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معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان:
حضور 78 خودرو، موتور و دوچرخه در ناوگان نظارت ترافیکی 
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با حضور شهردار و مدیران  شهری اصفهان صورت گرفت:
 

 تکمیل 70 درصد حفاری تونل  فاز یک از  خط  دو  مترو 
 

حقوق شهرنشینی؛ 
ع تفاهم نامه   موضو

شهرداری اصفهان و 
پژوهشگاه فقه معاصر قم

زندگی را دوست دارم

توزیع .../..1/8 لیتر آب با 
تانکر میان شهروندان و 

روستاییان

رکوردشکنی های فوالد 
مبارکه از طریق بومی سازی 

روغن نورد سرد

۶۰۰ کیلووات ساعت و 28 
نیروگاه؛ سهم شهرداری 

در تولید انرژی خورشیدی

معاون خدمات شهری اصفهان 
خبر داد:
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بیشتر بخوانید
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کودک بیمار اصفهانی با پلیس 
شدن  به آرزویش رسید؛

ماجــــراهای جدید  آرزو   با  عروسک ها  در قاب شبکه اصفهانماجــــراهای جدید  آرزو   با  عروسک ها  در قاب شبکه اصفهان
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اصفهان  آهــن  ذوب  ســاالنــه  عــادی  عمومی  مجمع 
سهام،  صاحبان  نمایندگان  سهامداران،  حضور  با 
اعضای هیات مدیره و نماینده سازمان بورس و اوراق 
بهادار تهران، در تاالر تشریفات و تاالر آهن ذوب آهن 
تیر   ۲۴ بهداشتی  پروتکل های  رعــایــت  بــا  اصفهان 
برگزار شد . نمایندگان سهامداران عمده ذوب آهن 
 در جایگاه هیات رئیسه قرار گرفتند و سعید عبودی 
ریاست  تامین  ــدر  هــیــات مــدیــره شــرکــت ص رئــیــس 

مجمع را عهده دار شد . 
به گزارش جام جم منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب 
آهن اصفهان در ارائه گزارش هیات مدیره مربوط به 
عملکرد سال ۹۹ و برنامه های آتی این شرکت گفت: 
سال ۹۹ سالی خاص و ویژه به لحاظ شیوع ویروس 
کرونا و محدودیت صادرات و واردات مواد اولیه برای 
تمام کشورها بود اما با این وجود طی سال های ۹۸ و 
۹۹ رشد ۴ و ۵ درصدی و در مجموع دو سال، رشد ۹ 

درصدی را در تولید داشتیم. 
یــــزدی زاده بــا اشـــاره بــه دســتــاوردهــای مهم شرکت 
گواهینامه  دریافت  کرد:  تاکید  اصفهان،  آهن  ذوب 
استاندارد ملی ایران برای تولید ریل ملی، رکورد تولید 
درصــدی  افزایش ۲۸۲  با  تن  هــزار  میزان ۵۸  به  ریــل 
ریل  ســوزن  تولید  و  طراحی   ، سال ۱۳۹۸  به  نسبت 
۶۰E۱A۱ ،  طراحی و تولید ریل معدن R۱۸ در نورد ۶۵۰ 
کــاال، انعقاد نخستین  ، پذیرش ریل ملی در بــورس 
قرارداد صادرات ریل و به کارگیری ریل در ۶ محور راه 
آهن در  از جمله دستاوردهای ریلی ذب  آهن کشور 

سال ۹۹ بوده است.

تولید ریل ، آغاز تولید محصوالت با ارزش افزوده باال 
در ذوب آهن بود

آهن ۱۰ درصــد تولید  با بیان این که ذوب  یـــزدی زاده 
درصد   ۷۵ مشابه  آن  تولید  که  دارد  را  کشور  فــوالد 
ــزود: روش سایر  ــ اف ــازان دنــیــاســت،  ســایــر فـــوالدسـ
تولیدکنندگان فوالد کشور مشابه معادل ۵ درصد 
بنابراین  اســت،  گــاز  با  دنیا  فــوالدی  تولیدکنندگان 
گــوی رقــابــت، استراتژی  ــرای مــانــدن در  ب آهــن  ذوب 
تنوع بخشی به تولیدات خود را در پیش گرفته است 
آغاز تولید محصوالت با ارزش افزوده  که تولید ریل 
همچون  دیگر  محصوالت  آن  دنــبــال  بــه  و  بــود  بــاال 
ســازه هــای  ورق  سبد  تکمیل  صنعتی،  کــاف هــای 
و... در  نیمه سبک  تیرآهن  تولید  و  فــوالدی، طراحی 

دستور تولید قرار گرفت.
اشــاره  نـــورد۶۵۰  در  محصوالت  بخشی  تنوع  به  وی 
کرد و گفت: همواره ذوب آهن در نورد۶۵۰ با ظرفیت 
مازاد مواجه بود که با ورود ریل به این کارگاه، ظرفیت 
خالی را پر کردیم و این موجب تکمیل ظرفیت، تنوع 
بخشی محصوالت و کاهش ضایعات تولیدات شده 

است.
این که  بر  تاکید  با  اصفهان  آهــن  ذوب  مدیرعامل 
با  محصوالت  تولید  ضـــرورت  و  اولــیــه  مــواد  کمبود 
آهن  ذوب  چــالــش هــای  از  یکی  بــاال  ــزوده  ــ اف ارزش 
کــرد: امــروز توسعه تیرآهن بال پهن  اســت، تصریح 
البته باید توجه داشت  آهن ضــرورت دارد،  در ذوب 
که بیشترین حاشیه سود برای این شرکت به ترتیب 
و  تیرآهن  آرک،  کــاف،  سپس  ریــل،  تولید  به  مربوط 

میلگرد ساده است.
وی در ادامه با اشاره به بازسازی کوره بلند شماره یک 
بعد از پنج سال توقف با اتکا به توان داخلی شرکت 
افزایش  موجب  اتــفــاق  ایــن  گفت:  ــازی،  سـ بومی  و 
ظرفیت تولید شرکت به میزان ۸۰۰ هزار تن در سال و 

کاهش ریسک تولید ذوب آهن شده است.
به  اشــاره  با  اصفهان  آهن  ذوب  شرکت  مدیرعامل 
بهبود وضعیت نقدینگی شرکت نسبت به ۱۰ سال 
شرکت  سود  گذشته  سال  طی  کــرد:  اظهار  گذشته، 
به میزان ۱۵ هزار و ۸۱۹ میلیارد ریال رسید که دالیل 
از تمرکز  افزایش میزان درآمــد و سود شرکت ناشی 
بر تولید ، فروش محصوالت صنعتی و محصوالت با 
ارزش افزوده باالتر، تمرکز شرکت بر صادرات به دلیل 
سطح  افزایش  و  تــورم  افزایش  باالتر،  افــزوده  ارزش 

عمومی قیمت ها است.
رشد ۲۴۵ درصدی سودآوری شرکت های تابعه ذوب 

آهن در سال ۹۹
وی یادآور شد: ذوب آهن، شاهد رشد ۲۴۵ درصدی 
سودآوری شرکت های تابعه خود نسبت به سال ۹۸ 

بوده است.
ذوب  تاشگران  همت  با  این که  بیان  با  زاده  یــزدی 
آهن بــرای نخستین بار خــروج از زیــان انباشته پس 
از یــک دهـــه در ایـــن شــرکــت اتــفــاق افــتــاده اســت، 
بار  بــرای نخستین  یــک دهــه  آهــن طــی  گفت: ذوب 
در سال ۹۹ به این نقطه رسید تا بتواند سود را بین 
سود  میزان  گذشته  سال  و  کند  توزیع  سهامداران 
۵۰۰ میلیارد تومان را پیش بینی کرده بودیم، اما به 

۹۷۴ میلیارد تومان سود قابل توزیع دست یافتیم. 
برخی  بــه  ــاره  اشـ بــا  اصفهان  آهــن  ذوب  مدیرعامل 
دستاوردهای مهم این شرکت، گفت: تملک معادن 
پــروژه  فــاز نخست  ــوه، تکمیل  ــوادک زغــال ســنــگ س
نصب  و  ساخت  طراحی،  فوالدشهر،  پساب  انتقال 
مسیر  در  کــک ســازی   ۳ بــاطــری  فلکسیبل  درهـــای 
صنعت سبز، دستیابی به دانش فنی طراحی نسوز 
، افزایش  بدنه کوره بلند برای نخستین بار در کشور
۴۰ هزار میلیارد ریالی حد اعتباری شرکت در بانک ها، 
دریافت لوح تقدیر از بانک مرکزی و ... از جمله این 

دستاوردها بوده است.
تولید  بــر  تــاثــیــرگــذار  عــوامــل  از  یکی  داد:  ادامـــه  وی 
آهــن، عدم تامین یک میلیون و ۷۵۰ هــزار تن  ذوب 
سنگ آهن بوده که تغییرات پیاپی در وزارت صمت 

در سال قبل یکی از عوامل اصلی آن بوده است.
تزریق پودر زغال در کاهش  زاده دربــاره پروژه  یزدی 
از  ناشی  ارز  هزینه های  کاهش  گفت:  کــک،  مصرف 
به  توجه  با  کک  به  وابستگی  کاهش  کــک،  واردات 
کوره  بهره وری  افزایش  زغــال،  ذخایر  بــودن  محدود 

بلند از جمله دالیل تاکید بر اجرای این پروژه است.
ــاره دالیــل تاخیر در اجــرای این پــروژه، گفت:  وی درب
خارجی  شرکت های  و  کارشناسان  از  استفاده  عدم 
بازدید و طی دوره هــای  به دلیل تحریم، عدم امکان 
این تجهیزات،  دارای  کشورهای  آموزشی پرسنل در 
 ، عدم وجود تجربه بهره برداری از این پروژه در کشور
بلندها به  کــوره  کــاری در  عدم امکان تثبیت شرایط 
دلیل برخی مشکات در تامین مواد اولیه باکیفیت 

مدیرعامل  اســت.  تاخیر  دالیــل  جمله  از  آبــی  کم  و 
چالش های  برخی  به  ــه  ادام در  اصفهان  آهــن  ذوب 
کــرد و افــزود: خشکسالی، کمبود  آهــن اشــاره  ذوب 
، قــرار گرفتن  آب، عــدم پــایــداری تامین مــواد آهـــن دار
سرمایه  بــودن  پایین  تحریم،  لیست  در  آهــن  ذوب 
زغال  تولید  پایین  ظرفیت  کرونا،  شیوع  گــردش،  در 
تولید،  نــهــاده هــای  قیمت  مـــداوم  تغییرات  کــشــور، 
جمله  از  گاز  از  شرکت  نیروگاه های  بهره مندی  عدم 

اصلی ترین چالش های این شرکت است.
کوره بلند به سمت  رژیم  زاده، تغییر  گفته یزدی  به 
ــرژی،  ــورس انـ آهـــن دار، خــریــد بـــرق از بـ ــواد  ســایــر مـ
معادن  تملک  کک،  مصرف  کاهش  تولید،  افزایش 
تولید  آب،  تامین  پـــروژه هـــای  تکمیل  ســنــگ آهــن، 
قراردادهای  اصــاح  باالتر،  افــزوده  ارزش  با  محصول 
اولیه، تداوم صادرات  افزایش موجودی مواد  خرید، 
محصوالت به ۲۲ کشور با وجود قرار گرفتن در لیست 
بــورس،  بــه  فــرابــورس  از  ذوب  نماد  انتقال  تحریم، 
مدیریت هزینه های شرکت با اصاح نرم های مصرف 
و ... از جمله برنامه های ذوب آهن در سال ۱۴۰۰ است.
وی ادامه داد: تداوم پروژه های تصفیه پساب، تعیین 
اجتماعی،  تامین  سازمان  مطالبات  قطعی  تکلیف 
تولید  واحـــد  زنـــی  کلنگ  و  کنسرسیویم  تسکیل 
ورق های الکتریکی به ارزش ۴۱۵ میلیون یورو از دیگر 

برنامه های این شرکت در سال جاری است.
همچنین  اصفهان  آهــن  ذوب  شرکت  مدیرعامل 
اظــهــار کـــرد: طــی ســه مــاهــه نخست امــســال تولید 
محصوالت ذوب آهن به میزان ۱۲ درصد در چدن ، ۳ 

درصد در شمش و یک درصد در محصول اصلی رشد 
داشته است. وی گفت: به طور قطع اگر امسال ذوب 
آهن محدویت های آبی را نداشت، دست کم ۵۰ هزار 

تن تولید محصوالتش بیشتر بود.
مصوبات مجمع

ح است : صورت های  مصوبات این مجمع بدین شر
آهن  ذوب  سهامی  شــرکــت  و  ــروه  گـ تلفیقی  مــالــی 
اصفهان )سهامی عام( شامل صورت وضعیت های 
تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ و صورت های سود و  به  مالی 
زیان ، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی 
آرا  برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ، با اکثریت 

مورد تصویب مجمع قرار گرفت.  
انباشته،  زیان  از  اصفهان  آهن  ذوب  خروج  توجه  با 
برای اولین بار به سهامداران سود تعلق گرفت ومقرر 
و ۷۳۸  هــزار  تخصیص ۹  قابل  ســود  محل  از  گردید 
هزار   ۳ معادل  درصــد   ۳۵.۴ میزان  به  ریــال  میلیارد 
و ۴۴۴ میلیارد ریــال ) به ازای هر سهم ۵۶ ریــال( به 
با رعایت مفاد اصاحیه قانون   ،  عنوان سود سهام 

تجارت، به سهامداران پرداخت شود.
به  ممیز  هوشیار  حسابرسی  موسسه  همچنین 
اصلی  قانونی  بــازرس  و  مستقل  حسابرس  عنوان 
همکاران  و  تدوین  حسابرسی  موسسه  و  شرکت 
قانونی  بــــازرس  و  مستقل  حــســابــرس  ــوان  ــن ع ــه  ب
گردیدند.  انتخاب  سال  یک  مدت  بــرای  البدل،  علی 
همچنین روزنامه های دنیای اقتصاد و صمت جهت 
ج اطاعیه و آگهی های شرکت برای مدت یک سال  در

، تعیین گردید .

در مجمع عمومی عادی ساالنه ذوب آهن اصفهان عنوان شد:در مجمع عمومی عادی ساالنه ذوب آهن اصفهان عنوان شد:

ذوب آهن اصفهان با سود آوری بر مدار توسعهذوب آهن اصفهان با سود آوری بر مدار توسعه

با  اخیر  سال  چهار  طی  اصفهان  شهرداری 
افزایش توان تولید برق خورشیدی از مراکز خود 
از  را  خود  مصرف  بار  ساعت،  کیلووات   600 به 
شبکه نیروگاهی کشور کاهش داده و چشم انداز افزایش 
زیرمجموعه های  مصرف  مدار  در  خورشیدی  برق  سهم 

خود را تا سال 1400 ترسیم کرده است. 
با  اصفهان،  شهرداری  رسانه ای  ارتباطات  اداره  گزارش  به 
مختلف،  شهرهای  در  هوا  دمای  افزایش  و  گرما  موج  آغاز 
به  مجبور  صنعت  و  اصناف  خانگی،  مختلف  بخش های 

تحمل خاموشی هستند تا از پیک مصرف عبور کنند.  
در چنین شرایطی تامین برق گرچه جزو وظایف ذاتی وزارت 
خصوصی  و  دولتی  بخش  گذاران  سرمایه  حضور  با  نیرو 
با  می توانند  اصناف  و  خدماتی  بخش های  اما  است 
با  و  بپیوندند  کشور  برق  تولید  مدار  به  جدید  روش های 
خورشیدی  انرژی  تولید  همچون  شیوه هایی  از  استفاده 
زمینه  ویژه،  شرایط  این  در  خورشیدی،  نیروگاه  احداث  با 

تامین بخشی از برق مجموعه های خود را فراهم کنند.  

جام جم گزارش می دهد:



بیش از یک میلیون و 800 هزار لیتر آب در هفته گذشته از طریق آبرسانی سیار در استان اصفهان 
توزیع شد. 

آب و فاضاب استان اصفهان عنوان کرد: با توجه به  ارتباط با مشتریان شرکت  مدیر سامانه 
گرمای شدید هوا در هفته گذشته و قطع آب برخی از نقاط شبکه توزیع، از تاریخ 19 تا 25 تیر، آب 
مورد نیاز مردم با اعزام 227 تانکر آبرسانی سیار به ظرفیت های 6 تا 27 هزار لیتر در مناطق 6 گانه 

شهر اصفهان، فاورجان، نجف آباد، برخوار، شاهین شهر، نایین، چادگان، سمیرم، اردستان، زیار 
و تعدادی از روستاهای تابعه تامین شد. 

 به گزارش جام جم عباس عباسی خاک با اشاره به میانگین دمای 40 درجه ای هفته گذشته گفت: 
در دمای 42 درجه روز 19 تیر، 73 درصد از تماس ها با شماره 122)سامانه ارتباط با مشتریان آبفا( 
مربوط به افت فشار و قطعی آب بوده است، در حالی که 25 تیر که دمای هوا به 37 درجه سانتی 

گراد کاهش یافت، تماس های مربوط به قطعی آب 62 درصد کل تماس ها را شامل می شده است. 
وی تعداد کل تماس های ورودی به سامانه 122 در هفته گذشته را در حدود 66 هزار و 700 تماس 
عنوان کرد و گفت: آمارها نشان می دهد تعداد این تماس ها با دمای هوا ارتباط مستقیم دارد و 
میانگین تماس ها در گرم ترین روزهای هفته گذشته با دمای 42 درجه، بیش از 10 هزار و 700 مورد 

بوده است در حالی که در دمای 37 درجه، در حدود 3 هزار و 900 تماس ثبت شده است.
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خبر

ترافیــک  و  نقــل  و  حمــل  معــاون 
شهرداری اصفهان:

ــور 78 خـــــودرو، مــوتــور و  ــض ح
نــظــارت  ــاوگـــان  نـ در  دوچـــرخـــه 

ترافیکی

ترافیک شهرداری اصفهان  و  و نقل  معاون حمل 
هزینه ای  بــا  اصفهان  شــهــرداری  همت  بــه  گــفــت: 
ــودرو،  خـ  78 مجموعا  ــال  ریـ میلیارد   38 از  بیش 
موتورسیکلت و دوچرخه پلیس به ناوگان نظارت 

ترافیکی شهر اصفهان افزوده می شود.  
گــزارش جام جم، مسعود بنده خدا با اشــاره به  به 
بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی چند طرح در حوزه 
حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان در قالب 
برنامه »هر یکشنبه، یک افتتاح« اظهار کرد: تجهیز 
ناوگان جدید خودرویی و موتوری پلیس راهنمایی 
شهرداری  همت  به  اصفهان  کانشهر  رانندگی  و 
ــودرو 207  خ دستگاه  از 16  بـــرداری  بهره  با  اصفهان 
این  جمله  از  ریــال  میلیارد   24 بر  بالغ   هزینه ای  با 
پروژه هاست. وی ادامه داد: با هدف تسریع در انجام 
سامت  تامین  و  نظارتی  میدانی،  ماموریت های 
آمد و شد حمل و نقل درون شهری، 22 دستگاه 
موتورسیکلت نیز با هزینه ای بالغ بر 12 میلیارد ریال 
به ناوگان نظارتی کانشهر اصفهان افزوده می شود. 
ترافیک شهرداری اصفهان  و  و نقل  معاون حمل 
افزود: این اقدام با هدف سرعت بخشی به کنترل 
آمد و شد در معابر شهری، کاهش زمان رسیدگی به 
مشکات و تخلفات رانندگی و سهولت دسترسی 
اجرایی شده است.وی با بیان این که همچنین فردا 
بر 2  بالغ   هزینه ای  با  پلیس  دوچرخه  دستگاه   40
میلیارد ریال به منظور نظارت میدانی و اعمال قانون 
پلیس با بهره گیری از ظرفیت های حمل و نقل پاک 
بهره برداری می شود، گفت: مجموع این اقدامات با 
هزینه ای بالغ بر 38 میلیارد ریال اجرایی شده است.  

*تجهیز 5 خودرو  ون برای افراد معلول
بــنــده خــدا تصریح کـــرد: خــریــد 5 خـــودرو ون بــرای 
دارای  افـــراد  نقل  و  حمل  بــرای  استفاده  و  تجهیز 
معلولیت با هزینه ای بالغ بر 45 میلیارد ریال نیز در 
دستور کار بود که اجرایی شده است. وی با اشاره 
به این که این ون ها بنزینی و از نوع وانا ایران خودرو 
دیــزل اســت، گفت: ایــن خــودروهــا مجهز به باالبر 
برقی است و امکان جابجایی همزمان سه ویلچر 
سوار، استقرار یک نفر همراه معلول و سقف بلند 
و تهویه مطبوع دارد. معاون حمل و نقل و ترافیک 
شهرداری اصفهان اظهار کرد: فردا همچنین شاهد 
آغاز عملیات اجرایی ساختمان جدید مرکز مدیریت 
و کنترل ترافیک شهرداری اصفهان با اعتباری بالغ بر 

640 میلیارد ریال خواهیم بود.
وی مساحت این پروژه را ۵۷۰۰ مترمربع اعام کرد.

اپلیکیشن تخت فوالد اصفهان رتبه اول چهارمین جشنواره 
ملی شهرپژوهشی و اولین جشنواره فن پژوهی را کسب کرد.
فــوالد  تخت  مذهبی  و  فرهنگی  تــاریــخــی،  مجموعه  مــدیــر 
معرفی  جامع  اپلیکیشن  گفت:  خبر  ایــن  اعــام  با  اصفهان 
دیپلماسی  و  ارتــبــاطــات  رســانــه،  مــحــورهــای  در  فــوالد  تخت 
شهری و بین الملل موفق به کسب رتبه نخست چهارمین 
فن پژوهی  جشنواره  اولین  و  شهرپژوهشی  ملی  جشنواره 
جــشــنــواره  در  اثـــر   900 از  بــیــش  شـــد.   1400 تــیــر  در  شــهــری 
حوزه  در  اثــر   45 حــدود  که  بودند  کــرده  شرکت  شهرپژوهی 

رسانه بود.
مجموعه  افـــزود:  مــعــرک نــژاد  سیدعلی  جــام جــم  ــزارش  گـ بــه 
بر  مبنی  خــود  هــدف  بــه  دستیابی  منظور  بــه  فـــوالد  تخت 
و  فــوالد  تخت  در  آرمــیــده  مشاهیر  و  شخصیت  ها  معرفی 
بر  را  فـــوالد  تخت  اپلیکیشن  مجموعه،  ایــن  ظرفیت های 
اطاعات  کرد  تاش  و  تولید  خود  مخاطبان  سایق  اساس 
موردنیاز مخاطبان را در قالبی متفاوت به آنها ارائه دهد. این 
و  مشاهیر  از  نفر   1500 از  بیش  اطاعات  شامل  اپلیکیشن 

زندگینامه،  قالب  در  فوالد  تخت  در  آرمیده  برجسته  مفاخر 
فیلم  صوت،  ساعت  صدها  عکس،  گالری  جــذاب،  حکایات 
تخت  اپلیکیشن  در  موجود  قابلیت های  وی  است.  غیره  و 
اضافه  آن  به  آینده  در  اســت  قــرار  که  قابلیت هایی  و  فــوالد 
آن  که  دانست  اپلیکیشن  این  مزیت های  جمله  از  را  شود 
و  محققان  و  کرده  دیجیتال  دانشنامه  و  مرجع  به  تبدیل  را 

پژوهشگران می توانند از محتوای آن بهره ببرند.
جست وجو  قابلیت  اصفهان  فــوالد  تخت  مجموعه  مدیر 
تخت  اپلیکیشن  مزیت  دیگر  را  تکایا  و  مزارها  مسیریابی  و 
یا  شخصیت  هر  نام  انتخاب  با  داد:  ادامــه  و  دانست  فــوالد 
تکیه اپلیکیشن تخت فوالد مسیر رسیدن به آن مزار یا تکیه 
موجب  قابلیت  این  که  می دهد  نشان  گوگل  نقشه  روی  را 
شده  فوالد  تخت  در  مراجعان  و  مخاطبان  حضور  سهولت 
ساماندهی  پــروژه  اســاس  بر  کــرد:  تصریح  معرک نژاد  اســت. 
ج زنــدگــیــنــامــه  بـــر در ــلــوهــای مــعــرفــی مــشــاهــیــر عــــاوه  ــاب ت
کنار  تابلوهای  روی  فــوالد  تخت  در  آرمــیــده  شخصیت های 
اسکن  با  می توان  انگلیسی،  و  فارسی  زبان های  به  آنها  مزار 

به  ــوالد  ف تخت  اپلیکیشن  توسط  تابلوها  ایــن  روی  بــارکــد 
اطاعاتی  هر  دیگر  طرف  از  یافت.  دست  مشاهیر  اطاعات 
روی درگاه اینترنتی تخت فوالد قرار گیرد در این اپلیکیشن 
نیز  اپلیکیشن  تغییرات  آخرین  و  درمــی آیــد  نمایش  به  نیز 
به  اشــاره  با  وی  می شود.   اعمال  فــوالد  تخت  وب سایت  در 
اصفهان  فــوالد  تخت  مجموعه  اخبار  آخرین  رصــد  قابلیت 
با استفاده  اپلیکیشن گفت: عاقه مندان می توانند  در این 
نسبت  مربوطه  فــرم  تکمیل  و  فــوالد  تخت  اپلیکیشن  از 
کنند.  اقـــدام  مجموعه  ایــن  مــجــازی  تــورهــای  در  ثبت نام  بــه 
بروشورهای  و  گردشگری  نقشه  می توانند  افــراد  همچنین 

مجموعه تخت فوالد را در این اپلیکیشن دانلود کنند.
مدیر مجموعه تخت فوالد اصفهان خاطرنشان کرد: قابلیت 
است  قــرار  و  دارد  وجــود  آینده  در  اپلیکیشن  ایــن  توسعه 
قابلیت هایی چون مسابقات هفتگی به آن اضافه شود تا به 

اپلیکیشنی کاربردی تر برای عموم مردم تبدیل شود. 
گفتنی است؛ عاقه مندان می توانند اپلیکیشن تخت فوالد 

اصفهان را از کافه بازار دریافت و نصب کنند.

کسب رتبه اول اپلیکیشن تخت فوالد در چهارمین جشنواره شهرپژوهی

شهرداری اصفهان طی چهار سال اخیر با افزایش توان تولید برق خورشیدی 
از شبکه نیروگاهی  را  از مراکز خود به 600 کیلووات ساعت، بار مصرف خود 
مدار  در  خورشیدی  بــرق  سهم  افزایش  انــداز  چشم  و  داده  کاهش  کشور 

مصرف زیرمجموعه های خود را تا سال 1400 ترسیم کرده است. 
و  گرما  موج  آغــاز  با  اصفهان،  شهرداری  رسانه ای  ارتباطات  اداره  گــزارش  به 
افزایش دمای هوا در شهرهای مختلف، بخش های مختلف خانگی، اصناف 

و صنعت مجبور به تحمل خاموشی هستند تا از پیک مصرف عبور کنند.  
حضور  با  نیرو  وزارت  ذاتی  وظایف  جزو  گرچه  برق  تامین  شرایطی  چنین  در 
و  خدماتی  بخش های  اما  است  خصوصی  و  دولتی  بخش  گــذاران  سرمایه 
و  بپیوندند  کشور  برق  تولید  مدار  به  جدید  روش هــای  با  می توانند  اصناف 
با استفاده از شیوه هایی همچون تولید انرژی خورشیدی با احداث نیروگاه 
مجموعه های  برق  از  بخشی  تامین  زمینه  ویژه،  شرایط  این  در  خورشیدی، 

خود را فراهم کنند.  
با توجه به هزینه های باالی نصب و خرید تجهیزات نیروگاه های خورشیدی، 
نیست؛  صرفه  به  چندان  خانگی  بخش  کنندگان  مصرف  بــرای  روش  این 
این موضوع  به  را  اخیر شهروندان  هرچند شهرداری اصفهان در سال های 
ترغیب کرده و نصب تجهیزات خورشیدی در حدود سه هزار آپارتمان شهر از 
جمله آمار خوشایند محیط زیستی اصفهان است اما بخش های خدماتی و 
تجاری که توان جبران هزینه برای احداث نیروگاه خورشیدی را در بلندمدت 
دارند، می توانند در تولید برق از انرژی خورشیدی پیشگام شده و بخشی از 
آینده شاهد کاهش خاموشی ها در  را کاهش دهند تا در  بار مصرف کشور 

زمان اوج مصرف برق باشیم. 
شهرداری اصفهان به عنوان یک نهاد خدماتی از سال ها قبل حرکت در این 
آغاز کرده و با خرید و نصب پنل های خورشیدی اقدام به تاسیس  مسیر را 
عمومی  بخش های  از  بسیاری  اکنون  هم  اســت؛  کــرده  خورشیدی  نیروگاه 

و  خدماتی  مــراکــز  اجـــاس،  مرکز  مناطق،  شــهــرداری هــای  ساختمان   ، شهر
درآمدزا و سایر بخش ها در شهرداری اصفهان اقدام به تامین بخشی از برق 

مورد نیاز خود با انرژی خورشیدی کرده اند. 
ی  انـــرژ تــولــیــد  در  شـــهـــرداری  ســهــم  ــاه؛  ــروگ ــی ن  28 و  ســاعــت  ــووات  ــل ــی ک  ۶۰۰*

خورشیدی
احداث  اصفهان  شهرداری  شهری  خدمات  معاون  امیری،  حسین  گفته  به 
 ۱۰ نیروگاه  کیلوواتی منطقه هشت و سه   ۱۰ کیلوواتی منطقه ۱۵،  نیروگاه ۶۰ 
کیلوواتی در مناطق دو، ۹ و۱۳ در مدار بهره برداری قرار گرفته و در روزهای 
اخیر هم نیروگاه ۲۶۰ کیلوواتی میدان مرکزی میوه و تره بار شهرداری اصفهان 

به بهره برداری رسید.
در  کیلووات   ۲۳۰ از  انرژی  تولید  ظرفیت  نیروگاه ها  این  احداث  با  گفت:  وی 
ابتدای این دوره از مدیریت شهری به ۶۰۰ کیلووات ساعت رسیده است که 
همچنین  و  فسیلی  انرژی های  مصرف  کاهش  در  تأثیرگذار  و  مهم  اقدامی 

گازهای گلخانه ای است.
شهرداری  اقدامات  به  اشــاره  با  اصفهان  شهرداری  شهری  خدمات  معاون 
اصفهان در خصوص ایجاد نیروگاه های خورشیدی اظهار کرد: از 28 نیروگاه 
تولید انرژی خورشیدی شهر اصفهان هم اکنون تمامی آنها به صورت کامل 

و با ظرفیت اسمی در حال انجام فعالیت است. 
توسعه  خــصــوص  در  شــهــری  مدیریت  بــرنــامــه ریــزی  اســـاس  بــر  افـــزود:  وی 
، حرکت به سمت اجرایی شدن این موضوع از اهداف  انرژی های تجدید پذیر

اولویت دار شهرداری اصفهان است.
امیری گفت: این میزان تولید انرژی الکتریکی از محل نیروگاه های خورشیدی 
شده  زیست  محیط  به  کربن  اکسید  دی  گاز  انتشار  کاهش  و  کنترل  باعث 

است.
جلوگیری از انتشار بیش از یک هزار و 100 تن گازهای گلخانه ای یکی از تاثیرات 

جانبی تاسیس نیروگاه های خورشیدی در شهر اصفهان بوده است.
ی یت مصرف انرژ *شهرداری اصفهان، نهاد برتر در مدیر

تولید،  بر  عاوه  گذشته  سال های  در  شهرداری  همچنین   : کرد  اضافه  وی   
که  اســت  قــرار داده  کــار  را هم در دستور  کاهش مصرف  بــرای  روش هــایــی 
دریــافــت چندین لــوح ســپــاس و گــواهــی نــامــه هــای اســتــانــدارد شــاهــد این 
پنجمین  در  تجدیدپذیر  انــرژی هــای  نــقــره ای  تندیس  کسب  مــدعــاســت. 
سازی  بهینه  بخش  در  برتر  نهاد  عنوان  کسب  انــرژی،  مدیریت  ملی  جایزه 
مصرف و کاهش مصرف در تجهیزات و تاسیسات در پنجمین جایزه ملی 
برتر در مدیریت  انتخاب شهرداری اصفهان به عنوان نهاد  انرژی،  مدیریت 
تندیس  دریافت  انــرژی،  جایزه  در  متوالی  دوره  دومین  بــرای  انــرژی  مصرف 
شهرداری  در  پاک  و  نو  انرژی های  از  استفاده  دلیل  به  سبز  ساختمان های 
انرژی  مصرف  مدیریت  در   50001 ایــزو  استاندارد  گواهی  دریافت  و  اصفهان 
بخشی از مستندات اعطا شده به شهرداری برای اقدام در مسیر بهینه کردن 

مصرف و تولید انرژی در چهار سال گذشته بوده است. 
همچنین حدود یک ماه پیش با توجه به اجرای مجموعه اقدامات عملی و 
علمی در حوزه تامین انرژی در شهرداری این نهاد از سوی استاندار اصفهان 
برای  پایدار  برق  تامین  برای  اقدام  دلیل  به  شهرستان  برق  توزیع  شرکت  و 

شهر اصفهان مورد تقدیر قرار گرفت.
از  راه و مسیر طی شده  معاون خدمات شهری شهرداری در توضیح نقشه 
شهری  زیرمجموعه های  در  پایدار  برق  توزیع  و  تامین  برای  شهرداری  سوی 
اجــرای  و  منسجم  ریــزی  برنامه  و  گــذاری  سیاست  لــزوم  به  توجه  با  گفت: 
انرژی همچنین همسویی با اهداف  اقدامات موثر در بهینه سازی مصرف 
همچون  عملیاتی  اجرای  نیرو  وزارت  دستورالعمل های  و  مقاومتی  اقتصاد 
افزایش  مصرفی،  و  قــراردادی  دیماندی  تناسب  انــرژی،  خرید  تعرفه  اصــاح 
بهره وری و نگهداری تاسیسات و تجهیزات شهری، بررسی حقوقی و مالکی 

از فناوری های نوین در بهینه سازی نقاط پر مصرف و  اشتراکات، استفاده 
انتشار تراز انرژی مصرفی برای اولین بار اقدام شد. 

بهای  شــده  تمام  قیمت  کاهش  به  منجر  اقــدامــات  ایــن  نتیجه  ــزود:  اف وی 
برق مصرفی در ارائه خدمات به شهروندان و ایجاد روند مثبت رقابتی بین 
مناطق در کاهش هزینه ها و در حقیقت اداره ارزان شهر با کیفیت مطلوب 
در این بخش بوده است. امیری با بیان این که شهرداری اصفهان توانست 
کاهش  مکانیکال  و  الکتریکال  تاسیسات  درصــدی   10 از  بیش  توسعه  با 
برساند،  درصــد   18 حــدود  به   96 سال  به  نسبت  را   99 سال  در  برق  مصرف 
افزود: استفاده از ظرفیت دیزل ژنراتورهای موجود در شهرداری اصفهان از 
دیگر دالیل کاهش مصرف انرژی در این نهاد بوده است به طوریکه ظرفیت 

دیزل ژنراتورها به بیش از 3 مگاوات رسیده است.   
شهرداری اصفهان یک هزار و 800 اشتراک برق در حوزه سازمان ها، مناطق 
پانزده گانه و ناژوان دارد که ضمن برنامه ریزی برای رصد منظم میزان مصرف 
آنها را تا  از انرژی مورد نیاز  آنها، در نظر دارد منبع تولید و تامین سه درصد 
سال 1400 از محل نیروگاه های خورشیدی تامین کند تا وابستگی شهرداری 

به عنوان یک نهاد خدماتی به ظرفیت نیروگاهی کشور کاهش یابد.

معاون خدمات شهری اصفهان خبر داد:

ی خورشیدی ۶۰۰ کیلووات ساعت و 28 نیروگاه؛ سهم شهرداری در تولید انرژ

آرزوهای رنگارنگ برای کودکی که بیماری او را چند روز 
در هفته مهمان تخت بیمارستان می کند شاید خیلی 
دست نیافتنی به نظر برسد، مثل آرزوی پلیس شدن 

برای رضا.
حسین)ع(  امــام  کــودکــان  تخصصی  بیمارستان  در 
انتهای  بــه  نــزدیــک  جــایــی  کــرده ایــم،  وعـــده  اصفهان 
دانشگاه  بلوار  به  نرسیده  و  خمینی)ره(  امام  بزرگراه 
صنعتی. صبح زود است اما نه برای والدینی که بچه به 
بغل سراغ از پزشک و پرستار و دارو می گیرند. عده ای 
با چشمان خواب آلود در محوطه بیمارستان منتظر 
همراه شان  چمدان های  از  و  نشسته اند  نوبت شان 
کودک  برای درمــان  اطــراف  از شهرهای  معلوم است 
بیمار خود بار سفر به اصفهان بسته اند. تحمل درد 
است،  زیاد  بچه ها  نحیف  و  کوچک  تن  برای  بیماری 
مثل تحمل درد کشیدن شان برای پدر و مادر که به 
درمانی  مرکز  ایــن  مهمان  خــود  فرزند  بهبودی  امید 

شده اند. 
می رسند؛  راه  از  یکی  یکی  ــروز  امـ بــرنــامــه  هــمــراهــان 
تخصصی  بیمارستان  رئیس  مــعــمــارزاده  مــهــرداد  از 
کــودکــان امـــام حــســیــن)ع( و مــعــاونــانــش گــرفــتــه تا 
رئیس  و  شــهــردار  فرهنگی  مــعــاون  عــیــدی  محمد 
سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان 
نهایت  در  و  برنامه  رابــطــان  و  مسئولین  هــمــراه  بــه 
راهــور  پلیس  رئیس  محمدی  محمدرضا  سرهنگ 
استان اصفهان و همراهانش.  منتظر ایستاده ایم که 
»رضا« کودکی که برنامه به افتخار او ترتیب داده شده 
به همراه پدر و مادر و هستی خواهرش و با شمایل 

 ، قــبــه دار سفید  پیراهن  مــی شــود.  وارد  پلیس  یــک 
راهنمایی  پلیس  کاه  و  سرمه ای رنگ  رسمی  شلوار 
و رانندگی قشنگ به تنش نشسته و پلیس ۶ ساله 
هنرمند،  رضا  مــادر  می کند.  هم  بی سیم  تقاضای  ما 
هفته  در  روز   ۳ بیماری  دلیل  به  که  اصفهانی  کودک 
امام حسین دیالیز  کودکان  در بیمارستان تخصصی 
از شب قبل چه  که پسرش  می شود تعریف می کند 
ذوق و شوقی برای برنامه امروز داشته و چقدر از این 

که قرار است آرزویش برآورده شود خوشحال است.
»رضا وظیفه پلیس راهنمایی و رانندگی چیه؟« رضا در 
جواب پدر و رو به دوربین می گوید: »اگه ماشینا خاف 
کردن باید به اونا هشدار بده و اگه گوش نکردن باید 
با  رانندگی  موقع  خــوب  راننده  یه  کنه.  جریمه شون 
موبایل صحبت نمی کنه، چیزی نمی خوره و با سرعت 
سرش،  بـــذاره  ایمنی  کــاه  باید  مــوتــوری  میره.  مجاز 
تصادف  نبنده  اگــه  ببنده،  کمربندشو  باید  رانــنــده 
»دوســت  بــود؟:  چی  آرزوت  بزرگ ترین  رضــا  می کنه.« 
می کنن  خاف  که  آدمایی  به  تا  بشم  پلیس  داشتم 

هشدار بدم و اگه گوش نکردن جریمه شون کنم.« 
سرهنگ  دســـت  از  را  پــلــیــس اش  لــبــاس  رضـــا  حـــاال 
می گیرد،  هدیه  استان  راهور  پلیس  رئیس  محمدی 
می زند  چشم  بــه  را  آفــتــابــی اش  عینک  و  مــی پــوشــد 
رئیس  هــمــراهــی  بــا  و  سرهنگ  دســـت  در  دســـت  و 
سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان 
و مــعــاون اجــتــمــاعــی و مــشــارکــت هــای مــردمــی ایــن 
سازمان، رئیس بیمارستان امام حسین)ع(، اعضای 
خانواده، پزشک معالج اش و سایر حاضران به بخش 

دیالیز بیمارستان می روند تا هم هدایایی که برای رضا 
تهیه شده به او تقدیم شود و هم مسئوالن حاضر از 
کادر درمان و سایر کودکان بستری در این بخش با 

اهدای شاخه های گل تقدیر کنند.
ماشین پلیس جلوی در بیمارستان ایستاده و انتظار 

پلیس کوچک قصه ما را می کشد. 
در  جلوی  باشد  نشده  بـــاورش  هنوز  کــه  انــگــار  رضــا 
ماشین منتظر ایستاده و با چشمانی که برق شادی 
در آنها پیداست به ما نگاه می کند. سرهنگ محمدی 
از او می خواهد به فرمانده اش سام نظامی بدهد و 
ماشین  ســوار  را  رضــا  سرهنگ  هــمــراهــان  ادامـــه  در 
می کنند و کمربند ایمنی او را می بندند تا چند ساعتی 
در نقش یک پلیس راهنمایی و رانندگی ظاهر شود. 
که اشک در  ، مادر و هستی خواهر رضا در حالی  پدر
چشمانشان  حلقه زده سوار ماشین خود می شوند و 

به دنبال ماشین پلیس راه می افتند.
زندگی را دوست دارم

مــشــارکــت هــاي  اداره  ریــیــس  کــرمــانــی  ــه  ژالـ گفته  بــه 
اجتماعی  فرهنگی  ــان  ــازم س اجــتــمــاعــي  و  فرهنگي 
دوست  را  »زندگی  برنامه  اصفهان،  شهرداری  ورزشی 
آرزوهای خاص  به  بیمار  کودکان  برای رساندن  دارم« 
بــرنــامــه ریــزی شــده و قــرار اســت در ادامـــه چهار  آنها 
دست  صعب العاج  بیماری های  با  که  دیگر  کــودک 
برسند؛  خــود  ــای  آرزوهــ بــه  هــم  می کنند  نــرم  پنجه  و 
آرزوهایی از جنس دیدار با عمو پورنگ، مداح شدن، 
دیدن یک فوتبالیست مشهور و سوار کشتی شدن.

ــارزاده رئــیــس بــیــمــارســتــان تخصصی  ــم ــع مــهــرداد م

با  برنامه  ایــن  حاشیه  در  حسین)ع(  امــام  کــودکــان 
تقدیر از سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری 
آرزوهای  اصفهان برای تاش در جهت محقق کردن 
بــه بیماری های  کــه  ــان  ــودک ک بــرخــی  گــفــت:  ــان  ــودک ک
کلیوی  مشکات  بــا  و  هستند  مبتا  صعب العاج 
این  در  روز   ۳ هفته ای  می کنند  نــرم  پنجه  و  دســت 
آرزوهای  کردن  بیمارستان دیالیز می شوند و محقق 
عیدی  محمد  اســت.  ارزشــمــنــدی  بسیار  اقـــدام  آنها 
فرهنگی  سازمان  رئیس  و  شهردار  فرهنگی  معاون 
اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان نیز برآورده کردن 
یکی از آرزوهای این کودکان را توشه آخرت دانست و 
ابراز امیدواری کرد دل این کودک و خانواده اش شاد 

شده باشد.
ــور اســتــان  ــ مــحــمــدرضــا مــحــمــدی رئــیــس پلیس راه
ح همیاران پلیس  اجرای طر به  با اشاره  نیز  اصفهان 
در  متأسفانه  داشــت:  اظهار  پیش  سال   ۱۰ حــدود  از 
یکی دو سال اخیر به دلیل شیوع بیماری کرونا ارتباط 
پلیس با کودکان و نوجوانان کمتر شده اما هر سال 
و  ناجا  هفته  در  پلیس  همیاران  بــزرگ  همایش  دو 
با  نـــوروز  عید  از  پیش  پلیس  هــمــیــاران  ــاش  ــاده ب آم

برگزار  استان ها  ترافیک  شورای  و  شهرداری ها  کمک 
ح همیاران پلیس به خوبی در کشور جا  می شود و طر
افتاده است. وی افزود: امیدوارم این کودک اصفهانی 
با کمک پزشکان و کادر درمان بهبود پیدا کند و در 
آرزوی خود برای پلیس  آینده به او کمک کنیم که به 

شدن برسد.
مشارکت های  و  اجتماعی  معاون  رشیدی  مرتضی   
شهرداری  ورزشی  اجتماعی  فرهنگی  سازمان  مردمی 
نیز همراه کردن کودکان در مباحث فرهنگی را بسیار 
فرهنگی  مــعــاونــت  در  گــفــت:  و  دانــســت  تــأثــیــرگــذار 
بر  را  خــود  اقــدامــات  اصــفــهــان  شــهــرداری  اجتماعی 
شهر  کاس  ح  طر در  لذا  می بریم  پیش  به  مبنا  این 
تــمــام دغــدغــه هــای شــهــری و شــهــرونــدی در قالب 
برنامه درسی به دانش آموزان پایه های اول و ششم 

دبستان تدریس می شود. 
وی ادامه داد: هر جا امکان بوده که در کنار کودکان 
قرار بگیریم این اقدام را انجام داده ایم و همکاری های 
ــا بــیــمــارســتــان تخصصی کــودکــان امــام  خــوبــی نــیــز ب
از  بیش  بتوانیم  امــیــدوارم  و  داشته ایم  حسین)ع( 

گذشته خدمتگذار کودکان باشیم.

کودک بیمار اصفهانی با پلیس شدن  به آرزویش رسید؛

زندگی را دوست دارم



ماجراهای جدید آرزو با عروســک ها 
در قاب شبکه اصفهان

کــاروان   « سریال  مجموعه  دوم  فصل  ساخت 
عروسک ها « در اصفهان کلید خورد.

به گزارش جام جم فصل دوم مجموعه سریال 
« ویژه  کــاروان  عروسک ها   « نمایش عروسکی 
تهیه  به  ای   دقیقه   ۲۵ قسمت   ۲۶ در  کودکان 
اصفهان  استان  در  محمودی  فرشید  کنندگی 

تولید می شود.
 در سری اول این مجموعه که از شبکه اصفهان 
آنتن رفت و در تابستان هم از شبکه های  روی 
یک  زندگی  موضوع  مــی شــود،  پخش  ســراســری 
نقش  در  اســت   » باباجی  نــام»  با  اصفهانی  پــدر 
آرزو «  یک عروسک گــردان دورگــرد و دخترش » 
همراه  به  اســت  معماری  رشته  دانشجوی  که 
ــحــاظ تیپ  ــان شـــش عـــروســـک کـــه بـــه ل ــتـ داسـ
ظاهری از عروسک های سنتی ایرانی الهام گرفته 
پهلوون   «  ،» کچل  پهلوون   « مانند  انــد  شــده 
پنبه «، » مبارک «، » دیو « و "عروس" که در قالب 
مختلفی  آموزنده  نکات  امــروزی،  و  مدرن  گفتار 
آلودگی های  و  زیست  محیط  از  آگاهی  همچون 
را  و...  اخاق  نفرت،  داشتن،  دوست  ترس،  آن، 

برای کودکان آموزش میدهند.
آرزو در قدیم نمایشگردان  باباجی یا همان پدر 
عروسک بوده و در این روزها به دلیل کمرنگ 
برپایی  از  خانواده ها  و  بچه ها  استقبال  شــدن 
فضای  ظهور  خاطر  بــه  عروسکی  نمایش های 
به  کــامــپــیــوتــری،  بــازی هــای  گسترش  و  مــجــازی 
فعالیت در حرفه قلم کاری مشغول شده و در 
ادامه قصه با همراهی دخترش آرزو برای عکاسی 
اصفهان  مختلف  دیدنی  جاهای  به  سفر  عــازم 
می شوند و در این سفر شش عروسک وی نیز 
همراه هستند و در ادامه داستان با تهیه خودرو 
راهی استان های   ، َون و مهیا شدن زمینه سفر
، بوشهر ، کاشان ، قم ، تهران و  دیگر مانند شیراز

استان البرز می شوند.
سریال  ایــن  دوم  فصل  موضوع  و  داســتــان  امــا 
قصه  به  جدید  شخصیت های  شــدن  اضافه  با 
ــان و شــهــر اصــفــهــان شــکــل مــی گــیــرد.  ــت در اس
ــه یک  خ «کــ ــر ــا فــ شــخــصــیــت هــایــی مــانــنــد » آقــ
عروسک گردان دورگــرد است با دو عروسک با 
» عمو  « و همچنین  ننه پیری  و  بابا پیری   « نام 
بهرنگ «، » زن عمو ناهید «، » دختر عمو آذر « و 

» پسرعمو آرمان «.
شاهد  دوم  فــصــل  داســـتـــان  ــــد  رون ابـــتـــدای  در 
و  اصفهان  به  آرزو  دخترش  و  باباجی   برگشت 
دالیلی  بــه  باباجی  کــه  هستیم  جدید  اتــفــاقــات 
به  به تنهایی  مجبور می شود به مدت یک ماه 
آرزو و شش عروسک هایش  تهران سفر کند و 
بروند  بهرنگ  عمو  خانه  بــه  می شوند  مجبور 
ــک ســـری اتــفــاقــات جــدیــد و  و در ایـــن مـــدت ی
با  جدید  عروسکی  شخصیت  وجــود  با  جذابی 
خ می دهد که در تاش است این  نام » لولو « ر
بــدزدد،  را  آنها  و  دهــد  فریب  را  عروسک  شش 
ولی عروسک ها از نقشه او با خبر می شوند و او 

موفق به انجام این کار نمی شود.
ــودک و  ــ ــن مــجــمــوعــه در فـــضـــای فــانــتــزی کـ ــ ای
ــروز اصفهان  نــوجــوان و حــال و هــوای زندگی ام
آموزنده  داستان های  ارائــه  به  و  می شود  تولید 
مکان های  در  ایـــران  سنتی  عروسکهای  از  ای 
شهرهای  از  دیگر  برخی  و  اصفهان  گردشگری 

این استان می پردازد که
مجموعه  این  ویژگی  از  یکی  شاد  فضای  ایجاد 

برای جذب مخاطب می باشد.
ــردان:  ــارگـ تــهــیــه کــنــنــده: فــرشــیــد مــحــمــودی، کـ
نویسنده  کیا،  سارا  تولید:  مدیر  فاح،  محسن 
و  ــور  ن مــدیــر  حمیدی،  مهسا  و  ــاداب  شـ امــیــر   :
صحنه  منشی  مقصودی،  رضــا  تــصــویــربــرداری: 
محمودی،  ملینا  لباس:  طــراح  کارخانه،  آناهیتا 
 ، قدمی  خــوش  مریم   : رســانــه  و  عمومی  روابـــط 
طراحی   ، پور خلیل  عباس  صداگذاری:  و  تدوین 
 : تصویربردار روستا،  آزاده  عروسکها:  ساخت  و 
فرد،  ثابتی  امیر  صدابرداری:  مدیر  توانایی،  علی 
طراح گریم: نفیسه علیزاده، برنامه ریز و دستیار 
علی  تولید:  جانشین  طاهریان،  ناصر  کارگردان: 
زمــانــی،  ــادی، شقایق  ــران ه ــه ــازیــگــران: م ب کــیــا، 
و  کریمیان  اسنا  چلمقانی،  امیرحسین  ساراکیا، 
ســروری  بهرام  صداپیشه ها:  چلمقانی،  مهدی 
نژاد، پیمان قریب پناه و شادی زراعتی، عروسک 
، خانم  الناز بختیار گردان ها: فهیمه نیک خواه، 
صحنه  عسگری،  خانم  مالکی،  خانم  لقمانیان، 

آرا: امید موسوی، مدیر تدارکات: ناصر انصاری.

ذوب آهن اصفهان در مجمع عمومی و فوق العاده بورس کاالی ایران 
که در ۱۳ تیر ۱۴۰۰ در سالن همایش های رازی در تهران برگزار شد، برای 

مدت دو سال عضو هیات مدیره بورس کاالی ایران شد.
بورس کاالی ایران به عنوان بازاری قانونمند، شفاف و مطمئن و یکی 

گذاری  قیمت  مرجع   ، انــداز چشم  افق  در  کشور  سرمایه  بازار  ارکان  از 
کاالهای اساسی و مواد اولیه در منطقه و یکی از گزینه های اولویت دار 

تولیدکنندگان برای تامین مالی و پوشش ریسک تجاری می باشد.
ذوب آهن اصفهان از سال ۱۳۸۲ جزء بنیانگذاران بورس فلزات بود که 

کاالی  به بورس  گسترش و توسعه عرضه سایر محصوالت  با  بعدها 
ایران تغییر نام یافت .

پتروشیمی،  صنعتی،  بخش های  در  کــاال  بـــورس  اســت  ذکــر  شــایــان 
کشاورزی و رینگ های صادراتی فعالیت می کند . 
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ذوب آهن اصفهان عضو هیات مدیره بورس کاالی ایران شد

در مراسمی با حضور شهردار و رئیس شورای اسامی شهر اصفهان، 
مدیران شهری و کارشناسان و کارگران خط دو مترو، تی. بی. ام غربی 

جبهه شمال شرق خط دو متروی اصفهان وارد ایستگاه الله شد. 
به گزارش جام جم، قدرت اله نوروزی شهردار اصفهان در این آیین با 
از یکسال و هشت ماه شاهد ورود دستگاه حفار  بیان این که بعد 
تی بی ام به ایستگاه الله هستیم، اظهار کرد: یک سال و هشت ماه 
پیش دو نظر متفاوت در خصوص جانمایی ایستگاه وجود داشت 
اما در نهایت پس از بررسی ها جمع بندی این بود که ایستگاه در این 
مکان و در جایی ایجاد شود تا در آینده نقش توسعه ای خود را بیشتر 

ایفا کرده و بیشتر در خدمت مردم باشد.
در  را  مــردم  زندگی  کیفیت  در  بخش  اثر  اقدامات  و  واقعی  *توسعه 

دستور کار قرار دادیم
موجب  کشور  یا  شهر  در  عمرانی  اقــدامــات  گاهی  کــرد:  تصریح  وی 
پیشرفت و رشد و موجب اقدامات فیزیکی می شود، حجم کار  را باال 
می برد و تعداد پروژه ها را زیاد می کند اما توسعه را در بر ندارد، الزاما 
رشد و توسعه با هم یکی نیست، زمانی می توانیم به کارهای عمرانی 
افتخار کنیم که توسعه به معنای واقعی کلمه تحقق پیدا کرده باشد 
به این معنا که انجام این اقدامات عمرانی بتواند آسایش و کیفیت 

زندگی را برای مردم تامین کند و بهبود بخشد. 
پذیر  برنامه سنجش  ارائه  از  ابراز خرسندی  شهردار اصفهان ضمن 
شهرداری در ابتدای این دوره مدیریت شهری، افزود: آغاز فعالیت من 
در ابتدای ورود با یک برنامه سنجش پذیر همراه شد و همه لوایح و 

اقدامات بر اساس این برنامه نتیجه محور و مسئله محور بود.
وی با بیان این که مسئله آالیندگی ها برای ما بسیار مهم بود، اضافه 
پل  فرزانگان،  جــاده  ــداث  اح مانند  عمرانی  فعالیت های  همه  کــرد: 
آفتاب، حلقه حفاظتی و پل شهید سلیمانی، پروژه میدان شهدای 
هسته ای و ... در راستای کاهش آالیندگی ها، کاهش ترافیک و ایجاد 
بــرای مــردم است که معنای توسعه واقعی و اقدام  آرامــش  ایمنی و 

اثربخش در کیفیت زندگی مردم را به دنبال دارد. 
نــوروزی ادامه داد: بسیج همه مدیریت شهری برای احداث خط دو 
مترو، سفرهای هفتگی به تهران و دیدار با مدیران سازمان برنامه و 
بودجه و رایزنی و کارهای دیگر برای حل مشکات پیش رو، از جمله 
اقدامات موثری بود که برای ایجاد حمل و نقل عمومی آسان و پاک 

برای رفاه مردم صورت می گرفت.
وی با بیان این که خط دو مترو از دارک فعالیت خود را آغاز کرده و به 
و ۳۰۰ متری رسیده  هــزار  با فاصله ۴  اللــه(  )ایستگاه  پنجم  ایستگاه 
است، گفت: تونل جبهه غرب ۴ هزار و ۳۰۰ متر حفاری شده و جبهه 
همجوار آن نیز نزدیک به 4 هزارمتر حفاری شده است، پنج ایستگاه 
تا ایستگاه الله از ۵۰ تا ۱۰۰ درصد ساخته شده، ایستگاه الله از لحاظ 
سفت کاری ، فونداسیون و ... 90 درصد پیشرفت دارد، ایستگاه دارک 

و ایستگاه عاشق اصفهانی ۱۰۰ درصد، ایستگاه عمان سامانی 70 تا 80 
درصد و ایستگاه شاهد نیز پیشرفت 50 تا 60 درصدی دارد. 

شهردار اصفهان تاکید کرد: فاز یک و دو خط دو مترو ۱6 ایستگاه دارد، 
فاز بعدی از کهندژ به سمت خمینی شهر حرکت می کند که بخشی 
آن در خمینی شهر و بخشی در شهر اصفهان است که ایستگاه  از 

رهنان آخرین نقطه آن می شود.
حال  در  دقیق  یزی  ر برنامه  و  جسورانه  تصمیمات  با  مترو  دو  *خط 

پیشرفت است 
علیرضا نصر رئیس شورای اسامی شهر اصفهان در ادامه این آیین 
اظهار کرد: در ادامه اتفاقات مبارک شهر اصفهان شاهد ورود تی بی 
را نشان  ام به ایستگاه الله هستیم که سرعت و شتاب این پــروژه 

می دهد.
خصوص  در  آرا  تضارب  وجــود  با  که  شاکریم  خــدارا  کــرد:  تصریح  وی 
استمرار یا توقف کار قطار شهری در خط دو، این مسیر با قدرت به 
راه خود ادامه می دهد، بعد از این که موفقیت خط یک قطار شهری 
را دیدیم و جا به جایی روزانه حدود ۱۲۰ هزار نفر را با حمل و نقل پاک 
داشتیم تردیدهایی برای شروع خط دو وجود داشت همانگونه که 

ح است.  هم اکنون این تردیدها برای خط سه مطر
از نمادها و شاخص های  رئیس شورای اسامی شهر اصفهان یکی 
توسعه یافتگی را حمل و نقل عمومی ذکر کرد و افزود: زمانی تعداد 
نقل  و  حمل  امـــروز  حالیکه  در  بــود  پیشرفت  شاخص  ماشین ها 
عمومی شاخص پیشرفت است و هر شهری که به این موضوع توجه 
کند در این مسیر گام برداشته است. وی ادامه داد: با وجود این که 
است،  دور  مردم  چشم  از  و  زمین  زیر  در  مترو  عمرانی  فعالیت های 
ارزش کار مدیران و کارگرانی که برای خط دو مترو کار می کنند پایین 
کار خواهند گفت. نصر  از این  آینده نیز  نمی آید و مردم تا صد سال 
تاکید کرد: بر اساس محاسبات انجام گرفته ساخت هر کیلومتر مترو 
بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد تومان هزینه دارد اما یکی از مقرون به صرفه ترین 

مدهای حمل و نقل است زیرا هم ایمن و هم پاک است.
اوراق  وام،  مانند  الیــحــه ای  هــر  بــود  ایــن  تاشمان  کـــرد:  اضــافــه  وی 
مشارکت، آزادسازی ها و ... که در خصوص مترو به شورا می رسد موانع 

آن در کوتاه ترین زمان ممکن از سر راه برداشته شود.
رئیس شورای اسامی شهر اصفهان با بیان این که بهره برداری از خط 
یک مترو حدود 17 سال به طول انجامید، افزود: این در حالیست که 
خط دو مترو با تصمیمات جسورانه و برنامه ریزی حداکثر در ۸ سال 

در اختیار مردم قرار می گیرد. 
وی تاکید کرد: الزم است مدیران آینده اصفهان با بهره  گیری از همه 
ظرفیت های موجود به گونه ای برنامه ریزی کنند که این بحث ۸ ساله 
محقق و ما در پایان دوره ششم شورا شاهد بهره برداری از این خط 

باشیم.

*70 درصد حفاری تونل فاز یک خط دو مترو انجام شده است
مدیرعامل سازمان قطار شهری شهرداری اصفهان در ادامه این آیین 
اظهار کرد: خط دو قطار شهری اصفهان در سه فاز طراحی شده که فاز 
آغاز شده و به سمت ایستگاه میدان  از ایستگاه دارک  آن  نخست 
تا  و  یافته  تغییر  آن  فازبندی  اخیرا  که  می کند  حرکت  )ع(  علی  امــام 

ایستگاه طوقچی شده است.
محمدرضا بنکدار هاشمی با بیان این که طول فاز اول تا ایستگاه امام 
علی )ع( 7.5 کیلومتر بود که هم اکنون به 6.5 کیلومتر کاهش یافته، 
تصریح کرد: از ایستگاه دارک تا الله حدود 4 هزار و 300 متر در دو تونل 
حفاری شده و هم اکنون حدود 70 درصد حفاری تونل فاز یک انجام 
شده است.وی ادامه داد: حفاری از فاز غربی نیز با دستگاه حفار به 
قطر 9 و نیم متر آغاز شده است، با حفاری های انجام شده از دو جبهه 
غربی و شرقی قرار بود دو دستگاه تی بی ام در ایستگاه امام علی )ع( 
به هم برسند که با تغییر فازبندی ها این دو دستگاه در ایستگاه ابن 
سینا به هم می رسند، از مجموع خط دو با 16 ایستگاه عملیات اجرایی 
13 ایستگاه با پیشرفت فیزیکی صفر تا 100 درصد و به طور میانگین 

حدود 50درصد سفت کاری ایستگاه ها انجام شده است.
 50 کــرد:  تاکید  اصفهان  شــهــرداری  شهری  قطار  سازمان  مدیرعامل 
درصد عملیات سیویل مربوط به نازک کاری ایستگاه ها انجام شده 
است، هنوز کار نازک کاری ها آغاز نشده اما حدود 30 درصد عملیات 

سازه و سیویل خط دو انجام شده است. 
را طی حدود دو سال و نیم  اجرایی خط دو  کرد: عملیات  وی اضافه 
کاترهد دستگاه تی بی ام خریداری و  آغاز کردیم، اسفند 97  گذشته 
آغاز شد، در اجرای عملیات  نصب و عملیات حفاری از فروردین 98 

احداث خط دو مترو رکوردزنی کردیم چراکه در طول دو سال گذشته با 
وجود تحریم  ها، شرایط کرونا و مشکات اقتصادی، شاهد پیشرفت 

قابل قبولی در احداث این خط بوده  ایم.
بنکدار  هاشمی با بیان این که ایستگاه ها را قبل از ورود تی بی ام آماده 
کردیم، تاکید کرد: ایستگاه دارک، زینبیه، الله، عمان سامانی و ... به 
همین شکل اجرا شد و خیابانی مسدود نشد، در ادامه ایستگاه الله 
ایستگاه شاهد است که ظرف سه تا چهار ماه آینده تی بی ام وارد آن 
می شود، عملیات عمرانی ایستگاه طوقچی نیز آغاز شده و به صورت 

سه شیفت در حال کار است.
وی تاکید کرد: عملیات عمرانی فاز دوم از ایستگاه کهندژ آغاز شده 
و به سمت ایستگاه دروازه دولت در حرکت است و از زیر خط یک 
با  اصفهان  شــهــرداری  شهری  قطار  ســازمــان  مدیرعامل  مــی گــذرد. 
آماده  آینده  بیان این که فونداسیون ایستگاه شهید خرازی تا 4 ماه 
می شود، افزود: ایستگاه کاشانی شرایط خوبی دارد و باالی 50 درصد 
پیشرفت فیزیکی دارد. ایستگاه خلجا نیز از شرایط مناسبی برخوردار 
ابتدای  است، عملیات عمرانی ایستگاه امام حسین )ع( در خط دو 
خیابان باغ گلدسته آغاز شده و قرارداد ایستگاه فلسطین بسته شده 

و در حال تجهیز کارگاه هستیم.
با  از کل خط دو فعال است و  وی گفت: به این ترتیب 13 ایستگاه 
به  آینده عملیات ساختمانی خط دو  روال ظــرف 4 ســال  ایــن  ادامــه 
اصفهان  شهرداری  شهری  قطار  سازمان  مدیرعامل  می رسد.   پایان 
اعضای  و  رئیس  اصفهان  محترم  شهردار  حمایت های  از  کرد:  تاکید 
شورای اسامی شهر اصفهان و سایر مدیران و مشاوران پروژه تشکر 

می کنم.  

با حضور شهردار و مدیران  شهری اصفهان  صورت گرفت:

 تکمیل 70 درصد حفاری تونل  
فاز یک از  خط  دو  مترو

به  اثر  تاکنون دو هزار  گفت:  ایران  المللی صنایع دستی  دبیر نخستین جشنواره بین 
جشنواره بین المللی صنایع دستی ایران ارسال شده است که در این میان با استقبال 

ج از کشور نیز روبرو بودیم. هنرمندان ایرانی ساکن خار
به گزارش جام جم نصیر ملت با اشاره به استقبال بی نظیر هنرمندان صنایع دستی از 
جشنواره بین المللی صنایع دستی ایران که در اصفهان برگزار می شود، اظهار کرد: این 
»همای  نشان  بخش ها  این  از  یکی  است؛  شده  بینی  پیش  بخش  چند  در  جشنواره 
آثار  به عنوان  اثر خاقانه   ۱۰ و  برتر  اثر   ۲۰ به  ۲۰ رشته صنایع دستی  در  که  زریــن« است 

برگزیده اهدا خواهد شد.
جشنواره  این  در  کرد:  اعام  ایران  دستی  صنایع  المللی  بین  جشنواره  نخستین  دبیر 
پوشاک،  طــراحــی  فــرش،  طــراحــی  خــاقــانــه،  طــراحــی  بخش   ۵ در  برگزیدگان  همچنین 

بسته بندی و استارتاپ ها معرفی می شوند.
وی با بیان این که در این بخش از مسابقه هم هنرمندانی از سراسر کشور آثاری ارسال 
ج از کشور با کسب اطاع از جشنواره اقدام  کرده اند، گفت: هنرمندان ایرانی ساکن خار

به ارسال اثر کرده و استقبال زیادی از بخش های مسابقات جشنواره داشته اند.
آرژانتین و شیلی به جشنواره  ملت با اشاره به این که آثاری از کشورهای برزیل، افریقا، 
ارسال شده است، اظهار کرد: در مجموع در همه بخش های مسابقه ای جشنواره ۲ 

هزار اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است.
وی با اشاره به این که آثار رسیده در حال ارزیابی تخصصی از سوی هیات انتخاب است، 

گفت: بعد از این مرحله داورانی از سراسر کشور اقدام به داوری آثار خواهند کرد. 
دبیر نخستین جشنواره بین المللی صنایع دستی  ایران افزود: ارسال آثار به جشنواره از 

طریق سایت جشنواره صورت می گیرد.
وی بیان کرد: در بخش آثار برتر و خاق، اصل اثر به صورت فیزیکی در مرحله دوم، مورد 
ارزیابی قرار می گیرد و یکی از شروط برای داوری آثار در این بخش، ارسال نسخه فیزیکی 

اثر به دبیرخانه است. 
ملت افزود: در حال تدوین ساز و کاری از سوی جشنواره هستیم تا به آثار برتر در بخش 

مسابقه ها گواهینامه بین المللی مهارت از سوی سازمان فنی و حرفه ای اعطا شود.

ج از کشور  استقبال هنرمندان ایرانی خار
گمرکات از جشنواره  بین المللی صنایع دستی کوهستانی پزوه مدیرکل  رسول 

استان اصفهان و هیات همراه چهارشنبه 
شــانــزدهــم خـــردادمـــاه ضــمــن حــضــور در 
آهــــن اصــفــهــان بـــا مــنــصــور یـــزدی  ذوب 
از  چند  از  تنی  و  شرکت  مدیرعامل  زاده 

مسئولین دیدار و گفتگو کردند.
 بــه گـــزارش جــام جــم رســـول کوهستانی 
آهن  : گمرگ اختصاصی ذوب  پــزوه گفت 
اصــفــهــان اولـــیـــن گــمــرگ صــنــعــت فـــوالد 
صنعت  اختصاصی  گمرک  اولین  و  کشور 
با  همزمان  که  می شود  کشور محسوب 
تاسیس این کارخانه مادر صنعتی احداث 
ــوالد مــبــارکــه قــرار  آن نیز فـ از  شــد و پــس 
مجموعه،گمرگ  دو  ایــن  از  غیر  به  و  دارد 
ــم. گــمــرک  ــ ــداری ــ اخــتــصــاصــی در کـــشـــور ن
ــارت  چ ــه  ک معناست  بــدیــن  اخــتــصــاصــی 
و  اداری  امـــور  ســازمــان  مصوب  ســازمــانــی 

استخدامی کشور را دارا می باشد.
وی افزود : آمار صادرات غیر نفتی کشور در 
سال گذشته ۳۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دالر 
بوده که سهم استان اصفهان ۵ درصد از 

کل صادرات کشور بوده است . 
گمرکات  کوهستانی پزوه مدیرکل  رسول 
اســتــان اصــفــهــان بــیــان داشـــت : در بهار 
۱۴۰۰ تشریفات صادرات۶ هزار و ۶۳۶ فقره 
کاال  ــن  ۲۵ ت و  ــزار  ه وزن ۵۷۰  به  اظهارنامه 
در  دالر  هــزار  و ۷۳  میلیون  ارزش ۳۶۸  به 
پذیرفته  انجام  اصفهان  استان  گمرک   ۵
از نظر  اســت که در مقایسه با ســال قبل 
تعداد ۷۷ درصد ، از حیث وزن ۸۲ درصد واز 

لحاظ ارزش ۱۵۰ درصد رشد داشته است 
مدیرکل گمرکات استان اصفهان با اشاره 
با  اســتــان  گمرکات  نــبــودن  پــذیــر  تعطیل 
توجه به شیوع ویروس کرونا بیان داشت 
ایام معاونین و روســای گمرکات  : در این 
و دوایر با حضور کامل و کارکنان گمرکات 
استان به صورت شیفت بندی مناسب با 
به خدمت  بهداشتی  پروتکل های  رعایت 
تولیدی،صادرکنندگان  واحـــد  بــه  رســانــی 
همچنین  و  اند  بوده  مشغول  وبازرگانان 
ــی در  ــاب ارزی :تمامی درخــواســتــهــای  افـــزود 
پهناور  اســتــان  تولیدی  واحــدهــای  محل 
ــده و  ــع شـ ــ ــورد مــوافــقــت واق ــ اصــفــهــان م
با  استان  گمرکات  کارشناسان  و  ارزیابان 
در  حتی  تولیدی و  واحــد  محل  در  حضور 
خارج از وقت اداری و ایام تعطیل تشریفات 
زمینه  در  .وی  اند    داده  انجام  را  صــادرات 
در   : گــفــت  آهـــن  ــرک ذوب  ــم گ ــادرات  ــ ــ ص
بهار امسال ۳۳ میلیون و ۳۷۳ هزار دالر 
به وزن ۵۲ هــزار تن تشریفات صــادرات  و 
پذیرفته  انجام  آهن  ذوب  گمرک  طریق  از 

که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 
ارزش ۱۴۴ درصــد و لحاظ وزنــی ۴۶  از نظر 

درصد رشد داشته است .
ــان اصــفــهــان  ــ ــت مـــدیـــرکـــل گـــمـــرکـــات اســ
گمرک  صـــادرات  میزان   : افــزود  همچنین 
بالغ   ۹۸ ــال  س در  ــن  آه ذوب  اختصاصی 
گذشته  ســـال  در  و  دالر  میلیون   ۷۴ بــر 
.  وی اضافه  بــوده است  ۸۴ میلیون دالر 
کرد: این ارقــام چشمگیر رونــد رو به رشد 
صادرات غیرنفتی و بخصوص محصوالت 
نــشــان  را  آهــــن  از ســنــگ  فــــــرآوری شــــده 

می دهد.
این مقام مسئول یکی از مانع زدایی های 
انجام شده از تولید را حذف بخشنامه های 
خلق الساعه عنوان کرد و اظهار داشت : 
یا همان  چندی پیش تیک های صادراتی 
مجوز سیستمی صادرات را شاهد بودیم 
که سبب می شد کامیون ها در گمرک یا مرز 
متوقف شوند که این موضوع آسیب های 
را در پــی داشــت و خوشبختانه با  فراوانی 
حذف شدن این روند کنترل ها بر اساس 

سهم بازار و عرضه بورس لحاظ می شود.
ذوب   : کرد  نشان  خاطر  پــزوه  کوهستانی 
ــان بـــه عـــنـــوان فــعــال مــجــاز  ــه ــف ــن اص آهــ
اقتصادی در گمرک شناخته شده است و 
در راستا می تواند از تسهیات و ضمانت 

نامه های یک ساله بهره مند شود.
گذار  پایه  اصفهان  آهــن  ذوب  گفت:  وی 
صنعتی شدن کشور بوده است و شایسته 
می دانم از مرحوم نیازمند که بانی راه اندازی 
این کارخانه عظیم در آن دوران بودند یاد 
کنم. وی افزود : نتایج بارز تاسیس ذوب 
را  صنعت  ایــن  فعالیت  کــارنــامــه  و  آهــن 
امروز در بخش های مختلف کشور شاهد 
هستیم. بخش عظیمی از جمعیت کشور 
سهامداران این شرکت تشکیل می دهند 
و هرگونه خدمت به این مجموعه مانند 
نقش  و  اســت  کشور  اقتصاد  به  خدمت 
پر  زمینه  ایــن  در  کشور  گمرک  مجموعه 
کرد  بیان  مسئول  مقام  اســت. ایــن  رنــگ 
آهن  از گمرک اختصاصی ذوب  : صــادرات 
بهبود خوبی را رقم زده است اما نیاز است 

برای ارتقاء آن برنامه ریزی الزم انجام گیرد.
روزی  شبانه  خــدمــات  و  تــاش هــا  از  وی 
و  ایــران  اسامی  جمهوری  گمرک  کارکنان 
به ویژه گمرکات استان اصفهان و گمرک 
اختصاصی ذوب آهن قدردانی کرد و افزود : 
با توجه به حجم فعالیت گمرک اختصاصی 
ســاخــتــار  ــا  ــقـ ارتـ امـــیـــدواریـــم  ــن  ــ آه ذوب 
تشکیاتی این گمرک هر چه زودتــر مورد 

تصویب نهایی واقع گردد .

 اولین گمرک اختصاصی ذوب آهن کشور در خدمت صادرات
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ورزشــی  اجتماعی  فرهنگی  ســازمــان  ــای  روسـ
شهرداری اصفهان و پژوهشگاه فقه معاصر، 
چندی پیش در شهر قم تفاهم نامه همکاری 
نیز  پژوهشگاه  ایــن  مسئوالن  و  کردند  امضا 
فرهنگی  ســازمــان  از  اصــفــهــان  در  حــضــور  ــا  ب

اجتماعی ورزشی شهرداری بازدید کردند.
قائم مقام پژوهشگاه فقه معاصر درباره مفاد 
حضور  پی  در  ــت:  داش اظهار  تفاهم نامه  ایــن 
رئــیــس ســازمــان  و  مــعــاون فرهنگی شــهــردار 
اصفهان  شهرداری  ورزشی  اجتماعی  فرهنگی 
و همراهان ایشان در پژوهشگاه فقه معاصر، 
ــه ای بــــرای انـــجـــام هــمــکــاری هــای  ــام ــم ن ــاه ــف ت

پژوهشی متقابل به امضای دو طرف رسید.
در  افـــــــزود:  ُدری  مــصــطــفــی  حـــجـــت االســـام 
و  فقهی  منظر  از  مــعــاصــر  فــقــه  پــژوهــشــگــاه 
سطح  در  جامعه  نوپدید  مسائل  به  حقوقی 
این  از  یکی  که  می پردازیم  بین المللی  و  ملی 
می شود،  بررسی  گــروه  یک  توسط  که  مسائل 
شهرنشینی  و  شــهــر  بــه  مــربــوط  مــوضــوعــات 
و  عــمــران  فرهنگی،  مسائل  شامل  کــه  اســت 
خدمات  تــرافــیــک،  و  حمل ونقل  شــهــرســازی، 
مدیریت  کــه  ــت  اس مسائلی  ســایــر  و  شــهــری 
ــا آنــهــا مــواجــه  شــهــری و عــمــوم شــهــرونــدان ب

هستند.
تجربه  نیز  گذشته  ســال  چهار  داد:  ادامــه  وی 
مشابهی داشتیم و با همکاری مرکز مطالعات 
انــجــام دادیـــم که  شــهــرداری تــهــران پژوهشی 
در مــجــمــوعــه هــفــت جــلــدی فــقــه مــدیــریــت 
مراکز  میان  داد  نشان  که  شد  منتشر  شهری 
ــوزوی  اجــرایــی مانند شــهــرداری هــا و مــراکــز ح
انجام  امکان  معاصر  فقه  پژوهشگاه  مانند 
همکاری های متقابل و مطلوبی وجود دارد. در 
پژوهشگاه  در  شد  مقرر  نیز  اخیر  تفاهم نامه 
کــه شــهــرداری  ــاره مسائلی  ــ فــقــه مــعــاصــر دربـ
اصفهان در حوزه حقوقی و فقهی با آنها مواجه 
مــی شــود پــژوهــش انــجــام دهیم و شــهــرداری 
یاری گر  موضوع شناسی  حوزه  در  نیز  اصفهان 
قائم مقام  ــاشــد.   ب معاصر  فقه  پــژوهــشــگــاه 
ــرورت  ــاه فــقــه مــعــاصــر دربــــــاره ضــ ــگ ــژوهــش پ
ــوزه فــقــه حــقــوق شــهــرونــدی  پــژوهــش در حــ

گفت: کان پروژه ای تحت عنوان »فقه حقوق 
کـــه در ایــن  تــکــالــیــف شـــهـــرونـــدی« داریـــــم  و 
پژوهش حدود ۵۰۰ مسئله ذیل ۸۰ عنوان کلی 
برون سپاری  به صورت  که  کرده ایم  شناسایی 
آنچه  کــرد:  تصریح  دری  اســت.  انجام  حــال  در 
شهرداری با آن مواجه بوده حقوق شهروندی 
بلکه حقوق شهرنشینی است، چون  نیست 
که حاکمیت  حقوق شهروندی حقوقی است 
بــایــد در قــبــال شــهــرونــدان رعــایــت کــنــد امــا 
نیست  شهری  مدیریت  به  محدود  حاکمیت 
اجرایی  و  دولتی  دستگاه های  تمام  شامل  و 
می شود؛ بنابراین آنچه از نهاد شهرداری انتظار 

می رود رعایت حقوق شهرنشینی است.
شهروندی  حقوق  دیگر  طرفی  از  ــزود:  افـ وی 
ــت یــعــنــی افـــــرادی که  مــنــوط بــه تــابــعــیــت اسـ
حــقــوق  از  ــد  ــ ــ دارن را  ــران  ــ ــ ای کـــشـــور  تــابــعــیــت 
شهروندی ایران برخوردارند در حالی که ممکن 
است اصًا ساکن ایران نباشند یا روستانشین 
شهرنشینی  حقوق  اما  باشند،  عشایر  جزء  یا 
ــراد ســاکــن در  افــ مــنــوط بــه سکونت اســـت و 
شهرها از حقوق شهرنشینی برخوردارند حتی 
اگر تابعیت جمهوری اسامی ایران را نداشته 
شهرداری ها  عهده  بر  آنچه  بنابراین  باشند. 
بوده رعایت حقوق شهرنشینی است و البته 
کشور  مدیریتی  دستگاه های  از  یکی  به عنوان 

باید حقوق شهروندی را نیز رعایت کند.

فقه  پــژوهــشــگــاه  فــعــالــیــت هــای  دربـــــاره  وی 
چند  از  پژوهشگاه  ایــن  کــرد:  تصریح  معاصر 
و  آغــاز  را  برنامه ریزی  و  طراحی  کار  پیش  سال 
از مرکز مدیریت  از سال گذشته با اخذ مجوز 
حوزه علمیه قم به صورت رسمی آغاز به کار کرد. 
این  گفت:  معاصر  فقه  پژوهشگاه  قائم مقام 
گروه   ۹ و  پژوهشکده  سه  دارای  پژوهشگاه 
پژوهشی است که وجه اشتراک آنها، پرداختن 
به مباحث فقه های معاصر و مسائل جدیدی 
است که فرا روی انسان و جامعه معاصر قرار 
چند  پژوهشکده ها  کنار  در  همچنین  دارد. 
مــرکــز شــامــل مــرکــز دانــشــنــامــه فــقــه معاصر، 
مرکز  و  معاصر  فقه های  دیجیتال  کتابخانه 
دانشنامه  مــرکــز  داریــــم.  را  آزاد  آمـــوزش هـــای 
ــت  ــورت آنـــایـــن اس ــه صــ ــ ــر کـــه ب ــاص ــع ــه م ــق ف
ــاس  ــر اس مــدخــل هــای فــقــه هــای مــعــاصــر را ب
بررسی  مورد  دانشنامه نویسی  استانداردهای 
فقه های  دیجیتال  کتابخانه  در  می دهد.  قــرار 
مقاالت،  کتاب ها،  تمام  است  قرار  نیز  معاصر 
یــادداشــت  کلیپ،  پــادکــســت،  پــایــان نــامــه  هــا، 
ــزارش و تــولــیــدات چــنــدرســانــه ای دربـــاره  ــ و گ
فقه  دری  شـــود.  داده  قـــرار  معاصر  فــقــه هــای 
تربیت و فرهنگ، محیط زیست، منابع طبیعی 
سیاست  گردشگری،  و  شهرنشینی  انــرژی،  و 
و  تربیت  خــانــواده،  رسانه،  و  هنر  حکومت،  و 
از جمله عناوین  را  و مدیریت  اقتصاد  و  زنــان 

دانست  پژوهشگاه  این  پژوهشی  گروه های 
ــوزه فقه های  تــولــیــد مــحــتــوا در حـ کــه وظــیــفــه 

معاصر را بر عهده دارند. 
ــروه فــقــه حــقــوق  ــ ــ گ ــرد:  ــ ــ ک وی خـــاطـــرنـــشـــان 
تکالیف  و  حقوق  "فقه  کان پروژه   شهروندی 
کــرده که  آغــاز  از ســال گذشته  را  شــهــرونــدی" 
است  انجام  حال  در  ریزپروژه هایی  به صورت 
حقوق  فقه  کتاب های  مجموعه  آن  نتیجه  و 
بار  نخستین  بــرای  که  بــود  خواهد  شهروندی 
به مباحث حقوق  به صــورت فقهی و حقوقی 
آیت اله  اســت؛  گفتنی  مــی پــردازد.   شهروندی 
در  ولی فقیه  نماینده  نورمفیدی  سیدکاظم 
موسس  گرگان  امام جمعه  و  گلستان  استان 
نورمفیدی  سیدمجتبی  آیت اله  و  پژوهشگاه 
ریاست آن را بر عهده دارد. آیت اله ابوالقاسم 
حوزه  حقوق  و  فقه  انجمن  مدیر  علیدوست 
ــه ســیــدهــاشــم حسینی  ــت الـ آیـ عــلــمــیــه قـــم، 
بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه 
قم، آیت اله محمدجواد فاضل لنکرانی رئیس 
آیــت الــه احمد  ائــمــه  اطـــهـــار)ع( و  مــرکــز فقهی 
نیز  رهـــبـــری  خــبــرگــان  مــجــلــس  عــضــو  مبلغی 

اعضای هیئت امنای این پژوهشگاه هستند.
روی  بــه  نــوجــوان  و  ــودک  ک فیلم های  دیــالــوگ 

گالری شهری نقش بست
شــهــرونــدی  فــرهــنــگ  تــوســعــه  اداره  ــس  ــی رئ
شهرداری  ورزشــی  اجتماعی  فرهنگی  سازمان 

خاص  دیالوگ های  بستن  نقش  از  اصفهان 
 ۳۰۰ روی  بر  نوجوان  و  کودک  ح  مطر فیلم های 

تابلوی تبلیغاتی در شهر خبر داد.
اظهار  تابلوها  ح  طــر به  ــاره  اش با  رضایی  احمد 
نــامــگــذاری  ۱۸ تیرماه به  بــه  بــا توجه  داشـــت: 
عنوان روز ادبیات کودک و نوجوان و میزبانی 
اصفهان برای جشنواره فیلم کودک و نوجوان 
ساخت  بــرای  ادبیات  از  استفاده  همچنین  و 
توسعه  اداره  نــوجــوانــان،  و  کــودک  فیلم های 
تا  گــرفــت  آن  بــر  تصمیم  شــهــرونــدی  فرهنگ 
شهری  تبلیغات  گالری  از  دوره  این  پیام های 
در  درآمــده  نمایش  به  فیلم های  اســاس  بر  را 
ادوار مختلف جشنواره فیلم کودک و نوجوان 

اصفهان تهیه کند.
وی افزود: پس از گزینش فیلم های موردنظر، 
ــراج و تــبــدیــل  ــخـ ــتـ ــای خــــاص اسـ ــوگ هــ ــ ــال ــ دی
بـــه شــعــارهــایــی بـــر اســــاس مــفــاهــیــم اخـــاق 
به  می توان  جمله  آن  از  که  گردید  شهروندی 
قرمزی  کاه  جادوئی،  سفر  فیلم های  دیالوگ 
دیگری،  آن  پــدِر  مــه،  پــرده  پشت  پسرخاله،  و 
خواهران غریب، جعبه موسیقی، تنهای تنهای 
تنها، بچه های آسمان، کیسه برنج و قصه های 
مجید اشاره کرد.  رئیس اداره توسعه فرهنگ 
اجتماعی ورزشی  شهروندی سازمان فرهنگی 
آمــوخــتــن  داد:  ادامـــــه  ــان  ــه ــف اص ــرداری  ــهــ شــ
انسانیت، وقت گذاشتن برای کودکان، پرهیز 
نزدن،  تهمت  کــردن،  عذرخواهی  خشونت،  از 
از  آرزوهــا و...  ، فراموش نکردن  احترام به مــادر
در  که  بــوده  شهروندی  اخــاق  مفاهیم  جمله 

قالب دیالوگ آمده است.
تابلو  این طرح ها در ۳۰۰  این که  بیان  با  رضایی 
تبلیغات شهری تا ۳۰ تیر به نمایش درمی آید، 
تصریح کرد: با توجه به تصاویر شخصیت های 
که  شــده  ــاده  آمـ پوسترهایی  فیلم،   ۱۴ اصــلــی 
عنوان فیلم و کارگردان نیز در پوستر درج شده 
و با دیدن این پوسترها و دیالوگ هایش، خاطره 
آن فیلم برای شهروندان زنده می شود. گفتنی 
است؛ عاقه مندان برای دریافت هریک از این 
شهری  تبلیغات  بخش  به  می توانند  طرح ها 

سایت esfahanfarhang.ir مراجعه کنند.

ع تفاهم نامه  شهرداری اصفهان و پژوهشگاه فقه معاصر قم حقوق شهرنشینی؛ موضو

معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقاب اسامی اصفهان با اشاره 
برای  گفت:  از سیل  برای واحدهای خسارت دیده  انجام شده  اقدامات  آخرین  به 

تسهیات و کمک های باعوض منتظر مصوبه هیأت وزیران هستیم.
به گزارش جام جم محسن قوی بیان با اشاره به سیل اردیبهشت در مناطق کویری 
و  خور  شهرستان  سه  در  سیل  امسال  اردیبهشت  اواخــر  داشــت:  اظهار  استان 

بیابانک، نائین و اردستان به واحدهای مسکونی و راه ها خسارت وارد کرد.
وی با اشاره به این که برآورد اولیه میزان خسارت سیل ۱۲۰ میلیارد تومان بود، گفت: 
بر اساس برآورد اولیه ۲۸ واحد احداثی و ۲۸۴ واحد باید تعمیر شود که میزان خسارت 

جمع بندی و به تهران ارسال شد.
سیل  از  دیــده  خسارت  واحدهای  بــرای  شده  انجام  اقدامات  آخرین  به  قوی بیان 
افزود: برای تسهیات و کمک های باعوض منتظر مصوبه هیأت وزیران هستیم، 

واحدهایی که احداثی هستند برای دریافت پروانه اقدام کرده اند.
وی بیان کرد: برای احداث واحدهای شهری ۱۰۰ میلیون تومان تسهیات بانکی، ۳۰ 
احداثی  برای واحدهای  و  تومان باعوض  تومان معیشتی و ۵۵ میلیون  میلیون 
روستایی ۱۱۰ میلیون تومان تسهیات بانکی و ۵۰ میلیون تومان باعوض پرداخت 
می شود. قوی بیان خاطرنشان کرد: برای واحدهای تعمیری سه حالت وجود دارد که 
نوع اول ۳۰ میلیون تومان تسهیات بانکی و ۱۵ میلیون تومان باعوض، نوع دوم ۲۰ 
میلیون تومان تسهیات بانکی و ۲۰ میلیون تومان باعوض و نوع سوم ۱۰ میلیون 
تومان تسهیات بانکی و ۵ میلیون تومان باعوض پرداخت می شود و به محض 

این که اعتباری تخصیص پیدا کند کار آغاز می شود.

معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن خبر داد:

 31۲ واحد خسارت دیده از سیل در اصفهان
 منتظر مصوبه هیأت وزیران

حال  در  دائــمــا  فــنــاوری  و  علم 
ــت اســــــت. بــســیــاری  ــرف ــیــش پ
و  پــیــشــرفــتــه  شـــرکـــت هـــای  از 
در  همیشه  دنــیــا  آشــنــای  ــام   نـ
تاشند تا خود را به روز نمایند. 
زمینه های  در  بــروزرســانــی  ایــن 
بــاعــث  تـــجـــهـــیـــزات  دانــــــش و 
می شود در گردانه رقابت عقب 
نیافتند. اینجا در قلب ایران و در شرکت فوالد مبارکه 
مدیریت  پشتوانه  به  که  شرکتی  اســت.  همینطور  نیز 
هوشمندانه و نیروی انسانی پرتاش می خواهد جایگاه 

کشورش را در بین فوالدسازان دنیا ارتقاء بخشد. 
مهم ترین  از  تجهیزات،  و  قطعات  متریال،  بــودن  بــروز 
گرفته  اگر در هر صنعتی در نظر  که  پارامترهایی است 
این  بــه  وقتی  مــی شــود.  صنعت  آن  ترقی  باعث  شــود 
شاهد  را  پویا  صنعتی  مــی شــود  داده  بها  مــوضــوعــات 
خواهیم بود؛ در نتیجه این صنعت و محصوالتش نه 
تنها می تواند با برترین نشان های تجاری در کشور بلکه 

می تواند با برترین های دنیا نیز رقابت کند.
* دیگر چشم انتظار فوالد خارجی نیستیم

یکی از سیاست های شرکت فوالد مبارکه حرکت همگام 
با تکنولوژی های روز دنیاست. این موضوع باعث شده 
در  از شرکت های پیشرو  به عنوان یکی  این شرکت  تا 
عنوان  به  از  شــده  معرفی  کشور  فــوالدســازی  صنعت 

دنیا  مهم  فـــوالدســـازان  از  یکی 

مــطــرح شــــود. شــرکــت فــوالدمــبــارکــه در تـــاش اســت 
نیازهای تولیدکنندگان داخلی را تأمین نموده تا صنایع 
پایین دستی چشم انتظار واردات فوالد به عنوان یکی 
از مهم ترین مواد اولیه صنعت نباشند و نیاز خود را از 
نیز جلوگیری شود.  ارز  از خروج  تا  تامین نموده  داخل 
هم اکنون بسیاری از صنایع بزرگ مانند صنایع نفت، گاز، 
کشتی سازی و لوله سازی، خودروسازی، صنایع غذایی 

و... از مشتریان فوالد مبارکه هستند. 
* تولید روغن نورد سرد مطابق با نکنولوژی روز دنیا

آن  باید  بــرای باال بــردن راندمان تولید و ایجاد تنوع در 
جزء به جزء آن را مورد بررسی قرار داد. مثا یکی از مواد 
مهمی که باعث بهبود کیفیت و باالرفتن میزان تولید 
هستند.  امــولــســیــون هــا  مــی شــود  ســـرد  ــورد  نـ در  ورق 
عاوه بر باال رفتن کیفیت و کمیت تولید با بهبود این 
خواهیم  نیز  ــرژی  ان مصرف  کاهش  شاهد  امولسیون  
بود که همه این مزایا در مجموع زمینه ای برای تحقق 
رونق تولید و جهش در تولید خواهد بود. شرکت فوالد 
مبارکه به عنوان فوالدسازی پیشگام در علم، فناوری و 
نوآوری موفق شده است به فرموالسیونی جدید از این 
به دست  نماید. فرموالسیون  پیدا  امولسیون دست 
آمــده که مطابق با تکنولوژی پیشرفته و روز دنیاست 
می تواند مزایای خوبی را در هنگام تولید ورق و فرایندهای 

بعد از آن برای تولیدکننده و مصرف کننده ایجاد نماید. 
برای کسب اطاعات بیشتر در مورد این موضوع پای 
سرد  محصوالت  مدیر  استکی  محسن  صحبت های 
او در مورد  نــورد ســرد شرکت فــوالد مبارکه نشستیم. 
در  روغــن  ایــن  بکارگیری  و  تولید  فرایند  پیچیدگی های 
ــرای این که  مجموعه نــورد ســرد فــوالد مبارکه گفت: »ب
بتوانیم اهمیت تولید و بومی سازی این روغن را  تشریح 
کنیم باید خیلی سریع فرایند نورد را  با هم مرور کنیم. 
از ۴ ناحیه تولیدی فــوالد مبارکه  ناحیه نــورد سرد یکی 
فرایند  انتهای  در  می شود  ریخته  مــذاب  وقتی  اســت. 
تولید، تختال در خروجی ریخته گری به نورد گرم تحویل 
با  به ورق  و  گــرم شــده  نــورد  وارد  داده می شود. تختال 
این  ضخامت  می شود.  تبدیل  مختلف  ضخامت های 
ورق ها حداقل ۲ میلی متر است. پس از آن ورق به نورد 
سرد تحویل داده می شود تا باز هم ضخامت آن کاهش 
یابد عاوه بر این در نورد سرد فرایندهایی بر روی ورق 
انجام می شود تا لحاظ کیفیت و خواص مکانیکی به نیاز 
و خواسته مشتری پاسخ داده شود. در نورد سرد تا ۱۸/. 
میلی متر این کاهش ضخامت را داریم.  یعنی اگر ۵ ورق 
را روی هم بگذاریم در مجموع ضخامت آن ۱میلی متر هم 
نمی شود! در نهایت محصول تولید شده در نورد سرد در 

صنایع پایین دستی مانند خودروسازی، لوازم 

خانگی، بسته بندی مواد غذایی و... استفاده می شود. 
نکته مهم این است که کیفیت نیز در این بین خیلی 
مهم است. مثا ورقی که به خودروساز برای استفاده 
و  مطلوب  کیفیت  باید  می شود  داده  خــودرو  بدنه  در 
پارامترهای مد نظر را داشته باشد.  وی در مورد اهمیت 
ضخامت  کاهش  وظیفه  گفت:  سرد  نــورد  غلتک های 
در ناحیه نورد سرد بر عهده خطوط نورد دو قفسه ای و 
خط تاندم مداوم می باشد. در خط تاندم مداوم، ورق وارد 
قفسه های نورد سرد می شود. با فشاری که به صورت 
می شود  وارد  ورق  به  درنهایت  و  غلتک ها  به  عمودی 
و عــاوه بر آن کششی که به صــورت افقی به ورق وارد 
می شود، کاهش ضخامت ورق به دست می آید که همه 
این فعالیت ها توسط سیستم های اتوماسیون صنعتی 
به دقت کنترل می شود. مشخص است که وارد کردن 
این نیروها اصطکاک و حرارت زیادی تولید می کند. برای 
کاهش اصطکاک و دفع حــرارت از محلول روغن و آب 
است  امولسیون  یک  محلول  این  می شود.  استفاده 
آن امولشن می گویند.  که در خط تولید به اختصار به 
امولشن در یک سیستم بزرگ و طی یک فرایند تهیه 
شده و در نهایت با نازل هایی در بین قفسه ها پاشیده 
کاهش  امولسیون  این  می شود. مهم ترین ماموریت 

دمــای نــورد اســت. پــس نقش این اصـــــطـــــکـــــاک و 

می تواند  فــوالدی  ورق هـــای  تولید  رونــد  در  امولسیون 
بسیار موثر باشد.

* تحریم این بار نیز باعث شکوفایی شد
وی در مورد روند تاش ها برای بومی سازی روغن نورد 
سرد مــورد استفاده در شرکت فــوالد مبارکه گفت: ما 
در ابتدا از یک منبع خارجی این روغن را تهیه می کردیم. 
ایجاد  محدودیت های  و  تحریم ها  به  توجه  با  سپس 
از یک منبع  را  کــاالی مهم  ایــن  گرفتیم  شــده تصمیم 
داخلی  منابع  در  ایــن  بر  عــاوه  و  نماییم  تهیه  داخلی 
هم تک منبع نباشیم. چرا که تأمین کاال از چند منبع 
ارتــقــا محصول در بین تهیه  و  رقــابــت  ایــجــاد  مــوجــب 
کنندگان خــواهــد شــد. عــاوه بــر ایــن سیاست  فــوالد 
از تولیدات با کیفیت داخلی  مبارکه همیشه استفاده 
و جلوگیری از خروج ارز از کشور بوده است. نکته دیگر 
این که پیش بینی کردیم با استفاده از امولسیون جدید 
شاهد ارتقاء محصوالت پارامترهایی مانند تمیزی ورق 
نیز  اســت  بــرای مصرف کنندگان خــودروســاز مهم  کــه 
می شویم. در مجموع، همه عوامل فوق باعث شد تا از 
اوایل سال ۹۹ به طور جدی وارد روند تحقیق برای تولید 
و تأمین روغن  جدید شویم. البته همیشه برای تغییر 
مقاومت هایی وجود دارد و از طرف دیگر خط تولیدی که 
ما این تغییر را روی آن انجام دادیم خطی بسیار مهم بود 
و حساسیت های زیادی 

نیز نسبت به آن وجود داشت. 
* روند حساس و پیچیده ورود روغن به چرخه تولید

استکی در مورد مراحل مهم و حساس تولید روغن و 
وارد نمودن آن در فرایند تولید ورق در فوالد مبارکه گفت: 
باید مقدماتی برای ورود این روغن برای کمک به چرخه 
تولید انجام می گرفت. به طور مثال باید در سیستم های 
تولید بهینه سازی ها و تغییراتی انجام می شد. در عین 
از فوالد  باید رونــد تولید روغــن در شرکتی بیرون  حال 
مبارکه نیز خیلی جدی دنبال می شد. آماده کردن این 
مقدمات و تولید امولسیون تا خرداد سال جاری به طول 
انجامید و در نهایت با تاش پرسنل زحمت کش فوالد 
مبارکه توانستیم از خرداد با امولسیون جدید تولید را 
آغاز نماییم. در نتیجه استفاده از این روغن در فرایند 
از  استفاده  بخاطر  که  محدودیت هایی  از  برخی  تولید، 
امولسیون های قبلی بود با امولسیون جدید رفع شد. 
حوادثی چون پارگی ورق و محدود شدن بعضی پارامترها  
نیز در فرایند تولید به حداقل رسید و هم اکنون در حال 
هستیم.«  تولید  خط  بیشتر  بهینه سازی  بــرای  تــاش 
رکوردزنی های فصلی فوالد مبارکه در حوزه تولید، بومی 
سازی ۱۴۴۰۰۰ قطعه و تجهیز طی ۱۰ سال، تولید تختال 
با عرض ۳۰۰ و امــروز تولید روغن پیشرفته و مطابق با 
بــرای استفاده در نــورد سرد همه و  تکنولوژی روز دنیا 
همه نوید خبرهای خوش بیشتری را برای بالندگی ایران 

اسامی به ما می دهد.

جام جم گزارش می دهد:

یق بومی سازی روغن نورد سرد رکوردشکنی های فوالد مبارکه از طر

مدیر محترم روابط عمومی راهنمایی و رانندگی اصفهان جناب سرگرد خلیلیان 

 به مصداق من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق
 بر این باوریم مدیران کارآمد در حوزه خدمت در کسوت نیروی انتظامی نماد 
و  توجه  حسن  از  هستند.  کشور  امنیت  و  مختلف  عرصه های  در  خدمت 
همراهی شما برادر گرامی در تسهیل تردد خودرو های توزیع روزنامه جام جم  

قدردان زحمات شما و همکارانتان هستیم.
یع روزنامه جام جم  از طرف سازمان توز

آقای احمدی مدیر محترم روابط عمومی فرمانداری اصفهان   جناب 

در  جنابعالی  همدلی  و  توجه  حسن  از  می دانیم  وظیفه  خود  بر  بدینوسیله 
خصوص مساعدت به خودرو های جام جم در تردد و توزیع روزنامه در استان 
اصفهان  استان  محترم  فرماندار  و  شما  از  را  خود  قدردانی  مراتب  اصفهان 
رسانه های  با  همراهی  و  مردم  به  خدمت  کسوت  در  برای تان  و  داشته  اعالم 

کشور آرزوی موفقیت  داریم.
یع روزنامه جام جم  از طرف سازمان توز

محمد جواد قائدی

خبرنگار


