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معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان:
تحریم ها در تولید و صادرات شرکت ذوب آهن تاثیری ندارد
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افزایش  به  توجه  با  گفت:  اصفهان  شهرداری   10 منطقه  مدیر 
بودجه امسال منطقه، توزیع عادالنه امکانات در مناطق محروم 
را در اولویت و بیش از 26 پروژه شاخص در منطقه را در حال اجرا 

داریم.
گزارش جام جم؛ حمید شهبازی شهردار منطقه 10 شهرداری  به 
اصفهان در نشست پنجاه و نهم از سری برنامه های سه شنبه 
گفت:  شهروندان  و  شهرداری  افزایی  هم  به  اشاره  با  رسانه   با 
در  خوبی  رویدادهای  است  شده  موجب  مردمی  مشارکت 
و  دهد  روی  آن  پایدار  توسعه  و  منطقه  این  مختلف  حوزه های 
فرهنگی  خدماتی،  عمرانی،  درحوزه های  متنوعی  پروژه های  نیز  
گذاری  سرمایه  و  مشارکت  نتیجه  که  بگیرد  شکل  شهرسازی  و 

بخش خصوصی بوده است.
مجموعه  از  آفتاب  غیرهمسطح  تقاطع  ساخت  به  اشاره  با  وی 
تا  )فرزانگان(  آباد  دولت  جاده  از  کیلومتر   6 افزود:  چهارم  رینگ 
آزادسازی  منطقه  در  چهارم  رینگ  مجموعه  از  اردستانی  اتوبان 
شهید  تقاطع  تا  پروژه ها  سایر  و  رسیده  بهره برداری  مرحله  به  و 
سلیمانی در 10 و 15 در حال انجام است. مدیر منطقه 10 شهرداری 
اصفهان با اشاره به این که همکاران ما در سازمان قطار شهری در 
ایستگاه  کرد: سه  اجرای عملیات ساخت هستند، تصریح  حال 

خط دوم متروی شهر اصفهان در منطقه 10 واقع شده که تملک 
و آزادسازی انجام شده است.

700 میلیارد ریال در بخش عمرانی منطقه 10 هزینه می شود
وی بودجه امسال منطقه را 150 میلیارد تومان عنوان کرد و گفت:  
برای اجرای پروژه های شاخص شهری 200 میلیارد ریال، پروژه های 
مهم 230 میلیارد ریال، پروژه های منطقه ای 120 میلیارد ریال و سایر 
پروژه های منطقه 220 میلیارد ریال لحاظ شده است که در مجموع 
برای بخش عمرانی منطقه امسال بیش از 700 میلیارد ریال هزینه 

می شود.
اصفهان  مطبوعاتی  مجتمع  شدن  واقع  به  اشاره  با  شهبازی  
توان فضایی پیش بینی  کردیم در حد  گفت: سعی   10 در منطقه 
کنیم تا ساکنان مجتمع شرایط راحت تری داشته باشند؛ یکی از 
مطالبه های آنها پارکینگ مجموعه مطبوعاتی و اداره ثبت بود که 
آن پیش بینی کردیم تا در حوالی  در بودجه امسال مبلغی برای 

اینجا زمینی تملک و پارکینگ احداث شود.
 10 منطقه  در  مطبوعاتی  مجتمع  گرفتن  قرار  به  اشاره  با  وی 
شهرداری اصفهان گفت: وجود مجتمع مطبوعاتی در این منطقه 
یک فرصت ارزشمند است که ما آن را غنیمت شمرده و دغدغه 
حل  دنبال  به  منظور  همین  به  داریم  را  آن  توسعه  و  پیشرفت 

مشکل پارکینگ برای آن هستیم و فضایی را پیش بینی کردیم که 
پس از تملک، پارکینگ احداث کنیم.

مدیر منطقه 10 شهرداری اصفهان در خصوص پروژه های مشارکتی 
این منطقه در پاسخ به خبرنگاران افزود: در سال گذشته ما 400 
درصد پیشرفت پروژه مشارکتی داشتیم که این پروژه ها شامل 
کلینیک های ساختمانی و هتل سازی بوده و بخشی دیگر نیز در 

حوزه شهرسازی و توسعه پایدار بوده است.
را  آمادگی جذب مشارکت در حوزه اقتصاد شهری  منطقه 10 

دارد
مدیر منطقه 10 شهرداری اصفهان تاکید کرد: منطقه 10 شهرداری 
اصفهان پتانسیل خوبی برای سرمایه گذاری و مشارکت و جذب 
مشارکت های حوزه اقتصاد شهری دارد که درخواست داریم مردم 
این منطقه را به عنوان مقصد سرمایه گذاری انتخاب کنند.  وی 
فرصت های  ما  بابایی  آقا  اتوبان  مجاورت  در  این که  به  اشاره  با 
توجه  با  گذاری  سرمایه  شاخص های  حوزه  در  و  داریم  بدیلی  بی 
به این که زمین کشاورزی زیادی در این منطقه داریم، افزود:  به 
دنبال سرمایه گذاری با توجه به ظرفیت منطقه هستیم و قصدی 
برای تغییر کاربری زمین های کشاورزی نداریم اما حمایت خود را 
از پروژه های سرمایه گذاری در بخش گیاهان دارویی، کشاورزی و 
صنایع چرم و کفش و حتی صادرات  و ارزآوری در این حوزه اعالم 

می کنیم.
گذاری  سرمایه  شاخص   10 منطقه  این که  به  اشاره  با  شهبازی 
نزدیک  ای  آینده  در  کرد:  است،تصریح  شهری  اقتصاد  حوزه  در 
فرهنگسرای منطقه حصه که با اعتباری بالغ بر 5 میلیارد تومان 
به اتمام رسیده است، افتتاح و رونق فرهنگی در این نقطه شکل 

می گیرد.
قومیت های مختلف منطقه یک فرصت است

و  فرصت  یک  را  منطقه  این  در  مختلف  قومیت های  حضور  وی 
نه چالش عنوان کرد و افزود: ما مهاجرت و مهاجر پذیری را الزمه 
با  توسعه و پیشرفت می دانیم و تا کنون هم جلسات مختلفی 
این قومیت ها داشته و توانسته ایم شرایط خوبی را برای منطقه 

فراهم کنیم.
مدیر منطقه 10 شهرداری اصفهان در خصوص پروژه های در حال 
اجرا، 26 پروژه را جزو پروژه های شاخص منطقه نام برد و گفت: در 
بحث عدالت فضایی ما سعی کردیم توزیع عادالنه ای از امکانات 
در محالت کمتر برخوردار منطقه داشته باشیم و مناطقی همچون 
عطشاران، کوی میالد، حصه و شهروند از محالتی هستند که مورد 
توجه قرار گرفته اند، به طوری که سال گذشته نیز بیشترین رشد 

پروژه های عمرانی را در این منطقه داشتیم.
وی در ادامه صحبت های خود با اشاره به رویکرد عدالت محوری 
در دوران کرونا گفت: پروژه های عمرانی منطقه متوقف نشده و 

در حال انجام است و در این دوران نیز شهروندان آسیب پذیر را 
فراموش نکرده و  با توجه به تراکم جمعیت در مناطق محروم این 
منطقه با برنامه ریزی ستاد کرونا اقالم مورد نیاز در این مناطق با 
ح  همکاری و مشارکت خیرین منطقه، همکاری بسیج و اجرای طر
کمک مومنانه، تعداد زیادی  بسته غذایی در چند مرحله توزیع 

شد.
230 هکتار بافت فرسوده در منطقه 10 وجود دارد

شهبازی در خصوص بافت فرسوده منطقه 10 شهرداری اصفهان 
بیان کرد: این منطقه بیش از 230 هکتار یعنی ده درصد کل شهر 
بافت فرسوده و ناکارآمد دارد اما طبق مصوبه کمیسیون ماده 5 
، 230 هکتار بافت فرسوده در این منطقه وجود دارد که در این 
راستا ما بسته تشویقی، تسهیالت ساخت و ساز  به  شهروندان 
از این طریق می خواهیم محرک توسعه در مناطق بافت  داده و 

فرسوده را راه اندازی کنیم. 
وی اضافه کرد:  شهرداری به تنهایی نمی تواند بافت فرسوده را 
احیا کنند و27 دستگاه دولتی و غیردولتی موظف به خدمات رسانی 
به بافت فرسوده هستند و شرکت، ادارات خدمات رسان و راه و 

شهرسازی همه دخیل اند.
مدیر منطقه 10 شهرداری اصفهان همچنین 
یک  را  اوحدی  خیابان  در  تسهیلگری  دفتر 
آسیب  افراد  از  حمایت  در  اجتماعی  اقدام 

دیده عنوان کرد که بزودی افتتاح می شود.
توسعه  محرک  پروژه  مرغاب  چشمه 

منطقه 10
چشمه  اصفهان  شهرداری   10 منطقه  مدیر 
توسعه  محرک  پروژه  عنوان  به  را  مرغاب 
از  تلفیقی  پروژه  این  افزود:  و  کرد  عنوان 
و  فرهنگی  خدماتی،  عمرانی،  اقدامات 
که  عمرانی  پروژه های  اما  است،  تفریحی 
قرار  فرسوده  بافت  در  آنها  از  زیادی  بخش 
گرفته، محرک توسعه این منطقه می باشند 
قطار  دو  خط  سالمت،  شهرک  چند  هر 
و  هنر  تاالر  حصه،  فرهنگسرای  شهری، 
محرک  پروژه های  جزو  عسگریه  پارکینگ 
توسعه  این منطقه نیز محسوب می شوند.  

مناطق  بین  در  را  اصلی  معابر  بیشترین  این که  بر  تاکید  با   وی 
روان  موضوع  این  به  توجه  با  کرد:  اضافه  دارد،  شهر  گانه  پانزده 
و  سازی ها  رو  پیاده  معابر،  تعریض  با  را  شهروندان  تردد  سازی 
روان سازی  تا  ایم  داده  قرار  کار  دستور  در  گلوگاه ها  بازگشایی 
ترافیک انجام شود. شهبازی در خصوص سرانه فضای سبز این 
منطقه گفت: این منطقه بیشترین پارک های محله ای را در بین 

مناطق پانزده گانه دارد که در این راستا جهت رفع مشکالت آبی و 
حفظ و توسعه فضای سبز، یک مخزن ذخیره آب در خیابان مصلی 
در نظر گرفته شده و همچنین پروژه کلکتور آب در خیابان خزایی 

برای تأمین منابع آبی اجرایی شده است.
وی در ادامه صحبت های خود بودجه سال گذشته این شهرداری 
را 110 میلیارد تومان عنوان کرد و اظهار داشت: در سال 99 بودجه 
جهت  که  است  داشته  افزایش  تومان  میلیارد   40 مدیریت  این 

اجرای پروژه های عمرانی می باشد.
جهت  هتل  سه  ساخت   اصفهان  شهرداری   10 منطقه  مدیر 
جذب گردشگران، ساخت پارکینگ طبقاتی عسگریه با مشارکت 
وکلنگ  تومان،  میلیارد   ۱۵ کرد  هزینه  با  عسگریه  بیمارستان 
از دیگر  را  زنی احداث پارکینگ خیریه ام البنین در خیابان مصلی 

اقدامات این مدیریت در جهت رفاه حال مردم عنوان کرد.
صدور 248 پروانه ساختمانی در سال 99

وی همچنین در خصوص پروانه ساخت و ساز این منطقه گفت: 
465 پروانه ساختمانی در این منطقه صادر و در پنج ماه نخست 
سال جاری، ۲۴۸ پروانه ساختمانی در این منطقه صادر شده که 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد رشد داشته است 
ساختمانی  پروانه  صدور  زمان  مدت  که 
متوسط  و  روز   ۳۰ حدود  منطقه  این  در 
در  و  روز  هفت  استعالم ها  به  پاسخگویی 
شده  گانه  پانزده  مناطق  در  نخست  رتبه 

است.
سپیده  خیابان  تعریض  مورد   در  شهبازی 
خیابان  این  آزادسازی  گفت:   کاشانی 
هر  می شود  انجام  تدریجی  صورت  به 
برای  شهرداری  به  باید  مالکان   چند 
بازسازی،  و  تخریب  جهت  پروانه  دریافت 
مراجعه  بدنه  خط  براساس  عقب نشینی 

کنند تا کار ادامه پیدا کند.
اداری  و  تجاری  پارکینگ،  به  اشاره  با  وی 
انعقاد  وجود   با  کرد:  اضافه  مهستان 
قرارداد با سرمایه گذار بخش خصوصی برای 
مشکالت  برخی  دلیل  به  پروژه  این  اجرای 
پیمانکاری انجام نشد از این رو با توجه به 
خطراتی که برای کوی میالد به همراه داشت با تعیین سرمایه گذار 

جدید، هفته گذشته فعالیت آن از سر گرفته شد.
شهبازی در پایان انقالب روان سازی و پیاده راه سازی معابر این 
منطقه با 12 خیابان اصلی و در سال گذشته پیاده روسازی ضلع 
این  اساسی  مهم  اقدامات  دیگر  از  را  صباحی  خیابان  شمالی 

منطقه با توجه به معابر فرسوده برشمرد.

مدیر منطقه 10 شهرداری اصفهان اعالم کرد؛

10 شهرداری اصفهان 26 پروژه شاخص در منطقه  اجرای 

پایی رویدادهای نمایشگاهی؛ فصل تحول در بر

جهانی شدن و  رقابت پذیری؛ 
بزرگ ترین مسائل پیش روی صنعت

 رسالت صنعت فوالد امروز کمک به افزایش رشد اقتصادی، حفظ اشتغال 
دوران  منظر،  این  از  و  است  ملی  اقتصاد  چرخ های  درآوردن  گردش  به  و 

حساسی پیش روی این صنعت قرار دارد.
این که  بر  تأکید  با  مبارکه،  فوالد  مدیرعامل  عظیمیان،  مهندس  جام جم  گزارش  به 
روی  پیش  مسائل  بزرگ ترین  از  رقابت پذیر  صنعت  از  برخورداری  و  شدن  جهانی 
صنعت و اقتصاد کشور است، در پاسخ به سؤالی درباره گام های فوالد مبارکه در حوزه 
جهش تولید پاسخ داد: امسال به فرموده مقام معظم رهبری سال »جهش تولید« 
بین المللی علیه  که درست در شدیدترین تحریم های  نامگذاری شده است. سالی 
اقتصاد ایران، قرار است حرکتی جهش گونه در اقتصاد ایران شکل گیرد و تا امروز که 
پنج ماه از سال سپری شده، نمود عینی این امر در برخی از بخش های صنعتی و معدنی 

کشور به خصوص حوزه فوالدسازی آشکار شده است. 

ح کرد؛ شهردار اصفهان:مدیرعامل فوالد مبارکه مطر

نمایشـگاه جــدید اصـفـهان 
آبروی  نصف جهان را می  خرد

4

ح بزرگ عمرانی  در شهر  امسال 5 طر
 افتتاح می شود 
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دبیر اجرایی جشنواره خبر داد؛با رعایت پروتکل های بهداشتی؛ رویداد بین المللی صلح برای کودکان اصفهانی؛

نمایشگاه بین المللی فوالد 
اصفهان  برگزار می شود

برگزیدگان »جشنواره منظومه 
ستارگان درخشان« معرفی شدند

343

فراخوان جایزه جهانی شهرهای 
صلح جو اعالم شد

ح کرد؛ نماینده خمینی شهر در مجلس مطر
گسترش ارتباط مجلس با صنعت برای رفع موانع تولید
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شاخص  پروژه های  اجرای  برای 
شهری 200 میلیارد ریال، پروژه های 
پروژه های  ریال،  میلیارد   230 مهم 
منطقه ای 120 میلیارد ریال و سایر 
پروژه های منطقه 220 میلیارد ریال 
ع  مجمو در  که  است  شده  لحاظ 
برای بخش عمرانی منطقه امسال 
هزینه  ریال  میلیارد   700 از  بیش 

می شود



منطقه  نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  عمومی  روابط  رئیس 
اصفهان از اجرای طرح توزیع الکترونیکی گاز مایع از ابتدای شهریور 

امسال در این استان خبر داد.
به گزارش جام جم به نقل از ایرنا بهمن علیپور افزود: این طرح با هدف 

جلوگیری از عرضه خارج از شبکه، دسترسی آسان تر مصرف کنندگان 
واقعی، رعایت حقوق شهروندی، تحقق دولت الکترونیک و مدیریت 
صحیح توزیع گاز مایع از شهریور امسال به صورت آزمایشی در چند 
استان از جمله اصفهان آغاز می شود.وی اظهار داشت: با اجرای طرح 

از  برای تمام مصارف اعم  گاز مایع  گاز مایع، خرید  الکترونیک  توزیع 
زیرساخت های  طریق  از  دولتی  مصوب  قیمت  با  اصناف  و  خانوار 
الکترونیکی و کارت بانکی و دریافت رسید سوخت از عامالن توزیع 
امکانپذیر می شود. علیپور گفت: طرح توزیع الکترونیکی گاز مایع  بین 

خانوارهای محروم از گاز طبیعی و مصرف کننده نفت سفید که تا این 
زمان در پوشش انشعاب گازرسانی قرار نگرفته اند و دیگر واحدهای 
با ثبت نام در سامانه سدف  آنها  با نیاز  صنفی و صنعتی، متناسب 

)سامانه اینترنتی نیو تجارت آسان( انجام خواهد شد.
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان اصفهان

اقتصادی

رئیس روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان:
گاز مایع از شهریور الکترونیکی توزیع می شود

اقتصادی، حفظ  افزایش رشد  به  کمک  امروز  رسالت صنعت فوالد 
این  از  و  است  ملی  اقتصاد  چرخ های  درآوردن  گردش  به  و  اشتغال 

منظر، دوران حساسی پیش روی این صنعت قرار دارد.
با  مبارکه،  فوالد  مدیرعامل  عظیمیان،  مهندس  جام جم  گزارش  به 
از  رقابت پذیر  صنعت  از  برخورداری  و  شدن  جهانی  این که  بر  تأکید 
بزرگ ترین مسائل پیش روی صنعت و اقتصاد کشور است، در پاسخ 
به سؤالی درباره گام های فوالد مبارکه در حوزه جهش تولید پاسخ داد:

امسال به فرموده مقام معظم رهبری سال »جهش تولید« نامگذاری 
شده است. سالی که درست در شدیدترین تحریم های بین المللی 
ایران  اقتصاد  در  جهش گونه  حرکتی  است  قرار  ایران،  اقتصاد  علیه 
شکل گیرد و تا امروز که پنج ماه از سال سپری شده، نمود عینی این 
امر در برخی از بخش های صنعتی و معدنی کشور به خصوص حوزه 

فوالدسازی آشکار شده است. 
ایران با برخورداری از نیروهای جوان و تحصیلکرده، دسترسی به بازار 400 
میلیون نفری منطقه، وجود ظرفیت های درونی، مانند معادن، و   وجود 
زیادی در حوزه های مختلف  استراتژیک، ظرفیت های بسیار  راه های 
اقتصادی دارد و حوزه صنایع معدنی و به ویژه فوالدسازی نیز از این 
امر مستثنا نیست. واقعیت آن است که فشارهای خصمانه آمریکا در 
سه سال گذشته سبب شده رشد اقتصادی در کارنامه اقتصاد ایران 
منفی شود، ولی بدنه تولید و صنعت کشور توانسته همچنان استوار 
باشد و نه تنها نیاز داخلی کشور را برآورده سازد، بلکه محصوالت خود 
را روانه بازارهای هدف صادراتی کند و در دوره ای که فروش نفت عمال 
امکانپذیر نیست، برای کشور ارزآوری داشته باشد. شاید به صراحت 
بتوان گفت همین ایستادگی است که نماد تاب آوری باالی اقتصاد 
در  موجود،  شرایط  و  موضوع  این  درک  با  خوشبختانه  است.  ایران 
اقتصاد ایران شعار »جهش تولید« در پیشانی استراتژی های اقتصادی 
و ملی قرار گرفته تا نیاز مهم ایجاد اشتغال و ثروت در کشور محقق 

شود.
در این میان نکته حائز اهمیت آن است که اکنون در سایه شدیدترین 
و بی سابقه ترین تحریم ها علیه اقتصاد ایران، »جهش تولید« استراتژی 
اصلی کشور قلمداد شده و بخش های مختلف صنعتی و تولیدی نیز 
به خوبی به این نکته پی برده اند که نه تنها نباید متوقف شوند، بلکه 
باید در مسیر توسعه حرکت کنند. اما نباید این واقعیت را نیز از ذهن 
چراکه  دارد؛  فاصله  مطلوب  نقطه  با  کنونی  وضعیت  که  داشت  دور 
ظرف سه سال گذشته، رشد بخش واقعی اقتصاد کشور منفی بوده 
و صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده این روند تا پایان سال 99 
در اقتصاد ایران ادامه داشته باشد و رشد اقتصادی به 5- درصد برسد؛ 
البته باید شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا را نیز در این خصوص 

لحاظ کرد.
از منظر علمی، اقتصاد ایران اکنون در دوره رکود تورمی قرار دارد و آنچه 

در این دوره زمانی نیاز کشور است سرمایه گذاری های جدید و توسعه 
کنار  در  که  داشت  توجه  باید  البته  است؛  باالدستی  و  مولد  صنایع 
برخی بدبینی ها به وضعیت شاخص های کالن اقتصادی و رشدهای 
پیش بینی  شده، این وضعیت نشان می دهد صنعت کشور، با وجود 
دارد؛  و اساسی  به حمایت های جدی  نیاز  قابل توجه،  پتانسیل های 
به ویژه این که صنایع با وجود تحریم ها و فشارهای مالی طی دو سال 
گذشته ایستادگی کرده اند و اجازه نداده اند وضعیت اشتغال کشور با 
بحران مواجه شود و همچنان نیز می توان به افق های جدید امیدوار 
بود.  نکته مهم آن است که به هر حال حرکت جهش گونه تولید نیز 
پیش شرط هایی برای تداوم دارد که نباید آنها را از ذهن دور داشت. 
یکی از مهم ترین موضوعاتی که در یک دهه گذشته در اقتصاد ایران 
مطرح شده موضوع شیوه حمایت از صنایع است. برخی اقتصاددانان 
معتقدند حمایت از صنایع به معنای تزریق منابع به آنهاست؛ یعنی 

حمایت از صنعت را تنها در قالب موضوعات مالی می دانند. 
رفع  به  مالی،  منابع  از  بیش  صنایع  که  اعتقادند  این  بر  دوم  گروه 
موانع تولیدی نیازمندند. شاید یک دهه قبل هرکدام از این راهکارها 
می توانست به صورت جداگانه مؤثر باشد، ولی امروز    و  در میانه 
تحریم ها، صنایع نیازمند حمایت مالی و ساختاری شده اند. البته رفع 
مالیاتی،  اجتماعی،  تأمین  شرایط  تسهیل  مانند  تولید،  موانع  انواع 

گمرکی و بانکی به نفع تولید و اشتغال بیشتر برای کشور، 
مقدم بر هر عملی است. دولت در این مقطع زمانی 

که فشارهای ناشی از تحریم ها بر دوش صنایع، 
سنگینی می کند، باید به تغییر روندها و رویه ها 

بیندیشد؛ مخصوصا این که تغییر این شرایط 
نه نیازمند تأمین منابع است و نه به شرایط 
آنسوی مرزها و تحریم ها وابستگی دارد. در 
این موقعیت، جهش تولید، ایجاد اشتغال 
و کمک به معیشت مردم درگرو رفع موانع 

تولید است. از منظر اقتصاد کالن، موقعیت 
صنعت فوالد با موقعیت دیگر 

صنایع کشور متفاوت نیست؛ اما فشار تحریم ها بر این صنایع به 
شدت سنگین شده و یک نمونه آن اقدامات خزانه داری آمریکاست 
که می کوشد با شناسایی روندهای مالی، هر شخص و شرکتی را که با 
صنعت فوالد ایران در ارتباط است زمین گیر کند. با این حال مسیر 
توسعه در این بخش نه متوقف شده و نه می توان آن را متوقف کرد. 
افزایش رشد اقتصادی، حفظ  رسالت صنعت فوالد امروز کمک به 
این  از  و  اقتصاد ملی است  گردش درآوردن چرخ های  به  و  اشتغال 

منظر، دوران حساسی پیش روی این صنعت قرار دارد.
در این میان، توسعه صنعت فوالد کشور در دورانی صورت می گیرد 
که موقعیت اقتصاد ملی از هر نظر حساس است؛ هم کرونا روندها و 
رفتارها را تغییر داده و هم تحریم ها مدام روی هم تلنبار می شود. با این 
حال در همین مقطع زمانی، چندین دستاورد بزرگ در کارنامه صنعت 
فوالد کشور ثبت شده است. یکی از مهم ترین و استراتژیک ترین آنها 
مشارکت قابل تحسین صنعت فوالد در راه اندازی خط لوله انتقال 
نفت کوره به جاسک است.   برای اولین بار در تاریخ اقتصاد کشور، 
لوله های فوالدی مناسب برای انتقال نفت ترش در کشور به کمک 
فوالد مبارکه و فوالد اکسین تولید شده است. همین اقدام موجب 
آن،  بر  عالوه  و  شده  کشور  در  دالری  میلیون  چندین  صرفه جویی 
صنعت فوالد را نیز از نظر فناوری تولید و تجربه ساخت، چندین گام به 
پیش رانده است. همزمان، راه اندازی ابرپروژه نورد 
گرم شماره 2 نیز موفقیت بزرگ دیگری است 
که در کارنامه فوالد مبارکه و اساسا صنعت 
فوالد کشور به ثبت رسیده است. این 
اقدام »پویش تولید، تداوم و امید« برای 
فوالد مبارکه است. با راه اندازی ابرپروژه 
نورد گرم شماره 2 ظرفیت تولید کالف 
گرم در فوالد مبارکه به 7.2 میلیون تن 
خواهد رسید و بر این اساس نه تنها 
بلکه  شد،  خواهیم  بی نیاز  واردات  از 
خواهیم  نیز  صادرات  امکان 

یافت. همین امروز نیز بخشی از ورق های موردنیاز صنایع خودروسازی، 
صنایع نفت و گاز و لوله سازی و لوازم خانگی در داخل تولید می شود. 
همچنین همزمان با افتتاح نورد گرم شماره 2، اشتغال قابل توجهی 
برای جوانان کشور ایجاد مَی شود.  د ر عین حال، شروع فرایند طرح 
تحول دیجیتال فوالد مبارکه از جـــمله طــرح های زیرســـاختی بسیــار با 
اهمیـــت اســت که رقابت پذیری  این شرکت را با رقبای داخلی و خارجی 

در آینده حفظ خواهد کرد.
خوشبختانه صنعت فوالد، به خصوص فوالد مبارکه، با قدرت مسیر 
فوالد  عملیاتی  سود  رشد  آن  بارز  نمونه  و  می دهد  ادامه  را  توسعه 
مبارکه است که در سال گذشته به رقم قابل توجه 62 درصد رسید. 
سال گذشته فروش صادراتی فوالد هم رشد 146 درصدی داشت و 
میزان فروش وزنی فوالد نیز با رشد 5 درصدی همراه بود و به رقم 6 
میلیون و 130 هزار تن رسید. در فروردین امسال هم میزان فروش 
فوالد 11 درصد رشد کرد و حتی عملکرد سهام فوالد با بازدهی بیش از 

240 درصدی در سال جاری همراه بوده است.
به هر حال، شرکت فوالد مبارکه به عنوان بزرگ ترین شرکت فوالدی 
تخت  محصوالت  انواع  تولید  در  تجربه  دهه  سه  حدود  با  کشور، 
فوالدی، نقش محوری در توسعه صنعتی، اقتصادی و اجتماعی کشور 
داشته است.  این شرکت در سال 98 با تولید 7.5 میلیون تن انواع 
محصوالت فوالدی عملکرد قابل توجهی داشته و در همین سال از 
رشدی بالغ بر 12.5 درصد نسبت به برنامه و 67 درصد نسبت به مدت 

مشابه سال قبل برخوردار بوده است.
پدیده  ایران،  اقتصاد  چشم انداز  چالش های  اساسی ترین  از  یکی   
جهانی شدن است که برخورداری از صنعت رقابت پذیر را برای اقتصاد 
در  کشور  مهم  و  اساسی  اقدامات  از  یکی  می سازد.   اجتناب ناپذیر 
دستیابی به اهداف ترسیم شده، بهبود فضای کسب وکار و رقابتی 

نمودن آن در کشور است. 
وضعیت  تعیین کننده  شاخص های  جمله  از  کار  و  کسب  فضای 
و  بررسی  به  می توان  آن  به  استناد  با  که  است  کشور  هر  اقتصادی 
تجزیه و تحلیل شرایط اقتصادی هر کشور پرداخت.   به همین دلیل 
صنعت فوالد به عنوان یکی از صنایع مهم و استراتژیک و قابل رقابت، 
می تواند با افزایش قابلیت ها و توانمندی های خود سهم قابل توجهی 
در بهبود فضای کسب و کار کشور ایفا کند؛ ضمن این که فوالد مبارکه 
با استفاده از تجارب ارزنده خود در طول مسیر تعالی، مرزهای تولید 
را پشت سر گذاشته و عالوه بر این، برای ارتقای جایگاه رقابتی خود و 
به تبع آن صنعت فوالد کشور گام های بلندی در حوزه بومی سازی، 
صنعت  فنی  دانش  انتقال  و  کسب  و  تکنولوژی  سطح  ارتقای 
از  فراتر  بتواند  آینده  در  است  امید  و  است  برداشته  فوالد 
تولیدکننده فوالد، به شرکتی تبدیل شود که دارای تکنولوژی 

ساخت کارخانه های فوالدسازی است.

خبر

نماینده خمینی شهر در مجلس 
ح کرد؛ مطر

گسترش ارتباط مجلس با 
صنعت برای رفع موانع تولید

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای 
از  بازدید  ضمن  مرداد   25 شنبه  روز  اسالمی 
خطوط تولید فوالد مبارکه با حمیدرضا عظیمیان 
مدیرعامل این شرکت دیدار و بر لزوم گسترش 
ارتباط بیشتر نمایندگان مجلس و صنعت برای 

رفع موانع تولید تاکید کرد.
تقی  محمد  االسالم  حجت  جام جم  گزارش  به 
دستاوردهای  از  خرسندی  ابراز  ضمن  نقدعلی 
شرکت فوالد مبارکه در سنوات و ماه های اخیر 
به ویژه در شرایط تحریم، کسب این افتخارات 
کارشناسان  و  جوانان  دست  به  موفقیت ها  و 
امیدوارکننده  و  بخش  مسرت  بسیار  را  داخلی 

ارزیابی کرد.
خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
مساعدت های  فوالد مبارکه به منطقه پیرامون، 
ابراز  و  دانست  تقدیر  قابل  را  کشور  و  استان 
این  متعهد  کارکنان  و  مدیران  کرد:  امیدواری 
به  دست یابی  راستای  در  همچنان  شرکت 
کشور  عمرانی  توسعه  و  اقتصادی  اهداف 
و  مسائل  رفع  در  مساعدت  با  و  گمارند  همت 
کشورکوشا  و  منطقه  شریف  مردم  دغدغه های 

باشند. 
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای 
به  جاری  سال  نامگذاری  به  اشاره  با  اسالمی 
عنوان سال جهش تولید از سوی مقام معظم 
رهبری،  بر ضرورت حمایت تمامی نمایندگان به 
ویژه نمایندگان استان اصفهان از شرکت فوالد 
در  پیشرو  شرکت های  از  یکی  عنوان  به  مبارکه 
کشور تاکید کرد و افزود: با توجه به سفارش های 
بر  ویژه معظم له به نمایندگان این دوره مبنی 
ضرورت رفع مشکالت تولید و توجه بیشتر به 
دیگر  همراه  به  بنده  مردم،  اقتصاد  و  معیشت 
به  اتکا  با  که  داریم  را  آمادگی  این  نمایندگان 
مشکالت  و  موانع  رفع  برای  قانونی  راهکارهای 
فوالد  شرکت  بویژه  کشور  صنعت  در  تولید 
اقتصادی  بنگاه های  از  یکی  عنوان  به  مبارکه 

تاثیرگذار کشور گام برداریم.
مجلس  بیشتر  ارتباط  خصوص  همین  در  وی 
ریزی های  برنامه  و  صنعت  با  اسالمی  شورای 
روند  در  را  قانونگذاری  و  نظارت  درعرصه  بهتر 
مؤثر  کشور  اقتصادی  توسعه  و  تولید  رونق 
اقدامات  این  با  کرد:  دانست و اظهار امیدواری 
و  کمی  رشد  و  فزاینده  بهبود  شاهد  ان شاءاهلل 

کیفی محصوالت  فوالد مبارکه باشیم. 
ایجاد  و  تولید  جهش  اقتصادی،  توسعه   *  

اشتغال پایدار با حمایت قانون
مبارکه  فوالد  شرکت  عامل  مدیر  دیدار  این  در 
و  آمده  دست  به  موفقیت های  به  اشاره  با  نیز 
ابتدای سال جاری  از  رکوردهای پیاپی تولید در 
در  شرکت  این  کارکنان  راسخ  عزم  به  تاکنون، 
جهت عملی شدن شعار جهش تولید اشاره و 
اظهار داشت: با وجود مشکالت ناشی از شیوع 
ویروس کرونا و برخی مشکالت و محدودیت ها 
و  مدیران  تولید،  خطوط  اولیه  مواد  تامین  در 
کارکنان شرکت عالوه بر حفظ فرایند کار و تولید 
اجتماعی  مسئولیت های  به  تعهد  از  هیچگاه 
و  قوانین  چارچوب  در  و  نشدند  غافل  خود 
ضوابط شرکت به مسئولیت ملی خود به ویژه 
عمل  کرونا  ویروس  شیوع  سخت  شرایط  در 

نمودند. 
بخش  در  مبارکه  فوالد  شرکت  مدیرعامل 
دیگری از سخنان خود تعریف و تصویب قوانین 
حمایتی از صنعت در مجلس شورای اسالمی را 
در روند توسعه اقتصادی کشور، مؤثر دانست 
سخت  شرایط  در  حمایت ها  این  کرد:  تاکید  و 
صنایع  سایر  و  مبارکه  فوالد  شرکت  تحریم،  
کشور را در ایفای نقش محوری خود که همان 
توسعه اقتصادی، جهش تولید و ایجاد اشتغال 

پایدار است یاری خواهد کرد.

ح کرد؛ مدیرعامل فوالد مبارکه مطر
جهانی شدن و  رقابت پذیری؛ بزرگ ترین مسائل پیش روی صنعت

کارشناس اجرای پروژه های ساختمانی، محوطه سازی و اسکلت فلزی فوالد مبارکه از دمونتاژ دو 
دستگاه جرثقیل ۰۳ و HSM ۰۲  انبار تختال واحد نورد گرم و مونتاژ آن ها بر روی انبار صادراتی جدید 

S۱۰ و انبار جدید کویل واحد ۵۲ خبر داد.
 به گزارش جام جم امیر چاوشی هدف از اجرای این پروژه را استفاده از حداکثر ظرفیت فضای 

انبار صادراتی S۱۰ و بخش نورد گرم انبار واحد ۵۲ جهت دپوی کویل به منظور افزایش ظرفیت 
انبارهای روباز خطوط نورد سرد و گرم با استفاده از جرثقیل های موجود انبار تختال واحد نورد گرم 

و بهینه سازی آن ها اعالم کرد.
 وی با بیان این که بر اساس اهداف سازمان، در راستای توسعۀ انبارهای شرکت، این پروژه در 
قالب دستور کار به قرارداد احداث انبار روباز کویلی واحد ۵۲ و با برآورد ریالی حدود ۳۰ میلیارد 
ریال ابالغ شد، در خصوص مزایای اجرای این طرح ها گفت: به همین منظور با نصب و راه اندازی 
انبار به مقدار حدود ۵۰ هزار  انبار واحد ۵۲، ظرفیت  جرثقیل HSM۰۲ بر روی قسمت نورد گرم 
تن کالف به صورت دوطبقه و همچنین با نصب جرثقیل HSM۰۳ بر روی انبار S۱۰ ظرفیت آن تا 
حدود ۱۰ هزار تن کالف دوطبقه بر روی هم افزایش خواهد یافت.  چاوشی خاطرنشان کرد: کلیۀ 
روش های اجرایی فنی با مشارکت گروهی تیمی از کارشناسان واحدهای مختلف فوالد مبارکه 
شامل اجرای پروژه های ساختمانی، بازرسی جرثقیل ها، تعمیرات جرثقیل های نورد گرم و سرد، 
مهندسی کارخانه و شرکت مهندسی فوالد در جلسات متعدد مورد تدوین و بررسی قرار گرفت و 
در حداقل زمان ممکن در تعمیرات برنامه ریزی شده ساالنه واحد نورد گرم با موفقیت انجام شد.
وی با تأکید بر این که تمامی عملیات آماده سازی و انجام عملیات دمونتاژ و مونتاژ هر دو دستگاه 
برق،  شین  ریل،  شامل  مصرفی  متریال  کلیۀ  کرد:  تصریح  گرفت،  صورت  روز   ۱۳ طی  جرثقیل 
تابلوهای برق، کلمپ و همچنین تمامی مکانیسم های دمونتاژ و مونتاژ و حمل آن ها توسط 

واحدهای داخلی فوالد مبارکه تأمین و عملیاتی شد.
وی اظهار داشت: در حال حاضر با نصب شاهین های مخصوص برداشت بار به جرثقیل های 
مذکور، مطابق با برنامه ریزی انجام تست های مربوطه، بهره برداری از این جرثقیل ها ابتدا در سالن 

انبار صادراتی S۱۰ و سپس در بخش نورد گرم انبار کویلی ۵۲ صورت خواهد گرفت.
و  توکا  حمل ونقل  مبارکه،  فوالد  مهندسی  برق آرا،  شرکت های  از  راستا  همین  در  چاوشی 

دستگاه نظارت، واحد بازرسی جرثقیل ها و بازرسی خوردگی، واحد حمل ونقل پشتیبانی، ایمنی 
فنی و مدیریت واحدهای نورد گرم و سرد که نهایت همکاری را در این خصوص با واحد اجرای 
پروژه های ساختمانی داشتند، قدردانی کرد.  برخی از مهم ترین اقدامات انجام شده روی جرثقیل 
سقفی HSM۰۳ و سالن S۱۰ نورد سرد عبارت اند از: نقشه برداری از تیرکرین های سالن S۱۰ و اخذ 
تأییدیه های الزم برای نصب ریل و کلمپ و همچنین شین های برق رسان حرکت طولی؛ تأمین 
شین های برق رسان حرکت طولی جرثقیل توسط کارفرمای محترم جهت حمایت از تولیدکنندۀ 
داخلی؛ نصب شین های برق رسان به همراه ساپورت های نگهدارندۀ آن ها روی تیرکرین سالن و 
انجام نقشه برداری؛ دمونتاژ جرثقیل سقفی مذکور از انبار تختال نورد گرم؛ انتقال جرثقیل سقفی 
مذکور از انبار تختال نورد گرم به سالن S۱۰ نورد سرد؛ انجام تست های غیرمخرب )NDT( مربوط 
به بخش سازه ای جرثقیل؛ تغییر کاربری جرثقیل از سیستم حمل اسلب به حمل کویل؛ مونتاژ 
و نصب مجدد جرثقیل سقفی مذکور در سالن S۱۰ نورد سرد از تاریخ9۸/۱۰/۵ تا تاریخ 9۸/۱۰/6 

و راه اندازی و بهره برداری از جرثقیل پس از انجام تست های دینامیکی و تست های عملکردی.
همچنین برخی از مهم ترین اقدامات انجام شده بر روی جرثقیل سقفی HSM۰۲ و بخش نورد 
اخذ  و   ۵۲ سالن  گرم  نورد  بخش  تیرکرین های  از  نقشه برداری  از:  عبارت اند  نیز   ۵۲ سالن  گرم 
تأییدیه های الزم برای نصب ریل و کلمپ همچنین شین های برق رسان حرکت طولی جرثقیل؛ 
تأمین و نصب شین های برق رسان به همراه ساپورت های نگهدارندۀ آن ها روی تیرکرین سالن؛ 
نصب ریل و کلمپ حرکت طولی جرثقیل روی تیرکرین سالن؛ دمونتاژ جرثقیل سقفی مذکور از 
انبار تختال نورد گرم از تاریخ 9۸/۱۱/۲۳ تا تاریخ 9۸/۱۱/۲۵؛ انتقال جرثقیل سقفی مذکور از انبار 
تختال نورد گرم به سالن ۵۲ نورد گرم؛ انجام تست های غیرمخرب )NDT( مربوط به بخش سازه ای 
جرثقیل به هماهنگی واحد بازرسی جرثقیل ها جهت مشخص کردن عیوب احتمالی؛ جوشکاری 

و رفع عیوب مربوط به ترک های موجود در بخش سازه ای پل ها و ترولی جرثقیل مذکور .

مسئولیت های  به  تعهد  راستای  در  مبارکه  فوالد  شرکت  مدیریت 
اجتماعی خود، با همکاری ادارۀ کل برق منطقه ای اصفهان در یک برنامۀ 
را  مداوم  ریخته گری  و  فوالدسازی  ناحیۀ  اساسی  تعمیرات  منسجم، 
در گرم ترین ایام فصل تابستان برنامه ریزی و اجرا کرد تا از این طریق در 
زمان پیک بار شبکۀ سراسری برق، شهروندان عزیز با مشکل کمبود یا 

خاموشی برق مواجه نشوند.
فوالد  مداوم  ریخته گری  و  فوالدسازی  ناحیۀ  مدیر  جم  جام  گزارش  به 
مبارکه ضمن اعالم این خبر گفت: به دنبال افزایش مصرف برق کشور 
در فصل تابستان و محدودیت های اعمال شده بر ناحیۀ فوالدسازی از 
سمت شبکۀ سراسری برق، مدیریت شرکت تصمیم گرفت جهت حفظ 
آماده به کاری تجهیزات، این محدودیت را به فرصتی باارزش برای انجام 
کارهای تعمیرات اساسی ناحیۀ فوالدسازی و ریخته گری مداوم تبدیل 
کند. غالمرضا سلیمی افزود: با استفاده از پتانسیل نیروهای تعمیراتی 
داخل ناحیه و تیم پشتیبانی )همانند تعمیرات و تعمیرگاه مرکزی، بازرسی 
فنی و...( فعالیت های تعمیراتی و اصالحی بر روی تجهیزات انجام شد تا 
تجهیزات  آماده به کاری  تولید،  محدودیت  زمان های  از  استفاده  ضمن 

جهت افزایش تولید و دست یابی به رکوردهای بهتر افزایش یابد.  وی 
از: انجام  از اقدامات انجام شده در این خصوص عبارت اند  گفت: برخی 
و  پلتفرم  سازۀ  از  بخشی  تعویض  و  دوره ای  برنامه ریزی شده  تعمیرات 
اصالح اسلب محوطۀ سرباره گیری با صرف حدود 2 هزار   و 500 نفر ساعت، 
انجام تعمیرات دوره ای و تعویض بخشی از سازۀ پلتفرم در کورۀ شمارۀ 4 
با صرف حدود 2 هزار  و 200 نفر ساعت؛ تعویض Main beam آبگرد سقف، 
تعویض راکرز کورۀ شمارۀ 7 با صرف حدود 13 هزار نفر ساعت.  سلیمی با 
بیان این که در قسمت ریخته گری مداوم هم اقدامات بزرگی انجام شده 
است، گفت: در تعمیرات چهارروزۀ ماشین ریخته گری شمارۀ 1، گپ گیری 
آن ها در  کشاننده و مستقیم کننده و همچنین الینرگذاری  غلتک های 
چند مرحله و جبهۀ کاری انجام شد. ضمن این که نظافت صنعتی ماشین 
فلوشینگ  تمیزکاری  نیست،  انجام  قابل  عادی  شات دان های  در  که 
ماشین، تخریب و بتن ریزی وسط خط، نصب مبدل حرارتی اسالید گیت 
جهت کاهش دمای هیدرولیک، دمونتاژ و مونتاژ سگمنت های 1 و 2 هر 
دو خط و تعویض لیور اسیالتور نیز صورت گرفت.  مدیر ناحیه فوالدسازی 
و ریخته گری مداوم فوالد مبارکه در همین خصوص با تأکید بر این که انجام 

تمامی این فعالیت ها طبق بار چارت، در یک  روز میسر نیست، گفت: 
فلوشینگ تمامی ماشین های ریخته گری، آچارکشی شین ها و ریل های 
واحد  از  ریخته گری  واحد  صنعتی  آب  کردن  جدا   ،۲۸ واحد   ROW O_P
آب اولیه ماشین های ۳ و ۴ ریخته گری بخش  فوالدسازی و جدا کردن 
دیگری از این اقدامات در این زمان محدود بوده است.    وی در ادامه از 
تعویض تراورس جرثقیل شمارۀ ۲۵ با صرف حدود هزار   و 200 نفر ساعت 
خبر داد و تصریح کرد: این فعالیت اولین بار است که روی این جرثقیل 

انجام شده و در طی چندین روز صورت گرفته است.
یک روزه  ساالنۀ  برنامه ریزی شدۀ  تعمیرات  این که  بر  تأکید  با  سلیمی 
ادامه  شد،  انجام  مناسب  کیفیت  با  دوره  این  در  فوالدسازی  ناحیۀ 
داد: در شات دان ساالنه، سرویس روتین تمامی تابلوهای متال کلد و 
پاورسنترهای ناحیه، سیستم های کنترل کل سیاالت و آب صنعتی انجام 
شد.  وی در خاتمه خاطرنشان کرد: با توجه به توسعۀ سالن فوالدسازی 
اقدامات  تن،   ۳۵۰ ظرفیت  با  جدید  جرثقیل  دستگاه  دو  نصب  جهت 
مربوط به رفع معارضات مربوط شامل جابه جایی داکت غبارگیر کوره های 

پاتیلی نیز در این تعمیرات برنامه ریزی شده در حال اجراست.

اجرای تعمیرات اساسی و چابک سازی ناحیۀ فوالدسازی و ریخته گری مداوم 

افزایش ظرفیت انبارهای روباز خطوط نورد سرد و گرم 



فراخوان جایزه جهانی شهرهای صلح جو اعالم شد
اصفهان  شهر  که  صلح«  »شهرداران  جهانی  سازمان 
آن به شمار می آید، به منظور ارتقای  نیز یکی از اعضای 
هنری  رقابتی  برگزاری  به  »صلح«،  به  مربوط  آموزش های 
ویژه کودکان شهرهای عضو اقدام کرده است. موضوع 
به  و  می باشد  صلح جو«  »شهرهای  رقابت،  این  اصلی 
کودکان دو گروه سنی 6 تا 10 و 11 تا 15 ساله اختصاص دارد.  

ای  رسانه  ارتباطات  اداره  از  نقل  به  جام جم  گزارش  به 
سازمان  این  برنامه ریزی  براساس  اصفهان،  شهرداری 
انتشار  از  پس  عضو،  شهرهای  از  یک  هر  جهانی، 
با  و  کرده  بررسی  را  آثار  خود،  شهروندان  برای  فراخوان 
برتر  اثر   5 حداکثر  متخصص،  کمیته ای  کارشناسی  نظر 
( را برای رقابت پایانی به  از هر گروه سنی )مجموعا 10 اثر

دبیرخانه شهرداران صلح ارسال می کنند.  فراخوان این 
و  شهرداری  بین الملل  امور  اداره  همکاری  با  که  رویداد 
ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  مجموعه  زیر  دو 
هنرهای  موزه  و  کودک  خانه  یعنی  اصفهان  شهرداری 
معاصر در اصفهان برگزار می شود، از اوایل مرداد منتشر 
جاری  سال  مهر  پایان  آثار،  ارسال  مهلت  آخرین  و  شد 

آدرس  به  مراجعه  با  می توانند  متقاضیان  بود.   خواهد 
vcci.ir، ضمن مطالعه شرایط کامل جهت شرکت در این 

رقابت، تصاویر آثار خود را به ثبت برسانند. 
برندگان،  اسامی  و  رویداد  این  نهایی  نتایج  همچنین   
دی 1399 از سوی سازمان جهانی شهرداران صلح اعالم 

خواهد شد.  
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان اصفهان

خبر

شهرداری  شهری  خدمات  معاون 
اصفهان:   

بودجه 4 میلیاردی برای مبارزه 
با موش ها در شهر 

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان گفت: 
بیش از 4 میلیارد ریال امسال در 15 منطقه شهر 
اصفهان و ناژوان، صرف مبارزه با موش های شهر 

اصفهان می شود.     
به گزارش جام جم به نقل از  اداره ارتباطات رسانه ای 
به  اشاره  با  امیری  حسین  اصفهان،  شهرداری 
مجموعه  به  اشاره  با  اصفهان  شهرداری  این که 
حیوانات  با  مقابله  و  کنترل  دنبال  به  اقداماتی 
انجام  اصفهان  شهر  در  موش  جمله  از  موذی 
می شود، اظهار کرد: وجود موش ها در محیط های 
خسارات  سبب  بیماری  انتشار  بر  عالوه  شهری 

اقتصادی نیز می شود.  
وارد  سبب  موش ها  وجود  این که  بیان  با  وی 
گفت:  می شود،  ساختمان ها  به  خساراتی  شدن 
مصرف و آلوده کردن محصوالت کشاورزی و مواد 
غذایی، تحمیل هزینه زیاد مبارزه با موش ها را به 

همراه دارد. 
با  اصفهان  شهرداری  شهری  خدمات  معاون 
اشاره به این که زاد و ولد موش ها در هر سال پنج 
تا 15 بچه موش  بار زایش پنج  بار و هر  تا شش 
از  است، ادامه داد: موش های متولد شده پس 
افزایش  بنابراین  دارند  باروری  قدرت  هفته  پنج 

آنها به صورت تصاعدی است.  
وی اظهار کرد: با توجه به این واقعیت، یک جفت 
موش در مناسب ترین شرایط می توانند صدها 
هزار یا شاید میلیون ها فرزند در یک سال تولید 
محیط های  در  موش  با  مبارزه  بنابراین  کنند. 

شهری امری ضروری است. 
* انتقال 40 بیماری از طریق موش ها به انسان 

و  مخزن  عنوان  به  موش ها  کرد:  بیان  امیری 
باکتریایي،  بیماري   40 از  بیش  انتشار  در  ناقل 
که  دارند  دخالت  انسان ها  به  انگلي  و   ویروسي 
خونریزی  تب  توالرمی،  طاعون،  آنها  عمده ترین 

دهنده، تیفوس موشی و .... است. 
وی بیان کرد: برای مبارزه با موش ها از روش هایی 
مانند طعمه گذاری، هماهنگی جهت جمع آوری 
بموقع و کامل پسماند و زباله شبانه، حذف النه 
شکارچی  عنوان  به  سمور  از  استفاده  موش ها، 
موش ها، حذف آب به عنوان یک عامل در زندگی 
موش ها، تله گیر و استفاده از امواج فوق صوت 
استفاده  شیمیایی  و  غذایی  مواد  انبارهای  در 

می شود.
معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان افزود: 
با موش ها  برای مبارزه  در بخش پیشگیری هم 
در شهر شناسایی واحدهای متخلف، نصب بنر 
آبرسانی  آموزش و شناسایی معایب سیستم  و 
انجام  می شود  موش ها  گذاری  النه  باعث  که 

می شود. 
هم  مبارزه  مرحله  در  این که  به  اشاره  با  وی 
، بازبینی  فعالیت هایی از قبیل طعمه گذاری معابر
طعمه ها در چهار مرحله، جمع آوری الشه ها، رفع 
معایب عمرانی و حذف النه انجام می شود، اظهار 
برای  سال  هر  اصفهان  شهر  مناطق  همه  کرد: 
کار  را به  از روش های باال  مقابله با موش ها یکی 
 510 گذشته  سال  در  یک  منطقه  در  که  می گیرند 
معبر طعمه گذاری، در منطقه دو بیش از دو هزار 
از  بیش  سه  منطقه  در  و  شناسایی  کلونی   900 و 

چهار هزار و 500 طعمه گذاشته شده است. 
امیری ادامه داد: همچنین سال گذشته منطقه 
4 حدود 13 هزار و 600 کیلوگرم سم برای مقابله با 
موش ها استفاده کرده است. همچنین بیش از 
20 هزار الشه موش از سطح منطقه 5 جمع آوری 

شده است.
در  شده  حذف  النه های  تعداد  کرد:  بیان  وی 
بوده  مورد   500 و  هزار  دو  از  بیش  شش  منطقه 
دو  شناسایی  به  اقدام  هم  هفت  منطقه  است. 
اقدام  هشت  منطقه  متخلف،  واحد   145 و  هزار 
به رفع عیب 312 نشتی و منطقه 9 نیز دو هزار و 
موش ها  گذاری  النه  باعث  که  عمرانی  عیب   145

می شود را در سطح منطقه رفع کرده است.   
اصفهان  شهرداری  شهری  خدمات  معاون 
موش ها،  با  مبارزه  برنامه  از  جدای  کرد:  تصریح 
با  که  دارد  وجود  نیز  مبارزه  ضربتی  ح های  طر
نزدیکی  در  یا  نظر  مورد  مکان  اهمیت  به  توجه 
ح ها به صورت ویژه اجرا  ، این طر ایامی مثل نوروز
ح  می شود؛ در همین خصوص چندین مرحله طر
ضربتی مبارزه با موش در حاشیه رودخانه زاینده 
رود از منطقه ناژوان تا منطقه روشن دشت، باغ 
معابر  یا  و  شهر  بزرگ  پارک های   ، غدیر باغ  فدک، 

اصلی که موش در آنها زیاد شده بود، اجرا شد. 
چهار  جاری  سال  در  همچنین  کرد:  بیان  وی 
معاونت  سوی  از  ریال  میلیون   420 و  میلیارد 
شهر  موش های  با  مبارزه  برای  شهری  خدمات 
در مناطق 15 گانه و ناژوان اعتبار اختصاص یافته 

است.  

اقتصادی
شهری

شهردار اصفهان گفت: در این ایام نه تنها هر یکشنبه، یک افتتاح داشتیم که طرح های عمرانی 
و خدماتی زیادی هم در شهر کلنگ زنی و آغاز شد و در این مدت آغاز عملیات پروژه های جدید 

هم در دستور کار بوده است.
به گزارش جام جم به نقل از  اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، قدرت اله نوروزی 
در یازدهمین برنامه »هر یکشنبه، یک افتتاح« که به افتتاح زمین های ورزشی مجموعه باغ 
غدیر شامل زمین والیبال، بسکتبال و تنیس از سوی سازمان ساماندهی مشاغل شهری 
و فرآورده های کشاورزی شهرداری اصفهان اختصاص داشت، از بهره برداری پنج طرح بزرگ 
عمرانی شهر اصفهان در سال جاری خبر داد و گفت: بهره برداری از سالن اجالس سران که 

ساخت آن در سال 90 آغاز شد، امسال کلید خواهد خورد.
شهردار اصفهان افزود: نمی توان به سادگی و با غفلت از کنار مساله کرونا گذشت؛ اگر شرایط 
عادی بود امشب در خدمت جمع بزرگی از شهروندان بودیم اما به خاطر این که سالمت 

شهروندان اهمیت دارد این مراسم به این صورت محدود برگزار می شود.
وی ادامه داد: آرزوی ما و امید همه ما این است که فشار سنگینی که به خاطر کرونا بر همه 
بخش های جامعه آمده، تغییر کند از همین رو از همه شهروندان عاجزانه استدعا می کنم تا در 
این روزها حتما رعایت پروتکل های بهداشتی را به صورت جدی انجام دهند. نوروزی با اشاره 
به این که عملیات اجرایی دوازدهمین ایستگاه مترو در خط دوم از شانزده ایستگاه شروع 
شد، اظهار کرد: شاید برخی برنمی تابند که در این شهر هر روز و هر هفته شاهد تحول و گام 

بزرگ رو به جلو باشیم و می خواهند این همه خدمت را تیره و تار کنند.  
وی ادامه داد: مردم شاهد هستند که در سه سال گذشته فقط در یک پروژه بزرگ )خط دوم 

مترو( بیش از دو هزار میلیارد تومان هزینه شده است.   
شهردار اصفهان تصریح کرد: با این که بیش از دو سال است کار خط دوم مترو آغاز شده 
است اما ساخت دوازدهمین ایستگاه مترو شروع شده است؛ مردم حافظه ای قوی دارند و 
به یاد می آورند که خط دیگری با 21 ایستگاه ساخته شد و 18 سال به طول کشید و دو ایستگاه 
آن هم در این سه سال تکمیل شد.  وی اظهار کرد: کسانی که سابقه اقدامات عمرانی دارند 
در بازدید از طرح های اصفهان اذعان دارند که انقالب عمرانی در این شهر به دست فرزندان 
اصفهان، در حال رقم خوردن است.   نوروزی افزود: ای کاش فرصتی بود تا مردم می توانستند 
سفری به زیرزمین از دارک تا سایر ایستگاه های خط دوم مترو داشته باشند و می دیدند هزار 

نفر از جوانان این شهر از صبح تا شب و از شب تا صبح کار می کنند.      
 افتتاح پروژه های زمین مانده دوره های قبلی   

وی با اعالم این خبر که امسال 5 پروژه بزرگ را در شهر اصفهان افتتاح می کنیم، تصریح کرد: در 
همین یکشنبه ها سالن اجالس که سابقه آن برای همه روشن است، بهره برداری می شود. 

این طرح سال 90 آغاز شد و قرار بود سال بعد افتتاح شود.  
شهردار اصفهان افزود: قرار بود دولت برای ساخت این سالن، صد میلیارد تومان کمک کند 
اما شهرداری اصفهان فقط در سال گذشته 400 میلیارد تومان در این طرح هزینه کرد و امسال 
هم باید برای تکمیل 300 میلیارد تومان هزینه کند و در مجموع، هزینه های انجام شده برای 
طرح 750 میلیارد تومان است.    وی با اشاره به این که امسال سالن اجالس سران، نمایشگاه 
بین المللی، جاده فرزانگان و ... بهره برداری می شود، گفت: البته جاده فرزانگان در اختیار مردم 
قرار گرفته و در فرصتی افتتاح رسمی خواهد شد. نوروزی بیان کرد: سالن گلستان شهدا که 
آرزوی چهل ساله مردم بوده در همین سال افتتاح می شود و این ها افتتاح پروژه های زمین 

مانده دوره های قبلی است.
تعطیلی مراسم افتتاحیه های شهرداری به حرمت ماه محرم

اگر می بینید شهرداری اصفهان، در جذب بودجه وضعیت بسیار مناسبی  کرد:  وی اظهار 
داشته نتیجه تالش فرزندان شما بوده است که امیدوارم تا پایان سال هر یکشنبه شاهد 
افتتاح باشیم چراکه افتتاح یعنی عرضه یک خدمت جدید به مردم تا زمینه مناسب شور 

کرد:  آسیب های اجتماعی فراهم شود.  شهردار اصفهان تصریح  کاهش  و نشاط مردم و 
و ماه ها تالش  که سال ها  کسانی است  ایجاد شده و دستاورد  نتیجه اشتغال   افتتاح ها، 
کرده اند.   وی تصریح کرد: به حرمت ماه محرم در این ماه افتتاحیه ها تعطیل می شود اما این 

افتتاح ها در ماه های دیگر عملیاتی می شود. 
نوروزی افزود: در دو ماه گذشته این دومین برنامه افتتاحیه سازمان ساماندهی مشاغل 
شهری شهرداری اصفهان است و این مجموعه، استخر و سالن های مختلف هم تعمیر و 
تجهیز شده که امیدواریم مورد استفاده همه ورزشکارن قرار گیرد و همه مردم هم از امکانات 

این باغ یگانه شهر بهره مند شوند.
شهرداری اصفهان به کمک ورزش استان آمده است

کشاورزی  فرآورده های  و  شهری  مشاغل  ساماندهی  سازمان  مدیرعامل  مجیری،  محمد 
شهرداری اصفهان نیز در این مراسم با گرامیداشت خاطره مرحوم پاکروان از چهره های عرصه 
ورزش و ارتباطات استان اصفهان، اظهار کرد: مرحوم پاکروان اسوه اخالق و ارتباطات در عرصه 
ورزش بود.  وی با اشاره به افتتاح مجموعه ورزشی باغ غدیر ادامه داد: زمین های تنیس این 
مجموعه فرسوده بود و نیاز داشت که کامال بازسازی شود و از همین رو سازمان ساماندهی 
مشاغل شهری این پروژه را اجرایی کرد؛ در همین راستا زمین چمن مصنوعی، هارد کورت، 

زمین والیبال و زمین بسکتبال در مجموعه ورزشی باغ غدیر ایجاد شد. 
مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری اصفهان 
افزود: یک ماه و نیم پیش شاهد افتتاح و ترمیم 20 ورزشگاه در شهر اصفهان بودیم و افتتاح 
مجموعه ورزشی باغ غدیر هم در راستای توسعه فضاهای ورزشی شهر انجام شده است.  وی 
تصریح کرد: سرانه فضای ورزشی در استان اصفهان پایین و کمتر از نیم مترمربع است که جزو 
فقیرترین استان ها در سطح کشور از این نظر هستیم.   مجیری بیان کرد: شهرداری اصفهان 
به کمک ورزش استان آمده است و دستگاه های دیگر و بخش خصوصی هم باید به همین 
صورت توسعه فضاهای وزرشی را در دستور کار قرار دهند.   وی افزود: ساخت این مجموعه و 
مجموعه ورزشی کنار آن به همراه استخرهای باغ غدیر که مردم به آن اقبال دارند و در فضای 
پارک غدیر واقع شده، همچنین به علت سهولت دسترسی به پارکینگ این مجموعه می تواند 
بیش از پیش برای مردم قابل استفاده باشد.  مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری 
و فرآورده های کشاورزی شهرداری اصفهان افزود: با همتی که شهرداری اصفهان در این راستا 
داشته و با هماهنگی اداره کل ورزش و جوانان استان این مسیر توسعه فضاهای ورزشی را 

خواهیم پیمود. 
شهرداری هشدار آسیب های اجتماعی شهر را بخوبی دریافت کرده است

در ادامه این مراسم، کوروش محمدی، رئیس کمیسیون اجتماعی شورای شهر اصفهان 
اظهار کرد: شور و توسعه در شهر با حرکت مدیریت شهری شروع شده است. از مدیریت 
شهری اصفهان بابت آنچه در حوزه ورزش و توسعه ورزش همگانی انجام داده و کمک 
شایانی که به متولی ورزش استان در کالنشهر اصفهان می کنند، قدردانی می کنم.  وی ادامه 
داد: از شهردار اصفهان به خاطر همراهی با مدیران و واحدهای مختلف در راستا توسعه 

فضاهای ورزشی قدردانی می کنم.  این عضو شورای شهر اصفهان تصریح کرد: زمینی 
که امروز در اختیار شهروندان قرار گرفت، چندان استفاده ای نداشت اما با همراهی 

سازمان ساماندهی مشاغل شهری اصفهان این اتفاق افتاده و فضا بهبود پیدا 
کرده است؛ این کار در واقع احترامی است به شایستگی های مردم اصفهان 

که همواره ثابت کردند شایسته بهترین ها هستند و ما هم در شورای شهر 
پشتیبان این برنامه ها هستیم و افتخار می کنیم که از هر طرح و برنامه که 

در راستای توسعه ورزش همگانی باشد، حمایت کنیم. وی با اشاره به 
این که آهنگ توسعه سه سالی است با سرعت باال در شهر اصفهان 
شروع شده است، ادامه داد: این اقدامات شهر را در حوزه عمران، 

حمل و نقل، اجتماعی و فرهنگی دگرگون می کند که امیدواریم شاهد توسعه در همه مناطق 
شهری اصفهان باشیم.  محمدی تصریح کرد: امروز در مناطق مختلف شهری شاهد افزایش 
آسیب های اجتماعی هستیم و این هشدار را شهردار اصفهان به خوبی دریافت کرده است 
 که شهر درگیر مجموعه ای از آسیب های اجتماعی است که حاصل سال های خیلی دور و

 بی توجهی به بسیاری از نیازهای جامعه است؛ البته ما هم این هشدار را در شورا دریافت و 
اقدام به توسعه فضاهایی که به کاهش آسیب ها کمک کند، کرده ایم.

افتتاح 19 میلیارد ریال پروژه ورزشی در مجموعه باغ غدیر
گفتنی است مجموعه ورزشی باغ غدیر دارای پارکینگ اختصاصی است و در مجاورت رینگ 
سوم قرار دارد. اجرای این طرح در مدت شش ماه و با هزینه 19 میلیارد ریال انجام شده 
است. زیرسازی، حصارکشی، روکش زمین های بازی، تجهیز و ساخت جایگاه ورزشکاران و 

تماشاچیان از اقدامات صورت گرفته در این پروژه است.
یادبود شهرداری اصفهان برای »محمد پاکروان« 

عنوان  به  پاکروان  محمد  مرحوم  خاطره  و  یاد  غدیر،  باغ  ورزشی  مجموعه  افتتاح  آئین  در 
پیشکسوت رشته بسکتبال و رسانه اصفهان با حضور خانواده اش گرامی داشته شد. 

پس از افتتاح پروژه، تیم بسکتبال شهرداری با لباس هایی با تصویر مرحوم پاکروان به محل 
مراسم وارد شدند. همچنین سالن مجموعه روباز بسکتبال مجموعه ورزشی باغ غدیر به نام 

زنده یاد محمد پاکروان نامگذاری شد.
شهردار اصفهان هم با اهدای لوح یادبود به خانواده مرحوم پاکروان، یاد و خاطره او را گرامی 

داشت.

دی سال گذشته بود که از نوجوانان 12 تا 18 سال عالقه مند در 13 رشته کسب و کار، ابداع و 
آیینی و مذهبی، رسانه،  اختراع، هنرهای نمایشی، ادبیات فارسی، هنرهای تجسمی و شهری، 
ورزش و تربیت بدنی، مدیریت، موسیقی بومی و ملی، اجتماعی و مدنی و صنایع دستی دعوت 
شد تا در چند سطر درباره خود و اهدافی که در آینده دارند بنویسند و ایده ای برای خوشحال کردن 

مردم ارائه دهند. این جشنواره در اختتامیه ای مجازی برگزیدگان خود را شناخت.
به گزارش جام جم محمد احمدی فیض آبادی، در ابتدا گزارشی از جشنواره ارائه داد و گفت: این 
جشنواره در سال 9۸ با اداره فرهنگی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان کلید 

خورد.
سال   18 تا   12 سنی  بازه  در  نام  ثبت  به  اشاره  با  ستارگان  منظومه  جشنواره  اجرایی   دبیر 
شرکت کنندگان این جشنواره ادامه داد: ۷۰۰ نفر از شرکت کنندگان با ارائه ایده در مدارس و 
گذرگاه های فرهنگی به صورت حضوری در جشنواره منظومه ستارگان شرکت کردند و 800 نفر هم 

به صورت مجازی از این جشنواره استقبال کردند.
وی با اشاره به این که باالترین میزان استقبال به نوجوانان پایه دهم برمی گردد، تصریح کرد: 
تلویزیون اختصاص  کنندگان به رشته هنرهای نمایشی و سینما و  بیشترین میزان شرکت 
بیشترین  تحصیلی  رشته  عنوان  به  تجربی  تحصیلی  رشته  به  هم  ای  اشاره  وی   داشت. 
شرکت کنندگان در جشنواره منظومه ستارگان داشت و گفت: کمترین شرکت کنندگان دانش 

آموزان هنرستانی بودند که همین موضوع هم جای تامل دارد.
دبیر اجرایی جشنواره منظومه ستارگان با اشاره به سه مرحله ای بودن ثبت نام شرکت کنندگان 
در جشنواره منظومه ستارگان گفت: همانطور که اعالم شد مجموع شرکت کنندگان 1500 نفر 

است که 450 نفر به رقابت دور دوم رسیدند و از میان آنها 13 نفر به مرحله نهایی رسیدند.
اسما نکویی نیز در این مراسم اشاره ای به داوری جشنواره منظومه ستارگان داشت و گفت: این 
جشنواره با 8 داور پیگیری شد و هر ایده توسط دو داور بررسی و میانگین داوری ها برگزیدگان را 
تعیین کرد. وی افزود: فرم های داوری بدون نام و با کد بررسی می شد و در نهایت بر اساس میزان 

میانگین در هر گروه و رشته شرکت کنندگان برتر انتخاب می شدند.
رئیس گروه شهر دوستدار کودک با ابراز خرسندی از این که برگزیدگان غالبا نوجوانان فعال و با 
سوابق مشارکت جویی در خانه نوجوان بودند، گفت: اهمیت مشارکت های اجتماعی در سنین 
کودکی و نوجوانی در اینجا مشهود است لذا همواره به یاد داشته باشید که آنچه دوست دارید 
را به مرحله اجرا دربیاورید.در ادامه سعید صرامی، مدیر فرهنگسرای پایداری با یادآوری 23 اسیر 
نوجوان که به اسارت رژیم بعثی عراق درآمدند از برگزیدگان جشنواره منظومه ستارگان درخواست 

کرد که همواره ستارگان دفاع مقدس را سرلوحه برنامه هایشان قرار دهند.
دیگر  از  اصفهان  شهرداری  ورزشی  و   اجتماعی   ، فرهنگی  سازمان  فرهنگی  اداره  رئیس 
سخنرانان مراسم اختتامیه جشنواره منظومه ستارگان بود. او ضمن ابراز خشنودی از گذراندن 

تیمی،  کار  پذیری،  مسئولیت  حس  داشت:  اظهار  نوجوانان،  کنار  در  ماهه  هشت   مسیری 
تمرین  مسیر  این  در  را  اجرایی  کار  و  رواداری  آرا،  تحمل  سالیق،  به  احترام  جویی،  مشارکت 

کردیم که دستاورد مهمی است.
سید صالح خشوعی با بیان این که در این جشنواره با گذراندن مراحل و کارگاه های مختلف، 
همچنین  و  کشور  و  شهر  اعتالی  هدفمان  اگر  افزود:  آموختیم،  را  شدن  ستاره  مفهوم 

خوشحال کردن مردم شهر باشد، آن وقت است که می توانیم بگوییم ستاره شده ایم.
تو  ای هزاری  نه  آید/تو یکی  ز صلح من چه  و  به جنگند  »تو مگو همه  به بیت  اشاره  با  وی 
« از مولوی به مخاطبان جشنواره گفت: این مسیر را با هدف دنبال کنید  چراغ خود برافروز
و راهتان را ادامه دهید چرا که تمام این اتفاقات مقدمه ای برای رسیدن به این مفهوم بزرگ 
بوده است. معاون فرهنگی هنری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان در 
باید  که عمل  باور بودم  این  بر  کرد: همواره  اختتامیه جشنواره »منظومه ستارگان« تصریح 
جایگزین حرف باشد؛ کار را شما انجام دادید، تیم اجرایی منظومه ستارگان درخشید و با ایثار 

و از خودگذشتگی و در کنار هم بودن منظومه را تشکیل دادید.
در  تعدد  و  تنوع  با  می توان  که  کرد  ثابت  ستارگان  منظومه  جشنواره  افزود:  روحانی  علیرضا 

نگاه، پوشش، آرا، دیدگاه وفرهنگ،  نظم زیبایی را پدید آورد.
، »علی مصدق« هنرآفرین موسیقی های  گفتنی است؛ »کیهان سلیمانی« کنشگر کسب و کار
بومی و ملی، »شمیم ابراهیمیان« هنرآفرین هنرهای نمایشی و تلویزیون، »زهرا طباطبایی« 
کنشگر و  ریز« هنرآفرین صنایع دستی، »فاطمه سادات مارانی«  کنشگر رسانه، »دالرام قلع 
هنرآفرین  چگونیان«  »مبینا  مذهبی،  کنشگر  دهقانی«  »مریم  معلولیت،  دارای  هنرآفرین 
هنرهای تجسمی و شهری، »مریم مومنی« کنشگر در زمینه اجتماعی و مدنی، »سارا شفیعی« 
هنرآفرین ادبیات فارسی، »فاطمه ترکان« کنشگر مدیریت، »سید امین دانش« کنشگر ابداع 
و اختراع و »نیلوفر عنایتی« کنشگر ورزش و تربیت بدنی، 13 برگزیده در 13 بخش جشنواره 

»منظومه ستارگان درخشان« بودند که در اختتامیه جشنواره از آنها قدردانی شد.

دبیر اجرایی جشنواره خبر داد؛

برگزیدگان »جشنواره منظومه ستارگان درخشان« معرفی شدند

شهردار اصفهان:
ح بزرگ عمرانی در شهر افتتاح می شود   امسال 5 طر
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خبر

با رعایت پروتکل های بهداشتی؛
فوالد  بین المللی  نمایشگاه 

اصفهان  برگزار می شود

بین المللی  نمایشگاه های  شرکت  مدیرعامل 
نمایشگاه  دوازدهمین  گفت:  اصفهان  استان 
ابتدای  از  اصفهان  متالورژی  و  فوالد  بین المللی 
بهداشتی  پروتکل های  کامل  رعایت  با  و  شهریور 

برگزار می شود.
به گزارش جام جم به نقل از روابط عمومی شرکت 
علی  اصفهان،  استان  بین المللی  نمایشگاه های 
دوازدهمین  این که  به  اشاره  با  یارمحمدیان 
نمایشگاه بین المللی متالورژی، فوالد، ریخته گری، 
چهار  طی  اصفهان  وابسته  صنایع  و  ماشین آالت 
چهارم  تا  نمایشگاه  این  افزود:  می شود،  برپا  روز 
 6500 در  شرکت   70 و  بود  خواهد  برپا  شهریور 
محصوالت،  ارائه  به  نمایشگاهی  فضای  مترمربع 
خدمات، کاالها، توانمندی ها و پتانسیل های خود 
نیز همانند  این که امسال  بیان  با  می پردازند. وی 
سال های گذشته نمایندگانی از کشورهای خارجی 
بود،  خواهند  اصفهان  فوالد  نمایشگاه  مهمان 
کشورهای  از  نمایندگانی  و  شرکت ها  داد:  ادامه 
چین، ترکیه، آلمان، فرانسه و ایتالیا در نمایشگاه 
فوالد اصفهان حضور خواهند داشت و برای ایجاد 
ارتباطات تجاری با شرکت های ایرانی تالش خواهند 
کرد.  مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی 
هفت  مشارکت  از  همچنین  اصفهان  استان 
استان در نمایشگاه فوالد خبر داد و تصریح کرد: 
شرکت هایی از استان های تهران، اصفهان، کرمان، 
آذربایجان شرقی  مازندران، چهارمحال و بختیاری، 
و خراسان رضوی در دوازدهمین نمایشگاه فوالد 

اصفهان حضور خواهند داشت.
وی تاکید کرد: شرکت های فعال در حوزه تولید فوالد، 
چدن و فلزات غیرآهنی، خدمات صنعت متالورژی و 
نقش آفرینان حوزه ماشین آالت و تجهیزات وابسته 
گازسوز،  موتورهای  ژنراتورها،  جرثقیل ها،  نظیر 
غبارگیرها، اتصاالت و شیلنگ های فشار قوی و... در 
نمایشگاه فوالد اصفهان حضور دارند و توانایی های 

خود را در معرض بازدید قرار خواهند داد.
نمایشگاه  برپایی  طی  این که  بیان  با  یارمحمدیان 
از  جلوگیری  برای  بهداشتی  پروتکل های  فوالد، 
حالت  سختگیرانه ترین  در  کرونا  ویروس  شیوع 
اساس  بر  گفت:  شد،  خواهد  رعایت  ممکن 
و  متخصصان  فقط  شده،  انجام  پیش بینی های 
فعاالن حوزه فوالد امکان بازدید از این نمایشگاه 
فراهم  عمومی  بازدید  شرایط  و  داشت  خواهند  را 
نخواهد بود؛ همچنین از ورود افراد بدون ماسک 
ناظران  و  می شود  جلوگیری  نمایشگاه  فضای  به 
بهداشتی نیز بر رعایت کامل پروتکل های بهداشتی 
مجریان  و  بازدیدکنندگان  غرفه داران،  سوی  از 

نمایشگاهی نظارت خواهند داشت.
نمایشگاه  دوازدهمین  گزارش،  این  اساس  بر 
بین المللی متالورژی، فوالد، ریخته گری، ماشین آالت 
یکم  روزهای   22 تا   16 ساعت  از  وابسته  صنایع  و 
نمایشگاه های  برپایی  محل  در  شهریور  چهارم  تا 
برگزار  شهرستان  پل  در  واقع  استان  بین المللی 

خواهد شد.

نمایشگاه های تخصصی و بین المللی به عنوان یکی از مهم ترین 
زیرساخت های اقتصادی در تمام دنیا، بستری بسیار مناسب برای 
اقتصادی  فعاالن  اعتقاد  به  و  هستند  اشتغال  و  تولید  بر  تمرکز 
می تواند  اصفهان  نمایشگاه  جدید  پروژه  از  بهره برداری  استان، 

محل بروز و ظهور فرصت های تازه برای اصفهان و کشور باشد.
به گزارش جام جم به نقل از روابط عمومی شرکت نمایشگاه های 
اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون  اصفهان،  استان  بین المللی 
سالیان  طی  متاسفانه  این که  بر  اعتقاد  با  اصفهان  استانداری 
صنعتی  استان های  بزرگ ترین  از  یکی  عنوان  به  اصفهان  گذشته 
می گوید:  است،  نداشته  شهر  این  خور  در  نمایشگاهی   ، کشور
راه اندازی  حال  در  اصفهان  نمایشگاه  بزرگ  پروژه  خوشبختانه 
است که می تواند محلی برای نمایش تولیدات، افزایش فروش و 

گردش مالی باالی استان و کشور باشد.
نمایشگاه  از  بهره برداری  با  می کند:  تاکید  قاضی عسگر  حسن 
حضور  برای  کشور  بزرگ  و  ح  مطر شرکت های  از  می توان  اصفهان 
در آن به عنوان محلی آبرومند دعوت کرد که موجب رونق بسیاری 
از فعالیت ها در استان خواهد شد. وی با اعتقاد بر این که تولید 
تنها نمی تواند ارزش افزوده ایجاد کند، می گوید: در نخستین گام 
باید به دنبال رفع مشکل فروش، بازارسازی و بازاریابی باشیم و به 
طور قطع نمایشگاه می تواند در فعال سازی فروش و اطالع رسانی 
به دیگر فعاالن اقتصادی و توسعه اقتصادی بسیار کارساز عمل 
کند؛ از سوی دیگر کاهش بروکراسی اداری در استان اصفهان برای 
تا در سایه  ارائه خدمات به فعاالن اقتصادی بسیار ضرورت دارد 

نمایشگاه بتوان به شکوفایی حوزه تولید و صنعت کمک کنیم. 
وی ادامه می دهد: اگر این نمایشگاه بتواند شرکت های مختلف 
اشغال  ضریب  افزایش  با  کند،  جذب  دنیا  سراسر  از  را  خارجی 
اصفهان  گردشگری  صنعت  توسعه  در  می تواند  و...  هتل ها 
حوزه  شدن  فعال  مساله  این  اصلی  الزمه  البته  باشد؛  تاثیرگذار 

معاون  کشورهاست.  دیگر  با  روابط  توسعه  و  خارجی  دیپلماسی 
استاندار اصفهان همچنین با بیان این که با وجود تحریم ها، ایران 
ارتباط است و می توانیم  با کشورهای همسایه خود در  همچنان 
بازارهای هدف خود را بر آنها معطوف کنیم، معتقد است: به طور 
قطع تحریم ها تا ابد ادامه نخواهد داشت و مسئوالن کشور باید 
آسیب به  اجازه ندهند تحریم  موجب  کنند و  را حل  این مشکل 
از بخش ها موجب  کشور شود؛ هر چند که تحریم ها در بسیاری 
شکوفایی شده است. بنابراین در نخستین گام، هدف نمایشگاه 
اصفهان باید بازار داخل باشد که با توسعه آن بتوانیم مشتریان 

خارجی را جذب کنیم. 
 ، نیز اصفهان  شهر  اسالمی  شورای  عضو  شریعتی نیا،  پورمحمد 

اصفهان را یکی از کالنشهرهای کشور با پتانسیل باالی گردشگری 
سالیان  طی  اصفهان  پتانسیل،  این  وجود  با  می گوید:  و  می داند 
طی  خوشبختانه  و  نداشت  را  خود  شان  در  نمایشگاهی  گذشته 
سه سال گذشته با تالش مدیریت شهری اصفهان، اکنون پروژه 
بزرگ نمایشگاه در مراحل آخر کار خود است و امیدواریم تا چند 
زیرساختی  او، نمایشگاه  گفته  به  به بهره برداری برسد.  آینده  ماه 
برای توسعه گردشگری، فروش صنایع دستی، معرفی محصوالت 

مختلف، ایجاد نقدینگی و درآمدزایی، اشتغالزایی و... است. 
وی ابراز امیدواری می کند با فعال شدن محل جدید نمایشگاه و 
خود  واقعی  جایگاه  به  اصفهان  نمایشگاه  کرونا،  بیماری  کاهش 
برسد و شاهد برقراری تعامالت تجاری در داخل و با دیگر کشورها 

بتواند  محل  این  اصفهان،  اقتصادی  اهداف  پیشبرد  با  و  باشیم 
و  محصوالت  معرفی  همچنین  و  توریست  جذب  برای  درگاهی 

پتانسیل های ایران به دیگر کشورها و کسب درآمد باشد.
با اشاره به  اتاق اصناف اصفهان نیز  رئیس کمیسیون اقتصادی 
مالی  راندمان  بر  آن  تاثیر  و  اقتصاد  بر  نمایشگاه  تاثیرگذار  نقش 
در  اصفهان  بین المللی  نمایشگاه  در  که  اتفاقی  می گوید:   ، شهر
خ دادن است، می تواند تاثیر مناسب توسعه اقتصاد شهری  حال ر
اقتصادی  مولفه  یک  تنها  فیزیکی  مکان  این  البته  باشد،  داشته 

است و بسیاری از بخش ها باید با نمایشگاه هماهنگ شوند.
، نمایشگاه جدید اصفهان یک زیرساخت   به گفته روح اهلل چلونگر
نمی تواند  نشود،  مهیا  دستگاه ها  دیگر  زیرساخت  اگر  اما  است، 
نقش پررنگ خود را نمایش دهد؛ از سوی دیگر نباید به نمایشگاه 
 برای کسب درآمد نگاه شود و به طور قطع 

ً
به عنوان محلی صرفا

با جلب اعتماد مردم می توان موجب توسعه اقتصاد شهری شد. 
و  شهر  شورای  اقتصادی  کمیسیون  و  شهری  مدیریت  از  وی 
آن در نمایشگاه ها خواست تا با برنامه ریزی درست  زیرمجموعه 
و صحیح برای محل جدید نمایشگاه اصفهان، حافظ سرمایه های 

استانی و ملی در این پروژه باشند.
نمایشگاه  جدید  محل  پتانسیل های  از  نباید  می کند:  تاکید  وی   
بهره  زیرساخت  این  از  مختلف  تعامالت  با  باید  و  ماند  غافل 
این  ظرفیت  از  مدونی  برنامه  با  باید  بنابراین  برد،  را  مناسب 
خودروهای  فنی  خدمات  صنف  اتحادیه  رئیس  برد.  بهره  محل 
نمایشگاه  جدید  فضای  از  عالی  ارزیابی  با  اصفهان  سبک 
بازدید  و  حضور  برای  همواره  دیگر  کشورهای  می گوید:  اصفهان، 
می کنند،  دالری  میلیون  هزینه های  مختلف  نمایشگاه های  از 
بنابراین باید توجه داشت که اکنون این بستر در اصفهان ایجاد 
شده و نمایشگاه با مدیریت بسیار قوی می تواند با برندهای بزرگ 

و معتبر وارد تعامل شود.

فصل تحول در برپایی رویدادهای نمایشگاهی؛

نمایشگاه جدید اصفهان آبروی نصف جهان را می  خرد

گرید  آجدار سایز 40 طبق استاندارد ملی INSO 3132 و مطابق  بار میلگرد  برای اولین 
این  تولید شد و سبد محصول میلگرد  آهن اصفهان  300 ذوب  نورد  کارگاه  400 در  آج 

شرکت را کامل تر کرد.
به گزارش جام جم علیرضا مهرابی سرپرست خدمات فنی تولید نورد  در این خصوص 
گفت: با توجه به خط تولید کارگاه نورد 300 و نیروی نوردی باال برای تولید محصول آجدار 
N40، امکان تولید این محصول در گروه نهایی وجود نداشت که در این راستا نیروی 
نوردی و گشتاور با توجه به قدرت موتور و ضریب گیربکس های قفسه میانی محاسبه 
تولید محصول در  انجام شده،  آمده و صحت سنجی  به عمل  بررسی های  با  و  گردید 
این  کالیبر  طراحی  کارشناسان  منظور  بدین   . گردید  سنجی  امکان  میانی  قفسه های 
مجموعه، مراحل بررسی و طراحی کالیبر بیضی ماقبل آخر و کالیبر قفسه آخر میلگرد 

آجدار N40 را در قفسه های 13 و 14 گروه میانی انجام دادند.
وی افزود: مشکل تولید محصول در گروه میانی فاصله زیاد آخرین قفسه با راهگاه های 
از جا  انتقال محصول به بستر خنک کننده می باشد. لذا جهت جلوگیری  رولیک دار 
و  طراحی  مراحل  نهایی،  قفسه های  و  آخر  قفسه  بین  محدوده  در  آخر  شاخه  ماندن 
ساخت 4 عدد میز رولیک دار در دستور کار قرار گرفت و پس از تهیه نقشه های اجرایی 
کارگاه های  به  آن  ساخت  سفارش  کارگاه،  مکانیک  بخش  توسط  فنی،  دفتر  توسط 
ساخت ارسال گردید و مراحل ساخت آن در کارگاه های ساخت مهندسی نت به پایان 

رسید و به نورد 300 تحویل داده شد.   
در  باال  آمپر  با وجود  نورد300  کارگاه  در   N36 تولید کرد: سابقه  اضافه   علیرضا مهرابی 
قفسه های نهایی امکان پذیر نبود که این نقیصه در تولید این محصول برطرف گردید 
و نکته دیگر این که در پروفیل های سنگین امکان حصول به خواص مکانیکی طبق 
استاندارد وجود نداشت که در این مرحله خواص مکانیکی قابل قبولی به دست آمد.

 ،Cares  ،DIN  ،ISO وی گفت: این نوع میلگرد قابلیت تولید مطابق تمام استانداردها 
در   N50آجدار میلگرد  تولید  مدیریت   این  آتی  برنامه  و  دارد  را   ,BS ,ISO ASTM  ،Gost

کارگاه نورد 300 مطابق استاندارد INSO3132 با کلیه گریدها می باشد. 
 میلگرد 40 در فونداسیون ها و اسکلت های فلزی سازه های بتنی ابرپروژه ها کاربرد 

دارد
علیرضا مهرابی گفت : این نوع میلگردها در سد سازی، نیروگاه ها و فونداسیون ها و 
اسکلت های فلزی سازه های بتنی ابرپروژه ها کاربرد دارد. سرپرست خدمات فنی تولید 
نورد خاطر نشان کرد: زمان برنامه ریزی، طراحی، ساخت و نصب، حدود 6 ماه به طول 
انجامید و الزم است از تمام دست اندرکاران تولید این محصول شامل پرسنل سخت 
، دفتر فنی و کارگاه میانی (  کوش کارگاه نورد 300 و مجموعه خدمات فنی ) طراحی کالیبر
به نحوی شایسته قدردانی به عمل آید. همچنین از حمایت های معاونت بهره برداری 
قدردانی  و  تشکر  نمودند  شایانی  کمک  راستا  این  در  که  نورد  مهندسی  مدیریت  و 

می نمایم.  
شایان ذکر است تولید این محصول عالوه بر تکمیل سبد محصوالت و نمایش توان 
فنی مهندسی شرکت، فرصتی را برای مدیریت فروش شرکت ایجاد می کند تا بتواند در 
جهت تحقق اهداف سازمان، جذب مشتری و فروش محصوالت خاص،  برنامه ریزی 

و اقدام نماید.
محمد صدری سرپرست کارگاه نورد 300 عنوان کرد: طراحی اولیه کارگاه نورد 300 جهت 
درخواست  چندین  به  توجه  با   300 نورد  که  می باشد   32 تا  سایز10  میلگرد های  تولید 
مدیریت فروش داخلی و همچنین مدیریت صادرات جهت تولید سایزهای سنگین 
مشکالت  وجود  علت  به  تاکنون  دارد  فراونی  کاربردهای  که   50 و   40 و   36 جمله  من 
فنی و عدم وجود زیرساخت های الزم تولید آن مکان پذیر نبود. لذا با توجه به دستور 
مدیر مهندسی نورد جهت تولید این محصوالت ،کارگاه نورد 300 با همکاری سرپرستی 
در  الزم  تجهیزات  سازی  آماده  و  طراحی  سنجی،  امکان  مراحل  تولید،  فنی  خدمات 

دستور کار قرار گرفت.
غلتک های  و  رولیکدار  میزهای  از  اعم  تجهیزات  شدن  آماده  از  پس  کرد:  عنوان  وی 
مورد نظر و... در تاریخ سیزدهم مرداد در خط نورد نصب گردید. جهت افزایش ضریب 

، از غلتک های اسقاطی در دو عدد قفسه  اطمینان در جلوگیری از جا ماندن شاخه آخر
افقی گروه میانی و تمام قفسه های افقی گروه نهایی فقط به عنوان هدایت محصول 

به خط اضافه گردید. 
روی سطح این غلتک ها، شیارهایی ایجاد گردید که نقش کشاننده را بخوبی ایفا کردند 
و با توجه به وزن میلگرد آجدار N40، اضافه کردن قفسه های افقی گروه نهایی، کمک 

موثری در جهت جلوگیری از جاماندن شاخه آخر در مسیر نمود.
پس از شروع نورد مشکل جا ماندن  شاخه آخر با تنظیم دور غلتک ها و رولیک ها و 
نیز تنظیم طول شاخه آخر رفع گردید و به صورت نرمال محصول به بستر خنک کننده 
انتقال یافت که با نورد سه عدد شمش، تولید میلگرد سایز 40 مطابق استاندارد  با 
موفقیت انجام گرفت، این پروسه راه تولید سایزهای بزرگ را در نورد 300 هموار نمود. 
صدری عنوان کرد: مرحله بعدی تست تولید سایز 36 و همچنین تولید انبوه سایز 40 
میباشد. در این راستا الزم است معاونت فروش و مدیریت صنایع جهت برآورد ارزش 

افزوده محصوالت فوق اقدام نمایند.
  میلگرد40 عالوه بر دارا بودن خواص مکانیکی مطلوب از قابلیت جوش پذیری نیز 

برخوردار است
راستای  در   : گفت  خصوص  این  در  نیز  شرکت   فراگیر  کیفیت  مدیر  دیباجی  حسین 
توسعه محصوالت جدید که در سال های اخیر مدیریت عالی سازمان اهتمام ویژه ای 
به آن داشته است برای اولین بار تولید آزمایشی محصول میلگرد آجدار آج 400 نمره 40 

در نورد 300 مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 3132 انجام پذیرفت.
از نمره 12 تا 32  آجدار  آهن اصفهان میلگردهای  از ابتدای راه اندازی ذوب  وی افزود: 
تولید  ولی  گردیده،  تولید  ایران  ملی  استاندارد  مطابق  نورد  کارگاه های  در  میلیمتر 
اخذ  جهت  در  نوردی  پارامترهای  برخی  تغییر  و  جدید  طراحی  به  نیاز   40 نمره  میلگرد 
کیفیت مطلوب داشته که این امر در مدیریت مهندسی نورد به درستی انجام شده 
کنترل  بازرسین  کامال دقیق توسط  آزمایشی به طور  تولید  از  این میلگرد پس  است. 
کیفیت از نظر کیفیت سطحی، پارامترهای ابعادی، آنالیز شیمیایی و خواص مکانیکی 
مورد بررسی قرار گرفت که خوشبختانه کیفیت آن مطلوب گزارش شده و انطباق آن با 

استاندارد ملی ایران تایید گردیده است.
مدیر کیفیت فراگیر شرکت اظهار داشت : با توجه به روش تولید، این محصول عالوه 
قابلیت جوش پذیری مناسبی  از  و یکنواخت  دارا بودن خواص مکانیکی مطلوب  بر 
انبوه محصوالت جدید به خصوص محصول  با تولید  نیز برخوردار است. امید است 
فوق الذکر مطابق با استانداردهای معتبر بین المللی، در زمینه صادرات بیش از پیش 

توفیق حاصل گردد.

تولید میلگرد آجدار N40 ، سبد محصوالت فوالدی ذوب آهن را تکمیل کرد

بازار مشخص و دستیابی به  آهن اصفهان به دلیل  ذوب 
و  تولید  روند  به  همچنان  می تواند  خودکفایی  از  سطحی 
صادرات خود ادامه دهد، هرچند ممکن است تحریم های 
قیمت  از  درصدی  به   ... و  آلومینیوم  فوالد،  علیه  جدید 
تمام شده تولیدات فوالدی بیفزاید، اما نمی تواند تولید را 

متوقف یا صادرات را محدود کند.
برداری  بهره  معاون  توالئیان،  مهرداد  جام جم  گزارش  به 
ذوب آهن اصفهان با بیان مطلب فوق، گفت: تحریم های 
جدید تا حدودی می تواند قیمت تمام شده کاال را باال ببرد 

اما در تولید و صادرات ذوب آهن اصفهان تاثیری ندارد.
فوالد،  علیه  جدید  تحریم های  ترامپ  دولت  افزود:  وی 
صنایع  استراتژی،  این  با  تا  کرد  اعمال   ... و  آلومینیوم 
صادراتی  درآمد  و  دهد  قرار  فشار  زیر  را  ایران  زیرساختی 
این  کند،  مواجه  خلل  با  را  ایران  ای  توسعه  پروژه های  و 

ریلی  نقل  و  حمل  حوزه  در  اکنون  هم  که  است  حالی  در 
ذوب  شرکت  را  آن  ریل  که  شده  تعریف  خوبی  پروژه های 
آهن اصفهان تامین می کند و بخش دیگر از تولیدات این 

ج از کشور صادر می شود. شرکت فوالدی به خار
معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان با اشاره به این که 
نمی کند،  متوقف  را  آن  اما  می کند  مشکل  را  کار  تحریم ها 
خاص  بازار  اصفهان  آهن  ذوب  که  این  به  توجه  با  گفت: 
صادرات  از  مانع  نمی تواند  تحریم ها  این  عمال  دارد  را  خود 
این شرکت شود و از طرف دیگر ذوب آهن باید بخشی از 
مواد اولیه مورد  نیاز خود را با ارز صادراتی خود وارد کند و به 
همین دلیل در تامین مواد اولیه هم خللی ایجاد نمی شود.

توالئیان با نگاهی به روند تولید در ماه های گذشته افزود: 
بخش  در  کشور  معادن  کرونا،  ویروس  شیوع  از  پس 
زغال سنگ و سنگ آهن تا حدودی نیمه تعطیل شدند و 

ادامه داشت  آن ها  اردیبهشت این کاهش تولید  تا نیمه 
و روی صنایع پایین دستی نیز تاثیر گذاشته اما بعد از آن 
تولید افزایش پیدا کرد و عقب ماندگی ماه های فروردین و 

اردیبهشت هم جبران شده است.
درباره  اصفهان،  آهن  ذوب  برداری  بهره   معاون 
تصمیم گیری وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره تغییر 
قرار  حاضر  حال  در  کرد:  اظهار  گندله،  و  کنسانتره  ضریب 
شده ضریب کنسانتره و گندله در سال جاری هم تغییری 
روی  کند.  پیدا  افزایش  رویه  بی  ضریب  این  اگر  و  نکند 
قیمت سنگ آهن هم تاثیر می گذارد زیرا معدنکارها ترجیح 
کنسانتره  تولید  سمت  به  را  خود  آهن  سنگ  می دهند 
ضریب  افزایش  دلیل  همین  به  بدهند  سوق  گندله  و 
کنسانتره و گندله روی تولیدکننده های فوالد با روش احیا 
بلند  کوره  روش  با  که  شرکت هایی  برای  و  می گذارد  تاثیر 

فوالد تولید می کنند به دلیل تاثیر تغییر ضریب کنسانتره 
، قیمت محصوالت سنگ آهن هم باال  و گندله به تمام بازار
می رود.  وی با تاکید بر این که نباید از عرف جهانی در قیمت 
گذاری محصوالت زنجیره فوالد فاصله بگیریم، تصریح کرد: 
در حال حاضر باید نسبت ضریب شمش به گونه ای باشد 
که شرایط موجود بازار را حفظ کند و به نوعی همه زنجیره 

در تعادل باشد.
روی  گندله  و  کنسانتره  خ  نر افزایش  تاثیر  درباره  توالئیان 
خیلی  کنسانتره  قیمت  وقتی  کرد:  اظهار   ، بازار وضعیت 
خوب باشد همه معدنکاران سنگ آهن تولیدی با عیار 6۲ 
را به سمت تولید کنسانتره سوق می دهند در حالی که باید 
سنگ آهن عیار بین ۵۰ تا ۵۴ را به کنسانتره تبدیل کنند، 
از این رو می توان گفت افزایش بی رویه ضریب قیمت یک 

محصول روی سایر محصوالت هم تاثیر می گذارد.

معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان:

تحریم ها در تولید و صادرات شرکت ذوب آهن تاثیری ندارد


