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سفر بدون معاینه فنی 
ممنوع

استقبال از بهار در تخت 
فوالد با اجرای 5 ویژه برنامه

۲۶ اسفند زاینده رود 
رهاسازی می شود

خبرهای جدید تهاتر 
بدهی های ذوب آهن 

با سازمان تامین اجتماعی

در ششــمین دورۀ جایزۀ ملی مدیریت فناوری و نوآوری ایران که روز سهشــنبه ۱۴ اسفندماه ۱۳۹۷ به میزبانی 
سازمان فناوری اطالعات ایران و با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعـــــات، جمعـــــی از مقامــــــات، 
دانشــگاهیان، فعاالن و سیاســتگذاران حوزۀ مدیریت فناوری و نوآوری، نمایندگان کسبوکارهای موفق فناور و 

نوآور و ارزیابان جایزه برگزار شــد، جایزه مدیریت فناوری و نوآوری ایران به فوالد مبارکه اختصاص یافت.
 بــه گزارش خبرنگار  جام جم اصفهان در این مراســم که برای ســه طیــف »بنگاههای صنعتی و خدماتی«، 
»شــرکتهای کوچک فناوری محور و دانش بنیان« و »شرکتهای هلدینگ« برگزار شد، بر اساس نتایج موردتأیید 

کمیته ارزیابی جایزه، برای نخستین بار پس...

اختصاص جایزه مدیریت فناوری و 
نوآوری ایران به فوالد مبارکه

3

3

23 2

3 2

اصفهان

فرا رسیدن سال نو را به ملت شریف ایران تبریک و شادباش می گوییم
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آشنایی با آداب و رسوم مردم اصفهان در ایام نوروز
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یکشنبه  26 اسفند 1397/شماره 5349
 ضمیمه رایگان روزنامه در استان اصفهان

اصفهانی هــا نیــز همــگام با همــه مردم 
ایران زمیــن از اوایل اســفندماه بــا خانه تکانی 
و خریــد نوروزی به پیشــواز نــوروز می روند و 
ســفره های هفت ســین افزون بــر خانه ها در 
مغازه هــا و مراکــز تجاری اصفهان گســترده 

می شود.
به گــزارش خبرنــگار جام جــم اصفهان، 
مردم اصفهان در این روزها، شــب بو و ســنبل 
و ماهی قرمــز می خرند و پوشــیدن لباس نو با 
رنگ های شــاد از آداب قدیمــی مردم اصفهان 
است و شــیرینی های اصفهان نظیر »گز و نبات 
و پولکــی« هم پای ثابت پذیرایی اصفهانی ها از 

مهمانان نوروزی است.
بازدید هــای نــوروزی و رفتــن ســر مزار 
درگذشتگان از رسومی اصلی اصفهانی ها است 
و »ســبزه انداختن« با ماشــک و گندم و عدس 
را که به طــرز هنرمندانه ای در کنار ماهی قرمز 
و کتاب و گل و ســنبل و ســنجد و سیر و سکه و 
سمنو، سیب، سرکه و سماق در سفره هفت سین 
قرار می گیــرد را تلفیقی نامید کــه اصفهانی ها 

هنرمندانه از پسش بر می آیند.
* رســوم فراموش شــده نــوروز 
اصفهان، از »قاشــق زنی« تا جشــن 

»باران خواهی«
وی همچنین از رســوم فراموش شده یاد کرد 
و گفت: یکی از رســوم منسوخ شده در اصفهان 
که اکنون کمتر دیده می شــود، رسم شاد قاشق 
زنی اســت که کودکان و نوجوانان با زدن قاشق 
به یــک ظرف فلزی، به در خانه ها همســایه ها 
می رفتنــد و آن ها هــم با انداختن شــیرینی و 
شــکالت و تنقالت در ظرف کودکان این رسم 
را گرامی می داشــتند و شــادی را به آن ها هدیه 

می دادند.
  تا دهــه ۵۰ و ۶۰ در اصفهان خانواده ها گرد 
هــم می آمدنــد و ۳ تا ۷ بوته روشــن می کردند 
و از روی آن می پریدند، ولی ســختگیری های 
امروزی سبب به خیابان کشیده شدن این جشن 

و جنگ و گریز خیابانی شده است.
بنیان جشن چهارشــنبه به افروختن آتش یا 
چراغ در ســپیده دمان در شــب آخر سال بر بام 
خانه و به یاد درگذشــتگان بــاز می گردد که با 
گذشــت زمان جای خود را به چهارشنبه سوری 
داده اســت و زمان آتش افروزی به جای سپیده 
دم به ســر شب در شب چهارشنبه آخر سال تغییر 

یافته است.
پختن غذای مخصوص شب عید که سبزی پلو 
با ماهی اســت، هم از رسوم اصفهانی هاست که 
البتــه برخی هم به پختن شــوید پلــو یا باقال با 

ماهی یا کوکو ســبزی با پلو اقدام می کنند.
همچنیــن، در مراســم »ســیزده بــه در 
نیــز متداول ترین غــذای مــردم اصفهانی ها 
جوجه کباب اســت که برخی اســتامبولی پلو را 

هم برای این جشن می پسندند.
 بــه عقیده اکثر مردم، نــوروز اصفهان تنها با 
زاینده رودی پرآب معنا پیدا می کند و چند ســال 
اخیــر فقدان این جاذبه طبیعــی باعث ناراحتی 
مردم و کاهش دلپذیری نوروز برای مسافران و 

اصفهان دوستان شده است.
بهتریــن تفرجــگاه اصفهانی هــا همیشــه 
بوستان های گســترده حاشیه رودخانه بوده که 
اکنون دیگر با خشکســالی دلپسند مردم نیست.

در ایران باســتان »جشــن باران خواهی« 

در روز »تیــر« از ماه فروردین برگزار می شــد و 
امروزه هم برگزاری جشــن سیزده به در« و روز 
طبیعت ریشــه در همان مراسم کهن دارد و باور 
به نحوســت ۱۳ نوروز خرافه ای اســت که وارد 

این جشن فرخنده شده است.
مردم اصفهان در »سیزده به در« به بازی های 
محلــی با کمترین وســیله و باالترین جذابیت و 
شــادی می پردازند که از ایــن بازی ها می توان 
هفت ســنگ، گرگم به هوا، وســطی، بادبادک 
پرانی، قائم باشــک، گل یا پوچ و نان بیار کباب 

ببر را نام برد.
این بازی های مهیج با کمترین وســیله و در 
کنار خانواده انجام شــده و بر شادی و استحکام 

روابط شاد در این روز می افزاید.
 در گذشــته مردم اصفهان و یا دیگر شهر ها 
بــه نزدیک تریــن محیط طبیعی در دســترس 
می رفتند و جشــن »ســیزده به در« مخاطرات 
اکنون را نداشــت، ولی امروزه مردم با اعتقادی 
غلط ســعی در رفتن به دورتریــن نقاط را دارند 
که عالوه بر خطرات جــاده ای و ترافیک باعث 

مشکالتی برای محیط زیست می شوند.
ســپنتا، بر این باور اســت که بردن اتومبیل 
به دل مناطق حفاظت شــده و آلــودن طبیعت 
بــه بقایای مواد غذایی و ســبزه در آب رودخانه 
انداختن از آســیب های »ســیزده به در« برای 
طبیعت اســت که متأسفانه عدم نظارت بر انجام 
این مراســم عمومی باعث بروز این مخاطرات 

شده است.
به امید برپایی »جشن زنده رود«

 »سبزه گره زدن« و »سبزه در آب انداختن« 
هم دو رســم کهن اصفهانی هاســت که نباید با 
آســیب به طبیعت همراه شود و پیشنهاد می شود 
تنها تعداد کمی ســبزه به صورت نمادین توسط 
مدیران شــهر یا ســمن ها در آب انداخته شود 
تا ســبب آلودگی آب های روان نشود، همچنین 
ســبزه گره زدن باید بدون لطمه زدن به گیاهان 

و درختان صورت گیرد.
ســبزه گره زدن هم اشــاره به آئینی باستانی 
دارد کــه به یاد »مهر و مهریانــه« با نیت پیوند 
بین دو زوج انجام می گرفته که در فرهنگ کهن 

ایرانی معادل پیوند آدم و حوا بوده اســت.
سبزه در آب انداختن اشــاره به رسمی کهن 
اســت که مردم سبزه را به »آناهیتا« ایزد بانوی 
آب هــای روان تقدیم می کردنــد، ولی امروز با 
افزایش جمعیت شــهر ها انجام این کار به ضرر 

طبیعت تمام می شود.
امســال هم محیــط بانان و دوســت داران 
طبیعت با قرار دادن کیســه زبالــه در اماکن پر 
تردد گردشگری بر عدم آسیب رسانی به طبیعت 
تاکیــد می کنند و مردم عزیز نیز قطعًا یاریگر این 

زحمتکشان هستند.
تا دوران صفویه در ۲۶ اســفند »جشن زنده 
رود« برپا می شــد که اکنون تنهــا یادی از آن 
باقی اســت و در این جشن مردم با شکرگزاری 
به اســتقبال عید نــوروز می رفتند کــه جا دارد 
در ســال های آینــده بــا روان شــدن دایمی 
زاینده رود این جشــن در ابعاد ملــی به میزبانی 
اصفهان برگزار شــود. از دیگر جلوه های نوروز 
میهمان نــوازی اصفهانی هاســت که عالوه بر 
سکونت گردشگران در هتل ها و مسافرخانه ها، 
اصفهانی ها هزاران گردشگر را در دل خانه های 

سنتی خود جای می دهند.

ابوالفضل ابوترابی، عضو مجمع نمایندگان اســتان اصفهان 
گفته اســت طرح تشکیل استان اصفهان شــمالی شامل جدا 
شــدن شهرستان های خور و بیابانک، اردستان، کاشان، آران و 

بیدگل، نطنز و میمه از اصفهان است.
 نماینده اصفهان در مجلس شــورای اسالمی در گفت و گو 
با خبرگزاری ایســنا، تاکید کرد: نتیجه تقسیم استان خراسان به 

سه بخش شمالی، رضوی و جنوبی پیشرفت و توازن منطقه ای 
بوده است و می توان از این تجربه برای استان های سیستان و 

بلوچستان، کرمان، فارس و اصفهان هم استفاده کرد.
ابوترابــی تاکید کــرد: بزرگترین منفعت ایــن اتفاق برای 
مردم اســت چون با کوچک تر شدن اســتان، استاندار می تواند 
بــه امورات بپردازد ضمن این که اعتبــارات بودجه از پایتخت 

تقسیم می شود.
بــه گفته این نماینده مجلس »شــورای نگهبان با این طرح 
مخالفت می کند« زیرا تقســیم شدن اســتان مغایر با اصل ۷۵ 

قانون اساسی است و بار مالی دارد.
طرح تشــکیل استان اصفهان شمالی اخیراً در مجلس اعالم 

وصول شده است.

فرمانده انتظامی اســتان از 
آماده بــاش چهار هــزار نیروی 
پلیــس در رزمایــش ترافیکی و 
انتظامی نوروز ۹۸ خبر داد و گفت: 
تمهیدات الزم در برقراری امنیت 
مســافران و کاهش تصادفات 
و آمــار جان باختگان ناشــی از 
حوادث رانندگی پیش بینی شده 

است.
به گزارش  جام جم اصفهان 
، ســردار مهــدی معصوم بیگی 
در مراســم آغاز بــکار رزمایش 
انتظامــی و ترافیکــی نوروز ۹۸ 
پلیس اصفهــان اظهار کرد: این 
رزمایش با شعار "پرهیز از خطر، 

آرامش در سفر" فعالیت خود را از آغاز کرده و تا 
۱۷ فروردین ماه سال ۹۸ ادامه خواهد داشت.

وی خاطر نشان کرد: در این رزمایش بیش 
از ۴ هــزار نیروی پلیس در حوزه های ترافیکی 
و انتظامــی به حالت آماده بــاش در می آیند و 
تمهیدات الزم در برقراری امنیت مســافران و 
کاهش تصادفات و آمار جان باختگان ناشی از 

حوادث رانندگی پیش بینی شده است.
فرمانده انتظامی اســتان اصفهان آمار جان 
باختگان ناشی از حوادث رانندگی را بسیار نگران 
کننده دانســت و ادامه داد: علی رغم توفیقاتی 
که داشــته ایم و توانســته ایم هر سال کاهش 
جان باخته در حوادث رانندگی داشــته باشیم با 
ایــن وجود بیش از یک هــزار نفر در طول ۱۱ 

ماهه امسال بر اثر تصادفات در مجموع راه های 
شــهری و برون شهری اســتان جان خود را از 

دست دادند.
وی با بیان اینکه از نظر مقایسه امسال رقم 
یک هزار جان باخته در تصادفات اســتان برابر 
میزان جان باختگان ناشی از سقوط ۱۰ هواپیما 
اســت اظهار داشت: سوال اساسی ما این است، 
چــرا وقتی یک هواپیما ســقوط می کند همه 
کشــور نسبت به آن حساسیت نشان می دهند 
اما وقتی به اندازه سقوط ۱۰ هواپیما در جاده ها 
و درون شــهرها جان باخته داریم کسی به این 

مسئله توجهی نمی کند؟!
فرمانده انتظامی از آمــار ۱۷ هزار مصدوم 
و مجروح در اثر وقوع ســوانح رانندگی استان 

اصفهان طی ۱۱ ماهه امســال 
خبــر داد و اظهار کرد: بخشــی 
از ایــن افراد دچــار قطع عضو و 
ضایعه نخاعی شــده و تا پایان 
عمر ســالمتی خود را از دســت 

دادند.
این مقام ارشد انتظامی استان 
اصفهان اضافه کــرد: وقت آن 
رســیده که در حــوزه رانندگی 
یک احساس مسئولیت متفاوت 
و یــک فرهنگ جامــع تری در 
بین رانندگان و شهروندان عزیز 

ایجاد شود.
ســردار معصوم بیگی گفت: 
هرچند باید جاده ها اصالح شوند 
و ایمنــی خودروها نیــز افزایش پیدا کند با این 
حال معتقدیم راننده هوشمند و قانون مدار می 
تواند جاده نا ایمن و خودرو کم ایمن را کنترل و 

از وقوع حادثه ناگوار جلوگیری کند.
فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه آمارها 
و گزارش ها نشان می دهد که وضعیت ترافیک 
خوب نیست ابراز امیدواری کرد با اهتمام بیشتر 
راننــدگان به رعایت قوانین و مقررات رانندگی 
دعای »حول حالنا«ی مردم در تحویل ســال 
در حوزه ترافیک به شکل عملی تحقق یافته و 
شاهد کاهش میزان تخلفات و به تبع آن کاهش 
جان باختگان ناشــی از سوانح رانندگی در سال 

آینده باشیم.

جدایی 6 شهرستان از استان با تشکیل اصفهان شمالی

آماده باش ۴ هزار نیروی پلیس در رزمایش نوروزی اصفهان

میوه شب عید در بازارهای کوثر اصفهان توزیع می شود
شــهردار اصفهان گفت: میوه شــب عید در ۱۴ 

بازار کوثر اصفهان توزیع می شود.
به گزارش جام جم اصفهان ، قدرت اهلل نوروزی 
در ارتباط زنده رادیویی با برنامه » سالم اصفهان« 
اظهار کرد: شــهر اصفهان این روزها در حال آماده 
شــدن برای ســال جدید اســت و تمام واحدهای 
خدمات شــهری برای رفع نازیبایی های شــهر و 
نظافــت ویژه در حال فعالیت هســتند. وی با بیان 
اینکه همه کارگران، مهندســان و طراحان در حال 
تالش هستند، گفت: سازمان زیباسازی المان های 
تجمیعــی و محیطی ویــژه ای را برای نوروز آماده 
کــرده و به زودی نصب می کنیــم. موضوع المان 

های نوروزی میالد حضرت علی)ع( و نوروز است. 
شهردار اصفهان تصریح کرد: همه ناوگان حمل و 
نقل عمومی اعم از مترو، اتوبوســرانی و تاکسیرانی 

در روزهای پایانی سال در خدمت مردم است. 
وی ادامه داد: متروی شهر اصفهان در روزهای 
پایانی سال، همه روزه از جمله روزهای جمعه فعال 
اســت و در نوروز از ســاعت ۱۰ صبح تا ۹ شــب با 
سرفاصله ۲۰ دقیقه مسافران را جابجا خواهد کرد.

نوروزی گفت: فروشــگاه های کوثر میوه شب عید 
توزیــع می کنند. پایانه های مســافربری نیز برای 
جابجایی مســافران شــهر اصفهان برای سفر به 

شهرهای دیگر آماده هستند.

استقبال از بهار در تخت فوالد با اجرای 5 ویژه برنامه

مدیــر مجموعــه فرهنگی 
مذهبی تخت فــوالد اصفهان 
از اجــرای ۵ ویــژه برنامه برای 
اســتقبال از بهار در تخت فوالد 
خبر داد و گفــت: انجمن های 
مردم نهاد دست همکاری برای 
اجــرای برنامه هــای نوروزی 
تخت فوالد داده اند و در اجراي 
این برنامه ها مشارکت خواهند 

داشت.   
به گزارش جام جم اصفهان 
، ســید علی معرک نژاد با بیان 
اینکه امســال در آســتانه سال 
جدیــد و در نوروز ویــژه برنامه 
هــای رویــدادی در قالــب ۵ 
عنوان برنامه برای شــهروندان 
اصفهانی و مســافران نوروزی 
در تخت فوالد اجرایی می شود، 
اظهار کرد: برگزاری نمایشگاه 
"گنجینــه نصف جهان" با نگاه 

متفاوت به گورستان های مهم 
گردشگر محور جهان و ارتباط 
آنها با قبرســتان تخت فوالد از 

جمله این برنامه هاست. 
اینکــه  بیــان  بــا  وی 
و  فضاســازی  دکورســازی، 
اســتفاده از فایــل های صوتی 
تحت عنوان گــذر تخت فوالد 
برای معرفی مشاهیر و ظرفیت 
های گردشگری این مجموعه 
در نمایشــگاه "گنجینه نصف 
جهان" اجرا می شــود، گفت: 
این نمایشگاه از ۲۸ اسفندتا ۱۱ 
فروردین ۹۸ از ساعت ۹ صبح تا 

۱۹ برگزار می شود. 
مدیــر مجموعــه فرهنگی  
مذهبی تخت فــوالد اصفهان 
افــزود: دومیــن ویــژه برنامه 
فــوالد  تخــت  نــوروزی 
"نگارســتان" است که در تکیه 

میرفندرسکی با همکاری یکی 
از انجمن هــای مردم نهاد اجرا 
می شــود. در این برنامه مردم 
شــاهد نقاله خوانی و بازسازی 
آداب و رسوم اجتماعی خواهند 

بود. 
وی ادامــه داد: برگــزاری 
کارگاه هــای صنایع دســتی و 
غرفــه کــودک از دیگر بخش 
های ویژه برنامه "نگارســتان" 
اســت که از ۲۸ اســفند تا ۱۱ 
فروردیــن از ســاعت ۹ تا ۱۳ 

برگزار می شود.
معــرک نــژاد از برگزاری 
نمایشــگاه "ایســتگاه تخت 
فــوالد" به عنــوان یکی دیگر 
از برنامــه های نــوروزی این 
مجموعــه خبــر داد و گفــت: 
بازســازی یک اتوبوس قدیمی 
و تجهیز آن برای معرفی تخت 
فــوالد در ورودی تکیه بابارکن 
الدین در این ویژه برنامه در نظر 
گرفته شده است که از ۲۸ اسفند 
تــا ۱۱ فروردین از ســاعت ۹ تا 
۱۹ در اختیار مسافران نوروزی 

و شهروندان قرار می گیرد. 
سفره هفت سین تخت 
فوالد در تکیــه بابارکن 

الدین برپا می شود
وی بیان کرد: نصب تابلوهای 
تصویری سردر تکایای منتخب 

تخت فوالد به عنوان چهارمین 
ویــژه برنامه نوروزی به معرفی 
معماری و زوایای هنری برخی 
تکایا در ایــن مجموعه خواهد 

پرداخت.
مدیــر مجموعــه فرهنگی 
مذهبی تخت فــوالد اصفهان 
افــزود: برپایی ایســتگاه های 
نــوروزی در ورودی گلســتان 
شــهدای اصفهان و نگارخانه 
فــدک تخت فوالد بــه منظور 
معرفی ایــن مجموعه پنجمین 
ویــژه برنامه عیدانــه در تخت 

فوالد خواهد بود. 
وی با بیان اینکه در آســتانه 
ســال جدید خانه تکانی تخت 
فوالد با همکاری انجمن های 
مردم نهاد به منظور آماده سازی 
و زیباسازی تکایا و محوطه این 
مجموعه در حال انجام اســت، 
گفت: مرمت و بازسازی تعدادی 
از تکایا نیز انجام می شود که در 
نظر داریم تا پیش از آغاز ســال 
جدید کارگاه های مرمتی جمع 
آوری و در صورت امکان پروژه 
هایی که قابلیت تکمیل دارد تا 

۲۸ اسفند به پایان برسد. 
معرک نژاد بیان کرد: سفره 
هفت سین تخت فوالد امسال 
در تکیه بابارکن الدین جانمایی 

می شود.

سفر بدون معاینه فنی، ممنوع

به ایام پایانی سال که نزدیک می شویم، تب و تاب سفر بیشتر می شود؛ اما در این 
میان نقش معاینه فنی خودرو برای داشتن سفری راحت و ایمن حائز اهمیت است.

بــه گزارش  جام جم اصفهان  یکــی از متداول ترین و محبوب ترین نوع حمل و 
نقل در ســفرهای بین شــهری به خصوص در سفرهای نوروزی، استفاده از خودرو 
شخصی اســت؛ چرا که هر جا بخواهید می توانید توقف کنید، از شهرهای مختلف 
عبور و از دیدنی های تاریخی و طبیعی ایران لذت ببرید؛ اما یکی از مهمترین مواردی 
که باید قبل از ســفر به آن توجه شــود کنترل و معاینه خودرو اســت؛ در این روزها 
که به ســال جدید نزدیک می شــویم مراکز معاینه فنی هم شلوغ تر می شود؛ ستاد 
معاینه فنی خودرو شهرداری اصفهان نیز برای اینکه هیچ بهانه ای به دست مالکان 
خودروهای بدون برچسب معاینه فنی ندهد ۹ مرکز معاینه فنی شهر را به خصوص 

در روزهای پایانی سال و ایام نوروز فعال کرده است.
فعالیت 2 مرکز در نوروز ۹۸ 

»جمشید جمشیدیان« رییس ستاد معاینه فنی خودرو شهرداری اصفهان در این 
باره گفت: در کالنشــهر اصفهان ۹ مرکز مکانیزه سبک با ۱۴ خط فعال است و این 

مراکز در یک شیفت کاری به تعداد ۲۵۰۰ دستگاه خودرو سرویس دهی می کند.
وی با بیان اینکه اســفندماه هر ســال تعداد مراجعه کنندگان برای معاینه فنی 
افزایش چشمگیری دارد، اظهار کرد: با توجه به اعتبار یکساله کارت معاینه فنی آن 
دسته از شــهروندانی که کارت معاینه فنی را در اسفندماه با زحمت دریافت کردند، 
همه ساله در این ماه مجبور به مراجعه هستند، از این رو توصیه می شود در زمان های 
غیرپیــک برای انجام معاینه فنی اقــدام کنند تا پراکندگی الزم را در مراکز ایجاد و 

خدمت رسانی با کیفیت ارایه شود.
رییس ستاد معاینه فنی خودرو شهرداری اصفهان از فعالیت دو مرکز معاینه فنی 
خودرو در نوروز ۹۸ خبر داد و خاطرنشان کرد: دو مرکز معاینه فنی خودرو که در ایام 
نوروز ۹۸ به شهروندان ارایه خدمت خواهند کرد شامل مراکز معاینه جی در خیابان 

همدانیان و مرکز معاینه فنی تاکسیرانی در بلوار فرزانگان است.
جمشیدیان از رانندگان در خواست کرد: در ایام پایانی سال، دریافت معاینه فنی 
خودرو را به دقیقه ۹۰ موکول نکنند، اگر شــهروندان قصد مسافرت در ایام نوروز را 
ندارنــد، با توجه به فعالیــت دو مرکز معاینه فنی می توانند در نوروز ۹۸ به این مراکز 

مراجعه کنند.
وی تاکید کرد: بر اســاس آمارهای موجود ۷۰ درصد آلودگی هوای کالنشهرها 
ناشــی از تردد وســایل حمل و نقل موتوری است که با معاینه فنی مستمر و صحیح 

می توان آلودگی هوا را کاهش داد.
 رییس ســتاد معاینه فنی خودرو شهرداری اصفهان با تأکید بر اینکه در اصفهان 
به هیچ عنوان معاینه فنی تلفنی انجام نمی شــود، از مکانیزه شــدن تمامی مراحل 
معاینه فنی در اصفهان خبر داد و عنوان کرد: با توجه به اینکه عامل انسانی در هیچ  
یک از مراحل معاینه فنی خودروها دخیل نیست در عمل امکان جعل برچسب های 

آن نیز وجود ندارد.
جمشــیدیان با اعالم اینکه از یک میلیون خودرو در ســطح شهر اصفهان ۶۰۰ 
هزار خودرو، مشــمول معاینه فنی است و ۴۰۰ هزار خودرو معافیت فنی یک ساله و 
چهار ساله را طبق قانون دارد، ادامه داد: با توجه به اینکه ظرفیت موجود معاینه فنی 
خودروهای شهر در طول سال نزدیک به ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو است، در سرویس 
دهی به خودروها هیچ مشــکلی نداریم و مازاد بر ظرفیت هم امکان پاسخگویی به 

مراجعان وجود دارد.

پیش بینی تکمیل تقاطع غیر همسطح در 
بزرگراه شهید اردستانی تا مهر 98

شهردار اصفهان از تکمیل پروژه تقاطع غیرهمسطح در بزرگراه شهید اردستانی 
در مهــر ماه ۹۸ خبر داد و گفت: روند پیشــرفت این پــروژه تاکنون رضایت بخش 

بوده است.
به گزارش جام جم اصفهان، در ادامه جلسات مستمر شهردار اصفهان و معاونین 
وی که پ یرامون نحوه پیشــرفت پــروژه های عمرانی شــهر اصفهان هر ۱۵ روز 
یکبار در محل پروژه های عمرانی برگزار می شــود، این هفته جلسه روند پیشرفت 
پروژه تقاطع غیرهمسطح در بزرگراه شهید اردستانی و رینگ چهارم حفاظتی شهر 

اصفهان برگزار شد.
طرح تقاطع غیرهمسطح شهید اردستانی یکی از تقاطع های حلقه حفاظتی شهر 

اصفهان محسوب می شود که در محدوده مناطق ۱۴ و ۱۰ قرار دارد.
حلقه حفاظتی شهر اصفهان، مجموعه ای از بزرگراه ها و تقاطع های غیرهمسطح 
اســت که دارای اثرات اجتماعی و اقتصادی همچون تسهیل عبور و مرور در سطح 
شــهر، کاهش اتالف وقت و کاهش مصرف سوخت، کاهش بار ترافیکی در مبادی 

ورودی شهر و توزیع ترافیک در ورودی شهر قبل از رسیدن به هسته شهر است.
شهردار اصفهان در حاشیه این جلسه با بیان اینکه پروژه تقاطع غیرهمسطح در 
بزرگراه شــهید اردستانی بر اساس برنامه زمان بندی در بخش احداث پل، ۸ درصد 
جلوتر از برنامه قرار دارد، اظهار کرد: پیش بینی می شــود پروژه تقاطع غیرهمسطح 
در بزرگراه شــهید اردستانی مهرماه ۹۸ بهره برداری شــده و در اختیار شهروندان 

قرار  گیرد.
قدرت اهلل نوروزی وضعیت پروژه های عمرانی شــهر را مطلوب ارزیابی کرد و 
افزود: مسایل قبلی از جمله پرداخت معوقات، پرداخت بدهی  و حقوق ها تا حد زیادی 

مرتفع شده و روند فعالیت ها رضایت بخش است.
وی با اشاره به احداث پروژه تقاطع جنب کارخانه قند، افزود: در نخستین فرصت 

موانع اداری این پروژه نیز رفع و عملیات اجرایی آن آغاز شود.
شهردار اصفهان با اشاره به پروژه میدان امام علی )ع( و با بیان اینکه قصد داشتیم 
تحریم هــای مردمی را در این پروژه بشــکنیم که تا حد زیادی موفق عمل کردیم، 
 تصریــح کرد: اکنون این پروژه از وضعیت رکود خارج شــده و روح جدیدی در این 
میدان دمیده شــده چرا که تبدیل به محل تردد بســیاری از شهروندان شده و شاهد 

برگزاری نمایشگاه ها و ساماندهی دستفروشان در میدان امام علی)ع( هستیم.

آموزش پیشگیری از حوادث چهارشنبه سوری در 24 ایستگاه آتش نشانی

سرپرســت اداره آموزش و پژوهش سازمان آتش نشانی شهرداری 
اصفهان گفــت: آموزش چهره به چهره برای پیشــگیری از حوادث 
چهارشنبه سوری در ۲۴ ایســتگاه آتش نشانی شهر اصفهان در حال 

انجام است.
بــه گزارش  جام جم اصفهان، پیام رحمان ســتایش با اشــاره به 
آموزش های سازمان آتش نشانی شهرداری اصفهان برای پیشگیری 
از خطرات چهارشــنبه ســوری اظهار کرد: این آموزش ها به صورت 

روزانه در سه تا چهار مدرسه انجام شده و همچنان نیز ادامه دارد.
وی با بیان اینکه عالوه بر آموزش های شــفاهی، بروشــورهای 
مرتبط نیز بین دانش آموزان توزیع می شود، گفت: جلسات کمیته جامع 
ایمنی با حضور تمام سازمان های ذیربط برگزار شده تا اقدامات الزم در 
خصوص چهارشنبه سوری با محوریت سازمان آتش نشانی اجرا شود.

سرپرســت اداره آموزش و پژوهش سازمان آتش نشانی شهرداری 

اصفهان افزود: فرهنگ ســازی برای عموم مردم از مقطع دبستان تا 
دانشــگاه انجام می شــود اما در حال حاضر بیشتر آموزش ها به دانش 

آموزان مدارس ارائه می شود.
وی ادامه داد: آموزش پیشــگیری از حوادث در چهارشنبه سوری 
برای مهدهای کودک به صورت موزیکال و با عروسک گردانی انجام 

می شود.
رحمان ســتایش با بیان اینکه آموزش ها با دو رویکرد پیشگیری و 
امدادرسانی در حال انجام است، افزود: البته بیشتر اقدامات ما در جهت 
پیشگیری است اما سازمان آتش نشانی همیشه آمادگی صددرصدی 

برای مقابله با حوادث به ویژه در چهارشنبه سوری را دارد.
وی تصریح کرد: در ۲۴ ایستگاه آتش نشانی سطح شهر نیز آموزش 
های چهره به چهره به شــهروندان با مراجعه به این ایســتگاه ها ارائه 

می شود.
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استقرار خودروهای آتش نشانی در 25 نقطه پرتردد شهر 
در چهارشنبه سوری

26 اسفند زاینده رود رهاسازی می شود

رئیس اداره فرماندهی ســازمان آتش نشانی 
اصفهان از استقرار خودروهای ثابت آتش نشانی 
در حدود ۲۵ نقطه پرتردد شــهر اصفهان در شب 

چهارشنبه سوری خبر داد.
بــه گــزارش جام جــم اصفهــان ، ابراهیم 
مطلبی در مورد اقدامات ســازمان آتش نشــانی 
اصفهان در راســتای هماهنگی با سایر دستگاه 
های مرتبط با حوادث چهارشــنبه سوری، اظهار 
کرد: در سازمان آتش نشانی جلسه ای در همین 
خصوص با حضور ســازمان های دخیل در این 
حوزه با شــعار "نه به چهارشنبه سوری" برگزار 

شد.
وی با بیان اینکه برای فرهنگ سازی در این 
زمینه کلیپ و انیمیشــن های آموزشی از سوی 
آتش نشــانی تهیه و برای نمایــش در مدارس 
ارسال شده اســت، تصریح کرد: همه همکاران 
ما در ایســتگاه های ۲۴ گانه آتش نشانی باید به 
مدارس حوزه اســتحفاظی خود رفته و آموزش 

های مورد نیاز دانش آموزان را ارائه دهند.
رئیس اداره فرماندهــی عملیات و ارتباطات 
سازمان آتش نشانی اصفهان با اشاره به اقدامات 
آتش نشــانی در حوزه عملیاتــی نیز گفت: برای 
دریافت گزارشــات حوادث در شــب چهارشنبه 
ســوری نماینده ما در مرکز پلیــس فرماندهی 
انتظامی اســتان اصفهان مســتقر خواهد شــد 
و هماهنگــی الزم برای اعالم حــوادث به ما را 

عهده دار می شود.
وی بیــان کرد: بعد از اعالم حادثه اکیپ های 
ســازمان آتش نشــانی به محل اعزام می شوند 
و همه مســئوالن مدیران عملیاتی باید در شب 
چهارشنبه ســوری در محدوده خود آماده باش 

کامل باشــند و گشت زنی ها هم از سوی نیروها 
انجام شود.

مطلبی افزود: با توجه به اینکه امســال فاصله 
چهارشــنبه ســوری با روز اول سال نو تنها یک 
روز اســت، در هسته مرکزی شــهر با ترافیک 
شــدیدتری روبرو خواهیم بود و برای تسهیل در 
تردد خودروهای امدادی آتش نشــانی، استقرار 
ثابــت خودروها در نقاط پرترافیک شــهر را در 
نظــر گرفته ایم.وی ادامه داد: براســاس تجربه 
ســال های قبل حدود ۲۵ نقطــه پرترافیک در 
شــهر اصفهان که نیاز به اســتقرار ثابت خودرو 
در چهارشــنبه سوری دارد، شناسایی شده است. 
گشــت های موتورســوار نیز با تردد در ســطح 
شــهر حوادث احتمالی را به آتش نشــانی اعالم 
خواهند کرد.رئیــس اداره فرماندهی عملیات و 
ارتباطات ســازمان آتش نشانی اصفهان اضافه 
کرد: امیدوارم با همت خانواده ها امســال شــب 
چهارشــنبه ســوری با کمترین خطرات سپری 
شــود و خانواده ها با مراقبــت از فرزندان خود، 
سبب بروز حادثه ای نشوند که یک عمر گریبان 

آنها را بگیرد.

افق آینده فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری اصفهان روشن خواهد بود

رئیس گروه فنــی تولید ناحیۀ 
نورد ســرد با اعالم خبــر فوق و با 
بیان اینکه ساالنه حدود ۲۰۰۰ تن 
تسمۀ فلزی برای استفاده در سیکل 
تولید و خطوط حمل و ارسال ناحیۀ 
نورد ســرد از خارج از کشــور وارد 
میشــد افزود: با هدف دستیابی به 
دانش فنــی و جلوگیری از واردات، 
طراحی و تعیین مشــخصات فنی 
ورق موردنیــاز تولید این تســمه 

ها در واحــد متالورژی و روشــهای تولید 
)MPT( انجام شــد. ســپس با همکاری 
واحد خرید و کنتــرل مواد، پیمانکار داخلی 
توانمند انتخاب و در ادامه با همکاری نواحی 
آهنسازی، فوالدســازی، نورد گرم و سرد، 
ذوب موردنیاز ریخته گری و نورد شــد. پس 
از آن در کارخانۀ پیمانــکار داخلی، مراحل 
تکمیلی شــامل برش نــواری، آنیلینگ و 
ایجاد پوشــش موردنیاز و بسته بندی انجام 

شد.
علی اکبــر باطنی درخصوص نتایج این 
بومی سازی گفت: تسمۀ تولیدی پس از طی 
مراحل آزمایشــگاهی، در خطوط مختلف 
ناحیه برای محصوالت ســرد، پوششدار و 
خطوط بسته بندی اســتفاده شد که نتایج 

حاصــل  برای محصوالت آزمایش شــده، 
قابل قبول اســت و نیاز به تسمۀ خارجی در 
ناحیۀ نورد ســرد  به صورت کامل برطرف 
شده اســت.وی تصریح کرد: با کسب این 
موفقیت، سایر فوالدسازان داخلی و خطوط 
داخلی مشــابه نیز می تواننــد با همکاری 
پیمانــکار داخلی تســمه موردنیاز خود را از 
داخل کشور تأمین کنند.ناصری کارشناس 
واحد MPT و طراح تسمه های مذکور نیز 
افزود: متریال انتخابی برای تولید تسمه باید 
به نحوی باشــد که عالوه بر تأمین خواص 
مکانیکی موردنیاز و تضمین سالمت بسته 
بندی حین حمــل و جابه جایی )ایمنی(، با 
توجه به شرایط تحریم ها، در داخل کشور نیز 
قابل تولید باشد؛ لذا پس از بررسی های اولیه 
تعدادی گرید که شــرایط فوق را دارا بودند 

انتخاب شد و پس از تولید تسمه از 
آنها، گرید هایی که دارای خواص 
الزم بــرای انواع محصوالت نورد 
ســرد در ابعاد مختلف به شــکل 
کالف یا شــیت و قابــل تولید در 
شرکت فوالد مبارکه باشند، نهایی 
گردید و در مــدار تولید انبوه قرار 
گرفت.بهنام شــریفی تکنســین 
گروه فنــی تولید هم تصریح کرد: 
تســمه های مصرفی خط بســته 
بندی اتوماتیک از نوع خاص و جوش پذیرند 
که با بومی سازی آنها از خروج مقادیر قابل 
توجهی ارز جلوگیری شــد. ضمن اینکه به 
دلیل در دسترس بودن آنها، از این پس دیگر 
به طورکلی نیازی به ســفارش حجم باال و 
پیش از موعد آنها و در نتیجه خواب سرمایه 
در انبار نیســت. به عبارت دیگر ماهانه و به 
میزان مورد نیاز مشــتریان میتوان سفارش 
خرید در سیستم ثبت کرد.رئیس گروه فنی 
تولیــد ناحیۀ نورد ســرد در پایان از زحمات 
واحــد MPT به عنــوان طراح تســمه 
فلزی، خرید، کنترل مواد، آزمایشــگاهها، 
بسته بندی و ارســال، مدیریت ناحیۀ نورد 
و ســایر واحدهای مرتبط تشکر و قدردانی 

کرد.

 ذوب آهــن اصفهان در کدال نگر اعــالم نمود : پیرو اطالعیه 
مورخ ۹۷/۱۰/۱۸ مبني بر اخــذ تاییدیه تهاتر مبلغ ۲۴۰۰ میلیارد 
تومان از بدهي هاي بانکي شرکت ذوب آهن اصفهان با مطالبات 
ســازمان تامین اجتماعي از دولت، با عنایت به اقدامات انجام شده 
و ســقف اعتباري بانکها مبلغ ۱۱۰۲ میلیارد تومان از بدهي هاي 

بانکي شرکت به صورت قطعي در سال ۱۳۹۷ تهاتر گردید.
 با عنایت به جزء ۲ بند و تبصره ۵ الیحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل 
کشور که به دولت اجازه داده شده است مطالبات نهادهاي عمومي 
غیردولتي و شــرکتهاي تابعه و وابسته به آنها با بدهي هاي آنها به 
بانک مرکزي یا بانکها و موسســات اعتباري غیربانکي که تا پایان 

سال ۱۳۹۶ ایجاد شــده، تهاتر گردد، شرکت ذوب آهن اصفهان 
در حال پیگیري مي باشــد که سایر بدهي هاي بانکي خود را نیز با 
عنایت به ظرفیت بند و تبصره ۵ الیحه بودجه ســال ۱۳۹۸ تهاتر 
نماید که این امر نیز پس از اقدام نهایي در ســال آتي اطالع رساني 

خواهد شد.

اختصاص جایزۀ مدیریت فناوری و نوآوری ایران به فوالد مبارکه
در ششــمین دورۀ جایزۀ ملی 
مدیریت فناوری و نوآوری ایران 
که روز سه شــنبه ۱۴ اسفندماه 
۱۳۹۷ بــه میزبانــی ســازمان 
فنــاوری اطالعات ایــران و با 
حضور وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعـــــات، جمعـــــی از 
دانشگاهیان،  مقامــــــــات، 
فعاالن و سیاســتگذاران حوزۀ 
مدیریــت فناوری و نــوآوری، 
نماینــدگان کســب وکارهای 
موفق فناور و نــوآور و ارزیابان 
جایزه برگزار شد، جایزه مدیریت 
فنــاوری و نــوآوری ایــران به 
فوالد مبارکــه اختصاص یافت. 
به گــزارش خبرنــگار  جام جم 
اصفهان در این مراسم که برای 
سه طیف »بنگاههای صنعتی و 
خدماتی«، »شرکتهای کوچک 
فنــاوری محور و دانش بنیان« و 
»شــرکتهای هلدینگ« برگزار 
شد، بر اســاس نتایج موردتأیید 
کمیتــۀ ارزیابی جایــزه، برای 
نخستین بار پس از شش سال، در 
ارزیابی های این دوره دو شرکت 
حائز امتیاز الزم برای اکتســاب 
تندیس برنزین از سطوح رقابتی 
جایزۀ ملی مدیریــت فناوری و 
نوآوری ایران شدند و از این نظر 
فوالد مبارکه که دارای ماهیتی 
صنعتی است، به عنوان نخستین 
صنعــت بدون ارتباط مســتقیم 
به فناوری تشــخیص داده شد 
و توانســت در سال ۹۷ با کسب 
امتیازهای الزم از کمیته ارزیابی 
تندیس همایش را دریافت کند.

منوچهر نیکفر معاون تکنولوژی 
فوالد مبارکه که به نمایندگی از 
مدیرعامل این شــرکت، جایزه 

را دریافــت کــرد در مصاحبه با 
خبرنــگار فوالد با تأکید بر اینکه 
تحقیق و پژوهــش اصلیترین 
سیاســت فوالد مبارکه اســت، 
گفــت: توجه فــوالد مبارکه به 
تحقیــق و پژوهــش در حوزۀ 
مدیریــت فنــاوری و نوآوری 
باعث شد برترین جایزۀ همایش 
ملی مدیریت فناوری و نوآوری 
ایران، به شــرکت فوالد مبارکه 
تعلق گیــرد و این انتخاب، نوید 
ورود بیشتر فناوری های مدرن 
بومی سازی شــده به شرکت را 
می دهد.وی اظهار کرد: امروزه 
نقــش اطالعات و فنــاوری در 
تولید صنایع بســیار حیاتی است 
و فــوالد مبارکه ایــن امر را در 
سیســتم مدیریتی خود نهادینه 
کرده است.نیکفر در ادامه افزود: 
با شــرکت در مدلهای مختلف 
ارزیابی مدیریت فناوری، تالش 
می کنیــم در چرخــۀ رقابت و 
ســودآوری پایداری قابل قبول 
و فعالیتهای شایســته ای داشته 
باشــیم.وی با ارزشمند خواندن 
تــالش متخصصان فــوالد و 
پژوهشــگران حــوزۀ مدیریت 
فناوری گفت: تالشهای شرکت 
فوالد مبارکه در کســب دانش 
نظام مدیریتی در حوزه فناوری 

و نــوآوری، بــا بهــره مندی از 
تجارب و دانش کارشناســان و 
متخصصین فوالد، پژوهشگران 
و مشــاوران، مراکز دانشگاهی و 
مشاورۀ شــبکه های پژوهشی 
بین المللــی در حــال بــه ثمر 
رسیدن است.معاون تکنولوژی 
شــرکت فوالد مبارکه در پاسخ 
به اهمیت بومی ســازی فناوری 
در این شــرکت گفت: تالش و 
امکانات شرکتهای دانش بنیان 
می تواند در بومی سازی فناوری 
و خلــق نــوآوری، بــا توجه به 
مزیتهای موجود در شــرکتهای 
فوالدی مؤثر باشــد. شــرکت 
فــوالد مبارکه بــا تهیه و تنظیم 
ســند چشــم انداز خود در حوزۀ 
مدیریــت فناوری و نــوآوری، 
تمام تالش خود را بر اســتفاده از 
آخرین الگوهای فناوری جهت 
ایجاد بســتر مناسب و پیشرفت 
ســازمانی معطوف کرده است.

نیکفر در ادامه افزود:  با عملیاتی 
کردن ارتقای ســطح فناوری در 
فوالد مبارکه می توانیم شرکت 
را بــه پایــداری ســودآوری و 
رقابت برســانیم و مهمتر از همه 
بــه افزایش کیفیــت و ارتقای 
رضایت مشــتری کمک کنیم.

معاون تکنولوژی شرکت فوالد 

مبارکه بــا تأکید بر اینکه اکنون 
ظرفیت مــازاد در فوالد جهان 
وجود دارد، گفت: از چالشــهای 
صنعت فوالد می توان به استفادۀ 
بهینه از منابع، سازگاری با محیط 
زیســت، تولید فوالد سبز و تولید 
فوالد با اســتحکام باال اشــاره 
کرد و گذشــتن از این چالشــها 
با گســترش عرصۀ دانشــهای 
مختلــف به خصوص توســعۀ 
پژوهش و نوآوری و اســتفاده از 
تکنولوژی های برتر میســر می 
شــود.وی در تشــریح رویکرد 
فــوالد مبارکه در حوزۀ مدیریت 
فناوری و نوآوری گفت: رویکرد 
فــوالد مبارکــه در پژوهش و 
تحقیق در حوزه مدیریت فناوری 
و نوآوری را می توان دستیابی به 
تولید و توسعه محصوالت جدید، 
تبدیل کامل فوالد مبارکه از یک 
شــرکت نیازمند به شــرکتهای 
دیگر به یــک ســازمان مادر، 
کســب تکنولــوژی تجهیزات 
بهــروز فوالدی، کســب دانش 
فنی ایجــاد کارخانجات تولیدی 
فوالدســازی در جهان، کسب 
فناوری اطالعات مرتبط و تعالی 
عملیات در حوزه فوالدســازی 
دانســت.در ادامۀ این مراســم، 
شهرام عباســی، مدیر تحقیق و 
توسعۀ شــرکت فوالد مبارکه، 
طی ســخنانی بــه ارائۀ تجارب 
فوالد مبارکه در مدیریت فناوری 
با هدف فراهم آوردن فرصتهای 
شناســایی و به اشتراک گذاری 
تجربیات موفق درزمینۀ توسعه 
فناوری و تجاری سازی نوآوریها 
پرداخت و روند روبه رشد نوآوری 

در صنعت را تشریح کرد.

نماینــده مردم اصفهان در مجلس شــورای 
اسالمی گفت: مقدار آبی که برای محیط زیست 
پیش بینی شده حدود ۲۰ میلیون مترمکعب است 
که از ۲۶ اســفندماه تا ۱۵ فروردین ماه رهاسازی 
می شــود بر همین اســاس از ۲۰ فروردین تا ۲۰ 

خرداد حقابه کشاورزان نیز تامین می شود.
 حیدرعلی عابدی در جلســه ای با کشاورزان 
شــرق و غرب استان اصفهان در مهدیه روستای 
وجاره برگزار شــد، اظهار کرد: تخصیص سهمیه 
تاالب بین المللی گاوخونی، منابع آب زیرزمینی 
حوضه آبریز را تامین و خســارت های ناشی از آن 
را جبران می کند. با این حال باید هرچه زودتر در 
جلسه ای بین مســئوالن وزارت نیرو ، سازمان 
جهاد کشــاورزی و اعضای صنف کشــاورزان 
این مطالب از نظر کارشناســی مورد بررسی قرار 
گیرد، من نیز پیگیری خواهم کرد.وی با اشــاره 
به نگرانی کشــاورزان برای تامین آب مورد نیاز 
کشــت بهاره، اظهار کرد: در نتیجه رایزنی هایی 
که با مسئوالن آب منطقه ای داشتم؛ به من اعالم 
شــد مجموع آبی که برای محیط زیســت پیش 
بینی شده و از ۲۶ اسفند تا ۱۵ فروردین رهاسازی 

می شود، حدود ۲۰ میلیون مترمکعب است.
تاالب بیــن المللــی گاوخونی باید 

همیشه هدفمان باشد
نماینــده مردم اصفهان در مجلس شــورای 
اســالمی افزود: تاالب بین المللی گاوخونی باید 
همیشــه هدفمان باشــد زیرا اگر به تاالب بین 
المللی گاوخونی توجه و ســهمیه آن داده شــود، 
تمام منابع زیرزمینی از آب تامین و خسارت های 
وارد شــده به آن جبران می شود. باید توجه کرد 
که حدود پنــج تا ۱۱ میلیارد مترمکعب منابع آب 
زیرزمینــی اســتان از بین رفته اســت، اگر قرار 
اســت ۲۰ میلیون مترمکعب به تاالب گاوخونی 
اختصاص یابد، برخی کشــاورزان نباید اعتراض 

کنند.  
عابدی با بیــان اینکه قرار نیســت به حقابه 
کشــاورزان لطمه زده شود، تصریح کرد: به گفته 
مســئوالن مربوطه از ۲۰ فروردین تا ۲۰ خرداد 
ســال ۱۳۹۸ حقابه کشاورزان تأمین می شود، بر 
اســاس برآوردها نیز با آب شــدن برف ها مقدار 
مورد نیازی که در شــورای عالی توزیع عادالنه 

آب مصوب شده، تأمین می شود.

برخی با جار و جنجــال نباید جلوی 
تصمیمات دولت را بگیرند 

نماینــده مردم اصفهان در مجلس شــورای 
اسالمی با بیان اینکه نمایندگان اصفهان همواره 
به کســانی که به قانون توجــه ندارند، معترض 
هستند، خاطرنشان کرد: اگر ما به قانون و به نظام 
جمهوری اسالمی احترام می گذاریم، باید بدانیم 
که بر اســاس اصل ۴۵ قانون اساســی آن دسته 
از رودخانــه های عمومی که حقابه کشــاورزان 
نیســت، برخی نباید در مقابــل انتقال آب به آن 

موضع گیری کنند.
وی با اشاره به اینکه انتقال آب برای مصارفی 
غیر از شــرب کارشناسی نیست، تصریح کرد: در 
تمام مجامع علمی انتقال آب برای شرب را مجاز 
می داننــد و رودخانه ای کــه در اختیار و از اموال 
دولت اســت، عده ای نباید با جاروجنجال جلوی 

تصمیمات دولت برای انتقال آب را بگیرند.
بدون حقابه کشاورزان "زاینده رود" 

مفهومی ندارد 
نماینــده مردم اصفهان در مجلس شــورای 
اســالمی با اشــاره به قانون توزیع عادالنه آب، 
خاطرنشــان کرد: این قانون حقابه کشاورزان را 
به رسمیت شناخته است که همه باید آن رعایت 
کنند زیرا اجازه دست اندازی به حقابه کشاورزان 
را  ندارنــد. زاینده رود؛ نمونــه یک رودخانه ای 
اســت که با حقابه کشاورزان حیات دارد و بدون 

آن مفهومی ندارد.  
وی با بیان اینکه از وزارت نیرو می خواهیم که 
به قانون توزیع عادالنه آب احترام بگذارد، گفت: 
نمایندگان اصفهــان هیچ گاه نظــر غیرعلمی 
مطرح نکردند، خواسته ما اجرای اصل ۴۵ قانون 
اساســی، قانون توزیع عادالنــه آب، مصوبات 
شــورای عالی آب و مصوبات سال ۱۳۹۷ است 

که برای باالدست باید اجرا شود.
این نماینده مجلس با اشــاره بــه فیلمی که 
چندی پیش در خصوص کشــت برنج اصفهان 
در مجلس به نمایش گذاشــته شــد، اعالم کرد: 
این فیلم سراســر دروغ، به استناد اینکه چند هزار 
هکتار زمین زیر کشــت برنج در استان اصفهان 
وجــود دارد؛ به تمــام مردم ایران مــی گوید: " 
اصفهانی ها دروغ مــی گویند که آب نداریم اما 

برنج می کارند."

یک رخداد خوب برای ذوب آهنبی نیازی کشور از واردات تسمه های بسته بندی و حمل محصول
با خرید ســهام یکی از شرکت های زغال سنگی در منطقه پروده طبس دسترسی 
این شرکت به مواد اولیه آسانتر و زنجیره ماده  اولیه تا تولید برای ذوب آهن تکمیل تر 
شدشرکت های فوالدی که منطبق با شیوه کوره بلند اقدام به تولید می کنند برای تولید 
خود نیاز به تامین زغال ســنگ دارند . همواره یکی از دغدغه های ذوب آهن اصفهان 
در ایران نیز تامین زغال ســنگ برای تولید است ، اما خبرها حکایت از اقدام راهبردی 
شــرکت سرمایه گذاری صدر تامین برای اصالح زنجیره تامین در ذوب آهن دارد چرا 
که ذوب آهن ســالیانه در حدود ۱ میلیون و ۶۵۰ هزار تن زغال سنگ مصرف می کند 
کــه به منظور اقدامات کیفی باید ۳۰ درصد از این میــزان را از محل واردات و مابقی 
که در حدود ۱ میلیون ۱۵۵ هزار تن است را از بازار داخل تامین کند از این میزان ۱۸۰ 
هزار تن توسط شرکت البرز شرقی از توابع ذوب آهن تامین شده و مابقی نیز از طریق 
پروده طبس تامین می شــود .احمد زمانی مدیر عامل این هلدینگ صنعتی و معدنی 
)صدرتامین( خبر از خرید ۲/۶۸ درصد از ســهام شــرکت فراوری زغال پروده طبس ) 
یکی از شــرکت های اصل ۴۴ که در اختیار صندوق کارکنان فوالد بوده اســت ( داد و 
گفت: در حال حاضر ۵/۵۶ درصد از سهام ذوب آهن اصفهان متعلق به تامین اجتماعی 

است که به صورت وکالتی توسط هلدینگ صدر تامین اداره می شود .
زنجیره تامین ذوب آهن با خرید یک واحد زغال تکمیل تر شد 

وی گفت: ذوب آهن اصفهان اولین تولید کننده فوالد کشــور و یکی از بزرگترین 
واحدهای تولید کشــور است که پس از خصوصی سازی بخش هایی از زنجیره تامین 
این مجموعه به صورت جداگانه واگذار و به نوعی خصوصی شد اما استراتژی ما برای 
این مجموعه تکمیل زنجیره تامین و تولید ذوب آهن اســت و در این راســتا اقدام به 
خرید ســهام یکی از بهترین و مدرن ترین کارخانه های زغال ســنگ کشور که هم 
ذخائر معدنی بسیار خوبی دارد و هم جزو شرکت های با پتانسیل باال است ، نمودیم و 
۲/۶۸ درصد از سهام این مجموعه را خریداری کردیم . این شرکت توان تولید سالیانه 

۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تن زغال خام و ۷۵۰ هزار تن زغال کک را داراست .
برنامــه تامین 6 میلیون تن ماده اولیه و زغال ســنگ در "ذوب" 

عملیاتی می شود
وی در ادامه افزود: در شــرایط حال حاضر خوشبختانه ذوب آهن اصفهان شرایط 
سخت را پشت سر گذاشته و از زیان خارج شده است و هدف گذاری این مجموعه تولید 
۴ میلیون تن چدن مذاب اســت . در حال حاضر صدر تامین به عنوان ســهام دار عمده 
اقدامات الزم در این زمینه تزریق نقدینگی، ایجاد زیرساخت ها و سرمایه گذاری های 
الزم به جهت تکمیل زنجیره های تامین را عملیاتی کرده است و انتظار داریم با وجود 
زیرســاخت های ایجاد شده در ذوب آهن هدف گذاری ۴ میلیون تن تولید را در آینده 
ای نزدیک محقق کند ، این میزان تولید نیاز به ۶ میلیون تن ماده اولیه ) سنگ آهن دانه 
بندی شده( و تامین زغال سنگ دارد که زیرساخت های آن یکی پس از دیگری در حال 
آماده شدن است . زغال سنگ پروده طبس هم در حدود نیمی از مصرف داخلی ذوب 
را تامیــن مــی کند و این تغییرات طبعا آثار مثبتی بر کاهش هزینه های این مجموعه 
خواهد داشــت . زمانی گفت: خوشبختانه عمده شرکت هایی که در اختیار صدر تامین 
است حاشیه سود قابل قبولی از ۲۰ تا ۳۰ درصد را دارند و در تالشیم تا سوددهی ذوب 
آهن را نیز افزایش دهیم که با توجه به ســودده شدن ذوب آهن و پوشش هزینه های 
ثابت و ایجاد زیر ساخت های الزم افزایش تولید می تواند آثار مثبتی در سوددهی این 

مجموعه داشته باشد .
صدر تامین با ارزش بازاری در حدود ۹ هزار میلیارد تومان به بورس 

می آید، البته فارغ از ذوب آهن
مدیر عامل صدر تامین درباره بورسی شدن شرکت متبوعش گفت: همه سازوکارها 
برای ورود ما به بورس آماده شده است و مدارک و مستندات الزم به بورس ارائه شده 
و انتظار داریم به زودی پذیرش و درج نماد صدر تامین نهایی شــود. وی گفت : ما به 
عنوان هلدینگ صنعتی و معدنی شستا هستیم و حداقل در شش سال گذشته همواره 
ســودده بوده ایم ، ۹۰ درصد دارایی های ما بورســی و شفاف است و پهنه های معدنی 
ارزشــمندی را در اختیار داریم و انتظار داریم صدر تامین با ارزش بازاری بالغ بر حدود 

۹۰۰۰ میلیارد تومان به زودی وارد بازار سرمایه شود.

نقش موثر ذوب آهن در پیشرفت اصفهان و لنجان

علی اصغر ذاکری هرندی مدیر کل دفتر امور شــهری و شــوراهای استانداری ، 
سعید نادی زاده رییس شورای اسالمی زرین شهر و میثم محمدی شهردار به همراه 
دیگر مسئولین این شهرداری ضمن حضور در ذوب آهن اصفهان ، با مهندس منصور 

یزدی زاده مدیرعامل این شرکت دیدار و گفتگو نمودند .
مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری در این دیدار با اشاره به سوابق کاری 
خود در منطقه لنجان و ذوب آهن گفت : این شرکت نقش تعیین کننده ای در پیشرفت 

استان اصفهان و شهرستان لنجان داشته است .
وی افزود : هر قدر تولید این شــرکت افزایش یابد ، منافع بیشتری برای جامعه به 
همراه خواهد داشت لذا موفقیت این شرکت موجب خیر و برکت برای استان است .

ذاکری ، با اشــاره به ضرورت حمایت ازصنایع گفت : یکی از اولویت های اصلی 
اســتاندار اصفهان ، حمایت از صنایع و کارآفرینان استان و برداشتن موانع رشد تولید 

است .
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان نیز در این دیدار ، اولویت های کنونی این شــرکت 
را برطرف نمودن تنگناهای تولید و همچنین افزایش تعامل و حل مشکالت منطقه 
ذکر نمود و افزود : تعامل بیشــتر بین مســئولین منطقه و ذوب آهن اصفهان موجب 

افزایش آرامش و فضایی به دور از تنش می گردد که اثرات سازنده ای در بر دارد .
شهردار و رئیس شورای شهر زرین شهر نیز در سخنان خود بر افزایش تعامل فی 
مابین تاکید نمودند و اظهار داشــتند که مدیریت عالی ذوب آهن اصفهان با اقدامات 

خود در جهت حل مشکالت منطقه گام های موثر و چشمگیری برداشته است .
شــایان ذکر اســت در این جلسه ، مســائل فی مابین ذوب آهن و منطقه مطرح و 

تصمیماتی در جهت حل این مشکالت گرفته شد . 

آگهی استخدام 
به تعدادی نیروی با سابقه خانم و آقا جوان جهت 

پذیرایی در تاالر ارگ جاده نجف آباد نیازمندیم 
0۹13۸737433

مدیرعامل ســازمان فناوری اطالعات 
و ارتباطات شــهرداری اصفهان با اشــاره 
بــه رونمایــی از  دو ســامانه الکترونیکی 
شــهرداری اصفهان در هفته گذشته گفت: 
اگرچــه در این دو ســامانه متــداول ترین 
نوع خدمات الکترونیکی ارائه شــده است، 
امــا می تواند چراغ راهی بــرای اثرگذاری 
بهتر و ارائه خدمات بیشــتر در آینده باشــد.

وی در خصوص ســامانه رزرواسیون منازل 
 Ereserving.com اســتیجاری یا
توضیح داد: یکی از برنامه های شــهرداری 
و این ســازمان توجه به مبحث گردشگری 
است که باید تا افق سال ۲۰۲۰ محقق شود 
و در این زمینه  این ســازمان در راســتای 
شــعار » به اصفهان رو« سعی کرده دغدغه 
اســکان و اقامت را به عنــوان یکی از نیاز 
های زیرساختی گردشــگران تا حد زیادی 
کاهش دهد.سیدحمیدرضا ابطحی با اشاره 
به مزایای این ســامانه بیان کرد: ایجاد یک 

سامانه متمرکز و امن  به گردشگران کمک 
می کند تا با کمترین هزینه، محلی مناســب  
و مطمئــن را برای اقامت در اختیار داشــته 
باشــند و باعث خواهد شد که مالکین نیز با 
خاطری آســوده تر منازل خــود را در اختیار 
گردشــگران قرارداده و در توســعه صنعت 
گردشــگری ســهیم باشــند.وی با اشاره 
به  امکان ســاماندهی بیشــتر حمل ونقل، 
ایمنی و خدمات شــهری گردشگران، ادامه 
داد: استفاده از این سامانه  همچنین موجب 
می شود  وضعیت اســکان گردشگران چه 
در ایام پیک ســفر  و چه در ســایر روزهای 
ســال تا حد زیادی ســازماندهی شده و هر 
یک از مراجع ذیربط اعم از ســازمان میراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی، 
نیروی انتظامی، اداره اماکن و دستگاه قضا 
-در جهت خدمات رسانی بهتر-  بر وضعیت 
اسکان گردشگران نظارت موثرتری داشته 

باشند.

ابطحی در خصوص ســامانه میز خدمت 
کارکنان نیز  بیان کرد: این سامانه به عنوان 
درگاه الکترونیکــی همکاران شــهرداری 
اصفهان امکان یکپارچه ســازی فرایندها 
و ارائــه خدمات الکترونیکی بــه کارکنان 
را فراهم، از دوگانگی یــا فقدان اطالعات 
جلوگیری  و مســیر برنامه ریزی و مدیریت 
سرمایه انسانی در شهرداری را هموارتر می 

کند.
وی ادامــه داد: میز خدمت الکترونیکی، 
فضایی مجازی اســت که بــه منظور ارایه  
متمرکز انواع ســامانه هــای الکترونیکی، 
خدمــات الکترونیکــی رفاهــی و اداری، 
اطالعیه ها و مســتندات  مهم و... طراحی 
شده تا همکاران شهرداری فارغ از  مدیریت 
یا ســازمان محل خدمت، بــدون مراجعه 
حضوری بــه بخش هــای مختلف اداری 
شــهرداری از امکانات رفاهی، آموزشی و... 

بهره مند گردد.  
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صاحب امتیاز :           
 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی 

ایران                                                 

سرپرست استان اصفهان: هاجر مقضی              

تحریریه شهرستانها:            021-44233511
 

دفتر سرپرستی استان اصفهان:
031 -36637500 

نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد 
عالم پیر دگرباره جوان خواهد شد 

ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد 
چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد 

w w w . j a m e j a m o n l i n e . i r w w w . d a n e s h p a y a m . i rضمیمه رایگان روزنامه در استان اصفهان 
حافظ


