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یلدا؛ شاهکار محاسباتی 
ایرانیان باستان

تامین روشنایی در اتوبان خلیج 
فارس از محدوده شهر بهارستان در 

حوضه دهیاری راه حق 

تکنولوژی جدید برای      

ALS کمک به مبتالیان

 تداوم و رشد تولید فوالد 
مبارکه، عامل تامین امنیت 

بیشتر جامعه 

شهرداری اصفهان، در یازدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری و ششمین جشنواره پژوهش و 
آموزش در مدیریت شــهری و روستایی که با مشارکت وزارت کشور، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و 
شــورای عالی استانها و مرکز مطالعات برنامه ریزی شهرداری تهران برگزار شد، به عنوان نهاد برتر بین شهرداری 
های کشور در حوزه پژوهش انتخاب شد و تندیس نهاد برتر در حوزه پژوهش را دریافت کرد.  همچنین شهرداری 
اصفهان از لحاظ تعداد آثار منتخب پژوهشِی کاربردی، باالترین تعداد پروژه های شاخص در سطح برتر و برگزیده 

را در سطح شهرداری های کشور به خود اختصاص داد. 
به گزارش جام جم اصفهان، یازدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در ...

قدردانی از شهرداری اصفهان برای 
6 عنوان پژوهشی 
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اصفهان

پذیرش آگهی در روزنامه جام جم :
36637500

شبی برای پاکبانان شهراصفهان 
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رئیس مرکز اطالع رسانی 
پلیس اصفهان گفت: رسانه 
ها مسئولیت بسیار مهمی در 
بهزیستی روانی مردم دارند و 
می توانند در این زمینه راهبرد 
کاربردی ارائه و به طور عمیق 
از زاویــه هــای مختلف به 

موضوعات بپردازند.
به گــزارش خبرنگار جام 
جم اصفهان ،سرهنگ “جواد 
درستکار”رئیس مرکز اطالع 
رسانی پلیس اصفهان به طور 
ســرزده از دفتر سرپرستی 
اصفهان  روزنامه جام جــم 

بازدید کرد.
وی در حاشــیه این دیدار 
ضمن تشــکر از تالش های 
دفتر سرپرستی روزنامه جام 
جم اصفهــان در زمینه اطالع 
رســانی و گزارش نویشی در 
حوزه نیــروی انتظامی گفت: 
یکی از مســائل مهم جامعه 
آسیب شناسی در موضوعات، 
زاویه نگاه ما به جامعه و آسیب 

ها است.
وی با تاکید بــه این نکته 

که باید ریشــه آســیب ها و 
خشونت ها و ناهنجاری های 
اجتماعی بررسی شود،افزود: 
باید ریشــه های خشم را در 
جامعه پیدا و بررسی کرد چرا 
یک فرد نتواسته دغدغه های 
فکری و درونی خود را مطرح 
کنــد که تبدیل به خشــونت 

اجتماعی شود.
رئیــس مرکــز اطــالع 
رسانی پلیس اصفهان نقش 
خانواده،اجتماع و رســانه ها 
را در تحقــق این اهداف مهم 
ارزیابــی و تصریح کرد: باید 
کاری کرد که افــراد جامعه 
و  کرده  ارزشمندی  احساس 
بدون سرزنش مشکالت خود 
را چه برای خانواده و چه برای 

جامعه بیان کنند.
وی با بیــان اینکه مثال در 
بحث کنترل خشــم باید دید 
فرد بــه آن بلوغ بخشــش 
رســیده که خود را کنترل کند 
یا نه،گفــت: تاب آور ی افراد 
موضوع بسیار مهمی است که 
باید رسانه ها روی آن بیشتر 

کار کنند چــرا که  هر چه قدر 
مردم بیشــتر مورد قضاوت 
قرار گیرند خشــمگین تر می 

شوند.
به  اشــاره  با  درســتکار 
اینکه ریشــه همه آسیب ها و 
اتفاقــات به نیروی انتظامی و 
پلیس ختم  نمی شود،افزود: 
باید همه مولفه های فرهنگی 
و ارتباطــی و نیز ســهم بین 
بخشــی هر یک از دســتگاه 
های اجرایــی و متولی نیز در 
کاهش آســیب ها مشخص 

شود.
وی  ادامــه داد: برخــی از 
مسائل ما به دلیل بیان نکردن 
نیازها  به وجــود می آید و بر 
همین اســاس باید بستری 
فراهم شــود که افراد بتوانند 
هیجان خود و نیاز های خود را  

با زبان مثبت طرح کنند.
رئیس مرکز اطالع رسانی 
پلیس اصفهان رسانه ها را در 
این حوزه توانمند عنوان کرد 
و گفت: رســانه ها مسئولیت 
بســیار مهمی در بهزیستی 

روانی مردم دارند و می توانند 
در این زمینه راهبرد کاربردی 
ارائــه و به طور عمیق از زاویه 
های مختلــف به این موضوع 

بپردازند.
وی بــا بیــان اینکه برخی 
آســیب ها همچون تصادف  
فقــط فوت یک نفر نیســت 
بلکه از دســت دادن سرمایه 
انســانی اســت که هزینه 
زیادی را به جامعه تحمیل می 
کند،گفــت: امروزه مهمترین 
ابزار اطالع رسانی در جامعه 
رسانه ها هســتند که باید در 
جهت ارتقاء دانش راهبردی 
به موضوعــات بپردازند و با 
روحیــه مطالبه گری منشــا 
فرهنگ سازی و دانش آموزی 

بشوند.
درستکار در پایان رسانه ها 
را بازوی قدرت مند مسئوالن 
دانست و گفت: دریچه ارتباط 
با رسانه و مردم و مسئوالن از 
گفتگوی دوجانبه می گذرد که 
باید به این مهم بیش از پیش 

پرداخته شود.
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رئیس مرکز اطالع رسانی پلیس اصفهان در دیدار با سرپرستی جام جم اصفهان
رسانه ها نقش مهمی در بهزیستی روانی جامعه دارند

 انتصاب شایســته شما را به   عنوان  ریاســت هیات مدیره شرکت 
فوالدمبارکــه اصفهان را خدمت شــما  و کارکنان خــدوم بزرگترین 
تولیدکننده آهن اســفنجی جهان و مولود انقالب اســالمی، تبریک 

میگوییم. 
 امید است در ســایه تأییدات الهی، در این عرصه خطیر و خدمت به 

جامعه علمی و اعتالی وطن عزیز اسالمی موفق و سربلند باشید.

جناب آقای دکتر اسرافیل احمدیه

سرپرستی روزنامه جام جم اصفهان 
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شوراها،شــهرداری ها و دهیاری هــا  از جناح بندی 

سیاسی مصون باشند
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 یکشنبه  اول دی 1398   شماره 5556
 ضمیمه رایگان روزنامه در استان اصفهان

رئیس شــورای اســامی اســتان اصفهان 
در آســتانه انتخابات مجلس شــورای اسامی 
گفت:شوراها،شــهرداری ها و دهیاری ها  از هر 

گونه جناح بندی سیاسی مصون باشند.
راه و راهداری شریان اساسی توسعه اقتصادی 
کشورهاست و زمانی توسعه اقتصادی در کشورها 
به سمت پیشــرفت و رشد و توســعه اقتصادی 
حرکت کرده اند که سرمایه گذاری های مناسبی 
را در حوزه راه انجام داده اند.چنانچه در گذشته نیز 
سوابق جاده ابریشم نشان می دهد که شهرهایی 
که در این مســیر  بوده اند توســعه یافتند و وقتی 
با ســقوط تنزل یافتند؛ نابود شــدند.حتی تبادل 
فرهنگی،اجتماعی و اقتصادی بین ملت ها،اقوام 
و تمــدن ها در طول تاریخ از طریق راه ها و جاده 

های مواصاتی بوده است.
عبداهلل کیانی در بیســت و پنجمین اجاس 
شورای اسامی اســتان اصفهان در دوره پنجم 
شــوراهاکه با حضور معاون راهــداری اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان اصفهان 
برگزار شد،اظهار داشت: با توجه به اهمیت راه ها 
و حمل و نقل جاده ای به توسعه و مدیریت راه ها 
باید بیش از گذشــته اهمیت دهیم و این در حالی 
اســت که ادغام شــتابزده دو وزارتخانه مسکن 
وشهرســازی و وزارت راه و ترابری موجب شــد 
رسیدگی به راه ها بیشتر از گذشته مغفول بماند.

وی بــا بیــان اینکه الیحــه درآمــد پایدار 
شــهرداری ها و دهیاری ها پس از 37 ســال به 
تصویب مجلس شورای اســامی رسید،افزود: 
این اقدام  حرکت بسیار ارزشمندی در جهت حل 
مشکات شهرداری ها و گام مثبتی برای حمایت 

از تقویت بنیه مدیریت شهری و روستایی است.
رئیس شورای اسامی استان اصفهان تصریح 
کرد:تعییــن مصادیق عــوارض محلی با هدف 
تامیــن درآمد پایدار شــهرداری ها یکی از طرح 
های مهمی اســت که می تواند بخشی از مسایل 

مهم شهرها و روستاها را ساماندهی کند.
وی اضافه کرد: بر اساس این طرح شوراهای 
شهر و روســتا می توانند برای تامین هزینه های 
شهر و روســتا نسبت به برقراری ووضع عوارض 
محلی در محدوده حریم شــهر و محدوده روستا 

اقدام کنند.
کیانی با اشاره به احیاء مجدد بخشنامه بودجه 
شــهرداری هــا و اختصاص دو درصــد از محل 

اعتبارات شــورا در اختیار شورای فرادست،گفت: 
بــا تخصیص این دو درصد می توان بســیاری از 

مشکات شورای شهرستان را مرتفع کرد.
 وی در ادامــه صحبت های خود به مســئله 
انتخابــات مجلس در ســالجاری اشــاره کرد و 
افزود:تنهــا راه رجــوع به مــردم و تقویت مردم 
ســاالری از صندوق های رای می گذرد و نه تنها 
برای ایران که برای همه کشــورهای دنیا به غیر 
از مراجعــه به آرای مــرم و به غیر از صندوق رای 
راهــی برای اصاح ساختارسیاســی و مدیریتی 

وجود ندارد.
رئیس شــورای اسامی استان اصفهان تاکید 
کــرد: هیــات اجرایی و نظــارت  در انتخابات به 
بررســی صاحیت هــای کاندیداهای مجلس 
اهمیت بیشــتری بدهند و فضایی را فراهم آورند 
که همه ســایق سیاســی که در چارچوب نظام 

فعالیت دارند بتوانند در انتخابات شرکت کنند.
وی همچنیــن بیــان کــرد: دامنــه کار 
شوراها،شــهرداری ها و دهیاری هــا باید  از هر 

گونه جناح بندی سیاسی مصون باشد.
در ادامه این اجاســیه نمایندگان شهرستان 
های مختلف به مســائل و مشکات راه ها،جاده 
ها،دسترســی ها پرداختند و مطالبات خود را ارائه 

کردند.
*109 نقطــه پرحادثــه اســتان 

شناسایی و مرتفع شد
فرزاد دادخواه نیزدر این نشســت گفت: ۱۰۹ 
نقطه پرتصادف در استان اصفهان شناسایی شده 
که با مصوبات کشــوری و با توجــه به امکانات 
محــدودی کــه در اختیار داشــتیم توانســتیم 

مشکات نقاط اصلی را مرتفع کنیم.
وی اضافــه کــرد: ۸۰۰ کیلومتــر خرابی در 
راه های استان داریم  که با  اعتبارات موجود نمی 

توانیم پاسخگوی حل آنها باشیم.
این مقام مســئول کمبود قیر،ماشــین آالت 
فرسوده،پاســکاری مشــکات بین اداره راه و 
شهرسازی و اداره راهداری بخشی از مشکاتی 
است که نیازمند اعتبارات و همکاری بیشتر است.

دادخواه در پایان به بررســی و تشریح وضعیت 
راه های شــریانی چادگان،خورو بیابانک )مصر- 
جندق(،  قهجاورستان، منظریه شهرضا و چند راه 

جدید بین کاشان و آران و بیدگل پرداخت.

معــاون فــروش و خدمات 
مشترکین شرکت توزیع برق که 
همراه عده ای از شرکت کنندگان 
در کارگاه انتقــال دانش و تبادل 
تجربیات در حــوزه لوازم اندازه 
گیری دیماندی و غیردیماندی 
که از شهرهای دیگر به اصفهان 
آمده اند مشغول بازدید از پارک 
فن آوری هــای نوین صنعت 
بــرق بود  اظهار داشــت: پارک 
فناوری های نوین صنعت برق با 
برگزاری دوره های کوتاه مدت 

تخصصی بســتر نوین  برای انتقال  ایده های 
اجرایی و تجارب همکاران در صنعت توزیع برق 

را فراهم می کند.
مهرداد جنتیان با اشــاره به اینکه پارک فن 
آوری یک مجموعه کامل از »یک شبکه توزیع 
نیروی برق« اســت افزود: یکی از مزایای این 
پارک ایجاد شــبکه توزیع با ساختار ریزشبکه 
جهــت آموزش عملیات فنی، آزمایشــگاهی، 
تجزیه و تحلیل حوادث، شبیه سازی خطا، مانور، 
کنترل و تست امکانات و تجهیزات جدید قبل از 

نصب در شبکه واقعی است.
وی با بیان اینکه کارگاه هم اندیشــی و بیان 
تجربیات مربوط به شــرکت های معین منطقه 
یک در روز یکشنبه و دوشــنبه ۲۴و۲۵ آذرماه 
جهت انتقال تبادل تجربیات در حوزه لوازم اندازه 
گیری دیماندی و غیردیماندی در حال برگزاری 
است گفت: شرکت کنندگان در این کارگاه پس 

از اتمام دوره سفیران دانش نامیده می شوند.
جنتیان افزود: شــرکت کنندگان در کارگاه 
پارک فناوری های نوین صنعت برق از شهرهای 
اصفهان، تهران بزرگ، البرز، قم، اراک، مشهد، 
قزوین، چهارمحال و بختیاری، مرکزی شرکت 
کرده اند و برای ارتقای سطح کمی و کیفی لوازم 
اندازه گیری شرکت توزیع برق به انتقال تجارب 
مــی پردازند و دوره دوم این کارگاه در اول و دوم 
دی ماه با حضور همکاران از شــهرهای تهران 
بزرگ، قم و قزوین برگزار می شــود. اما پارک 
فناوری های نوین صنعت برق با ایده مجموعه 
مدیران شروع به کار کرد و در زمینی بالغ بر یک 
و ســه هکتار بنا شد تا سلولهای خورشیدی هم 
نمای ساختمان را بســازد و هم برق ساختمان 
را تامیــن کند. آبنمای پارک هم به صورت یک 
مصرف کننده برق صفر توسط همین سلولهای 
خورشیدی به سمت خورشــید قرار بگیرد و به 
دست مهندسان داخلی ســاخته شود تا پارک 
فنــاوری های نوین صنعت برق یک مجموعه 

پارک سبز انرژی شود.
رئیــس پارک فناوری هــای نوین صنعت 
توزیع برق اصفهان  با اشــاره به اینکه ایده اولیه 

تاســیس »پارک فن آوری های نوین صنعت 
برق« توســط مدیرعامل شــرکت توزیع برق 
شهرســتان اصفهان مطرح شــد و از پنج سال 
گذشته شروع به تحلیل و منجر به تشکیل اتاق 
فکرشد اظهار داشت: تاسیس »پارک فن آوری 
های نوین صنعت برق« اهداف متعددی را دنبال 
می کند که در راستای سیاست های کان کشور 
و مدیریت شهری است. این اهداف در سطح ملی 
و مدیریت برق هم مطرح و پیاده ســازی شده 
است که بســتر هم اندیشی و پایلوت خاموشی 
و پایلوت ساختار شبکه توزیع برق میکروگریدی 
جهت ساختمانهای حساس مانند استانداری، 
فرمانداری و شــهرداری را به منظور مدیریت 
بحران و توســعه شبکه توزیع برق و کار بر روی 
دینامیــک و خط گرم برای ایجاد پایداری و تاب 
آوری بــرق در هنگام وقوع حوادث غیرمترقبه 

فراهم کرده است.
غامرضا نوری افــزود: یکی از اهداف این 
پارک جلب مشارکت به منظور ارائه نوآوری در 
حوزه انرژی های پاک، آموزش های کارگاهی 
و فنی توسط متخصصین داخلی و انتقال تجربه 

در فضایی تعاملی است.
وی با اشــاره به اینکه در ایــن مدت کوتاه 
بیش از صدهزار نفر ســاعت دوره و نشست در 
این پارک برگزار شده است تصریح کرد: با ایجاد 
بستر آموزشی و کاهش عوامل مخرب محیطی 
توزیع و انتقال برق HSE برای عموم مردم و 
دانشجویان و در نظر گرفتن فضای آموزشی در 
فضای باز و میز و نیمکت های ارگونومی پارک 
فناوری های نوین صنعت برق را به مکانی جذاب 
برای تبادل دانش و تجربه دانشجویان قرار دادیم.

شرکت توزیع برق اصفهان در کنار تاسیس پارک 
فناوری های نوین در برگزاری مسابقات مهارت 
های شــغلی هم پیشگام بوده است.  شیوه های 
نوین آموزشــی که جایگزین شیوه های سنتی 
شد.مســابقات مهارت شغلی از سال ۹۰ با الگو 
برداری از کشورهای پیشرفته در شرکت توزیع 
برق اصفهان با هدف توانمند سازی کارکنان این 
شرکت به منظور ارائه خدمات منطبق با آخرین 

اســتانداردها و باالترین کیفیت 
برگزار شــد. این دوره مسابقات 
به صــورت علمــی وعملی در 
تمامــی حوزه ها و با مشــارکت 
جمعی کارکنان از ستاد و امورها 
انجام می شود و نیروهای ستادی 
با مشــارکت ســایر واحدهای 
پشــتیبان بــه برنامــه ریزی 
طراحی و اجــرای کلیه مراحل 
مسابقات خواهند پرداخت.  این 
دوره مسابقات با محوریت دفتر 

آموزش برگزار می شود.
احمد نادعلــی  مدیر آموزش و برنامه ریزی 
نیروی انســانی اظهار داشت :در این دوره کلیه 
نیروهــای فعــال در امور اجرایی  بــه دو گروه 
نیروهای اجرایی و کارشناســی تقسیم شده اند 
و هر یک از این گروهها در رشته های تخصصی 
خــود رقابت خواهنــد کــرد در مرحله علمی 
مسابقات مهارتی گروههای اجرایی بیش از ۸۸ 
نفراز نیروها ی اجرایی در سه حوزه با یکدیگر به 

رقابت پرداختند.
وی در ادامه گفــت: نیروهای اجرایی حوزه 
توسعه و نوسازی در رشته تبدیل شبکه سیمی 
به کابل خود نگهدار، نیروهــای اجرایی حوزه 
بهره برداری در رشــته تعمیرات شبکه برق دار 
و نیروهــای لوازم اندازه گیری در رشــته نصب 
انشــعاب تک فار به صــورت کتبی با یکدیگر 
به رقابت پرداختنــد و مرحله عملی و کاربردی 
این مســابقات نیز در اردیبهشــت سال آینده 
برگزار می شــود.نادعلی به شش معیار پذیرش 
گروههای برگزیده اشــاره کرد و افزود: انتخاب 
گروههای برتر با استفاده از شاخص های میزان 
دانش علمی، رعایت ایمنی، کیفیت اجرا، لوازم 
و تجهیزات ،نظام آراســتگی و سرعت عمل از 

شاخص های معیار این پذیرش بوده است.
وی تاکیــد کــرد: در خصــوص برگزاری 
مسابقات مهارتی گروههای کارشناسی بالغ بر 
۲۵۰ نفر در هفت حوزه برنامه ریزی ،مهندسی 
،نظارت ،بهره برداری ،مالی ،مشترکین و لوازم 
انــدازه گیری بــا یکدیگر به رقابــت خواهند 
پرداخت این دوره مســابقات از دو بخش علمی 
آزمون کتبی و مسابقه گروهی برگزار می شود و 
کلیه کارشناسان فعال هر حوزه موظف به حضور 
در مسابقات هستند و پس از برگزاری مسابقات 
علمی میانگین نمــرات هفت حوزه در هر امور 
محاسبه و چهار امور راه یافته به مرحله بعد تعیین 
می شود.مدیر دفتر آموزش و برنامه ریزی نیروی 
انســانی یاد آور شــد: پس از پایان مسابقات در 
بخش گروههای اجرایی و کارشناسی از نفرات 
برگزیده به صورت تیمــی و انفرادی با اهدای 

جوایز نقدی و غیر نقدی تقدیر خواهد شد .

تخصص کارکنان تو زیع برق اصفهان در مسابقات مهارت 
شغلی به آزمون گذاشته شد 

»اسپیس ایکس«؛ پروژه ای برای 
دسترسی جهان به اینترنت پرسرعت

علیرضا بیات در نشســت ۱۹7 باشــگاه نجوم اصفهان که از ســوی مرکز 
نجوم ادیب وابســته به سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان 
در کتابخانه مرکزی برگزار شــد، به معرفی جدیدترین رویدادهای هوا و فضا 

پرداخت.
این طراح شــبه مریخ نورد کیوراســیتی با اشــاره به اینکــه انرژی های 
خورشــیدی به علت میزان کــم آلودگی های محیطی توســط محققان هوا 
  SSPIDRو فضا بســیار مــورد توجه قرار گرفته اند گفــت: فرضیه پروژه
توســط نیروی هوایی آمریکا با هدف جمع آوری انرژی خورشــیدی در فضا 
 WIRELESS و تبدیــل به انرژی الکتریکی و بــرای انتقال به صورت

طراحی شده است. 
 SSPIDR وی با اشــاره به مزیت این پروژه افــزود: بهره وری پروژه
هشــت برابر از انرژی خورشــید بــه روی زمین در انتقال انــرژی الکتریکی 
بــه نقــاط صعب العبــور و غیرقابل دسترســی و جلوگیری از حمل ســوخت 

ژنراتورهای دیزلی که بســیار خطرناک است موثر خواهد بود. 
وی سیســتم پیشــنهادی را ماهواره ای مجهز به پنل های خورشــیدی به 
مســاحت تقریبی دو برابر از زمین فوتبال معرفی کرد و گفت: مســاحت زمین 
فوتبال 7۵ در ۱۱۰ متر اســت و چون آمریکا کشوری نظامی است و در سراسر 
دنیا پایگاه های نظامی دارد برای حمل ســوخت به این پایگاه ها می تواند از 

این فناوری باهزینه و ریســک کمتری استفاده کند
وی با اشــاره به رونمایی از قدرتمندترین راکت ناسا به نام  SLSبه طول 
6۵ متــر که تقریبا به اندازه آپارتمان ۲۰ طبقه اســت ادامه داد: ســرعت این 
راکت بالغ بر ۲۸3۸۲ کیلومتر بر ســاعت اســت که هزینه ای معادل ۸ میلیارد 
دالر را در بر داشــته اســت که هدف از ســاخت این پروژه بازگشت به ماه با 

پروژه آرتمیس در سال ۲۰۲۴ خواهد بود. 
بیات در ادامه به پروژه اســپیس ایکس پرداخت و گفت: این پروژه مشکل 
درخشــندگی ماهواره های استارلینک را مرتفع خواهد کرد و دسترسی جهان 

به اینترنت پرســرعت را فراهم خواهد کرد. 
وی با اشاره به اینکه این پروژه یک مجموعه منظومه ای 6۰ تایی ماهواره 
ای اســت اضافه کرد: این پروژه با هدف ایجاد شــبکه اینترنت پرســرعت در 
مدار زمین طراحی شــده و هم اکنون ۱۲۰ ماهواره توســط شــرکت اسپیس 

ایکس در مدار زمین قرار گرفته اســت. 
این مهندس ارشــد شــبکه های مخابراتی با بیان اینکه قرار است تا پایان 
سال ۲۰۲۰ این مجموعه به دوازده هزار ماهواره افزایش یابد گفت: مجموعه 
مذکور در فاصله بین 3۴۰ تا ۱۱۵۰ کیلومتر از سطح زمین واقع شده و یکی از 

معایب آن بازتاب نوری اســت که بر سطح زمین ایجاد خواهد شد.

برای اولین بار در کشور؛

با حضور وزیر صمت برای نخستین بار در کشور از پروژه 
خط تولیــد تختال نفت و گاز در محیط ترش مجتمع فوالد 

مبارکه اصفهان بهره برداری شد.
هدف از اجرای این پروژه،تولید تختال جهت انتقال لوله 
های نفت و گاز ترش،افزایــش تولید محصوالت با ارزش 
افــزوده باالتر،تامین خط لوله ۱۱۰۰ کیلومتری انتقال یک 
میلیون بشــکه نفت خام از منطقه کوره به جاسک،راهیابی 
به بازار تولید کنندگان فوالد مورد اســتفاده در انتقال نفت و 
گاز بــا محیط ترش و از همه مهمتر جلوگیری از واردات این 

محصول و خروج ۲۵۰ یورو ارز در سال می باشد.
ظرفیت تولید این محصول 3۰۰ هزار تن  و مدت اجرای 
آن یک ســاله و توسط مهندسان نفت شرکت فوالد مبارکه 

بوده است.
رضــا رحمانی وزیر صمت در آییــن بهره برداری پروژه 
خــط تولید تختال انتقال نفت و گاز ترش با اشــاره به اینکه 
کارکنان ایــن مجموعه رزمندگان جبهه جنگ اقتصادی و 
فاتح خاکریز عملیات در جبهه اقتصاد هستند،گفت: با توجه 
به نامگذاری امسال درجهت رونق و حمایت از تولید داخلی، 
وزارتخانه  چند برنامه را به طور جدی در دستور کار خود قرار 
داده اســت که مهمترین آن نهضت ساخت داخل است که 
برای این منظور رقم ده میلیون دالر را در برنامه ســال ۹۸ تا 

۱۴۰۰ گذاشته است که باید محقق شود.
وی مــی گوید: از ایــن میزان اعتبــار، دومیلیاد و ۴۰۰ 
میلیــون دالر برای بخش معدن و صنایع معدنی و مابقی به 
بخش نســاجی، خودرو،پوشاک،کیف و کفش وسایر حوزه 

ها اختصاص یافته است.
وزیر صمت معتقد اســت:۲۵۰ میلیون یــورو با همین 
افتتاح از واردات کاهش و وابســتگی را کم می کند که این 

مسئله به تنهایی فتح الفتوح است.

این مقام مســئول با بیان اینکه نهضت ســاخت  و تولید 
داخلی هرقطعه کاال و محصول یک تکلیف است،می افزاید: 
ســاخت داخل و همه فرایندهای تولید وبرنامه های توسعه 
باید نقطه ای داشته باشد و این نقطه همانند زنجیرمتشکل 

از فلزات اساسی یکی از برنامه ها است.
رحمانــی  فوالد، آلومینیوم و مــس را حلقه این  زنجیره 
می داند و می گوید: این حلقه درگذشــته متوازن نبوده اما از 
ابتدای انقاب دومیلیون و ســیصد هزارتن تولید زنجیره تا 
کنون ۱۰۰ برابر شده و دوسال گذشته متوازن ترشده است.

وی با اشــاره به اینکه ۲3 میلیون تن سال گذشته سنگ 
آهن فوالد صادرات شــده اســت،می افزاید: فوالد مبارکه 
کمپانی معمولی نیســت بلکه یک شــرکت جهانی است 
و توانمنــدی هایی بیش از تولید خام و ســرمایه گذاری بر 
آن دارد.وزیــر صمت در پایــان صحبت های خود گفت: ما 
انتظــار داریم فوالد مبارکه در تنظیــم بازار کمک دولت و 
از تولید کنندگان کوچک حمایت کند.در ادامه این مراســم 
حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل فــوالد مبارکه اصفهان با 
اشــاره به اینکه طی  3۰ سال گذشته در این مجموعه ورق 
فوالدی تولید و ۴ هزار و ۸۸۰ قطعه ســاخته شده است،می 

گوید:در راستای سیاست های ارائه شده وزارت صمت مبنی 
بر تغییر راهبردی از قطعه ســازی به فرایندسازی و ماشین 
ســازی این مجموعه فوالدی تصمیم گرفته است همانند 
سایرکشورهای مشــابه همچون کره ازحالت قطعه ساز به 

تکنو لوژ تبدیل شود.
وی با اشاره به چهار محصول اصلی فوالد مبارکه شامل؛ 
آهن سازی، فوالد سازی، نورد سرد و گرم، می افزاید: بعد از 
3۰ سال این مجموعه فوالدی دانش فنی، طراحی و ساخت 
را فعال و هدف گذاری کرده اســت که در بخش آهن سازی 
تاکنون  ۸۰  درصد بومی ســازی شده که تا سال ۱۴۰۱ این 

ناحیه را کامل بومی سازی می شود.
این مقام مســئول در ادامــه ظرفیت 6۵ درصدی فوالد 
ســازی را طی ســال ۱۴۰۴  کاما تکنولوژ و نورد سرد 7۰ 
درصدی را تا ســال ۱۴۰3 به طور کامل و نورد گرم را از ۴۰ 
درصد بومی تا صد درصد بومی سازی تا سال ۱۴۰۵ عنوان 
کرد.وی با تاکید بر این نکته که دستور بومی سازی در فوالد  
مبارکه بسیار مورد تاکید قرار گرفته است،معتقد است: حفظ 
تولیــد موجود در ۸ ماهه گذشــته 6 میلیون و ۲۸۰ هزار تن 
تولید مورد تعهد بوده اســت که ازمورد هدف فقط ۲۸ هزار 

تن کمتر تولید شــده است که این امر در راستای حفظ وضع 
موجود بازاربوده است.

عظیمیان می گوید: همچنیــن در برنامه فروش فوالد 
مبارکــه این مجتمــع  7 میلیون و 3۰۰ هــزا رتن فروش  
هدفگذاری کرده  اســت کــه  6 میلیون آن فروش داخلی و 

یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن آن صادرات بوده است.
وی مــی افزاید: از ایــن 6 میلیون و ۲۰۰ هزار تن اکنون 
حــدود ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تن فروش و در بخش صادرات 

یک میلیون تن صادرات انجام شده است.
مدیرعامل فوالد مبارکــه اصفهان با بیان اینکه کنترل 
بازار یکی از تاکیدات وزارت صمت بوده است،گفت:در این 
راستا طبق توافق بازار بورس قرار شد۲7۰ هزا رتن محصول 
گرم و 6۵ هزار تن محصول ســرد به بازارعرضه شود که در 
آذر جــاری ۲7۰ هزار تن تعهد را به ۴۴۰ هزار تن محصول 
گــرم و 6۵ هزارتن محصول گــرم را به 77 هزار تن عرضه 
رسانیم و سعی کردیم بازار را کنترل کنیم. وی در بخشی از 
صحبت های خود با تاکید بر اینکه اقدامات بســیار خوبی در 
بخش بومی سازی و کنترل بازار انجام شده است،می افزود: 
این مجموعه در تامین الکترود نیاز به همکار ی بیشــتری 
دارد تا بتواند برخی از بخش ها را مجدد فعال کنند. عظیمیان 
تاکیــد می کند:  ۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان  ســرمایه این 
مجموعه در بازار آزاد و دست مردم است که برای رونق تولید 
و گردش بازار مجبور به گرفتن وام های ســنگین از بانک و 

بهره ای اضافه تر شده است.
این مســئول فوالدی در پایان صحبت های خود ضمن 
اینکه این مجموعه فوالدی بازوی وزارت خانه است،از وزیر 
صمت درخواست کرد با توجه به اینکه فروش فوالد مبارکه 
به صورت اعتباری امــا فروش ذوب آهن به صورت نقدی 

است؛توجه بیشتری به این مجموعه شود.

تامین روشنایی در اتوبان خلیج فارس 
از محدوده شهر بهارستان در حوضه 

دهیاری راه حق 

مهندس جواد شب بیدار رییس برق بخش بهارستان در این باره گفت :این پروژه 
با هزینه ای بالغ بر 6۰۰ میلیون ریال به منظور ارتقای ســطح ایمنی و امنیت مسیر 
تردد ســاکنین اجرا شــده است و از شــاخص های این پروژه  6۱۰ متر شبکه فشار 

ضعیف و تعداد ۲۰ پایه روشنایی است که اجرایی و عملیاتی شده است .
وی تاکید کرد :با اجرای این پروژه ســاکنین خیابانهای شهید مفتح ،امام خمینی 
،شهید مطهری ،صاحب الزمان ،شهید چمران از روشنایی مناسب برخوردار شده اند. 

گفتنی است :اجرای این پروژه کمتر در مدت ۱۵ روز صورت گرفته است .
* شــاخص های اجتماعی و جامعه شــناختی در اجرای دستور 

کارهای اجرایی سنجه های ویژه ای برای اطالع رسانی
 به گزارش شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نشستی که با کارکنان بهره 
برداری امور برق شمال غرب برگزار شد سلسله موضوعات اجتماعی خدمت رسانی 

برق در شرایط ویژه و شرایط عادی به بحث و تبادل نظر گذاشته شد 
نظام نامه اطاع رسانی پروژه های اجرایی و نظارت های اجتماعی برای مناطق 
جنوب شــرق ،مرکز ،غرب ،امور نواحی جی این هفته با حضور کارشناســان روابط 

عمومی تشریح شد. 
از شــاخص های این نظامنامه امتیاز دهی اطاع رســانی اجتماعی به هر پروژه 
اجتماعی و ســطح اطاع رسانی از ارســال یک پیامک آغاز و به نصب بنر و توزیع 

بروشور و تراکت و اطاع رسانی رسانه ای ارتقا می یافت. 
در صــورت اجرای این نظــام نامه هنگام اجرای یک دســتور کار چالش های 
اجتماعی آن هنگام کار و نحوه اطاع رســانی وافزایش اعتماد اجتماعی ســنجش 
و برنامه ریزی های الزم در جهت افزایش رضایت مردمی و آگاه ســازی اجتماعی 
صورت می گیرد.                                                                                                                                                                                                                       

صرفه جویی 250 میلیون یورویی با بهره برداری از خط تولید تختال نفت و گاز ترش فوالد مبارکه 

به گزارش  جام جم اصفهان ، قدرت اله نوروزی در گفت و گوی 
زنده رادیویی با برنامه »ســام اصفهان« با اشاره به اینکه امشب 
یلدای ایران است و یکی از ارزش های ویژه این شب با هم بودن 
خانواده هاســت چراکه خانواده به عنوان یک نهاد و واحد بنیادین 
جامعه نقش مهمی در شــکل گیری فرهنگ اجتماع دارد، اظهار 
کرد: یلدا شب مهربانی، خوشرویی، صلح، صفا و آشتی است. شب 

یلدا شــب خانواده است و امیدوارم همشهریان عزیز در همه جای 
ایران یلدای خاطره انگیزی داشــته باشــند.وی ادامه داد: دیروز 
در خانواده بزرگ شــهرداری اصفهان به همراه مدیران شــهری 
و اعضای شــورای شــهر در کنار پاکبانان شهر به عنوان اعضای 
خانواده خود در شــهرداری بودیم و برای دومین سال جشن شب 
زنده داران یلدا را در مناطق ۱۵ گانه شــهر ویژه پاسداشت تاش 

پاکبانان شهر اصفهان برگزار کردیم. 
شــهردار اصفهان تصریح کرد: این مراســم، جشــنی شاد و 
پرخاطره بود و از لحاظ علوم ارتباطات نیز کاری ارزشــمند برای 
گرامیداشــت پاکبانان به شمار می رود و امیدوارم شهروندان هم 
قدردان زحمات طاقت فرســای این عزیزان باشــند و در اعیاد و 

جشن ها بیشتر به فکر نظافت شهر باشند.

جشن ویژه پاکبانان؛ یلدای خانوادگی شهرداری اصفهان
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 ضمیمه رایگان روزنامه در استان اصفهان

بیش از 1737 میلیون دالر ارزش صادرات اصفهان 
در 8 ماه گذشته

رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان اصفهان گفت: در مدت هشــت ماه گذشــته 
۴۸7۹۱۱۱/ 7 تــن کاال به ارزش 6/۱737 میلیون دالر از اســتان اصفهان به سراســر دنیا صادر 

شده است.
به گزارش روابط عمومی ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان اصفهان، ایرج موفق با بیان 
اینکه علی رغم تحریم های موجود و فشــارهای خارجی و همچنین مســائل و مشکاتی که وجود 
دارد ســازمان صمت تمام توان و تاش خود را برای تحقق اقتصاد مقاومتی جهت حمایت از تولید 
داخلی، ایجاد اشــتغال پایدار و بهبود فضای کســب و کار در استان صرف کرده است اظهار داشت: 
در همین راســتا و جهت جذب سرمایه گذاران و همچنین ایجاد فضایی برای ورود سرمایه گذاران 
به بازار اســتان در بخش های صنعتی و صنایع معدنی تاش های زیادی انجام شــده اســت که 
تعدادی از این تاش ها در حوزه های فوالد و محصوالت فوالدي ، فرش ماشــیني، نســاجي و 
پوشــاک، مواد و محصوالت شیمیایي، سیمان، سنگ، نســوزها ،کاشي و سرامیک، آجر، قطعات 
خــودرو، لوازم خانگي با تعداد 3۹۲۸ طرح و با حجم ســرمایه گــذاری  333۴6۱/ 6 میلیارد ریال 
توســط بخش خصوصی در دست اجرا اســت که با بهره برداری از این طرح ها برای ۱۲7 هزار نفر 
در اســتان اصفهان اشتغال ایجاد می شــود و به زودی شاهد افتتاح این پروژه ها و همچنین ایجاد 

اشتغال افراد زیادی در استان خواهیم بود.
وی در ادامــه به فعالیت های انجام شــده در حوزه صنایع و صنایع معدنی اشــاره کرد و گفت: 
همچنین در هشــت ماه گذشــته 3۵۰ فقره پروانه بهره برداری به ارزش ۱6۱ میلیون و ۱۹7 هزار 
و 73۱ ریال صادر شــده اســت که این تعداد پروانه بهره برداری زمینه ایجاد اشــتغال ۴666 نفر را 
فراهم کرده و این امر باعث شده تا رتبه یک صدور پروانه بهره برداری در کشور به استان اصفهان 

اختصاص یابد و از نظر میزان جذب ســرمایه و اشــتغال نیز رتبه سوم را در کشور کسب کنیم.
رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان اصفهان در ادامه از  6۵7 جواز تاسیس جدید در 
هشــت ماه گذشــته ســال جاری خبر داد و افزود: ارزش این جوازها ۴۱ میلیون و 7۲۱ هزار و 766 

ریال اســت که این جوازها برای ۱۲ هزار و ۸۱۹ نفر ایجاد اشتغال کرده است.
ایرج موفق در ادامه با بیان اینکه با اجرای ۸۰ طرح توسعه در حوزه صنایع و صنایع معدنی استان 
اصفهان در کشور رتبه دوم را کسب کرده گفت: ارزش این طرح ها ۱۰ میلیون و ۵63 هزار و ۸66 
ریال بوده که از نظر جذب ســرمایه در این حوزه رتبه اســتان در کشــور 6 شده و از لحاظ اشتغال با 

ایجاد اشــتغال برای ۲۱۸۵ نفر رتبه دوم کشوری را کسب کرده ایم.
وی در ادامه رایزنی های انجام شــده در ارتباط با تامین ماشــین آالت و قطعات الزم در حوزه 
صنایع و صنایع معدنی خاطر نشــان شد: براساس پیگیری های انجام شده ۲۰۵ عدد ماشین آالت 
مورد نیاز توســط شــرکت های داخلی به ارزش 7۴/ 6 میلیون دالر از کشورهای صنعتی خریداری 
شــده که با هماهنگی های الزم این ماشــین آالت با هدف کمک به این صنایع از معافیت های 

گمرکی برخوردار شدند.
رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان اصفهان در ادامه به فعالیت هایی که در مدت 
هشــت ماه گذشته در حوزه معادن اســتان اصفهان انجام شده اشاره کرد و گفت: در این مدت ۱۹ 
فقره پروانه بهره برداری با سرمایه گذاری بالغ بر ۴۲3 هزار و ۵۸7 میلیون ریال و ظرفیت استخراج 
۰.۸ میلیون تن که دارای ذخیره قطعی ۱/۱6 میلیون تن هســتند برای بخش خصوصی صادر شده 
که این تعداد پروانه زمینه ساز اشتغال برای ۱۵۴ نفر در استان شد همچنین در این مدت ۲7 پروانه 

اکتشــاف و ۲7 گواهی کشف نیز در حوزه معادن استان صادر شده است.
ایرج موفق در ادامه به مشکاتی در بخش صنعت، معدن و تجارت استان وجود دارد اشاره کرد و 
افزود: در حال حاضر با توجه به تنش آبي شدید و سرانه آب تجدید پذیر کم در برخي مناطق استان 
به ویژه شهرستان ها و مناطق مهم صنعتي و همچنین با توجه به افزایش نیازهاي آبي جهت توسعه 
فعالیت بخش صنعت استان و جلوگیري از پیشرفت و توسعه استان با مطرح شدن آن به عنوان یک 
استان برخوردار نبود سیاست هاي کان منطقه اي مرتبط با استان هاي همجوار در مدیریت جهت 
اســتفاده از منابع، توسعه صنایع موجود و سیســتم هاي حمل و نقل کاال به منظور ایجاد بازارهاي 
منطقه اي عرضه محصوالت و  تأمین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز بخش صنعت  محدودیت در 
تحقق ســرمایه گذاري هاي انجام شده و سرمایه گذاري جدید به دلیل تغییرات اقلیمي در مناطق 
مختلف اســتان وجود وابستگي شــدید مصارف بخش صنعت در بسیاري از شهرستان هاي استان 
به منابع آب هاي زیرزمیني و ســطحي مشــکات مربوط به استقرار واحدهاي صنعتي-معدني در 
شــعاع ۵۰ کیلومتري کان شــهر اصفهان و عدم مدیریت صحیح  بر گســترش مناطق مسکوني 
و جلوگیري از هدایت آنان به ســمت مناطق و شــهرک هاي صنعتي موجود مواجه هستیم که کار 

برای توســعه و اشتغال و حمایت تولید کننده بسیار سخت و دشوار کرده است.
وی در ادامه با بیان اینکه در این مدت ســعی شــده است تا با پیگیری راهکارهایی مانند حمایت 
از راه انــدازی کارگو ترمینال هوایی اصفهان، حمایت از ایجاد شــهرک شــرکت های پخش در 
اســتان، حمایت از راه اندازی فاز اول سایت جدید نمایشگاه بین المللی استان با عنایت به پیشرفت 
فیزیکی پروژه، حمایت از تحقق احداث سایت نمایشگاه بین المللی کاشان با عنایت به پرداخت ها 
و مصوبات صورت گرفته، حمایت از احداث بندر خشــک در استان با محوریت مرکز استان بتوانیم 
به بخش های صنعت، معدن و تجارت اســتان کمک کنیم افزود: حمایت از رفع مشــکل زیســت 
محیطي شــرکت قنــد اصفهان به منظور اصاح ظرفیت محصــوالت تولیدی منطبق بر ظرفیت 
های واقعی خطوط تولید منصوبه از ابتدای راه اندازی کارخانه )شــکر تصفیه شــده سفید حاصل از 
شــکر خام به ظرفیت سالیانه ۱3۰۰۰۰تن ، شکر تصفیه شده سفید حاصل از چغندر قند به ظرفیت 
ســالیانه ۸۰۰۰۰ تن(،  حمایت از تامین خوراک شرکت پاالیش پایه پارسیان در اجراي طرح تولید 
متانول از گاز طبیعي با میزان خوراک ۱7۵ میلیون مترمکعب در ســال، حمایت از شــرکت هاي 
دانش بنیان جهت تولید کاتالیست هاي موردنیاز صنعت نفت و پتروشیمي و گاز و انواع جاذب هاي 
موردنیاز صنایع پایین دستي نفت مانند کربن فعال، پشتیباني از اجراي زیرساخت هاي پروژه هاي 
فیبرنوري در شــهرک صنعتي رازي)رنگسازان(، برق و الکترونیک خمیني شهر،کوهپایه اصفهان، 
نواحي صنعتي حوله بافي وصنایع غذایي خمیني شــهر، تامین ۱۰ لیتر بر ثانیه آب مصرفي شهرک 
ها و نواحي صنعتي اســتان شــامل شــهرک صنعتي پوده ۲ لیتر بر ثانیه،شهرک صنعتي امیرکبیر 
کاشــان ۴ لیتر بر ثانیه،شــهرک صنعتي نایین ۲ لیتر بر ثانیه،ناحیه صنعتي جمبزه ۲ لیتر بر ثانیه، 
تامین انرژي برق به میزان ۵ مگا وات در شــهرک صنعتي بزرگ شــمال و ۵ مگا وات در شــهرک 
صنعتي رازي)رنگسازان(، تامین گاز شهرک ها و نواحي صنعتي فناوري اصفهان، فریدن و صنایع 
غذایي خمیني شــهر در دستور کار سازمان صمت قرار داشته و همچنان برای رونق صنعت، معدن 

و تجارت اســتان همواره در حال تاش و کوشش هستیم. 
رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان در ادامه به فعالیت هایی که در مدت هشت ماه 
گذشــته در حوزه امور بازرگانی و توسعه تجارت در سازمان صمت استان اصفهان انجام شده اشاره 
کرد و گفت: برای ۱۸۰۲۴ واحد تجاری پروانه کســب صادر شــده، ۱۴ شــرکت پخش کاال مجوز 
دریافت کرده اند 3۱۸ کارت بازرگانی صادر شــده و برای ۴۴۸ شــغل خانگی، پشــتیبان و مستقل 

قالی بافی نیز مجوز و پروانه صادر شــده است.

تداوم و رشــد تولید فوالد 
مبارکه موجــب تأمین امنیت 

بیشتر جامعه خواهد شد 
ادارۀ  حق پرست، مدیرکل 
استـــــــان  اطاعــــات 
اصفهـــــان، بیستم آذرماه، 
ضمن بازدید از فوالد مبارکه و 
دیدار بــا مدیرعامل و معاونان 
این شــرکت در جمع کارکنان 
گفت: حاصل تاش کارکنان 
فوالد مبارکه مایــۀ افتخار و 
عزت کشور است و تداوم رشد 
تولید در این شــرکت موجب 
تامیــن امنیت بیشــتر جامعه 

خواهد شد. 
به گزارش خبرنگار  جام جم 
اصفهان در ابتدای این بازدید، 
مدیرکل ادارۀ اطاعات استان 
اصفهان به معراج الشــهدای 
فوالد مبارکــه رفت و ضمن 
قرائت فاتحه بر مزار شــهدای 
آرمیــده در این شــرکت، با 
آرمانهای شــهدا و امام شهدا 
تجدید بیعــت کرد و در ادامه، 
با حضور در ســالن شاهد این 
شــرکت، در جمــع معاونان، 
مدیران و کارکنــان آن ایراد 

سخن کرد.
وی ضمن ابراز خرســندی 
از حضــور در فــوالد مبارکه 
تصریــح کــرد: خوشــحالم 
کــه امروز در میــان جمعی از 
فعــاالن عرصۀ تولید و امنیت 
اقتصادی کشور حاضر شده ام.

وی با تأکید بر اینکه اقتصاد، 
امنیت، فرهنگ، سیاست و... 
همگی مثل ظروف مرتبط اند، 
تصریــح کرد: آرامش مردم ما 
متأثــر از کارکردهای مطلوب 
این ظــروف مرتبط اســت؛ 
بنابرایــن تفاوتی نــدارد که 
هر فرد در چــه حوزهای کار 
می کنــد، بلکه همه در این امر 

ســهیم اند و باید برای ارتقای 
کارکردهای خود تاش کنند. 
هرکس خودش باید سهمش 
را در کارکردهــا ایجــاد کند.

وی در ادامــه امنیت را یکی از 
نیازهای اساسی انسان دانست 
و تصریح کــرد: همانگونه که 
در محیــط کارخانه و صنعت، 
ایمنی را رکن اساسی می دانند 
و بــر ایــن باورند کــه »اول 
ایمنی، بعــد کار«، در امنیت 
عمومی نیز ضرورت دارد همۀ 
بخشــها در حوزۀ امنیت با هم 
همکاری کنند. حق پرســت 
تأکیــد کــرد: مقــام معظم 
رهبری دو شــاخصه را برای 
مدیران ترسیم می کنند: اول 
وظیفه شناسی و دوم شناخت 
از وضعیــت؛ و در ادامه تأکید 
می کنند علم و تقوا و شجاعت 
نیز زمانی مؤثر است که به این 
دو واقف باشــیم؛ بنابراین ما 
باید وظایف خود را بشناســیم 
و درک و شــناخت درستی از 
خود، مســئله های پیشــرو و 
موقعیت مان داشــته باشیم.او 
در ادامه با اشــاره به اهمیت و 
نقش توانمندی و ظرفیتهای 
داخلــی در تولید فوالد گفت: 
به عنوان مثال، کشــور چین 
توانسته از ســال ۱۹۴۵ تولید 
خود را آغاز و آن را تا ۱۹7۹ به 
حــدود 6۰ میلیون تن و امروز 

در ســال ۲۰۱۹ به حدود ۸۰۰ 
میلیون تن برســاند.مدیرکل 
ادارۀ اطاعات استان اصفهان 
درخصــوص حــوادث اخیر و 
برنامه های نظام سلطه برای 
مقابله با جمهوری اســامی 
خاطرنشــان کرد: حدود ۸۰۰ 
رســانۀ دیداری و شــنیداری 
تــاش می کننــد مــردم را 
ناامیــد کننــد و ایــن تاش 
مبتنی بر نوعــی برنامه ریزی 
برای عملیات روانی اســت. 
آنها بــرای دســت یافتن به 
نتیجــۀ موردنظر خود و ناامید 
کردن مــردم برنامه ریزیهای 
گســترده ای کرده اند، تاجایی 
که بر اســاس بررســی های 
بــه عمل آمده حــدود ۴۲۰۰ 
اندیشــکده و رســانۀ متعدد، 
چنین استراتژی ای را طراحی 
ادارۀ  اند.مدیــرکل  کــرده 
اطاعــات اســتان اصفهان 
افــزود: مــا یــک دســتگاه 
اطاعاتی هستیم و از دل این 
مردم و برای همین مردم تولید 
امنیت می کنیــم. ما به دنبال 
این هستیم که با کمک مردم 
و همۀ بخش های حاکمیتی و 
نظام، برای پیشــرفت کشور و 

دفاع از مردم کار کنیم. 
و  اقتصــاد  زمینــۀ  در 
موضوعــات مربــوط به آن 
نیــز موظفیم به شــما و همۀ 

اقتصادی کمک  بخشــهای 
کنیــم. مــا همــراه شــما و 
یاری رســان شــما هستیم و 
همانگونــه که مقــام معظم 
رهبــری فرمودنــد، همــۀ 
بخشــهای مختلف می توانند 
از اطاعــات ما در زمینه های 
مرتبط با حوزۀ خود اســتفاده 

کنند.
وی بــا بیــان اینکه یاری 
رســاندن به فوالد مبارکه از 
دو جهت برای ادارۀ اطاعات 
حائز اهمیت است، گفت: اول 
اینکه این صنعت در پیشرفت 
امور و اقتصاد کشور بسیار مؤثر 
است و اساسا نقش استراتژیک 
دارد. دوم اینکه تولیدات فوالد 
مبارکه موتور محرک ســایر 
صنایع و بخشــهای اقتصادی 
کشور اســت. بنابراین تداوم 
و رشــد تولید فــوالد مبارکه 
موجب تأمین امنیت بیشــتر 
جامعه خواهد شد.حق پرست 
خاطرنشان کرد: قطعا تا امروز 
تهدیدهــای متعــددی علیه 
فوالد مبارکه وجود داشته که 
به فضل خدا و با تاش جمعی 
عزیزان این حــوزه مدیریت 
شــده اســت، به ویژه همین 
حضور در کنار کارکنان فوالد 
مبارکه به نوعــی توجه ویژه 
امنیتی به شــمار می آید.وی 
گفت: نباید اجازه داد که رفتار 
دشمن علیه ما بر ما اثر بگذارد.

 امروز در شــرایط سختی 
هســتیم، اما باید بــا اقتصاد 
مقاومتی از ایــن گردنه و پیچ 

تاریخی عبور کنیم.
 بنابراین بایــد تهدیدها را 
بــه فرصت تبدیــل کنیم و با 
انسجام درون ســازمانی، در 
مسیر رشــد و بهبود هرچه در 

توانمان است انجام دهیم. 

طی آئینی و بــا حضور معاون وزیر صمت 
و رئیــس هیئت عامل ایمیــدرو، مدیرعامل 
شــرکت فوالد مبارکــه، مدیرعامل منطقۀ 
ویــژۀ صنایــع معدنی و فلــزی خلیج فارس 
اســتان هرمزگان، مدیرعامل شرکت فوالد 
هرمزگان و مدیـــرعامـــــــل هلدینگ 
نقش جهـــــــان،  آتیــــــــه  فــوالد 
دومیـــــن کــــارخـــانۀ تولیدکنندۀ پودر 
میکرونیزه بنتونیت و آهک هلدینگ آتیه فوالد 
نقش جهان افتتاح و کلنگ طرح توسعۀ تولید 
آهک کلسینه و محصوالت وابسته در شرکت 

سنگ و فوالد هرمزگان نیز به زمین زده شد.
به گزارش جام جــم اصفهان  مدیرعامل 
شــرکت آتیه فوالدنقش جهان ضمن تأیید 
این خبر گفت: این اقدامات روز یکشــنبه ۱7 
آذر  و در راســتای تحقــق رهنمودهای مقام 
معظم رهبری در ســال رونق تولید و تأکیدات 
مدیرعامل شــرکت فــوالد مبارکۀ اصفهان 
بر توســعۀ پایدار، توسط شــرکت آتیه پودر 
هرمــزگان، از شــرکت های تازه تأســیس 
زیرمجموعــه انجام شد.حســین کفعمی در 
ادامه از کلنگ زنی طرح توســعۀ تولید آهک 
کلسینه و محصوالت وابسته در شرکت سنگ 
و فــوالد هرمزگان خبــر داد و افزود: با افتتاح 
کارخانۀ مذکور، شرکت آتیه فوالد نقش جهان 

با بهره گیری از تــوان همکاران صدیق خود، 
موفق شــد برای دومین بار در ســال ۱3۹۸، 
پس از راه اندازی واحدی مشــابه در مجموعۀ 
معادن سنگان استان خراسان رضوی، با همت 
و کار مضاعف جهادی، دستاورد ارزنده ای در 
عرصۀ بومی ســازی و تولید پودر میکرونیزه 
بنتونیت و پودر میکرونیــزۀ آهک در منطقۀ 
ویــژۀ صنایــع معدنی و فلــزی خلیج فارس 
در بندرعبــاس به کشــور تقدیــم کند.وی 
خاطرنشان کرد: با توجه به برنامه ریزی تولید 
۱۰ میلیون تن فــوالد در واحدهای فوالدی 
در منطقۀ هرمزگان، توســعۀ تولید آهک به 
ظرفیــت ۱۴۰۰ تن در روز از اهداف اساســی 
و موردنیاز کارخانه های مذکور است.کفعمی 
بـــــا اشــــــاره به کلنــــگ زنـــــی 
واحــد تولیدی یادشــده تصریح کــرد: بنابر 

برنامه ریزی های صورت گرفته مقرر است این 
کارخانۀ ۴۰۰ هزار تنی توسط شرکت سنگ و 
فوالد هرمزگان تا دو سال آینده به بهره برداری 
برسد.وی با تأکید بر این که کارخانۀ تولید پودر 
میکرونیزه بنتونیت و آهک در مدت چهار ماه 
و با ظرفیت اولیه ۱۰۰ هزار تن احداث شــده 
و به بهره برداری رســیده اســت، گفت: این 
موفقیت گامی اساســی در جهت خودکفایی 
استان هرمزگان است.مدیرعامل شرکت آتیه 
فوالدنقش جهــان در خاتمه با تأکید بر این که 
این کارخانه مــواد اولیۀ موردنیاز تولید گندله 
در واحدهای گندله سازی منطقۀ هرمزگان را 
تأمین می کند، خاطرنشــان کرد: با ساخت و 
بهره برداری این کارخانه به طور مستقیم برای 
۲۰ نفر و به طور غیرمســتقیم برای ۱۰۰ نفر 

فرصت شغلی ایجاد شده است.

فرمانده انتظامي شهرســتان "برخوار" از پلمب انباری که ۱۹ تن 
چای با مارک هــای مختلف به ارزش ۱۵ میلیارد ریال در آن احتکار 

شده بود خبر داد. 
ســرهنگ"غامرضا براتي" در گفت و گو بــا خبرنگارجام جم 
اصفهان  اظهار داشــت: درپی وصول اخبــاری مبنی بر اینکه مقدار 

زیادی چای در انباری دپو شــده، بررســی موضوع در دســتور کار 
ماموران پلیس امنیت عمومی قرار گرفت.

وی افزود: پس از هماهنگی های الزم از محل بازرسی شد که ۱۹ 
تن انواع چای احتکار شده کشف شد.

این مقام انتظامی بیان داشت: ارزش چای های کشف شده توسط 

کارشناسان مربوطه ۱۵ میلیارد ریال اعام شده است.
فرمانده انتظامی شهرســتان برخوار از دستگیری یک نفر در این 
رابطه و تحویل او به مراجع قضائی خبر داد و از شــهروندان خواست: 
هر گونه اخبار مشــکوک را از طریق تماس با ســامانه ۱۱۰ به پلیس 

اطاع دهید.

 تداوم و رشد تولید فوالد مبارکه، عامل تأمین امنیت 
بیشتر جامعه 

ســازمان صمــت اصفهان در هشــتمین 
جشــنواره پژوهشی کشــور رتبه برتر را 

کسب کرد

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: سازمان صمت استان 
اصفهان با اجرای طرح تاپ در زمینه پژوهش های صنعتی و انجمن فنی مهندســی 
استان نیز در هشتمین جشنواره پژوهشی کشور به عنوان سازمان برتر و انجمن برتر 

در کشور معرفی شدند.
به گزارش روابط عمومی ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان، ایرج 
موفق با بیان اینکه مراســم اختتامیه هشتمین جشنواره پژوهش و فناوری صنعت، 
معدن و تجارت صبح روز دوشنبه بیست و پنجم آذر با حضور معاونان وزارت صنعت، 
معــدن و تجارت و همچنین برگزیده های واحدهای صنفی و تشــکل ها در محل 
نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد اظهار داشت: با تاش های انجام شده در این 
رویداد مهم کشــوری سازمان صمت استان اصفهان با اجرای طرح تاپ توانست در 
زمینه پژوهش های صنعتی و انجمن فنی مهندسی استان نیز در هشتمین جشنواره 

پژوهشی کشور به عنوان سازمان برتر و انجمن برتر در کشور معرفی شوند.
وی در ادامه با بیان اینکه طرح توانمندسازی تولید و توسعه اشتغال پایدار که موسوم 
به طرح ملی تاپ اســت، گفت: این طرح اهداف بســیار گسترده ای را مدنظر دارد که 
نتیجه این کار توانمند سازی تولید، ارتقای دانش و فناوری در داخل و در نهایت اشتغال 

پایدار برای نیروهای جوان و به ویژه تحصیلکرده دانشگاهی است.
ایرج موفق ادامه داد: طرح توانمندسازی تولید و توسعه اشتغال پایدار )تاپ(، اوایل 
ســال گذشــته با چند هدف کلیدی از جمله دانش بنیان شدن بنگاه ها و دانشجویان 
شاغل در مقاطع تحصیات تکمیلی، ارتقاء سطح مهارت فارغ التحصیان مشمول 
خدمت ســربازی،  ظرفیت سازی اشــتغال از طریق خلق ارزش افزوده جدید، تأمین 
اشتغال زایشــی و پایدار از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت کشوری 

کلید خورد.
وی در ادامه اضافه کرد: اواخر سال ۹7 نیز بخش »معرفی نیازهای پژوهشی توسط 
بنگاه های تولیدی و تجاری« تکمیل و در اواخر اردیبهشت ماه ۹۸، امکان دسترسی 
برای دانشجویان و اساتید فراهم شد. موضوع مورد توجه این است که »طرح تاپ« با 
پررنگ نمودن نقش اعضاء هیئت علمی دانشگاه ها، دانشجویان تحصیات تکمیلی 
و ســربازان فارغ التحصیل در بنگاه های اقتصادی زمینه توانمندسازی طرف عرضه 
و تقاضــای نتایج پژوهش و فناوری را فراهم نموده و در یک مکانیزم برد-برد، اثرات 

اقتصادی قابل توجهی خواهد داشت. 
رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان در ادامه خاطر نشان شد: 
در حال حاضر »طرح ملی تاپ« از این قابلیت برخوردار است که به عنوان یک طرح 
فراگیر با معضل سرسختی نظیر بیکاری مقابله کند و در سالی که از سوی مقام معظم 
رهبری)مدظله العالی( با عنوان »رونق تولید« نامگذاری شده است، به تولیــد؛ حیات 
و زندگی دوباره ای ببخشــد.ایرج موفق در ادامه با اعام اینکه طرح تاپ از دو بخش 
تشکیل شده است، اضافه کرد: یک بخش آن مربوط به بنگاه های صنعتی، تجاری و 
معدنی است که تا کنون بالغ بر ۵ هزار بنگاه از سراسر کشور در این طرح ثبت نام کرده 
اند و همچنین در سامانه این طرح نیز تاکنون یک هزار و ۵۰۰ پروژه تعریف شده است.

وی در ادامــه افزود: از زمان آغاز مرحلــه اول طرح تاپ ۱۰۹۱ بنگاه اقتصادی در 
سطح استان در این طرح ثبت نام کردند و ۱۱۵۰ پروژه نیز توسط بنگاه های اقتصادی 
استان در سامانه طرح تاپ ثبت شده و ۸۵ استاد و ۸ دانشجو شاغل در مقاطع تکمیلی 
نیز از دانشگاه های مختلف استان در این سامانه ثبت نام کرده اند که این امر باعث شد تا 
رتبه برتر کشوری در اجرای طرح تاپ در هشتمین جشنواره پژوهشی کشور به سازمان 
صمت اســتان اصفهان تعلق بگیرد.رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
اصفهان اضافه کرد: همچنین در جشــنواره پژوهشــی کشور انجمن فنی مهندسی 

استان اصفهان نیز موفق به اخذ رتبه برتر کشوری شد.

شهرداری اصفهان، در یازدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری 
و ششمین جشنواره پژوهش و آموزش در مدیریت شهری و روستایی که با مشارکت 
وزارت کشور، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و شورای عالی استانها و مرکز 
مطالعات برنامه ریزی شهرداری تهران برگزار شد، به عنوان نهاد برتر بین شهرداری 
های کشور در حوزه پژوهش انتخاب شد و تندیس نهاد برتر در حوزه پژوهش را دریافت 
کرد.  همچنین شــهرداری اصفهان از لحاظ تعداد آثار منتخب پژوهشــِی کاربردی، 
باالترین تعداد پروژه های شاخص در سطح برتر و برگزیده را در سطح شهرداری های 

کشور به خود اختصاص داد. 
به گزارش جام جم اصفهان، یازدهمین جشــنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت 
شــهری و ششــمین جشــنواره پژوهش و آموزش در مدیریت شهری و روستایی به 
مناســبت هفته پژوهش در مرکز همایش های برج میاد تهران برگزار شــد.  در این 
جشــنواره که شــهرداری اصفهان به عنوان نهاد برتر بین شهرداری های کشور در 
حوزه پژوهش انتخاب شــد، علیرضا صادقیان، معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه 
انسانی شهرداری اصفهان به نمایندگی از شهردار اصفهان تندیس نهاد برتر در حوزه 
پژوهــش را دریافت کرد.همچنین شــهرداری اصفهان از لحــاظ تعداد آثار منتخب 
پژوهشــی کاربردی، باالترین تعداد پروژه های شاخص در سطح برتر و برگزیده را به 
خود اختصاص داد و برای 6 عنوان پژوهشی مورد تقدیر قرار گرفت.   از جمله پروژه های 
منتخب شــهرداری اصفهان در این زمینه پژوهش های سند مناسب سازی فضاهای 
شهری برای شــهروندان با شرایط خاص، تحلیل آســیب پذیری شبکه معابر شهر 
اصفهان، طراحی و اســتقرار نظام مدیریت دانش در شهرداری اصفهان، راهکارهای 
وصول عوارض نوسازی، ارزیابی کاربست پروژه های پژوهشی شهرداری اصفهان و 
ارزیابی و آسیب شناسی نیازسنجی پروژه های نرم افزاری است.   همچنین شهرداری 
اصفهان، در پنل های تخصصی با موضوعات حکمروایی شــهری، ملی اقتصادی و 

چالش های کاربست بیشترین امتیاز جشنواره را به خود اختصاص داد.  
گفتنی اســت، این جشنواره با حضور معاون عمرانی وزارت کشور و رئیس سازمان 
شــهرداری ها و دهیاری های کشور، رئیس شــورای عالی استان ها، رئیس شورای 
اســامی تهران، شهردار تهران و جمع کثیری از شهرداران و مدیران استانداری های 

کشور و کارشناسان و متخصصان حوزه مدیریت شهری برگزار شد.  

5 فرصت سرمایه گذاری برای احداث هتل در اصفهان معرفی می شود
مدیرعامل ســازمان ســرمایه گذاری و 
مشــارکت های مردمی شهرداری اصفهان 
گفت: ۵ فرصت سرمایه گذاری برای احداث 
هتل در شــهر اصفهان از ســوی شهرداری 
اصفهان به ســرمایه گذاران معرفی می شود. 
به گزارش  جام جم اصفهان ، شهرام رئیسی با 
اشاره به اینکه یکی از مزیت های فعلی حوزه 
سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی شهر 
اصفهان، سرمایه گذاری در حوزه گردشگری 
است، اظهار کرد: یکی از برنامه های مدیریت 
شــهری اصفهــان احیای ظرفیــت های 
گردشــگری، ایجاد جاذبه و توســعه مقاصد 
سفر است.وی ادامه داد: اقامتگاه ها به عنوان 

یکی از زیرســاخت های گردشگری در شهر 
اصفهان کافی نیســت و بایــد در این زمینه 

فعالیت های بیشتری صورت گیرد.  
مدیرعامل ســازمان ســرمایه گذاری و 
مشارکت های شــهرداری اصفهان تصریح 
کرد: بخشــی از اقدامات نرم افزاری توسعه 
گردشگری در حوزه کاری شهرداری نیست 
اما برای پروژه های ســخت افزاری ظرفیت 
های بااستفاده ای موجود است که می توان 
آن هــا را فعال کرد. وی بیان کرد: تعدادی از 
این فرصت ها به عنوان پروژه هایی با کاربری 
هتل تعریف، برخی نیز در قالب طرح بلندمدت 
نیمــه کاره مانده بود و تعدادی طرح هم روی 

زمیــن مانده بود که اطاعات همه این پروژه 
ها جمع آوری، تکمیل و در قالب یک کتابچه 
از فرصت های سرمایه گذاری شهر اصفهان 
در حوزه هتل سازی به چاپ می رسد. رئیسی 
با بیــان اینکه طرح اولیه ایــن فرصت ها از 
نظر مالی آماده سازی شــده، اظهار کرد: در 
این کتابچه ۵ فرصت در حوزه هتل ســازی 
در شــهر اصفهان معرفی شده است که این 
هتل ها شامل هتل های مرکز همایش های 
بین المللی شــهر اصفهان، جهان نما، صفه و 
شهر رویاهاست. ســرمایه گذاران با مطالعه 
این کتابچه با همه اطاعات فنی و اقتصادی 

پروژه ها آشنا می شوند.

قدردانی از شهرداری اصفهان برای
 6 عنوان پژوهشی 
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یلدا؛ شاهکار محاسباتی ایرانیان باستان

بیمــاران مبتــا به ALS به تدریج قدرت تکلم خود را از دســت می دهند، اما 
هــوش مصنوعی می تواند تا حد زیادی بــه این افراد کمک کرده و صدای آن ها را 

شبیه سازی کند.
بیماری اســکلروز جانبی آمیوتروفیک )ALS(، یک اختال عصبی پیشرونده 
اســت که منجر به مرگ ســلول های عصبی کنترل کننده ماهیچه ها شده و ضعف 
عضانــی را به همراه دارد. این ضعــف عضانی تا جایی پیش می رود که منجر به 
فلج شــدن کامل فرد بیمار می شــود.  ALS ابتدا باعث فلج شدن دست ها و پاها 
می شود، ســپس با مختل کردن سیســتم عصبی کنترل کننده تنفس، بلع و تکلم 
بیمار، نفس کشــیدن، غذا خوردن و صحبت کردن او را دچار مشــکل می کند. به 
طوری که فرد بیمار بدون اســتفاده از تجهیزات الزم نمی تواند به درســتی نفس 

بکشد.
پژوهشــگران شرکت رولز رویس با همکاری شــرکت های مهمی مانند اینتل 
و مایکروســافت و به کمک انجمــن بیماری های نورون حرکتی، به تازگی ابزاری 
توســعه داده اند که مبتایان به  ALS که توانایی صحبت کردن خود را از دســت 
داده اند، با استفاده از آن بتوانند با صدای واقعی خودشان صحبت کنند. این دستگاه 
 Voice نام دارد و با اســتفاده از هوش مصنوعی و روشی موسوم به "Quips"
Banking، نحــوه صحبت کردن فرد بیمار را قبــل از ابتا به ALS آزمایش 
کرده و ســپس صدای مصنوعی را که بسیار شــبیه صدای واقعی فرد است، تولید 

می کند.
Quips قادر است پاسخ طرف مقابل را فورا بدهد و با دیگران به راحتی ارتباط 
برقــرار کند. تکنولوژی مبتنی بر هوش مصنوعی بــه مکالمه فرد گوش می دهد، 
معنا و مفهوم آن را متوجه شــده و پاسخ های مناســب و مرتبط را به بیمار پیشنهاد 
می دهد. همچنین بیمار بدون نیاز به تایپ کردن، پاســخ مناسب را انتخاب می کند؛ 
به این ترتیب مکالمه افراد بدون هیچ مشــکلی ادامه می یابد. دســتگاه جدید این 
قابلیــت را دارد که نحوه صحبت کردن و لهجه بیمار را شبیه ســازی  کند. این ابزار 
در موقعیت هــای اجتماعی مختلف، واکنش های متفاوتی نشــان می دهد، به این 
معنا که نحوه پاســخ دادن آن در محل کار، منزل یا محیط های دوســتانه، بســیار 

متفاوت است.

یلدا یک واژه ســریانی به معنی زایش است؛ این 
واژه اشاره به طلوع خورشید پس از یک شب طوالنی 
دارد. ایرانیان از گذشته های دور به تفاوت زمانی این 
شب نسبت به شــب های دیگر سال آگاهی داشتند 
و در اصل یلدا، میراث شــاهکار محاسباتی ایرانیان 

باستان است.
نیاکان این ســرزمین از چند هزار ســال پیش در 
دانش ستاره شناسی به توانایی سنجش دقیق طول 
شبانه روز رسیده بودند؛ بر اساس برخی متون از حدود 
هشت هزار سال قبل تاکنون این آیین در ایران رواج 
داشــته و حتی این گونه می توان گفت که بعضی از 
جشــن های مسیحیان نیز با این آیین ارتباط دارد. در 
ادامه به بررسی طوالنی ترین شب سال از دیدگاه علم 

نجوم می پردازیم:
* یلدا، شب زایش خورشید

مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران در مورد شــب 
یلدا گفت: "ســاعت ۱6 و ۵۴ دقیقه روز شنبه 3۰ آذر 
۹۸، خورشــید در تهران غروب می کند و با توجه به 
ساعت 7 و ۱۰ دقیقه صبح که لحظه طلوع خورشید 
در بامداد روز یکشــنبه اول دی ماه است، طول این 
شب )جمعه شب 3۰ آذر( ۱۴ ساعت و ۱6 دقیقه خواهد 
بود که در میان شــب های سال، طوالنی ترین شب 
محسوب می شــود و از آن به نام یلدا و یا شب زایش 
خورشــید یاد می شود. ساعت های طلوع و غروب در 
سایر شهرها قدری با هم متفاوت است، اما در تمامی 
پهنه ایران، هموطنان در شب یلدا طوالنی ترین شب 

را تجربه خواهند کرد."
انحــراف محوری، عامــل پدید آمدن 

فصل ها
مســعود عتیقی ادامه داد: "اســاس این شب در 

آســمان باالی ســرمان اســت؛ به این صورت که 
محور فرضی گــردش وضعی زمین به دور خود کج 
اســت. یعنی  محــور دوران زمین بر صفحه گردش 
زمین به دور خورشــید عمود نیســت، بلکه به اندازه 
۲3.۵ درجه انحراف داشته و برای ساکنان روی زمین 
همیــن انحراف محوری، عامل پدید آمدن فصل ها 
اســت. از سوی دیگر زمین هم زمان با گردش به دور 
خودش، به دور خورشید نیز می گردد و برای ما که در 
زمین هستیم خورشید با وجود اینکه در مرکز منظومه 
خورشیدی ثابت اســت، به طور ظاهری در حرکت 

سالیانه در آسمان جابه جا می شود."
* انقالب زمستانی

بــه گفته مدیر انجمن نجوم آماتــوری ایران، از 
آنجا که صفحه چرخش مدار زمین حول خورشید بر 
استوای زمین منطبق نیست و با آن زاویه حدود ۲3.۵ 
درجه می سازد، استوای سماوی که کره آسمان را به 
دو نیم کره شمالی و جنوبی تقسیم می کند و از امتداد 
استوای زمین در فضا به دست می آید، با دایرۀ البروج 
در یک صفحه نیســت؛ بنابراین این دو صفحه با هم 

زاویه ۲3.۵ درجه را می سازند.
* اعتدال پاییزی و یکسان بودن طول 

روز و شب
عتیقی یــادآور شــد: "در روز اول بهار که زمان 
اعتدال بهاری است، خورشــید دقیقاً از شرق طلوع 
می کنــد و هر چه بــه انتهای فصل بهــار نزدیک 
می شــویم، فاصله خورشید از استوای آسمان بیشتر 
می شود. بنابراین نه تنها طول روز فاصله میان طلوع 
تا غروب خورشــید بیشتر می شود، بلکه محل طلوع 
خورشید بر روی افق به سمت شمال شرق نیز تغییر 
می کند. در ابتدای تابستان طوالنی ترین روز پس از 
یک شب کوتاه را ساکنان نیم کره شمالی زمین تجربه 
می کنند و خورشید به این نیم کره عمود می تابد که به 
آن انقاب تابستانی گفته می شود این در حالی است 
که فصول در نیم کره شــمالی و جنوبی زمین عکس 
یکدیگر رخ خواهد داد و برای ساکنان نیم کره جنوبی 
در این موقع از ســال آغاز فصل زمستان خواهد بود. 
با گذشــت روزهای تابستان بر طول شب اضافه و از 
طول روز کاســته می شود تا در اعتدال پاییزی طول 
روز و شب در سراسر کره زمین با هم برابر شود و باز هم 
خورشید دقیقاً از نقطه شرق آسمان طلوع خواهد کرد.

چندسالی اســت که مردمان 
ســخت کوش و هنرمند شــرق 
اصفهان به احیای هنرهای دستی 
و سنتی منطقه خود پرداخته اند. 
هنرهایی که هر گره آن، جلوه ای 
خارق العاده از نگرش پاک مردان 
و زنان کویر شرق اصفهان است 
و امروز احیای دوباره آن می تواند 
منعکس کننده ســبک و سنت 

قدیم منطقه باشد.
برنامه "ضیافت عروسک ها در 
آیینه خورشید"، ۲۸ آذرماه توسط 
موزه گرمابه علیقلی آقا وابســته 
به ســازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشی شــهرداری اصفهان و با 
همکاری هنرمندسرای هورشید 
برگزار شــد. در این مراسم دفتر 
یونیمای اصفهان هم بر بام حمام 
علی قلی آقا بازگشــایی و حکم 
احمد رضایی رییس اداره توسعه 
فرهنگ شــهروندی ســازمان 
فرهنگــی اجتماعی ورزشــی 
شــهرداری اصفهــان به عنوان 
نماینــده اتحادیه بیــن المللی 
نمایشــگران عروســکی)دفتر 

یونیمای اصفهان( اعام شد.
اردشــیر صالح پــور، رئیس 
یونیمــای ایران در این مراســم 
گفت: شــرق اصفهــان نمودی 
از اســاطیر ایران اســت. اینکه 
خورشــید در ورزنه طلوع می کند 
نشــانی از الهــه مهر اســت و 
چــون زاینــده رود و باتاق را در 
آغوش می گیرد یــادآور آناهیتا 
الهــه، مادرانگــی و آب و حاال 
عروسک های خورشیدی از این 
منطقه به شهر اصفهان آمده اند و 

در حمام علی قلی آقا صاحب خانه 
ای دیگر شدند و دوباره تاقی نور 

و آب رقم خورده است.
 وی ادامــه داد: امروز فرزانه 
هنرمندسرای  مدیر  ســلیمانی 
هورشــید، به همراه مــادران و 
دختران شرق اصفهان با احیای 
هورشــیدی  عروســک های 
توانستند جلوه ای تازه از اصفهان 
را متجلــی کنند، چــرا که وقتی 
درســت نظــاره کنیــم متوجه 
می شــویم اصفهان نباید تنها در 
میدان نقش جهــان، چهارباغ یا 
میناکاری و قلم زنی خاصه شود، 
بلکه بخش مهمی چون مناسک، 
آیین ها، عروســک ها و سنت ها 
هم به منزله میــراث ناملموس 
درخور اهمیــت و حمایت و دیده 

شدن هستند.
رییــس یونیمای ایــران از 
قدمت ۸ هزار ســاله عروسک ها 
در ایــران گفت و افــزود: اینها 
همه گواه اند که ما عروســک را 
با عروســک های اروپایی باربی 
و اســپایدرمن نشــناختیم بلکه 

بــا عروســک های چنــد هزار 
ســاله شــناختیم که نمونه اش 
در شــهرهای مختلفــی چون 
کردســتان، خراســان، گیان، 
شــیراز، کرمــان، چهارمحال 
وبختیاری و همین اصفهان است 
و امروز خوشحالیم که هنرمند سرا 
و عروســکخانه هورشید هم در 
ترویج این فرهنگ به جمع دیگر 
عروسکخانه های ایران پیوسته 
است. خوشــحالیم که به عنوان 
تنها کشــور آســیایی دپارتمان 
کارشناسی ارشــد در دانشگاه ها  
و جشنواره بین المللی قصه گویی 

۲7ساله داریم.
فرزانــه ســلیمانی، مدیــر 
هنرمندســرای هورشید هم در 
این ضیافت گفت: من سال ها در 
تهران زندگی کردم اما زاده شرق 
اصفهانم و حاال دوباره به شــرق 
اصفهان رفتم که در کنار فرهنگ 
و پیشینه این بافت آرامش بگیرم.

وی معتقــد اســت: زنــان 
روستایی از طریق هزاران رسانه 
که یکی از آنها عروســک  است، 

می توانند آموزشــگران بســیار 
خوبی باشــند، پس بهتر اســت 
کمــی  از فضای فاخــر اصفهان 
فاصلــه بگیریم و کمی خودمانی 
تر و شــفاف تر  بــه اصالت های 

فرهنگی نزدیک شویم.
سلیمانی افزود: ماجرا این چنین 
ادامه یافت تا اینکه من نقش های 
خورشــیدی را به نمایشگاهی در 
چهلســتون اصفهان آوردم و با 
استقبال گردشگران روبه رو شدم. 
بسیاری از هنرمندان عروسکی 
به من پیشــنهاد کردند به دنبال 
پیکره های این نماد هم باشــم. 
من به روســتا بازگشتم و از زنان 
خواستم به گذشته و کودکی خود 
رجوع کنند و درباره عروســک ها 
بگویند. خانمــی در قلعه قورتان 
عروسک اسفندی را که با نام های 
مختلفــی چون چشم چشــمی 
 شناخته می شــود، برایم دوخت 
که صورتش خورشید بود و بدنش 
مثلث. این عروســک را به پوپک 
عظیم پور مدیر عروسکخانه ماه 
گنج در تهران نشان دادم و او گفت 
این نمادی اسطوره ای از خورشید 
است چرا که عروسک صرفا برای 
کودکان نیست و اینکه عروسک 
لزوما نباید دست و پا داشته باشد. 
پس زنان را تشــویق به دوخت 
این عروســک و عروسک های 
دیگری چون گاوه چاه که مربوط 
به همان منطقه است کردم و این 
چنین هنرمندســرای هورشید از 
دو ســال پیش با هدف بازآفرینی 
این عروســک ها با حضور زنان و 
دختران شرق اصفهان فعال شد.

تکنولوژی جدید برای کمک به مبتالیان افتتاح نمایندگی »یونیمای ایران« در موزه گرمابه علیقلی آقا 
ALS

با وجود تحریم صنعت فوالد کشور و عدم تامین مناسب مواد اولیه؛

ذوب آهن اصفهان با همت تاشــگران خود موفق شــد با وجود تحریم 
صنعت فوالد کشــور و عدم تامین مناســب مواد اولیه به ویژه ســنگ آهن ، 
در هشــت ماهه اول ســال جاری ، با تولید ۱6۸۴۲۰۸  چدن ، نسبت به مدت 
مشابه در سال گذشته 7/۴ درصد)۱۱۵۹6۱تن ( افزایش تولید را تجربه کند. 
مهندس منصور یزدی زاده مدیر عامل ذوب آهن اصفهان ضمن بیان این 
مطلــب گفت : این مجتمع عظیم صنعتی هم اکنون ظرفیت تولید بیش از 3 
میلیــون و 6۰۰ هزار تن دارد که به دلیل عدم تامین ســنگ آهن و صادرات 

بی رویه آن ، بســیار کمتر از  ظرفیت خود تولید دارد. 
مدیر عامل ذوب آهن اصفهــان در خصوص تولید محصوالت صادراتی 
تصریح کرد : با توجه به توانایي هاي کســب شــده،وجود دانش فني الزم و 
کیفیت مطلوب در تولید محصوالت فوالدي که در انطباق با اســتانداردهاي 
بین المللي قرار داشته و الزامات این استانداردها را برآورده مي نماید، امکان 

بازاریابي و فروش محصوالت صادراتی فراهم گردیده است. 
وی افزود : در همین راســتا و با عنایت به بازارهاي خارجي از جمله بازار 
کشــورهاي منطقه، در هشــت ماهه اول سال ۹۸ بالغ بر 77۴636 تن انواع 
شــمش فوالدي و محصوالت نوردي و همچنین ۱6۱۰۰۰ تن محصوالت 

فرعی صادر گردیده  است. 
مهنــدس یزدی زاده به رکوردهای تولید در ســال جاری اشــاره نمود و 
گفت: تاشــگران ذوب آهن اصفهان موفق شــدند در اردیبهشت ماه سال 
جــاری با تولید ۲۴۴۱۴۴ تن چدن با دو کوره بلند ، رکورد ماهانه جدیدی در 
این شــرکت ثبت نمایند . همچنین رکورد جدیدی در تولید روزانه چدن با دو 
کوره بلند در هشــتم اردیبهشت با تولید ۹۴3۱ تن ثبت گردید . ضمن اینکه 
رکــورد جدیدی در تولید ماهیانه آهک نیز در شــهریورماه با تولید ۴۴۲۴۰ 

آهک ، ثبت شد. 
مدیر عامل ذوب آهن اصفهان به طراحي و تولید محصوالت جدید در این 
شــرکت اشــاره کرد و گفت : تنوع بخشي به ترکیب سبد عرضه محصوالت 
فوالدي ، همواره مورد توجه این مجتمع عظیم صنعتی بوده اســت. در این 
راســتا حوزه معاونت بهره برداري هر ساله تعدادي محصول جدید را مطابق 
بررســي بازار و شــرایط تقاضا، طراحي و تولید مي نماید. همچنین به منظور 
افزایش کارایي، تسهیل شرایط و مدیریت مؤثر پروژه هاي توسعه محصول 

جدید، کمیته محصوالت جدید تشــکیل و فعالیت مي نماید. 
وی با اشــاره به اینکه  برنامه ریزی برای تولید محصوالت جدید در سال 

۹۸ انجام شــده است بیان کرد : این محصوالت عبارتند از :  
ورق ســازه فوالدی ۲۰ ×۲۰۰ باموفقیت طراحی و تولید گردید.  •

تولید انبوه شمش ریل در بخش فوالد سازی و ریل UIC6۰در   •
نورد 6۵۰ در حال انجام می باشد.

تولید ریل S۴۹  با موفقیت تمام شــد و اولین محموله آن آماده   •
تحویل به مترو اصفهان می باشد.

طراحــی وتولید تیرآهــن بال پهــن H۲۴ و H۲۲  درمرحله   •
طراحی کالیبراسیون  می باشد.

ریل معدن R۲۴ در مرحله طراحی کالیبراســیون می باشد.  •
آرک معدن TH36در مرحله طراحی کالیبراسیون می باشد.  •

نبشــي هاي بال مساوي  ۱۰ × ۱۵۰ × ۱۵۰، ۱۲ × ۱۵۰ × ۱۵۰   •
آمادگــی تولید وجود دارد و پس از اعام درخواســت حوزه فروش تولید آن 

انجام خواهد شد.
مهندس یزدی زاده در خصــوص اهم برنامه های عملیاتی جهت تحقق 
اســتراتژی های محور تولید و عملیات، اظهار داشــت : طی هشــت ماهه 
ســال۹۸  عاوه بر اقدامات الزم به منظور انجام تولید مطابق با برنامه های 
مصوب ، فعالیت های متعددی نیز در راســتای تحقق اهداف و اســتراتژی 
های محور تولید و عملیات از جمله افزایش بهره وری ، حفظ محیط زیســت 

و... انجام پذیرفته که اهم این فعالیت ها بدین شــرح است : 
-ساخت و نصب درب های فلکسیبل باتری 3

بــه منظور کنترل آالیندگی در باطری شــماره 3 ســاخت 7۴ عدد درب 
فلکســیبل سمت کک در دستور کار قرار گرفت که  ساخت قطعات این درب 
هــا و مونتاژ آنها با موفقیت انجــام گردید.هم اکنون 7۴ درب به طور کامل 
ســاخته شده و نصب گردیده که تاثیر بسزایی در حفظ شرایط محیط زیست 

داشته است.
- نصب وان سرباره درکوره بلند شماره 3

سیســتم دانه بندی سرباره در محل کوره بلند3 می باشد که جهت انجام 
تعمیرات اساســی آن بایستی به کوره توقف داده می شد. جهت جلوگیری از 
توقف کوره بلند 3 پروژه تغییر مسیر سرباره طراحی شد تا بتوان سرباره مذاب 
را همانند کوره بلند های ۱و۲ توســط پاتیل به کارگاه دانه بندی ســرباره در 
ضلع شــرقی کارخانه انتقال داد که با تاش و همت پرسنل سخت کوش با 

موفقیــت تجهیزات مربوطه نصب و بهره برداری از آن انجام گردید. 
-تعمیرات اساسي کارگاه نورد 300 

در فروردین ســال جاري و با همــکاري و هماهنگي کلیه مدیریت هاي 
مرتبط انجام گردید. این تعمیرات به ســبب حجم باالي فعالیت هاي انجام 
شــده بسیار پر اهمیت بود و با اتکاء به تاش و کوشش پرسنل درگیر در بازه 
زماني نسبتًا محدود با موفقیت به پایان رسید. همچنین با انجام این تعمیرات 
اشــکاالتي که به تولید کارگاه وارد شــده و منجر به کاهش ظرفیت تولید در 
یک سال گذشــته و همچنین عدم امکان تولید برخي محصوالت صادراتي 
شــده بود برطرف گردید. تعمیرات اساســي در بخش هاي کوره متدیک و 
رولیکي، خط تولید، تجهیزات مکانیکي، تجهیزات برق و اتوماسیون کارگاه 
اجرا و نیز نســبت به به روز رســانی سیستم های کنترلی و مانیتورینگ کوره 

های متدیک و رولیکی اقدام گردید.
-تعویض سرندهای واحد یک کک سازی

در واحد یک کارگاه دانه بندی کک جهت دانه بندی کک به ســایز ۲۰ – 
۰میلیمتــر ،۸۰-۲۰ میلیمتر و۸۰+ میلیمتر دو مجموعه ســرند به همراه دو 
مجموعه رزرو و گذرگاه های مربوطه تعبیه گردید.این طرح شامل جانمایی 
جدید تجهیزات ،طراحی و احداث فوندانســیون های جدید و نصب سرندها 

بوده که با موفقیت انجام و به بهره برداری رســید.
- سیستم ترمکس جدید خط نورد 350

در راســتای بهبود و توســعه خط نورد 3۵۰ ونیز خود باوری و خود کفایی 
، سیســتم ترمکس خط نورد 3۵۰ )جهت افزایش و بهبودخواص مکانیکی( 
به صورت ســه قلو و چیدمان لوله ها و نازلهای آن در باکس فوالدی همراه 
با اتوماســیون کنترل دمای محصول، توسط کارشناسان شرکت طراحی و 
ســاخته شــدو پس از نصب در خط نورد 3۵۰  با موفقیت راه اندازی و بهره 

برداری از آن انجام گردید.

-بهینه سازی تولید اسید سولفوریک 
بهینه سازی فرایند جذب H2Sو تولید اسید سولفوریک از گاز خروجی 
باتریهای کک ســازی) در مرحله آزمایشــی( با طراحی و نصب تجهیزات با 
موفقیــت انجام گردیــد که در حال حاضر طراحی و اجــرای صنعتی آن در 

دستور کار قرار گرفته است.
-رگالژ سیستم گرمایی و هیدرولیکی باتری 3 

رگاژ سیســتم گرمایــی و هیدرولیکی باطــری 3 پروژه)OKAS( با 
موفقیت انجام و باعث بهبود شــرایط گرمایی سلولها گردید. 

تزریق پودر زغال:  -
 بــا اجرای این پــروژه امکان دریافــت زغال کک نشــوو انجام فرآیند 
خردکــردن، گرمادهی به منظور حذف رطوبت و پودر کردن میکرونی جهت 
شــارژ در کوره بلندها و با هدف کاهش مصــرف کک متالورژی فراهم می 
گــردد. این پروژه منجر به کاهش کک متالورژی مصرفی و در نهایت باعث 

کاهش قیمت تمام شده می شود. 
-بازسازي و نوسازي ایستگاه ریخته گري شماره 7

 بازسازي و نوسازي کلي ایستگاه ریخته گري شماره 7 بخش فوالدسازي 
بــا هدف افزایش راندمان تولید، کاهش توقفات غیر برنامه اي، صرفه جویي 
در مصرف منابــع و قطعات یدکي، کاهش هزینه هاي نگهداري و تعمیرات 
در دســتور کار قرار گرفت. این فعالیت شامل دو قسمت بازسازي تجهیزات 
مکانیکي و ساختماني ایستگاه و نیز ارتقاء سیستم برق و اتوماسیون ایستگاه 
بود.  بر این اســاس و پس از تأمین و تهیــه کلیه اقام و تجهیزات مورد نیاز 
و ایجــاد آمادگي هاي الزم اجراي این پروژه در ایســتگاه 7 ریخته گري با 

موفقیت انجام گردید.
-طراحی و تولید ورق سازه فوالدی

تیرورق و باکس از پرکاربردترین متریال های استفاده شده در سازه های 
فلزی می باشــد که عمومًا با استفاده از ورق های فوالدی تولید می گردد. از 
سال گذشــته مطالعه بر روی تولید ورق سازه فوالدی در شرکت ذوب آهن 
آغاز شــد و پس از انجام مراحل طراحی کالیبراســیون و شبیه سازی، تامین 
قطعــات تکنولــوژی و تامین و تراش غلتکها اقدام به آماده ســازی خطوط 
تولیــد گردید و تولید این محصول در پایان مرداد ســال جاری آغاز شــد. با 
تولید این محصول، شــرکتهای تولید کننده باکس به جای اســتفاده از ورق 
که می بایســت با صرف هزینه های نیروی انســانی،برش و ضایعات باالی 
محصول به ابعاد مورد نظر تبدیل شــود، از ورق سازه  های فوالدی تولیدی 

شرکت ذوب آهن اصفهان استفاده خواهند نمود.
54E1 49 وE1 طراحی و تولیدریل مترو تیپ-

با توجه به نیاز بازار داخلی به ریل های قطار شهری)مترو(، طراحی و تولید 
  ۱-EN13674 مطابق الزامات استاندارد )S۴۹( ۴۹E۱ ریل مترو تیپ
آغاز گردید . پس از طی مراحل طراحی ، شــبیه سازی، تامین قطعات و آماده 
ســازی کارگاه تولید انبود آن با موفقیت به انجام رســید و اولین محموله آن 
آماده تحویل به متروی اصفهان می باشــد. همچنین در حال حاضر شرکت 
ذوب آهــن آمادگی الزم را بــرای تولید انبوه ریل )54E1  )UIc54 دارا  

می باشد.

افزایش تولید ذوب آهن اصفهان در 8 ماهه اول 98 نسبت به سال گذشته


