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اصفهان در سال 98

ظرفیت تولید ماسک 
در اصفهان ۷ برابر شد

فرماندار اصفهان تاکید کرد؛ 
اهمیت فاصله گذاری 

اجتماعی هوشمند
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كمك 9 ميليارد توماني پاالیش نفت اصفهان 
برای مقابله با كرونا

سخنگوي شركت پااليش نفت اصفهان از اعطاي كمك مالي 9 ميليارد توماني اين شركت براي مقابله با ويروس كرونا 
خبر داد.

به گزارش روابط عمومي اين شــركت، محمدصادق حاجيان با تبريك ســال جديد و آرزوي بهترين ها براي مردم ايران، 
همچنين به توليد و توزيع حدود 100 هزار ليتر ماده ضدعفونی كننده براي سازمان ها وادارات متقاضي اصفهان اشاره كرد و 
گفت: بسته های بهداشتي اعم از ماسك، ژل و اسپری ضدعفونی كننده نيز تهيه شد و ضمن توزيع در بين همكاران براي 

مراكز بهداشتي و بيمارستان ها ارسال گرديد.
 وي در ادامه به تشريح فعاليت های كميته سالمت  ...

3 رویداد مهم اصفهان 
به صورت مجازی برگزار 

می شود
2

4

2

اصفهان

شهردار:

طراحی نقشه عبور از بحران های 
زندگی  در "چهل چراغ"

سلسله  نشست های "چهل چراغ" در ماه مبارک رمضان امسال با موضوع 
"طراحی زندگی در روزهای سخت" از شبکه استانی اصفهان پخش می شود.

یکی از ویژه برنامه های سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان 
در ماه رمضان هر سال، برگزاری سلسله نشست های "چهل چراغ" بود که در 
طول هشت دوره گذشته مخاطبان بسیاری را در هر بعدازظهر پای سخنان 
کارشناسان حوزه خانواده می نشاند.ممنوعیت برگزاری اجتماعات مانع از 
برگزاری این نشست نشده و امسال قرار است این ویژه برنامه را در قالبی متفاوت 
و از قاب تلویزیون به تماشا بنشینیم.معاون اجتماعي و مشارکت هاي مردمي 
سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان در این خصوص اظهار 
داشت: سلسله  نشست های "چهل چراغ" در هشت سال گذشته جزو برنامه های 
رده الف شهری برنامه ریزی و اجرا شده و مخاطبان زیادی این برنامه را پسندیده 
و حتی از سایر شهرهای استان اصفهان در آن شرکت می کردند، همچنین 
صوت جلسات در کانال برنامه مخاطبان و همراهان بسیاری از استان های دیگر 

پیدا کرده بود و در نظرسنجی های سازمان بازخورد خوبی از مردم می گرفت. 
مرتضی رشیدی افزود: امسال با توجه به شرایطی که به واسطه شیوع بیماری 
کرونا به وجود آمد و دستورالعمل منع برگزاری برنامه های تجمعی، تصمیم 
گرفتیم برنامه را به شکل دیگری اجرا و پیام این نشست ها را به مخاطبان منتقل 
کنیم، بنابراین نهمین دوره سلسله نشست های "چهل چراغ" با همکاری صدا و 

سیمای مرکز اصفهان از شبکه استانی اصفهان پخش می شود.
به گفته وی، برنامه "چهل چراغ" از ساعت 14:30 تا 16 روزهای زوج ماه مبارک 
رمضان به صورت زنده از شبکه استانی اصفهان و در فضای فرهنگسرای مجازی 
سازمان پخش می شود و تکرار برنامه نیز روزهای فرد در همان ساعت پخش 
خواهد شد. همچنین گلچین 20 دقیقه ای هر برنامه شب ها و از ساعت 21 به 
بعد روی آنتن می رود.وی با بیان اینکه نشست های چهل چراغ امسال در 14 
قسمت تدارک دیده شده، ادامه داد: با پیشنهاد کارشناسان برنامه، موضوع 
نشست های امسال "طراحی زندگی در روزهای سخت" و عنوان برنامه "طراحی 
نقشه عبور از بحران ها و چالش های زندگی" است تا در شرایط سخت، خانواده 
و افرادی تاب آور و مقاوم داشته باشیم و زندگی خود را به شکلی طراحی کنیم 
که شالوده خانواده حفظ شود و از بحران ها عبور کند. این روزهای سخت و 
بحران ها می تواند شیوع ویروس کرونا، بالیای طبیعی مانند سیل و زلزله، جنگ 
یا شرایطی مانند ورشکستگی اقتصادی، بحران های ارتباطی درون خانواده 
یا از دست دادن عزیزان باشد.رشیدی گفت: تالش می کنیم در هر نشست 
عالوه بر بحث کارشناسی، بخش های مکمل مانند نمایش طنز، معرفی فیلم 
و کتاب، تفسیر قرآن متناسب با موضوع برنامه، مسابقه با حداقل 3 برنده در هر 
نشست، تماس تلفنی و ارتباط زنده با مخاطبان را نیز بگنجانیم.معاون اجتماعي 
و مشارکت هاي مردمي سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان 
با اشاره به تعامل با مخاطبان به دو روش تصریح کرد: مردم می توانند در طول 
برنامه سواالت خود را در فضای مجازی ارسال کنند تا همزمان توسط مجری 
برنامه از کارشناسان پرسیده شود، همچنین عالوه بر تماس تلفنی، بخشی به 
مصاحبه مردمی اختصاص دارد که شامل نظرات مردم درباره موضوع نشست 
و پاسخ آنها به سواالت کارشناسان است تا بتوانیم فضای تعاملی نشست های 

سال های گذشته را که با حضور و ارتباط چهره به چهره مخاطبان و کارشناسان 
برگزار می شد پیاده سازی کنیم.به گفته وی، دکتر محمدرضا عابدی عضو 
هیئت  علمی و رئیس دانشکده روانشناسی و مشاوره دانشگاه اصفهان و دکتر 
راضیه ایزدی عضو هیئت  علمی دانشگاه صفاهان امسال نیز به عنوان کارشناس 
در سلسله نشست های چهل چراغ حضور دارند.وی با تشکر از حمایت و همکاری 
اداره اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان، صدا و 
سیمای مرکز اصفهان و مرکز تخصصی خانواده، ابراز امیدواری کرد سلسله 
نشست های چهل چراغ رمضان 99 برنامه ای درخور مردم اصفهان و هموطنانی 

باشد که این برنامه را تماشا می کنند. 
* از سحوری خوانی تا معرفی مشاهیر در برنامه "بهشت اجابت" 

مدیر مجموعه تاریخی، فرهنگی و مذهبی تخت فوالد اصفهان از تدارک دو 
ویژه برنامه از سوی این مجموعه برای ماه مبارک رمضان خبر داد.

سیدعلی معرک نژاد پخش برنامه زنده سحرگاهی با عنوان "بهشت اجابت" از 
شبکه استانی اصفهان را یکی از اقدامات مجموعه تخت فوالد در ماه رمضان 
دانست و اظهار داشت: این برنامه زنده از ساعت 3:30 بامداد تا اذان صبح، به 
مدت 30 سحر در ماه مبارک رمضان و از محل مجموعه تاریخی، فرهنگی و 
مذهبی تخت فوالد اصفهان پخش می شود که عالوه بر شبکه استانی اصفهان 
به مدت 10 شب از شبکه سراسری شما نیز پخش خواهد شد. وی درباره 
محتوای این برنامه سحرگاهی گفت: موضوعات محوری این برنامه به صورت 
متنوع و به روز و با رویکرد اقتصادی انتخاب شده است و با توجه به نامگذاری 
سال 99 به نام سال جهش تولید از سوی مقام معظم رهبری، الزامات تحقق 
جهش تولید از دیدگاه فرهنگی و همچنین راه های وسعت رزق بررسی می شود.

مدیر مجموعه تاریخی، فرهنگی و مذهبی تخت فوالد افزود: در همین راستا به 
مفاهیمی مانند ارتباط با خدا، ارتباط با دیگران، سپاسگزاری و شکرگزاری، وفای 
به عهد، خوش خلقی، دوستی و غیره که منجر به وسعت رزق می شود پرداخته 
خواهد شد.معرک نژاد با بیان اینکه برنامه سحرگاهی "بهشت اجابت" با حضور 
کارشناس-مهمان اجرا می شود، ادامه داد: تواشیح و مناجات در محیط تخت 
فوالد اصفهان، برگزاری آیین سحوری خوانی و بهره مندی از ظرفیت هنرمندان 
اصفهانی جهت احیای این آیین و سنت قدیمی از دیگر بخش های این برنامه 
است.وی بیان کرد: داستان خوانی بخش دیگری از این برنامه سحرگاهی بوده 
که هر شب داستان های کوتاه از این برنامه با محور برگزاری مسابقه ای در فضای 
مجازی پخش می شود.به گفته وی، معرفی 30 نفر از شخصیت های مدفون 
در تخت فوالد در بخش معرفی علمای اصفهان در 30 شب اجرای این برنامه 
صورت می گیرد.مدیر مجموعه تاریخی، فرهنگی و مذهبی تخت فوالد بیان 
کرد: بخش کالم بزرگان و مشاهیر حاوی صدای به  جا مانده مشاهیر مدفون 
در تخت فوالد، سخن درباره نکات اخالقی و همچنین خواندن هر شب یک 
وصیت نامه از جمله برنامه های برنامه سحرگاهی بهشت اجابت است. وی تصریح 
کرد: تمام بخش های برنامه سحرگاهی به صورت روزانه در فضای مجازی 
نیز منتشر می شود و سوال مسابقه داستان خوانی نیز از محتوای داستان های 
کوتاهی که در برنامه پخش می شود در فضای مجازی مطرح خواهد شد و هر 

روز به سه نفر از برندگان این مسابقه جوایزی اهدا می شود.
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ضمیمه رایگان 2
روزنامه د  ر استان 

اصفهان
معاون استاندار و فرماندار اصفهان در نشست ستاد پیشگیری و 
مقابله با بیماری کرونا در شهرستان، با اشاره به اهمیت فاصله گذاری 
اجتماعی هوشمند، خاطرنشان کرد: با رعایت پروتکل های بهداشتی 
توسط مردم و فاصله گذاری اجتماعی هوشمند، زمینه برای کاهش 

روند ابتال به بیماری کرونا فراهم می گردد. 
به گزارش روابط عمومی فرمانداری اصفهان، حسین سیستانی با 
تأکید بر اینکه مشاغل کم خطر باید هرچه سریعتر در سامانه سالمت 
وزارت بهداشت ثبت نام کنند، عنوان کرد: آغاز فعالیت واحدهای 

صنفی کم خطر مستلزم ثبت نام آنها در سامانه سالمت وزارت 
بهداشت و رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی است.وی افزود: 
مهلت ثبت نام مشاغل کم خطر در سامانه سالمت وزارت بهداشت 
تا پنجم اردیبهشت تمدید شده که اصناف باید هرچه سریعتر در 

این خصوص اقدام و کد رهگیری دریافت کنند. وی با بیان اینکه 
تمام واحدهای صنفی ملزم به نصب کد رهگیری در ورودی مغازه ها 
هستند، اظهار داشت: نصب کد رهگیری در ورودی مغازه ها، باعث 

می شود که مشتریان با اطمینان خاطر بیشتری خرید کنند.

فرماندار اصفهان تاکید کرد؛ اهمیت فاصله گذاری اجتماعی هوشمند

امام جمعه اصفهان:
پـروژه هـای عمرانـی عامل 
افزایش سـرمایه گذاری اسـت

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه 
اصفهان گفت: یکی از راه های جذب سرمایه به 
شهر اصفهان حمایت از ساخت و ساز است که 
باید در این راستا وضعیت و بستر الزم ارتقا یابد.

به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری 
اصفهان، آیت اله سید یوسف طباطبائی نژاد 
در دیدار شهردار اصفهان با اشاره به اینکه برای 
بهره مندی مردم از نتایج طرح های عمرانی و 
شهری باید تکمیل طرح های بزرگ در دستور 
کار قرار گیرد و در اختیار مردم باشد، اظهار 
کرد: پروژه های عمرانی یکی از راه های جذب 

سرمایه به شهر اصفهان است. 
وی در بخش دیگری از صحبت های خود 
اظهار داشت: برخی از بالها برای آزمودن 
مردم است و در این وضعیت باید صبر پیشه 
کرد.  نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه 
اصفهان به دعای هفتم صحیفه سجادیه نیز 
اشاره و تصریح کرد: در این دعا امام سجاد 
خطاب به خداوند می فرماید؛ ای کسی که 
همه اشیاء به اراده تو هستند و همه آنها با 
اراده تو و بدون نیاز به گفتن، پیرو تو هستند، 
اگر اراده کنی، کسی کاری نمی تواند انجام 
دهد.وی با اشاره به اینکه افراد نیازمندی 
که از حمایت هیچ یک از نهادهای حمایتی 
برخوردار نیستند، از سوی قرارگاه مواسات 
شناسایی می شوند و مورد حمایت قرار می 
گیرند، اظهار کرد: این قرارگاه با محوریت 
نمایندگان ولی فقیه در استان ها و مساجد 
اداره می شود و یکی دیگر از اقدامات آن 
حمایت از شاغالنی است که در کسب و کار 

خود با مشکل روبرو شده اند. 
* پروژه های مناطق در کنار پروژه های 

بزرگ در حال اجراست
در ادامه این دیدار، شهردار اصفهان با اشاره به 
اقدامات شهرداری اصفهان در بخش عمران 
شهری و ارائه گزارشی از وضعیت پروژه های 
عمرانی، گفت: یکی از برنامه های ما در این 
بخش، توسعه طرح های کوچک در داخل 
شهر در کنار ابرپروژه هاست.قدرت اله نوروزی 
تصریح کرد: سال گذشته در حوزه عمرانی 
اقدامات خوبی توسط شهرداری اصفهان 
انجام شد که امسال قصد داریم پروژه های 

کوچک در داخل شهر اجرا شود.
وی افزود: از بودجه 4 هزار و یکصد میلیارد 
تومانی سال گذشته شهرداری اصفهان حدود 
91 درصد آن محقق شد که به دلیل همین 
روند، تصمیم گرفتیم بودجه امسال را به 6 
هزار میلیارد تومان افزایش دهیم.وی ادامه 
داد: با این افزایش بودجه به دنبال روش های 
جدید برای تحقق بودجه در شرایط کنونی 

هستیم. 
شهردار اصفهان از لزوم رعایت بهداشت از 
سوی شهروندان در شرایط شیوع کرونا سخن 
گفت و افزود: شهرداری عالوه بر عملیات 
ضدعفونی معابر و اماکن عمومی شهر، 120 
هزار بسته شامل اقالم بهداشتی را میان 
شهروندان مناطق کمتر برخوردار توزیع کرده 
است.  وی به پیشرفت مطلوب طرح سالن 
گلستان شهدای اصفهان به همت شهرداری 
هم اشاره کرد و گفت: سعی ما بر این است 
تا این طرح در شهریور سال جاری در اختیار 

شهروندان قرار گیرد.

و  بعثـت  بازارهـای  جمعـه 
خـودروی اصفهـان همچنـان 

اسـت تعطیـل 

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان گفت: 
جمعه بازار بعثت و جمعه بازار خودروی شهر 
اصفهان برای پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا 

ویروس همچنان تعطیل است. 
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری 
اصفهان، حسین امیری افزود: از زمان اعالم انتشار 
ویروس کرونا در شهر اصفهان با توجه به شلوغی 
جمعه بازارهای خودرو و بعثت و عدم امکان 
کنترل موازین بهداشتی و فاصله اجتماعی این 
روز بازارها تعطیل و تا کنترل کامل این ویروس 
ادامه خواهد داشت.وی در خصوص افزایش 
اقدامات ایمنی در بازارهای روز کوثر در زمان 
شیوع کرونا گفت: ایجاد بازارهای روز میوه و تره 
بار و مواد غذایی در نقاط مختلف شهر در راستای 
ساماندهی مشاغل است، در حقیقت بازارهای 
روز حلقه اتصال مستقیم تولیدکنندگان و مراکز 
عمده فروشی با مصرف کنندگان است و زمینه 
جلوگیری از ایجاد واحدهای پراکنده و سیار میوه 
و تره بار، تعدیل قیمت ها و حذف واسطه گری 

های غیر اصولی را فراهم می کند. 
* در برخورد با تخلفات، اغماض نمی کنیم

وی ادامه داد: تاکنون برای بیش از 2 هزار نفر به  
صورت مستقیم اشتغالزایی پایدار در بازارهای 
شهرداری اصفهان انجام شده که عدد قابل 
 توجهی است به  عالوه آنکه برای تعداد بسیاری 
هم اشتغالزایی غیرمستقیم به دنبال داشته است.

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان با 
اشاره به شیوع ویروس کرونا در تمام کشورها، 
پرهیز از هرگونه اجتماع در مکان های مختلف را 
ضروری دانست و افزود: تمهیدات الزم به منظور 
جلوگیری از ازدحام در هنگام خرید شهروندان از 
بازارهای روز کوثر اندیشیده و اجرایی شده است. 
وی ادامه داد: نظارت بر عملکرد بازارهای روز 
کوثر به صورت روزانه، انجام و با تخلفات احتمالی 
به جد و بدون هرگونه اغماضی برخورد می  شود. 

امیری گفت: با توجه به برنامه ریزی های صورت 
گرفته مشکلی در تأمین محصوالت مورد نیاز 
شهروندان در بازارهای شهرداری وجود ندارد، 
سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های 
کشاورزی از ابتدای شروع مقابله با شیوع ویروس 
کرونا، ضدعفونی بازارهای روز کوثر و میدان 
مرکزی میوه و تره بار را در دستور کار خود قرار 
داد و تمام کاال ها و محصوالت عرضه شده در 
این بازارها تحت نظارت ناظران مقیم بهداشت 
و دامپزشکی ضدعفونی و به شهروندان ارائه می 
شود.وی تاکید کرد: برای رفاه حال شهروندان و 
جلوگیری از انتقال و شیوع ویروس کرونا، تلفن 
چهاررقمی 3553 برای سفارش تلفنی مشتریان 
به بازارهای کوثر در نظر گرفته شد و شهروندان 
پس از ارتباط و اعالم مایحتاج مورد نیاز خود، 
کاالهای درخواستی را  با پیک در منزل تحویل 

می گیرند.  
معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان ادامه 
داد: ارائه دستکش یکبار مصرف و ماسک، 
ضدعفونی دست ها هنگام ورود به بازار و 
همچنین شست و شو و ضدعفونی تجهیزات و 
وسایل در معرض تماس با ارباب رجوع و مراجعان، 
نصب تابلوهای آموزشی پیشگیری از انتقال 
بیماری به تعداد کافی از جمله اقدامات اجرایی 
شده در همه بازارهای شهرداری اصفهان است 
و این خدمات تا ریشه کنی ویروس کرونا ادامه 

خواهد داشت.

خبرخبر

تدویـن برنامـه جامـع شـهر اصفهان بـا رویکـرد مشـارکتی و 
اخـذ دیدگاه گـروه هـای مختلـف شـهروندان؛ رویکـردی که 
بـرای اولیـن بـار در کشـور، در اصفهـان اجـرا و برنامـه ریزی 
شـد، وارد فـاز گفـت و گـو بـا شـهروندان شـد، امـا بـه دلیل 
شـیوع ویـروس کرونا این نشسـت هـای همفکری بـه صورت 
مجـازی و از طریـق ثبـت نـام شـهروندان برگـزار می شـود.  

بـه گـزارش اداره ارتباطـات رسـانه ای شـهرداری اصفهـان، 
احسـان مالکـی پـور، نماینـده مرکـز پژوهش هـای شـورای 
اسـالمی شـهر اصفهـان در کمیتـه اجرایـی برنامـه جامـع 

شـهری در ایـن خصـوص گفـت: برنامه جامـع شـهر اصفهان 
بـراي اولیـن بـار در کشـور و بـه صـورت پایلـوت در شـهر 
اصفهـان بـا رویکـرد مشـارکتي تدویـن خواهد شـد. بـه این 
معنـا کـه در تدویـن ایـن برنامـه، سـهم داران )ذی نفعـان و 
ذی ضـرران(، یعنـی همه افـراد و گـروه  هایـی که چـه مثبت 
و چـه منفـی بـه طـور مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم از برنامـه 
تاثیرپذیرفتـه یـا بـر آن تاثیـر می گذارنـد، دخیـل و سـهیم 

خواهنـد بـود. 
وی ادامـه داد: در همیـن زمینـه، سـال گذشـته جلسـات و 
نشسـت های مشـورتی بـا گروه هـا، اصنـاف و اقشـار مختلف 
مردمـی در حـوزه هـای مختلـف اجتماعـی، اقتصـادی و 
فرهنگـی برگـزار شـد و مرحله شناسـایی مشـکالت و ریشـه 

هـای آنهـا در قالـب جلسـات تخصصـی ادامـه پیـدا کـرد. 
مالکـی پـور افـزود: امسـال در ادامـه فرآینـد تدویـن برنامـه 
جامـع شـهر اصفهـان و همزمان بـا برگـزاری هفتـه فرهنگی 
اصفهـان در ابتـدای اردیبهشـت، پویـش »یـک شـهر، گفـت 
 و گـو« بـا محوریـت جلسـات گفـت  و گـوی مجـازی میـان 

شـهروندان اصفهانـی برگـزار خواهـد شـد. 
بـه گفتـه وی، در ایـن جلسـات اصفهانی هـا بـه بیـان 
دیدگاه هـای خـود دربـاره شـهر مطلوبشـان می پردازنـد تا از 
برآینـد صحبـت  هـای شـهروندان در تدویـن سیاسـت  هـای 
کالن توسـعه شـهر در عرصه هـای مختلـف و بویـژه بیانیـه 

چشـم  انـداز آن اسـتفاده شـود.
*برگـزاری حـدود 100 جلسـه بـا بیـش از 600 نفر از 

متخصصـان و شـهروندان

کارشـناس مرکـز پژوهش هـای شـورای اسـالمی شـهر 
اصفهـان تأکیـد کـرد: ایـن برنامـه بـه عنـوان اولیـن نمونـه 
برنامـه  جامـع بـا رویکـرد مشـارکتی در کشـور مطرح اسـت. 
در مراحـل قبلـی برنامـه کـه بـه شناسـایی مشـکالت شـهر 
اصفهـان و ریشـه یابی آن هـا اختصـاص داشـت نزدیـک بـه 
100 جلسـه برگزار شـده که بیـش از 600 نفـر از متخصصان 
و شـهروندان بـه نمایندگـی از گـروه هـای هـدف مختلـف از 
جمله هنرمندان، دانشـگاهیان، ورزشـکاران، اصحاب رسـانه، 
بانوان، سـالمندان، مهاجـران و ...در آن مشـارکت داشـته  اند.

پویـش »یـک شـهر، گفت وگـو« بـه همـت شـورای شـهر و 
شـهرداری اصفهـان برگـزار شـده و مجـری جلسـات آن 

جهاد دانشگاهی اصفهان است. 
عالقه مندان می توانند از طریق لینک

 HTTP://ISFAHANPLAN.IR/PARTICIPATION 
بـرای حضـور در این پویـش ثبت نـام کنند.   

تدوین برنامه جامع اصفهان، روی ریل گفت و گو با شهروندان 

شهردار:
3 رویداد مهم اصفهان به صورت مجازی برگزار می شود

شـهردار اصفهـان گفـت: سـه برنامه 
و رویـداد مهـم شـهر اصفهـان از 
جمله برنامـه جامع، هفتـه فرهنگی 
اصفهـان و شـنبه هـای خـالق بـه 
دلیـل شـیوع ویـروس کرونـا مطابق 
بـا شـرایط جدیـد و بـه صـورت 

مجـازی برگـزار مـی شـود. 
بـه گـزارش اداره ارتباطـات رسـانه 
ای شـهرداری اصفهـان، قـدرت 
الـه نـوروزی در ارتبـاط رادیویـی 
بـا برنامـه »سـالم اصفهـان« اظهـار 
کـرد: امیـدوارم شـهروندان بـا توجه 
و  اجتماعـی  گـذاری  فاصلـه  بـه 
اسـتفاده از ماسـک کـه در اتوبـوس 
هـا اجبـاری اسـت، مراقب سـالمتی 

خـود و دیگـران باشـند. 
وی ادامـه داد: روز ارتـش را بـه 
همـه دالورمـردان ارتـش جمهوری 
اسـالمی ایـران بویـژه غیورمـردان 
یگان های زمینـی و هوایی در شـهر 
و اسـتان اصفهان تبریک مـی گویم.

شـهردار اصفهـان با اشـاره بـه اینکه 
برنامـه هایـی از سـوی شـهرداری 
همـواره در قالـب جلسـات حضوری 
برگزار می شـد کـه به دلیل شـرایط 
جدیـد اجـرای آنهـا بـه صـورت 
مجـازی انجـام مـی شـود، گفـت: 
امیـدوارم شـهروندان بـه گونـه ای 
کارهـای خـود را تنظیـم کننـد کـه 
در شـرایط کنونی فرصت مشـارکت 
در ایـن برنامـه را پیـدا کـرده و بـا ما 

همـراه باشـند.
وی با اشـاره به اینکـه اولیـن برنامه، 
شـنبه هـای خـالق اسـت، اظهـار 
کرد: شـهرداری بـرای دریافـت ایده 
هـای شـهروندان ایـده کاپ هایـی 
بـا موضوعـات مختلـف برگـزار مـی 

کـرد، اما بـا فضـای جدیـد ناشـی از 
ویـروس کرونـا، مـا رویـداد شـنبه 
هـای خـالق را طراحـی کـرده و 
فرصتـی برای مشـارکت شـهروندان 
در اداره بهتـر شـهر در نظـر گرفتیم.
*ایـده هـای شـهروندان برای 
مواجهـه مدیریـت شـهری بـا 

وضعیـت کرونـا
نـوروزی بـا بیـان اینکـه موضـوع 
نخسـت شـنبه های خـالق اصفهان 
موضوعـی بـه روز و مهـم اسـت، 
گفـت: از مـردم مـی خواهیـم بـرای 
وضعیـت جدیـدی کـه بـه خاطـر 
کرونـا در شـهر و بـرای زندگـی 

تـک تـک مـا ایجـاد شـده، ایـده 
هـای جدیـدی بدهنـد تـا بتوانیـم 
بـر مشـکالت غلبـه و فرصـت هـای 

جدیـد خلـق کنیـم.
وی ادامه داد: امـروز منتظر نظرات و 
پیشنهادات شـما هسـتیم و راه های 
ارتباطـی بـرای ایـن موضـوع هـم از 
طریـق رسـانه هـا و فضـای مجـازی 
اعـالم شـده اسـت تـا شـهروندان 
ایده هـای خـود بـا موضـوع مواجهه 
بـا وضعیـت کرونایـی را بـه مدیریت 

شـهری ارائـه دهنـد. 
شـهردار اصفهـان، دومیـن برنامـه 
مجـازی شـهرداری را آغـاز هفتـه 

فرهنگـی اصفهـان عنـوان کـرد و 
گفـت: هفتـه فرهنگـی اصفهـان از 
سـوم اردیبهشـت آغاز می شـود که 
ایـن هفتـه را بـه همـه هنرمنـدان و 
کنشـگران فرهنگـی شـهر اصفهـان 
تبریک مـی گویم، سـال قبـل بعد از 
وقوع سـیل در اسـتان های لرسـتان 
و خوزسـتان، بـرای همدلی بـا ایران 
تعـدادی از برنامـه های ایـن هفته را 
بـا تغییـر رویکرد و بـا شـعار همدلی 

بـرای ایـران اجـرا کردیـم.
وی افـزود: امسـال هـم چـون امکان 
تجمـع و تشـکیل اجتماعـات وجود 
نـدارد نمـی تـوان ایـن برنامه هـا را 

در سـطح شـهر اجرا کرد، امـا برنامه 
ریزی خوبی بـرای برگـزاری مجازی 
ایـن رویـداد در قالـب هـای مختلف 
بـا مشـارکت شـهروندان طراحـی 
کردیـم کـه امیـدوارم بـا مشـارکت 
مـردم اتفاقـات خوبـی در ایـن هفته 
در شـهر اصفهـان رخ دهد. نـوروزی 
گفـت: سـومین برنامـه شـهرداری، 
برنامه جامع شـهر اسـت کـه تدوین 
آن بـه مـا در جهت روشـن سـاختن 
آینـده اصفهـان و اینکـه چگونـه 
بایـد بـرای رسـیدن بـه آینـده بهتر 
اصفهـان، تـالش و برنامـه ریـزی 

کـرد، کمـک مـی کنـد.
ایـن  تفـاوت  تنهـا  افـزود:  وی 
برنامـه بـا برنامـه هـای قبلـی ایـن 
بـار در  اولیـن  بـرای  اسـت کـه 
کشـور برنامـه جامـع یـک شـهر بـا 
مشـارکت شـهروندان تدویـن مـی 
شـود کـه در ایـن راسـتا قـرار بـود 
از اول اردیبهشـت محلـه بـه محلـه 
جلسـاتی را داشـته باشـیم کـه بـه 
دلیـل شـیوع کرونـا امـکان اجـرای 
ایـن کار نیسـت، بنابرایـن از مـردم 
سـایت  طریـق  از  خواهیـم   مـی 
در   WWW.ISFAHANPLAN.IR
این گفـت و گوهای مجازی شـرکت 

کننـد. 
شـهردار اصفهان تصریح کـرد: امروز 
به مشـارکت همه شـما بویـژه طبقه 
خـالق شـهر بـرای سـاختن فردایی 
بهتـر نیـاز داریـم، ایـن مشـارکت 
عالـی تریـن سـطح مداخلـه مـردم 
در سرنوشـت خود جهـت اداره بهتر 
شـهر اسـت و از همه مـردم تقاضای 
مشـارکت فعاالنـه در ایـن فرآینـد 

دارم.
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3استاندار: ستاد تنظیم بازار در زمینه اقالم مصرفی ورود کند ضمیمه رایگان 
روزنامه د  راستان 

اصفهان ایرج موفق در جلسه تنظیم بازار از تامین کاالی اساسی خبر داد.
در این جلسه استاندار اصفهان گفت: ستاد تنظیم بازار در زمینه اقالم 
مصرفی مردم ورود پیدا کند. نباید اجازه داد در این شرایط، مشکل 
گرانی و گرانفروشی نیز بر مشکالت مردم اضافه شود  و مردم بیش از 

این به زحمت افتند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری اصفهان، 
عباس رضایی در جلسه ستاد تنظیم بازار استان اصفهان افزود: دستگاه های 
نظارتی در حوزه بازار، نظارت بیشتری بر قیمت های اقالم ضروری مردم 

داشته باشند.وی با بیان اینکه دنیا در همه زمینه ها به سمت الکترونیکی 
شدن پیش می رود، افزود: معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری در 
خصوص الکترونیکی شدن روند توزیع تالش کند. رضایی گفت: البته باید 
توجه داشت تغییر عادت ها و بویژه زمانی که امکان برای سوء استفاده ها 

برای برخی وجود داشته باشد، سخت است، ولی الزم است این تغییر عادت 
و رفتن به سمت استفاده از فناوری ها در جهت بهبود زندگی مردم انجام 
شود. جلسه ستاد تنظیم بازار با هدف تنظیم بازار در آستانه ماه مبارک 

رمضان و بررسی برخی گرانی های اقالم مصرفی مردم برگزار شد.

خبر

معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان گفت : ذوب آهن 
اصفهان در سال 98 موفق شد شرایط تولید خوبی را 
تجربه کند و رکوردهای ماندگاری با همت تالشگران 

بخش های مختلف در کارنامه شرکت ثبت شد. 
در این سال موفق شدیم با دو کوره بلند، دو میلیون 526 
هزار تن چدن تولید کنیم که یک رکورد محسوب می 
شود. این رکورد نشان دهنده استفاده بهینه از امکانات 
و تجهیزات در اختیار و ارتقاء بهره وری می باشد که 
امیدواریم بتوانیم این شرایط را برای سال 99  نیز حفظ 

کنیم.
مهرداد توالئیان افزود : در سال 98 موفق شدیم، انبوه 
سازی تولید ریل را محقق نماییم و قراردادهایی که 
برای تحویل این محصول استراتژیک به شرکت های زیر 
ساخت ،گل گهر و متروی بهارستان داشتیم انجام دهیم. 
در سال جدید نیز تامین نیاز ریلی کشور را در بخش های 

مختلف در  دستور کار داریم.
وی خاطر نشان کرد: با توجه به بررسی و تحلیل  بازار، 
محصوالت جدیدی که مورد نیاز بود مانند ریل معدن، 
انواع آرک معادن و انواع ورق سازه های فوالدی، تولید و 

به بازار عرضه شد.
این مقام مسئول بیان کرد: با توجه به نامگذاری سال 
جدید تحت عنوان جهش تولید از سوی مقام معظم 
رهبری امیدواریم در سال 99 بتوانیم شرایط تولید را 
بهبود بخشیم.همان طور که رهبر انقالب فرمودند، همه 
ارگان ها باید با همدلی و هم افزایی به تحقق جهش تولید 

کمک کنند.
توالئیان تصریح کرد: زیر ساخت های مناسب برای 
تولیدات بیشتر وجود دارد اما مشکل تامین پایدار مواد 
اولیه برای ذوب آهن اصفهان همچنان آزار دهنده 
است. بحران هایی شبیه ویروس کرونا و تبعات آن نیز 

مشکالتی را ایجاد کرده و نیاز است با دور اندیشی نسبت 
به تامین مواد اولیه اقدامات شود تا با ذخیره کافی ، تولید 
صورت گیرد و بحران ها بی اثر باشند. همچنین نیاز است 
معادن زغال داخل کشور فعال تر باشند و بتوانند نیاز 

داخل را تامین نمایند.

معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان: 

برای جهش تولید در سال جدید آماده هستیم

ذوب آهن اصفهان در سال 1398 در حوزه فروش و صادرات عملکرد 
خوبی از خود به جای گذاشت و رکوردهای جدیدی از جمله در 

صادرات ، میزان و ارزش فروش ثبت نمود .
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان ضمن بیان مطلب فوق گفت : این شرکت 
در سال گذشته موفق شد میزان صادرات محصوالت اصلی خود را به 
یک میلیون و 154 هزار تن برساند که افزایش 28 درصدی نسبت 
به سال 1397 داشته است . در سال 1397 ذوب آهن اصفهان 900 

هزارتن صادرات داشت .
منصور یزدی زاده افزود: ثبت باالترین ارزش فروش ) تحویل ( در سال 
، در تاریخ ذوب آهن اصفهان و ثبت رکورد باالترین ارزش فروش ) 
تحویل ( در ماه، در تاریخ ذوب آهن اصفهان به میزان 1137 میلیارد 
تومان در اسفند 98 از جمله دستاوردهای این شرکت در سال گذشته 

است . همچنین تناژ تحویلی محصوالت فرعی و فوالدی ذوب آهن 
در سال گذشته 2 میلیون و 622 هزار تن بود.مدیر عامل ذوب آهن 
با اشاره به حضور این شرکت در بازارهای جدید دو کشور اروپایی و 
یک کشور آسیایی گفت: در سال گذشته موفق به تمدید گواهینامه

CE MARKING  جهت صدور محصوالت به اروپا شدیم که با وجود 

تحریم ها صورت گرفت .یزدی زاده، دریافت نشان صادر کننده نمونه 
استانی، پذیرش درخواست فروش محصوالت جدید آرک، ریل معادن، 
ریل راه آهن در بورس کاالی ایران، عرضه کالف صنعتي براي اولین بار 
در بورس کاالی ایران، فروش محصوالت ناشی از تولید کک )فوسی 
قطران( برای اولین بار و .... را از جمله دستاوردهای این شرکت در 
حوزه فروش معرفی نمود.مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با بیان این که 
این شرکت در سال 1398، با تنگناها و محدودیت هایی در خصوص 

تامین مستمر و کافی مواد اولیه مورد نیاز از نظر کمی و کیفی مواجه 
بود گفت:  در سال گذشته 2 میلیون و 526 هزار و 174 تن چدن مذاب 
در ذوب آهن تولید شد که افزایش حدود 5 درصدی نسبت به سال 
1397داشت . همچنین در سال 98 شاهد افزایش حدود 14 درصدی 
در تولید آگلومره، افزایش 2 و نیم درصدی در تولید کک خشک ، 
افزایش حدود 6 درصدی در تولید فوالد خام و افزایش 5 و نیم درصدی 

در جمع کل محصوالت اصلی بودیم .
وی افزود: در سال 1398 ذوب آهن اصفهان موفق به تولید یک میلیون 
و 250 هزار تن کک شد که یک رکورد در تاریخ ذوب آهن اصفهان 
محسوب می شود. همچنین عالوه بر رکورد تولید سالیانه چدن 
مذاب با دو کوره بلند، این شرکت موفق به ثبت رکورد تولید ماهیانه  

244144  و روزانه  9657  تن چدن مذاب با دو کوره بلند نیز شد.

افزایش 28 درصدی تناژ صادرات ذوب آهن اصفهان در سال 98

ــتان های  ــوان و آرامس ــاغ رض ب
ــد ــایی ش ــهر اصفهان بازگش ش

مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری 
اصفهان گفت: با رعایت موارد بهداشتی، امکان 
زیارت اهل قبور در باغ رضوان و سایر آرامستان 

های شهر اصفهان فراهم شد.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری 
اصفهان، احمدرضا مرادی با اشاره به اینکه 
مجدداً فرصت زیارت اهل قبور برای بازماندگان 
و بستگان مهیا شده است، اظهار کرد: همشهریان 
اصفهانی در جهت پیشگیری از شیوع بیشتر 
و  اصول  به  توجه  بر  عالوه  کرونا   بیماری 
دستورالعمل های  بهداشتی با رعایت موارد 
بهداشتی، برای زیارت اهل قبور و انجام مناسک 
خاکسپاری اموات به آرامستان باغ رضوان و 

سایرآرامستان ها مراجعه کنند.
وی در خصوص رعایت نکات بهداشتی در مورد 
مراجعه به باغ رضوان ادامه داد: از هرگونه تجمع 
و ازدحام بویژه در محیط های سربسته باید 
خودداری شود، همچنین رعایت فاصله گذاری 
هوشمند در مراسم ها و تجمعات الزامی است.

مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری 
اصفهان تصریح کرد: در همین راستا، برگزاری 
مراسم ها و حضور افراد در محوطه آرامستان 
کوتاه  در  باید  قبور  اهل  زیارت  و همچنین 
ترین زمان ممکن صورت گیرد. وی بیان کرد: 
شهروندان باید هنگام مراجعه به آرامستان ها 
اصول بهداشتی را رعایت و حتما از ماسک و 
دستکش استفاده کنند.  مرادی افزود: برای 
جلوگیری از شیوع ویروس کرونا توزیع هرگونه 
مواد خوردنی و آشامیدنی در قالب پذیرایی، 
خیرات و نذورات ممنوع است.وی با قدردانی 
از همکاری و همراهی مردم اصفهان در رعایت 
پروتکل های بهداشتی و عدم برگزاری مراسم 
های عزاداری و زیارت اهل قبور در ایام پایانی 
سال گذشته و روزهای ابتدایی امسال، اظهار 
کرد: این اقدام بنا بر تصمیم ستاد مقابله با کرونا 
گرفته شده بود و اکنون با بازگشایی آرامستان باغ 

رضوان، می توانند به زیارت اهل قبور خود بروند.
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان اصفهان

هزار دشمنم ار می کنند قصد هالک 
گرم تو دوستی از دشمنان ندارم باک

مرا امید وصال تو زنده می دارد
حافظوگرنه هر دمم از هجر توست بیم هالک

کمك 9 میلیارد توماني پاالیش 
نفت اصفهان برای مقابله با کرونا

سخنگوي شرکت پاالیش نفت اصفهان از 
اعطاي کمک مالي 9 میلیارد توماني این 
شرکت براي مقابله با ویروس کرونا خبر 

داد.
این شرکت،  عمومي  روابط  گزارش  به 
سال  تبریک  با  حاجیان  محمدصادق 
جدید و آرزوي بهترین ها براي مردم ایران، 
همچنین به تولید و توزیع حدود 100 هزار 
لیتر ماده ضدعفونی کننده براي سازمان ها 
وادارات متقاضي اصفهان اشاره کرد و گفت: 
بسته های بهداشتي اعم از ماسک، ژل و 
اسپری ضدعفونی کننده نیز تهیه شد و 
ضمن توزیع در بین همکاران براي مراکز 

بهداشتي و بیمارستان ها ارسال گردید.
 وي در ادامه به تشریح فعالیت های کمیته 
اصفهان  نفت  پاالیش  شرکت  سالمت 
با خرید  این شرکت  افزود:  و  پرداخت 
)ترمومتر  تماسی  غیر  تب سنج  دستگاه 
پزشکي( دمای بدن شاغالن، رانندگان و 
تمام مراجعان به پاالیشگاه را موردسنجش 
قرار می دهد. در این راستا با استفاده از 
توسط  تماسي،  غیر  دماسنج  دستگاه 
پرسنل تعیین شده در ادارات حراست، 
بهداشت کار/صنعتي، ایمني و آتش نشانی 
در روز کار و شیفت عصر و شب، درجه 
حرارت بدن تمام کارکنان در زمان ورود 
به شرکت اندازه گیری می شود و افرادي 
که دماي بدن آن ها باالتر از 37/5 درجه 
سانتی گراد باشد، طبق پروتکل تعریف شده 
بتداي پاالیشگاه  به کانکس مستقر در ا
منتقل می شود. پس از تأیید پزشکیار مبني 
بر عالمت دار بودن فرد )تب و لرز، سرفه، 
آبریزش بیني، تنگي نفس( جهت بررسي 
بیشتر به مرکز سالمت کار انتقال می یابد 
وبه صالحدید پزشک مرکز سالمت کار، 
اقدامات الزم ازجمله استراحت در منزل یا 
انتقال به بیمارستان انجام می شود. تعطیلی 
رستوران و تمام اماکن فرهنگی، ورزشی و 
تفریحی و ... در پاالیشگاه و شهرک شهید 
محمد منتظري، نصب پوستر شستشوي 
سرویس های  تمام  در  دست ها  صحیح 
بهداشتي، آبدارخانه ها و رستوران از دیگر 
مصوبات این کمیته در مقابله با این ویروس 

است.
حاجیان تصریح کرد: این شرکت همچنین 
نه تمام مکان ها  با ضدعفونی کردن روزا
محیط های  شامل  عمومی  فضاهای  و 
کاری، آبدارخانه ها، رایانه ها، سرویس های 
ایاب و ذهاب و ... تمام تالش خود را برای 
پیشگیری از انتشار ویروس کرونا انجام 
می دهد و مواد ضدعفونی کننده به همکاران 
براي کارکنان  ارائه می گردد.  متقاضي 
نیز  آشپزخانه  و  آبدارخانه  تنظیفات، 
دوره های آموزشي )مانند بهداشت فردي 
و...( برگزار گردیده است. این در حالي است 
که براي دیگر کارکنان پیام آموزشي در 
قالب پیامک، فیلم، بنر، استند، تراکت های 
آموزشی، تهیه می گردد و ضمن نصب در 
سطح پاالیشگاه، به کارپوشه تمام کارکنان 
از طریق سیستم اتوماسیون اداری ارسال 
می شود.همکاران خانم باردار و همکاراني 
که داراي بیماری های خاص و زمینه ای 
نند از مرخصي استعالجي  هستند می توا
استفاده کنند. همچنین ارائه تمام خدمات 
دندانپزشکی غیر از موارد کنترل عفونت 
و درد )اورژانسي( تا اطالع ثانوي تعطیل 
است. با امید به اینکه با همکاري همدیگر 
ویروس کرونا را شکست دهیم. در این 
شرکت به منظور جذب انرژی های مثبت 
و رفع نگراني همکاران، برنامه های صوتي 
مفرح آموزشي در سیستم اداري بارگذاري 
نفت  پاالیش  شرکت  می شود.سخنگوي 
اصفهان در پایان ضمن آرزوي سالمتي 
براي همه هموطنان و ملت بزرگ ایران، 
ابراز امیدواري کرد: انشاء ا... با همراهي و 
همدلي زنجیره سرایت این ویروس را قطع 
خواهیم کرد و در کنار هم و مراقبت های 
شخصي و اجتماعي از این بحران، به سرعت 

عبور می کنیم.

صاحب امتیاز :           
 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

سرپرست استان اصفهان: هاجر مقضی              
تحریریه شهرستانها:            021-44233511

 دفتر سرپرستی استان اصفهان:
031 -36637500 

خبرخبر

ــك در  ــد ماس ــت تولی ظرفی
ــد ــر ش ــان ۷ براب اصفه

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اصفهان گفت: ظرفیت تولید انواع ماسک 
توسط واحدی سازنده در این استان حدود 

هفت برابر شده است.
به گزارش ایرنا ایرج موفق در جلسه معاونان 
و رؤسای سازمان استانی این نهاد با وزیر 
صنعت معدن تجارت که از طریق ویدئو 
کنفرانس برگزار شد، افزود: تا پیش از شیوع 
ویروس کرونا ظرفیت تولید ماسک در این 
استان 60 هزار عدد در طول شبانه روز بود اما 

اکنون به 400 هزار عدد رسیده است.
وی با اشاره به افزایش ظرفیت تولید در 
دیگر مواد و اقالم بهداشتی و ضد عفونی 
کننده برای مقابله با کرونا، اضافه کرد: از 
اوایل اسفند 98 تاکنون بالغ بر یک میلیون 
عدد ژل ضدعفونی کننده و حدود 1.5 
میلیون لیتر الکل در واحدهای صنعتی 
اصفهان تولید شده و در اختیار نهادهای 
مربوطه و مردم قرار گرفته و مقایسه آمار 
و ارقام نشان می دهد که در این موارد 
سازمان  داشتیم.رئیس  تولید  رشد  هم 
صنعت، معدن و تجارت اصفهان ادامه داد: 
شناسایی واحدهای توانمند در زمینه تولید 
اقالم بهداشتی از زمان یاد شده آغاز شد و 
توانستیم ظرفیت ساخت و عرضه محصوالت 
را باال ببریم.موفق با اشاره به فعالیت این 
نهاد برای حمایت از قشر ضعیف جامعه 
بیماری  که  مدتی  در  کرد:  خاطرنشان 
کووید19- وضعیت اقتصادی مردم بویژه 
افراد کم درآمد را تحت الشعاع قرار داده 
حدود چهار هزار تُن برنج، یک هزار تن 
گوشت قرمز، 500 تن گوشت مرغ و 6 هزار 
تُن میوه در قالب بسته های حمایتی در 

اختیار قشر آسیب پذیر استان قرار گرفت.
وی به موضوع مدیریت توزیع و تنظیم 
بازار به عنوان یکی از اصلی ترین اقدامات 
این مدت سازمان اشاره و تصریح کرد: در 
همین ارتباط با مشارکت نهادهای مرتبط با 
استانداری، اصناف و دانشگاه زمینه تولید و 

توزیع عادالنه کاالها فراهم شد.
رئیس سازمان صمت اصفهان در بخشی 
دیگر از سخنان خود به عملکرد سال گذشته 
اشاره کرد و اظهار داشت: در سال قبل 566 
پروانه بهره برداری صنعتی با سه هزار و 835 
میلیارد تومان حجم سرمایه گذاری و با 

اشتغالزایی حدود هشت هزار نفر صادر شد.
به گفته موفق استان اصفهان از  لحاظ صدور 
پروانه بهره برداری صنعتی در سال گذشته 
در رتبه نخست کشور جای گرفت. موفق 
به صدور یک هزار و 218 جواز اولیه صنعتی 
در سال قبل در استان اشاره و تصریح کرد: 
از این حیث اصفهان در مقایسه با سایر 

استان ها در رده ششم جای گرفت.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اصفهان اضافه کرد:  در مدت یاد شده 
125 مجوز طرح توسعه برای  همچنین 
واحدها و مجموعه های مختلف تولیدی 
و صنعتی صادر کردیم. جلسه معاونان و 
رؤسای سازمان استانی این نهاد با رضا 
رحمانی وزیر صنعت معدن تجارت و با 
حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس 
جمهوری از طریق ویدئو کنفرانس و با هدف 
بررسی وضعیت کنونی بخش های مختلف 
صنعتی و تولیدی بویژه با محوریت کرونا 
برگزار شد.اصفهان با بیش از پنج میلیون 
نفر جمعیت، بیش از 9 هزار واحد تولیدی 
کوچک و بزرگ با سرمایه 221 هزار میلیارد 
ریال و اشتغال 263 هزار نفر، حدود 840 
معدن در حال بهره برداری با سرمایه گذاری 
بیش از 10 هزار میلیارد ریال و حدود 180 
هزار واحد صنفی دارد.تاکنون حدود 80 
هزار نفر در کشور به طور قطعی به ویروس 
کرونا مبتال شدند و تعداد جانباختگان کرونا 
در کشور به حدود پنج هزار نفر رسیده 
است. این ویروس از کشور چین به دیگر 
کشورهای جهان سرایت کرد و ساختار از 
جمله اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جوامع را 

تحت الشعاع قرار داده است.

مهندس عظیمیان در گزارش ارائه عملکرد فوالد مبارکه به وزیر صمت در حضور معاون اول محترم رئیس جمهور: 

بخش های غیر ضروری فوالد مبارکه را تعطیل کردیم
از یک هفته پایانی سال گذشته تمام بخش های غیر ضرور 
فوالد مبارکه را تعطیل کردیم و عدد 22 هزار نفر را به 6 هزار 
نفر تقلیل دادیم و به جهت 40 روز تاخیر به وجود آمده در 
تولید، تمام ظرفیت را برای حفظ و افزایش تولید در نظر 
گرفتیم و شیفت 12 ساعته را به 8 ساعت تغییر دادیم و 
رستوران ها و مراکز طبخ شرکت را نیز تعطیل کردیم تا از 
شیوع بیماری از طریق توزیع غذا نیز جلوگیری شود. کنترل 
های بسیار ویژه ای که در ورود و خروج پرسنل به عمل آمد، 
ضدعفونی تمام خودروها در هنگام ورود و خروج و تب سنجی 
و کنترل دمای بدن کارکنان از جمله دیگر تدابیر اتخاذ شده 

بوده اند. 
در حال حاضر از 6000 نفر از کارکنانمان آزمایش خون گرفته 
شده و بتدریج از تمامی کارکنان آزمایش به عمل خواهد آمد. 
غربالگری از طریق تکمیل فرم و پاسخدهی به سواالت نیز از 
کارکنان صورت گرفته است. در صورتی که در آزمایش خون 
پرسنل فوالد مبارکه عالئم مشکوکی پیدا شود آزمایش های 

تکمیلی از جمله آزمایش مخاط گرفته خواهد شد.
جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در خالل ارائه گزارش 
عملکرد فوالد مبارکه توسط عظیمیان به وزیر صمت در حضور 

ایشان  و معاونین وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح کرد:  
اگرچه امیدواریم این بیماری هر چه زودتر از کشور ما دور 
شود اما با این شرایط باید ببینیم مردم و بخش های مختلف 

تولیدی و اقتصادی کشور که می خواهند فعالیت و نیازهای 
ضروری مردم را تامین کنند چگونه می توانند همزمان با 
وجود کرونا به فعالیت ادامه دهند. این که بنده با حساسیت 
از مدیران عامل فوالد مبارکه و ایران خودرو به عنوان واحد 
های بزرگ تولیدی سوال کردم که شما با توجه به تعداد باالی 
کارکنانتان و ضرورت ادامه تولیدتان چه تدابیری اندیشیده اید 
به جهت این است که به همه مدیران تولیدی تاکید مضاعف 

کنیم که صیانت و مراقبت از سالمت کارگران همزمان با 
تولیدشان برای حفظ تعادل تولید کشور مورد توجه جدی 

قرار داشته باشد.
جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در خالل ارائه گزارش 
عملکرد فوالد مبارکه توسط عظیمیان به وزیر محترم صمت 
در حضور ایشان  و معاونین وزارت صنعت، معدن و تجارت 
مطرح کرد: برای ما اهمیت داشت که بدانیم با توجه به اینکه 
فوالد مبارکه یک مرکز بزرگ صنعتی است و با توجه به تعداد 
باالی کارگران و ضرورت حفظ تولید چه تدابیری اتخاذ 
شده که در این شرایط ویژه به جهت جلوگیری از شیوع 
بیماری کرونا برایتان مشکلی پیش نیامده است که پس از 
شنیدن گزارش اقدامات خوب صورت گرفته از آقای مهندس 
عظیمیان، جا دارد از ایشان و دیگر همکارانشان در فوالد 

مبارکه تشکر کنم. 
مسئله دیگری که به نظر من در خصوص مقابله با کرونا و 
کاهش تبعات آن اولویت دارد، رسیدگی فوری و اورژانسی 
به مواردی است که آسیب پذیری بیشتری دارند. در مورد 
بیماری کرونا هم ساده اندیشی نباید کرد و آنطور که پیداست 
برای این پدیده در جهان، فعال راهکار قطعی علمی پیدا نشده 
است و اینکه فکر کنیم مثال یک ماه آینده این موضوع خاتمه 
پیدا خواهد کرد تصور درستی نیست و هنوز واکسن و داروی 

این بیماری تولید نشده است.

مدیرعامل گروه فوالدمبارکه در آیین تکریم و 
معارفه مدیران پیشین و جدید شرکت ایریسا 
از معاونین، مدیران و  با حضور جمعی  که 
کارشناسان این گروه در تاریخ 24 فروردین 
در محل شرکت ایریسا برگزار گردید، نقش 
شرکت ایریسا را در هوشمندسازی مدیریت 
فوالدمبارکه با ورود نسل چهارم تکنولوژی 

امکان پذیر خواند.
به گزارش خبرنگار فوالد، حمیدرضا عظیمیان،  
ضمن خوش آمد گویی به حضار خاطرنشان 
کرد: شرکت فوالدمبارکه بر تمایز در ارائه 
خدمات در تمامی حوزه ها تاکید داشته و 
حضور شرکت های تخصصی مانند ایریسا در 
کنار فوالدمبارکه نیز موید این نکته است. در 
شرکتهای صنعتی و فوالدی وجوه تمایز زیادی 
وجود دارد اما آنچه که فوالدمبارکه را از دیگران 
متمایز تر نموده است انجام فعالیت های این 
بنگاه صنعتی در قالب فرآیندها و سیستم های 
تعریف شده در بخش های سخت افزاری و نرم 

افزاری است.
مدیرگروه فوالدمبارکه تصریح کرد: از زمانی 
که پایه و اساس شرکت فوالدمبارکه بنا نهاده 
شد، همواره به موضوع جذب و انتقال تکنولوژی 
توجه ویژه ای شده و با همین تفکر، بنیان 
حرکت و مولودی تازه گذاشته شد که امروز 
در قالب شرکت ایریسا آن را می بینیم. ایریسا 
در کنار فوالدمبارکه شکل گرفت، رشد کرد، 
به بلوغ رسید و امروز بخوبی می بینیم که در 
عرصه فناوری و IT شناخته شده است. در طول 
بازه 30 ساله هم شاهد بودیم که ایریسا در 
نگهداری سیستم های موجود و خلق سیستم 
های جدید و نوشتن برنامه های متفاوت بخوبی 

در کنار فوالد مبارکه بوده و در مواقعی که فوالد 
مبارکه قصد راه اندازی تجهیز یا تعریف سیستم 
جدیدی داشته و با بدعهدی طرف های خارجی 
مواجه بوده، با دلگرمی و پشتوانه توان و تخصص 
شرکت ایریسا توانستیم کمبودها و نواقص را 
رفع کرده تا در فوالدمبارکه بتوانیم به اهداف 
از پیش تعیین شده برسیم و باید اعتراف کرد 
که ایریسا مانند دیگر مجموعه هایی که کنار 

فوالدمبارکه هستند میمون و مبارک است.
وی افزود: فوالد مبارکه همواره با همکاری و 
همراهی تیم های تخصصی خود توانسته در 
عرصه حمایت از بومی سازی تمام شاخه های 
صنعت در کشور حمایت نماید. همین حمایت 
موجب شده بخش خصوصی نیز از قوت خاصی 
برخوردار شده و رشد یابد. همگی اذعان دارند 

دولتهایی موفق هستند که بتوانند بخش های 
خصوصی قوی و قدرتمند را به وجود آورند و 
بخوبی می توان گفت فوالدمبارکه توانسته با 
توجه به شرکتهای همکار خود، بخشی از این 

وظیفه را انجام دهد. 
بر این اعتقاد هستیم که هر پروژه ای که در گروه 
فوالد مبارکه تعریف می شود تا حد امکان از 
توانمندی مجموعه های مرتبط پیرامون خود 
در جای جای کشور استفاده کنیم و این اقدام 
هم انجام شده است، اما در بخش اتوماسیون 
و به کارگیری سیستم های نوین به این قائل 
شرکتهای  داخلی  توانمندی  از  که  هستیم 
گروه فوالدمبارکه بویژه ایریسا و البته در قالب 
قراردادهای شفاف و مشخص استفاده کنیم. 
گروه فوالدمبارکه همواره در مسیر بهبود قدم 

برداشته و هر تغییری هم انجام شده در تکامل 
و تعالی سازمانی این مجموعه صنعتی است. 
به یقین همکاری و همراهی همه مدیران و 
کارکنان گروه نیز در کسب موفقیتهای گروه 

حائز اهمیت است.
DE�  عظیمیان با اشاره به معنا و تفسیر واژه

VELOPMENT گفت : این واژه همانگونه که 

پیشرفت و توسعه معنا می شود در بسیاری 
از موارد تولد را هم شامل می شود و ما در 
این مقطع شاهد هستیم که ایریسا با تولدی 
دوباره و به کارگیری نسل چهارم تکنولوژی 
در هوشمندسازی مدیریت فوالدمبارکه نیز 
می تواند قدم بردارد. همانگونه که بسیاری 
از شرکتها از فوالدمبارکه در صنعت کشور 
الگوبرداری می کنند ما با همراهی و حمایت 
همه جانبه از همدیگر می توانیم در این مهم 
نیز الگوی دیگر شرکتها و صنایع کشور باشیم و 
این نقش بر عهده شرکت ایریسا می باشد و می 
تواند در تمام کشور ایفاگر نقش هوشمندسازی 

باشد.
وی با اشاره به سوابق دکتر سراییان مدیرعامل 
جدید شرکت ایریسا، در عرصه فناوری ابراز 
امیدواری نمود، با حضور ایشان، شرکت ایریسا 
در جهت رشد و توسعه علم و فناوری و استفاده 
از توان و تخصص کارشناسان زبده گام برداشته 
و با علم و تجربه ایشان شاهد اتفاقات خوبی 

خواهیم بود.
بنا بر این گزارش در پایان این مراسم لوح تقدیر 
و هدیه ای از سوی مدیرعامل گروه فوالدمبارکه 
به مهندس نجف آبادی اهداء و حکم دکتر 
سراییان به عنوان مدیرعامل شرکت ایریسا به 

وی اعطاءشد.

هوشمندسازی مدیریت فوالد مبارکه با کمك نسل چهارم فناوری

 مشاور معدنی مدیرعامل هلدینگ میدکو به عنوان یکی از 
حاضران در جلسه قیمت گذاری زنجیره فوالد گفت: جلسه ای 
که از سوی معاون امورمعادن وصنایع معدنی وزارت صمت برگزار 
شد جهت هماهنگی قیمت گذاری زنجیره فوالد از سنگ تا 
شمش بود و مقرر شد قیمت گذاری در زنجیره فوالد به گونه ای 

انجام شود که فشاری برمصرف کنندگان نهایی وارد نشود.
علی یزدانی با بیان این مطلب درباره اینکه تعیین قیمت در 
زنجیره فوالد در چه صورت می تواند به نفع تولید کنندگان در 
صنعت فوالد و سنگ آهن باشد گفت: برای تعیین قیمت الزم 
است تا از همه کسانی که در این زنجیره فعال هستند نظرسنجی 
انجام شود، اما هلدینگ میدکو به عنوان یکی از مجموعه های 
بزرگ فوالدی کشور که تمامی زنجیره را دارد قیمت های فعلی 
را مناسب می داند و پیشنهاد بر این است که قیمت سنگ نیز 
بین 5 تا 7درصد قیمت شمش فوالد خوزستان تعیین شود. وی 
دیگر بر ایران و اینکه اقتصاد بسیاری از کشورها از جمله ایران ادامه داد: با توجه به تحریم های اعمال شده از سوی کشورهای 

تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا قرار گرفته، تصمیم ها در این 
جلسه بر این شد تا قیمت گذاری در زنجیره فوالد به گونه ای 

انجام شود که فشاری برمصرف کنندگان نهایی وارد نشود.
به گفته وی، در مرداد 98 از سوی وزارت صمت تصمیم گرفته 
شد که قیمت کنسانتره 16درصد، قیمت گندله 23.5 درصد و 
آهن اسفنجی تا 50درصد قیمت شمش فوالد خوزستان باشد. 
در جلسه چند روز گذشته نیز برخی نظر به تعیین قیمت بر 
اساس فوب بندرعباس داشتند و برخی نرخ بورس را برای تعیین 
قیمت اعالم کردند، اما درنهایت مقررشد کارگروهی باعضویت 
خانه معدن ایران، کمیته صنعت و معدن اتاق بازرگانی وصنایع 
و معادن ایران، انجمن فوالد ایران، انجمن سنگ آهن ایران و 
بامحوریت معاونت امورمعادن وزارت صمت و با اخذ نظرات و 
پیشنهادات صاحبنظران و کارآفرینان فعال درعرصه معادن 
سنگ آهن وزنجیره فوالد ظرف یک ماه آینده اتخاذ تصمیم 

نمایند.

مشاور معدنی مدیرعامل هلدینگ میدکو:

قیمت های زنجیره فوالد نباید فشاری بر مصرف کنندگان تحمیل کند
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