه مطالبه گری ما منجر به افزایش هزینه برای مردم 
باشد، خطا کرده ایم. نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، بندرخمیر 
و حاجی آباد در مجلس شورای اسالمی با اظهار اینکه مطالبه گری باید 
در تامین حقوق و رفع نارسایی های مردم و در جهت رفع مسائل اساسی 
آنها باشد، گفت: مردم داوران خوبی هستند و ترازوی مردم، دقیق ترین 
اینکه پرسشگری در  بیان  با  انسان هاست. وی  برای وزن کردن  معیار 

به  ایرانی  هر  برای  اساسی  قانون 
و  شده  گرفته  نظر  در  حق  عنوان 
نشاطی  با  جامعه  پرسشگر  جامعه 
است، گفت: نباید اجازه دهیم حرفی 
به منظور تحقیر مردم استان مطرح 
شود. آشوری با تاکید بر اینکه برای 
پرسشگری، نباید پرخاشگری کنیم، 
انتقاد  در  اخالق  و  ادب  رعایت 
گفت:  و  دانست  را ضروری  کردن 
با پرخاشگری،»حق« گم می شود. 

تنها هویت خودمان  نه  اگر درست رفتار نکنیم،  اینکه  به  اشاره  با  وی 
را بازیابی نمی کنیم، بلکه هویت فرهنگی و نجابت ما تخریب می شود، 
اظهار کرد: تغییر نگاه به سرمایه های انسانی هرمزگان محصول ممارست 
و درک صحیح از مطالبه حقوق است. این عضو هیئت رییسه مجلس 
شورای اسالمی خاطرنشان کرد: برای تقویت روحیه پرسشگری از همه 
کنند،  نقش آفرینی  بزرگ  هدف  این  مسیر  در  می توانستند  که  کسانی 
بهره گیری شد و امروز کسی نگاه کج به هرمزگان و هرمزگانی ها را ندارد 
و اگر هم چنین نگاهی وجود داشته باشد، جرأت بیان آن را ندارد. نماینده 
مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، بندرخمیر و حاجی آباد در مجلس شورای 
اسالمی شناخت ظرفیت های استان را مورد تاکید قرار داد و افزود: برای 
برداشتن گام های استوار و پایدار و رسیدن به هدف ها، حتما باید مبنای 
به  رسیدن  برای  و  بشناسیم  را درست  استان  و  کرده  تببین  را  حرکت 
هدف گذاری ها و حل کردن نارسایی ها، باید با هم حرکت کنیم. آشوری 
همچنین عنوان کرد: چهار دوره حضور در مجلس شورای اسالمی باعث 
شده سنجیده تر از قبل عمل کنم. وی خاطرنشان کرد: کارهای صورت 
نمایندگان و همه مسئوالن، حاصل تالش  به عنوان  ما  توسط  گرفته 

جمعی بوده است. 

 آمار تولید و فروش ۱۰ ماهه 
زیرمجموعه »فوالد« و پروژه های در دست اقدام

رئیس ستاد انتخابات هرمزگان: 

مردم گزارش تخلفات انتخاباتی را اطالع رسانی کنند

عضو هیات رئیسه مجلس:

برای پرسشگری، نباید پرخاشگری کنیم

www.daneshpayam.ir
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  سازمان صدا و سیمای جمهوری اسامی ایران                                                 

 تحریریه شهرستانها:            021-44233511

 سرپرست استان اصفهان: هاجر مقضی   031-36637392
 سرپرست استان یزد: سمیه گابگیریان    03536273615  
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 سرپرست استان هرمزگان: پرستو سهرابی   076-32226058

صنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم
تا به کی در غم تو ناله شبگیر کنم

دل دیوانه از آن شد که نصیحت شنود
حافظمگرش هم ز سر زلف تو زنجیر کند

سه شنبه 29 بهمن 1398
8روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران

فجر تا فجر هالل احمر یزد؛

مروری بر عملکرد جمعیت هالل احمر استان یزد
  از بهمن ۹۷ تا بهمن ۹8

جمعیت هال احمر استان یزد  از دهه فجر سال گذشته تا دهه فجر امسال، 
حوادث مختلفی را پوشش داده و در عملیات های متنوعی مشارکت داشته که 

مهمترین این اقدامات را در ذیل می بینید.
1 برگزاری مانور منطقه ای بهداشت و درمان اضطراری)BHCU( به میزبانی جمعیت 
هال احمر اصفهان- شهرستان فاورجان-روستای تمندگان-23 لغایت 25 بهمن 

ماه 97
در کل  به 337 نفر خدمات بهداشتی و درمانی ارائه گردید

میزبانی  به   )BHCU(اضطراری درمان  و  بهداشت  استانی  مانور  برگزاری   2
شهرستان میبد-روستای بیده-25 لغایت 27 بهمن ماه 97 در کل  به 261 نفر 

خدمات بهداشتی و درمانی ارائه گردید.
3 برگزاری دوره آموزشی منطقه ای ضمن خدمت بهداشت محیط و بهداشت روان 
به میزبانی جمعیت هال احمر یزد از استانهای خراسان شمالی، خراسان جنوبی، 
خراسان رضوی، کرمان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان حضور داشتند. دوره 
مذکور در تاریخ 4 لغایت 5 اسفندماه 97  در هتل صفاییه یزد برگزار گردید و 
20 نفر در بخش بهداشت روان و 22 نفر در بخش بهداشت محیط شرکت کردند.

4 اعزام 2 تیم بهداشت و درمان اضطراری)BHCU( به مناطق سیل زده استان 
خوزستان-شهرستان ماثانی-25 فروردین لغایت 2 اردیبهشت 98

در کل  به 1902 نفر خدمات بهداشتی و درمانی ارائه گردید
عمومی  ،پزشک  دندانپزشکی  از  اعم  درمانگاه  بخش های  فعالیت  به  5 شروع 

،خدمات پرستاری و ...
6 فعالیت بخش های مختلف مرکز جامع توانبخشی

7 واکسیناسیون بیش از 4 هزار نفر از زائرین سرزمین وحی در استان
هرمزگان  استان  به  سامت  کاروان  اعزام  در  داوطلبان  واحد  با  همکاری   8

شهرستان رویدر-مرداد98
دربخشهای  امدادگر  شهدای  توانبخشی  جامع  مرکز  فعالیت  به  شروع   9

فیزیوتراپی-گفتاردرمانی-کاردرمانی-ارتوپدی فنی
10 اردوی منطقه ای نشاط و امید به میزبانی یزد با حضور 82 خواهر و 103 برادر 
11 اجرای طرح ملی دادرس )دانش آموز آماده در روزهای سخت ( و آموزش بیش 

از 6000 نفر دانش آموز پایه هشتم
12 سلسله کارگاه های استانی کسب و کار اجتماعی با حضور 800 نفر از اعضا 

جوانان و عاقه مند
13 اجرای طرح ایمنی و سامت مسافرین نوروزی با 23 پست و خدمت رسانی به  

236623 مسافر نوروزی 
14 اجرای طرح شوق رویش با هدف غنی سازی اوقات فراغت و بهره مندی 2830 

نفر از اعضا 
15 اعزام 10 کاروان سامت در بهمن ماه 97 به مناطق محروم و ارائه خدمات 

درمانی رایگان
16 افتتاح کانون دانشجویی هال احمر دانشگاه پیام نور تفت و دانشگاه پیام نور 

میبد
17 نشست با مجمع جوانان استان یزد و رونمایی از اساسنامه مجامع استانی

18 برگزاری دوره بازآموزی طرح ملی امداد و نجات نوروزی هال احمر یزد در 
اسفند ماه 97 با حضور بیش از 250 امدادگر و نجاتگر استان

19 برگزاری کارگاه های توانمندسازی تشکل های جوانان استان یزد

20 کسب رتبه برتر روابط عمومی هال احمر یزد در ارزیابی فعالیتهای دستگاه های 
اجرایی استان در دهه فجر 97

21 امداد رسانی به 550 حادثه دیده طوفان شن در محور های اردکان -  نایین و 
ابرکوه – دهشیر

22 ارائه خدمات نجاتگران هال احمر یزد در 123  عملیات امدادی و خدمات 
امدادی به 1080 حادثه دیده در طرح ملی امداد و نجات نوروز 98 

یزد در طرح  استان  بهرفت در  به کمپین  نفر  پنجاه هزار  از  بیش  23 پیوستن 
نوروزی 98

24 کمک هفت میلیارد ی یزدی ها به سیل زدگان و ارسال 20 محموله  به مناطق 
سیل زده شمال و غرب کشور

25 برگزاری مسابقات استانی توان افزایی امدادگران و نجاتگران جمعیت هال 
احمر استان با حضور 85 نفر در چهار رشته جستجو و نجات شهری  آوار برداری، 
جستجو ونجات در تصادفات جاده ای، اسکان اضطراری و طراحی اردوگاه، جستجو 
و نجات در ارتفاع و فضای معلق در محل پایگاه پشتیبانی عملیات امداد و نجات در 

هفته هال احمر اردیبهشت 98
26 اجرای طرح همای رحمت توسط جمعیت هال احمراستان یزد  در ماه رمضان / 

تهیه 4000 بسته غذایی 
برپایی 548 سفره  27 اجرای طرح سفره های مهربانی هال احمر استان یزد / 

مهربانی در مناطق محروم استان
28 امضای تفاهمنامه جمعیت هال احمر و اداره کل زندان های استان یزد

29 صعود امدادگران و نجاتگران هال احمر شهرستان خاتم به قله بُل )  7 نفر 
از امدادگران و نجاتگران جمعیت هال احمر شهرستان خاتم به قله بُل با ارتفاع 

4050 متر استان فارس صعود کردند (
30 کسب مقام دوم کشوری تیم دادرس هال احمر استان یزد در هفتمین المپیاد 

آماده در اردوگاه باهنر تهران به میزبانی استان مازندران
31 صعود تیم 4 نفره نجاتگران هال احمر شهرستان خاتم به قله 5137 متری 

آرارات ترکیه 
32 برگزاری مانور مشترک یزد و کرمان برگزار شد )  برگزاری مانور فرضی زلزله 
به شدت  6 و 5 دهم ریشتری به صورت منطقه ای با حضور استان های یزد و 
کرمان در روستای بیاض واقع در شهرستان انار در کرمان با  حضور بیش از 40 

نفر از نیروهای امدادی و پرسنل جمعیت هال احمر استان یزد ( 
33 برگزاری انتخابات اولین مجمع استانی باشگاه خبرنگاران جمعیت هال احمر 
استان یزد در این مجمع40 نفر از اعضای مجمع شهرستان های استان شرکت 
باشگاه  مجمع  اعضای  عنوان  به  نهایت 11نفر   در  نامزد،  بین 20  از  و  کردند 

خبرنگاران جمعیت هال احمر استان یزد انتخاب شدند.
34 تشکیل مجمع خیرین در یزد به دبیری جمعیت هال احمر استان

جاری/  تابستان  در  یزد  استان  احمر  هال  نجات  و  امداد  عملیات   174  35
امدادرسانی به 538 نفر حادثه دیده در طرح امداد و نجات تابستانه هال احمر 

استان یزد 
36 40 مورد عملیات آبگرفتگی توسط جمعیت هال احمر یزد )  براثر بارندگی 10 
تیم امداد و نجات و 32 نفر از پرسنل با 10 دستگاه خودرو کمک دار سبک و 11 

موتور پمپ و لجن کش در این عملیات ها  حضور داشتند (
37 برگزاری بیست و یکمین مانور سراسری زلزله و ایمنی در کانون های دانش 

آموزی هال احمر استان
38 برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با فعالیت های غار نوردی در استان یزد

39 بهره مندی بیش از 520 نفر از اجرای طرح یلدانه با شعار یلدا برای همه در 
سطح استان یزد

40 امضای تفاهم نامه همکاری سازمان نظام مهندسی و جمعیت هال احمر استان 
یزد

41 امدادرسانی به حادثه دیدگان تصادف اتوبوس و تریلی در اردکان یزد
42 حضور جمعیت هال احمر استان یزد در نمایشگاه ایمنی در بحران

43 حضور 21 نفر از امدادگران یزدی در مراسم تشییع شهید سپهبد سلیمانی 
در کرمان

44 مراسم کلنگ زنی ساختمان خیری پایگاه امداد و نجات جاده ای تنگ چنار مهریز 
) این پایگاه که در مسیر تنگچنار به روستاهای بخش مرکزی مهریز قرار دارد 
در وسعت پنج هزار مترمربع با زیر بنای حدود دویست و پنجاه مترمربع احداث 

می شود.(
45 اعزام بیش از 50 نفر از نجاتگران هال احمر یزد به مناطق سیل زده سیستان 

و بلوچستان
46 ارسال دومین محموله کمک های مردمی یزد به مناطق سیل زده سیستان و 

بلوچستان
محموله اول : حدود 500 قطعه چادر، چهار تن مرغ فریزشده و یک تن برنج ارسال 

شده است. 
محموله دوم : در این مرحله 700 بسته غذایی 72 ساعته، چادر، نایلون و پتو به 

مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان ارسال شد. 
47 میزبانی برگزاری اولین نشست هم اندیشی روسای ادارات آموزش و پژوهش 

جمعیت هال احمرکشور به تعداد  35 نفر
48 همکاری در برگزاری چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی به میزبانی 

دانشگاه یزد
49 برگزاری یک دوره تربیت مربی امداد و کمک های اولیه کد 3 ویژه رشته های 

مرتبط به تعداد 33 نفر و دو دوره ویژه رشته های غیر مرتبط به تعداد 64 نفر
50 برگزاری دوره های آموزش امداد و کمک های اولیه ویژه عموم مردم و متقاضیان 
دوره در ادارات دولتی و غیر دولتی از قبیل ، مدیریت بحران استانداری ، شرکت 
فوالد ، برق و .... (تعداد 215 دوره در مجموع 5535  نفر شرکت کننده ، 2397 

نفر زن و 3138  نفرمرد(
51 برگزاری دوره های آموزشی پایه داوطلبی (تعداد 125  دوره در مجموع 2880  

نفر شرکت کننده ، 1591  نفر زن و 1289 نفرمرد(
52 آموزش آمادگی در برابر مخاطرات در مناسبت ها و مکان های خاص ) دهه فجر، 

هفته هال احمر، پارک ها ، مساجد و ...)به تعداد 23036 نفر
53 برگزاری دوره های آموزشی مقدماتی نجات 17  دوره به تعداد 425 نفر
54 برگزاری دوره های آموزشی مقدماتی امداد 19 دوره به تعداد 475 نفر

55 برگزاری22 دوره های آموزشی ضمن خدمت ویژه همکاران شاغل در جمعیت 
به مدت 443 ساعت آموزشی

56 برگزاری یک دوره آموزشی ویژه ادارات دولتی با عنوان« آمادگی و مقابله با 
حوادث طبیعی و غیر مترقبه  »  به مدت 6 ساعت جهت 371 نفر

57 ضبط برنامه رادیویی 60 قسمته با موضوع آمادگی در برابر مخاطرات


