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ح تصفیه گازوئیل با ظرفیت یک هزار تن در شرکت پاالیش  مشعل شماره یک طر
نفت )پاالیشگاه( اصفهان با هدف تولید گازوئیل یورو ۵، در سرویس قرار گرفت.

در  قدیری   محسن  دکتر  حضور  و  اصفهان  پاالیشگاه  در  جدید  مدیریت  درایت  با 
سمت مدیر عامل این شرکت  و راهنمای های ایشان،  حرکت به سوی فراهم آوری 
 RHU شرایط الزم برای راه اندازی واحدهای بهینه سازی مانند پروژه تصفیه گازوئیل و
و  شرکت  این  کارکنان  شبانه روزی  تالش  و  همت  با  ترتیب  بدین  گرفت.  شتاب 
پیمانکاران حاضر در پروژه، مقدمات ورود گاز طبیعی شبکه سراسری به پاالیشگاه 
، به  جنوبی انجام  شد و مشعل شماره یك این مجموعه با ظرفیت ۱۰۰۰ تن در روز

عنوان پیش نیاز راه اندازی واحد در سرویس قرار گرفت.
به  گازوئیل  تصفیه  ح  طر مرکزی  کنترل  اتاق  نیز  این  از  پیش  گزارش  همین  بنابر 

عنوان گام اساسی شروع عملیات پیش راه اندازی این پروژه، افتتاح شده بود.
به  سراسری  شبکه  طبیعی  گاز  ورود  مقدمات  شدن  فراهم  و  ح  طر  ۲ این  اجرای  با 
ح تصفیه گازوئیل شرکت پاالیش نفت اصفهان  پاالیشگاه جنوبی تا ۲ ماه آینده طر

به صورت کامل اجرایی می شود.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان در مراسم راه اندازی مشعل شماره یک 
در  تالش  و  اسالمی  جمهوری  دشمنان  بدخواهی  برغم  کرد:  اظهار  مجموعه  این 
جهت سیاه نمایی، کارکنان خالق شرکت پاالیش نفت اصفهان و پیمانکاران حاضر 

در این مجموعه، با همدلی و همکاری پروژه تصفیه گازوئیل را سرعت بخشیدند.
محسن قدیری افزود: انشااهلل با توجه به پایان یافتن فعالیت های پیش راه اندازی 
و متعاقب آن تکمیل فرآیندهای راه اندازی، سایر واحدهای یوتیلیتی مورد نیاز نیز 

تا اواسط مرداد در سرویس قرار خواهد گرفت.
وی ادامه داد: بر اساس برنامه ریزی جدید صورت گرفته، نخستین محموله گازوئیل 

گازوئیل  آینده نزدیک در واحد های تصفیه  تصفیه شده طبق استاندارد یورو۵ در 
تولید خواهد شد.

با راه اندازی واحد تصفیه گازوئیل پاالیشگاه اصفهان روزانه ۱۰۰ هزار بشکه گازوئیل 
اصفهان  پاالیشگاه  تولیدی  گازوئیل  از  گوگرد  ُتن   ۳۰۰ و  شد  خواهد  تولید  یورو۵ 
از PPM ۶۰۰۰ به  حذف خواهد شد و غلظت گوگرد در گازوئیل تولیدی این شرکت 
میلیارد  هزار   ۵٫۹ حدود  شرکت  برای  ح  طر این  سودآوری  می رسد.   PPM  ۱۰ از  کمتر 

خ های فعلی( در سال است. تومان )در صورت تداوم نر
ارزش  تولیدی ۷ دالر  گازوئیل  ازای تصفیه هر بشکه  به  ح  این طر از  بهره برداری  با 
افزوده عاید شرکت خواهد شد. سود خالص پاالیشگاه اصفهان با راه اندازی واحد 
گازوئیل در مجموع ۲۶۳ میلیون دالر خواهد بود و هزینه های انجام شده  تصفیه 

ح ملی پس از ۴ سال برمی گردد. برای اجرای این طر
ح بزرگ تصفیه گازوئیل )سوخت دیزل( با سرمایه گذاری ۵۴۵ میلیون یورو و ۶۹  طر

هزار و ۱۳۴ میلیارد ریالی در حال راه اندازی مقدماتی در پاالیشگاه اصفهان است.
شرکت پاالیش نفت اصفهان ) پاالیشگاه اصفهان ( در زمان حاضر وظیفه تامین 
حدود ۲۵ درصد از سوخت کشور را به عهده دارد و بنزین و گازوئیل از محصوالت 
را  اصفهان  جمله  از  استان   ۱۶ سوخت  بطوری که  می آید  بشمار  شرکت  این  اصلی 

تامین می کند.
روزانه ۱۲ میلیون لیتر بنزین یورو ۵ و چهار میلیون لیتر گازوئیل یورو۵ در این واحد 

صنعتی تولید می شود.
مساحت  به  منطقه ای  در  ویژه  و  اصلی  نفتی  فراورده  نوع   ۳۰ حدود  با  شرکت  این 
آن حدود ۳۷۵ هزار بشکه در  ۳۴۰ هکتار در شمال غربی اصفهان واقع و ظرفیت 

روز است.

 راه اندازی مشعل شماره یک پروژه راه اندازی مشعل شماره یک پروژه
 صرفـه جویــی مصـرف آب با پروژه احداث  تصفیه گازوئیل  در شرکت پاالیش نفت اصفهان تصفیه گازوئیل  در شرکت پاالیش نفت اصفهان

واحد بازیابی  آبهای فوق شور پاالیشگاه اصفهان  

پروژه بازیابی آبهای فوق شور شرکت پاالیش نفت اصفهان با بودجه ای به میزان ۵۴8 میلیارد ریال و 8 میلیون یورو  به صورت 
EPC از خرداد به شرکت مهندسی شفاب واگذار شد.

با توجه به  اینکه  بحران آب به عنوان دغدغه مهم دولت مردان در راستای توسعه پایدار محسوب می شود، پاالیشگاه اصفهان 
آبهای برگشتی، برنامه ریزی  نیز با لحاظ کردن جنبه های زیست محیطی، در جهت استفاده از منابعی مانند پساب صنعتی و 
نموده  و به منظور مدیریت جبران بخشی از این کمبودها و همچنین ارائه راهکار مناسب برای کاهش آلودگی ها،  حرکت های 

مؤثری داشته است.
واحد RO پاالیشگاه اصفهان با ظرفیت ۴۵۰ مترمکعب در ساعت و دورریز )Reject( حدود ۲۵ متر مکعب در ساعت فعالیت 
میکند. از آنجایی که این شرکت در حال انجام پروژه های عظیم است و همچنین احداث واحدهای جدید RO در بخش جنوبی 
را در دستور کار دارد، پیش بینی می شود میزان دورریز آب طی ۲ سال آینده تا حدود ۴۰۰ متر مکعب در روز افزایش یابد که البته 
ارسال این حجم آب به سمت پوندهای تبخیری و یا وارد نمودن آن به واحد RO معمولی به دلیل باال بودن امالح امکانپذیر 
نخواهد بود. بنابراین به منظور استفاده حداكثری از این منبع حیاتی، پروژه احداث واحد بازیابی آبهای فوق شور با استفاده از 
سیستم )HERO )High Efficiency RO در محل پاالیشگاه شمالی تعریف گردیده است. مدت زمان انجام این پروژه به مدت 

۲۴ ماه پیش بینی شده است.

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان به عنوان سخنران 
اصلی اولین کنفرانس تخصصی استیل پرایس 
با عنوان تولید فوالدهای پیشرفته با ارزش افزوده باال  که 
سه شنبه ۲۴خرداد در هتل المپیک تهران برگزار شد، به شرایط 
تولید این محصوالت پرداخت و گفت: تولید محصوالت با 
ارزش افزوده باال یکی از استراتژی های اصلی این شرکت است 
که در این راستا برنامه امسال ذوب آهن اصفهان، تولید 
۴۰۰ هزارتن محصوالت صنعتی و با ارزش افزوده باالست. 
ح های  ج رخصتی افزود: با اجرای طر به گزارش جام جم، ایر
توسعه مرتبط تا افق۱۴۰۴ بیش از۶۰درصد ازمحصوالت تولیدی 
شرکت، فوالدهای آلیاژی و کیفی باارزش افزوده باال خواهد 
بود. وی با اشاره به وجود زنجیره کامل تولید فوالد از مواد 
معدنی تا محصول نهایی در این مجتمع عظیم صنعتی، تولید 
فوالد به روش کوره بلند-کنورتور مشابه۷۰ درصد واحدهای 
تولید فوالد جهان را یکی از مزیت های اصلی این شرکت برای 

تولید محصوالت با ارزش افزوده باال دانست و... 
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اقتصادی اصفهان، اجتماعیاجتماعی2 استان  بین المللی  نمایشگاه های  شرکت  مدیره  هیات  تصویب  با 
احمدرضا طحانیان به عنوان مدیرعامل جدید این شرکت انتخاب شد.

به گزارش جا م جم، احمدرضا طحانیان که به عنوان هفتمین مدیرعامل نمایشگاه 
رشته  دکترای  مدرک  دارای  و   ۱۳۴۹ متولد  شده،  انتخاب  اصفهان  بین المللی 
گروه  استاد  اكنون  که  او  است.  عملیات  برنامه ریزی  گرایش  صنایع  مهندسی 

صنایع دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد است پیش از این مسئولیت های 
آن جمله می توان به مدیریت مرکز  از  که  کرده  کارنامه خود ثبت  را در  مختلفی 
کنترل ترافیک شهرداری اصفهان، رئیس کارگروه ITS حوزه حمل و نقل و ترافیک 
و مدیرعامل شرکت نیک اندیش اشاره کرد.  طحانیان پیش از انتخاب به عنوان 
مدیرعامل نمایشگاه بین المللی اصفهان، از سال ۹۹ به عنوان مدیرعامل شرکت 

مترو منطقه اصفهان فعالیت می کرد.در حکمی که از سوی رئیس هیئت مدیره 
است:  آمده  شده،  صادر  طحانیان  به  خطاب  اصفهان  بین المللی  نمایشگاه 
»انتظار می رود شرایطی فراهم آورید که در این مسئولیت، منتهای توانمندی ها و 
پتانسیل های موجود در نمایشگاه بین المللی اصفهان به کار گرفته شود و با اتکا 
به خداوند متعال، شرایط توسعه و گسترش فعالیت های این شرکت فراهم آید.«

معرفی مدیرعامل جدید نمایشگاه بین المللی اصفهان

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان اصفهانضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان اصفهان

خبر

کشور  بـــرای  هسا  مجموعه 
تولید قدرت کرده است

مــجــمــوعــه  از  ــد  ــ ــازدی ــ ب در  جــمــهــور  ــیـــس  رئـ
هسا  مجموعه  گفت:  هواپیماسازی،)هسا( 

برای کشور تولید قدرت کرده است. 
ابـــراهـــیـــم  ــت اهلل  ــ آیـ گـــــــزارش جــــام جــــم؛  ــه  ــ ب
ریاست  سفر  پنجمین  و  بیست  در  رییسی؛ 
از  بــازدیــد  ضمن  اصفهان  بــه  خــود  جمهوری 
هسا،اظهارداشت:  هواپیماسازی  مجموعه 
و  تولید  از  کاملی  جــلــوه  یــک  بخواهیم  اگــر 
ــه  ــار دانــــش بــنــیــان و اشــتــغــال آفــریــن ارائـ کـ
برخی  و  است  بهترین  مجموعه  این  بدهیم 
کارشناسان می گویند به میزان ۵۰ سال پروژه 
حرکت  یک  تنها  امــا  داریــم  کشور  در  ناتمام 
جهادی می تواند این کار را سامان  و نیروهای 

جهادی می توانند این گره را باز کنند
وی افزود: به نظر من کارهایی انجام شده در 
کرده  قدرت  تولید  کشور  برای  مجموعه  این 
از  بالگردها  از  مجموعه ای  ساخت  و  اســت 
بسیار  کارهای  و  قطعات  از  آنچه  و  پهپادها 
شــده،   انــجــام  مجموعه  ایــن  در  کــه  دقیقی 
باید  کــشــور اســت و مــن  بـــرای  قـــدرت  تولید 

تبریک بگویم.
کسی  اگر  کرد: حقیقتا  رئیس جمهور تصریح 
ببیند   را  اقتدار  مظاهر  از  یکی  امروز  بخواهد 
اراده عزیزان  باید به این مجموعه سر زده و 
را ببیند و اجرای منویات مقام معظم رهبری 
را مشاهده کند، که آنچه مقام معظم رهبری 
روحیه  با  اراده  با  اخالص  با  عزیزانی  فرمودند 
عمل  مجموعه  ایــن  در  انــقــالبــی  و  جــهــادی 
می کنند و به نظر من مجموعه تولیدات این 
کشور  ارزشمند  بسیار  افتخارات  از  مجموعه 

است. 
آیت اهلل رییسی در ادامه بازدید خود از هسا، 
هواپیماسازی  صنایع  دانش بنیان  شرکت  از 
جزئیات  جریان  در  و  کرد  دیدن  )هسا(  ایــران 
ــت قـــرار  ــرک فــعــالــیــت هــا و تــولــیــدات ایـــن ش
با  گــفــتــگــو  در  ــــد  ــازدی ــ ب ــه  ــ ــ ادام در  و  گـــرفـــت 
جریان  در  متخصصان  و  مهندسان  مدیران، 
فعالیت ها و تولیدات متنوع این شرکت قرار 

گرفت.
حسینیه  در  دیگر  ــداری  دی در  همچنین  وی 
با  هواپیمای  می خواهم  گفت:حتما  جماران 
نیرویی  هر  و  بسازید  سریعا  را  سرنشین   ۷۲
آماده تحول نیست حتما او را در حاشیه  که 

قرار دهید و نگذارید در متن بماند
رئیس جمهور اضافه کرد: هر جا به حرف امام 
و  بود  و رهبری توجه شد، حوزه موفقیت ما 
هر جا کاستی و نقص به وجود آمد جایی بود 

که افراد چشمشان به دست دیگران بود.
وی ادامه داد:نسخه هایی که دیگران نوشته 
نمی  را  نیست  مــا  هویت  بــا  متناسب  و  انــد 

توانیم عمل کنیم. 
آیت اهلل رییسی بیان داشت:زمانی که توفیق 
خــدمــت بــه آســتــان رضــــوی)ع( را داشــتــم به 
مجموعه  آنــجــا  در  و  کـــردم  سفر  تــاتــارســتــان 
نظر  در  بنده  بــازدیــد  بــرای  را  هلی کوپترسازی 
بازدید   در  آنچه  می داند  خدا  و  بودند  گرفته 
اصفهان در هسا دیدم گسترده تر و دقیق تر 

از چیزی بود که آنجا دیدم.
وی اضافه کرد: تمامی انواع پرنده ها را با دقت 
آنجا می ساختند. بنابراین  و کیفیت مناسب 
می خواهم  شما  از  حتما  ــردم  ک ــالم  اع را  ایــن 
بسازید  سریعا  را  سرنشین   ۷۲ با  هواپیمای 
ــادرات ــ ــلـــی و صـ ــرا قــابــلــیــت مـــصـــرف داخـ ــ  زیـ

 دارد.
اولین  عــنــوان  بــه  شرکت  ایــن  اســت؛  گفتنی 
مرکز ساخت انواع پرنده بال ثابت و بالگردان 
برنامه  گرفتن  ــرار  قـ دســتــور  در  بــا  و  تعیین 
تکاملی  رونــد  مسافربری  هواپیمای  ساخت 

خود را طی می کند. 
ــی و ساخت  ــراح ، ط ــر ــوث ک ســاخــت جــنــگــنــده 
تولید  ابــابــیــل،  سرنشین  بـــدون  هواپیمای 
بالگردهای شاهد ۲۷8، ظفر ۳۰۰، شاهد ۲۷۴، 
شاهد ۲8۵، ساخت پروانه با مواد کامپوزیت، 
آموزشی  هواپیمای  تولید  هواناو،  تعمیرات 
آبپاش، ساخت و تست  غ، هواپیمای  سیمر
نــوســازی  و  تجهیز  بــه  کمک  هواپیما،  تــرمــز 
مورد  تجهیزات  تامین  و  کشور  ریلی  ناوگان 
و  خدمات  جمله  از  کشور  هوایی  حــوزه  نیاز 
ایران  هواپیماسازی  صنایع  شرکت  تولیدات 

)هسا( است.

بیمه  جزئیات  چگونگی  اصفهان  اســتــان  اجتماعی  تامین  مدیرکل 
دانشجویی را تشریح کرد.

 به گزارش جام جم، مرتضی حاجی کاظمی ضمن بیان این که این بیمه در 
ردیف بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد است اظهار کرد: دانشجویان 
تأمین  پوشش  تحـت  می توانند  کشـور  اقشار  از  بسیاری  مانند  نیز 
اجتماعی قرار گیرند و از خدمات تأمین اجتماعی استفاده کنند، برای 
انجام این فرایند دانشجویان باید کارت معتبر دانشجویی داشته و بین 
۱8 سال تمام تا ۵۰ سال تمام باشند و در صورتی که متقاضی بیش از 
۵۰ سال سـن داشـته باشـد، بایـد معادل مازاد سنی، سابقه بیمه پردازی 
قبلی داشته باشد و اگر شخصی دارای ۱۰ سال سابقه قبلی باشـد از شرط 

سنی معاف است.
وی ادامه داد: بعـد از شـروع بیمه پردازی حق بیمه هر ماه حداكثر تا پایان 
دو ماه بعد قابل پرداخت است؛ از فروردین ماه هر سال تا حداكثر خرداد 

سال بعـد امکان پرداخت حق بیمه نیز میسر است.
گفت:  دانشجویان  ــردازان  ــ پ بیمه  درمــانــی  خــدمــات  بــه  رابــطــه  در  وی 
درمـان  پوشـش  تحـت  والدیـن  پـــردازی  بیمه  تبـع  بـه  دانشـجـو  اگــر 
باشـد، می تواند بـدون پرداخـت حـق سـرانه درمـان از خدمات درمانـی 
افــــزود: بیمه شدگان  کاظمی  ــود. حــاجــی  بـــرخـــوردار شـــ ــان  ــازم نـــــزد س
با پرداخت حـق سـرانه  آنــان می توانند  تـکـفـل  افــراد تحـت  دانشجو و 

ملکی  درمــانــی  مراكز  امکانات  از  تکفـل  تحت  افـــراد  تعداد  به  درمـــان 
مراكز  امــکــانــات  نیز  و  کــشــور  ســراســر  در  اجتماعی  تأمین  ــان  ســازم
ــن ســازمــان استفاده  ای ــرف قــــرارداد  ــی ط ــ  تشخیصی، درمــانــی و داروی
کنند. وی در رابطه با نحوه محاسبه نرخ پرداخت حق بیمه آن بیان کرد: 
-نرخ پرداخت حق بیمه ۱۴ درصد )۱۲ درصد سهم بیمه شده + ۲ درصد 

کمک دولت( شامل بازنشستگی و فوت بعـد از بازنشستگی
-نرخ پرداخت حق بیمه ۱۶ درصـد )۱۴ درصد سهم بیمه شده + ۲ درصد 

کمک دولت( شامل بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی
-نرخ پرداخت حق بیمه ۲۰ درصد )۱8درصد سهم بیمه شـده + ۲ درصد 

کمک دولت( شامل بازنشستگی، فـوت و از کارافتادگی است.
حق  پرداخت  با  کــرد:  اظهار  اصفهان  استان  اجتماعی  تامین  مدیرکل 
بیمه از سوی دانشجویان سوابق بیمه ای برای آن ها ایجاد و محاسبه 
می شود؛ این سوابق در احراز شرایط تعهدات بلندمدت سازمان تأمین 

اجتماعی )بازنشستگی، فـوت و ازکارافتادگی( مؤثر است.
وی بابیان این که در صورتی که دانشجو از مستمری بازماندگان استفاده 
می کند می تواند راسا بیمه پردازی داشـته باشـد، تصریح کرد: پرداخت 

حق بیمه دانشجویی مانع دریافت مستمری بازماندگان نخواهـد بـود.
نیز دانشجویان  پایان دوران دانشجویی  از  افــزود: بعد  کاظمی  حاجی 
را با اشتغال در کارگاه ها، اظهار شغل  می توانند سـوابق بیمه ای خود 

آزاد و یا بیمه پــردازی به طور  در قالب بیمـه صاحبان حرف و مشاغل 
اختیاری تکمیل کننـد. وی عنوان کرد: انجام معاینات بدو بیمه پردازی 
دانشجویی، متقاضیان بیمه دانشجویی با نرخ حق بیمه ۱8 درصد و 
حسب مورد ۱۴ درصد باید حداكثر ظرف دو ماه بعد از انعقاد قــرارداد 
توسط پزشک معتمـد سازمان تأمین اجتماعی مورد معاینه پزشکی قرار 
گیرند؛ اما گروهی از متقاضیان که طبق گواهی پزشک معتمـد در زمـان 
انعقاد قــرارداد، از کارافتاده کلی شناخته شوند، نمی توانند نسبت به 

انعقاد قرارداد با نرخ پرداخت حق بیمه ۱8 درصـد اقدام کنند.
مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان، افزود: اگر ظرف ۱۰ سال قبـل 
از تاریخ قرارداد یک سال سابقه پرداخت حق بیمه )با نرخ کامل( داشته 
باشند و ظـرف یک سال قبل از تاریخ قرارداد دارای ۹۰ روز سابقه پرداخت 
حق بیمه )با نرخ کامل( باشـند از انجـام معاینات پزشکی اولیه معاف 
خواهند بود.  وی بیان کرد: متقاضیان دانشجو باید با ورود به سامانه 
خدمات الکترونیکی سازمان به آدرس es.tamin.ir منوی بیمه شدگان/

ــراداد  قـ انــعــقــاد  ایــرانــی/  خــانــواده  فــراگــیــر  خاص/بیمـه  بیمه شدگان 
دانشجویی نسبت به عقـد قـرارداد بیمه دانشجویی و پرداخت حق 
بیمه در مهلت مقرر اقدام نمایند، در غیر این صورت قرارداد منعقده از 
تاریخ عدم پرداخت حق بیمه لغو و ادامه بیمـه آنـان موکول به انعقاد 

قرارداد جدید و موافقت سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود.

مدیر کل تامین اجتماعی استان خبر داد:

بیمه دانشجویی در ردیف مشاغل آزاد

متنـوع  ظرفیت هـای  بـه  اشـاره  بـا  جمهـور  رئیـس 
و  علمـی  عرصـه  در  جملـه  از  اصفهـان  اسـتان 
تحقیقاتـی اظهـار داشـت: بنـای دولـت بـر حمایـت از 
در  منابـع  صـرف  و  اسـت  دانش بنیـان  شـرکت های 
 این زمینه را نه هزینه، بلکه نوعی سـرمایه گذاری پربار 

می دانیم.
آیـت اهلل سـید ابراهیـم رئیسـی بامـداد جمعـه در پایان 
بـه  بیسـت و پنجمیـن سـفر اسـتانی دولـت مردمـی 
مقصد اصفهان، در نشسـتی با خبرنگاران در تشـریح 
ایـن  بـه  روزه اش  یـک  سـفر  دسـتاوردهای  و  نتایـج 
اسـتان گفـت: اصلی تریـن مشـکل مـردم در اصفهـان 
برنامه هـای  از  مرحلـه  اولیـن  در  لـذا  و  اسـت  کم آبـی 
و  زاینـده رود  مسـیر  از  بخش هایـی  از  بازدیـدی  سـفر 
تـاالب گاوخونـی داشـتیم. رئیـس جمهـور افـزود: وزیـر 
نیـرو از اولیـن روزهـای آغـاز فعالیـت خـود پیگیـر رفـع 
مشـکل کم آبـی اسـتان اصفهـان اسـت و در همیـن 
راسـتا طرحـی جامـع بـر محوریـت توزیـع عادالنـه آب در 
حـال تهیـه اسـت کـه مراحـل نهایـی خـود را می گذراند.
همچنیـن  ح  طـر ایـن  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  رئیسـی 
در  کـه  را  کسـانی  همـه  حقـوق  و  قانونـی  مالحظـات 
در  بوده انـد،  بهره منـد  رود  زاینـده  آب  از  تاریـخ  طـول 
جامـع  ح  طـر تهیـه  در  داشـت:  اظهـار  می گیـرد،  نظـر 
توزیـع عادالنـه آب از نظـرات کارشناسـی متخصصـان 
شـدن  نهایـی  از  پـس  و  اسـت  شـده  گرفتـه  بهـره 
هیـچ  تـا  می گیـرد  قـرار  نخبـگان  اختیـار  در  نیـز 
نادیـده آبـی  کـم  مشـکل  حـل  دربـاره  نظـری  و   ایـده 
 نمانـد. رئیـس جمهـور ادامـه داد: یـک سـوم اعتبارات 
سـفر  مصـوب  ح هـای  طر بـرای  شـده  گرفتـه  نظـر  در 

آب  بخـش  پروژه هـای  تکمیـل  بـه  اصفهـان  اسـتانی 
کشـاورزی،  بخش هـای  اسـت.  یافتـه  اختصـاص 
دسـتی  صنایـع  گردشـگری،  درمـان،  و  بهداشـت 
پرداخـت  و  جوانـان  و  ورزش  فرهنگـی،  میـراث  و 
ترتیـب بیشـترین  بـه  آب،  از بخـش  تسـهیالت پـس 
سـهم را از اعتبارات مصوب سـفر اسـتانی اصفهان به 

داده انـد. اختصـاص  خـود 
آیـت اهلل رئیسـی شـرط موفقیـت در اجـرای مصوبـات 
بـا نگاهـی  ح هـا  ایـن طر را پیگیـری  اسـتانی  سـفرهای 

تحولی از سـوی مدیران اسـتانی و کشـوری دانسـت و 
تصریـح کـرد: اساسـا مدیـری کـه نگاه انقالبـی و تحولی 
نداشـته باشـد نمی توانـد کار را متقـن و قابـل قبول به 
پیش ببرد و دولت مردمی نمی تواند پیشـرفت کارها 
را معطـل چنیـن مدیرانـی کنـد، لـذا تاكیـد کـرده ام کـه 
چنین افرادی در پسـت های مهم به کار گرفته نشـده 
و در حاشـیه قـرار گیرنـد.  رئیـس جمهـور کشـاورزی، 
صنعـت و گردشـگری را از جملـه ظرفیت هـای متنـوع 
اسـتان برشـمرد و بـا اشـاره بـه بازدیـد خـود از شـهرک 

تمـام  کـرد:  خاطرنشـان  اصفهـان  تحقیقاتـی  علمـی 
یـک قطـب  بـه  ایـن اصفهـان  تبدیـل  بـرای  مقدمـات 

علمـی و فنـاوری در ایـن اسـتان وجـود دارد.
رئیسـی گفـت: بنـای دولـت بـر حمایـت از شـرکت های 
را  زمینـه  ایـن  در  منابـع  صـرف  و  اسـت  دانش بنیـان 
نـه هزینـه، بلکـه نوعـی سـرمایه گذاری پربـار می دانیـم. 
اسـتان  مدیـران  بـه  دوبـاره  تاكیـد  بـا  جمهـور  رئیـس 
بـرای جـدی گرفتن کار و پیگیری موثر اجرای مصوبات 
اداری  شـورای  جلسـات  برگـزاری  افـزود:  اسـتانی 

اسـتان ها بـه ایـن شـکل در ۴۳ سـال گذشـته سـابقه 
نداشـته و ما این روش را باب کردیم تا در یک جلسـه 
وزرا برنامه هـای دولـت در حـوزه کاری خـود را تشـریح 
ایـن  پیگیـری  و  اجـرا  حـس  اسـتان  مدیـران  کننـد، 
مصوبـات را بگیرنـد و نماینـدگان رسـانه ها از جزئیـات 
آنهـا  بـرای پیگیـری  یافتـه و  برنامه هـای دولـت اطـالع 
انگیزه پیدا کنند. آیت اهلل رئیسی در ادامه سخنانش 
بـه موضـوع فرونشسـت زمین در اسـتان اشـاره کرد و 
اظهـار داشـت: قـرار شـد بـرای پیگیـری ایـن موضـوع 
بـا فوریـت کارگروهـی از کارشناسـان تشـکیل شـده و 
ضمـن شناسـایی علـل وقـوع ایـن پدیـده، راهکارهای 
آن تهیـه شـود تـا نگرانی هـا در ایـن زمینـه  مقابلـه بـا 
رفـع شـوند. رئیـس جمهـور در پاسـخ بـه ایـن سـوال 
کـه دولـت بـه طـور مشـخص بـرای احیـای زاینـده رود 
ح  چـه خواهـد کـرد؟ تصریـح کـرد: دولـت در قالـب طـر
جامـع احیـای زاینـده رود و توزیـع عادالنه آب بـرای زنده 
امـکان و  برنامـه دارد. هیـچ ظرفیـت،  زنـده رود  کـردن 
راهـکاری بـرای احیای زاینـده رود نادیده گرفته نخواهد 
دربـاره  دیگـری  سـوال  بـه  پاسـخ  در  رئیسـی  شـد. 
برنامـه دولـت بـرای ایجـاد تـوازن در برخـورداری اسـتان 
اصفهـان از منابـع کشـوری و اسـتانی خاطرنشـان کـرد: 
رویکرد دولت در این زمینه، پیشرفت عادالنه بر پایه 
سـند آمایـش سـرزمینی اسـت و دولـت در ایـن راسـتا 
سـند بودجـه ۱۴۰۱ را بـا رویکـرد اجـرای عدالـت بـر پایـه 
سـند آمایـش تدویـن کـرد. رئیـس جمهـور تاكیـد کـرد: 
طبیعتـا بخش هایـی کـه کمتـر پیشـرفت کرده اند باید 
در تخصیص و تقسـیم منابع و امکانات بیشـتر مورد 

توجـه قـرار گیرنـد.

: در نشست خبری سفر رئیس جمهور

هیچ ایده و نظری درباره حل مشکل کم آبی در اصفهان نادیده نخواهد ماند

خبرنـگاران حـوزه صنعـت و معـدن کشـور در راسـتای افزایـش تعامـل 
و همـکاری ذوب آهـن اصفهـان و رسـانه ها و آشـنایی نزدیـک تـر ایـن 
خبرنـگاران بـا خـط تولیـد شـنبه بیسـت و هشـتم خردادمـاه در قالـب 

برنامـه تـور رسـانه ای از ایـن مجتمـع عظیـم صنعتـی بازدیـد نمودنـد .
احمـد اكبـری معـاون سـرمایه های انسـانی و توسـعه مدیریـت ذوب 
آهـن اصفهـان در جمـع ایـن خبرنـگاران گفـت: سـرمایه های انسـانی 
کـه امـروز در بخش هـای گوناگـون خـط تولیـد، شـاهد  ذوب اصفهـان 
کارخانـه  دارایی هـای  اساسـی ترین  بودیـد،  آن هـا  کوشـش  و  تـالش 
محسـوب می شـوند زیـرا بـدون حضـور ایـن عزیـزان و دانش و اندیشـه 
پویـای آن هـا، ایـن ماشـین آالت و تجهیـزات کارایـی نخواهنـد داشـت.
وی افـزود: بـرای حفـظ سـرمایه های انسـانی و توسـعه شایسـتگی ها و 
توانمندی هـای آن هـا، سـالمتی ایـن عزیـزان در اولویت اول ما قـرار دارد 
و ایـن مهـم رسـالت اولیـه ذوب آهـن اصفهـان از بـدو تاسـیس تاكنون 

است.
* ذوب آهـن اصفهـان ۱۶ هـزار و پانصـد هکتـار فضـای سـبز منحصـر بـه 

فـرد و دسـت کاشـت دارد
معـاون سـرمایه های انسـانی و توسـعه مدیریـت شـرکت تصریـح کـرد: 
ایـن کارخانـه ۱۶ هـزار و پانصـد هکتـار فضـای سـبز منحصـر بـه فـرد و 
دسـت کاشـت دارد کـه سـرانه فضـای سـبز شـرکت بـه ازای کارکنـان، 
بیش از یک هکتار می باشد . این مقام مسئول خاطر نشان کرد: این 
کارخانه یکی از بزرگترین و مجهزترین بیمارسـتان های سـطح کشـور را 
دارا اسـت که در کنار خدمت رسـانی به کارکنان شـرکت و خانواده های 

آن هـا بـه عمـوم هموطنـان عزیـز در امـر سـالمت یـاری می رسـاند.
* تولید فوالد در ایران ثمره احداث ذوب آهن اصفهان است

علیرضا امیری مدیر روابط عمومی ذوب آهن اصفهان نیز در نشست 
بـا ایـن خبرنـگاران گفـت: تولیـد فـوالد در ایـران ثمـره احـداث ذوب آهن 
اصفهان است، این کارخانه عظیم صنعتی به عنوان یک آرمان ملی با 

حضور نیروهای مختلف از سطح کشور و تالش شبانه روزی آن ها طی 
چهار سـال سـاخته شـد که این دسـتاورد بی نظیر به عنوان یک رکورد 
ثبت گردید.  وی افزود: احداث شهر فوالدشهر از جمله دستاوردهای 
دیگـر ذوب آهـن اصفهـان اسـت که به عنوان یک شـهر مدرن سـاخته 

شـد و یک مسـئولیت اجتماعی بزرگ به شـمار می رود.
مدیـر روابـط عمومـی ذوب آهـن اصفهـان تصریـح کـرد: از زمان سـاخت 
کارخانـه  ایـن  آموزشـگاه  در  نفـر  هـزار   ۱۴۰ حـدود  تاكنـون  آهـن  ذوب 
آمـوزش دیدنـد و در صنایـع مختلـف کشـور منشـا خیـر و برکت شـدند 
و ایـن رویکـرد تاكنـون ادامـه دارد. ایـن مقـام مسـئول ادامـه داد: دوران 
دفاع مقدس نیز برای ذوب آهن اصفهان برگ زرین دیگری محسوب 

می شـود زیـرا ایـن کارخانـه در کنـار حفـظ خـط تولیـد، بـرای پشـتیبانی 
از جبهه هـای جنـگ بـا اعـزام ۱۴ هـزار نفـر رزمنـده و ارسـال قطعـات و 
تجهیـزات نقـش بـی بدیلـی را ایفـا کـرد کـه سـند افتخـار آن تـا همیشـه 

جاودانـه خواهـد بـود.
علیرضـا امیـری بیـان کـرد: ذوب آهـن اصفهـان بـا بهـره منـدی از انـواع 
گواهینامه هـای ملـی و بیـن المللـی مطابـق بـا اسـتانداردهای روز دنیـا، 
تیرآهـن،  انـواع  معـدن،  آرک  ریـل،  ماننـد  فـوالدی  محصـوالت  انـواع 
میلگـرد و... را تولیـد می کنـد و در کنـار تامیـن نیـاز بـازار داخـل، نیمـی از 

می کنـد. صـادر  را  محصوالتـش 
وی گفت: این شرکت در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی پساب 

شـهرهای فوالدشـهر، مینادشـت و ۱۱ روستای شهرسـتان فالورجان و 
همچنیـن زریـن شـهر را خریـداری کـرده و در سـیکل تولیـدش مـورد 
اسـتفاده قـرار می دهـد. در خریـد پسـاب ایـن شـهرهای همجـوار ۵۰۰ 
میلیـارد تومـان و بـرای انتقـال پسـاب کارخانـه نیـز ۱۵۰ میلیـارد تومـان 
سـرمایه گذاری شـده اسـت و اقدام دیگر در این زمینه سـاخت تصفیه 
خانـه پسـاب در ذوب آهـن با سـرمایه گـذاری ۲۵۰ میلیارد تومان اسـت. 
سـازی  بومـی  کارخانـه  داخـل  در  تجهیـزات  و  قطعـات  از  درصـد   ۸۵  *

د می شـو
 وی همچنیـن در خصـوص مقولـه بومـی سـازی نیـز گفـت: ذوب آهـن 
کارگاه هـای مـدل سـازی، قالـب سـازی، ریختـه  بـودن  بـا دارا  اصفهـان 
گـری و سـاخت، 8۵ درصـد از قطعـات و تجهیـزات را در داخـل کارخانـه 
می سازد و در تامین قطعات و تجهیزات سایر صنایع کشور نیز نقش 
دارد. حمیـد حسـینی مدیـر بهداشـت و محیـط زیسـت ذوب آهـن نیـز 
گفت: این شـرکت در حدود سـال ۹۴ ، دویسـت متر مکعب بر ساعت 
پساب زرین شهر را در تصیفه خانه جذب کرد و هم اكنون نیز 8۴۰ متر 
مکعب پساب شهرهای ایمان شهر، فوالدشهر و لنجان را در تصفیه 
خانـه جـذب می کنـد کـه از منظـر بهداشـت بسـیار موثـر اسـت و از ُبعـد 
تامیـن آب نیـز حـدود ۵۰ درصـد از آب برداشـتی از کارخانـه را کاهـش 
می دهـد. وی افـزود : ایـن شـرکت ۱۶ هزار و پانصد هکتار جنگل دسـت 
کاشـت دارد کـه در بیـن صنایـع یـک رکـورد بـی نظیـر بـه شـمار مـی رود. از 
ایـن عـدد ۱۴ هـزار هکتـار آن دیـم اسـت و مابقـی آن نیـز از طریق پسـاب 

مـازاد کارخانـه آبیاری می شـود.
شـایان ذکـر اسـت، فوالدسـازی، کـوره بلنـد شـماره یـک ، پـروژه سـاخت 
درب های فلکسـیبل کک سـازی و مدیریت نورد از جمله بخش هایی 
بـود کـه مـورد بازدیـد خبرنـگاران قـرار گرفـت و آن هـا از نزدیـک فراینـد 
تولیـد را مشـاهده کردنـد و کارشناسـان فنـی نیـز پاسـخگوی سـواالت 

آن هـا بودنـد.

حضور خبرنگاران  حوزه صنعت و معدن در ذوب آهن اصفهان
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اقتصادی 3
خبر

اجتماعیاجتماعی
ح ساماندهی ناژوان خبر داد: تخم گذاری مار کبری در باغ خزندگان ناژوان مدیر طر

مدیـر طـرح سـاماندهی نـاژوان اظهارکـرد: با فراهم کردن شـرایط زیسـتی طبیعـی در باغ 
خزنـدگان پـارک نـاژوان، مـار کبـری در ایـن مجموعه تخم گـذاری کرد.

بـه گـزارش جام جـم، مهـدی قائلـی درایـن بـاره توضیـح داد: تخـم گـذاری مارهـا در ایـن 
فصـل امـری طبیعی اسـت، اما ایـن اتفاق در فضای آكواریومی بـه ندرت اتفاق می افتد 
و از ایـن رو وقـوع آن بسـیار نـادر و قابـل توجـه اسـت.  وی از بـاغ خزنـدگان مجموعـه 

نـاژوان بـه عنـوان یـک مرکـز آموزشـی – تحقیقاتـی یـاد کـرده و گفـت: در ایـن مجموعـه 
نهایـت تـالش همـکاران مـا بر آن اسـت تا شـرایط طبیعی زندگـی برای خزنـدگان فراهم 
شـود. مدیـر طـرح سـاماندهی نـاژوان ادامـه داد: مـار کبـری در هـر سـال از ۱ تـا 8 تخـم 
می گـذارد کـه ممکـن اسـت ایـن فرآینـد طی چنـد روز اتفاق بیفتـد. وی افـزود: فروردین 
بـود کـه سوسـمار آبـی یـا واتـر مانیتـور ایـن مجموعـه نیـز در شـرایط کامـال طبیعـی تخم 

گذاری کرد.  قائلی با اشـاره به آغاز طرح توسـعه و تحول مراكز گردشـگری ناژوان گفت: 
با پیگیری و تالش های علی غالمی ارجنکی، مدیر باغ خزندگان که به عنوان پیمانکار 
گونه هـای  اسـت،  فعالیـت  حـال  در  خزنـدگان  بـاغ  مجموعـه  در  کننـده  مشـارکت  و 
جدیـدی از مارهـا و خزنـدگان نیـز در حال اضافه شـدن به باغ خزندگان ناژوان هسـتند 
ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان اصفهانضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان اصفهانکـه در زمـان متقضـی بـه اطـالع شـهروندان و عالقـه منـدان بـه طبیعـت خواهد رسـید.

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری اصفهان خبر داد:

آمادگی برای برگزاری جشنواره 
فیلم های کودکان و نوجوانان

شهرداری  بین الملل  امور  و  ارتباطات  مدیرکل 
اصفهان از آمادگی شهرداری اصفهان برای برگزاری 
جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان همچون 

سال های گذشته خبر داد. 
اعالم  با  معرک نژاد  سیدعلی  جام جم،  گزارش  به 
شهری  مدیریت  دوره  این  شعار  گفت:  خبر  این 
است  زندگی«  شهر  من،  »اصفهان  اصفهان 
بین المللی  جشنواره  همچون  رویدادهایی  و 
نشاط  و  شور  که  نوجوانان  و  کودکان  فیلم های 
مورد  کامل  به طور  می کشانند،  شهر  عرصه  به  را 
استقبال مدیریت شهری قرار گرفته است. وی با 
بیان این که از بهمن  سال گذشته جهت برگزاری 
جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان 
در اصفهان به سازمان سینمایی و بنیاد سینمایی 
فارابی اعالم آمادگی شده است، افزود: از گذشته 
آن،  طبق  که  داشت  مصوبه ای  دولت  هیات  نیز 
و  شود  برگزار  اصفهان  در  ساله  همه  جشنواره 
پیشنهادی  تفاهم نامه  مصوبه،  این  اساس  بر 
شهرداری اصفهان نیز در اردیبهشت برای ریاست 
هنوز  اما  شد،  ارسال  کشور  سینمایی  سازمان 
پاسخی به نامه داده نشده است. وی تصریح کرد: 
دبیرخانه جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و 
نوجوانان نیز در اصفهان آماده آغاز به کار است، 
اما بنیاد سینمایی فارابی مشکالت مالی و کمبود 
تعداد فیلم های اختصاصی کودکان و نوجوانان را 
از جمله مشکالت خود در برگزاری این دوره عنوان 

کرده است.

استاد ادبیات فارسی گفت: هنجارشکنی های 
ویژگی ها  این  همه  و  است  گسترده  موالنا 
می افتد.  او  روح  در  که  است  اتفاقاتی  از  ناشی 
نبوده  ما  زدگی  شگفت  و  نوآوری  موالنا  قصد 
آن را  بلکه او با جهانی روبروست که ما تجربه 

نداریم. 
کاكاوند در نشست  به گزارش جام جم، رشید 
زیبایی شناسی در ادبیات فارسی که به همت 
دفتر تخصصی ادبیات و زبان مرکز آفرینش های 
ادبی قلمستان برگزار شد، با اشاره به جایگاه 
غزلیات شمس در شعر فارسی اظهار داشت: 
وارد  هجایی  شعر  یا  عربی  اشعار  که  زمانی  از 
زبان ما شد،  موسیقی کالم به عنوان نخستین 
افزود:  وی  شد.   شناخته  ما  ادبیات  در  ابزار 
موسیقی شعر در ساده ترین شکل، خود را با 
وزن و قافیه نشان می دهد. ما موسیقی را تکرار 
تکرار  این  می دانیم،  صدا  بخش  لذت  منظم 
گاهی با یک ساز و گاهی با کلمات پدید می آید. 

این استاد ادبیات فارسی با اشاره به »تکرار« به 
عنوان مبنای موسیقی گفت: وزن، از بدیهیات 
شعر فارسی است و تا دهه ۳٠ که احمد شاملو 
وزن را از شعر کنار گذاشت، وزن بخش ثابت 

شعر فارسی به شمار می رفت. 
یوشیج  نیما  اشعار  در  وزن  به  اشاره  با  وی 
ادامه داد: شعر نیما دچار تالطم است، یعنی 
ع های کوتاه و بلند زیادی درون خود دارد.  مصر
است.  یکنواختی  نبود  شعر،  نوع  این  ویژگی 
ویژگی  مختلف  شعرای  اشعار  در  یکنواختی 
یک  کدام  هر  برای  و  نیست  منفی  یا  مثبت 
کاكاوند  می شود.   محسوب  خاص  شاخصه 
وزن  دلبسته  فارسی  شعر  در  ما  کرد:  تصریح 
را  هست  شعر  لوازم  از  که  وزن  این  و  بودیم 
شاملو کنار گذاشت،  به همین علت است که 
می گوییم شاملو در حوزه شعر فارسی دشمن 
ع های  زیاد دارد. وی خاطرنشان کرد: تمام مصر

برخوردار  یکسان  قافیه  و  وزن  از  باید  اثر  یک 
نوع  قافیه،  و  وزن  جایگاه  به  توجه  با  باشند. 
را  آن  قالب  و  می دهیم  تشخیص  را  شعر 

می شناسیم. 
موالنا  کرد:  تصریح  فارسی  ادبیات  استاد  این 
یکی از عجایب ادبیات ماست زیرا غزل سروده 
موالنا  است.  نکرده  رعایت  را  غزل  قالب  اما 
قالب را شکسته و از آن عبور کرده است، خود 
از  گذر  و  قالب شکنی  این  به  اشعارش  در  نیز 

ویژگی های کالمی معترف است. 
وی با بیان این که در غزلیات شمس، چندین 
غزل وجود دارد که قافیه رعایت نشده است، 
این  متوجه  چرا  که  است  این  سوال  گفت: 
نمی شویم.  موالنا  اشعار  در  غزل  قالب  از  گذر 
ع اول  وظیفه شاعر غزل سرا این است که مصر
موالنا  اما  باشد،  قافیه  هم  زوج  ع های  مصر با 

گاهی از وظیفه خود گذر کرده است. 
کاكاوند افزود: قافیه میانی را شاعر بنا به ذوق 

خود در شعر اضافه می کند که در اشعار موالنا 
می کنیم.  مشاهده  زیاد  را  قافیه ها  از  نوع  این 
وی با بیان این که سعدی هیچ وقت هنجارها 
را نمی شکند و شعر تربیتی می گوید، ادامه داد: 
بودن  تربیتی  مقابل  در  موالنا  بودن  شورشی 

سعدی وجه تمایز این دو شاعر بزرگ است. 
کرد:  بیان  فارسی  ادبیات  استاد  این 
می کند  باشکوه  را  کالم  بلند،  مصوت های 
انرژی  آن  برای  باید  صداها  سایر  از  بیش  و 
گذاشت. این مصوت ها ضرباهنگ زبان را کند 
می کنند و به این ترتیب سبب ایجاد بار عاطفی 
در متون عاطفی و ایجاد بار حماسه در متون 

حماسی می شود. 
ارکان  تمام  سعدی  شعر  در  داد:  ادامه  وی 
حالی  در  دارد  قرار  خود  جای  سر  در  جمله 
جابجا  کلمات  جایگاه  فردوسی  اشعار  در  که 
می شود. این نشان دهنده روحیه حماسی و 
شجاعت شاعر است. سعدی نظم قراردادی را 

رعایت می کند و در پر آشوب ترین مقطع تاریخ 
است.  فارسی  ادبیات  در  سازگار  شخصی  ما، 
معلمی  با  متناسب  سعدی  روحیه  بنابراین 
نمی بینیم،  هنجارشکنی  او  از  و  است  نظم  و 
اما در اشعار موالنا با غزلیات عجیب و غریب 
روبرو می شویم. کاكاوند افزود: در اشعار حافظ 
این  و  دارد  دیگری  نتیجه  می بینیم  هرچه  نیز 
ناشی از شخصیت حافظ در اشعار اوست. این 
تفاوت ها البته نشان دهنده برتری آن ها بر هم 
نیست بلکه هر کدام شخصیتی منحصربه فرد 

در ادبیات ما هستند. 
به  را  سخن  عادات  و  قواعد  موالنا  گفت:  وی 
اوست  جان  در  مرتبه ای  یک  این  می زند،  هم 
می شود.  جدا  شاعر  یک  تعریف  از  اینجا  و 
هنجارشکنی های موالنا گسترده است و همه 
این ویژگی ها ناشی از اتفاقاتی است که در روح 
او می افتد. قصد موالنا نوآوری و شگفت زدگی 
ما  که  روبروست  جهانی  با  او  بلکه  نبوده  ما 

تجربه آن را نداریم. 
موالنا  کرد:  تصریح  فارسی  ادبیات  استاد  این 
کرده  وارد  خود  غزلیات  به  را  عامیانه  زبان 
است،  در شعر او گاهی پارادوکس را نیز شاهد 

هستیم.  
بیخود  از  حال  موالنا  اشعار  در  کرد:  بیان  وی 
دنبال  به  او  می کنیم،  مشاهده  بارها  را  شدن 
نوآوری نیست و در حال بیان خود است. چون 
از  درکی  ما  و  ندارد  بیرون  در  مشابهی  او  خود 
از  غزل هایی  و  ابیات  بنابراین  نداریم  او  حال 
مفهومش  و  معنی  متوجه  که  می خوانیم  او 
هنگام  این که  بیان  با  کاكاوند  نمی شویم. 
می شویم،  حیرت  دچار  موالنا  ابیات  خواندن 
گفت: آنچه در اشعار او توصیف می شود برای 
ما باورکردنی نیست اما با حوادثی در عالم معنا 
ابیاتی  و  کلمات  چنین  با  فقط  که  شده  روبرو 

توانسته آن ها را شعر تبدیل کند.

تحلیلی بر اشعار موالنا بر اساس زیبایی شناسی ادبی

شگفتی موالنا در غزل سرایی بی بدیل
رئیس دبیرخانه فرهنگی زاینده رود، تولید مستند زاینده رود جهت پخش برای 
رئیس جمهور و وزرا را مهم ترین اقدام این دبیرخانه در زمان سفر ریاست جمهوری 
و اعضای هیئت دولت به استان اصفهان عنوان کرد. به گزارش اداره ارتباطات 
معاونت فرهنگی شهرداری اصفهان، سعید امامی درباره مهم ترین فعالیت های 
دبیرخانه فرهنگی زاینده رود که پیش از سفر هفته گذشته رئیس جمهور و هیئت 
دولت به اصفهان صورت گرفت، اظهار داشت: نصب ۵۲ سازه استرابرد و حدود 
۲۵ تک پایه با طرح های عوامل موثر در جریان زاینده رود خطاب به ریاست جمهور 
در شهر و همچنین ساخت تیزر مطالبه رهبری درباره آب اصفهان در آبان سال 
۱۳8۰ و انتشار گسترده آن در فضای مجازی از جمله این اقدامات بود.وی با اشاره 
به ساخت موزیک ویدئو "زاینده  رود من کو" و انتشار گسترده آن در فضای مجازی 
رئیسی" دربردارنده مصاحبه مردمی و مطالبات  آقای  تیزر "سالم  افزود: ساخت 
مردم از رئیس جمهور و انتشار گسترده آن در فضای مجازی دیگر اقدام دبیرخانه 
بود ه  اصفهان  به  رئیسی  سیدابراهیم  آیت اله  سفر  از  پیش  زاینده رود  فرهنگی 

است.
وی با اشاره به تولید اینفوگراف بسته احیای زاینده رود و تولید مستند زاینده رود 
اقدام  مهم ترین  از  را  وزرا  و  رئیس جمهور  برای  پخش  جهت  محرمانه  نام  با 
دبیرخانه فرهنگی زاینده رود در این مقطع دانست که پخش این مستند در جمع  
رئیس جمهور و وزرا بازخوردهای خوبی داشت. به گفته رئیس دبیرخانه فرهنگی 
زاینده رود، ُسرایش شعر استقبال از ریاست جمهوری در بدو ورود و تحویل به تیم 
تشریفات استانداری، طراحی گرافیکی سیر نمایشگاهی  فرصت ها و تهدیدهای 
اصفهان و تولید ۲۵ هدیه نفیس حامل پیام فرهنگی زاینده  رود جهت اهدا به 
با  دبیرخانه  این  اقدامات  دیگر  اصفهان  استاندار  سوی  از  وزرا  و  رئیس جمهور 
هدف تاكید بر رفع مشکل زاینده رود و دغدغه مردم اصفهان درباره تبعات خشکی 
این رودخانه بود. امامی با اشاره به ویژگی های هدیه ای که تقدیم رئیس جمهور 
و اعضای هیئت دولت شد، خاطرنشان کرد: این هدیه اثر استاد رضا صفامهر از 
آماده شد که به صورت یک ُدر  اساتید برجسته خاتم اصفهان با امضای ایشان 

داخل صدف که مقداری از آب زاینده رود در آن وجود دارد با یک بیانیه، تهیه شد.

 مهم ترین اقدامات دبیرخانه فرهنگی زاینده رود 
همزمان با سفر رئیس جمهور به اصفهان 

اشــاره  با  اصفهان  شهر  اسالمی  شــورای  رئیس 
گفت:  اســت،  مــردم  تمام  دغدغه  آب  این که  به 
لذا  اســت،  ذی حــق  کامال  آب  زمینه  در  اصفهان 
انــتــظــار ایــن اســت کــه در دولـــت ســیــزدهــم، به 
از  را  زمـــان  و  شــود  تــوجــه  اصفهان  آب  مــوضــوع 

دست ندهیم.
محمد نورصالحی یکشنبه بیست ونهم خرداد_ 
در نطق پیش از دستور چهل وششمین جلسه 
اشــاره  با  اصفهان،  شهر  اسالمی  ــورای  ش علنی 
کرد:  اظهار  اصفهان،  به  جمهور  رئیس  سفر  به 
رئیس  حضور  از  اصفهان  مــردم  از  نمایندگی  به 
تشکر  اصــفــهــان  در  ــــت  دول هــیــئــت  و  جــمــهــور 
مسئوالن  و  استاندار  اخیر  ماه های  در  می کنم؛ 
اصفهان معضالت و مشکالت این استان را به 
تا راهکارهای  صورت شبانه روزی پیگیری کردند 
ــا در مـــصـــوبـــات ســفــر دولـــــت لــحــاظ  آنـــهـ  رفــــع 

شود.
 ، سفر این  حاصل  امیدواریم  این که  بیان  با  وی 
خروجی خوبی برای استان و کشور داشته باشد، 
افزود: معتقدیم در هر بخش از کشور پیشرفتی 
حاصل شود، در کارنامه نظام جمهوری اسالمی 
از  این که در هر نقطه ای  از  بنابراین  مؤثر است، 
خوشحال  شــود،  انجام  خوبی  اقــدامــات  کشور 

هستیم.
بیان  بــا  اصفهان  شهر  اســالمــی  شـــورای  رئیس 
ح بــود کــه چــرا سفر به  ایــن کــه ایــن ســوالــی مطر
رئیس  استانی  سفرهای  آخرین  جــزو  اصفهان 
بعضی  انجام  گفت:  اســت؟  گرفته  قــرار  جمهور 
ح هــا روشـــن و مشخص اســت،  اقــدامــات و طــر
اما برخی اقدامات ممکن است در فرایند اداری 
باقی بماند، به عنوان مثال اگر سال گذشته این 
که  سریع السیر  قطار  ح  طــر می شد،  انجام  سفر 

یک پروژه کشوری است، زودتر انجام و دنبال 
می شد.

انتقال  ح در حین  این طر ادامه داد:  وی 
دولــت  بــه  قــبــل  دولـــت  از  مسئولیت 

متوقف  کــم  کــم   ۱۴۰۰ مــهــر  از  جــدیــد، 
کـــوتـــاهـــی ســـازمـــان  اثــــر  کـــه در  شـــد 
مدیریت و بانک مرکزی بود، زیرا باید 
ضمانت گذاری  را  چین   سرمایه گذاری 

می کردند.

خاطرنشان  آب  موضوع  به  اشــاره  با  نورصالحی 
کرد: آب، دغدغه تمام مردم است و می توانست 
جــزو مــصــوبــات سفر اســتــانــی هــیــات دولـــت به 
استان  کجای  هیچ  از  هیچکس  باشد؛  اصفهان 
از دولــت  ــگــری  آب، خــواســتــه عــمــده دی ــه جــز  ب
ندارد؛ در واقع این دغدغه عمومی، به حق بودن 
مسئله آب اصفهان را می رساند و نشان می دهد 

که چقدر برای تمام مردم اهمیت دارد.
نــظــرات  نــقــطــه  انــعــکــاس  ــرد: در  ــ ک تــصــریــح  وی 
به  اســتــان  اداری  ــورای  شـ جلسه  در  مسئوالن 
خوبی عمل شد، اما انتظار این بود که وزیر نیرو 
جامع  ح  طر دربــاره  شفاف تر  و  روشن تر  مقداری 

آب صحبت کند.
* زاینده رود مطالبه ای به حق است

بیان  بــا  اصفهان  شهر  اســالمــی  شـــورای  رئیس 
ح  این که از ۲۰ سال پیش مسئله زاینده رود مطر
یــک ســال پیش  از  امــا دولـــت سیزدهم  ــوده،  بـ
وزارتخانه،   

ً
کرد: حتما اظهار  مستقر شده است، 

ح ها در این حوزه است و فعاالن  کانون انواع طر
جزئیات  آب  حوزه  دغدغه مندان  و 

در  اما  می دانند،  را  ح ها  طر این 
ــر نــیــرو بــه ایــن  ــ ســخــنــان وزی
درصدد  که  شد  اكتفا  جمله 
انتظار  هستیم؛  جامع  ح  طــر

ــن بــود  ــر نــیــرو ایـ ــ مــا از وزی
کــه بــه عــنــوان وزارتــخــانــه 
تخصصی به موضوع آب 

بهتر می پرداختند.
وی ادامه داد: در 

آمد  نیز  از معاونان رئیس جمهور  صحبت یکی 
این  کــن«،  آهسته تر  ج  خــر نیست  دخلت  »چــو 
شعر بــه جــا اســـت، امــا ایــن کــه کسی دســت در 
ج  دخل ما کرد و از آن برداشت و گفت آهسته خر

کن، درست نیست. 
در جواب این شعر باید بگوییم

 »جای آن است که خون موج زند در دل لعل 
   زیر تغابن که َخَزف می شکند.«

ما  تاكید  و  توجه  تمام  ــرد:  ک اضــافــه  نورصالحی 
عنوان  کــه  اســت  جمهور  رئــیــس  صحبت  روی 
کـــرد ایـــن خــواســتــه بــه حــق و بــه جــا اســـت؛ ایــن 
ــدارد،  نـ بــا مــنــافــع هیچکس  تــعــارضــی  خــواســتــه 
این  در  که  تاریخی  و  قانونی  مبانی  به  توجه  اما 
قرار  مسئوالن  نظر  مد  باید  داشته  وجــود   حــوزه 

گیرد.
تصریح  اصفهان  شهر  اســالمــی  شـــورای  رئیس 
کار  تــا  کنند  را تلف  زمــان  کــه  ایــن روش  بــا  کــرد: 
مخالف  شــود،  انــجــام  کدخدامنشی  صــورت  بــه 
هستیم. اگر هر استان و شهری حق و حقوقی 
آن  بــه  کــامــاًل  بــایــد  ــت  دارد دولـ
تــوجــه کــنــد. اصــفــهــان در 
زمینه آب کاماًل ذی حق 
است، لذا انتظار این 
ایـــن  در  ــه  ــ ک ــت  ــ اسـ
ــــت، بــه مــوضــوع  دول
تــوجــه  اصــفــهــان  آب 
از  را  زمـــــــان  و  شــــــود 

دست ندهیم.
رئیس شورای اسالمی 
گفت:  اصفهان  شهر 
ــور در  ــهـ ــمـ ــیــــس جـ ــ رئ
ح  سخنان خود مطر
مسئله  کـــه  کــــرد 
از  را  فرونشست 
کنیم،  جــدا  آب 
ــکــتــه  ایـــــــن ن
خـــــــوبـــــــی 

پــی خشکی  کــه در  فــرامــوش نکنیم  امــا  اســت، 
می یابد،  افــزایــش  نیز  فرونشست  رود  زایــنــده 
ــرات ایــــن پـــدیـــده واضـــــح و  ــاطـ ــخـ بـــنـــابـــرایـــن مـ
جمهور  ــس  ــی رئ جــهــت  ایـــن  از  اســــت،  روشــــن 
 خــواســت تــا بــه ایــن پــدیــده بــه صــورت مستقل 

بپردازیم.
وی با اشاره به سفر وزرا در شهرهای مختلف از 
جمله اصفهان، اظهار کرد: همراه با وزیر میراث 
راه  وزیــر  و  کردیم  بــازدیــد  کابین  تله  از  فرهنگی 
میراث  کل  اداره  مسئله  تا  داد  خوبی  حل های 

فرهنگی در خصوص تله کابین رفع شود.
* اهمیت تحقق صدور پروانه الکترونیکی

پیگیری  بـــرای  را  بند   ۳۰ کـــرد:  تاكید  نورصالحی 
بودیم،  داده  پیشنهاد  جمهور  رئیس  سفر  در 
نمی دانیم  و  نشده  منتشر  مصوبات  هنوز  امــا 
اما  است،  شده  لحاظ  خواسته ها،  از  بخشی  چه 
آب،  آن  امیدواریم عمده خواسته ها که در رأس 
ویژه  صورت  به  هواست  آلودگی  و  فرونشست 

مورد توجه قرار گرفته باشد.
وی تصریح کرد: باید سعی شود تمام افرادی که 
محور  یک  حول  می کنند،  فعالیت  آب  حــوزه  در 
کنند  دنبال  را  خواسته  و  هــدف  یک  و  فعالیت 
که قاعده آن حرکت حول محور مدیریت استان 
است، در این راستا باید مردم اصفهان و فعاالن 
هم  بــا  خوبی  هــم افــزایــی  و  هماهنگی  آب  حــوزه 
داشته باشند، تا تفرق نقطه نظر سبب استفاده 

نکردن از ظرفیت ها نشود.
اشــاره  با  اصفهان  شهر  اسالمی  شــورای  رئیس 
به آغاز فرایند صدور الکترونیکی پروانه ساخت، 
گفت: قول داده شده بود که پروانه الکترونیکی 
شــود،  صــادر  غیرحضوری  صــورت  بــه  تیر  اول  از 
موضوع  این  شهر  اسالمی  شورای  اعضای  تمام 
را رصد می کنند، زیرا اقدامی قابل توجه و مطالبه 
معماری  و  شهرسازی  کمیسیون  اســت؛  جــدی 
دنبال  را  مسئله  ایــن  نیز  شهر  اسالمی  شــورای 
زمینه  این  در  شهری  مدیریت  وعــده  تا  می کند 

محقق شود.
 ۳۱ گفت:  اصفهان  شهر  اسالمی  شــورای  رئیس 
روز  و  روز شــهــادت شهید چــمــران  خـــرداد ســال 
بسیج اساتید است و باید مقام شامخ شهدا را 

گرامی بداریم.

ح شد: در جلسه شورای شهر مطر

 مطالبه مردم استان در زمینه آب به حق است
در گفت وگو با رئیس حوضه آبریز زاینده رود بررسی شد؛

 ظرفیت تامین آب شرب برای ۵ میلیون نفر 
در اصفهان وجود ندارد

آبریز زاینده رود با بیان این که برنامه جامع برنامه وزارت نیرو برای این حوضه   رئیس حوضه 
آب شرب  آبریز در حال تدوین است، گفت: اصفهان ظرفیت تامین ۴۰۰ میلیون مترمکعب 
ح های پساب باید به تعادل بخشی  برای جمعیتی بیش از پنج میلیون نفر را ندارد، بنابراین طر

و مسائلی اختصاص یابد که مشکل فرونشست را برطرف کند.
حل مشکالت زاینده رود سال هاست که به مهم ترین و اصلی خواسته مردم اصفهان تبدیل 
شده است. عالوه بر مسائل محیط زیستی، زندگی و معیشت بسیاری از مردم به خصوص 

ساكنان شرق استان اصفهان به این مسئله گره خورده است.
این شاهرگ حیاتی فالت مرکزی ایران عالوه بر پروژه های انتقال آبی که از آن منشعب شده، 
با کاهش بارندگی ها و شروع خشکسالی به تدریج رو به کم آبی رفت و در نهایت به طور کامل 

خشک شد.
پس از خشکی کامل زاینده رود، با توجه به این که معیشت بسیاری از مردم استان به جریان 
، آب  این رودخانه بستگی دارد، هر از چند گاهی برای کشت فصلی کشاورزان، به مدت چند روز

سد رهاسازی می شود اما خواسته مردم اصفهان، احیای دائمی زاینده رود است.
این زمینه موفق  اما در  به مردم اصفهان داده اند  را  زاینده رود  احیای  همواره دولت ها قول 
نبوده اند. در این خصوص حسن روحانی، نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، 
که »در دولت  کرد  اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ در سفر به اصفهان در میان مردم این شهر اعالم 

یازدهم مردم را از خطر خشکی دریاچه ارومیه نجات دادیم و این بار نوبت زاینده رود است. “
اما این شعار محقق نشد و پس از چهار سال چشم مردم اصفهان به جریان دائمی زاینده رود 
خشک شد و بی تدبیری و پروژه های انتقال آبی که در دولت های گذشته مجوز گرفت، موجب 

شد تا روند خشکی این رودخانه تاریخی تداوم داشته باشد.
پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، علی اكبر محرابیان، وزیر نیرو روز جمعه _بیست ویکم 
زاینده رود به استان های اصفهان و چهارمحال  آبی  آبانماه_ برای بررسی مشکالت و بحران 

بختیاری سفر کرد تا از نزدیک شاهد این بحران باشد و دالیل آن را بررسی کند./ایمنا
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دارنـد  کـه  مختلفـی  خـواص  خاطـر  بـه  پیشـرفته  فوالدهـای 
خودروسـازی  صنعـت  به ویـژه  مختلـف  صنایـع  در  می تواننـد 
بـه  کشـور  در  شـده  تولیـد  محصـوالت  بـرای  را  باالتـری  کیفیـت 

آورنـد. ارمغـان 
پیشرانان  عنوان  به  مختلف  کشورهای  در  فوالدی  صنایع 
اقتصاد آن کشورها به شمار می آیند. فوالد در حقیقت با زندگی 
مردم در هم تنیده شده و کمتر پیش  می آید که رکنی از زندگی 
البته این موضوع مرهون  به نحوی مربوط به فوالد نباشد که 
سبک  مشابه  دیگر  سوی  از  است.  امروز  دنیای  زندگی  سبک 
چرا  است  وابسته  فوالد  به  نیز  کشورها  صنعت  مردم،  زندگی 
کاربردی  و...  قطعات  ساختمان ها،  ماشین آالت،  در  فوالد  که 

اساسی دارد.
از  زمینه های مختلف  نیز در  با پیشرفت علم و صنعت، فوالد 
 ... و  ماشین آالت  مختلف،  گریدهای  تولید،  روش های  جمله 
تغییر یافته چون نیاز صنایع پایین دستی نیز تغییر پیدا می کند 
و به همین خاطر هر روز گریدهای جدیدی برای پیشبرد اهداف 

صنعت مورد نیاز است. 
و  ساده تر  گریدهای  معموال  جدید  گریدهای  ساخته شدن  با 
 کاربردشان 

ً
عمومی تر کاربرد خود را از دست می دهند و طبیعتا

می توانند  کارخانه هایی  فقط  دیگر  طرف  از  می شود.  کمتر 
باالیی  علمی  توان  از  هم  که  کنند  طراحی  را  جدید  گریدهای 
تکنولوژی های  از  استفاده  با  بتوانند  هم  و  باشند  برخوردار 
بر  عالوه  کنند.  تولید  را  گریدها  این  تا  کنند  استفاده  روز 
تعداد  بودن  محدود  خاطر  به  معمواًل  قبلی  گریدهای  این 
تولیدکنندگان، خاص بودن مواد اولیه و شرایط تولید ویژه و.... 
از گریدهای عمومی تر و پرکاربردتر  قیمت هایی به مراتب باالتر 
خواص  خاطر  به  پیشرفته  فوالدهای  دیگر  عبارت  به  دارند. 
مختلفی که دارند می توانند در صنایع مختلف به ویژه صنعت 
در  شده  تولید  محصوالت  برای  را  باالتری  کیفیت  خودروسازی 

کشور به ارمغان آورند.
یم هایی که می خواهند مانع پیشرفت کشور شوند تحر

با پیشرفت صنعت در کشورمان ایران و متفاوت شدن نیازهای 
مردم و صنایع، نیاز به گریدهای ویژه و فوالدهای پیشرفته هر 
روز بیشتر از قبل است. از سوی دیگر تحریم های ظالمانه علیه 
کشور از سوی برخی از کشورهای دنیا باعث شده تا بسیاری از 
فوالدهای پیشرفته یا اصاًل به دست صاحبان صنایع نرسد یا 
این محصوالت با قیمت هایی بسیار گران تر از فوب به خریداری 
استراتژیک  و  مهم  پروژه های  از  بسیاری  دیگر  سوی  از  شوند. 

کشور که به نحوی نیاز به گریدهای خاص دارند معطل واردات 
کارهای  نبض  عماًل  صورت   این  در  می شوند.  محصوالت  این 
خارجی  کشورهای  دست  در  کشور  کلیدی  پروژه های  و  مهم 

می افتد و موجب عقب ماندگی جدی در کشور می شود.
یدهای فوالدی  فوالد مبارکه پیشرو در تولید گر

صنعت  و  ملت  علیه  ظالمانه ای  تحریم های  که  روزهایی  در 
که  است  مبارکه  فوالد  گروه  این  است،  شده  حکم فرما  کشور 
گریدهای  تولید  ، در عرصه  از عرصه های دیگر همانند بسیاری 
با  است  شده  موفق  مبارکه  فوالد  است.  پیشتاز  نیز  فوالدی 
تولید محصوالت متنوع فوالدی در کشور هم اكنون ۱ درصد از 
موضوع  این  که  دهد  اختصاص  به خود  را  ملی  ناخالص  تولید 
نشان دهنده نقش بی بدیل بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور در 

تحقق جهش تولید در کشور است.
سفارش  به  فوالدی  گرید   ۵۰۰ از  بیش  شرکت  این  در  امروز 
خانگی،  لوازم  چون  صنایعی  در  که  می شود  تولید  مشتریان 

خودروسازی، لوله سازی، صنایع قوطی سازی، کشتی سازی و ... 
کاربرد دارد. تعدادی از گریدهای تولید شده گریدهایی هستند 
از فوالدهای پیشرفته به شمار می روند و این شرکت تنها  که 

تولیدکننده آن ها در ایران است.
که  است  این  ویژه  گریدهای  تولید  مورد  در  توجه  قابل  نکته 
بسیاری از این گریدها توسط نیروهای دانشی و جوانان همین 
مرز و بوم در شرکت فوالد مبارکه طراحی و ساخته شده است 
و  تولید  از  مبارکه  فوالد  حمایت  نشان دهنده  موضوع  این  که 
این  از  بسیاری  تولید  با  است.  کشور  در  دانش بنیان  اشتغال 
نتیجه  در  که  واردات هستیم  به  نیاز داخل  رفع  گریدها شاهد 
قطع واردات این ورق های فوالدی، شاهد جلوگیری از خروج ارز 
از کشور و افزایش آمار اشتغال به خاطر افزایش تولید در کشور 

در صنایع پایین دستی هستیم.
کارهایی که به همت فوالدمردان روی زمین نمی مانند

به  که  بود  پروژه هایی  از  یکی  جاسک  به  گوره  از  نفت  انتقال 

بود.  مانده  زمین  روی  سال  چندین  پیچیدگی هایش،  علت 
بودن  خاص  بود  نشده  اجرایی  پروژه  این  که  دالیلی  از  یکی 
که  بود  قرار  این  از  موضوع  بود.  نیازش  مورد  لوله های  جنس 
برای انتقال نفت ترش از گوره به جاسک نیاز بود ۱۰۰۰ کیلومتر 
خط لوله ایجاد شود. این لوله ها باید از متریال خاصی انتخاب 
از نفت  بتواند در محیط اسیدی حجم قابل توجهی  تا  می شد 
از  زیاد  حجم  این  تولید  برای  تختال  تن  هزار   ۴۰۰ کند.  جابجا  را 
به  آن  اولیه  مواد  یا  لوله  مقدار  این  ورود  و  بود  نیاز  مورد  لوله 
و  ترخیص  خرید،  برای  زیادی  بسیار  هزینه  نیازمند  نیز  کشور 

انتقال بود. 
اینجا بود که صنعت مردان کشور دست به دست هم دادند و 

کاری کردند کارستان!
فوالد مبارکه با طراحی این گرید API توانست هم تمام بار تولید 
مواد اولیه لوله های این پروژه را به دوش بکشد و هم از سوی 
عبارت  به  نماید.  احیاء  را  پایین دستی  صنایع  از  بسیاری  دیگر 

« یاد  دیگر فوالد مبارکه، که از آن به عنوان »صنعتی صنعت ساز
بسیاری  و  گاز  نفت،  لوله سازی،  صنعت  در  توانست  می شود 
با  مثال  طور  به  کند.  ایجاد  را  شگرفی  تحول  صنایع  از  دیگر 
می شود  ذخیره سازی  نفت  بشکه  میلیون   ۱۰ پروژه  این  اجرای 
برای توسعه منطقه و  را  نتایج خوبی  که این موضوع می تواند 

اشتغال زایی در مکران ایجاد کند.
دستاوردی جدید در تولید فوالدهای پیشرفته

هر چه فوالدهای جدیدتر و پیشرفته تر با گریدهای خاص تولید 
شود می تواند اقتصاد کشور را بیشتر از قبل پیشرفت دهد چرا 
که تولید گریدها و فوالدهای پیشرفته ارزش افزوده باالتری را به 

اقتصاد کشور تقدیم می کند.
مبارکه  فوالد  گذشته  روزهای  در  راستا  این  در  مثال  طور  به 
صنعت  در  پرکاربرد  گریدهای  از  که  را  کورتن  ورق  توانسته 
دریانوردی  است تولید نماید که تولید این ورق توانسته تا حد 

زیادی از واردات این ورق فوالدی جلوگیری کند.
که  است  دریایی  اتمسفر  خوردگی  برابر  در  مقاوم  کورتن  ورق 
ساخت  پل سازی،  دریایی،  حمل ونقل  کانتینرهای  ساخت  در 
واگن های حمل ریلی، مدول های پیشگرم هوا در نیروگاه های 

تولید برق و...  مورد استفاده قرار می گیرد. 
این  ۳میلی متر  از  بیش  ضخامت های  تولید  گذشته  در  البته 
محصول در مجتمع فوالد مبارکه بومی سازی شده بود، اما این 
گرم در  کالف  از این محصول به صورت  پایین تری  بار ضخامت 
فوالد سبا تولید شد که این موضوع موفقیتی بسیار مهم به  

شمار می رود.
گرفته  کار فوالد مبارکه قرار  کیفی در دستور  تولید محصوالت 

است
که  دارند  تأكید  موضوع  این  به  همواره  مبارکه  فوالد  مدیران 
چه  فوالدی،  محصوالت  به  هرنیازی   ، کشور از  هرجایی  در 
و  طراحی  هنوز  کشور  در  که  ورق هایی  چه  رایج،  محصوالت 
برای  محصول  آن  تولید  آماده  مبارکه  فوالد  نشده اند،  تولید 
شد  گفته  باال  در  که  مواردی  است.  واردات  از  کشور  نیاز  رفع 
تولید  عرصه  در  مبارکه  فوالد  موفقیت های  از  گوشه ای  تنها 
فوالدهای پیشرفته است و برنامه های دیگری نیز در آینده برای 
تولید گریدهای جدید وجود دارد. به طور کلی تولید محصوالت 
فوالدمردان  کار  دستور  در  کیفی  نظر  از  هم  و  کمی  نظر  از  هم 
از  کشور سریع تر  خ صنعت  تا چر گرفته  گروه فوالد مبارکه قرار 
آبادتر را با تالش همه مردم ایران  قبل بچرخد و بتوانیم ایرانی 

بسازیم.

با ایجاد سدی محکم برای مقابله با تحریم های ظالمانه صورت می گیرد

کمک به اقتصاد کشـــور با صنعت فوالد

تخصصی  کنفرانس  اولین  اصلی  سخنران  عنوان  به  اصفهان  آهن  ذوب  مدیرعامل 
استیل پرایس با عنوان تولید فوالدهای پیشرفته با ارزش افزوده باال  که سه شنبه 
۲۴خرداد در هتل المپیک تهران برگزار شد، به شرایط تولید این محصوالت پرداخت 
و گفت: تولید محصوالت با ارزش افزوده باال یکی از استراتژی های اصلی این شرکت 
است که در این راستا برنامه امسال ذوب آهن اصفهان، تولید ۴۰۰ هزارتن محصوالت 

صنعتی و با ارزش افزوده باالست. 
به گزارش جام جم، ایرج رخصتی افزود: با اجرای طرح های توسعه مرتبط تا افق۱۴۰۴ 

بیش از۶۰درصد ازمحصوالت تولیدی شرکت، فوالدهای آلیاژی و کیفی باارزش افزوده 
باال خواهد بود. وی با اشاره به وجود زنجیره کامل تولید فوالد از مواد معدنی تا محصول 
نهایی در این مجتمع عظیم صنعتی، تولید فوالد به روش کوره بلند-کنورتور مشابه۷۰ 
درصد واحدهای تولید فوالد جهان را یکی از مزیت های اصلی این شرکت برای تولید 
محصوالت با ارزش افزوده باال دانست و گفت: این شرکت با دارا بودن گواهینامه ها و 
استانداردهای ملی و بین المللی در تولید محصوالت فوالدی در سال گذشته موفق به 

صادرات یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن از محصوالت خود شد.
رخصتی، طراحی و تولید ریل ملی در ذوب آهن اصفهان را یکی از مهم ترین گام های 
صنایع فوالدی کشور برای تولید محصوالت صنعتی دانست و گفت: در این راستا 
فوالد مورد نیاز ریل تولید شد و همچنین انواع ریل مورد نیاز کشور از جمله ریل مترو، 
ریل معدن، ریل زبانه سوزن و ... نیز تولید شد که به لحاظ بومی سازی یکی ازافتخارات 

سال های اخیر صنعت کشور محسوب می شود.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان اظهار داشت: این شرکت از ۱۰ سال گذشته، رویکرد 
ازتولید  تدریج  به  و  است  کرده  دنبال  جدی  صورت  به  را  صنعتی  محصوالت  تولید 

محصوالت ساختمانی به سمت تولید محصوالت صنعتی حرکت کرده است. 
تولید  راستای  در  شرکت  این  توسعه  پروژه های  به  اصفهان  آهن  ذوب  عامل  مدیر 
در  آلیاژی  کالف  جدید  خط  احداث  پروژه های  گفت:  و  کرد  اشاره  صنعتی  محصوالت 
کارگاه نورد۳۵۰،  احداث کوره پاتیلی شماره۳ و بازسازی کوره پاتیلی شماره۱، احداث 
از  الکتریکی  گرم و سرد  VOD در بخش فوالدسازی و ریخته گری تختال و نورد  واحد 
جمله پروژه هایی است که تولید محصوالت صنعتی در ذوب آهن اصفهان را متحول 
آهن اصفهان اشاره  . وی به ۱۲ مورد فوالد های خاص تولید شده در ذوب  می سازد 
کرد و گفت: این شرکت قادر به تولید انواع فوالدهای آلیاژی از جمله کم آلیاژ، پر آلیاژ، 
تولید  به  قادر  همچنین  و  است  زنگ  ضد  فوالد  و  ابزار  باال،  استحکام  با  میکروآلیاژ 

هرگونه سفارش برای فوالد های خاص می باشد.
را برای  آلیاژی و صنعتی  از توسعه تولید فوالدهای  رخصتی  نتایج اقتصادی حاصل 
ذوب آهن اصفهان بسیار چشمگیر دانست و گفت: نسبت حاشیه سود تولید ورق 
سرد الکتریکی و ورق گرم آلیاژی نسبت به سایر محصوالت بسیار قابل توجه است 
و همچنین تولید ریل و تیرآهن H بال پهن و فوالدهای آلیاژی همچون کالف آلیاژی، 

سیم و ... نیز نسبت به دیگر محصوالت حاشیه سود خوبی ایجاد می کند.
 وی افزود: در تولید محصوالت ساختمانی نیز، به سمت تولید محصوالتی رفتیم که 
سایر فوالدسازان کشور قادر به تولید آن نبوده اند. از جمله این محصوالت می توان 
به تیرآهن های بال پهن اشاره کرد که در استحکام صنعت ساختمان کشور اهمیت 
گرایش  افزود:  رخصتی  کند.  ایجاد  صنعت  این  در  تحولی  می تواند  و  دارد  بسیاری 
آهن اصفهان به تولید محصوالت صنعتی به این معنا نیست که نیاز کشور  ذوب 
محصوالت  این  باشد  نیاز  هرگاه  بلکه  گرفته ایم  نادیده  را  ساختمانی  محصوالت  به 
را به اندازه کافی و بر اساس تقاضای بازار تولید می کنیم و در ابتدای سال نیز نقش 
مهمی در کنترل قیمت ها ایفا نمودیم. نخستین کنفرانس تخصصی استیل پرایس 
با محوریت فوالدهای پیشرفته با ارزش افزوده باال با حضور جمعی از دست اندرکاران 
و متخصصان صنعت فوالد کشور برگزار شد. سازمــان توسعـه و نوســـازی معادن و 
فوالد  اصفهان،  آهن  ذوب  ایران،  فوالد  تولیدکنندگان  انجمن  ایران،  معدنی  صنایع 
مبارکه، فوالد آلیاژی، فوالد خراسان و شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر مشارکت 

کنندگان اصلی این کنفراس بودند. 

رخصتی در کنفرانس تخصصی استیل پرایس:

ذوب آهن 400 هزار تن محصوالت با ارزش افزوده باال تولید می کند

رئیس جمهور برخورداری از نگاه تحول گرایانه و منبعث 
کشور  اداره  در  کارآمدی  پیش نیاز  را  دینی  فرهنگ  از 
حل  برای  دینی  فرهنگ  در  مدیران  گفت:  و  دانست 
مشکالت مردم و رضایت خداوند تالش می کنند و فرق 

مهمی است که میان آنها و دیگران وجود دارد.
در  پنجشنبه  روز  رئیسی  ابراهیم  سید  دکتر  آیت اهلل 
شورای اداری استان اصفهان، با تبیین اصول و مبانی 
مدیریت در نظام دینی، گفت: در فرهنگ دینی مدیران 
مراتب  سلسله  و  مردم  خداوند،  پیشگاه  در  باید 

مدیریتی و نظارتی پاسخگو باشند.
حل  برای  تالش  اهمیت  بر  تاكید  با  جمهور  رئیس 
از  را  تالش  این  مدیران،  سوی  از  مردم  مشکالت 
نظامات  سایر  با  دینی  مدیریت  مهم  تفاوت های 
امام  حضرت  از  روایتی  در  گفت:  و  دانست  مدیریتی 
رضا)ع( داریم که »پس از انجام فرایض الهی، هیچ امری 
در نزد خداوند متعال، با فضیلت تر از ادخال سرور در 

قلوب مؤمنین یا شاد کردن دل مؤمن نیست«.
رئیسی با تاكید بر این که نمونه های زیادی در سیره اهل 
دارد،  وجود  مردم  به  خدمت رسانی  به  تاكید  در  بیت 
خاطرنشان کرد: یکی از مصیبت های ما در نظام اداری 
کار امروز را به فردا انداختن است. چرا در انجام بسیاری از 
پروژه های نیمه تمام در کشور اینقدر تاخیر بوجود آمده 
است؟ دلیل آن همین امروز و فردا کردن ها و سستی 

نسبت به انجام به موقع وظایف و مسئولیت هاست.
وی با تاكید بر رویکرد تحول گرایانه دولت سیزدهم در 
تحول،  این  شرط  اولین  کرد:  خاطرنشان  کشور،  اداره 
شرط  مهم ترین  است.  مدیریت  روش  در  تغییر 
دلسوز  و  کارآمد  کفایت،  با  مدیر  اقدام،  این  موفقیت 

است.
آقای رئیسی ضمن یادآوری جمله رهبر معظم انقالب 
در  آن  حل  راه  که  نداریم  مشکلی  »هیچ  فرمودند  که 
با تغییر نگاه و روش ها  همین کشور نباشد«، گفت: 
که همه مشکالت حل شدنی است و  دارم  اطمینان 
هیچ مشکلی وجود ندارد که حل آن در توان جوانان و 

دانشمندان ایرانی نباشد.
رئیس جمهور با تاكید بر ضرورت اجرای عدالت بعنوان 
اولویت دولت مردمی، گفت وگو با مردم درباره دالیل و 
خواند  ضروری  را  سیاست ها  و  تصمیمات  زمینه های 
همه  می شود  گرفته  تصمیمی  وقتی  داشت:  اظهار  و 
مردم  وقتی  چیست.  تصمیم  آن  مبنای  بدانند  باید 
مبنای تصمیمات و سیاست ها را بدانند حتما همراهی 
می کنند و این همراهی اجرای سیاست های تحولی را 

آسان تر می کند.
استان  شهید  هزار   ۲۳ یاد  گرامیداشت  با  رئیسی 
اصفهان  استان  که  شهید  همه  این  گفت:  اصفهان، 
تقدیم انقالب کرده است، خود گواه روشنی بر وفاداری 

و عالقمندی مردم شریف اصفهان به آرمان های انقالب 
اسالمی و امام راحل)ره( است.

بر  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  جمهور  رئیس 
رفع مشکالت آب استان اصفهان تاكید و خاطرنشان 
همه  همدلی  و  همه جانبه  اهتمام  با  است  الزم  کرد: 
آب  تامین  اصفهان،  استان  آب  مسأله  دستگاه ها، 
زاینده رود و مشکل فرونشست زمین که در اثر کم آبی 

اتفاق  زیرزمینی  آب  سفره های  از  بی رویه  برداشت  و 
این  شود.  حل  است،  کرده  نگران  را  مردم  و  افتاده 
موضوع با همت و دستان توانای خود مردم استان و 

با خدمت گزاری دولت ان شاء اهلل پیگیری خواهد شد.
آیت اهلل رئیسی خطاب به مدیران استانی و ملی در مورد 
مشکالت  حل  برای  صحیح  تصمیمات  نشدن  اجرا 
شده  کوتاهی هایی  داشت:  اظهار  گذشته،  در  استان 

است، شما هم می دانید اما هم اكنون باید تالش شود 
این مشکالت حل شود. از پیشینیان عبرت بگیریم و 

تالش کنیم در زمان ما کار به موقع انجام بگیرد.
رئیس جمهور در ادامه به اهمیت حفظ محیط زیست 
اشاره کرد و گفت: این که هر روز شاهد افزایش ابتال به 
برخی امراض بدلیل وجود آالینده های صنعتی باشیم 

قابل قبول نیست و باید این مشکل حل شود.
آیت اهلل رئیسی با اشاره به بازدید های امرروز خود از مراكز 
علمی و فناوری استان اصفهان، تصریح کرد: این استان 
بوده  گردشگری  و  صنعت  کشاورزی،  قطب  همیشه 
است. امروز می خواهم بگویم که یکی از قطب های مهم 
علم و فناوری و تحقیقات در کشور هم استان اصفهان 
 به زودی باید هواپیمای مسافربری حداقل 

ً
است. حتما

با ۷۲ سرنشین به دست توانای عزیزان مان در شرکت 
هواپیماسازی ساخته شود.

نخبگان  و  دانشمندان  تالش  از  قدردانی  با  رئیسی 
استان اصفهان، افزود: کارهای بسیار بزرگی انجام شده 
است، این عزیزان دانشمندان، متخصصان و پشتوانه 
علمی و تحقیقاتی و مفاخر کشور هستند، ما با افتخار به 

آنها کمک خواهیم کرد.
را  اصفهان  سریع السیر  قطار  راه اندازی  جمهور  رئیس 
ضروری دانست و خاطرنشان کرد: ارتباط اصفهان _ قم 
و تهران، از اولویت های توسعه استان اصفهان و مناطق 

همجوار آن است.
رئیسی با اشاره به ضرورت جلوگیری از فرار مالیاتی برای 
اجرای عدالت، تصریح کرد: اقداماتی که انجام می شود 
و  است  کرده  تعیین  قانون گذار  که  است  وظایفی  از 
باید در دولت قبل اجرا می شد. به همه ممیزان و همه 
بخش های مالیاتی اعالم می کنم که در این قضیه به 
اصناف اعتماد کنند. باید به مردم اعتماد کرد و آنها نیز 
به دولت اعتماد کنند. اقتضای جدی در اجرای قانون 
درایت و تدبیر است. اخذ مالیات به هر قیمت صحیح 

نیست بلکه باید بر اساس قانون باشد.
رئیس جمهور با تاكید بر این که تعدادی فرار مالیاتی در 
امور  سازمان   به  کرد:  تصریح  است،  باالیی  رقم  کشور 
مالیاتی تأكید می کنم، موضوع فرار مالیاتی را با جدیت 
که  کسانی  موضوع  که  بدانیم  را  این  اما  کنند.  دنبال 
می کنند،  سود  کسب  نامشروع  روش های  و  داللی  با 
که  هستند  قشری  کاسب ها  جداست.  کاسب ها  با 
همواره طرفدار انقالب و نظام بودند و شهید دادند و 

باید با آنها براساس اعتماد فی مابین کار شود.
آیت اهلل رئیسی با بیان این که مردم می خواهند برای حل 
اظهار  شود،  اقدام  و  پیشگیری  پیش بینی،  مشکالت 
داشت: کشور ما حادثه خیز است اما مردم انتظار به حق 
دارند که با تمهیدات پیشگیرانه و تدابیر کارآمد، جلوی 

تخریب و خسارات مالی و جانی حوادث گرفته شود.

رئیس جمهور در شورای اداری استان اصفهان:

مدیران باید در پیشگاه خداوند و مردم پاسخگو باشند


