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چشمه های آب گرم شیان؛خواهر خوانده اصفهان   
درمانگر امراض پوستی

ذوب آهن یکی از 3 رکورد تولید 
ساالنه خود را در سال 97  ثبت کرد

9۰ درصد »گاوخونی« 
همچنان خشک است 

سرنوشت نامعلوم 
خودروهای فرسوده 

اعزام نیرو و تجهیزات 
شهرداری اصفهان به مناطق 

سیل زده خوزستان

ابراهیــم کاويان پور رئیس بازاريابي و فروش شــرکت پااليش نفت اصفهان در خصوص چشــم انداز صنعت 
پااليشــي در ســال ۹۸ بیان کرد: با توجه به اينكه هم خوراك پااليشگاه ها از بازار داخل تامین مي شود و هم بخش 
عمده محصوالت پااليشي در بازار داخل عرضه مي گردد، بنابراين آثار تحريم ها بر روند فروش اين صنعت کمرنگ 
تــر از صنايع صادرات محور بوده و کاهش ظرفیتي بابت تحريم نخواهیم داشــت؛ اما با اين حال صادرات فرآورده 
هاي ويژه پااليشگاه ها از محدوديت هاي تحريم تاثیر مي پذيرد.وی افزود: تنها مشكلی که تداوم تحريم ها در پي 
خواهد داشــت، احتماال روند تامین تجهیزات و ماشین آالت در پااليشگاه هايي است که در حال اجراي طرح هاي 
ارتقاي کیفیت فرآورده هاي خود هستند و مي توان گفت تقريبا تمامي پااليشگاه ها در حال اجراي طرح هاي بهبود 
کیفي محصوالت خود هســتند. کاويان پور گفت: طبق اســتانداردهای بین المللي، از سال ۲۰۲۰ نظارت بر میزان 

گوگرد در فرآورده هاي پااليشي سختگیرانه تر اعمال خواهد شد و اگر....

تامین خوراک داخلی و بازار فروش تضمیني؛ 
نقطه قوت پاالیشي ها در روزهاي سخت
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اصفهان

والدت حضرت امام حسین)ع( و روز پاسدار را تبریک می گوییم
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 اعزام نیــرو و تجهیزات شــهرداری اصفهان به مناطق 

سیل زده خوزستان
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سه شنبه  20 فروردین 1398/شماره 5354
 ضمیمه رایگان روزنامه در استان اصفهان

معاون خدمات شهری شــهرداری اصفهان 
گفت: شــهرداری اصفهان پنج دستگاه کامیون 
کمپرســی، يــک دســتگاه بیــل مكانیكی و  
يک دســتگاه لودر را به همــراه گروه امدادی به 

سمت شهر اهواز اعزام کرد. 
به گزارش  جام جم اصفهان  حســین امیری 
اظهارکرد: شــهرداری های اســتان اصفهان با 
هماهنگی ستاد مديريت بحران استان امكانات 
فنی، ادوات و ماشــین آالت عمرانی ســنگین 
خود شــامل کمپرســی، بیل مكانیكی و لودر را 
برای اعزام به خوزستان آماده کردند. شهرداری 
اصفهان نیز پس از اســتان لرســتان، تمهیدات 
الزم برای امدادرســانی به اســتان خوزستان را 

پیش بینی و برنامه ريزی کرد. 
وی افزود: بنا بر ابالغ وزير کشور و با توجه به 
اينكه اصفهان به عنوان معین خوزســتان تعیین 
شــده، امكانات و تجهیزات اين استان به سمت 

خوزستان  اعزام شد.
معاون خدمات شــهری شــهردار اصفهان 
ادامــه داد: شــهرداری اصفهــان بخش قابل 
توجهــی از امكانات مورد نیاز بــرای کمک به 
مناطق سیل زده خوزستان را تامین کرده است. 
وی اعالم کرد:به غیر از ماشین آالت، حدود 

١۰ نفر از کارکنان شــهرداری نیز به اين نقطه از 
کشور اعزام شدند.

امیــری همچنیــن بــا اشــاره بــه ادامــه 
خدمت رســانی نیروهــا و امكانات شــهرداری 
اصفهان به نقاط سیل زده استان لرستان، گفت: 
نیروها و امكانات اعزام شده شهرداری اصفهان 
همچنــان در شــهرهای پلدختــر و معموالن 

مشغول خدمت رسانی هستند.
کمک 3 میلیارد ریالی شــورای شهر 

اصفهان به سیل زدگان
همچنین در جلســه علنی شــورای شــهر 
اصفهان، شورای اســالمی شهر اصفهان مجوز 
همیاری ۳۰۰ میلیون تومانی برای مناطق سیل 

زده را صادر کرد.
شــورای شــهر اصفهان، طی يک اليحه ی 
دو فوريتی مجوز پرداخت نقدی تا ســقف ســه 
میلیــارد ريال به منظور کمک به ســیل زدگان 

را صادر کرد.
مديرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
اصفهان نیز از اعزام تیم امدادرسانی شهرداری 
به استان خوزستان خبر داد و گفت: امدادرسانی 
نیروهای خدمات شــهری اصفهــان به مناطق 

سیل زده استان لرستان نیز ادامه دارد.

ريیس پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی اســتان از 
انهــدام باند ۸ نفره ای که اقدام بــه راه اندازی چايخانه های 
غیر مجــاز و اجرای موســیقی زنده به صــورت مختلط می 

کردند خبر داد. 
بــه گزارش جــام جم اصفهان ســرهنگ محمد حســن 
اســماعیلی اظهار کــرد: در پی رصد اطالعاتــی و عملیاتی 

مامــوران پلیــس امنیت عمومی اســتان اصفهــان تعدادی 
چايخانه غیر مجاز و مختلط در ســطح باغ های منطقه حاشیه 

ای شهر اصفهان شناسايی شد.
وی با بیان اينكه در اين چايخانه ها اجرای موســیقی زنده و 
برگزاری مجالس رقص و پايكوبی به صورت مختلط برگزار و 
برای ورود به اين مكان ها نیز مبالغ قابل توجهی از مشــتريان 

اخذ می شــد، افزود: ســرانجام ماموران پلیس امنیت عمومی 
اســتان اصفهان طی هماهنگی با مقام قضائی با مشــارکت و 
همكاری عوامل ستاد احیای امر به معروف و نهی از منكر وارد 
عمل شــده و اعضای باند هشت نفره ای که اقدام به راه اندازی 
ايــن چايخانه ها کرده بودند را دســتگیر و همــراه پرونده به 

مراجع قضايی تحويل دادند.

ســازمان  مديرعامــل 
قطارشهری اصفهان از اتفاقات 
بزرگ در حوزه حمل و نقل ريلی 
اصفهان در ســال ۹۸ خبر داد و 
گفت: تمام تالش خود را به کار 
گرفته ايم که در حوزه ســاخت 
خط دوم متروی اصفهان شاهد 

اتفاقات خوبی باشیم.
بنكدار هاشمی  محمدرضا 
در گفت و گو با خبرنگار  جام جم 
اصفهان با اشاره به برنامه های 

سازمان قطار شــهری اصفهان برای تكمیل 
خطوط مترو در سال ۹۸ اظهار کرد: تالش های 
صورت گرفته به منظور تكمیل خط يک سال 
ســختی را برای سازمان قطار شهری اصفهان 
رقم زد، اما اتفاقات خوبی در ســاخت خط يک 
قطارشهری روی داد.وی تصريح کرد: با توجه 
به شــرايط کنونی مســئولیت همه سنگین تر 
شــد، زيرا با تالش همگانــی منابع خط يک 
تزريق و شــرايط خوبی در ايــن زمینه فراهم 
شد.مديرعامل سازمان قطارشهری اصفهان با 
بیان اينكه تأمین منابع خط دوم قطار شــهری 
نیز از اتفاقات مهمی بود که در سال ۹۷ صورت 

گرفت ادامه داد: خوشــبختانه در حوزه تامین 
مالی سازمان قطار شهری اتفاقات خوبی افتاده 
و امیدواريم در سال ۹۸ بتوانیم مشكالت مالی 

را به میزان  قابل  توجهی کاهش دهیم.
بنكدار با اشــاره به استقبال همگانی از خط 
يک متروی اصفهان در نوروز امســال تصريح 
کرد: اســتقبال مردم از مترو در ايام نوروز قابل 
توجه بوده و بدون شــک  بــا افزايش قطارها و 
کاهش ســرفاصله ورود قطار زمینه توســعه 
مترو فراهم می شــود.وی با بیان اينكه امسال 
بخش هــای باقیمانده خط يک تكمیل خواهد 
شد و زمینه بهبود شرايط را فراهم خواهیم کرد 
ادامه داد: امروز مســئولیت همه ما سنگین تر 

از قبل اســت و بايد تالش کنیم 
کــه زمینه های بهبود شــرايط 
را بــه منظور ســاخت خط دوم 
قطارشهری اين شــهر فراهم 

کنیم.
ســازمان  مديرعامــل 
قطارشهری اصفهان خاطرنشان 
کرد: قرار اســت کاترهد تی. بی. 
ام دوم خــط دوم قطار شــهری 
اصفهان نیــز در روزهای آينده 
نصب شــود تا حفاری تونل  دوم 
خط دوم قطار شــهری از شمال شرق اصفهان 

آغاز شود.
وی افزود: تصمیم بر اين اســت که مناقصه 
انتخــاب پیمانكار تونل تک چشــمه خط دوم 
قطارشهری که از سمت غرب اصفهان بوده نیز 
انجام شــود و در ادامه از دو جبهه عملیات خط 

دوم صورت گیرد.
بنكدار اضافــه کرد: مجموعه اجرايی قطار 
شــهری از متخصصان تشكیل شــده و بايد 
تالش کنیم که با اســتفاده از توان مجموعه در 
راســتای اجرای فعالیت ها و حرکت های مهم 

گام برداريم.

انهدام باند سازمان یافته چایخانه دارهای غیر مجاز در اصفهان

سال 9۸ شاهد اتفاقاتی بزرگ در حمل و نقل ریلی خواهیم بود

سرمایه های شهر اصفهان در قطارشهری

۹۰ درصد »گاوخونی« همچنان خشک است 

در حالــی که بــه گفته رضا 
اردکانیان،وزيــر نیــرو در پی 
ســیالب های اخیر ۴۰ تاالب 
بزرگ کشــور پس از ســال ها 
خشــكی، احیــا شــده ، تاالب 
بین المللــی گاوخونی همچنان 
در شرايط بحرانی به سر می برد، 
اين تــاالب نه تنهــا از حقابه 
زيســت محیطی در ايام نوروز 
سهمی نداشت، بلكه سیالب ها 
نیز در مسیر رسیدن به گاوخونی 

به بیراهه رفتند.
به گــزارش خبرنــگار  جام 
جم اصفهــان ، روزهای پايانی 
سال گذشــته دستور بازگشايی 
زاينده رود در ايام نوروز با تاکید 
بر تامین حقابه تاالب بین المللی 
گاوخونی و محیط زيست صادر 
شد. اين دستور در حالی بود که 
در ايــن ايام، حــدود ۹۷ درصد 
از تــاالب گاوخونی خشــک و 
بحرانی گزارش شد حتی سهم 
گاوخونی از بازگشايی ۲۰ روزه 
زاينده رود در بهمن سال ۹۷ نیز 
ته مانده آب همراه با پساب بود 
و بر اساس آمارها تا پايان اسفند 
ســال گذشــته حجم ورودی 
پســاب  ۵۲۰ لیتر بر ثانیه بوده 

است. 
پــس از بازگشــايی دوباره 
زاينــده رود در ايام نــوروز و با 
وجود تاکید مسئوالن کشوری 
و استانی مبنی بر تامین بخشی 
از حقابه تاالب گاوخونی در پی 
رهاسازی زاينده رود، هفت روز 
نخســت ايام نوروز هیچ آبی از 
زاينده رود به اين تاالب نرسید. 

در همیــن ايام و بــه دنبال 
بارش های ســیل آسا در کشور، 
مناطقی از اســتان اصفهان نیز 
درگیر ســیالب شد که به گفته 
مديرکل ستاد مديريت بحران 
استان اصفهان "سرريز رودخانه 
شور دهاقان برای جلوگیری از 
طغیان اين رودخانه به زاينده رود 
هدايت شد و سطح آب رودخانه 
زاينده رود  افزايش يافت." حجم 
ســیالب در رودخانه زاينده رود 
۵۵ مترمكعب بــر ثانیه برآورد 

شده بود. 
دو روز پــس از آن مديرکل 
ســتاد مديريت بحران استان 
اصفهان اعالم کرد که سیالب 
با حرکــت در مســیر رودخانه 
و گــذر از روســتاهای شــرق 
اصفهــان پس از ١۵ ســال به 

تــاالب بین المللــی گاوخونی 
خواهد رسید.

انتشــار اين خبــر در میان 
اخبارغم انگیز ســیل ويرانگر 
در ايران، کورســوی امیدی بود 
که آب ســیالب پس از سال ها 
بی مهــری و تخصیص ندادن 
حقابه زيســت محیطی از سوی 
وزارت نیرو، برای مدتی محدود 
مرهمی بر تن خشكیده گاوخونی 
خواهد شــد. دوستداران محیط 
زيست و مردم ورزنه چشم به راه 
زاينده رود و به شوق جان گرفتن 
دوباره گاوخونی در "شاخ کنار" 
به اســتقبال آب آمدند و جشن 

گرفتند. 
نــوروزی،  قــدرت  اهلل 
شــهردار اصفهان نیز به دنبال 
ايــن خبــر در تويیتر خــود با 
تاکید بر اهمیــت حقابه تاالب 
بین المللی گاوخونی نوشــت: " 
بارندگی های اخیر و رسیدن آب 
زاينده رود بــه تاالب گاوخونی 
اگر چه باعث خوشــحالی است 
اما فراموش نكنیم که اين اتفاق 
پــس از ســال ها رخ داد، حقابه 
محیط زيستی ١۷۶ میلیون متر 
مكعبی گاوخونی سال هاســت 
داده نشده و بدهی عظیم آبی به 
سفره های زيرزمینی وجود دارد. 
مديريــت آب همچنان دغدغه 

اصلی اصفهان است."
در همیــن ارتباط حســن 
ساســانی، معــاون حفاظــت 
و بهره بــرداری شــرکت آب 
منطقه ای اســتان اصفهان نیز 
با اشــاره به اينكه ســیالب ها 
جزء آوردهای طبیعی رودخانه 
زاينده رود محســوب می شود، 
به خبرنــگار  جام  جم  اصفهان 

گفــت: "ســیالب ها می تواند 
بخشی از حقابه زيست محیطی 
را تامیــن کنــد، اين ســیالب 
هدايت و کنترل می شــود تا در 
مســیر از آن برداشــت نشود و 
امیدواريم کــه به طور کامل به 

تاالب گاوخونی برسد. 
حقابــه زيســت محیطی از 
ســد زاينده رود آغاز می شــود 
و در انتهای مســیر به "تاالب 
گاوخونــی" می رســد، آب در 
رودخانه رهاســازی شــده که 
تامیــن کننده جريــان آب در 
رودخانه به عنوان حقابه زيست 

محیطی باشد.
وی همچنین افزود: با وجود 
حجم ۵۵ مترمكعبی ســیالب 
در رودخانه زاينــده رود، میزان 
آبی که از ايســتگاه "شاخ کنار" 
ورودی تــاالب گاوخونی عبور 
می کند، تعیین کننده حجم آب 
رسیده به تاالب است. اگر حجم 
اين آب کمتر می شود به مفهوم 
اين نیســت که برداشــت شده 
است زيرا بخشی از اين سیالب 
نیز در مسیر رودخانه زاينده رود 
به سفره های آب زيرزمینی نفوذ 
مــی کند." روز نهــم فروردين 
آب سیالب با حجمی حدود ۵۰ 
مترمكعب بر ثانیه به بند "شــاخ 
کنار" ورودی تاالب گاوخونی 
رســید و اين در حالــی بود که 
فردای آن روز"دهم فروردين" 
بــا کاهش ۴۰ مترمكعبی حجم 
آب به ورودی تــاالب از حجم 
سیالب کاسته شــد به طوری 
کــه جريان آب در قســمتهای 
ورودی تــاالب بیــن المللــی 
گاوخونی متوقف شد و حتی به 

کوه سیاه نیز نرسید.  

مقاوم سازی شهرها؛ بیمه دائمی 
برای جامعه

بتدای ســال ۹۸ که  شــهردار اصفهان با اشــاره به باليــای طبیعی ا
بســیاری از شهرهای کشــور را درگیر خود کرد، اظهار کرد: بارش های 
امســال بــا تدبیر صحیح می توانســت به يک نعمت بزرگ برای کشــور 
تبديل شــود اما گاهی بــی تدبیری و عدم پیش بینــی اصولی کارها می 

نــد اين نعمات بزرگ را به يک نقمــت تبديل کند.  توا
له نــوروزی در آيین تكريم و  بــه گزارش جام جــم اصفهان ، قدرت ا
معارفه مديرعامل ســازمان عمران شــهرداری و در گردهمايی پرســنل 
اين ســازمان با اشــاره به لزوم تاب آوری شــهرها، تصريح کرد: برخی 
عنــوان مــی کنند چرا ســخت گیری های بی مــورد در خصوص اصول 
شهرســازی و تاب آور کردن شــهرها انجام می  شــود در حالیكه نتیجه 
اين ســخت گیری ها ممكن اســت ۲۰ يا ۵۰ ســال آينده خود را نشــان 
دهــد. تاب آوری در صورتیكه به شــكل صحیح و اصولی رعايت شــود 

ند بیمه دائمی برای جامعه و شــهرها باشــد.    می توا
شــهردار اصفهان اضافه کرد: مجموعه شــهرداری اصفهان به ســهم 
خود توانســت به هنگام و در حساس ترين لحظه در خرم آباد حضور موثر 
پیدا کند. نیروهای آتش نشــان، خدمات شــهری و بخــش های مختلف 
شــهرداری اصفهان در اين شــهر بــا حضور خود به خوبی درخشــیدند. 
ماشــین آالت شهرداری تا حدی که نیاز بود در اســتان لرستان و مناطق 
ســیل زده مســتقر شــدند و در همان روز اول ۴۰۰ خانه و مغازه از آب 

گرفتگــی نجات پیدا کرد. 
وی از درخشــش شهرداری در بســیاری از عرصه ها در سال گذشته 
با وجود مشــكالت اقتصادی بســیار در کشور خبر داد و افزود: در حوزه 
تامیــن مالــی و جــذب بودجه ها پرداخــت حقوق ها و ديون و تســويه 
ز  بــا بانک ها، شــهرداری اصفهان بــه خوبی عمل کرد و از بســیاری ا
شــهرها جلوتر بود. در گزارش کالنشــهرها شهرداری اصفهان در حوزه 
يران جلوتر و بــا برخی از شــهرها نیز تفاوت  مالــی از همه شــهرهای ا

زيادي داشت.
ينكه در حــوزه عمرانی از زمــان روی کار آمدن  نــوروزی با بیــان ا
مديريت جديد شــهرداری، با چالش های بســیار بزرگــی مواجه بوديم، 
گفت: ســازمان عمــران مجبور بــه تعديل نیــرو بود زيــرا چندين ماه 
نبوه پروژه های بر زمین مانده  پرداخت حقوق ها دچار مشــكل شــده و ا
اين ســازمان را دچار چالــش های بزرگی کرده بــود. اخالق و وجدان 
ما امروز با  اجــازه نمی داد پروژه هــاي نیمه تمام بر زمین باقــی بماند، ا
ندرکاران در شهرداری  کمک پرســنل ســازمان عمران و ساير دســت ا
نــی رونق پیدا کرده اســت که امیدواريــم اين روند  پــروژه های عمرا

باشد.  داشته  ادامه 
ز  وی تاکیــد کرد: تا قبل از عید طبق گزارشــات واصله ۶ تا ۷ درصد ا
نتظــار داريم مديران برخي  جــدول زمانبندی پــروژه ها جلوتر بوديم و ا

فتــاد جبران کنند.  تفاق ا يام نوروز ا وقفــه ها را در ا
ينكه نخســتین کلنگ زنی شــهرداری در  شــهردار اصفهــان با بیان ا
ســال جديد پروژه تقاطع غیرهمســطح نصف جهان جنــب کارخانه قند 
اســت، افزود: الزم است در اولین فرصت شرکت عمران کار را با سرعت 
آغــاز کند. اگر چیزی به مردم می گويیم الزم اســت همــه همت کنیم تا 

خالف قولی که مردم می دهیم عمل نشــود.   
ينكه در گذشــته بســیاری از کارها را می شد در زمان  نوروزی با بیان ا
تمام رســاند،  گفت: هیچ پروژه ای نبايد  بســیار کم و با هزينه پايین به ا
شروع شــود مگر اصولی و حساب شده؛ چه کســانی تصمیم گرفته بودند 
پل اشــكاوند را بدون حل مســائل حقوقی و رضايت مــردم اجرا کنند تا 
مديريت شــهری امروز مجبور باشــد رضايت مردم و کســانی که مدعی 
زمیــن های آنجا هســتند با قیمــت باال حاصل کنــد. بنابراين اگر امروز 
مســائل اجتماعي شــهري را در نظر نگیريم و مســائل روان شناســي و 
ر ندهیــم، نتیجه  جامعــه شناســي را در کنــار علوم فنی و مهندســی قرا

مورد نظر که همان رضايت مردم اســت حاصل نمی شــود.  
شــهردار اصفهان با اشــاره به مدير جديد ســازمان عمران شهرداری 
و ضمن تشــكر از مدير قبلی اين ســازمان، اضافه کــرد: آقای مهندس 
کشــاورز با تجربه و حسن سابقه ای که در بخش های مختلف شهرداری 
نتخاب شــد تا کارها به نحو بهتری پیش برود.   داشــته برای اين سازمان ا

تمام پروژه های شــهر فعال هستند 
معاون عمران شــهری شــهرداری اصفهان نیز در ايــن آيین با بیان 
ينكــه تمــام پروژه های موجود در شــهر اصفهان فعال هســتند، اظهار  ا
کرد: درصد جذب بودجه عمرانی شــهر اصفهان در ســال ۹۷ حدود ۲۳ 
درصد بوده اســت. دلیل اين موضوع اين است که حدود ۵۰ درصد بودجه 

خالص عمرانی شــهرداری ســهم قطار شهری بوده است.
يــرج مظفر تصريح کرد: ۴۸ درصد کل کارهای عمرانی که در شــهر  ا
اصفهان انجام شــد توســط سازمان عمران شــهرداری بود که امیدوارم 
بــا امكانات و نیروهــای متخصصی که در اين ســازمان وجود دارد برند 

خاص پروژه هاي عمراني برای شــهر اصفهان حفظ شــود.    
وی اضافــه کرد: از ۴ هــزار و ١۰۰ میلیاردتومان بودجه شــهرداری 
اصفهان در ســال ۹۸ حدود ۲ هــزار و ۸۷۰ میلیاردتومان بودجه عمرانی 
شــهرداری اصفهان اســت که هــزار و ۸۴۵ میلیاردتومــان آن خالص 
نــی در قالــب ۸۴۴ پروژه اســت و امیدواريم با سیاســت هايی که  عمرا
نیم ۴۰ تا ۵۰ درصد  ســال گذشــته انجام و بســتری که فراهم شــد بتوا

ايــن بودجه را جذب کنیم.  
يــن آيیــن از زحمات و تالش هــای حمیدرضا فرهنــگ تقدير و  در ا
اصغر کشــاورز راد به عنوان مديرعامل جديد اين ســازمان معرفی شــد. 

مشــاور عالی شــهردار اصفهان با بیان اينكه 
سرمايه های انسانی شهر اصفهان در قطارشهری 
حضــور دارند، گفــت: امیدواريم بــا توجه جدی 
مسئوالن شــهری به تكمیل خطوط مترو، زمینه 

توسعه حمل و نقل ريلی در شهر فراهم شود.
جواد شــعرباف در گفت و گو بــا خبرنگار   جام 
جم اصفهــان  با اشــاره به رويكردهــای اصلی 
قطارشهری در سال ۹۸ اظهار کرد: در سال گذشته 
تالش زيادی برای بهبود شــرايط مالی ســازمان 
قطارشهری اصفهان از سوی شهرداری اصفهان 
صورت گرفت و با تعامل انجام شــده، بخش قابل 

توجهی از بدهی ها تسويه شد.
وی ادامــه داد: خوشــبختانه در خــط يک نیز 
اتفاقــات مالــی خوبی صورت گرفــت و تكمیل 
بخش هــای باقیمانده در دســتور کار قرار گرفته 

است.
مشــاور عالی شــهردار اصفهان با اشــاره به 
اتفاقات مالی پايان ســال گذشــته، تصريح کرد: 
تالش بســیاری برای تزريق مالی به پیمانكاران 
خط يک و دو قطار شــهری از ســوی ســازمان و 

شهرداری انجام شد.
وی گفت: چشم انداز خوبی برای خطوط يک و 
دو قطارشهری اصفهان ديده می شود و تالش اين 
اســت که خط دوم قطارشهری اصفهان مثل خط 

يک دچار وقفه نشود.
شعرباف با اشاره به فعالیت متروی اصفهان در 
ايام نوروز ادامه داد: بســیار خرسنديم که در نوروز 
امســال استفاده مردم از مترو بیشتر شده؛ استقبال 
مردم بايد باعث شود که خط دو و ساير خطوط مترو 

با قدرت پیش رود.
وی بــا بیان اينكه همه بايد برای تكمیل هرچه 
ســريع تر خط دوم متــروی اصفهان تالش کنند، 
تصريــح کرد: توان فنی ســازمان قطارشــهری 
اصفهــان بــرای تكمیل خط دوم قطارشــهری 
اصفهان و ســاير خطوط باال بــوده و تنها دغدغه 

موجود در اين زمینه، دغدغه مالی است.
مشاور عالی شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: 
توانمندی ســازمان قطارشــهری اصفهان بسیار 
خوب اســت و از نظر فنی، قــراردادی و حقوقی، 
پشــتیبانی و نوع پرداخت ها شــرايط خوبی وجود 
دارد و بــرای اجرای همزمان خطوط دو و ســه و 
توســعه خط يک، حمايت های مديريت استان و 

شهری مورد نیاز است.
وی ادامــه داد: امــروز نیروهای متخصص در 
سازمان قطارشــهری اصفهان برای انتفاع مردم 
در تالش اند و اين نیروهای متخصص، ســرمايه 

سازمان قطارشهری اصفهان و کشور هستند.
شــعرباف با تأکید بر ضرورت حمايت مديران 
اســتان و مديران شــهری از ساخت خطوط مترو، 
افزود: مترو ســتون فقرات شــهر اصفهان است و 
جابــه جايی روزانه نزديک به ١۰۰ هزار مســافر، 
نشــان دهنده اهمیت قابل توجه اين پروژه بوده و 

هست.
وی اضافه کرد: قطارشــهری اصفهان از ابعاد 
مختلف اعتباری، مديريتی و فنی، پروژه نخســت 
اســتان اصفهان است و بدون شــک با همدلی و 
همراهــی و نــگاه روبه جلو، می تــوان افق های 

روشنی را برای اين پروژه ديد.

در پی جاری شــدن ســیل در اســتانهای 
گلســتان و لرستان، مديران و کارکنان شرکت 
فوالد مبارکه دوشادوش ساير هموطنان شريف 
ايران با ارسال کمكهای نقدی و غیرنقدی خود 

به ياری سیلزدگان اين استانها شتافتند.
سرپرســت روابط عمومی شــرکت فوالد 
مبارکــه ضمــن اعــالم اين خبــر، عمل به 
مســئولیتهای اجتماعی در فــوالد مبارکه را 
يكی از اولويتهای اصلی اين شــرکت دانست 
و تصريح کرد: مديران و کارکنان اين شــرکت 
هنگام باليای طبیعی در کنار مردم آسیب ديده 
بوده و هستند؛ به نحوی که با جاری شدن سیل 
در استان گلســتان، مديريت و کارکنان فوالد 
مبارکه با تكمیل فرمهای تهیه شــده از سوی 
معاونت نیروی انسانی شرکت، معادل يک روز 
حقوق خود را برای کمک به عزيزان سیلزدۀ اين 
استان اختصاص دادند و در اين امر خداپسندانه 

مشــارکت کردند. ايرج ترابی اختصاص عوايد 
حاصل از بلیت فروشــی ديدار تیمهای فوتبال 
ســپاهان و ذوب آهن اصفهان از هفتۀ نوزدهم 
رقابتهای فوتبال لیگ برتر کشــور و همچنین 
اختصاص درآمد فروش حدود ۵۰۰ بلیت ديگر 
از ســوی مديرعامل و معاونان اين کارخانه به 
گرفتاران ســیل در اين استان را بخش ديگری 
از کمكهای فوالد مبارکه به هموطنان استان 
گلســتان دانســت.وی در بخــش ديگری از 
ســخنان خود با اشاره به همیاری و ايفای نقش 
فــوالد مبارکه در ياری رســانی به هموطنان 
سیلزدۀ استان لرستان تصريح کرد: در پی وقوع 
سیل در استان لرستان، مديرکل مديريت بحران 
استان اصفهان از فوالد مبارکه برای همیاری 
اين عزيزان مددجويی کرد. اين شرکت نیز در 
اين زمینه دست مددخواهی مسئوالن استان را 
به گرمی فشــرد و با در اختیار قرار دادن ناوگان 

ترابری سنگین برای حمل کمكهای مردمی به 
استان لرستان، در سربلندی استان اصفهان به 

عنوان استان معین گام برداشت.
سرپرســت روابط عمومی فوالد مبارکه در 
همین خصوص افزود: شــرکت فوالد مبارکه 
با اختصاص ۲۰ دســتگاه تريلر لبه دار و کانتینر 
برای انتقال ۶هزار تخته چادر امدادی از کاشان 
و ۳هزار تخته پتو از ساير شهرستانهای استان 
به اســتان سیل زده لرستان، ضمن همكاری با 
مديريت بحران اســتان به  يــاری  هموطنان 
سیلزده شــتافت. وی در بخش پايانی سخنان 
خود اظهار امیدواری کرد: با همت دولت محترم 
و ســاير ارگانها و با همیاری هرچه بیشتر مردم 
ايران که هنگام باليای طبیعی همانند اعضای 
يــک پیكر با هــم ابراز همــدردی می کنند، 
شــرايطی فراهم شــود تا مردم عزيز سیلزده 

کاشانه های خود را ساماندهی کنند.

ارسال کمک های مردمی به استان سیل زده لرستان توسط ناوگان ترابری 
سنگین شرکت فوالد مبارکه
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ذوب آهن یکی از 3 رکورد تولید ساالنه خود را در سال 97 
ثبت کرد

تامین خوراک داخلی و بازار فروش تضمیني؛ نقطه قوت 
پاالیشي ها در روزهاي سخت

ســال ۹۷ برای ذوب آهــن اصفهان با وجود 
مشــكالت بحران آب ، اعتصاب کامیون داران 
، مشــكالت تامین مواد اولیه و … يک ســال 
موفقیت آمیز بود . دراين سال يكی از سه رکورد 
تولید ســالیانه تاريخ ذوب آهن اصفهان با تولید 
۲ میلیــون و ۴۰۰ هزارتن با دو کوره بلند به ثبت 
رسید . رکوردهای قبلی مربوط به سال ١۳۸۹ با 
سه کوره بلند و سال ١۳۹۳ با دوکوره بلند است .

به گزارش جام جــم اصفهان، منصور يزدی 
زاده مديرعامــل ذوب آهن اصفهان ضمن بیان 
مطلب فوق ، در خصوص عملكرد اين شــرکت 
در ســال گذشته و برنامه های سال جاری ، گفت 
: يكی از مشكالت مزمن ذوب آهن تامین پايدار 
مواد اولیه به خصوص ســنگ آهن است که در 
سال گذشته اقداماتی برای حل آن انجام شده و 

در حال پیگیری است .
وی افزود : میزان صادرات ذوب آهن در سال 
گذشــته با توجه به مشكالت از جمله تحريم ها 
، کاهش مختصری نسبت به سال ١۳۹۶ داشته 
اما در آمــد ارزی ذوب آهــن از محل صادرات 

افزايش يافته است .
يزدی زاده ، يكی از اتفاقات خوب ســال ۹۷ 
برای ذوب آهــن اصفهان را ، تولید محصوالت 
جديد و اســتراتژيک از جمله ريل دانست و گفت 
: در ســال گذشته ريل U۳۳   تولید وتحويل راه 
آهن شــد و ريل UIC۶۰ نیــز تحويل بخش 
خصوصی گرديــد و قرارداد فروش آن با وزارت 
راه نیز در انتهای ســال گذشــته منعقد شــد . 
همچنین ريل S۴۹ هم در ذوب آهن طراحی و 
تولید شــد که در متروی اصفهان استفاده خواهد 
شــد و تقاضاهايی از ســاير متروهای کشور نیز 

داريم .
مديرعامــل ذوب آهــن تصريح کــرد : اين 
شــرکت هم اکنون اعتماد سازی را ايجاد کرده 
که به عنــوان تولید کننده ريل کشــور چه بین 
شهری و چه درون شــهری  شناخته می شود و 
در اين راســتا در سال گذشــته تولید فوالد ريل 
نیز حاصل شــد که يكــی از موفقیت های مهم 

ذوب آهن بود .
وی به تولید H۳۰۰ يا تیرآهن بال پهن ۳۰۰ 
میلیمتری به عنوان ديگر محصول استراتژيک 
ذوب آهن در ســال گذشته اشــاره نمود و آن را 
موفقیتــی بزرگ برای اين شــرکت دانســت و 
گفت: ذوب آهن اصفهان ســال گذشته نهضتی 
را برای تولید محصوالتی که ديگر شــرکت ها 
قادر بــه تولید آن نیســتند ، و ذوب آهن امكان 
طراحی و تولید آن را دارد ، آغاز کرده اســت که 
دستاوردهای خوبی به همراه داشت و امیدواريم 
در ســال جاری نیــز که به عنــوان رونق تولید 
نامگذاری شده است ، بهترين عملكرد را داشته 

باشیم .
يزدی زاده ، افزايش سرمايه شرکت از ۳ هزار 

و ۳۰۰ میلیــارد تومان بــه ۶ هزار و ١۵۰ میلیارد 
تومان را ديگر دســتاورد اين شــرکت در سال 
گذشــته ذکر نمود و گفــت : اين موفقیت در آذر 
سال ١۳۹۷ رخ داد و موجب شد از شمولیت ماده 
١۴١ خارج شــويم . موفقیت ديگری که در حوزه 
مالی حاصل شــد ،  تهاتر بدهی های ذوب آهن 
با مطالبات ســازمان تامیــن اجتماعی از دولت 
اســت که تا کنون هزار و ١۰۰ میلیارد تومان از 
۲ هــزار و ۴۰۰ میلیارد تومانــی که امكان تهاتر 
داشت ، انجام شده است . اين امر در سال ١۳۹۸ 
نیز پیگیری می شــود و بدين ترتیب هزينه های 

مالی ذوب آهن کاهش می يابد .
مديرعامــل ذوب آهن اصفهان يادآور شــد: 
البته اين شــرکت به ســازمان تامین اجتماعی 
بدهكار می شــود که به دنبال اين هســتیم که 
بخشــی از اين بدهی ها با مشــارکت سازمان 
تامین اجتماعی ، جهت افزايش ســرمايه در نظر 
گرفته می شــود و برای پرداخت بخش ديگر هم 

مذاکره می کنیم .
وی افزود : همچنین با مذاکراتی که بانک ها 
صورت گرفته ، هزينه های مالی با شــیوه های 
مختلف حدود ١۵۰ میلیارد تومان در سال ١۳۹۷ 

کاهش يافته است .
يزدی زاده نامگذاری ســال ١۳۹۸ با عنوان 
رونق تولید توســط مقام معظم رهبری را بسیار 
تعیین کننده دانســت و گفت : امیدواريم دست 
اندرکارانی که بايد مشــكل مزمن ذوب آهن را 
در تامین ســنگ آهن حل کنند ، از نام امسال که 
رونق تولید اســت ، انگیزه بگیرند تا اين مشكل 

حل شود . 
مديرعامــل ذوب آهــن برنامــه اصلی اين 
شرکت برای سال ١۳۹۸ را تولید  ۳ میلیون و ۷۰ 
هــزار تن چدن ذکرکرد و گفت : امیدواريم با راه 
اندازی کوره بلند شماره يک ، در شش ماهه دوم 
و همچنیــن با همكاری وزارت صمت و ايمیدرو 

، بتوانیم اين برنامه را محقق کنیم . 
وی افزود : به لحاظ تنوع تولید ، نیز تولید انواع 
ريــل را مدنظر داريم از جمله ريل های مورد نیاز 
مترو ، و تكمیل ســبد تیرآهن های بال پهن که 
اگر اين سبد کامل شود و پايداری در بازار حاصل 
گردد ، اين محصول جايگزين تیرورق می شود. 
اين امر ، توسعه صنعت ساختمان را در پی دارد و 
مزايای مختلــف از جمله افزايش ضريب ايمنی 
، کاهش هزينه ها و ســرعت اجرا را در پی دارد .

يزدی زاده در ســال جديد بــرای همكاران 
و خانــواده ها آرزوی ســالمتی و توفیق نمود و 
گفــت : امیدوارم در ســال رونق تولید ، هر کس 
مســئولیت خود را در اين راستا انجام دهد و ذوب 
آهــن با تالش الزم ، در رونــق تولید نقش خود 
را ايفا کند و بهبود معیشــت همكاران که زحمت 
بسیاری متحمل می شــوند نیز بیشتر از گذشته 

حاصل شود .

مخالفان طرح تشكیل »اصفهان شمالی« 
با اســتناد به مغايرت طرح با اصل ۷۵ قانون 
اساسی، کاهش تاثیر گذاری استان اصفهان 
در کشــور بعد از تجزيه و وجود راههای کم 
هزينه تر برای رفع مشكالت شهرستانهای 
شمالی اســتان، با اين طرح مخالف هستند.

به گــزارش خبرنگار جام جم اصفهان، طرح 
تشكیل استان اصفهان شمالی پس از اعالم 
وصــول در خانــه ملت در جلســه علنی ۲۰ 
اسفند سال گذشته مجلس شورای اسالمی 
به کمیســیون شوراها و امور داخلی کشور در 
مجلس ارجاع شد و در انتظار بررسی و تصويب 
در اين کمیسیون و سپس در صحن مجلس 
شورای اسالمی اســت. در صورت تصويب 
نهايی اين طرح که  بــه امضای ۳۲ نماينده 
مجلس رســیده، بخش های شمالی استان 
اصفهان جدا و استان مستقلی به نام »استان 
اصفهان شــمالی« تشكیل می شود.در ماده 
واحده اين طرح آمده اســت: »نظر به وسعت 
جغرافیايی و تعداد زياد شهرستان های استان 
اصفهان و مسافت بین شهرستان ها با مرکز 
استان و طوالنی شدن فرآيند تصمیم گیری 
و بوروکراسی خسته کننده اداری در استان و 
نارضايتی مردمی در پیگیری کارها و هزينه 
های زياد تردد شهرستان های شمال استان 

برای مراجعه به مرکز استان و نظر به موقعیت 
و شرايط حاکم بر اوضاع اجتماعی و فرهنگی 
منطقه شــمال اســتان اصفهان، تشكیل 
استانی متشــكل از شهرستان های کاشان، 
آران و بیدگل، نطنز و اردســتان، گلپايگان، 
خوانســار، خور و بیابانک و نايین پیشــنهاد 
می شــود.«طرح اصفهان شمالی مخالفان و 
موافقان خــاص خود را دارد و امضا کنندگان 
آن بیشتر نمايندگانی غیر از نمايندگان استان 
اصفهان را تشكیل می دهند، از اين رو به نظر 
می رسد حداقل در سطح استان کفه مخالفان 
طرح تشكیل »اصفهان شمالی« سنگین تر 
است. هر چند هر دو گروه مخالفان و موافقان 
اين طرح »اهداف انتخاباتی« را دلیل اصلی 
موضع گیری طرف مقابل می دانند، اما به نظر 
می رسد مخالفان تشكیل اصفهان شمالی، 
استدالها و نگرانی های جدی برای مخالفت 
خود با ايــن طرح دارند.اين طــرح با قانون 

اساسی مغايرت دارد
سید ناصر موسوی الرگانی، نماينده مردم 
فالورجان در مجلس شــورای اســالمی در 
گفت و گو با خبرنگار  جام جم اصفهان اظهار 
کرد: ســالها است شهرستان کاشان به دنبال 
تشــكیل استان است، در حالی که به تنهايی 
شــرايط استان شــدن را دارا نیست، البته در 

حال حاضر تعدادی از شهرستان های شمالی 
اصفهان را جزو استان اصفهان شمالی مطرح 
کرده اند و از اين طريق به دنبال مستقل شدن 

هستند.
وی افزود: اين طــرح دارای برخی مزايا 
و البته معايب فراوانی اســت، تقسیم استان 
ممكن اســت باعث ايجاد رديف بودجه ای 
مجزا برای استان جديد شود و  پیشرفت هايی 
را به دنبال داشته باشد، اما از جمله معايب مهم 
آن اين اســت که اصفهان که هم اکنون به 
عنوان يكی از استان های تاثیر گذار در کشور 
شناخته می شود، ممكن است پس از تجزيه 
و تقســیم و کاهش پهناوری استان از میزان 

اثر گذاری آن در کشور  کاسته شود.
نماينده مــردم فالورجــان در مجلس 
شورای اسالمی ادامه داد: اين در حالی است 
که مشكل شهرستان هايی که مسافت زيادی 
با اصفهان دارند و در قســمت شمالی استان 
واقع هســتند را می توان به نحوی ديگر رفع 
کرد؛ تفويض اختیار وظايف استاندار اصفهان 
به فرماندار کاشان و يا حتی اختیارات مديران 
کل به  مديران شهرستانی از جمله اين راهها 
اســت که باعث  کاهش  رفــت و آمد اهالی 
شهرســتان های شــمالی اصفهان به مرکز 

استان می شود.

اسقاط؛ صنعتی پويا و طرفدار محیط زيست 
است که کاهش آالينده ها و مصرف سوخت 
را در پــی دارد و همه اجزای اجرايی آن به نفع 
اقتصاد کشور است در حالی که اين صنعت در 
کشور طی سه سال گذشــته با رکود دست و 

پنجه نرم می کند.
به گزارش خبرنگار  جام جم اصفهان  مراکز 
اسقاط مقصد پايانی خودروهای مستهلک و 
فرســوده است که با تردد خود در شهر موجب 
آلودگی هوا و مصرف بیش از اندازه ســوخت 
می شــوند، به عالوه اينكه باقیمانده بدنه اين 
خودروها خــوراك خوبی برای صنعت فوالد؛ 
صنعتی تاثیرگذار برای کشور و به ويژه استان 

اصفهان است.
 نزديــک به ۲١۶ مرکز اســقاط خودرو در 
کشــور وجود دارد کــه دارای کد اختصاصی 
از ســتاد حمل و نقل و ســوخت کشور است و 
در حالــی که متولی اصلی ايــن مراکز در امر 
سیاست گذاری و فرآيند اجرايی، همین ستاد 
حمل و نقل و ســوخت کشور است اما تحت 

پوشش وزارت راه و شهرســازی قرار دارند و 
همچنین پروانه هــای بهره برداری خود را از 
وزارت صنعت، معدن و تجارت اخذ می کنند.

وجود سه ارگان متفاوت برای سیاستگذاری، 
تصمیم گیری، نظارت و کنترل يک مجموعه 
بی شــک تبعات و آثار منفی فراوانی به دنبال 
دارد که البته بسیاری فعاالن و مسئوالن مراکز 
اسقاط خودرو نیز به آن اذعان دارند. همچنان 
که نه تنها پیگیری های فراوان خبرنگار جام 
جم اصفهان از سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان اصفهان و اداره کل راه و شهرسازی در 
مورد وضعیت و چگونگی نظارت و حمايت از 
مراکز اســقاط خودرو اصفهان بی نتیجه ماند 
بلكه هیچكدام از آنها مســئولیت اين مراکز را 
بر عهــده نگرفتند.عضو هیئت مديره انجمن 
صنفی مراکز اســقاط نیز در همین ارتباط به 
خبرنگار  جام جم اصفهان می گويد: اين ســه 
ســازمان مختلف به صورت پراکنده، نظارت 
هايــی را بر مراکز اســقاط داشــته و قوانین 
معارضــی را مصوب می کنند که عمال مراکز 
اسقاط را زمین گیر کرده است بدين معنی که 
طرح اســقاط و خروج خودروهای فرســوده 
کامال متوقف شــده و اين مراکز همگی به بن 

بست رسیده و در حال تعطیلی هستند.
احمد رضا ناظر می افزايد: متاسفانه ارگان 
های متبوع برای خروج خودروهای فرســوده 
کم کاری و کــم توجهی زيادی می کنند اين 
در حالی اســت که بر مبنــای قانون مصوب 
مجلس، خودرو سازان مكلف هستند نزديک 

به ۳۰ درصد خودروهای فرسوده را از رده خارج 
کنند.

وی اضافه می کند: همچنین قانونی تحت 
عنوان هوای پاك بــا توجه به آاليندگی زياد 
خودروهای فرســوده مصوب شده است که 

متاسفانه اين قانون نیز اجرا نمی شود.
قانــون جایگزینــی خودروهای 

فرسوده یک شبه متوقف شد
در همین پیوند مدير عامل مرکز اســقاط 
١۴١۸ نیــز می گويد: طبــق قانون مصوب 
مجلس در ســال ١۳۸۷، هر خودروساز بايد به 
ازای تولید ســه خودرو، يک خودرو فرسوده را 
از رده خارج کند اما متاســفانه اين قانون سال 
١۳۹۴ و بعد از انتخاب وزير صمت، يک شبه و 

ناگهانی متوقف شد.
احمد ســبز علی خاطر نشان می کند: سال 
١۳۹۴ هر مرکز اســقاط، ۲۰۰ پرسنل داشت 
که به صورت مســتقیم و غیر مستقیم در حال 
کار بودنــد اما به دلیل رکود اين مراکز، در حال 
حاضر تنها ســه نفر در اين مرکز مشــغول به 
کار بوده و بقیه مراکز نیز شرايط بهتری ندارد.

وی تاکیــد دارد: از ۲١۶ مرکز اســقاط در 
کشــور، تنها ۲۰ درصد ان هم با بازدهی بسیار 
کم، فعال هســتند؛ سايت ثبت سفارش بسته 
شــده و گواهی های اسقاط نیز مصرف نمی 
شود. مراکز اســقاطی که با پشتیبانی قانونی 
در حال فعالیت بودند، امروز  پشتیبان قانونی و  
سازمانی نداشته و حتی از چرخه اقتصاد کشور 

خارج شده اند.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان 
گفت: افزايش خروجی آب از ســد زاينده رود برای تحويل نوبت 
دوم حقابه کشــاورزی اصفهــان برای ادامه کشــت پايیزه تا 

بیستم خرداد ادامه خواهد يافت.
بــه گزارش  خبرنگار جام جم اصفهان  حســن ساســانی با 

اعالم ذخیره  ۳۷۰ میلیون متر مكعب آب در مخزن ســد زاينده 
رود اظهارکــرد: آمــار تجمعی بارش ها در چلگرد ، ايســتگاه 
شــاخص زاينده رود تا هفدهم فروردين يک هزار و ۹۵۴ میلی 

مترثبت شده است .
وی افزود: ورودی ســد زاينده رود هم اکنون ١۹١ و خروجی 

آن ۵۹ مترمكعب بر ثانیه است.
معــاون حفاظــت و بهره بــرداری شــرکت آب منطقه ای 
اصفهان يادآور شــد : برای آبیاری کشــت کشاورزان شرق و 
غرب اصفهان، هشتم بهمن ۹۷ به مدت ۲۰ روز خروجی از سد 

زاينده رود افزايش يافت و آب تحويل کشــاورزان شد.

دانشگاه ها  در رونق تولید و حمایت از کاالی ایرانی پیشگام باشند
همزمان با ديــدار نوروزی، 
اولین شورای اداری سال ١۳۹۸، 
با حضور کارکنان، اساتید و هیأت 
رئیســه دانشــگاه آزاد اسالمی 
در  اصفهان)خوراسگان(،  واحد 
مسجد اين دانشگاه برگزار شد.

آذيــن رئیس دانشــگاه آزاد 
اســالمی اســتان اصفهان در 
اين جلســه گفت: آغاز ســال 
جديد همزمان بود با میالد امام 
علی)ع( و قطعًا سالی که با  عطر 
و بوی علوی)ع( و شمیم مبعث 
نبــوی)ع( آغاز شــود به لطف 
خدا، ســالی سرشــار از برکت و 

شادکامی خواهد بود.
وی افزود: در ايام نوروز برخی 
از هموطنان ما در سراسر کشور 
درگیر ســیل شــدند و صدمات 
جســمی و روحــی زيــادی را 
تاکنون متحمل شــده  اند از اين 
رو پیشــنهاد می کنم تــا با ارائه 
ساز و کاری مناسب، به بهترين 
 نحو به ياری کمک اين عزيزان 

بشتابیم.
دبیر هیأت امنای دانشــگاه 
آزاد اســالمی استان اصفهان با 
اشاره به افتخارات اين دانشگاه 

در ســال گذشــته اظهار کرد: 
کســب عنوان برتر در جشنواره 
فرهیختگان، کســب رتبه اول 
نشريات دانشــجويی، تاسیس 
درمانگاه خیريه دندان  پزشكی، 
تقويت فعالیت های دانش بنیان  
با توجه به بازديد دکتر ســتاری 
معاون علمی و فناوری رياست 
جمهوری از دانشــگاه، میزبانی 
از خانواده های شــهدای مدافع 
حــرم و برگزاری اولین همايش 
دختــران محجبه به چادر، فقط 
قطــره ای از افتخــارات ايــن 
دانشگاه در ســال ۹۷ است که 

بــا همفكری و همكاری شــما 
عزيزان محقق شده است.

وی افزود: در ســال جديد با 
همدلی،  اتحــاد،  برنامه ريزی، 
توکل به خدا و اســتفاده از خرد 
جمعــی ســعی خواهیــم کرد 
دانشــگاه را بیــش از پیش در 
مسیر پیشرفت و افتخارآفرينی 

هدايت کنیم.
آذين با اشــاره به نام گذاری 
ســال جديد به نام سال »رونق 
تولیــد« توســط مقــام معظم 
رهبــری خاطرنشــان کــرد: 
دانشــگاه به عنوان قــوه عاقله 

جامعه و به عنوان يک مجموعه 
بزرگ فكــری و علمی می تواند 
با برنامه ريزی، فرهنگ سازی و 
ارتباط مستقیم با صنعت هم در 
زمینه رونق تولید و هم در زمینه 
خريد کاالی ايرانی پیشــگام و 

پیش قدم باشد.
وی در پايــان تصريح کرد: 
اگر امروز، سال نو را همانند سال 
گذشته در اين مكان مقدس و در 
جوار قبور مطهر شهدای گمنام 
آغاز می کنیم به خاطر اين است 
که همیشــه به ياد داشته باشیم 
که امنیت، آرامش و اقتدار امروز 
ايران اســالمی در عرصه های 
مختلف علمی، پژوهش،  نظامی 
و ورزشــی به برکت فداکاری و 
جان فشــانی شــهدای انقالب 
اسالمی، دفاع مقدس، شهدای 
علمی و شــهدای مدافع حرم و 

شهدای امنیت است.
شايان گفتن است در ابتدای 
اين ديدار، آذين به همراه اعضای 
هیأت رئیسه با يكايک کارکنان 
و اعضای هیأت علمی حاضر در 
جلســه بطور مستقیم  سال نو را 

تبريک گفتند.

ابراهیم کاويان پــور رئیس بازاريابي و فروش 
شــرکت پااليش نفت اصفهان در خصوص چشم 
انداز صنعت پااليشي در سال ۹۸ بیان کرد: با توجه 
به اينكه هم خوراك پااليشــگاه ها از بازار داخل 
تامین مي شــود و هم بخــش عمده محصوالت 
پااليشي در بازار داخل عرضه مي گردد، بنابراين 
آثار تحريم ها بر روند فروش اين صنعت کمرنگ 
تر از صنايع صادرات محور بوده و کاهش ظرفیتي 
بابت تحريم نخواهیم داشت؛ اما با اين حال صادرات 
فرآورده هاي ويژه پااليشگاه ها از محدوديت هاي 
تحريم تاثیر مي پذيرد.وی افزود: تنها مشــكلی 
که تداوم تحريم ها در پي خواهد داشــت، احتماال 
روند تامین تجهیزات و ماشین آالت در پااليشگاه 
هايي اســت که در حال اجراي طرح هاي ارتقاي 
کیفیت فرآورده هاي خود هستند و مي توان گفت 
تقريبا تمامي پااليشــگاه ها در حال اجراي طرح 
هاي بهبود کیفي محصوالت خود هستند. کاويان 
پور گفت: طبق استانداردهای بین المللي، از سال 
۲۰۲۰ نظارت بر میــزان گوگرد در فرآورده هاي 
پااليشي ســختگیرانه تر اعمال خواهد شد و اگر 
نتوانیم تــا آن زمان پروژه هاي کیفي ســازي را 
به ســرانجام برسانیم، با مشــكالتي در صادرات 
مواجه خواهیم شــد. از اين رو تعويق در زمان بهره 
برداري از پروژه هاي بهینه ســازي فرآورده هاي 
پااليشي، در بلند مدت چالش صنعت محسوب مي 
شود.اين کارشناس صنعت پااليشی ضمن تاکید 

بــر تاثیر قیمت نفت خام و نرخ ارز بر ســودآوري 
پااليشــگاه ها، گفت: قیمت جهاني نفت خام و نیز 
نرخ ارز مستقیما بر سودآوري پااليشي ها اثرگذار 
اســت. افزايش نرخ ارز نیمايي اگر چه هزينه هاي 
پااليشگاه ها را افزايش خواهد داد؛ ولي اثر مثبت 
به مراتب با اهمیت تري بر رشد درآمد پااليشي ها 
دارد.وی افزود: پیش بیني مي شود چنانچه اتفاق 
خاصــي که روند عرضه و تقاضــاي نفت را متاثر 
کنــد، رخ ندهد؛ نفت خام جهاني در محدوده ۵۵ تا 
۷۰ دالر در نوسان باشد. اين نرخ براي پااليشي ها 
نرخ مناســبي است. البته در صورت کاهش حجم 
فروش نفت ايران، احتماال نرخ خوراك پااليشگاه 
ها کاهش يابد.کاويــان پور در خصوص ظرفیت 
تولید پااليشــگاه ها عنوان کــرد: ظرفیت تولید 
روزانه پااليشــگاه هاي کشــور در حال حاضر ١ 
میلیون و ۸۰۰ هزار بشكه نفت خام است و افزايش 
حجم تولید در کوتاه مدت امكانپذير نیســت. در 
حال حاضر پااليشــگاه ها تقريبا با تمام ظرفیت 
خود تولید مي کننــد و با خطوط تولید فعلي، نمي 

توان انتظار افزايش ظرفیت تولید داشت.
رئیس بازاريابی و فروش شپنا در خاتمه تصريح 
کــرد: تامین مواد اولیه از بازار داخل و بازار فروش 
داخلــي و تضمین شــده، مهمتريــن نقطه قوت 
پااليشگاه ها محســوب مي شود. با اين شرايط، 
تولید پااليشــگاه هــا حتي در صورت تشــديد 

محدوديت هاي بین المللي تداوم خواهد داشت.

نگرانی مخالفان تفکیک استان اصفهان از چیست ؟

سرنوشت نامعلوم خودروهای فرسوده

عملکرد درخشان فوالد مبارکه در سال 97 
در تولید و سودآوری اقتصادی

عظیمیــان، مديرعامل فوالد مبارکه، در گردهمايــی مديريت و کارکنان 
شــرکت، طی ســخنانی با اشــاره به ويژگی های موالی متقیان حضرت علی 
)ع( گفت: در شــرايط اقتصادی فعلی کشور، همۀ ما بايد رفتار و شیوۀ اين امام 
همام را سرلوحۀ کار خود قرار دهیم تا بتوانیم به خوبی بر مشكالت فائق آيیم.

وی در ادامه از زحمات مديريت و کارکنان شــرکت در ســال ۹۷ قدردانی 
کرد و با بیان اينكه عملكرد فوالد مبارکه در ســال ۹۷ در تولید و ســودآوری 
اقتصادی بســیار موفقیت آمیز بوده است، گفت: فوالد مبارکه توانست اهداف 

سال ۹۷ خود را در اکثر نواحــــی و بخــــش ها به خــوبی محقق کند.
عظیمیــان ضمن ارائه گــزارش عملكرد نواحی مختلف شــرکت افزود: با 
تالش کارکنان واحد گندله ســازی میزان تولید در اين بخش با ۲ درصد رشــد 
نســبت به مدت مشابه ســال قبل به ۷ میلیون و ۴۶۰ هزار تن رسید. در تولید 
محصــوالت گرم، کارکنان بلندهمت نــورد گرم فوالد مبارکه و مجتمع فوالد 
ســبا، درحالیكه برنامه ســال ۹۷ تولید ۶ میلیون و ۳۰۰ هــزار تن بود، موفق 
بــه تولیــد ۶ میلیون و ۳۶۵ هزار تن کالف گرم شــدند. در بخش محصوالت 
ســرد و پوشش دار نیز برنامه ســاالنه تولید يک میلیون و ۴۹۵ هزار تن بود که 
بــا تالش جمعی کارکنان در پايان ســال تولید يــک میلیون و ۵۵۵ هزار تن 

محصوالت سرد محقق شد.
او در ادامه، برنامۀ تولید محصوالت پوشــش دار شــرکت را ۲۷۹ هزار تن 
اعالم کرد و اظهار داشت: در پايان سال، تولید ۲۹۳ هزار تن انواع محصوالت 

پوشش دار را شاهد بوديم.
مديرعامــل فــوالد مبارکــه در  ادامه خاطر نشــان کــرد: علیرغم همۀ 
محدوديت هــا، کارکنــان بخش های احیای مستقیـــــم و فوالدســازی و  
ريختـــــه گری مداوم شــرکت توانستند آهن اســفنجی مورد نیاز کوره های 

قــوس الكتريكی و تختال مورد نیــاز ناحیۀ نورد گرم را تأمین کنند.
عظیمیان در بخش ديگری از ســخنان خود مهمترين دستاوردهای شرکت 
در ســال ۹۷ را به اين شرح برشــمرد: افزايش بهره وری نیروی انسانی؛ تولید 
۹ گريد جديد فوالدی؛ طراحی، ســاخت و راه اندازی لوپرهیدرولیكی قفســه 
F۴ نــورد گرم؛ راه انــدازی و بهره برداری از سیســتم جمــع آوری و انتقال 
پساب های شــهری؛ بهره برداری از طرح های توسعۀ زير سقف مجتمع فوالد 
ســبا؛ دســتیابی به رکورد تحويل ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تن محصول در بازار 
داخل؛ مشارکت در افزايش ســرمايۀ شرکت های سرمايه گذاری استراتژيک 
نظیر توســعۀ معادن و فلزات و...؛ افزايش ســرمايه شــرکت از ۷هزار و ۵۰۰ 
بــه ١۳هزار میلیــارد تومان؛ پرداخت ١،١۷۹ میلیارد تومان از مطالبات ســود 
ســهامداران در موعد قانونی؛ دســتیابی به ســطح زرين جايزۀ بنیاد مديريت 
کیفیت اروپا؛ کســب تنها تنديــس جايزه ملی کیفیت ايران؛ کســب تنديس 
طاليــی رعايت حقوق مصرف کنندگان برای چهارمین ســال پیاپی؛ کســب 
تنديس جايزۀ ملی مديريت فناوری و نوآوری برای اولین بار در کشــور؛ کسب 
رتبۀ اول در گروه فلزات اساسی و رتبۀ دوم در کشور در شاخص ارزش افزوده 
در بین صد شــرکت برتر؛ دســتیابی به رکوردهــای جديد کاهش مصرف آب 
در سال ۹۷ علیرغـــــم افزايش ظرفیـــــت سه برابــــری تولید، به نحوی 
که مصرف آب در خطوط تولید شــرکت نســبت به سال ۹١ از ۲/۴ مترمكعب  
به ۷/۲ مترمكعب بر تن تولید کاهش يافته اســت که اين دســتاورد برای ساير 

رقبای داخلی و جهانی يک الگو محســوب می شود.
وی ثبات شــرکت در ســال ۹۷ را به عنوان يكی از دستاوردهای شرکت در 
ســال گذشته دانست و تصريح کرد: باهمت و همدلی کارکنان تالش کرديم تا 
شــرکت بدون هرگونه چالش در مسیر رشد و سودآوری اقتصادی حرکت کند.

مديرعامــل فوالد مبارکه تولیــد ايمن، پايدار و اقتصادی را شــعار فوالد 
مبارکــه در ســال ۹۸ معرفی کرد و گفت: خوشــبختانه کارکنان شــرکت با 
واژه های مذکور به خوبی آشــنايی دارند و می دانند که برای تحقق اين شــعار 

چگونه بايد حرکت کنند.
او تمرکــز بــر تأمین مواد اولیه و الكترود گرافیتی و مديريت هرچه بیشــتر 
مصــارف انرژی را مهمترين برنامه های شــرکت در ســال آتی معرفی کرد و 
گفــت: با مذاکرات انجام شــده با مســئوالن ذيربط، در حــال اجرايی کردن 
اقداماتی هســتیم تــا در کنار تالش و همدلی کارکنان شــرکت اجازه ندهیم 

تولید و ســودآوری در فوالد مبارکه با کوچكترين چالشی مواجه شود.
وی دســتاوردهای شرکت در ســال ۹۷ را مرهون تالش، همدلی و همت 
جمعی همۀ مديران و کارکنان شرکت دانست و تصريح کرد: به يقین در کسب 
اين موفقیت ها همۀ کارکنان شــاغل و بازنشســته و همۀ کسانی که به داليل 

مختلـــــف اکنـــون در بین مــــــا نیستنـــد، نقش آفرينی کرده اند.
عظیمیان با اشــاره به اهمیت حمايت هرچه بیشــتر از تولید داخلی تصريح 
کرد: همانگونه که پیش ازاين نیز تأکید کرده ايم، فوالد مبارکه بر آن اســت تا 
با کمک ســازندگان داخلی، بخش بیشــتری از تجهیزات موردنیاز اين صنعت 

را بومی سازی کند.
وی گفت: در نقشۀ اســتراتژی شرکت فوالد مبارکۀ اصفهان افق ١۴۰۰-

١۳۹۸ دســتیابی به سودآوری پايدار با حفظ سطح فروش محصوالت با تأکید 
بر محصوالت ويژه، مديريت ســبد ســرمايه گذاری ها، رشد درآمد و همچنین 
ارتقای بهره وری با مديريت هزينه ها و  بهای تمام شــده و مديريت اثربخش 
ظرفیــت دارايی ها آمده اســت. ضمن اينكه به منظور افزايــش رضايتمندی 
مشــتريان، راهكارهايی نظیــر ارائه محصوالت با قیمت و شــرايط پرداخت 
رقابتــی، ارائه محصــوالت باکیفیت مطلوب و پايــدار، تأمین پايدار و تحويل 
به موقع نیاز مشــتری و توســعۀ ســبد محصوالت در نظر گرفته شــده است. 
وی در بخــش پايانی ســخنان خود تأکید کرد: چنانچه کارکنان ســازمان به 
کاری که انجام می دهند اعتقاد و تعلق ســازمانی داشــته باشــند، بدون شک 
نتايج درخشــانی به بار خواهد نشســت؛ ازاينرو از همه همكاران میخواهم که 
با هدف خدمت به کشــور و با پشــتكار و تالش بیشــتر در راه تحقق اهداف 

شرکت گام بردارند.
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ژن ها نقش موثری در زیبایی دارند

چشمه های آب گرم يكی از جاذبه های گردشگری معروف شهر شیان است که شنا 
در آب آن عالوه بر آرامش بخشــی، نقش مؤثری در درمان بیماری های پوستی دارد. 
شهر شیان که در سال ١۳۶۸ به پیمان خواهر خواندگی نصف جهان درآمد، به عنوان 
يكی از شــهرهای جهانگردی بین المللی در عرصه های صنعت، تجارت و بازرگانی و 
تكنولوژی شناخته می شود. اين شهر باستانی که در شمال کشور چین قرار دارد، دارای 
قدمتی بیش از سه هزار سال است و جاذبه های گردشگری بسیاری را در خود جای داده 
اســت. همچنین فرودگاه بین المللی "شیانیانگ" که در شهر شیان قرار دارد، يكی از 
چهار فرودگاه بزرگ چین اســت که بیش از ۵۰ پرواز داخلی و ســه پرواز بین المللی به 
هنگ کنگ، ناگويا و ســنگاپور دارد. با ما همراه شــويد تا شما را با يكی از بهترين آثار 

ديدنی اين شهر آشنا کنیم.
 "Huaqing Hot Spring" کــه با نام )Huaqing( کاخ هیواکینگ
نیز معروف است در واقع مجموعه ای از چشمه های آب گرم را در بر می گیرد که برای 
درمان بســیاری از بیماری های پوستی و آرتروز مفاصل موثر است. اين چشمه ها که 
در کوهپايه شــمالی کوهستان "Lishan" قرار دارد دارای آبی زالل است و منظره 
بی نظیری را برای گردشــگران فراهم می کند. اين مكان به دلیل داشتن آب و هوای 
معتدل از زمان های قديم به عنوان يكی از محبوب ترين تفرجگاه ها شــناخته شــده 
اســت.قدمت چشــمه های اين محل به شش هزار ســال پیش باز می گردد و دارای 
قدمت معماری ســه هزار ساله است. اين محل در سال ۲۰۰۷ میالدی به طور رسمی 
در فهرست جاذبه های گردشگری پنج ستاره بین المللی ثبت شد. میانگین دمای آب 
اين چشمه ها تقريبا ۴۳ درجه سانتی گراد است و مواد معدنی مفید نظیر آهک، سديم 
کربنات، سیلیس، زاج و گوگر در آب آن يافت می شود که عالوه بر آرامش بخشی افراد، 

بسیاری از امراض پوستی آن ها را نیز درمان می کند.
موضــوع جالب توجه اينكه در کاخ Huaqing بیش از ١۰۰ حمام مجهز وجود 
دارد که حدود ۴۰۰ نفر می توانند از آن اســتفاده کنند. همچنین درياچه "۹ اژدها" که 
درون اين کاخ قرار دارد دارای آب بسیار شفاف است که انعكاس زيبای درختان بید و 

ساختمان های اطراف در آن قابل مشاهده است.

بررســی های محققــان آمريكايی نشــان 
می دهــد که ژن ها نقش موثری در زيبايی افراد 
دارنــد و ايــن تاثیر با توجه به جنســیت افراد با 

يكديگر تفاوت دارد. 
جذابیت افراد يک مزيت اجتماعی اســت که 
می تواند فرصت های شــغلی بهتر، تحصیالت 
عالی تر و درآمد بیشــتر را همراه داشــته باشد. 
همچنین برخی بررســی های پیشین نشان داده 
کــه کودکان زيباتــر از تغذيــه و مراقبت های 

بیشــتر مادر يا اطرافیان خود برخوردار هستند.
دانشــگاه  محققــان  از  گروهــی  امــا 
"Wisconsin-Madison" در آمريكا 
بــه تازگی نقش ژن ها در ارتباط با جذابیت های 
ظاهری افراد را بررسی کرده اند. آن ها داده های 
ژنتیكــی چهار هــزار و ۳۸۳ فــرد را ارزيابی و 
ژن هايی را کشــف کردند که بــا جذابیت های 

ظاهر و صورت افراد مرتبط است.
دانشــگاه  يافته هــای جديــد محققــان 
Wisconsin-Madison نشان داد که 
نقش ژن ها در جذابیت افراد با توجه به جنسیت 

افراد متفاوت است. برای مثال در زنان تغییرات 
ژنتیكــی مرتبط با زيبايی مربــوط به ژن هايی 
می شــود که توده بدنی و چربی ها را تنظیم می 
کننــد. اما در مردان متغیرهای ژنتیكی زيبايی با 
ژن هايی مرتبط اســت که سطح کلسترول بدن 

آن ها را تحت تاثیر قرار می دهد.
بررســی های جديد نه تنها بینش جديدی بر 
مبنای جذابیت ژنتیكی ظاهری افراد فراهم کرده 
اســت، بلكه ارتباط پیچیده میان جذابیت های 
ظاهری و ويژگی های انســانی افراد را نیز نشان 
می دهد. با توجه به بررســی های جديد يک ژن 
تعییــن کننده اصلی بــرای جذابیت های افراد 
وجود نــدارد، بلكه جذابیت افراد با تعداد زيادی 

از مولفه های ژنتیكی مرتبط است.
موضــوع قابل توجه اينكه با وجود يافته های 
جديد هنوز پرســش های زيادی وجود دارد که 
محققان پاســخی برای آن هــا نیافته اند. برای 
مثال يكی از اين پرســش ها در مورد نقش سن، 
شــكل فیزيكی بدن افــراد، تجلیات صورت و 

آرايش افراد در درك جذابیت آن هاست.

يكی از شرکت های مستقر 
در بــرج فنــاوری دانشــگاه 
صنعتــی امیرکبیر با اســتفاده 
از زيســت پلیمرها به ســاخت 
يافتند  دســت  پانسمان هايی 
که با ايجاد فاکتورهای رشــد 
درون ســلولی، امــكان ترمیم 
انواع زخم ها و ســوختگی های 

نوع يک و دو را فراهم می کند.
به گزارش  جام جم اصفهان  

پانســمان ماتريكس کالژن دارای ســاختار 
مشابه ماتريكس خارج سلولی و زيست پلیمرها 
اســت که از طريق ايجاد محیط طبیعی برای 
ســلول های بدن، شــرايطی بهینــه و بدون 

استرس را برای سلول ها فراهم می کند.
اين امر منجر به حضور فاکتورهای داخلی 
رشد ســلولی و افزايش پايداری آنها در محل 
آســیب ديده شــده و درنتیجه باعث افزايش 
ســرعت تقســیم ســلولی و روند ترمیم زخم 

می شود.

اين پانسمان، ماتريكس منعطف و با قابلیت 
قرارگیری روی انواع سطوح زخم است ضمن 
آنكه با بهره گیری از تكنولوژی منحصر به فرد 
به کار رفتــه در تولید آن باعث کاهش احتمال 
بروز حساســیت و عدم آســیب بافتی هنگام 

تعويض پانسمان می شود.
چسبندگی مناســب به سطح زخم، کنترل 
بصری زخــم، حفظ رطوبت مناســب، جذب 
اگزودا ناشــی از زخم، امكان برش مناســب با 
ســايز زخم و افزايش ســرعت ترمیم از ديگر 

ويژگی های پانسمان تولید شده 
است.

پانسمان ماتريكس کالژن 
در درمان تمامــی انواع زخم ها 
از جمله زخم های ديابتی بدون 
عفونت، زخم بســتر، سوختگی 
درجه يک و ۲، زخم های ناشــی 
از شیردهی، زخم اگزوداتیو حاد 
و مزمــن و زخم های نروپاتیک 

مؤثر است.
از ديگــر کاربردهــای ايــن محصــول 
دانش بنیــان می توان به زخم های ناشــی از 
آرتريت روماتوئید، انواع خراش ها و بريدگی ها، 
مناطق پیوندی پوست و زخم های سیاهرگی و 

سرخرگی اشاره کرد.
پانســمان های ماتريكــس کالژن تحت 
شــرايط GMP و طبــق اســتانداردهای 
FDA- و   ISO۹۰۰١  ،ISO١۳۴۸۵

QSR در مقیاس صنعتی قابل تولید است.

چشمه های آب گرم شیان؛خواهر خوانده تولید پانسمان هایی برای ترمیم انواع زخم ها
اصفهان   درمانگر امراض پوستی

معرفی آی مک جدید اپل
اپل نســخه جديــد آی مک 
خود را بــا پردازنده های جديدتر 
و گرافیک بهتر به روزرســانی و 
راهــی بازارهــای جهانی کرده 

است.
اين آی مــک از نظر طراحی 
تفاوتی بــا نمونه های قبلی ندارد 
و اساســاً از سال ۲۰١۲ تا به حال 
دارای طراحی مشابهی بوده است، 
در حقیقت تمام به روزرسانی های 
نســخه جديد مربــوط به بخش 
کارت گرافیک، میــزان حافظه 
رم و ارتقای تراشه مرکزی است.

اپل اعالم کرده است مانیتور 

اين آی مــک ۲۷ اينچ اســت و 
قیمت آن دقیقًا مشابه مدل های 
قبلی اســت. طبق اطالعاتی که 
اين شرکت در ســايت خود قرار 
داده اســت نمايشــگرهای به 
 کاررفتــه در اين محصول دارای 
يک میلیارد رنگ و روشنايی ۵۰۰ 
نیتی است. آی مک ۲۰١۹ شامل 
برخــی پردازشــگرهای صوتی 
قدرتمند اســت.اين مدل از آی 
مک با پردازنده های نسل هشتم 
و نهم اينتــل و گرافیک رادئون 
پرو وگاAMD  ارتقــا يافته اند 
و قرار اســت به عنوان يک ابزار 

تخصصــی برای گرافیســت ها 
شــناخته شــود.محصول جديد 
اپــل در ١۹ مارچ ۲۰١۹ از طريق 
سايت و اپل اســتور اين کمپانی 
برای ســفارش در دسترس قرار 
گرفت و قیمــت اين محصول با 
مانیتــور ۲۷ اينچ، صفحه نمايش 
رتینا ۵k و نســل ۹ اينتل ١۷۹۹ 

دالر است.
تمــام مدل هــای جديد ۲۷ 
اينچی که نمايشــگر ۵k دارند 
عملكرد بســیار بهتری نسبت به 
همتای ۲۰١۷ خــود دارند. مدل 
جديــد آی مک مانند گذشــته با 

۲ خروجــی USB-C رابــط 
تاندربولت طرف ارائه شده که در 
میزان انتقال داده ها بسیار سريع 

عمل می کنند.
باالترين مدل آی مک ۲۰١۹ 
برای پــردازش تک هســته ای 
امتیــاز ۶١۵۷ و بــرای پردازش 
چندهســته ای امتیاز ۳۲۲۹۳ را 
در ســايت اپل به دســت آورده 
اســت در حالی که در سال ۲۰١۷ 
برای پــردازش تک هســته ای 
امتیــاز ۵۶۸۴ و بــرای پردازش 
چندهسته ای امتیاز ١۹۳۷١ را به 

دست آورده بود.


