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معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان  :
  37 هزار متر لوله کشی برای آبیاری فضای سبز پروژه شهید سلیمانی

3

با حضور وزیر راه و شهرسازی صورت گرفت:

افتتاح مجموعه پل ها و تقاطع شهید سلیمانی
چرا  بومی سازی برای فوالد  

مبارکه مهم است؟

جانی تازه بر تن 
عروسک ها 

رقابت   نامزد ها  برای 
نشستن روی 13 کرسی

  باغ وحش صفه   به 
نقاهتگاه و پناهگاه 

حیوانات تبدیل می شود

ج های  نصب تجهیزات بر
خنک کننده هیبریدی در 

ذوب آهن اصفهان
کننده  خنک  برج های  دمونتاژ  عملیات  اجرای 
خنک  برج های  تجهیزات  نصب  و  قدیم  طرح 
بخش  پنج  شماره  ریخته گری  ایستگاه  هیبریدی  کننده 

فوالدسازی در خرداد سال جاری با موفقیت اجراگردید.
بر  نظارت  و  برنامه ریزی  مدیر  پناه  یزدان  محمدرضا 
نگهداری و تعمیرات کارخانه ذوب آهن اصفهان با اشاره 
و  اصالح  به  مربوط  متعدد  پروژه های  اجرای  که  این  به 
در  مدت  طوالنی  سابقه  آب  مصرف  الگوی  سازی  بهینه 
آهن دارد گفت: در سیستم قبلی برج های  کارخانه ذوب 
توجه  با  پنج  شماره  گری  ریخته  ایستگاه  کننده  خنک 
 ، موردنیاز دمای  تامین  عدم  و  آب  توجه  قابل  اتالف  به 

تصمیم به استفاده از تکنولوژی های روز دنیا و ...

در راستای صرفه جویی در مصرف 
آب صورت گرفت؛
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" میزبان  رویداد "مد پایدار
هزار و صد عروسک شد؛

شهردار اصفهان:

بومی سازی 144 هزار قطعه و 
تجهیز طی 10 سال؛

ح کرد: یر امور خارجه مطر وز

قابلیت بهره برداری از مرکز همایش های اصفهان

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت به عمل می آید که در جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه که روز شنبه مورخه 
1400/4/5 راس ساعت 8/30 صبح محل اداره کل کل منابع طبیعی واقع در خیابان هزار جریب تشکیل می گردد شرکت نماید.

الف: دستور کار جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه
 1- استماع گزارش هیات مدیره و مدیر عامل و بازرسی قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1399/12/29

 2- تصمیم گیری درباره تصویب صورت های مالی و تصمیم گیری در خصوص سود و زیان سال مالی و تعیین خط مشی شرکت
 3- انتخاب اعضاء هیات مدیره و بازرس اصلی و علی البدل

 4- تعیین حق جلسه اعضا هیات مدیره و حق الزحمه بازرس
ج آگهی  5- انتخاب روزنامه جهت در

 6- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.
 داوطلبان که دارای شرایط تصدی هیات مدیره و بازرسی می باشند می توانند حداکثر ظرف مدت یک هفته از انتشار آگهی 

درخواست کتبی خود را تحویل نمایند.

شرکت خدماتی کشاورزی بلبالب مهردشت سهامی خاص
به شماره ثبت 37275

هیات مدیره شرکت خدماتی کشاورزی بلبالب مهردشت

گهی دعوت نوبت اول آ

ح  طر پایدار  شرب  آب  تامین  امر  در  فعاالن  روزی  شبانه  تالش  از  مراسمی  در 
آبرسانی به اصفهان بزرگ تجلیل شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با بیان این که در دهه اخیر 
برای تامین پایدار آب شرب در استان تالش های بی وقفه ای صورت گرفته است، 
گفت: بخش بهره برداری آبفای اصفهان به منظور تامین پایدار و توزیع عادالنه 
آب در 98 شهر و نزدیک به هزار روستای تحت پوشش، تالش شبانه روزی را  
در دستور کار قرار داده است. هاشم امینی با اشاره به محدودیت هایی که در 
تامین پایدار آب شرب وجود دارد اعالم کرد: در سال های اخیر با وجود افزایش 

بی سابقه دما در فصل تابستان و کمبود منابع آبی، همچنان آب شرب شهرها 
و روستاهای استان اصفهان تامین شده است. 

وی  اظهار داشت: فعاالن در صنعت آبفا بدانند که سقایی شغل نیست بلکه 
لطف و مرحمت خداوند است چرا که  از قدیم آبرسانی به مردم کار نیک و خیر 

قلمداد می شده است. 
حضرت  لقب های  از  یکی  که  ایــن  بیان  با  اصفهان   استان  آبفای  مدیرعامل 
عباس )ع(، سقا است تصریح کرد: چرا این اندازه بر سقا بودن آن حضرت تأکید 
شده است؛ در حالی که می دانیم ایشان دارای صفات و خصوصیات برجسته 
شخصیتی دیگری هم بوده اند، چون در  قرآن کریم ذکر شده  که آب، مایه حیات 

است و آب رسانی به معنی حیات رسانی است. 
امینی ادامه داد: رسول خدا )ص( یکی از بهترین کارها را سیراب کردن تشنه ها 
عنوان کرده اند به طوری که در روایت ها اشاره شده که هر کسی آبی را به تشنه ای 

برساند و او را سیراب کند، گویا بنده ای را آزاد کرده است. 
وی خاطرنشان ساخت: پسندیده است که کارکنان درحضور خانواده هایشان 
پدر و  کوشش  اعضای خانواده شاهد ثمره تالش و  تا  گیرند  قرار  تقدیر  مورد 
مادران خود در محیط کار باشند. امینی رشد و توسعه آبفا در عرصه های مختلف 
کارکنان،  موفقیت  افــزود:  و  دانست  کارکنان  خانواده های  فداکاری  مدیون  را 
مرهون همکاری همسران و فرزندان آنهاست و این همکاری هر چه اصولی تر و 

آگاهانه تر باشد، تاثیر بیشتری خواهد داشت.

مدیر عامل شرکت آبفا اصفهان اعالم کرد:

تجلیل از  تالشگران آبرسانی به اصفهان بزرگ



خ داد، بازگشت  یکی از اتفاقات خوبی که در سال 99 برای صنعت اصفهان ر
سازمان  رییس  گفته  به  که  بود  تولید  مدار  به  راکد  صنعتی  واحدهای   25۰
صنعت معدن و تجارت اصفهان، با وجود مشکالت اقتصادی ناشی از شیوع 
جمهوری  مقدس  نظام  علیه  آمریکا  ظالمانه  تحریم های  و  کرونا  ویروس 
اسالمی، با مدیریت و تالش مجدانه دستگاه های اجرایی اقتصادی استان و 

ج  همکاری بانک ها این واحدها در سال  1399 به چرخه تولید بازگشتند. ایر
موفق افزود: با توجه به نامگذاری امسال به سال "تولید، پشتیبانی ها و مانع 
به  راکد  تولیدی  واحدهای  بازگشت  انقالب،   معظم  رهبر  سوی  از  ها"  زدایی 
چرخه تولید با سرعت بیشتری انجام می گیرد.وی ادامه داد: جلسات کارگروه 
تسهیل و رفع موانع تولید در استان اصفهان بصورت یک روز در میان برای 

و  می شود  برگزار  تولید  چرخه  به  آنها  ورود  و  صنعتی  واحدهای  از  حمایت 
، آب و محیط زیست  مشکالت واحدهای تولیدی و صنعتی در زمینه برق، گاز
با حضور مسووالن مربوطه بررسی می شود. موفق گفت: در 2 سال گذشته 
حدود یک هزار و 3۰۰ واحد صنعتی جدید در استان اصفهان فعالیت خود را 

ح ها بین 6۰ درصد تا 95 پیشرفت داشتند. شروع کردند که همه این طر
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان اصفهان

اقتصادی
بازگشت 250 واحدهای صنعتی راکد به مدار تولید در اصفهاناجتماعی

خبر

رقابــت   نامزدها برای نشســتن 
روی 13 کرسی

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری 
شهرستان  انتخابات  اجرایی  امور  جانشین  و 
به  رسیدگی  و  حقوقی  کمیته  جلسه  در 
هدف:  با  که  شهرستان  انتخابات  تخلفات 
بررسی  خصوص  در  هماهنگی  و  اندیشی  هم 
و  انتخابات  نامزدهای  تبلیغاتی  تخلفات 
تشکیل اکیپ های مربوطه برگزار شد، با اشاره 
به دو رویداد مهم سیاسی در 28 خرداد سال 
مجریان  وظیفه  مهم ترین  کرد:  عنوان  جاری، 
برگزاری  برای  الزم  بسترسازی  انتخابات، 
آزاد و صیانت و امانت داری  انتخاباتی سالم و 

از آراء مردم  است.
به  اشاره  با  امیری  فریبرز  جم  جام  گزارش  به 
استقرار 1114 شعبه اخذ رأی در کل شهرستان، 
افزود: از این تعداد شعبه اخذ رأی، 827 شعبه 
در شهر اصفهان قرار دارد که بحمدهلل تاکنون 
خصوص  در  الزم  ریزی های  برنامه  و  تدابیر 
انجام  نیاز  مورد  امکانات  و  تجهیزات  تأمین 

شده است. 
در  قانون  مر  رعایت  ضرورت  بر  تأکید  با  وی 
و  حقوقی  کمیته  داشت:  اظهار  انتخابات، 
رسیدگی به تخلفات انتخابات باید به گونه ای 
هرگونه  از  اجتناب  بر  عالوه  که  کند  عمل 
اختالف و مناقشه، حقی از نامزدی ضایع نگردد 
و انتخابات پیش رو در کمال آرامش و سالمت 
تبلیغات  این که  بیان  با  امیری  شود.  برگزار 
از  روستا  و  شهر  اسالمی  شوراهای  نامزدهای 
 14۰۰/۰3/2۰ خ  مور شنبه  پنج  روز  ساعت۰۰:۰۰ 
خ  مور پنج شنبه  روز  صبح   7 ساعت  در  و  آغاز 
14۰۰/۰3/27 پایان می یابد، افزود: برای رسیدگی 
 15 انتخابات  نامزدهای  تبلیغاتی  تخلفات  به 
برای  اکیپ  اصفهان،3  شهر  کالن  برای  اکیپ 
شهر بهارستان و 11 اکیپ برای سایر شهرهای 
الزم  که  است  شده  گرفته  نظر  در  شهرستان 
به  نسبت  شده  تشکیل  اکیپ های  است 
و  بنر  جمع آوری  و  داوطلبان  تخلفات  ثبت 
اقدام  آنان  غیرقانونی  تبلیغاتی  پوسترهای 

نمایند.

 » فرمانـده انتظامـی  »شـاهین شـهر
خبـر داد: 

خاموشی مزرعه استخراج ارز

 35 کشف  از  شهر  شاهین  انتظامی  فرمانده   
« استخراج ارز دیجیتال به ارزش  دستگاه »ماینر

15 میلیارد ریال خبر داد.
صادقی«  »علی  سرهنگ  جم  جام  گزارش  به 
بر  مبنی  اخباری  دریافت  از  پس  داشت:  بیان 
نگهداری و راه اندازی چندین دستگاه ماینر در 
یک کارخانه متروکه در منطقه »مورچه خورت«، 
بالفاصله ماموران انتظامی این فرماندهی وارد 

عمل شدند.
وی با بیان این که پس از هماهنگی الزم از محل 
ماینر  دستگاه   35 که  شد  بازرسی  نظر  مورد 
دیجیتال  ارز  استخراج  حین  قاچاق  و  غیرمجاز 
دستگاه های  ارزش  داد:  ادامه  شد،  کشف 
 15 مربوطه  کارشناسان  توسط  شده  کشف 

میلیارد ریال اعالم شده اند.
« با  فرمانده انتظامی شهرستان »شاهین شهر
اشاره به این که ارزش دستگاه های کشف شده 
ریال  میلیارد   15 مربوطه  کارشناسان  توسط 
اعالم شده است، تصریح کرد: در این خصوص 
برای  پرونده  تشکیل  از  پس  و  دستگیر  نفر   2
داده  تحویل  قضائی  مراجع  به  قانونی  اقدمات 
»شاهین  شهرستان  انتظامی  فرمانده  شدند. 
« خاطر نشان کرد: شناسایی و دستگیری  شهر
مجرمان همواره در دستور کار پلیس قرار دارد 
به  کمک  برای  شود  می  تقاضا  عزیز  مردم  از  و 
جامعه،  امنیت  خصوصا  و  آرامش  اقتصاد، 
بالفاصله  موارد  گونه  این  از  اطالع  صورت  در 
موضوع را از طریق تماس با شماره 110 به پلیس 

اطالع دهند. 

ح قدیم و نصب  ج های خنک کننده طر اجرای عملیات دمونتاژ بر
ریخته گری  ایستگاه  هیبریدی  کننده  خنک  ج های  بر تجهیزات 
موفقیت  با  جاری  سال  خرداد  در  فوالدسازی  بخش  پنج  شماره 

اجراگردید.
و  نگهداری  بر  نظارت  و  برنامه ریزی  مدیر  پناه  یزدان  محمدرضا 
اجرای  که  این  به  اشاره  با  اصفهان  آهن  ذوب  کارخانه  تعمیرات 
پروژه های متعدد مربوط به اصالح و بهینه سازی الگوی مصرف 
در  گفت:  دارد  آهن  ذوب  کارخانه  در  مدت  طوالنی  سابقه  آب 
ج های خنک کننده ایستگاه ریخته گری شماره  سیستم قبلی بر
 ، پنج با توجه به اتالف قابل توجه آب و عدم تامین دمای موردنیاز
با  جایگزینی  و  دنیا  روز  تکنولوژی های  از  استفاده  به  تصمیم 
نصب  جدید  ج های  بر در  گردید.  مذکور  ج  بر در  جدید  ح های  طر
با  می باشد،  کشور  در  موجود  ج های  بر جدید  نسل  از  که  شده 
قابلیت داشتن مکانیزم تقطیرکننده یا کندانسه گیر و الیمیناتور 
از  حاصل  بخارات  و  آب  تلفات  بندها،  آب  وجود  و   ) گیر )رطوبت 
ممکن  حداقل  به  را  انرژی  اتالف  سطح  و  داده  کاهش  را  فرآیند 

می رساند .
خنک  ج های  بر دارنده  محدود  کارخانه  چند  جمع  به  آهن  ذوب 

یدی در کشور پیوست کننده هیبر
روز  شبانه   21 مدت  ظرف  فوق  عملیات  کلیه  کرد:  اضافه  وی   
مونتاژ  پیش  و  قبلی  ج های  بر تجهیزات  کلیه  دمونتاژ  شامل 
قطعات و درنهایت نصب، تست و راه اندازی با موفقیت به انجام 
رسید و با اتمام عملیات فوق کارخانه ذوب آهن اصفهان به جمع 
در  هیبریدی  کننده  خنک  ج های  بر دارنده  محدود  کارخانه  چند 

کشور پیوست.
کره ای  سوپروایزر  حضور  عدم  به  توجه  با  کرد:  تاکید  پناه  یزدان 

ایشان  طرف  از  شده  عنوان  کرونایی  محدودیت های  دلیل  به 

پروژه،  مختلف  نقاط  در  بسته  مدار  آنالین  دوربین های  نصب  با 
صورت  به  خارجی  کارشناسان  حضور  بدون  پروژه  مراحل  کلیه 
شبانه روزی و به صورت آنالین کنترل و با بهترین کیفیت ممکن 

به اتمام رسید.
آبرسانی در این ارتباط گفت:   مهرداد اسماعیلی مدیر مهندسی 
ج های خنک کننده مربوط به ایستگاه 5 به دلیل پایین بودن  بر
ج ها که قابل اصالح نیز  راندمان و پرت شدید آب و لرزش زیاد بر
نبود همواره با مشکل باال بودن درجه حرارت آب ارسالی به فوالد 
سازی مواجه بود . بنابراین جهت رفع این مشکل و با بررسی های 

به عمل آمده و با نظر مدیریت امور فنی و برنامه ریزی تولید مقرر 
ج های فوق تعویض گردد . بنابراین با توجه به کوچک تر  گردید بر
ج های خنک کننده در کارخانه  ج ها نسبت به سایر بر بودن ابن بر
گرفته  هیبرید  نوع  کننده  خنک  ج های  بر از  استفاده  به  تصمیم 
ج ها نیز مورد فوق  شد تا در صورت امکان بتوانیم بر روی سایر بر

به اجرا گذاشته شود.
در  موجود  کننده  خنک  ج های  بر تمامی  افزود:  ادامه  در  وی 
کننده  خنک  ج های  بر کار  اساس  که  می باشد  تر  نوع  از  کارخانه 
ج ها  بر از  نوع  این  در  آب  تبخیر  یعنی  است،  آب  تبخیر  تر  نوع 
ج ها  آب می گردد و مقدار تبخیر در بر باعث کاهش گرمای نهان 

خروجی  آب  حرارت  درجه  و  ورودی  آب  حرارت  درجه  به  بستگی 
در  آب  تبخیر  کاهش  امکان  که  دارد  ج  بر به  ورودی  آب  دبی  و 
ج های خنک کننده نوع هیبرید  ج ها نمی باشد، مگر این که از بر بر

استفاده گردد .
مدیر مهندسی آب رسانی اظهار داشت: اسناد مناقصه طراحی و 
ج ها که برای اولین بار در  ساخت و نصب و راه اندازی این نوع از بر
کارخانه نصب می گردد، تهیه و مناقصه برگزار و شرکت دونگ هی 
کره جنوبی با نمایندگی شرکت نیک انرژی در این مناقصه برنده 
تجهیزات  موجود،  محل  از  نقشه برداری  و  قرارداد  عقد  از  پس  و 
مذکور  شرکت   . گردید  کارخانه  وارد   99 سال  آبان  در  و  ساخته 
ارائه نموده بود  گراف اجرایی نصب و راه اندازی را حدود 35 روز 
که طی جلساتی با این زمان موافقت نگردید و با مذاکره با شرکت 
نیک انرژی و با بررسی نقشه های اجرایی و هماهنگی جهت پیش 
مونتاژ بخشی از قطعات قبل از توقف ایستگاه، گراف ارائه شده 
ج های قدیمی از 25 اردیبهشت  15 روز اعالم شد که کار دمونتاژ بر
با استقرار دو دستگاه جرثقیل 9۰ تن و 3۰ تن آغاز شد و با توجه به 
محدود بودن فضای عملیاتی و به صورت سه شیفت و با نظارت 
تجهیز  و  رسید  اتمام  به  نصب  عملیات  ماه  خرداد   9  ، مستمر
در  نیز  لنجان  صنعت  توسعه  شرکت  مدیرعامل  شد.  راه اندازی 
ایستگاه   B و   A تاورهای  کولینگ  پروژه  اجرای  گفت:  رابطه  این 
آبرسانی  مدیریت های  اعتماد  به  توجه  با   5 شماره  گری  ریخته 
زیر  شرکت های  اجرایی  قدرت  و  داخلی  توان  به  نت  مهندسی  و 
که  قطعات  مونتاژ  پیش  شامل  زمانی  مقطع  دو  در  مجموعه 
اجرای  و  دمونتاژ  فعالیت  شروع  از  قبل  آن  سازی  آماده  امکان 
ریخته گری  ایستگاه  توقف  با  نهایی  فاز  در  گرفت،  صورت  پروژه 

شماره 5 ، عملیات دمونتاژ و نصب آغاز گردید.

در راستای صرفه جویی در مصرف آب صورت گرفت؛

یدی در ذوب آهن اصفهان ج های خنک کننده هیبر نصب تجهیزات بر

 ،  5 شــمــاره  گــری  ریخته  ایستگاه  اســاســی  تعمیرات  بــا  همزمان 
ج های خنک کننده هیبریدی ایستگاه ریخته گری شماره  نصب بر
اساسی  تعمیرات  و   4 شماره  آگلوماشین  اساسی  تعمیرات   ،5
تعویض لوله های اکران دیگ کنورتور شماره 2، تعمیرات اساسی 

درجه 3 کوره بلند شماره 2 شرکت نیز با موفقیت انجام شد.
محمدرضا یزدان پناه مدیر برنامه ریزی ونظارت بر نگهداری 

اســاس  بــر  گفت:  خبر  ایــن  اعــالم  بــا  شرکت  وتعمیرات 
سیاست های کالن کارخانه مبنی بر استفاده حداکثری 
تعمیرات  پنج  همزمانی  و  داخــل  فنی  ظرفیت های  از 
بــرگــزاری جلسات  ریـــزی منظم و  بــرنــامــه  بــا  اســاســی، 
به  اساسی  تعمیرات  کیفی  انجام  با  رابطه  در  متعدد 

شامل  تولید،  خط  از  ناحیه  پنج  در  همزمان  صورت 
گری شماره پنج، ساخت  ریخته  ایستگاه 

و اجـــــرای لــولــه هــای اکـــــران دیــگ 
تعویض  دو،  شــمــاره  کــنــورتــور 

کننده  خنک  ج هــای  بــر کامل 
ایستگاه ریخته گری شماره 

ــج، تــعــمــیــرات اســاســی  ــن پ

بلند  کوره  ، تعمیرات اساسی درجه سه  آگلوماشین شماره چهار
شماره دو که هرکدام مستلزم به کارگیری توان فنی و زمان باالیی 

در هنگام اجرا بودند ، با موفقیت اجرایی گردیدند.
یزدان پناه افزود: در تعمیرات اساسی کوره بلند شماره دو با توجه 
به دستورالعمل های موجود و لزوم جایگزینی تجهیزات وینچ 
رفع  لــزوم  نیز  و  موجود  تجهیزات  با  جدید  اسکیپ 
شیبدار  پل  فلزی  اسکلت  در  شده  ایجاد  عیوب 
ح تقویتی مورد نیاز، خطوط  کوره بلند و اجرای طر
بحرانی فعالیت ها براساس این دو ردیف فعالیت 
چهار  ساعت  در  دو  شماره  بلند  کــوره  و  تعریف 
صبح یکم خردادماه سال جاری و با تمهیدات الزم 
از طرف بخش کوره بلند، جهت تعمیرات اساسی 
درجه سه و به مدت شش شبانه روز متوقف 
بلند  کــوره  که  است  ذکر  به  الزم  گردید. 
شماره دو از بدو راه اندازی در آذرماه 
ســیــزده  تـــعـــداد  ــون،  ــن ــاک ت  1362
تــعــمــیــرات اســـاســـی درجـــه 
ــه دو و درجــه  یــک و درجـ

سه داشته است .  وی ادامه داد: یکی از جبهه های کاری بحرانی 
بر روی  بازسازی  و  اجــرای عملیات تعمیری  این تعمیرات،  در طی 
 عالوه بر مهارت و 

ً
پل شیبدار و در ارتفاع 6۰ متری بود که طبیعتا

تخصص باال برای کار در ارتفاع، نیاز به جسارت بسیار باالیی جهت 
کار در شرایط پرتگاهی و ارتفاع زیاد داشت که خوشبختانه با رعایت 
کامل مسائل ایمنی و در حداقل زمان ممکن و با بهترین کیفیت 
و بدون هیچگونه حادثه ای، توسط غیور مردان کارگاه 51 صورت 
پذیرفت وی در ادامه افزود : از زمان تغییر سیستم بارگیری کوره 
بلند شماره دو از نوع جام و زنگ به نوع BLS در سال 1392، برای 
روز  به مدت شش شبانه  بار تعمیرات اساسی درجــه سه  اولین 
مصوب و اجرایی گردید. این در حالی است که در سوابق قبلی و 
همزمان با تعمیرات درجه سه تعریف شده برای وینچ خانه ، امکان 
تعویض کامل تجهیزات میسر نبود و در پر اولیه پیشنهاد شده 
توسط کارشناسان روسی و اوکراینی این زمان به مدت یازده شبانه 
روز پیش بینی گردیده بود و این خود گواه بر تالش شبانه روزی و 

بدون وقفه نفرات اجرایی و تیم های مرتبط می باشد.
تشریح  بــه  نــت  مهندسی  مــدیــریــت  تعمیرات  مــعــاون  شفیعی 
خدمات ارائه شده در طی مدت 6 شبانه روز پرداخت و گفت: در 

زمان تعمیرات اساسی درجه سه کوره بلند شماره دو با توجه به 
در  خانه،  وینچ  جهت  شــده  گرفته  نظر  در  زمــان  از  استفاده  لــزوم 
سایر نقاط کوره بلند برای اولین بار و دریچه های متعدد در منطقه 
کائوپرها در دستور کار و برنامه ریزی جهت اجرا قرار گرفت . لزوم 
از 115 ردیف فعالیت به صورت  برنامه ریزی و اجرای دقیق بیش 
شبانه روزی، بخشی از خدمات ارائه شده در تعمیرات درجه سه 
گراف  تهیه  و  دقیق  ریــزی  برنامه  با  که  بــود  دو  شماره  بلند  کــوره 
با  مقرر  موعد  در  متعدد  اجرایی  دستورالعمل های  و  تعمیرات 

موفقیت به پایان رسید.

مدیر برنامه ریزی ونظارت بر نگهداری وتعمیرات شرکت اعالم کرد:

تعمیرات اساسی کوره بلند شماره 2 ذوب آهن اصفهان

برای برگزاری انتخاباتی سالم ؛

هماهنگی مدیران قضایی با سازمان ها و نهادها ی مسئول
شورای مدیران قضایی استان با موضوع انتخابات تشکیل جلسه 

داد.
رئــیــس کــل دادگــســتــری اســتــان در جمع رؤســـا و دادســتــان هــای 
و  تاکید  رو  پیش  انتخابات  اهمیت  بر  استان  قضایی  حوزه های 
خاطرنشان کرد: در شرایطی که تمامی رسانه های جهانی و معاندان 
ضد  سازمان های  و  اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام  بدخواهان  و 
انقالب همه جانبه، انتخابات پیش رو را هدف قرار داده و سعی 
بر کم اهمیت جلوه دادن آن در افکار عمومی داشته و نیز برنامه 
آغاز نموده  ریزی های گسترده ای برای عدم مشارکت عموم مردم 

حساس  دشمنی ها  ایــن  مقابل  در  مــســئــوالن  مسئولیت  انــد 
تدابیر  گذشته  هفته های  و  روزهـــا  طــی  البته  ــت؛  اس دوچــنــدان  و 
دستگاه ها  همه  میان  هماهنگی  با  پیشگیرانه  و  مقابله ای  الزم 
اندیشیده شده است و همچنین مردم والیتمدار نیز بارها ثابت 
نموده اند که در هر شرایطی پای دفاع از ارزش های نظام و انقالب 
ایستاده اند و اجازه نخواهند داد که دشمنان به اهداف پلید خود 

نائل شوند. 
به گزارش جام جم محمدرضا حبیبی از مدیران قضایی خواست: 
و نهادهای مسئول در  با سایر سازمانها  کامل  ضمن هماهنگی 

جهت برنامه ریزی برای برگزاری انتخاباتی سالم و امن با حضور و 
مشارکت حداکثری مردم تالش نمایند. وی همدلی و وجود انگیزه 
اعتقادی و وفاق میان مدیران و قضات را شرط اصلی در رسیدن 
به اهداف دانست و بیان داشت: کاهش نسبی میزان موجودی 
است  اصل  همین  نتیجه  نظر  تجدید  محاکم  در  ویــژه  به  پرونده 
آن و نیز اجــرای سریع و دقیق مصوبات  و ضــروری است استمرار 
اهــداف ریاست  برنامه ریزی دادگستری استان در تحقق  شــورای 
محترم قوه قضاییه و اجرای مفاد سند تحول قضایی بیش از پیش 
قضایی  مدیران  نشست  این  پایان  در  است  یابد.گفتنی  سرعت 

استان به بیان نظرات و دیدگاه های خود در خصوص موضوعات 
مختلف پرداخته و در پایان جمع بندی انجام شد.

هوشمندانه  استفاده  گفت:  اصفهان  استان  انتخابات  ستاد  اطالع رسانی  کمیته  رئیس 
و  اقــدامــات  خـــرداد،   28 انتخابات  در  مــردم  مشارکت  افزایش  بر  عــالوه  مجازی  فضای  از 

شیطنت های معاندان نظام را نیز خنثی می کند. 
افزود:  اصفهان  استان  انتخابات  ستاد  اطالع رسانی  کمیته  جلسه  در  میرزایی نیا  عباس 
فضای مجازی یکی از مهم ترین بسترهای تبلیغات نامزدهای انتخاباتی در سال جاریست 
اما نباید فراموش کرد که رسانه های رسمی در این زمینه اولویت دارند و نگاه هوشمند 
در تولید محتوا، اقدامات دشمنان نظام در ناامید کردن مردم برای حضور در انتخابات را 

نقش بر آب می کند.
مدیرکل روابط عمومی و بین الملل استانداری اصفهان اظهار داشت: فضای مجازی بدلیل 
مخاطبان زیاد و پرطرفدار، فرصت و ظرفیت های زیادی را ایجاد کرده است و باید از این فضا 
در زمینه مشارکت حداکثری مردم، اطالع رسانی و ایجاد فضای شور و نشاط انتخاباتی بهره 
گرفت. وی تصریح کرد: میزان استفاده مخاطبان و کاربران از اخبار و اطالعات منتشر شده 
در شبکه های اجتماعی در انتخابات 14۰۰ نسبت به دوره های گذشته افزایش چشمگیری 

یافته است بطوریکه می توان از فضای مجازی به عنوان مکمل فضای حقیقی یاد کرد.
میرزایی نیا تاکید کرد: از همه فعاالن رسانه های رسمی و شبکه های اجتماعی انتظار می رود 

در زمینه آگاهی بخشی به مردم برای تحقق حضور پرشور و آگاهانه در انتخابات، مشارکتی 
فعال و اثربخش با انواع تولید محتوا داشته باشند.

 مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری اصفهان نیز در این جلسه 

با بیان این که استفاده از فضای مجازی برای تبلیغات انتخاباتی، فرصت ها و تهدیدهایی 
فرصت های  جمله  از  فیزیکی  فضای  تبلیغات  آسیب های  کاهش  گفت:  دارد،  همراه  به 
فضای مجازیست اما از طرفی تبلیغات در این فضا، بیشتر بصورت انفرادی انجام می شود.
مجازی  فضای  در  تبلیغات  شــدن  ضابطه مند  ضــرورت  بر  تاکید  با  رفیعی نژاد  علی اصغر 
تصریح کرد: ماهیت این فضا بگونه ای است که دشمنان می توانند با سوء استفاده از آن 

به دروغ پراکنی بپردازند و مردم باید در این زمینه هوشیار باشند. 
وی تاکید کرد: وظیفه نامزدهای انتخاباتی و هواداران آنها برای مشارکت حداکثری مردم، 
فضای  و  نامزدها  تخریب  زیــرا  است  مجازی  فضای  در  ُشبهه افکنی  و  تخریب  با  مقابله 
آنها را سلب می کند. در جلسه کمیته  انتخاباتی به روح و روان مردم ضربه وارد و اعتماد 
اطالع رسانی ستاد انتخابات استان اصفهان، فضای مجازی و تولید محتوا مورد بحث و 
بررسی قرار گرفت و مقرر شد فعاالن این بخش اقدام های مناسبی برای رصد محتواهایی 
که مشارکت را کاهش می دهد و تولید محتوا برای مقابله با آنها و جلب مشارکت حداکثری 

مردم در انتخابات انجام دهند.
انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا همزمان با انتخابات ریاست جمهوری 28 خرداد 

در سراسر کشور برگزار می شود./ایرنا

رئیس کمیته اطالع رسانی ستاد انتخابات اصفهان:

استفاده هوشمند از فضای مجازی، مشارکت مردم را در انتخابات باال می برد



مرکز  از  بهره برداری  قابلیت  به  اشاره  با  کشورمان  خارجه  امور  وزیر 
همایش های اصفهان به عنوان مجموعه همایش های بین المللی 
گذاران  سرمایه  حضور  پیگیر  خارجه  امور  وزارت  گفت:  منطقه  در 

خارجی عالقمند برای تکمیل هتل های این مرکز خواهد بود.
مرکز  پروژه  از  بازدید  در  ظریف،  جواد  محمد  جام جم،  گزارش  به 
شهردار  و  استاندار  همراه  به  اصفهان  بین المللی  همایش های 
اصفهان، با تشکر از اقدامات شهرداری اصفهان، اظهار کرد: اقدامات 
بسیار خوبی در اصفهان صورت گرفته است که امیدواریم مشکل 
آب هم به صورتی که منافع همه را در نظر بگیرد و حق مردم اصفهان 
هم در این زمینه رعایت شود در همین دولت حل و فصل شود و 

کار به نتیجه برسد.
وی ادامه داد: میزان پیشرفت قابل توجه پروژه مرکز همایش های 
بین المللی اصفهان و بهره برداری از نمایشگاهی که یک نمایشگاه 
بین المللی آبرومند در شهر اصفهان به شمار می رود، نشان دهنده 
مدیریت بسیار خوب شهری و همت عالی دکتر نوروزی و حمایت 

استاندار و مجموعه شهرداری است.
سالن  از  استفاده  این که  بیان  با  کشورمان  خارجه  امور  وزیر 
با  کرد:  تصریح  است،  مهم  بسیار  بین المللی،  همایش های  مرکز 
گرفته شده است، می توان  که در این پروژه در نظر  مجموعه هایی 
در  بین المللی  همایش های  مجموعه  یک  عنوان  به  مکان  این  از 
از سالن مجمع عمومی  را ندیدم و به مراتب  آن  که مشابه  منطقه 

سازمان ملل متحد زیباتر و مدرن تر است، استفاده کرد.
امکانات جانبی مرکز همایش ها دقیق، به جا و استاندارد است 

قابل  و  برجسته  بسیار  سالن  این  جانبی  امکانات  داد:  ادامه  وی 
مرکز  و  هتل ها  احداث  برای  که  پیش بینی هایی  است،  استفاده 
دیپلماتیک و مرکز تجارت جهانی، صورت گرفته بسیار دقیق، به جا و 

براساس استانداردهای جهانی بوده است.
تفاهم  آینده  هفته  چند  ظرف  امیدواریم  این که  به  اشاره  با  ظریف 
منطقه  استقرار  برای  اصفهان  استانداری  و  شهرداری  با  نامه ای 
 ، مرکز این  در  باید  گفت:  کنیم،  امضا  مرکز  این  در  دیپلماتیک 
جاذبه هایی برای سفارت خانه های خارجی ایجاد شود تا حضور آن ها 
با هماهنگی  کنسولگری  یا به صورت  و  یا به صورت استقرار دفاتر 

شورای تامین استان و سایر دستگاه ها، برقرار شود.
شهروند  پروژه  شهرداری،  بین المللی  اقدامات  از  تقدیر  ضمن  وی 
دیپلمات شهرداری را بسیار جذاب توصیف و اظهار کرد: امیدواریم 
مرکز  هتل های  احداث  برای  گذاری  سرمایه  پیگیری،  با  بتوانیم 
نتیجه  به  عالقمند،  خارجی  طرف های  با  را  بین المللی  همایش های 

برسانیم.
بسیار  دیپلمات های  از  یکی  ما  افزود:  کشورمان  خارجه  امور  وزیر 
خوبمان را در اصفهان مستقر کرده ایم و به صورت ویژه از شهردار 
اصفهان برای اختصاص یک ساختمان درخور وزارت امور خارجه به 

دفتر وزارت خارجه در اصفهان تشکر می کنم.
ظریف ادامه داد: البته عده ای به همه چیز ایراد می گیرند، در چنین 
مواقعی به زمزمه یک شعر بلند از سعدی عادت کردم که می گوید 
اندیش  بد  زبان  نشاید  بست،  پیش  را  دجله  توان  کوشش  »به 
کار  هیچ  بکشیم،  کنار  فردی  هر  سرزنش  با  باشد  قرار  اگر  بست«؛ 
گروه  دنیا  در  خوبی  کار  هر  که  چرا  نمی شود  انجام  دنیا  در  خوبی 

مخالفی هم دارد.
* ارتقای دفتر امور خارجه در اصفهان به اداره کل 

وی از تقویت دفتر وزارت امور خارجه در اصفهان تا سطح اداره کل 
خبر داد و گفت: اکنون دفتر وزارت خارجه در مشهد مقدس به اداره 
کل ارتقا یافته است که این کار به دلیل اهمیت مشهد مقدس و 

نیز حضور گسترده اتباع خارجی و کنسولگری های خارجی در مشهد 
آینده بسیار گسترده ای  اما دفتر اصفهان هم می تواند  بوده است 

داشته باشد.
شما  که  زحماتی  امیدوارم  کرد:  تاکید  کشورمان  خارجه  امور  وزیر 
سالن  این  برای  اصفهانی  شهروندان  که  هزینه ای  و  کشیدید 
همایش ها پرداخت کرده اند، با شکل گیری با یک طراحی حساب 
شده، به یک مرکز همایش های بین المللی تبدیل شود؛ البته صرفا 
بلکه  کرد  کار  دولتی  بین المللی  همایش های  مرکز  روی  نباید  هم 
اکنون بخش خصوصی بیشترین تعداد همایش ها را دارد و بخش 
برای  محل ها  ترین  جذاب  از  یکی  تحریم ها  رفع  با  ایران  خصوصی 

بخش سرمایه گذاری ایران خواهد بود.
کرد:  اظهار  بنیان  دانش  شرکت های  اهمیت  به  اشاره  با  وی 
را  سقفی  توانسته اند  پروژه  همین  در  بنیان  دانش  شرکت های 
کیلوگرم   5۰ به  کیلوگرم   15۰ مترمربع  هر  از  آن  وزن  که  کنند  طراحی 
کاهش یابد؛ آینده کشور در شرکت های دانش بنیان است و ایران 

هم توانمندی بسیاری در این حوزه ها دارد.
مرکز  قابلیت های  از  استفاده  برای  خصوصی  بخش  از  مندی  بهره   *

همایش ها 
بخش  برای  اصفهان  همایش های  سالن  این که  بیان  با  ظریف 
خصوصی می تواند مورد استفاده قرار گیرد، گفت: اگر بخواهیم سالن 
زنده باشد نباید به استفاده بخش دولتی منحصر شود چراکه چنین 
مراکزی اگر بعد از مدتی مورد استفاده قرار نگیرد، خواهد مرد و به 

روز نمی شود.
ساخت  بابت  اصفهان  شهری  مدیریت  مجموعه  از  پایان  در  وی 
مرکز همایش های بین المللی اصفهان به عنوان یک دستاورد بزرگ 

علمی، اقتصادی، مدیریتی و فناوری در اصفهان قدردانی کرد.
* شهردار اصفهان:

برگزاری  برای  پایتختی  شبه  به  همایش ها  مرکز  ظرفیت  با  اصفهان 

مراسم بین المللی تبدیل می شود 
شهردار اصفهان با درخواست از وزیر امور خارجه برای ایجاد ظرفیت 
از مرکز همایش های بین المللی اصفهان  مناسب برای بهره برداری 
گفت: اصفهان با ظرفیت مرکز همایش ها می تواند به شبه پایتختی 

برای برگزاری مراسم بین المللی تبدیل شود.
از مرکز همایش های  امور خارجه  وزیر  بازدید  در  نوروزی  اله   قدرت 
امور  وزارت  مداوم  حمایت های  از  قدردانی  با  اصفهان،  بین المللی 
خارجه از مدیریت شهری اصفهان به خصوص در پیشبرد این پروژه 
از روز بعد از  اظهار کرد: با   تکمیل این مجموعه دغدغه شهرداری 

افتتاح در مورد بهره برداری از این مرکز خواهد بود.
سرمایه گذاران  با  جلساتی  شما  حمایت  با  مورد  این  در  افزود:  وی 
، معادالت به هم  قطری برگزار شد که با بروز برخی مسائل در کشور
امور  وزیر  با  را  مساله  این  داریم  درخواست  شما  از  بنابراین  خورد. 
خارجه یا سفیر قطر در ایران به عنوان یک ماموریت اصلی در رابطه 

ح کنید. با اصفهان مطر
یرساخت ها * اصفهان؛ شهر ز

اصفهان  در  زیرساخت ها  توسعه  شهرداری  که  این  بیان  با  نوروزی 
تومان  میلیارد  هزار   5 شهرداری   : گفت  می کند  پیگیری  همواره  را 
چون  کرده  صرف  مترو  ساخت  برای  زیرزمین  در  سال  چند  این  در 
توسعه  و  پاک  نقل  و  حمل  توسعه  به  چقدر  شهر  این  می داند 

زیرساخت هایش نیاز دارد.
وی افزود: با مجوز دولت برای ساخت حلقه چهارم اصفهان که 8۰ 
کیلومتر طول دارد، میلیاردها تومان هزینه کرده ایم تا بزرگترین پل 
در شهر اصفهان به نام شهید سردار سلیمانی ساخته شود و فردا 

شاهد افتتاح آن خواهیم بود.
شهردار اصفهان با اشاره به ساخت قطار حومه ای و تراموا در شهر 
اصفهان اظهار کرد: اگر برنامه 14۰5 اصفهان ادامه پیدا کند تحوالت 

خ می دهد. بسیار خوبی در شهر ر

وی بیان کرد: اگر از مرکز همایش های بین المللی اصفهان به عنوان 
محلی برای رفت و آمد و برگزاری همایش های بین المللی بهره برداری 
شود، اصفهان می تواند مقصد گردشگری قرار گیرد و شبه پایتختی 

برای برگزاری مراسم های بین المللی به شمار رود.
اظهار  اصفهان  در  دیپلماتیک  منطقه  استقرار  به  اشاره  با  نوروزی 
کرد: امیدواریم با حمایت شما و دفتر وزارت امور خارجه در اصفهان 
دیپلماتیک  مرکز  به  اینجا  و  امضا  آور  الزام  جانبه  سه  نامه  تفاهم 

تبدیل شود.
ظرفیت  از  استفاده  برای  شهرداری  دیپلمات  شهروند  ابتکار    *

شهروندان در دیپلماسی شهری 
همچنین در این جلسه، ایمان حجتی  ضمن تشکر از حمایت های 
از  یکی  کرد:  اظهار  شهری  دیپلماسی  پیشبرد  از  خارجه  وزارت 
بزرگترین دستاوردهایی که در حوزه وزارت امور خارجه این است که 
درهای وزارت امور خارجه به روی همه باز شده تا همه از امکانات این 
ظرفیت استفاده کنند. وزارت امور خارجه و همکاری با آن قبال دست 
نیافتنی بود اما اکنون برای همه دستگاه ها این وزارت خانه دست 
یافتنی شده و یاری گر همه مجموعه های دولتی و خصوصی است 

که جای قدردانی دارد.
به  خطاب  اصفهان  شهرداری  الملل  بین  امور  و  ارتباطات  مدیرکل 
وزیر امور خارجه کشورمان تصریح کرد: پیرو فضایی که نوروزی و شما 
در شهر برای فعالیت های بین المللی ایجاد کرده اید، تالش کردیم 
ارتباطاتی که با خواهرخوانده ها و مجامع شهری داریم و بخشی از آنها 
غیرفعال بود، فعال شود به طوری که اصفهان خواهرخوانده کویت 
بود اما روابط دو شهر در سایه مشکالت دیپلماسی رسمی بین دو 
کشور کم فروغ بود اما توانستیم رابطه بین دو شهر را بهبود دهیم و 

اکنون بین دو شهردار ارتباط خوبی وجود دارد.
از  مثبتی  خروجی  بخواهیم  اگر  رسیدیم  نتیجه  این  به  افزود:  وی 
از  یکی  عنوان  به  باشیم  داشته  شهرداری  بین المللی  فعالیت های 
زیرساخت های دیپلماسی عمومی در دیپلماسی شهری، باید کار را 
از دل یک اداره و شهرداری بیرون بیاوریم که برای این مهم، ابتکار 
بین  امور  و  ارتباطات  کل  اداره  در  دیپلمات  شهروند  نام  به  طرحی 

الملل شهرداری اصفهان متولد شد.
امور  وزارت  با  نوروزی  دکتر  مکاتبه  طی  کار  این  زمینه  افزود:  حجتی 
ح از نظر مشارکت مردمی و همراهی با  خارجه فراهم شد و حاال این طر
ح بسیار ارزشمند و برای ما مایه شگفتی و خرسندی  فراخوان این طر
بود.وی اظهار کرد: تاکنون در راستای ابتکار شهروند دیپلمات، بیش 

ح از شهروندان دریافت شده است. از 25۰ طر
مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان با اشاره به 
وزارت  از سوی  آن  اجرای  و  نتایج خوبی رسیده  به  ح  این طر این که 
اکنون  گفت:  است،  شده  قلمداد  پایلوت  اصفهان  در  خارجه  امور 
حمایت  برای  هم  بودجه ای  و  است  داوری  مرحله  در  ح ها  طر این 
مالی از این پروژه ها از سوی شهردار و شورای اسالمی شهر اصفهان 
پروژه   15 ح ها  طر این  میان  از  که  گونه ای  به  است  یافته  اختصاص 

خوب به مرحله اجرا خواهد رسید.
وی افزود: به تولید محتوا برای بازاریابی شهری اصفهان ورود پیدا 
کردیم و مجموعه کتاب های پل و تیزر ویژه اصفهان رونمایی شد و 

در تیرماه 1۰ تیزر اصفهان به 1۰ زبان زنده دنیا رونمایی خواهد شد.
وی افزود: اصفهان در آستانه خواهرخواندگی با سه شهر حیدرآباد 
هند، سمرقند ازبکستان و پورتوی پرتغال قرار دارد که با تسریع این 

کار در ماه های آینده این تفاهم نامه ها به امضا خواهد رسید.

با حضور وزیر راه و شهرسازی صورت 
گرفت:

افتتاح مجموعه پل ها و تقاطع 
شهید سلیمانی

با حضور وزیر راه و شهرسازی ابرپروژه مجموعه 
سلیمانی  شهید  چهارسطحی  تقاطع  و  پل ها 
تقاطع  بزرگ ترین  پروژه،  این  شد.  افتتاح  رسما 
مساحت  نظر  از  اصفهان  شهر  غیرهمسطح 

اجرایی است.  
بــه گـــزارش اداره ارتــبــاطــات رســانــه ای شــهــرداری 
و  راه  وزیــر  اســالمــی،  محمد  حضور  با  اصفهان،  
اصفهان  شهر  ابــرپــروژه هــای  از  یکی  شهرسازی 
به  و  شده  آغاز  شهری  مدیریت  دوره  این  در  که 
صورت  به  و  شــده  بــهــره بــرداری  رسید،  سرانجام 

رسمی در اختیار شهروندان قرار می گیرد. 
را  مختلف  سطح   4 در  پــل  قطعه   5 ــروژه  پـ ایــن 
از طول حلقه  شامل شده و یک و نیم کیلومتر 
اصفهان  شهر  ترافیکی  چهارم  رینگ  و  حفاظتی 
پل ها  مجموعه  عظیم  پـــروژه  گــیــرد.   برمی  در  را 
سلیمانی  شهید  سپهبد  چهارسطحی  تقاطع  و 
شهر  چهارم  رینگ  اصلی  بخش های  از  یکی  که 
قــرار  حفاظتی  حلقه  صفر  نقطه  در  و  اصــفــهــان 
دارد، بعد از 2۰ ماه تالش شبانه روزی پیمانکاران، 
موعد  از  پیش  کارشناسان  و  کــارگــران  مــدیــران، 
، تکمیل شده و در قالب 5 پل، چهار رمپ و  مقرر

دو لوپ بهره برداری می شود.
ح عمرانی با قرار گرفتن در دروازه ورودی    این طر
شهر اصفهان از سمت شرق شهر، نقش مهمی 
باری  و  سنگین  خــودروهــای  ترافیک  هدایت  در 
منطقه  سه  نجات  و  اصفهان  شهر  از  ج  خــار به 
از عبور  ناشی  و حــوادث  از تصادفات  و 15   14 ،1۰
صوتی  و  هوا  آلودگی  نیز  و  سنگین  خــودروهــای 

دارد. 
ح *حجم وسیع آزادسازی طر

زمین  مترمربع  هــزار   2۰۰ از  بیش  ــازی  آزادسـ بــرای 
ح، حدود 31 میلیارد  مورد نیاز برای اجرای این طر
اجرا  بــرای  مجموع  در  اســت.  شده  هزینه  تومان 
آزادســازی این پروژه کالن شهر اصفهان، 217۰  و 
شهری  مدیریت  ســوی  از  اعتبار  ریـــال  میلیارد 

اصفهان صرف شده است.  

هـــای  ــن  ــالـ سـ از  بــــــــرداری  ــره  ــهـ بـ
بدنسازی مجموعه غدیر

شـــهـــردار اصــفــهــان گــفــت: ســرانــه فــرهــنــگــی و 
ــروژه هــای  ــ ــرای پ ــا اجــ ــی شــهــر اصــفــهــان ب ورزشــ
افزایش  غدیر  مجموعه  ساخت  مانند  متعدد 

می یابد.
آئین  نــوروزی در  اله  گزارش جام جم، قدرت  به 
مجموعه  بدنسازی  سالن  های  از  بــرداری  بهره 
پروژه  اجرای  با  این که  بیان  با  غدیر  باغ  ورزشی 
و  فرهنگی  سرانه  افزایش  درصدد  متنوع   های 
نیاز  تا  ورزشی در حد سرانه استاندارد هستیم 
شدن  مرتفع  با  کــرد:  اظهار  شــود،  تأمین  مــردم 
عادی  شرایط  شدن  حاکم  با  و  کرونایی  شرایط 
هر روز شاهد حضور مردم برای شنا و ورزش در 

این مجموعه ورزشی خواهیم بود.
غدیر  ــاغ  بـ ورزشــــی  مــجــمــوعــه  داد:  ادامــــه  وی 
و  روح  سالمت  ــرای  ب مناسب  بسیار  محیطی 
نــوع معماری،  و  بــانــوان اســت  و  آقــایــان  جسم 
بــاشــگــاه، سالن  تــجــهــیــزات شــامــل  ــی و  ــراح ط
کار  به  بانوان  و  آقایان  برای  و استخر  بدنسازی 
رفته می تواند فضای شاد و محیطی مناسب را 

برای گذران اوقات فراغت فراهم کند.
شهردار اصفهان تصریح کرد: بسیار خوشحالم 
و  دوســتــان  ورزش  و  ورزشـــکـــاران  جمع  در  کــه 
بــرای  شــادی  از  ســرشــار  و  فرحناک  محیطی  در 
امــکــانــات و  ســالمــت و روح و جــســم هــســتــم؛ 
غدیر  باغ  مجموعه  در  خوبی  بسیار  تجهیزات 
آن  از  بــه ورزش  تــا عالقه مــنــدان  فــراهــم شــده 

استفاده کنند.

شهردار اصفهان گفت: برای تحقق خواسته چندساله فعاالن حقوق حیوانات، باغ وحش 
صفه اصفهان به نقاهتگاه و پناهگاه حیوانات تبدیل می شود. 

به گزارش جام جم قدرت اله نوروزی اعالم کرد: در این دوره مدیریت شهری همواره بر آن 
بوده ایم تا بر مبنای صداقت و پوشاندن جامه عمل به وعده های داده شده و پاسخگویی 
مطالبات شهروندان و شهرنشینان اصفهان عمل کنیم که بر همین اساس و با نظر به 

مطالبات مردمی و فعاالن حقوق حیوانات، تبدیل باغ وحش صفه اصفهان به نقاهتگاه و 
پناهگاه حیوانات در دستور کار شهرداری اصفهان قرار گرفت. 

وی ادامه داد: این پناهگاه برای نگهداری از حیوانات بی سرپناه گمشده و یا رهاشده که 
در صورت بالتکلیف بودن وضعیت ادامه حیات ندارند و امکان نگهداری آنها در پناهگاه 
موجود در شهر اصفهان نیست) مانند برخی حیوانات وحشی و دیگر گونه ها که بعضا در 

مجموعه های قاچاق، کشف و تحویل شهرداری می شوند( تا زمان نیاز به این فضا، فعال 
خواهد بود.   وی بیان کرد: همچنین در این راستا خرید هرگونه جدید از حیوانات برای باغ 
وحش ممنوع است و باید تالش و اقدام الزم برای انتقال سریع گونه های جانوری به سایر 
در  باشد،  مناسب  حیوانات  این  حقوق  حفظ  و  حیات  ادامه  برای  که  نگهداری  مکان های 

دستور کار شهرداری منطقه 5 و معاونت خدمات شهری شهرداری اصفهان قرار گیرد.
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خبر

اقتصادی
اجتماعی

شهردار اصفهان:  باغ وحش صفه   به نقاهتگاه و پناهگاه حیوانات تبدیل می شود

ح کرد: وزیر امور خارجه مطر

قابلیت بهره برداری از مرکز همایش های اصفهان 

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان 
با اشاره به احداث پروژه بزرگ پل های 

برای  گفت:  سلیمانی  شهید  ســردار 
مترمربع  ــزار  هــ  69 از  بــیــش  آبـــیـــاری 
سلیمانی،  شهید  پــروژه  سبز  فضای 

برای  کشی  لوله  از 37 هزار متر  بیش 
آبیاری این فضا لحاظ شده 

است. 
ــه گـــــــزارش جـــام جـــم  ــ ب
حسین امیری با تاکید 
اهمیت  خصوص  در 

پــــــــروژه مــجــمــوعــه 
تــقــاطــع  و  پــــل هــــا 
چــــــهــــــار ســـطـــحـــی 

سپهبد  شهید 
اظهار  سلیمانی 

کرد: احداث این پروژه حرکت بسیار خوبی بوده 
که می تواند نقش بسیار مناسبی در توسعه 
و  اصفهان  شــهــرداری   15 منطقه  عمران  و 
همچنین شهر اصفهان داشته باشد و با 
توجه به تردد بسیار زیاد از شرق کشور و 
نقش  همچنین  و  استان  شــرق 
از  یکی  عنوان  به  آن  ترانزیتی 
شهر  ورودی  مهم  مبادی 
ــان بــســیــار حــائــز  ــه ــف اص

اهمیت است.  
احــــــداث  ــه  ــ بـ وی 
فــــضــــای ســبــز 
مــجــمــوعــه 

و  ــاره  اش سلیمانی  قاسم  سپهبد  شهید  پل های 
تصریح کرد: هدف فعالیت های شهرداری اصفهان 
سبز  فضای  سرانه  حفظ  سبز،  فضای  خصوص  در 
متناسب با رشد جمعیت است، در همین ارتباط 
طی سه سال گذشته توسط مدیریت شهری بالغ 
اضافه  به فضای سبز شهر اصفهان  بر 3۰۰ هکتار 
شــده اســـت. مــعــاون خــدمــات شــهــری شــهــرداری 
اصفهان افزود: عملیات خاکبرداری و خاکریزی برای 
احداث فضای سبز در قالب نخاله کشی، تسطیح 
کاشت و توسعه فضای سبز  آماده سازی بستر  و 
به همت سازمان  و  زیبایی چهره شهر  با هدف  و 
اجرایی  اصفهان  شــهــرداری  سبز  فضای  و  پارکها 

شده است. 
در  درختچه  و  درخت  اصله   800 و  هزار  پنج  *کاشت 

مجموعه شهید سلیمانی
اراضی محدوده  با توجه به وسعت  وی ادامه داد: 

فضای  ایجاد  منظور  به  سلیمانی  شهید  پل های 
سبز مناسب بیش از 1۰ هزار متر مکعب خاکبرداری 
خاکریزی  مترمکعب  هــزار   12۰ از  بیش  همچنین  و 
به توسعه سطحی در  امیری  گرفته است.   صورت 
گفت: 6۰ هــزار مترمربع  کرد و  اشــاره  این مجموعه 
همچنین  اســـت،  گرفته  صـــورت  سطحی  توسعه 
و  درختچه  و  درخــت  اصله   8۰۰ و  هــزار  پنج  کاشت 
کاشت بیش از 5 هزار و 5۰۰ مترمربع باغچه گل های 
دائمی از دیگر اقدامات اجرایی شده در این پروژه 
اصفهان  شهرداری  شهری  خدمات  معاون  است. 
آبیاری فضای سبز پروژه سردار سلیمانی  به نحوه 
اشاره کرد و گفت: برای این پروژه دو هزار و 5۰۰ متر 
است  گرفته  صــورت  توزیع  شبکه  لوله کشی  طول 
و بیش از 35 هزار مترمربع لوله کشی تحت فشار 
اجرایی شده است. البته در این پروژه از گونه های 

مقاوم به کم آبی استفاده شده است. 

*3 میلیارد تومان صرف توسعه فضای سبز پروژه 
شهید سلیمانی شد

همچنین فروغ مرتضایی نژاد، مدیرعامل سازمان 
مورد  در  اصفهان  شهرداری  سبز  فضای  و  پارک ها 
ــرد:  ــار ک ــه تــوســعــه فــضــای ســبــز در ایـــن پــــروژه اظ
سازمان پارک ها توانسته در این پروژه بیش از 69 
هزار مترمربع فضای سبز در قالب کاشت درخت، 

درختچه و باغچه گل های تزئینی اجرا کند.  
چهار  در  سبز  فضای  اجــرای  محل  داد:  ادامــه  وی 
ــوده اســـت و سعی کــردیــم از  لـــوپ و یــک رفــیــوژ بـ
گونه های مقاوم به کم آبی مانند زرشک قرمز، سرو 
نوش، سرو خزنده و... برای کاشت فضای سبز این 

پروژه استفاده کنیم.
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
سه  از  بیش  را  سبز  فضای  اجــرای  هزینه  اصفهان 

میلیارد تومان عنوان کرد. 

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان:

    37 هزار متر لوله کشی برای آبیاری فضای سبز پروژه شهید سلیمانی

رئیس پلیس فتا استان از شناسایی دستگیری فردی 
که با طراحی درگاه جعلی اقدام به برداشت غیرمجاز از 

حساب متقاضیان خرید شارژ کرده بود، خبر داد.
مرتضوی"  مصطفی  "سید  سرهنگ  جام جم  گزارش  به 
افزود: در پی مراجعه چند نفر از شهروندان به پلیس 
لینک  طریق  از  ــارژ  ش خرید  ــرای  ب ایــن کــه  بــر  مبنی  فتا 
معرفی شده به درگاه جعلی هدایت و مبالغی از حساب 
آنها به صورت غیر مجاز برداشت شده است، رسیدگی 

به موضوع در دستور کار این پلیس قرار گرفت.
این مقام انتظامی افزود: طی بررسی های فنی مشخص 
شد لینک معرفی شده در کانال تلگرامی، کاربران را به 
یک درگاه بانکی جعلی هدایت کرده و پس از دریافت 

ــه بــرداشــت وجـــه از  ــدام ب ــ ــان، اق ــ اطــالعــات حــســاب آن
حساب به صورت غیرمجاز می کند.

شاکیان  توسط  مستندات  ــه  ارائ با  ــت:  داش بیان  وی 
متهم  نــهــایــتــا  گــرفــتــه،  صـــورت  تخصصی  اقـــدامـــات  و 
فتا  پلیس  به  قضائی  مقام  هماهنگی  با  و  شناسایی 
داللت و تاکنون به برداشت مبلغ 3۰۰ میلیون ریال به 

صورت غیر مجاز اعتراف کرده است.
ــرونـــدان هـــشـــدار داد:  ــهـ ســرهــنــگ مــرتــضــوی بـــه شـ
شهروندان  توسط  متعددی  تماس های  و  گــزارش هــا 
و  جعلی  تبلیغات  طریق  از  کــالهــبــرداری  خصوص  در 
مجرمان  که  می شود  واصل  فتا  پلیس  به  کننده  اغوا 
گهی  ج آ اقدام به ایجاد کانال و صفحات تبلیغاتی یا در

از  و  می کنند  کننده  اغوا  و  جذاب  موضوعات  با  جعلی 
خدمات  یا  کاال  دریافت  برای  دارند  درخواست  کاربران 
کــه جعلی اســت و  بــه لینکی  انــدک  پــرداخــت مبالغ  بــا 
واقع  در  که  کنند  مراجعه  کــرده انــد  طراحی  خــودشــان 
هدایت  )فیشینگ(  پرداخت  جعلی  درگــاه  به  را  کاربر 
آنها بانکی  حساب  از  غیرمجاز  بــرداشــت  بــه  اقـــدام   و 

 می کنند. 
آخرین  می توانند  شــهــرونــدان  کــرد:  نشان  خاطر  وی 
استفاده  درخــصــوص  الزم  آمــوزش هــای  روزتــریــن  به  و 
صحیح از ظرفیت های فضای مجازی را از طریق سایت 
 www.cyberpolice.ir اینترنتی  نشانی  به  فتا   پلیس 

دریافت کنند.

رئیس پلیس فتا استان اعالم کرد:

برداشت 300 میلیون ریالی از حساب شهروندان با ترفند شارژ شگفت انگیز
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فریــــــادرس ناله درویش تویی  
آرام بخش این دل ریش تویی
طوفان فزاینده مرا غرق نمود 
امام خمینی )ره(یادآور راه کشتی خویش، تویی

صاحب امتیاز :           
 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

سرپرست استان اصفهان: هاجر مقضی     
         

تحریریه شهرستانها:            021-44233511
 دفتر سرپرستی استان اصفهان:

031 -36637500 
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مهندسان بومی سازی در فوالد مبارکه توانسته اند بیش از 144 هزار قطعه و تجهیز را 
طی سال های گذشته بومی سازی و آماده بهره برداری قرار دهند که در این گزارش به 

تشریح دالیل اهمیت بومی سازی برای این صنعت بزرگ می پردازیم.
سالیان سال است که با تحریم های ظالمانه کشورهای مختلف دست و پنجه نرم 
می کنیم. بعد از پیرورزی انقالب وقتی استقالل خواهی کردیم مخالفت های خود را 
این طور نشان دادند. روزی با تحریم تسلیحاتی در دفاع مقدس و روزی با تحریم های 
پولی، اقتصادی و حتی تحریم های صنعتی فشارها علیه مردم ایران زیاد شد. صنعت 
یکی از مهم ترین بال های پرواز اقتصاد یک کشور است و معیشت مردم در صورت 
نچرخیدن چرخ صنعت دچار مشکل می شود برای همین است که می گوییم فشار 

علیه مردم اضافه شد. 
عرصه فوالدسازی هم از این امر مستثنی نبود. قبل از انقالب تقریبا تمام تجهیزات 
خارجی بود. بعد از انقالب هم تا حدی این واردات انجام می شد ولی با بیشتر شدن 
تامین ماشین آالت و  تحریم ها مشکل فوالدمرداِن فوالدسازی ها دوتا شد: یکی 
دیگری تامین قطعات و تجهیزات ؛ چرا که طبیعیست هر دستگاهی پس از مدتی 
قطعات.  دوره ای  تعویض  و  سرویس  به  نیاز  هم  و  دارد  تعمیر  به  نیاز  کردن  کار 
محدودیت های  بزرگ ترین  از  یکی  خارجی  دستگاه های  نیاز  مورد  قطعات  تامین 
ماشین آالت صنعت فوالد شده بود. عالوه بر این توان تولید قطعات در داخل با 
تکیه به دانش و توان جوانان داخلی همواره برای مدیران کشور مطرح بوده است. از 
طرف دیگر هزینه های باالی قطعات و تجهیزات و در نتیجه نداشتن صرفه اقتصادی 
برای وارد کردن این قطعات باعث شد تا مدیران فوالد مبارکه برنامه های جدیدی را 

در دستور کار خود قرار دهند. 
* این بار هم جوانان دست به دست با تجربه ها دادند

و  قطعات  بومی سازی  در  کشور  صنعت  پیشگامان  از  یکی  مبارکه  فوالد  شرکت 
تجهیزات صنعت فوالد است با توجه به وسعت و تنوع فعالیت های شرکت این 
امر مهم در ابتدا کاری نشد به نظر می رسد اما مهندسان و متخصصان فوالد مبارکه 
»نشد« برایشان معنی نداشت! آن ها استاد تبدیل »نشدها« به »شد« هستند و این 

را در عرصه های مختلف به اثبات رسانده اند. 
در ابتدا عده ای از جوانان همین مرز و بوم به همراه با تجربه های این صنعت شروع 
کردند به فکر کردن. فکر کردند چه کار باید بکنیم تا از این بن بست ها خودمان و 
صنعت مان را نجات دهیم. عالوه بر این هر یک از نواحی تولید شرکت فوالد مبارکه 
محسوب  بزرگ  کاری  نیازمندی ها  همین  تامین  که  بودند  نیازمندی هایی  دارای 

می شد. 

* بومی سازی در فوالد مبارکه چگونه انجام می شود؟
در شرکتی بزرگ مانند شرکت فوالد مبارکه چون ماموریت ها متنوع و گسترده است، 
طبیعست که هر کاری باید با ساختار انجام شود. همین ساختارسازی هاست که 
شرکت فوالد مبارکه را در زمره بهترین شرکت های فوالدسازی دنیا قرارداده است. 
برای همین برای بومی سازی نیز ساختارهایی در نواحی تولیدی مختلف فوالد مبارکه 
تشکیل شد. ساختار بومی سازی در مدیریت دفتر فنی نگهداری و تعمیرات از 4 
قسمت تشکیل شده است: برنامه ریزی، مهندسی معکوس، مهندسی مجدد و 
کنترل کیفیت. در قسمت برنامه ریزی پروژه های مختلفی تعیین می شود و برای هر 
پروژه متخصصین قسمت برای انجام فرایند کارهای الزم را برنامه ریزی می کنند. در 
حقیقت اولین مرحله فاز شناسایی، آماده سازی و اولویت بندی اقالم نام دارد. فاز 
بعدی فاز مهندسی یعنی تهیه و تکمیل مدارک فنی است. در این فاز تمام اطالعات 
مربوط به قطعه یا قطعات جمع آوری شده تا برای مراحل بعد عالمت سوالی وجود 
نداشته باشد. مدارک فنی فقط نقشه های ساخت نیستند. عالوه بر این روش یا 
همراه  به  و...  کیفیت  کنترل  بازرسی  روش  اولیه،  مواد  اطالعات  تولید،  روش های 

کلیه استانداردهایی که در این فرایند برای ساخت و بازرسی قطعات و تجهیزات 
مورد نیاز است جمع آوری می شود. این کار باعث شده تا عالوه بر تهیه مدارک فنی 
به عنوان مرجع تامین، ساخت یا تعمیرات قطعه یا تجهیزات، هزینه ها برای شرکت 
از کار  فوالد مبارکه کاهش یافته، موجودی انبار برای قطعات ایجاد شده تا تولید 
نیفتد و.... . در فاز بعد که فاز شناسایی و ارزیابی فنی سازندگان جهت بومی سازی 
قلم مورد نظر نام دارد به تعبیری بهترین های هر حوزه برای شناسایی شده تا قطعه 
بومی سازی شده چیزی از قطعه خارجی کم نداشته باشد. نکته قابل توجه دیگر 
این است هر کاری باید از نظر اقتصادی نیز سنجیده شود. برای همین فاز بعد که 
موسوم به فاز اختصاص بودجه و ایجاد استعالم و سفارش است فرایند بومی سازی 
را تا مرحله سفارش پیش می برد. وقتی قطعه تولید شد کار هنوز تمام نشده است. 
فوالد مردان متخصص در طراحی و تولید قطعات، کنترل کیفیت را برای رسیدن به 

بهترین نتیجه انجام می دهند.
در اینجا برای این که کارهای گذشته بازنگری شود واحدی به نام واحد مهندسی 
و...  فرایندها  سیستم ها،  تجهیزات،  قطعات،  تا  شده  گنجانده  ساختار  در  مجدد 

همیشه بهینه شوند. در حقیقت مهندسی مجدد برای اصالح فرایند یا بروزرسانی 
شدن و در نتیجه افزایش کارایی مجموعه فعالیت می کند.

* کارنامه یک راه بدون توقف
آشنا هستند،  بزرگ و حساسی مانند فوالد  به ویژه صنایع  با صنعت  که  کسانی 
می دانند که این صنعت و قطعات و تجهیزات آن پیچیدگی های خاص خود را دارد. 
برای تولید یک قطعه فرازها و نشیب های زیادی باید طی شود تا در نهایت قطعه 
بتواند چرخ تولید را بچرخاند. این فرایندها بسیار زمان بر و هزینه بر هستند ولی 
هیچ کدام از این فرایندها باعث توقف چرخ تولید فوالدمبارکه حتی برای یک لحظه 

هم نشده است. 
روز  و  شب  مبارکه  فواد  شرکت  بومی سازی  واحد  که  است  سال   10 حدود  چیزی 
نمی شناسد. تالش برای رسیدن به نتیجه حرف اول را می زند. این یک ادعا نیست 
و آمارها شواهد این موضوع را به خوبی نشان  می دهد. در این سال ها مهندسین 
بومی سازی در فوالد مبارکه توانسته اند بیش از 144 هزار قطعه و تجهیز را بومی سازی 
مکانیک،  مهندسین  می دهد  نشان  موضوع  این  دهند.  قرار  بهره برداری  آماده  و 
مواد، شیمی، پلیمر، کامپیوتر و... در سطح باالیی از دانش هستند؛ چرا که قطعات و 
تجهیزات روز دنیا را تجزیه و تحلیل نموده و آن ها را با تکنولوژی باالیی تولید می کنند. 
در نتیجه این تالش ها طبق آمارهای موجود تعداد تجهیزات تهیه شده در شرکت 
از کشور نیز جلوگیری  ارز  از خروج  آن  از 90 درصد رشد داشته که در نتیجه  بیش 
شده است. فقط در سال گذشته تعداد 1589 قطعه برای اولین بار در فوالد مبارکه 
ساخته شده که در نتیجه 2هزار و 616 میلیارد تومان صرفه جویی مالی را برای کشور 
به همراه داشته است. الزم بذکر است این قطعات با نمونه های خارجی قطعا قابل 
رقابت است.  فوالد مبارکه به عنوان پیشگام و پیش رو عرصه بومی سازی قطعات 
صنعتی می تواند به الگویی برای بومی سازی ماشین آالت، قطعات و تجهیزات تبدیل 
شود. الگویی که در نهایت با نصب العین قرار دادن آن می توانیم موانع موجود را از 
بین ببریم و در آینده ای نزدیک شاهد شکوفایی صنعت کشور و محقق شدن رونق 

تولید بوده و جهش تولید باشیم.

بومی سازی 144 هزار قطعه و تجهیز طی 10 سال؛

چرا بومی سازی برای فوالد مبارکه مهم است؟

« با رویکرد صنایع دستی و ساخت  رویداد »مد پایدار
سنتی،  تن پوش های  با  ملل  و  ایــران  عروسک های 
مدرن و خالق با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان 

داد. 
ــود کــه بــا محوریت  ــدار« عــنــوان رویــــدادی ب ــای ــد پ »م
دبیرخانه آن در مرکز تخصصی بانوان آفتاب وابسته 
شــهــرداری  ورزشـــی  اجتماعی  فرهنگی  ســازمــان  بــه 
ورزشــی  فرهنگی  کمیسیون  همکاری  با  و  اصفهان 
بانوان  امــور  دفتر  اصفهان،  شهر  اســالمــی  شـــورای 
ــاد  ارش و  اداره کــــل فرهنگ  اســتــانــداری،  ــواده  ــان و خ
اسالمی استان، دفتر امور بانوان و خانواده شهرداری 
اصــفــهــان، اتـــاق بــازرگــانــی، اداره کــــل فنی و حــرفــه ای 
و  نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  استان، 

سازمان پسماند شهرداری برگزار شد.
و  صنایع دستی  رویکرد  با  گذشته  سال  رویــداد  این 
تن پوش های  با  ملل  و  ایــران  عروسک های  ساخت 
سنتی، مدرن و خالق با استفاده از مواد دور ریختنی و 
قابل بازیافت آغاز به کار کرد که در نهایت میزبان هزار 
و صد عروسک دست ساز هنرمندان سراسر کشور 
شد؛ عروسک هایی که هرکدام داستانی داشتند و ما 

را به دنیای شیرین کودکانه می بردند.
ــور بـــانـــوان و خـــانـــواده  ــ ــادی فــضــلــی مــدیــرکــل ام ــ ش
استانداری اصفهان در اختتامیه رویداد مد پایدار یاد 
و خاطره مدیرکل فقید میراث فرهنگی، صنایع دستی 
این  برگزاری  و  داشــت  گرامی  را  استان  گردشگری  و 
رویداد ملی را حاصل همکاری بین بخشی و همراهی 

دستگاه های اجرایی استان دانست و صحبت های 
معاون  عــیــدی  محمد  حمایت  از  تشکر  بــا  را  خــود 
فرهنگی شهردار و رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشی شهرداری اصفهان از برگزاری رویداد مد پایدار 

به پایان رساند.
اسالمی  شــورای  ورزشــی  فرهنگی  کمیسیون  رئیس 
ــت:  اظــهــار داش ــن مــراســم  ای نیز در  شهر اصــفــهــان 
از ارکان مهم توسعه  از محیط زیست یکی  حفاظت 
پایدار است، در حالی که صنعت مد و پوشاک یکی 
از مهم ترین صنایع آالینده  های محیط زیست است. 
اصفهان  در  منسوجات  پسماند  تن   50 تا   40 روزانــه 
به طبیعت سالیان  آنها  بازگشت  که  تولید می شود 
رویداد  اهداف  از  یکی  بنابراین  می  کشد؛  طول  سال 
از موادی است که  ، طراحی مد با استفاده  مد پایدار

بازگشت سریع تری به طبیعت دارند.
از  پایدار استفاده  افزود: در رویداد مد  فریده روشن 
سرقیچی ها و خرده پارچه هایی که معمواًل دور ریخته 
که  شــده  استفاده  عروسک  ساخت  بــرای  می شود 
هدف زیست محیطی این رویداد را تحقق می بخشد.
پایدار  با بیان این که پیشنهاد برگزاری رویــداد مد  او 
حدود یک سال و نیم پیش به شورای شهر اصفهان 
گوناگون،  جلسات  برگزاری  از  پس  گفت:  شد،  ارائــه 
در  پایدار  مد  کــارگــروه  اصفهان  استانداری  همت  با 
با  امــیــدوارم  که  شــورای مهارت استان تشکیل شد 
در  کــارگــروه  ایــن  متولی،  دستگاه های  سایر  همت 
آینده مسبب فرهنگ سازی در خصوص مد پایدار و 

حفظ محیط زیست شود.
رویکرد  صنعتی  عروسک های  این که  بیان  با  روشن 
ــرد: ایـــن صنعت  ــ مــحــیــط زیــســتــی نـــــدارد، اضـــافـــه ک
همچنین  دارد.  زیست  محیط  بــرای  زیــادی  آالیندگی 
عروسک های وارداتی فرهنگ بومی و اصیل ایرانی و 
ذهن کودکان و نوجوانان را  تحت تأثیر قرار می دهند، 
سفیران  می توانند  بومی  عروسک های  که  حالی  در 
فرهنگی آداب و رسوم شهر و سرزمین مان و پیام آور 

صلح و دوستی میان کودکان ملل گوناگون باشند.
او بیان کرد: اصفهان به عنوان شهر دوستدار کودک 
شناخته شده و برگزاری چنین رویدادهایی می تواند 
اهداف ما در این زمینه را بهتر محقق کند. همچنین 
از  می تواند  هنری  رشته های  سایر  و  عروسک سازی 

بعد اقتصادی به کمک زنان سرپرست خانوار بیاید.
در ادامه، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار 
ــدادی بــســیــار ارزشــمــنــد  ــ اصــفــهــان مــد پــایــدار را رویـ
دانست و اظهار داشت: ایجاد ارزش افزوده با خلق 
در   ، دیــگــر طــرف  از  و  اســت  مهم  بسیار  اقـــالم  ایــن 
استفاده  بازیافتی  مــواد  از  عروسک ها  ایــن  ساخت 

شده که اهمیت زیست محیطی دارد.
آغاز  ابتدای  از  کرد:  تصریح  قاضی عسگر  سیدحسن 

توسعه  و  لباس  مــد،  اصفهان  اســتــانــداری  در  ــارم  ک
ــم چــون  ــ ــرار دادی صــنــایــع دســتــی را در دســتــور کـــار قـ
معتقدیم زنجیره ارزش از تولید نخ و پارچه تا لباس 
باشد،  ویــژه ای داشته  استان نقش  اقتصاد  در  باید 
صــورت  در  و  اســت  ــر  کــم آب ب و  سبز  صنعتی  چــون 
به صــادرات مطلوب  آن می توان حتی  به  توجه ویژه 
شهرک  ایجاد  مقدمات  کرد:  اضافه  او  یافت.  دست 
آن در استان  پوشاک، کیف و کفش و ناحیه صنفی 
به  را  اصفهان  مجموعه  این  و  شده  انجام  اصفهان 
و  پوشاک  تا  نخ  تولید  از  که  می کند  تبدیل  استانی 
صنایع دستی در آن انجام می شود. امیدوارم اصفهان 
ایـــران  منچستر  بــه  دور  نــه چــنــدان  گــذشــتــه  در  کــه 
معروف بود دوباره در صنعت منسوجات و پوشاک 

به وضعیت آن زمان برگردد.
* عروسک ابالغی و توصیه ای پایدار نمی ماند

اجتماعی  معاون فرهنگی و هنری سازمان فرهنگی 
را نخستین  ــادران  م نیز  ورزشــی شــهــرداری اصفهان 
جهان  و  ایــــران  در  عــروســک  ســاخــت  هــنــرمــنــدان 
ملی  فــرهــنــگ  راوی  عــروســک هــا  گــفــت:  و  دانــســت 
هستند و در جوامعی در حال نابودی اند که مردم و 
بازی  بــرای  ملعبه ای   

ً
صرفا را  عروسک  آن  مسئوالن 

تاریخ  طول  در  عروسک  که  حالی  در  می دانند  کردن 
ــرای آمـــوزش  جــایــگــاه اســـطـــوره ای داشــتــه و عــمــاًل بـ
آداب و رفتارهای اجتماعی از آن استفاده  بسیاری از 

می شده است.
ــه داد: نــگــاه مــن بــه عــروســک  ــ مــهــدی تــمــیــزی ادام
ــوده بلکه  ــب هــیــچ گــاه بــه عــنــوان یــک اســبــاب بــازی ن
ایران و سایر کشورها  به عنوان سفیر فرهنگی برای 

بوده است.
ــاره بــه عــدم اقــبــال بــه عــروســک هــای دارا و  او بــا اشـ
ســـارا تــصــریــح کـــرد: عــروســک هــا چـــون بــرخــاســتــه از 
توسط  نمی توانند  هستند  جامعه  هر  فرهنگ  دل 
از  باید  و  شوند  ابــالغ  و  توصیه  مسئوالن  و  نهادها 
میان،  این  در  بمانند.  پایدار  تا  برخیزند  جامعه  دل 
وظیفه مسئوالن بسترسازی برای تولید عروسک ها 
و حمایت از طراحان و تولیدکنندگان است و نه ابالغ 
 
ً
آنها. امیدوارم رویداد مد پایدار در آینده نزدیک رسما

به صورت رویدادی بین المللی برگزار شود. 
اصفهان نیاز به موزه عروسک دارد

آفاق امیریان، موسس و صاحب امتیاز برند مدیافت 
نیز در این مراسم با اشاره به آغاز فعالیت این برند از 
5 سال پیش گفت: خوشبختانه با فرهنگ سازی که 

انجام شد هم اکنون بسیاری از طراحان لباس به این 
حوزه وارد شده و خودشان صاحب برند شده اند.

ــداد مــد پــایــدار به صورت  او بــا اشـــاره بــه بــرگــزاری رویـ
با تأسیس موزه  ملی ادامه داد: امیدوارم مسئوالن 
پایدار که میزبان  عروسک ها در اصفهان رویداد مد 
عروسک های فراوانی از سراسر کشور شد را به نتایج 
درخشان تری نیز برسانند که در صورت تأسیس این 
موزه، اصفهان نخستین استان پس از تهران است 

که موزه عروسک دارد.
ایــن مـــدرس رشــتــه هــای هــنــری افـــزود: تــمــام هـــزار و 
صد عروسکی که در رویداد مد پایدار شرکت کردند 
هیچ کدام  و  شــده  ساخته  بازیافتی  مــواد  و  پارچه  از 
از  حفاظت  که  رویـــداد  هــدف  تا  نیستند  پالستیکی 

محیط زیست بود را تحقق بخشند.
امیریان عروسک ها را سفیران فرهنگی نامید و بیان 
کرد: عروسک ها فرهنگ گذشته ما را به آینده انتقال 
جزء  و  بــاارزش  بسیار  بومی  عروسک های  می دهند. 
از  بسیاری  هستند.  کــشــورمــان  ناملموس  مــیــراث 
عروسک های بومی که به دست دبیرخانه رویداد مد 
پایدار رسیده می توانند تجاری سازی شده و به تولید 
انبوه برسند و سایر عروسک ها نیز می توانند در موزه 
مدیافت  برند  صاحب امتیاز  و  موسس  گیرند.  قــرار 
مد  رویـــداد  در  عروسک ها  داوری  مــالک هــای  دربـــاره 
پایدار اظهار داشت: کپی نبودن و غیر تکراری بودن، 
داوری  مالک های  جمله  از  دوخــت  تمیزی  و  زیبایی 
به  ملل  و  اقـــوام  لــبــاس  پــوشــانــدن  همچنین  بـــود، 

عروسک به تنهایی 30 امتیاز داشت.
رئیس مرکز تخصصی بانوان آفتاب و دبیرخانه رویداد 
مد پایدار گفت: هزار و یکصد اثر از سراسر کشور به 
صورت مجازی و در قالب عکس به دبیرخانه رسید 
که پس از داوری اولیه، 287 اثر از 300 اثر پذیرفته شده 
عروسک   67 شامل  کــه  شــد  ارســـال  دبیرخانه  بــه  و 
بومی و 220 عروسک سنتی و مدرن بوده است. لیال 
لندی افزود: هیات  داوران اثری را شایسته مقام اول 
عنوان  )به  یعقوبی  رقیه  و  اشرفی  فلورا  و  ندانسته 
مشترک دوم( و سپیده فوالدگر و سمانه نجاتی )به 
عروسک های  بخش  در   را  ســوم(  مشترک  عــنــوان 
سنتی به عنوان برگزیده اعالم کردند. وی خاطرنشان 
کرد: مهناز زیادی، پروین بهرام پور و زینب عرفانی نیا 
نیز در بخش عروسک های مدرن به ترتیب رتبه های 

اول تا سوم را کسب کردند.

" میزبان هزار و صد عروسک شد؛ رویداد "مد پایدار

جانی تازه بر تن عروسک ها 


