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شهردار اصفهان با اشاره به حادثه متروپل آبادان عنوان کرد:

جلوگیری از حوادث و ایمن سازی بازار با مشارکت بازاریان
در ذوب آهن اصفهان محقق شد؛

سیاستگذاری تغییر رفتار ،
با محوریت جوانی
جمعیت ،با نهایت دقت
صورت پذیرد

ثبترکوردماهانهتولید
و جذب چدن مذاب
4

4

پویایی بانکها و موسسات
مالی و اعتباری با طرح مردمی
سازی و توزیع عادالنه یارانهها

فوالدمبارکه؛ پرچمدار
تحقق اقتصاد غیرنفتی در
کشور

جر یان زاینده رود را از بیگلربیگی
پل خواجو تماشا کنید
2

3

3

3
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پروژههای زیست محیطی پاالیشگاه اصفهان
و تبدیل شدن آن به صنعت سبز
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان گفت :این
شرکت در سالهای گذشته بیش از ۴/۱میلیارد دالر
بــرای پــروژ ههــای بهینه ســازی که همگی در جهت
حفظ محیط زیست اســت ،هزینه ک ــرده .در سال
جاری نیز با برنامه ریزیهای صورت گرفته با رویکرد
 5سال و  20سال آینده در حال حرکت در زنجیره
ارزش افزوده هستیم.
به گزارش جامجم ،محسن قدیری افزود :با توسعه
کسب و کــار صنعت پـتــروپــاالیــش و دستیابی به
استانداردهای زیست محیطی ،تولید محصوالت
دوسـتــدار محیط زیست و مطابق استانداردهای
یورو  4و  ،5در جهت اقتصاد پایدار و اعتالی ایران
اسالمی گامهای بلندی برخواهیم داشت.
وی به موضوع مصرف آب به عنوان تهدید جدی
صنایع از جمله شرکت پاالیش نفت اصفهان اشاره
کرد و اظهار داشــت :در این زمینه با هدف تبدیل
تهدید به نقطه قوت و حتی صادرات آب ،پروژههای
مختلفی انجام شده و یا در حال انجام است .برای
نخستین بار در ایــران ،پــروژه ملی زیست محیطی
تصفیه و استفاده صنعتی از فاضالب شهری در

شرکت پــاالیــش نفت اصفهان بــا رویــکــرد کاهش
مصرف منابع (آب شرب) با ظرفیت  750متر مکعب
درساعت راه اندازی شد .این پروژه ظرف مدت 24
ماه و صرف هزینه ای بالغ بــر 100میلیارد تومان در
محل شرکت پــاالیــش نفت اصفهان انــجــام شده
است.
قــدیــری در ادامـ ــه بــه فـعــالــیـتهــای دیــگــر زیست

محیطی ایــن شرکت اش ــاره کــرد :پیگیری احــداث
واحــد پیش تصفیه فاضالب شاهین شهر ،انجام
مطالعات اولــیــه امــکــان سنجی ســاخــت کولینگ
هیبریدی که محاسبه میزان صرفه جوئی آب در
کولینگ هیبریدی در حدود  55درصد ( به میزان
1714میلیون متر مکعب در ســال) و مــدت زمان
بازگشت سرمایه آن به میزان 10.5سال خواهد بود.
احداث واحد  ZLDدر جهت بازیابی و استفاده کامل
از پساب تولیدی واحد  ROبراساس مطالعات انجام
شده ،پروژه احداث واحد  HEROبه منظور افزایش
بازدهی و راندمان واحد بازیافت (بر اساس خروجی
مطالعات بازیابی آبهای شور ) .اجرای این پروژهها
منتج به کاهش بیش از نیمه مصرف کنونی آب،
قطع نیاز به آب رسانی درچــه ،تأمین آب مــورد نیاز
مجموعه شهرک انــرژی و در نهایت ایجاد فرصت
صادرات آب میگردد.
در کنار پــروژههــای ذکر شده و همچنین با حذف
مشعل و خشک شدن تمام پوندهای شرکت ،این
پاالیشگاه تا دو ســال آیــنــده به یک صنعت سبز
تبدیل خواهد شد.

میزبانی اصفهان از هشتمین نمایشگاه تخصصی ورزش و تجهیزات ورزشی
نــمــایــشــگــاه بــیـنالــمــلــلــی اصــفــهــان
طی روزه ــای نهم تا دوازده ــم خــرداد
م ــی ــزب ــان هــشــتــمــیــن نــمــایــشــگــاه
تخصصی ورزش و تجهیزات ورزشی
خواهد بود.
ب ــه گ ـ ــزارش رواب ـ ــط عــمــومــی شــرکــت
نمایشگا ههای بینالمللی استان
اصفهان ،این نمایشگاه که با رویکرد
«تغذیه ،سالمت و خدمات وابسته»
برپا میشود تالش میکند خدمات،
محصوالت و کــاالهــای فعاالن حوزه
ورزش و تندرستی از جمله پوشاک
ورزشــــــــی ،کــلــیــنــی ـکهــای تــغــذیــه،
تــجــهــیــزات ورزشـ ـ ــی ،کــلــیــنــیـکهــای
زیبایی ،محصوالت ارگانیک و سالم،
ب ــاش ــگ ــاهه ــای ورزشــــــی ،تــجــهــیــزات
پــزشــکــی ورزش ـ ــی و مــجــمــوعـههــای

دانشبنیان را به نمایش بگذارد.
در ایـ ــن نــمــایــشــگــاه ک ــه پــنــج ه ــزار
مترمربع فضای مفید نمایشگاهی
را بــه خ ــود اخــتــصــاص داده اســت،
 45ش ــرک ــت و مــو ســســه ف ــع ــال در
ح ــوزهه ــای مختلف حــضــور دارنـ ــد.

بــر اســاس آمــار مــوجــود 40 ،درصــد از
شرکتهای حاضر در نمایشگاه در
حوزه تولید فعال هستند و  60درصد
مشارکتکنندگان را نیز شرکتها
و مــوســســات تــوزیــعــی و خــدمــاتــی
تشکیل میدهند.

ن ــک ــت ــه قـ ــابـ ــل تـ ــوجـ ــه در ب ــرپ ــای ــی
هــشــتــمــیــن نــمــا یــشــگــاه تخصصی
ورزش و تجهیزات ورزشــی اصفهان
ایــن اســت کــه نمایشگاه ایــن دوره
نــســبــت ب ــه ادوار گــذشــتــه بــســیــار
تخصصیتر بــرگــزار شــده و برندهای
مطرحی همچون پورمقدس ،دنیای
دون ـ ــدهه ـ ــا  ،ه ــایف ــی ــت ،کــلــیــنــیــک
ای ــران ــی ــان ،آرنـ ــا و آرن در آن حــضــور
دارند.
عالقمندان بــه بــازدیــد از هشتمین
ن ــم ــا ی ــش ــگ ــاه تــخــصــصــی ورزش و
تجهیزات ورزشی میتوانند از ساعت
 10ت ــا  18روزه ـ ــای  9ت ــا  12خ ـ ــرداد به
نمایشگاه بینالمللی اصفهان واقع
در کمربندی شــرق ،روب ــروی منطقه
روشندشت مراجعه کنند.
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سیر صعودی قیمت گوجه و سیب زمینی

اجتماعی

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان از
افزایش قیمت گوجه و سیب زمینی خبر داد.
به گزارش جامجم ،اصغر رستمی گفت :قیمت فروش در بازار میوه و تره بار
قیمتهایی ثابت بوده است .وی گفت :در این فصل سیب زمینی و گوجه
فرنگی استان هنوز به مرحله برداشت نرسیده است و انتقال محصول از سایر

اقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه در استان اصفهان

خبر

همزمان با  25ذی الحجه ،روز
خانواده و تکریم بازنشستگان
و عید غدیر خم

برای بیستمین سال متوالی ،بازنشستگان نمونه
تامین اجتماعی اصفهان شناسایی و تجلیل
خواهندشد
به گزارش جامجم ،سازمان تأمین اجتماعی به
مناسبت  25ذی الحجه "روز خانواده و تکریم
بازنشستگان"بهمنظور ترویجفرهنگتکریموارج
نهادن به مقام ارزشمند بازنشستگان ،همسران
بازمانده و از کارافتادگان کلی نمونه ،به عنوان
اسوههای صبر و استقامت و خردورزی در جمع
خانواده و جامعه ،نسبت به انتخاب و تجلیل از
این عزیزان اقدام مینماید ،لذا برای بیستمین
سال متوالی بازنشسته نمونه ،ازکارافتاده کلی
نمونه ،همسر بازمانده نمونه تامین اجتماعی
اصفهان شناسایی و از برگزیدگان همزمان
با روز خانواده و تکریم بازنشستگان تجلیل
خواهد شد  .از این رو تمامی بازنشستگان و
مستمری بگیران تأمین اجتماعی در این سه گروه
میتوانند برای کسب اطالعات بیشتر از طریق
سایت رسمی سازمان تأمین اجتماعی به آدرس:
 www.tamin.irو یا تماس تلفنی با شعب
سازمان و دفاتر کانونهای بازنشستگی در سراسر
کشور اقدام و چنانچه عالقه ند به حضور در این
فراخوان هستند به شعب تامین اجتماعی یا
کانونهایبازنشستگیمراجعهو فرمهایمربوطه
را تکمیل و به همراه مستندات الزم به مراکز
مذکور تحویل نمایند  .کارآفرینی ،ایجاد اشتغال در
دوران بازنشستگی ،کسب موفقیتهای علمی،
فرهنگی ،ورزشی و هنری ،ایثارگری ،تدریس در
مراکز دانشگاهی و علمی با ارائه گواهینامه معتبر،
پیشرفتهای تحصیلی ،تربیت فرزندان شایسته
حائز موفقیتهای علمی فرهنگی و ...و مشارکت
در امور عام المنفعه و خیریه از ویژگیهای بارز
چهرههاینمونهمستمریبگیرانتامیناجتماعی
است.شایان ذکر است امسال سازمان تامین
اجتماعی از دویست مستمری بگیران نمونه خود
تجلیل خواهد نمود که سهم استان اصفهان 10
نفر است.

استانها مثل استان گلستان و دیگر استانها صورت میگیرد که هزینههای
جانبی را دوچندان میکند .رستمی میگوید :این محصوالت تا آخر خرداد که
برداشت خواهند شد قیمت باالتری نسبت به بقیه محصوالت خواهند
داشت .معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
معتقد است :علت چند نرخی بودن این محصوالت ،درجه بندی محصوالت

است به طور مثال گوجه درجه یک یا گوجه نو حدود  ۴هزار تومان تفاوت
قیمت دارد .به گفته وی فروشندگان میتوانند تا  ۳۰درصد قیمت را افزایش
دهند البته بعضی از فروشندگان به سود کمتر خود راضی هستند که جای
تقدیر و تشکر دارند و در مقابل بعضی از فروشندگان بیش از  ۳۰درصد روی
قیمت خرید خود میگذارند که توسط بازرسان با آنها مقابله خواهد شد.

مدیر سدو نیروگاه زایندهرود:

ذخیره  ۳۷۳میلیون مترمکعبی سد زایندهرود
اصفهان مدیر سدزایندهرود با اشاره به ذخیره  ۳۷۳میلیون مترمکعبی سد زایندهرود،
گفت :متأسفانه طی دو ماه اخیر آورد سد زایندهرود براساس انتظارات و پیشبینیها
نبوده و بارندگی مناسبی در حوضه زایندهرود نداشتیم و اگر مصارف حوضه به همین
شرایط باشد ،تا پایان سال آبی جاری به حجم موردنظر نخواهیم رسید.
سیدمجتبی موسوی نائینی با ارزیابی شرایط سد زایندهرود ،اظهار کرد :هفتم خرداد
ورودی سد زایندهرود  ۵۱مترمکعب بر ثانیه و خروجی سد  ۸۰مترمکعب بر ثانیه بود.
وی با ارزیابی ورودی سد زایندهرود با توجه به گرم شدن هوا ،گفت :اگرچه ورودی سد
ً
زایندهرود افزایش یافت ،اما مجددا ورودی سد کاهشی شده و برآورد ما این است که
ورودی سد از این عدد باالتر نخواهد رفت .مدیر سد و نیروگاه زایندهرود همچنین
افزود :درحال حاضر ذخیره حجم سد زایندهرود  ۳۷۳میلیون مترمکعب است .وی
درباره تحویل حقابههای کشاورزان غرب اصفهان نیز گفت :کشاورزان شرق و غرب
اصفهان مطابق برنامه ابالغی منابع مصارف آب سد زایندهرود در سال آبی ،حقابه
خود را دریافت میکنند .وی همچنین ،احتمال بازنگری برنامه منابع و مصارف سد
زایندهرود در سال آبی  ۱۴۰۰-۱۴۰۱را با توجه به شرایط سد زایندهرود و عدم تحقق
ورودیهای پیشبینیشده ،منتفی ندانست.

موسوی با تأکید بر اینکه در ادامه سال آبی ذخیره سد زایندهرود ابتدا تثبیت و سپس
کاهشی خواهد بود ،تصریح کرد :اگرچه در این شرایط به لحاظ حجم ذخیره سد برای

سیاستگذاری تغییر رفتار  ،با محوریت جوانی
جمعیت ،با نهایت دقت صورت پذیرد
مدیر کل دفتر امــور اجتماعی
و فرهنگی استانداری اصفهان
در دومــیــن نشست نخبگانی
از ســل ــس ــل ــه نــش ــســته ــای
تفکر پیشگیرانه بــا مــوضــوع
جـ ــوانـ ــی جــمــعــیــت و تــعــالــی
خ ـ ــان ـ ــواده ،ت ــص ــری ــح کـ ـ ــرد :در
حــوزه سیاستگذاری اجتماعی
و جــمــعــیــت اول ــی ــن ســنــد در
س ـ ــال  ۱۳۹۳از س ـ ــوی مــقــام
معظم رهبری (مدظله العالی)
ابـ ــاغ گ ــردی ــد و در ایـ ــن سند
مــوضــوعــاتــی از جــمــلــه ارتــقــای
پ ــوی ــای ــی و ب ـ ـ ــاروری جمعیت

ب ــه ب ـیــش از نـ ــرخ جــایــگــزیــنــی
جمعیت و افــزایــش نــرخ رشد
جمعیت مورد توجه قرار گرفته
است.
به گــزارش جــامجــم ،مهدویان
فر ،ضمن تاکید بر لــزوم توجه
بـ ــه چ ــرخ ــه ح ــی ــات خـ ــانـ ــواده،
خــاطــر نــشــان ک ــرد :نمیتوانیم
بــه مــوضــوع افــزایــش جمعیت
بــپــردازیــم ول ــی بــه موضوعاتی
از قــبــیــل ازدواج و تشکیل
خ ـ ـ ــان ـ ـ ــواده ،ت ــرب ــی ــت فـ ــرزنـ ــد،
سالمندی موفق و  ...بیتوجه
باشیم.

دولتها با اتخاذ سیاستهای
تشویقی میتوانند سبک زندگی
و گــرایــش مــردم را دستخوش
ت ـ ــغ ـ ــی ـ ــی ـ ــرات م ــس ــتـ ـح ــس ــن
نمایند.
یکی از مواردی که هرچه چابک
ت ــر م ـیبــایــســت در خــصــوص
آن بــرنــامــه ریـ ــزی راه ــب ــردی و
تــمــهــیــدات وی ــژه اتــخــاذ شــود،
مــــوضــــوع جــــوانــــی جــمــعــیــت
است.
مدیر کل دفتر امور اجتماعی
و فـ ــرهـ ــنـ ــگـ ــی اس ـ ــت ـ ــان ـ ــداری
اصــفــهــان ،در ادام ــه افـ ــزود :در

سیاستگذاری تغییر رفتار ،باید
به سمت اقناع افکار عمومی
بــرای توجه گروههای هدف به
سمت اهمیت و ضرورتهای
جـ ـ ــاری در خ ــص ــوص ج ــوان ــی
جمعیت حرکت کنیم.
وی ،بــا اشـ ــاره بــه تــاکــیــد مقام
معظم رهبری (مدظله العالی)
در خصوص بــازکــردن گرههای
ذهــنــی م ــردم تــوســط نخبگان،
متذکر شــد :ح ــدود  20دوگــانــه
ذهنی در ارتــبــاط با جمعیت از
قبیل دوگانه فرزند کمی فرزند
کــیــفــی ،تــمــایــز و ت ــف ــاوت بین

فرزندآوری ،سطح اقتصادی و ...
وجود دارد که میباید با اهتمام
و همفکری نخبگان در راستای
سامان دهــی به آن پاسخ الزم
داده شود.
م ــه ــدوی ــان فـ ــر ،مــتــذکــر شــد:
استفاده از ظرفیت رسانههای
عمومی و فضاهای مــجــازی را
در رابــطــه بــا تــرویــج فــرزنــدآوری
موضوعی درخ ــور تــوجــه است
ک ــه بــایــد در هــم افــزایــی سایر
دستگاههای ذی ربط برنامهها
به صــورت سلبی و هم ایجابی
در دستور کار قرار گیرد.

تأمین شرب مشکلی خاصی نخواهیم داشت ،اما اگر این میزان ذخیره سد زایندهرود
مدیریت نشود ،در پایان شهریورماه به حجم مورد انتظار نخواهیم رسید .وی تأکید
کرد :با توجه به برنامهریزی اولیه تا پایان سال آبی جاری (پایان شهریور ) ذخیره سد
زایندهرود باید بین  ۳۵۰تا  ۴۰۰میلیون مترمکعب باشد.
مدیر سد و نیروگاه زایندهرود در پاسخ به این سوال که ذخیره سد زایندهرود به این
عدد خواهد رسید یا خیر؟ گفت :این ذخیره بستگی به آورد سد زایندهرود و میزان
برداشت آب در فصل گرم پیش رو دارد.وی یادآور شد :متأسفانه طی دو ماه اخیر آورد
سد زایندهرود براساس انتظارات و پیشبینیها نبود و از عید به بعد ،بارندگی مناسبی
در حوضه زایندهرود نداشتیم و اگر مصارف حوضه به همین شرایط باشد ،تا پایان سال
آبی جاری به حجم موردنظر نخواهیم رسید ،در این حالت برنامه توزیع آب بازنگری
خواهد شد .موسوی تصریح کرد :با توجه به اینکه ورودی وآورد سد زایندهرود محقق
نشده و تابستان گرمی نیز پیشرو داریم ،باید از اکنون بهصورت محتاطانه در مصرف
آب پیش رویم و این موضوع عزم همگانی در تمام مصارف را نیاز دارد.
وی درباره وضعیت نیروگاه سد زایندهرود ،گفت :نیروگاه سد زایندهرود همچنان در
مدار است و احتمال نمیرود تا پایان شهریور نیز از مدار تولید برق خارج شود.
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فاز سوم طرح  ۳۱۳در استان اصفهان اجرا میشود
فاز سومطرح ۳۱۳برایتقویتاعتقاداتمذهبیجوانانونوجوانانباهدفپشتیبانی
معنوی خانوادههای تحت حمایت کمیته امداد استان اصفهان برگزار میشود.
به گزارش جامجم ،آرش محمدحسینیان معاون امور فرهنگی کمیته امداد امام
خمینی(ره) استان اصفهان ،با اشاره به اجرای فاز سوم طرح  ،۳۱۳بیان داشت :در
نیمه دوم خرداد امسال با حضور  ۱۰روحانی در  ۸شهرستان ،دوره جدید این طرح برای

ارائه خدمات فرهنگی و ارتقای باورهای دینی و کنترل آسیبهای اجتماعی اجرا خواهد
شد .وی با تاکید به اینکه حل مشکالت اقتصادی باید در کنار رفع نیازهای فرهنگی
مددجویان در اولویت باشد ،افزود :اهدا کاالهای اساسی ،شناسایی افراد نخبه و
مستعد از میان خانوادههای تحت حمایت ،بسترسازی برای بازگشت به تحصیل،
ایجاد زمینه بازگشت به زندگی ،تامین هزینههای درمان ،تعمیر و تامین مسکن

برای نیازمندان و کمک جهیزیه برای نوعروسان از جمله خدمات انجام شده در ۲
مرحله اول این طرح در استان بوده است.وی گفت :در مدت اجرای این طرح ،تعداد
 ۷۰خانوار تحت حمایت برای دریافت خدمات در  ۶شهرستان شناسایی و جلسات
آموزشی به صورت چهره به چهره و گروهی همچنین مشاورههای دینی و مذهبی برای
آنان برگزار شد.

اجتماعی
اقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه در استان اصفهان

خبر

شهردار اصفهان با اشاره به حادثه متروپل آبادان عنوان کرد:

مهرویپور:

جلوگیری از حوادث و ایمن سازی بازار با مشارکت بازاریان

ش ـهــردار اص ـف ـهــان گ ـفــت :بـ ــازار اصفهان
ایـمـنــی و اس ـتــانــداردهــای الزم را نـ ــدارد و
هرچند ش ـهــرداری و ســایــر دستگاههای

ذیربــط بــرای ایمن ســازی ایــن بــازار اعالم
آمادگی کرده اند ،اما انتظار میرود بازاریان
نـیــز پـیـشـگــام شــونــد و ب ــرای ایـمـنــی ب ــازار

مطالبهگر باشند.
ب ــه گـ ـ ــزارش اداره ارتـ ـب ــاط ــات رس ــانـ ـهای
شهرداری اصفهان ،علی قاسمزاده هفتم
خرداد در برنامه رادیویی «سالم اصفهان»
ض ـمــن تـسـلـیــت ب ــه مـ ــردم ش ـهــر آبـ ــادان
جهت حادثه ریــزش ساختمان متروپل،
اظهار کــرد :در راستای همدلی و همیاری
یه ــا و م ــردم
ک ــه همیشه ب ـیــن شــه ــردار 
وجــود داشته اســت ،گــروه امــداد و نجات
از اصفهان به کمک مــردم شریف آبــادان
شتافته و ام ـیــدواریــم هــر چــه زودت ــر این
نگرانی از خانواده افراد زیر آوار مانده رفع
شود.
وی ای ــن حــادثــه را هــش ــداری ب ــرای سایر
شهرها دانست و تاکید کرد :همانطور که
مـقــام معظم رهـبــری و رئـیــس جمهور در

پیامهای خود اشاره کردند ،سایر شهرها
نیز باید مراقبتهای الزم را انجام دهند.
قاسم زاده افــزود :ایــن اتفاقات باید ما و
مسئوالن دستگاههای ناظر را متوجه کند
که در ساختوسازهای جدید و رسیدگی
به ساختمانهایی که در گذشته ساخته
شده است ،دقت بیشتری داشته باشیم.
 12ه ــزار شغل و مـغــازه در ب ــازار اصفهان
ایمنی الزم را ندارد
شهردار اصفهان با اشــاره به حادثه آتش
س ــوزی بـ ــازار اصـفـهــان طــی روزهـ ــای اخیر
گـفــت :در ب ــازار اصفهان بــه طــول هشت
کیلومتر ۱۲ ،ه ــزار شـغــل و م ـغــازه وجــود
دارد که اکثر آنها ایمنی و استانداردهای
الزم را ن ــدارن ــد ،الـبــتــه ش ــه ــرداری و سایر
دسـتـگــا ههــای ذیرب ــط ب ــرای ایـمــن ســازی

 ۵۰۰نــقــطــه نــاایــمــن در شهر
اصفهان وجود دارد
دغدغههای تأمین ایمنی برای شهر کاسته
و به احساس امنیت بهتر و بیشتری در
بازار اصفهان دست پیدا کنیم.
او ادامـ ـ ــه داد :ب ـ ــازاری ـ ــان ب ــای ــد بــدان ـنــد
دستگاههای ذیربــط بــرای تأمین امنیت
شغلی آنها در بازار تالش میکنند اما باید
پیشگیری و اقــدامــات الزم را نیز انجام
دهیم.
وی بــا اش ــاره بــه بــرگــزاری سیوهشتمین
نشست معاونان محیط زیست و خدمات
ش ـهــری کــانـشـهــرهــای ایـ ــران بــه میزبانی
شــهــرداری اصفهان ،تصریح کــرد :در این
نشست کــه هفته گــذشــتــه ب ــرگ ــزار شــد،
شاهد اشتراک تجربیات بین کالنشهرها
بودیم که امیدواریم انعکاس آن بتواند در
اداره هر چه بهتر شهر به ما کمک کند.

این بازار اعالم آمادگی کرده اند ،اما انتظار
میرود بازاریان نیز برای ایمن سازی بازار در
بخشهای مختلف از جمله وضعیت برق،
سد معبر و احداث ایستگاه آتشنشانی،
مطالبهگر باشند.
او با بیان اینکه بهنظر میرسد بــازاریــان
هنوز عمق تهدید ناایمن بودن بازار را درک
نکردهاند ،تاکید کــرد :اگــر اتفاق غیرقابل
کنترلی رخ دهد ،فاجعه زیان باری را شاهد
خواهیم بود.
قاسم زاده از برگزاری جلسهای با نماینده
اصناف و دستگاههای ذیرب ــط در هفته
جاری خبر داد و افزود :امیدوارم نمایندگان
اصـنــافــی کــه ب ــرای شــرکــت در ایــن جلسه
دع ــوت م ـیشــونــد ،حــضــور ف ـعــال داشـتــه
بــاش ـنــد ت ــا ب ــا ه ـم ـف ـکــری ه ــم بــتــوان ـیــم از

جریان زاینده رود را از بیگلربیگی پل خواجو تماشا کنید
رئیس اداره گردشگری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی
شهرداری اصفهان گفت :در ادامه بازگشایی آثار تاریخی کمتر
دیده شده شهر اصفهان ،درهای بیگلربیگی پل خواجو به روی
شهروندان باز میشود.
به گزارش جامجم ،علیرضا مساح در تشریح رویداد "نیمرخ"با
محوریت بازدید از گنجینههای کمتر دیده شده اصفهان ،اظهار
داشت :هدف از این رویداد ،باز کردن در بناهایی است که
تاکنون بسته بوده و مردم امکان بازدید از آن را نداشتهاند.
وی افزود :در نوروز  ،۱۴۰۱درهای سه بنای زیبا شامل مقبره
باباقاسم ،مقبره خواجه نظامالملک و حمام شاهزادهها برای
نخستین بار به روی گردشگران و شهروندان اصفهانی باز شد و
استقبال فوقالعاده خوبی نیز از این رویداد به عمل آمد.
رئیس اداره گردشگری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی
شهرداری اصفهان ادامه داد :بازخوردهای مثبت این رویداد
سبب شد که برای ادامه اجرای آن در اماکن و بناهای تاریخی
دیگر برنامه ریزی و اقدام کنیم.
مساح گفت :معاونت فرهنگی شهرداری اصفهان در همین راستا
با همکاری اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
استان اصفهان" ،کریاس ،بیگلربیگی یا شاهنشین پل خواجو" به
روی مردم و گردشگران باز میشود تا برای نخستین بار از زاویهای

متفاوت زیبایی زایندهرود و پل خواجو را تماشا کنند.
وی با اشاره به هدف این طرح مبنی بر آشنا کردن مردم با آثار
تاریخی و ارزشمند اصفهان گفت :دو اتاق بیگلربیگی پل خواجو
برای بازدید در نظر گرفته شده است که بازدیدکنندگان از سمت

پویایی بانکها و موسسات مالی و اعتباری با
طر ح مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانهها
نشست شورای عالی هماهنگی بانکهای
استان به ریاست دکتر مرتضوی ،استاندار
اص ــف ــه ــان و ب ــا ح ــض ــور ن ـقــش  -مــعــاون
هــمــاهــنــگــی امـ ــور اقــتــصــادی اســتــانــداری
اصفهان  -اعضا و مدعوین در استانداری
اصفهان برگزار شد.
ب ــه گ ـ ــزارش ج ــامج ــم ،مــرتــضــوی ،در ایــن
نشست بــا تبیین آم ــاره ــای احــصــا شــده
در خ ــص ــوص جـ ــذب مــنــابــع و تخصیص
تــســهــیــات بــه امـ ــور جـ ــاری و زیــرســاخــتــی،
تاکید نمود :رشــد استان در جــذب منابع
و مصارف با توجه به فرصتها ،قوتها و
ظرفیتهای بالفعل و بالقوه استان ،مبین
این مقوله اساسی است که در استان جای
کــار زی ــادی وج ــود دارد کــه هــنــوز بصورت
کامل محقق نشده است.
وی ،بـ ــار دی ــگ ــر ب ــر اهــمــیــت
و ض ـ ـ ـ ـ ــرورت ب ـ ــانـ ـ ـکه ـ ــا و
موسسات مالی در خصوص
بــهــره مــنــدی کــارآفــریــنــان از
ت ــس ــه ــی ــات ت ــش ــوی ــق ــی در
راستای ایجاد اشتغال پایا
و پــویــا در اســتــان تاکید
ک ـ ــرد و مــتــذکــر

شد :به یاری خداوند ،هم افزایی ،همگرایی
و همراهی مسئوالن ذی ربط در چند ماه
اخیر افزون بر صد و  72واحد راکد یا نیمه
راکد به چرخه تولید و سودآوری بازگشته که
جای تقدیر دارد.
نماینده عالی دولــت در استان ،با تبیین
شــرایــط ویـ ــژه اســتــان و ضـ ــرورت اهــتــمــام
بــانـکهــا و مــوســســات مــالــی در خصوص
پشتیبانی مجدانه از طر حهای توسعه ای
استان باالخص در طــر حهــای زیرساختی،
راهــبــردی و آیــنــده نگرایانه تاکید نــمــود و
اعــام کــرد :از جمله اولویتهای راهبردی
استان مهیا ساختن حضور سرمایهگذاری
آتیهدار در صنایع کم آب بر ،صنایعهایتک
و توسعه گردشگری پــایــدار اســت که
در ای ــن راســتــا نـقــش ســازنــده
ح ــاض ــران در جـلــســه بسیار
کارامد و موثر است.
وی ،در پــایــان خاطرنشان
کرد :مدیریت کالن استان
بــجــد ،بــه دنــبــال افــزایــش
میزان اختیارات بانکهای
عــامــل اس ــت ــان در ســطــوح
مــلــی اس ــت ک ــه ان ــش ــااهلل با
اهــتــمــام هــمــه اعــضــا ایــن
مــوضــوع را بــه سرمنزل
م ــق ــص ــود ره ــن ــم ــون
میشویم.

شرق ،رودخانه خروشان و از سمت غرب ،رودخانه آرام را تماشا
میکنند که این موضوع از شاهکارهای ساخت پل خواجو به
شمار میرود.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود از حضور راهنمایان

فرمانده انتظامی شهرستان:

کشف  2تن عسل تقلبی در «فریدن»

فرمانده انتظامی شهرستان «فریدن» از کشف  2تن و یکصد و  50کیلوگرم
عسل تقلبی غیر بهداشتی در عملیات ماموران یگان امداد این فرماندهی
خبر داد.
به گزارش جام جم ،سرهنگ «مختار بهارلو» بیان داشت :ماموران یگان
امداد فرماندهی انتظامی شهرستان «فریدن» در زمان کنترل خودروهای
عبوری در محور پلیس راه «دامنه» به یک وانت حامل کشک مشکوک و
آن را متوقف کردند.
وی افزود :ماموران پس از هماهنگی با مقام قضایی ،کارشناسان شبکه
بهداشت و درمان را در جریان قرار داده که در نهایت در بازرسی به عمل
آمده  2تن و یکصد و  50کیلوگرم عسل تقلبی غیر بهداشتی از این خودرو
کشف شد.
فرمانده انتظامی شهرستان فریدن پیرامون دستگیری متهم این پرونده
تصریح کرد :پس از بازرسی به عمل آمده راننده خودرو دستگیر و پس از
تشکیل پرونده برای اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.
این مقام انتظامی در پایان خاطرنشان کرد :پلیس همواره در کنار اداره
بهداشت با افرادی که برای سوددهی بیشتر سالمت افراد جامعه را به خطر
میاندازند برخورد جدی خواهد داشت ،از مردم خواستاریم که در صورت
مشاهده موارد مشکوک مراتب را به مركز فوریت های پلیسی  110اعالم كنند.

گردشگری خبر داد و افزود :با توجه به محدودیت مکان و زمان
تالش ما این است که برنامههای جنبی را مدنظر قرار دهیم .یکی
از این برنامهها ،طراحی و تولید محتوایی است که مردم میتوانند
بدون اینترنت آن را در قالب عکس ،کلیپ ،پادکست و بروشور
در تلفن همراه خود دریافت کرده و اطالعات جامع و کاملی را
درباره این بنای تاریخی به دست آورند.
وی با بیان اینکه درهای بیگلربیگی پل خواجو از شنبه هفتم
خرداد باز شده ،اظهار داشت :شهروندان اصفهانی و گردشگران
میتوانند با تهیه الکترونیکی بلیت از این بنا بازدید کنند .درهای
این بنا تا  ۱۳خرداد از ساعت  ۶صبح تا  ۲۴به روی بازدیدکنندگان
باز است.
رئیس اداره گردشگری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی
شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد :با توجه به اینکه محدوده
بیگلربیگی پل خواجو کوچک است امکان ورود به تعداد نفرات
زیاد نیست ،بنابراین سایتی طراحی شده که امکان حضور
گروههای حداکثر  ۱۰نفره را فراهم میکند که بازدیدکنندگان
باید پیش از مراجعه به پل خواجو از سایت اینترنتی www.
 shahrvandticket.irبلیت تهیه کنند و به هیچوجه بدون بلیت
به محل بازدید مراجعه نکنند زیرا امکان بازدید از این بنا بدون
بلیت وجود ندارد.

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان گفت :بنابر
اعالم معاونت خدمات شهری شهرداری اصفهان،
 ۵۰۰نقطه خطر در این کالنشهر وجود دارد که باید
به مالکان آنها تذکر داده شود تا شاهد بروز
اتفاقات ناگوار همچون متروپل آبادان در شهر
نباشیم.
به گزارش جامجم ،حجتاالسالم منوچهر
مهرویپور هشتم خرداد در صحن علنی شورای
اسالمی شهر اصفهان با اشاره به حادثه دردناک
آبادان ،اظهار کرد :شاهد بودیم تمام امکانات و
تجهیزات الزم از روز نخست برای کمک به این
حادثه و حادثهدیدگان ارسال شد.وی با اشاره
به اعزام گروههای مختلف به محل حادثه ،افزود:
مجموعه سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
شهرداری اصفهان یکی از گروههایی است که از
نخستین روزهای حادثه در محل حاضر شد و
مأموران سازمان ایثارگرانه در این شرایط سخت
در حال امدادرسانی هستند.رئیس کمیسیون
فرهنگی اجتماعی ورزشی شورای اسالمی شهر
اصفهان خاطرنشان کرد :در حادثه متروپل آبادان
تعدادی از هموطنان جان خود را از دست دادند که
دلیل آن مشکالت زیربنایی هنگام ساختوساز
بوده است ،لذا همانگونه که رهبر معظم انقالب
نیز اشاره کردند باید با خاطیان برخورد شود .وی
ادامه داد :در شهر اصفهان به اذعان معاونت
خدمات شهری  ۵۰۰نقطه خطر داریم که باید
به مالکان آنها تذکر داده شود تا شاهد بروز
اتفاقاتی همچون متروپل آبادان در شهر نباشیم.
حجتاالسالم مهرویپور گفت :در حال حاضر
شاهد بروز پدیدههای طبیعی در اصفهان هستیم
که ممکن است در نتیجه آن ،بعدها شاهد
اتفاقات ناگوار باشیم که یکی از این عوامل طبیعی
فرونشست است ،لذا از رئیسجمهور درخواست
میکنیم در سفر خود به اصفهان به موضوع مهم
جاری بودن آب در زایندهرود که دغدغه همگان
است توجه داشته باشد ،زیرا خشکی زایندهرود از
مهمترین علل فرونشست زمین است.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان مطر ح کرد؛

خودروهای آ کواریومی عامل مرگ و میر در تصادفات اصفهان
رئیس پلیس راهور استان اصفهان گفت :خودروهای
تولید داخل با برخورد با هر وسیلهای مانند آکواریوم
متالشی شده و جان شهروندان را میگیرند.
به گزارش جام جم ،محمدرضا محمدی با بیان اینکه
ً
پلیس راهور اخیرا در زمینه رعایت ایمنی در خودروها
ورود جــدی داشته اســت ،اظهار داشــت :باید توجه
داش ــت کــه ایــن مــوضــوع در گذشته نیز در دستور
کار پلیس قرار داشته اما با توجه به تصادفات اخیر
و خسارتهای جانی و مالی ایجاد شده این موضوع
به صورت ویژه در دستور کار این پلیس قرار گرفته
است.
وی با بیان اینکه اداره استاندارد ایمنی خودروها را
تائید میکند و از این رو باید در صورت مشاهده هر
گونه نقص پس از تائید ایمنی پاسخگو باشد ،افزود:
ما دو نوع ایمنی داریم یکی قبل از تصادف و یکی بعد
از تصادف که هر دو باید مورد توجه دستگاههای
نظارتی باشند.
رئـیــس پلیس راه ــور اســتــان اصــفــهــان اف ــزود:
خـ ــودروسـ ــازان بـ ــرای ای ــن امــکــانــات از جمله
سیستم ای بــی اس از مـ ــردم پ ــول دریــافــت
میکنند و این در حالی است که ما در تصادفات
شــاهــد عــمــلــکــرد عـکــس ای ــن سیستم در
تــصــادفــات هستیم ،بــه گــون ـهای کــه در
چند مورد تصادف شاهد بودهایم که
با گرفتن ترمز خودرو از کنترل راننده
خارج شده و خودرو چرخیده است.
تــجــهــیــزات ج ــدی ــد نــصــب شــده
بــرای ایمنی خــودروهــای داخلی
تــشــدیــد کــنــنــده تــصــادفــات
هستند.
رئ ـ ـ ـیـ ـ ــس پـ ــل ـ ـیـ ــس راه ـ ـ ـ ــور
اس ــت ــان اص ــف ــه ــان تــصــریــح

کــرد :در واقــع باید توجه داشــت برخی از تجهیزات
ج ــدی ــد ن ــص ــب ش ـ ــده بـ ـ ــرای ای ــم ــن ــی خ ـ ــودروه ـ ــای
داخ ــل ــی تــســهــیــل گ ــر و تــشــدیــد کــنــنــده تــصــادفــات
هستند.
سرهنگ محمدی با بیان اینکه در زمینه کیسههای
ه ــوا نــیــز شــاهــد چنین اتــفــاقــاتــی هــســتــیــم ،افـــزود:
خ ــودروس ــازان بابت ایــن امــکــان نیز از شهروندان
پ ــول دری ــاف ــت مـیکــنــنــد ام ــا کمتر شــاهــد بــودهایــم
در تــصــادفــات کیسههای هــوا ب ــرای کــاهــش شدت
خسارات جانی فعال شده باشد.
رئیس پلیس راهــور استان اصفهان با بیان اینکه
تــوصــیــف م ــا از خـ ــودروهـ ــای داخ ــل ــی خـــودروهـــای
آکــواریــومــی اســت ،گفت :خــوردوهــای داخــلــی مانند
آکــواریــومهــایــی هستند کــه سرنشینان ماهیهای
درون آن هــســتــنــد و ب ــا بــرخــورد
بـ ــا هـ ــر وســـیـــلـــهای مــتــاشــی
ً
ش ــده و بــعــضــا سرنشینان
آنـ ـ ــهـ ـ ــا ب ـ ـ ــه نـ ــسـ ــبـ ــت ه ــر
تــــــعــــــداد کــــــه هــســتــنــد
ج ـ ــان خ ـ ــود را از دس ــت
میدهند.
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فوالدمبارکه؛ پرچمدار تحقق اقتصاد غیرنفتی در کشور
صنایع زیادی در کشور وجود دارند که میتوانند به تحقق اقتصاد غیرنفتی در
کشور کمک زیادی کنند ولی با توجه به منابع موجود ،صنعت فوالد کشور
که شرکت فوالد مبارکه پرچمدار آن است میتواند جایگزین خوبی برای
درامدهای نفتی باشد.
بر کسی پوشیده نیست که خاورمیانه یکی از مهمترین مراکز و مناطق
تمرکز انرژی در کل دنیا است .کشورهایی مانند ایران ،عراق ،عربستان،
کویت ،امارات ،قزاقستان ،قطر ،آذربایجان ،ترکمنستان ،ازبکستان ،بحرین،
پاکستان و  ...از جمله برخی دیگر کشورهای خاورمیانه یا اطراف آن هستند
که دارای منابع نفتی هستند .از عربستان که حدود  19درصد از منابع نفتی
دنیا را در خود جای داده تا بحرین که چیزی حدود  0.01درصد از منابع نفتی
را در اختیار دارد جزو کشورهایی هستند که این ثروت خدادادی را در اختیار
دارند .ونزوئال ،عربستان سعودی و ایران سه کشور مهم در حوزه ذخایر نفتی
در دنیا هستند.
عالوه بر این کشورهایی چون ایران ،قطر ،ترکمنستان ،عربستان ،امارات،
عراق ،قزاقستان ،ازبکستان ،عمان ،آذربیایجان و ...از جمله کشورهایی
هستند که بیشترین ذخایر گاز طبیعی دنیا را در دست دارند .روسیه ،ایران
و قطر سه کشور مهم در حوزه ذخایر گاز طبیعی هستند.
در بین این کشورها ایران هم در حوزه نفت و هم در حوزه گاز در جایگاه
خوبی به سر میبرد.
در حوزه گاز ایران طبق آخرین آمارها با 42هزار میلیارد متر مکعب که چیزی
حدود  21.5درصد از ذخایر ثابت گاز طبیعی دنیا است در رتبه دوم بین
کشورهای دارنده ذخایر گازی است.
در مورد ذخایر نفتی نیز باید بگوییم ایران با داشتن  208.600میلیون بشکه
سومین کشور دارنده ذخایر نفتی در سراسر دنیا است.
هر چند ارقام ضد و نقیضی در مورد سالهای آینده از میزان برداشت و در
نهایت زمانی که این دو انرژی استراتژیک در دنیا و ایران تمام خواهد شد در
رسانهها و نزد افکار عمومی از سوی کارشناسان مطرح میشود ولی همیشه
یک نکته در کنار همه این مطالب وجود دارد :بعد از تمام شدن نفت و گاز
چه کنیم؟
این سؤال دو جنبه دارد :گاهی کسی دغدغههایی در حوزه انرژی دارد؛
یعنی فکر میکند انرژیهای جایگزین بعد از نفت و گاز چیست؟ پاسخ به
این سؤال در موضوع یادداشت نمیگنجد ولی به صورت کوتاه میتوان
گفت انرژیهای جایگزین زیادی مانند انرژیهای تجدیدپذیر از جمله انرژی
خورشیدی و ...برای جبران بسیاری از چالشهای مربوط به نبود انرژیهای
فسیلی وجود دارد .از طرفی انرژیهایی مانند انرژی هستهای نیز به خصوص
برای تولید برق میتواند مؤثر باشد.
اما جنبه دیگر پاسخ به این سؤال مربوط به مسائل اقتصادی است .از
سویی در کشور ما تأمین انرژی بسیار آسان است و هر چند انرژی به صنایع
با قیمت باالیی فروخته میشود ولی انرژی با قیمتهای کمی به دست

مردم میرسد .به همین خاطر تأمین انرژی توسط دولت و صنایع برای مردم
بسیار سخت خواهد شد .از سوی دیگر به خاطر وفور انرژیهای تجدیدپذیر
در ایران ،کشورمان به یکی از بزرگترین صادرکنندگان این کاال تبدیل شده
است .متأسفانه خامفروشی نفت هنوز نیز در کشورمان وجود دارد ولی
نکته اینجاست که نسبت به قبل کم شده که این موضوع جای امیدواری
دارد.
البته در این میان پاالیشگاهها و پتروشیمیها نقش بهسزایی در درامدزایی
برای دولت داشته که زحمات مدیران و کارکنان این صنایع مهم جای تقدیر
دارد .اما با تمام شدن نفت باالخره فاتحه اقتصادهای نفتی هم خوانده
میشود و کشورها با مشکالت اقتصادی زیادی روبرو میشوند.
البته بسیاری از کشورها برای روزهای بدون نفت و گاز ،برنامهریزیهای زیادی
با سرمایهگذاری در دیگر کشورها یا کشور خود در عرصههای مختلف نموده
یا صنایع مهم دیگر را جایگزین کردهاند ولی کشورهایی مانند ایران هنوز راه
زیادی را برای رسیدن به اقتصاد بدون نفت دارند؛ اقتصادی که حتی دیگر
یک ریال از آن نباید به نفت و گاز و درامدهای حاصل از آن وابسته باشد.

فوالد مبارکه؛ از برنامهریزی تا عمل
رهبر انقالب بسیار در مورد این موضوع تذکر دادهاند که اقتصاد و بودجه
کشور باید از نفت مستقل شود .از سوی دیگر ایشان بسیاری از صنایع
دیگر مانند صنایع فوالدی را پیشران اقتصاد کشور میدانند.
به نظر میرسد با تقویت نمودن صنعت فوالد با برنامهریزیهای کوتاهمدت،
میانمدت و بلندمدت به تدریج شاهد قوت گرفتن هر چه بیشتر
شرکتهای بزرگ تولید فوالد کشور از جمله فوالد مبارکه خواهیم بود.
فوالد مبارکه هماکنون حدود  50درصد از فوالد کشور و  70درصد کالف گرم
کشور را تولید میکند و این موضوع نشان از پتانسیلهای باالی این شرکت
است .از سوی دیگر گروه فوالد مبارکه متشکل از شرکتهای مختلف است
که با محصوالت متنوعی در تالشند تا نیازهای فوالدی صنایع پاییندستی
کشور را بهخوبی تأمین کنند.
فوالد مبارکه به پیروی منویات مقام معظم رهبری در سال "تولید،
دانشبنیان؛ اشتغالآفرین" عالوه بر ثبت رکوردهای روزانه در فروردین،
موفق به رکوردزنیهای تولید ماهیانه در فروردین و اردیبهشت سال جدید

شد تا بار دیگر نشان دهد که میتواند در کشور افتخارآفرین باشد.
نکته قابل توجه اینجاست که این رکوردها عالوه بر تحقق جهش تولید
فوالد در کشور ،جهش تولید در صنایع پاییندستی را نیز به دنبال خواهد
داشت.
اما راه حل چیست؟
بر کسی پوشیده نیست که دولت با محدودیتهای زیادی در زمینه بودجه
مواجه است .بودجه عمرانی ،بودجهای محدود و متعلق به همه کشور
است و عالج همه کارهای کشور نیست بلکه مرهم زخمهاست .پس راه
حل چیست؟
بسیاری از شرکتهای بزرگ مانند فوالد مبارکه به خاطر محدودیتهای
انرژی ،خودشان دست به کار شده و در تالشند تا واحدهای نیروگاهی را با
استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر بنا کنند تا دیگر در تابستان مشکالت برق
باعث بروز زیانهای مالی برایشان نشود.
پیشبینی میشود این واحدها به زودی در سالهای نزدیک افتتاح شده
تا شاهد افزایش چشمگیری در حوزه تولید انرژیهای تجدیدپذیر ،با
سرمایهگذاری قابل توجه این شرکت شویم.
این نمونه و نمونههای دیگر همچون خرید لوکوموتیو برای ترمیم سیستم
حملونقل کشور و استفاده از آن برای جابجایی محصوالت فوالدی که
بخشی از کمبودهای فراوان را در این حوزه جبران میکند نشان میدهد
که فوالد مبارکه صنعتی صنعتساز بوده و الگوی ملی بنگاهداری در
زمینههای مختلف است .این شرکت در تالش است تا با سرمایهگذاری در
زیرساختهای کشور ،فضای تولید و کسب و کار را نه تنها برای خود ،بلکه
برای شرکتها و کسبوکارهای دیگر نیز هموار نموده تا تولید در کشور
جان تازهای بگیرد.
سرمایهگذاری فوالد مبارکه در زمینه زیرساختهای کشور و عالوه بر آن در
زمینه تولید که بخشی از آن در سال گذشته به مبلغ  40هزار میلیارد کلید
خورده و موجب تولید  12هزار شغل به صورت مستقیم در کشور میشود
تنها قسمتی از این سرمایهگذاریها بوده و به زودی شاهد کلید خوردن
بخشهای دیگر آن نیز خواهیم بود.
اگر بخواهیم شاهد تحقق اقتصاد غیرنفتی باشیم باید این موضوع را در نظر
بگیریم که صنایع جایگزین همچون فوالد برای این کار ،بیشترین اهلیت را
دارند؛ صنایعی که تاکنون در زمینه فعالیت خود موفق بوده و هر روز نیز به
موفقیت خود میافزایند.
در روزهای اخیر خبری مبنی بر افزایش تراز صادرات غیرنفتی در فروردین
امسال منتشر شده که در این بین سهم زنجیره فوالد به ویژه محصوالت
فوالدی فراوری شده در این بخش  506میلیون دالر بوده است .این موضوع
نشان میدهد که زنجیره فوالد استعداد و پتانسیل بسیاری را برای رشد و
جایگزینی با نفت دارند و این آمارها و آمارهای دیگر خود شاهدی بر این
مدعاست.

در ذوب آهن اصفهان محقق شد؛

ثبت رکورد ماهانه تولید و جذب چدن مذاب
تالشـگران بخشهـای کـوره بلنـد و فوالدسـازی ذوب آهـن
اصفهـان موفق شـدند در اردیبهشـت  ۱۴۰۱رکـورد جدیدی در
تولیـد و جـذب چـدن مـذاب بـه ثبـت برسـاندند.
معـاون بهرهبـرداری شـرکت بـا اعلام ایـن خبـر و بـا بیـان ایـن
کـه افزایـش قیمـت حاملهـای انـرژی ،زغـال و کک بـر قیمت
تمـام شـده محصـوالت تاثیـر دارد ،گفـت :بـا افزایـش قیمـت
مـواد اولیـه و حاملهـای انـرژی ،ذوب آهن اصفهـان با برنامه
ریزهـای علمـی ،افزایـش بهـرهوری و تولیـد بـه ویـژه افزایـش
تولید چدن را در دستور کار قرار داد که خوشبختانه با تالش
همـکاران در بخـش کـوره بلنـد و سـایر بخشهـا ،موفـق
شـدیم بـا تولیـد  ۲۶۱هـزار تـن چـدن مـذاب در اردیبهشـت
مـاه ،سـقف تولیـد ماهیانـه ایـن محصـول را افزایـش
دهیم.
بـه گـزارش جامجـم ،مهـرداد توالییـان بـا بیـان ایـن کـه

بیشـترین مقـدار تولیـد چـدن در تاریـخ ذوب آهـن اصفهـان
در اردیبهشـت امسـال رقـم خـورد افـزود :ایـن موفقیـت بـا

مصـرف بهینـه کک در کـوره بلندهـا ،حاصـل شـده اسـت.
وی با بیان این که در نیمه دوم  ۱۴۰۰کنورتورهای فوالدسازی

تعمیـرات و بازسـازی شـدند افـزود :با ایـن تعمیرات ظرفیت
جـذب چـدن در بخـش فوالدسـازی افزایـش یافـت و باعـث
شـد در اردیبهشـت مـاه سـال جـاری ،رکورد جدیـدی با جذب
 ۲۲۸هـزار تـن چـدن مـذاب در ایـن بخـش محقـق شـود کـه ۲
درصـد از برنامههـای مصـوب تولیدی شـرکت بیشـتر اسـت.
توالییـان معـاون بهرهبـرداری شـرکت از ارزش افـزوده  ۴هـزار
تومانـی فـوالد نسـبت بـه چـدن خبـر داد و تاکیـد کـرد :ذوب
آهـن اصفهـان علاوه بـر افزایش مقدار تولیـد ،بر محصوالت
بـا ارزش افـزوده بیشـتر تمرکـز دارد و در همیـن راسـتا برنامه
ریـزی کردیـم بـرای اولیـن بـار فـوالد ویـژه شـمش  C۶۰تولیـد
کنیـم تـا بیـش از پیـش ،سـود دهـی محصـوالت شـرکت را
افزایـش دهیـم.
معـاون بهرهبـرداری شـرکت بـا بیـان ایـن کـه ذوب آهـن
اصفهـان بـا بیـش از نیـم قـرن تجربـه و بـا تحلیلهـای علمـی

و درک درسـت از عوامـل تاثیـر گـذار داخلـی و جهانـی بـرای
هـر شـرایطی برنامـه اقتضایـی و آمادگـی الزم را دارد ،تصریـح
کـرد :بـر اسـاس همیـن تحلیلهـا برنامـه ریـزی شـده تـا بـا
تولیـد محصـوالت بـا ارزش افـزوده بیشـتر ماننـد کالف ،انواع
 ، Hآرک معدنـی V۲۱ ، TH۳۶ ،و ریـل معـدن و ...حداکثـر
سـودآوری و بهـرهوری را بـرای شـرکت داشـته باشـیم.
معـاون بهرهبـرداری شـرکت از تمرکـز تمـام بخشهـای
تولیـدی کارخانـه بـر محصـوالت بـا ارزش افـزوده خبـر داد و
گفـت :از خردادمـاه سـال جـاری بـرای کاهـش مصـارف کک،
برنامـه تزریـق پـودر زغـال بـه کـوره بلندهـا را در دسـتور کار
قـرار دادیـم.
شـایان ذکـر اسـت؛ رکـورد ماهیانـه سـی و یـک روزه پیشـین
تولیـد چـدن کـوره بلندهـای ذوب آهـن اصفهـان مربـوط بـه
سـال  ۱۳۹۳و بالـغ بـر  ۲۵۷هـزار تـن بـوده اسـت.

در نمایشگاه بین المللی معدن و صنایع معدنی کرمان عنوان شد:

مدیرعامل فوالد مبارکه در نخستین رویداد بینالمللی خصوصیسازی در اقتصاد ایران مطر ح کرد؛

توسعه آ تی ذوب آهن اصفهان منوط به مالکیت معدن سنگ آهن است

فوالد مباركه الگوی موفق خصوصیسازی در كشور

عضو هیات مدیره تاصیکو در حاشیه بازدید از غرفه ذوب آهن در نمایشگاه
معدن و صنایع معدنی کرمان  ،با اشــاره به شناخت از زنجیره فــوالد ،گفت:
توسعه آتی ذوب آهن اصفهان منوط به این است که در وهله اول مالکیت
معدن سنگ آهن در اختیارش قرار بگیرد.
به گــزارش جــامجــم ،حمیدرضا شــاهــوردی اظهار داشــت :بعضی مواقع عقب
افتادگی ایجاد میشود که باید این عقب افتادگیها را با یک سری مکانیزم جبران
کرد .ذوب آهن در تاریخچه خود صاحب معادن بوده و حاال به هر دلیلی ،معادن
خود را از دست داده است.
شــاهــوردی ادامــه داد :پیشنهاد مشخصی که همیشه در هیات مدیره صدر
تامین مطرح بوده این است که دوستان این عقب افتادگی را با گرفتن معدن
یا با مشارکت جبران کنند .البته مالکیت معدن فقط مالکیت در داخل مرزهای

جغرافیایی ایران نیست و اگر شرایط اقتصادی اجازه دهد و این امکان وجود
داشته باشد خارج از کشور هم بتواند این امر را انجام دهد ،زیرا استمرار فرآیند
تولید و توسعه آتی این شرکت بستگی به رفع این مشکل دارد .هرچند در حال
حاضر هم مسئوالن خرید ذوب آهن تمام تالش خود را به کار گرفته اند تا از هر
مسیری مواد اولیه را تامین کنند.
عضو هیات مدیره تاصیکو با اشاره به سوددهی ذوب آهن در سال گذشته ،
گفت :شاید در گذشته شرایط اقتصادی ذوب آهن اجازه نمیداد ،اما اگر سود
دهــی شرکت به همان منوال ســال گذشته ادامــه و حفظ شــود ،امکان خرید
سهمی از شرکتهای معدنی فعال وجود دارد.
شاهوردی افزود :شرکت صدرتامین این امر را در دستور کار داشت و دارد که
بعنوان تکمیل زنجیره ذوب آهــن درگیر سهامداری بعضی از پتانسیلهای
معدنی شــود .تاسیس یک شرکت اکتشافی هم بصورت مشارکتی با همین
هدف دنبال میشود تا بتوانند معدنی را بگیرند.در میان مدت و بلند مدت
راهــی غیر از ایــن نیست.در کوتاه مــدت باید از ظرفیتهای موجود استفاده
کرد.
وی ،فرهنگ کار جمعی را مهم دانست و گفت :تاصیکو تالش خود را برای ایجاد
کنسرسیوم تامین مواد اولیه انجام داده و انشااهلل این کار به نتیجه میرسد.
البته اینکه بتوانیم در کنسرسیومی موفق باشیم برمی گردد به فرهنگ کار
جمعی که وجود دارد.
عضو هیات مدیره تاصیکو بیان داشت :توسعه نامتوازن در زنجیره فوالد اشتباه
بوده و هر عضوی فقط در چهارچوب منافع و مواضع خودش به این موضوع
نگاه و آن را دنبال نموده است .در واقع حکمرانی در زنجیره فوالد وجود ندارد.

مــدیــرعــامــل فـ ــوالد مــبــارکــه در نخستین رویـ ــداد
بینالمللی خصوصیسازی در اقتصاد ایــران ،فوالد
مبارکه را الــگــوی موفق خصوصیسازی در کشور
معرفی کرد.
نخستین روی ــداد بینالمللی خصوصیسازی در
ت تا  ۳خرداد به مدت
اقتصاد ایران از  ۳۱اردیبهش 
 ۴روز با حضور سران  3قوه ،رؤسای اتاقها و وزرای
مرتبط ،نمایندگان مجلس و مهمانانی از کشورهای
خارجی در مرکز همایشهای سالن اجالس سران
برگزار شد و شرکت فوالد مبارکه نیز با حضور در آن
و برپایی غرفهای در نمایشگاه جانبی این رویداد،
به معرفی توانمندیها و دستاوردهای اقتصادی
خود پرداخت.
هــــدف از بــــرگــــزاری ایــــن ه ــم ــای ــش ،شــنــاســایــی
چــال ـشهــای واگ ــذاریه ــا ب ــرای تهیه ســنــد جامع
خصوصیسازی است که میتواند به بهبود کیفیت داراییهای تجاری دولت منجر شود .در این همایش بینالمللی ،عملکرد خصوصیسازی طی ۲۰
سال گذشته با حضور مجریان و دستاندرکاران خصوصیسازی در سطح وزرای مربوطه و شرکتهای مادر تخصصی در حوزههای مختلف قوانین و
روندهای اثرگذار بر واگذاریهای دولت مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
در کنار این همایش ۱۵ ،نشست تخصصی برگزار شد که محمدیاسر طیبنیا مدیرعامل شرکت فــوالد مبارکه در نشست علمی «فرصتها و
چالشهای بنگاههای دولتی» اظهار کرد :امروز با شرکتهایی روبهرو هستیم که تا حدی خصوصی شدهاند و بهتر است ویژگیهای این شرکتها را
بررسی کنیم و توصیههایی برای این ساختار داشته باشیم.

