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مدیر عامل شرکت گاز استان یزد با اشاره به بهره 
برداری 20 روستای استان از نعمت گاز همزمان با 
ایام اهلل دهه فجر، گفت: با افتتاح این طرح ها جمعیت 

بهره مند از نعمت گاز در استان یزد...
www.daneshpayam.ir2

عدالت فضایی انحصار امکانات شهری
 در اصفهان را شکست 

شهر، منبع توسعه و در عین حال بستر توسعه است. می توان از عصاره جان شهرها برای رشد آنها بهره برد یا در 
مسیری اشتباه با سرکوب استعدادهای شهری، جامعه را به میدانی برای آزمون و خطای نامتخصصان و مدیران 
ناکارآمد تبدیل کرد. در این شرایط دیگر نمی توان از برنامه های جامع، بلندمدت و استراتژی های توسعه حرفی به 
میان آورد بلکه مسیری که شهروندان در آن قرار گرفته اند، برخاسته از انبوهی از اندیشه های سرگردان، بدون الگو 

و ضمانت اجرایی است. 
در رویکردهای نوینی که برای توسعه در شهرها تعریف شده است، انسان ها و در تعریف شهری آن شهروندان، محور 

شهرها نه تنها با حضور بلکه در یک گام فراتر، با مشارکت و ...

ایجاد یک هزار فرصت 
شغلی در مجتمع

 سرب و  روی کوهبنان
3
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120 نیروی بومی به 
 فوالد کاوه 

جنوب کیش پیوستند

پیشرفت 87 درصدی 
ساخت محل دائمی برگزاری 

نمایشگاه های
4 بین المللی اصفهان 2

10 هزار غذای نذری بین 
شهروندان  

6زرندی توزیع شد

منطقه آزاد قشــــــم

هار استانی
چ

555 طرح ویژه دهه فجرامسال در یزدکلید خورد

5 در مسیر توسعه

با سرمایه گذاری 2 هزار میلیارد تومانی صورت می گیرد؛



فرماندار یزد خبر داد؛
اهتمـام بـه تکمیـل طرح  های 

نیمه  تمـام

فرماندار یزد با تاکید بر زمان بر بودن ساماندهی 
فعالیت اتباع بیگانه مجاز و غیرمجاز در این شهر، 
گلخانه ها،  در  اتباع  فعالیت  بر  نظارت  تشدید  از 
کوره های آجرپزی و همچنین ضایعات فروشی ها 

خبر داد.
سید محمد رستگاری در جریان بازدید خبرنگاران 
بر  یزد،  تولیدی صنعتی شهرستان  واحد  چند  از 
تعمیم و حمایت از واحدهای موفق بویژه آنهایی 
که موجب ارتقای بهره وری در جامعه و اشتغالزایی 
می  شوند، تاکید کرد. وی اضافه کرد: باید عالوه 
برای  موفق،  واحدهای  به  و کمک  شناسایی  بر 
رفع موانع تولید و توسعه واحدهای دچار مشکل 
تسهیالت  دادن  سوق  از  کنیم.وی  تالش  نیز 
اشتغال روستایی به تکمیل و به سرانجام رساندن 
این  طریق  از  اخیر  سال  های  در  که  طرح  هایی 
تسهیالت آغاز شده نیز خبر داد و همچنین اعالم 
کرد: خوشبختانه سهمیه شهرستان از اعتبارات بند 
الف تبصره 18 مطلوب است که امیدواریم جذب 
مناسب از این بخش نیز داشته باشیم.فرماندار در 
بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر این که حوزه 
اجتماعی یکی از بخش های مورد توجه فرمانداری 
یزد است، گفت: در همین راستا برگزاری جلسات 
رو در رو با مردم شهرستان را در قالب نشست  های 
با  چهارشنبه  ها  که  مختلف  محالت  در  هفتگی 
حضور مدیران برای رفع مشکالت مردم برگزار 
وی  می  کنیم.  دنبال  مرتب  طور  به  می  شود، 
همچنین از تعامل مستمر با NGO و سازمان  های 
مردم نهاد فعال در حوزه اجتماعی برای کمک به 

دولت در رفع مشکالت اجتماعی خبر داد.
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روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران

افتتاح ۹۴ طرح برق رسانی در یزد
مدیر عامل شرکت توزیع برق استان یزد گفت: به مناسبت 
چهل و یکمین فجر انقالب اسالمی، ۹۴ طرح برق رسانی و 
تامین روشنایی استان یزد با اعتباری بالغ بر ۳۴۶ میلیارد ریال 

مورد بهره برداری خواهد رسید.
آرش نواب به مناسبت چهل و یکمین بهار انقالب اسالمی 

در جمع خبرنگاران در این باره گفت: این طرح ها در  سه 
محور توسعه و ایجاد شبکه، بهینه سازی و تامین روشنایی 
در دو بخش شهری و رستایی اجرا می شود و با بهره برداری 
از آنها شاهد ارتقای پایداری شبکه، برق رسانی و توسعه 
بود.وی  خواهیم  استان  مشترکان  به  رسانی  خدمات 

خاطرنشان کرد: با افتتاح طرح های دهه فجر امسال در 
مجموع افزون بر ۲۶ کیلومتر شبکه فشار متوسط، ۳۵ 
کیلومتر شبکه فشار ضعیف، ۲۳ دستگاه ترانسفورماتور و 
۴۳۴ دستگاه چراغ الک پشتی به تاسیسات شبکه های 

توزیع برق اضافه خواهد شد. 2
بازدیـد خبرنـگاران از برخی 

مهریز عمرانـی  طرح هـای 

و  چهـل  آسـتانه  در  یـزد  اسـتان  خبرنـگاران 
از  انقـالب اسـالمی  پیـروزی  یکمیـن سـالروز 
برخـی طرح هـای عمرانـی شهرسـتان مهریـز 

کردنـد. بازدیـد 
سـاختمان جدیـد شـهرداری مهریـز اولین طرح 
بازدیـدی خبرنـگاران بـود کـه طـی آن علیرضا 
ابویـی، رئیس شـورای اسـالمی شـهر مهریز در 
مـورد آن اظهـار کـرد: ایـن سـاختمان در زمینی 
بـه مسـاحت ۲۷۰۰ مترمربـع و زیربنـای ۲۴۰۰ 
مترمربع در سـه طبقه از سـال 1۳8۵ آغاز شـده 
ولی از 1.۵ سـال پیش قـرارداد تکمیل آن منعقد 
شـده و امیدواریـم تـا پایـان سـال جـاری مـورد 
بهـره بـرداری قـرار گیـرد.وی میـزان سـرمایه 
گـذاری بـرای ایـن طـرح را ۳.۵ میلیـارد تومان 
اعـالم کـرد کـه بـه احتسـاب پیوسـت  های آن 
بالـغ بـر ۶ میلیـارد تومـان از محـل اعتبـارات 
شـهرداری هزینـه دربرخواهـد داشـت. در ادامـه 
ایـن بازدیـد کـه رضـا زارع زاده، فرمانـدار مهریز 
نیز حضور داشـت، خبرنگاران از طـرح بازآفرینی 
شـهری و بـاغ جهانی پهلـوان پور مهریـز بازدید 
کردند.بـه گفتـه فرمانـدار، بـرآورد هزینـه طـرح 
بازآفرینـی شـهری میـزان ۹ میلیارد تومـان بوده 
کـه بالـغ بر یـک میلیـارد و ۴۰۰ میلیـون تومان 
آن صـرف بـاغ جهانـی پهلوان پور شـده اسـت. 
مهرپادیـن، بـاغ ارم، شـهرک سـلمان، بـاغ بهار 
و سـرو از دیگـر طرح  هـای بازآفرینـی شـهری 
اشـاره  آنهـا  بـه  زاده  زارع  کـه  بودنـد  مهریـز 
کـرد. فرمانـدار 8 بهشـت را از دیگـر طرح هـای 
بازآفرینی شـهری خواند که در آن هشـت باغ از 
محـالت مختلف به وسـیله راه هـای ارتباطی به 

هـم وصـل می شـوند.

نمایشگاه  ساخت  حال  در  پروژه 
دائمی  به محل  که  اصفهان  بین المللی 
این  نمایشگاهی  رویدادهای  برپایی 
به پیشرفت  تبدیل خواهد شد،  شهر 

فیزیکی 87 درصد رسیده است. 
این پروژه که اکنون یکی از فعال ترین 
شمار  به  اصفهان  کالنشهر  پروژه های 
به روزترین  و  دقیق ترین  با  می رود، 
سطح  در  نمایشگاهی  استانداردهای 
طراحی  برای  و  می شود  ساخته  جهان 
هانوفر،  نمایشگاه های  از  آن،  اجرای  و 
پاریس و فرانکفورت الگوبرداری شده 
نمایشگاه های  مدیرعامل شرکت  است. 
به  اشاره  با  اصفهان  استان  بین المللی 
اقتصادی  بزرگ  پروژه  این  ویژگی های 
می گوید: محل فعلی برپایی نمایشگاه های 
و  شده  فرسوده  و  قدیمی  اصفهان 
را  شهر  این  مردم  روزافزون  نیازهای 
پاسخ نمی دهد؛ بنابراین از مدت ها قبل 
یک  ساخت  برای  الزم  برنامه ریزی های 
با استانداردهای  پروژه بزرگ و همراه 
به روز صنعت نمایشگاهی انجام گرفته 
قرار  تکمیل  آستانه  در  اکنون  و  بود 

دارد. 
روند  اینکه  بیان  با  یارمحمدیان  علی 
اخیر  سال  دو  طی  طرح  این  ساخت 
گرفت،  خود  به  زیادی  بسیار  سرعت 
پروژه ای  از  پروژه،  این  می افزاید: 
درصد   15 فقط  که  شده  متوقف 
پیشرفت فیزیکی داشت، به یک 
با  زنده  پروژه 

درصد   87 فیزیکی  پیشرفت 
به  اشاره  با  یارمحمدیان  شد.  تبدیل 
ویژگی های پروژه نمایشگاه بین المللی 
پروژه  این  می کند:  تصریح  اصفهان 
عمرانی است  معدود طرح های  از  یکی 
نفررو  تاسیساتی  تونل های  آن  در  که 
اضافه  برای  آینده  در  و  شده  اجرا 
در  جدید  تکنولوژی  هرگونه  کردن 
به  نیاز  مکانیک،  و  برق  آی.تی،  بخش 
همین  به  و  نیست  حفاری  و  تخریب 
شکل می توان از این کانال ها برای به 
تکنولوژی  از  بهره گیری  یا  کردن  روز 
روز تاسیسات استفاده کرد. مدیرعامل 
شرکت نمایشگاه های بین المللی استان 
اصفهان ادامه می دهد: مهم ترین بخش 
امیرکبیر  سالن  پروژه،  نخست  فاز 
فضای  هزارمترمربع   15 که  است 
مسقف نمایشگاهی دارد و قادر خواهد 
را  نمایشگاه  سه  همزمان  طور  به  بود 

برگزار کند.
نمایشگاه  پروژه  در  اینکه  بیان  با  وی 
بزرگ اصفهان پیاده روها و سواره روهای 
شده  گرفته  نظر  در  مناسبی  بسیار 
جنوبی  پارکینگ های  می گوید:  است، 
پروژه  غربی  و قسمت  امیرکبیر  سالن 
در  خودرو   600 و  یکهزار  گنجایش  با 
جای  هزار  دو  تا  که  شده  گرفته  نظر 
پارک قابل افزایش است. یارمحمدیان 
تاکید می کند: فضای جدید نمایشگاهی 
قطب  به  نزدیک  آینده  در  اصفهان 
و  مرکزی  منطقه  نمایشگاه های  برپایی 

جنوب کشور تبدیل خواهد شد.

پیشرفت 87 درصدی ساخت محل دائمی برگزاری 
نمایشگاه های بین المللی اصفهان

اسـتاندار یـزد بـا بیـان این کـه کتابخانـه مرکزی 
ایـن اسـتان 15 اسـفند امسـال افتتـاح می شـود، 
گفـت: 555 طـرح ویـژه دهـه فجر امسـال در یزد 

افتتـاح می شـوند.
محمدعلـی طالبـی بـا بیـان این کـه طرح هـای اشـتغال زایی 
دهـه فجر امسـال 1۲8۰ فرصت شـغلی ایجاد می کنـد، افزود: 
آغـاز بـه کار ۴۳ طـرح بـا ۷۶۰ میلیـارد اعتبـار ریالـی و 1۹۰ 
میلیـون یـورو اعتبـار ارزی، از دیگـر اقدامـات در دسـتور کار 

اسـتان ویـژه دهـه فجر امسـال اسـت.
اسـتاندار یـزد در ادامـه سـفر رئیس جمهـور به اسـتان را یکی 
از مهمتریـن رویدادهـای امسـال دانسـت و گفـت: تصویـب 
۴1 طـرح بـا اعتبـاری بالـغ بـر ۹۴۴ میلیـارد تومـان از جملـه 
دسـتاوردهای سـفر رئیس جمهور به اسـتان یزد اسـت. طالبی 
تصریـح کرد: طبـق برنامه ریزی هـای انجام شـده ۲8۵ میلیارد 
ریـال اعتبـار تصویب شـده در سـفر رئیـس جمهور، امسـال و 
۶8۶ میلیـارد ریـال بقیـه در سـال ۹۹ تخصیص داده می شـود.

ایـن مسـئول در بخـش دیگـری از سـخنان خـود بـا بیـان 

این کـه در ادامـه سـفر رئیس جمهـور دو طرح صندوق توسـعه 
ملـی بـا اعتبـاری بالغ بـر ۹۰ میلیـارد تومان نیز تصویب شـده 
اسـت، بیـان کـرد: در ایـن سـفر جمعـًا 1۰۷۹ میلیـارد تومـان 
بـرای طرح هـای مصـوب شـده اعتبـار در نظـر گرفتـه شـده 
اسـت. وی در مـورد بحـث تأمیـن آب اسـتان یـزد تصریـح 
کـرد: مطالعـات انتقـال آب از دریـای عمان بـا تخصیص ۲۵۰ 
میلیـون مترمکعـب رو بـه پایـان اسـت و در حـال حاضـر این 

فرآینـد در مرحلـه فراخـوان جـذب سـرمایه گذار اسـت.
طالبـی بـا بیـان این که سـال آینده رونـق طرح های بـزرگ در 
اسـتان یـزد اسـت، اظهـار کـرد: راه آهـن یـزد- اقلیـد و گندله 
سـازی بافـق، از جمله طـرح های در دسـتور کار اسـتان برای 

توسـعه بیش از پیش اسـت. 
ایـن مسـئول بـا بیـان این کـه برخـی از طرح هـای در دسـتور 
کار اسـتان بعـد از یـوم اهلل دهـه فجر افتتاح و بـه بهره برداری 
مـی رسـند، گفـت: کتابخانـه مرکـزی یزد بـه عنـوان یکی از 
بزرگتریـن طـرح هـای فرهنگی کشـور 1۵ اسـفند امسـال در 

ایـن اسـتان افتتاح می شـود.

مدیـر عامـل شـرکت گاز اسـتان یـزد با اشـاره بـه بهره بـرداری 
۲۰ روسـتای اسـتان از نعمـت گاز همزمـان با ایـام اهلل دهه فجر، 
گفـت: بـا افتتـاح ایـن طرح هـا جمعیت بهره منـد از نعمـت گاز در 

اسـتان یزد بـه ۹8 درصد می  رسـد.
علـی اکبـر میـدان شـاهی در جمـع خبرنـگاران از کلنـگ زنی و 
بهـره بـرداری از 1۴ طـرح گازرسـانی در اسـتان به مناسـبت ایام 
اهلل دهـه فجـر، گفـت: همزمـان بـا ایـام اهلل دهـه فجـر ۷ طـرح 
گازرسـانی بـه اسـتان یزد کلنـگ زنی می شـود کـه از مهمترین 
آنهـا مـی توان به آغاز عملیـات اجرایی فاز ۲ گازرسـانی به بخش 
خرانـق اردکان بـا اعتبـاری بالغ بـر 1۴۹ میلیارد ریال، گازرسـانی 
بـه صنایـع واجدالشـرایط اسـتان بـا اعتبـار ۲۵۵ میلیـارد ریـال و 
نیز گازرسـانی به باقیمانده روسـتاهای دهسـتان جلگـه و فاز اول 
دهسـتان بنسـتان در شهرسـتان بهاباد با اعتبار 18۰ میلیارد ریال 
اشـاره کـرد.وی همچنین از افتتاح ۷ طرح   گازرسـانی به روسـتاها 
و صنایـع اسـتان در ایـن ایـام خبـر داد و گفـت: به مناسـبت دهه 

فجـر طرح  هـای گازرسـانی به ۲۰ روسـتای شهرسـتان بهاباد و 
مهریـز بـا اعتبـار ۳۳۲ میلیارد ریـال، 18۶ واحد صنعتی اسـتان 
و فـاز دوم فـوالد آلیـاژی به اعتبـار ۲۴۶ میلیارد ریال و سـی ان 

جـی بهابـاد بـا اعتبـار ۵ میلیارد ریـال افتتاح خواهد شـد.
گازرسـانی  طرح هـای  افتتـاح  بـا  شـاهی،  میـدان  گفتـه  بـه 
روسـتایی جدید اسـتان تعداد روسـتاهای برخـوردار از نعمت گاز 
بـه ۵۲8 روسـتا افزایـش خواهـد یافت و جمعیت تحت پوشـش 
گاز اسـتان بـه ۹۲ درصـد ارتقـا خواهـد یافـت. وی با بیـان این 
کـه گازرسـانی در اسـتان یـزد با توجه بـه تراکـم 1۵.۲1 نفر در 
هر کیلومتر بسـیار دشـوار اسـت، از برخورداری تمام شـهرهای 

اسـتان یـزد از نعمت گاز خبـر داد.
میـدان شـاهی همچنین از تاسـیس آموزشـگاه فنـی و حرفه ای 
گاز در اسـتان بـا اعتبـاری بالـغ بر ۵ میلیـارد تومان در راسـتای 
تربیـت نیـروی ماهـر در این بخـش و بهره بـرداری از این مرکز 

همزمـان بـا دهه فجـر در حضور مسـئوالن اسـتانی خبر داد.

افزایش روستاهای برخوردار از نعمت گاز در یزد
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با سرمایه گذاری ۲ هزار میلیارد تومانی  سه شرکت بزرگ در حوزه معدن  و صنایع معدنی 
،بزرگترین  مجتمع فراوری شمش  سرب و روی ایران در شهرستان کوهبنان احداث 
می شود تا پس از گذشت ۷ قرن از دوران پر شکوه صنعت فلز کاری کوهبنان، با بهره 
برداری از ذخایر سرب و روی این منطقه توسط شرکت توسعه معادن زرین صبا ،رونق 
اقتصادی به این منطقه محروم بازگردد  و باعث اشتغال بسیاری از جوانان بیکار کوهبنان 

و شهرهای همجوار شود. 
  1۳ بهمن  عزیزاله عصاری مدیرعامل هلدینگ توسعه معادن و فلزات،ابراهیم جمیلی 
مدیرعامل شرکت زرین معدن آسیا ، محمد کالنتری مدیرعامل شرکت صبانور، علیخانی 
صبا  زرین  معادن  توسعه  شرکت  مدیرعامل  جهانگیری  صبانور،  ارشد شرکت  مشاور 
کوهبنان  به همراه تعدادی دیگر از مدیران  این هلدینگ معدنی پس از جلسه ای که 
با حضور استاندار کرمان، نماینده مردم کوهبنان و زرند در مجلس شورای اسالمی  و 
تعدادی از مدیران دستگاه های ذیربط  در محل سالن شهید مرتضوی استانداری کرمان 
داشتند  ضمن حمایت استاندار و مدیران  دستگاه های ذیربط از این سرمایه گذاری، بر 
روی ایجاد زیرساخت های مورد نیاز برای احداث این مجتمع   به توافق رسیدند و پس از 
آن  مدیران این سه شرکت  طی یک نشست خبری  از نحوه اجرای این سرمایه گذاری 

،میزان اشتغال و رونق اقتصادی که برای منطقه دارد  سخن گفتند. 
 آغاز تحول  در صنعت سرب و روی کشور از کرمان 

 در این نشست خبری  ابتدا مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات با 
بیان اینکه  زیرساخت معیوبی برای آینده صنعت کشور داریم و نیاز به سرمایه گذاری 
در این حوزه در راستای رونق تولید وجود دارد گفت : یکی از مشکالت زیرساخت های 
معیوب، کمبود اسکله برای واردات و صادرات کشور است و در این زمینه دولت باید 
توسعه الزم را در نظر بگیرد و ما برای این کار حمل و نقل ترکیبی ایجاد کردیم. عزیز 
اله عصاری  افزود:  18۰ هکتار زمین برای احداث اسکله ای مکانیزه برای سنگ آهن 

و کانی های کشور دریافت کردیم که با موفقیت انجام شد و کشتی ها را از ۷۰ هزار تن 
به 1۵۰ هزار تن ارتقا دادیم تا در رقابت جهانی و صرفه جویی هزینه حمل و نقل بتوانیم 
موفق باشیم.وی با بیان اینکه   کاش اقتصاد ما یک شهید قاسم سلیمانی داشت که اگر 
این را داشتیم اقتصاد ما همچون نیروهای مسلح از اقتدار ویژه ای برخوردار می شد افزود: 
شرکت توسعه معادن و فلزات به جز مسئولیت های اجتماعی خود اقدامات بزرگ بسیاری 
از جمله کنسرسیوم اکتشاف را برای نخستین بار در کشور ایجاد کرد که می تواند حلقه 
مفقوده اکتشاف در معادن را جبران کند.عزیزاله عصاری ، با بیان اینکه در زمینه اکتشاف 
کشور کم کار کردیم گفت: با اکتشافات موجود در افق 1۴۰۴ برای تولید ۵۵ میلیون تن 
فوالد، ۴۰ میلیون تن سنگ آهن کم داریم لذا باید در اکتشاف فعال تر شویم و دولت به 
علت شرایط تحریم بودجه مناسبی برای سرمایه گذاری در این بخش ندارد لذا تشکیل 
این کنسرسیوم برای کشور مفید بود.مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و 
فلزات  ادامه داد: ارتباط بین صنعت و دانشگاه را ارتقا دادیم و در گل گهر، گهر زمین 
و چادر ملو با وجود شرکت های دانش بنیان مهندسی معکوس انجام دادیم و شرکتی 
را احداث کردیم که روی ایده ها کار کند که انبوه سازی و تولید انجام دهیم و درصدد 
هستیم  کنسرسیوم حفاری را برای توسعه حفاری در کشور به وجود بیاوریم. عصاری ، 
با بیان اینکه تولید مجتمع سرب و روی در کرمان با نگاهی گسترده دنبال می شود که 
آغاز تحول سرب و روی کشور از کرمان خواهد بود زیرا ایران ۹ درصد ذخیره دنیا را دارد 
ادامه داد: پهنه یکهزار و ۲۵۰ کیلومتری در منطقه کوهبنان و راور به شرکت صبا نور 
داده شد که امیدبخش بوده و کنسرسیوم اکتشاف ۶۵ هزار کیلومتر مربع از این پهنه را در 
اختیار گرفته و در طبس محدوده های سرب و روی شناسایی کردیم. مدیرعامل شرکت 
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات با اشاره به اینکه با وجود  ۶8 کانی معدنی در کشور 
، کار اکتشافی انجام نشده  و در این راستا  نیاز به تکنولوژی پیشرفته و جلوگیری از خام 
فروشی داریم تصریح کرد: باید صنایع پایین دستی در حوزه شمش و روی ایجاد شود و 
در نشستی با حضور مدیران استان کرمان امیدواری خوبی برای سرمایه گذاری در کرمان 
به ما داده شد.وی با بیان اینکه  با احداث مجتمع سرب و روی در شهرستان کوهبنان  
۲ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در استان کرمان صورت می گیرد  و  ما مشکلی در 
سرمایه گذاری نداریم گفت : شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات با ارزش ۲۶ 
هزار میلیارد تومان از شرکت های برتر بورس محسوب می شود و مهمترین سهام دار گل 
گهر سیرجان محسوب می شود که در صنعت سنگ آهن و مسئولیت های اجتماعی برای 
استان کرمان و شهرستان سیرجان بسیار مفید بوده و در شرکت چادرملو، ارفع ، سرمد 
ابرکوه ، فوالد خراسان، پامیدکو و صبا نور سرمایه گذاری کردیم و یکی از پایه های موفق 

در سرب و روی و سنگ آهن کشور است.
  اشتغال هزار نفر در قطب سوم تولید سرب و روی کشور 

مدیرعامل گروه صنعتی و معدنی زرین نیز با اشاره به اینکه  براساس پیش بینی اولیه 
برای یکهزار نفر در مجتمع فراوری و تولید شمش سرب و روی شهرستان کوهبنان 

اشتغالزایی می شود و تمامی کارکنان را به شرط وجود تخصص از نیروهای بومی استخدام 
می کنیم افزود: شرکت زرین صبا  تربیت نیروهای بومی را در دستور کار خود قرار داده و 
در حوزه سرب و روی صنعت را بومی کردیم و افراد بومی را صنعتی می کنیم و پرداخت 
کمک هزینه تحصیلی و بورسیه در رشته های مورد نیاز هم دنبال می شود.ابراهیم جمیلی 
افزود: قطب سوم سرب و روی کشور را در استان کرمان و شهرستان کوهبنان بنا می نهیم 
و در کنار آن صنایع پایین دستی به منطقه وارد می شوند و رسانه ها به عنوان یار دوازدهم 
با اطالع رسانی مطلوب می توانند چهره منطقه محروم کوهبنان را تغییر دهند.وی با بیان 
اینکه  براساس نظر استاندار کرمان و فرماندار کوهبنان احداث این مجتمع برای ایجاد 
ارزش افزوده به مواد معدنی و جلوگیری از خام فروشی ایجاد خواهد شد افزود: کارخانه 
۳۰۰ هزار تنی کنستانتره سرب و روی در سه فاز در استان کرمان احداث می شود که پس 
از فاز نخست نتایج اکتشافات بیشتری به دست می آید و فاز های بعدی را ادامه می دهیم ، 
همچنین اگر  خاک استحصال شده  عناصر دیگری داشته باشد روی آن سرمایه گذاری 
و به تولیدات ما اضافه می شود .ابراهیم جمیلی تصریح کرد: محصوالت  گروه صنعتی و 
معدنی زرین به 1۷ کشور دنیا صادرات دارد و 1۴ کشور کیفیت محصوالت ما را آزمایش 
نمی کنند و آن  را می پذیرند که برای صادرات محصوالت نیاز به کمک استاندار و 

مسئوالن اجرایی استان و فرماندار وجود دارد.
وی  ادامه داد : ما بومی سازی را در استان کرمان دنبال می کنیم که موجب رونق 
اقتصادی مطلوب در منطقه استان کرمان می شود و ورود سرب و روی به منطقه عالوه بر 
اشتغالزایی، به ارز آوری نیز کمک می کند. مدیرعامل گروه صنعتی و معدنی زرین با اشاره 
به مشکل تامین سه میلیون تن مواد اولیه برای مجتمع فراوری و تولید شمش سرب و 
روی شهرستان کوهبنان افزود: خوشبختانه تامین این مواد اولیه جزو مصوبات امروز با 
حضور استاندار کرمان و رییس سازمان صمت استان کرمان بود.وی با اشاره به اینکه  در 
بخش معدن فعالیت های اکتشافی خوبی را انجام خواهیم داد  گفت:  تیم اکتشافی خوبی 
با همکاری شرکت های صبا زرین و توسعه معادن با سابقه انجام کارهای بزرگ در حوزه 
سرب و روی پشت این پهنه قرار می گیرد که با کار کارشناسی امیدواریم به ذخایر خوبی 
برسیم و در استان کرمان می مانیم که به صنعت استان کمک کنیم.جمیلی تصریح کرد:  
افرادی که آمادگی دارند پس از استخراج ماده معدنی سرب و روی را از آنان خریداری 
می کنیم و افرادی که به تخصص نیاز دارند به آنان مشاوره می دهیم و آمادگی همکاری 
و شراکت داریم و آمده ایم تا به معادن سرب و روی استان کرمان کمک کنیم و امیدواریم 

تعامل خوبی انجام شود.
وی در ادامه  با اعالم آمادگی این شرکت  برای  همکاری با دانشجوهای فعال در حوزه 
صنعت و معدن افزود:  در این راستا انعقاد تفاهم نامه ای با دانشگاه شهید باهنر کرمان 
در برنامه است و همچنین اعالم آمادگی می کنیم برای همکاری با دانشجویان نخبه که 

نیاز به ابزار الزم برای کار تحقیقاتی دارند.
  ایجاد تحول در اقتصاد و اشتغال کوهبنان 

هلدینگ  مدیرعامل  کالنتری،  خبری  نشست  این  ادامه  در 
صبانور نیز گفت: در منطقه راور 
آنومالی حاوی  کوهبنان 1۲  و 
سرب و روی یافته ایم  و جواز   
تاسیس کارخانه را هم دریافت 
آینده  اتفاق  این  و  ایم  کرده 
متحول  را  منطقه   در  اشتغال 
علیخانی  احد   . کرد  خواهد 
صنعتی  شرکت  ارشد  مشاور 
و معدنی  صبانور هم  با بیان 
اینکه  باید در واگذاری معادن  

دقت شود   و وقتی معدن واگذار می شود باید به شکل حرفه ای استخراج  شود گفت 
:   متاسفانه در گذشته شاهد تخریب معادن بوده ایم که قسمت های پر عیار را برداشت 
و معدن را به صورت متروکه  به حال خود رها کرده اند.  وی با اشاره به اینکه در جهت 
تعهد به منطقه کوهبنان، حساب بانکی شرکت را به یکی از بانک های کوهبنان آورده 
ایم افزود: تعهد ما به کارگیری نیروی بومی است  و اگر نیروی بومی تخصص الزم را 
نداشته باشند ما به نیروهای بومی آموزش خواهیم داد و آنها را متخصص و حرفه ای 
خواهیم کرد.  وی ادامه داد: منطقه کوهبنان   از هزاره های قبل از میالد منشا اکتشاف، 
استخراج و فرآوری سرب و روی بوده و شواهد تاریخی بسیار زیادی درباره این صنعت 
در منطقه مذکور وجود دارد. به عنوان نمونه حدود ۷۰۰ سال پیش یکی از تجار معروف 
ونیزی به نام مارکوپولو در سفرنامه ای که به شهرستان کوهبنان داشته اشاره کرده که 
در این شهرستان فلزکاری و خصوصا فلزکاری روی اهمیت بسزایی داشته است و فلز 
توتیا که همان اکسید روی می باشد از این منطقه به سمت اروپا و چین صادر می شده 
است. مشاور عالی مدیرعامل شرکت صنعتی و معدنی صبانور تصریح کرد: شرکت صبانور 
پهنه اکتشافی را به وسعت 1۳۰۰ کیلومترمربع در ناحیه کوهبنان-بهاباد ثبت کرد و با 
استفاده از کارشناسان و دانش روز، اقدام به اکتشافات سراسری در منطقه نمود. پیمایش 
زمینی حدود ۲ هزار کیلومترمربع از این محدوده توسط کارشناسان زمین شناسی، یکی از 
اقداماتی بود که صورت گرفت و خروجی این پهنه که در سال های 1۳۹۶ تا 1۳۹8 مورد 
پیمایش قرار گرفت، شناسایی 1۲ آنومالی بود که در قالب ۵ محدوده اکتشافی به نام 
شرکت ثبت گردید. احد علیخانی افزود:  هم اینک شرکتی را با همکاری گروه معدنی و 
صنعتی زرین تاسیس نمودیم و در نظر داریم این شرکت که تحت عنوان شرکت توسعه 
معادن زرین صبا به ثبت رسیده به صورت تخصصی در حوزه سرب و روی در استان 
کرمان و شهرستان کوهبنان فعال نماییم و بزرگترین مجتمع فرآوری و تولید شمش 
سرب و روی کشور را در این شهرستان احداث کنیم. نتیجه و خروجی این مجتمع، فعال 

شدن تمامی معادن متروکه و کوچک و در حال کار در این منطقه خواهد بود.

ایجاد یک هزار فرصت شغلی در مجتمع  سرب و  روی کوهبنان

عزیز ا... عصاری مدیرعامل  هلدینگ  توسعه معادن و فلزات

ابراهیم جمیلی مدیرعامل گروه صنعتی و معدنی زرین
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روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران

اجرای  2 پروژه شاخص آب رسانی در شرق و مرکز هرمزگان
مدیرعامل آبفاي هرمزگان گفت:  1۷ پروژه  آب و فاضالب 
با اعتباري بالغ  بر ۴ هزار و ۵۳۹ میلیارد ریال در دهه فجر 

امسال، به بهره برداری می رسد.
امین قصمي گفت: امسال پروژه های شاخصی را در دست 
اجرا داریم که اثربخش ترین آن ها؛ طرح ملی آبرسانی از 

سد جگین به بشاگرد)شرق( و افتتاح فاز دوم آب شیرین 
کن بندرعباس )مرکز( است.وي افزود: با بهره برداری 
از فاز اول این طرح ملی، آب به شهرستان سردشت می 
رسد و ۶ روستای مسیر نیز از این خط انتقال به عنوان 
منبع اصلی تامین آب از آب شرب با کیفیت بهره مند می 

شوند.وي اضافه کرد: همچنین با بهره برداری از فاز دو 
آب شیرین کن، ظرفیت آن به ۴۰ هزار مترمکعب در 
شبانه روز ارتقاء می یابد و تا پایان خرداد ۹۹ نیز این پروژه 
با ظرفیت نهایی یکصد هزار مترمکعب در شبانه روز وارد 

مدار بهره برداری می شود. 4

 باشگاه ورزشی دریابیگی ویژه بانوان ،یکی از باشگاه های فعال و مجهز شهر کرمان 
می باشد که با بهره گیری از دستگاه های مدرن و مجهز ورزشی و مربیان مجرب، 
فضای مناسبی را برای ورزش کردن بانوان کرمانی فراهم آورده است. این باشگاه 
ورزشی که در خیابان هزار و یک شب شهر کرمان دایر است ،روزانه به مدت 1۵ 
ساعت پذیرای بانوان  ورزشکار می باشد .مدیریت این  مجموعه ورزشی بر عهده 
ایمان دریابیگی یکی از قهرمانان ملی کشور می باشد که به دلیل عالقه خاصش 
بانوان در شهر کرمان سرمایه  ویژه  توسعه محیط های ورزشی  ،برای  به ورزش 

گذاری کرده است.   
ایمان دریابیگی متولد سال 1۳۶۴ می باشد و مدت ۲۷ سال است که سابقه حضور 
مربیگری تخصصی  لیسانس  دارای  دارد. وی که  را  ورزشی  میادین مختلف  در 
ورزشی و فوق لیسانس تربیت بدنی از دانشگاه تهران می باشد، مربی بدنسازی 
آکادمی ملی المپیک می باشد  و در سوابق ورزشی اش  1۶ عنوان قهرمانی ایران،8 
عنوان بین المللی من جمله قهرمان غرب آسیا،قهرمان مسابقات یوروکاپ،قهرمان 
جام جهانی کاراته در سال ۲۰۰8 ،کاپیتان تیم کیوکوشین کاراته ایران ، بازیکن تیم 
ملی سبک های آزاد ایران طی سال های 1۳8۵ تا 1۳۹۲،مربی اختصاصی هنرهای 
رزمی و مربی بدنسازی تیم جوانان کاراته آزاد ایران دیده می شود. وی در گفتگو 
باشگاه ورزشی دریابیگی ویژه  از نحوه فعالیت و ویژگی های  با جام جم کرمان 

بانوان می گوید:
* باشگاه دریابیگی چگونه شکل گرفت و چه ویژگی هایی دارد؟

باشگاه ورزشی دریابیگی  حدود ۷ سال است که تشکیل شده و در طی این مدت 
فراز و نشیب های زیادی داشته است. این باشگاه فعالیت خود را در سال 1۳۹1 
در خیابان شهید بهشتی ،کوچه شماره ۴ آغاز کرد  و با گذشت زمان و به واسطه 
استقبال و حمایت های ورزشکاران  از سال گذشته مکان جدیدباشگاه را در خیابان 
هزار و یک شب شهر کرمان در مساحت ۳۰۰ متر مربع با استفاده از بهترین امکانات  
و تجهیزات ورزشی راه اندازی کردیم و اکنون به جرات می توان گفت تخصصی 

ویژه  ورزشی  باشگاه  ترین 
بانوان در جنوب شرق کشور می باشد.  باشگاه 

بدنسازی دریابیگی  با بهره بردن از امکاناتی همچون سونای مجهز،انواع 
دستگاه های ماساژ ، فارادیک،تنس،دستگاه های مانیتورینگ ماساژ؛ خدماتی را به 
عنوان تجهیزات فانکشنال در اختیار ورزشکاران قرار می دهد.ما سعی کرده ایم فقط  
به عنوان باشگاهی که دستگاه های مدرن ورزشی دارد نباشیم،بلکه در برنامه هایی 
که ارایه می شود تمرینات کراس فیت،hit و بادی پام،لحاظ شده است. بخشی از 
محیط این باشگاه به  چمن مصنوعی مجهز شده است  تا محیط مناسبی برای  
تمرینات فانکشنال،ترامبولین،تبل روب و انواع کتل بل و باربل  باشد و هدفون های 
اختصاصی رایگان نیز در اختیار ورزشکاران قرار می دهیم.  همچنین در طی ساعاتی 
که باشگاه فعال است  مربی به صورت مستمر در خدمت ورزشکاران است و حتی 

در روزهای جمعه باشگاه برای استفاده بانوان  باز می باشد.
* برنامه های تمرینی که در این باشگاه به ورزشکاران ارایه می شود  بر چه اساسی 

است؟ 
بانوان ورزشکار تدوین  برای  باشگاه  این   برنامه های تمرینی  که در  باید گفت 
ملی  آکادمی  توسط  که  است  ورزشی  علمی  متدهای  آخرین  اساس  بر  می شود 
المپیک ایران  و آکادمی بین المللی المپیک  به مربیان تحت نظارتش ابالغ می کند 
.تمامی دستگاه هایی که در باشگاه دریابیگی  استفاده می شود دارای استاندارد و از 
برند های معتبر خارجی بوده و به گونه ای انتخاب شده اند که ویژه بانوان باشند.  
همچنین برای توسعه فعالیت هایمان در استان کرمان در حال راه اندازی شعبه بسیار 

بزرگی را در شهر سیرجان در مساحت ۷۰۰ متر مربع می باشیم . 
* به عنوان یک جوان ورزشکارکه عناوین مختلف قهرمانی را کسب نموده است 

آیا از سرمایه گذاری در ورزش رضایت دارید؟ 
بنده  به خاطر داشتن پدر و مادری بزرگوار که همواره حامی  من بوده اند و  سرمایه 
گذاری و اشتغال در ورزش خداوند را شاکر می باشم، زیرا بابت مربیگری و باشگاه 

داری در ورزش خوشبخت ترینم. 
* شما چه خدمات ورزشی دیگری را خارج از باشگاه ارایه می کنید؟

برای مجموعه ورزشی دریابیگی تعریف شده است تجهیز  اهدافی که  از   یکی 
ارتباطاتی که در خارج از کشور دارم بهترین  باشگاه های دیگر است. به واسطه 
دستگاه های بدنسازی با مناسب ترین قیمت و برترین تجهیزات باشگاهی  ازجمله  
کفپوش ها،گرانول ها،تاتامی ها،اسنپ ،تبل روب ها ،توپ و دمبل ها را با مناسبترین 
قیمت و باالترین کیفیت در اختیار باشگاه داران قرار می دهیم. تجهیز خانه سالمت 
زاهدان،باشگاه راشد اصفهان و هم اکنون تامین دستگاه های خارجی  مجموعه 

بزرگ ورزشی المپیاکوس تهران  از جمله فعالیت های ما می باشد. 
- یکی از مزیت های باشگاه ورزشی دریابیگی بهره بردن از مربیان مجرب می باشد. 
یکی از این مربیان  فریبا  کوپاز می باشد که با  1۳ سال  سابقه کار بدنسازی مدت 
یک و نیم سال است  که در باشگاه بدنسازی دریابیگی  به عنوان مربی  مشغول 
به فعالیت می باشد.وی در گفتگو با جام جم از روند مربیگری در این باشگاه ویژه 

بانوان می گوید. 
* بیشتر بانوان با چه هدفی  برای ورزش به این باشگاه مراجعه می کنند؟

که  خانم هایی  اکثر 
این باشگاه مراجعه می کنند دیدگاه  به 

تناسب اندام دارند.اما من همواره به آنها می گویم نکته ای 
که مهم است  و کیفیت زندگی  شما را تغییر می دهد عملکرد سیستم  بدن است.

به همین دلیل همه توان ما با تمام وجودمان این است که کمک کنیم تا آدم های  
سالم تر و قوی تری باشند ؛ طبیعتا در در ادامه حتما تناسب اندام و عضله سازی 
بهتری اتفاق می افتد و برای رسیدن به این هدف  سعی کرده ایم  با ارتباط نزدیکی 
که با آکادمی ملی المپیک به واسطه آقای دریابیگی داریم برنامه های تمرینی را 
در نظر بگیریم تا بانوانی که در این باشگاه ورزش می کنند به هدفشان برسند. از 
جمله تمرینات مدرنی که برای اولین بار درسطح شهرستانهای کشور در باشگاه 
دریابیگی کار می شود تمرینات کاتسو است  که متناسب با استانداردهای کاتسو 
می باشد  و همچنین تمرینات فانکشنال و فیتنس به صورت تخصصی در اختیار 

اعضای باشگاه قرار می گیرد. 
* رویه پذیرش بانوانی که به باشگاه مراجعه می کنند چگونه است؟

زمانی که فردی در این باشگاه ثبت نام می کند با تمام وجود  از او  استقبال می شود 
و پس از انجام مصاحبه با وی درباره اهداف و توانایی هایی که دارد، یک گزارش از 
وضعیت جسمانی قد،وزن و سایر توانایی هایش تهیه شده و این گزارش در اختیار 
آقای دریابیگی به عنوان مدرس آکادمی ملی المپیک قرار می گیرد و با کمک ایشان  
یک برنامه منظم برای آن فرد تدوین و به صورت روزانه عملکردش در باشگاه ثبت  
و کمک می شود تا به هدفش برسد.طبیعتا رسیدن  به یک هدف منوط به همکاری 

و حضور منظم ورزشکاران در باشگاه است. 
* این نظم و صبوری چه میزان در رسیدن یک ورزشکار به اهدافش تاثیر دارد؟ 

یکی از مشکالت ما این است که بعضی از ورزشکاران دوست دارند هر چه سریعتر  
به هدف و اندام مورد نظرشان برسند و به همین دلیل از ما تقاضاهایی دارند  که 
من در پاسخ به آنها می گویم شما برای اینکه بخواهید  طی چند روز به اندام مورد 
نظرتان برسید باید به جای باشگاه به یک جراح پالستیک مراجعه کنید؛ منتهی 
پس از صحبت های ما آنها توجیه می شوند  و به دلیل اینکه گزارشی از عملکردشان 

به صورت روزانه یا 
این  و  بوده  پیشرفتشان  شاهد  افراد  این  خود  می شود  ارایه  هفتگی 

مهمترین عاملی است که انگیزه می گیرند تا ادامه دهند.
* اکثر بانوانی  که در این باشگاه ثبت نام و مراجعه می کنند از چه قشری هستند؟

 در باشگاه دریابیگی از همه اقشار بانوان جامعه حضور دارند. از قهرمانان ملی سابق 
کشور و اساتید دانشگاه گرفته تا خانم های جوان و نوجوانی که عضو تیم های ملی 

والیبال و کاراته  هستند و یا خانم هایی که افزایش وزن دارند و برای اینکه به 
سمت عمل جراحی و استفاده از داروهای الغری نروند  در این باشگاه به ورزش 

می پردازند. 
* آیا استفاده از داروها و مکمل های غیر مجاز در باشگاه شما توصیه می شود؟ 

بسیاری از باشگاه ها برای کسب درآمد بیشتر به سمت  تجویز داروهای غیر مجاز 
به ورزشکاران  بدنسازی اقدام می کنند که این کار به هیچ وجه از طرف باشگاه 
ما توصیه نمی شود؛اما مکمل های مجاز ورزشی که دارای  استانداردهای ملی و 
بین المللی هستند  در صورت نیاز به ورزشکار پیشنهاد می شود تا تحت نظر مربی 

باشگاه استفاده کند. 
* چه دالیلی باعث شده بانوان کرمانی به ثبت نام در این باشگاه بدنسازی ویژه 

بانوان گرایش پیدا کنند؟ 
یکی از مزیت های باشگاه دریابیگی زمان فعالیت باشگاه است که از ساعت ۷:۳۰ 
صبح تا ۲۲:۳۰ شب به صورت یکسره بازمی باشد. همچنین به واسطه وظایفی 
که از طرف مدیریت باشگاه به ما محول شده است موظف هستیم به تک تک 
ورزشکارانمان چه در زمانی که در داخل باشگاه در حال ورزش بوده و چه در زمانی  
که بیرون باشگاه هستند از طریق پیامک و تماس تلفنی رسیدگی کرده  و پیگیر 
وضعیت آنها باشیم.از سوی دیگر هزینه ثبت نام در باشگاه بدنسازی دریابیگی 

نسبت به تجهیزات مدرنی که دارد  بسیار مناسب است.

مدیر باشـگاه ورزشـی دریابیگی کرمان:

 ما تخصصی ترین باشگاه ورزشی
 در جنوب شرق کشور هستیم

مدیرعامــل شــرکت مــس بــا تأکیــد بــر پربــازده بــودن صنعــت مــس و ســودآوری خــوب ایــن صنعــت 
در میــان صنایــع دیگــر گفــت: در ســال ۲۰1۷، ۹8 درصــد بنگاه هــای معدنــی مــس ســوده بوده انــد 

و در ســال ۲۰18، ۹۹ درصــد شــرکت های تولیدکننــده مــس ســودآور بودنــد.
ــد مــس  ــار داشــت: کــف ســود بنگاه هــای تولی ــب اظه ــن مطل ــان ای ــا بی اردشــیر ســعد محمــدی ب
ــش از ۳۰۰۰ دالر  ــودی بی ــاال س ــد ب ــم تولی ــا حج ــای ب ــی بنگاه  ه ــت و برخ ــا 11۵۰دالر اس در دنی
داشــته اند. وی بــا اشــاره بــه عوامــل بنیــادی و تأثیرگــذار بــر آینــده صنعــت مــس و افزایــش تقاضــای 
ــزان  ــت: می ــا ۲۰۵۰ گف ــرژی ت ــش ان ــت در بخ ــش نف ــدن نق ــگ ش ــل کمرن ــس به دلی ــی م جهان
ــرد و  ــد ک ــدا خواه ــش پی ــال ۲۰۵۰ کاه ــا س ــد ت ــه 1۳ درص ــی ب ــد کنون ــت از ۳۹ درص ــرف نف مص
ــده  ــا ۳۰ آین ــد ت ــه ۴۹ درص ــی ب ــد کنون ــیته از 1۹ درص ــرژی الکتریس ــرف ان ــزان مص ــل می در مقاب
افزایــش پیــدا خواهــد کــرد. وی افــزود: رشــد مصــرف انــرژی  الکتریســیته متضمــن افزایــش مصــرف 
ــن  ــوده و ای ــرم ب ــی 8 کیلوگ ــای کنون ــس در خودروه ــرف م ــزان مص ــه می ــت به طوری ک ــس اس م
ــد.  ــد ش ــس مصــرف خواه ــرم م ــش از 8۹ کیلوگ ــای الکتریکــی بی ــه در خودروه ــی اســت ک در حال
ــن  ــا در تدوی ــه اروپ ــه اتحادی ــل اســت ک ــن عوام ــن ای ــا در نظــر گرفت ــرد: ب ــه ک ســعدمحمدی اضاف
ــن  ــتین و برتری ــف نخس ــس را در ردی ــده، م ــه آین ــک ده ــرای ی ــرمایه گذاری ب ــتراتژی های س اس

ــت. ــرار داده اس ــرمایه گذاری ق ــر س عنص
ــاری  ــای اکتشــافی شــرکت مــس در ســال ج ــه رشــد فعالیت ه ــاره ب ــا اش ــه ب ســعدمحمدی در ادام
گفــت: از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون بیــش از ۶۰ هــزار متــر عملیــات اکتشــافی انجــام دادیــم کــه 
نســبت بــه ۴۰ هــزار متــر فعالیــت اکتشــافی ســال گذشــته رشــد چشــمگیری داشــته اســت. مدیرعامــل 
ــر مــس شــرکت افزایــش چشــمگیری داشــته  ــر خــوب کــه ذخای ــا اعــالم ایــن خب شــرکت مــس ب
ــه ۳۴ میلیــون تــن افزایــش یافتــه  ــر مــس شــرکت از ۲۲ میلیــون تــن ب ــزان ذخای اســت گفــت: می

اســت  و ایــران جایــگاه هشــتم را در بیــن کشــورهای دارنــده ذخایــر مــس دارد.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران عنوان کرد؛

رشد 2 برابری فعالیت های اکتشافی شرکت مس

همزمــان بــا ایــام فاطمیــه و بــه همــت خادمیــاران شهرســتان زرنــد، 1۰ هــزار غــذای نــذری بیــن شــهروندان 
زرنــدی توزیــع شــد. 

مدیــر کانــون مرکــزی خادمیــاران رضــوی شهرســتان زرنــد بــا اشــاره بــه برپایــی ایســتگاه صلواتــی و توزیــع 
غــذای نــذری بیــن شــهروندان عنــوان کــرد: همزمــان بــا دهــه دوم فاطمیــه و شــهادت ســردار ســپهبد شــهید 
ــذری توســط  ــاران ایــن شهرســتان 1۰ هــزار غــذای ن ــه همــت ۷۵ نفــر از خادمی حــاج قاســم ســلیمانی و ب

خادمیــاران پخــت و بیــن شــهروندان توزیــع شــد.
حجــت االســالم ســلطانی بــا بیــان اینکــه هزینــه ایــن نــذری از ســوی خادمیــاران رضــوی تامیــن شــده اســت 
افــزود: ایــن خادمیــاران از ۲ بهمــن اقــدام بــه آماده ســازی و پخــت غــذا کردنــد. گفتنــی اســت، شهرســتان 
ــار رضــوی در ایــن  ــد در ۷۵ کیلومتــری مرکــز اســتان کرمــان واقــع شــده اســت و بیــش از 8۰۰ خادمی زرن

ــد. ــام رضــا)ع( خدمت رســانی می کنن ــام ام ــه ن ــه مــردم و ب شــهر ب

۱۰ هزار غذای نذری بین شهروندان  
زرندی توزیع شد

مدیـرکل نوسـازی مـدارس یـزد: 
افتتاح و آغـاز عملیات ۱5 طرح 

خیـری در دهه فجر امسـال

مدیـرکل نوسـازی، توسـعه و تجهیـز مـدارس 
یـزد با بیـان این که امسـال ۳1 طـرح خیری در 
دسـتور کار ایـن اداره کل اسـت، گفت: همزمان 
بـا یـوم اهلل دهـه فجـر امسـال ۹ طـرح خیـری 
افتتـاح و عملیـات اجرایـی ۶ طـرح جدیـد آغـاز 
کـه  خبـری  نشسـت  در  ذاکـر  می شـود.جواد 
همزمـان بـا یـوم اهلل دهـه فجـر برگزار شـد، با 
اشـاره بـه اهمیـت آمـوزش بـرای توسـعه همه 
جانبـه کشـور، اظهـار کـرد: مدرسـه نمـاد پـر 
افتخـاری از ویژگی هـای انقالب اسـالمی ایران 
خاسـتگاه های  از  یکـی  را  مدرسـه  اسـت.وی 
انقـالب اسـالمی و مهمتریـن نشـانه مشـارکت 
مردمـی در ایـن نظـام دانسـت و افـزود: توجـه 
مراکـز  دیگـر  و  مـدارس  بـه  پیـش  از  بیـش 
آموزشـی، در حقیقـت حراسـت از دسـتاوردهای 

انقـالب در حـوزه فرهنگـی و انسـانی اسـت.
حـال  در  این کـه  بیـان  بـا  ادامـه  در  ذاکـر 
حاضـر دو هـزار خیـر در ایـن اسـتان فعالیـت 
می کننـد، گفـت: از ایـن تعـداد خیرین مدرسـه 
سـازی در یـزد ۳۰۰ خیـر بانـو در امـر مدرسـه 
سـازی مشـارکت دارنـد. ذاکـر تصریح کـرد: در 
طرح هـای جـاری امسـال ۳1 هـزار مترمکعـب 
فضای آموزشـی بـا ۴۰ میلیارد تومان در دسـت 
سـاخت اسـت . وی خاطرنشـان کـرد: در حـال 
حاضـر اسـتان یـزد دارای بیـش از ۶8۷ هـزار 
مشـترک اسـت کـه 8۰.۳ درصـد یعنـی ۵۵۳ 
 1۳.۴ خانگـی،  بخـش  در  آن  مشـترک  هـزار 
درصـد تجـاری، 1.۷ درصد صنعتـی، 1.۴ درصد 
کشـاورزی، 8 درصـد روسـتایی و ۲.۳ درصـد 

عمومـی هسـتند.

بهره برداری از 4 پروژه پایانه صفه 
در آینده ای نزدیک

مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری 
پایانه  در  مهم  پروژه  چهار  بزودی  گفت:  اصفهان 

مسافربری صفه افتتاح و بهره برداری می شود. 
عباس محبوبی اظهار کرد: یکی از پروژه های در حال 
اجرای پایانه صفه، عملیات اصالح هندسی ورودی 
میلیون  آن ۳۰۰  اجرای  برای  است که  پایانه  این 
تومان اعتبار هزینه شده است و در حال حاضر ۹۵ 
برداری می  بهره  بزودی  و  داشته  پیشرفت  درصد 

شود.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه تعدادی از رانندگان 
اتوبوس های برون شهری در ورودی پایانه صفه اقدام 
به سوار یا پیاده کردن مسافران کرده که خطرات زیادی 
را متوجه مسافران می کرد، اصالح هندسی ورودی 
پایانه صفه در دستور کار سازمان قرار گرفت. وی گفت: 
بزودی اتوماسیون بار در پایانه صفه به منظور نظارت بر 
حمل بار اتوبوس ها جهت جلوگیری از حمل بارگیری 
از  و هدف  برداری می رسد  بهره  به  ُپرخطر  بارهای 
راه اندازی آن تجمیع بارها و همچنین نظارت دقیق 
اتوبوس هاست  توسط  در حال جابه جایی  بارهای  بر 
رفاه حال  به منظور  تا تخلفی نشود.محبوبی گفت: 
رانندگان اتوبوس و جلوگیری از اتالف وقت مسافران، 
احداث پمپ گازوئیل در پایانه صفه در دستور کار قرار 
گرفت که احداث آن ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته 
است. وی تصریح کرد: انبار مرکزی سازمان پایانه های 
آماده  صفه  پایانه  در  اصفهان  شهرداری  مسافربری 
بهره برداری است. محبوبی با بیان اینکه در پایانه های 
پنج گانه شهر اصفهان روزانه حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار 
مسافر جابه جا می شوند، گفت: در پایانه مسافربری کاوه 
حدود ۴۵۰ دستگاه اتوبوس، پایانه صفه حدود 1۵۰، 
پایانه زاینده رود ۵۰ و پایانه جی حدود ۳۰ دستگاه 

اتوبوس روزانه مسافران را جابه جا می کنند.
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 ،» هاشـمی  فخرالدیـن  »سـید  دکتـر 
و  توسـعه  نوسـازی،  کل  اداره  سرپرسـت 
تجهیـز مـدارس هرمـزگان در حاشـیه ایـن 
اهلل  رسـول  محمـد  مدرسـه  گفـت:  آییـن 
)ص(  بـا زیربنـای هـزار 626 متـر مربـع و 
اعتبـار 6 میلیـاردو 800میلیـون تومـن  و  
مجتمع آموزشی اوتیسم  با  21 کالس و با 
زیربنـای هـزار و 150 متـر مربع و اعتباری 
بالـغ بر سـه میلیـارد و 300 میلیون تومان  

احـداث شـده اسـت.
کل  اداره  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
نوسـازی مـدارس هرمزگان،  سرپرسـت 
تجهیـز  و  توسـعه  نوسـازی،  کل  اداره 
مـدارس هرمـزگان عنوان کرد: مدرسـه  
مشـارکت  بـا  اهلل)ص(   رسـول  محمـد 
کمیسـاریای سازمان ملل ساخته 
شـــده  و مــدرسه 

اوتیسـم اولیـن مرکز تخصصی اوتیسـم در 
جنـوب کشـور می باشـد کـه گنجایـش 100 

نفـر دانـش آمـوز را دارد .
وی خاطرنشـان کـرد: بـه مناسـبت انقـالب 
شـکوهمند اسـالمی ۴1 فضای آموزشی در 
قالب 168کالس درس با زیربنای 15 هزار 
اعتبـار ۴7میلیـارد  بـا  و  و 600مترمربـع  
و  ملی،اسـتانی  اعتبـارات  محـل  از  تومـان 
اسـتان  مشـارکت خیریـن مدرسه سـاز در 

هرمـزگان بـه بهره بـرداری می رسـد.

مدرسه محمد رسول 
اهلل)ص( و مجتمع 
آموزشی  اوتیسم در 

بندرعباس افتتاح شد
ــتان  ــاال، دهس ــتان ب ــتاهای دهس ــه روس ــانی ب گازرس
پاییــن، باینــوج و دشــتویه شهرســتان حاجــی آّبــاد 
ــواد  ــزگان، ف ــتاندار هرم ــی اس ــر همت ــور دکت ــا حض ب
و  جمعــه  امــام  گاز،  شــرکت  مدیرعامــل  حمــزوی 
فرمانــدار حاجــی آبــاد و دیگــر مســووالن بــه بهــره 

بــرداری رســید. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت گاز هرمــزگان، 
دهــه  تبریــک  ضمــن  هرمــزگان  اســتاندار  همتــی 
مبــارک فجــر ابــراز خرســندی نمــود: رونــد پــروژه 
هــای گازرســانی بــه روســتاهای اســتان مطلــوب و 

قابــل ســتایش اســت .
ــی  ــتاها یک ــه روس ــانی ب ــزود: گازرس ــی اف ــر همت دکت
ــور  ــت در مح ــدی و موفقی ــل کلی ــن عوام ــم تری از مه
ــا  ــی شــک ب ــه ب ــی رود ک ــه شــمار م توســعه اســتان ب
ــن راه  تــالش مجموعــه ســاعی شــرکت گاز اســتان، ای

ــد. ــد ش ــوار خواه هم
در ادامــه مدیرعامــل شــرکت گاز هرمــزگان بیــان 
کــرد: بــرای تحقــق ایــن مهــم 39 کیلومتــر خطــوط 
TBS ــار ــل فش ــتگاه تقلی ــک ایس ــبکه، ی ــه و ش تغذی

و یــک ایســتگاه CGS و 500 انشــعاب نصــب و اجــرا 
ــت. ــده اس ش

فــواد حمــزوی اظهــار کــرد: بــا اجــرای ایــن پــروژه 650 
خانــوار تحــت پوشــش گاز طبیعــی قــرار گرفتند.

حمــزوی همچنیــن یــادآور شــد: گازرســانی بــه 10 
بــاال، تــزرج،  روســتای )باغــات، کشــکوییه، برغنــی 
طــارم، گنــج، معدنوییــه، هاشــم آبــاد، نجــات آبــاد 
و محمــد آبــاد شهرســتان حاجــی آبــاد در گذشــته 
انجــام شــده بــود کــه هــم اکنــون بــا افتتــاح عملیــات 
ــاال، دهســتان  ــه ۴ روســتای )دهســتان ب گازرســانی ب
ــه 1۴ روســتا افزایــش  ــوج و دشــتویه( ب ــن، باین پایی

ــت. ــه اس یافت
وی تاکیــد کــرد: توســعه روســتایی و خدمــات رســانی، 
از اهــداف اصلــی برنامــه هــای توســعه ای بــه شــمار 
مــی رود کــه افزایــش عدالــت اجتماعــی، ارتقــای 
کیفیــت زندگــی، آســایش و رفــاه اجتماعــی، ایجــاد 

اشــتغال، تولیــد ثــروت، ارزش افــزوده و جلوگیــری از 
ــال دارد. ــه دنب ــتاییان را ب ــرت روس مهاج

گازرسانی به 4 روستای  
حاجی آباد به بهره برداری رسید

در دومین روز از دهه فجر؛

سی و پنجمین جلسه شورای برنامه ریزی با حضور حمید رضا مومنی رئیس هیات مدیره 
و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و معاونان، مشاوران و مدیران این سازمان در سالن 

مرکز بین المللی رشد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان منطقه آزاد قشم، در ابتدای این جلسه کلیپ تهیه شده 
از سوی اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل این سازمان در رابطه با ورود حضرت 

امام خمینی )ره( به وطن و آغاز دهه مبارک فجر پخش شد.
مدیر ژئوپارک جهانی قشم گزارش کاملی از حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
و معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری این سازمان در نمایشگاه فیتور اسپانیا که از اول تا 
ششم بهمن در شهر مادرید پایتخت این کشور برگزار شد را ارائه کرد و اعالم کرد در 
این سفر با نظر مثبت پروفسور نیکالس زوروس رئیس شبکه ژئوپارک های جهانی، قشم به 

عنوان مرکز توسعه ژئوپارک های خاورمیانه و مرکز آسیا معرفی شد.
علیرضا امری کاظمی گفت: امضای تفاهم نامه ای برای حضور بیش از 30 ژئوپارک جهانی 
در قشم و امضای دو قرارداد بسیار مهم با دو ژئوپارک  جهانی از کشور پرتغال و اسپانیا از 

دیگر دستاوردهای مهم این سفر بود.
وی از انتقال تجربیات، مباحث ویژه برای انتقال توریست و تبادل اطالعات مربوط به زمین 

شناختی را از دیگر امتیازات شرکت در نمایشگاه فیتور اسپانیا اعالم کرد.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم هم با تقدیر از اقدام 
حسن قشاوی سفیر کشورمان در اسپانیا برای برپایی آئین »شب قشم« در محل سفارت 
کشورمان با حضور اقتصاددانان و سرمایه گذاران ایرانی ساکن این کشور، از سخنرانی مهم 
حمید رضا مومنی در این نشست به عنوان یکی دیگر از دستاوردهای مهم این سفر یاد کرد. 
مرتضی شیخ زاده ادامه داد: دیدار مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با مشهورترین 
سرمایه گذار اسپانیایی در حوزه نفت و انرژی که در شهر سوهای کشورعمان اقدامات 
گسترده ای انجام داده است را به عنوان دیگر برنامه این سفر نام برد. همچنین بخشی از 

سخنرانی حمیدرضا مومنی در آئین »شب قشم« در قالب کلیپ پخش شد.
مدیر کشاورزی و شیالت سازمان منطقه آزاد قشم هم به عنوان سخنران دیگر این جلسه 
گزارشی از برگزاری سومین دوره نمایشگاه بین المللی شیالت در قشم را که از 1 تا 4 
بهمن برگزار شد ارائه کرد.حامد عبدالهی گفت: حضور شش شرکت از کشورهای فرانسه، 
دانمارک، چین، مالزی، کره جنوبی و ترکیه در کنار 26 شرکت مهم شیالتی کشورمان در 
این نمایشگاه نشان از اهمیت نقش شیالتی قشم نزد شرکت های صاحب نام شیالت ایران و 
جهان دارد.وی با تاکید بر اهمیت قوی تر برگزار شدن چهارمین دوره نمایشگاه بین المللی 
شیالت در قشم، افزود: باید از هم اینک سیاست های هدفمندی را با کشورهای صاحب 
نام این صنعت در نقاط مختلف جهان برنامه ریزی کنیم تا عالقمندان با برنامه منسجم و 

تعیین کننده در نمایشگاه سال آینده شیالت قشم شرکت نمایند.مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد قشم هم با استقبال از این پیشنهاد، اظهار داشت: بدون وقفه برنامه ریزی دقیقی را 
برای شناسایی کشورهای هدف و شرکت های معتبر انجام دهید و با معرفی ظرفیت های 
قشم در صنایع شیالتی، تالش کنید چهارمین نمایشگاه شیالتی قشم با حضور گسترده تر 

کشورهای جهان برگزار شود.
امید عبدی مدیر حسابرسی داخلی و امور مجامع سازمان منطقه آزاد قشم هم گزارش 

جامعی از وضعیت حسابرسی های انجام شده در شش ماهه نخست امسال را ارائه کرد.
مدیر طرح و برنامه سازمان منطقه آزاد قشم هم به عنوان آخرین سخنران این جلسه 
با مقدمه ای در زمینه امکان سنجی توسعه ایران از سه منظر حوزه فرهنگی و اجتماعی، 

سیاست، مدیریت و حکومت و در نهایت حوزه داشته ها و فرصت ها سخنرانی کرد.
ناصر ذاکری، سختکوشی، نظم پذیری، روحیه همکاری، امید به آینده، )توجه به سرمایه 

گذاری(، علم باوری و توجه به اهداف اجتماعی را مهمترین ارکان جامعه برشمرد.
وی در بخش مربوط به حوزه سیاست، مدیریت و حکومت اعالم کرد: دولت توسعه گرا 

می تواند جامعه ای که مستعد توسعه نیست را در مدار توسعه قرار دهد.
به گفته  مدیر طرح و برنامه سازمان منطقه آزاد قشم، توسعه گرا بودن دولت در الیه 
معرفتی و سیاست گذاری آرمانی از موارد قابل مطالعه است.با توجه به طوالنی شدن 
جلسه و اهمیت مباحث اعالم شده از سوی مدیر طرح و برنامه که مورد توجه حمیدرضا 
مومنی رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و شرکت کنندگان 
در این نشست قرار گرفته بود، حمیدرضا مومنی به هشت تن از مدیران این سازمان 
ماموریت داد براساس بند نخست سخنان ناصر ذاکری تحلیل جامع و قوی خود را از نحوه 
اداره سازمان منطقه آزاد قشم بدون هیچ نگرانی تهیه و در جلسه سی و ششم شورای 

برنامه ریزی ارائه نمایند.
با توجه به طوالنی شدن جلسه همچنین سومین حوزه تحلیلی مدیر طرح و برنامه سازمان 

منطقه آزاد قشم با عنوان حوزه »داشته ها و فرصت ها« نیز به جلسه بعدی موکول شد.
* منطقه آزاد قشم در مسیر توسعه 

سیاست گذاری های مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم موجب شده در شرایطی که 
آمریکا با تمام توان سعی در محدود کردن فعالیت های اقتصادی در جای جای ایران دارد، 

قشم با سرعت در مسیر توسعه حرکت کند.
حضور فعاالن اقتصادی از کشورهایی همچون چین، فرانسه، ایتالیا و صربستان و تعدادی از 
دیگر کشورها برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف صنعتی موید این حقیقت است.هم 
اکنون 245 هزار میلیارد ریال از سوی سرمایه گذاران داخلی و 3 میلیارد یورو هم از سوی 
سرمایه گذاران خارجي در بخش های مختلف صنعتی از جمله در حوزه شیالت، نیروگاهی 
و موارد دیگر سرمایه گذاری شده است.با توجه به زیرساخت هایی که در دوسایت ویژه 
ورزش های هوایی در جزیره قشم ایجاد شده، قشم  در آینده نزدیک به هاب ورزش های 
هوایی و همچنین دریایی کشور تبدیل خواهد شد و در حوزه گردشگری نیز با دراختیار 
داشتن تنها ژیوپارک خاورمیانه و عضویت در جامعه جهانی ژئوپارک های یونسکو می تواند 
نقش موثری در صنعت توریسم داشته باشد.درحوزه نفت، گاز و پتروشیمي نیز 17 میدان 
نفت و گاز در داخل جزیره و محدوده قشم وجود دارد که هم اکنون 20 هزار بشکه نفت 

این منطقه به سرزمین اصلي صادر مي شود. 
یک پاالیشگاه نفت سنگین هم امسال با 35 هزار تُن به بهره برداری می رسد و سال آینده 
نیز مرحله بعدي با 35 هزار تُن ظرفیت جدید وارد مدار تولید مي شود. دو نیروگاه برق 
با ظرفیت هر کدام 500 مگاوات در حال ساخت است که در پایان امسال 340 مگاوات یکی 
از این دو نیروگاه به بهره برداري مي رسد و در نیمه سال آینده هم 320 مگاوات برق 
نیروگاه دیگر این جزیره وارد مدار سراسری خواهد شد و در کنار این دو نیروگاه، 10 
مگاوات برق از نیروگاه خورشیدي قشم با سرمایه گذاری یک شرکت ایتالیایي وارد مدار 

شده است. 

در حوزه بانکرینگ سوخت نیزهم اکنون 50هزار تُن ظرفیت ایجاد شده و سوخت گیري 
به کشتي هاي خلیج فارس در حال انجام است و تا 2 سال آینده 750 هزار تُن ظرفیت در 
این بخش ایجاد مي شود. سرمایه گذاري براي 100 میلیون بشکه ذخیره سازي سوخت 
در جزیره قشم هم در حال انجام است که تا پایان امسال، 12 میلیون بشکه ظرفیت به بهره 
برداري مي رسد. در حوزه شیالتی هم تاکنون 1500هکتار زمین به توسعه این صنعت 
دریایی به 11 شرکت اختصاص یافته است که تولیدات آن به کشورهاي فرانسه، روسیه و 

چین صادر مي شود. 
تولید 80 هزار تُن ماهي به روش پرورش در قفس جزء اهداف مهم حوزه شیالت است.

اسکله ها،  ورودی  مبادی  در  نوروزی  گردشگران  انبوه  از  پذیرایی  برای  سازی  آماده 
راه های  اقامتی،  اماکن  گردشگری،  فضاهای  پارک ها،  کمپ  قشم،  المللی  بین  فرودگاه 
مواصالتی و موارد دیگر با اقدامات حوزه عمرانی سازمان منطقه آزاد قشم هم از ابتدای 
امسال آغاز شده است.توسعه فضای سبز، گل کاری میادین، نورپردازی در پارک ها، نصب 
عالیم ترافیکی مورد نیاز در سطح راه های برون شهری و درون شهری، تجهیز روشنایی 
معابر و راه اندازی تلویزیون های شهری برای اطالع رسانی آنالین به مهمانان نوروزی در 

شهرهای قشم و درگهان تا پایان امسال به بهره برداری می رسد.
راه اندازی 9 هتل تا پیش از آغاز تعطیالت نوروز 99 مشتمل بر 860 تخت هم از دیگر 
مواردی است که با سیاست گذاری های حمید رضا مومنی به عنوان رئیس هیات مدیره و 

میدرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با جدیت دنبال شده است.
اختصاص 38 هکتار زمین برای فعالیت در صنعت محصوالت گلخانه ای همچون صیفی جات، 
توت فرنگی، گوجه فرنگی و داروهای گیاهی با هدف صادرات آن به خارج از کشور هم از 

دیگر اقداماتی است که امسال برای سرمایه گذاری آماده شده است.
و  بهداشتی  و  آرایشی  لوازم  پوشاک،  تولید صنایع  زمینه  در  پروژه  چندین  اندازی  راه 
دخانیات هم از دیگر دستاوردهای امسال سازمان منطقه ازاد قشم با جذب سرمایه گذار 

محسوب می شود.

سـعه تو مسـیر  ر  د قشـم  د  ا ز آ منطقـه 



ســه  توســعه  هرمزگان،طــرح  اســتاندار  حضــور  بــا 
گوجــه  صادراتــی  محصــول  تولیــد  گلخانــه  هکتــاری 
فرنگــی در روســتای ســعادت آبــاد از توابــع شهرســتان 

حاجــی آبــاد بــه بهــره بــرداری رســید.
 3 توســعه  طــرح  هرمــزگان،  جــم  جــام  گــزارش  بــه 
هکتــاری گلخانــه تولیــد محصــوالت صادراتــی شــاه نظــری 
ــی  ــتان حاج ــع شهرس ــاد از تواب ــعادت آب ــتای س در روس
آبــاد با حضــور فریــدون همتــی اســتاندار هرمــزگان، 
ــی رئیــس ســازمان جهادکشــاورزی  ــی باقــرزاده همائ عل

ــد. ــاح ش ــوولین افتت ــی از مس و جمع
ــزان  ــرد: می ــار ک ــم اظه ــن مراس ــی در ای ــرزاده همائ باق
تولیــد  گلخانــه  3هکتــاری  طــرح  گــذاری  ســرمایه 
محصــوالت صادراتــی شــاه نظــری  60 میلیــارد ریــال 
بــوده کــه ۴8 میلیاردریــال تســهیالت و 13 میلیاردریــال 

ســرمایه گــذاری بخــش خصوصــی اســت.
وی افــزود: طــرح توســعه ایــن گلخانــه بــا تولیــد ســاالنه 

750 تــن محصــول گوجــه فرنگــی صادراتــی اســت.
عالــی تریــن مقــام اجرایــی وزارت جهادکشــاورزی در 
اســتان هرمــزگان در خصــوص میــزان اشــتغالزایی طــرح 
3 هکتــاری توســعه گلخانــه تولیــد محصــوالت صــادرات 
شــاه نظــری ابــراز داشــت: میــزان اشــتغال بــه کار طــرح 

توســعه 3 هکتــاری گلخانــه 2۴ نفــر اســت.
ــه اینکــه ایجــاد  ــا اشــاره ب ــن ب ــی همچنی باقــرزاده همائ
ــاد  ــرای توســعه منطقــه حاجــی آب ــی ب ــق خوب ــه رون گلخان
ــاورزی  ــش کش ــرد: بخ ــان ک ــد، خاطرنش ــی کن ــم م فراه
در  بیشــتری  ســهم  اســت  قــادر  هرمــزگان  اســتان 
مــردم منطقــه  بهبــود معیشــت  و  اقتصــادی  توســعه 

داشــته باشــد.

طرح توسعه ۳ هکتاری گلخانه تولید 
محصوالت صادراتی به بهره برداری رسید

با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛با حضور استاندار هرمزگان؛

 بــا حضــور وزیــر بهداشــت، درمــان 
ــتگاه  ــه دس ــکی س ــوزش پزش و آم
بنــدر  در  دریایــی  آمبوالنــس 
ــاوگان درمانــی  ــه ن شــهید رجایــی ب
دانشــگاه علــوم پزشــکی هرمــزگان 

ــد. ــق ش ملح
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی 
 3 افــزود:  هرمــزگان   اســتان 
بــا  دریایــی  آمبوالنــس  دســتگاه 

میلیــارد   50 بالغ بــر  اعتبــاری 
ــی و  ــاوگان درمان ــه ن ــز  ب ــان نی توم
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــدادی دانش ام

شــد. ملحــق  هرمــزگان 
عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
،دکتــر  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 
ــه  ــان اینک ــا بی ــیدی ب ــین فرش حس
بــا توجــه بــه اهمیــت اورژانــس 
بــه  دانشــگاه  نیــاز  و  دریایــی 

جهــت  مجهــز  آمبوالنس هــای 
بــه  اورژانســی  خدمــات  ارائــه 
خلیج فــارس  جزایــر  در  بیمــاران 
ــی  ــس دریای ــتگاه آمبوالن ــه دس س
نیــز بــه آب انداختــه شــد، تصریــح 
بــرای  دریایــی  آمبوالنــس  کــرد: 
امــری  اســتان  درمــان  بخــش 
ــور  ــا حض ــروز ب ــت و ام ــی اس حیات
ــش  ــل بخ ــی وزارت تحوی ــام عال مق
ــا اشــاره  درمــان اســتان شــد.وی ب
ــت  ــناورها قابلی ــن ش ــه ای ــه اینک ب
حرکــت در شــرایط بحرانــی دریــا را 
نیــز دارد، اضافــه کــرد: امیــدوارم 
بــا الحــاق ایــن ســه شــناور بتوانیــم 
بــه  مطلوب تــری  خدمت رســانی 
ارائــه  هرمــزگان  جزایــر  مــردم 

دهیــم.
)آمبوالنس هــای  شــناورها  ایــن 
و    ICU بــه  مجهــز  دریایــی( 
بیمارســتانی  کامــل  تجهیــزات 
و  آب  شــرایط  در  کــه  هســتند 
انتقــال  هــم  نامناســب  هوایــی 
در  اســتان  مرکــز  بــه  بیمــار 
امکان پذیــر  زمــان  کوتاه تریــن 
خواهــد بــود و مــی توانــد پذیــرای 
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3 آمبوالنس دریایی پیشرفته به ناوگان 
درمانی هرمزگان اختصاص یافت

خبرخبر

بحــران  ســتاد  خدمــات 
ــته  ــم شایس ــه آزاد قش منطق

ــت ــل اس تجلی

1۴ عضــو ســتاد بحــران ســازمان منطقــه آزاد 
ــات شــبانه روزی  ــه خدم ــه خاطــر ارائ قشــم ب
ــاه  ــای م ــیل آس ــای س ــان بارندگی ه در جری
گذشــته در ایــن جزیــره بــا اهــدای لــوح، تقدیر 

شــدند.
 رئیــس هیــات مدیــره و مدیرعامــل ایــن 
ســازمان در جلســه ســتاد برنامــه ریــزی طــی 
ســخنانی کوتــاه، گفــت: خدمــات اعضــای 
ســتاد بحــران و تمــام نیروهــای خدماتــی کــه 
در قالــب همــکار بــا ایــن ســتاد بــرای هدایــت 
بارش هــای ســیل آســا بــه ســمت دریــا 

ــتند. ــر هس ــته تقدی ــد، شایس ــالش کردن ت
ــی  ــه ط ــالم اینک ــا اع ــی ب ــا مومن حمیدرض
۷ ســاعت در 1۹ دی گذشــته ۲۳۰ میلیمتــر 
ــزان  ــن می ــزود: ای ــد، اف ــم باری ــاران در قش ب
ــره  ــته جزی ــال گذش ــه در ۳۰ س ــی ک بارندگ
ــام قشــم را در رده نخســت  ــته، ن ــابقه نداش س
ــه داد:  ــرار داد.وی ادام ــور ق ــای کش بارندگی ه
ــای  ــه نیروه ــی وقف ــالش ب ــا ت ــبختانه ب خوش
ــرافرازی  ــا س ــون ب ــن آزم ــتاد بحــران  از ای س
ــرم  ــات مح ــان از خدم ــم.در پای ــرون آمدی بی
ــران،  ــتاد بح ــس س ــوان رئی ــه عن ــد ب بهارون
فــرج طهماســبی، حســین ناصــری نــژاد، اصغــر 
عزیــزی، نجــم الدیــن فریدونــی، محســن 
اشــرفی، حســین مــرادی، امیــر ســلکی، عبــاس 
رنجبــری، فرامــرز مومنــی، منصور هاشــمی 
ــر و  ــعادت ف ــن س ــژاد، عابدی ــر پاکن ــور، جعف پ
نریمــان توکلــی جویبــاری بــه عنــوان اعضــای 
ــا  ــه آزاد قشــم ب ســتاد بحــران ســازمان منطق

ــد. ــر ش ــوح، تقدی ــدای ل اه
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روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران

روند صعودی صادرات از بندر پارسیان
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پارسیان گفت: روند صعودی 
صادرات از بندر منطقه ویژه اقتصادی پارسیان به خارج از 
کشورنشان می دهد که فعاالن اقتصادی، پارسیان را به عنوان 
یک امکان فوق العاده در تصمیم سازیهای خود قرار داده اند. 
مسعود پاکزاد که در مراسم معارفه مدیر حراست این منطقه 

سخن می گفت، با اشاره به تسریع در عملیاتی شدن بخش های 
مهمی از بندر این منطقه افزود: اینکه طی روزهای اخیر شاهد 
افزایش تقاضای فعاالن اقتصادی برای استفاده از توان بندر 
پارسیان بوده ایم در واقع نوید یک تحول بررگ است که انشااهلل 
با بهره برداری از اسکله ۵ سطح نقش آفرینی ان چند برابر خواهد 

شد. وی در ادامه اظهار داشت: نیروی انسانی کار آمد بزرگترین 
سرمایه یک سازمان محسوب می شود ودر این بین نقش مدیران 
حراست بعنوان مشاورینی صادق می تواند به افزایش سالمت 
حرفه ای وارتقاء سطح کیفی فعالیتها کمک کند.در پایان این 
مراسم گودرزی به عنوان مدیر جدید حراست منطقه معرفی شد. 6

بــه مناســبت فرارســیدن چهــل و یکمیــن ســالگرد پیــروزی انقــالب 
اســالمی، ۷۰۷ طــرح عمرانــی بــا هزینــه هفــت هــزار و 8۷۴ میلیــارد 

ــرداری می رســد. ــه بهــره ب ــزگان ب ــان در هرم توم
بــه گــزارش جــام جــم هرمــزگان، اســتاندار هرمــزگان گفت: بیشــترین 
ــا  ــتایی ب ــران شــهری و روس ــا در بخــش مســکن، عم شــمار طرح ه

۳۳1 طــرح و بیشــترین اعتبــار نیــز بــا دو هــزار و ۶۲۶ میلیــارد تومــان 
در بخــش انــرژی اســت.

همتــی افــزود: بندرعبــاس بــا 1۷۴ طــرح و هزینــه بیــش از پنــج هــزار 
و ۵1۶ میلیــارد تومــان، بیشــترین شــمار طرح هــا را دارد .

وی گفــت: مرحلــه نخســت نیــروگاه ســیکل ترکیبــی 8۹۰ مگاواتــی 
ــه ظرفیــت ۳۰۷ مــگاوات و ســرمایه گــذاری 1۵۰ میلیــون  هنــگام، ب
ــد. ــرداری می رس ــره ب ــه به ــه ب ــی اســت ک ــای بزرگ ــورو از طرح ه ی

اســتاندار هرمــزگان گفــت: ایــن نیــروگاه در زمینــی بــه مســاحت ۴۲ 
ــامل  ــاخته شــده و ش ــاس س ــرب بندرعب ــری غ ــار در 1۲ کیلومت هکت
ــت. ــی اس ــاری ۲8۰ مگاوات ــد بخ ــک واح ــد گازی ۳۰۷ ، و ی ۲ واح

همتــی افــزود: اســتفاده از تکنولوژی ســاخت توربین هــای کالس F در 
ایــن نیــروگاه موجــب افزایــش بازدهــی ، مصــرف ســوخت و آالیندگی 
کمتــر بــرای تولیــد بــرق واحــد، و در نتیجــه ارتقــای ســطح بهــره وری 
ــرکت  ــن ش ــه آه ــد گندل ــت: تولی ــود.وی گف ــرق می ش ــت ب در صنع
مادکــوش بــا ســرمایه گــذاری 1۳۷ میلیــون یــورو از دیگــر طرح هــای 
بزرگــی اســت کــه در دهــه فجــر انقــالب اســالمی بــه بهــره بــرداری 

می رســد.
ــط  ــاب و خ ــتان مین ــرنی شهرس ــد س ــت: س ــزگان گف ــتاندار هرم اس
انتقــال و تصفیــه خانــه آن بــا اعتبــار 8۷ میلیــون یــورو و ۶1 میلیــون 

ــرداری اســت. ــاده بهره ب ــم آم ــب حجــم مخــزن ه ــر مکع مت
همتــی افــزود: مرحلــه دوم آب شــیرین کــن صــد هــزار متــر مکعبــی 
بندرعبــاس ، مرحلــه نخســت طرح آبرســانی به بشــاگرد از ســد جگین، 
1۶8 هکتــار گلخانــه تولیــد محصــوالت کشــاورزی در شهرســتان های 
رودان، مینــاب، حاجــی آبــاد و بندرعبــاس ، ســامانه های نویــن 
ــتک و  ــتان بس ــه شهرس ــت فتوئی ــرق ۲۳۰ کیلوول ــت ب ــاری، پس آبی
ــت  ــی اس ــای مهم ــر طرح ه ــاس از دیگ ــداران بندرعب ــع بنک مجتم
ــت: نصــب و  ــزگان گف ــرداری می رسد.اســتاندار هرم ــره ب ــه به ــه ب ک
ــا ایســتگاه راه آهــن ، و  ــزرج ت ــی ت ــدازی تجهــزات بــالک میان راه ان
مخــازن نگهــداری فرآورده هــای نفتــی شــرکت پتروآمــوت دریــا نیــز 
آمــاده بهــره بــرداری در دهــه مبــارک فجــر انقــالب اســالمی اســت.

همتــی افــزود: در ایــن مــدت اجــرای 1۵ طــرح عمرانــی با اعتبــار ۲۶1 
میلیــارد تومــان نیــز در هرمــزگان آغــاز می شــود.

بهره برداری از 7۰7 طرح عمرانی در هرمزگان

۱2۰ نیروی بومی به فوالد کاوه جنوب کیش پیوستند
 همزمان با چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 1۲۰نفر از 
جوانان بومی هرمزگان که در آزمون و مصاحبه استخدامی شرکت فوالد 

کاوه جنوب کیش قبول شده بودند، به این مجموعه صنعتی پیوستند.
مدیرعامل  فوالد کاوه جنوب کیش در جشن اشتغال این کارخانه که با 
حضور خانواده کارکنان جدید برگزار شد گفت: نیروهای جذب شده پس از 
آموزش های الزم در مرحله دوم فعالیت شرکت مشغول فعالیت خواهند شد.

برق،  تعمیرات  و  نگهداری  افراد در رسته های  این  افزود:  علی دهاقین 
الکترونیک و مکانیک، کارشناس تولید، اپراتور جرثقیل، تکنسین نگهداری 

و تعمیرات برق، الکترونیک و مکانیک و تکنسین تولید پذیرفته شدند.
با ورود نیروهای جدید، اشتغال مستقیم این واحد صنعتی از 1۴۰۰نفر به 

1۵۲۰نفر رسید.
 *۷5 درصد محصول صادر می شود

مدیرعامل فوالد کاوه جنوب کیش در حاشیه آئین افتتاح مدرسه محمد 
رسول اهلل )ص( و مجتمع آموزشی اوتیسم در بندرعباس در  اظهار داشت: 
ساخت این واحد صنعتی در شرایط تحریم آغاز شد و فاز اول آن در همان 

شرایط تحریم به بهره برداری رسید و هم اکنون ۷۵درصد محصول تولیدی 
به کشورهای خارجی صادر می شود.وی اضافه کرد: فاز دوم نیز با ظرفیت 
تولید ساالنه یک میلیون و ۲۰۰هزار تن محصوالت فوالدی در بهار سال 
آینده به بهره برداری می رسد و ظرفیت تولید به ۲میلیون و ۴۰۰هزار تن 
در سال افزایش خواهد یافت. دهاقین از فوالد کاوه جنوب کیش به عنوان 
بزرگترین سرمایه گذاری بنیاد مستضعفان در بخش فوالد نام برد و تصریح 
کرد: هم اکنون میزان تقاضای محصوالت این شرکت سه برابر تولید آن 
است و چنانچه شرایط تنظیم بازار داخلی اجازه دهد؛ آماده ایم که صد درصد 

محصول تولیدی را صادر کنیم.
*تامین نیروی متخصص یک چالش مهم است

مدیرعامل این واحد صنعتی یادآور شد: با توجه به برنامه ریزی های انجام 
شده، هرمزگان به قطب فوالد کشور تبدیل خواهد شد اما همچنان تامین 

نیروی انسانی متخصص مورد نیاز ، از چالش های مهم این بخش است.
دهاقین تاکید کرد: بسیاری از نیروهای کنونی بخش فوالد تا 1۰سال آینده 
بازنشسته خواهند شد و باید از هم اکنون به فکر تامین نیروی جایگزین 

باشیم.وی از مراکز آموزش عالی استان و مراکز آموزش فنی و حرفه ای 
خواست برای پرورش نیروی انسانی در رشته های متالوژی ، سرامیک، 
مهندسی مواد و دیگر رشته های مورد نیاز بخش صنعت تالش بیشتری 

داشته باشند.

بهره برداری دومین سالن ورزشی 
همزمان با نخستین روز دهه فجر 

روح ا… مرادی زاده، شهردار منطقه ۳ بندرعباس 
با تبریک دهه مبارک فجر و گرامیداشت چهلمین 
اسالمی  شکوهمند  انقالب  پیروزی  سالروز 
کشورمان اظهار کرد: نگاه شهرداری بندرعباس 
در این دوره مدیریتی به موضوعات فرهنگی و 
اجتماعی تاکید ویژه ای دارد که در همین زمینه، 
مختلف  محالت  در  ورزشی  زمین های  ساخت 

شهر مدنظر قرار دارد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه سه 
،مرادی زاده  با اشاره به اینکه از حدود دو سال 
سالن های  ساخت  متفاوت،  نگاهی  با  نیز  قبل 
ورزشی در دستور کار شهرداری بندرعباس قرار 
دارد، افزود: نخستین سالن ورزشی این منطقه در 
هفته دولت سال جاری مورد بهره برداری رسید 
سالن  دومین  بهره برداری  شاهد  نیز  اکنون  که 
هستیم.شهردار  مشارکتی  صورت  به  ورزشی 
مجموعه  مشارکت  از  بندرعباس  سه  منطقه 
این  ساخت  در  هرمزگان  استان  بسیج  و  سپاه 
این  کرد:  خاطرنشان  و  داد  خبر  ورزشی  سالن 
مورد  زمین  گذاشتن  اختیار  در  با  ورزشی  سالن 
با مشارکت  بندرعباس،  از سوی شهرداری  نیاز 
مجموعه سپاه پاسداران انقالب اسالمی استان 
آماده بهره برداری شده است.مرادی زاده با اشاره به 
اینکه این مجموعه ورزشی در دو بخش سالن و 
زمین ورزشی آماده بهره برداری شده که سالن آن 
۴۰۵ متر مربع مساحت دارد، خاطرنشان کرد: این 
بخش از مجموعه مناسب ورزشی های سبک و 
خصوصا رشته های ورزشی مناسب استفاده بانوان 
محوطه سازی،  مربع  متر   11۰۰ است.ویگفت: 
زمین والیبال و بسکتبال از دیگر بخش های این 

مجموعه ورزشی است.
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معاونت آماد و پشتیبانی منطقه پدافند هوایی شهید نصر اصفهانی قرارگاه خاتم االنبیا)ص( 
آجا در نظر دارد اقالم غذایی مورد نیاز خود را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شــرایط واگذار نماید . متقاضیان می 
توانند بمنظور شــرکت در مناقصه مذکور از تاریخ درج این آگهی به مدت 10 روز کاری ، حداقل قیمت پیشــنهادی کاالهای مورد 
فروش را به همراه فیش واریزی به مبلغ مندرج در جدول ذیل که به تفکیک اقالم مشــخص گردیده ، بابت تضمین شرکت در مناقصه به شماره 

حساب 5151790233008 به نام وجوه مشخص دارایی منطقه پدافند اصفهان در پاکت در بسته از طریق پست پیشتاز به آدرس :
 اصفهان – اتوبان شــهید اردســتانی ) اتوبان فرودگاه ( – پل سرلشــگر شــهید لشــگری – منطقه پدافند هوایی مرکزی ) شــهید نصر اصفهانی ( – کد پســتی 

8164175784 – معاونت آماد و پشتیبانی منطقه ارسال نمایند.
تلفن تماس : 03136135037- 03136135035

الف . الزم به توضیح است : 
 شــرکت کنندگان در مناقصه جهت دریافت هر گونه اطالعات بیشتر ، با تلفن قید شده در ساعات اداری تماس حاصل فرمایند .  بازگشایی اســناد مناقصه حداکثر 10 روز پس از آخرین مهلت اجرای 
مناقصه خواهد بود.  مدت مناقصه یکسال می باشــد.  دریافت کاال بنا به نیاز کارفرما بصورت روزانه ، هفتگی یا ماهیانه خواهد بود .  کارفرما مجاز است بنا به نیاز ، 25٪ باالتر یا کمتر از کاالی مورد مناقصه را 
دریافت نماید .  کلیه کســورات قانونی و کرایه حمل تا محل تحویل کاال ) منطقه پداه مرکزی( بعهده پیمانکار می باشد .  پیمانکاران بایستی مجوزهای بهداشــتی الزم در خصوص تولید و عرضه مواد غذایی را دارا 
باشند .  پیمانکاران موظفند با توجه به توانمندیشان کلیه اقالم تعریف شده در هر بسته را بصورت یکجا تهیه نمایند .  تحویل کاال در انبارهای کارفرما و برابر مدت زمان تعیین شده در متن قرارداد می باشد .  ارائه ضمانت 
نامه بانکی حسن انجام تعهد قرارداد به مبلغ 10٪ مبلغ پیشــنهادی در موقع عقد قرارداد الزامی اســت.  کارفرما در قبول یا رد قبول قیمت پیشنهادی مختار است .  کاالهای ارسالی بایســتی دارای مجوزاداره بهداشت و مهر 

استاندارد باشد .  هزینه تبلیغ این آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد . 
ب . مدارک الزم جهت شرکت درمناقصه :

 ارائه فیش واریز بابت تضمین شرکت در مناقصه برابر بســته های پیشنهادی الزامیست .  برند ) مارک ( اقالم مورد فروش با قیمت مشــخص گردد .  ارائه فتوکپی از صفحه اول شناسنامه و صفحه توضیحات و فتوکپی از دو طرف کارت ملی 
) برای اشخاص حقوقی مدارک مدیر عامل و برای اشــخاص حقیقی مدارک شخص نماینده (  ارائه کروکی کامل محل کار ، شــماره تلفن ثابت ، شــماره موبایل ، آدرس کامل محل کار ، ارائه کد اقتصادی  ارائه اظهار نامه مالیاتی )  جهت شرکت 
هایی که اقدام به اخذ ارزش افزوده در فاکتورهای ارائه شــده می نمایند (   ارائه مجوز ثبت و اساسنامه شرکت ، ارائه آگهی ثبت تغییرات شرکت ) در صورت تغییر هیئت رئیســه ( ، ارائه رزومه کاری و ارائه آگهی روزنامه رسمی مبنی بر ثبت شرکت  
 نامه رسمی شرکت مبنی بر اعالم شماره حساب ) مهر و امضای رییس شرکت (  ارائه مجوزها و مستندات بهداشتی و ارائه پروانه بهره برداری و استانداردهای الزم ، ارائه پروانه کاربرد عالمت استاندارد اجباری با عالمت تجاری ثبت شده ) در صورت اخذ ( 
 اسناد و مدارک واصله در چارچوب ضوابط و مقررات داخلی این منطقه بررسی و از برنده مناقصه که دارای احراز شرایط مربوطه شــود ، دعوت بعمل خواهد آمد .  ) الزم به ذکر است نفرات متقاضی شرکت در مناقصه می بایست مبلغ پیشنهادی جهت هر 

قلم  جنس را در برگه ای جداگانه  و همه را در یک پاکت، فیش واریزی جهت تضمین شرکت در مناقصه و یا ضمانتنامه بانکی را در پاکت جداگانه و سایر مدارک مورد نیاز را در پاکت جداگانه دیگری ارسال نمایند. (
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معاون عمران شهری شهردار اصفهان گفت: پروژه 
مجموعه پل ها و تقاطع غیرهمسطح نصف جهان ۴۷ 
درصد پیشرفت داشته و بر اساس برنامه زمانبندی شده 

در حال اجراست.
ایرج مظفر اظهار کرد: پروژه مجموعه پل ها و تقاطع 

غیرهمسطح نصف جهان شامل پنج پل می شود که طول 
پل اول ۴۹۵ متر و طول پل های دوم، سوم و چهارم ۵۰۰ 
متر و طول پل پنجم ۱۳۰ متر است. وی با بیان اینکه 
مساحت پروژه مجموعه پل ها و تقاطع غیرهمسطح 
نصف جهان ۲۶۰ هزار مترمربع است، تصریح کرد: پروژه 

مجموعه پل ها و تقاطع غیرهمسطح  نصف جهان یک و 
نیم کیلومتر از حلقه ترافیکی شهر اصفهان است . وی با 
بیان اینکه پروژه مجموعه پل های تقاطع غیر همسطح 
نصف جهان دارای یک هزار و ۴۰۰ متر مسیر کندرو 
همچنین دارای ۵۳ هزار مترمربع فضای سبز و ۱۵۳ هزار 

مترمربع مساحت آسفالت است، گفت: هزینه اجرایی این 
پروژه ۹۸۰ میلیارد ریال و هزینه آزادسازی این طرح ۲۴۰ 
میلیارد ریال برآورد شده که در مجموع همه هزینه های 
طرح مجموعه پل های تقاطع غیر همسطح نصف جهان 

یک هزار و ۲۲۰ میلیارد ریال خواهد بود.

www.jamejamdaily.ir

روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران

پیشرفت ۴۷ درصدی پروژه نصف  جهان
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مبلغ کل تضمین شرکت در مناقصه به ریالمبلغ تضمین شرکت در مناقصه به ریالمقیاسجمع کل مقدار مورد نیازنام کاالردیف
60000000تن20ماست 3 درصد چربی )100گرمی( در بسته بندی ظروف یکبار مصرف بصورت کارتنی1

2013250000ریال

120000000“30روغن مایع سرخ کردنی با بسته بندی در ظروف PET پالستیکی حداکثر 3 لیتری با وزن 2700 گرم2
70000000“10لوبیا چیتی مرغوب درشت عرضه در کیسه 50 کیلویی3
27500000“5لپه تبریزی مرغوب4
106250000“25عدس مرغوب داخلی5
60000000“15ماکارانی 700 گرمی6
90000000“20قند شکسته با بسته بندی حداکثر 10 کیلویی داخل لفاف پالستیک7
90000000“10کوکو سیب زمینی آماده8
24000000“4مربا  تک نفره در بسته بندی مجاز 40 گرمی9
110000000“20تخم مرغ مارک دار با تاریخ انقضای مشخص روی تخم مرغ و وزن تقریبی هر عدد 60 گرم داخل شانه های30 عددی با بسته بندی کارتنی10
75000000“6پنیر یکنفره در بسته بندی مجاز بهداشتی 30 گرمی11
112500000“5کره حیوانی پاستوریزه در بسته بندی مجاز 20 گرمی در لفاف دو الیه به هم چسبیده با الیه خارجی آلومینیومی 12
24000000“12دوغ در بسته بندی مجاز بهداشتی 250 سی سی13
110000000“10شنیسل مرغ آماده14
635000000“100مرغ منجمد ایرانی با وزن حداقل 1200 و حداکثر 1800 گرم در بسته بندی های مجاز بهداشتی15
16000000“4شیر پاستوریزه در بسته بندی 200 سی سی16
33000000“10تن ماهی در بسته بندی 90 یا 180 گرمی17
230000000“10کتلت آماده در بسته بندی مجاز و بهداشتی مواد غذایی18
20000000“1چای ایرانی در بسته بندی چند الیه با الیه داخلی فویل یا المینه و وزن 500 گرم19

40265000000ریالجمع کل مبلغ به ریال

آگهی مناقصه
)نوبت دوم(

جدول اقالم غذایی مورد نیاز منطقه برای سال 98-99

خبر

زیست  پروژۀ  از 2۰  بیش  اجرای 
محیطی در شرکت فوالد مبارکه

فوالد  اهداف  بیشتر  هرچه  تحقق  به منظور 
مبارکه در توسعۀ متوازن و ارتقای دستاوردهای 
زیست محیطی طی ۲ سال اخیر بیش از ۲۰ پروژۀ 
با سرمایه گذاری  این شرکت  زیست محیطی در 
یورو  میلیون   18 و  ریال  میلیارد  هزار   ۲ بالغ بر 

عملیاتی شده است.
ایمنی،  مدیر  مدرسی فر   حسین  را  مطلب  این 
بهداشت و محیط زیست فوالد مبارکه اعالم کرد 
و گفت: این شرکت با تولید حدود نیمی از تولید 
فوالد کشور، همواره توسعۀ متوازن را به موازات 
افزایش ظرفیت تولید در دستور کار خود داشته و 
در حوزۀ محیط زیست نیز به عنوان اولویت شرکت 
و مطابق با شاخص ها و استانداردهای بین المللی، 

سرمایه گذاری های خوبی انجام داده است.
به عنوان  مبارکه  فوالد  این که  بر  تأکید  با  وی 
سال  در  کشور  صنعتی  بزرگ  مجتمع  اولین 
1۳۷۶ موفق به اخذ گواهی بین المللی 1۴۰۰۰ 
ISO شد، گفت: شرکت فوالد مبارکه از سال 
1۳8۹ عالوه بر عضویت در برنامۀ پایش گازهای 
جایزۀ  برندۀ  فوالد،  جهانی  انجمن  گلخانه ای 
انجمن جهانی انرژی، مدیریت سبز اروپا، مدیریت 

انرژی و مدیریت پسماند شده است.
مدرسی فر تأکید کرد: شرکت فوالد مبارکه اهداف 
کالن حوزۀ زیست محیطی شرکت را به این شرح 
ترسیم کرده است: کاهش مصرف منابع آب و 
جایگزینی  و  آالینده ها  مصرف  کاهش  انرژی؛ 
نگهداری  و  حفظ  محیط زیست؛  مخرب  مواد 
و  تفکیک  تولید،  کاهش  موجود؛  سبز  فضای 
بازیافت ضایعات و حرکت به سوی صنعت پاک؛ 
همکاری و تعامل با سازمان ها، تشکل ها و مراجع 
نظارتی جهت مشارکت در فرهنگ سازی عمومی 
بخشی  به عنوان  زیست محیطی  کنترل های 
اجرای  شرکت؛  اجتماعی  مسئولیت های  از 
حداکثری  کاهش  به منظور  متعدد  پروژه های 
مصرف آب و دست یابی به رکورد کمترین میزان 
مصرف آب به ازای هر تن تولید در سال 1۳۹۷ 

)۲.۷ مترمکعب برتن تولید(.

ذوب آهـن اصفهان تـوان تولید 
4۰۰ هـزار تـن ریل در سـال را 

دارد
مهنـدس مهـدی نصـر معـاون برنامـه ریـزی و 
توسـعه ذوب آهـن اصفهـان در حاشـیه دومیـن 
جشـنواره و نمایشـگاه ملـی فـوالد ایـران بـه 
بـا  خبرنـگار مـا گفـت : ذوب آهـن اصفهـان 
تولیـد سـبد متنـوع محصـول اسـتراتژیک ریـل 
)S49 ،U33،UIC60 ( مطابـق بـا آخرین 
اسـتانداردهای روز دنیـا ، مـی تواند نیـاز راه آهن 
جمهـوری اسـالمی و خطـوط متـروی شـهری 
کشـور را بـه صـورت کامـل تامیـن مـی نماید.

وی افـزود : بومی سـازی تجهیزات تسـت های 
غیـر مخـرب در حـوزه ابـزار دقیـق، اتوماسـیون 
و تجهیـزات مکانیکـی ریـل نیـز در ذوب آهـن 
اصفهـان آغـاز شـده اسـت و تالشـگران ایـن 
شـرکت مانند گذشـته ثابت کردنـد تحریم های 
ظالمانـه دشـمن تاثیـری در روند کار آنهـا ایجاد 

کرد. نخواهـد 
* تولیـد ۴00  هـزار تـن ریـل در ذوب 
آهـن اصفهـان افتخـاری اسـت که در 

دوران تحریـم بـه ثمر نشسـت
معاون برنامه ریزی و توسـعه ذوب آهن اصفهان 
بیـان کـرد : ظرفیـت تولیـد ریـل ذوب آهـن 
اصفهـان در بخـش متـرو و راه آهـن جمهـوری 
اسـالمی بیـش از ظرفیـت کشـور اسـت و ایـن 
افتخـاری اسـت کـه در دوران تحریـم بـه ثمـر 
نشسـت. ایـن شـرکت افتخـار تولیـد ۴۰۰ هزار 
تـن ریـل در سـال دارد که ایـن میـزان تولید در 
سـال جزء بزرگتریـن ظرفیت هـای کارگاههای 

ریـل در دنیـا به شـمار مـی رود.
ایـن مقام مسـئول ادامه داد : صـادرات محصول 
ریـل بـه ویـژه در منطقـه منا،کشـورهای غـرب 
آسـیا و شـمال آفریقـا جـزء برنامـه هـای بلنـد 
مـدت ذوب آهـن اصفهـان اسـت. هـم اکنـون 
درخواسـت تولید ریل از کشـور افغانسـتان داریم 
بـا کشـورهای دیگـر  نیـز  و مذاکـرات خوبـی 
صـورت گرفته اسـت تا ریـل ذوب آهن اصفهان 
همچـون مقاطـع فـوالدی آن مرزهـای ملـی را 

در نـوردد.

خبر

مدیرکل صدا و سیمای مرکز اصفهان گفت: در صدا و سیمای مرکز 
اصفهان آنتن فروشی نداریم اما برنامه هایی در قالب برنامه های مشارکتی 

داریم. 
نفیسه راهداری- خبرنگار جام جم اصفهان:  بهرام عبدالحسینی 
مدیرکل صدا و سیمای اصفهان در نشست خبری خود که به مناسبت  
ویژه دهه  برنامه های  تشریح  به  برگزار شد،  انتخابات  و  ایام دهه فجر 
فجرپرداخت و گفت:جنگ ویژه برنامه شبانه "چهارباغ" در قالب 1۰ برنامه 
8۰ دقیقه ای،ویژه برنامه "هشتک باهم" ۶ قسمت 1۵ دقیقه ای، برنامه 
"اصفهان امروز" هر روز یک باکس ویژه دهه فجر، موشن گرافیک بلوغ 

نور در قالب 1۰ قسمت پنج دقیقه ای بخشی از این برنامه هاست.
وی افزود: ویژه برنامه "پرانتز" همراه با مخاطبان جوان ۲ برنامه ۵۰ دقیقه 

با عنوان "محرمانه در  ای، مینی سریال جدید تولیدی شبکه اصفهان 
باران"۵ قسمت ۳۵ دقیقه ای، فیلم های سینمایی مرتبط و سریال انقالب 
زیبا، پخش مستندهای مرتبط، دو قسمت برنامه پزشکی"سیب" با موضوع 
توانمندی های حوزه بهداشت و درمان پس از انقالب، پوشش موضوعی 
متناسب دهه فجر در برنامه های همنشین، ستاره چینی، سفرنامه)سفر 
به شهرستان ها(، همین حوالی)روستا( و پوشش نمایشگاه های ویژه دهه 
فجر در برنامه بوستان فرهنگ)مجله فرهنگی( از جمله برنامه های شبکه 
اصفهان است که در دهه فجر از شبکه اصفهان پخش می شود.مدیر کل 
صدا و سیمای اصفهان همچنین اضافه کرد: با توجه به نزدیکی انتخابات 
مجلس شورای اسالمی برنامه های »موشن گرافیک« و »# باهم« و 
»گفتگوی هفته« و »ایران جان« و »پرانتز« و موزیک و تصویر و کلیپ 

انتخاباتی تا ایام انتخابات مرتب پخش می شود.وی در ادامه صحبت های 
خود با اشاره به اینکه در طول یک سال و نیم گذشته برنامه های شبکه 
اصفهان را به لحاظ کمی و کیفی ارتقاء دادیم،گفت: 1۵ برنامه با رویکرد 
خانواده، نوجوان و کودک همچون »هشت بهشت« و »چهارباغ«  راکه 
وتغییرات  برگرداندیم  تلویزیون  آنتن  به  مجدد  بود  شده  تعطیل  مدتی 
محسوس و قابل توجهی در ساختار و زیرساختارهای شبکه استانی از جمله 
گرافیک جدید شبکه اصفهان ایجاد کردیم.  وی در پاسخ به سوال خبرنگار 
دیجیتال  پوشش  میزان  و  فروشی  آنتن  اصفهان در خصوص  جام جم 
استان،گفت:ما در سیمای اصفهان آنتن فروشی نداریم اما برنامه های خود 
را در قالب برنامه های مشارکتی می سازیم به نحوی که صدا و سیمای 

مرکز اصفهان، تعهد ۵ میلیارد تومان برنامه مشارکتی دارد.

پاالیشـگاه ها دغدغه افت سـودآوری ندارند و احتماال در ۳ ماهه پایانی سـال، 
سـود مناسـب تری نسـبت به ۳ ماهه سوم سـال تحقق خواهد یافت.

بـا وجود رشـد چشـمگیر قیمـت بسـیاری از سـهم های بازار، سـهم های 
گروه پاالیشـی اما در چند هفته گذشـته، اقبال چندانی نداشـته و از رشـد 

بـازار عقب مانـده اند.
گزارش هـای ۹ ماهـه شـرکت های پاالیشـی اگرچه رشـد قابـل توجهی 
نسـبت بـه مدت مشـابه سـال قبل نشـان مـی داد، ولی ظاهرا سـودهای 
تحقـق یافتـه کمتـر از انتظارت سـهامداران بـوده و ضمنا روند کاهشـی 

قیمـت نفـت در بازارهـای جهانـی هـم از جذابیـت سـرمایه گـذاری در 
ایـن گـروه کاسـته اسـت. »شـپنا« در ۹ ماهه با رشـد ۳1 درصدی سـود 
خالـص، ۳8۳۳ میلیـارد تومـان سـود )بـا احتسـاب افزایش سـرمایه 1۵۵ 
درصـدی، بـه ازای هر سـهم تقریبـا ۷۵ تومـان( محقق کرد. »شـتران« 
در همیـن مـدت نزدیـک به ۳88۶ میلیـارد تومان محقق کرد که نسـبت 
به ۹ ماهه سـال قبل، رشـد ۷۹ درصد رشـد داشـته اسـت. »شـاوان« هم 
بـا پـرش 1۶۴ درصـدی نسـبت بـه سـال قبـل در ۹ ماهـه سـود خالص 
۶۶1 میلیـارد تومانی شناسـایی کرده و »شـبریز« با جهـش ۹8 درصدی، 
حـدود 1۴۶۴ میلیـارد تومـان سـود خالـص محقـق کـرده اسـت.ابراهیم 
کاویانـی پـور رئیـس بازاریابـی و فروش شـرکت پاالیش نفـت اصفهان 
در خصـوص پیـش بینـی رونـد قیمـت نفـت خـام و وضعیت سـودآوری 
پاالیشـی ها بیان کـرد: صورت های مالـی ۹ ماهه پاالیشـگاه ها انتظارات 
بعضـی سـهامداران را بـرآورده نکـرد و علت این موضوع هـم افت قیمت 
نفـت کـوره بـود. با توجـه بـه محدودیت هـای زیسـت محیطـی، قیمت 
نفـت کـوره از چنـد مـاه قبل شـیب نزولی بـه خـود گرفت و بـا توجه به 
وزن بـاالی نفـت کـوره در سـبد تولیـدات پاالیشـگاه ها، کاهـش قیمت 
نفـت کـوره اثر محسوسـی بـر افت سـودآوری پاالیشـی ها داشـت. ولی 
تقریبـا ۲۰ روزی اسـت کـه رونـد قیمـت نفـت کـوره افزایشـی شـده و 

بـا وجـود کاهـش قیمـت نفـت خـام، قیمـت نفت کـوره شـیب صعودی 
داشـته است.

وی افـزود: پیـش بینی هـا حاکـی از آن اسـت کـه در صـورت عـدم بروز 
اتفـاق یـا بحران خاصی در سـطح بیـن المللی، نفت خـام در محدوده ۵8 
تـا ۶۳ دالر در نوسـان خواهد بـود. در صورت بازگشـت قیمت نفت کوره 
بـه قیمت هـای قبلـی و نوسـان قیمت نفت خـام در محـدوده پیش بینی 
شـده، پاالیشـگاه ها دغدغه افـت سـودآوری ندارند و احتمـاال در ۳ ماهه 
پایانـی سـال، سـود مناسـب تری نسـبت بـه ۳ ماهه سـوم سـال تحقق 
خواهـد یافت.ایـن فعـال صنعـت پاالیشـی در رابطه بـا دالیـل تاخیر در 
راه انـدازی طرح هـای توسـعه ای پاالیشـگاه ها و تبدیـل نفـت کـوره به 
محصـوالت بـا ارزش افـزوده باالتـر گفـت: تقریبـا تمام پاالیشـگاه های 
کشـور پروژه هایـی بـرای تبدیـل نفـت کـوره بـه محصـوالت یـا ارزش 
افـزوده باالتـر تعریف کـرده و در مرحله اجـرا دارند. اما بـا توجه به برخی 
مشـکالت، رونـد پیشـرفت ایـن پروژه ها و طرح های توسـعه کند شـده و 
پروژه هـا هنـوز بـه بهره بـرداری نرسـیده اند. بـا توجه به شـرایط موجود 
نمـی تـوان زمـان قطعی برای بهـره بـرداری از این پروژه هـا تعیین کرد؛ 
ولـی بـدون شـک بهره بـرداری از این طرح هـا و پروژه ها اثر بسـزایی در 

رشـد سـودآوری پاالیشـگاه ها خواهد داشت.

رئیس بازاریابی و فروش شرکت پاالیش نفت اصفهان تاکیدکرد؛

خوش بینی نسبت به گزارش های بهتر در 3 ماه پایانی سال

آنتن فروشی در صدا وسیمای مرکز اصفهان نداریم
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شهر، منبع توسعه و در عین حال بستر توسعه است. 
می توان از عصاره جان شهرها برای رشد آنها بهره برد یا 
در مسیری اشتباه با سرکوب استعدادهای شهری، جامعه 
را به میدانی برای آزمون و خطای نامتخصصان و مدیران 
ناکارآمد تبدیل کرد. در این شرایط دیگر نمی توان از 
برنامه های جامع، بلندمدت و استراتژی های توسعه حرفی 
بلکه مسیری که شهروندان در آن قرار  آورد  میان  به 
گرفته اند، برخاسته از انبوهی از اندیشه های سرگردان، 

بدون الگو و ضمانت اجرایی است. 
در رویکردهای نوینی که برای توسعه در شهرها تعریف 
شده است، انسان ها و در تعریف شهری آن شهروندان، 
اهداف  ترسیم  و  فرآیندها  تدوین  ریزی،  برنامه  محور 
هستند و بدون در نظر گرفتن کنش های اجتماعی احتمالی 
نمی توان هیچ برنامه ای را به مسیرهای اجرایی رساند. 
همه برنامه ریزان شهری بر این نظر اتفاق دارند که در 
حال حاضر شهرها نه تنها با حضور بلکه در یک گام فراتر، 
و  اداره  قابلیت  شهروندان  شدن  سهیم  و  مشارکت  با 
توسعه دارند.  در شهرهای ایران این روند هنوز فراگیر 
نشده است و برخی کالنشهرها همچون اصفهان طی یک 
دهه اخیر مفاهیم نظری توسعه شهری را در برنامه های 
جامع و در مراتب بعدی در طرح ها و پروژه های خود نمود 
عملی داده اند که برونداد آن ورود کلیدواژه هایی همچون 
احساس مسئولیت در برابر آینده شهر، عدالت فضایی، 
توسعه مسئولیت های اجتماعی، مشارکت شهروندان و ذی 
نفعان، تاب آوری، بازاریابی شهری و توسعه زیرساخت های 

شهری به ادبیات توسعه در فضای شهری است.  
نفوذ به دل هریک از این واژه ها خارج شدن از پوسته 
برای  ملموس  برنامه های  و  طرح ها  اجرای  و  نظری 
شهروندان را می طلبد؛ از همین رو، در سه سال اخیر، 
مدیریت شهری اصفهان با محور قرار دادن شهروندان در 
برنامه های خود طرح ها را در بُعد فراشهری و فرامنطقه 
ای به نقاطی برده است که در سال های اخیر کمتر به آن 

توجه شده بود.
* ارزش گذاری سالمت شهروندان در رینگ چهارم ترافیکی
آغاز به کار طرح هایی همچون پروژه رینگ چهارم حفاظتی 
شهر از شرقی ترین نقطه اصفهان تا رسیدن به غربی 
برای  شهرداری  سناریوی  از  بخشی  استان،  نقطه  ترین 

نشان دادن عدالت فضایی به مردم و ساکنان مجاور طرح 
است. این طرح با گستره 78 کیلومتری که دربرخواهد 
به  را  زا  درون  توسعه  خود  مسیر  در  می تواند  گرفت 
معضالت  برخی  سویی  از  ببرد،  طرح  این  درگیر  مناطق 
ساکنان همجوار این طرح همچون تلفات انسانی ناشی از 
تصادفات را )که عمدتا نتیجه تردد ماشین های سنگین در 
خیابان های داخل شهر به جای اطراف شهر بود( کاهش 
داده و همچنین بسیاری از معضالت اجتماعی ساکنان این 

مناطق را مرتفع می کند. 
* اجرای رینگ چهارم، یک آرمان بود

به  از مزیت های اجرایی رینگ چهارم، رجوع  این بخش 
است،  شهری  برنامه های  محوری  شهروند  نگاه  همان 
برنامه ای که در نظر دارد جان و مال انسان ها در سایه 
و  شده  حفظ  پیش  از  بیشتر  شهری  پروژه های  اجرای 
ارزشمند شمرده شود، از طرف دیگر موضوع سالمت و 
خاصه کنترل آالینده ها بعد از اجرای این طرح، از شعاع 
شهر اصفهان و مناطق دورتر خواهد شد و ضریب نفوذ 
آالینده های جوی ناشی از تردد وسایل حمل و نقل باری 
که از شهرهای دیگر به اصفهان وارد می شوند، کاهش 
می یابد. در نگرش جدید مدیریت شهری، این طرح افق 
فراشهری دارد و چشم انداز اهداف آن شهرهای همجوار 
اصفهان همچون دولت آباد، خورزوق، خمینی شهر و .... را 

هم دربرخواهد گرفت.
دکتر نوروزی، شهردار اصفهان در گفتگوی اخیر خود با 
شبکه اصفهان گفته بود: احداث حلقه حفاظتی و رینگ 
چهارم یک آرمان برای اصفهان بود که عملیات اجرایی آن 
در این دوره آغاز شد. احداث حلقه حفاظتی شهر اصفهان 
و رینگ چهارم، یکی از بزرگ ترین اقدامات زیرساختی 
است که برای بهبود محیط زیست و رفع آلودگی هوای 

شهر اصفهان در حال انجام است. رینگ چهارم به طول 
حدود 80 کیلومتر است که 50 کیلومتر از آن در شهر 
اول  رینگ  احداث  از  و پس  است  واقع شده  اصفهان 
در دوران صفویه و احداث رینگ دوم در دوران پهلوی 
و رینگ سوم در ۴0 سال اخیر، رینگ چهارم آرمانی بود 
که باید محقق می شد و در این دوره اجرای آن آغاز شد. 

* شراکت دو سر بُرد برای شهر  
افزایش مشارکت عمومی در حوزه اجرا را با ارتقاء روابط 
المان سازی  با بخش خصوصی می توان  مدیریت شهری 
کرد به طوری که در حال حاضر با گذشت نزدیک به سه 
المان های  دوره،  این  در  شهر  مدیریتی  تجربه  از  سال 
متعددی از شراکت شهرداری با بخش خصوصی و عمومی 
جامعه را می توان در نقاط مختلف شهر دید. اجرای شهرک 
نمایشگاهی اصفهان در فضای ۴7 هکتاری، ساخت تصفیه 
خانه های شمال و جنوب شهر اصفهان با امکان تامین آب 
حاشیه  12و  و   8،10،11 مناطق  سبز  فضای  نیاز  مورد 
شهر با مشارکت شرکت های دانش بنیان و سرمایه گذار 
علی،  امام  میدان  احیای  پروژه  تکمیل  خصوصی،  بخش 
شهرک سالمت اصفهان و... بخشی از این المان هاست که 
نمونه های فعال از نگرش مشارکت جویانه در شهرداری 
است. شهر دوستدار کودک، شهر دوستدار سالمندان 
فرآیندهای  از  بخش هایی  دستی  صنایع  جهانی  شهر  و 
دستیابی  است،  بازاریابی  انجام  برای  شهری  حاکمیت 
اصفهان به حوزه های بین المللی و حضور متقابل موثران و 
متخصصان در حوزه های مختلف تجاری، فرهنگی و اجتماعی 
در رویدادهای جهانی، می تواند بسترهای مشارکت را در 
کنار حضور فراهم آورد. اصفهان به عنوان یک جهانشهر، 
باید در ابعاد مختلفی همچون عمران، شهرسازی، فرهنگ 
و اقتصاد از فرصت های جهانی خود استفاده کند که کسب 

این  این شهر در  به  تا حدودی  توانسته  عناوین جهانی 
مسیر یاری رساند.

اکشن پلن ها یا همان برنامه های عملیاتی تعریف شده در 
ذیل عناوین جهانی اصفهان تنها معطوف به مدیریت شهری 
نیست و این کار مشارکت فعاالنه دستگاه های ذی نفع 
و مسئول دیگر در شهر و استان را نیز طلب می کند، به 
سبب همین رویکرد، توسعه مطالبه گری از دستگاه های 
اجرایی مسئول در برابر شهروندان و شهر در این دوره 
تشدید شده است تا تاثیرگذاری برنامه های عملیاتی هم 
شکل واقعی تری به خود بگیرد و برخی نهادهای منفعل در 
برابر سرنوشت شهر هم ظرفیت های خود را بالفعل کنند.

* چوب حراج از تن شهر برداشته شد
در  فرآیندها  اصالح  بر  عالوه  درآمدی  قسمت های  در 
شهرداری اصفهان، منابع درآمدی شهر هم از روش های 
سنتی فاصله گرفته و بخشی از بار مالی شهر روی دوش 
حوزه های درآمدی پایدار افتاده است، استخراج درآمد 
در  شهری  متعدد  عوارض   افزوده،  ارزش  بر  مالیات  از 
حوزه های حمل و نقل، نوسازی و ....، بهره مندی از اوراق 
اجرای  در  بانک ها  مالی  مشارکت  افزایش  مشارکت، 
پروژه های شهری، برون سپاری بخش های مختلف مانند 
حوزه گردشگری و تفریحی شهر، ایجاد بستر کارآفرینی با 
استفاده از فضاهای در اختیار شهرداری و.... تعدادی از 
سناریوهای اجرا شده در شهر اصفهان است.   به طوری 
که با این کار احساس مسئولیت مدیران شهری در برابر 
نسل های آینده برای جلوگیری از شهرفروشی، نیز تقویت 
خواهد شد و می توان شهر را همانطور که اشاره شد، به 
عنوان یک منبع توسعه برای آیندگان هم حفظ و نگهداری 
کرد. از این رو توسعه پایدار، توسعه متوازن، انضباط مالی 
و مشارکت از اصلی ترین کلیدواژه های این دوره مدیریت 

شهری بود که در عمل هم به آن توجه ویژه ای شد.
* اصفهان، هوشمندتر می شود 

اصفهان هوشمند، یکی دیگر از نمادهای توسعه اصفهان 
است که برای انطباق شهر کنونی با معیارهای یک شهر 
هوشمند، نرم افزارها و سامانه های شهروندی با هدف 
تسهیل امور و کاهش هزینه ها پیاده سازی و در دست 
اقدام قرار گرفته است.  پروفایل شهروندی اصفهان، 
اصفهان کارت، سیستم  های توزین ناوگان در حال حرکت 
قابل  توزین  با سیستم های  بار  ناوگان  توزین   ،)WIM(
حمل )چمدانی(، دو سامانه نوبت دهی مراکز معاینه فنی 
و صدور سند حمل بار درون شهری به صورت هوشمند، 
 ،AVL پروژه  طراحی  فیبرنوری،  کیلومتر   350 اجرای 
تکمیل نرم افزار ترافیک آنالین، تجمیع اطالعات شهر در 
سند جامع SDI شهری، اجرای طرح QR کد در تاکسی ها و 
..... را می توان همچون شاهراه های ارتباطی در یک شهر 
هوشمند دانست که در اصفهان یا اجرایی شده  یا در 

مسیر اجرا قرار گرفته است.
* ریل گذاری برای فردای اصفهان 

زیرساخت های شهر اصفهان در دهه های گذشته بنا شده 
است و نیاز به تکمیل و تعریف زیرساخت جدید با توجه 
اجرای  سبب  همین  به  داشت،  جامعه  روز  نیازهای  به 
زیرساخت های شهری در این دوره نه تنها متوقف نشد 
بلکه با شمول شاخص های بیشتری همچون عدالت فضایی 
و ایجاد زمینه مشارکت بخش خصوصی، تداوم پیدا کرد. 
احداث خط دوم متروی اصفهان به طول 2۴.7 کیلومتر 
مناطق  و  محله ها  و  شهر  شمال  از  ایستگاه   23 دارای 
حاشیه ای و کم برخوردار همچون زینبیه، دارک و الله آغاز 
شد و با رسیدن به غرب شهر، مهمترین زیرساختی است 

که در مقیاس شهری در اصفهان در حال ساخت است.  
تفاوت خط دوم با خط اول در نوع مناطق تحت پوشش، 
دو  از  حفاری  و  شهر  مرکزی  هسته  با  آن  تالقی  نقطه 
جبهه غربی و شرقی است که با حرکت واگن ها روی ریل 
می توان سرعت و کیفیت دسترسی شهروندان به نقاط 
مرکزی و مهم شهر را افزایش داد. در این بین نباید از 
فرصتی که برای بخش خصوصی در حوزه بهره برداری 
و استفاده از فضاهای تجاری ایستگاه های مترو فراهم 

می شود، غافل شد. 

عدالت فضایی انحصار امکانات شــهری در اصفهان را شکست 

در اصفهان  ــانی  برق رس 260پروژه  از  برداری  و بهره  افتتاح 
با دهه فجر همزمان 

۲۶۰ پروژه کوچک و بزرگ برق رسانی با اعتباری بالغ 
بر ۷8 میلیارد تومان در دهه مبارک فجر امسال توسط  
شرکت توزیع برق اصفهان افتتاح و بهره برداری از آن 

آغاز خواهد شد. 
مدیر عامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان گفت: 
در این روزهای به یاد ماندنی  ۲۶۰ پروژه برق رسانی 
با اعتباری بالغ بر ۷8 میلیارد تومان افتتاح و مورد بهره 

برداری قرار می گیرد.
حمید رضا پیر پیران تصریح کرد : ۲۰۰ کیلومتر بازسازی 
و تقویت شبکه و فیدرگیری به منظور کاهش خاموشی 
و رفع حریم ،۳8 کیلومتر احداث روشنایی معابر و بیش 
از 1۹۷ کیلومتر شبکه برق رسانی به همراه  نصب 11۶ 
ترانس و تجهیز پست از جمله اقدامات صورت گرفته در 
این شرکت می باشد که در  دهه فجر امسال به بهره 
برداری می رسد.وی در ادامه افزود :در صنعت برق قبل 
از انقالب وابستگی زیادی به تجهیزات خارجی بود ولی 
اکنون بیش از ۹۵ درصد تجهیزات مورد نیازمان از داخل 
متخصصان  از  اجرای طرح ها  برای  و  می شود  تامین 

داخلی استفاده می شود.
اشاره  اصفهان  برق  توزیع  انداز شرکت  به چشم  وی 
کرد و گفت :توسعه زیر ساخت های هوشمند از جمله 
فرایندهایی است که رسیدن به چشم انداز 1۴۰۵ را با 
اهداف متعالی میسر می نماید و در این راستا  با نصب 
1۷ هزار کنتور فهام به طور قطع تلفات کاهش می یابد 
و  همچنین به منظور تکمیل ساختارهای هوشمند و 
به کار گیری خط گرم  بر  کاهش خاموشی ها عالوه 

که هر سال افزایش می یابد ۵۳۹ نقطه 
اتوماسیون  که شامل ۳۶۶ کلید 

قطع کننده هوشمند )سکسیونر 
هوایی (،1۴۹ کوبیکل در ۴۲ 
پست زمینی ،۲1 ریکلوزر و 

پراکنده   تولید  نیروگاه   ۳
ایجاد شده  نیز  می باشد 

است .
وی تاکید کرد :یکی از 

ی  خص ها شا

رضایتمندی و پایداری و قابلیت اطمینان شبکه ،ظرفیت 
سازی برای زمانهای اوج مصرف و پذیرش مشترکین 
جدید است که در این میان نصب و تجهیز پستهای 
)ترانس ( زمینی وهوایی به تعداد ۲۲۹ دستگاه با ظرفیتی 
بالغ بر ۵۰ مگاولت آمپر در جهت ایجاد پایداری شبکه و 
کاهش خاموشی ها  نصب شده است .مهندس پیرپیران 
خاطر نشان کرد: حذف قبوض کاغذی به عنوان یک 
و  میلیاردی  جویی  بر صرفه  ملی عالوه  طرح کالن 
بری  ارز  حذف  و  خارجی  کاغذ  به  وابستگی  کاهش 
در تکمیل زیر ساخت های مدیریت کشور بسیار موثر 
و چرخه ارائه  خدمات الکترونیک شرکت را از ۹۲ درصد 
به ۹۵ درصد افزایش داده است و جالب اینکه با توجه 
به حذف قبوض کاغذی و چالشهایی که این فرایند به 
ابزار مدیریتی ،۹۴  با به کار گیری تمام  دنبال داشته 
درصد از  فروش انرژی وصول شده است که این عدد 
تنها   در حدود یک درصد با سال گذشته فاصله دارد 
وهمچنین  فقط ۲ درصد مردم هزینه برق مصرفی  خود 
را به صورت حضوری پرداخت کرده و ۹8 درصد وصولی 
شرکت به صورت غیر حضوری بوده است که نسبت به 

مدت مشابه سال گذشته  ۲ درصد رشد داشته است .
وی اظهار داشت :در برنامه ۰۹8 که از طرف وزارت نیرو 
ابالغ شد با مدیریت بار و مصرف ، هم راستا با اهداف 
وزارت نیرو  هیچ گونه خاموشی را به مشترکین تحمیل 
ننمودیم و خوشبختانه با برنامه ریزی مدون در تابستان 
۹8 این امر تحقق یافت که از این برنامه ها  می توان 
به اصالح تعرفه ،کاهش بار ۳۰ درصد صنایع باالی 
یک مگاوات، تغییر ساعات کار ادارات ،جابه جایی 
مصارف کشاورزی، به کارگیری مولدهای 
 ۷ ژنراتورهای  از  ،استفاده  تامین  خود 
نهاد دولتی و نظامی در ساعات پیک 
به  معابر،  روشنایی  ،کنترل  مصرف 
به  و  پراکنده  نیروگاه های  گیری  کار 
کار گیری پنل های خورشیدی  اشاره 
کرد و در ادامه نیز  به مشترکینی که 
با این شرکت  در پیک سایی تابستان 
همراهی شایسته ای نمودند نزدیک به  ۶ 
پاداش  تومان  میلیارد 

پرداخت شد .مدیر عامل شرکت توزیع برق اصفهان به 
تداوم فرهنگ سازی و نهادینه نمودن مدیریت مصرف 
در فصل زمستان اشاره کرد و گفت : این همکاری تنها 
معطوف به تابستان نیست بلکه برای فصل زمستان که 
گازسوز  نیروگاهی  واحدهای  از  بعضی  خروج  احتمال 
پیش بینی می شد برنامه ریزی های مدونی  نیز صورت 
گرفت .  وی در ادامه  تاکید کرد : با راه اندازی نرم افزار 
نیما در شرکت مشاهده آنالین تعداد مشترکین همکار در 
طرح های پیک سایی ،مشاهده تعداد کنتورهای فعال و 
قابل قرائت مشترکین همکار  نیز بخوبی قابل رصد بود .

مدیر عامل شرکت توزیع برق اصفهان گفت :تجزیه 
سالهای  کیلومتر  هزار   1۵ طول  به  شبکه  تحلیل  و 
قبل میدانی و با ابزار نیروی انسانی ،برداشت ،بررسی 
و کنترل و مدیریت می شد اما امروزه با توجه به پیاده 
سازی نرم افزار سپاد به صورت کامال فنی و اتوماتیک 
انجام می شود به طور قطع یکی از مهمترین چالش ها 
هم  شبکه  بار  اطالعات  وجود  توزیع  شرکت های  در 
در سطح فشار متوسط و هم فشار ضعیف در زمانهای 
مختلف روز و سال می باشد و این شرکت با پیاده سازی 
نرم افزار سپاد توانسته محاسبات بار را  در این سامانه به 
درستی انجام دهد . این مقام مسئول خاطر نشان کرد 
:ماژول هایی بر روی این سامانه پیاده سازی شده است 
که اطالعات آن از بانک  اطالعات مصارف مشترکین 
و همچنین مشترکین نمونه )ژن( و اطالعات کنتورهای 
هوشمند ،شبیه سازی های الزم را از تمامی مشترکین 
انجام می دهد به نحوی که بار شبکه توزیع در تمامی 
فیدرها و انشعابات فشار ضعیف و متوسط و ترانسهای 
توزیع با دقت باالی ۹۰ درصد  را  محاسبه می نماید 
افزارهای کاربردی که در  از نرم  . وی به یکی دیگر 
شرکت توزیع برق اصفهان پیاده سازی شده است اشاره 
کرد و گفت : پس از گذر از پیک سال ۹۷ با استفاده از 
تجربیات آن تابستان داغ و برنامه ریزی بلند مدت و 
همه جانبه برای عدم  تکرار آن در اولین روز آبان سال 
گذشته در جلسه ای با حضور وزیر نیرو دکتر اردکانیان 
و مدیر عامل شرکت توانیر مهندس متولی زاده در جمع 
مدیران ارشد صنعت برق کشور در راستای برنامه گذر از 
پیک ۹8 برگزار شد که به هر کدام از شرکت ها عالوه 
بر ماموریت های عمومی و کلی ماموریت های ویژه ای 
بر اساس نوع فعالیت ها و تخصص آن شرکت ابالغ شد 
و شرکت توزیع برق اصفهان نیز دو ماموریت ویژه را 
که شامل الزام تدوین دستور العمل های و روش های 
اطالع رسانی و پاسخگویی به مشترکین و دیگر تدوین 
شبکه   پذیری  رویت  العمل های  ودستور  شاخص ها 

می باشد ، عهده دار شد.

کتاب  "خوشمزه  برنامه  از  آفتاب  بانوان  تخصصی  مرکز  مدیر 
بخوانیم"ویژه مادران و دختران نوجوان  در دهه فجر خبر داد.

لیال لندی با اشاره به برگزاری برنامه های مرتبط با ایام دهه فجر 
مرکز تخصصی بانوان آفتاب گفت: یکی از ویژه برنامه های این 
مجموعه برنامه »خوشمزه کتاب بخوانیم« است که از سوی مرکز 
تخصصی بانوان آفتاب وابسته به سازمان فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی شهرداری اصفهان ویژه مادران و دختران نوجوان طی 

مدت سه روز از 15 بهمن تا 18 بهمن برگزار می شود.
شهرداری   8 منطقه  در  برنامه  این  حاضر  حال  در  افزود:  وی 
در  افتاب«  و«بانوسرای  نوش  باغ  با همکاری مجموعه  اصفهان 
حال برگزاری است و بزودی در منطقه 3 و مرکز تخصصی بانوان 
آفتاب هم برگزار می شود. مدیر مرکز تخصصی بانوان آفتاب در 
خصوص جزئیات برگزاری این طرح گفت: این برنامه در راستای 
ارتقاء فرهنگی و محوریت فرهنگ کتابخوانی برگزار می شود که 
شامل  ۴ آیتم و گروه بندی 20 تایی مادران و دختران است.

وی تصریح کرد: در این برنامه کتاب »کاردستی بازی ساز« به 
نویسندگی خدیجه سادات موسویان با ۴ بازی و توسط مادران 
و دختران اجرا می شود. لندی بازی دو بعدی، سه بعدی، ابلون، 
قورباغه هوشمند، اُتللو وکاتامینو را یکی از بخش های برنامه 
کتاب،  با  آشپزی  داد:  ادامه  و  کرد  عنوان  دختری  مادر  های 
کتابخانه گردی و کتابخوان حرفه ای از آیتم های دیگر برگزاری 
این ویژه برنامه است.وی همچنین اضافه کرد: در راستای ارتباط 
بیشتر مادر و دختر و کسب مهارت آشپزی یک مسابقه ترتیب 
و کدبانو است که مراحل  برنامه خانه  به  داده شده که شبیه 
اجرای آن در داخل پک هایی برای مادر و دختر شرح داده شده 
است. مدیر مرکز تخصصی بانوان آفتاب اضافه کرد: مواد خام و 
کتاب مربوطه در اختیار مادران و دختران گذاشته می شود تا در 
یک مسابقه ۴ گروه 20 تایی  به آشپزی بپردازند که فراخوان 
است.وی  شده  اعالم  قبال  آفتاب  مرکز  طریق  از  آن  مشارکت 
همچنین از برنامه »با من ببین و با من بمان« ویژه مادران و بچه 
های کار خبر داد و گفت: مسابقه شعار نویسی  انقالبی، دومینو 
و بازی فکری مسابقه ای صفحه ای از جمله برنامه های دیگری 
است که پنجشنبه جاری از ساعت 9 تا 11 برای کودکان کار و 
مادران آنها برگزار می شود. لندی برنامه زاویه دید و تحلیل 

های  برنامه  دیگر  از  را  پور  رضا  مهتاب  توسط  فیلم«مصادره« 
جاری آخر هفته این مرکز عنوان کرد.مدیر مرکز تخصصی بانوان 
لیاقت، برای مادران شهدا را از  آفتاب رونمایی از طرح مدال 
دیگر برنامه های این مرکز برای ایام دهه فجر دانست و افزود: 
این نشان در گلستان شهدای اصفهان پنج شنبه جاری رونمایی 
می شود.وی اضافه کرد:۴0 خانواده شهید با همکاری بنیاد شهید 
و امور ایثارگران استان اصفهان و بنیاد حفظ نشر و ارزش های 
بانوان و خانواده استانداری  امور  دفاع مقدس اصفهان، دفتر 
اصفهان و بانوسرای آفتاب برای این منظور انتخاب شده اند که 
از  19 بهمن تا 22 اسفند که روز تکریم خانواده است،  از آنها 

تکریم می شود.
لندی یکی دیگر از برنامه های ویژه در دهه را را زن-مشارکت 
و تولید عنوان کرد و گفت: این برنامه با محوریت نقش زنان در 
تولید و با حضور دکتر سیما فردوسی در کتابخانه مرکزی اصفهان 
و همکاری دفتر امور بانوان و خانواده استانداری و اتاق بازرگانی 
اصفهان و سایر دستگاه ها و حوزه زنان کارآفرین برگزار می 

شود.
وی در پایان از برگزاری یک نمایشگاه محیطی و قرآن کریم خبر 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  همکاری  با  افزود:  و  داد  
نمایشگاه محیطی قرآن کریم از 16 تا 21بهمن در گالری کتابخانه 

مرکزی اصفهان برگزار می شود.

مدیر مرکز تخصصی بانوان آفتاب:

"خوشمزه کتاب بخوانیم" با دستپخت مادر دختری


