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معاون خدمات شهری شهردار خبر داد؛
ابالغ دستورات 41 ماده ای شهرداری برای مقابله با کرونا

رانت ۲۴ هزار میلیاردی تولید فوالد در جیب دالالن؛

روش های قیمت گذاری باید منافع مردم را تامین کند

بیشتر بخوانید

 

واگن های مترو هر شب 
ضدعفونی می شوند

افزایش کشت های 
گلخانه ای استان در 

سال جاری

کاهش هزینه ها و 
چالش های مشترکان 

خانگی

معاون سازمان جهاد کشاورزی 
اصفهان :

احمد رضا طحانیان:

امید مشترکان خانگی در روزهای 
آینده با برق امید گره می خورد؛  
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صادرات سنگ آهن به 
تولید فوالد آسیب می زند

جنوب  در  کیفیت  با  آهن  سنگ  صادرات   
کشور که مورد نیاز واحدهای فوالدسازی است 
مدتی است که خبر ساز شده و در نهایت با ورود پلیس 
خام  از  جلوگیری  برای  تالش  هرمزگان  اقتصادی  امنیت 

فروشی ادامه دارد.
آهن اصفهان در این خصوص گفت:  معاون خرید ذوب 
از نظر کمی و  را  ما پاسخ مقام قضایی را داده و نیاز خود 
کیفی  سنگ  صادرات  که  این  حال  کرده ایم.  اعالم  کیفی 
آن عدم  و مناسب در جنوب کشور انجام می شود دلیل 

ممنوعیت صادرات است.

معاون خرید ذوب آهن اصفهان:

تقسیم شادی جشنواره 
با کودکان مناطق کمتر 

برخوردار

در جشنواره بین المللی فیلم های 
ح شد؛ کودکان و نوجوانان مطر
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« در مدارس اصفهان امضا شد؛ ح »کالس شهر تفاهم نامه اجرای طر

کالس شهر دوباره به صدا درآمد زنگ 
4

وبیـــنار نخـــــــستین رویـــداد از سلسـله رویـــدادهای 3S با هدف تأمین نیازهای فناورانه شرکت فوالد مبارکه 
در حوزه تحول دیجیتال و بررسی چالش های این شرکت در این عرصه در محل پارک علم و فناوری دانشگاه 
تهران با همکاری شرکت فوالد مبارکه، دانشگاه تهران، صندوق نوآوری و شکوفایی و شرکت ایریسا 23 مهر 

از ساعت 9 تا 13 برگزار شد.
ح تحول دیجیتال  ، مدیرعامل فوالد مبارکه،  مرداد سال 1399 و رونمایی از طر در جریان برگزاری این وبینار
فوالد مبارکه را  تولد دوباره این شرکت دانست  و تصریح کرد: با برنامه ریزی های انجام شده به یاری خداوند 
فوالد مبارکه تا سال ۱۴۰۴ به عنوان کارخانه هوشمند در جهان شناخته خواهد شد. حمیدرضا عظیمیان 
خاطرنشان کرد: امروز نیازمند آنیم که در این راه سخت و پرپیچ و خم، با کمک شرکت های دانش بنیان و 
دانشگاه ها و... فوالد مبارکه  های را در کالس هوشمند ارائه دهیم. به همین منظور قصد داریم با طی کردن 
ح  ابتدا نوآورترین شرکت در عرصه فوالد و سپس به عنوان الگویی برای سایر صنایع مطر این مسیر در 

شویم.
وی با اشاره به نقش شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها اظهار داشت: از جوانان فعال در شرکت های 
استارت آپی، دانشمندان و متخصصان در شرکت های دانش بنیان و پارک های علمی و فناوری کشور تقاضا 
پیِش  روشن  افقی  که  سخت  راه  این  در  می کنیم 
یاری  روی  صنعت کشور قرار می دهد مارا  
فوالد  این که  بر  تأکید  با  وی  رسانند.  
و  تجهیزات  تأمین  توانایی  مبارکه 
این  اجرای  برای  الزم  مالی  منابع 
پروژه بزرگ را دارد، خاطرنشان 
مبارکه  فوالد  واقع  در  کرد: 
را  ح  طر ریالی  و  ارزی  منابع 
تأمین خواهد کرد تا در زمان 

ح به اجرا برسد. مناسب این طر
مدیرعامل فوالد مبارکه ورود به 
جسورانه  را  طرحی  چنین  اجرای 
خواند و ضمن قدردانی از حضور و 
زحمات همه بنیادها و شرکت های 
این  طبق  گفت:  ح  طر در  حاضر 
ابتدای  در  بتوانیم  اگر  برنامه، 
به  را  ح  طر این   ۱۴۰۴ سال 

این وبینار  که در  از مجموع ۴۰۰ شرکت استارت آپ و دانش بنیان  با بخش عمده ای  بهره برداری برسانیم، 
حضور دارند قرارداد خواهیم بست و این موفقیت را با ایشان جشن خواهیم گرفت.

 فوالد مبارکه در راستای انقالب صنعتی نسل چهارم گام برداشته است
در همین راستا، رسول سرائیان مدیرعامل شرکت ایریسا گفت: چالش های صنعت فوالد در عرصه رقابت، 
سمت  به  مبارکه  فوالد  شد  باعث  نهایت  در  داشتند،  ما  مشتریان  که  مسیری  و  محصول  تنوع  هزینه، 
ح تحول دیجیتال توسط شرکت ایریسا طراحی و ۶ مرداد اجرایی شده و   هوشمندسازی برود.  به گفته وی، طر
این شرکت در مسیر انجام این پروژه  فراز و فرودهای زیادی خواهد داشت.  مدیرعامل شرکت ایریسا ادامه 
داد: در واقع این حرکت در راستای انقالب چهارم صنعتی بوده و فوالد مبارکه نیز در این مسیر گام برداشته 
ح تحول دیجیتال چندین شعار تعریف شده است. نخست »فوالد هوشمند از سنگ تا رنگ«  است. در طر
است؛ به این شکل که سنگ آهن از معدن استخراج شده و بعد از طی مراحل مختلف تولید، تبدیل به ورق 
گالوانیزه می شود و در صنعت ساختمان و لوازم خانگی استفاده می گردد. در واقع این زنجیره ارزش مربوط به 
بازه زمانی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۴ است و تا سال ۱۴۰۴، فوالد مبارکه به کارخانه فوالد هوشمند تبدیل می شود.  سراییان 
مبارکه  فوالد  برای  نوظهور  فرایندهای  همچنین  و  صنعت  بین المللی  روندهای  مانند  چالش هایی  گفت: 
از بهترین  گفته وی، یکی  کارخانه هوشمند خواهد بود. به  تعریف شده و در سال ۱۴۰۴ فوالد مبارکه یک 
از شرکت های دانش بنیان و استارت آپ است.  ح، نقش آفرینی و بهره گیری  مباحث دیده شده در این طر
همچنین به جهت اطمینان از این مهم، مرکز نوآوری تحول دیجیتال فوالد مبارکه که راه اندازی آن شروع 
ح تحول دیجیتال این شرکت  به شمار می آید. مدیرعامل شرکت  شده، یکی از پشتوانه های اصلی ما در طر
ایریسا گفت: امروز اولین رویداد در زمینه تحول دیجیتال برگزار شده و ما نیازمند همکاری دانشجویان و 

شرکت های استارت آپی هستیم.  
ح تحول دیجیتال فوالد مبارکه اقدامی نیست که ما به تنهایی بتوانیم از عهده آن برآییم، بلکه  وی افزود: طر
نیازمند استفاده از تمامی ظرفیت ها و قابلیت های موجود کشور در این زمینه هستیم. ما حدود سه ماه 
گفت: تحلیل بهره وری  کردیم. سراییان  آماده  این وبینار  برای  را  گذاشتیم و هفت چالش و مساله  وقت 
ابزار هوش مصنوعی، اندازه گیری ضخامت نسوز پاتیل در حالت  از  خطوط تولید فوالد مبارکه با استفاده 
کاربردهای  امنیت  هوشمند،  لجستیک  مبارکه،  فوالد  در  دیجیتال  دوقلوی  ساخت  و  طراحی  نمونه  گرم، 
هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در حوزه siem و ایجاد پلتفرم شفاف به منظور ارتقای امنیت و شفافیت 
در فرایند خرید فوالد مبارکه با استفاده از فناوری بالک، چالش های اصلی ما در این زمینه هستند. به گفته 
،  دریافت پیش پروپوزال ها نیز در ۱۶ آبان  صورت خواهد پذیرفت.  این  وی پس از ارائه چالش ها در ۲۳ مهر
پیش پروپوزال ها یکم آذر ارزیابی خواهند شد و پس از آن در هفته آخر آذر بازدید حضوری از فوالد مبارکه 
برای پیشنهادهای تأییدشده صورت خواهد گرفت. بعد از آن تا پانزدهم دی، پروپوزال ها نهایی خواهد شد 
و ارزیابی الزم برای انتخاب اولویت های همکاری در یکم بهمن انجام می شود و در نهایت مذاکرات و توافق 

و عقد قرارداد صورت می گیرد.
بنابر اظهارات مدیرعامل شرکت ایریسا و محور مجری این پروژه، انتقال فناوری و مالکیت فکری و همچنین 
سرمایه گذاری و حمایت مالی در تولید و توسعه محصول، پیش خرید محصول و مشارکت از جمله مدل های 
اصلی همکاری با شرکت های استارت آ  پی است. ضمن این که یک رویداد دیگر در همین زمینه در بهمن یا 

اسفند امسال برگزار خواهد شد و سال 99 را با دو رویداد به پایان خواهیم برد. 
 فوالد مبارکه این مسئولیت را برعهده گرفته که  هاب تحول دیجیتال در صنعت فوالد باشد

در حاشیه برگزاری این رویداد، سید مهدی نقوی معاون تکنولوژی فوالد مبارکه نیز گفت: با نهایی شدن این 
فرایند، فوالد مبارکه تا سال 1404 عضو باشگاه و کلوپ فانوس دریایی دنیا خواهد شد. باید به خاطر داشته 

از سال گذشــــته در مطالعـــــات خـــــود و همچنـــــین  از این رو ما  آتی دنیای دیجیتال است.  باشیم دنیای 
دستاوردهای نهادهای دانشی به این نتیجه رسیدیم که زندگی صنعتی در آینده متعلق به گروهی خواهد 

بود که بتوانند در مدیریت دیجیتال حرفی برای گفتن داشته باشند و پیشگام باشند.
وی اظهار داشت: فوالد مبارکه به عنوان یک شرکت پیشرو   و   دانشی که در چشم انداز خود الگو بودن 
برای بنگاه های صنعتی را در نظر گرفته، این مسئولیت را پذیرفته و این فرایند را بررسی و پیش نیازهای 
هوشمندسازی را کسب کرده است.  وی افزود: بعد از این مرحله، پروژه ها و فعالیت هایی را در استراتژی 
برنامه  ح و  با معاونت طر آنها طراحی مرکز تحول دیجیتال بوده است. همچنین  از  که یکی  کردیم  تدوین 
وزارت صمت هماهنگی الزم انجام شد تا فوالد مبارکه این مسئولیت سنگین را برعهده گیرد و  هاب تحول 
دیجیتال در صنعت فوالد باشد و این مهم را به عنوان پیشگام اجرا  کند  و در نهایت موجب توسعه صنایع 
ایران گردد.  معاون تکنولوژی فوالد مبارکه گفت: مؤسسه اقتصاد جهانی و مکنزی ۱۱ شاخص مهم را   ارائه 
کرده اند که براساس آن شرکت ها می توانند وارد این کلوپ شوند. تعداد محدودی از شرکت ها هم اکنون 
عضو این باشگاه اند و ما امیدواریم تا سال ۱۴۰۴عضو آن شویم و ثابت خواهیم کرد که در واقع فوالد مبارکه 

هوشمند هستیم.
و  داخلی  شرکت های  سایر  به  انتقال  و  استفاده  قابلیت  که  می شود  ایجاد  جدیدی  کارهای  و  کسب   

عرصه های بین المللی را داشته باشد
برآن  فرایند  این  در  افزود:  نیز  تهران  و فناوری دانشگاه  پارک علم  رئیس  زارعی،  درهمین خصوص عباس 
شدیم تا رویدادهایی چالشی اجرا کنیم  و  به این وسیله چالش های صنعت فوالد کشور و فوالد مبارکه را 
شناسایی و مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم. همچنین بخشی از فعالیت های استارت آپی پایه گذاری شد تا 
در نهایت با استفاده از ظرفیت های این استارت آپ ها و تکنولوژی های ایجادشده، کسب و کارهای جدیدی 
ایجاد شود که قابلیت استفاده و انتقال به سایر شرکت های داخلی و حتی عرضه به عرصه های بین المللی 

را داشته باشد.

مدیرعامل فوالد مبارکه در وبینار نخستین رویداد از سلسله رویدادهای S3 خبر داد؛

فوالد مبارکه تا ۱۴۰۴ به عنوان کارخانه هوشمند  جهان شناخته می شود
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ایرج مظفر گفت: در حال حاضر 44.2 میلیارد تومان پروژه های آسفالت 
معابر، 50.5   میلیارد تومان پروژه های ساماندهی جدول گذاری و مادی و 
مناسب سازی معابر جهت معلولین، 25.1 میلیارد تومان پیاده روسازی  و 

27.5 میلیارد تومان خیابان سازی در شهر فعال است.

به گزارش جام جم معاون عمران شهری شهرداری اصفهان پروژه های باند 
شمالی خیابان نظام سپاهان شهر، خیابان بهشت و کوهانستان واقع در 
منطقه 9، خیابان کمکی ارتش  در منطقه 5، ادامه خیابان مصلی، احداث 
ورودی و تعریض رینگ شهر جلوی نمایشگاه بین المللی اصفهان را از 

مهم ترین پروژه های خیابان سازی شهر عنوان کرد.
جانبازان،  خیابان  چهارباغ،  میانی  محور  روسازی های  پیاده  مظفر، 
آینه خانه را از مهم ترین  خیابان قائمیه، بلوار میرزا کوچك خان و بلوار 
پروژه های این گروه عنوان کرد. وی با اشاره به پروژه های آسفالت معابر 

مناسب  و  گذاری  جدول  ساماندهی  پروژه های  و  پروژه ها  این  افزود: 
سازی معابر جهت معلوالن به صورت پراکنده در شهر فعال هستند 
و سیاستگذاری ها طوری در نظر گرفته شده که عدالت در فضا و کالبد 

شهری تا حد ممکن رعایت شود.

 سه شنبه    29 مهر 1399   شماره 5784
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان اصفهان

اقتصادی
اجتماعی

معاون عمران شهرداری خبر داد؛
147.3 میلیارد تومان، پروژه های فعال معابر شهری 

با  سلیمانی  شهید  تقاطع  و  پل ها  مجموعه  پروژه  گفت:  اصفهان  شهردار 
با تکمیل مراحل  کنونی 73 درصدی و میدان شهدای هسته ای  پیشرفت 

آزادسازی، تا پایان سال احداث شده و به بهره برداری می رسد.       
اصفهان،  شهرداری  رسانه ای  ارتباطات  اداره  از  نقل  به  جام جم  گزارش  به 
ح های عمرانی  قدرت اله نوروزی در نشست آنالین بررسی روند پیشرفت طر
شهر اصفهان با اشاره به دلیل تاخیر در اجرای پروژه مجموعه پل ها و تقاطع 
 6.9 انحراف  با  اکنون  ح  طر این  کرد:  اظهار  سلیمانی  شهید  غیرهمسطح 
درصدی در اجرا روبه روست که از جمله دالیل آن معارضات حوضچه کارخانه 
جابه جایی  و   B رمپ  با  قند  کارخانه  سازمانی  خانه های  تداخل  کارواش،  و 

تاسیسات بوده است. 
وی ادامه داد: همچنین تداخل دیوار کارخانه قند با رمپ C از دیگر علت های 

ح به شمار می رود.  تاخیر در اجرای طر
مواجهیم  آن  با  اجرا  در  که  تاخیری  وجود  با  کرد:  تصریح  اصفهان  شهردار 
همراهی  با  تالشیم  در  که  است  داشته  پیشرفت  درصد   73 تاکنون  ح  طر

کارگران و پیمانکاران در کنار تزریق مالی به پروژه، مجموعه پل ها و تقاطع 
غیرهمسطح شهید سلیمانی را تا پایان امسال به بهره برداری برسانیم.  

از پل های بزرگ شهر اصفهان  با بیان این که پل شهید سلیمانی یکی  وی 
به شمار می رود، گفت: یکی دیگر از اقدامات این پروژه طراحی المان پروژه 

است که بزودی طراحی و ساخته می شود.   
ح میدان شهدای هسته ای به عنوان یکی از پروژه های  نوروزی در خصوص طر
حساس و مهم شهر اصفهان که باید به عنوان یک مجموعه در نظر گرفته 
شود، اظهار کرد: هرچند این پروژه با دشواری هایی همراه است اما باید تا 

بهمن سال جاری آزادسازی میدان شهدای هسته ای به پایان برسد.
ح  وی ادامه داد: با آزادسازی مسیر پیش بینی می کنیم تا پایان سال جاری طر

به بهره برداری برسد.  
راه های  جزو  که  ارغوانیه  و  دشت  روشن  خیابان های  کرد:  تصریح  نوروزی 
منتهی به میدان شهدای هسته ای است، در دست آزادسازی است که باید 

، خیابان سازی ها سریع تر اجرا شود.  با اتمام این مرحله از کار

میدان  هویت  تکمیل  این که  به  اشاره  با  وی 
از  ح  طر ساخت  گرو  در  هسته ای  شهدای 
میدان شهدای هسته ای تا گردنه زینل است، 
خیابان  کندروی  مسیر  در  همچنین  گفت: 

باقی  آزادسازی  راه  سر  بر  مغازه  پنج  مشتاق 
قانونی  طریق  از  بزودی  باید  که  است  مانده 

این فرآیند تکمیل شود.
کرد:  اضافه  اصفهان  شهردار 

باید  نیز  زیباسازی  سازمان 
شهدای  میدان  وسط  المان 
سردیس های  و  هسته ای 

تا  را  میدان  سمت  چهار 
تعیین  آینده  ماه  یک 

تکلیف کند.

تا پایان سال؛

پروژه های شهید سلیمانی و میدان شهدای هسته ای بهره برداری می شود

خبر

ح جمع  نجات ماهیان گرفتار در طر
آوری ماهیان زاینده رود

گذشته  رود  زاینده  آب  شدن  بسته  از  روزی  چند 
طور  به  قسمت ها  برخی  در  رودخانه  بستر  است، 
کامل خشک شده و در برخی قسمت ها هنوز اندک 
آبی دارد؛ در این میان متاسفانه هزاران قطعه ماهی  
و  هستند  خود  زیستگاه  دادن  دست  از  حال  در 

نفس های آخر را می کشند. 
به گزارش جام جم به نقل از اداره ارتباطات رسانه ای 
شهرداری اصفهان، حسین امیری، معاون خدمات 
شهری شهرداری اصفهان با اشاره به بسته شدن 
آب در رودخانه زاینده رود گفت: متاسفانه  جریان 
خشک شدن رودخانه زاینده رود مشکالت جبران 
را برای اکوسیستم استان اصفهان بویژه  ناپذیری 

شهر اصفهان در بر خواهد داشت.
وی گفت: همه ساله با بسته شدن رودخانه زاینده 
بچه  و  ماهی  هزار  چندین  شدن  تلف  شاهد  رود 
زیستگاه  عنوان  به  رود  این  در  که  هستیم  ماهی 

خود زندگی می کنند.
رود  زاینده  شدن  خشک  دنبال  به  گفت:  امیری 
در چند روز گذشته، طرح جمع آوری ماهیان بستر 
انجام  حال  در  اصفهان  شهرداری  توسط  رودخانه 

است. 
*جمع آوری و رهاسازی ماهی های گرفتار

معاون شهردار اصفهان ادامه داد: با توجه به عدم 
شدن  خشک  و  زاینده رود  رودخانه  در  آب  جریان 
ماهی های  از  بسیاری  متاسفانه  رودخانه  بستر 
محبوس  آب  باقیمانده  گودال های  در  رودخانه 
شهری  خدمات  معاونت  راستا  همین  در  شدند. 
خدمات  سازمان  در  خود  اجرایی  عوامل  توسط 
موتوری اقدام به جمع آوری و رهاسازی این ماهی ها 
عوامل  از  اکیپ  چند  داد:  ادامه  وی  است.   کرده 
سازمان خدمات موتوری و مدیریت انهار معاونت 
خدمات شهری ماموریت یافته اند تا نسبت به جمع 
آوری ماهیان گرفتار اقدام کنند که تاکنون در حدود 
5000 ماهی جمع آوری و در محل برکه مجموعه بزرگ 

باغ فدک رها سازی شده اند.  
امیری گفت: برکه باغ فدک 10 هزار مترمربع مساحت 
جهت  هوادهی  سیستم  و  دارد  عمق  متر   1.5 و 

اکسیژن ماهی ها در برکه ایجاد شده است.  
وی تاکید کرد: جمع آوری ماهی ها تا زمانی که ماهی 

در رودخانه وجود دارد ادامه خواهد داشت.

احمدرضا طحانیان:
واگن های مترو هر شب ضدعفونی 

می شوند

گفت:  اصفهان  منطقه  مترو  شرکت  مدیرعامل 
بیماری  با  مقابله  برای  اصفهان  متروی  واگن های 
کرونا هر شب با 4 دستگاه uvc )اشعه فرابنفش( 

ضدعفونی می شود. 
به گزارش جام جم به نقل از اداره ارتباطات رسانه ای 
شهرداری اصفهان، احمدرضا طحانیان با اشاره به 
اصفهان  متروی  واگن های  مستمر  ضدعفونی 
براساس  کرد:  اظهار  کرونا  بیماری  با  مقابله  برای 
مذاکراتی که با دانشگاه صنعتی اصفهان داشتیم 
و طبق تحقیقات علمی که از سوی این دانشگاه 
انجام شده بود، پیشنهاد استفاده از دستگاه های 

ح شد. uvc برای ضدعفونی واگن های مترو مطر
وی ادامه داد: بعد از این پیشنهاد، شرایط فنی را 
با  و  کردیم  بررسی  ضدعفونی  نوع  این  انجام  برای 
توجه به این که امکان استفاده از این دستگاه ها 
در متروی اصفهان وجود داشت با همکاری یکی از 
شرکت های مورد تایید دانشگاه صنعتی اصفهان 
قرار  اجرا  مرحله  در  دستگاه ها،  این  از  استفاده 

گرفت. 
تصریح  اصفهان  منطقه  مترو  شرکت  مدیرعامل 
کرد: هم اکنون با چهار دستگاه ضدعفونی کننده 
انجام  واگن ها  در  ضدعفونی  عملیات  فرابنفش، 
از  و  بوده  ایرانی  کامال  دستگاه ها  این  می شود. 
سوی شرکت نورگستر که تحت نظارت دانشگاه 

صنعتی است، ساخته شده است.

معاون خدمات شهری شهردار اصفهان از ابالغ دستورات 41 ماده ای 
گفت:  و  داد  خبر  کرونا  شیوع  با  مقابله  برای  اصفهان  شهرداری 
تا  است  شده  اجرایی  و  گرفته  زمینه  این  در  مختلفی  تصمیمات 

فاصله گذاری اجتماعی در شهر تشدید شود.
شهرداری  رسانه ای  ارتباطات  اداره  از  نقل  به  جام جم  گزارش  به 
اصفهان، حسین امیری در جلسه اضطراری ستاد مدیریت بحران و 
پدافند غیرعامل و ستاد مدیریت بیماری کرونا شهرداری اصفهان 
ارشد  مدیران  از  نفر   40 از  بیش  با  کنفرانس  ویدئو  صورت  به  که 

شهرداری اصفهان برگزار شد دستورات 41 ماده ای را ابالغ کرد.
گفت: مدیریت شهری  کادر درمان  و فداکاری  ایثار  به  اشاره  با  وی 
در  و  بود  خواهد  درمان  کادر  پشتیبان  و  حامی  گذشته  همچون 
این راه از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.  معاون خدمات شهری 
شهرداری اصفهان حفظ سالمت شهروندان را از وظایف شهرداری 
اصفهان دانست و ادامه داد: به منظور پیشگیری از انتشار ویروس 
خود  توان  تمام  از  استفاده  با  گذشته  همچون  شهرداری  کرونا 
اقدامات مناسب را  در حد توان انجام خواهد داد.  وی ضمن تاکید 
در  کرونا  بیماری  مدیریت  استانی  ستاد  مصوبات  شدن  اجرایی  بر 
خصوص ابالغ دستورالعمل 41 ماده ای ستاد مدیریت بیماری کرونا 
شهرداری اصفهان گفت: پیرو اپیدمی سوم و باال رفتن آمار مبتالیان 
دستورالعملی  کرونا،  بیماری  از  ناشی  میر  و  مرگ  آمار  متاسفانه  و 
تمام  به  و  تهیه  اصفهان  شهرداری  در  کرونا  بیماری  ستاد  توسط 
اجرایی  پنجشنبه  روز  از  و  ابالغ  اصفهان  شهرداری  مجموعه های 
شد. امیری ادامه داد: استفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی 
در  بویژه  اقدام  این  و  بوده  الزامی  عمومی  نقل  و  حمل  ناوگان  در 
استفاده از مترو و اتوبوس ها باید با دقت بسیار بررسی و پیگیری 
شود، همچنین فروش بلیت توسط شرکت های مسافربری برون 

شهری برای مرزهای چهارگانه ملغی و منتفی می شود.
افزایش تعداد اتوبوس ها در ساعات پیک برای افزایش فاصله 

اجتماعی
وی گفت: ضدعفونی و گندزدایی پایانه های مسافربری، ایستگاه های 
اتوبوس و ایستگاه های مترو به صورت مستمر صورت می گیرد و 
را فراهم می کند که در باجه های  شرکت واحد اتوبوسرانی شرایطی 
ماسک  ارائه  به  نسبت  ایستگاه ها  در  اتوبوس  بلیت  کارت  شارژ 
استاندارد به قیمت مناسب اقدامات الزم صورت گیرد؛ همچنین در 
ساعات پیک مسافر نسبت به افزایش اتوبوس به منظور رعایت 

فاصله گذاری اجتماعی اقدامات الزم صورت می گیرد.

اقدامات  داد:  ادامه  کرونا  بیماری  مدیریت  ستاد  رئیس  جانشین 
الزم توسط معاونت فرهنگی اجتماعی و اداره کل ارتباطات و روابط 
بین الملل شهرداری اصفهان به منظور اطالع رسانی، فرهنگ سازی و 
هشدار در خصوص استفاده از ماسک و پویش من ماسک می زنم 
و محدودیت های مصوب ستاد استانی و مدیریت شهری اجرایی 
می شود. وی در خصوص رعایت فاصله اجتماعی در تاکسی ها گفت: 
تاکسی های شهری حداکثر با سه نفر مسافر سرویس دهی و تردد 
خواهند داشت و همچنین از کاورهای جداکننده استفاده می کنند.

 دستفروشی و اغذیه فروشی در پارک ها، ممنوع 
امیری افزود: با توجه به مصوبات ستاد استانی و ممنوعیت پیاده 
برگزاری  مجوز  گونه  هیچ  مرتبط  مراسم های  برگزاری  و  اربعین  روی 
باید  توزیع نذری صادر نخواهد شد. همچنین  و  ایستگاه صلواتی 
پارک ها  داخل  دستفروشان  و  فروشی ها  اغذیه  همه  فعالیت  از 
ممانعت شود و همچنین اغذیه فروشی های داخل پارک ها تعطیل 

می شود.

مذهبی،  مراسم  هرگونه  برگزاری  و  مجوز  صدور  کرد:  تاکید  وی 
همایش، جشنواره، نمایشگاه و ... تا اطالع ثانوی اجرایی نمی شود و 
 در حوزه پیام و برپایی ایستگاه های آوا 

ً
مجوزهای داربست و ... صرفا

و نوا صادر می شود.  جانشین رئیس ستاد مدیریت بیماری کرونا به 
کاهش روشنایی در پارک ها اشاره کرد و گفت: روشنایی پارک ها به 
میزان 60 درصد با رعایت مسائل ایمنی و امنیتی کاهش یافته و همه 
مجموعه های ورزشی و اسباب بازی سطح پارک ها برای عدم استفاده 

مسدود می شود.
 پارک خودرو در حاشیه زاینده رود ممنوع شد

از  و  مسدود  ناژوان  و  صفه  پارک های  ورودی های  داد:  ادامه  وی 
هرگونه تجمع افراد و خانواده ها در میدان امام خمینی )ره(، جلوگیری 
به عمل می آید. امیری تاکید کرد: پارک خودروها در حاشیه رودخانه 
ممنوع است و در صورت عدم توجه توسط نیروی انتظامی و پلیس 
راهور اعمال قانون می شوند. امیری افزود: ضدعفونی سرویس های 
بر اساس پروتکل های بهداشتی به صورت  بهداشتی سطح شهر 

برای  الزم  امکان  و  شرایط  امکان  حد  تا  و  می پذیرد  انجام  مرتب 
ضدعفونی و حتی شستشوی دست در ورودی ساختمان های اداری 
مناطق، سازمان ها و ... با استفاده از شیرهای پدالی )قابل دسترس 
برای مراجعان (، از سیستم های هوشمند، الکترونیکی و ... فراهم 

می شود. 
ارائه  وی ادامه داد: همچنین مراکز تفریحی و گردشگری تعطیل و 
خدمات نخواهند داشت و همچنین با نصب تابلوهای ورود ممنوع 
از ورود، تجمع و اطراق شهروندان در ورودی  به منظور پیشگیری 

پارک ها و فضای سبز اطالع رسانی الزم صورت خواهد گرفت.
معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان تاکید کرد: تمام کارگران 
)خدماتی، فضای سبز، نت، عمرانی و ...( و کارمندان در همه رده های 
مدیریت شهری ملزم به استفاده از ماسک هستند و در صورت کم 

توجهی بشدت با این موضوع برخورد خواهد شد.
 مراسم های عزاداری در باغ رضوان با محدودیت برگزار می شود

وی با اشاره به تعطیلی فعالیت همه باشگاه ها، استخرها، موزه ها 
محلی  روز  بازارهای  و  بازارها  روز  فعالیت  گفت:  ثانوی  اطالع  تا   ... و 
میادین  در  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  و  ضدعفونی  و  ممنوع 
میوه و تره بار )ورودی، خروجی و تاالرهای فروش( به جد و با دقت 
بیشتر اجرایی خواهد شد، همچنین ارائه خدمات فروش اینترنتی 
مدیریت  با  مرتبط  فروشگاهی  مجموعه های  و  کوثر  بازارهای  در 

شهری در اولویت ارائه خدمات قرار خواهد گرفت.
امیری به رعایت پروتکل ها در آرامستان باغ رضوان اشاره کرد و گفت: 
در آرامستان های سطح شهر ضمن اطالع رسانی به مراجعه کنندگان، 
برای رعایت پروتکل های بهداشتی و ایجاد محدودیت مراسم ها و 
عدم توزیع نذورات و فاصله گذاری اجتماعی  موارد مربوط به کفن و 
دفن همچون گذشته با دقت و حساسیت ویژه انجام می شود.  وی 
به رعایت پروتکل های بهداشتی در جایگاه های سوخت تاکید کرد 
و گفت: جایگاه های سوختی که مربوط به شهرداری اصفهان است 
باید به صورت ویژه موارد بهداشتی از جمله ضدعفونی مستمر و 

ارائه دستکش به مراجعین را رعایت کنند.
در این جلسه، کمال حیدری، معاون بهداشتی دانشگاه علوم 
شهرداری  اقدامات  از  تشکر  و  تقدیر  ضمن  اصفهان  پزشکی 
اقدامات  کرد:  اظهار  کرونا  ویروس  انتشار  ابتدای  از  اصفهان، 
و  بوده  تاثیرگذار  بسیار  ویروس  این  مهار  در  شهری  مدیریت 
هم اکنون هم این حمایت از کادر پزشکی ادامه دار و مستمر 

باشد.

معاون خدمات شهری خبر داد؛

ابالغ دستورات 41 ماده ای شهرداری برای مقابله با کرونا

معاون برنامه ریزی و توسعه 
شهرداری  انسانی  سرمایه 
رصدخانه  گفت:  اصفهان 
عنوان  به  اصفهان  شهری 
رصدخانه  از  زیرمجموعه ای 
به  وابسته  جهانی  شهری 

همه  در  شهری  داده های  تحلیل  برای  و  ملل  سازمان 
حوزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیط زیستی 

راه اندازی می شود.
رسانه ای  ارتباطات  اداره  از  نقل  به  جام جم  گزارش  به 
راه  به  اشاره  با  صادقیان  علیرضا  اصفهان،  شهرداری 
اندازی رصدخانه شهری اصفهان، اظهار کرد: رصدخانه 
تأمین،  مسئول  که  است  نفعانی  ذی  شبکه  شهری، 
از  معناداری  مجموعه  در  داده ها  انتشار  و  تحلیل 
یا  ملی  محلی،  مختلف  سطوح  در  و  شاخص هاست 
منطقه ای عمل می کند. رصدخانه شهری اصفهان قرار 
کانونی برای پایش شهری در سطح محلی  است نقطه 

باشد.
در  جهان  شهرهای  از  بسیاری  این که  به  اشاره  با  وی 
حال حاضر برای پاسخگویی به بحران اطالعات صحیح 
تاسیس  به  اقدام  شهری  روندهای  پایش  و  مفید  و 
بشر  اسکان  مرکز  گفت:  می کنند،  شهری  رصدخانه 
در  را  رصدخانه  این  تشکیل  ایده  متحد  ملل  سازمان 
شهرها اعالم کرده است و هدف از اجرای چنین طرحی، 
از داده های به روز و دقیق برای تصمیم گیری  استفاده 

در مورد شهرهاست.
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری 

شاخص ها  شهری  رصدخانه  در  کرد:  تصریح  اصفهان 
قرار  پایش  مورد  مشی ها  خط  با  مرتبط  داده های  و 

می گیرند.
پروژه تکمیل  این که رصدخانه شهری،  به  اشاره  با  وی 
است،  اصفهان  اجتماعی   – فرهنگی  رصدخانه  شده 
تصریح کرد: پیش تر و در سال های اخیر رصدخانه شهر 
اصفهان در حوزه فرهنگی و اجتماعی راه اندازی شد و 
در این زمینه فعالیت می کرد اما طی تفاهم نامه ای که 
رصدخانه  این  است،  شده  انجام  اصفهان  دانشگاه  با 

همه حوزه های شهری را دربرخواهد گرفت.
شهری  رصدخانه  استقرار  محل  افزود:  صادقیان 
نوآوری دانشگاه اصفهان در فضایی  اصفهان در مرکز 
شهرداری  نظر  زیر  و  بود  خواهد  مترمربعی  هزار  دو 

اصفهان فعالیت خواهد داشت.
وی از امضای قرارداد نهایی این کار بین وزارت علوم و 

شهرداری اصفهان در آینده نزدیک خبر داد.
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری 
اصفهان ادامه داد: در حال حاضر بیش از 200 رصدخانه 
اکثر  که  دارد  وجود  جهان  کشور   50 از  بیش  در  شهری 

آنها در سطح محلی فعالیت می کنند.
کرد:  تصریح  اصفهان  شهری  رصدخانه  مورد  در  وی 

از  دقیق  شناخت  برای  اصفهان  شهری  رصدخانه 
وضعیت حال و آینده شهر اصفهان، تسریع و تسهیل 
تقویت  و  گسترش  شهری،  اطالعات  به  دسترسی  در 
شبکه تعاملی مدیران، نخبگان و مردم و جامعه محلی، 
ترویج فرهنگ سنجش و پایش و تصمیم گیری مبتنی 

بر اطالعات ایجاد می شود.
صادقیان افزود: این رصدخانه اطالعات به روز و کلیدی 
مدیریت  اقتصادی،  اجتماعی،  توسعه  زمینه های  در  را 
برای  فرهنگی  ابعاد  و  زیستی  محیط  مسائل  شهری، 
اختیار  در  تر  گاهانه  آ گذاری های  سیاست  به  کمک 

مخاطبان قرار می دهد.
وی با بیان این که بعد از جمع آوری داده ها و شاخص ها 
آغاز  اطالعات  تحلیل  مرحله  آنها،  اعتبارسنجی  و 
آمده مستندسازی  گفت: اطالعات به دست  می شود، 
و بصری سازی شده و برای استفاده در دسترس عموم 

قرار می گیرد.
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری 
به  را  خود  محصوالت  رصدخانه  افزود:  اصفهان 
جمله  از  مختلف  سطوح  در  مخاطبان  و  ذی نفعان 
نخبگان و موثران شهری، مراکز علمی داخلی و خارجی، 

مسئوالن حکومتی، رسانه ها و مردم ارائه می کند.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری خبر داد؛

رصدخانه شهری اصفهان به شبکه رصدخانه های شهری می پیوندد



افزایش 100 درصدی تولید گازوئیل یورو 4 و یورو 5 در پاالیش نفت اصفهان
میزان  کرد  اعالم  اصفهان  نفت  پاالیش  شرکت  تولید  معاون 
تولید گازوئیل یورو 4 و یورو 5 با افزایش تقریبی 100 درصدی از 2 

میلیون لیتر به 4 میلیون لیتر در روز افزایش یافته است.
افزود: در  این خبر  با اعالم  گزارش جام جم علیرضا جعفرپور  به   
گازوئیل  تولید  میزان  افزایش  و  گازوئیل  کیفیت  ارتقاء  جهت 

کتورهای واحدهای  یورو 4 و یورو 5، تغییراتی در شرایط عملیاتی رآ
آیزوماکس اعمال شد و فرایند تولید این محصول بهینه سازی 
در  یورو  گازوئیل  تولید  اخیر  افزایش  خصوص  در  وی  گردید. 
 4 به  روز  در  لیتر  میلیون   2 از  اصفهان  نفت  پاالیش  شرکت 
میلیون لیتر در روز اظهار داشت: افزایش کیفیت این محصول 

در  قابل توجهی  تأثیر  شرکت،  برای  ارزش افزوده  ایجاد  ضمن 
حفظ محیط زیست و کاهش آالینده های زیست محیطی خواهد 

داشت. 
پروژه  راه اندازی  از  اصفهان  نفت  پاالیش  شرکت  تولید  معاون 
عظیم تصفیه گازوئیل شرکت نیز در سال آینده خبر داد و افزود: 

با توجه به پیشرفت بیش از 85 درصدی این پروژه، مراحل پیش 
کامل  با بهره برداری  انتظار می رود  و  راه اندازی شروع شده است 
این  روزانه  تولیدی  گازوئیل  لیتر  میلیون   20 تمامی  پروژه  این  از 
استاندارد  با  مطابق  آن  مشخصات  که  شود  تصفیه  پاالیشگاه 

بین المللی یورو 5 خواهد شد. 
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معاون خرید ذوب آهن اصفهان:
تولید  به  آهن  سنگ  صادرات 

فوالد آسیب می زند

کشور  جنوب  در  کیفیت  با  آهن  سنگ  صادرات 
مدتی  است  فوالدسازی  واحدهای  نیاز  مورد  که 
است که خبر ساز شده و در نهایت با ورود پلیس 
امنیت اقتصادی هرمزگان تالش برای جلوگیری از 

خام فروشی ادامه دارد.
معاون خرید ذوب آهن اصفهان در این خصوص 
گفت: ما پاسخ مقام قضایی را داده و نیاز خود را 
که  این  حال  کرده ایم.  اعالم  کیفی  و  کمی  نظر  از 
صادرات سنگ کیفی و مناسب در جنوب کشور 
انجام می شود دلیل آن عدم ممنوعیت صادرات 

است.
باالرفتن  با  اکنون  افزود:  صالحی  جعفر  محمد 
نرخ ارز در کشور صادرکنندگان حاضر هستند تا 
عوارض صادراتی را پرداخت کرده و در مقابل به 
درآمدهای ارزی دست پیدا کنند تا این که سنگ 
آهن را در داخل کشور به ریال فروخته و به دست 
مصرف کننده داخلی برسانند، زیرا قیمت جهانی 
سنگ آهن نیز باال رفته و منجر شده تا جذابیت 
صادرات سنگ آهن افزایش یابد و در این زمینه 
این  و در نهایت  انجام داد  اقدامی نمی توان  نیز 
صادرات به ضرر فوالدسازان داخلی تمام می شود.
اتفاق  این  از  جلوگیری  برای  گفت:  ادامه  در  وی 
باید صادرات سنگ آهن ممنوع شود که آن نیز 
از لحاظ قانونی شرایط خاص خود را دارد و همه 
برخی  و  انجام شده  با مجوز رسمی  نیز  صادرات 
نیز به صورت قاچاق بوده است که در این زمینه 
موضوع  این  پاسخگوی  باید  بندری  مسئوالن 
باشند که باری که مجوز صادراتی نداشته چگونه 
یک  به  تبدیل  و  انجام  کشتی  در  آن  بارگیری 

معضل برای صنعت فوالد کشور شده است.
تامین  درباره  اصفهان  آهن  ذوب  خرید  معاون 
احیای  طرح  طریق  از  شرکت  این  اولیه  مواد 
به موازات  گفت: ما  نیز  کوچک مقیاس  معادن 
بحث احیای معادن کوچک مقیاس که در شرکت 
است،  فعال  ایران  معدنی  مواد  تولید  و  تهیه 
100درصد  با  را  آهن  ذوب  معادن  پویش  شرکت 
اندازی  راه  زمینه  این  در  مسئولیت  و  مالکیت 
کرده و در تایباد نیز روی یک معدن سنگ آهن 
ایم.صالحی  کرده  آغاز  را  منگنز دار فعالیت خود 
افزود: همچنین 2 تا 3 محدوده معدنی دیگر نیز 
ثبت شده تا در کنار طرح احیای معادن کوچک 
آهن  ذوب  معادن  پویش  شرکت  در  مقیاس 
بحث احیا و فعال سازی معادن کوچک مقیاس 
انجام  دهیم و  را به صورت مشارکتی و مالکیتی 
تا 2 سال آینده بتوانیم بخش قابل توجه خود را 
از طریق شرکت پویش معادن و معادن کوچک 

مقیاس به نتیجه برسانیم.

فــوالد مبارکــه؛ حامــی توســعه 
ورزش کشور

مدیرعامل فوالد مبارکه در بازدید از مجموعۀ 
به ورزش  ورزشی صفائیه اظهار داشت: توجه 
همچنین  و  ایشان  خانواده های  و  کارکنان 
نشاط  روحیۀ  ترویج  جهت  به  قهرمانی  ورزش 
اهمیت  از  کشور  فعلی  شرایط  در  سالمتی  و 

زیادی برخوردار است.
عظیمیان  حمیدرضا  جام جم  گزارش  به 
و  دانست  کامل  را  صفائیه  ورزشی  مجموعه 
بهره برداری  برای  موجود  نواقص  برخی  رفع  بر 
اشاره  با  ادامه  در  وی  کرد.  تأکید  حداکثری 
توسعۀ  در  مبارکه  فوالد  مشارکت  به 
شرکت  عزم  از  استان،  ورزش  زیرساخت های 
نقش  ورزشگاه  بیشتر  هرچه  تکمیل  برای 
جهان خبر داد و افزود: معتقدیم فوالد مبارکه 
با تکمیل این ورزشگاه خدمت بزرگی به ورزش 
این  در  چراکه  کرد؛  خواهد  کشور  و  استان 
صورت امکان سرویس دهی به ورزش قهرمانی 
استان و میزبانی مسابقات ملی و آسیایی نیز 

فراهم خواهد شد.

اقتصادی
شهری

یکی از مهم ترین برنامه های وزارت صمت در این روزها تعیین تکلیف 
رانت ناشی از قیمت گذاری فوالد است که دالالن با استفاده از اختالف 
قیمت محصوالت در بورس کاال و بازار آزاد سودهای هنگفتی را کسب 
می کنند، اما به گفته کارشناسان نیاز است تا برای رفع این معضل راهکار 

کاراتری نسبت به دستکاری های قیمتی اتخاذ شود. 
به گزارش جام جم به نقل از خبرگزاری فارس مدت هاست بازار فوالد در 
نتیجه تغییر مداوم روش های قیمت گذاری و شرایط عرضه محصوالت 
فوالدی دچار نوسان شده و این تغییر سلیقه ای روش ها، نارضایتی در 

هر دو سمت عرضه و تقاضا را به دنبال داشته است.
در آخرین اظهار نظر معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت معیار 
۹۵ درصد قیمت فوب را تعیین کرده که این معیار نیز محل اختالف 
معتقدند   ۹۸ و   ۹۷ سال  تجربه  اساس  بر  و  است  شده  کارشناسان 
از  یک  هیچ  منافع  نتوانست  قیمت گذاری  در  دولت  سیاست های 

طرفین بازار حقیقی فوالد را تامین کند.
حوزه  این  در  که  قیمتی  فاصله  و  قیمت ها  بودن  غیرواقعی  دلیل  به  
وجود دارد، بازار برای دالالن و معامالت برای سودجویان جذاب شده و 
اگرچه تولیدکنندگان در صنایع پایین دستی مجبور به خرید محصوالت 
کارخانه  نرخ  از  باالتر  بسیار  باقیمت  فوالد  تولیدکننده  شرکت های 
کار به  می شوند و در نهایت تولید گران تری نسبت به قبل دارند، اما 
شکل مناسبی پیش نرفته و فضای رانتی تنها جیب عده ای را پر کرده 

است.
تعیین  محصوالت  خرید  برای  سهمیه ها  که  جایی  بهین یاب؛ 

می شود
 مصطفی مصری پور، کارشناس بازار سرمایه هم در این رابطه عنوان کرد: 
در گذشته تمامی افراد می توانستند در بورس کاال ورق خریداری کنند، اما 
از دو سال قبل که مشکالت در بازار ورق های فوالدی شدید شد وزارت 

صمت سامانه بهین یاب را طراحی کرد.
رئیس کارگزاری بورس بیمه ایران در استان اصفهان ادامه داد: واحدهای 
تولیدی که نیاز به ورق فوالدی دارند و پروانه کسب آن ها به تأیید وزارت 
صمت رسیده است، بر اساس اعالم نیاز و گزارش های فصلی که در این 
سامانه بارگذاری می کنند سهمیه ای برای خرید ورق دریافت خواهند 
کرد، پس نمی توان ادعا کرد چه افرادی خارج از شبکه مصرف کنندگان 

محصوالت فوالدی ها را خریداری می کنند.
 ورق هایی که به جای کارخانه راهی بازار شدند

وی اضافه کرد: اتفاقی که افتاد این بود که برخی واحد هایی که مجوز 
داشتند اما تولید نمی کردند با ترفند هایی موفق به دریافت سهمیه 
شدند یا در سال ۹۶ اختالف قیمت ورق در بورس کاال با بازار آزاد آنقدر 
زیاد بود که به صرفه بود تولیدکنندگان محصولی تولید نکنند و ورق را 
 در بازار فروش برسانند چراکه اختالف قیمت حدود ۱۵۰ درصد 

ً
مستقیما

بود البته امروز این اختالف قیمت به اندازه گذشته نیست.
 اعتراض فوالدسازان به نحوه قیمت گذاری و جواب صمت

از  که  پایه ای  کرد: فوالدسازان معتقدند قیمت  مصری پور خاطرنشان 
سوی وزارت صمت برای عرضه در بورس کاال تعیین می شود از اساس 
پایه  قیمت  محاسبه  فرمول  در  که  دالری  نرخ  که  چرا  است،  اشتباه 
استفاده می شود با قیمت واقعی تفاوت دارد و صادرات به صرفه تر از 

عرضه در داخل است.
کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: مسئوالن وزارت صمت در پاسخ به 
این مسأله به قیمت گذاری گندله و سنگ آهن بر مبنای همین نرخ دالر 

اشاره می کنند که مواد اولیه فوالدسازان هستند و این اختالف منجر 
به دعوا میان معدنی ها، فوالدسازان و وزارت صنعت شده است البته 
فوالدسازان معتقدند اگر تمامی نرخ ها برای آنان آزاد محاسبه شود باز 

هم صادرات برای آنها به صرفه تر است.
 نزدیک کردن قیمت عرضه در بورس کاال به قیمت آزاد؛ راهی برای 

حذف رانت
آزاد طی  بازار  در  به دالر  نیمایی  نرخ دالر  نزدیک شدن  به  اشاره  با  وی 
دو هفته اخیر در تشریح راه حذف رانت فوالد خاطرنشان کرد: هرچه 
اختالف میان نرخ دالر نیمایی و آزاد کمتر شود این رانت کاهش می یابد 
و مصرف کنندگان واقعی اقدام به خرید می کنند که در نتیجه جذابیت 

اختالف میان بازار آزاد و دستوری افزایش پیدا نمی کند.
مصری پور در پاسخ به این سؤال که با وجود معیار بودن فوب خلیج 
صادرات  به  مایل  فوالدسازان  چرا  فوالد  قیمت  محاسبه  در  فارس 
هستند، عنوان کرد: اگر فوالدسازان بتوانند محصولشان را صادر کنند 
آن را به نرخ سنا بفروشند اما هنگام عرضه در  می توانند ارز حاصل از 
بورس کاال معیار نرخ دالر نیما خواهد بود که همین اختالف قیمت بین 

نیما و سنا یکی از دالیل جذابیت صادرات خواهد بود.
رئیس کارگزاری بورس بیمه ایران در استان اصفهان افزود: فوالدسازان 
اگر موجودی ارزی داشته باشند می توانند بسیاری از مواد مصرفی مورد 
نیاز خودشان مانند الکترودها و قطعات یدکی را بهتر خریداری کنند و 
هر تولیدکننده ای حتی اگر قیمت صادراتی پایین تر باشد مایل به این 

کار خواهد بود.
یادآور  داشت،  نخواهد  ادامه  ابد  تا  تحریم ها  که  این  به  اشاره  با  وی 
که  شرکتی  هر  و  است  بازار  سهم  داشتن  صادرات  در  اول  اصل  شد: 
به  کند،  شروع  صفر  از  باید  بدهد  دست  از  را  بازار  از  خودش  سهم 
عنوان مثال یکی از مجتمع های فوالدساز در بین سال های ۹۴ تا ۹۶ که 

تحریم ها برداشته شده بود توانست بازار صادراتی خوبی در اروپا، چین، 
هندوستان و کشورهای دیگر پیدا کند اما به دلیل سیاست های غلط 
دولت از سال ۹۶ تا کنون بسیاری از این سهم بازار را از دست داده اند 

البته این شرکت در تالش است تا بازار صادراتی خودش را حفظ کند.
مصری پور در تشریح دالیل لزوم داشتن بازار صادراتی عنوان کرد: حیات 
بلندمدت فوالدسازان وابسته به صادرات است چرا که در سند چشم 
انداز ۱۴۰۴ افق تولید ساالنه ۵۵ میلیون تن فوالد پیش بینی شده که در 
بهترین حالت فقط ۳۰ میلیون تن آن در بازار داخل می تواند مصرف شود 
و بقیه را باید صادر کرد و شرکتی که سهمی در بازارها نداشته باشد دچار 
مشکالت متعددی خواهد شد پس فوالدسازان که نیاز کشور به فوالد 
را تأمین می کنند باید در چشم انداز بلندمدت به دنبال بازار صادراتی ۱۰ 

میلیون تن فوالد باشد. 
کارشناس بازار سرمایه با تأکید بر این که مشکل اصلی بازار فوالد مسأله 
زنجیره  عرضه ها  ابطال  و  دخالت  با  دولت  گفت:  است،  قیمت گذاری 
فوالدی کشور را مختل کرده، معیار فوب داشتن مناسب است اما باید 
نرخ گذاری ها را واقعی کرد، زمانی دالر ۴۲۰۰ تومانی معیار قرار گرفت اما 
محصوالت فوالدی با قیمت آزاد در بازار معامله می شدند و در نتیجه 
این قیمت گذاری دستوری کار به جایی رسید که برخی تولیدکنندگان 
صادر  ضایعات  عنوان  به  و  می کردند  مچاله  را  آن  می خریدند  را  ورق 

می کردند و این کار برای آن ها سود داشت.
 وزارت صمت می خواهد با دستکاری قیمت بازار را کنترل کند

در مقابل برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند قیمت ها در بازار آزاد تابع 
قیمت در بورس کاال نیست. محمدحسین عبادی، کارشناس مسائل 
اقتصادی در این رابطه عنوان کرد: سیاست های وزارت صمت به این 
شکل بوده که به جای نظارت بر بازار و عوامل مؤثر بر قیمت ها در آن  
تالش کرده  تا با دستکاری قیمت در بورس کاال و نزدیک کردن قیمت 

عرضه در بورس را به قیمت بازار آزاد این بازار را کنترل کند.
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: عرضه در بورس کاال با هدف 
در  شده  کشف  قیمت  اساس  بر  فوالدسازان  و  است  قیمت  کشف 
بورس بقیه محصوالت خودشان را در مچینگ به فروش می رسانند، 
و  شرکت  تصمیم  )به  محصول  از  محدودی  مقدار  دیگر  عبارت  به 
تأیید وزارت صمت(در بورس کاال و مابقی در مچینگ عرضه می شود 
که چون همه تقاضا به بورس آمده اما همه عرضه در آن انجام نشده 
سقف قیمت زده می شود پس یکی از راه ها این است که همه عرضه 

شرکت های فوالدساز در بورس کاال انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: ورق گالوانیزه در دو عرضه قبل تر از قرار کیلویی ۹ هزار 
تومان به فروش رسید در حالی که در عرضه اخیر قیمت این محصول به 
کیلویی ۱۵ هزار تومان افزایش یافت، در حالی که وقتی دولت با هدف 
کنترل قیمت  در بازار آزاد قیمت در بورس کاال را افزایش می دهد این یک 

سیگنال برای افزایش مجدد قیمت در بازار آزاد خواهد بود.
 الزام به خرید نقدی انگیزه برای فروش به جای تولید را افزایش داد

 LC عبادی یادآور شد: در گذشته متقاضیان می توانستند با گشایش
نبود،  نقدی  خرید  و  دهند  انجام  را  خودشان  خرید  بانک ها  در  داخلی 
الزام به خرید نقدی منجر به تغییر نگاه تولیدکننده به ورق از مواد اولیه 
به دارایی تغییر می کند چرا که برای تأمین نقدینگی یا بخشی از دارایی 

خودشان را فروخته اند یا وام با سودهای باال گرفته اند.
کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: در چنین شرایطی تولیدکننده 
که شاهد نوسان مثبت قیمت هاست ترغیب به انبار کردن محصول 

می شود در حالی که در شرایط قبلی این انگیزه کمتر بود.
 روش های قیمت گذاری باید منافع مردم را تأمین کند

مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
هم چندی پیش درباره روش های ابالغی وزارت صمت اظهار کرد: نزدیک 
به ۲۴ هزار میلیارد تومان رانت فوالد در میان دالالن توزیع می شود در 
آموزش و پرورش در سال ۴۲ هزار میلیارد  حالی که کل بودجه وزارت 

تومان است.
وی ادامه داد: روش های قیمت گذاری باید منافع مردم را تأمین کند و 
ما تا زمانی به وزارت صمت فرصت می دهیم که شاهد سنجش نتایج 
روش های اتخاذ شده باشیم و اگر طرح های آن ها جوابگو نباشند باید 
از لحاظ اقتصادی  بازاری که  را به جای دیگری بسپارند؛ در  مسئولیت 
بخش بندی شده است معیار قرار دادن فوب خلیج فارس بی معناست 
و این نتیجه ای جز ریختن پول به جیب دالالن نخواهد داشت. مروری 
بر آمارها حکایت از آن دارد که مجموع عرضه های صورت گرفته از سوی 
میلیون  معادل ۳  ماه  در ۶  کشور  فوالدی  محصوالت  تولیدکنندگان 
تن بوده است که اگرچه با قیمت های مصوب و دارای فرمول خاص به 
فروش می رسد اما در بازار آزاد نرخ فروش محصوالت را گاهی تا دو برابر 
هم باال می برد و کاال را بسیار گران تر به دست مصرف کنندگان واقعی 
می رساند. این خود برخاسته از شیوه های غلط نرخ گذاری و تنظیم بازاری 
است که از سوی وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت بنا گذاشته  شده و 

به نظر می رسد اکنون باید اصالح شود.
نکته ای هم که سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
به آن اشاره کرده است، همان رانت ناشی از قیمت گذاری فوالد است 
که دالالن با استفاده از اختالف قیمت محصوالت فوالدی در بورس کاال 
و بازار آزاد سودهای هنگفتی را کسب می کنند و نیاز است تا برای رفع 

این معضل راهکار کاراتری نسبت به دستکاری های قیمتی اتخاذ شود.

رانت 24 هزار میلیاردی تولید فوالد در جیب دالالن؛

روش های قیمت گذاری باید منافع مردم را تأمین کند

امید مشترکان خانگی در روزهای آینده با برق امید گره می خورد؛  

کاهش هزینه ها و چالش های مشترکان خانگی
کرد  کشف  را  برق  ادیسون  که  زمانی  شاید  وکیلی  محبوبه 
فکر نمی کرد که برق تبدیل به کاالیی شود که کمتر بتوان 
آن پیدا کرد و رفتار مصرفی و »من مداری«  جایگزینی برای 
دغدغه  به  تبدیل  را  حصر  و  حد  بی  مصرف  امروز  انسان 
و  اجتماعی  اقتصادی،  فرهنگ،  مختلف  ابعاد  در  اساسی 

حتی سیاسی نماید .
زیست  بست  بن  به  منجر  منابع  اتالف  بر  عالوه  انرژی  مصرف  شدت  افزایش 

محیطی و کاهش توان اکولوژیکی  نیز می شود .
یارانه ای بودن قیمت برق در سال های متمادی از یک سو و گسترش وسایل برقی 
از سوی دیگر سبب استفاده بی رویه این انرژی در بخش های مختلف شد. بارها 
در  که  به طوری  ...بودیم  و  کن ها  خ  در ماکروویوها و سر تبلیغ مواد غذایی  شاهد 
دهه 80 با ورود کاالهای بی کیفیت چینی که با استانداردهای جهانی فاصله داشت 
و درجه 2 و 3 آن به بازارهای ایران سرازیر شد شرایط را برای مدیریت مصرف سخت 
تر کرد و همچنان مشترکان پر مصرف در بخش خانگی از خوان و سفره هدفمندی 
یارانه ها بیشتر استفاه کردند اما در کنار این شرایط مبحث اصالح الگوی مصرف 
نیز از پیش از دبستان و مدارس و در بین خانواده ها، صنایع و کشاورزان جریان 
خوب و موثر را رقم زد و سرعت گیر مناسبی برای شتاب مشترکان پر مصرف بود 
آن رمقی برای دویدن نداشت و در این  اما همچنان تقاضا زیاد و عرضه به دنبال 
بین دولت نیز تالش کرد که در چندین مرحله با واقعی نمودن قیمت ها مصرف 
ساختن  دنبال  به  که  چرا  کند  نزدیک  استاندارد  حد  و  حداقل  به  را  مشترکان 
نیروگاه های مجازی برای مردم بود و آن توجه به عرضه و هدایت تقاضا در راستای 
کرد  به طور  این منظور پیاده سازی  برای  را   ح های مختلف تشویقی   آن بود و طر
کاهش مصرف  ح های  که در طر کشاورزی  برای مشترکان صنعتی، تجاری و  که   ی 
آنها  را به عنوان  همکاری نموده بودند  مبالغ کالن میلیاردی  را در قبض مصرفی 

پاداش در نظر گرفت.
اما در بخش خانگی همچنان دغدغه کاهش مصرف وجود داشت و باید عرضه و 
تقاضا به یک مقدار مناسب می رسید و پس از تالش های زیاد راه حل این مساله 
را در  آن برق امید بود که درخششی نو  ح شد و  نیز توسط دولت و وزیر نیرو مطر
روزهای آینده برای مشترکان خانگی ایجاد می کند به طوری که رعایت الگوی مصرف 
ح مشترکانی  تخفیف 100 درصدی را برای مشترکان کم مصرف رقم می زند در این طر
که در ماه های گرم سال از 400 تا 100 کیلووات مصرف داشته  و در ماه های دیگر کمتر 

از 80 کیلووات در دو ماه آینده در جرگه این تخفیف ها قرار می گیرند. 

البته 30 میلیون مشترک خانگی در دو دسته زیر الگو و بیش از الگو تقسیم بندی 
شده اند که 85 درصد از مشترکان زیر الگوی مصرف بوده  که شامل کم مصرف ها 
مصرف  شده  تعریف  الگوی  باالی  درصد   15 تنها  و  می باشند  مصرف ها  خوش  و 
ح تالش برای تصحیح الگوی مصرف  مشترکان خوش مصرف به  دارند؛  در این طر
طور قطع برای این دسته مشترکان نیزتخفیف به همراه دارد و راهکارها ی مختلف  
به  می کند  هدایت  مصرفی  خوش  سمت  به  را  آنها  نیز  مصرف  پر  مشترکان  برای 
طوری که تنها با کاهش 10 درصد مصرف برق 20 درصد از هزینه ها کاهش می یابد و 

با کاهش 20 درصدی مصرف شاهد کاهش 40 درصد هزینه ها خواهند بود 
شرایط  به  توجه  با  چرا  که  می شود  متبادر  ذهن  به  نیز  سواالتی  قطع  طور  به  البته 
برق  صنعت  در  آینده  ماه  دو  از  دولت  تخفیف  ح  طر دولت  درآمد  و  تحریم ها 
که  توضیحی  اما  است  خریده  جان  به  را  هزینه  این  نیرو  وزارت  و  شد  خواهد   اجرا 
وی  می کند.  روشن  را  ذهن ها  است  نموده  ح  مطر توانیر  عامل  مدیر  زاده  متولی 
ح بوده و  ح قطعا منافع بیشتر از هزینه های اجرای طر توضیح می دهد که در این طر
آن حذف هزینه های احداث نیروگاه هاست که سرمایه گذاری 8 هزار میلیاردتومانی  

را در بلند مدت می طلبد.
ح تمام جوانب آن در نظر گرفته شده  مشخص است که برای اجرایی شدن این طر
و امید به تحفیف 100 درصدی برای مشترکانی که تابع الگوی مصرف باشند دور از 

ذهن نیست .
ح  پیر بردیو دانشمند اجتماعی در خصوص مصرف، نظریه قابل تاملی دارد. او مطر
از اصلی ترین مباحث اجتماعی در دوران مدرن می باشد و عنوان  می کند مصرف 
می کند که سبک زندگی و مصرف محصول منش و رفتارهاست و آن را نوعی خلق 
ع » خود « و »درون  ارتباط می داند. وی عنوان می کند الگوهای خاص مصرف از تناز
«طبقات است و این در خصوص 15 درصد مشترکان خانگی مصداق دارد. به نظر 
ع بین  می رسد برای کاهش مصرف و در ادامه کاهش هزینه های خود باید به تناز
100 درصدی تخفیف شده چنانچه رجبی  بتوانند مشمول  تا  و درون خاتمه دهند 
مشهدی سخنگوی صنعت برق کشور بیشتر بر این موضوع تاکید کرد که تغییر 
رویکردها می تواند ما را به نتیجه دلخواه برساند و سرمایه ملی را حفظ کند و مردم 
را نیز منتفع نماید. رئیس کارگروه اطالع رسانی ستاد برق امید با بیان این که باید 
کنیم  محدود  درصد  یک  به  را  پیک  رشد  هم  آینده  سال های  در  و  کنیم  تالش 
ح برق امید بزرگ ترین قدم در تغییر رویکردها می باشد که به عنوان  عنوان کرد :طر
ح در حوزه مدیریت مصرف باعث درگیر شدن همه مشترکان خانگی  فراگیرترین طر

خواهد شد .

محبوبه وکیلی

نویسنده

ح برق امید بزرگ ترین  طر
قدم در تغییر رویکردها 
می باشد که به عنوان 
ح در حوزه  فراگیرترین طر
مدیریت مصرف باعث درگیر 
شدن همه مشترکان خانگی 
خواهد شد 
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خبر
افزایش کشت های گلخانه ای 

استان در سال جاری

 

اشاره  با  سازمان  گیاهی  تولیدات  بهبود  معاون 
در  گلخانه ای  کشت های  وضعیت  آخرین  به 
استان اصفهان اظهار کرد: از مهم ترین مزایای 
ج  خار تولید  به  می توان  گلخانه ای  کشت های 
عملکرد  افزایش  با  طبیعی  مکان  یا  فصل  از 
آب،  مصرف  راندمان  افزایش  سطح،  واحد  در 
امکان تولید محصول سالم و اشتغال زایی باال 

در واحد سطح اشاره نمود. 
عمومی  روابط  از  نقل  به  جام جم  گزارش  به 
اصفهان،  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان 
کشت  زیر  سطح  داد:  ادامه  رستمی،   اصغر 
انواع  شامل  استان  گلخانه ای  محصوالت 
استان  زینتی  گیاهان  و  گل  صیفی،  و  سبزی 
تولید  میزان  و  هکتار   856 و  هزار  یک  حدود 
بالغ  استان  گلخانه ای  صیفی  و  سبزی  ساالنه 
بر 302 هزار تن می باشد که از این لحاظ، استان 
را به خود اختصاص  اصفهان رتبه سوم کشور 

داده است.
جهاد  سازمان  گیاهی  تولیدات  بهبود  معاون 
استان  کرد:  عنوان  اصفهان  استان  کشاورزی 
اصفهان با تولید ساالنه گل شاخه بریده حدود 
با  گل های نشایی-فصلی  و  74 میلیون شاخه 
تولید 65 میلیون نشاء رتبه چهارم کشور را به 
خود اختصاص داده است. در زمینه تولید گل 
نخست  جایگاه  اصفهان  استان  نیز  شب بو 
سال  در  کرد:  تصریح  وی  داراست.   را  کشور 
جدید،  گلخانه  هکتار   213 احداث  با  جاری 
هکتار   2050 مرز  از  استان  گلخانه های  سطح 
انواع  تن  هزار   302 ساالنه  تولید  پیش بینی  با 

محصوالت خواهد گذشت.
چ  قار تولید  واحدهای  خصوص  در  رستمی 
خوراکی نیز بیان کرد: از مهم ترین مزایای تولید 
واحدهای  باالی  اشتغالزایی  به  می توان  چ  قار
حداقل  از  استفاده  و  طبقاتی  تولید  تولیدی، 
خسارات  کاهش  و  شده  کنترل  محیط  زمین، 
طول  تمام  در  تولید  اقلیمی،  شرایط  از  ناشی 
واحد  در  کم آب  بسیار  مصرف  میزان  سال، 
در  کشاورزی  پسماندهای  از  استفاده  تولید، 
چ  قار داروئی  و  غذایی  خواص  و  تولید  فرایند 

اشاره نمود.
جهاد  سازمان  گیاهی  تولیدات  بهبود  معاون   
کشاورزی استان اصفهان گفت: سطح ساالنه 
کشت این محصول در استان 68/5 هکتار در 
70 واحد تولیدی و با تولید 13 هزار تن در سال 
رتبه  باشد. در حال حاضر استان اصفهان  می 
سوم کشور در زمینه تولید این محصول را به 

خود اختصاص داده است.

المللی  بین  جشنواره  سومین  و  سی  افتتاحیه  مراسم  ابتدای  در  اصفهان  شهردار 
فیلم های کودکان و نوجوانان با سالم فرستادن بر کودکان اصفهان، کشور و دنیا گفت: 
با کودکان مناطق کمتر برخوردار تقسیم خواهد  از هزینه های جشنواره امسال  بخشی 

شد تا آنها نیز در این شادی سهیم باشند. 
به گزارش جام جم به نقل از ستاد خبری سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم های 
کودکان و نوجوانان اصفهان، قدرت ا... نوروزی در مراسم افتتاحیه جشنواره فیلم کودک 
و نوجوان اصفهان اعالم کرد: بخشی از هزینه های این دوره از جشنواره به تهیه هدایایی 
شود  توزیع  برخوردار   کم  مناطق  در  ساکن  کودکان  میان  تا  می  شود،  داده  اختصاص 
چرا که این کودکان امکان تماشای فیلم های اکران شده در این دوره را از طریق فضای 

مجازی نداشتند اما ما آنها را فراموش نمی کنیم.
وی افزود: از تمام تالشگران این عرصه هنری که توانستند این جشنواره را با وجود چنین 
شرایط بحرانی به زیبایی برگزار کنند، همچنین از خواهر خوانده های اصفهان در سراسر 
اهمیت  نشانگر  این  و  فرستادند  جشنواره  این  برای  ویدئویی  یا  مکتوب  پیام  که  دنیا 

جشنواره فیلم کودک و نوجوانان اصفهان است  سپاسگزارم.
بتواند  پل  سه  و  سی  شهر  در  سوم،  و  سی  جشنواره  امیدوارم  داشت:  اظهار  نوروزی 
بخوبی شعار هر خانه یک سینما و هر کودک یک داور را تحقق بخشد. اکنون که کرونا 
این بحران را ایجاد کرده باید بتوانیم به عنوان یک فرصت از آن استفاده کرده و خانه را 
مانند سینما به یک مکان فرهنگی تبدیل کنیم تا کودکان و نوجوان ما بتوانند فیلم های 
تولید شده در جشنواره امسال را در فضای مجازی ببینند و آنها را مانند یک متخصص 

داوری کنند.
شهردار اصفهان تصریح کرد: در دل جشنواره امسال یک شعار زیبا وجود دارد و آن این 

است که علی رغم بحران کرونا، زندگی همواره جاری است و کرونا نمی تواند این زندگی را 
متوقف کند.

و  کودکان  فیلم  جشنواره  طریق  از  فیلم   ۱۰۰ از  بیش  امسال  که  خوشحالیم  افزود:  وی 
نوجوانان اصفهان به خانه های مردم راه پیدا کرده است و  نیز خوشحال تریم که بسیاری 
از این فیلم ها در مناطق دور استان و کم برخوردار نیز در اختیار کسانی که به فضای وب 

دسترسی دارند قرار گرفته و تماشا می شود.
دلیل  به  و  اصفهان  در  جشنواره  این  برگزاری  ستاد  رئیس  عنوان  به  کرد:  تاکید  نوروزی 

، امکانات تماشای این  این که ممکن است برخی کودکان و نوجوانان مناطق کم برخوردار
در  جشنواره  این  هزینه  از  بخشی  تا  گرفتیم  نظر  در  برنامه ای  باشند،  نداشته  را  فیلم ها 

قالب هدایای شایسته به این کودکان اهدا شود. 
آن  شایسته  میزبان  و  جشنواره  این  مرکز  همواره  اصفهان  داشت:  بیان  انتها  در  وی 
بوده است و هر سال این کار را زیباتر از قبل انجام داده است. امیدوارم امسال پدران و 
مادران شرایطی را فراهم کنند تا کودکان از این فیلم ها بیشترین بهره را برده و این آثار را 

داوری کنند. چرا که این کودکان نسل کسانی هستند که آینده را می سازند.

تقسیم شادی جشنواره سی و سوم با کودکان مناطق کمتر برخوردار

سال  در  اصفهان  مدارس  در  شهر«  »کالس  طرح  اجرای  تفاهم نامه 
تحصیلی 1400-1399 میان کمیسیون اجتماعی شورای اسالمی شهر 
اجتماعی  فرهنگی  سازمان  و  پرورش  و  آموزش  اداره کل  اصفهان، 

ورزشی شهرداری امضا شد.
به گزارش جام جم معاونت اجتماعی و مشارکت های مردمی سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان از سال 97 و با هدف 
در  را  شهر  کالس  طرح  دانش آموزان  به  شهروندی  مفاهیم  آموزش 

مدارس ابتدایی اجرا کرد و در سال 98 نیز ادامه داد.
در این طرح دانش آموزان با آموزش هایی پیرامون فرهنگ شهروندی 
و  ایمنی  پسماند،  مدیریت  ترافیک،  و  نقل  و  حمل  حوزه های  در 
و  عروسک  با  بازی  نمایش،  قالب  در  زیست  محیط  و  آتش نشانی 

کاردستی آشنا می شوند.
در همین راستا، آیین امضای تفاهم نامه طرح بزرگ کالس شهر میان 
کمیسیون اجتماعی شورای اسالمی شهر اصفهان، اداره کل آموزش 
و پرورش استان و سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری و 

رونمایی از کتاب کار دانش آموز در عمارت باغ زرشک برگزار شد.
معاون اجتماعی و مشارکت های مردمی سازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشی شهرداری اصفهان در این مراسم اظهار داشت: طرح کالس 
شهر در سال 97 کلید خورد و با همکاری اداره کل آموزش و پرورش 
اداره کل در چند مدرسه  این  ابتدایی  آموزش  استان بویژه معاونت 
 98 سال  در  طرح  این  شد.  اجرا  پایلوت  صورت  به  اصفهان  شهر 
گسترش یافت و در حدود یکصد مدرسه ابتدایی به طور خاص و در 

سه مدرسه به صورت ویژه به طور آزمایشی اجرا شد.
آموزه های  آموزش  مرتضی رشیدی افزود: طرح کالس شهر به دنبال 
شهری و شهروندی به دانش آموزان و رسیدن به زیست پذیری شهری 

در اصفهان است.
وی با اشاره به موفقیت آمیز بودن اجرای طرح کالس شهر در اصفهان 
قرار  و  شده  آغاز  نیز  دیگر  کالنشهر  دو  یکی  در  طرح  این  داد:  ادامه 
است به همت رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
مجمع  اجتماعی  فرهنگی  کمیسیون  رئیس  به عنوان  اصفهان 
کالنشهرهای کشور، در این مجمع مطرح و در آینده به عنوان طرحی 

ملی در بیشتر کالنشهرهای کشور اجرا شود.
فرهنگی،  سازمان  مردمی  مشارکت های  و  اجتماعی  معاون  گفته  به 
در  شهر  کالس  طرح  اجرای  اصفهان،  شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی 

معاونت  همراهی  با  که  داشت  گوناگون  گام   15 اصفهان  مدارس 
آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان برداشته شد.

رشیدی گفت: در این خصوص اقداماتی مانند تشکیل کمیته نظارت و 
راهبرد و تشکیل کمیته اجرایی و تأمین محتوای کالس شهر، انتخاب 
آموزش های  آزمایشی  اجرای  برای  ابتدایی  اول  کالس   40 از  بیش 
شهروندی با حدود 1500 دانش آموز، برگزاری جلسات آموزش معلمان، 
توزیع  و  معلم  کار  کتاب  تدوین  اولیا،  ویژه  آموزش  جلسات  برگزاری 
و  اولیا  ویژه  کتاب  تدوین  طرح،  در  مشارکت کننده  معلمان  میان 
دانش آموزان، برگزاری 378 کارگاه  آموزشی تکمیلی برای دانش آموزان، 
کالس  کتاب های  سرفصل  راستای  در  مناسبتی  برنامه های  برگزاری 
شهر، برگزاری 525 فعالیت  کالس شهر ویژه دانش آموزان، اجرای تئاتر 
با موضوعات شهروندی، تهیه مولتی مدیا، توزیع کتاب و اقالم فرهنگی 

و تألیف کتاب سبک زندگی و آداب شهروندی ویژه دانش آموزان پایه 
ششم ابتدایی انجام شد.

ح کالس شهر در سال تحصیلی  وی درباره چشم اندازهای اجرای طر
ح کالس شهر برای تمام دانش آموزان  1400-1399 بیان کرد: اجرای طر
پایه اول و ششم ابتدایی، اجرای دوره های آموزشی و مسابقات مجازی 
ویژه دانش آموزان، معلمان و اولیا، تهیه نرم افزار تعاملی کالس شهر 
شبکه های  و  برنامه ها  سایر  و  شاد  شبکه  روی  بر  استفاده  قابل 
ویژه  شهروندی  آداب  و  زندگی  سبک  کار  کتاب  تألیف  و  اجتماعی 
معلمان پایه ششم چشم اندازهای این طرح در سال تحصیلی جاری 

است.
شهر  اسالمی  شورای  زیست  محیط  و  اجتماعی  کمیسیون  رئیس 
وظیفه ای  پنج  از  وظیفه  سه  کرد:  تأکید  مراسم  این  در  نیز  اصفهان 

که در راستای تحقق شهر دوستدار کودک به اصفهان سپرده شده 
است مربوط به حوزه فرهنگی و اجتماعی است و هرجا قرار باشد شهر 
شایسته، شهروند شایسته، پویا و مسئولیت پذیر داشته باشیم باید 

به مهارت آموزی بپردازیم.
کوروش محمدی با بیان این که متأسفانه سال هاست مهارت آموزی 
در کشور ما به امری نمادین، غیرواقعی و شعاری تبدیل شده است، 
آموزش های  نقیصه  بتواند  شهر  کالس  طرح  امیدوارم  کرد:  اضافه 
نمادین، شعاری و مقطعی را برطرف و جبران کرده و این طرح وابسته 
به اشخاص و مقطع خاصی نباشد و این حرکت ارزشمند تداوم پیدا 

کند.
استان  پرورش  و  آموزش  اداره کل  ابتدایی  آموزش  معاون  ادامه  در 
اصفهان، آموزش در مقطع پایه را محور توسعه پایدار در هر کشوری 

دانست.
شهین جوانی با بیان این که سهم زندگی اجتماعی در زیست انسان در 
دوران کنونی بسیار بیشتر شده است، اظهار داشت: این امر می طلبد 
که با همکاری نهادهایی خارج از نهاد آموزش و پرورش فرصت های 

متنوع یادگیری را برای دانش آموزان فراهم کنیم.
وی با بیان اینکه اهداف آموزشی دوره ابتدایی منطبق بر ساحت های 
این  شهر  کالس  طرح  اجرای  هدف  افزود:  است،  تربیت  و  تعلیم 
و  همدالنه  رفتارهای  و  آن  در  نقش  ایفای  با  دانش آموزان  که  است 
مشارکت جویانه، احساس تعلق خود را نسبت به گروه، اجتماع و شهر 

افزایش دهند و مدارس مکانی برای تمرین این مفاهیم باشد.
اصفهان  استان  پرورش  و  آموزش  اداره کل  ابتدایی  آموزش  معاون 
گفت: به دلیل موفقیت طرح کالس شهر در دوره اول ابتدایی، کتاب 
سبک زندگی و آداب شهروندی برای پایه ششم ابتدایی تدوین شده 

است.
جوانی ادامه داد: هدف از ارائه آموزش های شهروندی در کالس ششم 
ابتدایی این است که دانش آموزان یاد بگیرند چگونه زندگی کنند و به 

صورت آزادانه و سازنده به قوانین احترام بگذارند.
وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه با اجرای طرح کالس شهر نتایج خوبی 
حاصل شد و امیدوارم با ادامه این طرح، دانش آموزان به شهروندانی 

تبدیل شوند که نفع خود و دیگران را محترم می شمارند.
آداب  و  زندگی  »سبک  کار  کتاب  از  مراسم  این  در  است؛  گفتنی 
شهروندی« ویژه دانش آموزان پایه اول و ششم ابتدایی رونمایی شد.

زنگ کالس شهر دوباره به صدا درآمد

در تقویم رسمی کشورمان از 29 مهر به عنوان روز ملی صادرات یاد شده است. فوالد 
مبارکه به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده فوالد کشور، همواره عالوه بر تأمین بازارهای 
ذینفعان  برای  توانسته  و  داشته  موفق  حضوری  نیز  بین المللی  صحنه  در  داخلی 

شرکت سودآوری بیشتر و برای کشور نیز   ارزآوری  مناسبی داشته باشد. 
به گزارش جام جم علیرضا منصوری مدیر صادرات فوالد مبارکه در گفتگو با خبرنگار 
فوالد، درباره صادرات و اهمیت آن اچنین گفت: اقتصاددانان صادرات را موتور محرک 
رشد اقتصادی هر کشور می دانند. افزایش صادرات یک کشور منجر به مثبت شدن 
تراز تجاری آن کشور می شود و به مثابه تزریق منابع مالی از خارج به درون آن اقتصاد 
است.  قطعا مشکل آینده کشورها و سازمان ها، یافتن بازار برای محصوالت تولیدی 
خود است. کشورها باید بتوانند منابع داخلی خود را بسیج کنند، نیروی انسانی خود 
را به کار گیرند و با توجه به کمبود بازارهای داخلی فرصت هایی در خارج برای آن بیابند. 
این موضوع به قدری اهمیت دارد که بررسی شرایط فعلی کشورهای مختلف نشان 
می دهد بسیاری از کشورها مسائل سیاسی خود را در راستای این خواسته تعریف و 

دنبال می کنند.
در سطح بنگاه ها نیز به همین شکل است و بسیاری از شرکت ها سیاست های 

تجاری خود را بر تملک بازارهایی برای فروش محصوالت خود تعریف کرده ند.
شرکت فوالد مبارکه همزمان با بهره برداری، در بازارهای بین المللی حضور داشته و 
هرساله متناسب با نیازهای داخلی کشور و همچنین نیازهای ارزی، اقدام به صادرات 

درصدی از محصوالت خود می کند.
شرایط آینده بازارهای جهانی فوالد، چنانکه تشریح شد، چیزی جز ازدیاد رقابت در 
سال های آینده نیست و بر همین اساس فوالدسازان در کشورهای مختلف طرح های 
توسع های زیادی را برای افزایش ظرفیت آغاز کرده و به بهره برداری رسانده اند. بنابراین 
شاخص ترین ویژگی بازار جهانی آتی فوالد، مازاد عرضه بر تقاضاست که کشورها و 

شرکت ها باید برای آن بازارسازی کنند.
از  آن ناشی  از  بازار فوالد ایران در حال حاضر در شرایط خاصی قرار دارد که بخشی 
تحریم های ظالمانه آمریکاست که به بسته شدن درهای کشور به روی محصوالت 

وارداتی، تقاضای کاذب زیاد در بازار و... منجر شده است.
بر  عالوه  و  یافت  نخواهد  تداوم  شکل  بدین  بازار  این  آینده  شرایط  همه،  این  با   
به  و  تخت  محصوالت  زمینه  در  به خصوص  مختلف  توسعه  طرح های  اجرای  آن، 
بهره برداری رسیدن آن در سال های آینده رقابتی شدید در بازار ایجاد می کند؛ بنابراین 
شرکت های مختلف باید عالوه بر تالش برای کسب سهمی از بازار داخلی، در بازارهای 

بین المللی نیز بیشتر تالش کنند.
در  ظرفیت  افزایش  برای  مختلفی  توسعه های  طرح های  نیز  مبارکه  فوالد  شرکت 
دست اقدام دارد که از جمله مهم ترین آنها می توان به ایجاد خط نورد گرم 2 اشاره کرد. 
این امر به معنای آن است که در آینده، رقابت شدید داخلی و خارجی وجود خواهد 
داشت و با شرایط فعلی که درهای کشور کامال بسته و رقابت داخلی آنچنانی نیز وجود 
ندارد، متفاوت است. بنابراین برنامه ریزی دقیق برای بازارسازی و تغییر نگاه به بازار 

ضروری به نظر می رسد.

در تقویم پرافتخار فوالد مبارکه، 26 مهر از درخشش خاصی برخوردار است، زیرا پس 
از حضور موفق در جایزه تعالی اروپا )سال 94(، این شرکت در 26 مهر سال 97 برای 
اولین بار به عنوان یک شرکت ایرانی موفق به کسب سطح زرین جایزه EFQM اروپا 
شد؛ افتخاری که نشات گرفته از رقابت پذیری و قابلیت های سازمان در ارائه الگوی 

مدیریتی در سطح بین المللی است.
مدیر  هرندی،  ناظمی  محمد  صحبت  پای  مناسبت  همین  به  جام جم  گزارش  به 
تضمین کیفیت و تعالی سازمانی فوالد مبارکه نشستیم تا با روند صعود پرافتخار 
فوالد مبارکه به قله های افتخار در سطح ملی و بین المللی بیشتر آشنا شویم. با ما 

همراه باشید تا شما نیز از حالوت مرور این دستاوردها بهره مند شوید.
جهان پیوسته در تغییر است، تغییر مداوم در علوم و فناوری، اقتصاد و تجارت، 
فرهنگ و سبک زندگی، ارتباطات و مدیریت و ...؛ ولی نکته مهم در کنار این تغییرات، 

پایداری در ارزش ها و حرکت مستمر در مسیر مفاهیم و اهداف تعالیبخش است.
به عنوان  باید  سازمان  رهبران  است.  تعریف  قابل  سازمان  ارکان  همه  در  تعالی 
بخشی از مأموریت و چشم انداز شرکت، »تعالی« را تعریف کنند؛ به طور خاص، تعالی 
در محصوالت و خدمات، فرهنگ سازمانی و سبک رهبری، ارتباطات و پاسخگویی 
به ذینفعان و تمامی فرایندها و فعالیت هایی که انجام می دهیم. در واقع نگرش 
مبارکه  فوالد  شرکت  باشد.   سازمان  وجودی  فلسفه  مرکز  در  باید  محور  تعالی 
و  استانداردها  قالب  در  مدیریتی  نوین  شیوه های  به کارگیری  با  تأسیس  بدو  از 
الگوهای جهانی و با پیمودن مسیر رشد و تعالی، در راه تداوم و تحول کسب و کار و 
پاسخگویی مناسب به انتظارات ذینفعان گام برداشته است.  برای سازمان ها مهم 
است که در مسیر ایجاد نظم سازمانی و تحقق حداقل های تعالی در اولین قدم، 
مجموع اقدامات و رفتارهای خود را بر استانداردهای تدوینشده و قوانین و مقررات 
موجود منطبق سازند. در این زمینه، پیاده سازی 10 استاندارد مدیریتی در حوزه های 
محیط زیست   ،)ISO45001:2018( شغلی  بهداشت  و  ایمنی   ،)ISO9001:2018( کیفیت 
دانش  مدیریت   ،)ISO31000:2018( ریسک   ،)ISO50001:2018( انرژی   ،)ISO14001:2015(
 ،)ISO10004:2018( رضایت مشتریان ،)ISO10002:2018( شکایت مشتریان ،)ISO30401:2018(

آزمون )ISO17025:2017( در  و  کالیبراسیون  آزمایشگاه های  و   )ISO10015:1999( آموزش
جهت ایجاد یک نظام یکپارچه مدیریتی در سطح سازمان مورد توجه قرار گرفته است.
گام مهم بعدی فوالد مبارکه در مسیر تحول سازمانی، بهره مندی از مشارکت کارکنان 
بهبود  فرصت های  شناسایی  جهت  در  ارزش آفرین  سرمایه  بزرگ ترین  به عنوان 
اشتیاق  و  تعلق  ایجاد  حقیقت  در  است.  بوده  تحولی  اقدامات  اجرای  و  تعریف  و 
جهت  در  اختیار  تفویض  و  مشارکت جویانه  رهبری  و  همکاران  بین  در  سازمانی 
مسیر  در  مبارکه  فوالد  حرکت  برای  الزم  بسترهای  پایه ریزی  موجب  توانمندسازی 
تحقق اهداف بلند گردیده است. با آغاز فرایند ارزیابی سازمان های ایرانی مبتنی بر 
مدل تعالی سازمانی، در سال 1382 فوالد مبارکه با حضور در فرایند جایزه ملی تعالی 
سازمانی و پیاده سازی الگوی مربوطه، گامی بلند در جهت دستیابی به نتایج پایدار و 
متوازن در همه گروه های ذینفع آغاز کرد. از مهم ترین درس آموخته های این فرایند، 
سیستم  اجزای  همسوسازی  جهت  در  تحول«  جامع  »نظام  پیاده سازی  و  طراحی 
مدیریت فوالد مبارکه با تمرکز بر مشارکت کارکنان و سایر ذینفعان در تحقق اهداف 

و چشم انداز سازمان بوده است.

مدیر صادرات فوالد مبارکه  به مناسبت روز صادرات:

فوالد مبارکه برای حضور در بازارهای رقابتی برنامه ریزی می کند
رقابت پذیری و قابلیت های سازمان در ارائه الگوی مدیریتی در سطح بین المللی

؛ سالروز کسب جایزه زرین EFQM اروپا توسط فوالد مبارکه 26 مهر


