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نقاط محروم استان مورد غفلت 
مسئوالن واقع شده است

۱۵00 تاکسی به استقبال 
بهار انقالب رفتند

اجرای گروه سرود 3 هزار 
نفری به مناسبت دهه فجر

دهه فجر، فرصتی برای 
ارائه مطالبات شهروندان

خبرنگار جام جم اصفهان : سرپرســت معاونت اقتصادی و مالی فوالد مبارکه گفت: مجوز افزایش سرمایۀ 
ســنگین و جذاب شــرکت از محل سود انباشته توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شد و به این ترتیب سرمایۀ 

شرکت با ۷۳ درصد رشد از ۷ هزار و ۵۰۰ به ۱۳ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.
طهمورث جوانبخت افزود: این افزایش سرمایه به منظور اصالح ساختار مالی با توجه به مخارج انجام شده جهت 
تکمیل طرحهای در دســت اجرا، مشارکت انجام شده در افزایش سرمایۀ شرکتهای فرعی و وابسته، تملک سرمایه 
گذاری های بلندمدت و سرمایۀ در گردش موردنیاز جهت برنامه های آتی شرکت انجام میگیرد.وی با تأکید بر اینکه با 
ثبت این افزایش سرمایه، شرکت فوالد مبارکه جایگاه بزرگترین شرکت بورسی را از آن خود خواهد کرد، در خصوص 

تاریخ برگزاری مجمع عمومی فوق العاده این شرکت ...

 افزایش ۷۳ درصدی سرمایه شرکت 
فوالد مبارکه
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اصفهان

شهردار منطقه 6  خبر داد؛
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چهارشنبه  17 بهمن 1397/شماره 5319
 ضمیمه رایگان روزنامه در استان اصفهان

رئیــس اداره روابــط عمومی مخابرات منطقه اصفهان به تشــریح برنامه های این 
مجموعه در ایام اهلل دهه فجر انقالب اسالمی پرداخت. 

به گزارش خبرنگار جام جم  اصفهان،مهندس شاهین ملک زاده با اشاره به 
وظیفه ذاتی سازمان ها در تبیین دستاوردهای چهل ساله انقالب برای آحاد جامعه گفت 
: سازمان ها باید با  ارائه و تبیین دستاوردهای انقالب اسالمی در عرصه های مختلف در 
راســتای  افزایش آگاهی و ایجاد امید نسبت به آینده انقالب و نمایش میزان کارآمدی 

نظام مقدس جمهوری اسالمی گام بردارند. 
وی خاطر نشــان کرد: روابط عمومی مخابرات منطقه اصفهان با تشکیل کارگروه  
دهه فجر انقالب اسالمی به منظور برگزاری هر چه با شکوه تر چهلمین  سالگرد پیروزی 
انقالب اســالمی و آیین های بزرگداشــت ایام اهلل دهه مبارک فجر و آشناسازی هر چه 
بیشتر مردم و همکاران مخابراتی با  دستاوردهای انقالب اسالمی اقدام به برنامه ریزی 

جهت برگزاری برنامه های گوناگون در این ایام کرده است. 
ملک زاده  با اشــاره به برنامه های تدارک دیده شــده برای ایــن ایام افزود: حضور 
مدیران در برنامه ســالروز ۱2 بهمن ،برگزاری همایش پیاده روی و  دوچرخه ســواری 
،عطرافشــانی وگلباران مزار شــهدا،دیدار با جانبازان و خانواده شهدا،آذین بندی مراکز 
مخابراتی،کاشــت 4۰ نهال در مراکز مخابراتی سراســر استان،برقراری میز خدمت و 
ایســتگاه صلواتی ،ارســال پیام تبریک و اطالع رسانی جهت شرکت در مراسمات دهه 
فجر ،تشــریح دستاوردهای چهل ساله مخابرات منطقه اصفهان در قالب مولتی مدیا و 
انعکاس آن در فضای مجازی و پخش آهنگهای انقالبی به عنوان آوای انتظار در سامانه 

های ارتباطی از جمله برنامه هایی است که در این دهه برگزار می شود.
رئیس اداره روابط عمومی مخابرات منطقه اصفهان افزود: همچنین جهت آشــنایی 
هر چه بیشــتر عموم مردم عزیز با دستاوردهای چهل ساله انقالب شکوهمند اسالمی 
در زمینه مخابرات و ارتباطات در ســطح استان ، مخابرات منطقه اصفهان در نمایشگاه 

دستاوردهای چهل ساله انقالب اسالمی حضور خواهد داشت.

خبرنگار جام جم اصفهان : سرپرســت 
معاونت اقتصادی و مالی فوالد مبارکه گفت: مجوز 
افزایش سرمایۀ سنگین و جذاب شرکت از محل سود 
انباشته توسط ســازمان بورس و اوراق بهادار صادر 
شد و به این ترتیب سرمایۀ شرکت با ۷۳ درصد رشد 
از ۷ هــزار و ۵۰۰ به ۱۳ هزار میلیارد تومان افزایش 

خواهد یافت.
طهمورث جوانبخت افزود: این افزایش سرمایه 
به منظور اصالح ساختار مالی با توجه به مخارج انجام 
شده جهت تکمیل طرحهای در دست اجرا، مشارکت 
انجام شــده در افزایش سرمایۀ شرکتهای فرعی و 
وابســته، تملک ســرمایه گذاری های بلندمدت و 
ســرمایۀ در گردش موردنیاز جهت برنامه های آتی 
شــرکت انجام میگیرد.وی با تأکید بر اینکه با ثبت 
این افزایش ســرمایه، شرکت فوالد مبارکه جایگاه 
بزرگترین شرکت بورسی را از آن خود خواهد کرد، در 
خصوص تاریخ برگزاری مجمع عمومی فوق العاده 
این شرکت تصریح کرد: این مجمع روز چهارشنبه 
24 بهمن ماه در محل ســالن نگین ســپاهان شهر 

برگزار خواهد شد.
سرپرســت معاونــت اقتصــادی و مالی فوالد 
مبارکه در بخش دیگری از سخنان خود درخصوص 
عملکرد درخشان شرکت در ۹ماهۀ سال ۹۷ افزود: 
درآمد فوالد مبارکه در بازۀ زمانی مذکور نســبت به 
مدت مشابه سال قبل با افزایش 4۶ درصدی به ۱۶ 
هــزار و ۱۵۰ میلیارد تومان رســید که این موفقیت 
در نتیجه کسب رکوردهای تولید، مدیریت صحیح 
هزینه ها و تالش همۀ همکاران زحمتکش به دست 

آمد.
در بیســت ویکمین همایش معرفی شرکتهای 
برتر ایران )IMI100(، شرکت فوالد مبارکه رتبۀ 
اول گروه فلزات اساسی را به خود اختصاص داد و در 

بین ۱۰ شرکت برتر ایران قرار گرفت.
  همایش معرفی ۱۰۰ شــرکت برتر ایران هشتم 
بهمن ماه با حضور رئیس سازمان مدیریت صنعتی، 
سرپرست ســازمان گسترش و نوسازی و جمعی از 
مدیران عامل صنایع کشــور در سالن همایشهای 

بین المللی سازمان صداوسیما برگزار شد.

در این همایش فوالد مبارکه چندین عنوان برتر 
را کســب کرد که  عبارتند از:  رتبۀ هفتم در شاخص 
فروش در بین ۵۰۰ شــرکت بزرگ کشور؛  رتبۀ اول 
در گروه فلزات اساســی؛ رتبۀ دوم در شاخص ارزش 
بازار؛ رتبۀ دوم در شاخص ارزش افزوده؛ رتبۀ دوم در 
شاخص بیشترین سودآوری؛ رتبۀ چهارم در شاخص 
باالترین اشــتغال زایی و رتبۀ چهارم در شــاخص 

بیشترین صادرات.
بنابر این گزارش، ایرج ترابی سرپرســت روابط 
عمومی فوالد مبارکه پس از دریافت تندیس و لوح 
تقدیر این همایش در جمع خبرنگاران گفت: مسیر 
اصلی اقتصاد کشور در راهبردهای اقتصاد مقاومتی 

به خوبی روشن است. 
در این راه، بنــگاه های اقتصادی بزرگ ازجمله 
فوالد مبارکه از جایگاه ویژه ای برخوردارند؛ چراکه 
این قبیل کارخانه ها میتوانند در باال و پاییندست و به 
طورکلی در زنجیرۀ تولید خود شرکت های بسیاری 
را با خود همراه کنند و در مسیر ارتقاء جایگاه کاالی 
ایرانی گام بردارند.وی با بیان اینکه شــاخص های 
موردنظر در انتخاب ۱۰۰ شــرکت برتر ازجمله بهره 
وری، سودآوری، میزان فروش، نقدینگی، صادرات 
و توجه به مسئولیت های اجتماعی نقش بنگاه های 
اقتصادی را برجسته می  ســازد گفت: خوشبختانه 
شــرکت فوالد مبارکه همواره بهبود مســتمر را در 
دســتور کار خود قرار داده و علیرغم همۀ مشکالت 
با روند روبه رشدی این مسیر را با موفقیت طی کرده 
اســت. این رویکرد و انجــام ممیزی های داخلی و 
خارجی در فوالد مبارکه باعث شــده این شرکت به 
یک بنگاه اقتصادی بزرگ و رقابت پذیر مبدل شود.

گفتنی اســت بنابر توضیحات ارائه شده از سوی 
مجید درویش، مدیر مرکز رتبه بندی ۵۰۰ شــرکت 
برتر ایران، نخستین عامل مهم در رتبه بندی شرکت 
های برتر ایرانی موســوم بــه IMI100، میزان 
فروش شرکتهاست. در بسیاری از دیگر فهرستهای 
 Fortune ۵۰۰ مشابه در جهان، مانند فهرست
هم عامل فروش بیش از سایر عوامل اهمیت دارد و 
چنانچه شرکتی از این فیلتر عبور کرد، از منظر دیگر 

شاخص ها هم مورد بررسی قرار می گیرد. 

خبرنگار جام جم اصفهان :بررســی چهاردهه ادبیات 
فارســی و آیین بزرگداشت "مجلس ســرود جمشید" از جمله 
برنامه های اجرایی در کتابخانه مرکزی اســت.مرکز آفرینش 
های ادبی قلمســتان وابســته به ســازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشــی شــهرداری اصفهان به مناســبت چهلمین سالگرد 
پیروزی انقالب اســالمی ویژه برنامه هایــی را درنظر گرفته 

که در آخر هفته برگزار خواهد شد.نشســت تخصصی "بررسی 
چهار دهه ادبیات فارســی" باســخنرانی منتقدان،  شاعران و 
داستان نویسان برجســته کشور  یکی از برنامه های این مرکز 
ویژه این ایام است.َ بررســی "داستان انقالب" با حضور محمد 
رضا گودرزی  و حســین ســنا پور روز چهارشــنبه ۱۷ بهمن و 
بررسی "شــعر انقالب" با حضور دکتر حســن دلبری و محمد 

کاظم کاظمی روز پنجشنبه ۱8 بهمن از ساعت ۱۶ در کتابخانه 
مرکزی برگزار می شود.همچنین ویژه برنامه آیین بزرگداشت 
یاد استاد دکتر "جمشــید مظاهری)سروشیار(" استاد برجسته 
زبان و ادبیات فارسی با عنوان "سرود مجلس جمشید" با حضور 
دکتر علی رواقی و اســتاد تقی سعیدی روز پنجشنبه ۱8 بهمن 

ساعت ۱۷ در کتابخانه مرکزی برگزار خواهد شد

در آستانه چهلمین سالگرد 
شــکوهمند  انقالب  پیروزی 
اســالمی منطقه ۶ شهرداری 
اصفهــان ویــژه برنامه های 
متعددی را بــا محوریت فجر 
پیــروزی و با اولویت مطالبات 
مردمی برنامه ریزی کرده که 
در ســطح منطقه در حال اجرا 

است .
خبرنــگار جــام جم 
منطقه  مدیــر  اصفهــان: 
از  اصفهــان  شــهرداری   ۶
برگــزاری ویــژه برنامه های 
متعدد شهری در سطح منطقه 

خبر داد و گفت : نیاز امروز مردم شــهر ، امید 
و نشاط اجتماعی است که ما سعی نموده  ایم 
در ویــژه برنامــه های چهلمین ســالگرد 
انقالب اسالمی عالوه بر زنده نگاه داشتن 
یاد و خاطرات وقایع انقالب تم برنامه ها را 
بانشاط و امیدبخش انتخاب کنیم تا بتوانیم 
در ابعاد مختلف زندگی شهروندان تاثیرات 

مثبتی داشته باشیم.
محمدرضا برکت از تشــکیل ستاد دهه 
مبارک فجر در منطقه ۶ شهرداری اصفهان 
خبــر داد و گفت : به دلیــل وجود پربرکت 
گلســتان شــهدا در این منطقــه و حضور 
پیوسته و پرتراکم شهروندان در قالب گروه 
ها و ادارات و ارگان های مختلف در گلستان 
شهدا به مناســبت این ایام و تجدید میثاق 
با شــهدای عزیز تمــام ادارات و واحدهای 
منطقه ۶ شــهرداری اصفهــان به صورت 
ویــژه جهت آماده ســازی مطلوب و حفظ 
فضاهای گلســتان شــهدا خدمت رسانی 
داشته و دارند و به لطف خدا شاهد برگزاری 
آیین روز ۱2 بهمن به صورت بسیار مطلوب 
، پرشــور ، باشکوه و حضور حداکثری مردم 

عزیز بودیم 

» پالک 57 « مروری بر پیروزی 
انقالب

برکــت از برپایی نمایشــگاه " پالک ۵۷ 
" در ســالن شمع گلستان شــهدا خبر داد و با 
اعــالم افتتاح این نمایشــگاه با حضور ناهید 
تاج الدین نماینده مردم در مجلس شــورای 
اســالمی و حجت االسالم عباس کمساری 
مدیر موسســه تنظیم و نشر آثار حضرت امام 
)ره( در اصفهان ، گفت : این نمایشــگاه از ۱2 
تا ۱8 بهمن برپاســت و شهروندان می توانند 
از ســاعت ۹ تا ۱۳ از نمایشــگاهی که وقایع 
و رویدادهای روزهای انقالب اســالمی در 
ســال ۵۷ و پیش از آن را به تصویر کشــیده 
دیدن کنند چرا که این مستندات رویدادهای 
روزهای مبارزه برای رســیدن به پیروزی را 
تداعی کرده و نوجوانان و جوانان را از مســیر 

پیروزی مطلع می سازد.
محمدرضا برکــت همچنین از برگزاری 
برنامه های ورزشــی در سطح منطقه ۶ خبر 
داد و گفــت : مســابقه جهت یابی " مســیر 
پیــروزی " روز ۱2 بهمن در پارک آبشــار ، 
در مجــاورت زاینده رود جاری با حضور 2۰۰ 
شــرکت کننــده در دو بخش شــهروندی و 
حرفه ای برگزار شد که شاهد رقابتی جذاب و 

بانشاط در بین خانواده ها بودیم 
کــه در پایان به بیــش از ۳۰ نفر 
از نفرات برتــر جوایز ارزنده ای 
اهدا شــد و همچنین از ساعت ۹ 
صبح روز ۱۵ بهمن هم مســابقه 
خانوادگــی تیراندازی با کمان را 
در باغ بانوان صدف برنامه ریزی 
کرده ایم که از شهروندان دعوت 
می کنم به صورت خانوادگی در 

این مسابقه مفرح شرکت کنند.

و انقــالب«   »طیبــه 
 »گذرگاه انقالب«

برکت با اشــاره بــه اینکه در 
راســتای شناخت هرچه بیشــتر نسل جوان 
از انقالب اســالمی دو برنامه فرهنگی دیگر 
نیز توســط منطقــه ۶ شــهرداری اصفهان 
برگزار می شــود گفت : ویژه برنامه طیبه ی 
انقــالب از تاریخ ۱۳ تــا ۱۷ بهمن هر روز از 
ســاعت 8:۳۰ تا ۱۱ در محل فرهنگســرای 
پایداری گلســتان شــهدا به روایت زندگی 
نامه شــهیده طیبه واعظی از شهدای انقالب 
اســالمی می پردازد تا نقش زنان در پیروزی 
انقالب اسالمی برای جامعه به خوبی نمایان 
و روشن باشد و همچنین ویژه برنامه گذرگاه 
انقالب که با محوریت گردشــگری روایی به 
بازدیدکنندگان این فرصت را می دهد تا خانه 
مشروطیت ، مدرسه امام صادق )ع( و گلستان 
شــهدا که از پایگاه های عملیاتی انقالبیون 
در ســال های پیروزی انقالب اسالمی بوده 
اســت را از نزدیک ببینند و با حال و هوای آن 
روزها بیشتر آشنا شــوند که البته امیدواریم 
هم بازدیدکنندگان و هم همه ما مســئوالن 
همواره اهداف اصلــی انقالب ، آرمان های 
شــهدا و انقالبیون را در نظر داشته باشیم و به 
برابری و برادری بیاندیشــیم تا کشوری آباد 

در کنار آزادی داشته باشیم.

همراه با برنامه های ادبی قلمستان در کتابخانه مرکزی

تشریح برنامه های مخابرات منطقه اصفهاندهه فجر، فرصتی برای ارائه مطالبات شهروندان
 در چهلمین سالگرد پیروزی انقالب

 افزایش ۷3 درصدی سرمایه شرکت فوالد مبارکه

بیــش از ۳۰۰ عنــوان برنامه ورزشــي، فرهنگي، 
اجتماعي و شــهري با شــعار " افتخار به گذشته؛ امید 
به آینده" از سوي شــهرداري اصفهان ویژه چهلمین 
ســالگرد پیروزي انقالب اســالمي، طراحي و برنامه 

ریزي شده است.  
به گزارش اداره ارتباطات رســانه اي شــهرداري 
اصفهان، این مجموعه رویدادها صبح روز پنجشــنبه 
۱۱ بهمــن ماه بــا برگزاري آیین آغاز به کار رســمي 
ویژه برنامه هاي ســتاد گرامیداشت دهه فجر از مقابل 
ســاختمان مرکزي شــهرداري اصفهــان، با حضور 
مدیران شــهري و خانواده شهدا و با برافراشتن پرچم 

مقدس جمهوري اســالمي ایران، آغاز مي شود. 
۳۰۰ رویداد شــهرداري اصفهان ویــژه چهلمین 
ســالگرد پیروزي انقالب اسالمي، شــامل برگزاري 
برنامــه هاي مناطق ۱۵ گانه شــهر اصفهان با عنوان 
" چهلســتون امید"، جشــن مدارس با عنوان " بهار 
آزادي"، برنامه هاي گردشــگري شهري با عنوان " 
گذر انقالب"، برنامه هاي عرصه محور و میداني سطح 
شــهر با عنوان " چهل میدان"، جشن هاي محله اي با 
عنوان "چهلچراغ"، برنامه هاي ورزشــي با عنوان " 
چهل ســال افتخار"، فضاسازي هاي شهري با عنوان 
" چهلســتون انقالب" و برنامه تجلیل از بانوان نام آور 
بــا عنوان " چهل نام آور بانو" برگزار مي شــود. توجه 
به توزیع عادالنه برنامه ها در تمامي مناطق شــهر از 
نکات ویژه اي اســت که در اجرا و طراحي این برنامه 
ها مد نظر قرار گرفته است. همچنین با توجه به تقارن 
این ایام با ایام فاطمیه، ویژه برنامه هایي متناســب با 
این ایام پیش بیني شــده و حفــظ حرمت این ایام در 

این برنامه ها مورد تأکید است.   
جلســات برنامه ریزي و سیاســت گذاري ســتاد 
گرامیداشــت دهه فجــر در شــهرداري اصفهان از 
شــهریور ماه بــا حضور معــاون فرهنگي شــهردار 
اصفهــان، مدیــرکل ارتباطــات و امور بیــن الملل 
شــهرداري اصفهــان و دیگــر مدیران شــهري و با 
تشــکیل کمیته هایي از جمله کمیته رسانه و تبلیغات، 
نمایشــگاه، هماهنگي مناطق، مشارکت هاي مردمي 

و ... برگزار شده است.

در ســال جــاري تبلیغات شــهرداري اصفهان به 
مناســبت چهلمین ســالگرد پیروزي انقالب اسالمي 
به روش " تیزینگ" و تبلیغات انتظاري طراحي شــد. 
در ایــن روش، پیــام به صورت یک جــا به مخاطب 
ارایه نمي شــود. در تبلیغات این ایــام نیز، ابتدا طرح 
حاوي یک پاکت نامه سربســته، در فضاهاي شهري 
و فضاهــاي مجــازي با شــعار " این پیــام یک ملت 
اســت" به مخاطب ارایه شــد و پس از آن در مرحله 
دوم و مرحله " اُپنینگ" این نامه باز شــده و با نمایان 
کردن شعار " اســتقالل، آزادي، جمهوري اسالمي" 
و همچنین شــعار " افتخار به گذشــته، امید به آینده" 

برنامه ها به شــهروندان اطالع رساني شد. 
شهر به استقبال دهه فجر مي رود

در حوزه فضاسازي شــهري، المان هاي ویژه این 
ایام با عنوان "چهلســتون انقالب" در مناطق ۱۵ گانه 
شهرداري اصفهان نصب مي شود. در این طرح اقشار 
مختلف مردم، کنار هم ایســتاده اند و یادآور این است 
که مردم، ستون هاي اصلي انقالب هستند. همچنین 
دیواره پازلی با ابعاد ۱2 متر در ۷۵ متر در ضلع شــرقی 
ســاختمان ارگ جهان نما نصب می شــود و نمایانگر 
عکــس هاي حال و هواي انقــالب و پرچم ایران در 

پس زمینه است. 

مجموعــه فرهنگی مذهبی تخــت فوالد اصفهان 
نیز به مناســبت دهه فجر ویژه برنامه هاي  "شنیدني 
هاي ناگفته" و نمایشــگاه "پالک ۵۷" را برگزار مي 
کند.  افتتاح رســمي پروژه مشــارکتي ســینما بهمن 
در منطقه ۱۵ )خوراســگان( با هدف توســعه متوازن 
امکانات و زیرســاخت هاي فرهنگي در تمامي مناطق 

شــهر، از دیگر برنامه هاي این ایام است.  
مانور بزرگ تاكسیراني اصفهان همزمان 

با سالروز بازگشت امام)ره( به میهن
شــرکت واحد اتوبوســرانی اصفهان و حومه نیز از 
۱2 تــا 22 بهمــن ماه و به مــدت ۱۰ روز در ۱۰ نقطه 

پرتردد شهر از جمله پایانه ها، ایستگاه ها و میدان های 
اصلی شهر با استقرار میز خدمت قصد دارد مشکالت، 
انتقادها و پیشــنهادهاي شــهروندان را دریافت کرده 
و به 4۰ پیشــنهاد و موضوع برتــر جوایزی اهدا کند. 
رونمایی از نقشــه جدید خطوط اتوبوسرانی اصفهان 
نیــز از دیگر طرح های این شــرکت در ایام دهه فجر 

است.  
مانور بزرگ تاکســیراني اصفهان نیز ۱2 بهمن ماه 
و همزمان با آغاز دهه فجر و ســالروز بازگشــت امام 
خمیني به میهن، ســاعت ۹ صبح با حضور بیش از یک 
هزار تاکســي از روبروي گلستان شــهدا برگزار مي 
شــود. همچنین سازمان تاکسیراني در این ایام، بسته 
حمایتي ویژه خود براي حدود ۷۵۰۰ راننده تاکســي 

داراي تاکسیمتر را عرضه خواهد کرد. 
عطرافشــاني و غبار روبي گلســتان شــهدا همراه 
با مســابقه دو امــدادي نیروهاي آتش نشــاني از پل 
بزرگمهر تا گلستان شهدا، رونمایي از تجهیزات جدید 
آتش نشــاني اصفهان و افتتاح ســاختمان آموزش و 
پژوهــش نیز از برنامه هاي ســازمان آتش نشــاني 

شــهرداري اصفهان به مناسبت این ایام است. 
همچنین بخش هاي مختلف شهرداري اصفهان با 
حضور در نمایشگاه بزرگ دهه فجر در محل نمایشگاه 
بیــن المللي اصفهان واقع در پل شهرســتان در قالب 
غرفه اي به متــراژ یکصد مترمربع، به ارایه خدمات و 
برنامــه هاي خود به شــهروندان مي پردازند. از جمله 
برنامه هــاي این غرفه، برگزاري نمایشــگاه عکس 
پرچم با نمایش 4۰ عکس راه یافته به این نمایشــگاه 
و با محوریت پرچم ســه رنگ جمهوري اسالمي ایران 
اســت. در این نمایشــگاه، آثاري از عکاســان استان 
هاي اصفهان، همدان، بوشــهر و هرمزگان به نمایش 
در مــي آید کــه محوریت همه آن هــا پرچم مقدس 

جمهوري اسالمي ایران است.   
شــهروندان عزیــز مي توانند با مراجعه به ســایت 
isfahan.ir.4۰ از برنامه هاي شهرداري اصفهان 
بر اساس نوع برنامه، زمان و نزدیکي به منطقه شهري، 

محله و محدوه ســکونت خود مطلع شوند. 

ویژه برنامه هاي شهرداري اصفهان همزمان با چهلمین سالگرد پیروزي انقالب اسالمي

برگزاري بيش از 300 عنوان برنامه به مناسبت ايام دهه فجر در مناطق 15 گانه شهر اصفهان
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مسائل شرق اصفهان ، عمیق تر از بازگشایی های چند  روزه

 توليد تيرآهن بال شيبدار 200 برای نخستين بار در کشور 

نماینــده مــردم اصفهان در مجلس شــورای 
اســالمی گفت: خشک شدن زاینده رود مشکالتی 
ایجاد کــرده که در آینده دامــن فالت مرکزی و 
بسیاری از اســتان های کشــور را خواهد گرفت. 
باید توجه داشت که مســائل شرق اصفهان بسیار 

عمیق تر از بازگشــایی های چند روزه است.  
ناهیــد تاج الدیــن در گفت وگو بــا خبرنگار  
جام جــم اصفهان  بــا بیان اینکه خشــکی 
زاینــده رود و تاالب بین المللی گاوخونی ناشــی 
از ســوء مدیریت اســت اظهار کرد: در جلسه هفته 
گذشــته کمیسیون امنیت ملی که با حضور وزرای 
نیرو، جهاد کشــاورزی و رییس ســازمان حفاظت 
محیط زیســت، نمایندگان اســتان های اصفهان، 
خوزســتان، چهارمحال و بختیــاری و یزد برگزار 
شــد از آقای کالنتری پرسیدم که برای اختصاص 
حقابه گاوخونی و تاالب های خشــکیده کشور چه 

اقدامی داشــته اید؟ هیچ پاسخی به من ندادند.
وی بــا تاکیــد بر اینکه زنده شــدن زاینده رود 
موجــب نشــاط اجتماعی شــد و ما نیــز با دیدن 
شــادی مردم خوشــحال هســتیم گفت: استمرار 
خشــکی تاالب گاوخونی مشکالت جدی و جبران 
ناپذیری را به دلیل وجود فلزات ســنگین ناشی از 
ورود پساب های صنعتی ایجاد خواهد کرد و باعث 
تبدیل شــدن این تاالب به کانــون تولید ریزگرد 

خواهد شــد. امید است که مدیران در سطح کالن 
و مردم اســتان های همجوار به بحران زاینده رود 
نگاهی ملی داشته باشــند.نماینده مردم اصفهان 
در مجلس شــورای اسالمی گفت: بارها در مجلس 
تکــرار کردیــم که زاینــده رود را دریابید و به داد 
آن برسید. حقابه زیســت محیطی گاوخونی ۱۷۶ 
میلیون متر مکعب اســت که بــرای جلوگیری از 
تبعات جبران ناپذیر خشــکی تاالب رهاسازی این 

میزان آب امکانپذیر نیست.
تاج الدین بــا بیان اینکه نماینــدگان اصفهان 
برای احیای زاینده رود از ســه سال گذشته اجماع 
داشــته اند ادامه داد: به عقیده من با چنین شرایطی 
بســیاری از پروژه هــای کالن بــر زمیــن مانده 

می تواند اجرایی شود.
هنوز اســتعفا را به طــور قانونی پس 

نگرفته ایم
نماینــده مــردم اصفهان در مجلس شــورای 
اســالمی اظهار کرد: اســتعفای دســته جمعی در 
اعتراض به نــگاه نابرابر به اصفهــان بود و هنوز 
اســتعفا را به طــور قانونی پــس نگرفته ایم و در 
این مورد بیــن نمایندگان اجماع وجود دارد و این 
اجماع، دیپلماســی آب را فعال تر می کند و ســبب 
می شــود که مدیران نیز کارها را بهتر پیش ببرند.    

شــرکت  مدیرعامــل 
نمایشــگاه های بین المللی استان 
اصفهان از برگزاری »نمایشــگاه 
دهــه فجر و دســتاوردهای چهل 
ساله انقالب اسالمی« در اصفهان 
همزمان بــا دهه مبــارک فجر و 
فرارســیدن چهلمین سال پیروزی 
شــکوهمند انقالب اسالمی خبر 

داد.
به گزارش خبرنگار جام 
جم اصفهان ، علی یارمحمدیان 

با بیــان اینکه ارائه دســتاوردهای دوران 
فعالیت انقالب اســالمی و خدمت رسانی 
به مــردم از جمله مهمتریــن فعالیت هایی 
اســت که باید در دهه مبارک فجر صورت 
پذیرد، گفت: نمایشــگاه اصفهان از ماه ها 
قبل برنامه ریزی برای برگزاری نمایشــگاه 
دستاوردهای چهل ساله انقالب اسالمی را 
آغاز کرد تا این نمایشگاه با جدیت بیشتری 

نسبت به سال های قبل برگزار شود.
وی با اشــاره به اینکه در نمایشگاه دهه 
فجر امســال اصفهان، ۷۰ ارگان، دستگاه  
اجرایی، شــرکت و ســازمان حضور فعال 

خواهند داشــت، افــزود: این نمایشــگاه 
از ۱۶ تــا ۱۹ بهمن مــاه در محــل برپایی 
نمایشگاه های بین المللی استان واقع در پل 

شهرستان برگزار خواهد شد.
مدیرعامــل شــرکت نمایشــگاه های 
بین المللی اســتان اصفهان، حضور پر رنگ 
ارگان ها، ســازمان ها و نهادهــای دولتی 
را ویژگی اصلی نمایشــگاه امســال عنوان 
کــرد و ادامه داد: ســازمان های مردم نهاد 
نیز در نمایشــگاه امسال حضور فعال دارند 
و دســتاوردهای خود را به نمایش عمومی 
خواهنــد گذاشــت.به گفته وی، شــرکت 
شــهرک های صنعتی استان، سازمان نظام 

مهندســی معدن، اتاق بازرگانی 
اصفهان، اتاق بازرگانی کاشــان، 
شهرســازی،  و  راه  کل  اداره 
پــرورش،  آمــوزش و  اداره کل 
انجمن ســفیران اعتالی اندیشه، 
ســازمان جهاد کشــاورزی، اداره 
اســناد و کتابخانه ملی، شــرکت 
آب و فاضــالب، اداره کل امــور 
اقتصاد و دارایی، شــرکت سهامی 
ذوب آهن، دانشــگاه آزاد اسالمی 
واحــد اصفهان )خوراســگان( و 
اداره کل آموزش فنــی و حرفه ای از جمله 
ارگان ها، سازمان ها و نهادهایی هستند که 
در نمایشگاه دستاوردهای انقالب اسالمی 

ایران حضور خواهند داشت.
یارمحمدیان با بیان اینکه این نمایشگاه 
در فضای نمایشــگاهی به مساحت 42۰۰ 
مترمربع بر پا می شود، گفت: عالقمندان به 
بازدید از این نمایشگاه می توانند در روزهای 
۱۶ تا ۱۹ بهمن ماه، از ساعت ۱۰ تا ۱2 صبح 
و ۱۵ تا 2۱ به محل برپایی نمایشــگاه های 
بین المللی اســتان واقع در پل شهرســتان 

مراجعه کنند.

خبرنگار جام جم اصفهان  :  اداره تشــخیص هویت پلیس 
آگاهی اصفهان موفق به کســب رتبه دوم کشــوری شده است. به 
گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس ، اداره تشــخیص هویت پلیس 
آگاهی اصفهان حائز رتبه دوم کشــوری شده و رئیس این اداره توسط 
ســردار "محمدرضا مقیمی" مورد تقدیر قرار گرفت .طی حکمی از 

زحمات ســرهنگ "فرود بخشی" تقدیر شــده که در این حکم آمده 
، خدمت به مردم والیت مدار و شــریف میهن اســالمی، لوح زرین و 
پشــتوانه معنوی گران سنگی اســت که خدمتگزاران نظام مقدس 
جمهوری اسالمی ایران بدان مفتخر بوده و سر بلندی آنان در پیشگاه 
خداوند متعال، مردم عزیز و خانواده معزز شهدا را به دنبال دارد.نظر به 

اینکه در ارزیابی عملکرد یگانی ســال ۱۳۹۶ اداره تشخیص هویت 
پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان موفق به کسب رتبه 
دوم گردیده، به موجب این لوح از تالش های بی شائبه شما و همکاران 
سخت کوشتان که در مسیر کشف علمی جرایم فعالت موثر داشته و 
زحمات بی وقفه ای را متحمل شده اید تقدیر و تشکر به عمل می آید.

بهره برداری از 228 میلیارد ریال پروژه عمرانی خدماتی در 
منطقه ۱۵ شهر اصفهان

در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی با همت مهندسین و تالشگران ذوب آهن اصفهان در مجموعه مهندسی 
 ۱:PART EN۱۰۰24.DIN۱۰2۵بر اســاس اســتاندارد IPN2۰۰ نورد، طراحی و تولید آزمایشــی موفقیت آمیز تیرآهن

اتفاق افتاد.
 به گزارش  جام جم اصفهان ، مهندس یوســف زاده مدیر مهندســی نورد در این خصوص گفت: با توجه به برنامه ریزی 
معاونت بازرگانی ذوب آهن، برای تولید صادراتی این محصول و در راستای سیاست های شرکت جهت تولید و توسعه پروفیل های 
طویل نوردی برای دستیابی به بازارمحصوالت جدید چه در داخل کشور و چه با اهداف صادراتی، برنامه مطالعه و ارزیابی امکانات 
الزم برای تولید این محصول، از حدود یک ونیم ماه قبل شــروع شــد. پس از ارزیابی مثبت شــرایط موجود درنورد ۶۵۰، طراحی 
آن در کمتر از 2۰ روز تکمیل و مراحل آماده سازی غلتک ها و هادی ها نیز در کمتر از 2۰ روزخاتمه یافت که درنوع خود رکوردی 
جدید محسوب می شود. وی افزود: با توجه به اینکه در تولید این پروفیل از فوالد با گرید ST۵۵ یا S335JP استفاده می شود، 
دارای اســتحکام مکانیکی باالتر و از ممان اینرســی باالتری در محور Y-Y برخوردار می باشد که پس از آبکاری باهدف افزایش 
مقاومــت خوردگــی ، از این محصول با مصارف صنعتی در بخش صنعت برق به عنوان پایه های انتقال کابل برق فشــارقوی، در 

کشــورهای اطراف ایران کاربرد وســیعی دارد.وی در پایان همچنین از کلیه عوامل دست اندرکار تولید این پروفیل جدید ازجمله 
بخش طراحی کالیبر مهندســی نورد، مســئولین و پرسنل زحمتکش نورد ۶۵۰، مسئولین و پرسنل زحمتکش کارگاه های میانی، 

مسئولین و پرسنل زحمتکش مدیریت کیفیت قدردانی کرد.

نمایشگاه دستاوردهای انقالب اسالمی در اصفهان برپا می شود
اولین سینماي شرق اصفهان به صورت رسمي افتتاح شد 

همزمان با چهلمین ســالگرد پیروزی انقالب اســالمی آیین افتتاح رســمي پروژه 
مشارکتی سینما بهمن، اولین سینمای شرق اصفهان و دیگر طرح هاي عمراني خدماتي 
منطقه ۱۵ شهر اصفهان با هزینه ای بالغ بر 228 میلیارد ریال با حضور شهردار اصفهان، 
اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان، مدیران شهری و شهروندان منطقه برگزار شد.

به گزارش خبر نگار جام جم اصفهان ، تکمیل و تجهیز سالن "سینما بهمن" با 
مشارکت مؤسسه فرهنگی تبلیغاتی بهمن سبز وابسته به حوزه هنری با اعتباری بالغ بر 
4۵ میلیارد ریال از جمله پروژه هایي بود که بهره برداري شــد و به عنوان اولین سینماي 

شرق اصفهان در اختیار شهروندان منطقه خوراسگان قرار گرفت.
یکی دیگر از پروژه های این منطقه، مجتمع تجاری مســکونی شریعتی است که به 
صورت مشــارکت با بخش خصوصی با اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال احداث شــده 
اســت. پروژه آبیاری قطره ای رفیوژ فضای ســبز خیابان های سطح منطقه با اعتباری 
بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال نیز به بهره برداری می رســد، همچنین خیابان ســازی خیابان 
رضوی آماده افتتاح شــده است. زیرسازی و آسفالت معابر اصلی و فرعی سطح منطقه با 
اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال، بهســازی و روشنایی معابر پارک های سطح منطقه با 
اعتبار ۱۰ میلیارد ریال، اصالح هندســی و ایمن سازی و خط کشی معابر منطقه با اعتبار 
۷ میلیارد ریال، تهیه و نصب وســایل ورزشــی و حرکت درمانی و اسباب بازی در سطح 
پارک های منطقه با اعتبار ۷ میلیارد ریال، احداث پل بتنی و اصالح هندسی تقاطع بلوار 
مالک اشتر، خیابان جی و مقداد اول با اعتباری بالغ بر ۶ میلیارد ریال، احداث پل هوایی 
عابــر پیاده واقع در بلــوار ارغوانیه )میالد نور( با اعتباری بالغ بر ۶ میلیارد ریال و پیاده رو 
ســازي ضلع جنوبی خیابان جی غربی)حد فاصل خیابان همدانیان تا خیابان توحید( با 
اعتباری بالغ بر 4 میلیارد ریال از دیگر پروژه های منطقه ۱۵ اســت که به مناســبت این 

ایام بهره برداری می شود.  
سینما بهمن شاخصي برای توسعه فرهنگی شرق اصفهان است

مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان نیز در این مراسم اظهار کرد: سینما بهمن اولین 
پروژه ای اســت که به صورت مشــارکتی به بهره برداری رسیده و امیدواریم این سینما 
شــاخصی در توسعه فرهنگی شرق اصفهان بوده و عالوه بر شرق اصفهان چند منطقه 
دیگر اصفهان نیز بتوانند از این پروژه اســتفاده کنند.مســعود قاسمي تصریح کرد: این 
پروژه با همکاری ســازمان سرمایه گذاري و مشــارکتهای مردمي شهرداري اصفهان 
و موسســه فرهنگی هنری بهمن ســبز حوزه هنري در کمتر از سه ماه با ظرفیت ۳2۰ 
صندلي به بهره برداری رسید.  مدیر منطقه ۱۵ با بیان اینکه امروز ۱2 پروژه دیگر نیز به 
بهره برداری می رسد، اضافه کرد: عالوه بر سینما بهمن احداث مجتمع تجاری مسکونی 
شــریعتی و فجر با مشارکت بخش خصوصی، زیرسازی و آسفالت معابر اصلی و فرعی 
ســطح منطقه، آبیاری قطره ای و فضای سبز خیابان های سطح منطقه، خیابان سازی 
رضوی، بهسازی و روشنایی معابر پارکهای سطح منطقه، اصالح هندسی و ایمن سازی 
و خط کشی معابر سطح منطقه، تهیه و نصب وسایل ورزشی و حرکت درمانی و همچنین 
اسباب بازی کودکان در پارک های منطقه، احداث پل بتنی و اصالح هندسی تقاطع بلوار 
مالک اشــتر خیابان جی و مقداد اول، احداث پل هوایی عابر پیاده واقع در بلوار ارغوانیه، 
پیاده رو سازی ضلع جنوبی خیابان جی غربی حدفاصل خیابان همدانیان تا خیابان توحید 

به بهره برداری می رسد.

اصفهان و 4 دهه روزنامه نگاری

نشســت تخصصــی چهــار دهه 
تجربه رســانه انقالب اســالمی به 
مناســبت چهلمین ســالگرد پیروزی 

انقالب برگزار شد.
در ایــن نشســت تخصصی که به 
همت فرهنگســرای رسانه وابسته به 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری اصفهان و با حضور اعضای 
خانه مطبوعات استان، انجمن صنفی 
روزنامه نگاران و جمعی از خبرنگاران 
اصفهانی برگزار شــد، محمدمهدی 
فرقانــی دکترای علــوم ارتباطات و 
رییــس دانشــکده علــوم ارتباطات 
دانشــگاه عالمه طباطبایی با اشاره به 
تاریخ ۱8۰ ســاله مطبوعات در ایران 
اظهار داشت: ما در این مدت دوره های 
کوتاهــی از آزادی مطبوعات را تجربه 
کرده ایــم و روزنامه نــگاری در ایران 
همواره با محدودیت مواجه بوده است.
او افــزود: روزنامه نگاری در ایران 
از دربار قاجار و بــه همت میرزا صالح 
شــیرازی و بــا چاپ روزنامــه کاغذ 
اخبــار آغاز شــد و تا دوره مشــروطه 
روزنامه نــگاری اســتبدادی مطلق 
داشــتیم. دوره انقالب مشروطه دوره 
گشــایش اولیه در این زمینه است که 
البته دیری نپایید. دوره گشایش کوتاه 
بعدی در دوره نخست وزیری مصدق 
رخ داد که البته بــا کودتای 28 مرداد 
مطبوعات دوباره به محاق رفت. پس 
از پیروزی انقالب اســالمی نیز شاهد 
افــت و خیزهایــی در این خصوص 
بودیم و هیچ گاه در این زمینه به مقصد 

نرسیده ایم.
فرقانــی ادامه داد: مــا هنوز فاقد 
ســاختار حرفــه ای روزنامه نــگاری 
و قوانیــن حمایت کننــده از آزادی 

مطبوعــات و حقــوق روزنامه نگاران 
هســتیم که باعث توســعه نیافتگی 
مطبوعــات در ایران شــده اســت و 
فقدان این تجربه تاریخی زیان هایی 
را متوجه مــردم، روزنامه نــگاران و 

دولت ها کرده است.
رییس دانشــکده علوم ارتباطات 
دانشــگاه عالمــه طباطبایی گفت: 
دوره هــای آزادی مطبوعات ما آن قدر 
کوتاه بــوده که فرصت تجربه اندوزی 
را از ما گرفته اســت و در زمان تجربه 
آزادی، نمی دانستیم باید چه بنویسیم 
و چه نباید بنویســیم و برخی افراط ها، 
بهانه ای بــرای ایجاد محدودیت های 

جدید شده است.
او تصریح کرد: یــک روزنامه نگار 
تحقیقــی آمریکایــی در کتابی به نام 
"چگونه قدرت از فاجعه سود می برد" 
که متمرکز بر فاجعــه طوفان کاترینا 
اســت نشــان داده که چگونه پس از 
طوفان شــرکت های بزرگ تجاری 
آمریکا که در دســت افراد سیاســی یا 
نظامی بود، پروژه های بازســازی را به 
انحصار خود درآوردند. بنابراین قدرت 
اقتصادی با قدرت سیاســی دست در 
دســت دارد و اســتقالل حرفه ای به 
معنــای اســتقالل از هرگونه قدرت 
سیاســی، اقتصادی و غیره نخستین 

رکن روزنامه نگاری حرفه ای است.
فرقانی با تأکید بر اینکه نهاد رسانه 
بایــد مســتقل از قدرت باشــد، بیان 
داشت: حق جســتجو و انتشار آزادانه 
اطالعات، حــق بیان عقاید، حق عدم 
افشــای منابع خبری، حق عدم قبول 
فشار برای انتشار یا عدم انتشار مطالب 
و حق داشتن و عضویت در تشکل های 
صنفی از جمله حقوق مطبوعات است، 

اما حقوق و مســئولیت ها دو روی یک 
سکه هستند.

رییس دانشــکده علوم ارتباطات 
دانشــگاه عالمه طباطبایــی با بیان 
اینکه آمــوزش تخصصی دیگر رکن 
روزنامه نگاری حرفه ای است، اضافه 
کــرد: روزنامه نگار حرفــه ای مجهز 
بــه اخالق حرفــه ای، دانش نظری و 
دســتگاه فکری الزم بــرای این کار 
است، حقوق شهروندان را می شناسد 
و تعریف درستی از رابطه خود با قدرت 
دارد. یک روزنامه نگار باید انســانیت 
را محــور اصلی کار خود قــرار دهد، 
نه راضــی کردن قدرت سیاســی را. 
این فرد بایــد در حوزه های گوناگون 
سواد کافی داشــته و در تمام حوزه ها 
دست به قلم باشــد.او با بیان اینکه به 
یک خبرنویس خوب تکنســین خبر 
می گویم و نه روزنامه نگار، خاطرنشان 
کرد: روزنامه نــگاران باید به دانش و 

بینش زمان خود مجهز باشند.
فرقانی اخالق حرفــه ای را دیگر 
رکن روزنامه نگاری دانســت و گفت: 
متأسفانه در اخالق حرفه ای وضعیت 
خوبی نداریم. اگر یــک روزنامه نگار 
اخــالق حرفــه ای را رعایــت نکند، 
می توانــد جامعه ای را با بحران مواجه 

کند.
رییس دانشــکده علوم ارتباطات 
دانشــگاه عالمه طباطبایــی اظهار 
داشت: با اینکه فاقد ساختارهای الزم 
برای تحقــق روزنامه نگاری حرفه ای 
هستیم، اما به نظر من روزنامه نگاری 
ما پس از انقالب پیشــرفت داشــته 
اســت. شــرایط بســیار بد اقتصادی 
روزنامه نــگاران در ایــران قابل انکار 
نیست، اما با وجود تمام محدودیت ها، 

حقوق و آزادی مطبوعات ما نسبت به 
گذشته وضعیت بهتری دارد.

فضل الــه صلواتــی روزنامه نگار 
پیشکســوت و از پیشــگامان انقالب 
اســالمی در اصفهــان نیــز در این 
نشست اظهار داشت: خداوند در قرآن 
می فرمایــد پس از خلقــت مهم ترین 
محبتی که به انســان کردیم این بود 

که به او بیان کردن آموختیم.
او با بیان اینکه دم فرو بستن به وقت 
گفتن و گفتن به وقت خاموشی نشانه 
بالهت است، افزود: بدون نوشتن فکر 
به جریان نمی افتد و اگر فکر نباشــد، 
ذکر به جریــان نمی افتد پس باید قدر 

فکر و قلم را بدانیم.
امیراحمــد زندآور عضو شــورای 
اسالمی شــهر اصفهان و رییس خانه 
مطبوعات اســتان نیز در این نشست 
گفت: امروز باید با مردم صادقانه سخن 
بگوییم و منشأ مشکالت را بیان کنیم. 
امروز روز سیاه نمایی نیست. رسانه ها 
باید شفاف سازی کرده و واقعیت ها را 

به اطالع مردم برسانند.
او ادامه داد: متأسفانه اهالی رسانه 
اصفهان از قدرت ابزاری که در دســت 
دارند به درســتی اســتفاده نمی کنند. 
رســانه ها و مطبوعــات بســیاری از 
مشکالت جامعه را جست وجو و رصد 
کرده و رفع می کنند، اما به مشــکالت 

خود کمتر می پردازند.
رییس خانــه مطبوعات اســتان 
اصفهان تصریح کــرد: در طول یک 
ســال گذشــته اقدامات خوبی برای 
حمایــت از اهالی مطبوعات اســتان 
انجام گرفته است و برنامه های خوبی 
بــرای حمایــت از روزنامه نگاران در 

اصفهان داریم.
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 ضمیمه رایگان روزنامه در استان اصفهان

طرح بازی یادگیری در ۱0 استان اجرا می شود

وزیر آموزش وپرورش گفت: طرح بازی، یادگیری در ۱۰ اســتان به طور آزمایشی 
اجرا می شود که در آن امر آموزش به دانش آموزان با وسایل بازی دنبال می شود.

بــه گزارش خبرنگار  جام جم اصفهان ، ســیدمحمد بطحایی با تبریک 
چهلمین ســال پیروزی انقالب اظهار کرد: امروز برای من حضور در استان فرهیخته 
اصفهان افتخار بزرگی بود هرچند برای استانی چون اصفهان فرصت یک روزه بسیار 

کم است.
وی در خصوص برنامه های امروز خود در استان اصفهان افزود: بعد از ادای احترام 
به ساحت شهدا و فرهیختگان استان در جلسه ای با حضور ۶۰۰ نفر از مدیران و معلمان 
تعدادی از همکاران به نمایندگی از فرهنگیان اســتان پیشــنهاداتی برای ارتقای کار 
داشــتند، همچنین امروز 4۰ پروژه آموزش وپرورش به طور همزمان به صورت ویدئو 
کنفرانس در شهرســتان های استان افتتاح شــد و بعد از آن با نماینده ولی فقیه و امام 

جمعه اصفهان دیدار کردیم.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به افزایش زیرساخت های آموزشی در کنار افزایش 
تعداد دانش آموزان تصریح کرد: از نظر تعداد دانش آموزان امســال حدود ۱4 میلیون و 
۷۵۰ هزار دانش آموز در کشور به مدرسه رفتند در حالی که این رقم در سال ۵۷ حدود 
8 میلیون و ۳۰۰ هزارنفر بوده است که این خود نشانگر رشد بسیار تعداد دانش آموزان 

در این 4۰ سال است.
وی در خصوص افزایش ســرانه فضای آموزشــی گفت: در ابتدای انقالب سرانه 
فضای آموزشی برای هر دانش آموز ۱.44 متر بود در حالی که این رقم به ۵.۱8 مترمربع 

افزایش داشته است که در این امر پیشرفت قابل مالحظه ای داشته ایم.
بطحایی با بیان اینکه از بین ۱۰۰ هزار مدرســه بیش از ۶۵ هزار مدرســه به شبکه 
اطالعات و ارتباطات ملی دسترسی مستقیم دارند، افزود: عدالت آموزشی بین دختران 
و پسران از ۳8 درصد در گذشته به 48 درصد رسیده است که گویای قدم های مثبت در 
راستای ایجاد عدالت جنسیتی بین دانش آموزان دختر و پسر است که برابری یکسان 

بین آنها جزء شاخص های توسعه یافتگی آموزش وپرورش است.
وی با اشــاره به تقدیر مجامع بین المللی از نظام آموزش وپرورش ایران گفت: این 
تقدیر به دلیل دســتیابی به حضور ۷۰ درصدی کودکان در دوره های پیش دبســتانی 
بوده که این رقم در گذشــته تنها 2۰ درصد بوده اســت و این شاخص ایران را در طراز 

کشورها جزء کشورهای سرآمد قرار داده است.
وزیر آموزش وپرورش در خصوص میزان باســوادی کشور اظهار کرد: در سال ۵۷ 
تنها 48 درصد از افراد گروه ســنی ۱۰ تا 4۹ ســال باسواد بودند که امروز در این گروه 

سنی بیش از ۹۵ درصد باسواد هستند.

کارگاه معرفی گرنت هــاي بین المللی برای 
فرصت های مطالعاتــی و پروژه های تحقیقاتی 
مشترک، با حضور گسترده اعضای هیئت علمی 
و دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه های 
اصفهان در دانشــگاه صنعتــی اصفهان برگزار 
شد.رئیس دفتر همکاری های علمی بین المللی 
دانشــگاه صنعتــی اصفهان در ایــن کارگاه از 
تشکیل کنسرســیوم همکاری  های بین المللی 

بین دانشــگاه های پیشرو اصفهان خبر داد.
خبر نــگار جام جم اصفهــان :دکتر 
ســیما فاخــران افزود: ایــن کنسرســیوم به 
پیشــنهاد دانشــگاه صنعتی اصفهان و با حضور 
این دانشــگاه و نیز دانشــگاه هــای اصفهان، 
علوم پزشــکی اصفهان، هنر و شــهرک علمی 
تحقیقاتــی اصفهان اســت که طبــق آن مقرر 
اســت یک حرکت منســجم بــرای هم افزایی 
ظرفیت ها برای فعالیت هــای علمی بین المللی 

داشته باشیم.
وی با بیان این که هر یک از این دانشــگاه ها 
ظرفیــت ها و تجربیات متفاوتی دارند و به لحاظ 
ماهیتی نیز رشته ها و تجربیات مختلف می تواند 
باعث هم افزایی حرکت های بین المللی شــود، 
تصریح کرد: دراین راســتا سلسله نشست هایی 
را بــه منظور معرفی اعتبارات بین المللی تدارک 
دیده ایم که این کارگاه نخســتین رویداد در این 

زمینه است.
عضو هیئت علمی دانشــگاه صنعتی اصفهان 
ادامه داد: به جز برگزاری نشست های تخصصی، 
مقرر است این دانشگاه ها برای استاندارد سازی 
آموزش عالی و همچنین برندســازی و تبلیغات 

بین المللــی و جذب دانشــجویان خارجی نیز با 
یکدیگر همکاری داشته باشند.

فاخران با اشــاره بــه ابعاد مختلــف کارگاه 
معرفی گرنت هاي بین المللی در این دانشــگاه، 
اضافــه کرد: بیش از 4۰۰ عضــو هیئت علمی و 
دانشــجوی تحصیالت تکمیلی از دانشگاه های 

اصفهان در این کارگاه شرکت نمودند.
وی بیــان کرد: در ایــن کارگاه یک روزه دو 
اســتاد از دانشــگاه گرتس اتریش و موسســه 

DAD آلمان حضور دارند.
رئیــس دفتر همکاری های علمی بین المللی 
دانشــگاه صنعتی اصفهان ادامه داد: این اولین 
کنسرسیوم IUN همکاری های بین المللی در 
ســطح کشور اســت و با توجه به شرایط تحریم 
و نقض تعهــدات برجام و مشــکالت مالي که 
پیش روی دانشــگاه ها قرارگرفته اســت دیگر 
حرکت هــای انفــرادی و پراکنده دانشــگاه ها 

جوابگو وراهگشا نخواهد بود.
فاخران افزود: این شبکه یک پشتوانه مناسب 
اســت تا بتوانیم با یک قوام و اســتحکام بیشتر، 
ضمن افزایش فعالیت های بین المللی، با حضور 
در نمایشــگاه های بین المللی و چاپ کاتولوگ 
ها، ظرفیت های مختلف اســتان، رشــته های 
گوناگون دانشــگاه ها و توانمندی های مختلف 

را به نمایش بگذاریم.
رئیــس دفتر همکاری های علمی بین المللی 
دانشــگاه صنعتی اصفهان درپایان تصریح کرد: 
به زودی در یک جلســه رسمی با حضور مقامات 
اســتان تفاهم نامــه این کنسرســیوم به امضاء 

خواهد رسید.

نظام پیشنهادهای شرکت پاالیش نفت اصفهان در پانزدهمین 
همایش و نهمین جشــنواره ملي نظام پیشنهادها موفق به دریافت 
تندیس برنزین شــد.به گزارش جام جم اصفهان، در بخش 
پیشنهاد برتر جشنواره نیز، پیشنهاد "بازسازي کمپرسورهاي ازت 
پاالیشــگاه نفت اصفهان" در ســطح ملي به عنوان پیشنهاد برتر 
انتخاب شد.  این پیشنهاد  را آقایان علي ساالري نژاد، حسین مومني 

و مهدي حسن وند از همکاران پاالیشگاه اصفهان به دبیرخانه نظام 
پیشنهادهاي این شرکت ارائه کرده بودند و حسین مومني در نهمین 
جشــنواره ملي نظام پیشنهادها، آن را ارائه نمود.گفتنی است باتوجه 
به اهمیت و جایگاه ویژه نظام پیشــنهادها در بهبود ارتقاي عملکرد 
ســازمان ها، به همت سازمان جهاد دانشگاهي تهران و  با مشارکت 
دســتگاه هاي علمي و اجرایي کشور، پانزدهمین همایش و نهمین 

جشنواره ملي نظام پیشنهادها ، ۱۰بهمن ماه ۹۷ در تاالر عالمه امیني 
واقع در کتابخانه مرکزي دانشــگاه تهران، برگزار شــد و در مراسم 
اختتامیه این جشنواره دستگاه هاي برتر معرفي گریدند.موفقیت نظام 
پیشنهادهای شــرکت پاالیش نفت اصفهان را به کلیه همکاران و 
مدیران شــرکت تبریک گفته و از درگاه خداوند منان براي ایشــان  

روندي رو به رشد، مسالت داریم.

 استاندار اصفهان گفت: در 
برخی نقاط استان نمودهایی 
ازمحرومیت وجــود دارد که 
نظیر آن را حتی در سیســتان 
و بلوچســتان نداریم اما نقاط 
محروم اصفهــان کمتر مورد 
توجه مسئوالن کشوری بوده 

است. 
به گــزارش خبرنگار  
جام جم اصفهان ، عباس 
رضایــی در مراســم افتتاح 
اورژانــس اســتاندارد شــده 
بیمارســتان غرضی اصفهان 
اظهار داشــت: مردم اصفهان 
نیازمنــد دریافــت باالترین 

خدمات در حوزه بهداشــت و درمان هستند 
و نبایــد مطالبات بحق پزشــکان از دولت و 
تاخیــر در پرداختی ها تاثیری در عملکرد آنها 
بگذارد.وی بیان داشــت: از مهرماه پزشکاِن 
تحــت پوشــش دانشــگاه علوم پزشــکی 
اصفهــان دریافتی نداشــتند و میزان بدهی 
دولت به دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان به 

پنج هزار و 2۰۰ میلیارد ریال  رسیده است.
اســتاندار اصفهــان همچنیــن از بدهی 
۹۵۰ میلیارد ریالی دولــت به داروخانه های 
آموزشــی که داروهای خــاص را تامین می 

کننــد خبر داد و گفت: الزم اســت که توجه 
ویژه ای به قشــر پزشکان و داروسازان انجام 

شود.
دانشــگاه علوم پزشکی كاشان 
در تامین مواد اولیه با مشکل مواجه 

است
وی با بیان اینکــه مردم اصفهان نیازمند 
ارائه خدمات باالتری هســتند، تصریح کرد: 
بیمارستان شــریعتی در نقطه خوبی از شهر 
واقع شده اما نیازمند توسعه است که به لحاظ 
فیزیکی امکان توسعه بیشتر این بیمارستان 

وجود ندارد.

اســتاندار اصفهــان گفت: 
همچنیــن درحــال حاضــر 
دانشگاه علوم پزشکی کاشان 
در تامین مواد اولیه با مشکالت 
جدی مواجه است.وی با اشاره 
به اینکه رئیس جمهور و هیئت 
دولت بر  رفع تمامی مســائل، 
معیشــت و مشــکالت مردم 
تاکید دارند، بیان کرد: اصفهان 
استانی اســت که محرومیت 
باالیــی دارد  امــا متاســفانه 
مســئوالن تنها قسمتی از این 

محرومیت را تاکنون دیده اند.
از  نمودهایــی 
محرومیــت در اصفهان 
حتی در سیســتان و بلوچستان هم 

دیده نمی شود
رضایی بیان داشت: در برخی نقاط استان 
اصفهــان نمودهایــی از محرومیــت دیده 
می شــود کــه نظیر آن حتی در سیســتان و 
بلوچســتان وجود ندارد.وی افزود: کارگران 
شــهر اصفهان و کارگرانی که از دیگر استان 
ها به اصفهان بــرای کار آمده اند جایگاهی 
برای اســتراحت ندارند که نیاز است تدبیری 
در این زمینه اندیشــیده شــود تــا راندمان 

کارگران باال برود.

موفقیت کشوری نظام پیشنهادهاي شرکت پاالیش نفت اصفهان

نقاط محروم استان مورد غفلت مسئوالن واقع شده است

کشف 99 کيلو حشيش در اصفهان 

سرهنگ"غالمحسین صفري" در گفت و 
گو با خبرنــگار  جام جم اصفهان   اظهار 

داشــت : ماموران مبارزه با مواد مخدر اصفهان ، 
در پی کســب خبری مبنی بر انتقال مواد افیونی 
توسط یک ســوداگر مرگ ، تحقیقات خود را در 

این خصوص آغاز کردند.
وی افــزود: در این خصوص یک تیم مجرب 
از مامــوران پلیس مبارزه با مواد مخدر وارد عمل 
شدند و سواری زانتیا متعلق به این سوداگر مرگ را 
پس از شناسایی متوقف کردند.این مقام انتظامی 

بیان داشــت : در بازرسی از این خودرو ۹۹ کیلو و 
۳۷۰ گرم حشــیش که زیر صندلی ها و صندوق 

عقب خودرو جاساز شده بود، کشف شد.
سرهنگ صفری در پایان از دستگیری یک 
سوداگر مرگ و تحویل او به مراجع قضائی خبر داد 
و خاطر نشان کرد: نیروی انتظامی با سوداگران 
مرگ و قاچاقچیان افیونی برخورد قاطع و قانونی 

می کند و اجازه جوالن به آنان نخواهد داد.

بهره برداری از ۷2 پروژه بزرگ برق رسانی در ایام دهه فجر

به گزارش خبر نگار جام جم اصفهان ،  مهندس حمیدرضا پیر پیران مدیرعامل 
شرکت توزیع برق اصفهان در نشست خبری با اصحاب رسانه با اعالم این مطلب 
گفت: دســتاوردهای 4۰ ساله انقالب نشان دهنده این است که ما شاهد توسعه 
کمی و کیفی بســیار پرشتاب در تمام وجوه علم و صنعت از جمله صنعت برقی به 

عنوان صنعت پیشرفته و پیچیده با استفاده از تکنولوژی های مدرن بوده ایم.
وی در ادامه افزود: صنعت توزیع برق نیز به واســطه نزدیکی با نقطه مصرف 
و تنوع در شــرایط و تجهیزات، بیشترین فراز و نشیب را به همراه داشته است، اما 
این شــرایط موجب شده تا ما از شــاخص های جهانی عقب بمانیم بلکه همراه و 
همگام با آن قدم های بســیار محکمی را برداشته ایم، به طوری که در محور برق 
برای همه ما از ابتدای انقالب تا کنون توانسته ایم بیش از ۹۹ درصد مردم کشور 
عزیزمان ایران را از نعمت برق برخوردار نماییم و در استان اصفهان هیچ روستای 

باالی ۵ خانوار که سکنه دائم دارند بدون برق نمی باشند.
نصب 138 سامانه خورشیدی

وی در ادامه به  شــاخص بعدی جهانی که کیفیت برق برای جامعه دیجیتال 
تعریف شــده اشاره داشــت وادامه داد: شرکت توزیع برق اصفهان بر اساس سند 
اســتراتژی خود برای ســال ۱4۰۵ حداکثر ۳۰ دقیقه خاموشی به ازا هر مشترک 
در طول ســال را هدف گذاری نموده اســت و در این شاخص استفاده از فن آوری 
های نوین و روز دنیا از جمله اتوماسیون شبکه ، رویت پذیری و تحلیل داینامیک 
اطالعات شــبکه و اســتفاده از خط گرم )کار بر روی شبکه برق دار بدون قطعی 
می تواند ما را در رسیدن به این هدف یاری نماید و شاخصه های کیفیت توان در 
ســطح جهانی و قابل قبول قرار گیرد.پیرپیران برق رسانی با کربن کم را سومین 
شاخص جهانی توسعه صنعت برق مطرح نمود که این شرکت با تولید 22 میلیون 
کیلووات ســاعت انرژی پاک خورشیدی از انتشار گازهای گلخانه ای جلوگیری 
نموده اســت و تا کنون ۱۳8 ســامانه خورشیدی در مکانهای متفاوت نصب شده 

است که در کاهش گازهای مخرب محیط زیست نقش داشته است
مدیر عامل شــرکت توزیع برق اصفهان به رشد تقریبا ۶ برابری مشترکین در 
شهرستان اصفهان از ابتدای انقالب شکوهمند ایران اسالمی تا کنون اشاره کرد 

و گفت : این رشــد در حالی می باشد که رشد مصرف انرژی برق مشترکین بسیار 
فراتر از رشد تعدادی بوده است و نزدیک به 2 برابر میزان رشد مشترکین می باشد 
که با توجه به گســتردگی اســتفاده از انرژی برق در سطح جامعه امری اجتناب 
ناپذیر می باشد  و امروزه برق به عنوان زیر ساخت زیر ساخت ها در تمامی عرصه 
هــای زندگی بروز و ظهور یافته و ایفای نقش می نماید و از طرفی دیگر ضرورت 
مدیریت مصرف در بین مشترکین را یاد آور می شود که نیازمند توجه جدی عموم 
و مشترکین می باشد. وی خاطر نشان کرد: در روزهای اول انقالب حداکثر ۱۰۰ 
خط یا شبکه اصلی 2۰ کیلوولت از ۱۱ ایستگاه ) پست ( فوق توزیع برق اصفهان 
را تامین می کرد اما اکنون ۳۳۹ فیدر یا شبکه اصلی از 4۳ ایستگاه ) پست (، برق 
یک میلیون و ۱۵4 هزار مشــترک را تامین می کند و نکته قابل توجه این اســت 
که امروز با نصب تجهیزات هوشــمند و ۱۰ هزارو ۵8۱ کنتور هوشــمند فهام که 
قابلیت قرائت از راه دور را دارا می باشد بدون نیاز به حضور همکاران ، قابلیت رویت 
پذیری بســیاری از پارامتر های شبکه صورت گرفته است و امکان اعمال فرمان 
از راه دور نیز میســر شده است و همچنین با استفاده گسترده از دیگر سامانه ها و 
تجیهزات گامهای بلندی در راستای هوشمند نمودن شبکه برداشته شده است.

وی تصریح کرد: ۹۵ درصد مراجعات شرکت در حال حاضر غیر حضوری است 
و مردم تنها با یک تماس با شماره تلفن ۳8۱2۱ می توانند از تمام خدمات فروش 
و پس از فروش برق اســتفاده و اطالعات الزم را دریافت نمایند. همچنین شماره 
تلفن ۱2۱ به صورت شبانه روزی پاسخگوی فوریت ها و حوادث برق می باشد و 
امروزه شرکت توزیع برق اصفهان در راستای نوآوری و استفاده از فن آوری های 
نوین در بسیاری از موارد به عنوان پایلوت صنعت برق کشور قرار دارد و ماموریت 

های ویژه ملی را عهده دار است.
ایران یکی از سه عضو اصلی كنفرانس CIRED در كنار امریکا 

و چین است 
او از رشــد تقریبا ۶ برابری مشترکان در شهرستان اصفهان از ابتدای انقالب 
تاکنون صحبت کرد و رشــد مصرف انرژی برق را دوبرابر رشد مشترکان اعالم 
نمود و با اشاره به جایگاه برق بعنوان زیرساخت، ضرورت مدیریت مصرف بعنوان 

یک اقدام بسیجی را یادآور شد.او در مقایسه با ۱۰۰ شبکه اصلی 2۰ کیلوولت از ۱۱ 
ایستگاه فوق توزیع که برق اصفهان را تامین می کرد، افزود: اکنون ۳۳۹ فیدر یا 
شــبکه اصلی از 4۳ ایســتگاه، برق یک میلیون و ۱۵4 هزار مشترک را تامین می 
کند.همچنین، با نصب تجهیزات هوشــمند و ۱۰ هزارو۵8۱ کنتور هوشمند فهام 
با قابلیت قرائت از راه دور، قابلیت رویت پذیری بســیاری از پارامترهای شــبکه، 

اعمال فرمان از راه دور و هوشمند نمودن شبکه میسر شده است.
پیرپیران، ۹۰ درصد تجهیزات توزیع برق را تولید داخل عنوان کرد و افزود: به 
لحاظ موفقیت هایی که در صنعت برق داشــته ایم، ایران یکی از سه عضو اصلی 

کنفرانس CIRED در کنار امریکا و چین است.
 تولید برق با كیفیت و با كمترین میزان خاموشی

وی اظهار داشــت: با توجه به مواجه مستقیم شرکت های توزیع با مشترکین 
و مــردم توجه به این بخش صنعت و برنامه ریزی های گســترده در این بخش 
در ســطح دنیا بســیار رایج می باشد و ضریب تاثیر توزیع برق در رضایت مردم بر 
همگان مشــخص گردیده است و تولید برق با کیفیت با کمترین میزان خاموشی 
می باشــد که این مهم از طریق بازســازی شبکه ، اســتفاده از هوشمند سازی و 
مانیتورینگ یا مدیریت دیده بانی شــبکه به روز رسانی تجهیزات و بهره گیری از 
فن آوری های نوین به دســت می آید.مدیر عامل و رییس هیات مدیره شــرکت 
توزیــع برق اصفهان در خصوص کنترل و مدیریت شــبکه گفت: برای کاهش 
خاموشــی های برق مشترکین و همچنین به منظور افزایش قابلیت مانور شبکه 
فشــار متوسط و اطمینان شبکه، در کمترین زمان و به طور مکانیزه بتوان با مانور 
فیدرها خاموشــی برق مشــترکین را رفع نمود و در این راستا در حدود 42۰ نقطه 
از شــبکه های زمینی و هوایی فشــار متوسط به صورت کامل مانیتور و از طریق 
اعمال فرمان از راه دور نســبت به مدیریت شبکه در حداقل زمان ممکن صورت 
گرفته اســت.وی به مدیریت راهبری ناوگان بهره برداری AVL اشــاره کرد و 
افزود : در راســتای اســتفاده بهتر از امکانات و تجهیزات و مدیریت بهنگام کلیه 
خودروهای عملیات و حوادث و فوریت های برق این شرکت به این سامانه مجهز 
 GIS شــده اند و موقعیت مکانی و حرکت کلیه خودروها بر روی نقشــه های

شرکت مشخص و قابلیت ردیابی و هدایت در بهترین مسیر و کوتاهترین زمان را 
دارا می باشــند. به طوری که نزدیک ترین خودرو به محل حادثه اعزام و خدمات 
در اســرع وقت و به بهترین کیفیت ارائه می گردد.مدیر عامل شرکت توزیع برق 
شهرســتان اصفهان گفت : امروز شــرکت ما به جایی رسیده است که باید طبق 
برنامه چشــم انداز و اســتراتژی به فعالیت خود ادامه دهد ، برآوردهای دقیق هم 
از لحــاظ کمی و هم از لحاظ کیفی که با مطالعات اجتماعی همراه بوده در تنظیم 
سند استراتژی شرکت مورد توجه قرار گرفته است و در نتیجه این سند در ۷ محور 

به همه واحدهای ستادی و اجرایی ابالغ گردید.
كاهش تلفات برق تا 5 درصد

 این مقام مسئول در ادامه گفت: انتظار ما این است که در سال ۱4۰۵ رضایت 
مردم که برآیند کل فعالیت های شــرکت در همه ی شــاخصهای اســتراتژی 
اســت نزدیک به ۱۰۰ درصد برسد که برای رســیدن به این مهم طی این مدت 
تلفات انرژی در شــبکه توزیع برق اصفهان باید بــه ۵ درصد کاهش یابد که در 
حال حاضر این شــاخص ۶.۶۷درصد می باشــد و میانگین جهانی به 4.۵ درصد 
می رســد. در بخش وصول مطالبات انتظار این است که ۱۰۰ درصد درآمدهای 
حاصل از فروش انرژی وصول گردد که تا بتوانیم توســعه و برق رسانی به شبکه 
هــا را به بهترین نحو عملیاتی نماییم و در بخش دیگر، ارائه ۱۰۰ درصد خدمات 
به صورت غیر حضوری در ســند اســتراتژی تمین شده است ودقت همکاران و 
نصب تجهیزات ایمن و به روز موجب می شود تا ما هیچ گونه حادثه جانی و تلفات 
انســانی را شاهد نباشیم.وی به دیگر شــاخصه های این سند اشاره کرد و گفت: 
از دیگر شــاخصه های این ســند اجرای حداقل ۹۰ درصد از پروژه های توسعه 
و عمرانی شــرکت بر اســاس برنامه ای از پیش تدوین شده می باشد.پیر پیران 
کاهش خاموشــی های برنامه ریزی شــده و نشده در سطح شبکه های توزیع را 
یکی از رســالت های اصلی شــرکت توزیع برق اصفهان عنوان نمود و گفت : در 
این ســند حداکثر ۳۰ دقیقه خاموشــی به ازا هر مشترک در طول سال دیده شده 
اســت و اظهار امیدواری نمود که با همکاری مردم و مشترکین عزیز اصفهانی تا 

سال ۱4۰۵ باید بیش از ۵۰ درصد رشد بار را مدیریت نماییم.

مدیرعامل شركت توزیع برق شهرستان اصفهان در چهلمین فجر فاطمی خبر داد:
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اجرای گروه سرود 3 هزار نفری به مناسبت دهه فجر

اجرای ویژه برنامه »4۰ گام سالمتی« در مدارس اصفهان

دبیــر اجرایی طرح گروه ســرود بزرگ اصفهان 
گفت: ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد 
کشور اقدام به برگزاری طرح سراسری تشکیل گروه 
سرود 4۰ هزار نفری بچه های مسجد کرده است که 
در این میان سهم استان اصفهان ۳ هزار نفر است. 

 ســعید عنایتی در گفت وگو بــا خبرنگار جام 
جم  اصفهان اظهار داشت: ستاد عالی کانون های 
فرهنگی هنری مســاجد کشــور اقــدام به اجرای 

طرح سراســری تشکیل گروه سرود 4۰ هزار نفری 
بچه های مســجد کرده که در این میان سهم استان 
اصفهــان ۳ هزار نفر اســت.دبیر اجرایی طرح گروه 
ســرود بزرگ اصفهان اعالم کرد: روز ۱2 بهمن ۳ 
هزار نفر از این جمعیت در نقاط مختلف استان رأس 
ساعت ۹:۳۳ صبح همزمان با ورود تاریخی حضرت 
امام به میهن عزیز اسالمی به اجرای سرود پرداختند.

وی یادآور شد: در این برنامه دو قطعه سرود اجرا شد؛ 
یکی بازخوانی ســرود »خمینــی ای امام« و دومی 
با عنوان »ایران مــا«، همچنین با توجه به ظرفیت 
عظیم اســتان اصفهان در رشته سرود یک تیم تولید 
برنامه تلویزیونی از صدا و سیمای جمهوری اسالمی 
ایران وارد اصفهان شــدند تا از اجراهای گروه سرود 
44۰ نفره بچه های مساجد اصفهان در روزهای ۵ و 
۶ بهمن ماه در محل های پل خواجو، گلستان شهدا و 
میدان امام خمینی نماهنگی تهیه و در ایام دهه فجر 

از شبکه های مختلف سیما پخش کنند.

رئیس اداره توســعه فرهنگ سالمت سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شهرداری اصفهان 
از اجــرای برنامه “4۰ گام ســالمتی” در مدارس 

اصفهان خبر داد.
فرینــاز توالئیان درباره برگــزاری این برنامه 
همزمــان با چهلمین ســالگرد پیــروزی انقالب 
اســالمی اظهار داشت: 4۰ گام سالمتی برنامه ای 
آموزشــی در قالب اجرای تئاتر طنز برای کودکان 
اســت که با همکاری اداره کل آموزش و پرورش 
استان بیشــتر در مدارس دولتی و مدارس مناطق 
کم برخوردار شــهر اصفهان که دسترسی کمتری 

به برخی امکانات دارند، برگزار می شود.
وی با اشــاره به آغاز اجرای این برنامه از روز 8 
بهمــن ماه و در مدارس ناحیه ۶ آموزش و پرورش 
شــهر اصفهان افــزود: آموزشــی هایی در زمینه 
ســالمت جسم شامل مبارزه با کم تحرکی و تغذیه 
نامناســب از محورهای برنامه 4۰ گام ســالمتی 

است.
رئیس اداره توســعه فرهنگ سالمت سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شهرداری اصفهان 

ادامه داد: فاز نخست این برنامه از 8 بهمن آغاز شده 
و تا ۱۷ بهمن ماه ادامه دارد.

توالئیان با اشــاره به برگــزاری برنامه 4۰ گام 
ســالمتی در 4۰ مدرسه شهر اصفهان اضافه کرد: 
این برنامه در فاز نخســت در 2۰ مدرســه برگزار 
می شــود و پس از ایام فاطمیه، فاز دوم این برنامه 
در 2۰ مدرسه دیگر شهر اصفهان اجرا خواهد شد.

رئیس اداره توســعه فرهنگ سالمت سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شهرداری اصفهان 
درباره سایر بخش های این برنامه تصریح کرد: به 
این دلیل که برنامه روی دانش آموزان تأثیرگذاری 
باالیی داشته باشد و زمان زیادی از وقت آموزشی 
مــدارس را هم نگیریم، برنامه 4۰ گام ســالمتی 
در قالب جشــنی کوتاه برای دانش آموزان برگزار 
می شــود.توالئیان خاطرنشــان کرد: کم تحرکی 
و تغذیــه نامناســب باعث شــده چاقــی در بین 
دانش آموزان اصفهانی افزایش پیدا کند و به همین 
دلیل اجرای برنامه هایی مانند 4۰ گام سالمتی در 
مدارس را در دســتور کار قرار دادیم که فاز دوم آن 

در اسفندماه برگزار می شود.

ضرورت تغيير در محتوای آموزشی کتاب های درسی
وزیر آموزش و پرورش گفت: 
تغییــر و تحــول در محتواهای 
آموزشــی کتابهای درسی عامل 
حیاتی برای این نهاد محســوب 
می شود اما اصالح صحیح نظام 
آموزشی نیازمند آماده کردن افکار 

عمومی است.
به گزارش خبرنگار  جام 
، ســیدمحمد  جم اصفهان 
بطحایی  در گردهمایی مشترک 
با مدیــران و نمایندگان معلمان 
مدارس در اردوگاه شهید بهشتی 
شــهر ابریشــم اصفهان اظهار 
داشت: پیش از انقالب میزان ورود 
دانش آموزان به مقطع متوسطه 
اول ۷4 درصــد بود اما این میزان 
هم اکنون به بیــش از ۹۶ درصد 

رسیده است.
وی ادامه داد: در زمان حاضر ۶۵ هزار مدرسه 
به شــبکه ملی اطالعات و ارتباطات دسترسی 
دارند و هم اکنون پوشش پیش دبستانی به بیش 
از ۷۰ درصد رسیده است در حالی که این میزان 

پیش از انقالب فقط 2۰ درصد بوده است.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه باید 
طرح ســند تحول بنیادین را پیش ببریم، اعالم 
کرد: نیاز دانش آموزان در جامعه بسیاری از اوقات 
متفاوت تر از آن چیزی اســت که ما در مدارس 

آموزش می دهیم که این نقص باید جبران شود.
وی بــا تاکید بر اینکــه ویژگی های امروز 
اجتماعی و جامعه نسبت به گذشته تغییر کرده 
است، تصریح کرد: مدارس باید با تحلیل دقیق 
نیازها و شرایط جدید، تالش و آموزش های خود 

را به ثمر برسانند.
وزیر آموزش و پرورش به لزوم اثربخشــی 
مدارس اشــاره کرد و گفت: دانش آموزان باید 
شیوه درست زندگی را در مدارس آموزش ببینند 
که این امر هم اکنون در مدارس کمرنگ شــده 

است.
وی اضافه کرد: بســیاری 
از مفاهیم آموزشی در مدارس 
در زندگی به کار نمی آید برای 
نمونه در مراکز آموزشــی باید 
صبر، تحمل، از خودگذشتگی و 
مسئولیت پذیری را آموزش داد 
زیرا این صفات، اهداف اصلی 

پرورش را شکل می دهند.
بطحایــی بیان داشــت: 
محتواهای درســی آموزش و 
پرورش برگرفتــه از الگوهای 
آموزش عالی است و این دیدگاه 
نادرست و نیازمند اصالح است.

وی با تاکید بر اینکه تغییرات 
آموزش و پرورش نباید هیجانی 
و پرســرعت دنبال شود، گفت: 
اصالح صحیح نظام آموزشی 
نیازمند ایجاد زیرســاخت هــای الزم و آماده 
کردن افکار عمومی است، همچنین باید بدانیم 
که تحول در محتواهای آموزشی عامل حیاتی 

برای آموزش و پرورش به شمار می رود.
وزیــر آموزش و پرورش گفت: بســیاری از 
مطالب آموزشی نه تنها جنبه کاربردی ندارد بلکه 
حجم آنها بسیار زیاد است و باید به معلمان اجازه 
داده شود که به جای تشریح مسایل تخصصی 

اهداف تربیتی را دنبال کنند.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان گفت: با حضور 
بیش از ۱۵۰۰ تاکســی مانور بزرگ تاکسیرانی اصفهان پرشورتر از 
سال های گذشته برگزار شد.به گزارش  جام جم اصفهان : به 
مناســبت آغاز چهلمین سالگرد انقالب اسالمی مانور بزرگ ناوگان 
تاکســیرانی شهرداری اصفهان با حضور نزدیک به ۱۵۰۰ تاکسی از 
خیابان فرایبورگ تا گلســتان شهدای اصفهان در حضور مسئوالن 

اســتانی؛ مدیران شــهری و فرماندهان نظامــی و انتظامی برگزار 
شد.مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان در حاشیه این 
همایش اظهار کرد: امســال نیز مانند سالیان گذشته و مطابق برنامه 
ریزی صورت گرفته به مناسبت دوازده بهمن ماه روز تاریخی بازگشت 
امام خمینی )ره( به میهن اســالمی مراسم مانور بزرگ تاکسیرانی با 
حضور بیش از  ۱۵۰۰ تاکســی برگزار شد.هادی منوچهری تصریح 

کرد: در این همایش خودروهای مرتبط با ناوگان تاکســیرانی شامل 
سرویس مدارس؛ خودروهای مرتبط با تاکسی بی سیم؛ تاکسی های 
گردشی و خطی از محل جایگاه و روبروی گلستان شهدا عبور کردند.
وی با بیان اینکه استقبال تاکسیرانان از برنامه دهه فجر امسال بیش از 
سال های گذشته بود؛ اضافه کرد: به لطف خدا با این استقبال مراسمی 

در شأن و شخصیت سازمان تاکسیرانی برگزار شد

اجراي2  نمايش »بیداري در نورنبرگ« و »استرالیا«
به گــزارش جــام جم 
اصفهان نمایش "بیــداري در 
نورنبرگ" به کارگردانی کوروش 
شــمس از ۱8 تــا ۳۰ بهمــن ماه 
ساعت ۱۹:۳۰ در سالن فرشچیان 
به روی صحنه می رود.در خالصه 
این داستان آمده که فرقه خاصي از 
یهودیــان عقیده دارند که از ازدواج 
پسري خاص از قوم یهود با دختري 

یهودي که نشــانه هایي مشخص 
دارد، پســري بدنیا خواهد آمد که 
مقدمــات ظهور مســیح را فراهم 
خواهد کرد،  براین اســاس مایکل 
یهــودي براي یافتــن آن دختر به 
پاریس مــي رود و به خیال خود او 

را پیدا مي کند. 
دختر نامــزدي آلماني دارد که 
از یهودیان متنفر اســت ولي نمي 

داند که نامــزدش اصالتي یهودي 
دارد.تعصبــات بیجا و خارج از نگاه 
معقول بــه مقوله مذهب و اخالق، 
فروپاشــي نظام فکري و رفتاري 
تمامي شــخصیت هاي داستان را 
به همراه دارد.نمایش "اســترالیا" 
نیز داســتان مهاجرت غیر قانوني 
دو پســر ایراني و اندونزیایي و یک 
دختــر افغان به اســترالیا بوده که 

روایت گذشــته این شخصیت ها 
و روابــط آنها بــا همدیگر فضایي 
شــاعرانه و عاشــقانه به وجود می 
آورد.این نمایــش از ۱۱ بهمن ماه 
بــه روی صحنه رفته و تا ۱8 بهمن 
ماه هر روز ساعت ۱8:۳۰ در سالن 
کوچک تاالرهنر سازمان فرهنگی 
اجتماعــی ورزشــی شــهرداری 

اصفهان اجرا می شود.

توسط انجمن خیرین مسکن ساز؛
هزار مسکن در کاشان ساخته شد

مدیرعامل انجمن خیرین مســکن ساز کاشان از ساخت یک هزار مسکن توسط 
این انجمن در کاشان خبر داد. 

به گزارش خبرنگار  جام جم اصفهان، علی ســاغرچی در حاشــیه افتتاح 
پروژه 4۱ واحدی مســکن ویژه معلوالن کاشــانی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه 
انجمن خیرین مســکن ساز کاشان از بدو تاسیس تاکنون بیش از یک هزار واحد ویژه 
افراد بی بضاعت و مســکن اولی ها ساخته است، اظهار داشت: خوشبختانه 8۰۰ واحد 
در این مجموعه در حال ســاخت بوده که تاکنــون ۶۰۰ واحد آن به متقاضیان واگذار 
شــده است و بیشترین واگذاری به مددجویان کمیته امداد، سازمان بهزیستی، جامعه 

نابینایان و غیره بوده است.
وی با بیان اینکه تاکنون ۱۰۰ واحد مسکونی به متقاضیان تحت پوشش بهزیستی 
شهرســتان کاشــان واگذار شــده اســت، افزود: حدود ۳۰۰ نامه از خانواده های بی 
سرپرســت، بدسرپرست، تک سرپرست و دارای معلول به انجمن خیرین مسکن ساز 
کاشان ارسال شده  است که امید داریم با حمایت مسئوالن امر واگذاری مسکن به این 
افراد محقق شود.مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز کاشان ضمن تقدیر و تشکر از 
مســئوالن دخیل در بهره برداری از این پروژه ابراز داشت: انجمن خیرین مسکن ساز 
کاشان امیدوار است با اهدافی که مدنظر قرار داده است به تمامی نیازهای افراد نیازمند 
پاسخ دهد و امیدواریم روزی را شاهد باشیم تا نیازمندی مشکل مسکن نداشته باشد.

به گزارش مهر، پروژه 4۱ واحدی مسکن ویژه خانواده های دارای حداقل دو معلول 
فاقد مســکن با متراژ مفید هر واحد از ۶۵ تا 8۵ متر  در کاشــان به بهره برداری رسید و 
اعتبارات آن از طریق ۳۵۰ میلیون ریال تسهیالت بانکی، ۳۰۰ میلیون ریال کمکهای 
دولتی شــامل ۱۵۰میلیون ریال توسط بنیاد مستضعفان و ۱۰۰ میلیون ریال سازمان 

بهزیستی و ۵۰ میلیون ریال انجمن خیرین مسکن ساز تامین شده است.
گفتنی اســت قیمت هر واحد با تسهیالت بانکی ۷۵۰ میلیون ریال تا ۹۵۰ میلیون 
ریال بر اساس متراژ واحدها کارشناسی شده است و تمام واحدها برای معلولین جسمی 

حرکتی مناسب سازی شده است.

در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی
واحد تقطير سوم شرکت پاالیش نفت اصفهــان و چند طرح مهم زیست محيطی آمــاده بهره برداری است

چهل ســال از عمر انقالب اســالمي ایران گذشــت، انقالبي 
که همچون خورشــیدي پر تاللو، درخشــیدن آغاز و نور امید و 
حیات را در دل مســتضعفان و محرومــان پرتو افکن کرد.  بهمن 
ماه  پیروزي انقالب اسالمي براي ملت ایران یادآور خاطره هاي 
بزرگتریــن پیروزي حق و جنود خداوند بــر  باطل و تیره دالن 

زمان است.
فضاي سبز پاالیشگاه اصفهان بیش از حد استاندارد است

        شرکت پاالیش نفت اصفهان فعالیت خود را در زمینه پاالیش نفت خام و تولید 
فرآورده هاي نفتي و تأمین خوراک صنایع پایین دســتي )شــرکت هاي پتروشیمي 
اصفهان، پتروشیمي اراک، نفت سپاهان، پاالیش نفت جي و صنایع شیمیایي ایران( 

از سال ۱۳۵8  آغاز نموده است .
        در حال حاضر این شرکت  با توجه به موقعیت خاص و توانمندي هاي خود به 
عنوان یک مرکز صنعتي عظیم  نه تنها تأمین در حدود یک چهارم از نیازهاي روزانه 
کشــور به فرآو رده هاي نفتي را بر عهده دارد ، بلکه خوراک دیگر واحدهاي صنعتي 
مانند پتروشــیمي اصفهان، پتروشیمي اراک، شرکت صنایع شیمیائي )L.A.B( و 
واحدهایي که به دنبال سیاســتهاي خصوصي سازي از پاالیشگاه اصفهان جداشده 

اند)شرکت پاالیش نفت جي و شرکت نفت سپاهان(را  نیز تامین مي نماید. 
        *پاالیشــگاه اصفهان ۱۱4/۵ هکتار از ۳4۰ هکتار وســعت خود را به فضای 
ســبز اختصاص داده، این در حالي است که اســتاندارد فضاي سبز براي پاالیشگاه 
ها 2۰ درصد مســاحت کل آنها تعیین شــده،۳۶  درصد این شــرکت به فضای سبز 

اختصاص داده شده است.
* شرکت پاالیش نفت اصفهان ) سهامي عام ( به عنوان یکي از شرکتهاي بزرگ 
تولید کننده فرآورده هاي نفتي کشور و پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار ، در 
راستاي رسالت و تعهدي که نسبت به کلیه ذینفعان دارد ، با استعانت از خداوند متعال 
و تکیه بر توانمندي کارکنان خود سیســتم هاي مدیریت کیفیت ، زیســت محیطي ، 
 ۹۰۰۱-ISO ایمني و بهداشت  حرفه اي را بر اساس آخرین ویرایش استانداردهاي
. OHSAS ،۱4۰۰۱-ISO ، 2۹۰۰۱-ISO\TS-۱8۰۰۱ به منظور تحقق 
اهداف ســازمان به شرح زیر ، مســتقر نموده و بصورت یکپارچه اجرا مي نماید.این 
شرکت همچنین  در مهرماه سال ۱۳۹۷ موفق به کسب گواهینامه استاندارد مدیریت 

انرژي ISO-۵۰۰۰۱   گردید.
تولیدات شركت 

بنزین/ نفت ســفید/ نفت گاز/ نفت کوره/ گاز مایع/ روغن خام/ حالل هاي ویژه/ 
گوگرد/ انواع سوخت هواپیما/ و سایر فرآورده هاي نفتي 

عرضه فرآورده هاي ویژه در بورس كاالي ایران
هم اکنون فرآورده هاي آیزوریســایکل ،وکیوم باتوم،  لوبکات ســنگین، گوگرد، 

انواع حاللها به صورت مستمر در تاالر بورس کاالي ایران عرضه مي گردند.
  شركت پاالیش نفت اصفهان   در طول 8 سال دفاع مقدس

 از ابتداي تاسیس، شرکت پاالیش نفت اصفهان نقشي حیاتي در ادامه فعالیتهاي 
دیگــر صنایع منطقه ایفــاء کرده و گردش چرخهاي اقتصــادي/ صنعتي منطقه را 

اطمینان مي بخشید.
در طول 8 ســال دفاع مقدس با توجه به حمالت پي درپي دشمن به صنایع و نیاز 
کشور به سوخت، با انجام صدها پروژه خرد و کالن، ظرفیت عملیاتي این پاالیشگاه 
تا مرز۹۰ درصد طراحي اولیه،  افزایش یافت و بدین ترتیب  برگ زرین توان عملیاتي 
روزانه  بیش از ۳۷۰۰۰۰ بشــکه، در تاریخ پر افتخار این پاالیشــگاه و صنعت نفت 

ایران ثبت گردید.
بــه عبارت دیگر تأمین منابع انرژي مورد نیاز جبهه هاي حق علیه باطل در طول 
جنگ تحمیلي از یک ســو و نگاهي به آینده پر شــور و تحرک جامعه از سوي دیگر، 
اســاس و مبناي تغییرات و تحوالتي بوده اســت که به دنبال آن پاالیشگاه اصفهان 
موفق به افزایش ظرفیت عملیاتي خود شده و در پي آن توانسته جایگاه ویژه اي را در 

میان پاالیشگاه هاي کشور به خود اختصاص دهد.
به طور حتم تحقق افزایش ظرفیت عملیاتي واحدهاي بهره برداري پاالیشــگاه 
اصفهــان تا مرز بیش از ۹۰ درصد، در راســتاي تامین نیازهاي اجتناب ناپذیر دوران 
جنگ تحمیلي ایجاد تنگناهائي در بخشــهاي مختلف این پاالیشــگاه را به دنبال 
داشــت . مهم ترین  مشــکالت بدین شــرح بود:  ناکافي بودن  بخار و نیروي برق 
تولیــدي،  ناکافي بودن ظرفیت عملیاتي و احدهاي بازیافت آب،  محدودیت ظرفیت 
عملیاتي برجهاي خنک کننده و شــبکه مربوطه، ناکافي بودن حجم ازت تولیدي به 
ویژه در زمان تعمیرات اساسي واحدهاي کاتالیستي و آیزوماکس به صورت همزمان 
، محدودیت هاي واحدهاي عملیاتي، محدودیت ظرفیت مخازن نفت خام وفرآورده 
هاي تولیدي،  نیاز به بازنگري روشــهاي حفظ و حراســت از این مجموعه صنعتي 
حیاتــي که  عوامل مذکور باعث گردید، پروژه هاي عظیمي با هزینه هاي میلیاردي 
در شرکت اجرا شود. در راستاي حل معضالت ، شرکت پاالیش نفت اصفهان مبادرت 
به مطالعه و اجراي پروژه هاي گوناگوني در قالب طرح تکمیلي وبهبود  نمود که نمونه 

هائي شاخص از آنها به شرح زیراست: 
 بهبود و توسعه نیروگاه برق، بررسي و تکمیل واحد بازیافت آب، احداث برج خنک 
کننده جدید،  بررســي و تعویض شــبکه آب خنک کننده، افزایش ظرفیت مخازن 
خوراک )نفت خام( و ذخیره ســازي فرآورده هــا، افزایش ضریب حفاظت پیراموني 
پاالیشــگاه به طول تقریبي ده کیلومتر،  افزایش ضریب ایمني ایستگاه هاي فرعي 
بــرق ،پروژه خرید و نصب یک دســتگاه دیگ بخار با ظرفیــت تولید 22۷ تن بخار 
در ســاعت در راستاي تأمین نیازهاي فعلي و متناســب با افزایش ظرفیت عملیاتي 
واحدهــاي بهره برداري، پروژه بررســي و بهبود واحد بازیافت آب درراســتاي رفع 
تنگناهاي عملیاتي و افزایش توان واحد در راســتاي بازیافت آب با مد نظر قراردادن 
مشــکالت کمبود آب ، مصرف بهینه منابع و حفظ ســالمت محیط زیست ازطریق 
نصب سیستم اسموز معکوس )R.O.(با ظرفیت 4۰۰ متر مکعب در ساعت، پروژه 
طراحي و ســاخت برج خنک کننده با ظرفیت ۱۳۶۰۰ متر مکعب بر ساعت ظرفیت 
سامانه خنک کننده پاالیشگاه با توجه به افزایش ظرفیت عملیات واحدهاي موجود. 
افزایش خوراک پاالیشــگاه تا مرز ۳۷۰۰۰۰ بشــکه در روز و افزایش حجم فرآورده 
هاي تولیدي از یک سو، و انعقاد قرارداد با دیگر صنایع در راستاي تأمین خوراک آنان  
با توجه به  طرحهاي پیش بیني افزایش واحد هاي عملیاتي در آینده و تامین نیاز این 
پاالیشــگاه از نظر ظرفیت کافي به منظور  انباشت نفت خام و فرآورده هاي نفتي در 

بعد متعارف،  پروژه افزایش تعداد مخازن تعریف گردید. 
پروژه احداث واحد تولید ازت )COLD BOX( با هدف  تأمین نیاز واحدهاي 
عملیاتــي به ازت مایع یا گاز به مقدار کافي جهت کاربري در موارد : - گاز پوششــي 

)Blanketing Gas(، - گاز بي اثر)Inert Gas(، - تخلیه ظروف و برجها 
)Purging(، -  اجراي پروژه نصب مبدل هاي   PACKINOX  در راستاي  
بهینــه نمودن تبادل حــرارت در مبدلهاي حرارتي A/H 2۵۱-E ،کاهش مصرف 
ســوخت در کوره هاي واحد تبدیل کاتالیستي  و کاهش افت فشار در مبدلها و مکان 
افزایش خوراک واحد.   خرید و نصب سامانه هاي اندازه گیري با هدف ایجاد امکانات 
الزم براي اندازه گیري و محاسبه دقیق میزان خوراک ، فرآورده ها و مقادیر تحویلي 
و برگشــتي صنایع همجوار در راســتاي تحقق آرمان ایجاد انگیزه بنگاه اقتصادي و 

رعایت الزامات قانوني.
 تقدیم 15 شهید در دوران دفاع مقدس  

در طول دوران دفاع مقدس و در سالهاي مقاومت و دفاع از حریم مقدس کشورمان 
،  ۱۵  نفر از همکاران شرکت پاالیش نفت اصفهان به درجه رفیع  شهادت نائل شدند.

واحد تقطیر ســوم شرکت پاالیش نفت اصفهان و چند طرح مهم زیست محیطی 
آماده بهره برداری است

همزمان با چهلمین ســالگرد پیروزی انقالب اسالمی و با هدف 
افزایــش ضریب اطمینان، واحد تقطیر ســوم شــرکت پاالیش 
نفت اصفهان و چند طرح مهم زیســت محیطی این شــرکت به 

بهره برداری می رسد.
مرتضي ابراهیمي مدیر عامل شــرکت پاالیش نفــت اصفهان  با اعالم این خبر 
گفت: ظرفیت کلی پاالیشــگاه اصفهان روزانه ۳۷۰ تا ۳8۶ هزار بشــکه است که با 
راه اندازی واحد تقطیر ســوم این ظرفیت در ســه واحد توزیع خواهد شد و این تغییر 

موجب کاهش بار ترافیکی خوراک در دو برج  تقطیر کنوني مي گردد.
وی افــزود: تاکنون خوراک ورودی پاالیشــگاه، وارد دو واحد تقطیر ۱۰۰ هزار 
بشــکه ای می شــد که این امر موجب افزایش ترافیک محصوالت داخل برج های 
جداکننده واحدهاي تقطیر شده بود که با راه اندازی واحد تقطیر سوم، عالوه بر توزیع 
خــوراک، ضریب ایمنی باالتر رفته و با توجه بــه جدید بودن تجهیزات واحد تقطیر 

سوم، کیفیت محصوالت تولیدی نیز افزایش خواهد یافت.
وی تصریح کرد: ظرفیت پاالیشی پاالیشگاه از طریق دو واحد جانبی غلظت شکن 
و در زمان نیاز به تولید بنزین بیشتر، حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار بشکه  در روز افزایش می یابد.

مدیرعامل پاالیشــگاه نفت اصفهان عنــوان نمود: طراحي و تامین بخش عمده 
تجهیزات این واحد توســط ســازندگان توانمند داخلي و تحت نظارت شرکت ملی 
مهندسی و ساختمان نفت ایران صورت پذیرفته است و این واحد هم اکنون در مرحله 
راه اندازي بوده و با اســتعانت از خداوند متعال تا پایان ســال وارد مدار بهره برداری 

خواهد شد.
تولید روزانه 11 میلیون لیتر بنزین یورو 5

مرتضی ابراهیمی بهبود کیفیت فرآورده های تولیدی در پاالیشــگاه اصفهان را 
مهمترین هدف طرح های بهینه ســازی در این پاالیشــگاه خواند و افزود:  از ابتدای 
اردیبهشت امسال، کیفیت بنزین تولیدی در پاالیشگاه اصفهان که روزانه ۱۱ میلیون 

لیتر است به سطح کیفی یورو ۵ ارتقا پیدا کرده است.
وی با اشــاره به این کــه بنزین با کیفیت تولیدی در پاالیشــگاه اصفهان به ۱2 
اســتان کشور ارسال و توزیع می شــود، گفت: کار تحقیقاتی ساخت کاتالیست واحد 
ایزومریزاســیون مجتمع بنزین سازي شــرکت پاالیش نفت اصفهان که تا پیش از 
این تحت لیســانس دو کشور آمریکا و فرانسه تولید می شد و یکی از راهبردي ترین 
کاتالیست های صنعت نفت محسوب مي شود، با سرمایه گذاری پاالیشگاه اصفهان 

انجام و با موفقیت بومی سازی گردید.
پروژه مهم زیســت محیطی تصفیه آب پاالیشگاه اصفهان آماده 

بهره برداری
مدیرعامــل پاالیشــگاه نفت اصفهــان همچنیــن از راه اندازی پــروژه مهم 

زیســت محیطی تصفیه آب پاالیشگاه اصفهان همزمان با چهلمین سالگرد انقالب 
شــکوهمند اســالمی خبر داد و گفت: ظرفیت این پروژه ۷۰۰ مترمکعب در ساعت 

است که تا پایان بهمن ماه امسال، به بهره برداری خواهد رسید.
مرتضــی ابراهیمی افزود: با بهره برداری از این پروژه بخش عمده آب مصرفی در 
چرخه پاالیش نفت خام از آب خاکســتری )فاضالب( شاهین شــهر اصفهان تامین 
می شــود.وی با ا شــاره به اینکه یکی از مهمترین معضــالت واحدهای صنعتی در 
اصفهان، آب اســت، گفت: تحقیقات این پروژه از 8 سال گذشته آغاز شده و می توان 
گفت پاالیشــگاه نفت اصفهان به عنوان یک پیشرو در استفاده از آب خاکستری در 

بخش صنعت به شمار می رود.
ابراهیمی واحد تصفیه آب پاالیشــگاه اصفهان را یکی از برترین و بی نظیرترین 

واحدهای تصفیه آب به ویژه به لحاظ حجم و گستردگی در سطح کشور خواند. 
واحد تصفیه گازوئیل

مدیرعامل پاالیشگاه اصفهان همچنین اعالم نمود: هدف از راه اندازی واحدهاي 
تصفیه گازوئیل، کاهش )حذف( گوگرد از گازوئیل تولید و تولید ســوخت پاک  است 
که در حال انجام مي باشــدابراهیمی با اشاره به این که بخش عمده تجهیزات مورد 
نیاز در پاالیشگاه اصفهان بومی ســازی شده است، گفت: تمامی خریدهای مربوط 
به احداث واحد تصفیه هیدروژنی نفت گاز در گذشــته انجام شــده است و امیدواریم 
عملیات اجرایی آن به زودی ســرعت یابد و انشااهلل در نیمه دوم سال ۱۳۹8 به بهره 
بــرداري خواهد رســید.وی تاکید کرد: هم اکنون به طــور میانگین روزانه ۱8 تا 2۰ 
میلیون لیتر گازوئیل در این پاالیشــگاه تولید می شــود که 2 تا ۳ میلیون لیتر آن یورو 
4 بوده و به منظور تامین ســوخت اتوبوســرانی در سطح شــهر اصفهان و استانهاي 
همجوار به مصرف می رسد که با راه اندازی این واحد، کیفیت تمامی گازوئیل تولیدی 
در پاالیشــگاه به یورو  ۵ ارتقــا خواهد یافت.وی افزود: نفت کــوره تولیدی در این 
پاالیشــگاه که حــدود ۱8 درصد محصوالت تولیدی را تشــکیل می دهد که طبق 
تعهدات زیســت محیطی باید به صفر کاهش و در این راســتا با تکمیل اجراي طرح 
جامع بهبود و بهینه ســازي فرآیند شــرکت پاالیش نفت اصفهان این مهم محقق 

خواهد گردید.
حضور فعال سازندگان داخلی در اجرای پروژه های زیست محیطی 

پاالیشگاه اصفهان
مدیر عامل شــرکت پاالیش نفت اصفهان  پروژه جداســازی روغن از آب )واحد 
روغن گیر( و تامین برق پاالیشــگاه از نیروگاه بــه منظور صرفه جویی در آب )با ۹۳ 
درصد پیشرفت فیزیکی( را از دیگر پروژه های در دست اجرای پاالیشگاه اصفهان نام 
برد و تاکید کرد: تمام پروژه های زیســت محیطی، بهینه سازی و پاالیشگاه اصفهان 
توســط متخصصان توانمند داخلی و شــرکت های ســازنده داخلی اجرایی خواهد 
شــد.ابراهیمی یکی دیگر از واحدهای آماده بهره برداری در پاالیشــگاه اصفهان را 
واحد گرانول ســازی گوگرد عنوان کرد و گفت: این پروژه زیست محیطی به ظرفیت 

۳۰۰ تن در روز نیز در بهمن ماه امسال به بهره برداری می رسد. 
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 ضمیمه رایگان روزنامه در استان اصفهان

بازار گوشت به آرامش رسید 
رئیس اتاق اصناف مرکز اصفهان گفت: قیمت گوشت در چند روز به دلیل افزایش 
قاچاق دام به خارج از کشــور افزایش یافته بود اما با تزریق گوشت سرد و گرم به بازار، 

این هیجانات تا حدی کنترل شد و بازار به آرامش رسید. 
 رســول جهانگیری در گفت وگو با خبرنگار  جام جم اصفهان  در خصوص وضعیت 
بازار گوشت و تغییرات قیمتی آن طی روزهای اخیر اظهار کرد: در حال حاضر واردات 
گوشت منجمد و گوشت گرم از کشورهای همسایه از سوی دولت انجام شده و عرضه 

آن باعث شده تا شکاف به وجود آمده میان عرضه و تقاضا کاهش یابد.
وی همچنین تصریح کرد: قیمت گوشــت حاصل عرضه و تقاضای داخلی نبوده 
بلکه به دلیل رونق قاچاق، قیمت ها در لب مرز تعیین شــده و همین امر موجب شــد تا 

قیمت داخلی نیز تحت تأثیر قرار گیرد.
جهانگیری یادآور شد: اصفهان کمبودی در حوزه گوشت ندارد اما قیمت ها باالست 

و چنین قیمت هایی فراتر از توان خرید مردم است.
وی در خصوص اختصاص گوشــت های گرم وارداتی به اصفهان اعالم داشــت: 
اولویت دولت در توزیع گوشــت، تهران بوده و هنوز عدد باالیی به اصفهان اختصاص 
نیافته اســت اما اصناف آمادگی خود را برای همکاری در توزیع از طریق قصابی ها و 

نظارت بر نحوه توزیع اعالم کرده است.
رئیس اتاق اصناف مرکز اصفهان خاطرنشان کرد: هنوز عوامل واردکننده گوشت 
در استان اصفهان به طور کامل فعال نشده اند اما هماهنگی هایی با آنان صورت گرفته 

تا در صورت نیاز، گوشت گرم وارداتی بیشتری به این استان اختصاص یابد.

»همزمان با چهلمین ســالگرد پیروزی انقالب اسالمی، ۵۳۰ پروژه برق رسانی با اعتبار 
۷4 میلیارد تومان در 2۳ شهرستان استان اصفهان به جز شهرستان اصفهان از سوی شرکت 

توزیع برق استان اصفهان به بهره برداری رسید.«
به گزارش جام جم اصفهان :مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان که به 
مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب با خبرنگاران سخن می گفت با اعالم این مطلب، 
گفت: در هر شهرستان پروژه هایی به اجرا درآمده، که سه پروژه آن نمونه و الگو است. مثاًل 
در شهرستان آران و بیدگل ۹ پروژه به بهره برداری رسیده که سه پروژه رفع ضعف ولت محله 
حجاب، اتصال فیدر ۱2 آران به شــهرک صنعتی سلیمان صباحی و رفع ضعف ولت خیابان 

ابوذر از جمله سه پروژه الگو و نمونه در این شهرستان به شمار می رود.
حمیدرضا عالقمندان اظهار کرد: کاشــان با ۶۷ پروژه، خمینی شهر با ۵4 پروژه و نجف 
آباد با ۵۰ پروژه به ترتیب بیشــترین تعداد پروژه ها را به خود اختصاص داده اند. همچنین در 
اردســتان ۱2، برخوار 2۱، بویین میاندشــت ۹، تیران و کرون ۱4، چادگان ۱۶، خوانسار ۹، 
خور و بیابانک ۷، دهاقان ۷، ســمیرم 2۰، شــاهین شهر و میمه 4۰، شهرضا ۳8، فریدن ۱4، 
فریدونشهر ۹، فالورجان ۳۵، گلپایگان ۱۵، لنجان ۳۱، مبارکه ۳۰، نایین ۱۰ و نطنز ۱۳ پروژه 

از سوی شرکت توزیع برق استان اصفهان به بهره برداری رسیده است .
* توسعه در صنعت برق

وی با اشــاره به اتفاقات توســعه ای در صنعت برق کشور در 4۰ سال گذشته گفت: ما در 
صنعت برق کشــور، سه حوزه تولید، انتقال و توزیع را داریم که لزومًا در صنعت برق باید این 
قســمت ها با هم توســعه یابد و خوشبختانه ما در کشور در هر ســه حوزه از ابتدای پیروزی 

انقالب اسالمی، اتفاقات بسیار خوبی را شاهد بودیم.
مدیرعامل شــرکت توزیع برق استان اصفهان خاطرنشان کرد: در نیروگاه های کشور در 
سال ۵۷، تولید برق حدود ۷۰۰۰ مگاوات بود که این میزان در پایان سال ۹۶ به تولید 8۰ هزار 
مگاوات قدرت نصب رسید که رشدی ده برابری داشت. این در حالی است که امروز 8۵ درصد 
مصرف سوخت نیروگاه ها گازی است تا کمترین آلودگی را داشته باشد. همچنین در قسمت 
انتقال هم امروز نسبت به ابتدای پیروزی انقالب، در پست 2۳۰ کیلوولت و پست های فوق 

توزیع، هشت برابر رشد را شاهدیم.
عالقمندان ادامه داد: مجموع پســت های زمینی و هوایی شــرکت توزیع برق اســتان 
اصفهان تاکنون ۳2 هزار و ۱۳۰ دستگاه با ظرفیت ۵2۶۵ مگاولت آمپر بوده که میزان آن در 
ابتدای انقالب، 4۰۰۰ پســت با ظرفیت ۶۰۰ مگاولت آمپر بود و نسبت رشد و توسعه استان 

با کشور یکسان بوده است.
* افزایش رشد در طول شبکه فشار ضعیف و متوسط

وی میزان خطوط شــبکه فشــار ضعیف و متوسط را در کشور در ابتدای انقالب در فشار 
ضعیف ۳۶ هزار و ۱۳۷ کیلومتر و در فشار متوسط ۳2 هزار و ۷۷ کیلومتر اعالم کرد و گفت: 
شبکه فشار ضعیف در سال ۹۶ در کشور 42۵ هزار و ۱۳۳ کیلومتر و فشار متوسط 42۵ هزار 
و ۱۳۳ کیلومتر بوده اســت. این در حالی اســت که مجموع شبکه فشار ضعیف و متوسط در 
استان اصفهان در سال ۹۶ به ۳۷ هزار و ۳۹۷ کیلومتر با هشت تا ده برابر رشد رسیده در حالی 

که این میزان در ابتدای انقالب در استان اصفهان 4۶۰۰ کیلومتر بوده است. 
عالقمنــدان در ادامــه افزود: در حوزه توزیــع برق اعم از خطوط و پســت ها، آنچه در 
شــرکت های توزیع برق اســتان و شهرســتان اصفهان رخ داد معادل کل کشور در ابتدای 
انقالب اســت. این در حالی است که جدا از رویکرد توسعه و صنعتی که باعث رشد بود، پس 
از انقالب رویکرد توزیع متوازن یا بر مبنای عدالت، محور کار ما قرار گرفت که بارزترین آن، 

برق رسانی به روستاهای کشور است.
* گزارش برق رسانی به روستاها

مدیرعامل شــرکت توزیع برق اســتان اصفهان با اشــاره به فعالیت های انجام شــده 
برق رســانی به روستاهای کشور هم گفت: در ســال ۵۷، تنها 4۳۶۷ روستای کشور برقدار 
بود که این میزان در ســال ۹۶، به ۵۷ هزار و ۳۰ روســتا رســید و به صراحت می توان گفت 
در ســطح کشور روســتاهای باالی 2۰ خانوار هم از نعمت برق برخوردارند و امروز درصدد 
هســتیم روســتاهای باالی ده خانوار کشور هم برقدار شوند و در اســتان اصفهان این امر 

محقق شده است.
عالقمندان اعالم کرد: در اســتان اصفهان هم در سال پنجاه و هفت، ۱۵۵ روستا برقدار 

بود که این میزان در دی ماه سال جاری به ۱۳۱4 روستا رسید.
* افزایش مشتركین

وی با بیان اینکه در طول 4۰ ســال پیروزی انقالب اســالمی، تعداد مشترکین شرکت 
توزیع برق اســتان اصفهان از ۱۹۶ هزار مشــترک در ابتدای انقالب، به یک میلیون و ۱۵۰ 
هزار مشترک با رشد ۶/4 برابری در سال ۹۶ به عدد ۱44۷2۶2 رسید، گفت: در حوزه کیفیت 
برق هم در این مدت تالش گســترده ای در شرکت توزیع برق استان اصفهان انجام شده و 

امروز خاموشی ها به زیر 2۶۰ دقیقه در سال رسیده است .
 مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان گفت: در حال حاضر ۹8 درصد متقاضیان 
انشــعاب برق و ۹۱ درصد مشــترکان خدمات خود را از این شرکت به صورت غیرحضوری 
دریافت می کنند که این امر در مرکز ســمیع ۳۷۱2۱ ارائه می شــود. این در حالی اســت که 
میزان تلفات برق در اســتان اصفهان ۷.8 درصد بوده که از میانگین کشــوری که ۱۱ درصد 

بوده، پایین تر است.
وی ابراز کرد: خوشبختانه در حوزه مدیریت بار و پیک زایی هم شرکت توزیع برق استان 

اصفهان موفق شد در تابستان سال جاری با پیک بار ۱۷۱8 مگاوات، بیش از ۶۰ مگاوات از 
میزان هدف گذاری شده، کمتر عمل کند.

* 8 طرح خاص در حوزه مدیریت مصرف
مدیرعامل شــرکت توزیع برق اســتان اصفهان، از اجرای هشــت طرح که مشترکین 
می توانند در راســتای همراهی در مدیریت بهینه مصرف با شــرکت توزیع استان اصفهان 
بــه نحوی مشــارکت کنند خبر داد و افــزود: در هر یک از این طرح ها شــرکت توزیع برق 
اســتان اصفهان با توجه به توافقی که با مشــترکین صورت می گیرد سهم پاداشی را به این 
مشــترکین اختصاص خواهد داد. این در حالی اســت که شرکت توزیع برق استان اصفهان 
در ســال گذشته میزان پاداشــی که برای مشترکین همکار به آنان در مجموع پرداخت کرد 

شش میلیارد تومان بود.
* مشوق برای كم مصرف ها

عالقمندان گفت: امسال با توجه به نیاز به مشارکت بخش خانگی که تاکنون برای آنها 
طرح مشــخصی وجود نداشت، برای کســانی که در پیک بار، بیش از حد متوسط مدیریت 
مصرف، برق مصرف کنند به عنوان مشــترکین پرمصرف جرایمی پیشــنهاد شده که هم 
اکنون این امر در دولت در حال بررســی است. اما شرکت توزیع برق استان اصفهان امسال 
اجرای طرح »فرشتگان انرژی« را از طریق دانش آموزان دختر پایه های نهم، دهم و یازدهم 
دبیرســتان به صورت آزمایشی در دبیرســتان های شاهین شهر و کاشان پیاده سازی کرده، 
تا این دانش آموزان با مشــارکت خانواده هایشــان در صورت کاهش مصرف برق خانگی، 
مشــوق هایی را دریافت کنند که در صورت مفید بودن، این طرح قابلیت تســری در دیگر 
شــهرهای استان  را خواهد داشت.مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان اظهار کرد: 
با اجرای طرح های مختلف برای بخش های صنعتی و کشــاورزی هم، بیش از ســه میلیارد 
تومان به مشترکین صنعتی و دو میلیارد و 2۵۰ میلیون تومان برای کشاورزی به عنوان سهم 
مشــارکت پرداخت شد که امید است با اطالع رسانی مطلوب رسانه ها که همواره ما را یاری 
داده اند در تابســتان سال آینده با توجه به اینکه ما محدودیت برای پرداخت سهم مشارکت 
در مدیریــت بهینه مصرف نداریــم، میزان این پاداش ها در بخش هــای مختلف خانگی، 
صنعتی، کشــاورزی و... افزایش یابد.وی در خصوص درگاه های ارتباطی مردم با شــرکت 
توزیع برق اســتان اصفهان، گفت: دو درگاه ارتباطی با شماره های ۱2۱ برای اطالع رسانی 
حوادث و اتفاقات و درگاه ۳۷۱2۱ به منظور اســتفاده از تمام خدمات شرکت برق به صورت 
غیرحضوری طراحی شــده است که در شماره ۱2۱ به صورت میانگین روزانه ۳۰۰ تماس و 
در ۳۷۱2۱ روزانه 8۵۰ تماس شــهروندان پاسخ داده می شود.مدیرعامل شرکت توزیع برق 
اســتان اصفهان گفت: برنامه راهبردی ۱4۰۵ شرکت توزیع برق استان اصفهان بر اساس  
رؤیت پذیری، تعامل و هوشــمندی می باشــد که امید داریم با رضایت باالی مشترکین به 
هوشــمندی دســت یابیم.وی بار دیگر تأکید کرد: شرکت توزیع برق استان اصفهان در 2۳ 
شهرســتان که پهنای آن بیش از ۹۱ هزار کیلومتر اســت مشترک دارد، بنابراین به تنهایی 
قادر به اطالع رســانی مطلوب نیســت و همچون سنوات گذشته، نیازمند کمک و همکاری 

رسانه ها در اطالع رسانی است.         

پيشرفت در شرکت های توزیع برق اصفهان معادل کل کشور در ابتدای انقالب است

رئیس پلیس فتا اســتان از ارائه خدمات مضاعف به شهروندان 
گرامي توسط این پلیس به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزي انقالب 
اسالمي خبر داد. به گزارش خبرنگار جام جم اصفهان ،سرهنگ "سید 
مصطفي مرتضوي" بیان داشــت: در راستاي اجراي طرح ابتکاري 
فرماندهي انتظامي اســتان با عنوان "4۰ سال امنیت پایدار" پلیس 
فتای فرماندهی انتظامی استان اصفهان  در ایام اهلل دهه مبارک  فجر 

به شهروندان خدمات مضاعف ارائه مي کند.وي افزود: بر این اساس 
خدمت رساني به ارباب رجوع توسط کارشناسان پلیس فتا استان در 
این ایام تا ساعت ۱۹ و تشکیل پرونده هاي قضایي نیز تا ساعت ۱۷  
انجام مي شود.ســرهنگ مرتضوي خاطر نشان ساخت: پیگیري و 
استعالم پرونده هاي قضایي و اجراي طرح هاي عملیاتي در فضاي 
مجازي در راســتاي کاهش جرائم سایبري نیز از جمله برنامه هاي 

ویژه پلیس فتا است که در ایام اهلل دهه مبارک فجر اجرا می شود.
رئیس پلیس فضاي تولید و تبادل اطالعات فرماندهي انتظامي 
استان اصفهان اضافه کرد: عالوه بر این در این ایام، تشکیل کارگاه 
هاي آموزشــي با موضوع آسیب هاي فضاي مجازي و شبکه هاي 
اجتماعي و توزیع بسته هاي فرهنگي و آموزشي با هدف آگاه سازي 

آحاد جامعه و به طور ویژه در دستور کار این پلیس قرار دارد.

افزایش ساعات کار پلیس فتا اصفهان در دهه فجر 

عملکرد درخشان فوالد مبارکه در 9ماهۀ سال جاری 
فوالد مبارکه طی نه ماه گذشــته با دستیابی به سود حدود ۷ هزار میلیارد تومان، 

نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۹۰ درصدی را به ثبت رساند.
خبرنگار جام جم اصفهان : امیرحســین نــادری، معاون اقتصادی و مالی 
فوالد مبارکه ضمن تأیید این خبر افزود: شــرکت فوالد مبارکه  به عنوان پیشرو در 
صنعت فوالد کشور همواره عملکرد موفقی داشته است.وی با اشاره به اهمیت تولید 
و درآمدزایی در اقتصاد کشور تصریح کرد: شرکت فوالد مبارکه با همکاری مدیران 
و کارکنان خود به عنوان یکی از ارکان اصلی صنعت و اقتصاد کشــور توانسته است 
در ۹ ماه گذشــته معادل ۱۶.۱۵۰ میلیارد تومان درآمد به ثبت برســاند که نسبت به 
مدت مشابه سال ۹۶ )۱۱ هزار میلیارد تومان( 4۶ درصد رشد داشته است.وی با بیان 
اینکه این میزان ســود و درآمد رکوردی جدیدی در کارنامۀ درخشان فوالد مبارکه 
اســت گفت: ۹۳2 ریال ســود به ازای هر سهم ارمغان این تالشها برای سهامداران 

است که علیرغم همۀ محدودیتها به دست آمده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در سال جاری تاکنون ۷4۷ هزار تن 
انواع محصوالت شرکت به بازارهای هدف صادر شده است. معاون اقتصادی و مالی 
شرکت فوالد مبارکه از افزایش تولید و افزایش بهره وری و نرخ فروش محصوالت 

به عنوان عوامل اصلی تأثیرگذار بر افزایش درآمد شرکت یاد کرد.
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معاون فنــاوری اطالعات و آمار جمعیتی اداره کل ثبت احوال 
استان اصفهان گفت: طی هشت ماه نخست سال جاری ۶۵2 نفر 

نام خود را در اصفهان تغییر داده اند.
مجتبــی یکتامنــش در گفت وگو با خبرنــگار  جام جم 
اصفهان  با بیان اینکه طی هشــت ماه نخست سال جاری  ۱8۹ 

هزار و ۶۳8 شناســنامه در استان اصفهان صادر شده است، اظهار 
کرد: از این تعداد ۱۳8 هزار و  ۷۷۷ شناســنامه برای بزرگسال، ۵۰ 
هزار و 8۶۱ شناســنامه برای نوزادان و ۱2 هزار و ۹۳2 شناسنامه 

المثنی صادر شده است.
وی افزود:  از این آمار طی هشت ماه نخست امسال  ۱۵8 مورد 

تنظیم اســناد برای فرزندخواندگی و ۶۵2 تغییر نام  به ثبت رسیده 
است.

معاون فنــاوری اطالعات و آمار جمعیتی اداره کل ثبت احوال 
استان اصفهان ادامه داد: طی هشت ماه نخست سال جاری تغییر 
نام از طریق هیئت حل اختالف نیز 2۷4 مورد به ثبت رسیده است.

چهل حـــرکت و تحول نظام مـــالياتی کشور 
 ارتقاء جایگاه مالیات

مالیات در مقایســه با درآمدهای نفتی و مشــتقات آن ، از اثربخشی 
بهتری در جامعه برخوردار می باشــد و قوام و دوام بهتری در ســاختن 
جامعه ای پیشــرفته دارد و اثربخشــی مالیات در حوزه های اقتصادی ، 
سیاســی و اجتماعی ، محکم تر و باثبات تر از اثربخشی درآمدهای نفتی 
اســت. در مقابل ، شهروندان هم باید به این آگاهی برسند که اثربخشی 
و بهبــود کیفیــت زندگی اجتماعی در گرو ، پرداخت به موقع و درســت 

مالیات می باشد.
افزایش نقش مالیات درتولید ناخالص داخلی 

ســال گذشــته در حوزه بنگاه های کوچک و متوسط بدهی مالیاتی 
۷۵۰۰ بنگاه تقســیط مالیاتی و مقرر شــد تا فعال شدن آنها در سال اول 
مالیاتــی را اخذ نکنیم و بنا داریم تعداد ایــن واحدها را به ۱۰ هزار واحد 
افزایــش دهیم.تولید ناخالص ملی از محل درآمدهای مالیاتی در برنامه 
ششم توسعه باید به ۱۱ درصد افزایش یابد.تعامل نظام مالیاتی باتشکل 
هــای صنعتی وحرفه ای طرح هــای جدید نظام مالیاتی در راســتای 
گســترش تور مالیاتی، کاهش فرار مالیاتــی و برقراری عدالت مالیاتی 
در کشــور است؛ این در شرایطی است که در حال حاضر اجرای سیاست 
های اقتصاد مقاومتی و کنترل تورم، اساســی ترین سیاست های دولت 

به شمار می رود.
انجام مشاوره های مالیاتی 

با توجه به ســاختار پیچیده بازارهای امروزی و قوانین متعدد مالیاتی، 
مشــاورین با تجربه ، سازمان امورمالیاتی  افتخار دارند در خصوص کلیه 
خدمات سازمان  مالیاتی از ابتدا تا انتها راهنمای  شما باشد تا با استفاده از 
به کار گیری دانش فنی به روز ،تعهد، تخصص، امانت داری و راز داری، 

رضایت کامل مودیان متقاضی  را جلب نماید.
برون سپاری خدمات مالیاتی

آئین نامــه اجرایی موضوع تبصره 2 مــاده 2۱۹ قانون مالیات های 
مســتقیم به منظور واگذاری و برون سپاری برخی از فعالیت های مالیاتی 
به بخش غیردولتی تصویب شــد.بر این اســاس مراد از برون سپاری، 
واگذاری تمام یا بخشی از فعالیت های سازمانی مشخص قابل واگذاری 
به بخش غیردولتی واجد صالحیت برای تســهیل امور مؤدیان، کاهش 

هزینه ها و افزایش کارایی است.
اصالح قانون مالیاتهای مستقیم 

پس از پیروزی انقالب اســالمی و به تناسب نیازها،شرایط، اوضاع 
و احوال سیاســی و اقتصادی مقررات متعــدد و مختلفی در مورد  انواع 
مالیات های مستقیم و غیر مستقیم به تصویب مراجع قانونگذاری رسیده 

است. 
تغییر و تحوالت قوانین مالیاتی طی سال های ۱۳۵۷-۱۳۶۶
تغییر و تحوالت قوانین مالیاتی طی سال های ۱۳۶۶-۱۳۷۱
تغییر و تحوالت قوانین مالیاتی طی سال های ۱۳۷۱-۱۳8۰
تغییر و تحوالت قوانین مالیاتی طی سال های ۱۳8۰-۱۳۹4

جرم مالیاتی 
در اصالحیه قانون مالیات های مســتقیم، هفت مصداق برای جرم 
مالیاتی احصا شده است که بر اساس آن هر فردی این هفت کار را انجام 

دهد مجرم مالیاتی محسوب و طبق قانون مجازات می شود.
۱- تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خالف واقع و استناد به آن
2- اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن

۳- ممانعت از دسترســی ماموران مالیاتی بــه اطالعات مالیاتی و 
اقتصادی خود یا اشــخاص ثالث در اجرای ماده ۱8۱ قانون مالیات های 
مســتقیم و امتناع از انجام تکالیف قانون مبنی بر ارسال اطالعات مالی، 
موضوع مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر به ســازمان امور مالیاتی کشــور و  وارد 

کردن زیان به دولت با این اقدام.
4- عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات های مستقیم و مالیات 
بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال 

آن به سازمان امور مالیاتی در مواد قانونی تعیین شده.
۵- تنظیــم معامالت و قراردادهای خود به نام دیگران یا معامالت و 

قراردادهای مؤدیان دیگر به نهام خود بر خالف واقع.
۶- خــودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تســلیم 
اظهارنامه مالیاتی حاوی اطالعات درآمدی و هزینه ای در ســه ســال 

متوالی
۷-استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی

قانون موســوم به »تجمیع عــوارض« علی رغم نام آن نه تنها جمع 
کننــده عــوارض ، بلکه حــاوی اصالحات اساســی در مجموعه کلی 
نظام مالیاتی کشــور اســت ، که اجرای آن عالوه بر کاهش مشکالت 
اداری تولیدکنندگان و ســرمایه گذاران ، کاهــش هزینه های تولید و 
ســرمایه گذاری ، توســعه فضای رقابتی در امر تولید و سرمایه گذاری و 
کاهش حجم فعالیت های غیرضروری دســتگاه های اجرایی ، موجب 
افزایش کارایی وصول مالیات و عوارض و نیز افزایش شــفافیت بودجه 

دستگاه های اجرایی و شهرداری ها شده است .
افزایش تمکین مالیاتی 

اکثر کشــورها، بخش عمده ای از منابع دولت، از طریق اخذ مالیات 
تأمین می گرددضمن اینکه ســهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در 
میان کشورها، متفاوت بوده و تعیین میزان آن ارتباط مستقیمی با سطح 

توسعه و ساختار فرهنگی و اقتصادی آنها دارد. 
گسترش تعهدات دولت در عرصه های اقتصادی و اجتماعی، هزینه 
های دولت را با روندی افزایشــی مواجه ســاخته اســت و تامین چنین 
هزینه هایــی منابــع درآمدی مطمئن را می طلبــد. یکی از مهمترین و 
اصولــی ترین راه های تحقق اهداف درآمــدی دولت تالش در جهت 

افزایش تمکین مالیاتی است.
تمکیــن مالیاتی به معنی پایبندی داوطلبانه به متن و روح قانون می 
باشد. تمکین کامل مالیاتی از جمله اهداف مهمی است که تمامی سیستم 
های مالیاتی در راســتای دستیابی به آن هستند و در واقع می توان گفت 
که درجه تمکین مالیاتی در هر کشــوری معیار سنجش کارایی سیستم 

مالیاتی آن کشور است.
افزایش خوداظهاری مالیاتی

امروزه مالیات به عنوان یکی از بهترین و آســان ترین راه های تامین 
درآمــد دولت، به خصوص تامین هزینه های جاری مورد توجه اســت. 
بررســی ترکیب درآمدهای دولت، بیانگر این امر است که درآمد مالیاتی 
در مقایســه با ســایر منابع درآمدی دولت در مقایسه با درآمدهای نفتی، 
پایین اســت. همچنین در مقایســه با تولید ناخالص داخلی نیز در سطح 
پایینی قرار دارد. به منظور افزایش این نوع درآمد، شــناخت مشــکالت 
نظام مالیاتی و رفع آنها ضروری اســت. علیرغم همه آثار و تبعات مثبت 
مالیات بر اقتصاد جامعه، همواره وضع و اخذ آن در ســطح جامعه با تنش 
هایی همراه بوده که وصول مالیات را با مشــکل مواجه می سازد. نظر به 
اینکــه در فرآیند وصول مالیات، مودیان به عنوان یکی از ارکان موثر بر 
نظام مالیاتی کشورها مطرح هســتند، لذا جلب همکاری آنها و تشویق 
آنــان به تمکین داوطلبانه همواره به عنوان یکی از راهبردهای اصولی و 

نیز شرط موفقیت سازمان امور مالیاتی است.
ساده سازی نظام مالیاتی 

در دو دهه اخیر ساده سازي مالیات به یکي از ارکان اصلي برنامه هاي 

اصالح مالیاتي در کشــورهاي مختلف بدل شده است. این امر نه تنها به 
دلیل اثراتي است که پیچیدگي روي هزینه هاي تمکین داوطلبانه مالیات 
دهندگان و فرار مالیاتي دارد بلکه در مورد سیســتم مالیات بر درآمد این 
امر مانع بزرگي در برابر عدالت و کارایي قلمداد مي شــود و امري فراتر از 

هزینه هاي اداري و تمکین است
مالیات برارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده متدولوژي و تفکري اســت که چندین دهه از 
تجربه مثبت آن در سایر کشورها گذشته و مورد تاکید اکثر صاحبنظران 
و کارشناسان اقتصادي و مالیاتي بانک جهاني و صندوق بین الملي پول 
مي باشد.این مالیات در بســیاري از کشورها ضمن تامین بیشتر عدالت 
اجتماعي نســبت به ســایرمالیاتها، و بدون از بین بردن انگیزه سرمایه 
گذاري و تولید، به عنوان منبع درآمد جدیدي درجهت افزایش درآمدهاي 

دولت بکار برده شده است
. از آنجایي که سیســتم مالیات بر ارزش افزوده یک سیســتم خود 
اجراست و همه مودیان نقش مامور مالیاتي را ایفا مینمایند، هزینه وصول 
آن پائین است. و با توجه به این که در این مالیات، مودیان براي استفاده از 

اعتبار مالیاتي ملزم به ارائه فاکتور خواهند بود، زمینه براي شناسایي خود 
به خود میزان معامالت مودیان فراهم مي شــود. در نتیجه، یک سیستم 
اطالعاتي کامل از معامالت و مبادالت تجاري ایجاد مي شود که عالوه 
بر شــفاف سازي مبادالت و فعالیتهاي اقتصادي موجب سهولت اعمال 
مالیاتهاي دیگر از قبیل مالیات بر درآمد و مالیات بر مشــاغل مي گردد. 
مالیات بر ارزش افزوده یک منبع درآمد باثبات و در عین حال انعطاف پذیر 
است. به دلیل مقطوع بودن نرخ این مالیات، زمان قطعیت آن بسیار کوتاه 
بوده و مشکالت طوالني بودن قطعیت مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت 
را ندارد. بنابراین، تاخیر در وصول درآمدهاي مالیاتي به حداقل مي رسد. 
لذا از آنجایي که مالیات بر ارزش افزوده یک مالیات مدرن است، اجراي 
آن به بهبود فن آوري و بهره وري از طریق اتوماسیون اداري در سیستم 

مالیاتي و حسابداري مالیاتي کمک شایاني خواهد کرد.
تامین نیروی انسانی وافزایش ساختارادارات مالیاتی

در اجرای ماده ۵۹ قانون برنامه ســوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی ، و 
فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ، به منظور افزایش کارایی نظام مالیاتی 
و رفع موانع ســازمانی موجود و همچنین تمرکز کلیه امور مربوط به اخذ 
مالیات دریک ســازمان واحد ، سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱۳8۱ 
به صورت یک موسســه دولتی و زیر نظر وزیــر امور اقتصادی و دارایی 
ایجاد گردید .با ایجاد این سازمان کلیه اختیارات ، وظایف ، نیروی انسانی 
، امکانــات و تجهیزات موجود وزارت امور اقتصادی و دارایی در معاونت 
امور مالیاتی و بخش و حوزه های مالیاتی به این سازمان منتقل گردید.

اولین رئیس کل ســازمان امور مالیاتی کشور آقای عیسی شهسوار 
خجســته بود که تا ســال ۱۳8۳ این مسئولیت را به عهده داشت .پس از 
ایشــان آقای غالمرضا حیدری کردزنگنه از سال ۱۳8۳ تا ۱۳84 وآقای 
علی اکبر عرب مازار از سال ۱۳84 تا ۱۳88 و آقای علی عسکری از سال 
۱۳88 تا ۱۳۹4 و از آذرماه ۱۳۹4 آقای ســید کامل تقوی نژاد ریاســت 

سازمان را بر عهده داشته اند.
دسترسی به بانکهای اطالعاتی مودیان

ماده ۱۶۹ مکرر مالیاتهای مســتقیم، سازمان امور مالیاتی را مکلف 
به دریافت اطالعات مالــی با هدف جلوگیری از فرارهای مالیاتی کرده 
است. سیســتم بانکی به عنوان یکی از زیر بناهای اصلی اقتصاد کشور 
نقش مهمی در شفاف سازی اطالعات مالی و مقابله با فرار مالیاتی دارد. 
در ســالهای گذشــته بحثهای مختلفی در خصوص بررسی حسابهای 
بانکی مطرح شــد که بررسی اطالعات مربوط به سپرده ها را با چالش رو 
به رو می کرد، اما بعد از ابالغ قانون مالیاتهای مســتقیم و همچنان ایجاد 
یک وفاق عمومی برای مبارزه با فرار مالیاتی به نظر میرسد سازمان امور 
مالیاتی قصــد دارد این بار به تکلیف قانونی خود برای وصول اطالعات 

مالی از سیستم بانکی عمل کند.
واریز عوارض ارزش افزوده به حســاب شهرداری ها 

ودهیاری ها
تامین مالی شــهرداری ها توســط دولت از طریق واریز درصدی از 
وصولی مالیات بر ارزش افزوده به حســاب شهرداری ها و دهیاری های 
سراســر کشور با اجرای قانون مالیاتی برارزش افزوده درحال وقوع است 
که تاکنون مبالغ زیادی به حســاب شــهرداری هــا ودهیاری ها واریز 

شده است.
تامین فضای اداری موردنیاز سازمان مالیاتی

ســازمان امورمالیاتی  یکی از پر درآمدترین ســازمان های دولتی در 
کشــور بوده و از ســال ۹4 تاکنون با پیشــی گرفتن از شرکت ملی نفت 
اولین واریزکننده به خزانه کشــور می باشد؛ به  طوری  که در بودجه  بندی 
سالیانه درصد بسیار باالیی از درآمدهای وزارت امور اقتصادی و دارایی و 
بودجه جاری کشــور به وسیله دریافت مالیات توسط این سازمان حاصل 

می شود.
نام گذاری اماكن عمومی بنام مالیات

نامگــذاری اماکن عمومی  بنام مالیات ، موضوعی اســت که مورد 
توجه بســیاری از محققین حوزه های علوم اجتماعی قرار گرفته اســت. 
نامگــذاری مانند هر عمل دیگر، در زمینه و بســتر اجتماعی و فرهنگی 
معینی انجام می شــود و از این مؤلفه تأثیر می پذیرد. عمل نامگذاری در 
ســطح یک جامعه و گروه، مبین گرایش های جمعی موجود در آن جمع 
اســت و می توان براســاس تغییر در روند نامگذاری و تحول در نام ها در 

مورد تحول و تغییر آن جامعه قضاوت کرد.

تشکیل سازمان امورمالیاتی كشور
کشــور  مالیاتــی  امــور   ســازمان 
)Iranian National Tax Administration( به 
موجب ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
جمهوری اســالمی ایران، در ســال ۱۳8۰ تشکیل و نمودار تشکیالتی 
آن در بخش ســتاد سازمان در اوایل سال ۱۳8۱ و تشکیالت ادارات کل 
امور مالیاتی اســتان ها به تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی رسید. با 
تشکیل سازمان امور مالیاتی، بودجه این سازمان از وزارت امور اقتصادی 

و دارایی تفکیک شد.
طرح جامع مالیاتی 

کاهش هزینه وصول مالیات، افزایش رضایت مشتری، کاهش فرار 
مالیاتی، افزایش درآمدهای مالیاتی از جمله دستاوردهای پس از اجرای 
این طرح است، اما برای رسیدن به یک سیستم مالیاتی که بتواند ضمن 
وصول تمــام درآمدهای مالیاتی دولت، رضایــت تمام صاحبان منافع 

ســازمان را تامین کند، مستلزم داشتن یک رویکرد سیستمی در برخورد 
با مسائل و مشکالت مالیاتی است.

در صورت اجرایی شدن این طرح بهبود روش های دریافت مالیات، 
رشــد درآمدهای مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی امیدوار شد.در طرف 
دیگــر این طرح،  مودیان مالیاتــی قرار دارند که از خدمات الکترونیک و 
مکانیزه برخوردار خواهند بود، تا پایانی بر مشــکالت حضوری، سنتی و 
سلیقه ای فعلی باشد.به منظور استقرار نرم افزار یکپارچه مالیاتی؛ دریافت 
اظهارنامه ، ارسال صورت معامالت فصلی، دسترسی مودیان به پرونده 
مالیاتی خود، برخورداری از امضای دیجیتال و تامین اطالعات مورد نیاز 

در فرایند الکترونیکی کردن نظام مالیاتی انجام می شود.
حذف مالیات علی الراس

قانونگذار جهت صیانت از حقوق مودیان و رضایت هر چه بیشتر آنان 
و نیز به منظور تحقق عدالت مالیاتی، در آخرین اصالحیه قانون مالیاتها 
مصــوب ۹4/4/۳۱ به این مهم جامه عمل پوشــاند بطوریکه از ابتدای 
سال ۱۳۹۵ مبنای تشــخیص درآمد مشمول مالیات، مدارک و اسناد و 
دالیل و شــواهد عینی خواهد بود. اصــالح ماده ۹۷ و حذف مواد ۱۵4، 
۱۳۵، ۱۵2، ۹8 و ۱۵8 و به بیان بهتر حذف تشــخیص مالیات به صورت 
علی الراس و جایگزینی شــیوه رسیدگی مبتنی بر دالیل و شواهد عینی 
اســت که امید می رود با اتخاذ سازوکارهای مناسب شیوه جدید کارآمد 

شده و به عدالت مالیاتی کمک شایانی بنماید.
ایجاد مشوق های مالیاتی 

مشوق های مالیاتی مفادی از قانون مالیاتی هستند که بر مبنای آنها 
برخی فعالیت های اقتصادی نســبت بــه برخی دیگر از فعالیتها، بعضی 
دارایی ها در مقابل ســایر دارایی ها، دســته ای از بنگاه ها در مقایسه با 
ســایر بنگاهها و برخی روشــهای تأمین مالی در برابر روشهای دیگر با 
کاهش یا صفر شــدن موقت نرخ مالیاتی مورد توجه قرار می گیرند. به 
طــور کلی می توان بیان کرد که اعطای مشــوق هــای مالیاتی جهت 
تحریک ســرمایه گذاری، یکی از ویژگی های مشــترک تمام سیستم 

های مالیاتی دنیا است.
توسعه سیستم اطالعات مالیاتی 

امروز گســترش جمعیت از یکســو و کمبود منابع طبیعی از ســوی 
دیگر، انســانها را با مشکالت روزافزون در استفاده بهینه از منابع مواجه 
نموده است که از این رو ضرورت به کارگیری روشهای نوین تکنولوژی 
و فناوری ارتباطات و اطالعات به عنوان یک تسهیل کننده برای کسب 
حداکثر کارآیی و کاربری بایــد لزوما طی چارچوبی یکپارچه در تمامی 

بخشها به جریان افتد.
تکنولوژی اطالعات ترکیبی از ســخت افزار و نرم افزاری اســت که 
اطالعــات را دریافــت، ذخیره، نمایش و انتقــال می دهند. موفقیت در 
تکنولــوژی اطالعات، به توان کارایی و بهره وری که محصول معماری 
کلی سیستم و ارتباط آن با سازمانها، انسانها و محیطهای خارجی است، 

بستگی دارد.
ســازمان  امور مالیاتی فعالیت های مالیاتی خود را به صورت اقتصاد 
دیجیتالی و مبتنی بر اســتفاده از فناوری هــای الکترونیکی پایه ریزی 
نموده است . این نوع اقتصاد تحت عنوان اقتصاد اینترنتی، اقتصاد تحت 
وب و اقتصاد جدید نیز نامیده می شــود. در این شــکل جدید از اقتصاد 
زیر ســاخت های دیجیتالی، بســترهای الزم برای همکاری، ارتباط، 
جســت وجوی اطالعات و فعالیت های افراد و ســازمان امور مالیاتی را 

فراهم می کند.
آموزش ذینفعان 

ســازمان امور مالیاتي کشــور در چارچوب وظیفه اطالع رســاني 
و آموزش مؤدیان و ســایر ذینفعان نظام مالیاتــی آمادگي خود را براي 
برگزاري دوره هاي آموزشــي مســتقیم و رایگان توسط متخصصین 

اعالم مي دارد.
کلیه تشــکل ها و فعاالن بخش خصوصي و ســایر عالقمندان مي 

توانند تقاضاي شرکت خودراارئه نمایند.
كاهش اتکاءبه درآمدهای نفتی

ســازمان امور مالیاتی کشــور توانسته اســت با گسترش پایه های 
مالیاتــی و به تور انداختن فراریان مالیاتی بدون تغییر نرخ، افزایش قابل 

توجهی در مالیات ســتانی داشته باشــد و این نشان دهنده جهت گیری 
دولت در کاهش وابســتگی بودجه به نفت، استفاده بهینه از درآمدهای 
نفتی و حرکت در مسیر توسعه پایدار است و این دستاوردهای ملی دولت 

با تخریب های اخیر از چشم مردم پنهان نمی شود.
تامین درآمدهای عمومی از طریق وصول عادالنه مالیات
برای اداره ی امور کشــور، اجرای سیاست های مالی، تامین کاالها و 
خدمات عمومی و ضروری، تضمین امنیت، اجرای برنامه های توسعه و 
عمرانی کشــور، از آن استفاده کند. در این بین، گسترش و تنوع فعالیت 
های اقتصادی ، نقش فزاینده ی دولت ها در گســترش خدمات عمومی 
و هم چنین گســترش تعهــدات دولت ها در عرصه هــای اقتصادی و 
اجتماعی، مالیات را به مســئله ای مهم وتاثیر گذار برای تمامی دولت ها 
تبدیل کرده است و کارکردهای اصلی ابزار مالیات را به تامین درآمدهای 
عمومی کشور، گسترش عدالت )بازتوزیع ثروت(، تخصیص مجدد منابع 

از طریق توسعه ی اقتصداری و ثبات اقتصادی تغییر داده است.
تسهیل دادرسی مالیاتی

فرآیند رســیدگی به اختــالف مالیاتی و اجــرای عدالت مورد نظر 
مودیــان محترم مالیاتــی همواره از دغدغه های اصلی ســازمان امور 

مالیاتی کشــور بوده است.بدین سبب ،تفکر بازنگری و اصالح روش ها 
و سیســتم هیات های حل اختــالف مالیاتی در ســاختار و اجرا)که از 
 گام های مهم و اساســی ســازمان می باشــد(را مورد توجه قرار داده و 
مجموعه ای از اصول و مقررات و رویه ها در فرآیند رسیدگی،تخت عنوان 
دســتور العمل دادرسی مالیاتی به زینت طبع آراسته شده است تا اجرای 
آن موجب تحقق هرچه بیشــتر عدالت و انتظام امور و تسریع در فرآیند 

رسیدگی به اختالف مالیاتی شود
هدفمند نمودن معافیتهای مالیاتی

یکی از رویکردهایی که دراصالحیه قانون مدنظر قرار گرفته اســت 
هدفمند و شفاف سازی معافیتهای مالیاتی بود. در بیانی مجمل، معافیت 
مالیاتی عبارت اســت از خروج قانونی برخی از منابع درآمدی و سرمایه 
ای از شمول پرداخت موقت و غیر دائمی مالیات که عمدتا ابزاری جهت 
اعمال سیاســت های حمایتی دولت اســت. با این تعریف مشخص می 
شــود که هر نوع معافیت مالیاتی می بایست اوال بر اساس قانون ایجاد 
شــود و ثانیا به صورت موقت و غیر دائمی اعطا شــود و ثالثا تابع سیاست 

های حمایتی دولت باشد.
تکمیل زنجیره اطالعات مالیاتی 

در حال حاضر تکمیل نظام اطالعات مالیاتی از اولویت های کلیدی 
سازمان به شــمار می رود، طرح جامع مالیاتی ۳2 پروژه دارد که همگی 
اجرایــی شــده و مهم ترین و اصلی ترین پروژه ایــن طرح که نرم افزار 
یکپارچه مالیاتی اســت که این نرم افزار نهایی شده و در ادارات مالیاتی 

در حال اجرا می باشد. 
رعایت حقوق شهروندان 

حقوق شــهروندی مودیان مالیاتی نیــز از مقوله های خاص حقوق 
شهروندی به شــمار می رود که با توجه به اقتدارات و اختیارات گسترده 
دســتگاه مالیاتی از اهمیت بســزایی برخوردار است. این نوع حقوق، در 
سال های اخیر در پرتو توجه به حقوق شهروندی در حوزه های تخصصی، 
مــورد توجه ویژه دولت ها قرار گرفته و ســازوکارهای مختلفی را برای 
تبییــن و اجرای آن در نظام مالیاتی خــود به کار برده اند. توجه به حقوق 
شــهروندی مودیان مالیاتی بدون تردید می تواند به تعدیل رابطه بین دو 
طرف معادله مالیاتی منجر شود و حتی موجبات اعتماد و اطمینان مودیان 
مالیاتــی به دســتگاه مالیاتی و دولت را فراهم ســازد.در حقوق مالیاتی 
تحقق عدالت کارکرد مهمی در احقاق حق مودیان مالیاتی دارد. از جمله 
حقوق مودیان عبارت اســت از:حــق دادخواهی علیه نظام مالیاتی،حق 
برخورداری از رفتار منصفانه،حق حریم خصوصی مودی،عدم افشــای 
اطالعات مودی،حق ممیزی های معقول،حق اخذ توضیحات توســط 
مودی،حق داشــتن مترجم، مشاور، حســابرس، حسابدار،کارشناس و 

وکیل مالیاتی، حق اعتراض و شکایت و...
ایجاد باجه های خدمات مودیان

اجــرای پــروژه استانداردســازی فرآیندهای مالیاتــی و نیز پروژه 
پیاده سازی سراســری فرآیندهای مالیاتی استاندارد شده و بسترسازی 
ســاختاری و فرآیندی برای اجرای پروژه نرم افــزار یکپارچه مالیاتی و 
تفکیک وظایف مالیاتی و یکسان ســازی اجرای فرآیندهای مالیاتی در 
ادارات کل امــور مالیاتی و بهبود فضــای کاری و ایجاد باجه های ارائه 
خدمات به مودیان و ذی نفعان در قالب اهداف طرح جامع مالیاتی  است.
ایجاد ساختار و رویه های مدیریت فرآیند، مودی مداری و جهت گیری 
تمام فرآیندها به سوی رضایتمندی مودیان و فراهم آوردن امکان توسعه 
و مهندســی مجدد فرآیندها در ادارات کل امــور مالیاتی در طرح جامع 

مالیاتی در نظر گرفته شده است.
تصویب نامه اخذ مالیات مضاعف

دولــت می تواند بــرای جلوگیری از اخذ مالیــات مضاعف و تبادل 
اطالعــات راجع به درآمــد و دارایــی مودیان با دولت هــای خارجی  
موافقتنامه های مالیاتی منعقد و پس از تصویب مجلس شورای اسالمی 
به مرحله اجرا بگذارد. قراردادها یا موافقتنامه های مربوط به امور مالیاتی 
که تا  تاریخ اجرای این قانون با دول خارجی منعقد و به تصویب قوه مقننه 
یا هیأت وزیران رسیده است تا زمانی که لغو نشده به قوت خود باقی است. 
دولت  موظف است ظرف یکســال از تاریخ اجرای این قانون قراردادها 
و موافقتنامه های قبلی را بررســی و نظر خود را مبنی بر ادامه یا لغو آنها 

مستدال به مجلس شورای اسالمی گزارش نماید.
نرخ صفر مالیاتی

منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مودیان مشمول آن مکلف 

به تســلیم اظهارنامه ، دفاتر قانونی ، اســناد و مدارک حسابداری حسب 
مورد ، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و 
در مواعد مشخص شده به سازمان امور مالیاتی می باشند و سازمان امور 
مالیاتی نیز مکلف به بررســی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات 
بر اســاس مستندات ، مدارک و اظهارنامه تسلیمی است و پس از تعیین 
درآمد مشمول مالیات مودیان ، مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می شود.

اطالع رسانی وفرهنگسازی مالیاتی 
با عنایت بــه اجرای قوانین جدیدی همچون قانون مالیات بر ارزش 
افــزوده و یا اجــرای طرح جامع مالیاتی، شــهروندان و مودیان مالیاتی 
نیازمند آگاهی بخشی در خصوص اجرای این قوانین و نیز اثرات شگرف 
آن در چرخه اقتصادی و چرخه معیشــت خود می باشند. در همین راستا 
بخش های اطالع رســانی نظام مالیاتی کشــور با انتشار اطالعیه ها و 
اعالن های خبری می توانند نقش موثری در آگاهی دادن به افراد جامعه 
در زمینه اجرای قوانین پویای مالیاتی از این دست داشته باشد.همچنین 
یکی از مهم ترین آثار موثر اطالع رســانی مالیاتی در نزد افکار عمومی 
را می توان در مقابله با ســوء استفاده های احتمالی از سوی برخی قانون 

شکنان و فراریان مالیاتی دانست.
واریز عوارض ارزش افزوده تحت عنوان نرخ سالمت

صرفًا یک واحد درصد در هر ســال به عنوان مالیات سالمت به نرخ 
مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و همزمان با دریافت، مستقیمًا 
به ردیف درآمدی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی 
می گردد، واریز می شود. صددرصد )۱۰۰%( منابع دریافتی از طریق ردیف 
یا ردیف  هایی که برای این منظور در قوانین بودجه ســنواتی پیش بینی 
می شــود، به پیشگیری و پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و 
شهرهای دارای بیست هزار نفر جمعیت و پایین تر و جامعه عشایری )در 
چهارچــوب نظام ارجاع(، اختصاص می یابد و پس از تحقق هدف مذکور 
نسبت به تأمین تجهیزات بیمارستانی با اولویت بیمارستان های مناطق 
توســعه نیافته، مصارف هیأت     امنای ارزی و ارتقای سطح بیمه بیماران 
صعب العالج و افراد تحت پوشــش نهادهای حمایتی خارج از روستاها و 

شهرهای باالی بیست هزار نفر جمعیت اقدام شود.
مقابله با فرار مالیاتی

با توجه به اینکه در ســال های اخیر مبــارزه با جرائم مالیاتی کالن و 
گسترده به عنوان یکی از مظاهر و مصادیق مهم جرائم اقتصادی به یکی 
از راهبردهای اصلی کشــورمان در مسیر پیشرفت و عدالت مبدل شده 
اســت بدون تردید بهره مندی از یک نظام کیفری کارآمد و منسجم در 
مقابله با جرائم مالیاتی به بهبود عملکرد نظام مالیاتی کمک قابل توجهی 
می نمایــد. به طور قطع تقویت نظام کیفری حاکم بر رفتارهای مالیاتی و 
برطرف نمودن خألها و نارســایی های این حوزه کشور ما را در دستیابی 
به اهداف تعیین شــده در سند چشم انداز و سیاست های کالن اقتصادی 
به ویژه در تحقق سیاست های ابالغی اقتصاد مقاومتی یاری می رساند.

ارائه الکترونیکی اظهارنامه های مالیاتی
ارائــه اظهارنامه مالیاتی به صــورت الکترونیکی از جمله مهمترین 
خدمات ارائه شده از ســوی سازمان امور مالیاتی بر بستر اینترنت است. 
ارائــه اظهارنامه مالیاتی در موعد قانونی مقرر که به حکم قانون از جمله 
مهمترین تکالیف قانونی مودیان به شمار می آید و قانونگذار آن را شرط 
برخورداری از هرگونه معافیت و تخفیف مالیاتی اعالم کرده است بیش 
از این به صورت کاغذی و به روش سنتی انجام می گرفت که چالش ها 
و نارضایتی زیادی به دنبال داشــت. هزینه بر بودن فرایندهای کاغذی، 
عــدم امکان ارائه اظهارنامه در وقت غیراداری، ازدحام مراجعه کنندگان 
در ادارات امور مالیاتی و مشــکالت ناشــی از آن مثل ترافیک و غیره و 
مشــکل ذخیره و بایگانی اســناد کاغذی از جمله مهمترین مشکالت و 
چالش های شــیوه سنتی ارائه اظهارنامه مالیاتی بود. در حال حاضر اما، 
مودیــان مالیاتی از امکان ارائه اظهارنامه مالیاتی به صورت الکترونیکی 
برخوردار هســتند و در موعد قانونی مشخص می توانند در هر ساعت از 

شبانه روز نسبت به ارائه اظهارنامه الکترونیکی خود اقدام کنند.
سازمان محبوب

ســازمان ها در ســیر بلوغ و تکامل خود، عمومــا افزایش کارآیی و 
اثربخشی دستگاه را در نظر می گیرند، سازمان امورمالیاتی  از این مرحله 
فراتر رفته ایم و درکنار کارآمدی، اثربخشی و مطلوبیت، در تالش هستیم 
که یک ســازمان محبوب در نزد مردم باشــیم.  مالیات هم حق الناس و 
هم بیت المال اســت و باید در وصول آن، رعایت انصاف و عدالت بشود 
و همچنین محیطی با نشاط در ادارات مالیاتی برای مودیان ایجاد شود.

تدوین واجراء منشور حقوق شهروندی
دستگاه مالیاتی باید قبل از انجام هرگونه ممیزی و تشخیص مالیات، 
مــودی مالیاتی را از حقوق خودآگاه کنــد و توصیفی جامع از آن را برای 
مودیان فراهم ســازد. که ســازمان امور مالیاتی کشــور این موضوع را 
از طریق تنظیم و ابالغ منشــور یا بیانیه حقوق مودیان اســتخراج شده 
از قوانیــن و مقررات مالیاتی و همچنیــن تهیه کتابچه راهنمای حقوق 
شــهروندی مودیان مالیاتی و تدوین و اجرای دوره های آموزشی حقوق 
شــهروندی، اطالع رســانی و آموزش رســانه های گروهی از طریق 
صداوسیما و توسعه دانش حقوق عمومی  و حقوق بشر انجام داده است. 
ســازمان امور مالیاتی کشــور باید موارد مصرف مالیات را به اطالع 
مردم برســاند و مشــخص نماید که پولی که تحت عنوان مالیات از آنها 
گرفته می شود در مواردی همچون کاهش شکاف درآمدی میان طبقات 
فقیر و ثروتمند از طریق اختصاص یارانه هدفمند به اقشارضعیف جامعه 
مبــادرت می ورزد . توده های مــردم زمانی از رفاه اقتصادی و اجتماعی 
برخوردار خواهند بود که توزیع درآمدها بصورت عادالنه صورت گیرد تا 
مردم عادی بتوانند نیازهای اقتصادی خود مانند مســکن ، غذا، بهداشت 
و رفاه را تامین نمایند . مالیات عامل موثری در بسیج منابع موجود جهت 

نیل به توسعه اقتصادی می باشد.
شناسایی مودیان جدید مالیاتی

در راســتای افزایش شناســایی مودیان جدید مالیاتی با استفاده از 
تکمیل چرخه اطالعات مالیاتی مودیان جدیدو مالیاتی شناسایی نسبت 

وبه وصول مالیات عادالنه آنان اقدام گردید
ایجاد نظم وانضباط مالی

بااجــرای طرح جامع مالیاتی  وارائه صورتحســابهای مالی مودیان ، 
ســازمان امورمالیاتی در صددایجاد نظــم وانضباط مالی ونهایتا تحقق 

عدالت مالیاتی می باشد.
تدوین برنامه های عملیاتی اطالع رسانی وفرهنگسازی 

مالیاتی 
درراستای اطالع رسانی تکالیف مالیاتی مودیان برنامه های عملیاتی 
از طرف دفتر اطالع رسانی وفرهنگسازی مالیاتی مطابق بامواعد زمانی 
)ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد ،ارزش افزوده،صورت معامالت فصلی 
،ارســال اطالفات موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مســتقیم (
ازطریق روزنامه ها،ســایت های خبری ،ارســال پیامک ،نشست های 

خبری ،تیزرهای رادیویی وتلویزیونی و... اقدام نموده است
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درراســتای تحقق دولــت الکترونیک ورعایت حقوق شــهروندی 
وجلوگیری از مراجعات متعدد مودیان محترم مالیاتی جهت پاسخگوئی 

به سواالت مودیان مرکز ارتباط مردمی ۱۵2۶ راه اندازی گردید .

اداره روابط عمومی امور مالیاتی استان اصفهان 
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