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ع پخش عزادار ی امام حسین )ع( با موضو

نقش فوالد مبارکه در معیشت مردم 
انکار ناپذیر است

از  جمعی  همراه  به  مبارکه  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادستان   
مقامات و کارکنان دادگستری این شهرستان، ضمن حضور در جلسه 
از  برخی  و  مبارکه  فوالد  عامل  مدیر  عظیمیان  حمیدرضا  حضور  با  مشترکی 

مدیران ارشد این شرکت از خطوط تولید فوالد مبارکه بازدید کرد. 
آشنایی قضات  را  این دیدار  از  گزارش جام جم حجت االسالم محرابی هدف  به 
و کارشناسان قضایی شهرستان مبارکه با فرایند تولید این شرکت اعالم کرد و 
ارتباط با  آشنایی قضات و بازپرسان با پرونده های قضایی که احتماال در  گفت: 
ح می شود، ما را بر آن داشت تا  فوالد مبارکه در محاکم قضایی شهرستان مطر
با زمینه های احتمالی شکایت ها و دفاعیات این شرکت آشنایی بیشتری داشته 

باشیم. 

به مناسبت هفته دولت تشریح شد؛دادستان عمومی و انقالب شهرستان مبارکه:

پایی صد ایستگاه  صدور مجوز بر
نما و نوا در سطح شهر
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مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری:  ح کرد؛ معاون فروش و بازاریابی فوالد مبارکه مطر
ذوب آهن اصفهان گواهینامه 

استاندارد ملی ایران برای تولید ریل 
را دریافت نمود

سیاه پوشی اصفهان با 2500 پرچم 
برای ایام محرم
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جهش تولید، صادرات و ارزآوری 
برای قدرت نمایی در دنیا
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جلســه شــورای قضایــی بــا حضــور اعضــای مجمــع نماینــدگان مــردم اســتان 
در مجلــس شــورای اســالمی تشــکیل شــد.

اســتان  کل  دادگســتری  عمومــی  روابــط  از  نقــل  بــه  جــم  جــام  گــزارش  بــه 
اصفهــان: در ایــن نشســت کــه اولیــن نشســت مشــترک اعضــای شــورای 
اســالمی  شــورای  مجلــس  دوره  یازدهمیــن  نماینــدگان  مجمــع  و  قضایــی 
در اســتان بــود، محمدرضــا حبیبــی رئیــس کل دادگســتری اســتان بــر حفــظ 
وحــدت و تعامــل ســازنده همــه مســؤوالن در پیشــبرد و تحقــق اهــداف 
عالــی نظــام تأکیــد و خاطرنشــان ســاخت: بــی شــک حــل مشــکالت و مســائل 
جــاری کشــور و رســیدن بــه اهــداف عالــی جــز بــا همدلــی و تعامــل مســئوالن 
همــه دســتگاه ها اعــم از تقنینــی، اجرایــی و قضایــی محقــق نخواهــد شــد 
و برگــزاری ایــن نشســت بــا ایــن هــدف صــورت پذیرفــت تــا بــا همفکــری 
بیشــتر  چــه  هــر  رضایتمنــدی  جلــب  و  مختلــف  زمینه هــای  در  بتوانیــم 

عمومــی گام هــای مؤثــر و ســازنده ای برداریــم.
وی مهمتریــن دغدغــه و مشــکل دســتگاه قضایــی را حجــم فزاینــده ورودی 
 
ً
بعضــا و  قوانیــن  تــورم  داشــت:  بیــان  و  اعــالم  دادگســتری ها  بــه  پرونــده 
قوانیــن تنقیــح نشــده و نیــز تعــدد گســترده عناویــن مجرمانــه از دالیــل 
تدبیــر  بــا  نماینــدگان  مجمــع  کــه  می شــود  محســوب  مســأله  ایــن  اصلــی 
الزم در تصمیم  گیری هــا و تنظیــم لوایــح خــود در مجلــس شــورای اســالمی 

باشــند. راهگشــا  می تواننــد 

وی افــزود: حجــم بــاالی پرونــده در محاکــم بــه گونــه ای اســت کــه میــزان 
وارده بــه شــعب اعــم از حقوقــی، کیفــری و تجدیدنظــر بســیار بیشــتر از حــد 
نرمــال و اســتاندارد آن اســت کــه از یــک ســو باعــث تحمیــل کار مضاعــف 
بــرای کارکنــان قضایــی و اداری شــده و از ســوی دیگــر می توانــد در اتقــان و 
کیفیــت آراء تأثیــر بگــذارد و در نهایــت نارضایتــی عمومــی را بــه دنبــال داشــته 

باشــد.
ایشــان در ادامــه بــر ترمیــم حقــوق و مزایــا و معیشــت کارکنــان دســتگاه 
قضایــی تأکیــد کــرد و یــادآور شــد: عــدم توجــه بــه ایــن مســأله باعــث کاهــش 
انگیــزه بــرای مانــدگاری بیشــتر قضــات و کارکنــان باتجربــه در دســتگاه قضــا 
خواهــد شــد و انتظــار مــی رود نماینــدگان بــا در نظــر گرفتــن زیرســاخت ها 

ــد. ــل آورن ــوص بعم ــن خص ــدام الزم را در ای اق
حبیبــی ضمــن اشــاره بــه ســفر پربرکــت ســال گذشــته ریاســت محتــرم قــوه 
قضاییــه بــه اســتان اظهــار داشــت: بــه برکــت ایــن ســفر اقدامــات خوبــی 
ســاختمان  تعــدادی  تأمیــن  جملــه  از  مشــکالت  از  بخشــی  رفــع  جهــت 
مناســب بــرای اســتقرار مجتمع هــای قضایــی در کالن شــهر اصفهــان، جــذب 
ســریع نیروهــای اداری پذیرفتــه شــده در آزمــون ســال 96 و ترمیــم وضعیــت 
خودرویــی صــورت گرفــت و یکــی از نتایــج مهــم آن کاهــش موجودی شــانزده 
هــزار فقــره پرونــده موجــودی محاکــم تجدیدنظــر بــه زیــر 7 هــزار فقــره اســت 

کــه البتــه تــا رســیدن بــه وضــع مطلــوب هنــوز فاصلــه داریــم.
همچــون  جرایمــی  این کــه  بــه  اشــاره  بــا  اســتان  قضایــی  دســتگاه  رئیــس 
در  را  کیفــری  پرونده هــای  آمــار  باالتریــن  توهیــن  و  عمــدی  ح  جــر و  ضــرب 
اســتان بــه خــود اختصــاص داده اســت بیــان داشــت: ایــن امــر زنــگ خطــری 
و  می شــود  تربیــت محســوب  و  آمــوزش  امــر  و متولیــان  مســئوالن  بــرای 
بیانگــر آن اســت کــه بــرای نســل جــوان بیــش از مســایل علمــی بایــد بــه امــر 
از ناهنجاری هــای اجتماعــی  از بســیاری  تــا  تربیــت و پــرورش توجــه نمــود 
نیــز  آب  مســأله  خصــوص  در  پایــان  در  کرد.حبیبــی  پیشــگیری  آینــده  در 
نماینــدگان  مجمــع  بــا  همزبانــی  و  همدلــی  بــا  تــا  خواســت  نماینــدگان  از 
اســتان های همجــوار و باالدســت رودخانــه زاینــده رود در حــل مســأله آب 
ــل  ــه عم ــری ب ــی از آن جلوگی ــای ناش ــا از بحران ه ــوده ت ــالش نم ــده رود ت زاین

آیــد.

رئیس کل دادگستری استان: 
تورم قوانین و تعدد عناوین مجـــرمانه، نیازمند

 تدبیر نمایندگان مجلس

فرماندار اصفهان اعالم کرد؛
تایید بیش از 95 درصد مصوبات شورای شهر در فرمانداری 
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چهار باغ ،  میزبان عزاداران حسینی
؛ نمایش شور و شعور حسینی در گوشه و کنار  شهر
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مدیر ناحیه نورد سرد از کسب رکورد تولید در خط تاندم میل نورد سرد 
در مرداد 1399 خبر داد.

به گزارش جام جم بهــزاد بهادرانی ضمـن تأیید این خبـر گفت: با حمایت 
خطوط باالدست و پایین دست و واحدهای پشتیبانی، همکاران خط 
تاندم میل نورد سرد با تولید 127 هزار و 573 تن در مرداد سال جاری 

افتخاری دیگر آفریدند.

وی با بیان این که رکورد تولید قبلی این خط 126 هزار و 200 تن بوده و در 
خرداد سال 1398 به ثبت رسیده است، کسب این موفقیت را در سال 
جهش تولید به مدیریت ارشد و تمامی کارکنان شرکت تبریک گفت.
مدیر ناحیه نورد سرد با تأکید بر این که برای دست یابی به این رکورد 
هیچ گونه سرمایه گذاری جدید صورت نگرفته است، خاطرنشان کرد: در 
شرایط خاص تحریم ها و شیوع بیماری کرونا، مجاهدت کارکنان و تالش 

و هماهنگی آن ها در خطوط فوق، در کنار افزایش تولید، تولید سایر 
به میزان 1600  این ماه  گریدهای سخت مانند تسمه بسته بندی در 
تن را نیز  به بار آورد. وی در ادامه تصریح کرد: تولید 1500 تن محصول 
ضخامت های نازک 0.5-0.4 میلی متر برای کالف های صادراتی در این 
ماه نیز قابل توجه است که ارزش افزوده باالیی برای شرکت به همراه 

داشته است.

بهادرانی اظهار امیدواری کرد در روزها و ماه های پیش رو از سال جهش 
تولید، با همدلی بیشتر کارکنان شرکت، به ویژه همکاران ناحیه نورد 
سرد، روند روبه رشد تولید و قطع هرچه بیشتر وابستگی ها به واردات 
محصوالت خاص در شرایط تحریم ادامه یابد و شرکت فوالد مبارکه 
عالوه بر تأمین حداکثری نیاز بازارهای داخل، با صادرات محصوالت نورد 

سرد برای کشور ارزآوری داشته باشد.
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان اصفهان

اقتصادی

دستیابی به رکورد تولید در واحد تاندم میل نورد سرد
 

فوالد  شرکت  بازاریابی  و  فروش  معاون  جوانبخت،  طهمورث 
تولید  جهش  سال  در  فوالد  تولید  رویکرد  تغییر  از  مبارکه، 
می گوید: صنعت فوالد همواره نقش بسزایی در اقتصاد کشور 
چندان  دو  نقش  این  اهمیت  تولید  جهش  سال  در  و  داشته 
و  توسعه  مسیر  در  باید  نه تنها  که  معنا  این  به  است؛  شده 
شغلی  فرصت های  ایجاد  باید  بلکه  کند،  حرکت  تولید  افزایش 

جدیدتر را نیز در نظر بگیرد. 
تولیــــدکنــندگان  مسئـــولیت  مهم ترین  میان  این  در 
به واسطه  ارزآوری  تولید«  »جهش  سال  در  فوالدی  محـصوالت 
برای  که  ظالمانه ای  تحریم های  وجود  با  که  چرا  است؛  صادرات 
فروش نفت کشور اعمال می شود و هدف غایی آن علیه ملت 
محصوالت  صادرکنندگان  و  تولیدکنندگان  این  است،  ایران 
جای  داخلی،  بازارهای  تأمین  عالوه بر  باید  که  هستند  فوالدی 

خالی ارز حاصل از فروش نفت را پر کنند.
بار  امر  همین  و  شده  نام گذاری  تولید«  »جهش  سال  امسال،   
به ویژه  تولیدکنندگان محصوالت فوالدی  را به دوش  سنگینی 
در  است.  داده  قرار  مبارکه  فوالد  چون  معظمی  شرکت های 
از  حاصل  ارزی  درآمدهای  به  کشور  اتکای  که  شرایطی  چنین 
نیازمند  فوالد  صنعت  آیا  است،  فوالدی  محصوالت  صادرات 

تغییر رویکرد است؟
مصرف ورق های فوالدی در کشور را می توان به دو دسته تجاری 

سرمایه گذاری های  با  حاضر  حال  در  کرد.  تقسیم بندی  ویژه  و 
در  مصرف  ظرفیت  صورت  گرفته،  توسعه های  و  انجام شده 
بخش  مشکل  ولی  است؛  مواجه  عرضه  مازاد  با  تجاری  بخش 
تولید  ظرفیت  در  نقصان  و  عرضه   کمبود  ویژه،  محصوالت 
است؛ بنابراین راهکار برون  رفت از وضعیت کنونی، بازنگری در 

توسعه های آتی و حرکت به سمت تولید محصوالت ویژه است 
فوالد  صنعت  رأس  در  کالن  سیاست گذاری  نیازمند  امر  این  و 
ویژه،  محصوالت  بخش  در  مصرف  ظرفیت  چراکه  بود،  خواهد 
سیاست گذاری  نیازمند  و  نیست  تجاری  بخش  گستردگی  به 
واحدهای  ایجاد  از  جلوگیری  جهت  یکپارچه  توسعه  برای 

صرفه جویی  به  رسیدن  برای  تولید  تجمیع  همچنین  و  مشابه 
در مقیاس تولید به منظور افزایش قدرت رقابت است. 

پوشش دار  ورق های  بخش  در  حاضر  حال  در  مثال،  به عنوان  
گالفان،  گالوانیل،  گالوالوم،  گالوانیزه،  همچون  روی،  پایه 
، آلوزنیک، آلوسیلیس و امثال آن، سرمایه گذاری افراطی  مگنلیز
به طوری که  گرفته؛  صورت  تجاری  گالوانیزه  تولید  بخش  در 
خود  تولید  ظرفیت  کردن  پر  به  قادر  تولیدکنندگان  بیشتر 
نیستند؛ این در حالی است که در بخش گریدهای ویژه در این 
زمینه، کشور با کمبود یا نبود ظرفیت تولید ورق های گالوانیزه 

ساختمانی و خودرویی مواجه است. 
نیازمند  گریدها  این  تولید  سمت  به  حرکت  سویی،  از 
مرتبط  ریسک های  پذیرش  و  سرمایه  بازگشت  از  اطمینان 
الزم  و  برنمی آید  کوچک  مقیاس  واحدهای  عهده  از  که  است 
ریسک ها  این  پذیرش  با  بزرگ  مقیاس  شرکت های  است 
مراحل  بازاریابی،  فرایند  در  جدید  محصوالت  این  چرخه  در 
به  اتکا  با  را  رشد  و  معرفی  توسعه،  از  اعم  هزینه بر  و   ابتدایی 
توانمندی های فنی و مالی پشت سر بگذارند و این محصوالت 
بخش  در  تکمیلی  سرمایه گذاری های  تا  کنند  معرفی  بازار  به  را 
پایین دست در جهت استفاده از آن ها صورت گیرد و موجبات 
جهانی  بازارهای  با  همگام  پایین دستی  تکمیلی  صنایع  توسعه 

آید. فراهم 

خبر

گواهینامه  اصفهان  آهن  ذوب 
استاندارد ملی ایران برای تولید 

ریل را دریافت نمود

روز گذشته با حضور وزیر نیرو و استاندار اصفهان 
برق  توزیع  بخش  پروژه های  همزمان  طور  به 
ریل  تولید  برای  ایران  ملی  استاندارد  گواهینامه 
این  استاندارد  عالمت  کاربرد  پروانه  و  راه آهن 
شهریور   5 چهارشنبه  ویژه ای  آیین  طی  محصول 
از سوی نیره پیروز بخت، معاون رئیس جمهور و 
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران به منصور یزدی 

زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان اعطا شد.
رئیس  حضور  با  آیین  این  جم  جام  گزارش  به 
سازمان ملی استاندارد ایران، مهدی صادقی نیارکی 
معاون امور صنایع وزارت صمت، مرتضی جعفری 
جمهوری  راه آهن  برداری  بهره  و  بازرگانی  معاون  
اصفهان،  آهن  ذوب  مدیرعامل  ایران،  اسالمی 
مهدی نصر معاون برنامه ریزی و توسعه، حسین 
دیباجی مدیر کیفیت، مرتضی شیرین پرور مدیر 
محمود  و  اصفهان  آهن  ذوب  توسعه  و  تحقیق 
در  اصفهان،  استان  استاندارد  کل  مدیر  فرمانی 
ایران  استاندارد  ملی  سازمان  اجتماعات  سالن 

برگزار شد.
آیین  رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در این 
تولید  یک  عنوان  به  اصفهان  آهن  ذوب  گفت: 
باالیی  توانایی  از  کشور  فوالدی  مهم  کننده 
سطح  در  شرکت  این  تولیدات  و  است  برخوردار 

خاورمیانه و جهان مطرح است.
وی افزود: ریل تولید شده در ذوب آهن اصفهان 
در مدت کمی توانست استاندارد ریل ملی را پاس 
این  باالی  کیفیت  دهنده  نشان  امر  این  و  کند 

محصول است .
به  نسبت  نگرش  داشت:  اظهار  پیروزبخت 
نگاه  نباید  هرگز  و  کند  تغییر  باید  استاندارد 
همچنان   . باشیم  داشته  مقوله  این  به  اجباری 
که استاندارد ملی برای ریل نیز به صورت اجباری 
نبود بلکه این امر به صورت اختیاری و تشویقی 
استاندارد  ملی  سازمان  رئیس   . گرفت  صورت 
ایران، تولید ریل را یک افتخار برای کشور دانست 
و گفت: با توجه به سابقه ای که در همکاری برای 
دارم  فوالدی  محصوالت  استانداردهای  تدوین 
هستم  آگاه  امر  این  در  پیشکسوتان  نقش  از   ،
در  که  کردم  دعوت  عرصه  این  پیشکسوتان  از  و 
خوشبختانه  و  باشند  داشته  حضور  مراسم  این 
منوچهر  مهندس   ، آهنی  ذوب  پیشکسوت  دو 

توفیقی و مهندس یلتقیان در اینجا حضور دارند.
وزارت  صنایع  امور  معاون  نیارکی  صادقی  مهدی 
زمینه  را  استاندارد   ، مراسم  این  در  نیز  صمت 
ساز توسعه صادرات توصیف کرد و گفت : باید از 
مسئوالن و تالشگران ذوب آهن اصفهان تقدیر 
ویژه نمود که در شرایط سخت کنونی و با وجود 
مشکالت مختلف ، محصول مهمی همچون ریل 

را تولید کردند .
آهن اصفهان به سمت تولید  وی ، حرکت ذوب 
محصوالت با ارزش افزوده باالتر را حاصل خبرگی 
تولید   : گفت  این شرکت دانست و  در مدیریت 
کشور  در  خوداتکایی  حس  افزایش  موجب  ریل 

شد ، و مانع خروج ارز از کشور گردید .
معاون وزیر صمت با اشاره به سه بازدید خود از 
ذوب آهن اصفهان گفت : این شرکت تجهیزات 
بسیار پیشرفته ای برای تولید و تست ریل نصب 
نموده و این امر تضمین کننده امنیت برای حمل 

و نقل ریلی است. 
منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان 
سال  از  ریل  تولید  اندیشه   : گفت  آیین  این  در 
27 در ذوب آهن اصفهان وجود داشت و مرحوم 

دادمان نیز پیگیر تولید این محصول بود .
وی افزود : ترکیبی از تجربه و تعهد موجب شد تا 
این شرکت بتواند ، ریل استاندارد را تولید کند و 
هم اکنون این محصول در سبد محصوالت ذوب 
خط  مختلف  محورهای  در  و  است  موجود  آهن 
ذوب  مدیرعامل   . می شود  استفاده  کشور  آهن 
تولید   ، بخش  سه  در  را  ریل  تولید  فرایند   ، آهن 
شمش ، نورد محصول و تست ریل تشریح کرد و 
افزود : این شرکت برای تولید انواع ریل ، راه بسیار 
دشواری را طی نمود و امروز بر اساس استاندارد ، 
تلرانس این محصول میکرونی است .  یزدی زاده از 
مسئوالن سازمان ملی استاندارد به جهت سرعت 
و کیفیت تدوین این استاندارد قدردانی کرد وابراز 
امیدواری نمود که ذوب آهن اصفهان بتواند دیگر 
تولید  نیز  را  کشور  نیاز  مورد  فوالدی  محصوالت 

کند.

ح کرد؛ معاون فروش و بازاریابی فوالد مبارکه مطر

جهش تولید، صادرات و ارزآوری برای قدرت نمایی در دنیا

گری،  ریخته  فوالد،  متالورژی،  المللی  بین  نمایشگاه  دوازدهمین 
ماشین آالت و صنایع وابسته )متالکس 2020 ( با همراهی 120 شرکت 
داخلی با حضور عباس مقتدایی نماینده مردم اصفهان در مجلس 
سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  رییس  نائب  و  اسالمی  شورای 

خارجی مجلس،شنبه یکم شهریورماه افتتاح شد. 
آهن و  با حضور در غرفه ذوب  گزارش جام جم عباس مقتدایی  به 

مادر  اصفهان  آهن  ذوب   : گفت  شرکت  این  دستاوردهای  از  اطالع 
صنعت فوالد کشور است و خدمات بسیاری به صنایع مختلف ارایه 
نموده است و نقش سازنده آن در این خصوص زبانزد می باشد.وی 
افزود : دولت و مجلس آماده همکاری با صنعت استراتژیک فوالد 
هستند زیرا این صنعت نقش بسیار شاخصی در اقتصاد کشور دارد.
شایان ذکر است این رویداد تخصصی که با رعایت همه پروتکل های 

بهداشتی امروز افتتاح شد از تاریخ یکم تا چهارم شهریورماه در محل 
شهرستان  پل  در  اصفهان،واقع  المللی  بین  نمایشگاه های  دائمی 
اصفهان  آهن  ذوب  است  گفتنی  بود.  خواهد  عالقمندان  پذیرای 
را در   ... و  ریل،تیرآهن  انواع  تولید خود شامل  از محصوالت  بخشی 
غرفه خود به نمایش گذاشت و کارشناسان این شرکت از بخش های 

مختلف پاسخگوی سواالت بازدیدکنندگان بودند.

دادستان عمومی و انقالب شهرستان مبارکه به همراه جمعی از مقامات 
و کارکنان دادگستری این شهرستان، ضمن حضور در جلسه مشترکی 
با حضور حمیدرضا عظیمیان مدیر عامل فوالد مبارکه و برخی از مدیران 

ارشد این شرکت از خطوط تولید فوالد مبارکه بازدید کرد. 
به گزارش جام جم حجت االسالم محرابی هدف از این دیدار را آشنایی 
این  تولید  فرایند  با  مبارکه  شهرستان  قضایی  کارشناسان  و  قضات 
پرونده های  با  بازپرسان  و  قضات  آشنایی  گفت:  و  کرد  اعالم  شرکت 
قضایی که احتماال در ارتباط با فوالد مبارکه در محاکم قضایی شهرستان 
مطرح می شود، ما را بر آن داشت تا با زمینه های احتمالی شکایت ها و 

دفاعیات این شرکت آشنایی بیشتری داشته باشیم. 
برخی  تخلفات  از  شرکت  این  مدیریت  گاهی  که  این  بیان  با  وی 
سودجویان در فرایند انتقال مواد اولیه به فوالد مبارکه ابراز نارضایتی 
بزرگ  بنگاه های  اشتغالزایی  و  درآمدزایی  داشت:  اظهار  می نمایند، 
اقتصادی همچون فوالد مبارکه برای منطقه و کشور از اهمیت بسیاری 
برخوردار است و عزم ما بر این است که به کمک مدیریت فوالد مبارکه 
آمده و با همیاری واحد حفاظت حراست و حفاظت فیزیکی شرکت از 
تخلفات و سودجویی برخی افراد که در فرایند انتقال مواد اولیه به این 

شرکت اخالل ایجاد می نمایند، پیشگیری نمائیم. 
دادستان عمومی و انقالب شهرستان مبارکه در ادامه ضمن تشکر و 
قدردانی از مشارکت و همکاری فوالد مبارکه در حوزه مسئولیت های 
مسئولیت های  به  تعهد  حوزه  در  مبارکه  فوالد  کرد:  اذعان  اجتماعی 
اجتماعی خود و هر جا که جامعه احساس نیاز کرده است در سطح 
آسیب های  کاهش  برای  خود  اصالحی  و  پیشگیرانه  اقدامات  با  ملی 
اجتماعی به میدان آمده است. وی حمایت مالی شرکت فوالد مبارکه 
برگزاری  و  اسدآباد  ندامتگاه  اشتغال  سوله های  تجهیز  و  ساخت  در 
از  بارزی  نمونه  را  غیر  جرائم  زندانیان  آزادی  برای  متعدد  گلریزان های 
خصوص  همین  در  و  دانست  مبارکه  فوالد  نوعدوستانه  اقدامات 
از  حمایت  برای  مبارکه  فوالد  توجه  قابل  مالی  حمایت های  افزود: 
خانواده هایی که در اثر بیماری کرونا با خسارت و مشکالت مالی مواجه 
مردم  به  رسان  امداد  ارگان های  از  شرکت  این  مساعدت  اند،  شده 

خرید  برای  بیمارستان ها  از  مبارکه  فوالد  که  حمایت هایی  و  جامعه 
است  داشته  کرونایی  بیماران  درمان  نیاز  مورد  عفونی  ضد  تجهیزات 
و همچنین اکسیژن رایگانی که این شرکت در اختیار بیمارستان های 
تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی قرار داده همه و همه از برکات 
در  محرابی  االسالم  حجت  است.    تقدیر  قابل  که  است  شرکت  این 
ادامه به نقش بنگاه های تولیدی و اقتصادی به ویژه فوالد مبارکه به 
کاهش پرونده های قضائی اشاره کرد و افزود: اینگونه مراکز از آن جهت 
که موجب ایجاد اشتغال، درآمد زایی و کاهش فقر در کشور می شوند، 
موجب کاهش جرم و بزهکاری های اجتماعی نیز می شوند و از آن جا که از 
تشکیل بسیاری از پرونده هایی که ممکن است در اثر فقر مطرح شوند 
پیشگیری می شود، بار سنگینی را از دوش سیستم قضائی بر می دارند.   
وی در خاتمه اظهار داشت: بنده با تماشای فضای کار و تالش در خطوط 
تولید این شرکت و از این که چنین صنعت بزرگی در منطقه شهرستان 
مبارکه و استان اصفهان قرار گرفته است ، احساس غرور و افتخار کردم 
و به همه کارکنان شرکت فوالد مبارکه عرض خداقوت و دست مریزاد 

دارم.  این گزارش حاکی است، حمیدرضا عظیمیان مدیر عامل فوالد 
مبارکه نیز در این جلسه ضمن عرض خیر مقدم و تشکر از مجموعه 
قضایی شهرستان مبارکه و استان اصفهان به جهت جدیت در مقابله 
با جرائم و نیز تالش برای کمک به مراکز تولیدی استان وهمچنین تالش 

این محاکم برای کوتاه کردن دست برخی سودجویان قدردانی کرد.
 وی با اشاره به اهمیت و جایگاه فوالد مبارکه در تامین نیاز بسیاری از 
صنایع کشور از جمله صنعت خودروسازی، لوازم خانگی، صنایع لوله و 
پروفیل و قطعه سازان افزود: خوشبختانه فوالد مبارکه به خوبی پاسخ 
و  است  داده  گذشته  سال های  در  را  نظام  اعتماد  و  گذاری ها  سرمایه 
اکنون به شرکتی بدل شده است که نقش حیاتی در به گردش در آوردن 

چرخ صنعت و اقتصاد کشور دارد.
مدیر عامل فوالد مبارکه ضمن اشاره به این که فوالد مبارکه بزرگ ترین 
در  شرکت  این  نقش  به  است،  جهان  در  اسفنجی  آهن  کننده  تولید 
خودکفایی کشور در بسیاری از محصوالت اشاره کرد و افزود: با همت 
کارکنان این شرکت در طول سالیان گذشته گام های بلند و ارزشمندی 

در خودکفایی و بومی سازی قطعات و تولید تجهیزات اساسی صنعت 
فوالد برداشته شده است. 

عظیمیان در ادامه به نقش اساسی تولید فوالد و سیمان به عنوان دو 
عامل تاثیر گذار در رشد و توسعه هر کشور در جهان اشاره و خاطرنشان 
کرد: مشارکت فوالد مبارکه در تولید فوالد مقاوم به گاز ترش و ایجاد خط 
لوله انتقال نفت از گوره به جاسک که از سوی مقام معظم رهبری به 
عنوان استراتژیک ترین طرح دولت نام برده شده بود در شرایطی محقق 
شد که کشورهای خارجی از تامین لوله های مورد نیاز این پروژه امتناع 

ورزیده بودند و این کار بر روی زمین مانده بود.
مسئولیت های  به  عمل  حوزه  در  شرکت  این  تعهد  به  ادامه  در  وی 
استان  بیمارستان های  بر  عالوه  اکنون  افزود:  و  کرد  اشاره  اجتماعی 
استان های  بیمارستان های  برخی  به  زمینه  این  در  خدماتی  اصفهان 
خوشحال  شرکت  کارکنان  و  مدیریت  و  است  شده  ارائه  همجوار 
هستند که توانسته اند در کاهش درد و رنج بیماران و دغدغه شبکه 
سالمت استان ایفای نقش نمایند.  مدیر عامل فوالد مبارکه در ادامه 
خاطرنشان کرد: این شرکت در زمان بروز بالیای طبیعی مانند زلزله و 

سیل نیز یاری رسان هموطنان بوده است. 
عظیمیان در پایان بر اهمیت همکاری های دستگاه قضا با شرکت های 
مولد و اقتصادی مانند فوالد مبارکه تاکید و تصریح کرد: فوالد مبارکه 
سرمایه ملی است و ما نیز تالش خواهیم کرد، از این سرمایه با تمامی 
ویژه  به  کشور  قضایی  مراجع  از  دلیل  همین  به  کنیم  صیانت  وجود 
را  صنعت  این  خوبی  به  که  هم  شهرستان  و  استان  قضایی  عزیزان 
دستیابی  در  را  مبارکه  فوالد  می نمائیم،  درخواست  اند  کرده  حمایت 
اهداف و فعالیت های اقتصادی ترسیم شده یاری نمایند تا از این رهاورد 

شاهد پیشگیری از بروز تخلفات و توسعه پایدار و روزافزون باشیم.
اجرای  از  جلسه  این  در  مبارکه  فوالد  عامل  مدیر  است  ذکر  شایان 
طرح هایی برای رصد مکانیزه مواد اولیه از مبدا تا در های ورودی شرکت 
در آینده نزدیک خبر داد و اجرای این قبیل طرح ها را موجب نظارت دقیق 
تر بر فرایند و حفظ کمیت و کیفیت مواد اولیه ارسالی به این شرکت 

دانست.

دادستان عمومی و انقالب شهرستان مبارکه:

نقش فوالد مبارکه در معیشت مردم انکار ناپذیر است

در آیین افتتاح نمایشگاه بین المللی متالکس 2020 عنوان شد؛

دولت و مجلس آماده همکاری با صنعت فوالد هستند

راستای  در  مختلفی  کیفی  و  کمی  اقدامات  جاری  سال  ابتدای  از  اصفهان  آهن  ذوب 
سیاست های جهش تولید انجام داده است.

هفته  فرارسیدن  گرامیداشت  با  اصفهان  آهن  ذوب  مدیرعامل  یزدی زاده  منصور 
دولت، در این خصوص گفت : با توجه به این که یکی از چالش های مهم این مجتمع 

عظیم صنعتی، کمبود مواد اولیه به ویژه سنگ آهن است، 
لذا این شرکت سیاست ارتقای زنجیره تامین پایدار مواد اولیه را مد نظر قرار داده و 
کاال،  بورس  در عرضه مواد معدنی  راستا فعالیت هایی همچون حضور فعال  این  در 
تملك معادن سنگ آهن و پهنه معدنی، فعالسازی معادن کوچك مقیاس و انعقاد 

قراردادهای بلند مدت با تامین کنندگان در اولویت قرار گرفته است.
افزایش  تولید،  جهش  راستای  در  آهن  ذوب  سیاست های  از  دیگر  یکی  افزود:  وی 
کوره  اندازی  راه  خصوص  این  در  که  است  تولید  فرایندهای  وری  بهره  و  چابکی 
به  اکسیژن  تولید  واحد  اندازی  راه  و  تکمیل  پاتیلی،  کوره های  احداث   ، شماره1  بلند 
برداری  بهره   ،  )LD-Optimized( موجود  کنورتورهای  اصالح  و  بازسازی   ،BOT روش 
جمله  از  ویژه  و  صنعتی  محصوالت  انواع  تولید  و  طراحی  و  زدایی  گوگرد  سیستم  از 
SAE، میلگرد های صادراتی، نبشی های  کالف های مارك  بال پهن و صادراتی،  تیرآهن 

سایز باال، آرک معدن، انواع ریل معدن، راه آهن و مترو انجام شده است .
بازاریابی محصوالت  و  بازارسازی  را  این شرکت  از سیاست های  زاده یکی دیگر  یزدی 
سبد  وزن  کاهش  همچون  اقداماتی  راستا  این  در  افزود:  و  نمود  عنوان  ویژه 

و  کاال  بورس  در  جدید  محصوالت  پذیرش  کاال،  بورس  در  شده  ارایه  محصوالت 
 ،SAE مارك  کالف های  پهن،  بال  )تیرآهن  جدید  محصوالت  فروش  و  بازاریابی 

نبشی های سایز باال ( انجام شده است.
و  قطعات  نمودن  داخل  ساخت  و  سازی  بومی  توسعه  آهن،  ذوب  مدیرعامل 
تجهیزات را از دیگر اقدامات ذوب آهن در راستای جهش تولید دانست و گفت: این 
مجتمع عظیم صنعتی پتانسیل بسیار خوبی برای تحقق جهش تولید در سال جاری 

دارد که امیدوارم با تامین مواد اولیه این امر محقق شود.
تهاتر  و  شرکت  سرمایه  ساختار  اصالح  مالی  تامین  هزینه های  کاهش  یزدی زاده، 
این  اقدامات  از دیگر  را  از دولت  اجتماعی  تامین  از محل مطالبات  بانکی  بدهی های 
بهبود  جهت  اصفهان  آهن  ذوب  در  گرفته  صورت  فعالیت های  و  شمرد  بر  شرکت 
آموزشی  ح بیان کرد: برگزاری دوره های  را بدین شر فرهنگ سازمانی و تعالی عملکرد 
 ،BPMS مبنای  بر  آموزشی  فرایندهای  جامع  افزار  نرم  استقرار  پیشنهادها،  نظام 
 )PEM( برگزاری دوره های فنی مهارتی، طراحی و استقرار نظام ارزیابی عملکرد کارکنان

و مهندسی مجدد و طراحی ساختار سازمانی شرکت مبتنی بر فرآیندهای سازمان.

به مناسبت هفته دولت تشریح شد؛

اقدامات ذوب آهن اصفهان در مسیر جهش تولید



چهار باغ، میزبان عزاداران حسینی

امسال با توجه به شرایط کرونایی بستری فراهم شد تا دوستداران اهل بیت 
اهل  مداحان  از  کنندیکی  بیان  خاندان  این  به  پیش  از  بیش  را  خود  ارادت 
بیت بساط عاشقی را در چهارباغ ودیگری در امام زاده ای در چند کیلومتری 
اصفهان ودیگر هیئت ها هم به نوبه خود در گوشه  وکنار این دیار نصف جهان 
وبدون  بااشتیاق  که  وجوانانی  باشند  حسینی  عزاداران  میزبان  گستراندندتا 

به مجالس عزای حسینی می رساننداگرچه  گرفتن مسافت ها خودرا  نظر  در 
شیوع  کرونا محدودیت هایی را به همراه داشت ولی سبب شد محرم امسال 
با رعایت تمام پروتکل های بهداشتی هر کوچه و خیابانی را تبدیل  به حسینیه 
کند ومردم مذهبی وعاشقان اهل بیت همزمان شور وشعور حسینی را بهتر از 
سال های گذشته به نمایش بگذارند  و تمام برنامه ها و هزینه های گزافی  که 

دشمن برای از بین بردن وکم رنگ کردن شعائر حسینی داشته را نقش بر آب 
کنند  تا محرم و عزای  سیدالشهدا سالم اهلل علیه که ندایش انتظار است را پر 
رنگ تر از هر سال برگزارکنند که همه بدانند اصال حسین سالم اهلل علیه جنس 
غمش فرق می کندودرآخر ای کاش ماهم چون حر در بزنگاهی امام زمانمان را 

دریابیم آنچه هنوز از یافتن وشناختنش باز مانده ایم.
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مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری: 
 2500 با  اصفهان  پوشی  سیاه 

پرچم برای ایام محرم
شهرداری  الملل  بین  امور  و  ارتباطات  مدیرکل 
 500 و  هزار  دو  با  اصفهان  شهر  گفت:  اصفهان 
پرچم ویژه ماه محرم، عزادار حضرت اباعبداهلل)ع( 

می شود.  
ارتباطات  اداره  از  نقل  به  جام جم  گزارش  به 
رسانه ای شهرداری اصفهان، ایمان حجتی در مورد 
از  استقبال  برای  شهرداری  اقدامات  و  فضاسازی 
ماه محرم اظهار کرد: به دلیل شرایط ویژه ناشی از 
و  شهروندان  پیشنهادات  امسال  کرونا،  بیماری 
محیطی  فضاسازی  زمینه  در  مذهبی  هیئت های 
به  محرم  ایام  از  بهتری  و  بیشتر  حال  و  حس  که 
توسط  و  شهرداری  هماهنگی  با  می دهد،  شهر 

شهروندان و هیئت های مذهبی قابل اجراست.  
همراهی  و  حضور  آماده  شهرداری  داد:  ادامه  وی 
که  است  آئین هایی  و  مجالس  روضه،  صاحبان 
امسال به دلیل شرایط پیش آمده نمی توانند مثل 
هر سال نسبت به برپایی مجالس خود اقدام کنند 
از  می توانند  گروه ها  این  امسال  دلیل  همین  به 
فضاهای شهری برای ایجاد شور و حال حسینی در 

شهر استفاده کنند.
شهرداری  الملل  بین  امور  و  ارتباطات  مدیرکل   
با  حال  و  حس  این  ایجاد  کرد:  تصریح  اصفهان 
المان های محیطی و گرافیکی از یک سو در امتداد 
برگزار  مردم  توسط  که  است  آیین هایی  و  عزاداری 
ایجاد  عدم  دلیل  به  دیگر  سوی  از  و  می شود 
اجتماعات، کامال در راستای پروتکل های بهداشتی 

ابالغی خواهد بود. 
* 90 المان شمع در 30 نقطه اصفهان نصب می شود 

سوی  از  عاشورایی  المان های  نصب  به  حجتی 
تصریح  و  اشاره  نیز  شهرداری  زیباسازی  سازمان 
کرد: 90 المان شمع در 30 نقطه شهر اصفهان به 

ویژه در چهارراه ها و میادین نصب می شود. 
وی به نصب 300 المان اشک در حلقه سوم ترافیکی 
شهر اصفهان اشاره کرد و گفت: همچنین دیواره 
پازلی ارگ جهان نما در میدان امام حسین )ع( نیز 
متناسب با ایام محرم تغییر خواهد کرد و یک طرح 

ویژه برای گلستان شهدا هم نصب خواهد شد.  
شهرداری  الملل  بین  امور  و  ارتباطات  مدیرکل 
همه  پایه های  در  همچنین  کرد:  بیان  اصفهان 
با  غیرهمسطح  تقاطع های  و  شهر  پل های 
هماهنگی سازمان زیباسازی پرچم های مناسبتی 

مزین به نام شهدای کربال به اهتزار در می آید. 
در  شهرداری  محیطی  تبلیغات  ظرفیت های   *

اختیار هیئات مذهبی 
شهرداری  بین الملل  امور  و  ارتباطات  مدیرکل 
همه  شدن  پوش  سیاه   و  فضاسازی  از  اصفهان 
ایام  ایستگاه های مترو و اتوبوس سطح شهر در 
و  میادین  همه  در  افزود:  و  گفت  سخن  محرم 
چهارراه های مهم مناطق با ریسه پرچم های سیاه، 
سبز و قرمز و المان های مناسبتی نوری فضاسازی 
صورت می گیرد.  وی ادامه داد: اداره کل ارتباطات و 
امور بین الملل شهرداری اصفهان مانند سال های 
گذشته ظرفیت های تبلیغات محیطی را در اختیار 

هیئت های مذهبی قرار داده است. 
ارتباطات  کل  اداره  افزود: تبلیغات امسال  حجتی 
شهرداری اصفهان ویژه ایام محرم، بر مبنای یادآوری 
نوحه های قدیمی است؛ نوحه هایی که در اکثر نقاط 
کشور از سال های دور ذکر ذاکرین اهل بیت)ع( و 

عاشقان حضرت اباعبداهلل )ع( بوده است.  
اجرای  برای  شهرداری  ریالی  میلیارد   5 حمایت   *

پروتکل های بهداشتی در هیئات مذهبی
شهرداری  الملل  بین  امور  و  ارتباطات  مدیرکل 
پیشنهادی  الیحه  اساس  بر  کرد:  اعالم  اصفهان 
آینده  جلسه  در  تصویب  با  و  اصفهان  شهرداری 
ارزش  به  بهداشتی  اقالم  اهدای  شهر،  شورای 
رعایت  برای  مذهبی  هیئات  به  ریال  میلیارد   5

پروتکل های بهداشتی انجام می شود. 
وی ادامه داد: همچنین بزرگ ترین پرچم عزاداری 
امام حسین )ع( به مساحت 207 مترمربع در ابتدای 
خیابان امام خمینی )ره( در منطقه هشت همزمان 
با آغاز ماه محرم برافراشته می شود. حجتی با اشاره 
نصب  مجوز  عنوان  هیچ  به  امسال  این که  به 
ایستگاه های صلواتی یا چایخانه در مناطق مختلف 
ایجاد حس  برای  گفت:  شهر صادر نخواهد شد، 
و حال این ایام در سطح شهر، ایستگاه های آوا و 
نما برای پخش مداحی ها و ... در نظر گرفته شده 
در  بهداشتی،  پروتکل های  رعایت  منظور  به  که 
آن ها چای و .... ارائه نمی شود. وی افزود: شهرداری 
مناطق و سازمان آتش نشانی با هیئت هایی که 
مراسم  برگزاری  مجوز  موجود  پروتکل های  طبق 
دریافت کرده اند در زمینه تسهیل برگزاری مراسم 
همکاری و همیاری دارند. گفتنی است در راستای 
سامانه  هیئات،  فعاالن  مجوز  صدور  تسهیل 
»بیرق«، سامانه جامع خدمات هیئات و  اینترنتی 
 /https://beyragh.mobi مراکز فرهنگی به آدرس
اقدام به صدور مجوزهای الزم برای این ایام می کند. 

اقتصادی
شهری

استان،  اسالمی  ی  شورا  ماهیانه  جلسه  در 
مبحث اصلی بر سر مسائل و مشکالت حوزه 
شهرستان های  مطالبات  طرح  و  کشاورزی 
اصفهان در حوزه جهاد کشاورزی بخصوص 

آب و بحران آب و مباحث ناشی از آن بود.
مساله آب و هدر رفت آن و بحران آب به عنوان یک موضوع بسیار 
جدی و پیچیده است. اما مساله آب، صرفا کاهش نزوالت نیست. 
بخش بزرگی از بحران آب به سوء مدیریت  سال های گذشته و بهره 

وری پایین مدیریت آب بر می گردد.
زاینده  آبریز  حوزه  مدیریت  به  توجه  عدم  چاه ها،  رویه  حفربی 
آب، لگوی کشت  رود و غلبه نگاه استانی بر نگاه ملی نسبت به 
توجیه  هیچ  که  محصوالتی  کشت  در  آب  مصرف  و  نامناسب 
استان  خشک  اقلیم  در  بر  آب  صنایع  استقرار  ندارد،  اقتصادی 
اصفهان، عدم توجه به مسائل اقلیمی و جغرافیایی، عدم توجه به 
آلودگی منابع آب شیرین حاصل از آالینده های کشاورزی و صنعتی، 
فرسودگی شبکه های آب شهری و موارد بسیار دیگر در ایجاد این 
آب و نزوالت جوی فرافکنی مساله و  بحران دخیل بوده و بحران 

ح بوده است. ساده سازی آن مطر
بخش عمده ای از سدهایی که در ایران ایجاد شده است با وجود 
اما  شده  گوشزد  آنها  محیطی  زیست  نامطلوب  اثرات  بارها  آن که 
اثری نداشته ولی باعث به هم خوردن مکانیسم طبیعی در ارتباط 
حوزه های آب زیر زمینی شده است.خالی شدن سفره های آب زیر 
دارد.  قرار  جهان  در  خ ها  نر سریع ترین  بین  امروز  ایران  در  زمینی 
ساختار مدیریتی و بهره برداری از آب در ایران یک ساختار پوسیده 
و پر از ایراد است و در هر زمینه از استحصال تا مصرف دارای ایراد 
اساسی است. عدم توجه جدی به مساله آب و ورود حاکمیتی به 
ایجاد  باعث  که ممکن است  این قضیه، یک تهدید جدی است 

تنشها و درگیری های فراوان شود.
تقسیم عادالنه آب و حمایت از کشاورزان در اولویت درخواست ها
تقسیم عادالنه انهار11 گانه، وجود آبیاری سنتی غرقابی، حریم کاشت 
آلو در شهرستان  درختان، عدم سردخانه و هدر رفت محصوالت 
؛ پروژه ملی نمایشگاهی خودرو به عنوان یک برند کشوری  خوانسار
و مشکالت سر راه احداث آن، تعیین تکلیف کوره های آجر پزی به 
گونه های  کشت  از  برخوار؛حمایت  کشاورزی  غیر  لکه های  عنوان 
پسته، گز و گون در شهر گز و تعیین تکلیف یاقوت آباد و مالکیت 
آب  کرم خراط به درختان شهرستان دهاقان؛بحران  آن؛آفت زدگی 
گلخانه ها، اصالح بذر گندم، تغییر الگوی کشت و حمایت از کاشت 
نیروی  کمبود  وساز،  ساخت  در  تبعیض  محمدی،  گل  و  زعفران 
مشکالت  از  بخشی  دهاقان  در  کشاورزی  آالت  وماشین  انسانی 

ح شده این جلسه بود. مطر
آران و بیدگل با کاشان و مشکالت کشاورزی  تعیین مرز سیاسی 
ناشی از این عدم مرز بندی، کاشت 1300 تن گندم سالم و تحویل 
به سیلوها، کمبود نیروی انسانی و ماشین آالت در کاشان؛ تهیه 
خوراک دام، نیاز مبرم به کود شیمیایی در نایین؛ تامین بودجه قنات 
در چوپانان و حضور مروجان آموزشی کشت و کار به کشاورزان در 
منطقه نایین؛ خرید محصوالت دامداری و کمبود آب شرب، ایجاد 
زیر  کشاورزی  اراضی  تکلیف  عدم  و  کشاورزان  تهدید  کارگری،  اتاق 
 ، کشت، تقسیم عادالنه آب در گلپایگان؛ احداث باغات بدون مجوز
افزایش قیمت زمین های باغی و کشاورزی، کاهش آذوقه دامی و 
کمیسیون  در  کشاورزی  مسائل  ح  طر عدم  مبارکه؛  در  گاوداری ها 
کاربری  تغییر  خبره،  کارشناسان  نبود  و  مجلس  کشاورزی  جهاد 
از حلقه چاه ها  برداری  بهره  افزایش ساعات  کشاورزی،  زمین های 
جهت حفظ باغات در نطنز و بادرود؛ نبود اعتبارات عمرانی، کمبود 

کارشناس کشاورزی، ماشین آالت فرسوده، بی توجهی به عشایر 
از کشاورزان برای  در چادگان؛ ایجاد تسهیالت کم بهره و حمایت 
، تغییر الگوی کشت، بالتکلیفی  آب پایدار ، تقسیم  گرفتن پروانه 
ماشین  کمبود  فعال،  غیر  لنجان؛کشاورزی  در  گلخانه ای  شهرک 
ح باغ ویال  آالت کمباین، افزایش ویالسازی های غیر مجازو اجرای طر
در باغ بهادران، خشکسالی و سوء مدیریت و خسارت 80درصدی 
به باغات سیب، بازارهای ارزان قیمت، وجود آفت درختی به درختان 
سیب سمیرم؛ خالی شدن از سکنه 450 روستای استان در طی 30 
از  حمایتی  بسته  عدم  اقتصادی،  کارتل های  وجود  گذشته،  سال 
کشاورزان و حمایت و نظارت بر خرده مالکان کشاورزی در کاشان از 
ح  اهم مسائل و مشکالتی بودند که در این جلسه به اختصار مطر

شد.
و  قاطعیت  جدیت،  با  آبی  منابع  مدیریت  در  باید  حاکمیت   

ج از مسائل قومی و منطقه ای ورود پیدا کند خار
عبد اهلل کیانی رئیس شورای اسالمی استان اصفهان در پاسخ به 
این مشکالت معتقد است ما باید در درجه اول خود و جامعه را 
با  مواجه  برای  را  الزم  تدابیر  و  کنیم  آگاه  موضوع  این  به  نسبت 
قطره ای  صورت  به  باید  آبی  منابع  بر  مدیریت  زیرا  بیاندیشیم  آن 

باشد؛یعنی بر مصرف هر قطره ای از آب شیرین باید نظارت شود.
کننده  تعیین  عامل  سه  آبی  منابع  بر  مدیریت  در  می گوید:  وی 
آموزش است که زیربنای تمامی اقدامات  وجوددارد، اولین عامل 
نسبت  باید  افراد  تمامی  و  ما  کشاورز  ما  شهروند  و  است  دیگر 
ببیند  را  الزم  آموزش های  مصرف  بهینه  روش های  و  ضرورت  به 
، آموزش حتی باید از مدارس و دوران کودکی و از بطن خانواده ها 
شروع شود و بسیار جدی و همه جانبه پیگیری گردد.کیانی دومین 
کارشناسان  به  سپردن  گوش  و  کارشناسی  کار  به  توجه  را  عامل 
به  توجه  آبیاری،  بهینه  روش های  به  توجه  می افزاید؛  و  می داند 
آبخیزداری، اصالح الگوی کشت، جلوگیری از کشت محصوالت آب 
بر، عدم توسعه صنعتی و شهری در مناطق کم آب، بررسی توسعه 
آب های زیر زمینی، اصالح فضای  بر  آن  تاثیر  بی رویه سد سازی و 

سبز شهری با گیاهان مقاوم در برابر خشکی، کاهش مصرف آب 
در بخش صنعت با استفاده از روش های جدید خنک کاری و موارد 
دیگر بخشی از توجه کارشناسان در این خصوص است که باید به 

آنها توجه شود.
وی سومین عامل را مدیریت قاطع و وجه قهری دولت در مدیریت 
منابع آبی عنوان می کند که حاکمیت باید در این خصوص با جدیت 

ج از مسائل قومی و منطقه ای عمل کند. و قاطعیت و خار
با اشاره به این که ایجاد شفافیت و سالم سازی در  این مسئول 
برخورد  اما  دارد،  اعتقاد  دارد،  بسیار  ضرورتی  آبی  منابع  مدیریت 
قاطع و صریح با متخلفان حوزه آب باید تشدید شود و حاکمیت 
داشته قهری  وجه  کامال  باید  آب  از  بد  استفاده  با  مبارزه   در 
 باشد.البته این موارد در کنار آموزش و کار کارشناسی باید انجام 

پذیرد.
چالش های  با  ایران  نیز  کشاورزی  حوزه  در  می شود:  یادآورد  وی 
محصوالت  تجارت  از  ایران  ناچیز  سهم  و  است  رو  به  رو  جدی 
کشاورزی در دنیا، آلودگی منابع خاکی ، عدم توجه به مساله ترویج، 
عدم یکپارچگی و کوچک بودن اراضی کشاورزی، مسن بودن بهره 
پایین بودن میزان سواد کشاورزان، پایین  برداران و کشاورزان و 
نبردن  ایران و بهره  کشاورزی در  ادوات  و  بودن سطح ماشین ها 
زمین های  در  مکانیزاسیون  سیستم های  و  نوین  روش های  از 
کشاورزی و مسائلی از این دست را نمی توان در ناکارآمدی نادیده 

گرفت.
45درصد پست های استخدامی جهاد کشاورزی استان خالی 

است
استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس  مرادمند  مهرداد  اما 
شهرستان ها  نمایندگان  مشکالت  و  مسائل  ح  طر با  اصفهان؛ 
ح اختصاصی مشکالت در جلسات جداگانه را پیشنهاد می دهد  طر
و  شهرستان ها  همه  مطالبات  از  یکی  را  آب  عادالنه  تقسیم  و 
، بحث لوله  ایزوله کردن انهار و کانال کشی ها و آبیاری تحت فشار
به  نیاز  ح های تجمعی  ح می کنند و معتقد است طر را مطر گذاری 

فرهنگسازی دارد .
که  دارد  از دیگری  وی می گوید: هرشهرستانی مشکالت متفاوتی 
ح آنها پرداخت و راه حلی برای آنها جستجو کرد. باید جداگانه به طر
کاشت  اصفهان؛حریم  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
، فرهنگسازی و توجه به ساخت و ساز غیر  درختان را در دستور کار
آن در قیمت  تاثیر  و  زیر ساخت ها  به  نیاز  و  کاربری  مجاز و حفظ 
کشاورزی  بخش  روی  پیش  جدی  چالش  را  کشاورزی  زمین های 

عنوان می کند.
وی در بخشی از صحبت های خود در خصوص تغییر الگوی کشت 
ح  عنوان می کند: ما به عنوان اولین استان کشور هستیم که طر
ح کرده ایم و برای آن سه سال زمان مطالعات  الگوی کشت را مطر
ح بسیارکاملی است و از کاهش مصرف آب،  صرف کرده ایم که طر
و  اراضی  و  خاک  تناسب  تا  هواشناسی  و  اقلیم  بحث  آب،  کاالی 

مباحث اقتصادی و بازار کار در آن دیده شده است.
هر  برای  کشت  الگوی  اکنون  که  می کند  خرسندی  ابراز  مرادمند   
شهرستان وجود دارد و می توان برآورد کرد چه میزان توسعه در چه 
ح  ح استانی را منوط به طر محصولی داشته باشیم اما اجرای این طر
در شورای برنامه و توسعه استان و مصوب و ابالغ به فرمانداری ها 
بسته های  به  نیاز  البته  که  می داند  ساله   5 راه  چراغ  عنوان  به 

حمایتی دولت دارد . 
و  می داند  استان  معضل  بزرگ ترین  را  انسانی  نیروی  کمبود  وی 
 45 و  است  موجود  پست   150 سازمانی0  پست   1950 از  می گوید: 
جهاد  دست  متاسفانه  که  است  خالی  استانی  پست های  درصد 
کارگیری  به  صورت  به  حتی  انسانی  نیروی  تامین  برای  کشاورزی 

دانشجویان رشته های کشاورزی و نیروی سرباز خالی است.
می کند:  اضافه  اصفهان  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
کال 3 هزار مجوز استخدامی به وزارت جهاد کشاورزی داده شده 
که تا کنون 1000 نفر استخدام شده اند که سهم مجوز استخدامی 
استان اصفهان حدود 40 نفر است که با وجود دو سال از آن و 120 
بازنشسته، هنوز به دلیل عدم تامین اعتبار و ردیف بودجه حقوقی 

جایگزینی برای آنها گذاشته نشده است.
وی معتقد است، وضعیت اقتصادی کشور باید بهبود پیدا کند 
وسرمایه گذاری در سایر بخش ها مد نظر قرارگیرد و سخت گیری 
خود  روی  فرهنگسازی  و  سازی  خالف  عدم  و  مجوزها  صدور  در 

کشاورزان بیشتر شود تا در آینده کشاورزان متضرر نشوند.
برای  زیادی  مردمی  درخواست های  روزانه  ما  می گوید:  مند  مراد 
در  مردمی  درخواست  هزار   2000 حاضر  حال  در  و  داریم  واگذاری 
فرصت  جلسه  هر  در  که  است  شده  ح  مطر ریزی  برنامه  شورای 

می شود به 100 مورد آن رسیدگی کرد.
ح مسائل در کمیسیون کشاورزی و اتاق کارگری  وی درخواست طر
شهرک  مورد  در  و  کرد  عنوان  مدیریت  این  آتی  کار  دستور  از  را 
نمایشگاهی برخوار گفت: در حال حاضر موافقت های اصلی شده 
است اما مسیر قیمت گذاری اراضی و تبصره ماده یک مالکیت آن 

باید پیگیری شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان در خصوص مبارزه 
با آفت باغات و درختان می گوید: مبارزه باآفت ها از دست دولت 
ج است و ما درخواست اعتبار بیشتر داده ایم ولی همت  تنها، خار
است؛  می طلبد.گفتنی  را  باغداران  بین  بخصوص  مردمی  عمومی 
ایران  کشاورزی  به بخش  که توجه  این است  نکته حائز اهمیت 
باید به سمت جایگاه واقعی خود حرکت کند وما در حوزه کشاورزی 
نیاز به یک جهش علمی داریم که در کنار این جهش علمی و رفع 
مشکالت ساختاری و حقوقی است که در پرتو این جهش علمی و 

رفع مشکالت ساختاری و حقوقی می توان به جهش تولید رسید.

تقسیم عادالنه آب و حمایت از کشاورزان در اولویت درخواست ها؛

الگوی کشت در اصفهان بزودی 
اجرایی می شود

نفیسه راهداری

خبرنگار

فرماندار اصفهان اعالم کرد؛

تایید بیش از 95 درصد مصوبات شورای شهر در فرمانداری 
فرماندار اصفهان به تعامل شورای شهر اصفهان و فرمانداری اشاره 
کرد و گفت: براساس نظر کارشناسان و خرد جمعی، بیش از 95 درصد 

مصوبات شورای شهر اصفهان در فرمانداری تایید شده است.
شهرداری  رسانه ای  ارتباطات  اداره  از  نقل  به  جام جم  گزارش  به 
اصفهان، حسین سیستانی در جلسه علنی شورای شهر اصفهان با 
اشاره به این که اعضای شورای شهر با تکیه بر رای اکثریت مردم به این 
صندلی ها تکیه زده اند و باید با همفکری و همکاری مردم کار را به نحو 
گاهی مردم افزایش  احسن به پیش ببرند، اظهار کرد: سطح دانش و آ
با  که  انجام روش هایی است  اداره یک جامعه نیازمند  یافته است و 

تکیه بر آنها می توان موفق شد. 
پردازی  ایده  مردم  مشارکت  برای  باید  شوراها  این که  به  اشاره  با  وی 
کنند، گفت: تکیه بر مطالعات مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر 

اصفهان، در این زمینه بسیار کارگشاست. 
فرماندار اصفهان افزود: از شهردار و شورای شهر اصفهان که با تکیه 
بر ظرفیت های علمی، مدیریتی و تجارب خود و بهره گیری از مطالعات 
ح های شهر را پیش می برند و نتایج سودمند آن متوجه مردم  نوین طر
می شود، قدردانی می کنم.  وی با بیان این که چالش های زیادی که با 
آن مواجه ایم طی برنامه های کوتاه، میان و بلند مدت قابل حل است، 
گفت: در دهه 60 و 70 اندیشه های نوین در شهر اصفهان پایه گذاری 

شد و در همین زمان برنامه اصفهان +22 شکل گرفت.
زیرساخت های  به  شهر  کالبدی  فضای  بر  عالوه  افزود:  سیستانی 
فرهنگی - اجتماعی نیز نیاز دارد و اگر به مسائل اجتماعی توجه نشود 

راندمان و بازدهی مدیریت شهری به حداقل خواهد رسید. 
و  شهر  شورای  بین  جدایی  ملت   - دولت  مفهوم  با  کرد:  بیان  وی 
دولت ها احساس نمی شود و حس متقابلی نسبت به شورای شهر 
داریم که هرکدام در جایگاه خود با تعامل سازنده و پویا شرایط را برای 
شورای  بین  تعامل  به  اصفهان  فرماندار  اند.   کرده  فراهم  کار  بهبود 
شهر اصفهان و فرمانداری برای دریافت تاییدیه مصوبات شورا اشاره 
و تصریح کرد: مصوبات شورای شهر به نحو احسن از سوی فرمانداری 

پاسخ داده شده و لوایحی هم که بازگردانده شده است، حتما با موانع 
زمینه  این  در  متخصص  افراد  چراکه  است  بوده  روبرو  اشکاالتی  و 

اظهارنظر می کنند و مخالفت ها مبتنی بر خرد جمعی است. 
وی ادامه داد: بیش از 95 درصد مصوبات شورا در فرمانداری اصفهان 

تایید شده است.
حمایت شهرداری ها برای ارتقای سطح اعتماد عمومی 

ح های عمرانی  از طر با اشاره به هفته دولت و بهره برداری  سیستانی 
دولت در این هفته، گفت: 180 پروژه بزرگ و کوچک در هفته دولت 

با اعتبار یک هزار و 200 میلیارد تومان در شهرستان اصفهان به 
بهره برداری خواهد رسید.

وی بیان کرد: اجرای مترو شهر اصفهان از سوی شهرداری 
قابل تحسین است و موضوع اضافه شدن 80 اتوبوس 

به ناوگان حمل و نقل عمومی نیز زمینه خدمت بیشتر 
به مردم را فراهم می کند. 

به رضایت مندی  امروز  کرد:  فرماندار اصفهان تصریح 
سرمایه  اما  نیازمندیم  موضوعی  هر  از  بیش  مردم 

شده  آسیب  دچار  حدودی  تا  اجتماعی 
است که با حمایت شهرداری ها 

باید فضا را برای ارتقای سطح 
اعتماد عمومی فراهم کرد.
وی با درخواست از شورای 

اندیشی  برای چاره  شهر 
مشکل  خصوص  در 
حاشیه نشینی، گفت: 

و  نشینی  حاشیه 
ی  ه ها نتگا سکو
قالب  در  غیررسمی 
شهری  بازآفرینی 
ساماندهی  باید 

شود که با تکیه بر برنامه های محله محور و پتانسیل محالت، مساجد 
و معتمدان می توان ظرفیت را برای حل مسائل فراهم کرد تا احساس 
هویت بیشتری به این بخش از شهر تزریق شود. البته کارگروه حاشیه 
نشینی شهرستان اصفهان تشکیل شده است و اولین جلسات آن 

در هفته دولت برگزار می شود.
مرکز  سوی  از  اصفهان  شهر  جامع  برنامه  این که  بیان  با  سیستانی 
در  گفت:  است،  کار  دستور  در  اصفهان  شهر  شورای  پژوهش های 
ح تاکنون 150 جلسه با مشارکت دو هزار نفر و با حضور  قالب این طر
این  ادامه  همچنین  است.  شده  برگزار  قشر   17
از  گو  و  گفت  یک  شهر  یک  قالب  در  جلسات 

طریق جلسات واتساپی ادامه دارد.
محله  اقدامات  این که  به  اشاره  با  وی 
با  اصفهان  شهرداری  سوی  از  محور 
شبکه سازی محلی در حال انجام است، 
شبکه  این  در  محله   220 کرد:  اظهار 
بزودی  ح  طر این  و  است  شده  شناسایی 
در  اصفهان  می شود.فرماندار  رونمایی 
تامین  دغدغه  مورد 

نتوانسته  تاکنون  که  آموزانی  دانش  برای  اندروید  دارای  گوشی های 
اند به این وسایل دسترسی داشته باشند، گفت: پیش بینی در مورد 
راه حل های این موضوع با کمک خیران در نشست شورای آموزش و 
ح می شود.  وی در مورد تغییر کاربری 28  پرورش استان اصفهان مطر
هکتار از زمین های قائمیه که کارکرد اکولوژیک برای شهر اصفهان دارد 
و مورد انتقاد یکی از اعضای شورای شهر بود، اظهار کرد: این موضوع 
ح شده و قابل بحث است و توصیه می کنم شورای  در سطح کالن مطر
شهر پیگیری الزم را داشته باشد تا اگر معادالت اکولوژیک با این کار به 

هم می خورد، اقدام الزم را انجام دهیم. 
تشکیل کارگروهی برای آزادسازی تجاری های رینگ چهارم

در  آزادسازی  گفت:  چهارم  رینگ  مسیر  آزادسازی  مورد  در  سیستانی 
این مسیر با کاربری های تجاری زیادی مواجه است که باید با تشکیل 
کارگروهی در معاونت عمرانی فرمانداری از اعتبارات موجود برای این 
کار استفاده شود. وی در مورد کمک فرمانداری و شهرهای همجوار 
کارگروهی  باید  کرد:  اظهار  نیز  مترو  مسیر  گیری  شکل  به  اصفهان 
متشکل از فرمانداران شهرهای همجوار در این زمینه شکل گیرد تا در 
مورد آزادسازی مسیر مترو هم چاره اندیشی شود. فرماندار اصفهان 
به احداث سالن گلستان شهدای اصفهان اشاره و تصریح کرد: این 
سالن یکی از نیازمندی های شهر اصفهان بودکه با همکاری شهرداری 
و بنیاد شهید به بهره برداری می رسد. همچنین احداث سالن اجالس 
به  امسال  امیدواریم  که  است  شهر  مهم  پروژه های  از  یکی  سران 
بهره برداری برسد. همچنین در جلسه شورای شهر اصفهان، الیحه دو 
ریالی به هیئت های  کمک 5 میلیارد  برای  فوریتی شهرداری اصفهان 
ستاد  سوی  از  که  بهداشتی  اقالم  تامین  قالب  در  عزاداری  و  مذهبی 
شورای  اعضای  نظر  و  بحث  مورد  است،  شده  تصویب  کرونا  ملی 
شهر قرار گرفت.  در نهایت مصوب شد با تشکیل کمیته ای 5 نفره 
در مورد نحوه مصرف این اعتبار در قالب بن اقالم بهداشتی نظارت 
صورت گیرد. این الیحه با رای اکثریت اعضای شورای شهر اصفهان به 

تصویب رسید. 



w w w . j a m e j a m d a i l y . i r   w w w . d a n e s h p a y a m . i r
ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان اصفهان

اگر سریم به جز در حرم نیفتادیم 
که جز به خانه ی صاحب کرم نیفتادیم 

زمانه خواست که ما سمت دیگری برویم 
به لطف مادرتان از قلم نیفتادیم

صاحب امتیاز :      
 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                         

سرپرست استان اصفهان: هاجر مقضی   
     

تحریریه شهرستانها:      021-44233511
 دفتر سرپرستی استان اصفهان:

031 -36637500 

 پنج شنبه  6 شهریور 1399  شماره 5742

معاون خدمات شــهری شــهرداری اصفهان گفت: به دلیل لزوم رعایت پروتکل های 
بهداشتی، امسال مجوز هیچ ایستگاه صلواتی برای محرم صادر نشده است و به جای 
این موضوع مقرر شــد مجوز برپایی ایســتگاه های نما و نوا با موضوع پخش عزاداری 
امام حســین )ع( در نقاط مختلف شــهر صادر کنیم که برای بیش از 100 ایســتگاه جواز 

صادر شده است.
به گزارش جام جم به نقل از اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، حسین امیری 
در نشســت خبری خود با خبرنگاران در قالب سلسله نشست های »سه شنبه ها با 
رســانه« که به صورت مجازی برگزار شــد، در خصوص فضاسازی شــهر ویژه ایام محرم 
اظهار کرد: به مناسب ماه محرم، 2500 پرچم مشکی، قرمز و سبز در بلوارها، چهارراه ها، 
میادیــن و محورهــای مرکــزی و ... نصــب و همــه ایســتگاه های متــرو و اتوبوســرانی 
فضاسازی و ســیاه پوش شــده اســت. همچنین بیش از شــش هزار پرچم در اختیار 
مغازه ها، هیات ها و شهروندان برای نصب در سر مغازه ها و محله ها قرار گرفته است. 

وی ادامه داد: بالغ بر 90 المان شــمع در میادین اصلی شهر توسط سازمان زیباسازی 
طراحی و نصب شــده اســت و هزار پرچم اشــک در محورهــای بزرگراهی و رینگ ســوم 

نصب شده و دیواره پازلی ارگ جهان نما نیز به همین مناسبت طراحی شد.
معاون خدمات شــهری شــهرداری اصفهان گفت: به منظور ایمنی شهروندان، همه 
هیئت های مذهبی بعد از دریافت مجوز از سازمان تبلیغات به آتش نشانی مراجعه و 
طبق ضوابط رفتار می کنند. همچنین توسط مناطق 15 گانه و 25 ایستگاه آتش نشانی 

از محل مراسم بازدید می شود. 
امیری با اشــاره به این که با درخواســت هیئت ها کپســول به صــورت امانــی در اختیار 
آنها قرار می گیــرد، اظهار کرد: همه ایســتگاه های 25 گانه آتش نشــانی به درخواســت 

هیئت ها از محل بازدید و نکات را ابالغ می کنند.
وی افــزود: بــه منظــور تهیــه اقــالم بهداشــتی توســط هیات هــا، الیحــه شــهرداری در 
شــورای شــهر به میزان 5 میلیــارد ریــال به تصویب رســید کــه با همراهی کمیســیون 
فرهنگی و سازمان فرهنگی - اجتماعی شــهرداری اقالم بهداشــتی در قالب بن خرید 
در هیات هــا توزیع می شــود و ایــن کار آغاز شــده اســت. وی بیــان کرد: وظیفــه نظارت 
بر هیئت ها بــر عهده ســازمان تبلیغات اســالمی اســت و مــردم در صورت مشــاهده 
عدم رعایت پروتکل های بهداشــتی بــه مراکز نظارتــی و تلفــن 137 اعالم کنند تــا ما به 
دستگاه های نظارتی اطالع دهیم.امیری با اشاره به برخورد با هیئت ها در صورت تخطی 
از دســتورالعمل ها، اظهار کــرد: در دو نوبــت تذکر به هیئــت داده می شــود و در نوبت 

سوم با حکم دستگاه قضایی هیئت تعطیل خواهد شد. 
وی با تاکید بر این که نباید عزاداری موجب سلب آسایش بیماران شود و همه موظف 
هســتیم چارچوب را رعایت کنیم، گفت: بنابر دســتور العمل ســتاد کرونا نباید مدت 

عزاداری در هر شب بیشتر از دو ساعت باشد. 
معــاون خدمات شــهری شــهرداری اصفهــان با اشــاره به مشــارکت شــهروندان برای 
فضاســازی شــهر ویژه محرم تصریح کرد: میزان مشــارکت امسال نســبتا خوب بوده 
اســت و یکی از رویکردهای ما مشارکت مردم در فضاسازی شــهر و سیاه پوش کردن 
شــهر بوده اســت که هرچه به ایام تاسوعا و عاشــورا نزدیک می شــویم این مشارکت 
بیشتر می شــود. بر همین اســاس اعالم کردیم، با توجه به محدودیت در توزیع نذری 
مردم می توانند نــذورات را بــه صورت همراهــی با ما در ســیاه پوش کردن شــهر انجام 
دهند که این مشــارکت نســبتا خوب بوده اســت و تا روزهای تاســوعا این مشــارکت 

بیشتر می شود. 
 2600 کارگر برای نظافت شهر در تاسوعا و عاشورا آماده باش هستند

وی در مورد آماده باش نیروهای شــهرداری برای روزهای تاســوعا و عاشــورا اظهار کرد: 
دســتورالعملی در اداره خدمات شــهری از ابتــدای محرم تهیــه و بیش از 60 مــورد تذکر 
و ضابطه بــه مناطق 15 گانه ابالغ شــده اســت. همچنیــن امروز هــم بخش های مهم 
دســتورالعمل برای آمــاده بــاش حوزه های خدماتی و پشــتیبانی ابالغ شــد کــه بر این 
اساس سازمان آتش نشــانی با تمام نیروها و حوزه خدمات شــهری با 2600 کارگر برای 

جمع آوری زباله در آماده باش خواهند بود. 
امیری با اشاره به این که پیشگیری از کرونا یک کار همگانی اســت و این که شهرداری 
در ایــن زمینه بــه تنهایــی تمهیداتی انجام دهد میســر نیســت، گفــت: در ایــام محرم 
بیش از دو هزار بنر در سطح شــهر برای فرهنگ سازی نصب شــد و برای مراکز پرتردد 
محدودیت ایجاد شــد به طوریکه ورود و خروج به ناژوان از شش عصر ممنوع است، 
همچنیــن در حاشــیه پــل خواجــو و ســی و ســه پــل محدودیــت ایجــاد و 30 درصــد از 

روشنایی پارک ها کاهش پیدا کرد. 
وی افــزود: شــهرداری در دوران کرونــا هزینه هــای زیادی بــرای تامین مــواد ضدعفونی 
و تهیه ماســک انجــام داد، همچنین کمک به مســتاجرانی که در فضاهای شــهرداری 
دچار زیان شــدند با اعمال تخفیف دو تا چهار ماهــه به صورت کامل یــا 50 درصدی به 
آنها کمک شــد. معاون خدمات شــهری شــهرداری اصفهان به موضوع آبیاری فضای 
ســبز شــهر اصفهان هم اشــاره و تصریح کرد: 55 میلیون مترمکعب آب برای فضای 

سبز شهر نیاز داریم که بالغ بر 33 میلیون مترمکعب مصرف کنونی است و بیش از 20 
میلیون مترمکعب صرفه جویی در مصرف آب صورت می گیرد.

رویکرد شهرداری برای آبیاری فضای سبز استفاده از آب خاکستری است
وی بیان کرد: شهرداری با ســه هزار و 800 هکتار فضای سبزی که در اختیار دارد رویکرد 
اســتفاده از آب خاکســتری را در پیــش گرفتــه اســت بــه طوریکــه در چهار نقطه شــهر 
احــداث تصفیه خانــه ویژه اســتفاده از پســاب شــروع شــده، دو تصفیه خانه بــه بهره 
برداری رسیده و دو مورد دیگر در دست ساخت است؛ پیش بینی می کنیم بین 35 تا 

40 درصد آب مورد نیاز فضای سبز را از آب خاکستری تامین کنیم. 
امیــری در مورد ســطح ارائه خدمــات در نقاط مختلف شــهر، گفــت: هیچ تفاوتــی برای 
شهروند باال و پایین شــهر قائل نیســتیم و همه فعالیت ها به صورت یکسان توزیع 
شده اســت؛ رعایت عدالت خدماتی ســرلوحه کار ماســت البته میزان فعالیت در هر 
منطقه بســتگی بــه مشــارکت شــهروندان دارد چراکــه میزان مشــارکت شــهروندان 
می تواند ســطح خدمات رســانی را ارتقــا دهد.  وی بــا بیــان این که همواره ســاماندهی 
متکدیان دغدغه مدیریت شهری است و زیبنده شهر اصفهان نیست که متکدی در 
سطح شهر فعالیت کند، افزود: البته بخشی از متکدیان متاسفانه وابسته به گروه ها 
و افراد خاصی هستند که هدایت شده در سطح شهر فعالیت می کنند که اداره کنترل 

و نظارت خدمات شهری بشدت با آنها برخورد می کند.
 افزایش زباله گردهای شهر با شیوع کرونا

وی بیان کرد: طی 4 ماه گذشته با شــیوع کرونا و کاهش فعالیت های اقتصادی، زباله 
گردی در همه شــهرهای کشــور از جمله اصفهان افزایش داشــته اســت که مــا با این 
موضوع برخــورد می کنیم. امیــری ادامــه داد: برخی افراد به حــوزه جمــع آوری زباله های 
قابل بازیافت ورود می کنند که این کار را برخالف اصول بهداشــتی و انسانی می دانیم 
بنابراین چندین خــودروی حمل زبالــه در این مورد توقیف شــده اســت. وی در مورد 
مادی های شــهر اصفهان گفــت: 311 کیلومتر طول مادی های شــهر اصفهان اســت، 
در بخــش اعظم آنها طی یک ســال گذشــته توانســتیم آب جــاری کنیــم و درختانی که 

در این مســیر بودنــد و آبرســانی نشــده بودنــد از طریق مــادی آبرســانی شــد.  معاون 
خدمات شهری شهرداری اصفهان افزود: در برخی مادی ها به مدت 15 سال آب جاری 
نشده بود و مسیر، گلوگاه ها و نقاطی که بسته شده بود باز شد که مادی فدن یکی از 
مادی هایی بود که بیش از 15 سال مسیر آن بسته شده بود اما همکاران ما در منطقه 
یک، مســیر مادی را باز کردنــد و آب از این مســیر تا خیابــان بیدآبادی، میــدان باهنر و 

میدان شهدا جاری است.
  وی بــا بیــان این که امســال خشکســالی نســبت بــه ســال های قبل کاهش داشــته 
اســت و در مقایســه با ســال 96 که با بحران خشکســالی روبرو بودیم خشــک شــدن 
درختان بشدت کاهش یافته است، گفت: آسیب رساندن به درخت می تواند عوامل 

گوناگونی داشته باشد و الزاما ناشی از خشکسالی نیست. 
 سرانه فضای سبز اصفهان 29 مترمربع است

امیری با اشاره به این که 5 هزار و 200 هکتار فضای سبز در شهر داریم که سه هزار و 800 
هکتار در اختیار شهرداری است، گفت: کار نگهداری این میزان فضای سبز با فعالیت 
دو هــزار و 400 کارگــر بــه صــورت شــبانه روزی صــورت می گیــرد. همچنین طی دو ســال 

گذشته 200 هکتار به فضای سبز شهر اضافه کردیم. 
وی ســرانه فضای ســبز شــهر اصفهان را 29 مترمربع عنوان و اظهار کرد: سرانه فضای 

تفرجگاهی نیز 3 مترمربع است. 
معاون خدمات شــهری شــهرداری اصفهان بیان کــرد: یکی از سیاســت های ما حفظ 
سرانه فضای سبز متناسب با رشد جمعیت اســت و فضای سبزی احداث نمی کنیم 

که نتوانیم آب آن را تامین کنیم.  
وی ادامه داد: در 4 ماهه امســال 13 هزار مورد رفع ســدمعبر صورت گرفته که این آمار 
سال گذشته 38 هزار مورد بود.  امیری از جمع آوری یک هزار و 800 دستفروش در سال 
گذشــته گفت و افــزود: در چهار ماهه امســال هم 410 دســتفروش در شــهر اصفهان 
جمــع آوری شــد.   وی افزود: برخــورد، کنتــرل و نظارت بر ســاخت و ســاز بی رویه ســال 

گذشته 18 هزار مورد و امسال شش هزار و 500 مورد بوده است.

ع پخش عزادار ی امام حسین )ع( با موضو

 صدور مجوز برپایی صد ایستگاه نما و نوا 
در سطح شهر

چندی پیش با حضور وزیر نیرو و استاندار اصفهان به طور همزمان پروژه های بخش 
توزیع برق کشور و منطقه یک کشور که شامل ده شرکت توزیع شهرستان بود، توسط 
از  شرکت توزیع برق اصفهان از طریق ویدئو کنفرانس افتتاح شد؛ که این پروژه ها 

بهمن ماه  سال گذشته تا هفته دولت امسال را شامل می شود.
به گزارش جام جم حمید رضا پیرپیران در نشست خبری خود که به مناسبت هفته 
دولت برگزار شد، نخستین محور پروژه های این شرکت راتامین برق متقاضیان عنوان 
کرد و گفت: افزایش مشترکان خانگی،صنعتی و کشاورزی با 20 هزار مشترک جدید، 
اجرای پروژه شبکه فشار متوسط با زیرساخت و طرح های مکمل کشاورزی وشبکه 
فشار متوسط در شرق اصفهان جهت پرورش ماهی و کشاورزی با تامین برق ظرف 

مدت سه روز پس از درخواست یکی از محورهای مهم پروژه ها بوده است.
وی محور دوم را توسعه شبکه و قدرت مانور می داند و می افزاید: ما ابتدا پایداری برق 
متقاضیان را افزایش دادیم و با باال بردن شاخص توان برق و کاهش بار شبکه سعی 

کردیم تعادل بار شبکه ها  را با شاخص های کیفی برق حفظ کنبم.
دولت  درصد  صد  اجرای  را  سوم  محور  اصفهان  برق   توزیع  شرکت  عامل  مدیر 
برق  توزیع  شرکت  می گوید:  و  می کند  عنوان  اصفهان  توزیع  شرکت  در  الکترونیک 
اصفهان پیشتاز خدمات الکترونیک است و یکی از سازمان های خدماتی است که 
آینده ای نزدیک  95 درصد خدمات خود را  از طریق نرم افزار الکترونیکی کرده و در 
با سایر  البته وی تعامالت بین دستگاهی  را کامل اجرا می کند.   الکترونیک  دولت 
ارگان ها همچون؛ شهرداری، اداره ثبت اسناد واداره ثبت احوال و نیز را سایر ارگان ها 
او  می داند.  موثر  الکترونیکی  دولت  سازی  پیاده  به  درصدی  صد  رسیدن   در  را 
 هوشمند سازی نقاط اندازه گیری مصرف مشترکان دیماندی و اندازه گیری پارامترهای
اندازه گیری و ثبت هوشمند و ارتباط بین مشترکان را از دیگر اهداف برنامه عنوان 
می کند و ادامه می دهد:  هدف ما در محور چهارم ایجاد بانک اطالعاتی توانمند،کنترل 
شبکه مشترکان، مصرف بهینه برق و اطالعات استفاده از مدیریت شبکه و کنترل 

شبکه در تابستان است.
پیرپیران اعتقاد دارد: امسال مدیریت برق از حساسیت باالیی برخوردار بود؛ چرا که 
ماندن در خانه و وابستگی به برق در شرایط کرونا از یک سو و تامین برق مراکز درمانی 
از سوی دیگر موجب شد تا تالش زیادی برای کاهش خاموشی و خاموشی صفر و 

کنترل بار شبکه داشته باشند.
این مسئول بهینه سازی شبکه را محور پنجم ذکرمی کند و یادآور می شود: ما برای 
پایدار تری داشته باشیم، اصالح ساختار خود شبکه، ضعف ولت و  این که شبکه 
توسعه مبلمان شهری را به عنوان هدف سوم محور پنجم در نظر گرفتیم و باالی 40 

درصد شبکه های فرسوده را تبدیل به کابل خود نگهدار کردیم.
کامل  اجرای  شبکه،  مونیتورینگ  دیسپاچینگ،  شبکه  کنترل  مراکز  توسعه  وی 
اتوماسیون شبکه، رفع سریع خاموشی ها و قطع و  وصل نقاط دور را محور ششم 
عنوان کرد و با صراحت بیان کرد؛ که 850 دقیقه خاموشی هر مشترک در سال 93 

اکنون به 150 دقیقه و تا پایان سال به 130 دقیقه می رسد.
مدیر عامل شرکت توزیع برق  اصفهان یادآور می شود: اجرای طرح های کاهش تلفات 
محور هفتم است که قصد داریم تلفات شبکه توزیع اصفهان را هر سال کاهش 
بدیم که اکنون در اصفهان زیر 5 درصد و از میانگین کشوری باالتر و شاخص آن به 
کشورهای توسعه یافته نزدیک است. وی تالش برای انرژی مصرف منطقی برق چه 
برای مصرف کنندگان صنعتی و چه کشاورزی و چه خانگی را محور بعدی وامیدی برای 
مشوق های خانگی کم مصرف و بهینه مصرف برق عنوان کرد.  پیرپیران معتقد است: 
تبدیل کابل مسی به کابل خود نگهدار می تواند سرقت را کاهش دهد لذا شرکت 

توزیع اولویت تبدیل این کابل ها را در برنامه های خود قرار داده است.
خاموشی  روستاها  و  اصفهان  شرق  نواحی  از  بازدید  آخرین  در  می دهد:  ادامه  وی   
کابل خود  ازحدود 400 روستا در اصفهان 150 روستا صد درصد دارای  و  اند  نداشته 

نگهدار شده است.
پیش به سوی میز خدمت سبز

شهرستان  برق  توزیع  شرکت  مشترکان  خدمات  فروش  معاون  جنتیان  مهرداد 
الکترونیکی  خدمت  میز  طریق  از  درخواست ها  پذیرش  کلیه  می گوید:  اصفهان 

»سمیع« به صورت تلفنی و با شماره 38121 بدون مراجعه حضوری انجام می شود.
وی  از استقبال مردمی با این طرح خبر می دهد و می افزاید: این طرح را در سال 97 
بدون هیچ محدودیت فیزیکی و زمانی برای مردم در هر منطقه که بودند اجرایی شد و 
اکنون  با اپلیکیشن مربوطه حدود 28 فرایند خدمات مشترکین و بهره برداری و درکل 
40 فرایند خدمت به صورت غیر حضوری امکان پذیر خواهد شد که طی دوماه آینده اپ 

آن در سایت شرکت توزیع راه اندازی و از طریق نصب در گوشی همراه درخواست ها 
انجام می شود.  جنتیان تعداد کل خدمات غیر حضوری سال 98 را ،   742 هزار و 885 
درخواست عنوان می کند و می گوید: تعداد تردد های شهری بسیار کاهش پیدا کرده 
همچنین در تردد شهری 375 هزار تردد شهری و 794 هرار لیتر صرفه جویی در بنزین 
و 96 درصد درخواست غیر حضوری از طریق سامانه بصیر نظام سالمت فرایند انجام و 
رصد شده است.  وی می افزاید:  درسال 98 رتبه اول وصول مطالبات مردمی را داشتیم 

ودر بحث برق غیر مجاز کمترین آمار را داریم.
یادآور  اصفهان  شهرستان  برق  توزیع  شرکت  مشترکان  خدمات  فروش  معاون 
مطالبات  وصول  الکترونیکی  بایگانی  در  برق  مشترک   100 و  میلیون  یک   : می شود 
هستند و از ابتدای سال تا کنون درخواست ها 340هزار تماس تلفنی با مرکز سمیع 

بوده که  30 هزار ثبت درخواست و 79 هزار مشاوره صورت گرفته است.
1000 لوح فشرده مصرف بهینه برق در اختیار هیات مذهبی 

حمید رضا آقایی معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع برق اصفهان نیز در 
خصوص حساسیت در حوزه کاری خود می گوید: شرکت های توزیع برق شرکت هایی 

خدماتی و از لحاظ حساسیت کاری فوق العاده هستند.
وی می گوید: در اواخر سال  گذشته با وجود کرونا حتی یک لحطه خدمت رسانی کمتر 
نشد و در نهایت سرعت، دقت و کیفیت کار انجام گرفت و ما  سعی کردیم میزان 

خاموشی هر مشترک را به 30 دقیقه برسانیم.
آقایی اضافه می کرد: میزان خاموشی هر مشترک امسال  180 دقیقه کمتر از سال قبل 
و به 50 درصد کاهش رسیده که این هدفگذاری شامل گسترده ای از 400 روستای 
اصفهان بوده است.  وی ارائه خدمات را 24 ساعته و مدت زمان درخواست تا اجرا را در 

سالجاری از 7 روز سال گذشته به زیر 3 روز عنوان کرد.
این مسئول معتقد است: برنامه ریزی ها فرآیند ها طوری برنامه ریزی شده اند  که 
غیر  رهیاب  و  فهام  کنتورهای  طریق  از  ولتاژ  و  شبکه  تاسیسات،  در  یابی ها  عیب 
حضوری قابل تشخیص بوده و اکیپ عملیاتی با سرعت بیشتر مشکالت شبکه در 

کمترین زمان ممکن می توانند رفع کنند.
وی گفت: ما از فناوری های نوین سخت افزای و سخت افزاری بهره می بریم و در واقع 

بدون قطعی برق مشکال ت را ظرف 130 دقیقه برطرف می کنیم.

مکاتبات  می گوید:  اصفهان  برق  توزیع  شرکت  دیسپاچینگ  و  برداری  بهره  معاون 
ایمنی، محیط زیست و بهداشت در ایام ماه محرم با برگزاری جلسات انجام  حدود  1000 

لوح فشرده تهیه و به  هیات های مذهبی توزیع شده است.
افزایش 30 درصد بارشبکه برق و عدم خاموشی 

سارا صالحی مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع برق اصفهان در ادامه این نشست 
خبری گفت: تغییرات دما در تابستان اثر قابل توجهی در بار مصرفی و انرژی موثر 
دارد و پیک بار روزانه در تابستان امسال نزدیک 200 مگابایت با 4 درجه افزایش دما 
نسبت به پارسال موجب شد بار مصرفی برق افزایش داشته باشد که جهت کاهش 

آن کنترل بار سرمایشی بسیار حائز اهمیت است.
اماخاموشی  کردیم  تجربه  را  بارشبکه  افزایش  درصد   30 امسال  ما  می گوید:  وی 
نداشتیم. مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع برق اصفهان یک راه تنظیم بار پیک برق 

در اصفهان را روی آوردن به سمت انرژی خورشیدی عنوان کرد.
سال 1400 به سه صفر می رسیم

این  پایان  در  برق  توزیع  شرکت  برق  مصرف  مدیریت  دفتر  مدیر  صالحی  مرسل 
صفر   به  را  اصفهان  در  خاموشی  قصدداریم   1400 سال  تا  که  گفت:  خبری  نشست 

برسانیم و با برق پایدار در شبکه سال 1400 سه صفر شویم.
وی می گوید: در سال گذشته 25 تیرماه اوج پیک مصرف بود و امسال با جابه جایی 

فصل دما پیک به ساعت 17 و به میزان 1230 مگاوات رسید.
صالحی  اضافه می کند: برای مشترکان کم مصرف خود پاداشت گذاشته ایم و سال 
گذشته به مشترکانی که طبق الگوی مصرف و کمتر برق مصرف کرده بودند، 6 میلیارد 

تومان پاداشت دادیم وامسال نیز با 8700  مشترک قرارداد بسته ایم.
وی یادآور می  شود: ماتمامی ادارات اصفهان را موظف به اعالم و مدبریت برق کرده ایم 
وبا کنترل هوشمند نصب شده آنها را رصد می کنیم که در صورت تخلف برقشان را 

قطع و جریمه می کنیم.
حکم  یک  امسال  می افزاید:  برق  توزیع  شرکت  برق  مصرف  مدیریت  دفتر  مدیر 
دفتر  با  آن  از  قبل  اما  گرفته ایم  مصرف  پر  مشتری های  با  برخورد  برای  دادستانی 
بازرسی اتاق اصناف،جهاد کشاورزی و نیز با تشکیل اتاق پایش در شرکت آنها را رصد 

می کنیم.

به ارزش 118 میلیارد تومان؛ 
8 پروژه  در حوزه برق اصفهان بهره برداری شد


