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دستور جلسه مجمع:
1 گزارش هیات مدیره و بازرسان

ح و تصویب صورت های مالی سال 1399 2 طر
3 ارائه گزارش تغییرات اعضا و سرمایه شرکت تعاونی

4 انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرسان
5 تعیین خط مشی آینده تعاونی

6 تعیین پاداش هیات مدیره و بازرسان
 داوطلبان تصدی سمت های هیات مدیره و بازرسی به موجب ماده )2( دستورالعمل، موظفند حداکثر ظرف یک هفته از انتشار آگهی دعوت )تا روز چهارشنبه 

خ 1400/10/01(، فرم داوطلبی را تکمیل و به همراه مدارک مربوطه به دفتر تعاونی مسکن تحویل نمایند. مور
شرکت تعاونی مسکن کارکنان هسا

نصـر  شـهید  مرکـزی  پـداه  منطقـه  آمادوپشـتیبانی  معاونـت 
اصفهانـی نپاجـا در نظـر دارد مقـدار حـدود 30 تـن ضایعـات و 
یق مزایده به فروش برسـاند . آهن آالت فرسـوده خود را از طر
لـذا متقاضیـان مـی تواننـد بمنظـور شـرکت در مزایـده ، اسـناد 
و مـدارک مـورد نیـاز بـه همـراه قیمت پیشـنهادی خـود را ظرف 
آدرس:  بـه  آگهـی  ایـن  ج  در تاریـخ  از  پـس  کاری  روز   10 مـدت 
اصفهـان – اتوبـان شـهید اردسـتانی ) اتوبـان فـرودگاه ( – پـل 
سرلشـکر شـهید لشـکری – منطقـه پـداه مرکـزی شـهید نصـر 
اصفهانی – کد پستی 8164175784 – معاونت آمادوپشتیبانی 

ارسـال نماینـد .
تلفن تماس : 03136135035 – 03136135037

توضیحات :
 مدارک الزم جهت شرکت در مزایده : 

روگرفـت کارت ملـی ، روگرفـت صفحـه اول شناسـنامه ، آدرس 

محل سـکونت یا کار بهمراه شـماره تلفن همراه ، اصل فیش 
یـال بعنـوان تضمیـن شـرکت در  واریـزی بـه مبلـغ 200 میلیـون ر
نـام وجـوه  بـه    5151790233008 بـه حسـاب شـماره    مزایـده 
مشـخص منطقه پدافند، شـماره شـبا به نام متقاضی شـرکت 

در مزایـده
 اصـل فیـش واریـزی در پاکـت جداگانـه و سـایر مـدارک مورد 

نیـاز در پاکـت جداگانـه دیگر ارسـال گردد.
کلیـه هزینـه هـای جانبـی از قبیـل بارگیری، حمـل و جابجایی 
ج این آگهی بـر عهده برنده مزایده  اقـام مـورد نظـر و هزینـه در

می باشـد .
 زمـان بازدیـد از اقـام مورخـه 1400/10/1 از سـاعت 10 الـی 12 

مـی باشـد .
بـا  انجـام هماهنگـی الزم  بازدیـد جهـت  زمـان  از   2 روز قبـل 
گاهـی تمـاس حاصـل گـردد . شـماره هـای قیـد شـده در متـن آ

اطالعیه
اطالعیه

شرکت تعاونی مسکن کارکنان صنایع هواپیماسازی ایران )هسا(

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول
بدینوسیله از کلیه اعضای محترم تعاونی مسکن یا نماینده قانونی آنها دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول 

خ 1400/10/25 در محل نمازخانه مرکزی شرکت هسا برگزار می گردد حضور به هم رسانند. شرکت تعاونی مسکن هسا، راس ساعت 14:00 روز شنبه مور
لذا از کلیه اعضا دعوت می شود با در دست داشتن کارت شناسایی راس ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانید و یا وکیل/نماینده خود را کتبا 

معرفی نمایید.
ضمنا به اطاع می رساند به موجب ماده 19 آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی؛ تعداد آرای وکالتی هر عضو حداکثر 3 رای و هر شخص غیرعضو تنها یک رای 
خواهد بود و اعضای متقاضی اعطای نمایندگی، می بایست به همراه نماینده خود حداکثر تا روز چهارشنبه تاریخ 1400/10/22 در محل تعاونی مسکن هسا حاضر 

تا پس از احراز هویت و تایید وکالت، برگه ورود به مجمع را دریافت نمایند.

گهی مزایده ) نوبت دوم ( آ

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی اصفهان گفت: رویکرد جدید شرکن 
نمایشگاه ها تسهیلگری کسب و کارهای اقتصاد محور و حمایت از صادرات،مشاغل 

خانگی و نمایشگاه های محلی و شرکت های دانش بنیان است.
به گزارش جام جم، علیرضا مرتضوی در نشست خبری دومین نمایشگاه مدیریت 
کسب و کار با اشاره  به حمایت شرکت نمایشگاه ها از مدیریت کسب و کار با صنایع 
دولتی و خصوصی اظهار داشت: در این دوره تمرکز ما در شرکت نمایشگاه ها بر روی 
تیم های کسب و کار با مدیریت های قوی  است که عاوه بر آموزش روح شجاعت و 

ریسک پذیری را داشته باشند.
وی با اشاره به این که مدیران ما باید بدانند با کار کردن و تکرار آن به موفقیت می رسند، 
افزود: ما از حضور شرکت های دانش بنیان، شرکت شهرک ها و استارتاپ های مطرح 
بابت  کشور در شرکت نمایشگاه ها استقبال و هزینه ای  روی میز صنعت و علم 

حضورشان نمی گیریم.
مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی اصفهان تصریح کرد: نگاه قالب شرکت 
نمایشگاه ها در این دوره مدیریت بر نهادهای مردمی گذاشته شده که با همکاری 

شهرداری و اتاق بازرگانی تصمیم گیری شده است.
با تاکید به این که  تسهیل گری در امر صادرات است  می تواند گره گشای امر  وی 
اشتغال باشد،ادامه داد: اتاق بازرگانی و شهرداری رویکرد تسهیلگری در امر اقتصادی 
استفاده  صادرکنندگان   از  حمایت  بر  عاوه  راستا  این  در  و  اند  گرفته  پیش  در  را 
از ظرفیت بانوان و حمایت از مشاغل خانگی  را در  صدر امور خود قرار داده است. 

مرتضوی با اشاره به بازار هدف نمایشگاه محلی برای عرضه محصوالت نمایشگاهی با 
تمام ظرفیت استان گفت: ما در نگاه  به نمایشگاه تجدید نظر کرده ایم و به جای تبلیغ 

نمایشگاه در صدد هستیم نمایشگاه را به  دل شهر بیاوریم. 
وی اضافه کرد: به عنوان مثال ما شرکت های توانمندی در زمینه نور پردازی داریم که 
بستری برای معرفی نداشته اند که امسال از طریق شرکت نمایشگاه ها می خواهیم 
خیابان های اصفهان را در دهه فجر غرق در نور کنیم و این توانمندی را به نمایش 
داشت:  بیان  اصفهان  المللی  بین  نمایشگاه های  شرکت  مدیرعامل  بگذاریم.  

معاونت ها  سایر  همکاری  و  شهردار  اجازه  با  نوروز   ایام  است  شده  قرار  همچنین 
نمایشگاه مبلمان شهری را به شهر برده تا بهانه ای برای دور هم بودن با مردم باشد. 

زیرا رویکرد برگزاری نمایشگاه به داخل شهر نماد یک نمایشگاه هم گرا است.
وی در ادامه صحبت های خود به شرکت در نمایشگاه  بصره  اشاره و گفت: نمایشگاه 
بصره یکی از بازارهای هدف ما  بوده که قرار است با آنها  عقد قرارداد محل و مجوز 
حضور در نمایشگاه صادر شود. مرتضوی بااشاره به این که هدف نمایشگاه دایمی 
در  بصره است، بیان داشت: تا کنون نمایشگاه اختصاصی از ایران در نمایشگاه بصره 

برگزار نشده است اما به منظور برگزاری نمایش توانمندی استان، برندهای معتبر و 
با سابقه استان حضور پیدا می کنم تا نمایشگاه اختصاصی از ایران و اصفهان در آن 
تشکیل شود. وی  دعوت از شهردار بصره و مسائل تردد مسافر و بار از مرز شلمچه 
آتی شرکت  از دیگر برنامه های  را  و کامیون هایی و قدم بعدی حضور در سلیمانیه 

نمایشگاه ها برشمرد.
 گفتنی است؛ نمایشگاه کسب و کار از اول تا 4 دی ماه 1400 و  ساعت 10 تا 18 در محل 
برگزاری اصفهان نمایشگاه بین المللی استان اصفهان واقع در روشن دشت برگزار 
فعال  شرکت های  توان  و  ظرفیت ها  معرفی  نمایشگاه   برگزاری  از  می شود،هدف 
اصفهان در حوزه مدیریت کسب و کار، فراهم نمودن بستری برای شبکه سازی و 
هم افزایی کسب و کارهای مرتبط،ایجاد محیطی پویا برای حضور مدیران ارشد با هدف 
تامین نیازهای کسب و کار خود و فضایی برای تعامل و هم افزایی مراکز و شرکت های 

مشاور، تامین کننده، آموزش دهنده، ارایه کننده خدمات می باشد. 
 محور برگزاری در این نمایشگاه  چاپ و بسته بندی ، تبلیغات ، رسانه ، برندینگ 
صنعتی،  کارهای  و  کسب  مدیران  به  استو  کار  و  کسب  بهبود  و  توسعه  فمشاور 
تجارت  بیمه،  تبلیغات،  بازرگانی،  رشته های  صنفی،تجاری،تعاونی،دانشجویان 
الکترونیکی،مدیران شرکت های دولتی مرتبط،مدیران انجمن ها و تشکل ها،عاقه 
مندان به راه اندازی یا توسعه و بهبودکسب و کار توصیه می شود. در نشست خبری 
که به این منظور برگزار شد؛برگزار کنندگان این نمایشگاه راجع به جزئیات برگزاری 

پاسخگوی خبرنگاران بودند.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی اصفهان:

رویکرد جدید نمایشگاه تسهیلگری کسب وکار های اقتصاد محور است

مدیر کل تامین اجتماعی استان اصفهان: 

4

۲

ویــژه 

 : شهردار

|    ۲
    |  

  

پاالیش نفت اصفهان لوح 
برتر دومین جشنواره ملی 

»یکصد واحد مشتری 
کرد  یافت  « را در مدار

 57 درصد عملیات روسازی 
تمام  مترو بهارستان  به ا

رسیده است

مدیرعامل شرکت عمران شهر بهارستان 
گفت:
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بیشتر بخوانید

کشور  کشور  مسئوالن علمی و اجرایی   توافق توافق مسئوالن علمی و اجرایی 
آب در همایش زوارهآب در همایش زواره بر حل ملی مساله بر حل ملی مساله 

اصفهان بیشترین بیمه زنان خانه دار را تحت پوشش دارد

شهردار اصفهان همزمان با روز پژوهش گفت: در 
مدیریت جدید شهری حقوق مردم را جدی گرفته و 
به فکر توسعه هستیم؛ پیشرفت شهر به هر قیمتی، موجه 
نخواهد بود چراکه حس نارضایتی بین مردم ایجاد خواهد کرد.
به گـــزارش  جام جم علی قاسم زاده در مراسم رونمایی از 
( و سامانه گنجینه  کتاب های تجربه شهر، خط افق شهر )وکتور
اسناد تاریخی شهرداری اصفهان اظهار کرد: دو گروه در فرهنگ 
دینی ما مذمت شده اند که گروه نخست عالمان بدون عمل 
و گروه دوم عامان بدون علم هستند. وی ادامه داد: کسانی 
که مجری اند و بدون علم عمل می کنند، در دین ما نکوهش 
شده اند مانند این آیه قرآن که می فرماید در آنچه بدان علم 

نداری قدم نگذار.
شهردار اصفهان با اشاره به رونمایی از کتاب تجربه شهر که به 
تجربه شهرداران سابق شهرداری طی نیم قرن پرداخته است، 
اظهار کرد: هر دوره ای اقتضائات خود را دارد و امروز دانش 
عمومی افزایش یافته است و مردم به مسیرهای قانونی و 
گاه اند و نمی توان بدون توجه به حقوق  حقوق شهروندی آ

مردم، شهر را ساخت.

پیشرفت شهر به هر 
نیست موجه  قیمتی 

آمیز  انجام موفقیت 
یزی  تعمیرات برنامه ر

شده سالیانه در خط ورق 
گالوانیزه و خط رنگی
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اقتصادی اجتماعیاجتماعی2
مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان گفت: در آستانه شب 
یلدا، در همه بازارهای کوثر شهر اصفهان اقام مورد نیاز مردم در این شب و 23 قلم کاالی دیگر از 

تخفیف 8 تا 60 درصدی در اختیار شهروندان قرار می گیرد.
به گزارش جام جم امیرحسین ماه آورپور با اشاره به این که سازمان میادین و ساماندهی مشاغل 

شهری شهرداری اصفهان برای رفاه حال مردم طرح تخفیف ویژه شب یلدا را در دستور کار دارد، 
اظهار کرد: این طرح که »فروش ویژه شب یلدا« نام دارد، از تاریخ 28 آذر تا 2 دی در همه بازارهای 
کوثر شهر اصفهان اجرایی می شود. وی با بیان این که تخفیف های ویژه شب یلدا از 8 تا 60 درصد 
خواهد بود، گفت: در این طرح بسیاری از کاالها و اقام مورد نیاز مردم مانند گوشت، میوه ها و اقام 

شب یلدا مانند هندوانه و آجیل و 23 کاالی دیگر گنجانده شده است. مدیرعامل سازمان میادین 
و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان بیان کرد: همچنین گوشت گرم بره از 29 آذر تا اول 
دی با قیمت 101 هزار و 900 تومان، هندوانه زیر قیمت میدان میوه و تره بار از 29 آذر تا دوم دیماه، 
پرتقال، شلغم و لبو به قیمت میدان میوه و تره بار و آجیل با نرخ مناسب به فروش خواهد رسید.

مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان خبر داد:
تخفیف در بازارهای کوثر شهرداری در آستانه شب یلدا 

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان اصفهانضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان اصفهان

را به  آب مایه حیات فرصتی  برگزاری اولین همایش منطقه ای 
وجود آورد تا اساتید و مسئوالن دانشگاهی و علمی و اجرایی 
کشور در شهر کویری زواره گردهم آیند و به بررسی راهکارهای 

مقابله با بحران کم آبی در کشور بپردازند.
بر  کشور  اجرایی  و  علمی  مسئوالن  روزه  یک  همایش  این  در 
حل مساله آب به صورت ملی تاکید و اعام کردند تک تک افراد 

باید در حل بحران کم آبی مشارکت کنند.
آب،  از  صحیح  استفاده  فرهنگ  تببین  و  زندگی  سبک  تغییر 
آبی در کشور و عزم جدی مسئوالن و  جدی گرفتن بحران کم 
مردم برای مقابله با بحران کم آبی از دیگر محورهای سخنرانان 

این همایش بود.
این  گفت:  حیات  مایه  آب  منطقه ای  همایش  اولین  دبیر 
آب های  سطح  کاهش  وضعیت  انعکاس  هدف  با  همایش 
زیرزمینی و فرونشست زمین همزمان با روز پژوهش در سالن 

دکتر علی شریعتی زواره برگزار شد.
از  بیش  که  همایش  این  در  افزود:  زواره  شواخی  رضا  محمد 
آب  حوزه  اساتید  و  نخبگان  کارشناسان،  مسئوالن،  از  نفر   100
کشور  حضور داشتند بهرام نادی عضو هیات علمی دانشگاه 
آزاد اسامی نجف آباد، علی طالبی استاد دانشگاه یزد و رئیس 
علمی  هیات  عضو  نصری  مسعود   ، ایران  آبخیزداری  انجمن 
آباد و رضا اسامی مدیرکل زمین  آزاد اسامی دولت  دانشگاه 
شناسی و اکتشافات معدنی استان اصفهان در مقاالت خود 
وضعیت حوزه های آبخوان اصفهان، کاشان، نطنز و اردستان و 
زواره را به صورت علمی تبیین و راهکارهای علمی برون رفت از 

این بحران را ارائه کردند.
در همایش زواره از 33 مقاله رسیده به دبیرخانه همایش 15 

مقاله بررسی و تایید و 4 مقاله در این همایش ارائه شد.
مشکل آب کشور نیازمند نگاه جهادی است.

آبرسانی کشور در این  مشاور وزیر نیرو و رئیس قرارگاه جهاد 
همایش گفت: در حال حاضر موضوع آب به بحران ملی تبدیل 

شده و خروج از این بحران نیازمند نگاه ملی و وحدت مردم و 
مسئوالن علمی و اجرایی است.

میثم جعفرزاده با تاکید بر ارتباط بیشتر حوزه های دانشگاه و 
اجرا گفت: برای حل مشکات ناشی از خشکسالی و بحران کم 

آبی باید در کشور ، همه نگاه جهادی داشته باشند.
وی با اشاره به تحریم ها و محدودیت اعتبارات ابراز امیدواری 

کرد قرارگاه محرومیت زدایی امام حسن )ع( در بازه زمانی سه 
ساله به 10 هزار روستا در کشور آبرسانی کند.

و  شد  یادآور  را  روستاها  به  شهرها  از  معکوس  مهاجرت  وی 
گفت: این مهاجرت در صورتی که خوش نشینی نباشد و تولید 

به همراه داشته باشد مفید خواهد بود.
جعفرزاده اختصاص اعتبار به قرارگاه امام حسن )ع(، استفاده 
از گروه های جهادی و نگاه خاص رئیس جمهوری به روستا را 3 

عامل سرعت بخشیدن به آبرسانی به روستاها بیان کرد.
* استان اصفهان پیشرو در آب بدون درآمد

این  در  اصفهان  استان  فاضاب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
همایش گفت: پرت شبکه آب در استان اصفهان با استفاده 
از تکنولوژی از 30/93 در سال 1386 به 16/1 در سال 1400 رسیده 
که سبب شده این استان در آب بدون درآمد در کشور پیشرو 
باشد. هاشم امینی برگزاری این همایش  را بیانگر نگاه مدبرانه 
آب دانست و  و عاقانه مردم و مسئوالن استان اصفهان به 
گفت: این همایش نشان داد نگاه مردم شهرستان اردستان 
خشکسالی  شرایط  در  آب  مدیریت  و  سازگارانه  نگاه  آب  به 

است. 
* نهایی شدن الگوی کشت در استان اصفهان

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان در این همایش 
از به روز رسانی سند ملی آب در استان اصفهان خبرداد و گفت: 
الگوی کشت در استان اصفهان نهایی شده و قرار است این 

الگو در شورای برنامه ریزی استان مصوب شود.
با  دانشگاه ها  علمی  هیات  قوی  ارتباط  بر  مرادمند  مهرداد 

بخش اجرا تاکید کرد.
وی اعتبارات بخش آبیاری های نوین را کافی ندانست و  گفت: 

الگوی کشت 10 الزام دارد که باید از آن حمایت شود.
مدیرکل  آبی  کم  تهدید  با  مقابله  برای  ظرفیت ها  همه  بسیج 
کرونا  گفت: مدیریت بیماری  مدیریت بحران استان اصفهان 
نشان داد می توان با بکار گرفتن تمام ظرفیت ها ، تهدید ها را 

به فرصت تبدیل کرد.
منصور شیشه فروش با اشاره به گزارش 8 ساله وزارت نیرو در 
ح آ  دولت قبل از بی توجهی این دولت به استان اصفهان در طر
ح سد سازی انتقاد  و ب و سهم نداشتن استان اصفهان در طر
کرد و گفت: طبق قانون وزارت نیرو محور بررسی  خشکسالی و 
بحران کم آبی است و این وازرت خانه باید فعاالنه برای مشکل 
آب اصفهان به میدان بیاید و با توجه به دستور رئیس جمهور 
در  نیرو  وزارت  از  کارشناسی  هیاتی  فرونشست  موضوع  در 

استان اصفهان مستقر شود.
نماینده مردم شهرستان اردستان در مجلس شورای اسامی 
نصب  در  پیشگام  را  شهرستان  این  همایش  این  در  هم 
استان  در  آب  برداشت  تعدیل  و  هوشمند  آب  کنتورهای 

اصفهان دانست.
و  جانبه  یک  سیاست های  هم  اردستان  شهرستان  فرماندار 
با  کرد و  آب در این شهرستان بیان  از مشکات  را  غیر علمی 
ح این سوال که آیا سند دار کردن اراضی کشاورزی تهدیدی  طر
برای کشاورزی نیست ؟ گفت: اجازه حضور صنایع آب بر را در 

این شهرستان نمی دهیم.

توافق مسئوالن علمی و اجرایی کشور بر حل ملی مساله آب در همایش زواره

ــردار اصــفــهــان هــمــزمــان با  ــهـ شـ
مدیریت  در  گفت:  پژوهش  روز 
جدید شهری حقوق مردم را جدی 
گرفته و به فکر توسعه هستیم؛ 
قیمتی،  هــر  بــه  شهر  پیشرفت 
حس  چراکه  بــود  نخواهد  موجه 
نارضایتی بین مردم ایجاد خواهد 

کرد.
به گزارش  جام جم علی قاسم زاده 
کتاب های  از  رونمایی  مراسم  در 
ــق شهر  ــ ــر، خــــط افـ ــهـ تــجــربــه شـ
( و سامانه گنجینه اسناد  )وکتور
اظهار  اصفهان  شهرداری  تاریخی 
کرد: دو گروه در فرهنگ دینی ما 
مذمت شده اند که گروه نخست 
عالمان بــدون عمل و گــروه دوم 
بــدون علم هستند. وی  عامان 
ادامه داد: کسانی که مجری اند و 
بدون علم عمل می کنند، در دین 
این  مانند  شده اند  نکوهش  ما 
آنچه  در  می فرماید  کــه  قــرآن  آیــه 

بدان علم نداری قدم نگذار.
ــاره به  ــ شـــهـــردار اصــفــهــان بــا اشـ
رونمایی از کتاب تجربه شهر که به 
تجربه شهرداران سابق شهرداری 
طی نیم قرن پرداخته است، اظهار 
خود  اقتضائات  دوره ای  هر  کــرد: 
عمومی  دانـــش  ــروز  امــ و  دارد  را 
ــزایـــش یــافــتــه اســــت و مـــردم  افـ
حقوق  و  قــانــونــی  مسیرهای  بــه 
نمی توان  و  انــد  گــاه  آ شهروندی 
بدون توجه به حقوق مردم، شهر 

را ساخت.
یط حافظ بیت  *بدون افراط و تفر

المال و مراقب شهر هستیم
وی بــا بــیــان ایــن کــه بــایــد حقوق 
مردم در اقدامات شهرداری لحاظ 
شود، گفت: ما گاهی دچار افراط 
و تفریط می شویم اما باید حافظ 
بیت المال و مراقب منافع شهر 

باشیم.
قاسم زاده در تشریح آسیب های 
امـــور  ــی  ــرخ ب تــفــریــط در  افـــــراط و 
شـــهـــری افـــــــزود: هـــم اکـــنـــون با 
دوران  از  حــقــوقــی  مــشــکــات 
تــعــریــض خــیــابــان هــای شمس 
ــی مــواجــه ایــم و  ــردوس ــادی و ف ــ آب
حقوق  و  حق  مدعی صاند  برخی 
شهرداری  اســت؛  نشده  ادا  آنها 
ــاه  ــ دادگ در  مــشــابــه  مـــــواردی  در 
ــر  اگـ ــوم شــــــده اســــــت و  ــکـ ــحـ مـ
می خواهیم شهری با برکت باشد، 
رعایت آن  در  مــردم  حقوق   باید 
در  این که  به  اشـــاره  با  شــود. وی 
مــدیــریــت جــدیــد شــهــری حقوق 
ــه فکر  مـــردم را جـــدی گــرفــتــه و ب
تــوســعــه هــســتــیــم، اظـــهـــار کـــرد: 
قیمتی،  هــر  بــه  شهر  پیشرفت 
که حس  بود چرا  موجه نخواهد 
نارضایتی بین مردم ایجاد خواهد 

کرد.
در  کرد:  تصریح  اصفهان  شهردار 
و  رسانه ها  حضور  با  جدید  دوره 
به  اســت  قــرار  که  جدیدی  ادراک 
سمت مدیریت مبتنی بر حقوق 
مردم حرکت کنیم، شهر به سوی 
ــی رود امــا نه به قیمت  توسعه م
زیرپاگذاشتن حقوق شهروندان؛ 

با  ــرداری  ــه ش همکاری  الــگــوی   *
دستگاه ها دیگر انتقال دانش و 

فناوری است
همچنین در این جلسه، سعید 
ریــزی،  برنامه  مــعــاون  ابراهیمی، 
پـــژوهـــش و تــوســعــه ســرمــایــه 
انــســانــی شـــهـــرداری اصــفــهــان با 
پژوهش  روز  آذر   25 این که  بیان 
ــت، اظــهــار  ــ نــامــگــذاری شـــده اس
کـــــرد: شــــهــــرداری ظــرفــیــت هــای 
خوب و کارنامه مطلوبی در حوزه 
پژوهشی دارد و راه اندازی سامانه 

آینده  مــدیــریــت دانـــش و پـــروژه 
پژوهی گواه این مدعاست.

همکاری  الــگــوی  داد:  ادامـــه  وی 
شهرداری با دستگاه ها و نهادهای 
فناوری  و  دانش  انتقال  مختلف 
ــود الـــگـــوی شهر  ــ اســـت و بـــا وج
همگرا به عنوان مدل پایه، شبکه 
هیات های  شهری،  پژوهشگران 
فــکــر و  ــای  ــاق هـ اتـ ورز،  انــدیــشــه 
تشکیل  شهراندیشان،   باشگاه 
شده است. معاون برنامه ریزی، 
پـــژوهـــش و تــوســعــه ســرمــایــه 
انـــســـانـــی شــــهــــرداری اصــفــهــان 
بیان کرد: مرکز نــوآوری و کارخانه 
نوآوران را تشکیل خواهیم داد که 
آن یک سازمان عالم و  دستاورد 

مبتنی بر دانش و داده است. 
وی با اشاره به این که هم اکنون 
تا  هستیم  نیازسنجی  مرحله  در 
شهر  ظرفیت  با  را  آنها  مجموعه 
در  گفت:  کنیم،  اجرایی  اصفهان 
هفته  شنبه  روز  از  راستا  همین 
نــشــســت هــای تخصصی  آیــنــده، 
است  پژوهشی  کار  محصول  که 

برگزار می شود.
*تجربه های مدیری از دهه 30 

با  نــشــســت،  ایـــن  در  همچنین 

دعوت از هوشنگ پوریای ولی به 
عنوان عضو کانون بازنشستگان 
که  فـــردی  و  اصفهان  ــرداری  ــه ش
سال ها به عنوان مدیر منطقه و 
شهرداری  در  حقوقی  امــور  مدیر 
اشــتــراک  اســــت،  ــرده  کــ فعالیت 
خصوص  در  و  انــجــام  تــجــربــیــات 
گفته های این مدیر سابق شهری 
تبادل نظر شــد.  وی به فعالیت 
خود در شهرداری از دهه 30 اشاره 
کــرد: احـــداث بسیاری از  و اظــهــار 
خیابان های شهر اصفهان حاصل 
همکاری مالکان بوده است که از 
آن جمله می توان به باند جنوبی 
دریاچه  بــاغ  خیابان  ملت،  بــلــوار 
کــرد.  ــاره  ــ آئینه خــانــه اش پـــارک  و 
کــرد: باید فراز  پــوریــای ولــی تاکید 
مدنظر  شــهــرداری  نشیب های  و 
از 80  می توان  و  باشد  شهرداران 
منبع مالی شهرداری برای تامین 
مالی شهر استفاده کرد و کانون 
بازنشستگان شهرداری حاضر به 
در اختیار قرار دادن این تجربیات 

به مدیران شهری است.
دانــشــگــاه  و  شـــهـــرداری  فــقــط   *
اســنــاد  آوری  جــمــع  ــه  ب اصــفــهــان 

یخی اقدام کرده اند تار

مدیر  کثیری،  مسعود  ادامـــه،  در 
کــتــابــخــانــه ملی  مــرکــز اســـنـــاد و 
اصفهان با بیان این که شهرداری 
عزم خود را جزم کرده و به شکل 
جــدیــدی بــه مــوضــوع جــمــع آوری 
اســـنـــاد در قــالــب یـــک ســامــانــه 
پــرداخــتــه اســـت، اظــهــار کـــرد: در 
سال های اخیر ما فقط توانستیم 
به  مجاب  را  اصفهان  دانــشــگــاه 
نــهــاد و  اقـــدام کنیم و هیچ  ایــن 
از  استفاده  به  حاضر  دستگاهی 
آینده  بـــرای  ــود  خ تاریخی  اســنــاد 
امــا شــهــرداری در  پژوهی نیست 
ایـــن زمــیــنــه اســنــاد خـــود را بــرای 
آوری  آینده نگری جمع  مطالعات 

و ساماندهی کرده است.
ساله   115 اســنــاد  داد:  ادامـــه  وی 
خوبی  مرکز  می تواند،  شــهــرداری 
بــــــرای پـــایـــه گـــــــذاری و تــرســیــم 
چــشــم انــداز آیــنــده شــهــر بــاشــد؛ 
ــا حــفــظ  ــ ــک شـــهـــر بـ ــ تـــرســـیـــم یـ
روز  دو  یکی  طــی  انسانی  کــرامــت 
شکل  سمبلیک  اقــدامــات  بــا  و 
نــمــی گــیــرد. مــدیــر مــرکــز اســنــاد و 
کتابخانه ملی اصفهان تاکید کرد: 
اگر گوش شنوایی داشته باشیم، 
چراغ  می تواند  هم  تاریخی  اسناد 

راه آینده باشد.
وی با بیان این که تاریخ صرفا بیان 
نیست،  گــذشــتــگــان  افــتــخــارات 
گفت: در جوامع پیشرفته اسناد 
آینده  بــرای  بینی  پیش  تاریخی، 
اســت و دنیای پست مــدرن پا را 
گذاشته است  فــراتــر  ایــن هــم  از 
مـــورخ  وظــیــفــه  را  پیش بینی  و 
نــمــی دانــد بــلــکــه تــرســیــم آیــنــده 
در  اســت،  گفتنی  می کند.  عنوان 
به  اصــفــهــان  شهر  تجربه  کــتــاب 
شهرداری  سابق  مــدیــران  تجربه 
طــی 50 ســـال گــذشــتــه پــرداخــتــه 
شده است و کتاب خط افق شهر 
هم با هدف ایجاد برندینگ شهر 
اصــفــهــان در حـــوزه گــردشــگــری، 
ایجاد نماد هویتی برای اصفهان، 
تولید ماده خام برای طراحی های 
ــه گــرافــیــک اصــفــهــان و  ــوط ب ــرب م
مورد توجه قراردادن اهمیت خط 
افــق شهر بـــرای مــدیــران شهری 
تدوین  معماران  و  شهرسازان  و 
سامانه  همچنین  اســـت.  شــده 
شهرداری  تاریخی  اسناد  گنجینه 
اصفهان قابلیت جست و جوی 
اسناد تاریخی مربوط به شهرداری 

را فراهم کرده است.

تجارب 50 ساله مدیران شهری اصفهان همزمان با روز پژوهش کتاب شد

: پیشرفت شهر به هر قیمتی موجه نیست شهردار

مشـتری  واحـد  یکصـد  ملـی  جشـنواره  دومیـن  در 
هـدف  بـا  انسـانی  نیـروی  بـر  تمرکـز  بـا  کـه  مـدار 
برترین هـا  حضـور  بـا  و  خدمـات  و  کاال  انبـوه  تولیـد 
سـیما  و  صـدا  المللـی  بیـن  همایش هـای  مرکـز  در 
موفـق  اصفهـان  نفـت  پاالیـش  شـرکت  شـد،  برگـزار 
بـه خـود اختصـاص را  برتـر  لـوح مشـتری مـدار   شـد، 

 دهد.
نفـت  پاالیـش  شـرکت  فـروش  و  بازاریابـی  رئیـس 
بـر  شـرکت  ایـن  گفـت:  خبـر  ایـن  اعـام  بـا  اصفهـان 
اسـاس رأی هیـات داوران و بـه دلیـل توجـه و تأکیـد 
مهمتریـن  از  یکـی  عنـوان  بـه  مـداری  مشـتری  بـر 
اصـول مدیریتـی و اهتمـام جلـب رضایـت مشـتریان 

بـا اسـتفاده از ظرفیت هـای ارتباطـی بـا کسـب امتیـاز 
موفـق  شـده،  انجـام  تخصصـی  ارزیابی هـای  در  بـاال 
بـه کسـب عنـوان واحـد مشـتری مـدار برتـر گردیـده 

اسـت.
مدیریـت  اصـول  در   CRM رعایـت  و  پیاده سـازی 
ثبـات  ایجـاد  کارهـای  راه  ارائـه  مشـتری،  بـا  ارتبـاط 
رضایـت  جلـب  در  واسـطه گری  حـذف  و  قیمـت 
گـذاری  سـرمایه  منابـع  جـذب  افزایـش  مشـتری، 
جهت دهـی  و  جـذب  پیشـرفته،  فنـاوری  در  خارجـی 
اقتصـادی  و  فنـی  اطاعـات  ارائـه  بـا  سـرمایه 
محورهایـی  از  ذیربـط  دسـتگاه های  توسـط 
قـرار  توجـه  مـورد  ملـی  جشـنواره  ایـن  در  کـه   بـود 

گرفته بود.
بیـان  بـا  پـور  کاویانـی  ابراهیـم  جام جـم  گـزارش  بـه 
قابلیـت  اصفهـان  نفـت  پاالیـش  شـرکت  این کـه 
تولیـد بیـش از 30 نـوع فـرآورده نفتـی را دارد، تصریـح 
کـرد: پاالیشـگاه در کنـار تولیـد، خـوراک شـرکت های 
پتروشـیمی  سـپاهان،  نفـت  جـی،  نفـت  پاالیـش 
اصفهـان، پتروشـیمی اراک و صنایـع شـیمیایی ایران 
را تأمیـن می کنـد و همچنیـن محصـوالت خـود را در 
دو بخـش بـورس انـرژی و کاال بـه مشـتریان مختلـف 

می نمایـد.  ارائـه 
ایـن شـرکت همچنیـن در دوسـال اخیـر محصـوالت 

خـود را بـه بیـش از 10 کشـور صـادر کـرده اسـت .

« را دریافت کرد  پاالیش نفت اصفهان لوح برتر دومین جشنواره ملی »یکصد واحد مشتری مدار

آبفا  سبز  فضای  نگهداری  و  حفظ  اداره  رئیس 
گفت: هفت هکتار توسعه فضای سبز به عرصه 
اصــفــهــان اضافه  آبــفــای  پــوشــش شــرکــت  تحت 

شده است.
به گزارش جام جم،حسین عروجی درباره توسعه 
کل  بااشاره به  آبفا  فضای سبز تصفیه خانه های 
اظــهــار  فــاضــاب  ی  خــانــه هــا  تصفیه  عــرصــه هــای 
داشت: تصفیه خانه های فاضاب شرق ، شمال 
 ، فوالدشهر   ، شهر شاهین   ، اصفهان  وجــنــوب 
خانه های  تصفیه  دیگر  و  بهارستان  جدید  شهر 
جهت  شــده  تصفیه  پــســاب  از  عمدتا  فــاضــاب 

آبیاری درختان موجود استفاده می کنند. 
وی بااشاره به این که درختان فضای سبز تصفیه 
خانه های فاضاب به صورت غرقابی و با پساب با 
افزود: توجه به  آبیاری می شوند،  کیفیت موجود 
سازگاری پساب مذکور با اغلب گونه های کشت 
در  خــاصــی  مشکل  خوشبختانه  کــنــون  تــا  شــده 

عرصه های کشت شده مشاهده نشده است .
آبفا  سبز  فضای  نگهداری  و  حفظ  اداره  رئیس 
کرد: در حال حاضر200 هکتار فضای سبز  تصریح 
سبز  فــضــای  فلمن  چــاه هــای  مــرکــزی،  اداره  در 
آب  ذخــیــره  پیاف)منابع  منابع  و  شهرستانها 
شرق و شمال اصفهان( و تصفیه خانه ها عرصه 

فضای سبز تحت پوشش شرکت آبفا می باشد.
بــه مــوقــع، ســم پاشی،  آبــیــاری منظم، هــرس  وی 
،مبارزه با آفات، بیماری های گیاهان  الیروبی انهار
نگهداری  و  حفظ  اقدامات  جزو  را  سبز  فضای  و 

فضای سبز برشمرد.
عروجی در مورد خدمات به شهرستان ها اضافه 
گــرفــتــه تجمیع  ــورت  ــات صــ ــدامـ اقـ از  یــکــی  ــرد:  ــ ک

انجام  جهت  پیمانکاران  انتخاب   ، سبز فضای 
زمــیــن هــای  در  پــســاب  از  ــفــاده  اســت و  خــدمــات 
وسیع در اختیار تصفیه خانه جهت بهره برداری 
ــی هــمــچــون زبـــان  ــان ــت ــادی اســـت کـــه درخ ــص ــت اق
می شود  کاشته  بید  گنجشک،اکالیپتوس،زرد 
و  نئوپان  تولید  برای  چوب  زراعــت  مصرف  به  که 

صنایع تجاری قرار می گیرد.
فریدن  اژیه،  هرند،  تصفیه های  داشت:  بیان  وی 
و فرویدون شهر در دستور ساخت قرار گرفته و 
کوهپایه،  نایین،  خانه های  تصفیه  و  احــداث  نیز 
سبز  فضای  توسعه  ایجاد  و  فوالدشهر  و  شــرق 
10هکتار توسعه  که حداقل  کار است  در دستور 
شده  گرفته  نظر  در  کــدام  هــر  بــرای  سبز  فضای 
سبز  فضای  نگهداری  و  حفظ  اداره  رئیس  است. 
اجرای  گفت:  خود  صحبت های  از  بخشی  در  آبفا 
شرق  فــاضــاب  تصفیه  خانه  نظر  مــد  ح هــای  طــر
اصفهان در حال حاضر به مساحت تقریبی پنج 
هکتار فضای سبز است که مساحت این واحد 
پیدا  ارتقا  هکتار  سی  حــدود  به  آتــی  سالهای  در 

می کند .
ــت: فــضــای ســبــز تــصــفــیــه خــانــه  ــ ــیــان داشـ وی ب
حبیب  جــاده  در  واقــع  اصفهان  شمال  فاضاب 
آباد نیز از15 هکتار سال قبل به 20 هکتار فضای 
سبز افزایش پیدا کرده که در صورت آماده سازی 
تصفیه  شمالی  ضلع  در  واقع  انتهای  قسمتهای 
خانه قابلیت توسعه و افزایش مساحت مذکور 

فراهم خواهد شد.
فاضاب  خانه  تصفیه  این که  به  اشاره  با  عروجی 
ــنـــوب اصـــفـــهـــان کـــه یــکــی از قــدیــمــی تــریــن  جـ
محسوب  نیز  کشور  فاضاب  خانه های  تصفیه 
مــیــدان  ــه  ک ایـــن تصفیه خــانــه  مــی شــود،گــفــت: 
هکتار   14 مساحت  از  است  شده  واقــع  قوچانی 
افزایش  هکتار   15 به  قبل  ســال  در  سبز  فضای 
قابل  هزینه های  به  توجه  با  که  داشته  مساحت 
ماحظه ی الزم جهت آماده سازی امکان کاشت 

وتوسعه درختکاری بعید به نظر می رسد .
عمده  خــود  صحبت های  پایانی  بخشی  در  وی 
شده  ذکــر  خانه های  تصفیه  در  موجود  درختان 
را بــه تــرتــیــب حــجــم کــاشــت شــامــل کـــاج تــهــران، 
توت زینتی کاکوزا، زیتون تلخ یا همون ملیا،سرو 
ــان  زبـ ــزنـــی،  ــادبـ بـ ــرو  ــ ــوس، س ــت ــپ ــی ــال اک نـــقـــره ای، 
عنوان  وسروشیراز  خزنده،وسک  گنجشک،سرو 
کرد که بیشترین سازگاری در رشد درخت زیتون 

تلخ و توت کاکوزا مشاهده شده است.

از ابتدای سال تا کنون؛

 7 هکتار توسعه فضای سبز به عرصه تحت پوشش 
شرکت آبفا اضافه شده است



چابهــار  آزاد  منطقــه  تفاهم نامــه  
بــرای  اصفهــان  آهــن  ذوب   و 

سرمایه گذاری در صنعت فوالد

رویکرد  با  فوالد  زمینه  در  اصفهان  آهن  ذوب 
مشارکت با همسایگان و صادرات در منطقه آزاد 

سرمایه گذاری می کند.  
آزاد چابهار و شرکت ذوب  در این راستا منطقه 
آهن اصفهان تفاهم نامه ای برای سرمایه گذاری 
در زمینه فوالد با رویکرد مشارکت با همسایگان 
بین  تفاهم نامه   این   کردند.  امضا  صادرات  و 
عبدالرحیم کردی مدیر عامل منطقه آزاد چابهار 
آهن  ذوب  عامل  مدیر  زاده  یزدی  منصور  و 
شدن  فراهم  آن  طی  که  شد  منعقد  اصفهان 
زمینه سرمایه گذاری ذوب آهن اصفهان در سه 

بخش مورد تاکید قرار گرفته است.
خطوط  از  یک  هر  تفاهم نامه  این  اساس  بر 
کنسانتره،  تولید  واحد  از  اعم  فوالد   زنجیره 
گندله سازی، نورد و … در پیکره هفتم و هشتم 
ایجاد خواهد شد. همچنین  آزاد چابهار  منطقه 
مواد  و  فوالد  تخصصی  بندر  توسعه  بررسی 
معدنی در منطقه مورد توافق طرفین قرار گرفت. 
صنعتی  مجموعه  احداث  است  ذکر  شایان 
متناسب برای کار با اقتصاد کشورهای همسایه 
مشترک  صورت  به  عمان  و  پاکستان  همچون 

مورد توافق قرار گرفته است.
 منطقه آزاد چابهار یکی از مناطق مهم و پایتخت 
صنعت  جدید  قطب  که   است  کشور  دریایی 
فوالد محسوب می شود . صنایع بزرگ همچون 
این  مزیت های  اساس  بر  پتروشیمی  و  فوالد 
منطقه ، می توانند در چابهار در راستای توسعه 
فعالیت های تولیدی با رویکرد صادرات فعالیت 

کنند.
آب  تامین  مورد  در  فوالدی  صنایع  آینده نگری 
بزرگترین  که  باعث شده  این صنعت  نیاز  مورد 
لحاظ  به  را  چابهار  ایران  فوالد  کنندگان  تولید 

نزدیکی به اقیانوس انتخاب کنند.

شهردار اصفهان: 
کودکان کار شهر اصفهان تحت 
قرار  حمایتی  نهادهای  پوشش 

می گیرند

فعالیت تیمی و باندی برای استثمار کودکان کار   
از  بخشی  این که  به  اشاره  با  اصفهان  شهردار 
باندهایی  و  تیم ها  فعالیت  کار،  کودکان  معضل 
گفت:  می کنند،  استثمار  را  کودکان  که  است 
شهرداری با کمک استانداری و نیروی انتظامی برای 
حل این پدیده قدم برداشته است و کودکان کار 
قرار  پوشش  و  حمایت  تحت  بهزیستی  کمک  با 

خواهند گرفت. 
زنده  ارتباط  در  زاده  گزارش جام جم علی قاسم  به 
رادیویی با برنامه »سام اصفهان« با تسلیت ایام 
مدیران  کرد:  اظهار  )س(  زهرا  حضرت  شهادت 
شهری در منطقه 13 حضور پیدا کردند و در ادامه 
مناطق  از  روز  دو  هفته ای  که  گذشته  هفته های 
مورد  سیزده  منطقه  مسائل  می کنیم،  بازدید 

بررسی قرار گرفت.
اگر  وی ادامه داد: در این بازدیدها سعی می کنیم 
با همفکری  مشکلی در سطح منطقه وجود دارد 

مدیران منطقه برطرف کنیم. 
شهردار اصفهان با اشاره به روز 25 آذر )روز حمل 
و نقل( گفت: این توفیق را داشتم که در این روز، 
شهرداری  اتوبوسرانی  کارکنان  دیدار  به  زود  صبح 
اول  شیفت  رسیدم،  آنجا  به  که  صبح   5 و  بروم 

رانندگان به سمت شهر حرکت کرده بودند. 
وی ادامه داد: وقتی 5 صبح به پایانه کاوه رسیدم 
صبحانه را با رانندگان خوردیم و بعد از نماز آنها را 

به سمت شهر بدرقه کردیم.
عجیبی  حس  شهردار،  عنوان  به  من  خود  برای   
داشت که قشری از جامعه 4 صبح از خانه بیرون 
در  و  باشند  مردم  خدمت  در  صبح  از  تا  می آیند 
این  همچنان  ترافیک  و  آلوده  هوای  در  روز  طول 

خدمت گزاری ادامه دارد.  
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اقتصادی 3
خبر

اجتماعیاجتماعی
گونی شیشه ای به مقصد نرسید 

سرپرست معاونت عملیات فرماندهی انتظامی استان از کشف یک گونی حاوی 37 
کیلو ماده مخدر صنعتی شیشه در عملیات ماموران یگان تکاوری این فرماندهی خبر 

داد.
به گزارش جام جم سرهنگ »محمد دالوند« بیان داشت: ماموران واحد رزمی یگان 

تکاوری فرماندهی انتظامی استان اصفهان حین کنترل و رصد هوشمندانه منطقه 
بیابانی اطراف شهرستان نائین به یک دستگاه خودروی وانت مزدا که در حال تردد در 
این منطقه بود مشکوک و به آن دستور ایست دادند اما خودرو بدون توجه به دستور 
ماموران اقدام به فرار کرد. وی افزود: ماموران بافاصله به تعقیب خودرو پرداخته و در 

یک اقدام ضربتی آن را متوقف و در بازرسی صورت گرفته یک گونی حاوی 37 کیلوگرم 
ماده مخدر صنعتی شیشه را کشف کردند.  سرپرست معاونت عملیات فرماندهی 
انتظامی استان اصفهان گفت: در این عملیات 2 سوداگر مرگ دستگیر و به همراه 

پرونده برای انجام اقدامات قانونی تحویل مرجع قضائی شدند.
ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان اصفهانضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان اصفهان

در آذر 1362 در بحبوحه دفاع مقدس، 
همچون  نیز  کشور  صنعتگران 
حماسه  جبهه ها  در  که  رزمندگان 
آفرینی می کردند، با همت واالی خود 
کوره بلند شماره 2 ذوب آهن اصفهان 
را راه اندازی کردند تا تولید این مجتمع 
از 500 هزار تن به یک  عظیم صنعتی 
میلیون و 900 هزار تن برسد. اما این 
رویداد مهم برای ذوب آهن اصفهان 
با اتفاق تاریخی دیگری نیز همراه شد 
رهبری  معظم  مقام  حضور  هم  آن  و 
رئیس  خامنه ای  اهلل  آیت  حضرت 
کوره  آذر  در 23  که  بود  وقت  جمهور 
سخنرانی  و  حضور  با   2 شماره  بلند 

مهم ایشان افتتاح شد.
 1362 آذر  در  رهبری  معظم  مقام 
خانواده های  و  کارکنان  اجتماع  در 
حضور  اصفهان  آهن  ذوب  شهدای 
تقدیر  ضمن  سخنانی  طی  و  یافت 
به  که  افرادی  تمام  و   مسئوالن  از 
بلند  کوره  اندازی  راه  امر  در  نحوی 
این  گفتند:  داشتند  نقش   2 شماره 
استقال  که  است  حقیقت  یک 
اقتصادی  استقال  بدون  سیاسی 
امکان پذیر نیست و ما اگر بخواهیم 
همت  با  امروز  که  را  استقال  این 
با  و  کشور  سطح  در  نفر  میلیون ها 
خون ده هاهزار شهید به دست آمده 
حفظ کنیم باید استـقال اقتصادی را 

تامین کنیم.
ما باید کشورمان را خودمان بنا کنیم 
بزنیم  رقم  خودمان  را  آینده مان  و 
گونه  همه  آمادگی  که  را  ملت  این  و 
به  واقعی  معنای  به  دارند  فداکاری 

خودکفایی برسانیم.
نظر  از  ملت  این  افزودند:  ایشان 

بنیان های فرهنگی هیچ نقصی ندارند 
و از نظر آمادگی روحی بی نظیر هستند. 
من هر وقت مسائل مختلف مردم را 
با دقت نگاه می کنم در مقابل سیل 
و  مات  مردم  این  ایمان  خروشان 
مقام  می شوم.  مجذوب  و  مبهوت 
به  خطاب  سپس  رهبری  معظم 
هر  که  عزیزان  شما  افزودند:  کارگران 
بلند  کوره  افتتاح  در  نحوی  به  کدام 
بدانید  باید  داشتید  نقش   2 شماره 
در  قیمت  هر  به  آمریکا  استکبار  که 
مقدسی  مساله  این  که  است  صدد 
اندوخته های  است  ممکن  که  را 
چندین ساله آنها را بسوزاند خاموش 
خواب  که  است  حقیقت  این  و  کند 
همه  و  استکبار  سردمداران  راحت 

سلطه گران دنیا از حرکت و گسترش 
انقاب شکوهمند ما برآشفته است. 
در  سعی  تاش  تمام  با  آنها  بنابراین 

تضعیف انقاب دارند.
با اشاره به  ا... خامنه ای  آیت  حضرت 
اسامی  انقاب  دشمنان  توطئه های 
از قبیل جنگ تحمیلی، محدودیت ها 
و فشارهای اقتصادی افزودند: ما یک 
یک  وجود  آن  و  داریم  مثبت  نقطه 
ملت حاضر در صحنه است. کارگران 
دارند  حق  مردم  این  گردن  بر  که  ما 
باید بدانند که قطره قطره زحمات آنان 
است که بر روی هم انباشته می شود 
و دعای خیر و برکت برای مردم فراهم 
آورده است. حضرت آیت ا... خامنه ای 
به  خطاب  خود  سخنان  ادامه  در 

کارگران کشور افزودند: هر کارگاه و هر 
آن کار می کنید  دستگاهی که شما با 
مؤثرترین  آن  با  که  است  سنگری 
حیله ها و توطئه های استکبار جهانی 
را هدف قرار داده اید. بدانید که دولت 
مسئوالن  همه  و  اسامی  جمهوری 
هیچ هدفی به جز تحقق بخشیدن به 
شعارهای اصیل که این انقاب با آن 

شعارها به ثمر رسیده است، ندارد.
آبادی  احمد  نیلی  حسین  شهید   *
در  اصفهان  آهن  ذوب  مدیرعامل 

زمان راه اندازه کوره بلند شماره دو
 1325 متولد  نیلی   حسین  شهید 
دوم  دوره  در  فلزات  و  معادن  وزیر 
ریاست جمهوری مقام معظم رهبری 
است که سمت های دیگری همچون 

اصفهان،  آهن  ذوب  مدیرعاملی 
بختیاری  و  محال  چهار  استانداری 
بر  را  الکترونیک  صنایع  مدیریت  و 
سال  در  وی  است.  داشته  عهده 
اصفهان  آهن  ذوب  مدیرعامل   1360
این  در  حساس  شرایط  آن  در  و  شد 
زمان  آن  در  شد.  خدمت  وارد  سنگر 
که  گرفت  کار  به  را  خود  همت  تمام 
شوروی  کارشناسان  کمک  بدون 
چرخهای صنعت ذوب آهن بچرخد و 
در راستای استقال و تکیه بر نیروی 
خویش ضروری می دانست که بدون 
دخالت متخصصان روسی بخش های 
هم  تمامی  و  شود  اندازی  راه  صنعتی 
همین  مصروف  نیلی  شهید  غم  و 
قضیه بود. یکی از همکاران ایشان در 

رابطه با خصوصیات اخاقی و اعتقادی 
می گوید:  نیلی  مهندسی  شهید 
به  وسیعی  اختیارات  این که  علیرغم 
هیچ گاه  ولی  می دادند  مدیرانشان 
پرخاشگری  با  مدیران  اشتباهات  در 
به  همیشه  و  نمی کردند  برخورد 
می داد  میدان  نیروها  و  گروه ها  کلیه 
در  گروهی  و  سیاسی  ماحظات  و 
تصمیم گیری ایشان دخیل نبود و برای 
والیت  به  که  عمیقی  اعتقاد  و  ایمان 
داشت خود را مکلف به اجرای نظرات 
مقام والیت فقیه و رهبری می دانست. 
امام خامنه ای در معرفی او گفته است  
مهندس  شهید  کند  رحمت  "خدای 

نیلی را... 
از  بعد  در  ایشان  کار  جریان  در  من 

انقاب، چه آن موقعی که در ذوب آهن 
آن  چه  و  بودند  مشغول  خدمت  به 
فلزات  و  معادن  وزارت  در  که  موقعی 
بودند و چه زمانی که در سازمان صنایع 
ایشان  هم  نهایت  در  و  بودند  دفاع 
رابطه به شهادت رسیدند،  در همین 
کمتر  و  می کرد  عمل  بیشتر  بودم... 
حرف می زدند... من به جرأت می توانم 
یک  یا  ساعت  یک  شاید  که  بگویم 
یک  تمام  با  برابر  ایشان  عمر  از  سال 
عمر عده ای است که ادعای زیاد دارند 
ولی خدمتی برای نظام و انقاب انجام 

نمی دهند.
موتمن  سیروس  مهندس   خاطرات 

از زمان راه اندازی کوره شماره دو
راه اندازی کوره بلند شماره 2 در دوران 
اهمیت  و  شد  انجام  تحمیلی  جنگ 
که  شنیدیم  حتی  داشت.  بسیاری 
نمی توانند  ایرانی ها  بود،  گفته  صدام 
دهند.  توسعه  را  خود  فوالد  کارخانه 
و  کرد  بیشتر  را  ما  انگیزه  همین 
برای  توان  تمام  با  آهن  ذوب  کارکنان 
راه اندازی کوره شماره 2 تاش کردند . 
خوشبختانه کوره راه اندازی شد و همه 
چیز نرمال بود و به یاری خدا با حضور 
اهلل  آیت  حضرت  رهبری  معظم  مقام 
این  وقت(  جمهور  )رئیس  خامنه ای 
در  امید  از  موجی  که  شد  افتتاح  کوره 
کرد. روس ها 15  ایجاد  کشور  صنعت 
خرداد 1364 شبانه ایران را ترک کردند 
ذوب  به  هوایی  حمله  بعد  روز  دو  و 
آهن انجام شد و عده ای از همکاران به 
درجه رفیع شهادت نائل آمدند . پس 
از این حمات ، کوره های شماره یک و 
دو با توقف کوتاهی ، تعمیر و دوباره راه 

اندازی شدند.

، روز تولد دومین کوره بلند ذوب آهن اصفهان در حضور مقام معظم رهبری 23 آذر

ورق  واحد  تعمیرات  سرپرست  نادری مهر  افشین 
تعمیرات  موفقیت آمیز  انجام  از  رنگی  و  گالوانیزه 
برنامه ریزی شده سالیانه خط گالوانیزه و خط ورق 

رنگی در آذرماه سال جاری خبر داد.
حمایت  با  داشت:  اظهار  مطلب،  این  اعام  با  وی 
سرد،  نورد  ناحیه  مدیر  برداری،  بهره  معاونت 
تعمیرات  سرد،  و  پوشش دار  خطوط  مدیران 
مرکزی،  تعمیرگاه  و  نسوز  تعمیرات  مرکز  مرکزی، 
آزمایشگاه  و  فنی  بازرسی  تعمیرات،  فنی  دفتر 
روزه  هشت  تعمیرات  ابزاردقیق،  و  اتوماسیون 
آماده  با  رنگی  ورق  خط  روزه   10 و  گالوانیزه  واحد 
سازی ها و هماهنگی های الزم و با انجام حدود 26 
هزار نفر ساعت فعالیت تعمیراتی، با نظم و انضباط 

و با کیفیت انجام پذیرفت.
اجرایی  فعالیت های  انجام  خصوص  در  نادری مهر 
در این شات دان، به بهینه سازی ماشین خشک 
مادون  وسیله  به  رنگی  خط  کروماته  محلول  کن 
قرمز اشاره نمود که به دلیل حرارت زیاد این منطقه 
شات دان  این  در  و  بود  شده  تخریب  شدت  به 
ازجمله  گردید.  کامل  بازسازی  استیل  فوالد  با 
در  غلتک   101 تعداد  تعویض  به  دیگر  فعالیت های 
خط گالوانیزه و تعویض تعداد 22 غلتک در خط ورق 

رنگی، تعویض 28 رادیانت تیوب و سرویس تعداد 
خ دنده های بیش از 40  40 مشعل کوره و بازدید چر
گریبکس و کوپلینگ دنده ای می توان اشاره  عدد 

کرد.
رنگی  و  گالوانیزه  ورق  واحد  تعمیرات  سرپرست 
این  در  گرفته  صورت  فعالیت های  به  ادامه  در 
تعویض  پروژه  گفت:  و  کرد  اشاره  شات دان 
این  از  یکی  گالوانیزه  خط  کوره  اتوماسیون 
پروژه  از  قسمتی  پروژه  این  که  فعالیت هاست 
در  که  است  گالوانیزه  اتوماسیون  تعویض  کان 
 REVAMP پروژه  همراه  به  آینده  سال  شات دان 
گالوانیزه انجام می پذیرد. اتوماسیون کوره گالوانیزه 
به  که  بود   ABB شرکت   Free lance 2000 نوع  از 
آن  کنترلی  قطعات  شدن  ج  خار تولید  رده  از  دلیل 
شبکه  سرعت  بودن  پایین  و  قدیمی  همچنین  و 
آن با اعتماد و اتکا به دانش و تخصص شرکتهای 
نوع  به  کوره  اتوماسیون  تعویض  به  اقدام  داخلی 
نمودیم   siemens شرکت   S7 1500-Tiaportal
برق  تابلوهای  ساخت  و  طراحی  عملیات  کلیه  که 
و   PLC نویسی  برنامه  همچنین  و  اتوماسیون  و 

مانیتورینگ آن توسط شرکت ایریسا انجام گردید.
وی دومین پروژه را نصب و راه اندازی جرثقیل 25 

تنی شماره 48 معرفی کرد و افزود: این جرثقیل با 
توجه به مشکات موجود در جرثقیل های 43 و 44 
لها در  این جرثقی  توانایی  رنگی و عدم  و  گالوانیزه 
تخلیه خط گالوانیزه و بسته بندی و ارسال کاف و 
شارژ کاف در خط رنگی درخواست گردید که توسط 
شرکت جرثقیل پوالد ساخته و نصب و راه اندازی 

گردید.
پروژه برق رسانی اضطراری به کولینگ تاور گالوانیزه 
که  بود  دان  شات  این  در  اجرایی  پروژه  سومین 
نادری مهر به آن اشاره کرد و گفت: به دلیل اهمیت 
کوره  رادیاتورهای  کاری  خنک  برای  تاور  کولینگ 
گالوانیزه و همچنین کلیه رادیاتورهای خنک کننده 
و  گالوانیزه  دمین  آب  و  هیدرولیک  سیستم های 
آن ها  به  این تجهیز  که  رنگی و همچنین خطوطی 
خطوط  پاس،  اسکین  ازجمله  می دهد،  سرویس 
نهایی، کارگاه غلتک و ...و خساراتی که قطع شدن 
طی  می کرد،  ایجاد  خطوط  برای  تاور  کولینگ  برق 
پروژه ای اقدام به کابل کشی و برق رسانی اضطراری 
تابلوی  یک  پروژه  این  در  نمودیم.  تجهیز  این  به 
از برق نرمال  ATS نصب و راه اندازی گردید که هم 

و اضطراری تغذیه می شود.
رنگی  و  گالوانیزه  ورق  واحد  تعمیرات  سرپرست 

در ادامه چهارمین پروژه را ساخت و نصب اتاقک 
قبا  کرد:  خاطرنشان  و  کرد  معرفی  فیلم  اعمال 
محصول خط ورق رنگی جهت مصارف ساختمانی 
مبرم  نیاز  و  ظالمانه  تحریم های  به  توجه  با  بود. 
ورق  به  خانگی  لوازم  تولیدکننده  شرکت های 
رنگی مورد استفاده در لوازم خانگی، فوالد مبارکه 
خانگی لوازم  رنگی  ورق  محصول  تولید  به   اقدام 

 نمود. 
پس  خانگی  لوازم  رنگی  ورق  محصول  تولید  برای 
از اعمال رنگ بر روی ورق، برای جلوگیری از آسیب 
بر  اتیلن  پلی  جنس  از  فیلم  الیه  یک  رنگ  دیدن 
به  توجه  با  زمستان  در  می شود.  اعمال  ورق  روی 
سرد بودن محیط اعمال فیلم، فیلم اعمال شده 
مشکاتی برای کیفیت محصول ایجاد می کرد که با 
ایجاد اتاقک فیلم و ایجاد محیطی با دمای مناسب 

مشکل برطرف گردید.

پروژه نصب و راه اندازی باسکول 35 تنی کاف از 
دیگر پروژه های انجام شده در این شات دان بود 
که سرپرست تعمیرات واحد ورق گالوانیزه و رنگی 
کاف در  تنی  کرد: باسکول 35  یاد و تصریح  آن  از 
خروجی  در  کاف  حمل  ماشین  سدل های  مسیر 
رنگی نصب و راه اندازی شد که این باسکول از نوع 

TMکویل ورق است. 
این نوع باسکول دارای دو عدد پاتفورم کاما مجزا 
سدل های  جای  به  خط  وسط  در  که  است  هم  از 
از  پلتفرم  اتصال دو  به  نیاز  و  گردید  موجود نصب 
باال یا پایین نیست؛ به همین دلیل قابلیت نصب 

با همت  که  را دارد  انواع خطوط و محل ها  بر روی 
شرکت توزین سپاهان و با دقت باال انجام گردید.

دستگاه  دو  نصب  پروژه  را  ششم  پروژه  وی 
ماشین های  رول های  روی  بر  غلتک  تمیزکننده 
فعالیت  ایمنی  به  آن  در  که  برد  نام  بریدل 
بدون  و  می کند  فراوانی  کمک  رول ها  تمیزکاری 
حال  در  غلتک های  این  به  اپراتور  شدن  نزدیک 
بود،  واحد  پرریسک  فعالیت های  جزو  که  حرکت 
فعالیت تمیزکاری به وسیله این دستگاه ها انجام 

می پذیرد.
کابین های  تعویض  را  دیگر  پروژه  نادری مهر 
و  کرد  معرفی   47 و   44 و   43 شماره  جرثقیل های 
افزود: طی دوماهه گذشته نصب کابین های جدید 
برای جرثقیل های 43 و 44 و 47 تحت عنوان پروژه 
تعویض کابین های جرثقیل های شماره 43 و 44 و 
نواقص  رفع  دان  شات  این  در  بود.  شده  آغاز   47
این پروژه به صورت کامل انجام پذیرفت و به طور 

کامل در مدار بهره برداری قرار گرفت.
عدد   2 اندازی  راه  و  نصب  و  کشی  لوله  پروژه  وی 
کنتور 8 اینچ بخار و 2 عدد کنتور 4 اینچ آب دمین را 
هشتمین پروژه اجرا شده در این شات دان معرفی 
کرد و خاطرنشان کرد: با توجه به این که کنتورهای 
را  سرد  نورد  ناحیه  کل  انرژی  مصرف  فقط  موجود 
تقسیم  سرد  نورد  ناحیه  در  و  می کرد  گیری  اندازه 
صورت  محاسباتی  صورت  به  خطوط  در  سیاالت 
می گرفت و مصرف واقعی خطوط قابل اندازه گیری 
نبود، جهت اندازه گیری مصرف سیاالت بخار و آب 
دمین خطوط گالوانیزه و رنگی به صورت مجزا، در 
این شات دان لوله کشی و نصب و راه اندازی 2 عدد 
کنتور 8 اینچ بخار و 2 عدد کنتور 4 اینچ آب دمین 
برای گالوانیزه و ورق رنگی صورت پذیرفت که این 
کمک  انرژی  کنترل مصرف حامل های  فعالیت در 

قابل توجهی خواهد بود.
نورد  ناحیه  مدیریت  حمایت های  از  پایان  در  وی 
، ریاست واحد  سرد و مدیریت خطوط پوشش دار
گالوانیزه و رنگی و تاش پرسنل واحد گالوانیزه و 
نورد  ناحیه  فنی  ایمنی  واحدهای  همکاری  و  رنگی 
تعمیرات  تعمیرات،  فنی  دفتر   ، مرکز ایمنی  سرد، 
مرکزی، بازرسی فنی، تعمیرگاه مرکزی و بازرسی فنی 
ترابری سبک و شرکت های  و  و واحد حمل ونقل 
و  کارت  ایران  و  پوالد  جرثقیل  برق آرا،  ایریسا، 
، نوید نور که در تحقق  ، رهاب گستر ضیافت سبز
قدردانی  و  تشکر  نمودند،  نقش  ایفای  مهم  این 

کرد.

سرپرست تعمیرات واحد ورق گالوانیزه 

و رنگی در ادامه به فعالیت های 

صورت گرفته در این شات دان اشاره 

کرد و گفت: پروژه تعویض اتوماسیون 

کوره خط گالوانیزه یکی از این 

فعالیت هاست که این پروژه قسمتی از 

پروژه کالن تعویض اتوماسیون گالوانیزه 

است که در شات دان سال آینده به 

همراه پروژه REVAMP گالوانیزه 

انجام می پذیرد.

گالوانیزه و خط رنگی یزی شده سالیانه در خط ورق  آمیز تعمیرات برنامه ر انجام موفقیت 
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از  بهارستان  عــمــران  عــامــل شــرکــت  مــدیــر 
اتمام 57 درصدی عملیات روسازی و اجرای 
خبر  بهارستان  مترو  ریل گذاری  مقدمات 

داد.
به  بهارستان  ملی  مسکونی  ــد  واح  300  *

مرحله فونداسیون ریزی رسیده است
ــت عـــــمـــــران شــهــر  ــ ــرکـ ــ مــــدیــــرعــــامــــل شـ
در  مسکونی  واحـــد   300 گــفــت:  بهارستان 
و  فونداسیون ریزی  تــاکــنــون  پــــروژه  ایـــن 
ــوان  ــراخ ف و  ــام  ــج ان آن  خیابان کشی های 
همکاری  بــا  دوم  بخش  بـــرای  متقاضیان 

بانک ها  زمان بندی شده است.

در  احمدی  محمدرضا  جم؛  جام  گــزارش  به 
روز  مناسبت  به  که  خــود  خبری  کنفرانس 
پــروژه  با اشــاره به  حمل و نقل برگزار شــد، 
اظهار  آن  پیشرفت  میزان  بهارستان   مترو 
داشت: در پروژه مترو اعتبار  بسیار خوبی 
منابع  محل  از  تومانی  میلیارد   220 مبلغ  به 
عــمــومــی اخــتــصــاص یــافــت کـــه  39 درصــد  
بیش از منابع دولتی ده سال گذشته بوده 
که جهت عملیات زیر سازی و روسازی مترو 

در حال هزینه است.
وی با اشاره به این که  پروژه زیر سازی مترو 
هوانیروز   و  شهر  سپاهان  از  بخشی  جز  به 

تمام شده است ،افزود: 57 درصد عملیات 
رو سازی انجام و مابقی به سرعت در حال 
اجرا  و مقدمات  ریل گذاری آن فراهم شده 

است.
بهارستان  شهر  عمران  شرکت  مدیرعامل 
کــرد:  پــروژه مترو  هزینه بر و زمان  تصریح 
بر است  و پس از روسازی و زیرسازی وارد 
فاز تامین لوازم و تاسیسات آن می شود که 
رقمی معادل  70 میلیون یورو بــرآورد شده 
از طریق  منابع داخلی شرکت عمران و  که 

نیز عمومی باید تامین شود.
وی اضافه کرد: 600 میلیارد  تومان هم برای 
تکمیل ایستگاه، روسازی و زیر سازی هزینه 
شــده اســت و ایــن در حالی اســت که مترو 
سازی کار بسبار طاقت فرسا است؛ چنانکه  
خط یک مترو اصفهان 17 سال طول کشید 
اما ما این امیدواری را داریم که با تخصیص 

منابع مترو  بهارستان زودتر تکمیل شود.
احمدی طول مترو بهارستان را 15 کیلومتر با 
پیش بینی سه ایستگاه عنوان کرد وگفت: 
شامل  بهارستان  مترو  خــط  ایستگاه  دو 
اصفهان  شــهــرداری  حریم  در  5.5کیلومتر 
باید  اصفهان  شــهــرداری  قاعدتا  کــه  اســت 
نیاز جنوب  از  زیــرا بخشی  کند،  گــذاری  ریل 
کان شهر اصفهان و یک سوم بار شهر را 
شامل می شود اما  ساخت این بخش نیز 
بر دوش شرکت عمران بهارستان گذاشته 

شده است.
تا 18  بین 12  پــروژه  ایــن  این که  بیان  با  وی 
ــرداری  بـ بــهــره  قــابــل  از نظر فنی  مــاه دیــگــر 
شرکت  عهده  بر  آنچه  کــرد:  اضافه  اســت، 
عمران بهارستان گذاشته شده  با اعتباری 
شرکت  طــرف  از  تومان  میلیارد   700 بر  بالغ 

مادرتخصصی تامین شده است.

مــدیــرعــامــل شــرکــت عـــمـــران بــهــارســتــان 
در مــــورد  ســامــانــدهــی ورودی هــــــای شهر 
بهارستان بیان داشت: تقاطع فرهنگ این 
بود  ساماندهی  درگیر  سال   20 حدود  شهر 
که سال گذشته خروجی آن  به بهره برداری 
ماه  دو  در  محور  این  ورودی  ساماندهی  و 

گذشته آغاز شده است.
وی در مورد ساماندهی جاده قلعه شور نیز 
گفت: ما بارها اعام آمادگی خود را در جهت 
اصاح هندسی اعام کرده ایم اما مشکات 

هنوز حل نشده است.
احمدی در باره پروژه کنار گذر شرق افزود: 
در این پروژه بهارستان از سه نقطه به کنار 
آن شرکت  گــذر وصــل مــی شــود امــا متولی 
دلیل  به  عبور  مسیر  اگر  و  نیست   عمران 
نزدیکی با کوه کاه قاضی تاقی پیدا و محیط 
زیست تصمیم جدیدی بگیرد ما متناسب 

با آن آزادسازی خواهیم کرد.
در  ملی  مسکونی  ــد  واحـ  3500 ســاخــت   *

بهارستان وارد فار یک شده است
وی در بخشی از صحبت های خود در پاسخ 
به خبرنگار جام جم درباره آخرین پیشرفت 
اظــهــار  بــهــارســتــان  در  مــلــی  ــروژه مسکن  ــ پ
سه  ساخت  به  زمین  هکتار   185 داشــت: 
هزار و 500 واحد مسکونی اختصاص یافته 
آن پس  کارگاه و شروع عملیات  که تجهیز 
هیات  انتخاب  و  ساختمان   پروانه  رفــع  از 

رییسه نظام مهندسی صادرشد.
جدید  شهردار  این که  به  اشــاره  با  احمدی 
ــهــارســتــان نــیــز در رونــــد صــــدور پــروانــه  ب
گــفــت:300  اســـت،  شـــده  وارد  ساختمانی 
ــروژه تــاکــنــون  ــ واحــــد مــســکــونــی در ایـــن پـ
آن  کشی های  خیابان  و  فونداسیون ریزی 
انجام و فراخوان متقاضیان برای بخش دوم 
با همکاری بانک ها  زمان بندی شده است.

ح مسکن ملی اباغ دولت اشاره  وی به طر
و افــزود: دومیلیون و  170 هــزار نفر در این 
کــه  105 هزار  کردند  نــام  کشوری ثبت  ح  طــر
نفر متقاضیان در بهارستان ثبت نام کرده 
مسکن  درصــدی  سهم 5  بهارستان  و  اند 
ملی کشور را دارد.  احمدی  با اشاره به ایکه 
محور توسعه بهارستان در 28 اسفند سال 
داشــت:  بیان  رســیــد،  تصویب  بــه  گذشته 
 1414 سال  تا  نفری  هــزار   260 بین  جمعیت 
بــرای این شهر دیــده شده که در چهار فاز 

توسعه در نظر گرفته شده است.
ساخت  ــرای  ب میلیاردتومان   1000 بـــرآورد   *

بیمارستان بهارستان
در  بهارستان  عــمــران  شرکت  عامل  مدیر 
ادامه صحبت های خود ساخت بیمارستان 
برای بهارستان را یک  دغدغه 20 ساله مردم 
تعامل  گذشته  ســال  افـــزود:  و  کــرد  عنوان 
خــوبــی بــیــن اســـتـــانـــداری، دانــشــگــاه علوم 
شیخی  زهـــرا  پیگیری  و  اصفهان  پزشکی 

ــورای  ش مجلس  اصفهان  مـــردم  نماینده 
عمران  شــرکــت  بــا  نــامــه  تفاهم  و  اســامــی 

شکل گرفت.
وی با اشاره به بیمارستان 250 تخت خوابی 
بهارستان گفت: قرار شد دانشگاه تاییدیه 
عمران  شرکت  و  صــادر  را  الزم  مجوز های  و 
بهارستان تامین زمین را تامین کند که البته  
ساخت این بیمارستان با وجود بارمالی زیاد 
تجهیز  و  بهارستان  عمران  شرکت  برعهده 
قــرار  پزشکی  علوم  دانــشــگــاه  عهده  بــر  آن 
گرفت. احمدی  برآورد مالی این بیمارستان 
را با آغاز عملیات اجرایی400 میلیارد تومانی 
تا مرحله  بــرآورد یک هزار میلیارد تومانی  و 
تکمیل نهایی عنوان کرد که فعا در مرحله 
فاز  تصویب  و  صاح  ذی  مشاور  به  طراحی 

یک و انتخاب مشاور فاز دو است.
ایــن بیمارستان  ــرد:  طــراحــی  کـ وی اضــافــه 
کــه  توسعه  فــاز تعریف شــده  کــا در ســه 
در  و  انجام  احــداث  اول  فــاز  در  بیمارستان 
ادامه  مابقی فازها ساخته می شود که البته 
از سوی زهرا شیخی نماینده مردم اصفهان 
ردیــف  قـــول  اســامــی  ــورای  ــ ش مجلس  در 

بودجه جداگانه داده شده است.
مــدیــر عــامــل شــرکــت عــمــران بــهــارســتــان 
مــورد  در  خــود  صحبت های  از  بخشی  در 
بیان  بــهــارســتــان  در  زمــیــن  فــرونــشــســت 
نقطه  و  فرونشست  مولفه های  داشـــت: 

نقطه   ایــن  در  متعارف  غیر  آب  استحصال 
نداشته ایم و قنوات آن را بعضا احیاء  و نیز 
شهرداری  و  استفاده  آب  طبیعی  روش  به 
پساب  از  استفاده  با  را  شهری  سبز  فضای 

آبیاری می کند.
در  بهارستان  عــمــران  شرکت  عامل  مدیر 
مورد دیگر پروژه این شهر و ساخت مصلی 
شرکت  بین  توافقی  شد:  یــادآور  بهارستان 
عمران و امام جمعه وقت بهارستان صورت 
گرفته بود که مکانی  مسقف ساخته شود 
ــرای سایر برنامه های  ــاوه بــر نــمــاز  ب کــه  ع
مذهبی هم مناسب باشد که فعا در محل 
شده  جانمایی  شهدا  یادمان  شرقی  ضلع 
ایــن مصلی  این که  به  اشـــاره  با  اســت. وی 
گرفته شده است،   نظر  نفردر  هــزار  بــرای 5 
تومان  میلیارد   6 اول  فــاز  در  کــرد:  تصریح 
فضا سازی نیاز  است که می توان هم  برای 
نمایشگاه های  ــم   وهـ عید  نــمــاز  بـــرگـــزاری 

محلی استفاده کرد.
چند  جانمایی  همچنین  پایان  در  احمدی 
 40 ســازی  آزاد  نیز  و  آرامــســتــان  بــرای  نقطه 
برنامه ریزی  و  باغ هزار جریب  برای  هکتاری 
ــاری آن،عــمــلــیــات اجــرایــی  بــــرای  درخــــت کــ
ساختمان آتش نشانی شده و نیاز به اعتبار 
و  آن  اسکلت  سازی  بــرای  تومان  میلیارد   4
برآورد 12 میلیارد تومانی را از دیگر پروژه های 

تعریف شده بهارستان برشمرد.

 نفرات برتر جشنواره ملی ترویج نجوم ادیب 
)یادمان پروفسور احمد کیاست( معرفی شدند 

جشنواره ملی ترویج نجوم ادیب )یادمان پروفسور احمد کیاست( 
،قابل تقدیر و مقاله به  برتر برتر در بخش عکس  نفر    10 با معرفی 

کار خود پایان داد.
به  وابسته  ادیب اصفهان  آموزش نجوم  گزارش جام جم، مرکز  به 
شهرداری اصفهان  با توجه به اهمیت و جایگاه خاص ترویج علم 
آن در بین اقشار جامعه و رسم نیک قدردانی و  و اعتای عمومی 
برگزاری  به  اقدام  علمی،  ماندگار  چهره های  و  تاشگران  از  تجلیل 
جشنواره ملی ترویج نجوم ادیب )یادمان پروفسور احمد کیاست( 

کرد.
، دانشجویان و  آماتور آذر  ویژه منجمان  این جشنواره از 16 الی 18 
دانش آموزان دوره دوم متوسطه در دو بخش فراخوان مقاله های 

علمی و مسابقه عکس نجومی در اصفهان برگزار شد.
عکس  و  علمی  مقاالت  فراخوان  بخش  دو  در  ملی  جشنواره  این 
محورهای  علمی  مقاله های  فراخوان  بخش  که  شد  برگزار  نجومی 
نجوم  شمسی،  منظومه  و  خورشید  موضوعات  شامل  موضوعی 

رصدی، علم و فناوری فضایی، سیارات فراخورشیدی، اختر فیزیک، 
اختر زیست شناسی و کیهان شناسی بود و  بخش دوم آن مربوط به 
بخش عکس بود که در سه محور موضوعی آسمان شب یا نمای 
، عمق آسمان )deep sky( و منظومه شمسی در نظر گرفته شده  باز

بود.
عاقمندان  حضور  با  آذر    25 شنبه  پنج  جشنواره  این  افتتاحیه 
این علم برگزار شد که رضا منصوری استاد دانشگاه  و فیزیکدان  
با تاکید براینکه »هم گرایش« و یا گردهم جمع شدن دانشمندان 
علوم مختلف برای حل مسائل علمی باعث ایجاد حرکتی جدید در 
« شکل گرفته که در پی آن  علم شده است، گفت: اکنون »علم باز
علم از محیط دانشگاه به کل جامعه نفوذ می کند و در این شرایط 
و  گرفته  شکل  دنیا  در  که  هستیم  روبرو  دانشگری  شهروند  با  ما 
ایران هنوز به  انجام است، که متاسفانه در  فعالیت هایی در حال 

این مرحله نرسیده ایم..
کسی  گفت: شهروند دانشگر به   ، وی در تعریف شهروند دانشگر
گفته می شود که شهروند معمولی است، اما کار علمی می کند که 
باید در مسیر درست قرار گیرد تا نقش بزرگی در علم مدرن داشته 

باشد.
اولیه  شناخت  در  ایران  در  آماتوری  نجوم  این که  بیان  با  منصوری 
نباید  کرد:  توصیه  حوزه  این  عاقه مندان  به  می زند،  درجا  هنوز 
منجم آماتور صرفا به این اکتفا کند که بیشتر از مردم عادی می داند. 

منجم آماتور اگر به جهان نگاه نکند، عقب می ماند.
موثرند،  جدید  کشفیات  در  آماتور  منجمان  این که  بر  تاکید  با  وی 
یک  و  کرد  تلقی  کم  کیفیت  معنی  به  را  آماتور  نباید  داشت:  بیان 
زیرا  شود  بهره مند  دنیا  روز  آموزش های  از  باید  آماتور  منجم 
داده های نجومی در حال پردازش است و این که چگونه از داده ها 

استفاده شود کار سختی نیست.
برگزار  روز  همان  عصر  در  که  جشنواره  این  اختتامیه  مراسم  در 
شد، مجتبی شاه مرادی معاون شهردار اصفهان گفت: عمر عاقه 
توجه  بنابراین  است،  انسان  خلقت  اندازه  به  آسمان  به  انسان 
پتانسیل  از  باید  و  انسان اهمیت دارد  برای  آسمان  به ستارگان و 

جوانان برای ترویج این علم بهره برد.
در  بتوان  آسمان  عکس های  از  امیدواریم  ما  افزود:  وی 
نمایشگاه های شهری بهره و به نمایش عموم مردم گذاشته شود.  
ادیب  نجوم  ترویج  ملی  جشنواره  اجرایی  دبیر  ذولفقاری  داریوش 
دغدغه  پور  کیاست  احمد  پرفسور  مرحوم  این که  به  اشاره  با  نیز  

دانشگر  و  دانشوند  باید  ما  اظهارداشت:  داشتند،  را  نجوم  ترویج 
برگزاری  نجوم  علم  تولیددانشگر  بسترهای  از  یکی  و  کنیم  تولید 

همین همایش هاست.
وی افزود: نجوم یک دانشی است که بر رفتار اثرگذار است و افراد 

دراین حوزه باید به دنبال دانشگری بروند.
دبیر اجرایی جشنواره ملی ترویج نجوم  ادیب، مرکز نجوم ادیب را 
یک مجموعه بی نظیر عنوان و تصریح کرد: در این جشنواره مقاله 
ارائه  با  مقاله  پنج  که  شد  ارسال  شده   طراحی  پوستر  و  مقاله   8
( انتخاب شد و از بین عکس های  شفاهی، سه ارائه کتبی )پوستر
ارسالی به جشنواره ملی ترویج نجوم ادیب 10 عکس منتخب شد 

که کیفیت آن در حد بین المللی است.
ترویج  ملی  جشنواره  عکس  داوری  بخش  دبیر  رحیمی،  مهدی 
نیاز  نجوم  عکاسی  گفت:  اختتامیه  مراسم  این  در  نیز  ادیب  نجوم 
به برنامه ریزی، مطالعه صبوری و سماجت دارد و عکاسی نجومی 
در سه حوزه اعماق قضا و آسمان، منظومه شمسی ماه و خورشید 
برداری  عکس  باز  نمای  با  شب  آسمان  و   دار  دنباله  ستارگان  و 

می شود.
حوزه  در  عکاسی  نجومی،  عکاسی  نوع  افزود:تکنیکی ترین  وی   
تلسکوپ  از  استفاده  با  عکس ها  زیرا  است،  آسمان  عمق 
انجام  باز  دید  میدان  با  آسمان شب  حوزه  در  عکاسی   و 

می شود.
دبیر بخش داوری عکس جشنواره ملی ترویج نجوم ادیب تصریح 
را  ارسالی  تصاویر  تمام  دقت  با  داور  پنج  جشنواره  این  در  کرد: 
انتخاب را   برتر  نجومی  عکس   10 نهایت  در  و  داوری  و   بررسی 

 شدند.
در پایان این مراسم اختتامیه نفرات برتر جشنوارهدر بخش عکس 
حسن عبداهلل آبادی: رتبه برتر بخش عمق آسمان،محمد رنجبران: 
برتر  رتبه  مبیدی:  آقایی  شمسی،علیرضا  منظومه  بخش  برتر  رتبه 
ارمغان و سید محمد موسوی ندوشن:  آسمان شب،امیر  بخش 

قابل تقدیر  بخش عمق آسمان تقدیر شدند.
تقدیر  قابل  رحیمی:  علی  حاتمی،  ،حسن  الهی  مجید  همچنین 
محمدی:  آرمان  و  صالحی  مرتضی  و  شمسی  منظومه  بخش 
آزاد  میاد  و  بهرام پور  حسن  و  شب  آسمان  بخش  تقدیر  قابل 
نیز  مقاله  دربخش  شدندو  شناخته  تقدیر  قابل  عکس  بخش  در 
به عنوان  اصفهان  از  هاشمی  راضیه   و  و  شیراز  از  محمدرنجبران 

نفرات برتر معرفی شدند.

مدیرعامل شرکت عمران شهر بهارستان گفت:

 57 درصد عملیات روسازی 
مترو بهارستان  به اتمام رسیده است

مدیرکل تامین اجتماعی اســتان اصفهان گفت: اســتان 
اصفهان بیشــترین بیمه زنان خانه دار را در ســطح کشور 
دارد،چنانچه   37 هزار و 262 نفــر از زنان خانه دار تا آخر مهر 

جاری تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند.
به گزارش جــام جم، محســن ریاضی در گفتگو بــا جام جم  
با اشاره به این که یکی از سیاست های سازمان در شرایط 
فعلــی پوشــش بیمــه ای کل افــراد خانــوده اســت،اظهار 
داشــت: ســازمان بیمه تامین  اجتماعی جهت بیمه یک 
فرد اصلــی و یک فــرد  تبعــی دارد که فــرد اصلی خــود بیمه 
اســت و می تواند دیگران را تحت پوشــش خود بیمه کند 
و امــا فــرد  تبعــی که خــود نمــی توانــد بیمه شــود از ســوی 
فرد دیگــری مورد بیمــه قرار می گیرد و مشــمول ســابقه و 

بازنشستگی هم نمی شود . 
وی با اشــاره به این که دختر تا زمــان ازدواج و  پســر تا  زمان 
سربازی می تواند تحت پوشش بیمه سرپرست خانواده 
باشــد،افزود: ما در طرح جدید، بیمه زنان خــان دار و بیمه 
دانشــجویی را ایجاد کرد ه ایم که افراد از همــان ابتدای  امر 
بتوانند از خدمات بیمه ای  بازنشســتگی و ســوابق بیمه 

بهره مند شوند.
مدیــر کل تامیــن اجتماعی اســتان اصفهان تصریــح کرد: 
استان اصفهان حدود  یک میلیون و 179 هزار  بیمه شده 
و 389 هزار و 519 نفر مســتمری بگیر اصلی برحسب نفر و 

حدود  110 هزار کارگاه  تحت پوشش بیمه ای دارد.
وی با اشــاره بــه این کــه بیشــترین بیمــه زنــان خانــه دار را 

استان اصفهان در بین شهرهای کشور دارد،ادامه داد:در 
بخش بیمه شدگان زنان خانه دار   37 هزار و 262 نفر تا آخر 

مهر ماه جاری تحت پوشش بیمه ای قرار گرفته اند.
ریاضــی گفــت: تمامــی زنــان و دختــران کشــور کــه در رده 
ســنی بین 18 ســال تمــام تــا 50 ســال تمــام دارنــد و بدون 
هــر گونــه ســابقه حــق بیمــه قبلــی هســتند می تواننــد از 
حمایت های تامین اجتماعی شــامل بازنشســتگی،از کار 

افتادگی،بازماندگی  و خدمات درمانی استفاده کنند.
وی در باره این که آیا افراد باالتر از ســن 50 ســال می توانند 
تحت پوشــش بیمــه قــرار بگیرند،اضافــه کــرد:در صورتی 
کــه ســوابق پرداخت بیمــه قبلــی داشــته باشــند معادل 
ســال های بیمه پــردازی به شــرط ســنی افــزوده می شــود 
اما خرید بیمه در گذشــته نگر  به جــز برای دوران ســربازی 

وجود ندارد .
ریاضــی دربــاره جزئیات بیمه دانشــجویی گفــت:  2 هــزار و 
555 نفر نیز تحت پوشــش  بیمه دانشــجویی در استان 
اصفهان هســتند که از ابتــدای تحصیــل می توانند تحت 
پوشــش این بیمه قرار بگیرنــد و با پرداخت مبلغ ســرانه 
درمــان 71 هــزار و 600 تومــان از خدمــات درمانــی ســازمان 
بهره مند شوند.وی در باره شرایط بیمه ویژه دانشجویان 
خ  و زنــان خانــه دار  گفــت: در 6 ماهــه دوم ســالجاری نــر
12 درصــد، شــامل خدمــات بازنشســتگی و فــوت بعــد از 
بازنشســتگی،نرخ 14 درصد خدمات بازنشستگی و فوت 
قبل و بعد از بازنشستگی و کاملترین نوع خدمات در نرخ 
18 درصد شامل بازنشستگی،از کار افتادگی و فوت در نظر 

گرفته شده است.
مدیــر کل تامین اجتماعی اســتان اصفهان در مــورد روند 
بیمه تامین اجتماعی گفت: دیگر نیاز به مراجعه حضوری 
دفاتــر بیمــه و شــعب نیســت و متقاضیــان می تواننــد با 
مراجعــه بــه ســایتES.TAMIN.IR مراجعــه کننــد و در 
قســمت بیمه شــدگان،بیمه شــدگان خاص را انتخاب و 

ثبت نام کنند.
وی روند ثبت اطاعات فردی را به شــرط بیمه نبودن فرد، 
در مــدت زمــان کوتــاه عنوان کــرد و گفــت: تمامــی مراحل 
تاییدیه بیمه از طریق پیامک تلفن همراه فرد اطاع داده 

می شود.

مدیر کل تامین اجتماعی استان اصفهان :

اصفهان بیشترین بیمه زنان خانه دار را تحت پوشش دارد


