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اصفهان

میشود انتخاباتاصفهانبهصورتتمامالکترونیکبرگزار
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پروژه ای برای نظم بیشتر شهر  و  خدمات رسانی بهتر


ایرانصورتگرفت: در براینخستینبار

صفحات  بومی سازی 
یخته گری  مسی قالب ر

شركت فوالد مباركه

فرهنگی  اطلس های 
اصفهان، مرجع دیگر 

كالنشهرها

ینه  رقابت مخرب، هز
تولید فوالد  را باال می برد

معاونخریدذوبآهناصفهانهشدار
داد:

رئیسكلدادگستریاستاناصفهان:

ن 
ها

صف
ه ا

ارک
مب

الد 
فو

اه 
شگ

ی با
وم

عم
ط 

واب
 : ر

بع
من

   

سحرهای ماه رمضان با  
برنامه  بهشت اجابت

اسالمی،  معارف  موضوع  با  اجابت  بهشت  برنامه 
با  ونیاز  راز  ناب  لحظات  در  رمضان  ماه  سحرهای 

خداوند، مهمان سفره های سحری مؤمنان روزه دار است.
این  اصفهان،  مرکز  سیمای  و  عمومی صدا  روابط  گزارش  به 
مکان  از  متنوع،  بخش های  با  رمضان  مبارک  ماه  در  برنامه 
اصفهان  فوالد  تخت  در  واقع  اصفهان  شهدای  گلستان 
قبرستان  سومین  و  جهان  شیعیان  قبرستان  دومین 
اصفهان  مردم  خانه های  مهمان  سحرگاه  لحظات  مسلمین، 

شده است.

كمک  »رشد ۱۶۸ درصدی 
آزادی  خیران اصفهانی به 

زندانیان جرایم غیرعمد «
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آگهی برگزاری هجدهمین مجمع عمومی عادی سالیانه
 سازمان نظام مهندسی معدن استان اصفهان

به اطالع عموم اعضای ســازمان نظام مهندسی معدن اســتان اصفهان می رساند هجدهمین مجمع عمومی عادی ســالیانه سازمان نظام 
مهندسی معدن استان اصفهان در روز دوشــنبه مورخ 1400/02/30 از ساعت 16 الی 19 در محل ســالن اجتماعات سازمان صنعت، معدن 
و تجارت اســتان اصفهان واقع در " خیابان بزرگمهر، خیابان 22 بهمن،مجتمع اداری امیر کبیر، ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
اصفهان-طبقه دوم"  برگزار خواهد گردید. لذا از کلیه اعضای محترم ســازمان دعوت می گردد شــخصا و با همراه داشتن کارت شناسایی 
معتبر در جلسه مجمع حضور بهم رسانید. الزم به ذکر است جلسه مجمع عمومی با حضور نصف به عالوه یک اعضایی که حق عضویت سال 
1399 خود را پرداخت نموده اند، رسمیت می یابد  و در صورت نرسیدن به حد نصاب، جلســه مجمع عمومی برای بار دوم در روز پنجشنبه 

مورخ 1400/04/03 راس ساعت 16 در همان مکان با حضور هر تعداد از اعضا برگزار می گردد.
ضمنأ اعضایی که داوطلب بازرسی سازمان می باشند می توانند حداکثر تا تاریخ 1400/02/30 به دبیرخانه سازمان مراجعه و در صورت واجد 
شرایط بودن فرم اعالم داوطلبی را تکمیل نمایند. جهت کسب اطالعات بیشتر با شــماره تلفن های   326۸43۸0 و  326۸43۸1   تماس 

حاصل نمائید.
الزم به ذکر است با توجه به موضوع شیوع کرونا در کشور بدیهی اســت جهت برگزاری مجمع رعایت فاصله گذاری اجتماعی انجام خواهد 

شد.
دستور کار مجمع به شرح ذیل می باشد: 

1.شنیدن گزارش  عملکرد ساالنه هیئت مدیره برای سال 1399
2.بررسی و تصویب ترازنامه مالی سال 1399

3.بررسی و تصویب برنامه و بودجه پیشنهادی هیئت مدیره برای سال 1400
4.انتخاب بازرس اصلی و علی البدل سازمان برای سال 1400

5.تعیین روزنامه کثیراالنتشار برای اطالعیه های سازمان استان
6.بررسی و نظرخواهی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر امور ذیربط

سازمان نظام مهندسی معدن استان اصفهان 

پاالیشگاهاصفهانگاماساسیبرایتبدیلشدنبهپتروپاالیشرابرداشت
مــعــاون اقــتــصــادی و بــازرگــانــی و عضو 
نفت  پــاالیــش  شــرکــت  هیئت مدیره 
اصفهان و شرکت پتروشیمی اصفهان  
 42 حــدود  خرید  با  شرکت  ایــن  گفت: 
درصــــد ســهــام پــتــروشــیــمــی اصــفــهــان، 
ــرای تــبــدیــل شــدن به  ــ گـــام اســـاســـی ب

پتروپاالیش را برداشت.
ــدی صــــرامــــی بــــابــــیــــان ایـــنـــکـــه  ــ ــهـ ــ مـ
خوراک  درصــد   100 اصفهان  پاالیشگاه 
می کند،  تأمین  را  پتروشیمی استان 
ــل  شــرکــت  ــدی ــب اظـــهـــار داشــــــت: بـــا ت
پاالیش نفت اصفهان به پترو پاالیش 
و سرمایه گذاری در صنایع پایین دستی 
و  هستند  وابسته  پاالیشگاه  بــه  کــه 
ایــن مجتمع عظیم  از  را  خـــوراك خــود 
سایر  نیاز  می کنند،  دریــافــت  صنعتی 
ــود. عضو  ــی شـ صــنــایــع نــیــز تــأمــیــن مـ

نفت  پــاالیــش  شــرکــت  هیئت مدیره 
ــه ایــنــکــه حرکت  ــا اشــــاره ب اصــفــهــان ب
به  دنیا  پیشرفته  کــشــورهــای  امـــروزه 
پاالیشی  پترو  واحدهای  ایجاد  سمت 
)تــجــمــیــع واحــــدهــــای پــتــروشــیــمــی و 
پاالیشگاهی( است و این روند اهمیت 

ویژه موضوع را نشان می دهد، اذعان 
ســـودآوری  حاشیه  افــزایــش  داشـــت: 
هزینه  کاهش  آلودگی،  کاهش  نفت، 
از  یکپارچه  مدیریت  و  ــوراک  خ تأمین 

مزایای پتروپاالیش شدن است.
 سید مصطفی الهی مدیرعامل شرکت 

پتروشیمی اصفهان نیز با بیان اینکه با 
حمایت مدیران شرکت پاالیش نفت 
اصفهان، پیوند پتروشیمی و پاالیشگاه 
خــواهــد  قــبــل  از  محکم تر  اصــفــهــان، 
تجربیات  از  بهره گیری  بــا  گفت:  شــد، 
و هــم افــزایــی دو  تعامالت دوســویــه  و 
شــرکــت مــی تــوان ارزش هـــــای افـــزوده 
ایجاد  پتروشیمی اصفهان  برای  جدید 
کرد. سید مصطفی الهی تکالیف مجمع 
ن  صفها شیمی ا و کت پتر می شر عمو
و  کرد  عنوان  شرکت  این  راه  نقشه  را 
افــزود:  و  دانست  ضــروری  را  آن  انجام 
ح هــای  ــا و طــر اجـــرایـــی شـــدن پـــروژه هـ
گام های  از  شرکت  بهینه سازی  جامع 
پیش رو و اقدامات مؤثر این شرکت 
ــاز و  ــوده کــه بــایــد هــرچــه ســریــع تــر آغـ بـ

پیگیری شود.

شهردار اصفهان خبر داد: 

 معاون خرید ذوب آهن اصفهان با تاکید بر این که 
احتمال می رود یک ماه آینده وضعیت تامین مواد 
اولیه آهن دار در ذوب آهن بحرانی شود، گفت: در حال حاضر 
ذخایر درشت دانه ذوب آهن برای حدود ۶۰ روز و ذخایر ریزدانه 
به  و  یابد  ادامه  روند  همین  اگر  و  است  روز   ۹۰ حدود  برای 

تعهدات عمل نشود، ذوب آهن به مشکل بر می خورد.
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در  رمضان  ماه  سحرهای  اسالمی،  معارف  موضوع  با  اجابت  بهشت  برنامه 
لحظات ناب راز ونیاز با خداوند، مهمان سفره های سحری مؤمنان روزه دار است.
به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای مرکز اصفهان، این برنامه در ماه مبارک 
رمضان با بخش های متنوع، از مکان گلستان شهدای اصفهان واقع در تخت 
فوالد اصفهان دومین قبرستان شیعیان جهان و سومین قبرستان مسلمین، 
برنامه  موضوع  است.  شده  اصفهان  مردم  خانه های  مهمان  سحرگاه  لحظات 

قرآن کتاب زندگی و زندگی فردی اجتماعی بر مبنای قرآن می باشد. در بخش های 
در  مدفون  بزرگوار  علمای  معرفی  هدف  با  که  اجابت  بهشت  برنامه  مختلف 
تولید شده است، صدای قدیمی علما،  سرزمین مقدس تخت فوالد اصفهان 
ح حال زندگی و درجه علمی علمای مدفون در تخت فوالد به تصویر کشیده  شر
دفاع  شهدای  وصیتنامه  و  تواشیح  ضبط  سحرگاهی،  آوازهای  ضبط  می شود. 
برنامه   ۹۲ در  اجابت  بهشت  می باشد.  برنامه  این  دیگر  بخش های  از  مقدس 

۰۹ دقیقه ای با حمایت مجموعه فرهنگی مذهبی تخت فوالد به تهیه کنندگی 
صادقی،  محمدامین  مجری  ابراهیمی،  شهرام  کارگردان  حقیقت،  حسین 
هماهنگی تولید علیرضا امین منش، تدوین شهرام ابراهیمی، مدیرتولید علی 
تصویربرداران:  قاسمی منش،  علی  نورپردازی  توکلی،  مهدی  و  قاسمی منش 
ابراهیمی،  مهدی  و  قاسمی منش  علی  وزوانی،  عبداهلل  سحرخیزان،  محمدرضا 

تصویربردار هوایی علی نریمانی، صدابردار حمید کشاورز تولید می شود.
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان اصفهان

اقتصادی
اجتماعی

سحرهایماهرمضانبابرنامهبهشتاجابت

خبر
حبرقامید امیدبهطر

وزارت نیرو در سالهای اخیر اقدامات گسترده ای را به 
منظور مدیریت هر چه بیشتر مصرف برق در کشور 
و حمایت از مشترکان کم مصرف اجرا نموده است 
و به تازگی نیز »طرح برق امید » به همین منظور در 

سراسر کشور اجرایی شده است 
شرکت  مدیرعامل  پیرپیران  رضا  حمید  مهندس 
توزیع برق اصفهان در این باره گفت :طرح برق امید 
در شهریورماه به تصویب هیات وزیران رسید و مورد 
تایید مسئوالن کشور قرار گرفت که هدف از اجرای 
این طرح قدردانی از مشترکان کم مصرف و تشویق 

مشترکان پر مصرف به صرفه جویی بیشتراست 
در  برق  قیمت  بودن  ای  یارانه   : گفت  ادامه  در  وی 
وسایل  گسترش  و  سو  یک  از  متمادی  سالهای 
از این  از سوی دیگر سبب استفاده بی رویه  برقی 
انرژی شد  و همچنین سرازیر شدن کاالهای درجه 
2 و 3 خارجی شرایط را برای مدیریت مصرف سخت 
تر نمود اما در کنار این شرایط مطرح شدن اصالح 
در  و  ،مدارس  دبستان  از  پیش  در  مصرف  الگوی 
بین خانواده ها جریان خوبی را رقم زد و همچنین در 
این بین دولت نیز تالش کرد که در چندین مرحله 
را به  با واقعی نمودن قیمت ها مصرف مشترکین 
حداقل و استاندارد نزدیک کند و به عبارتی به دنبال 

ساختن نیروگاههای مجازی برای مردم بود
وی تصریح کرد اما در بخش خانگی همچنان دغدغه 
عرضه  می بایست  و  داشت  وجود  مصرف  کاهش 
از  که پس  الگو  مناسب می رسید  به یک  تقاضا  و 
تالش های زیاد راه حل این مسئله توسط دولت و 
وزیر نیرو مطرح شد و »برق امید بود که مشترکین را 
به سه دسته کم مصرف ،خوش مصرف و پرمصرف 
مصرف  کم  مشترکین  برای  و  نمود  بندی  تقسیم 

تخفیف 100 درصدی  هزینه برق مصرفی  مطرح شد 
پیرپیران خاطر نشان کرد :: از سال 97الگوی مصرفی 
در  گرم سال  و غیر  گرم  در ماههای  برای مشترکان 
مناطق مختلف کشور تهیه و تدوین شد به طوری 
عادی  و  گرمسیر  غیر  بخش های  جز  اصفهان  که 
قرار گرفت  مشترکانی که در ماههای گرم سال یعنی 
خرداد ،تیر ،مرداد و شهریور 300 کیلووات و ماههای 
غیر گرم 200 کیلووات به صورت سرانه ماهانه مصرف 
داشته باشند جز مشترکان خوش مصرف محسوب 
می شوند و مشترکانی که بیش از مقادیر اعالم شده 
مصرف داشته باشند به عنوان پر مصرف می باشند 
 وی گفت در سال 99طرح برق امید کلید خورد که 
عالوه بر الگوی قبلی برای فصول گرم سال مصرف 
کمتراز 100 کیلووات ساعت و برای فصول غیرگرم 80 
کیلووات را به عنوان مشترکین کم مصرف تعیین 
 100 تخفیف  مشمول  مشترکین  این  و  می نماید 

درصدی هزینه برق مصرفی می گردند  
وی  ابراز داشت :نخستین دوره اجرایی طرح برق امید 
در قبوض آبان ماه مشترکان مشاهده شد  و  در دو 
حوزه شهری و روستایی  در ارزیابی صورت گرفته تا 
پایان سال  99  .؛  17 درصد از قبوض صادرشده در 
بازه زمانی آبان تا پایان اسفند ماه مشمول طرح برق 

امید و تخفیف 100 درصدی قرار گرفته اند .

اولین مجموعه اطلس های  به مناسبت هفته فرهنگی اصفهان، 
آمایش وضعیت اجتماعی شهر اصفهان از سوی سازمان فرهنگی 

– اجتماعی شهرداری اصفهان رونمایی شد. 
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، در یکصد و 
شصت و هشتمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان با 
و  اعضا  سایر  و  شهردار  فرهنگی  معاون  اصفهان،  شهردار  حضور 
مدیران شهری از دستاوردهای حوزه فرهنگی به ویژه اولین مجموعه 
همچنین  اصفهان،  شهر  اجتماعی  وضعیت  آمایش  اطلس های 
هفتاد عنوان کتاب کودک و نوجوان با عنوان »شهر من« در ادامه 
برنامه های »هر یکشنبه، یک افتتاح« رونمایی شد. اطلس آمایش 
مشارکت اجتماعی که مشتمل بر شش اطلس است نیازهای حوزه 
زنان، فرهنگ شهروندی، وضعیت سالمت جسمانی و روانی، پدافند 
غیرعامل اجتماعی، خانواده و آمایش اجتماعی را بررسی کرده است.

در این مجموعه اطلس با استفاده از تحلیل محتوای کیفی کالن 
شهر در یک تحلیل پیامد گرا، موضوعات مناسب برای ساماندهی 
وضعیت نهاد خانواده، زنان، نقاط تاکید فرهنگ شهروندی، سالمت 
و چالش های امنیت اجتماعی استخراج شده و به این پرسش پاسخ 
داده که برای ساماندهی این وضعیت در چه جغرافیایی چه کارهایی 
با  اصفهان  شهردار  نوروزی،  اله  قدرت  مراسم،  این  شود.در  انجام 
تشکر از حوزه فرهنگی شهرداری که توانست در شرایطی که امکان 
برگزاری برنامه های عرصه محور فرهنگی هفته اصفهان نبود، نوآوری 
به خرج دهد و همه فعالیت های تعطیل را تبدیل به فرصت کند، 
اظهار کرد: برنامه های متنوع هفته اصفهان توجه بسیاری از شهرها 
را جلب کرده است و برنامه های متناسب با ماه مبارک رمضان، امروز 
در فضای مجازی بیننده های زیادی دارد. وی ادامه داد: تدوین 97 
برنامه به صورت مجازی حاصل تعامل کمیسیون فرهنگی شورای 
اسالمی شهر اصفهان و سازمان فرهنگی – اجتماعی شهرداری است 

که آمار بیندگان آن فقط در یکی از سایت ها به 40 هزار نفر می رسد. 
اختیاررسانهملیو *دستاوردهاوتولیداتفرهنگیشهرداریدر

فضایمجازیقرارگیرد
شهردار اصفهان تصریح کرد: تدوین اطلس های مختلف برای درک از 
نیازهای شهر و شهروندان بوده است و اگر هرکسی بخواهد در زمینه 
توسعه شهری و فضای کالبدی اقدامی انجام دهد می تواند از این 
منابع که در حوزه فرهنگی تدوین شده استفاده کند و این اطالعات 
افزود:  وی  گیرد.  قرار  مدنی  حوزه های  اختیار  در  شده  بندی  دسته 
اطلس، هدایت گری است که می تواند برنامه ریزان را به هدف خود 

نزدیک کند. این اطلس ها تحلیل واقعی از شرایط ارایه می دهد که 
این تحلیل ها به برنامه ریزی صحیح کمک می کند.شهردار اصفهان 
برنامه  مبنای  شهری  فضای  بازنمایی  اطلس ها  این  در  کرد:  تاکید 
ریزی های دقیق فرهنگی، توسعه شهری، عمرانی و ... می شود. این 
اطلس ها در هیچ کالنشهری تدوین نشده و اصفهان می تواند مرجع 

کالنشهرها در این خصوص و الگوگیری دیگر شهرها باشد. 
*درفضایمجازیبایدسوادرسانهایحاکمشود

نوروزی با اشاره به اینکه تدوین پک آموزشی در خصوص سواد رسانه 
آگاهی  بسیار اهمیت دارد چراکه سواد رسانه ای نیاز به حمایت و 
رسانی دارد، گفت: در فضای مجازی جامعه ما به دلیل نبود آموزش، 
ناگهان فرازهایی بدون داشتن چاشنی های الزم و منطق برمی خیزد 
و زودهنگام فرود می کند؛ متاسفانه ظرفیت هایی که می تواند انتظام 
ابزاری  گیرد  بخش جامعه باشد و در راستای خدمت به مردم قرار 
برای تخریب جامعه، افراد و خلل در نظم و افکار عمومی می شود.وی 
بیان کرد: مجموعه های آموزشی سواد رسانه ای که از سوی سازمان 
به  باید  که  ای است  کار هنرمندانه  تولید شده  فرهنگی شهرداری 
عنوان یک امر ضروری در حوزه فرهنگ به آن توجه شود و در اختیار 
شهروندان، رسانه ها، فضای مجازی و ... برای ارتقای سواد رسانه ای 
قرار گیرد.  شهردار اصفهان افزود: دستاوردها و تولیدات فرهنگی 
شهرداری اصفهان، می تواند برای رسانه ملی و فضای مجازی سالم و 
مفید باشد؛ در همین راستا حوزه فرهنگی با رادیو و تلویزیون تعامل 
کرده و این میزان خالقیت و دستاوردهای ناشی از تهدیدهای کرونایی 

را در اختیار دیگران قرار دهد تا همه از این ظرفیت استفاده کنند.
*اجرای95برنامهبهمناسبتهفتهفرهنگیاصفهان

این  ابتکار  با  کرد:  اظهار  عیدی  محمد  جلسه،  این  در  همچنین 
دوره شورا دو نقطه عطف در تقویم اصفهان داریم؛ یکی نکوداشت 
آبان تا روز یکم آذر که در آن برهه از زمان 155 اثر  اصفهان از روز 25 
روز  از  اصفهان  فرهنگی  هفته  دوم  برهه  و  شد  رونمایی  فرهنگی 
سوم تا نهم اردیبهشت ماه است و می توانیم در هر دو مناسبت 
به بازنمایی جلوه های زیبا و هویتی اصفهان اهتمام ورزیم. وی در 
مورد فرآیند تدوین برنامه های هفته فرهنگی اصفهان گفت: بعد از 
هفته نکوداشت اصفهان، به دستور شهردار ستاد نکوداشت هفته 
فرهنگی تشکیل و برنامه هایی تهیه شد. معاون فرهنگی شهردار 
اصفهان افزود: برای حفظ امانت و تقدیر از همه افرادی که در این 
که  می کنم  تشکر  شهری  خدمات  حوزه  از  ورزیدند  اهتمام  رویداد 
جلسات متعددی را با معاونین خدمات شهری برگزار و برنامه هایی با 

دستور شهردار برای این هفته تدبیر کردند؛ به همین مناسبت هم 
فضای زیبای شهری حفظ و توسعه پیدا کرد و نیز سازه های مناسب 
شد.  نصب  زیباسازی  سازمان  سوی  از  شهر  در  فرهنگی  هفته  با 
معاونت مالی هم حمایت مالی این طرح ها را انجام داد.وی با بیان 
اینکه هفته فرهنگی اصفهان هم هنگام با ماه مبارک رمضان شده 
است و وضعیت کرونا این امکان را به ما داد که برای اولین بار شهر 
اصفهان اولین فرهنگسرای مجازی را افتتاح کند، ادامه داد: امروز طی 
ارتباط با فیلیمو و شبکه آپ مخاطبانی فراسوی جغرافیای ایران و 

اصفهان برای برنامه های مجازی هفته اصفهان داریم.
عیدی با اشاره به اجرای 95 عنوان برنامه در سطح سازمان فرهنگی - 
اجتماعی و 15 منطقه، اظهار کرد: 40 درصد از برنامه ها که عرصه محور 
بود به دلیل شیوع کرونا لغو شده است.وی افزود: در تخت فوالد 
برنامه »بهشت اجابت« به مدت 30 شب و از صدا و سیما در سحرگاه 
پخش می شود که یکی از برنامه های شاخص صدا و سیما بوده و 
برنامه  کرد:  بیان  اصفهان  شهردار  فرهنگی  معاون  شد.  رتبه  حائز 
تخت  ملی  شخصیت   13 معرفی  به  قسمت   13 در  جاذبه  فرمول 
را در بهترین زمان ممکن پخش  آن  فوالد می پردازد که شبکه دو 
می کند.وی تصریح کرد: همچنین روز گذشته روابط عمومی شهرداری 
فرهنگی  هفته  مناسبت  به  »پل«  عنوان  تحت  را  آثاری  اصفهان 
اصفهان معرفی کرد و از 10 کلیپ با موضوع معرفی شهر اصفهان به 10 
زبان زنده جهان رونمایی می شود.عیدی در ادامه تشریح برنامه های 
افزود: هرساله در ماه مبارک رمضان جام  هفته فرهنگی اصفهان 
موالی عرشیان را داشتیم که در این دوره با تاکید بر عدالت محوری 

جام موالی عرشیان به جام موالی عرشیان و بانوی قدسیان تبدیل 
و از یک رشته به 38 رشته ورزشی ارتقا پیدا کرد به طوریکه در سال 98 
دو هزار کاپ ورزشی اهدا کردیم.وی ادامه داد: شهردار اصفهان اصرار 
دارند پس از فروکش کردن کرونا این جام برگزار شود که در این راستا 
بازی های شطرنج با خواهرخوانده شهر اصفهان در روسیه یعنی سن 

پترزبورگ برگزار می شود. 
پلتفرمهایمعتبر ازسوی فرهنگیشهرداری تولیدات *خریداری

داخلی
هفته  مناسبت  به  کرد:  تصریح  اصفهان  شهردار  فرهنگی  معاون 
حضور  با  قشنگ«  »شهر  تولید  برنامه  ویژه  اصفهان  فرهنگی 
هنرمندان، فرهنگیان و اهالی ورزش با مجری گری مهران رجبی از 

صدا و سیمای مرکز اصفهان در حال پخش است. 
از مرغوبیت  کرد: تولیدات ما در فضای مجازی به حدی  وی اظهار 
آنها و شبکه های مجازی  رسیده که صدا و سیما حاضر به پخش 
معتبر مثل فیلیمو حاضر به خرید آن هستند.عیدی با اشاره به اینکه 
برنامه »هفت شب، هفت موسیقی« در این روزها اجرا می شود اما 
چون شب اول مصادف با وفات حضرت خدیجه )س( بود پیش 
درآمدی بر تعزیه حضرت داشتیم، گفت: از شب های دیگر تقسیم 
بندی به مناسبت شهر دوستدار کودک با اجرای کودکان، به مناسب 
شهر دوستدار سالمند با اجرای سالمندان و شهر دوستدار معلول 
شده  انجام  هستند،  کودک  که  معلولیت  دارای  عزیزان  اجرای  با 
است. این برنامه ها هرشب از فضای مجازی پخش می شود.وی با 
اشاره به رونمایی از کتاب های حوزه هنری در هفته فرهنگی اصفهان 

اظهار کرد: رونمایی از سینماتوگراف 3 و 4 که به بررسی تاریخ سینما 
در اصفهان می پردازد، بخشی از این برنامه است. معاون فرهنگی 
شهردار اصفهان افزود: سینماتوگراف یکی از ویژه کارهای سازمان 
کرده است  پیدا  برد ملی  که  اجتماعی شهرداری است   – فرهنگی 
را در تهران دارد و  آن  رونمایی  به طوریکه خانه سینما درخواست 
شماره یک و دو در خانه سینما رونمایی شد.وی در ادامه تشریح 
برنامه های هفته فرهنگی اصفهان ادامه داد: رونمایی از مجموعه 
مقاالت و یاداشت های زاون قوکاسیان در 50 سال اخیر و کتاب های 
مرمت خیال، تاریخ مرمت اصفهان و جلد دوم نمایش نامه نویسان 
است. فرهنگی  هفته  در  شهرداری  برنامه های  از  بخشی  اصفهان 
عیدی بیان کرد: برنامه »آداب مهرآزی« به معنای معماری در قالب 
پخش هفت پادکست 30 دقیقه ای به بیان نظر بهترین معماران 
به  می پردازد.وی  اصفهان  شهرسازی  خصوصیات  مورد  در  ایران 
رونمایی از نشریات قدیم اصفهان در قالب پنج هزار نسخه و بیش 
از 20 هزار صفحه اشاره و اظهار کرد: این صفحات در نسخه دیجیتال 
اینکه  بیان  با  اصفهان  شهردار  فرهنگی  معاون  می شود.  بارگزاری 
کتاب »چه وقتی بود« که اصفهان دیروز و امروز را مورد بررسی قرار 
بازی »جغد  ایام رونمایی می شود، گفت: اجرای  این  داده است در 
انبار« در زمینه کودک خالق، رونمایی از کتاب در حوزه سالمت غذایی 
برای کودکان و تهیه فلش کارت با موضوع کودکی از دیگر برنامه های 
مستند  اینکه  بیان  با  روزهاست.وی  این  مناسبت  به  شهرداری 
»احوال شهر« با موضوع اتوبوسرانان و پاکبانان تهیه شده است، 
گفت:  رونمایی از پک آموزشی »پا به پا«برای والدین دارای نوزاد تا 4 

سالگی از دیگر برنامه های هفته فرهنگی است.
*تهیه برنامه های متناسب با شهر دوستدار کودک در هفته فرهنگی
عیدی با اشاره به مجموعه اقدامات فوق در حوزه کودک اظهار کرد: 
تاکید شهردار اصفهان مبنی بر اینکه کودکان کارگزاران توسعه پایدار 
هستند و باید روی مهارت ها و فنون ارتباطی کودکان کار کنیم ما را 
به سوی اجرای برنامه هایی سوق داد که در کشور بی نظیر است.
وی با اشاه به اینکه آخرین شب هفته فرهنگی اصفهان با والدت 
امام حسن مجتبی )ع( همزمان است، اظهار کرد: موسیقی یادمان 
با صدای استاد محمد طاهریان و دو کودک اصفهانی در این شب 
ایام  این  افزود: در  اجرا می شود.معاون فرهنگی شهردار اصفهان 
شورای  اهداف  راستای  در  کارآفرین  آموزشی  پک های  از  رونمایی 
اصفهان  شهر  در  کارآفرینی  اکوسیستم  ایجاد  برای  اسالمی شهر 

انجام می شود.

که  این  بر  تاکید  با  اصفهان  ذوب آهن  خرید  معاون   
مواد  تامین  وضعیت  آینده  ماه  یک  می رود  احتمال 
در  گفت:  شود،  بحرانی  آهن  ذوب  در  دار  آهن  اولیه 
حال حاضر ذخایر درشت دانه ذوب آهن برای حدود 
اگر  و  است  روز  حدود ۹۰  برای  ریزدانه  ذخایر  و  روز   ۶۰
همین روند ادامه یابد و به تعهدات عمل نشود، ذوب 

آهن به مشکل بر می خورد.
تامین  وضعیت  خصوص  در  صالحی  محمدجعفر 
داشت:  اظهار   ،۱۴۰۰ سال  در  آهن  ذوب  اولیه  مواد 
مشکل تامین مواد اولیه هیچگاه تمام شدنی نیست 
به  رو  شرایط  مقطعی  و  است  نوسان  در  همواره  و 
بهبودی می رود و در مقطعی دوباره شرایط تامین مواد 
حاضر  حال  در  کرد:  تاکید  وی  می شود.  ناپایدار  اولیه 
شرایط فعالیت سه کوره ذوب آهن و وضعیت تامین 
ذخایر  از  آن ها  و  است  ثابت  آهن  ذوب  اولیه  مواد 

ایجاد شده، مصرف می کنند.

معاون خرید ذوب آهن اصفهان توضیح داد: از بهمن 
سال گذشته که کوره شماره یک ذوب آهن وارد مدار 
از موجودی ذخایر  امروز حدود ۲۰۰ هزار تن  به  تا  شد 
درشت دانه و همچنین ۱۵۰ هزار تن از ذخایر ریزدانه 
هنوز  که  می دهد  نشان  این  و  است  یافته  کاهش 
که  چرا  ندارد،  تناسب  نیاز  با  اولیه  مواد  ورود  میزان 
تعهداتی که پیش تر داده شده بود و بر مبنای آن کوره 
شماره یک را عملیاتی کردیم، هنوز به نتیجه نرسیده 
ای  مصوبه  در  اصفهان  آهن  ذوب  گفت:  است.وی 
دریافت یک میلیون و ۷۵۰ هزار تن تامین مواد اولیه 
تاکنون  که  داشت  را  سنگان«  و  گز  »چاه  معادن  از 
عملیاتی نشده است و امروز در تامین مواد اولیه آهن 
کرد:  تصریح  هستیم.صالحی  مشکل  دچار  خود  دار 
شاید در شرایط موجود این عدم اجرای تعهد خود را 
نشان ندهد، اما تا یک ماه آینده وضعیت تامین مواد 
اولیه آهن دار در ذوب آهن بحرانی خواهد شد.وی با 

اشاره به این که در مجموع سه کوره، نیاز ذوب آهن به 
مواد اولیه ۶ میلیون تن مواد آهن دار برای یک سال 
است، گفت: در حال حاضر ذخایر درشت دانه ذوب 
آهن برای حدود ۶۰ روز و ذخایر ریزدانه برای حدود ۹۰ 
به تعهدات  و  یابد  ادامه  روند  اگر همین  و  روز است 
می خورد. بر  مشکل  به  آهن  ذوب  نشود،  عمل 
صالحی در خصوص معامالت وز ۲۲ فروردین سنگ 
و  معامله  این  داشت:  اظهار  نیز  کاال  بورس  در  آهن 
آهن دانه بندی  رقابت ۲۰ درصدی بر سر خرید سنگ 
تومان،   ۱۳۵۵ به  تومان   ۱۱۳۲ از  آن  قیمت  رسیدن  و 
نوعی خودزنی و رقابت مخرب است و باعث افزایش 
قیمت کنسانتره و گندله می شود.معاون خرید ذوب 
این  درصدی،   ۲۰ رقابت  با  کرد:  تشریح  اصفهان  آهن 
روز، سنگ آهن دانه بندی ۲۲۳ تومان به ازای هر کیلو 
باالتر از قیمت پایه معامله شد. این امر باعث می شود 
با  تنهایی  به  چدن  تولید  در  آهن  سنگ  سهم  که 

معامالت این روز ۳۷۹ تومان به ازای هر کیلو افزایش 
یابد؛ چرا که برای تولید هر تن چدن به ۱.۷ تن سنگ 
معامله  تأثیر  مورد  این  است.  نیاز  دانه بندی  آهن 
۲۲ فروردین بر تولید چدن است و تأثیر آن بر هزینه 
تولید محصوالت نهایی فوالدی نیز ۷۰۰ تا ۸۰۰ تومان به 
ازای هر کیلو است. با این رقابت مخرب هزینه تولید 
که  باال می رود و تولیدکنندگان فوالد  کشور  فوالد در 
هم اکنون نیز با معضل کنترل قیمت ها دست و پنجه 

می کنند، آسیب می بینند.
وی افزود: باز گذاشتن رقابت در ابتدای زنجیره فوالد 
و کنترل قیمت ها در بخش های بعدی، می تواند اثرات 

مخربی بر تولید در کشور داشته باشد.
باید  که  دانه بندی  آهن  سنگ  کرد:  عنوان  صالحی 
این  در  باشد،  فوالدی  شمش  درصد   ۸ آن  قیمت 
بورس  در  فوالدی  شمش  قیمت  درصد  تا ۱۳   ۱۲ روز 
کاال معامله شد. این امر قیمت کنسانتره که باید ۱۶ 

به  و  می برد  باال  را  باشد  فوالدی  شمش  خ  نر درصد 
تورم قیمت ها در ابتدای زنجیره فوالد و افزایش هزینه 

تولید منجر می شود.
در  نتوانست  اصفهان  آهن  ذوب  داشت:  بیان  وی 
که  ایرانیان  زرند  فوالد  شرکت  با  روز  این  معامالت 
باال  را  قیمت ها  اگر  و  کند  رقابت  بود  نهایی  خریدار 
بود قیمت سنگ  ایرانیان حتی حاضر  زرند  می بردیم 
آهن دانه بندی را تا ۱۷۰۰ تومان به ازای هر کیلو باال ببرد 
!ما این رقابت را رقابت مخرب می دانیم که باید برای آن 

تدبیری اندیشیده شود.

داد: معاونخریدذوبآهناصفهانهشدار

ینه تولید فوالد را باال می برد رقابت مخرب، هز

 

بخش فوالدسازی شرکت مانند سایر بخش ها 
با تولید فوالد و  در سال ۹۹ خوش درخشید و 
ریخته گری انواع شمش مورد نیاز کارخانه، کارنامه 
ای درخشان از فعالیت خود به ثبت رساند. این 
بخش با تدوین برنامه ها و تعیین اهداف سال 
۱۴۰۰ در تالش است با اجرای پروژه های تعمیراتی 
تعریف  بندی های  زمان  اساس  بر  بهسازی  و 
شمش های  تأمین  روند  آمادگی،  حفظ  با  شده 
مورد نیاز شرکت را به بهترین روش ممکن ادامه 
داده و اهداف تولیدی بخش را محقق سازد. به 
منظور آگاهی از این برنامه و اهداف، خبرنگار ما 
شرکت  فوالدسازی  مدیر  خواجوی  سیاوش  با 

گفتگویی انجام داده که در ادامه می خوانید؛

 LF۳ پروژه اجرایی  عملیات  که  این  بیان  با  وی 
ادامه خواهد داشت و در سال جدید نیز به بهره 
 ۸ ایستگاه  ریومپینگ  گفت:  می رسد،  برداری 
ریخته گری مداوم، ساخت پل و اسکلت فلزی 
جرثقیل ۲، ساخت یک دستگاه جرثقیل سقفی 
بر  نفر  آسانسور  احداث  شمش،  کارگاه  تنی   ۲۰
آسانسور  تعویض  و  مداوم  گری  ریخته  کارگاه 
اسکادا،  پروژه  اجرای  )تشریفات(،  کنورتور 
 ،۱۲  ،۴۴ شماره  جرثقیل های  اساسی  تعمیرات 
گری  ریخته  ایستگاه  اساسی  تعمیرات  و   ۲۴
جمله  از   ۲ و   ۱ شماره  میکسرهای  و   ۶ شماره 
اجرا  پروژه هایی هستند در بخش فوالد سازی 
اجرای  با  که  این  بیان  با  خواجوی  شد.  خواهد 
افزایش  برای  بخش  این  آمادگی  پروژه ها،  این 
تولید حفظ خواهد شد، افزود: تعویض مخروطی 
کنورتور شماره ۱، ساخت میکسر نو و تعویض 
سیستم  اصالح  و  بازسازی  پروژه  میکسر، 
تصفیه غبار میکسر، پروژه تعویض و اصالح خط 
اصالح  و  بازسازی  پروژه  بخش،  فشرده  هوای 
پمپ  فرمان،  اتاق  کاندیشن  ایر  دستگاه های 
خانه سیرکوالسیون وسالن های برق کنورتورها، 
مسیر  غبار  تصفیه  سیستم  اصالح  و  بازسازی 
مواد کنورتورها، نوسازی مشعل های چتری پاتیل 

فوالد و تاندیش ایستگاه ۳ ، تعویض لوله های 
تعویض  اوتیلیزاتور،  دیگ های  کارگاه  اکران 
مشعل های دیگ های اوتیلیزاتور، تعویض کنترل 
والوهای ایستگاه های بخار دیگ های اوتیلیزاتور 
آب  تخلیه  لوله های  و  متر  میلی   ۳۰۰ قطر  به 
دیگ های اوتیلیزاتور نیز در برنامه های این بخش 
فوالدسازی  است.مدیر  شده  تدوین  و  تعریف 
مشعل  هوای  ونتیالتورهای  تعویض  شرکت، 
دیگ های اوتیلیزاتور، ریومپینگ LF۱ ، جایگزینی 
الکتروموتورها و درایوهای DC مکانیزم نوسان 
ایستگاه های   AC درایوهای  و  الکتروموتورها  با 
۳ و ۶ریخته گری را از دیگر پروژه های این بخش 
و  الکتروموتور  جایگزینی  گفت:  و  برشمرد 
با  ایستگاه ۳  برش  ماشین های   DC درایوهای 
بازسازی  ادامه   ،AC درایوهای  و  الکتروموتورها 
سقف کارگاه شمش، دمونتاژ تجهیزات واقع در 
طبقات ایستگاه ۱ و ۲ روسی، بهره برداری از قالب 
 ، ایستگاه ۶  در  متر  یک  طول  با  مقطع ۱۳۰×۱۳۰ 
مونتاژ جرثقیل جدید ۸۰ تنی کارگاه تعمیر پاتیل 
و ساخت داخلی دریچه کشویی تاندیش گیت 
ایستگاه ۳ جهت ذوب ریل نیز از سایر پروژه های 

این بخش در سال ۱۴۰۰ می باشد.

عمومی فرمانداری  روابط  گزارش  به   
معاون  سیستانی  حسین  اصفهان، 
و فرماندار اصفهان در جلسه  استاندار 
انتخابات  پشتیبانی  و  هماهنگی 
و  جمهوری  ریاست  دوره  سیزدهمین 
ششمین دوره شوراهای اسالمی شهر و 
روستای شهرستان که با حضور رؤسای 
پرورش  و  آموزش  ششگانه  نواحی 
انسانی  منابع  تأمین  پیرامون  اصفهان 
سخت  امکانات  رایانه،  کاربر  ماهر، 
افزاری، هماهنگی و پشتیبانی انتخابات 
دو  اهمیت  به  اشاره  با  گردید،  برگزار 
انتخابات سرنوشت ساز 28 خرداد ماه، 
همکاری،  با  ا...  انشاء  کرد:  خاطرنشان 

هماهنگی و همزبانی بین ارکان اجرایی، 
دست اندرکاران و رؤسای ادارات، شاهد 
در  سالم  و  پرشور  انتخاباتی  برگزاری 

شهرستان باشیم.
بدیل  بی  نقش  به  اصفهان  فرماندار 
در  پرورش  و  آموزش  کننده  تعیین  و 
افزود:  و  کرد  اشاره  گوناگون  عرصه های 
آموزش و پرورش به عنوان رکن رکین امر 
توسعه در همه عرصه ها از لحاظ کیفی و 
کمی، نقش مؤثر و بسزایی را ایفا نموده 

و تکیه گاه مهمی در انتخابات است.
به  انتخابات  اینکه  بیان  با  سیستانی 
و  سیاسی  رویداد  مهمترین  عنوان 
کرد:  عنوان  می شود،  قلمداد  اجتماعی 
انتخابات  در  مردم  حداکثری  مشارکت 
خارجی  و  داخلی  عرصه های  در  می تواند 
باشد. تأثیرگذار  و  آفرین  نقش  بسیار 
مردم  اجتماعی،  لحاظ  به  افزود:  وی 
و  اطمینان  احساس  انتخابات  در  باید 
سالمت  در  انتخابات  که  کنند  آرامش 
از لحاظ سیاسی  برگزار می شود و  کامل 
را  ما  سیاسی،  جهتگیری های  نباید  نیز 
دستخوش بحران و اختالفات ناخواسته 

نماید.
افرادی  کرد:  تصریح  اصفهان  فرماندار 
انتخاب  فرماندار  نمایندگان  عنوان  به 
جهتگیری  هرگونه  از  دور  به  که  شوند 
سیاسی و سلیقه ای باشند و از فکر، و 
توان  و  شم  و  صالبت  و  دانش  بینش، 

مدیریتی کافی و وافی برخوردار باشند. 
سیستانی با اشاره به مواد 21 و 71 قانون 
شوراهای  و  جمهوری  ریاست  انتخابات 
همه  کرد:  تأکید  روستا،  و  اسالمی شهر 
و  همراهی  باید  اجرایی  دستگاه های 
مظلوب  برگزاری  امر  در  را  الزم  همکاری 
اندرکاران  دست  و  عوامل  با  انتخابات 

این امر در شهرستان داشته باشند.
تمام  انتخاباتی  برگزاری  به  اشاره  با  وی 
داشت:  اظهار  اصفهان،  در  الکترونیک 
نحوه برگزاری، تأمین امکانات مورد نیاز 
فناوری  متخصص  و  کاردان  نیروهای  و 
اطالعات از دستگاه های اجرایی مختلف، 
و  است  برخوردار  ای  ویژه  اهمیت  از 
آموزش های الزم در این راستا به کاربران 
داده  انتخابات  امر  اندرکاران  دست  و 

شود.

فوالدسازیذوبآهناصفهان: مدیر

تالشمیكنیمبرنامههایذوبآهناصفهانمحققشود
فرمانداراصفهان:

میشود انتخاباتاصفهانبهصورتتمامالکترونیکبرگزار

اطلس های فرهنگی اصفهان، مرجع دیگر كالنشهرها



استان  کل  عمومی دادگستری  روابط  گزارش  به 
کل دادگستری  رئیس  اصفهان: محمدرضا حبیبی 
نیک  خیران  داشت:  بیان  خبر  این  اعالم  با  استان 
اندیش اصفهان که همواره پیشگام در انجام امور 
خیر بوده و به مصداق آیه شریفه 148 سوره مبارکه 
در  نیز  امسال  هستند،  الَخیرات«  اسَتِبقوا 

َ
»ف بقره 

در  و  درخشیدند  خوش  رمضان  مبارک  ماه  ایام 
هفت روز اول این ماه پر خیر و برکت با مشارکت 
در برنامه وزین و بی نظیر »یک شهر ضیافت« که به 
همت ستاد دیه استان اجرا و از صدا و سیمای مرکز 
اصفهان پخش می شود، رشد ۱۸۰ درصدی در کمک 
به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد را در مقایسه با مدت 

مشابه سال گذشته رقم زدند.
وی در تشریح بیشتر این آمار افزود: این در حالیست 
که با جمع آوری مبلغی بالغ بر 28/527/203/869 ریال 
تعداد ۴۳ نفر زندانی از زندان های سطح استان آزاد و 
به آغوش گرم خانواده ها بازگشتند و این تعداد نیز 
رشدی بیش از ۲۷۰ درصدی نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته داشته است. ایشان همچنین افزود: 
بدهی این تعداد زندانی حدود 8 میلیارد و ۵۰۰ میلیون 
تومان بوده که ۶۸ درصد آن از طریق اخذ رضایت و 
از طریق کمک های نقدی  گذشت شکات و مابقی 
آورده مددجو، پذیرش  خیران به ستاد دیه استان، 
اعسار و اعطای وام، تامین گردیده است.عالی ترین 
مقام قوه قضاییه در استان با اشاره به اینکه کمک ها 
آزادی زندانیان نیست یادآور شد:  تنها معطوف به 
و  اشتغال  زمینه  مردمی در  کمک های  از  بخشی 
حمایت از خانواده های زندانیان که به دلیل در حبس 
نیز  می شوند  آسیب پذیرتر  خود  سرپرست  بودن 
اختصاص یافته است.حبیبی در پایان ضمن تقدیر 
از اقدامات و خدمات ارزشمند ستاد دیه و انجمن 
استان  مرکز  سیمای  و  صدا  و  زندانیان  از  حمایت 
سالمتی توفیق و خیر و برکت روز افزون برای خیران 

نیک اندیش از درگاه خداوند متعال مسألت نمود.
این پروژه مشارکت داشته اند تشکر و قدردانی کرد.

مدیر فرهنگسرای رسانه از رونمایی سه محصول »رساموز«، »نشریات درنگ« و 20 موشن گرافی 
»پیام و سیما« در هفته فرهنگی اصفهان خبر داد.

فاطمه شفیعی در این باره اظهار داشت:  مجموعه »رساموز«  ترکیب 20 کلیپ آموزشی در حوزه 
سواد رسانه ای است که با هدف ارتقا سواد رسانه ای با بهره مندی از بهترین اساتید کشور تهیه 
شده و در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی که به عنوان زیست دوم مردم شناخته می شود، 

منتشر خواهد شد.

وی افزود: تشخیص اخبار فیک، مدیریت استفاده از فضای مجازی و آسیب ها و فرصت های 
مجازی مهم ترین محور برنامه رساموز است که به پاتوقی برای دانستنی های رسانه تبدیل شده 

و در خانه جوان رونمایی می شود.
گفت: دو  کودک در فضای رسانه  با موضوع حقوق  گرافی  به تهیه 20 دوره موشن  با اشاره  وی 
شخصیت پیام و سیما در این موشن ها خلق شده اند که به ارائه 20 شعار و پیام کوتاه درباره 
حقوق کودکان در فضای مجازی می پردازند که از آن جمله می توان به مواردی شامل عدم باز 

کردن حساب رسانه ای به نام کودکان، منتشر نکردن تصاویر کودکان، عدم استفاده از کودکان 
برای رونق کسب و کار اشاره کرد.

شفیعی تصریح کرد: نشریه الکترونیک درنگ به صورت ماهنامه با محویت کودک و نوجوان در 
فضای مجازی منتشر می شود که هر شماره به موضوعی می پردازد که مجموعه این نشریه ها 
نیز در یک مجموعه ارائه خواهد شد.  گفتنی است؛ عالقه مندان برای کسب اطالعات بیشتر می 

توانند با شماره ۳۵۵۴۴۰۹۶ تماس حاصل کنند
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان اصفهان

خبر

اقتصادی
شهری

با سالم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات مردم شریف و روزه دار استان اصفهان
گاه و سودجو با انتشار  به استحضار می رساند متاسفانه هر از گاهی برخی افراد ناآ
فیلم و مطالبی در فضای مجازی، سالمت آب آشامیدنی اصفهان را زیر سوال برده 

و موجب نگرانی و تشویش اذهان عمومی می شوند.
دستگاه  از  استفاده  با  نمی دهد  نشان  را  خود  چهره  که  فردی  اقدام  ترین  تازه  در 
ادعای  نادرست،  اطالعات  ارائه  و  آب  در  موجود  امالح  کردن  اکسیده  و  الکترولیز 

ح می کتد. ناسالم بودن آب شرب شبکه آبرسانی اصفهان را مطر
به اطالع شهروندان گرامی می رساند  آب آشامیدنی باید حاوی امالح معدنی  مفید 
برای  تا  بوده   ۱۰۵۳ استاندارد  اساس  و...بر  کلسیم،منیزیم،آهن،سدیم  مانند 
فاقد  که  مقطر  آب  همچون  صورت  این  غیر  در  باشد  مفید  و  مناسب  آشامیدن 
آن نه تنها مفید نیست بلکه برای سالمتی  هرگونه امالح معدنی است، نوشیدن 
افراد نیز مضر می باشد. با توجه به این موضوع، وقتی الکترودهای فلزی داخل آب 
آشامیدنی قرار می گیرد، توسط امالح موجود در آب، اکسید شده و ایجاد رنگ می کند 
ولی در آب مقطر به خاطر این که فاقد امالح است، واکنشی ایجاد نشده و رنگ آب 
یاد می شود در  آب  tds به عنوان سختی  از  این فیلم همچنین  تغییر نمی کند. در 

حالی که tds  به کل جامدات محلول در آب گفته می شود که استاندارد آن 1500 میلی 
آب نمایش داده شده در فیلم عدد 336 است که   tds اتفاقا  بر لیتر است و  گرم 
نشان می دهد این آب بسیار خوب و در حد استاندارد است. از سوی دیگر میزان 
استاندارد سختی آب شامل کربنات ها و بیکربنات های کلسیم و منیزیم ۵۰۰ میلی 
گرم بر لیتر است که باز هم عدد ادعایی در فیلم پایین تر از حد استاندارد و بیانگر 

سالمتی آب است.
 بر همین اساس از شهروندان عزیز درخواست می شود به این گونه ادعاهای واهی 
صورت  به  که  بزرگ  اصفهان  آبرسانی  شبکه  شرب  آب  سالمت  به  و  نکرده  توجه 
مورد  فاضالب  و  آب  شرکت  و  بهداشت  مرکز  محترم  کارشناسان  توسط  مداوم 
آلی قرار می گیرد  اطمینان  آالینده های معدنی و  پایش های میکروبی، شیمیایی و 

داشته باشند.
از  شکایت  و  قضایی  پیگیری  حق  اصفهان  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  پایان  در 
کسانی را که با انتشار این گونه مطالب غیر علمی، موجب تشویش اذهان عمومی و 

نگرانی مردم شریف را فراهم می کنند برای خود محفوظ می داند. 
*روابطعمومیوآموزشهمگانیشركتآبوفاضالباستاناصفهان*

برای  وری  بهره  _افزایش  زمین  »احیای  ملی  شعار  با  زمین  جهانی  روز  مناسبت  به  امروز 
توسعه پایدار » با حضور مقامات کشوری واستانی بصورت ویدئو کنفرانس با حضور رییس 
پسماندهای  لندفیل  افتتاح  مراسم   اصفهان  استان  وتجارت  معدن  صنعت،  سازمان 

صنعتی و ویژه شرکت ره پویان صالح با سرمایه گزاری۴۰ میلیاردتومان برگزار شد.
در۵  امروز  اصفهان  استان  وتجارت  معدن  صنعت،  عمومی سازمان  روابط  گزارش  به 
وری  بهره  افزایش  افتتاح  مراسم  در  اصفهان  صمت  سازمان  ،رییس   ۱۴۰۰ اردیبهشت 
از  یکی  اینکه   بیان  با    ، صالح  پویان  ره  شرکت  ویژه  و  صنعتی  پسماندهای  لندفیل  خط 

چالش های محیط زیست پسماندهای صنعتی و ویژه بوده و ایجاد  زیر ساختها ،از اهمیت 
ویژه ونیاز یک جامعه است ، گفت: با ایجاد زیر ساختها در شرکت ره پویان صالح ،وامحا 

این پسمانها باعث شد تهدید پسماندها به فرصت تبدیل شود.
محیط  مدیرکل  و  فرماندار   ، استاندار  معاون  حضور  با  که  افتتاحیه  درمراسم  موفق  ج  ایر
زیست استان وبصورت ویدئو کنفرانس با معاون پسماند محیط زیست کشور برگزارشد 
گفت :این مجموعه از  بی نظیرترین ومهمترین واحدهای صنعتی درراستای حفظ محیط 
زیست درکشور است، وبا اتفاق خوبی که ما امروزشاهد هستیم دراستان صنعتی که بیش 
ح صنعتی در دست اجرا  دارد و ۱۰۰۰۰ واحد تولیدی صنعتی ،با توجه به ساخت  از  ۵۰۰۰ طر
این مجموعه که با  وجود تحریم ها تکنولوژی روز با سرمایه گذاری باال باید ازحداکثر ظرفیت 
پسماندهای  وجود  با  هستیم  این  شاهد  امروز  ومتاسفانه  کند   استفاده  مجموعه   این 
،با ۲۱ درصد ظرفیت درحال فعالیت است وباید همه  مختلف که خوراک این واحد است 
گذاری  سرمایه  حجم  این  با  که  کنند  تالش  زیست  محیط  ودوستدار  متولی  دستگاههای 
بخش خصوصی  ازظرفیت کامل  آن استفاده شود و همگی بتوانیم ظرفیت آن را به حداکثر 
برسانیم وفعالیت این واحد تولید ی ،نشانه یک شخصیت عاشق  محیط زیست ،طبیعت 

وانسان دوست  است .
موفق گفت :ما به دنبال آن هستیم که هیچ مجوز صنعتی که محیط زیست را آلوده می کند 
راصادر نکنیم و در تاسیس هرکارخانه جدید از الزامات مااستعالم از محیط زیست است 
ومردم اصفهان روز های الوده سختی را پشت سرگذاشتند و همه ما مدیون مردم هستیم 

واین روزنه امیدی برای کاهش آلودگی ناشی از پسماندهای صنعتی ، استان  است .

واحدها  همه  اول  :دردرجه  گفت  اصفهان  استان  وتجارت  معدن  صنعت  سازمان  رییس 
محیط  حفظ  برای  باید  کنند  امحا  را  خودشان  وپسماندهای  نتوانندضایعات  که  زمانی  تا 
زیست همکاری کنند وپسماندهای زیست محیطی واحدهای تولیدی استان  باید به این  

مجموعه منتقل شود تا امحا شود .
ما از مسولین امر این خواسته را داریم برای سهولت حمل ونقل پسماند به این واحد با 
آهن برای این واحد   آهن ، ایستگاه اختصاصی راه  توجه به استقرار این واحد کنار خط راه 

ایجاد شود
شایان ذکر است شرکت ره پویان صالح  با نام تجاری مپصا )مدیریت پسماند صنایع( در 
، در استان اصفهان جاده  سال 1384 به منظور مدیریت پسماند های صنعتی و ویژه کشور
کوهپایه - هرند، تاسیس گردید. این شرکت پس از اخذ مجوزهای الزم از سازمان حفاظت 
محیط زیست، وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
و با انجام تحقیقات علمی و تخصصی در خصوص مدیریت پسماند صنایع ایران ،عملیات 
به  زمینی  در  کشور  مبرم  نیاز  به  توجه  با  را  خود  پسماندسوز  تاسیسات  احداث  و  اجرایی 
اولین  و  نمود  آغاز  ریال  میلیارد   2470 اولیه  گذاری  سرمایه  با  و  مربع  متر   150000 مساحت 

سایت پسماندسوزهای صنعتی و ویژه را در کشور در سال 1392 تاسیس کرد.
 اکنون شرکت ره پویان صالح با توجه به نیاز مبرم کشور به مدیریت پسماندهای صنعتی 
و ویژه ای که قابلیت امحا به روش زباله سوزی را ندارند و تا کنون مدیریت خاصی برای این 
پسماندها در نظر گرفته نشده بود، اقدام به احداث لندفیل پسماند های صنعتی و ویژه  با 

ظرفیت 264000 تن نموده است.

ناوگان  هوشمند  توسعه  سامانه 
پرداخت  سیستم  ارتقاء  و   )AVL(اتوبوسرانی
با  که  بود  ای  سامانه  دو   )AFC(الکترونیکی
ادامه  در  تومان  میلیارد   90 بر  بالغ  ای  هزینه 
برنامه های هر یکشنبه، یک افتتاح شهرداری 
اصفهان در مسیر تحقق تبدیل اصفهان به 

شهر هوشمند بهره برداری شد. 
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری 
بر  بالغ  ای  هزینه  با  سامانه ها  این  اصفهان، 
900 میلیارد ریال و با مشارکت شرکت صنایع 
الکترواپتیک)صاایران( و بانک سپه اجرا شده 
است و 1100 دستگاه اتوبوس شهری به این 

سامانه ها مجهز شد. 
مجهز  شهر  اولین  اصفهان  اقدام،  این  با 
دریافت  )سیستم   AFC یکپارچه  سامانه  به 
اتوماتیک بلیط( و AVL )سیستم مکان یابی 

خودکار ناوگان( است.  
امکان  جدید،  سامانه های  از  برداری  بهره  با 
به  شهروندی  حساب  و  بلیط  کارت  شارژ 
مسافر  اطالع  می شود،  فراهم  آنالین  صورت 
از زمان رسیدن اتوبوس بعدی با استفاده از 
ایستگاه های  در  شده  نصب  نمایشگرهای 
اتوبوس به صورت آنالین، امکان خرید بلیت 
تک سفره با QR code در شبکه اتوبوسرانی 
سرفاصله  زمان  شدن  استاندارد  شهری، 
همه  در  اتوبوس ها  پایش  با  اتوبوس ها 
خطوط  لیست  مشاهده  امکان  خطوط، 
اپلیکیشن  در  خاص  ایستگاه  یک  از  عبوری 
کارگیری  به  مزایای  دیگر  از  جهان«  »نصف 
دلیل  به  همچنین  است.  سامانه ها  این 
در  اتوبوس ها  توقف  زمان  نظارت  و  رصد 
مبدأ و مقصد از طریق سامانه، کاهش توقف 
اتوبوس ها، کاهش مصرف سوخت و رضایت 
بیشتر مسافر حاصل می شود و همه این ها 
در نهایت رضایت و آرامش بیشتر شهروندان 
نقل  و  حمل  از  استفاده  به  آنان  ترغیب  و 

عمومی را به همراه دارد. 
شارژ  امکان  شامل  سامانه  این  خدمات 
حساب  ایجاد  کارت،  اصفهان  آنالین 
شهری،  پرداخت های  جهت  شهروندی 
پرداخت های  امنیت  ضریب  افزایش 
الکترونیکی، خرید بلیت تک نفره به صورت 
مراکز  در  کارت  اصفهان  از  استفاده  کد،   QR

تفریحی و فروشگاه های طرف قرارداد، برنامه 
طریق  از  شهری  اتوبوس های  با  سفر  ریزی 
اپلیکیشن های مسیریابی در شهر اصفهان، 
از  با استفاده  اتوبوس  از زمان رسیدن  اطالع 
ارائه   ، شهر سطح  ایستگاه   50 نمایشگرهای 
گروه های  به  شهری  خدمات  سرویس های 
مختلف شهری به صورت هدفمند و بهبود 
کیفیت خدمات حمل و نقل به شهروندان از 

طریق نظارت دقیق است.    
شهر در نظم ایجاد و  بهتر رسانی *خدمت
ناوگان هوشمند توسعه سامانه اجرای با

اتوبوسرانی
این  در  اصفهان  شهردار  نوروزی،  اله  قدرت 
حرکت  بابت  خرسندی  ابراز  ضمن  برنامه 
توسعه  هدف  تحقق  مسیر  در  اصفهان 
شهر هوشمند به عنوان یکی از رویکردهای 
شهر  از  نمی توان  کرد:  اظهار  خود،  مدیریتی 
هوشمند سخن به میان آورد اما شرایط برای 
حمل و نقل عمومی با استفاده از روش های 

هوشمند و نوین مهیا نباشد.
شرکت  و  سپه  بانک  از  اینکه  بیان  با  وی 
شهر  شورای  اعضای  حمایت های  و  صاایران 
از این پروژه تشکر  بابت همکاری و حمایت 
می کنم، تصریح کرد: امروز شاهد یک حرکت 

بزرگ و اثربخش در شهر اصفهان هستیم. 
مردم  امروز  داد:  ادامه  اصفهان  شهردار 
کشور  شهروندان  اولین  عنوان  به  اصفهان 
نیاز  دیگر  که  می شوند  مند  بهره  امکانی  از 
برای  شوند،  ایستگاه  وارد  اطالع  بی  نیست 
سوار شدن به اتوبوس به صورت نقدی پول 
مدیران  باشند.  سردرگم  یا  و  کنند  پرداخت 
آمد  و  بر رفت  کامل  نیز می توانند به صورت 
اتوبوس ها تسلط پیدا کرده و مدیریت بهتری 
امور  به  بخشی  انتظام  و  ترافیک  کنترل  بر 

خدمت رسانی به مردم داشته باشند.  
آن چیزی که امروز مدیران  وی با بیان اینکه 
آوردند انتظام  شهری در این پروژه به دست 
است،  شهر  در  نظم  ایجاد  و  امور  به  بخشی 
شیوه  استقرار  پروژه  این  اجرای  کرد:  اضافه 
ای است که شهروندان به راحتی می توانند در 
وقت خود صرفه جویی کرده و چالشی میان 
آنها با راننده اتفاق نیفتد، ایستگاه ها دیگر بی 
جهت شلوغ نمی شود و بسیاری از امور دارای 

نظم می شود. 
از شورای سوم  پروژه  این  کرد:  تاکید  نوروزی 
اما  شود  اندازی  راه  بوده  قرار  اصفهان  شهر 
اتفاق نیفتاد، کار در حوزه نرم افزاری و چنین 
تحوالتی امروز با درک خوب مدیران شهری به 
شهر  در  بزرگی  اتفاق  شد  باعث  و  رسید  ثمر 

رقم بخورد.  
وی با بیان اینکه اجرای پروژه سامانه توسعه 
هوشمند ناوگان اتوبوسرانی و ارتقاء سیستم 
اصفهان  شهرداری  الکترونیکی  پرداخت 
و  شهر  در  آرامش  و  آسایش  ایجاد  باعث 
شهروندان می شود، افزود: از تمام کسانی که 
در این کار غیرمشهود اما پر اثر در حوزه حمل 
و نقل تالش کردند و آن را به نتیجه رساندند 

تشکر می کنم.  
راستایهوشمندسازی  ایدر *تحققپروژه

باصرف90میلیاردتومانهزینه شهر
در  نیز  اصفهان  اسالمی شهر  شورای  رییس 
این آیین با بیان اینکه این پروژه با هزینه ای 
بالغ بر 90 میلیارد تومان به بهره برداری رسید، 
بتوانند  اصفهان  مردم  امیدوارم  کرد:  اظهار 

بهره کافی را از این پروژه ببرند. 
به  مامور  امروز  کرد:  تصریح  نصر  علیرضا 
تکریم شهروندانی هستیم که شایستگی هر 
از  گرامیداشت و تکریمی را دارند و یکی  گونه 
شهروندان  تکریم  بحث  در  که  رسالت هایی 
با آن مواجه هستیم این است که مردم را از 
کنیم  مند  بهره  جدید  یافته های  و  امکانات 
داشته  اصفهان  شهر  در  را  بهتری  زیست  تا 

باشند.  
برگزار  که  افتتاحیه هایی  داد:  ادامه  وی 
می شود حاصل یک کار دسته جمعی با تالش 
در  زیادی  افراد  و  است  بسیار  گذاری  وقت  و 
این عرصه خون دل می خورند تا این پروژه ها 

به بهره برداری برسد و تقدیم مردم شود. 
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح 
کرد: موضوع سامانه توسعه هوشمند ناوگان 
پرداخت  سیستم  ارتقاء  و   )AVL(اتوبوسرانی
ح  الکترونیکی )AFC( از شورای سوم شهر مطر
که  اما عملیاتی نشد و به نتیجه نرسید  بود 
اهتمام شهردار اصفهان و مسئوالن مربوطه 
این پروژه را در این دوره به نتیجه رساند که 

جای تشکر بسیار دارد.
*هوشمندسازیاتوبوسرانیاصفهانباتکیه

توانمندیجوانانكشور بر
الکترواپتیک  صنایع  شرکت  مدیرعامل 
سامانه  از  برداری  بهره  آئین  در  نیز  صاایران 
توسعه هوشمند ناوگان اتوبوسرانی )AVL( و 
 ،)AFC( ارتقای سیستم پرداخت الکترونیکی
اظهار کرد: شرکت صاایران شرکتی الکترونیک 
با  که  است  دولتی  و  افزارمحور  نرم  و  محور 
بهره  مندی از توانمندی جوانان شهر در حوزه 

خدمات شهروندی و… فعالیت می کند. 
اینکه  از  خرسندی  ابراز  با  رضایی   سیدجواد 
پروژه  های اتوبوسرانی با حمایت های شهردار 
شد،  نهادینه  دشواری ها  تمام  با  و  اصفهان 
بر  تکیه  با  اقدامات  تمام  شده  سعی  افزود: 
به  شود  انجام  بوم  و  مرز  این  فرزندان  توان 
جدید  سامانه  های  قطعات  بیشتر  که  طوری 
بومی است و تنها درصد کمی از آن که امکان 
خریداری  ج  خار از  نداشت،  داخل  در  تولید 

شده است. 
وی ادامه داد: پشتیبانی از سامانه های جدید 

خواهد  انجام  کیفیت  و  قدرت  با  اتوبوسرانی 
شد و با پشتیبانی، تا ۱۰ سال آینده این پروژه 
به روزترین پروژه جاری شهر اصفهان خواهد 

بود و به این قول خود پایبند خواهیم بود. 
الکترواپتیک  صنایع  شرکت  مدیرعامل 
سرویس  دهی  کرد:  خاطرنشان  صاایران 
مستمر در بخش نرم  افزاری و سخت  افزاری 
اتوبوسرانی  هوشمند  جدید  سیستم  های 
الکترواپتیک  صنایع  شرکت  توسط  اصفهان 
امیدواریم  و  شد  خواهد  انجام  صاایران 
شهروندان به نحو احسن از امکانات فراهم 

شده بهره  برداری کنند.
و بانکی پیشخوان با كارت  شارژ *امکان

دستگاههایپوز
رایانه  شرکت  مدیره  هیئت  عضو  همچنین 
سپه(  بانک   ITشرکت( سپه  امید  خدمات 
کارت های  از  استفاده  با  شهروندان  گفت: 
پوز  دستگاه  طریق  از  می توانند  خود  بانکی 
یا پیشخوان بانکی که متعلق به بانک سپه 
است شارژ اصفهان کارت را با فرآیندی ساده 

انجام دهند. 
از  برداری  بهره  حاشیه  در  امیرشکاری  نیما 
سامانه توسعه هوشمند ناوگان اتوبوسرانی 
)AVL( و ارتقای سیستم پرداخت الکترونیکی 
)AFC( اظهار کرد: بانک سپه در پروژه توسعه 
بر  اتوبوسرانی چند نقش مختلف  هوشمند 
عهده داشت که یکی از آنها تأمین مالی خرید 
ح بود. تکنولوژی این  کارت های مخصوص طر
ج کشور تأمین می شود و این  کارت ها از خار
خواهد  کارت  اصفهان  جدید  نسل  کارت ها، 
بود. عضو هیئت مدیره شرکت رایانه خدمات 
ادامه  سپه(  بانک  تی  آی  )شرکت  سپه  امید 
عدد  میلیون  نیم  و  یک  مالی،  تأمین  با  داد: 
که پیمانکار  کردیم  برای اصفهان تهیه  کارت 
تهیه آنها شرکت صا ایران بوده است. بخش 
سامانه  پروژه  در  سپه  بانک  خدمات  دیگر 
با  آنالین  شارژ  اصفهان،  اتوبوسرانی  جدید 
بانکی  پیشخوان  یا  پوز  دستگاه  از  استفاده 

است.
امیرشکاری تأکید کرد: شهروندان با استفاده 
شهر  نقاط  اقصی  در  پوز  دستگاه های  از 
کنند.  شارژ  را  خود  کارت  می توانند  اصفهان 
همچنین با استفاده از کارت های بانکی خود 

می توانند از طریق دستگاه پوز یا پیشخوان 
شارژ  است  سپه  بانک  به  متعلق  که  بانکی 
اصفهان کارت را با فرآیندی ساده انجام دهند 
باغ پرندگان و…  اتوبوس ها، مترو،  آن در  از  و 

استفاده کنند.
استفاده *اصفهاناولینشهرخاورمیانهدر
ازسیستمهایجدیدهوشمنداتوبوسرانی

است
دبیر ستاد شهر هوشمند شهرداری اصفهان 
نیز در ادامه این آیین با بیان اینکه امروز یکی 
شهری  مدیریت  و  اصفهان  شهر  آرزوهای  از 
و  اتوبوسرانی  یکپارچه  مدیریت  راستای  در 
پرداخت الکترونیکی به صورت آنالین در این 
حجم  کرد:  اظهار  است،  شده  محقق  پروژه 
و  افزاری  سخت  فعالیت های  از  ای  گسترده 
است  افتاده  اتفاق  پروژه  این  در  افزاری  نرم 
خوب  زیرساخت  موضوع  این  واسطه  به  که 
و  هوشمند  شهر  حوزه  در  اتکایی  قابل  و 

پرداخت الکترونیکی فراهم شده است. 
اصفهان  کرد:  تصریح  بهروزی  مهدی 
که  است  خاورمیانه  در  شهر  اولین  امروز 
الکترونیکی  پرداخت  سیستم  شده  موفق 
را با حساب و پروفایل شهروندی  شهرداری 
شهروندان  استفاده  برای  آنالین  صورت  به 

داشته باشد. 
شده  سعی  پروژه  این  در  کرد:  اضافه  وی 
بهترین خدمات به فراخوان گذاشته شود که 
طی این فراخوان به صورت مشارکتی شرکت 
پروژه  این  در  صاایران  الکترواپتیک  صنایع 
همکاری داشت و بانک سپه نیز همکار این 

پروژه در حوزه بانکی بود. 
دبیر ستاد شهر هوشمند شهرداری اصفهان 
نیست  پروژه  این  پایان  امروز  داد:  ادامه 
در  پروژه  این  از  بزرگی  بسیار  بخش  زیرا 
که  مانده  باقی  الکترونیکی  پرداخت  حوزه 
قدیم  یا  فعلی  کارت های  از  مهاجرت  هم  آن 
در  شهروندان  است،  جدید  کارت های  به 
کارت  میان  تفاوتی  هیچ  شهروندی  حوزه 
جدید و قدیم احساس نخواهند کرد و همه 
کارت هایی که در دست شهروندان است با 
قابلیت های جدید قابل استفاده خواهد بود 
از کارت های جدید  مگر اینکه فردی بخواهد 

استفاده کنند. 
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عریض  تولید  از  مبارکه  فوالد  شرکت  مدیرعامل 
در  افزود:  و  خبرداد  فوالدمبارکه  در  تختال  ترین 
اجرای  راستای  در  و   1400 سال  ابتدایی  روزهای 
تولید،  عنوان  با  که  رهبری  معظم  مقام  منویات 
شده،  نامگذاری  زدایی ها  مانع  و  پشتیبانی ها 
را  صنایع  برخی  راه  سد  موانع  از  یکی  توانستیم 
برداشته و به تولید اسلب با عرض 2000 میلیمتر و 
ضخامت 250میلیمتر دست پیدا کنیم.به گزارش 
حمیدرضا  مبارکه،  فوالد  عمومی شرکت  روابط 
از  رمضان  ماه  حلول  تبریک  ضمن  عظیمیان 
شرکت  این  توسط  تختال  ترین  عریض  تولید 
فوالدی خبر داد و اظهار کرد: همه ما در شرکت 
در  تا  شدیم  قسم  هم  یکدیگر  با  مبارکه  فوالد 
افزایش تولید، رکوردزنی ها و مهم تر از همه تولید 
خوبی  اخبار  و  برداشته  قدم  جدید  محصوالت 
برای مردم، صنعتگران و سهامداران خود داشته 

باشیم. 
شرکت  افزود:  ادامه  در  مطلب  این  بیان  با  وی 

شد  موفق   1399 سال  پایان  در  فوالدمبارکه 
ریخته   5 شماره  ماشین  طریق  از  بار  اولین  برای 
تولید  را  300میلیمتر  ضخامت  با  اسلب  گری 
و   1400 سال  ابتدایی  روزهای  در  نیز  امروز  کند؛ 
رهبری  معظم  مقام  منویات  اجرای  راستای  در 
زدایی ها  مانع  و  پشتیبانی ها  تولید،  عنوان  با  که 
سد  موانع  از  یکی  توانستیم  شده،  نامگذاری 
این  تولید  روند  به  و  برداشته  را  برخی صنایع  راه 
فوالد  شرکت  مدیرعامل  کنیم.  کمک  صنایع 
از  اسلب  تولید  با  اقدام  این  کرد:  تصریح  مبارکه 
عرض 2000 تا 2025 میلیمتر و ضخامت 250میلیمتر 
برای  اسلب  این  چراکه  است،  پذیرفته  صورت 
تولید  مبارکه  فوالد  شرکت  در  بار  نخستین 
سازی  کشتی   ، گاز و  نفت  صنایع  برای  که  شده 
صادراتی  محصول  یک  همچنین  داشته،  کاربرد 
برای  می تواند  محصول  این  واقع  در  است. 
ارز  خروج  از  و  باشد  داشته  ارزآوری  کشورمان 
از  نوع  این  تامین  به  مجبور  که  صنایع  این  برای 

اسلب از دیگر کشورها بودند، جلوگیری کند. به 
که  می دهد  نشان  اسلب  این  تولید  وی،  گفته 
کارشناسان  و  مهندسان  مدیران،  صنعتگران، 
شرکت فوالد مبارکه در تالشند که همواره سرآمد 
جهت  در  اینکه  هم  و  باشند  کشور  صنعت 
برای  و  بردارند  گام  صنعتگران  نیازهای  تامین 
سودآوری  نیز  فوالدی  شرکت  این  سهامداران 
بیشتری ایجاد کنند.عظیمیان ادامه داد: شرکت 
فوالد مبارکه در تالش است تا بتواند در جامعه 
شرکت  این  واقع  در  دهد؛  انجام  امید  پمپاژ 
کاربردی،  و  جدید  محصولهای  تولید  با  فوالدی 
این پیام را برای صنعت کشور ارسال می کند که 
فوالدمبارکه همواره به فکر صنعتگران بوده و در 
شکل  بهترین  به  را  آنها  نیازهای  تا  است  تالش 
داخل  در  شده  تمام  قیمت  کمترین  و  ممکن 
نیازی  دیگر  تا  رسانده  تامین  و  تولید  به  کشور 
به دیگر کشورها نداشته باشند و منابع ارزی به 

مصارف بهتری برسد.

ــی اجـــتـــمـــاعـــی  ــگـ ــنـ ــرهـ ــان فـ ــ ــ ــازم ــ ــ س
صنفی  انجمن  و  شــهــرداری  ورزشــی 
مسافرت  شــرکــت هــای  کــارفــرمــایــان 
هوایی، جهانگردی و زیارتی اصفهان 
همزمان با هفته فرهنگی اصفهان، 

تفاهم نامه همکاری امضا کردند.
این تفاهم نامه سه ساله در جهت 
استفاده  و  مشترک  همکاری های 
ــرای  ــ ب طــرفــیــن  ــای  ــل ه ــی ــس ــان ــت پ از 
تمام  در  توسعه ای  اهــداف  پیشبرد 
زمینه های گردشگری، شهری، ملی و 

بین المللی به امضا رسید.
همکاری مشترک در زمینه طراحی و 
اجرای پروژه های گردشگری مختلف 
گردشگری  ورزشی،  گردشگری  نظیر 
گردشگری  اصفهان شناسی،  خالق، 
فــرهــنــگــی، مـــردم شـــنـــاســـی حــســی، 
میراث ناملموس و سایر زمینه های 
ــی،  ــان ــت اس ســـطـــوح  در  گـــردشـــگـــری 
همکاری  و  بین المللی  و  کــشــوری 
گردهمایی ها،  بــرگــزاری  در  مشترک 
سمپوزیم ها،  علمی،  همایش های 
وبــیــنــارهــا و ســمــیــنــارهــای داخــلــی و 
مختلف  ــای  ــوزه  ه ح در  بین المللی 
مفاد  جمله  از  گــردشــگــری  صنعت 

این تفاهم نامه 12 بندی است.
رئیس  و  شــهــردار  فرهنگی  مــعــاون 
ورزشــی  اجتماعی  فرهنگی  سازمان 
نشست  در  اصــفــهــان  ــرداری  ــهــ شــ
را  شهرداری  تفاهم نامه  این  امضای 
نهادی اجتماعی و توان افزا دانست 
ویژه ای  توجه  گردشگری  به  باید  که 
در  تــوان افــزایــی  بسترهای  و  داشته 

حوزه گردشگری را فراهم کند.
امکان  اظهار داشــت:  محمد عیدی 
ــه تــوســعــه فــرهــنــگــی کشور  نــــدارد ب
بیندیشیم اما به توسعه گردشگری 

فکر نکنیم. 
وی با بیان اینکه در حوزه گردشگری 
چند مفروض وجود دارد، افزود: یکی 
از مفروضات این است که معتقدیم 
کالنشهر  به  مهاجرت  کاهش  بــرای 
از  را  خــود  دیــد  سطح  باید  اصفهان 
حقوقی  تعریف شدِه  جغرافیای  افق 
کالنشهر اصفهان گسترش دهیم و 
بر گردشگری مرکزپیرامون انگشت 
اگر  که  معنا  این  به  بگذاریم،  تأکید 
ــال گــردشــگــری شــهــرســتــان هــای  حـ

فرهنگی  پهناور  خطه  این  و  استان 
فرهنگ خیز  کانون های  شود،  خوب 
که هرکدام عرضه کننده تکثر در عین 
نظر  از  می توانند  هستند،  وحـــدت 

اقتصاد گردشگری تقویت شوند.
فرهنگ  و  گــردشــگــری  اقــتــصــاد  وی 
پـــاک و ســبــز دانــســت  را اقــتــصــادی 
گردشگری  تقویت  بــا  کـــرد:  بــیــان  و 
در جــای جــای اســتــان، انــگــیــزه هــای 
مهاجرت به مرکز استان کمتر شده 
حاشیه نشینی  مانند  پدیده هایی  و 
هم به مراتب کاهش پیدا می کند. از 
، در گردشگری پایدار حق  طرف دیگر
نفع  به  گردشگری  امکانات  از  داریم 
این  با  اما  ببریم،  امــروز بهره  جامعه 
شرط که نسل های پس از ما نیز در 
با ما اشتراک دارند و نباید  این حق 

همه چیز را فدا کنیم.
به  را  گردشگری  اگــر  عیدی  گفته  به 
ــورت پـــایـــدار گــســتــرش دهــیــم از  صــ
مــی رویــد  گــردشــگــری خــالق  آن،  دل 
گــردشــگــری خـــالق وقــتــی توسعه  و 

ــــت و  ــوی ــ ــا ه ــرهـ ــهـ ــــد کــــه شـ ــاب ــ مــــی ی
ریشه های خود را حفظ کنند. 

گردشگری  توسعه  کرد:  تصریح  وی 
ــوزه شــهــرســازی کمک  خـــالق بــه حــ
می کند تا شهر را بر پایه ریشه هایش 
کند  رشــد  گردشگری  اگــر  و  برویاند 

توسعه شهر بهتر اتفاق می افتد.
اجتماعی  فرهنگی  ســازمــان  رئیس 
تأکید  با  اصفهان  شهرداری  ورزشــی 
گفت:  فرهنگ  اقتصاد  اهمیت  بــر 
ــه تــوســعــه بــرســیــم امــا  مــی تــوانــیــم ب
نه  باشیم  داشته  فرهنگی  توسعه  
کبیر  معمار  توسعه.  فرهنگ   

ً
الــزامــا

بــه صـــورت مــکــرر تأکید  انــقــالب نیز 
داشـــتـــه انـــد کـــه مــبــنــای انـــقـــالب ما 
فرهنگی است و در اسناد باالدستی 

نیز چنین تأکیدی وجود دارد. 
ــی کــه  ــ ــان ــ عـــیـــدی تـــصـــریـــح کــــــرد: زم
گردشگران به اصفهان بیایند گویی 
متمرکز  اصفهان  شهر  در  را  جهانی 
شهر  تاریخی  هویت  چــون  کــرده ایــم 
اصفهان بر محمل فرآیند و فرهنگ 

فرهنگ  حاصل  است.  گفت وگویی 
و  سالجقه  زمان  در  که  گفت وگویی 
خالقیت  رشد  شده  ایجاد  صفویان 
البته به گمان  فرهنگی بوده است. 
من یک اصفهانی حتی اگر در این دو 
ج نمی شد،  عهد از شهر خودش خار
تــمــام  از  ــون  ــ ــود چـ ــ بـ ــــده  ــهــــان دی جــ
شهر  ایــن  در  جهان  دســتــاوردهــای 
استفاده می کرد و گردشگرانی که به 
مهمان خانه  در  می آمدند  اصفهان 

ایران احساس غربت نمی کردند.
اجتماعی  فرهنگی  ســازمــان  رئیس 
ورزشـــی شــهــرداری اصــفــهــان ادامــه 
داد: برای اینکه ما نیز بتوانیم روایت 
کنیم،  تاریخ ثبت  در  را  از شهر  خود 
گردشگری  توسعه  موانع  داریم  نیاز 
کنیم  رفــع  بــاز  ــوش  آغ بــا  را  اصفهان 
میزبان  گــفــت وگــوی  دهیم  ــازه  اجـ و 
در  و  طبیعی  فرآیندی  در  مهمان  و 
شکوفایی  مــوجــب  مــدنــی  محملی 
جهان شهری  و  شود  اصفهان  شهر 
که در خاطره ما وجود دارد را بازتولید 

ــن  ــدوارم ای ــ ــیـ ــ ــم. بـــنـــابـــرایـــن امـ ــی ــن ک
نیاز  دســت  نوعی  به  که  تفاهم نامه 
ما به سوی حــوزه ای مدنی است، با 
بخش،  دو  ظرفیت های  هم افزایی 
گردشگری  دربــاره  فاخری  سمفونی 
ایجاد و این تفاهم نامه سرآغاز راهی 
باشد که به شکوفایی فرهنگ شهر 

کمک کند.
ــرد: درخــواســت  ــ ک وی خــاطــرنــشــان 
مـــا از انــجــمــن صــنــفــی کــارفــرمــایــان 
این  هــوایــی  مسافرت  شــرکــت هــای 
اســـت کــه پــل ارتــبــاطــی اصــفــهــان با 
شهرداری  رصد  در  که  باشد  جهانی 
قرار نگرفته، البته منظور از اصفهان 
است  اصفهان  فرهنگی  جغرافیای 

که بستری بسیار گسترده است.
بسیاری  اولویت  گردشگری  توسعه 

از کشورهای جهان
رئـــیـــس هــیــئــت مــــدیــــره انــجــمــن 
ــایـــان شـــرکـــت هـــا و  ــارفـــرمـ صــنــفــی کـ
دفــاتــر خــدمــات مــســافــرت هــوایــی، 
جهانگردی و زیارتی استان اصفهان 

زیادی  اینکه مدت  بیان  با  ادامــه  در 
بود که تمایل داشتیم تفاهم نامه ای 
کنیم،  منعقد  اصفهان  شهرداری  با 
بار  نخستین  ــرای  بـ داشــــت:  اظــهــار 
است که تفاهم نامه ای در این سطح 
میان ما و شهرداری منعقد می شود. 
داد:  ادامـــه  رونــاســی  محسن  سید 
از  نتوانسته ایم  ــروز  ام تا  متأسفانه 
اصفهان  شــهــر  ظــرفــیــت هــای  تــمــام 
کنیم  استفاده  گردشگری  زمینه  در 
چــــون در ایــــن زمــیــنــه بـــه صـــورت 
ــره ای و پــراکــنــده عــمــل شــده  ــ ــزی جــ

است. 
تفاهم نامه  این  امضای  با  امیدوارم 
که  کرونا  بیماری  شــدن  ریشه کن  و 
صنعت  به  زیــادی  آسیب  متأسفانه 
بهبود  شاهد  است  زده  ما  صنف  و 
سر  پشت  از  پــس  و  باشیم  شــرایــط 
خسارات  این  شرایط،  این  گذاشتن 
ــران شـــود. اولـــویـــت بــســیــاری از  جــب
کشورهای جهان توسعه گردشگری 
است اما متأسفانه ما در کشورمان 
که  ایــن مــوضــوع غافل شــده ایــم  از 
ــدوارم شـــهـــرداری اصــفــهــان با  ــ ــی ــ ام
 417 کنار  در  دارد  کــه  ظرفیت هایی 
استان  در  مسافرتی  شرکت  و  دفتر 
گردشگری  توسعه  حوزه  در  بتوانند 

گام های موثری بردارند.
ســازمــان  گــردشــگــری  اداره  رئــیــس 
فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری 
تسهیل گری  نقش  به  اشــاره  با  نیز 
حــــوزه  در  اصـــفـــهـــان  ــرداری  ــ ــ ــه ــ ــ ش
گردشگری گفت: شهرداری اصفهان 
هــمــواره تــالش کـــرده بــا بخش های 
گردشگری  زمینه  در  کــه  گوناگونی 
برسد  تفاهماتی  بــه  دارنـــد  فعالیت 
شهروندان  و  شهر  بــه  آن  ســود  کــه 
کــشــور  بـــه  نــهــایــت  اصــفــهــانــی و در 

برسد. 
انعقاد  بــه  ــاره  اشـ بــا  مساح  علیرضا 
تـــفـــاهـــم نـــامـــه هـــای گـــردشـــگـــری با 
ــراز و یـــزد و رشـــت و  شــهــرهــای شــی
خالق،  گردشگری  زمینه  در  مشهد 
ابراز امیدواری کرد با عقد تفاهم نامه 
بخش  امکانات  از  بــتــوان  نیز  اخیر 
بــخــش  ــرداری و  ــ ــهـ ــ عـــمـــومـــی در شـ
گردشگری  توسعه  ــرای  ب خصوصی 

استفاده کرد.

تفاهم نامه گردشگری سرآغاز   شکوفایی 
فرهنگ شهر 

رضایتشغلی بر بررسیعواملموثر

داد: مدیرعاملفوالدمباركهخبر

تولید تختال با عرض 2 متر در راستای شعار سال و مانع زدایی  از تولید 
ایرانصورتگرفت: در براینخستینبار

یخته گری شركت فوالد مباركه بومی سازی صفحات مسی قالب ر

ــی ــ ــلـ ــ ــغـ ــ  رضـــــــــــــایـــــــــــــت شـ
نشان   )Job satisfaction(  
دهـــنـــده حـــــّدی اســــت که 
راضــی  ــود  خ شغل  از  ــراد  افـ
دوســـت  را  آن  و  هــســتــنــد 

می دارند. 
برخی افراد از کار خود لذت 
عنوان  بــه  را  آن  و  مــی بــرنــد 
مــحــور اصــلــی زنــدگــی خــود 
تلقی می نمایند و برخی از کار خود متنفرند و فقط به خاطر این که 
مجبورند، آن را انجام می دهند. مطالعه در زمینه علل و پیامدهای 
مهم نگرش کارکنان در خصوص رضایت شغلی یکی از جنبه های 

اصلی روان شناسی صنعتی - سازمانی می باشد. 
مطالعات زیادی به منظور شناخت و درک عوامل موثر بر رضایت 
است.  گرفته  صورت  سازمانی  متغیرهای  سایر  به  نسبت  شغلی 
ــی نــگــرش کــارکــنــان در ایــن خــصــوص، بــه عنوان  ــاب بــه عـــالوه ارزی
فعالیت عمومی و مشترک در سازمان هایی که مدیران به دنبال 
رفاه و بهزیستی جسمانی و روانی کارکنان خود می باشند، قلمداد 
گــروه  دو  شامل  شغلی  رضــایــت  در  مهم  عــوامــل  اســت.  گــردیــده 
مختلف  پژوهش های  از  زنجیره ای  توسط  که  می باشند  عوامل 
مشخص شده اند. یک گروه شامل عوامل سازمانی و گروه دیگر 
شامل عوامل شخصیتی می باشد. از عوامل سازمانی می توان به 
سیستم پاداش، کیفیت شخصی پایگاه و ارشدیت، عزت نفس 
باال، خوش بین بودن، رضایت از زندگی و عوامل ژنتیکی اشاره کرد. 
به  می توان  را  می گذارند  تأثیر  شغلی  رضایت مندی  بر  که  عواملی 
به  بیرونی  عوامل  نمود.  تقسیم  بیرونی  عوامل  و  درونــی  عوامل 
تقسیم  کار  در  شخصی  بین  مناسبات  و  کــاری  شرایط  خود  نوبه 
سطح  کــه  اســت  عواملی  از  یکی  یافته  بهبود  اقتصاد  مــی شــود. 
افزایش حقوق  به  کارفرمایان قادر  زیرا  ارتقا می بخشد،  را  رضایت 
 ، کار بازار  با تثبیت  این،  بر  کارمندانشان هستند. عالوه  و مزایای 
به  که  موقعیت هایی  بــرای  جدید  فرصت های  از  کــار  جویندگان 
بهترین وجه مهارت ها و منافع آنها را دربردارند، استفاده می کنند. 
به  همه  اما  می کنند،  تالش  کارکنان  رضایت  برای  سازمان ها  اکثر 
آن دست نیافتند. به همین دلیل برای متخصصان منابع انسانی 
را  کارکنان  رضایت  می تواند  که  عواملی  مــورد  در  که  اســت  مهم 
شرکت،  در  کلی  موفقیت  به  حصول  چگونگی  و  دهــد،  افزایش 
بیشتر بدانند. شکی نیست که کارکنان منبع شماره یک سازمان 
هستند. از نتایج دیگر رضایت مندی شغلی می توان رضایت مندی 

کلی از زندگی، سازگاری عاطفی و غیبت از کار را نام برد.
و  باشد  فشار  منبع  می تواند  شغلی  رضایت مندی  که  آنجایی  از   
پیوند  ایــن  جسمی می شود،  متعدد  بیماری های  موجب  فشار 

منطقی می نماید.

سالیــــــانه  خروج  از  ریخته گری  قالب  مسی  صفحات  بومی سازی 
3.5میلیون یورو ارز از کشــــــور جلوگیری کرد

رضا یزدخواستی، معاون خرید شرکت فوالد مبارکه از شکست 
مداوم  ریخته گری  قالب های  مسی  صفحات  ساخت  انحصار 

شرکت فوالد مبارکه خبر داد.
درخصوص  شرکت  عالی  مدیریت  نگاه  به  توجه  با  افزود:  وی 
این  بومی سازی  فعالیت های  استراتژیک،  اقالم  بومی سازی 
تبدیل  و  انجماد  فرایند  در  قطعه  مهم ترین  به عنوان  صفحات 
مذاب به تختال فوالدی در خطوط ریخته گری مداوم با موفقیت 
و  داخل  در  ساخت  تکنولوژی  ایجاد  بر  عالوه  و  شد  انجام 
میلیون   3.5 سالیانه  خروج  از  تولید،  خطوط  از  مؤثر  پشتیبانی 
واحدهای  برای  صفحات  این  خرید  بابت  کشور  از  ارز  یورو 
گردید. جلوگیری  سبا  فوالد  مجتمع  و  مبارکه  فوالد  ریخته گری 
معاون خرید شرکت فوالد مبارکه تصریح کرد: با توجه به نقش 
صفحات مسی قالب ریخته گری در میزان تولید و کیفیت تختال 
آن(، همیشه نگاه ویژه ای به این قطعه  )به ویژه عیوب سطحی 
آلمان   KME ازجمله  اروپایی  معتبر  منابع  از  تاکنون  و  شده 
فرایند  به  اشاره  با  ادامه  در  است.یزدخواستی  می شده  تأمین 
این  کرد:  تصریح  ریخته گری،  قالب  مسی  صفحات  بومی سازی 
دانشگاهی  جهاد  سازمان  مشارکت  با  بار  اولین  برای  فرایند 
در  و  گردید  آغاز  قالب ها  این  از  ِست   3 سفارش   با  و  تهران 
ادامه، با توجه به مصرف زیاد این صفحات در خطوط ریخته گری 
فرایند،  این  انجام  از  اطمینان  به منظور  پروژه،  حساسیت  و 
بومی سازی این قطعات با 3 شرکت دانش بنیان دیگر نیز شروع 
در  درگیر  تمامی واحدهای  از  قدردانی  ضمن  خرید  شد.معاون 
حمایت ها،  این  تداوم  با  کرد:  امیدواری  اظهار  ملی،  پروژه  این 
سایر  و  قطعه  این  تأمین  به  کشور  نیاز  قطع  شاهد  به زودی 

ج کشور باشیم. قطعات استراتژیک صنعت فوالدسازی از خار

پرتاژ      ر

شادیدادبین
مدرسدانشگاهدكتریروانشناسی


