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 ضمیمه رایگان روزنامه در استان اصفهان

شهرداری اصفهان، پیشتاز در جذب بودجه و 
وصول درآمد

جرائم دیرکرد عوارض نوسازی و عمران شهری بخشیده می شود

بر اســاس اطالعات به دســت آمده از عملکرد مالی کالنشهرهای کشور در سال 
جاری، کالنشــهر اصفهان رتبه نخســت جذب بودجه و وصول درآمد را در هفت ماه 

ســــال جـــاری به خـــود اختصـــاص داده است.
 به گزارش اداره ارتباطات رســانه اي شــهرداري اصفهان، معاون مالي اقتصادي 
شــهرداري اصفهان در این باره گفت: دلیل این موفقیت عالوه بر تالش شبانه روزی 
پرسنل شهرداری، ارائه بسته های تشویقی منـــاسب مـاننــد طرح جــایــــــزه 
خوش حســـابی عوارض خودرو، طرح تشویقی ســاخت وساز، تشکیل کمیته های 
درآمــدی در مناطق، برگزاری جلســات هفتگی منظم با عنـــــوان »کمیتـــــه 
ارتقـــــای درآمد« و ارتبــــاط و تعــامــــل با دستگاه های اجرایی استان به ویژه 

سازمان امور مالیاتی و... است.  
مرتضي طهراني با اشــاره به رکود حاکم بــر بنگاه هاي اقتصادي و وضعیت ویژه 
نهادهاي خدمت رســان مانند شهرداري اظهار داشت: در شرایطي که به دلیل شرایط 
فعلي اقتصاد، منابع درآمدي شــهرداري ها و دیگر نهادها تهدید شده است، پیشتازي 
شهرداري اصفهان در تحقق بودجه در میان شهرداري هاي کشور، اتفاق بسیار حائز 
اهمیتي است. وي مهـــم ترین مـــزیـت این تحقـــق درآمــــد را ارزش زمانی 
پول برشمرد و تصریح کرد: با تــوجـــــه به شــــــرایط خـــاص اقتصــــادی، 
وصــــــول به موقــع عـــوارض و درآمدهای پیش بینی شده باعث می شود طرح 
های عمرانی در زمـــــان مقـــرر انجــام و تحویل شهروندان شود و تورم موجود 
در اجـــرای پـــــروژه ها کمتر اثــر گذاشتـه وخدمت رسانی به شهروندان  سریع 

تر از پیش انجام شود.  
طهراني اســتقبال مردم از طرح بسته هاي تشویقي ســاخت و ساز را مورد اشاره 
قرار داد و افزود: تالش مدیریت شهري اصفهان براي جذب درآمد با رویکرد تسهیل 
شــرایط، هدف از اجراي این طرح بود که خوشــبختانه نتیجه داد. همچنین افزایش 
درآمدها و به روز رســانی آنها موضوعی بود که مدیریت شهری در این دوره پیگیری 
کرد. در این راســتا مدیریت شــهري به منظور افزایش درآمدها و تحقق بودجه ۹۷ 
جلســات متعـــددی با وزرای صنعت و معـــــدن، راه و شهــرسـازی، اطالعات، 
امـــــور خارجه و معاون وزیر اقتصاد و دارایی داشت. همچنین بــرای نخستین بار 
ابتـــدا سیــاست ها و احکام شهرداری ابالغ و سپـس هــزینــه ها تخصیص داده 
شد. به گفته وي، تشکیل جلسات بررسي راهکارهای درآمد پایدار هر هفته و با حضور 
اعضاي شــوراي شــهر از دیگر اقداماتي بود که در این زمینه انجام شد تا امروز شاهد 
برتري شهرداري اصفهان در میان کالن شهرهاي کشور و در زمینه تحقق بودجه در 
کشور باشیم.  معاون مالی و اقتصادی شهرداری اصفهان حفظ شرایط موجود و بهبود 
وضعیــت وصول درآمدها و مطالبات، به منظور جذب حداکثری درآمد مطابق بودجه 
پیش بینی شــده، تعامل بیش از پیش با دستگاه های اجرایی، استفاده از کارشناسان 
خبره درآمدی در کمیته ارتقای درآمد و اجرای شایسته مصوبه شورای اسالمی شهر در 
خصوص بخشش جرایم عوارض نوسازی را مهم ترین برنامه های شهرداری اصفهان 
تا پایان سال جاری در حوزه مالي و اقتصادي عنوان کرد و گفت: امید است شهروندان 

نیز در این مسیر شهرداری اصفهان را بیش از پیش یاری کنند.

شــهردار اصفهــان گفت: تخت فــوالد می 
توانــد یــک مرکز گردشــگری مهم کشــور در 
حوزه گردشــگری مذهبی و تاریخی باشد زیرا از 
بزرگترین نمایندگان هر علم و هنری در مجموعه 

تخت فوالد آرمیده اند. 
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری 
اصفهــان، قدرت اهلل نوروزی در آیین افتتاح اولین 
نمایشــگاه تاریخ محلی ایــران با موضوع معرفی 
تخــت فوالد اصفهان در مرکز اســناد و کتابخانه 
ملــی ایران و بــه مناســبت روز اصفهان گفت: 
بسیاری از مردم، اصفهان را با میراث به جای مانده 
همچون میدان امام)ره(، مســجد شیخ لطف اهلل، 
کاخ عالی قاپو، چهلســتون، پل های تاریخی مثل 
پل خواجو و ســی و ســه پل می شناسند، البته این 
میراث بســیار با اهمیت است به طوری که در هیچ 
کجای دنیا، میدانی مانند میــدان امام)ره( وجود 
ندارد، امــا مراکزی مانند تخت فوالد اصفهان نیز 
در اصفهــان وجود دارد کــه دارای ویژگی های 
فرهنگی، عرفانی، معنوی و هنری زیادی اســت 

و ارزش میراثی و گردشگری دارد.
وی با بیان اینکه تخت فوالد و وادی السالم از 
لحاظ وجود انسان های معنوی و علما قابل مقایسه 
با یکدیگر هســتند، تصریح کرد: وادي السالم با 
تمام شــهرت جهانی خود، تک بعدی اســت در 
حالیکــه تخت فوالد به جز فقها، فالســفه و علما 
مدفن بســیاری از هنرمندان، دانشمندان بزرگ، 

شعرا و موسیقي دانان است.
 شــهردار اصفهان تخت فوالد را دارای نقشي 
هدایتگــر و آگاهی بخش دانســت و افزود: تخت 
فوالد مدفن 850 فقیــه و مجتهد و 120 هنرمند 

است که در آن آرمیده اند. 
تخت فوالد تنهــا آرامگاه مــردان هنرمند و 

علمای دین نیســت بلکه زنانــی بزرگ مانند بانو 
امیــن و بی بی مریم بختیــاری در آن آرمیده اند 
کــه این زنان به بزرگــی و عظمت این مجموعه 

اضافه کرده اند.
وی با بیان اینکه تخت فوالد جایی اســت که 
انسان در آن معنای زندگی را می یابد، گفت: سالها 
از وجود این آرامســتان می گذرد و یکی از جاهایی 
است که دانشجویان هنر برای درک هنر ایران به 
ایــن مکان می آیند و طراحي های آن را بررســی 
می کنند و همین موضوعات است که تفاوت آن را 

با آرامستان های دیگر متفاوت می کند. 
نوروزی اضافه کــرد: تخت فوالد، اصفهان را 
شهری هنری و انســان دوست معرفی می کند و 
الزم اســت این مجموعه به عنوان یکی از مراکز 
توریست کشور در حوزه مذهبی، تاریخی و هنری 
مورد توجه قرار گیرد. وی تخت فوالد را به عنوان 
قطب گردشــگری مذهبی که باید رونق پیدا کند 
مــورد تاکید قرار داد و افزود: الزم اســت فرودگاه 
و راه آهن اصفهان تقویت شــود تا مســافرانی که 
از مســیر اصفهان به قصد زیــارت امام رضا )ع( و 
حضــرت معصومه )س( می گذرند، از تخت فوالد 

نیز دیدن کنند. 
شــهردار اصفهان با بیان اینکــه اصفهان به 
عنوان یک جهان شــهر اســت و بــا این حجم از 
میراث و داشــته ها می تواند تولید ثروت در کشور 
داشــته باشد، افزود: آرمیدن 23 هزار  شهید و 220 
ســردار بزرگ دوران هشت ســال دفاع مقدس و 
همچنین شــهدای انقالب در کنــار تخت فوالد 

اهمیت این مجموعه را بسیار باالتر برده است.
وی تاکید کرد: برای رســیدن شهر اصفهان به 
جایــگاه واقعی خود الزم اســت محله ها و اماکن 
تاریخــی اصفهان مانند تخت فوالد را در پایتخت 
به نمایش گذاشــت. با توجه به اینکه از بزرگترین 
نماینــدگان هر علم و هنــری در این مکان دفن 
شــده اند تخت فوالد می تواند محل بازدید همه 
دانشــجویان هنر و محل سر زدن به مزار و مدفن 

هنرمندان و موسیقي دانان باشد.
این نمایشــگاه تا 1٤ آذر ۹۷ از ســاعت 8 الی 
1٦ در مرکز اسناد و کتابخانه ملی ایران برپاست.

رییس دانشگاه اصفهان گفت: تقویت و خودباوری و عزت نفس دانشجویان ایرانی و استحکام هویت ملی و 
حفظ تعلق و تعهد نسبت به ایران و ایرانیان از محورهای جشنواره حرکت است.هوشنگ طالبی  در مراسم افتتاحیه 
یازدهمین جشنواره ملی حرکت با بیان اینکه این جشنواره بستر و موقعیتی برای بروز و ظهور فرصت های اجتماعی 
است، اظهار کرد: روانشناسان اجتماعی معتقد هستند یکی از مهم ترین ابزارها و ضرورت ها برای آموختن و آموزش 
جامعه پذیری و اجتماعی شدن بازی های اجتماعی است از این جهت جشنواره حرکت یکی از مصادیق بازی های 
اجتماعی در جامعه نخبه ایران است که اثرات و برکات آن در سالمت روانی، نشاط اجتماعی، استحکام هویت ملی 

و ارتقاء سرمایه اجتماعی پدیدار می شود.وی خاطر نشان کرد: جشنواره ملی حرکت و سایر فعالیت های فرهنگی در 
دانشگاه در هدفمندی، جهت بخشی و مدیریت زمان، سیاست گذاری برای زمان فراغت و مهار آسیب های اجتماعی 
کمکی بی بدیل می کند.طالبی ادامه داد: مهم ترین اهداف و کارکردهای جشنواره را می توان در چهارمحور تقویت 
و خودباوری و عزت نفس دانشجویان ایرانی و غرور جوان ایرانی، استحکام هویت ملی و حفظ تعلق و تعهد نسبت 
به ایران و ایرانیان، ایجاد زمینه هایی برای مهار آسیب های اجتماعی در دانشگاه و آموزش و تمرین دانشجویان برای 

برانگیختن حس رقابت علمی، کارآفرینی، مشارکت جمعی و هم افزایی دانشجویی دسته بندی کرد.

شــاعران آیینــی و مداحــان اهل بیت 
)علیهم الســالم( یکــی از بزرگ تریــن 

پرچمداران والیت هستند.
قدسی در مراسم بزرگداشت زنده یاد حاج 
اصغر سعیدمنش از مداحان بنام اصفهانی که 
به مناســبت روز نکوداشت اصفهان برگزار 
شــد، اظهار داشــت: رابطه بین شاعران و 
مداحان از دیرباز مســتحکم بوده اســت و 
در کنار هر شــاعری، مداحان و خوانندگانی 
حضور داشــته اند و در هــر محفل مداحی 

شاعرانی شرکت داشتند.
وی افزود: به مداحان توصیه می کنم که 
با یک شــاعر ارتباط داشته باشند و اشعاری 

که می خوانند را با او بررسی کنند.
این شاعر آیینی ادامه داد: بیشتر مداحان 
امروزی یک شعر را بدون غلط نمی خوانند، 
در حالی که در گذشته به این شکل نبود. هم 
شــاعر نیاز دارد که شخصی شعر او را خوب 
بخواند و هم مداح به شعر خوب برای ارائه نیاز 
دارد.قدسی با بیان اینکه شاعران و مداحان تا 
وقتی که راه خلوص را در پیش گیرند و به کار 

خود عشق بورزند، مورد عنایت حضرت حق 
قرار می گیرند، گفت: شعر آ ن قدر مهم است 
که پیامبر اسالم )ص( پس از واقعه غدیرخم 
از َحسان شاعر عرب خواست این واقعه را به 

صورت شعر درآورد و شعر او در تاریخ ماند.
وی تصریح کرد: شاعران آیینی و مداحان 
اهل بیت )علیهم السالم( یکی از بزرگ ترین 
پرچمداران والیت هســتند و اگر شعر شاعر 
آیینی و خوانش زیبای مداح نباشد، مخاطبی 
در مجالس وجود ندارد و مداحان و شــاعران 

باید قدر این موضوع را بدانند.
قدســی تصریح کرد: درســت است که 
در مداحی بایــد مخاطب محوری را در نظر 
بگیریم، اما نبایــد در این راه خلوص را کنار 
بگذاریم و دچار حواشــی شــویم. همچنین 
انتخاب شــعر و مناســب خوانی یک اصل 

بسیار مهم در مداحی است.
این شــاعر آیینی تأکید کــرد: از دیرباز 
هنرمندان و مداحان اصفهانی، هنر و مداحی 
خود را به عنوان شغل و راه کسب درآمد برای 
خــود قرار نمی دادند و از راه شــغل دیگری 
درآمد داشــتند. ذوق، عشق و عالقه باطنی 
این افراد باعث رو آوردن به مداحی می شــد 
و نه کســب درآمد و متأسفانه امروزه در حال 

فاصله گرفتن از این امر هستیم.
گفتنی اســت، مراسم پاسداشت مرحوم 
حــاج اصغر ســعیدمنش در قالــب دومین 
نشست از سلســله برنامه های آیینه داران از 
ســوی مرکز هنرهای آیینی سنتی اصفهان 
وابســته به ســازمان فرهنگی، اجتماعی و 

ورزشی شهرداری اصفهان برگزار شد.

مدیــر امــور درآمد شــهرداری اصفهان از 
بخشــودگی جرائم دیرکرد عوارض نوســازی 
و عمران شــهری امالک مســکونی و تجاری 
اصفهان به مناسبت میالد پیامبر اسالم )ص(، 

میالد امام صادق)ع( و روز اصفهان خبر داد.  
بــه گــزارش اداره ارتباطــات رســانه ای 
شــهرداری اصفهان، نادر آخوندی اظهار کرد: 
در راســتای انجام وظایف قانونی شهرداری ها، 
شهرداری اصفهان مطابق سنوات قبل امسال 
نیز قبوض عوارض شهری خود را در یک نوبت 
در شــهر اصفهان توزیع خواهد کرد. وی ادامه 
داد: همزمان با نکوداشــت روز اصفهان در آذر و 
طبق تصمیم شورای اسالمی شهر و شهرداری 
اصفهان، دیر کرد سال های گذشته شهروندانی 

که امسال عوارض نوســازی و عمران شهری 
را در مهلت مقــرر در قبوض و به صورت نقدی 
پرداخت کنند، از این هدیــه برخوردار خواهند 
شــد.  مدیر امــور درآمد شــهرداری اصفهان 
تصریح کرد: در راســتای تشویق شهروندان به 
مشارکت بیشتر در اداره شهر و همچنین اصالح 
ســهم درآمد شهرداری به ســوی درآمدهای 

پایدار، طرح بخشودگی جرایم دیرکرد عوارض 
نوسازی و عمران شهری برای امالک مسکونی 
و تجاری شــهر اصفهان امسال اجرا می شود.

آخوندی ادامه داد: مبلغ بخشودگی روی قبوض 
ثبت شده است و مهلت مندرج در قبوض پایان 
سال جاری است. وی بیان داشت: شهروندانی 
که تا 15 دی قبض خــود را دریافت نکنند باید 
با مراجعه به شــهرداری، تماس با سامانه تلفنی 
ارتباط مردمی شــهرداری اصفهان به شــماره 
 13۷ و مراجعــه به پرتال اصفهــان به آدرس

 esup.isfahan.ir قســمت بدهــی 
عوارض نوســازی و بدهی عــوارض صنفی، 
اعــالم عدم دریافت قبض کــرده و قبض خود 

را دریافت کنند. 

شاعران آیینی از بزرگ ترین پرچمداران والیت اند

مریم سادات ســجادی- با فقدان بعضی 
آدم هــا نمی توان کنار آمد؛ مردان و زنانی که جلوتر از 
زمانه خود حرکت کردند و چرخ هایی را به حرکت در 
آوردند که کمتر کسی را یارای حرکت دادن آنها بود. 
دوربین روی دستان مرحوم توران میرهادی زوم 
شــده و او عکس هایی از دوران کودکی، نوجوانی و 
جوانی اش از زندگی در اروپا تا روزگاری که به همراه 
همسرش، مدرسه فرهاد را در تهران می گرداند پیش 
روی خود گذاشــته تا سرگذشت پر فراز و نشیبش را 
در فیلمــی 80 دقیقه ای به نام »یکی بود، یکی نبود« 

به کارگردانی غالمرضا کتال برایمان روایت کند.
انــدک صندلی هــای خالی ســالن اجتماعات 
کتابخانه مرکزی اصفهان در مراســم بزرگداشــت 
توران میرهادی، نشــان از عالقه وافر دوستداران او 
بــه این بزرگ بانوی ادبیات کودک و الگوی ماندگار 

تعلیم و تربیت دارد.
در فیلم با ابعاد مختلف این شــخصیت برجســته 
حوزه تعلیم و تربیت آشــنا می شویم؛ با دغدغه های 
او درباره شــیوه منسوخ شــده اما متداول آموزش و 
پرورش در ایران که نصیبی برای کودکان و نوجوانان 
مــا ندارد. مرحوم میرهــادی در جای جای این فیلم 
تأکید می کند که نظام نمره دهی و توقعات یکســان 
سیســتم آموزشی از افراد، آنها را ناکارآمد بار می آورد 
و روش فعلی آموزش و پرورش پاسخگوی سواالت 
بی شمار کودکان ما نیست.میرهادی سیستم آموزش 
و پرورش را به یک اژدها تشــبیه می کند که آدم ها و 
فکرها را می خورد و خالی شــدن آموزش و پرورش 

از مغزهای متفکر را آسیبی جدی برای آن می داند.
او که از ســال 133٤ تا 135۹ به همراه همسرش 
محســن خمارلو مجتمع آموزشــی تجربی فرهاد یا 
مدرســه فرهاد را اداره کرد، از بنیانگذاران شــورای 
کتاب کودک اســت و تالش هــای مجدانه او برای 
تدوین و تألیف فرهنگنامه کودکان و نوجوانان باعث 
شد او را مادر ادبیات کودک و نوجوان در ایران بنامند.

پروین فخاری نیا، عضو شــورای کتاب کودک و 
عضو هیأت مدیره فرهنگ نامه کودکان و نوجوانان 

و از دوستان نزدیک مرحوم میرهادی در این مراسم 
اظهار داشــت: در ســال 1352 به مدرســه فرهاد و 
مرحوم میرهادی پیوســتم و تا ســال 13۹۷ در آن 
حضور داشــتم. در سال 135۹ و پس از اینکه مدرسه 
فرهاد دولتی شد، مرحوم میرهادی تمام زمان خود را 

به شورای کتاب کودک اختصاص داد.
وی افــزود: مرحوم میرهادی تجربه 25 ســال 
مدرسه داری را در 3 جلد کتاب به رشته تحریر درآورد 
که این تجربیات هم اکنون در جهان به عنوان شیوه 
مطلــوب و مدرن آموزشــی عمومیت پیدا کرده و در 

ایران نیز با استقبال مواجه شده است.
عضو شــورای کتاب کودک ادامــه داد: یکی از 
اهداف مرحوم میرهادی در کتابخانه مدرســه فرهاد 
بود. در ســال 133٤ حتی به اندازه انگشــتان دست 
کتــاب کودک وجود نداشــت و بــا تالش های او و 
مجموعه ای از عالقمندان و تأسیس کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان، در ســال 135۹ و زمانی 
که مدرســه فرهاد دولتی شد 12 هزار جلد کتاب در 

کتابخانه آن وجود داشت.
فخاری نیــا با بیان اینکه تهیه فهرســت بهترین 
کتاب ها برای کــودکان و نوجوانان از دیگر خدمات 
تــوران میرهادی بــود، گفت: همچنیــن کتابخانه 
شــورای کتاب کــودک منبعی بســیار غنی برای 

پژوهشگران است.
وی تصریح کرد: نبود کتاب مرجع پاســخگو به 
کودکان و نوجوانان مرحوم میرهادی را بر آن داشت 
تا در سال 1358 تصمیم به تألیف دانش نامه کودک 
و نوجوان در شورای کتاب کودک بگیرد که نخستین 
جلد آن در ســال 13۷1 به چاپ رسید و جلد هجدهم 

این دانش نامه نیز به زودی چاپ می شود.
عضو شــورای کتاب کودک با بیان اینکه اگر به 
اصــرار برخی یک دانش نامه از زبــان دیگر به زبان 
فارسی ترجمه می شــد، جای مقاالت ایرانی در آن 
خالی می ماند، بیان داشــت: تنها 8 کشــور در جهان 
دانش نامــه کودک و نوجــوان مخصوص به خود را 

تألیف کردند که یکی از آنها ایران بود.

فخاری نیــا اضافه کــرد: دانش نامــه کودک و 
نوجوان باید در تمام مدارس وجود داشــته باشــد و 
13 میلیون دانش آموز ایرانی به آن دسترســی داشته 
باشند، اما متأسفانه کمتر مدرسه  و کتابخانه ای به جز 
کانون فکری کودکان و نوجوانان آن را تهیه کرده اند. 
آمــوزش و پرورش همواره از این اثر با تحســین یاد 
کــرده، اما هیچ گاه آن را بــرای مدارس تهیه نکرده 

است.
غالمرضا کتال کارگردان فیلم مستند »یکی بود، 
یکی نبود« نیز در این نشســت اظهار داشت: بخش 
زیادی از این فیلــم را به نگاه ویژه مرحوم میرهادی 
به برنامه های مشارکتی و شورایی اختصاص دادم. 

وی تأثیــر بســزایی در تحول ادبیــات کودک و 
نوجــوان و آموزش و پرورش نوین در ایران داشــته 

است.
وی ادامــه داد: مرحوم میرهادی در ســال های 
1335 و 133۷ نمایشــگاهی در مدرســه فرهاد برپا 
کرد تا صدای خود را به گوش همه برساند و بگوید که 
بــا کمبود کتاب در حوزه کودکان و نوجوانان روبه رو 
هستیم.کارگردان فیلم »یکی بود، یکی نبود« گفت: 
با خواندن گفت وگویی از مرحوم میرهادی با ایشــان 
آشــنا شــدم و معرفی شــیوه مدنظر او در آموزش و 
پــرورش از عواملی بود که بــه معرفی وی عالقمند 
شدم. اولین بار در سال 1380 در شورای کتاب کودک 
تهران با ایشــان مالقات و پیشــنهاد ساخت مستند 
زندگــی اش را ارائه کردم که ابتــدا مخالفت کردند، 
اما در نهایت رضایت دادند و فیلم برداری 2 ســال به 
طول انجامید و ساخت فیلم زمانی به پایان رسید که 

متأسفانه ایشان دیگر در قید حیات نبودند.
کتال اضافه کرد: به مسئوالن پیشنهاد می کنم که 
آرا و نظرات مرحوم میرهادی به کتاب های درسی وارد 
شود. مراسم بزرگداشت توران میرهادی با همکاری 
مؤسســات سرزمین قصه های کهن، رویش، دیگر و 
نیکان و با مشــارکت اداره مشارکت های فرهنگی 
اجتماعی ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی 

شهرداری اصفهان برگزار شد.

بزرگداشتی برای یک بانوی نَستوه؛
»توران میرهادی«، از مدرسه فرهاد تا شورای کتاب کودک

پنج هزار شرکت دانش بنیان در کشور فعال است
وزیرعلــوم، تحقیقات و فناوری 
با اشــاره به فعالیت بیش از پنج هزار 
شرکت دانش بنیان در کشور گفت: 
نزدیک به دو هزار شــرکت  دانش 
بنیان در کنار دانشگاه ها و موسسات 
آموزشــی و پژوهشی شکل گرفته 

است.
منصــور غالمــی در مراســم 
افتتاحیه یازدهمین جشــنواره ملی 

حرکت با بیان اینکه این جشــنواره از 12 سال گذشته 
به صورت مســتمر برگزار شده اســت، اظهار کرد: این 
اقدام حرکت بســیار خوبی است که روز به روز کامل تر 
می شود و حلقه اتصال ایده های نو، حرکت های فکری 
و اندیشــه های پویا با صنعت و اشتغال است که در همه 
جای کشــور نیز وجود دارد.وی ادامه داد: معموال شروع 
هــر حرکت خوبی از یک جرقه فکری، جمعی محدود و 
محیطی کوچک آغاز می شــود که اگر مسیر به درستی 
انتخاب شــود و ادامه کار به نحو مطلوب صورت گیرد 
به اثرات بزرگتر منتج می شــود.وزیر علوم، تحقیقات و 
فنتاوری با اشــاره به اینکه ســال های گذشته  در هفته 
پژوهــش قراردادهای بســیار خوبی با بخش صنعت و 
بخش های خصوصی بسته شد، تصریح کرد: برگزاری 

جشنواره حرکت و جریان های اتفاق افتاده در طی چند 
ســال اخیر پایان کار نیست بلکه پله و شروع مهم برای 
اتصال دانش و علم به جامعه و رفع نیازهای کشور است.

وی با اشــاره به فعال بودن بیش از پنج هزار شرکت 
دانش بنیان گفت: نزدیک به دو هزار  شرکت  دانش بنیان 
در کنار دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی شکل 
گرفته است.وزیر علوم خاطر نشان کرد: قابل تأمل است 
که دانشــگاه های بزرگ دنیا ســابقه ای نزدیک به نیم 
قرن در تشــکیل شــرکت های دانش بنیان دارند اما 
دانشگاه های ایران حدود 20 سال است که این رویکرد 
را پیــش گرفته اما در همین مــدت زمان کوتاه نیز آثار 
و نتایج قابل توجهی داشــته است.غالمی با بیان اینکه 
تولید دانش و شــکل گیری شرکت های دانش بنیان و 
ارتباط با بخش های صنعتی طی چند سال اخیر صورت 

گرفته است،  اضافه کرد: شرایط اقتصادی 
کنونی رویکردهــا را تغییر می دهد اما با 
وجود این مشــکالت توجه و استقبال از 
فناوری هــا و پژوهش های علمی قطعًا 
افزایش می یابد.وزیرعلوم خاطر نشــان 
کــرد: هفتــه پژوهش فرصتــی برای 
دانشــجویانی اســت که فکر و اندیشه 
فعال دارند. در شرایط کنونی دانشجویان 
می توانند مســائل و مشکالت کشور را 
حــل کنند و قطعاً باید این مهــم را در برنامه های خود 

قرار دهند.
غالمی با اشاره به ویژگی های یازدهمین جشنواره 
ملی حرکت تصریح کــرد: اقبال و حضور تعداد زیادی 
از انجمن های علمی به شــکل اتحادیه های کشوری، 
حضور دانشجویان خارجی به عنوان میهمان و شرکت 
کننده در این جشــنواره نشــان می دهد برخالف تمام 
تبلیغاتی منفی که علیه ایران می شود بازهم دانشجویان 
خارجی ایران را محلی مطمئن و امن دانســته و در این 
جشنواره حضور پیدا کردند.وی گفت: بسیاری از افرادی 
کــه در حوزه علم و فناوری موفق هســتند، از یک کار 
کوچــک با تعداد محدودی افــراد و در فضای کوچک 

فعالیت خود را شروع کرده اند. 

نوشیدنی های شیرین مصنوعی خطر دیابت نوع دو را افزایش می دهد
بررسی های جدید محققان کانادیی 
که به تازگی در مجله " BMJ"، منتشر 
شده است نشان می دهد، نوشیدنی های 
حــاوی "فروکتوز"، خطر ابتال به دیابت 
نوع دو را بیش از ســایر غذاهای دارای 
فروکتــوز افزایش می دهــد. به گفته 
محققان نوشــیدنی ها و آب میوه های 
شــیرین که مواد مغــذی کافی ندارند، 
مادامــی که به منظــور افزایش انرژی 
بدن مصرف شوند، تاثیرات زیانباری بر 
سالمت متابولیکی افراد دارند. همچنین 
برخی از تولید کنندگان مواد غذایی این 
ترکیب را به صورت مصنوعی به نوشابه، 
دسر، غالت و سایر غذاهای پخته شده 
اضافه می کنند.تحقیقات نشــان داده 
اســت که میان مصرف نوشیدنی های 
قندی )sugarydrinks( و چاقی 
ارتباط وجود دارد و مصرف دو نوع از این 
نوشــیدنی ها در طول هفته، خطر ابتال 
بــه دیابت نوع دو را به طور قابل توجهی 

افزایش می دهد.بررسی جامع تحقیقات 
انجام گرفته این موضوع را تایید می کند 
کــه نوشــیدنی های حــاوی فروکتوز 
می توانــد خطر ابتال بــه دیابت نوع دو 
را بیشــتر از ســایر غذاهایی که حاوی 

فروکتوز هستند افزایش دهد.
اگرچه برخی پژوهش ها نشــان داده 
است که فروکتوز، جایگزین خوبی برای 
قند و شکر به ویژه در میان افراد مبتال به 
دیابت اســت، بررسی های جدید حاکی 

است که این شیرین کننده که طبیعی به 
صورت فراوان در میوه ها و عسل یافت 
می شود، بیش از سایر قندها بر سالمت 
متابولیکــی افراد آســیب وارد می کند.

محققــان کانادایی برای پــی بردن به 
اینکــه چگونه منابــع غذایی مختلف، 
میــزان قند خون افراد را تحت تاثیر قرار 
می دهد، نتایج 155 تحقیق را بررســی 
 glycated " کردند. آن ها  همچنین
hemoglobin"، میــزان قنــد 

متصل به ســلول های قرمــز خونی و 
همچنین میزان گلوکز و انسولین شرکت 
کنندگان را پس از زمان ناشتا بودن آن ها 
ارزیابی کردند.نتایج بررسی های انجام 
شده نشان داد که بیشتر غذاهای قندی 
حــاوی فروکتوز زمانی کــه به منظور 
افزایش کالری مصرف نشــود، آسیبی 
برای سطح قند خون افراد در بر دارد. در 
واقع میوه هــا و آب میوه هایی که دارای 
مقادیر باالی فروکتوز هســتند فوایدی 
برای کنترل قند خون و میزان انسولین 
مبتالیان به دیابــت دارند، اما این تاثیر 
تا زمانی اســت که این مــواد غذایی به 
منظور افزایش کالری مصرف نشــوند.

یافته های جدید نشان می دهد آب میوه 
ها و نوشیدنی های شیرین که فاقد مواد 
غذایی هستند و انرژی افراد را بیش از حد 
افزایش می دهند، تاثیر متابولیکی مضر 
بــر بدن افراد دارند و خطر ابتال به دیابت 

نوع دو را افزایش می دهند.
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مدیرعامل شــرکت توزیع برق اصفهان گفت: 
۹٤ درصد خدمات مشــترکان برق از جمله فروش 
انشــعاب، فروش انرژی و خدمــات پس از فروش 
تا پایان ســال جاری به صورت غیرحضوری انجام 

می شود.
حمیدرضــا پیرپیران در خصوص چشــم انداز 
صنعت توزیع برق اصفهان برای نزدیک شــدن به 
اســتانداردهای جهانی اظهار کرد: در حوزه برق با 
کیفیت تالش ما این اســت که خاموشــی و قطعی 
برق را به حداقل برســانیم و در برنامه هدف تعریف 
شــده است که خاموشی ها را به ازای هر مشترک به 

30 دقیقه در سال کاهش دهیم.
وی افزود: همچنین در این برنامه آمده است که 
100 درصد خدمات شــرکت به صورت الکترونیک 
در دســترس مردم قــرار گیرد و اســتاندارد کردن 
شبکه های توزیع، استفاده از کابل های خودنگهدار، 
تعویض کابل هــای روغنی 20 کیلوولت، تعمیرات 
به موقع و برنامه ریزی  شــده شبکه و افزایش تعداد 
فیدرهای خروجی یا شبکه های اصلی از پست های 
٦3 به صورت هم زمان در این برنامه دنبال می شود.

مدیرعامل شــرکت توزیع بــرق اصفهان ادامه 
داد: در بخش اتوماسیون شبکه در سه سال گذشته 
نرم افزارهای مورد نیاز تهیه، تأسیســات مورد نیاز 
مرکز دیسپاچینگ تأمین و در حال حاضر تجهیزات 
اتوماسیون در 3۷0 نقطه شبکه نصب شده و برنامه 
این است که 300 نقطه دیگر شبکه را به تجهیزات 
اتوماســیون مجهز کنیم و همان طور که گفته شد 
در بخش تلفات برق اصفهان ٦.٦ درصد اســت و با 
نصب تجهیزات به شــبکه این ارقام باز هم کاهش 
می یابد. پیرپیران با اشــاره به موضوع مانیتورینگ 

اطالعات شبکه، گفت: در این زمینه برنامه ای جامع 
تدوین شده که در یک ســال آینده اکثر تجهیزات 
این سیســتم نصب و راه اندازی می شود و اطالعات 
شبکه فشار متوسط و فشار ضعیف را برای کمک به 
مدیریت شبکه به صورت کنترل و دریافت از راه دور 
دیده بانی کنیم، هم چنین اســتفاده از نیروگاه های 

بخش توزیع را در دستور کار قرار داده ایم.
وی تصریــح کرد: یکی دیگر از شــاخص های 
زیرســاخت های  جهانــی  اســتانداردهای 
خدمت رسانی اســت که در این راستا برنامه هدف 
تعریف شده و زیرســاخت ها بازنگری شده است از 
جمله آنها، زیرســاخت های سخت افزاری است که 
ارتباط نقاط خدمت به حوزه ســتادی را مشــخص 
می کــرد و هم چنیــن در حوزه زیرســاخت های 
نرم افــزاری، طرح های جامع نرم افزاری برای همه 
واحدهای ستادی تأمین شده که این نرم افزارها در 
رینگ نرم افزاری قرار گرفته امکان تبادل اطالعات 
در کلیه نرم افزارهای جامع فراهم می کند. پیرپیران 
افزود: در کنار آن زیرساخت  نیروی انسانی و استفاده 
جامع و کامل از شبکه تعریف شده و زیرساخت های 
نرم افزاری با ایجــاد فرمت های اجرایی در فضای 

نرم افزاری متناسب با نیاز پیش بینی شده است.
مدیرعامل شــرکت توزیع برق اصفهان گفت: 
در حوزه خدمات غیرحضوری نیز به اســتانداردها 
نزدیک شــده ایم و تا پایان ســال جاری ۹٤ درصد 
خدمات از جمله فروش انشــعاب، فروش انرژی و 
خدمات پس از فروش به صورت غیرحضوری انجام 
می شــود و میزان رضایتمندی از ۹0 درصد در یک 
ســال گذشــته به باالی ۹5 درصد رضایتمندی در 

سال جاری رسیده  است.

افزایش قیمت شیر خام تصمیم ستاد تنظیم بازار کشور است
معــاون بهبود تولیــدات دامی 
جهاد کشــاورزی استان اصفهان با 
بیان اینکه علت اصلی رشــد قیمت 
شــیر خام، افزایش قیمت تمام شده 
آن است، گفت: افزایش قیمت شیر 
خام در اصفهــان، متأثر از تصمیم 
ســتاد تنظیم بازار کشــور اســت، 
اعضای این ستاد قیمت کنونی شیر 
خام را تصویب کرده اند.امیرحسین 

افیونــی در گفتگو با خبرنــگار  جام جم  با بیان 
اینکه افزایش قیمت لبنیات متناسب با افزایش 
قیمت شیر خام است، اظهار کرد: رابطه قیمت 
شــیر به عنوان ماده اولیــه کارخانجات لبنی 
با لبنیات بســیار تنگاتنگ و تاثیرگذار است و 
افزایش قیمت شــیر مطمئناً به افزایش قیمت 
محصوالت لبنی منجر می شود.معاون بهبود 
تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان اصفهان 
افزود: طبیعی است که افزایش قیمت شیر خام 
شامل حال کارخانه داران محصوالت لبنی نیز 

شده و به این ترتیب ماده اولیه تولیدات آنها نیز 
قیمتش افزایش یافته است.وی یکی از دالیل 
اصلی افزایش قیمت شیر خام را افزایش قیمت 
خوراک دام ها دانســت و تصریح کرد: قیمت 
یونجه، ســبوس، ذرت، سویا و جو که از اصلی 
ترین خوراک دام ها به شــمار می آید، افزایش 
چشــمگیری داشته و این افزایش قیمت متاثر 
از مســائل مربوط به ارز، خشکسالی و افزایش 

کرایه ها می شود.
معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی 

استان اصفهان خاطرنشان کرد: 
قیمت خوراک دام مصوبه ستاد 

تنظیم بازار کشور است.
افیونی مســئولیت نظارت 
بر افزایــش قیمت کارخانجات 
محصوالت لبنــی را از وظایف 
کمیســیون نظارت و سازمان 
حمایت از مصرف کننده وزارت 
صنعت معدن و تجارت دانست 
و خاطر نشــان کرد: نظــارت کامال دقیقی بر 
افزایش قیمت هــای کارخانجات لبنی وجود 
دارد اما کارخانه هایی که پیش از رشــد قیمت 
شیرخام، نسبت به افزایش قیمت محصوالت 

خود اقدام کرده اند، مجازات خواهند شد.
وی اضافه کرد: مشــکلی در زمینه کمبود 
دام و نهاده در اســتان اصفهان وجود ندارد؛ اما 
مشکل حمل و نقل و ترابری نهاده ها که متأثر 
از اعتصاب چند ماهه کامیون داران است، هنوز 

ادامه دارد.

طی نشســتی بــا حضور مدیران ارشــد مخابــرات منطقه 
اصفهان و مســئولین  باشــگاه ســپاهان، تفاهم نامه  جدیدی 

نبه منعقد شد. در راســتای گســترش همکاری های دوجا
ره روابط عمومی مخابــرات منطقه اصفهان  دا به گزارش ا
در این نشســت که به مناســبت میالد پیامبر اکرم و  با حضور 

مهندس حیدری زاده مدیــر منطقه ;معاونت تجاری;مدیران 
ارشــد مخابرات منطقــه اصفهان, مهنــدس تابش و مدیران 
ر شــد حضار در خصوص موضوعات  باشــگاه ســپاهان برگزا
ماکن باشــگاه فوالد به فیبر نــوری و تبلیغات  تجهیــز تمام ا

ســرویس به بحث و تبــادل نظر پرداختند.

ز این پس   یــن تفاهم نامــه ا گفتنی اســت  در راســتای ا
مدیــران و کارکنــان باشــگاه ســپاهان  به جمع مشــتریان 
نند  شــرکت مخابــرات منطقــه اصفهان پیوســته و  مــی توا
ه اول اســتفاده  ز ســرویس adsl2020 و خدمــات همرا ا

. نمایند 

تعطیلی کسب و کارهای دیجیتال متاثر از نوسانات ارزی
مدیر عامل یک شرکت خدمات 
شبکه دیجیتال با بیان اینکه کسب 
و کارهای دیجیتال در اقتصاد کشور 
تاثیر بسزایی دارد، گفت: متاسفانه به 
دلیل مشــکالت فراوانی که در پی 
نوســانات ارزی به وجود آمده این 
نوع کســب و کارها در کشور رو به 

تعطیلی گذاشته است.
نادر سوفســطایی در گفت وگو 
بــا خبرنــگار جام جم  با اشــاره به 
فنــاوری جدید مجازی ســازی 
دسکتاپ»VDI«، اظهار کرد: به 
کمک این تکنولــوژی می توان با 
هزینه های بسیار مقرون به صرفه 
و پایین از یک سیستم مادر استفاده 
همزمان چند کاربر را داشت، بنابراین  
از لحــاظ اقتصادی این تکنولوژی 

می تواند برای شرکت های بزرگ 
و اتوماسیون های اداری تاثیرگذار 
باشد.وی با اشاره به اینکه بکارگیری 
تکنولوژی مجازی سازی دسکتاپ 
صرفه جویی زیادی در مصرف برق 
به همراه دارد، گفت: این سیستم ها 
با به کارگیری یک سرور مرکزی، 
مصــرف برق را کاهــش می دهد 
همچنین منابع الکترونیکی کمتر 
و تعمیرات و نگهداری راحت تری 
نیز دارد.مدیرشرکت خدمات شبکه 
عمده مشــکل حوزه امنیت شبکه 
را نوســانات ارزی عنــوان و اظهار 
کرد: نوســانات ارزی باعث شــده 
برخی تجهیزات نایاب و یا کم یاب 
و دسترســی به بعضی از برندها به 
دلیل تحریم ها ســخت شود بویژه 

اینکه در حوزه IT نیز باعث شــده 
هزینه های گزافی پرداخت کنیم که 
توجیه اقتصادی ندارد.سوفسطایی 
با بیان اینکه نوســانات ارزی باعث 
افزایــش چهــار برابــری قیمت 
تجهیزات شبکه شــده، افزود: ۹5 
درصد تجهیزات در کسب وکارهای 
دیجیتالی وارداتی اســت در نتیجه 
نوسانات قیمت دالر تاثیر زیادی بر 
وضعیت این بخش از اقتصاد دارد.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه شبکه 
ثبات قیمت ها و امنیت شغلی وجود 
نــدارد و در حال حاضر کســی که 
مشغول به کار است نمی تواند هیچ 
آینده نگری داشــته و چشم اندازی 
برای تولیدات دیجیتالی تصور کند.

سوفســطایی به بیان خواسته 

های فعاالن حوزه امنیت شــبکه 
از مســئوالن پرداخــت و گفت: 
مسئوالن باید شــرکت هایی که 
سعی می کنند خدمات رسانی کنند 
را حمایــت کند تا بــاری از دوش 

سازمان ها برداشته شود.
وی افزود: متاســفانه در موارد 
مختلفــی از جمله بیمــه و مالیات 
شــرکت هایی همچون ما نه تنها 
کمکی از سمت مسئوالن دریافت 
نمی کننــد  بلکه بــار اضافی نیز بر 
دوش ما گذاشــته می شــود و چند 
جوان که می خواهند کار تخصصی 
انجام داده و علمشــان را ارائه دهند 
آنقدر به عناویــن مختلف به مانع 
برمی خورند کــه ترجیح می دهند 

کاری را شروع نکنند.

رویداد استارت آپی بانوان اصفهان
 افتتاح شد

دومین رویداد اســتارت آپی بانوان در اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی 
اصفهان افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار  جام جم ، شــرکت کنندگان در این استارت آپ افراد صاحب 
ایده، جویای کار و عالقمند به آشــنایی با کســب وکارهای جدید و همچنین اقشار 
مختلف جامعه به ویژه دانشــجویان، نخبگان اســتانی و دختران برتر استان با ایده 

های نو همراه بودند.
هدف  از این برنامه افزایش کیفیت اخالقی و بهبود تصمیم گیری و عملکردها 

است.
هوش مالی، اقتصادی و اخالق کسب و کار یکی از پایه های مهم آموزشی برای 

پیاده سازی ایده ها به منظور تبدیل شدن آن به شغل است.
در این رویداد ایده های زیادی مطرح شــد اما آنچه اهمیت دارد به مرحله اجرا و 

عمل رسیدن این ایده هاست.
در برنامه استارت آپ تاکید می شود؛ فارغ از اینکه نتیجه نهایی پیاده سازی ایده 
چه باشد، شبکه ســازی مهم ترین خروجی برای شرکت کنندگان است. در چنین 
همایش هایی کاربران این فرصت را پیدا می کنند تا با افراد بســیاری آشــنا شوند 
و ارتباطات خود را گســترش دهند.در این رویداد اســتارت آپی داوطلبان در مدت 
٦0 ثانیه، ایده خود را برای حضار شــرح دادند . پس از ارائه 53 ایده مطرح شــده، 
به حضار زمانی 10 دقیقه ای داده شــد تا بر روی عناوین ذکر شــده فکر کنند و در 
نهایت به ســه مورد برتر رای دهند. در این فاصله ایده دهندگان نیز تالش کردند 
تا افراد بیشــتری را به ســمت پروژه خود جلب نمایند. در روزهای آتی استارت آپ 
بانوان، تیم ها با راهنمایی مربیان رویداد، بر روی پیاده ســازی ایده های خود کار 
مــی کننــد و در نهایت تالش می نمایند تا با ارائه موفق کار خود در روز پایانی، رای 
هیئــت داوران را به خــود اختصاص دهند.در این بین افرادی به عنوان مربی که در 
زمینه های مختلف دارای تخصص هســتند و یا ســابقه ایجاد استارت آپ را دارند 
گروه ها را در راستای اجرایی کردن ایده هایشان راهنمایی و کمک می کنند، با این 
اوصاف روز دوم کاماًل به اجرایی کردن اســتارت آپ سپری و کارگاه های آموزشی 
کوتاه مدت نیز برگزار خواهد شــدهفته جهانی کارآفرینی بزرگداشــتی است برای 
نوآوران و کارآفرینانی که به دنبال راه اندازی اســتارت آپ خود در حوزه هایی برای 
سبک زندگی، رشد اقتصادی و گسترش رفاه بشر هستند. در طول یک هفته از ماه 
نوامبر، این اتفاق برای الهام بخشی مردم سراسر دنیا از طریق فعالیت های محلی، 
ملی و جهانی برپا می شود، هدف این رویدادها کمک به آن ها برای کشف پتانسیل 
های بالقوه شــان در حوزه نوآوری و کارآفرینی اســت.دنیا به کارآفرینان بیشتری 
احتیاج دارد. جوامع مختلف باید متوجه اهمیت این موضوع نسبت به گذشته باشند. 
هفته جهانی کارآفرینی ایده ای بسیار بزرگتر از طرح برگزاری آن است و نشان می 
دهد که می توانیم تا چه اندازه الهام بخش افراد باشــیم تا بخشــی از جامعه جهانی 
باشــند، کارها را از طریق راه های بهتری انجام دهند و زندگی را برای شــهروندان 

اکوسیستم خود بهبود ببخشند

انجام 94 درصد خدمات برق اصفهان به صورت 
غیرحضوری

نشســت خبری مهندس منصور یزدی زاده مدیر 
عامل شــرکت سهامی ذوب آهن اصفهان 5 آذر ماه با 
حضور اصحاب رسانه و همچنین دکتر سبحانی رئیس 
هیات مدیره این شــرکت و تعدادی از دیگر مسئولین 
ذوب آهن در محل شرکت ملی فوالد ایران برگزار شد.

مهندس یزدی زاده در این نشســت خبری در جمع 
خبرنگاران و اصحاب رســانه با اشــاره به جایگاه ملی 
ذوب آهن اصفهان به عنوان مادر صنعت فوالد کشور 
گفت : این شرکت که سال گذشته به 50 سالگی رسید 
، عالوه بر پایه گذاری صنعت فوالد کشــور ، در شکل 

گیری سایر صنایع  مهم کشور نیز نقش  آفرین بود .
وی افزود :  هرچند ســهام این شرکت واگذار شده و 
خصوصی محسوب می شود اما همواره نگاه ملی خود 
را حفــظ نموده و همچــون دوران دفاع مقدس که در 
تامین نیاز های دفاعی کشــور حضوری فعال داشت 
،  امــروز نیز نقش خود را با تربیت نیروهای متخصص 
و مدیران ســرآمد و همچنین حفظ اشتغال در معادن و 
دیگر مسئولیت های اجتماعی به خوبی ایفا می نماید . 
وی گفت: روز پنجشــنبه مجمع افزایش سرمایه را 
داشتیم و ســرمایه این شرکت از 3300 میلیارد تومان 
بــه ٦150 میلیارد تومان افزایش یافت و شــرکت از 
شــمولیت ماده 1٤1 خارج شد که دستاوردهای بسیار 
خوبی داشــت از جمله اینکه موجب  تغییر در ســاختار 
مالی شــرکت شده و اســتفاده از تمامی ظرفیت ها و 
منابع بیرونی را فراهم می ســازد تا شــرکت بتواند در 
فضای مناسبی ســرمایه گذاری کند.  مهندس یزدی 
زاده تصریح کرد : ظرفیت اســمی تولید ساالنه ذوب 
آهــن اصفهان ، 3 میلیون و ٦00 هزار تن چدن اســت 
اما این شــرکت با امکانات خود قادر به تولید ٤ میلیون 
تن چدن در ســال می باشد و همچنین با اجرای پروژه 
LF قادر به تولید 3 میلیون و 300 هزار تن فوالد است 
کــه در نتیجه ۷00 هزار تن چدن مازاد خواهد داشــت 
کــه صادرات یا فروش آن به فوالد مبارکه امکان پذیر 

است .
 وی افزود : متاسفانه به دلیل عدم پایداری در تامین 
مواد اولیه به ویژه ســنگ آهن ، هم اکنون این شرکت 
بــا 55 درصد ظرفیت خود کار می کند و تولید آن حدود 

2 میلیون و 200 هزار تن در سال است . 
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان ، دلیل این معضل را 
واگذاری معادن بــدون در نظر گرفتن تعهدات آنها در 
جهت تامین مواد اولیه صنایع فوالدی کشور ذکر نمود 
و افزود : این امر موجب شده ، معادن کشور به راه اندازی 
صنایع فوالدی جدید مبادرت و به صورت عمودی رشد 
کنند و صنایع فوالدی بزرگ کشور مانند ذوب آهن را با 

چالش مواد اولیه مواجه سازند . 
وی با اشاره به قول مساعد وزارت خانه های صمت 
و تعاون ، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر تامین پایدار مواد 
اولیــه ذوب آهن اصفهان گفت : بــا تامین مواد اولیه 
، ۹0 درصد مشــکالت این شــرکت برای رسیدن به 
ظرفیت کامل تولید حل می شــود که در حفظ اشتغال 
1٤ هزار پرسنل این شرکت ، 1۷ هزار معدن کار معادن 
زغال ســنگ و یک میلیون نفر به طور غیر مســتقیم 

موثر است . 
 مدیــر عامــل  ذوب آهن اصفهــان، در خصوص 
صادرات این شــرکت گفت: ما به دنبال حفظ ســهم 
خــود در بازار های جهانی هســتیم ، تــا نقش خود را 
در ایــن بازار ها حفظ کنیم. توافق شــده که به عراق و 
افغانستان ریالی صادرات داشته باشیم. البته ارزی هم 
می توانیم صادر نماییم. صادرات به عراق و افغانستان 
هم برای شــرکت سود ده است و ما هیچ زمان به زیان 

نمی فروشیم.

مهندس یــزدی زاده گفت : صــادرات ذوب آهن 
اصفهان به کشــورهای آســیای دور نیز رسیده است 
و محصول این شــرکت به خوبی در بازارهای جهانی 

جای خود را پیدا کرده است . 
وی افزود : این شرکت  در حال تبدیل شدن به تولید 
کننده مقاطع صنعتی همچون ریل و تیرآهن H است . 
وی در مــورد تولیــد ریل گفــت: در تولید ریل دو 
موضوع مهم مطرح اســت . یکــی مربوط به نورد ریل 
است که در کارگاه نورد ٦50 ذوب آهن انجام می شود 
. موضوع دوم مربوط به شمش ریل است که در گذشته 
خریداری می شد اما خوشــبختانه با راه اندازی پروژه 
VD موفق به تولید شــمش ریل شدیم . عالوه بر آن 
بــا اجرای این پروژه ، امکان تولید تمام مقاطع صنعتی 
فراهم شــد و هم اکنون 50 درصــد کل تولید ات این 

شرکت را مقاطع صنعتی تشکیل می دهد . 
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان گفت : این شــرکت 
قادر به تولید انواع ریل است و ریل مورد نیاز جهت مترو 

کشور نیز تامین می شود که اولین محموله آن به زودی 
جهت مترو اصفهان تحویل داده می شود . 

مهندس یــزدی زاده تولید تیرآهن H300 را یکی 
از مهمترین دســتاوردهای اخیر این شــرکت عنوان 
نمود و گفت : در تالش هســتیم تا سه سال آینده کل 
بازار یک میلیون تنی این محصول در داخل کشــور را 
بدســت آوریم . بدین ترتیب دیگر اســتفاده از تیرورق 
که محصولی غیر اســتاندارد برای ســاختمان است ، 

نیاز نخواهد بود  . 
وی افــزود : جهت ریخته گری شــمش مورد نیاز 
تیرآهن H300 ، شــمش بیم بالنک تولید شــد که به 
همت تالشــگwران ذوب آهن صــورت گرفت در 
حالیکه پیشــنهاد شــرکت های خارجی برای احداث 
ریخته گری مذکــور ، 3 و نیم میلیون یورو بود که این 

رقم صرفه جویی شد .  
مهندس یــزدی زاده پــروژه PCI ) تزریق پودر 
زغــال در کوره بلند به جای کک ( را یکی از پروژه های 

مهم این شرکت جهت کاهش قیمت تمام شده عنوان 
نمود و  گفت: این پروژه که 80درصد پیشرفت فیزیکی 
داشــته و تا اواخر بهمن ماه راه اندازی شــود ، مصرف 
کک را کاهــش می دهد و150میلیــارد تومان نتیجه 
اقتصادی آن خواهد بود. وی افزود : ذوب آهن اصفهان 
در گذشــته یک برج خاموش کننده برای کک سازی 
داشــته اما اخیرا با راه اندازی برج خاموش کننده  دیگر 
به دست تالشگران این شرکت ،  مشکلی بابت اورهال 
واحد کک سازی نخواهد داشت .مدیرعامل ذوب آهن 
در خصوص تامین آب این شــرکت در شرایط بحران 
خشکسالی کنونی گفت: پروژه پسآب تا یک ماه آینده 
تعیین تکلیف می شــود و 800متر مکعب در ســاعت 
انواع پسآب های زرین شهر و خود ذوب آهن را  تصفیه 

کرده و در خط تولید استفاده می کنیم.
وی در مــورد تهاتر بدهی های این شــرکت ) بند 
واو تبصــره 5( گفت : از مجموعــه بدهی های بانکی 
ذوب آهن که 3800میلیارد تومان اســت ، توافق الزم 

با بانک های ملــی ٤53 میلیارد تومان، صادرات 30۷ 
میلیارد تومان، ملت 58۹ میلیارد تومان و کشــاورزی 
1٦1میلیارد تومــان در مجموعه 1510 میلیارد تومان 
صــورت گرفته که بدهی ها تهاتر می شــود و توافق با 
بانک پاســارگاد به میزان ۹05 میلیارد تومان در حال 
انجام اســت  . فــرم بانکی ٤ بانک اول پر شــده و به 
وزارتخانه داده شــده اســت.وی در  مورد دارایی ها ی 
غیــر مولد گفت:  برخی زمین های غیر مولد را از طریق 
بورس کاال و ســایر موارد به فروش می رسانیم. ارزش 
دفتری ٦2میلیارد تومــان بوده که 215میلیارد تومان 
می فروشــیم .وی با اشــاره به تامین مواد اولیه گفت: 
میدکو مجموعه بزرگی اســت که طی ٦ سال گذشته  
بازدهی خوبی داشته اســت و به عنوان یکی از بخش 
های مهم صنعت فوالد کشــور محســوب می شود و 
امیدواریــم ارتباط خوبی برای تامین مواد اولیه به ویژه 
کک با این شرکت داشته باشیم.هفته گذشته بازدیدی 
از واحد کک زرند داشــتیم و صحبت های خوبی شد تا 
خرید کک خارجی را با باتری کک زرند جایگزین کنیم 

تا شاهد تامین پایدار مواد اولیه باشیم.
مهنــدس یزدی زاده یکی دیگر از پروژه های مهم 
 H300 ذوب آهن را احداث خط انتقال تیرآهن بال پهن
عنوان نمود و گفت : کلیه خدمات مهندســی و طراحی 
پایــه و تفصیلــی این پروژه در حوزه هــای مکانیک، 
تاسیسات، ســیویل، برق، اتوماسیون و برنامه نویسی 
توســط کارشناسان ذوب آهن انجام شد که 350 هزار 

یورو صرفه جویی ارزی به دنبال داشت . 
دکترسبحانی رئیس هیات مدیره ذوب آهن اصفهان 
نیز در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه گفت: واقعیت 
این اســت که کاالی صادراتی از کشور جزو منابع ملی 
محســوب می شود و باید ارز آن به کشور بازگردد.باید 
این ورود ارز مدیریت شــود و نیازهای کشور از طریق 
این ارز تامین گردد. وی افزود :  فوالدسازان انتظار دارند 
در قبال صادرات و ورود ارز به ســامانه نیما، نیاز ارزی 

آنها نیز تامین گردد. 
هر شــرکت فوالدی 100 تــا 120 دالر برای هر 
تــن تولید نیــاز ارزی دارد و در نتیجه صادرات آن باید 

جوابگوی نیاز ارزی آنها باشد.
رئیــس هیات مدیره ذوب آهــن اصفهان تصریح 
کرد : مهم این اســت که ارز عرضه شــده از ســوی 
فوالدســازان صادرکننده ،  در سامانه نیما برای تامین 
نیاز خود فوالدســازان و با اولویت نخست به خودشان 
تخصیص یابد. در بخش دوم این نشســت ، مهندس 
یــزدی زاده مدیرعامــل ذوب اصفهان پاســخگوی 

سواالت خبرنگاران بود .

در نشست خبری مدیرعامل ذوب آهن اصفهان مطرح شد؛

چشم انداز روشن ذوب آهن اصفهان با تولید محصوالت صنعتی
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صاحب امتیاز :           
 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی 

ایران                                                 

سرپرست استان اصفهان: هاجر مقضی              

تحریریه شهرستانها:            021-44233511
 

دفتر سرپرستی استان اصفهان:
031 -36637500 

اگر آن طایر قدسی ز درم باز آید
عمر به گذشته به پیرانه سرم بازآید   

دارم امید برین اشک چو باران که دگر
برق دولت که برفت از نظرم بازآید   

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

حافظ


