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مدیرعامل خبر داد؛

بیشتربخوانید

در سالگرد شهادت سردار
شهید حاج قاسم سلیمانی
صورت گرفت؛

عبور از مرز فروش  ۵۰هزار میلیارد ی فوالد در ماه گذشته
2

میثاق کارکنان ذوب آهن
با آرمانهای سردار دلها

ویژه ها

شهردار خبر داد؛

عضوهیاتمدیرهشرکتگسترش
صنایعریلیایران:

پروژههای جدید برای کاهش آلودگی
هوا در برنامه «اصفهان»1405

تولیدریلزبانهسوزنتحریم
بر این محصول را خنثی کرد
مصطفی بهرامی عضو هیات مدیره شرکت
گسترش صنایع ریلی ایران در بازدید از ذوب
آهن اصفهان ،تولید ریل زبانه سوزن توسط این شرکت
را گام مهمی در جهت توسعه حمل و نقل ریلی کشور
دانست و گفت :تولید ریل زبانه سوزن یکی از
خواستهای اصلی راه آهن جمهوری اسالمی بود که
توسط ذوب آهن اصفهان انجام شد و حتی امکان
صادرات این محصول نیز وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه تولید ریل زبانه سوزن در انحصار
دو شرکت خارجی بود ،افزود :تا کنون این محصول
استراتژیک از کشورهای اروپایی وارد میشد که تحریمها،
واردات این محصول را با مشکالت زیادی مواجه کرد و
ً
عمال این محصول به ایران عرضه نمیشد.
بهرامی افزود :بسیار خوشحالیم که این مشکل با توان و
دانش متخصصان ذوب آهن اصفهان حل شد و ساالنه
دو تا سه میلیون یورو صرفهجویی ارزی به دنبال خواهد
داشت و با صادرات این محصول ارزآوری نیز خواهیم
داشت.
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رئیس پلیس امنیت اقتصادی
فرماندهی انتظامی استان:

کشف  5میلیاردی کاالی
قاچاق در بازرسی پلیس
از انبارها
2

منبع  :سایت اقتصاد برتر

3

2

قدمی در مسیر توسعه
گردشگری؛

تفاهم نامه گردشگری
خالق با مثلث رشت،
مشهد و اصفهان
3

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان:

دستفروشان شهر اصفهان در  29بازارچه ساماندهی شدند
مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری
شهرداری اصفهان گفت :پیش از کرونا اکثر
دستفروشان شهر اصفهان را در  29بازارچه
سطح شهر مستقر و ساماندهی کردیم اما
به واسطه شرایط کرونایی ممنوعیت ایجاد
بازارچههای دستفروشی برقرار است که مصمم
به ساماندهی هستیم.
به گزارش اداره ارتباطات رسانهای شهرداری
اصفهان ،حسن محمدحسینی در هفتادمین
نشست خبری از سلسله نشستهای «سه
شنبهها با رسانه» در گفت و گوی آنالین با
رسانهها با اشاره به اینکه برای جلوگیری از
تخلفات شهری در مجموعه شهرداری اگر حمایت
و مشارکت شهروندان نباشد به مشکل برمی
خوریم ،اظهار کرد :در این راستا اداره کل پیشگیری
و رفع تخلفات شهری به صورت شبانه روزی
فعالیت دارد و  33وظیفه به صورت مستقیم
و برخی وظایف به صورت غیرمستقیم به
عهده ما گذاشته شده به طوریکه
برخی مردم ما را به عنوان پلیس
شهرداری میشناسند.
از کنترل ساخت و ساز و
تخلفات سد معبر تا جمع آوری
خودروهای فرسوده رها شده
وی با اشاره به اینکه برخورد با
تخلفات گروههای ساختمانی،
طبق قانون در سطح شهرها
بر اساس طرح تفصیلی صورت
میگیرد ،افزود :برای واحدهایی
که پروانه ساختمانی آنها صادر
و مبادرت به ساخت

و ساز میشود ،وظیفه کنترل ساخت و ساز بر
عهده این اداره کل است.
همچنین برخورد با تبدیل کاربری ساختمانها از
دیگر تکالیف ماموران رفع تخلفات شهری است.
مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری
شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه در حوزه
تخلفات سد معبر نیز در سطح شهر اصفهان
برخی صنوف باعث ایجاد مشکالتی میشوند که
وظیفه نیروهای ما بازدید مستمر و برخورد طبق
فرآیند است ،گفت :یکی از وظایف ما حفظ زیبایی
شهر است که در این راستا خودروهای فرسوده
رها شده در شهر جمع آوری میشود.
وی جلوگیری از تکدی گری و دستفروشی،
برخورد با نصب تابلوهای خارج از عرف و مجوز
و جلوگیری از نصب داربستهای خطرآفرین را از
دیگر وظایف این اداره کل عنوان کرد.
محمدحسینی ادامه داد :همچنین در راستای

احقاق حقوق شهروندی ،وظیفه اخطار و برخورد
با مشاغلی که در رده مزاحم تعریف میشوند ،بر
عهده این اداره کل است.
وی تعیین تکلیف ساختمانهای ناایمن،
زمینهای رها شده یا مکانهای بیدفاع شهری
را از دیگر حوزههای عملکردی ماموران پیشگیری
و رفع تخلفات دانست.
آموزش به  29اتحادیه برای پیشگیری از
تخلفات شهری
مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهرداری
اصفهان با اشاره به تدوین برنامه  5ساله از
سوی این اداره کل اظهار کرد :امسال در سال
سوم این برنامه هستیم و  4هدف در این طرح
تعریف شده است.
وی با اشاره به اینکه بر اساس این برنامه
پیشگیری از تخلف مهمتر از رفع تخلف است،
گفت :ارتقاء علمی و کیفی واحدهای رفع
تخلفات ،ارتقاء سطح آگاهی و اعتماد شهروندان
به مجموعه عملکرد شهرداری و آموزشهای
متعدد برای سه گروه پرسنل ،شهروندان و
صنوف از جمله اقدامات در چارچوب این برنامه
است.
آموزش رفتار با کودکان کار و مدیریت خشم
برای کارکنان رفع تخلفات شهرداری
محمدحسینی آموزش نحوه رفتار با کودکان
کار ،کنترل مدیریت خشم ،ضوابط شهرسازی،
قوانین حقوقی ،آموزش ضابطین قضایی و
آئینهای دادرسی را از آموزشهای ارائه شده به
پرسنل عنوان و اظهار کرد :اداره کل پیشگیری و
رفع تخلفات شهری ارتباط خوبی با  29اتحادیه در
شهر اصفهان با محوریت جلوگیری از تخلف دارد
و آموزشهایی در این زمینه برگزار میکند.
وی با بیان اینکه در حوزه رفع تخلفات در سطح
شهر ،نظارتها به روز شده است و یکی از
اقدامات استفاده از ابزارهای نوین است،
ادامه داد :تعامل با حوزههای دیگر از
جمله دستگاه قضایی و انتظامی بخشی
از تعامالت مطلوب ما با دیگر نهادها
بوده و این دو دستگاه در همه

ماموریتها همواره کنار ما هستند.
وی بیان کرد :همچنین استفاده از دوربینهای
سطح شهر برای رفع تخلف ،ارتقای علمی و کیفی
واحدهای پیشگیری و ارتباط با مراکز دانشگاهی
برای افزایش بهره وری به ما کمک کرده است.
محمدحسینی با اشاره به ارتباط این اداره کل
با سامانه  ،137روابط عمومی و شورای مشورتی
در محالت برای دریافت مشکالت شهروندان،
گفت :بر اساس ماده  99قانون شهرداریها،
تبلیغات در شهر باید با اخذ مجوز از شهرداری
باشد؛ ممکن است گاهی به مناسبتهای
مختلف نیاز به تبلیغات در سطح شهر باشد که
با اخذ مجوز از مجموعه شهرداری ،شهروندان
میتوانند نسبت به نصب داربست اقدام کنند.
وی افزود :اگر تبلیغات خارج از ضوابط و مقررات
صورت گیرد وظیفه ما اخطار و اعمال قانون است
و برخی تبلیغات که حقوق شهروندی را از بین
میبرد به مراجع قضایی ارجاع میشود.
 13دستگاه اجرایی ،متولی برخورد با
تکدیگری شهرها
مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری
شهرداری اصفهان با اشاره به توزیع تخلفات
در مناطق مختلف شهر اصفهان اظهار کرد:
نمی توان برای یک نقطه از شهر تخلف خاص یا
بیشتری را عنوان کرد به طور مثال در مرکز شهر
که تجمع صنوف و پاساژها وجود دارد ،قاعدتا
تخلفات صنوف در این مناطق بارزتر است.
وی با اشاره به اینکه مناطقی که از مرکز شهر
دورتر هستند تخلفات ساخت و ساز دارند ،گفت:
 21شاخص در تخلفات شهری مورد سنجش
قرار میگیرد و هر منطقه نسبت به خود منطقه
ارزیابی میشود چرا که فضای کاری و فیزیکی هر
منطقه متفاوت است.
محمدحسینی در مورد برخورد با تکدی گری
در شهر ادامه داد :در برخورد با متکدیان 13
دستگاه ،متولی است که یکی از آنها شهرداری
است ،همچنین در حوزه کارتن خوابها متولی
برخورد مشخص شده است و وظیفه برخورد با
معتادان متجاهر با نیروی انتظامی و بهزیستی

است که شهرداری به واسطه ارتباط بیشتر با
مردم بیشتر مخاطب شهروندان قرار میگیرد اما
در چارچوب قانون هر دستگاهی باید به تکالیف
خود عمل کند.

پیش از کرونا اکثر
دستفروشان شهر اصفهان
را در  29بازارچه سطح
شهر مستقر و ساماندهی
کردیم اما به واسطه شرایط
کرونایی ممنوعیت ایجاد
بازارچههای دستفروشی
برقرار است که مصمم به
ساماندهی هستیم
وی افزود :در ساماندهی حاشیه نشینی در شهر
نیز بنا به تاکید شورای اسالمی شهر حمایت از
دستگاههای دیگر از سوی شهرداری در دستور
کار است .مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات
شهری شهرداری اصفهان با اشاره به شناسایی
 720مورد ساختمان پراکنده (رها شده ،نیمه کاره
و ناایمن) در شهر اصفهان و ساماندهی یک
سوم از آنها گفت :بقیه ساختمانها هم از طریق
اخطار و راهکارهای قانونی در حال پیگیری است.
وی با بیان اینکه برخی خیابانهای شهر
اصفهان در سدمعبر شاخص هستند ،افزود:
خیابانهای امام خمینی (ره) ،چمران و سروش
از جمله این خیابانهاست که جلسات بسیار
جدی با اتحادیههای مرتبط داشتیم تا اگر معضل
مردم رسیدگی نشود ،از طریق قانون اقدام
کنیم؛ در همین راستا چندین واحد صنفی در
خیابانهای چمران و امام خمینی (ره) پلمب
شد ،همچنین با پلیس راهور هماهنگی شده تا

خودروهای پارک شده در حاشیه این خیابانها
اعمال قانون شود.
محمدحسینــی اظهار کرد :شه ــرداری دیوارنویسیهای
غیرمجاز را امحا میکند اما بحثهایی از سوی سازمان
زیباسازی داشتیم تا برخی دیوارهای مراکز فرهنگی و
مدارس نقاشی شود.
وی افزود :دستفروشی یکی از مصادیق نازیبایی
است و سیاست ما ساماندهی این مساله
است؛ پیش از کرونا اکثر دستفروشان شهر
اصفهان را در  29بازارچه سطح شهر مستقر
کردیم اما به واسطه شرایط کرونایی ممنوعیت
ایجاد بازارچههای دستفروشی برقرار است که
مصمم به ساماندهی هستیم.
مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری
شهرداری اصفهان با تاکید بر اینکه در مرکز شهر
امکان دستفروشی وجود ندارد ،گفت :همچنین
محلهایی را برای فروش صنایع خانگی افراد در
نظر گرفتیم و با فروشگاههای کوثر هم در این
زمینه رایزنیهایی صورت گرفت.
وی در خصوص افرادی که با ایجاد مانع در کنار
واحدهای صنفی یا کوچهها از پارک خودرو
جلوگیری میکنند ،افزود :هر شهروندی که
معبر عمومی اعم از پیاده رو ،کوچه ،بن بست
و ....را محدود کند مرتکب تخلف شده و ایجاد
محل پارک از سوی فعاالن صنفی هم خالف
است و هیچ مجوزی برای چنین اقداماتی صادر
نمی شود.
محمدحسینی تصریح کرد :جمع آوری افراد
متکدی با جدیت از سوی دستگاهها انجام
نشده است و با توجه به راه اندازی مرکز
آسیبهای اجتماعی ،شهرداری افراد متکدی
را به این مرکز هدایت ،غربالگری و ساماندهی
میکند.
وی افزود :یکی از حساسیتهای ما نحوه برخورد
ماموران پیشگیری و رفع تخلفات ،با نوع تخلف
است که یکی از موارد کودکان کار است اما
پرداختن به مشکل کودکان کار در درجه اول
وظیفه شهرداری نیست و باید از سوی بهزیستی
پیگیری شود.
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اجتماعی
اقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه در استان اصفهان

کسب  3موفقیت روابط عمومی ذوبآهن در جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی
روابط عمومی ذوبآهن اصفهان در جشنواره ملی انتشارات
روابط عمومی سه موفقیت را کسب کرد.
آیین اختتامیه پانزدهمین جشنواره ملی انتشارات روابط
عمومیهای کشور با حضور معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و

ارشاد اسالمی و تعدادی از اساتید و متخصصان علوم ارتباطات،
سوم دی در تهران برگزار شد.
در این جشنواره سراسری ،پس از بررسی آثار انتشاراتی ارائه
شد در راستای فرهنگ مکتوب و نشر آنالین ،توسط هیات

داوران ،روابط عمومی ذوبآهن اصفهان در بخشهای ادبیات
(داستانسرایی) و کتاب رتبه اول و در بخش ویژهنامهها رتبه
دوم را کسب و تندیس ویژه و لوح سپاس این جشنواره را
دریافت کرد.

خبر

میثـاق کارکنـان ذوب آهـن بـا
آرمانهـای سـردار دلهـا

آئین گرامیداشت یاد و خاطره شهید واالمقام
سردار دلها حاج قاسم سلیمانی در سالگرد
شهادتش ،با رعایت پروتکلهای بهداشتی  13دی
در محل یادمان شهدای گمنام شرکت برگزار شد.
این آیین با حضور سرهنگ حمیدرضا محمدی،
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج لنجان ،آیت ا ...رهبر،
مسئول هماهنگی تبلیغات اسالمی ذوب آهن،
مهرداد توالئیان ،معاون بهره برداری و عضو هیات
مدیره و جمعی از مسئوالن و کارکنان این مجتمع
عظیم صنعتی همراه بود و میثاق نامه کارکنان
ذوب آهن اصفهان با آرمانهای سردار دلها نیز
امضا شد .فرمانده ناحیه مقاومت بسیج لنجان
طی سخنانی ضمن اشاره به ویژگیهای ارزشمند
و واالی شخصیتی شهید سردار سلیمانی ،افزود:
آن مجاهد بزرگ ،بر پیروی از مقام معظم رهبری و
عشق به والیت تاکید ویژه داشت و این عشق و
پیوند قلبی را رمز موفقیت میدانست .وی افزود:
سردار سلیمانی سالها قبل به پایان ابرقدرت
بودن آمریکا اشاره کرد و در جریان مبارزه با داعش
این امر مسجل شد؛ چراکه جمهوری اسالمی
ایران در مواجهه با آن گروه منحوس تروریستی،
مولفههای اصلی قدرت را به نمایش گذاشت.
سرهنگ محمدی ضمن قدردانی از مسئوالن و
کارکنان ذوب آهن اصفهان در برگزاری این مراسم،
ابراز امیدواری کرد که همگی بتوانیم ادامه دهنده
راه مقدس سردار سلیمانی با هدف برافراشته نگاه
داشتن پرچم مقاومت در جهان باشیم .علیرضا
امیری ،مدیر روابط عمومی ذوب آهن اصفهان
نیز از شهید سردار سلیمانی به عنوان بزرگمرد
وحدت در داخل کشور و منطقه یاد کرد و افزود :به
تعبیر حضرت امام (ره) که در زمان شهادت شهید
ُ
مطهری فرمودند «بکشید ما را؛ ملت ما بیدارتر
میشود» شهادت باعث بیدارتر شدن ملت است
و شهادت سردار سلیمانی نیز بیداری بیشتر ملت
و جهان اسالم را در پی داشت.در بخشی از این
آیین ،میثاق نامه کارکنان ذوب آهن اصفهان با
آرمانهای شهید سردار سلیمانی از سوی چند نفر
از مسئوالن شرکت به نمایندگی از تمام کارکنان
این مجتمع عظیم صنعتی امضا شد .شایان ذکر
است کاروان «مرد میدان» نیز با اجرای سرود و
ذکر خاطراتی از سردار شهید قاسم سلیمانی در
محل یادمان شهدای گمنام ذوب آهن اصفهان،
در گرامیداشت یاد و خاطره سردار دلها مشارکت
نمود.

کشف 5میلیاردی کاالیقاچاق
در بازرسیپلیس از انبارها

سرهنگ کامران ریاحی ،رئیس پلیس امنیت
اقتصادی فرماندهی انتظامی استان در گفت وگو
با خبرنگار پایگاه خبری پلیس بیان کرد :ماموران
اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهی استان
اصفهان در ادامه برنامه سرکشی از انبارها و تخلیه
بار شهر از وجود کاالهای قاچاق در یک انبار تخلیه
بار مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار
دادند .وی افزود :ماموران طی هماهنگی با مقام
قضایی ،انبار تخلیه بار مذکور را به صورت دقیق
مورد بازرسی قرار دادند که در نتیجه این عملیات
 500کیلو بادام زمینی 340 ،کیلو بادام هندی320 ،
ُ
دستگاه لوازم برقی پزشکی و  2تن مکمل دامی
خارجی را کشف کردند .رئیس پلیس امنیت
اقتصادی فرماندهی انتظامی استان با بیان اینکه
بررسی های صورت گرفته حاکی از قاچاق بودن
کاالهای مکشوفه بود اظهار داشت :ارزش ریالی
این کاالها توسط کارشناسان مربوطه  5میلیارد
ریال ارزیابی شده است .این مقام انتظامی از پلمب
انبار مذکور با حکم مقام قضائی خبر داد و گفت :در
این رابطه پرونده تشکیل و یک فرد متخلف نیز
شناسایی و برای انجام اقدامات قانونی به مرجع
قضائی معرفی شد.

عضو هیات مدیره شرکت گسترش صنایع ریلی ایران:

تولید ریل زبانه سوزن تحریم بر این محصول را خنثی کرد
مصطفی بهرامی عضو هیات مدیره شرکت گسترش
صنایع ریلی ایران در بازدید از ذوب آهن اصفهان ،تولید
ریل زبانه سوزن توسط این شرکت را گام مهمی در جهت
توسعه حمل و نقل ریلی کشور دانست و گفت :تولید
ریل زبانه سوزن یکی از خواستهای اصلی راه آهن
جمهوری اسالمی بود که توسط ذوب آهن اصفهان
انجام شد و حتی امکان صادرات این محصول نیز وجود
دارد.
وی با اشاره به اینکه تولید ریل زبانه سوزن در انحصار

دو شرکت خارجی بود ،افزود :تا کنون این محصول
استراتژیک از کشورهای اروپایی وارد میشد که تحریمها،
واردات این محصول را با مشکالت زیادی مواجه کرد و
ً
عمال این محصول به ایران عرضه نمیشد.
بهرامی افزود :بسیار خوشحالیم که این مشکل با توان
و دانش متخصصان ذوب آهن اصفهان حل شد و
ساالنه دو تا سه میلیون یورو صرفهجویی ارزی به دنبال
خواهد داشت و با صادرات این محصول ارزآوری نیز
خواهیم داشت.

عضو هیات مدیره شرکت گسترش صنایع ریلی ایران با
اشاره به اینکه ریل زبانه سوزن مهمترین بخش سوزن
ریل است ،گفت :بومی سازی کامل سوزن ریل به عنوان
یک اولویت و هدف مهم مد نظر بود و خوشحالیم
که یک سال تالش شبانه روزی ذوب آهن و شرکت
گسترش صنایع ریلی ایران این هدف را محقق نمود.
وی افزود :این موفقیت نتیجه اعتماد به متخصصان
داخلی و جوانان کشور است و االن به خود میبالیم که
توانستیم عالوه بر خودکفایی به صادرات نیز فکر کنیم.

مدیرکل ساخت روسازی راه آهن:

ریل تولیدی ذوب آهن در سطح محصوالت تراز اول جهان است
مهدی صیدگر مدیرکل ساخت روسازی راه آهن ضمن حضور در ذوب آهن اصفهان
با مسئولین این شرکت در خصوص روند تامین ریل طر حهای توسعه ریلی مختلف
کشور گفتگو کرد.
وی در گفتگو با خبرنگار ما به طر حهای توسعه راه آهن کشور از جمله چابهار ،زاهدان،
یزد ،اقلید ،همدان ،سنندج ،میانه ،اردبیل ،بستان آباد ،تبریز و رشت -کاسپین که با
ریل تولید شده در ذوب آهن در حال اجرا هستند اشاره کرد و گفت :این طر حها در
مرحله روسازی هستند و سایر طر حها در مراحل مختلف زیرسازی قرار دارند.
وی افزود :سیاست نظام در سالهای اخیر تاکید بیشتری بر توسعه شبکه ریلی داشته
که با توجه به مزیتهای آن ،تالش میکنیم تمام امکانات مان را به کار بگیریم تا در این
حوزه موفق تر از قبل باشیم.
صیدگر اظهار داشت :ریل که توسط ذوب آهن اصفهان تولید میشود مهمترین عنصر
راه آهن در بخش روسازی است بنابراین تامین به موقع ریل با کیفیت موجب اجرای
به موقع پروژهها میشود .برای رسیدن به این مقصود از تمام ظرفیتهای مهندسی،
فنی و اجرایی بهره میگیریم تا ریل به پروژهها برسد.

وی افزود :ذوب آهن اصفهان با تجربیاتی که از دهه  70با تالشهای مختلف برای تولید
ریل کسب نمود ،موفق شد در سال  1397به تولید انبوه این محصول با کیفیت
مطلوب و مطابق استانداردهای جهانی دست پیدا کند.
مدیرکل ساخت روسازی راه آهن افزود :تجهیزات آزمایشگاهی و تستهای روی خط که
برای تولید ریل هم اکنون در ذوب آهن اصفهان مورد بهره برداری قرار گرفته ،در سطح
کارخانجات تراز اول دنیا و منطبق با استانداردهای روز تولید ریل است و اطمینان را
به خریدار میدهد که این محصول به اندازه کافی مورد بررسی و آزمایش قرار گرفته و
کیفیت آن همه شرایط الزم را داراست.
وی افزود :این موفقیت تنها حاصل نصب آن تجهیزات نیست ،بلکه دانش فنی
ذوب آهن اصفهان که به مرور شکل گرفته و برای تولید ریل ارتقاء پیدا کرده است و
همچنین ارتقاء دانش دستگاههای استفاده کننده از ریل و تعامل آنها موجب شد که
در نهایت ریل در کشور تولید شود.
صیدگر گفت :خوشبختانه اراده قاطعی در سالهای گذشته در ذوب آهن اصفهان و
دستگاههای استفاده کننده برای تولید و استفاده از ریل داخلی شکل گرفت و این

اراده به طور تمام و کمال هم اکنون در قالب تولید ریل و توسعه خطوط ریل متجلی
شده است .
وی افزود :سهولت دسترسی ،صرفه جویی در هزینههای ارزی ،غلبه بر مشکالت ناشی
از تحریم و موارد دیگر از مزایای تولید ریل و استفاده از ریل ملی است ،ضمن این که
این امر ،موجب رشد صنعت و خودکفایی کشور شده است.

مدیرعامل خبر داد؛

عبور از مرز فروش  ۵۰هزار میلیاردی فوالد در ماه گذشته
مدیرعامل فوالد مبارکه در جلسه کمیته مدیریت این شرکت که
لهــای
در سالن بزرگ اجتماعات و با رعایت کامل دستــورالعــم 
ب ـهـداشـتـی بــرگــزار شــد ،گفـت :خوشبختانه با وجود همۀ
محدودیتهای موجود در تأمین منابع انرژی و گاز و شیوع
ویروس کرونا ،فوالد مبارکه همچنان بر مدار موفقیت و سوددهی
است .حمیدرضا عظیمیان با تأکید بر اینکه فوالد مبارکه در
سالهای گذشته همواره با چالشهای سختی از جمله تحریمها
و محدودیتهای داخلی ،مانند کمبود سنگآهن ،کاهش عرضۀ
برق ،آب و گاز و مواد اولیه و از ماههای پایانی سال گذشته نیز با
شیوع بیماری کرونا مواجه بوده است ،گفت :به یاری خداوند و
با اتخاذ تدابیر و برنامهریزیهای دقیق در هر حوزه و با تالش
مدیران و کارکنان دلسوز و باانگیزۀ شرکت ،توانستهایم بر
مشکالت فائق آییم.
وی در ادامه ضمن قدردانی از دستاوردهای کارکنان در حوزۀ
معاونت بهرهبرداری و اشاره به دستاوردهای شرکت طی  9ماه
اخیر و همچنین با مقایسۀ آمار تولید در این مدت نسبت به مدت
مشابه سال قبل ،از افزایش  10درصدی تولید در واحد گنــدلهسازی
خبر داد و گفت :در  9ماه نخست امسال ،تولید گندله به میزان
 5میلیون و  598هزار تن محقق شده است .با پیگیریهای
انجامشده ،وضعیت موجودی مواد اولیه در شرکت به شرایط
مطلوبتری رسیده است ،اما باید برای رسیدن به شرایط پایدار
همچنان تالش و برنامهریزی کرد.
مدیرعامل فوالد مبارکه در ادامه ضمن اشاره به رشد بسیار خوب
عملکرد واحدهای احیای مستقیم  1و  2گفت :تولید این واحدها
در 9ماهۀ سال گذشته به  5میلیون و  135هزار تن آهن اسفنجی
رسید .این در حالی است که در همین  9ماه سال  ،99کارکنان
پرتالش این واحدها توانستند با تحقق  105درصد برنامه و با رشد
 14درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل ،به تولید  5میلیون
و  873هزار تن آهن اسفنجی دست یابند که در نوع خود یک رکورد
ارزشمند محسوب میگردد.
وی با اشاره به میزان تولید فوالد خام در این بازۀ زمانی تصریح
کرد :در  9ماهۀ سال گذشته 4 ،میلیون و  895هزار تن تختال
تولید شده بود ،درحالیکه در پایان  9ماه نخست امسال ،با تحقق
 109درصدی برنامۀ ساالنه و با  11درصد افزایش نسبت به مدت
مشابه سال قبل ،به عدد  5میلیون و  456هزار تن رسیدهایم.
عظیمیان با تأکید بر اینکه به یاری خداوند و همت کارکنان عبور از
مرز  7.2میلیون تن تولید و ثبت یک رکورد ارزشمند دیگر در پایان
سال دور از دسترس نخواهد بود ،گفت :در سال جهش تولید از
همۀ مدیران و کارکنان شرکت میخواهم که با همدلی و تالش
بیشتر در این مسیر گام بردارند.
وی با اشاره به عملکرد 9ماهۀ ناحیۀ نورد گرم گفت :در این ناحیه
بهدلیل تغییر ترکیب ابعادی و کیفی سفارشها و همچنین توقف
دهروزه در قفســۀ  3Rحــدود  1.5درصــد از برنامــه عقب هستیــم؛
با اینحال با ثبت تولید  3میلیون و  859هزار تن ،نسبت به مدت
مشابه سال قبل حدود  2درصد بیشتر از برنامه تولید کردهایم.
وی در ادامه عملکرد ناحیۀ نورد سرد را نیز بسیار خوب ارزیابی و
خاطرنشان کرد :کارکنان این ناحیه در  9ماه نخست سال جاری به

تولید یک میلیون و  215هزار تن و یک درصد رشد تولید نسبت
به مدت مشابه سال قبل دست یافتند .سال گذشته در این بازۀ
زمانی  1میلیون و  204هزار تن تولید محقق شده بود .امسال طی
این مدت با تحقق  102درصد برنامه ،به تولید  1میلیون و  215هزار
تن دست یافتهایم و پیشبینی میشود تولید در این ناحیه از یک
میلیون و  400هزار تن محصول فراتر رود.
مدیرعامل فوالد مبارکه از انجام عملیات نوسازی ماشین
ریختهگری شمارۀ  1در مجتمع فوالد سبا خبر داد و گفت :برخی
محدودیتها و بهروزرسانی اتوماسیون این خط و همچنین انجام
سایر برنامههای تعمیراتی که چابک سازی مجتمع فوالد سبا را در
پی خواهد داشت ،تولید به میزان  15درصد کاهش داشته که
قابل جبران است.
وی جمع کل موجودی نهایی را با سفارشهایی که بتدریج از
شرکت فوالد مبارکه خارج خواهد شد به میزان  274هزار تن ارزیابی
کرد و گفت :از این مقدار  49هزار تن سهم نورد سرد 41 ،هزار تن
نورد پیوستۀ مجتمع فوالد سبا 64 ،هزار تن نورد گرم و  120هزار تن
متعلق به فوالدسازی است.
مدیرعامل فوالد مبارکه در ادامۀ سخنان خود گفت :در ماه گذشته
فروش شرکت از مرز  ۵۰هزار میلیارد تومان عبور کرد .این اعداد در
شرایطی که شرکت فوالد مبارکه در تحریم به سر میبرد ،برای بازار
سرمایه ،سهامداران و ذینفعان شرکت بسیار امیدوارکننده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن قدردانی از اقدامات
معاونت خرید شرکت اظهار داشت :خوشبختانه درخصوص
موجودی الکترود گرافیتی نیز موجودی شرکت بسیار خوب است و
برای حدود سه سال آینده در این حوزه با مشکلی مواجه نخواهیم
بود.
وی با تأکید بر اهمیت کیفیت کنسانترۀ ورودی و میزان موجودی
سنگآهن نرمه و زبرۀ شرکت تصریح کرد :همچنانکه پیش از این
تأکید شد ،باید در این حوزهها معاونت خرید با قوت و برنامههای
دقیق و اثربخش به فعالیتهای خود ادامه دهد.
عظیمیان با اشاره به دستاوردهای حوزۀ فروش فوالد مبارکه گفت:
امسال متأسفانه برخی افراد با دادن آدرسهای غلط این حوزه را با
چالشهای متعددی روبهرو کردند .تالش کردیم با اقدامات و ارائۀ
راهکارهای متعدد آرامش را به بازار برگردانیم و با حضور مؤثر در
تنظیم شیوهنامه توانستیم نظرهای سازندۀ خود را به مسئوالن
انتقال دهیم و اعتبار و برند فوالد مبارکه را به شایستگی حفظ
کنیم.
وی با رد صریح برخی شایعات دربارۀ مشکالت فوالد مبارکه در
حوزه تأمین منابع مالی خاطرنشان کرد :این شایعات را بشدت
تکذیب و اعالم میکنم فوالد مبارکه نه در زمان بنده ،بلکه در زمان
هیچکدام از مدیران عامل قبلی نیز بدهی نداشته است .این امر
ناشی از قدرت شرکت بوده و حداکثر بهرهوری را با مدیریت مالی
خود داشته است.
عظیمیان در ادامه گفت :معاونت اجرای پروژهها نیز در این مدت
با به ثمر رساندن پروژههای موردنظر در داخل و خارج از فنس و
محدودۀ جغرافیای شرکت بخوبی ایفای نقش کرده است.
به گفتۀ مدیرعامل فوالد مبارکه ،معاونت سرمایهگذاری و امور

شرکتها در فوالد مبارکه بهتازگی ایجاد شده ،با اینحال عملکرد
خوبی داشته و همکاران این حوزه بخوبی منافع شرکت را دنبال
میکنند.
وی در ادامه تصریح کرد :معاونت معدن نیز در این شرکت
فعالیتهای بسیار خوبی در زمینۀ تأمین مواد اولیه و سنگآهن
شروع کرده است و پیشبینی میشود این اقدامات بزودی
اثربخشی خود را برای سازمان هویدا خواهد کرد.
مــدیـ ــرعامل فـ ــوالد مبـ ــارکه در بـخش بعــدی سخـنــان خــود از
تشکیل چهارمین هلدینگ در فوالد مبارکه خبر داد و گفت :در
کنار هلدینگهای فوالد متیل ،آتیه و توکا ،هلدینگ مالی نیز
که مجموعهای از چندین شرکت در بازار سرمایه ،سبدگردانی و
کارگزاری و ...میباشد تشکیل شده است.
وی از آمادگی فوالد مبارکه برای تأمین مالی بخشی از پروژههای
مهمی که باعث توسعه و پیشرفت کشور و اشتغالزایی خواهد
شد ،خبر داد و گفت :این شرکت در تأمین مالی پروژههایی که در
سطح ملی ،توسعه را به همراه دارد و همچنین برای اجرای پروژۀ
نورد گرم شمارۀ  2خود آمادگی کامل دارد.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت اجرای طرح تحول دیجیتال در
شرکت فوالد مبارکه گفت :پروژۀ هوشمندسازی فوالد مبارکه این
شرکت را در کالس تکنولوژیهای پیشرفتۀ جهان قرار خواهد داد
که تعداد کمی از شرکتها در این سطح قرار دارند .عزم شرکت در
این زمینه جزم است.
عظیمیان با اشاره به عملکرد درخشان شرکت در حوزۀ
مسئولیتهای اجتماعی تصریح کرد :شرکت در این زمینه نیز
آثار بسیار خوبی در جامعه برجای گذاشته است .بهعنوان مثال،
در حوزۀ کرونا یکصد میلیارد تومان از منابع شرکت را پس از اخذ
مجوزهای قانونی ،به مساعدت به بیمارستانها و مراکز بهداشتی
برای خرید تجهیزات درمانی و مواد ضدعفونیکننده اختصاص
داده است .تاجاییکه به اذعان معاون اول ریاست جمهور ،در این
حوزه ،فوالد مبارکه با سایر سازمانهای مشابه فاصلۀ بسیار زیادی
دارد .فوالد مبارکه بهمنظور تعهد به مسئولیتهای اجتماعی خود،
در شرایط ویژۀ اقتصادی ناشی از تحریمها و شیوع ویروس
کرونا ،با افتخار در خدمت هموطنان و بویژه کادر درمان
بوده است و اساسا این اقدامات را وظیفۀ ملی خود
میداند.
وی در همیــن خصــوص از تحــویــل  70تــن
اکسـیــژن رایـ ــگان ب ــه بیمارستانهای درمانگر
بیماران کرونا در هر روز خبر داد و گفت :با
این اقدام ،عالوهبر تأمین اکسیژن مورد نیاز
بیماران بستری در بیمارستانهای 15
استان ،سعی کردهایم دست سودجویان
و دالالن را نیز در این حوزه کوتاه کنیم.
به گفتۀ عظیمیان ،از آغاز سال
تحصیلی جدید ،فوالد مبارکه در بخش
دیگری از تعهدات خود و در راستای
مسئولیتهای اجتماعی شرکت،
با هماهنگی کمیتۀ امداد امام

خمینی (ره) 1600 ،تبلت به دانشآموزان کمبرخوردار و نیازمند اهدا
خدمت بیمنت نیز از افتخارات شرکت است.
کرده و این
ِ
وی با تأکید بر اینکه آیندۀ فوالد مبارکه تا حد زیادی به عملکرد
معاونتهای امور معادن و تکنولوژی بستگی دارد گفت :در
شرایطی که معدنکاران ،بهجای توسعۀ معادن به فوالدسازی
روی آوردهاند و فوالدسازان را با چالشهای جدی مواجه کردهاند،
معاونت معدن وظیفه خطیری در تأمین پایدار سنگآهن مورد
نیاز شرکت بر عهده دارد .همچنین در خصوص معاونت تکنولوژی
فوالد مبارکه نیز باید گفت اگر فوالد مبارکه به تکنولوژی روز دنیا
نرسد و نتواند سبد محصوالت خود را توسعه دهد و آنها را با
قیمت رقابتی در سطح جهانی به دست مصرفکننده برساند ،با
مشکل روبهرو خواهد شد .به همین دلیل بهروز شدن تکنولوژی
یکی از موارد بسیار ضروری برای فوالد مبارکه است.
وی در بخش پایانی سخنان خود فرارسیدن  23دی ،سالروز افتتاح
شرکت فوالد مبارکه را به همۀ کارکنان و ذینفعان شرکت تبریک
گفت و اظهار امیدواری کرد :با تالش و جدیت هرچه تمامتر در پایان
سال شاهد دست یافتن به درخشانترین عملکرد شرکت باشیم.
شایان ذکر است در این جلسه ،مختار بخشیان ،معاون
بهرهبرداری فوالد مبارکه ،حسین مدرسیفر ،مدیر ایمنی ،بهداشت
و محیط زیست شرکت و رسول سراییان مدیرعامل شرکت
ایریسا بهترتیب درخصوص دستاوردهای شرکت در حوزههای
بهرهبرداری ،ایمنی و روند پیشرفت اجرای طرح تحول دیجیتال
در فوالد مبارکه مباحثی مطرح کردند که مورد توجه حاضران قرار
گرفت.

نقد و بررسی كتاب «کشتن مر غ مینا» در برنامه ُرمان و زندگی
برنامه ُ«رمان و زندگی» با نقد و بررسی کتاب «کشتن مر غ مینا» 24 ،دی در کتابخانه
تخصصی نوجوان برگزار میشود.
خانه نوجوان وابسته به سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان با
همکاری شهر کتاب اصفهان ،برنامه ُ«رمان و زندگی» را چهارشنبههای آخرهرماه،
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ویژه والدین و نوجوانان برگزار میکند.برنامه این ماه با نقد و بررسی کتاب «کشتن
مر غ مینا» نوشتههارپرلی 24 ،دی ساعت  17در کتابخانه تخصصی نوجوان برگزار
میشود.
این کتاب تا  23دی در شعبه شهرکتاب شرق با تخفیف  20درصد در اختیار عالقه مندان

قرار میگیرد که نوجوانان برای دریافت بن تخفیف میتوانند به خانه نوجوان مراجعه
کرده یا برای کسب اطالعات بیشتر با شماره  32304030تماس حاصل کنند.
سلسله برنامههای ُ«رمان و زندگی» با محتوایی ویژه والدین و نوجوانان ،آنها را به طور
غیر مستقیم با هم روبرو کرده و راههای گفتگو بینشان را هموار میکند.

شهری
اقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه در استان اصفهان

رپرتاژ

شهردار اصفهان اعالم کرد؛

نقش والدین در ایجاد اختالالت
اضطرابی كودكان

افزایش سهم حمل و نقل عمومی؛ راهکار حل آلودگی هوا
شهردار اصفهان گفت :شهرداری برای رفع مشکل
آلودگی هوا ،راهکار بلندمدت را در نظر گرفته تا سهم
ناوگان حمل و نقل عمومی را افزایش دهد ،از همین
رو شهر تا جایی که ظرفیت دارد باید پیاده محور
شده و از حمل و نقل عمومی و پاک مثل مترو و بی
آر تی و نیز دوچرخه بیشتر استفاده شود.به گزارش
اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان ،قدرت
اله نوروزی در برنامه زنده رادیویی «شهر پرسشگر،
شهردار پاسخگو» با تسلیت ایام فاطمیه و سالروز
شهادت سردار شهید سلیمانی اظهار کرد :سال نو
میالدی را به همشهریان مسیحی شهر اصفهان
که سالهاست به صورت مسالمت
آمیز در کنار پیروان سایر ادیان
در این شهر زندگی میکنند،
تبریک میگویم .وی با اشاره
به تعطیلی شهر اصفهان
به دلیل آلودگی هوا ،گفت:
باید مراقب بود در این
شرایط اقشار آسیب پذیر

و عموم مردم آسیب نبینند چراکه این وضعیت فشار
سنگینی بر شهر و مردم دارد؛ متاسفانه فقط شهر
اصفهان اینگونه نیست و برخی شهرهای همجوار هم
به تعطیلی کشیده شده و این مشکل در مکانهایی
که واحدهای صنعتی مستقر است ،وجود دارد.
شهردار اصفهان با تاکید بر اینکه باید همه
دستگاهها به میدان بیایند تا قانون هوای پاک
اجرا شود ،افزود :همه باید تکالیف خود را بدانند
تا بر مشکل غلبه کنند چراکه این اتفاقات ناشی از
اقدامات یک یا دو دستگاه نیست.
پیاده محوری و توسعه حمل و نقل عمومی؛ 2
راهکار بلندمدت کاهش آالیندهها
وی با بیان اینکه شهرداری برای رفع این
مشکل ،راهکار بلندمدت را در نظر
گرفته تا سهم ناوگان حمل و نقل
عمومی را افزایش دهد ،اظهار کرد:
شهر تا جایی که ظرفیت دارد باید
پیاده محور شده و از حمل و نقل
عمومی و پاک مثل مترو و بی آر تی و نیز
دوچرخه بیشتر استفاده شود.
نوروزی ادامه داد:

در همین راستا  777کیلومتر ظرفیت ایجاد مسیر
دوچرخه در شهر اصفهان وجود دارد که قول دادیم تا
پایان سال  150کیلومتر از این مسیر راه اندازی شود و
این در حالی است که در سالهای گذشته مسیرهای
دوچرخه در شهر اصفهان حدود  40کیلومتر بوده
است.وی با اشاره به استفاده برخی شهروندان
از مسیرهای دوچرخه با موتور یا خودرو بیان کرد:
در برخی خیابانهای شهر مانند خیابان نیکبخت
موتورسوارها و برخی خودروها از الین دوچرخه وارد
مسیر میشدند که این کار در شان شهر اصفهان
نیست.
شهردار اصفهان افزود :همه باید متعهد شویم به
خاطر دفاع از شهر و کاهش آلودگی به سمت دوچرخه
سواری برویم.وی تصریح کرد :دو رام قطار برای متروی
شهر اصفهان نیز خریداری شده که از ابهر در زنجان
بارگیری و به اصفهان وارد میشود تا به ناوگان مترو
افزوده شود.نوروزی به بازگشایی مراکز روباز شهرداری
مثل صفه و ناژوان نیز اشاره و اظهار کرد :امیدواریم
مردم با رعایت دستورالعملها از این مکانها استفاده
کنند .وی با اشاره به اجرای طرح شهروند دیپلمات در
شهر اصفهان هدف از این طرح را تقویت ارتباطات
اصفهان با  13شهر خواهرخوانده عنوان کرد و گفت:
درصدد هستیم با اجرای طر حهای کاربردی ،روابط بین
المللی شهر با دیگر شهرها ارتقا پیدا کند .شهردار
اصفهان افزود :طی چند سال گذشته از فرصتهای
خوبی در این زمینه استفاده کردیم به طوری که برخی
روابط خارجی اصفهان فروکش کرده بود اما مجددا
احیا شد و در این راستا به مناسبت روز اصفهان
همه شهرداران شهرهای خواهرخوانده پیامهایی را
برای اصفهان ارسال کردند همچنین در خالل برگزاری
جشنواره کودک و مقابله با کرونا ارتباطاتی را به صورت
غیرحضوری با برخی شهرها داشتیم.
وی تاکید کرد :به دنبال افزایش مشارکت مردم در

امور شهر هستیم تا سطح شهر اصفهان را با تعمیق
روابط افزایش داده و از تجربیات دنیا استفاده کنیم.
نوروزی افزود :پروژههای رینگ چهارم و مترو یعنی راه
حلی برای کاهش ترافیک و همه تالش شهرداری این
است با چنین طر حهایی شاهد هوای سالم در شهر
باشیم.وی در مورد ایجاد مسیر عبور دوچرخه در
عالمه امینی که باعث بروز برخی مشکالت شده بود
و مورد سوال یکی از ساکنان این خیابان بود نیز اظهار
کرد :در خیابان عالمه امینی غربی چندین مدرسه واقع
شده است ضمن اینکه خیابانی کوتاه است و سمت
شمال خیابان محل پارک خودرو نیست و در جنوب
خیابان پارک انجام میشود که با جمع بندی این
وضعیت ،با نظر کارشناسان اقدام به راه اندازی مسیر
دوچرخه در این خیابان کردیم.
شهردار اصفهان تصریح کرد :چند مورد حادثه که در
این الین رخ داده مربوط به عملیات ساخت مسیر بوده
که هنوز تابلوهای هشدار نصب نشده بود اما اکنون
مسیر برای شهروندان شناخته شده ،البته اگر خیابان
دچار مشکل شده است باید اصالح شود به همین
سبب معاونت حمل و نقل و ترافیک خیابان را رصد
میکند تا اگر حادثه خیز است ،چاره ای اندیشیده شود.
سیاست شهرداری تعریض پیاده راهها و کاهش
خیابانهاست
وی در مورد درخواست یکی از شهروندان برای ایجاد
فضای سبز و مسیر پیاده راه بیشتر در خیابان
حمزه گفت :ما از پیشنهادات شهروندان برای ایجاد
پیاده راه و سنگفرش خیابانها استقبال میکنیم
همانگونه که میدان امام حسین (ع) و خیابان نظر
میانی سنگفرش میشود.
نوروزی با تاکید بر اینکه سیاست ما این است که
پیاده راهها را عریض و خیابانها را کمتر کنیم در پاسخ
به درخواست این شهروند گفت :اگر منظور این
شهروند رفیوژ وسط خیابان باشد امکان پذیر است

اما فضای سبز این مکان شکل گرفته است و در دو
طرف خیابان هم مسیر دوچرخه و فضای سبز وجود
دارد .وی در مورد علت عدم اجرای روکش آسفالت
خیابان میر نیز اظهار کرد :شبکه فاضالب خیابان میر
دچار فرسودگی شدید است و بخشی از آن تعویض
شده است اما اگر در شرایط کنونی که هنوز عملیات
تعویض شبکه فاضالب ادامه دارد ،آسفالت انجام
شود باید برای اجرای عملیات تعویض آسفالتها
تراشیده شود که این کار برای حفظ منافع شهر به
صرفه نیست.
خیابان «میر » بعد از تعویض شبکه فاضالب
آسفالتمیشود
شهردار اصفهان با تاکید بر اینکه به محض اتمام
عملیات تعویض شبکه فاضالب خیابان میر این
خیابان آسفالت ریزی خواهد شد ،افزود :تمام
شبکههای پوسیده فاضالب شهر در حال تعویض
است و در خیابان حکیم نظامی گاهی فرونشست
زمین را داریم که باید به مرور تعویض شود.وی با اشاره
به اینکه مدیریت شهری در سالهای اخیر اقدام
به آسفالت ریزی در برخی خیابانهای کمتربرخوردار
کرده است ،گفت :تناژ آسفالتی که در شهر در این
سالها به کار بردیم چند برابر گذشته بوده است به
طوری که در محله حصه حتی معابر فرعی و کوچهها
نیز سال گذشته به طور کامل آسفالت شد.نوروزی
در مورد گالیه یکی از شهروندان در مورد آلودگی
صوتی دستگاههای جمع آوری برگ در بوستانهای
شهری نیز گفت :استفاده از این دستگاهها از سوی
پیمانکاران ممنوع است اما در زمانهای برگ ریزان
که همه شهر پر از برگ میشود و حجم زیادی از آنها
باید جمع آوری شود تا با مشکل حیوانات موذی یا
آتش سوزی مواجه نشویم ،پیمانکاران اجازه دارند در
ساعاتی که مزاحمت برای شهروندان ایجاد نشود از
این دستگاهها استفاده کنند.

شهردار خبر داد؛

پروژههای جدید برای کاهش آلودگی هوا در برنامه «اصفهان»1405
شهردار اصفهان گفت :در برنامه  1405پروژههای جدیدی برای کاهش آالیندهها تعریف
شده که همه آنها براساس تحقیقات مهمی است که نتایج آن در برنامه ریزی پنج ساله و
افق  1405در اهداف کالن برنامه قرار گرفته است و اجرای آن در کاهش آالیندهها اثر دارد.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان ،قدرت اله نوروزی در ارتباط زنده
رادیویی با برنامه «سالم اصفهان» با گرامیداشت سالگرد شهادت سردار سلیمانی ،اظهار
کرد :طی چند روز گذشته خیابانها و میادین شهر اصفهان توسط شهرداری به تصویر
این شهید مزین شده و تمثال شهید در میادین اصلی شهر برافراشته شده است.
وی ادامه داد :اصفهان دو روز سخت را با آلودگی باال در پایان هفته گذشته تجربه کرد ،از
همین رو در برنامه  1405پروژههای جدیدی برای کاهش آالیندهها تعریف شده که همه
آنها بر اساس تحقیقات مهمی است که نتایج آن در برنامه ریزی پنج ساله و افق  1405در
اهداف کالن برنامه قرار گرفته است و اجرای آن در کاهش آالیندهها اثر دارد.
شهردار اصفهان تصریح کرد :دو پروژه بزرگ عمرانی شهر که بودجه عمده شهرداری را از
سال  96به خود اختصاص داده است ،در حوزه توسعه حمل و نقل پاک و افزایش ضریب

دسترسی به مترو و تاکید بر اجرای حلقه حفاظتی شهر برای حفاظت از هوای اصفهان
بوده است.
وی افزود :همچنین راه اندازی مسیر دوچرخه سواری در شهر اصفهان و طرح موتورهای
برقی ارزش باالیی در کاهش آالیندگی در شهر با کاهش تردد وسایل نقلیه با سوخت
فسیلی خواهد داشت.
نوسازی  300دستگاه تاکسی از ناوگان تاکسیرانی اصفهان
نوروزی با اشاره به تراموا به عنوان یکی از مدهای حمل و نقل عمومی در شهر اصفهان
تاکید کرد :تراموا وسیلهای پاک برای شهر اصفهان است که مقدمات راه اندازی آن را در
دست اجرا داریم.
وی اظهار کرد :در برنامه «هر یکشنبه ،یک افتتاح» نوسازی ناوگان تاکسیرانی با 300
دستگاه اجرا خواهد شد که این موضوع هم از مصادیق بهبود خدمت رسانی در ناوگان
حمل و نقل عمومی برای کاهش آلودگی هواست .ضمن اینکه ماشین آالت خدماتی و
عمرانی شامل هفت میکسر  26تنی 10 ،دستگاه خودروی حمل پسماند و دو دستگاه

بیل مکانیکی به شهر اضافه میشود که در خدمت رسانی به شهروندان نقش مهمی
دارد.

اقدام زیست محیطی شهرداری برای استفاده از آب خاکستری

اختالالت اضطرابی از
جمله اختالالت شایع
دوران كودكی هستند
و می توانند زمینه ساز
بسیاری از اختالالت دیگر
شادی داد بین
باشند .این اختالالت
اغلب با عملكرد موثر در
دکترای
حوزههای دیگر تداخل
روانشناسیو
دارد.
مدرسدانشگاه
شیوع اختالل در كودكان
از  ١٤تا ١٩درصد میباشد
و اغلب با اختالالت دیگر نظیر افسردگی یا اختالالت
رفتاری مهار گسیخته تظاهر مییابد كودكان با
اختالالت اضطرابی هم چنین در معرض خطر باالی
استفاده از مواد ،خودكشی و اختالالت روان پزشكی
در دوران نوجوانی و بزرگسالی هستند .پژوهشگران
در پژوهشی دریافتند كه كودكان مضطرب مادران
مضطرب دارند و بر نقش عوامل محیطی تاكید
داشتند .همچنین پژوهشگران به اثر رویدادهای
پر تنش بویژه رویدادهایی كه خارج از كنترل كودك
بودند مانند طالق والدین یا سوگ و داغ والدین
یا كسانی كه كودك به آنها دلبستگی دارد در بروز
اضطراب پی بردند دیدگاه شناختی -رفتاری و الگوی
شناختی رفتاری بر فرایند یادگیری و اثرات محیط
تاكید میكند و نیز اهمیت عوامل میانجی شناخت
و پردازش اطالعات در ایجاد و درمان اختالالت
روانشناختی را مورد تاكید خاص قرار میدهد .عالوه
بر این مادران مضطرب به فرزندانشان استقالل
كمتریمیدهند.
نتایج پژوهشهای دیگر نشان میدهد كه
مداخلههای والدین با اضطراب جدایی ارتباط دارد
زیرا والدینی كه تمام وظایفی را كه كودكان باید به
طور مستقل انجام دهند به عهده بگیرند باعث
میشود كودكانشان تجربههای كافی را به دست
نیاورند و به مراقبتشان وابسته شوند .این شیوه
میتواند به والدین و حتی مشاوران كمك كند
تا با كودكان آشنا شوند رابطه دوستانهتری با
درمان جویانی برقرار كنند كه استرس و اضطراب
دارند یا مایل نیستند صحبت كنند .والدین
كودكان مضطرب از راه آموزش مهارتهایی برای
كار با كودكانشان میتوانند به عنوان درمانگران
غیر حرفه ای رفتاری شناختی به طور موثر اضطراب
كودكانشان را كاهش دهند.
پیش از تعیین برنامههای درمانی باید در ارزیابی
مهارتهای اجتماعی این كودكان دقت الزم به عمل
آید و از درمان شناختی برای تغییر ادراكات نادرست
درباره مهارتهای اجتماعی فردی استفاده شود.
مركز مشاوره آزادی
خيابان آمادگاه ،بعد از كوچه سيزده ،مجتمع
پزشكیسينا
تلفن٣٢٢١٥١٧٩

خبر

تفاهم نامه گردشگری خالق با
مثلثرشت،مشهدواصفهان

صرف بیش از  1500میلیارد ریال برای پروژههای تصفیه تکمیلی و آبرسانی در 2سال گذشته

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان گفت :طی دو سال اخیر بیش از یک هزار و  500میلیارد
ریال پروژههای تصفیه خانه تکمیلی ،مخازن ،کلکتور و خطوط انتقال در شهر اصفهان اجرا شد.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان ،حسین امیری با اشاره به اینکه کالنشهر
اصفهان دارای حدود پنج هزار و  ۵۰۰هکتار فضای سبز اکولوژیک است که از این مساحت،
حدود سه هزار و  900هکتار فضای سبز در اختیار شهرداری اصفهان است ،اظهار کرد :با توجه
به نیاز جمعیت دو میلیونی شهر اصفهان ،حضور صنایع آالینده اطراف اصفهان ،مهاجرپذیری و
آالیندههای ناشی از حمل و نقل؛ نه تنها در راستای حفظ فضای سبز ،بلکه برای افزایش آن نیز
باید قدم برداریم .وی ادامه داد :با توجه به اهمیت مدیریت منابع و مصارف آب ،اقداماتی نظیر
تغییر الگوی کاشت ،مدیریت توزیع و مصرف آب فضای سبز ،بازچرخانی آب و تصفیه فاضالب
شهری برای آبیاری فضای سبز به عنوان منابع آب پایدار ،از سیاستهای اصلی معاونت خدمات
شهری شهرداری اصفهان در راستای توسعه پایدار است .معاون خدمات شهری شهرداری
اصفهان تصریح کرد :به همین سبب شهرداری اصفهان بهمنظور استفاده از منابع آب پایدار
مانند پساب تصفیه شده فاضالب ،در آبیاری برخی از عرصههای فضای سبز ،همزمان با اجرای
تمهیدات مدیریت بهینه مصرف آب ،اجرای پروژههای زیرساختی نظیر ایجاد تصفی ه خانههای
تکمیلی پساب ،مخازن ،ایستگلههای پمپاژ ،کلکتور و خطوط انتقال را در اولویت اقدامات

خود قرار داد .وی افزود :در این راستا استفاده از پساب خروجی تصفیهخانههای فاضالب شهر
اصفهان نظیر پساب تصفیهخانه سپاهان شهر در جنوب شهر اصفهان با ظرفیت  120لیتر در
ثانیه و پساب تصفیهخانه فاضالب شاهین شهر در شمال شهر اصفهان با ظرفیت  100لیتر در
ثانیه در دستور کار قرار گرفت.
تصفیهخانههایشمالوجنوب380لیتر در ثانیهبهظرفیتپسابتصفیهشدهاضافهمیکند
امیری گفت :اکنون با اجرای پروژههای مرتبط از جمله احداث دو تصفی ه خانه تکمیلی ،مخازن
ذخیره ،ایستگاههای پمپاژ و خطوط انتقال ،قابلیت استفاده از این ظرفیت در عرصههای فضای
سبز شهر اصفهان فراهم شده است .وی بیان کرد :در احداث تصفیهخانه تکمیلی پساب
شاهینشهر برای اولین بار در کشور از سرمایهگذاری بخش خصوصی و تکنولوژی بومی شده
شرکتهای دانش بنیان در شهرداریهای کشور استفاده شده و شهرداری اصفهان آب تصفیه
شده را به صورت تضمینی از سرمایهگذار خریداری میکند .معاون خدمات شهری شهرداری
اصفهان افزود :همچنین استفاده از پساب دو تصفیهخانه در دست احداث شمال با ظرفیت
 140لیتر در ثانیه و تصفیه خانه جنوب با ظرفیت  240لیتر در ثانیه اجرایی خواهد شد و بزودی به
بهر ه برداری میرسد.
فضای سبز بیش از  10منطقه شهر اصفهان با ظرفیت تصفیه خانهها آبیاری میشود
وی ادامه داد :تصفیه خانه شمال اصفهان در  6ماهه نخست سال ،فضای سبز حاشیه شمالی
مناطق  7،14و 12و در شش ماهه دوم سال عالوه بر عرصههای قبلی فضای سبز حاشیه شرقی
مناطق 15 ، 10،14و فضای سبز شرق را نیز پوشش میدهد .امیری بیان کرد :همچنین تصفیه
خانه جنوب شهر اصفهان ،در شش ماهه نخست سال ،فضای سبز پارک شرق ،روشن دشت،
باغ رضوان ،کارخانه بازیافت ،نمایشگاه و برخی از عرصههای مناطق 4و 6و در شش ماهه دوم
سال عالوه بر فضای سبز عرصههای قبلی  ،فضای سبز بازار گل و گیاه ارغوان ،میدان میوه و تره
بار ،کارخانه صفه آسفالت را نیز پوشش میدهد.
وی با اشاره به احداث تصفیه خانه تکمیلی شاهین شهر گفت :در شش ماهه نخست سال
پساب این تصفیه خانه فضای سبز حاشیه شمالی مناطق  2و  12و در نیمه دوم سال عرصههای
قبلی به اضافه فضای سبز منطقه  11و جنوب منطقه 2و سپاهانشهر را پوشش میدهد .معاون

خدمات شهری شهرداری اصفهان جمع پساب برداشتی از این چهار تصفیه خانه را بیش از چهار
و نیم میلیون مترمکعب عنوان کرد و گفت :در حال حاضر حدود  15درصد از نیاز آبی فضای سبز
شهر اصفهان با پساب تامین میگردد که با تکمیل این چهار تصفیه خانه میزان پساب قابل
استفاده به منظور آبیاری عرصههای فضای سبز شهر اصفهان به  19میلیون مترمکعب در سال
خواهد رسید و بدین ترتیب حدود  44درصد از نیاز آبی فضای سبز شهر اصفهان توسط پساب
فاضالب تامین خواهد شد.
بیش از  87هزار متر به خطوط انتقال آب و پساب شهر اصفهان اضافه میشود
وی با اشاره به وضعیت پیشرفت و بودجه مخازن ذخیره آب از سال  97تا آبان ماه  99اظهار کرد:
برای احداث مخازن ذخیره پساب شهر اصفهان بودجه بیش از  380میلیارد ریالی برآورد شده
است که  36درصد این مخازن در مرحله طراحی و مناقصه و  64درصد اجرا شده و یا در مراحل
اجرایی است که در مجموع ظرفیت ذخیره  27هزار و  400مترمکعبی را فراهم خواهد کرد .امیری
با اشاره به اجرای کلکتور و خطوط انتقال آب و پساب از سوی شهرداری اصفهان در همین بازه
زمانی ،گفت :برای چنین پروژههایی نیز بودجه بیش از  730میلیارد ریالی برآورد شده است که
 26درصد این طر حها در مرحله طراحی و مناقصه و  74درصد در دست اجرا یا اجرا شده است .با
اجرای مجموع این خطوط  87هزار و  830متر به خطوط انتقال آب و پساب شهر اصفهان افزوده
میشود .وی افزود :طی سالهای  97تا آبان  99برای اجرای پروژههای تصفیه خانه تکمیلی،
مخازن ،کلکتور و خطوط انتقال شهر اصفهان ،بیش از یک هزار و  500میلیارد ریال بودجه صرف
شده است.
ناژوان و غرب اصفهان با پساب تصفیه شده آبیاری خواهد شد
وی افزود :شهرداری اصفهان به منظور تامین آب عرصههای فضای سبز غرب اصفهان و
عرصههای جنگلی ناژوان ،برداشت و تصفیه فاضالب از شبکه جمعآوری فاضالب را پیگیری
میکند .اکنون با اتمام پروژههای اجرا شده و در دست اجرا در سالهای اخیر از جمله احداث
چهار تصفیهخانه تکمیلی با ظرفیت  620لیتر در ثانیه ،مخازن ذخیره با حجم حدود  27هزار متر
مکعب ،ایستگاههای پمپاژ و خطوط انتقال به طول حدود  87کیلومتر طول ،قابلیت استفاده از
این پساب در عرصههای فضای سبز شهر اصفهان فراهم شده است.

تفاهم نامه گردشگری خالق بین شهرهای رشت،
مشهد و اصفهان در راستای تعامالت و تبادالت
فرهنگی و اجتماعی در مسیر توسعه صنعت
گردشگری و معرفی ظرفیتهای غنی فرهنگی،
مذهبی ،تاریخی ،طبیعی بین تفاهم کنندگان به
منظور همکاری و مشارکت سه جانبه منعقد شد.
به گزارش امور ارتباطات سازمان فرهنگی،
اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت؛ این تفاهم
نامه به منظور ارائه خدمات و تسهیالت مناسب
به شهروندان و گردشگران با هدف شناخت
و صیانت از آثار تاریخی و فرهنگی ،جاذبهها و
ظرفیتهای گردشگری خالق موجود ،ترویج
هنرهای سنتی و صنایع دستی به امضای شهرهای
رشت ،مشهد و اصفهان رسید.
آشنایی فعاالن حوزه گردشگری و شهروندان
با ظرفیتها و جاذبههای گردشگری با تاکید بر
فعالیتهای نوآورانه ،تعامل و هم افزایی با تکیه
بر بهره برداری از ظرفیتهای گردشگری اعضا
با محوریت رویکرد گردشگری خالق و همکاری
در جهت معرفی و ارتقای برندهای گردشگری از
اهداف انعقاد این تفاهم نامه است.

صاحبامتیاز :
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران
سرپرستاستاناصفهان:هاجر مقضی

ضمیمه رایگان روزنامه در استان اصفهان

خبر
در نشستتجارتاتاقبازرگانیمطرح
شد؛

رویکردهای جدید برای حضور
فعاالن بخش خصوصی در
نمایشگاه اصفهان

بـا بهرهبـرداری از محـل دائمـی برگـزاری
نمایشـگاههای بینالمللـی اسـتان اصفهـان،
رویکردهـای جدیـدی بـرای حضـور فعـاالن
بخـش خصوصـی کشـور و منطقه مرکزی کشـور
در رویدادهای نمایشـگاهی ایجاد شـده اسـت.
بـه گــــزارش روابـط عمـــومی شـــرکت
نمایشـگاههای بینالمللـی اسـتان اصفهـان،
دهمیـن جلسـه کمیسـیون تجـارت ،خدمـات
و ارتباطـات اتـاق بازرگانـی در حالـی بـه میزبانـی
نمایشـگاه اصفهـان برگـزار شـد کـه اعضـای
حاضـر در آن راهکارهـای بهرهبـرداری فعـاالن
اقتصـادی اسـتان از ظرفیـت مجموعـه جدیـد
نمایشـگاهی اصفهـان را مـورد بررسـی قـرار
دادنـد.
مدیرعامـل شـرکت نمایشـگاههای بینالمللـی
اسـتان اصفهـان در ایـن جلسـه نقـش
رویدادهـای نمایشـگاهی در توسـعه اقتصـادی
را بسـیار مهـم و اساسـی دانسـت و گفـت :یکـی
از راهکارهـای توسـعه صـادرات بـرای کشـورها،
حضـور در نمایشـگاههای تجـاری و تخصصـی
اسـت چـرا کـه نمایشـگاه یکـی از بهتریـن
ابزارهـای بازاریابـی بـرای توسـعه محصـول
و همچنیـن بهتریـن راهـکار بـرای توسـعه
سـرمایهگذاری در مناطـق بـه شـمار مـیرود.
علـی یارمحمدیـان بـا بیـان اینکـه اصفهـان در
بسـیاری از بخشهـای اقتصـادی رتبههـای
برتـر کشـوری را بـه خـود اختصـاص داده اسـت،
افـزود :اصفهـان در حوزههـای سـنگ ،فـوالد،
تولیـد تجهیـزات و ماشـینآالت ،دام و طیـور،
کشـاورزی و گل و گیـاه ،فـرش و طلا و جواهـر
حـرف اول کشـور را میزنـد؛ ایـن ظرفیتهـای
گسـترده نشـان میدهـد کـه اصفهـان میتوانـد
محـرک افزایـش و توسـعه صـادرات کشـور
باشـد و بـرای دسـتیابی بـه ایـن موضـوع،
رویدادهـای نمایشـگاهی بهترین ابزار به شـمار
میروند.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه ظرفیـت صنعـت
نمایشـگاهی در اصفهـان افزایـش یافته اسـت،
ادامـه داد :بـا سـاخت و تجهیـز محـل جدیـد
برگـزاری نمایشـگاههای بینالمللـی اسـتان
اصفهـان ،اقدامـات الزم بـرای حضـور مطلـوب
شـرکتها و فعـاالن اقتصـادی در نمایشـگاه
پیشبینـی و انجـام شـده اسـت.
مدیرعامـل شـرکت نمایشـگاههای بینالمللـی
اسـتان اصفهـان تاکیـد کـرد :اکنـون کـه
زیرسـاختهای اسـتاندارد صنعت نمایشگاهی
در اصفهـان فراهـم شـده ،الزم اسـت
نمایشـگاههایی برگـزار شـود کـه در منطقـه و
فضـای بینالملـل موفق ظاهر شـود؛ بـه همین
منظـور از پیشـنهاد فعـاالن اقتصـادی بـرای
دسـتیابی بـه ایـن موفقیـت اسـتقبال میکنیم.
رئیـس اتـاق بازرگانـی ،صنایـع ،معـادن و
کشـاورزی اصفهـان نیـز که به صـورت مجازی در
ایـن جلسـه حضـور داشـت گفـت :بهرهبـرداری
از محـل جدیـد برگـزاری نمایشـگاههای
بینالمللـی اسـتان اصفهـان یـک اقـدام بسـیار
مهـم و اساسـی در حوزههـای تجـارت ،توجـه
بـه شـتابدهندهها و همچنیـن گردشـگری بـه
شـمار مـیرود.
مسـعود گلشـیرازی بـا تاکیـد بـر اینکـه الزم
اسـت همراهـی ویـژهای توسـط شـرکتهای
فعـال بخـش خصوصـی اصفهـان بـا نمایشـگاه
صـورت گیـرد ،افـزود :بـرای اینکـه چـراغ
نمایشـگاه روشـن باشـد ،صنایع مهم اصفهان
بایـد حضـور جـدی در رویدادهـای نمایشـگاهی
داشـته باشـند و از برگـزاری ایـن رویدادهـا
حمایـت کننـد.
وی اظهـار داشـت :دسـتیابی بـه تـوان صادراتـی
و همچنیـن پیشـبرد موفقیتهـای فراصنعتـی
بـا اسـتفاده از ظرفیتهـای نمایشـگاهی قابـل
انجـام اسـت و بـر همیـن اسـاس ،امیدواریـم
شـرایط الزم بـرای حضـور مطلـوب شـرکتهای
بخـش خصوصـی و فعـاالن اقتصـادی در
نمایشـگاه اصفهـان ایجـاد شـود.
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اختتامیه هجدهمین دوره ارزیابی جایزه ملی تعالی سازمانی
و سومین دوره حضور شهرداری اصفهان با حضور معاون
برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان،
جمعی از مدیران شهرداری و ارزیابان مستقل تعالی سازمانی
که به صورت ویدئو کنفرانس در جلسه حضور داشتند برگزار
شد.
شهروندان متعالی اصفهان ،نیازمند مدیریت شهری متعالی
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان ،علیرضا
صادقیان در این جلسه با بیان اینکه گزارش ارزیابان جایزه
ملی تعالی سازمانی گزارشی بدون اغماض و حاوی ارزیابی
مثبت ارزیابان مستقل از عملکرد شهرداری اصفهان و البته
جدای از نکات مثبت آن ،شامل ضعفهایی بود که الزم
است برای بهبود فرآیند عملکرد این ضعفها در شهرداری
اصفهان اقدامات موثری انجام شود ،اظهار کرد :شهر اصفهان
و شهروندان اصفهانی به عنوان شهر و شهروندان متعالی
نیازمند مدیریت شهری متعالی هستند و این فرآیند میتواند
شهرداری را از درجا زدن و سرعت کم دور کرده و فاصله ما را با
تعالی به مراتب نسبت به گذشته بهبود بخشد.
وی تصریح کرد :بر اساس گزارشی که ارائه شد شهرداری
اصفهان نسبت به سال گذشته وضعیت بهتری دارد ،این
نورافکنی که به بهانه ارزیابی به شهرداری اصفهان تابانده شده
باعث میشود متوجه شویم مسیری که در حال پیمودن آن
هستیم صحیح است یا خیر؟
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری
اصفهان ،گزارش ارائه شده توسط ارزیابان تعالی سازمانی را
گزارشی بسیار خوب توصیف کرد و افزود :این موضوع نشان
میدهد همکاران ما و خود سازمان در شهرداری نسبت به
گذشته عملکرد بهتری داشته باشند که این موضوع جای
افتخار دارد.

از درد دلم ،به جز تو كى با خبر است؟
يا با من ديوانه كه در بام و در است؟
طغيان درون را به كه بتوانـــم گفت؟
فرياد نهان را به دل كى اثر است؟

تحریریه شهرستانها021-44233511 :
دفتر سرپرستیاستاناصفهان:
031 -36637500
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رپرتاژ

در هجدهمین دوره ارزیابی ملی تعالی سازمانی مطر ح شد؛

ارزیابی از عملکرد شهرداری اصفهان مثبت بود
وی ادامه داد :امیدواریم این مسیر صحیحی که شروع آن از
سه سال گذشته شکل گرفته شهرداری اصفهان را به جایی
برساند که در برنامه اصفهان  1405بتوانیم به عنوان یکی از
شهرداریهای متفاوت کشور و حتی منطقه حرفهایی برای
گفتن داشته باشیم.

جسارت شهرداری اصفهان در ارزیابی تعالی سازمانی
مدیر پژوهش ،خالقیت و فناوریهای نوین شهرداری اصفهان
در حاشیه این اختتامیه اظهار کرد :از مزایای این ارزیابی ،یکی
ارزیابی شهرداری توسط ارزیابان برون سازمانی و به دور از
مسائل سلیقه ای و حاشیه ای بود و دیگری ارزیابی به صورت

گروهی بود که باعث میشود خطای ارزیابی تا حدود بسیار
زیادی کاهش پیدا کند.
مرتضی نصوحی با بیان اینکه این ارزیابی بر اساس مدلی با نام
مدل تعالی  EFQMانجام شده است ،تصریح کرد :این یک مدل
هزار امتیازی است که  500امتیاز آن به بخش توانمندسازها و
 500امتیاز به بخش نتایج بازمی گردد ،بر همین اساس این
مدل ،کامال نتیجه گراست.
وی ادامه داد :قسمت توانمندسازها به مجموعه شهرداری،
رویکردهای مختلف و نتایج مربوط میشود و بخش نتایج
به ارزیابی کارکنان ،ارباب رجوعان ،شهروندان به صورت عام،
جامعه یا شهر و نتایج کلیدی که شهرداری محقق میکند
ارتباط پیدا میکند.
مدیر پژوهش ،خالقیت و فناوریهای نوین شهرداری اصفهان
با بیان اینکه شهرداری اصفهان سه سال است که در فرآیند
ارزیابی ملی تعالی سازمانی شرکت میکند ،تاکید کرد :شهرداری
اصفهان در سال اول موفق به کسب تقدیر نامه سه ستاره و
در سال دوم تقدیرنامه چهارستاره شد و امسال نیز در سطح
تندیس شرکت کرده است .وی اضافه کرد :شهرداریهای دیگر
کشور در این ارزیابی شرکت نکرده اند و این جسارت شهرداری
اصفهان را میرساند که خود را در محک ارزیابی برون سازمانی
جایزه تعالی قرار داده است.
نصوحی با بیان اینکه نتایج این ارزیابی در اسفند مشخص
میشود ،تصریح کرد :فرایند به کمیته علمی دبیرخانه جایزه
تعالی برده میشود و پس از بررسیهای الزم امتیازات معدل
گیری و نتایج مشخص میشود .وی گفت :از هزار امتیاز مدلها
 250امتیاز به نظرات ذینفعان و در نهایت مردم بازمی گردد که
امتیاز قابل توجهی است .اگر این کار ادامه پیدا کند باعث
میشود شهرداری اصفهان با فاصله بسیار زیادی نسبت به
سایر شهرداریهای کشور حرکت کند.

پژوهشگر حوزه آلودگی نوری در برنامه وبینار آسترومینار :

اصفهان قابلیت تبدیل شدن به جذب توریسم نجومی را دارد
نفیسهراهداری
خبرنگار جام جم اصفهان
پژوهشـگر حـوزه آلودگـی نـوری
در برنامـه وبینـار آسـترومینار
گفـت :مناطـق رصـدی مـا بسـیار
در معـرض خطـر هسـتند امـا بـا
حفـظ و حراسـت آنهـا بخصـوص در
روسـتای عشـین انـارک اصفهـان
میتـوان آن را تبدیـل بـه جـذب
توریسـم نجومـی کـرد.
بـه گـزارش جـام جم،شـاید بـرای مـا
مـردم یکـی از جذابتریـن اتفاقـات
در هنـگام شـب ،روشـن شـدن
زمیـن و نورانـی بودن آسـمان باشـد
نهـا در
و یکـی از زیباتریـن مکا 
ارزیابیهـای ما مکانهایی هسـتند
کـه در تاریکـی شـب روشـنایی و
نورانیـت زیـادی دارنـد ،امـا غافـل
نکـه ایـن نورانـی بـودن زمیـن
از ای 
نوعـی آلودگـی محسـوب میشـود
کـه بـه آن آلودگـی نـوری گفتـه
میشـود کـه باعـث روشـن شـدن
بیـش از حـد یـک محیـط بـر اثـر
نورهـای مصنوعـی میشـود.
ایـن آلودگـی نـوری بـه مـرور بـا
افزایـش باعـث کـم فـروغ شـدن
سـتارگان و اجـرام آسـمانی در
آسـمان میشـود و ماننـد تمـام
یهـا ،بـه آسـمان
انـواع دیگـر آلودگ 
سـالم آسـیب میرسـاند.
بـه همت مرکـز آموزش نجوم ادیب
اصفهـان ،سـهراب علـی دوسـتی،
مـدرس نجـوم رصـدی و پژوهشـگر
حـوزه آلودگـی نـوری طـی یـک برنامـه
آنالیـن اینترنتـی آسـترومینار بـا
موضـوع" بررسـی وضعیـت آلودگـی
نـوری رصدگاههای ایران" به بررسـی
یهـا پرداخـت.
ایجـاد ایـن آلودگ 
وی معتقـد اسـت؛ گسـترش
آلودگـی نـوری ناشـی از گسـترش
شـهرها موجـب شـده آسـمان
تاریـک مـا هـر روز کمتـر و دیگـر

شـاهد آسـمان پرسـتاره ای
نبا شـیم .
نکـه بـرای
علـی دوسـتی بـا بیـان ای 
رسـیدن بـه یک آسـمان تاریـک باید
مسـافت زیـادی را از شـهرها فاصله
بگیریـم ،افـزود :بسـیاری از مناطـق
رصـدی ایـران امـروزه رو بـه نابـودی
رفتـه اسـت و بسـیاری دیگـر در
معـرض خطـر نابـودی هسـتند ،بـه
نحـوی کـه از تاریکـی مطلق بسـیاری
از نقـاط طـی سـالهای گذشـته
کاسـته شـده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه هـر چـه
تاریکـی آسـمان بیشـتر باشـد
بـرای رصـد بهتـر اسـت؛ ادامـه داد:
آسـمان حـد قـدری دارد کـه بـرای
رصـد سـتارگان بایـد ایـن حـد قـدر
انـدازه گیـری شـود تـا مشـخص
شـود تاریکـی مطلـق هـر نقطـه
چقـدر اسـت.
ایـن پژوهشـگر اضافـه کـرد :نـور
شـهری همچـون تهـران بـه دلیـل
گسـترشهای بـی رویـه تـا شـعاع
 400کیلومتـری در آسـمان شـب
قابـل رویـت و نـور شـهر اصفهان در
فاصلـه  170کیلومتـری قابـل دیـدن
اسـت کـه بـرای رسـیدن بـه تاریکـی
بایـد  250کیلومتـر از اصفهـان دور
شـد .وی بـا تاکیـد بـه ایـن نکتـه کـه
در بسـیاری از کشـورهای پیشـرفته
دسـتور العملـی بـرای اسـتفاده از
نورانیـت دارنـد ،گفـت :حـدود 50
سـال اسـت کـه در دنیـا بـا مشـکل
آلودگـی نـوری مواجـه شـده و بـرای
رفـع آن مناطـق حفاظـت شـده بـرای
آسـمان مشـخص کردهانـد.
علـی دوسـتی بـا اشـاره بـه اینکـه
تاسـیس پایگاههـای حفاظتـی از
آسـمان تاریـک الزامی اسـت ،افزود:
پهـای
البتـه بـا اسـتفاده از الم 
اسـتاندارد و ال ای دیهـای طراحـی
شـده میتـوان تـا حـدودی نـوری را
کـه تابیـده میشـود کنتـرل کـرد.
وی اعتقـاد دارد :ایـن مسـافتهای

شـهر بـه شـهر و از ایـن نقطـه بـه
نقطـهای دیگـر باعـث شـده اسـت
کـه حریـم تاریـک و طبیعـی آسـمان
حتـی بـا فاصلههـای چندیـن
کیلومتری بسـیار کم و بیشـتر نقاط
دچـار آلودگـی نـوری و گنبدهـای
نورانـی باشـد.
پژوهشـگر حـوزه آلودگـی نـوری
اظهـار داشـت :بـرای تشـخیص
میـزان تاریکـی و نورانـی بـودن
آسـمان مالکـی بـه نـام "حـد قـدر
آسـمان" وجـود دارد کـه باعـث
میشـود کـم نورتریـن حـد ممکـن
آسـمان بـرای انسـان قابـل رصـد
باشـد .وی افـزود :هـر چقـدر ایـن
حـد قـدر بزرگتـر باشـد یعنـی
آسـمان تاریکتـر و بهتـر اسـت کـه
معمـوال حـد قـدر نزدیـک بـه مطلـق
از  7بـه بـاال در ایـران بسـیار کمیـاب
و از  5تـا  7حـد قـدر بسـیار عالـی و
متوسـط اسـت ( کـه چندیـن نقطـه
موجـود اسـت) و حـد قـدر زیـر  5کـه
نقـاط باهالههـای نورانـی هسـتند.
وی افـزود :اگـر نقطـه ای حـد قـدر
بـاالی  7داشـته باشـد سـتاره
زهـره و مشـتری روی زمیـن سـایه
میاندازنـد و بسـیار مناسـب
رص دهـای نجومـی اسـت کـه البتـه
در ایـران چنیـن نقطـه ای تقریبـا
وجـود نـدارد.
علـی دوسـتی اضافـه کـرد:
دسـتگاهی بـه نـام ( )SQMوجـود
دارد کـه میـزان نورانیـت آسـمان و
تاریکـی را بـا  9پرامتـر مشـخص و
هـر گونـه تغییـری در نور آسـمان رخ
بدهـد آن تغییـر را اعمـال میکنـد.
وی ادامـه داد :طبـق بررسـیهای
انجـام شـده در ایـران حـد قـدر رتبـه
یـک در ایـران نداریـم و رتبـه  2و 3
کـم و رتبـه  4را زیـاد داریـم کـه اغلـب
منجمان آسـمان ،رتبه  4و  5را برای
رصـد انتخـاب میکننـد.
پژوهشـگر حـوزه آلودگی نوری بیان
کـرد :مناطـق رصـدی ایـران بیشـتر

در شـرق ،مرکـز ایـران ( اسـتان
اصفهـان و یـزد) کرمان،خراسـان
جنوبـی و بیابـان لـوت اسـت کـه
تاریـک تریـن مرکـز رصـد ایـران
بیابـان لـوت میباشـد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه لـوت بـه3
بخـش تقسـیم میشـود ،اضافـه
کـرد :البتـه لـوت ریـگالن یکـی از
مناطـق بسـیار تاریـک ایـران اسـت
کـه  3عیـب عمـده ،یکـی غبـار و
تابسـتان بسـیار گـرم بـاالی  60درجـه
و عـدم راه دسترسـی دارد امـا بـه
عنـوان یـک مرکـز خـوب در ایـران
محسـوب میشـود.
علـی دوسـتی کویـر بهاباد ،روسـتای
عشـین و روسـتای محمـد آباد کوره
گـز راسـه نمونـه از بهتریـن نقـاط
رصـدی بـا تاریکتریـن آسـمان
عنـوان کـرد.
وی ادامـه داد :روسـتای عشـین در
 250کیلومتـری اصفهـان در منطقـه
انـارک حـد قـدر  3و بخشهایـی از
ریـگ جـن حـد قـدر  2دارد کـه نقطـه
یـک و قابلیـت بـرای گردشـگری
و رصـد آسـمان تاریـک و جـذب
توریسـم نجومـی را دارد.
پژوهشـگر حـوزه آلودگـی نـوری بـا
نکـه منطقـه بهابـاد و
تاکیـد بـر ای 
کـوره گـز و عشـین میـراث مانـدگار
هسـتند ،گفـت :مناطـق رصـدی مـا
بسـیار در معـرض خطـر هسـتند
کـه اگـر اقـدام جـدی بـرای حفـظ و
حفاظـت آسـمان ایـران نکنیـم،
نورانـی بـودن حاصـل از گسـترش
شـهرها موجـب میشـود درجـه آن
روز بـه روز کاهـش پیـدا کنـد.

امام خمینی

(ره)

