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سومین  میزبان  اصفهان 
نمایشگاه مشاغل خانگی و 

می شود خوداشتغالی  صنایع 

معاون فرهنگی شهردار عنوان کرد:

اعتماد مسئوالن راهگشای استفاده 
از توانمندی های نوجوانان

سومین نمایشگاه مشاغل خانگی، صنایع خود اشتغالی، صنایع و 
هنرهای سنتی با رویکرد حمایت از کاالی ایرانی در اصفهان برپا می شود.
به گزارش جام جم، این نمایشگاه که طی روزهای بیست و چهارم تا بیست و 
هفتم اسفندماه برپا خواهد بود، شرایطی را فراهم می آورد تا 160 کسب وکار در 
چهار گروه اصلی صنایع غذایی، صنایع دستی و سنتی، پوشاک و منسوجات 

و خدمات جانبی، محصوالت، کاالها و خدمات خود را در ... 

معــاون فرهنگــی شــهردار اصفهــان گفــت: اعتمــاد مســئوالن 
راهگشــای اســتفاده از ظرفیت هــا و توانمندی هــای نوجوانــان 

است و ما این مسیر را با انرژی ادامه خواهیم داد.
مراســم تجلیل از عوامل و دســت انــدرکاران برنامــه تلویزیونــی »جوانی به 
تــوان نــو« و اختتامیــه فصــل اول ایــن برنامه امــروز در تــاالر هنــر اصفهان 
برگزار شــد.به گزارش جام جم، جشــن تجلیــل از عوامــل و اختتامیه فصل 

نخست برنامه »جوانی به توان نو« با ...

؛ جنبش گلکاری در شهر

 کاشت 5 میلیون بوته گل در اصفهان 
تا پایان اردیبهشت  

ذوب آهن اصفهان پیشتاز در هم 
افزایی هلدینگ ها و شرکت های

22 تابعه شستا
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معاون بهره برداری فوالد مبارکه:

 کاهش سهم گاز صنعت فوالد 
خسارت ملی در پی دارد

4

مراسم تفاهم نامه همکاری میان هلدینگ  های صبا تامین و صــدر تامین 23 اسفند مــاه در 
ــذاری تامین اجتماعی جهت عرضه ۷00 هــزار تن از محصوالت شرکت  محل شرکت سرمایه گ
ذوب آهن اصفهان، توسط کارگزاری صبا تامین در بورس کاال و همچنین اسپانسری باشگاه ذوب آهن 
توسط کــارگــزاری مذکور با حضور علی رستمی مدیر عامل ، مصطفی زه تابیان قائم مقام مدیرعامل...

، ضمن  معاون فرهنگی شهردار اصفهان در نشست هم اندیشــی با اهالی تئاتر
شــنیدن دغدغه های آنها مســیر این هنر در اصفهــان را رو به رشــد و امیدوارانه 

دانست.
به گزارش جام جم، مجتبی شــاه مرادی این نشســت را فرصتی بــرای گفت وگوی 
بدون تکلــف دو طرف دانســت و اظهار داشــت: با وجــود کاســتی های موجود و 
، می تــوان اذعان کــرد که مســیر تئاتر در  محدودیــت منابع بــرای حمایــت از تئاتر

حوزه شهرداری اصفهان رو به رشد و صعودی است.
وی افــزود: الزم اســت ســایر مجموعه هایی کــه درباره تئاتر رســالت ذاتــی دارند، 
جدی تر بــه این حــوزه ورود کننــد و اقدامــات آنهــا از نظــارت و صدور مجــوز فراتر 
برود؛ چون ظرفیت هــا و منابع بســیار خوبی در کشــور وجود دارد کــه می توان با 

پیگیری آنها را صرف پیشرفت تئاتر کرد.
در ادامه رادمهر کشانی با بیان این که توسعه سالن ها و امکانات سخت افزاری 
بدون اهمیت دادن بــه هنرمندان تئاتر ســودی ندارد، گفت: در ســال های اخیر 
افراد متخصص حوزه تئاتر کنار گذاشته شــده و به جذب افراد تازه کار روی آورده 
شــده اســت. البتــه به کارگیــری جوانــان و دانش آموختــگان تئاتــر اقــدام مثبتی 
است؛ اما باید جایگاه مشخصی برای آنها تعریف کرد. متأسفانه با هنرمند تئاتر 
مانند وزنه بردار رفتار می شــود که اگر ســن او باال رفت دیگر نمی تواند وزنه بزند، 

در  حالی که هنرمند هرچه باتجربه تر شود تأثیرگذارتر خواهد بود.
کشــانی با بیــان این که اســتان اصفهان نیــاز به جشــنواره انحصــاری تئاتــر دارد، 
ادامه داد: برخی دیدگاه ها موجــب مهاجرت هنرمندان تئاتــر اصفهان به تهران 
شــده اســت. از طرف دیگر در ســالن های تئاتر اصفهان باید تفکیــک موضوعی 
صورت گیرد. اگر تئاتر اصفهان و هنرمندان تئاتر ســرپا هســتند به مدد حمایت 
شــهرداری اصفهان بــوده امــا در تئاترهــای محیطی و شــهری بیشــتر بــه کمیت 

توجه می شود تا کیفیت که باعث شده آثار تکراری در شهر اجرا شود.
* لزوم برگزاری جشنواره تئاتر خیابانی در اصفهان

 جالل مشتاقیان با تأکید بر اجرای جشــنواره تئاتر خیابانی در اصفهان بیان کرد: 
فضای شــهر اصفهان برای هنرمندان تئاتر ســایر استان ها بســیار جذاب است 
و در صورت برگزاری این جشــنواره به صورت ملی شــاهد اســتقبال بسیار خوبی 
از ســوی هنرمندان خواهیم بود. همچنین در دهه 80 یک جشنواره بین المللی 
تئاتــر کمــدی و در دهــه 90 نیز یــک جشــنواره کمــدی اســتانی در اصفهــان برگزار 
می شــد که امیدوارم دوبــاره احیا و برگزار شــود؛ چــون اصفهان را بــه تئاتر کمدی 

می شناسند.
وی ابــراز امیــدواری کــرد شــهرداری اصفهــان از هنرمنــدان تئاتــری کــه در 
جشــنواره های ملــی و بین المللــی رتبه کســب می کننــد به صورت ویــژه حمایت 

کند.
* یک سالن تخصصی به تئاتر کودک اختصاص یابد

مجیــد کیمیایی نیــز با اشــاره بــه تجربه چنــد ســاله خــود از فعالیــت فرهنگی در 
کشــور گرجســتان اظهار داشــت: در این کشــور به تمام جنبه ها و مراحل تولید 
یــک نمایــش بــه  صــورت کامــاًل تخصصــی پرداختــه و نــگاه می شــود. همچنیــن 
تمهیداتی بــرای حمایت معنــوی و مادی از پیشکســوتان تئاتر اندیشــیده اند و 

در تمام ســالن های تئاتر این کشــور صندلی هایی ویــژه به این افــراد اختصاص 
داده شده است.

وی با اشــاره به فعالیــت دفتر تخصصــی تئاتر کــودک در هنرســرای خورشــید در 
گذشــته افزود: فعالیت های این دفتر تخصصی موجب شــکوفایی تئاتر کودک 
در این مرکز شــد و چراغ تئاتر کودک هر شــب در هنرسرای خورشــید روشن بود 
که امیدوارم یک ســالن تخصصی به همراه شــورای تخصصی تئاتر کودک به این 
امر اختصاص یابد چرا که تنها یک شــورا نمی تواند برای تمام حوزه های هنرهای 

نمایشی تصمیم گیری کند.
* تاالر هنر به مردم اصفهان معرفی شود

در ادامه معین الدین عشــاقی با بیان این که تاالر هنر و هنر تئاتر باید بیشــتر به 
مردم اصفهان معرفی شود، گفت: محدود شدن کارکرد تاالر هنر به رسیدگی به 
درخواســت اجرای گروه های تئاتر رویکرد درستی نیست. همچنین فضای کاری 
نیروهای تاالر هنر نباید فضای اداری و کارمندی باشد چون اجرای نمایش ها در 

این سالن تا شب ادامه دارد.
همچنین مهدی جاودانی مدیریــت صحیح را انتظار اهالی تئاتــر از متولیان امور 
هنری دانســت و اظهار داشــت: برای رســیدن به این هدف مدیران باید فرصت 
بیشــتری برای هم اندیشــی بــا اهالی تئاتــر فراهــم کنند و بــه دلســوختگان تئاتر 

بهای بیشتری داده شود.
ئینی از سوی شهرداری * درخواست راه اندازی جشنواره هنرهای آ

ئینــی گفــت: تعزیه در  حمیــد مومــن زاده نیز بــا اشــاره بــه بی مهری بــه نمایــش آ
ســال 2010 به عنوان میــراث ناملموس به ثبت یونســکو رســید؛ امــا در اصفهان 
مکانی به اجرای تعزیه اختصاص داده نشــده اســت. از طرف دیگر امیدوارم یک 
ئینی به صورت دائمی به همت شــهرداری در اصفهان برگزار  جشــنواره هنرهای آ

شود تا به احیای هنرهای آئینی که در معرض فراموشی است، کمک شود.
مجتبی طالبی نیز با بیان این که نباید در تشکیل شوراهای تخصصی و کانون ها 
تنها از افراد خاص دعوت شــود، گفت: همواره از ایجاد تشــکل ها و کانون هایی 
که از حقوق هنرمندان دفاع کنند حمایت می کردیم اما برخی از این تشــکل ها از 
ج شــده اند. همچنین معاونت های فرهنگی اجتماعی  مســیر درســت خود خار
شــهرداری های مناطق بایــد با هنرمنــدان تئاتــر ارتبــاط تنگاتنگ و موثر داشــته 

باشند تا بتوانند از ظرفیت های هنرمندان هر منطقه به خوبی استفاده کنند.
مرضیــه اســدی زاده نیــز خواســتار راه انــدازی جشــنواره معتبــر تئاتــر مختــص 
اصفهان به جز جشــنواره تئاتر اســتان شــد. همچنیــن بر تخصیص ســالن های 

بالاستفاده در شهر به اجرای تئاتر تأکید کرد.
پوران ســلیمانی نیــز با تقدیــر از ســازمان فرهنگــی اجتماعی ورزشــی شــهرداری 
، بر ملموس شــدن  اصفهان بــرای برگــزای نشســت  هم اندیشــی با اهالــی تئاتــر

نتایج برگزاری این نشست  ها تأکید کرد.
در ادامه، بیژن قدوســی با تأکید بر لزوم جوانگرایی در شورای تخصصی تاالر هنر 
بیان کــرد: رویکرد شــهرداری دربــاره هنرمنــدان کارکشــته و هنرمنــدان تجربی و 
ثار برای اجرا در سازمان ها،  تازه کار باید متفاوت باشد. همچنین بازبینی مجدد آ

ادارات و ارگان های دیگر باید حذف شود.
* شهرداری اصفهان در حوزه تئاتر تنها نقش حمایتی دارد

در پایــان مجتبی شــاه مرادی معــاون فرهنگی شــهردار اصفهــان با بیــان این که 
 حمایــت اســت و اداره کل فرهنــگ و 

ً
نقــش شــهرداری در حــوزه تئاتــر صرفــا

ارشــاد اســالمی اســتان اصفهان تنها متولی صدور مجوزها و تشــکل ها اســت، 
گفت: تنها حدود ســه تا چهار ســالن شــهر در اختیار شهرداری اســت و توسعه 
سالن های تئاتر نیز بر عهده ارشاد است؛ اما تالش هایی برای احداث تاالر شهر 
در چهارباغ انجام شــده که امیدوارم به زودی کلنگ زنی شــود. همچنین دو پالتو 

در پردیس هنر به این امر اختصاص می یابد.
، افزود: بــرای ایجاد  وی با اشــاره به عضویت اعضــای شــورای تخصصی تاالر هنــر
تغییــرات در این شــورا، خــود اهالــی تئاتر بایــد افــراد موردنظــر را به ما پیشــنهاد 

دهند، به این شرط که تمام اهالی تئاتر این افراد را قبول داشته باشند.
وی با بیــان این که احتمــااًل از ســال آینــده ســاعت کاری مراکــزی مانند تــاالر هنر 
ج می شــود، اضافه کــرد: همچنین  و هنرســرای خورشــید از حالت کارمنــدی خار
مرکز هنرهای آئینی شــهرداری اصفهان از ابتدای سال آینده فعالیت خود را آغاز 

می کند که در این حوزه برنامه ویژه داریم.
رئیس ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شــهرداری اصفهان  با تأکید بر این که 
هنرمنــدان تئاتــر بایــد میــان ســفارش و خرید اثــر و حمایــت از اثــر تفــاوت قائل 
شــوند، افزود: از اهالی تئاتر درخواســت می کنم مشــکالت را به ما انتقال داده و 
ما را نقــد کنند و همچنین راهــکار نیز ارائه دهنــد. با وجود مشــکالت موجود باز 

هم تأکید می کنم که مسیر تئاتر در اصفهان رو به رشد و امیدوارکننده است.
شــاه مرادی دربــاره زمــان اعــالم فراخوان هــای تئاترهــای خیابانــی مناســبتی 
خاطرنشــان کرد: زمان مناســبت های هر ســال از قبل مشــخص شــده کــه بهتر 

است هنرمندان تئاتر برای این مناسبت ها از قبل اثر قابل ارائه داشته باشند.

اهالی تئاتر اصفهان دغدغه های خود را با معاون فرهنگی شهردار در میان گذاشتند؛

یک هم نشینی از جنس تئاتر

مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان خبر داد؛

میزان ذخیره سد زاینده رود 
هم اکنون 230 میلیون متر 

مکعب است

نشســت ســتاد پیشــگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاســخ به بحران اســتان 
اصفهان بــه منظور هماهنگــی میان دســتگاه های اجرایی اســتان در زمینــه مدیریت 

مصرف آب و برق به میزبانی آبفای استان اصفهان برگزار شد.
مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری اصفهــان در ایــن نشســت با اشــاره بــه این که 
از ابتــدای امســال تاکنــون حجــم آب ورودی بــه دریاچــه پشــت ســد زاینــده رود 256 و 
خروجــی آن 250 میلیــون متــر مکعــب بوده اســت گفــت: بر اســاس اعالم شــرکت آب 
منطقه ای اصفهان، میزان ذخیره ســد زاینــده رود هم اکنــون 230 میلیون متر مکعب 

است. 
منصور شیشــه فــروش خاطرنشــان کــرد: هرچنــد بارش هــای اخیر بــه میــزان ورودی 
ســد افزوده اما در مقایســه با بلند مدت فاصله بســیار زیادی داریم و بــه همین دلیل 

مصرف بهینه آب باید در دستور کار ادارات، سازمان ها و شهروندان عزیز قرار گیرد.
وی بــا بیــان این کــه میــزان بارش هــا نیز در ســطح اســتان نســبت به ســال گذشــته با 
افزایش 14 درصدی و نســبت به میانگین بلند مدت با کاهش 8 درصدی همراه بوده 
اســت افزود: بــا توجه بــه افزایــش گرمای هــوا و بــارش بــاران در سرشــاخه های زاینده 
رود، ارتفاع برف موجود در شهرســتان کوهرنگ به 11 ســانتی متر رسیده که این میزان 

نگران کننده است.
معاون خدمات مشترکان و درآمد آبفای اســتان اصفهان نیز در این نشست با اشاره 
به افزایش مصرف مشترکین در روزهای پایانی سال از مردم خواست با رعایت الگوی 
مصرف هنگام خانــه تکانی، ایــن شــرکت را در تامین آب شــرب و بهداشــت پایدار 98 

شهر و 949 روستا یاری رسانند. 
ســید محســن صالح ابــراز امیــدواری کــرد بــا راه انــدازی مرحلــه نخســت ســامانه دوم 

آبرسانی اصفهان بزرگ مشکل کمبود آب به ویژه در فصل تابستان برطرف شود.

گردشگران  گردشگران اصفهان مهیای میزبانی از  اصفهان مهیای میزبانی از 
نوروزی استنوروزی است

جانشین رئیس ستاد اجرایی خدمات سفر شهر اصفهان خبر داد:جانشین رئیس ستاد اجرایی خدمات سفر شهر اصفهان خبر داد:
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اقتصادی 218 خیــر نیک اندیــش در ایام پایانی ســال همزمان با برگزاری جشــن نیکــوکاری، حامی هــزار و 100 اجتماعیاجتماعی2
فرزند یتیم و نیازمند اصفهانی شدند.

به گزارش جام جم عباســعلی زارعان قائم مقام کمیته امــداد امام خمینی)ره( اســتان اصفهان، با 
اشاره به این که امسال 19 هزار و 28۷ نیکوکار اصفهانی، بیش از 24 هزار فرزند تحت پوشش این 
نهاد را حمایت کرده اند، بیان داشت: در ایام برپایی جشن نیکوکاری نیز 218 خیر نیک اندیش به 
جمع حامیان ایتام و فرزندان محسنین پیوســتند و هزار و 100 نفر از این فرزندان را تحت حمایت 

خود قرار دادند.عباســعلی زارعان با تاکید بر این که در روزهای پایانی ســال به دنبال ارائه خدمات 
بیشتر و هدفمند به نیازمندان هستیم، ادامه داد: کمیته امداد واسطه فرزندان ایتام و نیازمند و 
خیران است تا بتواند در نزدیکی تحویل سال نو، با مشارکت نیکوکاران و با تامین نیازمندی های 

این فرزندان، شادی بخش خانه هایشان باشد.
بــا  آن هــا  از  کــه بســیاری  بیــان این کــه فرزنــدان یتیــم و نیازمنــد اماناتــی هســتند  بــا  وی 
ج عالــی شــغلی، تحصیلــی و اجتماعــی می رســند، افــزود: بــا وجــود  مســاعدت خیــران بــه مــدار

ح اکــرام ایتــام و محســنین و توجــه ویــژه  قبــول حمایــت تعــداد زیــادی از نیکــوکاران در طــر
ح، تعــدادی از فرزنــدان نیازمنــد کمــاکان در انتظــار حمایــت حامیان  مــردم اصفهــان بــه ایــن طــر
ح اکــرام ایتــام  هســتند.قائم مقــام کمتیــه امــداد اســتان بــا قدردانــی از مشــارکت خیــران در طــر
و محســنین، گفــت: خیــران مــی تواننــد از طریــق آدرس الکترونیکــی ekram.emdad.ir یــا 
مراجعــه حضــوری بــه دفاتــر ایــن نهــاد و مراکــز نیکــوکاری در اســتان، حمایــت مــادی و معنــوی 
 یــک یــا چنــد یتیــم و فرزنــد نیازمنــد را بــه  عنــوان فرزنــدان معنــوی خــود عهــده دار شــوند.

چتر حامیان برای بیش از 1000 فرزند یتیم و نیازمند اصفهانی باز شد

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

ســومین  میزبــان  اصفهــان 
نمایشــگاه مشــاغل خانگــی و 

صنایع خوداشتغالی می شود

ســومین نمایشــگاه مشــاغل خانگــی، صنایــع 
خود اشتغالی، صنایع و هنرهای سنتی با رویکرد 

حمایت از کاالی ایرانی در اصفهان برپا می شود.
بــه گــزارش جام جــم، ایــن نمایشــگاه کــه طــی 
روزهــای بیســت و چهــارم تــا بیســت و هفتــم 
اســفندماه برپــا خواهــد بــود، شــرایطی را فراهــم 
مــی آورد تــا 160 کســب وکار در چهــار گــروه اصلــی 
صنایع غذایی، صنایع دســتی و سنتی، پوشاک و 
منســوجات و خدمات جانبی، محصوالت، کاالها 
و خدمات خــود را در معــرض بازدیــد عمومی قرار 

دهند.
فضــای  مترمربــع   9000 در  نمایشــگاه  ایــن 
و  شــرکت ها  حضــور  بــا  و  نمایشــگاهی 
کســب وکارهایی از اســتان های تهران، اصفهان، 
آذربایجــان شــرقی، همــدان، کردســتان، زنجــان، 
خراســان رضــوی، یــزد، چهارمحــال و بختیــاری، 
کهگیلویــه و بویراحمــد، لرســتان و گیــالن برپــا 
می شــود.نکته قابــل توجه ســومین نمایشــگاه 
مشــاغل خانگــی، صنایــع خوداشــتغالی، صنایع 
و هنرهای ســنتی اصفهــان این اســت که بخش 
زیــادی از مشــارکت کنندگان و کســب وکارهای 
آن از مددجویــان و اعضــای تحــت  حاضــر در 

حمایت ارگان های حمایتی هستند.
همچنین ســازمان ها و نهادهای دولتی از جمله 
اداره کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، ســازمان 
صنعت، معدن و تجارت، استانداری، شهرداری، 
اداره کل بهزیســتی، ســازمان جهــاد کشــاورزی، 
کمیتــه امداد امــام خمینــی)ره(، دانشــگاه علمی 
کاربردی، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشــگری و موسســات خیریــه در برپایی این 

نمایشگاه سهم بسزایی ایفا کرده اند.
عالقمندان به بازدید از این نمایشگاه می توانند 
از ســاعت 10 تــا 20 روزهــای 24 تــا 2۷ اســفندماه 
بــه نمایشــگاه بین المللــی اصفهــان واقــع در 
کمربنــدی شــرق، روبــروی منطقه روشن دشــت 

مراجعه کنند.

؛ جنبش گلکاری در شهر
 کاشــت 5 میلیــون بوتــه گل در 

اصفهان تا پایان اردیبهشت  

ســبز  فضــای  و  پارک هــا  ســازمان  مدیرعامــل 
شهرداری اصفهان از کاشــت 5 میلیون بوته گل 

تا پایان اردیبهشت  در شهر اصفهان خبر داد.
عرفان منــش  مجیــد  جام جــم،  گــزارش  بــه 
بــا بیــان این کــه ایــن بوته هــا در مناطــق 15 گانــه 
شــهر اصفهــان کاشــته می شــوند، گفــت: ایــن 
گل هــا شــامل گل هــای فصلــی، دائمی و پیــازی و 

همچنین گیاهان پوششی هستند.
او از نصــب 800 فالورباکــس در شــهر و رونمایــی 
از 160 المــان فضــای ســبز بــه عنــوان اقــدام دیگر 
ایــن ســازمان خبــر داد و افــزود: تاکنــون 300 هزار 
اصفهــان  شــهر  در  درختچــه  و  درخــت  اصلــه 

واکاری)بازکاشت( شده است.
ســبز  فضــای  و  پارک هــا  ســازمان  مدیرعامــل 
شــهرداری اصفهــان همچنیــن از هماهنگــی بــا 
اداره کل بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران اســتان 
اصفهــان جهــت درخــت کاری در منــزل خانــواده 
شــهدا و جانبــازان خبــر داد و افــزود: ایــن رویداد 
به شــکل ماهیانــه در منــزل خانواده های شــهدا 
اجــرا می شــود.به گفتــه او، در اولیــن رویــداد این 
، درخــت کاری  برنامــه بــه مناســبت روز جانبــاز
در منــزل جانبــاز »تقــی شــاه ســنایی« و جانبــاز 
»محمدرضــا شــاه ســنایی« در محلــه جنیــران در 
منطقــه 9 انجام شــد و پس از آن در منزل شــهید 
مدافــع حرم »علی شــاه ســنایی« و شــهید مدافع 
امنیت »سجاد شاه ســنایی« و منزل شهید عزیز 

کردستان »حسین شاه سنایی« انجام شد.

خبر
خبر

تعقیــب«  »تحــت  شــعار  ح  طــر بــا 
انجام گرفت:

 اجــــــرای تــبــلــیــغــات محیطی 
یافت  باز ایستگاه های  روی 
ــع آوری  ــ ــم ــ ــای ج ــ ــ ــودروه ــ ــ و خ

پسماند خشک 

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
ح تعویض تبلیغات محیطی  اصفهان از اجرای طر
ایســتگاه های بازیافــت و خودروهای جمــع آوری 

پسماند خشک در آستانه سال نو خبر داد.
بــا  ســاکتی  غالمرضــا  جام جــم،  گــزارش  بــه 
تبلیغــات محیطــی  این کــه دوره جدیــد  بیــان 
ایســتگاه های بازیافــت و خودروهای جمــع آوری 
پســماند خشــک بــه اهمیــت موضــوع تفکیــک 
و تحویــل آن بــه مراکــز مجــاز دریافت پســماند از 
قبیــل ایســتگاه های بازیافــت پرداختــه اســت، 
گفت: »تحت تعقیب« شــعار این دوره تبلیغات 
ح گرافیکی  شهری است که در قالب طراحی 10 طر
بــر روی 35 ایســتگاه بازیافــت، 90 خــودرو جمــع 
آوری پســماند خشــک و ســایر فضاهــای بصــری 
در اختیار ســازمان از تاریــخ 15 اســفندماه، انجام 

گرفته است.
ساکتی با بیان این که سازمان مدیریت پسماند 
شــهرداری اصفهان بر توســعه فرهنــِگ تفکیک 
از مبــدأ تأکیــد دارد خاطر نشــان کــرد: برنامه های 
متعــدد دیگــری نیــز در آســتانه ســال نــو جهــت 
افزایــش آگاهــی و ارایه آموزش هــای تخصصی به 
شــهروندان در نظــر گرفتــه شــده کــه از آن جمله 
می تــوان بــه فراخــوان عکــس ســفره های هفت 
ســین بــا هنــر بازآفرینــی، فراخــوان تهیــه فیلــم از 
ح "ب مثل بازیافت"  بازی های بازیافتی، اجرای طر
در ایستگاه های بازیافت، استقرار ایستگاه های 
ســیار آموزشــی در محالت، نمایش حاجــی فیروز 
در محــالت و توزیــع گل در ازای دریافت پســماند 
خشــک و توزیــع پوســتر پویــش مدیرشــو در 

ساختمان های بلند مرتبه اشاره کرد.
وی ادامــه داد: شــهروندان گرامــی بــرای کســب 
برنامه هــای  و  تولیــدات  از  بیشــتر  اطالعــات 
فرهنگــی آموزشــی ســازمان مدیریــت پســماند 
می تواننــد بــا شــمار تلفــن 35314533 داخلــی 
112 تمــاس و یا بــه آدرس وب ســایت ســازمان به 
نشــانی www.pasmand.isfahan.ir مراجعــه 

نمایند.

ســازمان پایانه هــای مســافربری شــهرداری اصفهان 
ایجــاد اولیــن مرکــز معاینــه فنــی موتورســیکلت را به 
عنــوان یکــی از برنامه های مهــم و زیرســاختی خود در 

دست انجام دارد.
بــه گــزارش جام جــم، مدیرعامــل ســازمان پایانه های 
مســافربری شــهرداری اصفهان با اعالم ایــن مطلب، 
گفت: قرارگیری پایانه های مســافربری شهر اصفهان 
در مبــادی ورودی و اســتفاده روزانــه شــهرواندان و 
مســافرین درون و برون اســتانی از خدمات آن، لزوم 
برنامــه ریــزی و ارتقــای زیرســاخت های کمــی و کیفــی 
جهــت بهبود ارایــه خدمــات را اجتناب ناپذیــر نموده 

است.
علی اکبــر رســالت با اشــاره به این کــه قبــل از فراگیری 
بیماری کرونا در شــهر اصفهان اســتقبال مســافرین 
از پایانه هــای زمینــی جهــت ســفرهای درون و بــرون 
استانی قابل توجه بوده اســت، توضیح داد: در 8 ماه 
نخست سال 1398 بالغ بر 434 هزار مسافر از طریق 
پایانه های زمینی شــهر اصفهان تردد داشته اند که با 
فراگیری ویــروس کرونا و اعمال برخــی محدودیت ها 
در ایــن ایام، تعــداد مســافران در ســال های 99 و 1400 
نسبت به مدت مشابه ســال 98 به ترتیب با کاهش  
52درصدی و 50 درصدی مواجه شــده است.به گفته 

او، این امر باعث تحمیل صدمات مادی و معنوی به 
فعالیــن حاضر در پایانه های مســافربری زمینی شــهر 
اصفهان اعم از ســازمان پایانه ها، شــرکت های حمل 

و نقل و سایر ذینفعان شده است.
؟ * از برنامه سازمان پایانه ها برای سال 1401  چه خبر

مدیرعامــل ســازمان پایانه ها بــه تشــریح برنامه های 
ایــن ســازمان بــرای ســال آینــده پرداخــت و گفــت: از 
برنامه هــای ســازمان در ســال 1401 ایجــاد درآمدهــای 
پایدار با ســرمایه گذاری و مشــارکت بخش خصوصی 

اســت کــه از جملــه ایــن برنامه هــا می تــوان بــه ایجاد 
 ،CNG مرکــز معاینــه فنــی موتورســیکلت و تســت
مولدســازی دارایی هــای ســازمان بــه جهــت افزایش 
ذخیــره ملکــی ســازمان و توســعه تبلیغــات شــهری 
در پایانه هــا اشــاره کــرد.او مهم تریــن رویکردهــای 
ســازمان پایانه هــا را حفــظ شــرایط موجــود و رســیدن 
بــه ثبــات مالــی، اقتصــادی، کاری و اداری و رعایــت 
شــیوه نامه های بهداشــتی در پایانه هــا دانســت و 
افزود: بهینه سازی منابع انسانی و استفاده از نیروی 

جوان و تحصیل کرده در پایانه هــا از دیگر برنامه های 
ایــن ســازمان اســت.به گفتــه او، در همیــن راســتا 
سیاســت جــذب ســرمایه گــذار و ایجــاد پروژه هــای 
مشــارکتی در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت تــا ایــن 
ســازمان بــا منابــع در اختیــار بتوانــد مجموعــه ای از 
پروژه های مشــارکتی را تعریــف و برای بهره بــرداری به 

اطالع عموم همشهریان برساند.
ین مراکــز معاینه  * مرکــز معاینه فنــی »جــی« از بهتر

فنی کشور است
رســالت بــا بیــان این کــه مرکــز معاینــه فنــی »جــی« در 
اصفهان بهترین مرکز اســتانی و یکی از بهترین مراکز 
معاینه فنی در کشور اســت، اظهار کرد: در نظر داریم 
ایــن نــوع مراکــز را ارتقــا دهیــم و در ایــن راســتا در نظر 
داریــم در غــرب اصفهــان نیــز یــک مرکــز معاینــه فنی 
ماننــد ایــن مرکــز احــداث کنیــم کــه اکنــون در مرحله 

مطالعه و بررسی قرار دارد.
نیــز  جــی  فنــی  معاینــه  مرکــز  توســعه  افــزود:  او 
در حــال اجراســت و بــا احــداث ســالن های معاینــه 
CNG ارتقــای قابــل  موتورســیکلت و خودروهــای 
توجهی خواهــد یافــت از ایــن رو، اولین مرکــز معاینه 
فنی موتورســیکلت در اســتان، مرکز معاینه فنی جی 

خواهد بود.

ایجاد اولین مرکز معاینه فنی موتورسیکلت در اصفهان
مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان

ذوب آهن اصفهان پیشتاز در هم افزایی هلدینگ ها و شرکت های تابعه شستا
مراســم تفاهم نامه همکاری میــان هلدینگ  های 
23 اســفند مــاه در  صبــا تامیــن و صــدر تامیــن 
محــل شــرکت ســرمایه گــذاری تامیــن اجتماعــی 
جهــت عرضــه ۷00 هــزار تــن از محصــوالت شــرکت 
ذوب آهــن اصفهــان، توســط کارگزاری صبــا تامین 
در بــورس کاال و همچنیــن اسپانســری باشــگاه 
ذوب آهن توســط کارگــزاری مذکــور با حضــور علی 
رســتمی مدیــر عامــل ، مصطفــی زه تابیــان قائــم 
مقــام مدیرعامــل ، محمــد علیــزاده اصــل عضــو 
هیــات مدیــره و معبــود عبــاس زاده معاونــت 
راهبری هلدینگ ها شرکت ســرمایه گذاری تامین 
اجتماعــی )شســتا( ، حسین هاشــمی سرپرســت 
ج  ایــر  ، صدرتامیــن  گــذاری  ســرمایه  هلدینــگ 
رخصتی سرپرســت شــرکت ذوب آهــن اصفهان و 
ســید محمدجواد میرطاهــر مدیرعامــل هلدینگ 

صبا تامین برگزار شد.
در ایــن نشســت  مدیــر عامــل شــرکت ســرمایه 
گذاری تامیــن اجتماعی بــا تاکید بر سیاســت های 
کالن مقام عالی وزارت  تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
در خصــوص اســتفاده حداکثــری از ظرفیــت هــم 
افزایــی افــزود: بــا اجــرای ایــن سیاســت ها، ضمن 
ایجــاد فرصت هــای تــازه و تکمیــل زنجیــره ارزش 

محصــوالت، رشــد ســودآوری شــرکت ها را نیــز در 
برخواهــد داشت.رســتمی نــگاه مشــتری مدارانــه 
در حوزه هــای مختلــف تولیــدی و خدماتــی را مهم 
برشمرد و اظهار داشــت: امضای تفاهم نامه میان 
هلدینگ های صبــا تامین و صدر تامیــن فتح باب 

شدت گرفتن این هم افزایی ها خواهد بود.
بــر اســاس قــرار داد همــکاری کــه دراین نشســت 
به امضا رســید بــرای نخســتین بار عرضــه 500 هزار 
تــن از محصــوالت ذوب آهــن در تــاالر اصلــی و 200 
هــزار تــن از آن در تــاالر فرعــی از طریــق کارگــزاری 
صبــا تامیــن در بــورس کاال عرضــه خواهــد شــد 
و همچنیــن ارائــه ســایر خدمــات هلدینــگ صبــا 
تامیــن از جملــه خدمــات بیمــه و ســبدگردانی بــه 
شــرکت ذوب آهن اصفهان و اسپانســری باشگاه 

ذوب آهن از دیگر مفاد این تفاهم نامه است.
در انتهــای ایــن نشســت ایــن تفاهــم نامــه بــه 
امضــای علی رســتمی مدیرعامل شــرکت ســرمایه 
حسین هاشــمی،  اجتماعــی،  تامیــن  گــذاری 
سرپرســت شــرکت ســرمایه گــذاری صــدر تامین، 
، مدیرعامــل شــرکت  ســید محمدجــواد میرطاهــر
رخصتــی  ج  ایــر و  تامیــن  صبــا  گــذاری  ســرمایه 

سرپرست ذوب آهن اصفهان رسید.

ذوب آهــن اصفهــان موفــق بــه دریافــت گواهینامــه 
CARES  جهت صادرات میلگرد آجدار به کشــورهای 
منطقــه بریتانیــا و حوزه خلیج فارس شــد. موسســه 
کــرز تنهــا نماینــده ممیــزی و تاییــد کننــده نهایــی 
محصوالت مطابق با اســتاندارد BS4449 می باشــد.
ایــن موفقیت پیــرو انجام ممیــزی خارجــی در آذر ماه 
و ارســال نمونــه محصــوالت بــه آزمایشــگاه کشــور 
انگلســتان و تایید نتایج حاصل از انجــام آزمون های 
ایــن نمونه هــا حاصــل شــد. روی  بــر  نظــر   مــورد 
ذوب  فراگیــر  کیفیــت  مدیــر  صــدری  محمــد 
آهــن اصفهــان در ایــن خصــوص گفــت: مطابــق 
بــه  توجــه  بــا  ،محصــوالت   BS اســتاندارد4449  
سیســتم  بــا  بایــد  نظــر  مــورد  مکانیکــی  خــواص 
ترمکــس تولیــد شــود. بــرای تولیــد ایــن محصوالت 
از سیســتم جدیــد ترمکس که بــه صــورت خالقانه و 
بومــی ســازی کارگاه نــورد 300 و 350 طراحی،ســاخت 
افــزود:  وی  شــد.  گردیده،اســتفاده  نصــب  و 
ایــن سیســتم جدیــد باعــث افزایــش و پایــداری 
 کیفیــت محصــول و ســهولت در اجــرای کار گردیــد. 
حســین دیباجی مدیر ســابق کیفیت فراگیر شرکت 
نیز گفــت: گواهینامــه کرز نقــش مهمی در صــادرات 
 BS4449 بــه ویژه بــرای کشــورهایی کــه از اســتاندارد

استفاده می کنند، دارد.
وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه در طــی ســه روز ممیــزی، 
یــک نفــر حضــوری و چند نفــر نیــز بــه صــورت آنالین 
حضورداشــتند، گفت: در پروســه دریافت موفقیت 
آمیز  ایــن گواهینامه، مدیریت های مختلف شــرکت 
مشــارکت فعالــی داشــته و در طــی این ممیــزی تمام 

فرایندها از زمان ورود مواد اولیه تا خروج محصوالت 
نهایی مورد بررسی قرار گرفت. 

وی افزود:یکــی از حســاس تریــن تســت ها، تســت 
بــرای تمــام  کــه خوشــبختانه  خســتگی می باشــد 
مقاطــع در آزمایشــگاه انگلســتان مــورد تاییــد واقــع 
گردیــد کــه ایــن نشــان می دهــد کــه تمــام بخش هــا 
و  کیفــی  کنتــرل  آزمایشــگاه،  تولیــد،  جملــه  از 
 ... وظایــف خــود را بــه نحــو احســن انجــام داده انــد.

دیباجــی اظهــار داشــت: بــه جــرات می تــوان گفــت 
تاکنــون چنیــن ممیــزی ســختگیرانه ای در ذوب 
آهن انجام نشــده بــود و شــرکت ســهامی ذوب آهن 
اصفهــان تنهــا دارنــده گواهینامــه CARES در ایــران 

می باشد.

حســین مشــکین معاون تولید نورد 350 نیز در این 
 CARES خصوص گفت : با حضور نماینده موسســه
در کارگاه از محصــوالت آرماتــور N16   در نــورد 350 

نمونه برداری و به آزمایشگاه ارسال گردید.
وی اظهــار داشــت : خــواص مکانیکــی مــورد نیــاز در 
این اســتاندارد باالترین خواص مکانیکــی ممکن در 
محصوالت فوالد ســاختمانی و کم کربن می باشد. با 
توجه به بســته بــودن محــدوده مجاز عناصــر آلیاژی 
و فــوالد هیپویوتکتوئیــد خواســته شــده در ایــن 
اســتاندارد، با طراحــی و بومی ســازی ترمکــس، بعد از 
آخریــن قفســه نهایــی دمــای ســطح میلگرد ســریعا 
کاهــش داده شــده و الیــه نــازک مارتنزیــت تشــکیل 
شــده در ســطح میلگــرد باعــث افزایــش اســتحکام 

میگردد.همچنیــن ســاختار پرلیتــی تشــکیل شــده 
در مرکــز میلگــرد باعــث افزایــش چقرمگــی میلگــرد 
می شــود. در ضمن با تــراش آج هــای طراحی شــده بر 
روی غلطــک، مقاومــت بــه خســتگی ایــن محصــول 
اســت. کــرده  پیــدا  توجهــی  قابــل  افزایــش   نیــز 
 300 نــورد  سرپرســت  رضویــان  جعفــر  ســید 
طبــق  شــده  تولیــد  محصــوالت  افزود:خــواص 
اســتاندارد CARES نســبت به محصول آج400 سطح 
باالتــری از خــواص را برخــوردار اســت و ســازه های 
ساخته شده توسط آنها در بدترین شرایط مقاومت 
الزم را دارنــد.از طرفی مقادیــر پارامترهای مــورد انتظار 
ســخت گیرانه تعریف شــده اســت کــه دســتیابی به 
آن،شــرایط ویــژه ای از خــط تولیــد را می طلبد.فراهــم 

کــردن مهمتریــن ایــن شــرایط در کارگاه،تولیــد بــه 
روش ترمکــس می باشــدکه بــا لوله هــای ترمکــس 
در  موجــود  الزامــات  بــه  یابــی  دســت   ، موجــود 
اســتاندارد CARES وجــود نداشــت.بنابراین اقــدام 
بــه طراحــی و ســاخت لولــه و جعبــه ترمکــس جدیــد 
شــد و آرماتــور N12 و N32 جهت نمونه بــرداری ممیز 
تولیــد گردید.همچنیــن بــا نصــب قیچــی جدیــد در 
محل بعــد از لوله های ترمکس،امکان دسترســی به 
 یکنواختی در خواص مکانیکی محصول فراهم شد.
محســن شهســواری سرپرســت تضمیــن کیفیــت 
 CARES گفــت: گواهینامه  صــادره توســط موسســه
تــا 5 ســال اعتبــار داشــته کــه اعتبــار آن بــرای تمدید 
در هــر ســال منــوط بــه انجــام ممیزی هــای مراقبتــی 
ســالیانه می باشــد.وی افــزود، بــا توجــه بــه این کــه 
کلیــه فرایندهــای شــرکت مطابــق الزامات سیســتم 
قــرار  بررســی  مــورد   )9001  ISO(کیفیــت مدیریــت 
 ISO گواهینامــه CARES گرفــت، از طــرف موسســه
 9001:2015  نیز بــرای ذوب آهن اصفهان صــادر گردید.
محمدرضــا کریمــی، کارشــناس کنتــرل کیفیــت نورد 
 CARES نیــز گفت:فراینــد تولیــد و اخــذ گواهینامــه
محصــوالت  بــرای  مرحلــه  چنــد  طــی   96 ســال  از 
ســال  در  و  گردیــد  شــروع  اصفهــان  آهــن  ذوب 
 جــاری ایــن گواهینامــه بــا موفقیــت اخــذ گردیــد.
وی افــزود: یکــی از ســخت تریــن و ســنگین تریــن 
بــرای  آهــن  ذوب  در  شــده  انجــام  ممیزی هــای 
، مســتندات ارائه شده  محصوالت به لحاظ حجم کار
  CARES و نمونه هایی که بررسی و کنترل شد، ممیزی

بود که از آن سربلند بیرون آمدیم.

دریافت گواهینامه SERAC جهت صادرات به کشورهای منطقه بریتانیا 
و حوزه خلیج فارس توسط ذوب آهن فهان
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اقتصادی 3
خبر

اجتماعیاجتماعی

استقبال اصفهانی ها برای کاشت نهال در هفته منابع طبیعی
حسینعلی نریمانی معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
اصفهان گفت: در هفته منابع طبیعی حــدود 156 هــزار و 500 نهال در 

استان اصفهان کاشته می شود.
او می گوید: حــدود300 هزار نهال تولید کردیم که حدود 150 هزار تا از این 
نهال هارا بین مــردم تقسیم کردیم و فــردا حــدود 6 هــزار و 500 تا از این 

نهال ها کاشته خواهد شد.
به گفته معاون فنی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان اصفهان، 
، هرند  این نهال ها در 29 شهرستان از جمله لنجان، مبارکه، نایین، برخوار
و کوه پایه و اغلب در گلستان شهدا، آرامستان ها، روستاها و پارک های 
جنگلی کاشته شدند تا به این نهال ها رسیدگی شود و به آن ها آب داده 

شود.
نریمانی می گوید: از فصل پاییز پویشی را راه انـــدازی کردیم به نام ایرانی 
، که تصمیم داشتیم در این پویش، به یاد هر شهید هزار نهال  سرسبز
بــکــاریــم کــه از پاییز تــا االن حـــدود 318 هـــزار نــهــال، در اســتــان اصفهان 

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

کالهبرداری مجرمان ســایبری 
بــا ترفنــد جمــع آوری نــذورات 

برای نیمه شعبان 

رئیــس پلیــس فتــا فرماندهــی انتظامی اســتان 
در خصــوص کالهبــرداری مجرمــان ســایبری بــا 
ترفنــد جمــع آوری کمک هــای مردمــی و نــذورات 
برای برپایی جشــن های نیمه شــعبان بــه مردم 

هشدار داد. 
بــه گــزارش جام جــم، ســرهنگ "ســید مصطفــی 
مرتضوی" بیان داشت: افراد سودجو برای جلب 
اعتماد قربانیان اقدام به معرفی شماره پیامکی 
کرده و پس از جلب اعتماد صاحب تلفن همراه 
طــی چنــد مرحلــه نیــات مجرمانــه خــود را عملی 
می کننــد، ایــن درحالــی اســت کــه پیامک هــای 
ارســالی توســط این کالهبــرداران از طریق ســیم 
کارت های فاقد هویت و پیامک های بدون نام و 

نشان اینترنتی ارسال می شود.
وی افــزود: بــه شــهروندان توصیــه می کنیــم 
نــذورات و کمک هــای خــود را  تنهــا بــه شــماره 
حســاب های رســمی و اعــالم شــده واریــز و بــه 
ســایر شــماره حســاب هایی که مورد تأیید هیچ 
ســازمانی نیســتند توجــه نکــرده و موضــوع را 

 به پلیس اعالم کنند.
ً
سریعا

رئیــس پلیــس فتــا فرماندهــی انتظامی اســتان 
اصفهــان عنــوان داشــت: بــا تشــکیل پرونــده 
قضایــی تاکنــون حســاب های بانکی افــرادی که 
از ایــن طریــق از شــهروندان کالهبــرداری کــرده 
مسدود و شناســایی متهمان این پرونده ها در 

دستور کار پلیس فتا قرار دارد.
وی در پایــان خاطــر نشــان کــرد: شــهروندان 
می تواننــد تخلفــات صــورت گرفتــه در فضــای 
مجــازی را از طریــق ســایت پلیــس فتا بــه آدرس 
فوریت هــای  مرکــز  بخــش   Cyberpolice.ir
ســایبری لینک ثبت گزارش های مردمــی با ما در 

میان بگذارند.

تش نشانی اصفهان:  سخنگوی آ

ساخت مواد منفجره حادثه آفرید 

ایــن  در  اصفهــان  نشــانی  تــش  آ ســخنگوی 
خصوص به خبرنگاران گفت: هنوز چند ساعتی 
تــش پــاد دوم مطلبــی  از مصاحبــه تلویزیونــی آ
تش نشــانی و خدمــات  مدیرعامــل ســازمان آ
ایمنی شهرداری اصفهان در رادیو و تلویزیون در 
خصوص خطرات تولید مــواد منفجره نمی گذرد 
که اهالــی منطقــه دنــارت صــدای مهیــب انفجار 
را می شــنوند . بالفاصلــه اهالــی محــل جســتجو 
می کننــد و متاســفانه شــاهد انفجــار تواهــم بــا 

حریق در منزل مسکونی می شوند.
تشــیار فرهــاد کاوه  بــه گــزارش جام جــم، سرآ
آهنگــران ادامــه داد:  پس از تماس شــاهدین با 
ســامانه 125، آتش نشــانان از ایســتگاه شــماره 
23 )شــهرک شــهید کشــوری( در محــل حادثــه 
حاضر شــدند و مصدومین حادثه را کــه  4 جوان 
1۷ تا 30 ســاله  و مشغول ســاخت مواد محترقه 
انتظامــی  عوامــل  تحویــل  بودنــد  منفجــره  و 
و اورژانــس شــهر دادنــد .وی ادامــه داد: بنــا بــه 
گزارش آتشیار فالحی افسر آماده وقت سازمان 
تــش نشــانی اصفهــان، هــر چهــار نفــر دچــار  آ
سوختگی شــدید از ناحیه دســت، بدن، صورت 
و آســیب جــدی از ناحیــه چشــم شــدند و محل 
حادثه نیز که طبقه دوم از یک ساختمان ویالیی 
دو طبقه بود، دچار خسارت زیاد شد.سخنگوی 
آتش نشانی اصفهان افزود: این افراد در صورتی 
که جان سالم از بیمارســتان به در ببرند، تحویل 
عوامل قضایی خواهند شــد تا در دادگاه به جرم 

ساخت مواد محترقه محاکمه شوند .
تــش نشــانی اصفهــان  رئیــس اداره ارتباطــات آ
بار دیگر از همشــهریان ایمن مــدار اصفهانی به 
خصوص والدین گرامی درخواســت کرد: مراقب 
رفتــار فرزنــدان خود باشــین، جــان نه تنها شــما 
و فرزندان تــان، بلکــه همســایگان و هموطنــان 

دیگرمان نیز در خطر است .
 در صــورت شناســایی تولیــد کننــدگان و 

ً
)لطفــا

فروشندگان این قبیل مواد، بالفاصله با شماره 
تلفن 110  تماس گرفته و مراتب را گزارش دهید.(

نشســت خبری پایان ســال 1400 حجت االســالم معتمــدی مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان اصفهان باحضور اصحاب رسانه در 

مجتمع فرهنگی مطبوعاتی اصفهان برگزارشد.
به گــزارش جام جم، نشســت خبــری پایان ســال 1400حجت االســالم 
والمسلمین رمضانعلی معتمدی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان اصفهان باحضور اصحاب رسانه، خبرنگاران و عکاس خبری 
در مجتمع فرهنگــی مطبوعاتی اصفهــان یکشــنبه22-1400/12 برگزار 

شد.
براســاس این گــزارش حجت االســالم معتمــدی در نشســت خبری 
برای ارائــه عملکرد پایان ســال 1400 اداره کل فرهنگ ارشــاد اســالمی 
اســتان اصفهــان در جمــع خبرنــگاران رســانه ها بــا تبریــک اعیــاد 
شــعبانیه بــه ویــژه والدت حضــرت علــی اکبــر )ع( و گرامیداشــت روز 
جــوان و همچنیــن نیمــه شــعبان والدت باســعادت حضــرت امــام 
مهــدی )ع(  و گرامیداشت22اســفند روز شــهدا بــه یــاد وخاطره ســه 
نفر از خبرنــگاران آقایان مرحوم ســعید عرفان منش و امیر حســین 
اکبــری و مرحومه فاطمــه حاج محمدیــان، که درســال 1400 به رحمت 
خــدا رفتنــد، اشــاره کــرد و اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه آنکــه دولــت 
سیزدهم یک دولت مردمی اســت یکی از اقدامات بسیاری اساسی 
که به صــورت زیرســاختی در اســتان انجام شــده بحث تبییــن کتاب 
و نقشــه راه و برنامه عملکردی برای پنج ســال آینده اســت که ســال 
شروع آن سال 1400 بوده اســت، این برنامه به استان ابالغ شده و در 
سال1400 که سال نخست اجرای آن بوده به 80 درصد از آن چیزی که 

پیش بینی می کردیم دست یافتیم.
وی افــزود: ایجــاد پیوســت رســانه ای بــرای خبرنــگاران عامــل حــل 
معضالت خبرنگاران است، و باید توجه داشت که استفاده ابزاری از 
خبرنگار ممنوع است و پاسخگویی به خبرنگاران وظیفه مسئوالن 
اســت و این موضــوع بــه منظــور تقویــت زیرســاخت های فرهنگی و 
هنری اســتان انجام شــده اســت. ایــن مدل در ســطح کشــور پس از 
43از آغــاز انقالب تهیه چشــم انــداز و نقشــه راه در عرصــه فرهنگ و 

هنر و رسانه استان منحصر به فرد است.
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان اصفهــان در تشــریح 
اقدامــات صــورت گرفتــه اذعــان داشــت: در ســال 1400 اقداماتــی 
نظیــر برگــزاری هــم اندیشــی هنــر انقــالب اســالمی، برگــزاری دوره 
آشنایی با سواد رســانه، نشست مشترک مستند ســازان با اعضای 
ســتاد بازســازی عتبــات، کارگاه تجربه نــگاری دفاع مقدس، توســعه 
سینماهای استان، راه اندازی خانه مستند اســتان، راه اندازی بانک 

مجازی فیلم های کوتاه، انیمیشن و مستند، برگزاری سی وسومین 
جشــنواره بین المللــی فیلــم کــودک و نوجــوان بــا محوریــت وزارت 
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی، شــهرداری و اداره کل فرهنــگ و ارشــاد 

اسالمی استان برگزار شد.
، برگــزاری  وی ادامــه داد: برگــزاری دوازدهمیــن جشــنواره فیلــم فجــر
کارگاه هــای تخصصی ســینمایی برگــزاری دومین جشــنواره هنرهای 
جویــان آموزشــگاه های آزاد موســیقی، برگــزاری بخــش غیــر رقابتــی 
 ، ، دومین جشــنواره موسیقی شهناز اجرای صحنه ای موســیقی فجر
ســی وچهارمین جشــنواره تئاتــر اســتان، حمایــت مالــی از گروه های 
ثبــت شــده نمایشــی، برگــزاری جشــنواره تئاتــر روح اهلل با مشــارکت 
دســتگاه های بــه ویــژه نگارســتان امــام خمینــی )ره(، جشــنواره 
، جشــنواره مــد و لبــاس وپوشــاک ایرانی اســالمی،  نویســندگی طنــز
برگزاری نمایشگاه استانی تجسمی فرش، برگزاری فروش آثار هنری 
و صدور مجوزهایی کــه در عرصه هنــری از جمله دیگــر فعالیت های 

این اداره کل است.  
حجت االســالم معتمدی با بیان آنکه در طول ســال حدود 250 شب 
در برخــی شهرســتان ها تئاتــر بــر روی صحنــه رفتــه اســت، پیرامــون 
برنامه های انجام شــده در حوزه مطبوعات در سال 1400 بیان کرد: در 
حوزه مطبوعات روز خبرنگار با همکاری دســتگاه و خانه مطبوعات،  
برگزاری دوره های آموزشــی روزنامه نگاری در  5 شهرستان، جلسات 

شــورای اطالع رســانی در اســتان برگــزار شــده و همچنین جشــنواره 
مطبوعات استان دوشنبه 23 اسفندماه 1400برگزار می شود.

حجت االسالم معتمدی تصریح کرد: نشست های فصلی با مدیران 
مطبوعات و رســانه ها، جلســات آموزشــی برای مدیــران و مطبوعات 
در ســطح اســتان و ارتباط مســتقیم و مردمی با تمامی فعاالن عرصه 

رسانه و مطبوعات در عرصه مطبوعات انجام شده است.
مدیــرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســتان اصفهان افــزود: حمایت 
مالــی در دونوبــت روز خبرنگاران بــرای خبرنــگار و برگزاری جشــنواره 
مطبوعات انجام شــده که اکنــون نیز موسســات فرهنگــی و قرآنی و 
گروه های مردم نهاد و مراکزی که شناســه ملی دارنــد می توانند برای 
ح به ارشاد ارایه دهند  کاهش آسیب اجتماعی و پیشــگیری از آن طر

که از آن حمایت می کنیم.
وی پیرامون آســیب های اجتماعی گفت: افرادی که دارای موسســه 
و یــا انجمن هــای دارای شناســه ملــی هســتند، می تواننــد بــا ارائــه 
ح هــای فرهنگــی، هنــری و اجتماعــی در راســتای پیشــگیری و رفع  طر
ح به وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی  آســیب های اجتماعی با ارائه طر
ح توســط حوزه علمیــه اصفهــان، ســازمان تبلیغات و  و با بررســی طر

ح ها پرداخت می شود.  ارشاد اسالمی کمک بالعوض به این طر
حجت االســالم معتمــدی با بیــان این که تــا ســقف 100میلیــون برای 
ح در نظر  ح هــای پیشــگیری از آســیب های اجتماعــی بــرای هر طــر طر

گرفته شــده اســت، افــزود: تعــداد 122 انجمن ادبــی فعال در ســطح 
اســتان داریم که اینها شامل باشــگاه کتاب و کتابخوانی، کارگاه های 
نویسندگی، نشست شــعر و داستان، کارگاه هایی شــعر و داستان، 
جشــنواره اســتانی کاال و محصــوالت فرهنگــی، فعالیــت فرهنگی در 

فضای مجازی، جشنواره ملی نهج البالغه و دفاع مقدس می شود.
وی پیرامــون دیگــر جزئیــات عملکــرد اداره کل فرهنــگ و ارشــاد 
اســالمی اصفهان بیان کرد: برگــزاری کنگره مکتب اخالقــی اصفهان 
، نمایشــگاه  ثار و مفاخر در پایان ســال 1400، جلســات هیئت امنای آ
کتاب اســتانی با حضور نزدیک به 1200ناشر در فضای مجازی، برگزاری 
120 نشســت همزمان با نمایشــگاه کتاب مجازی، برنامه عصر کتاب 
و تحلیــل از ســه نویســنده اســتان، جلســات نقــد و بررســی کتــاب، 
بزرگداشــت روز حکیم نظامی و برگزاری بیش از 80نشست برای این 
اســطوره ایرانی در اســتان اصفهان از جمله دیگــر فعالیت های اداره 

کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان است.
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان اصفهــان بــا بیــان آنکــه 
شهرســتان نجــف آبــاد جــزء پنــج شــهر بــه عنــوان پایتخــت کتــاب 
تعیین شــد، پیرامون فعالیت هــای صورت گرفتــه در عرصه مباحث 
قرآنی و دینــی اظهار داشــت: در بحــث قرآن بایــد گفت کــه محفل ها 
و کرســی های قرآنــی امســال در شهرســتان ها و مــاه مبــارک رمضانی 
که گذشــت برگــزار شــد، همچنیــن توســعه جلســات قرآنــی خانگی، 
برگــزاری کارگاه اســتارتاپ قرآنی ویــژه موسســات در دســتور کار قرار 
گرفته اســت.وی بــا بیــان این که بــه دلیــل این که کاشــان بــه عنوان 
پایتخت نهــج البالغــه تعیین شــد برگــزاری کنگــره ملی نهــج البالغه 
در آن انجــام شــد ادامــه داد: حمایــت از مســابقه بزرگ میــراث پدری 
در فضای مجــازی و تکریــم و تجلیل از تالشــگران عرصه قــرآن و نهج 
البالغه و حمایت از تولیــد فیلم 30 دقیقــه ای در مورد نهــج البالغه از 

جمله فعالیت های مورد توجه در عرصه کارهای قرآنی و دینی است.
حجت االســالم معتمدی با بیان این که مشارکت، حمایت و تعاملی 
که میان دستگاه های اجرایی اســتان در حوزه فرهنگ، هنر و رسانه 
وجود دارد قابل تقدیر اســت، افزود: محور حرکتمان برای سال 1401 

چشم انداز و سند توسعه استان است.
خاطــر نشــان میشــود نشســت خبــری حجــت االســالم معتمــدی 
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان اصفهان با اصحاب رسانه 
پیش از ظهر یکشنبه 22اســفند 1400 در مجتمع فرهنگی مطبوعاتی 
اصفهان با حضور خبرنگاران و عکاسان رسانه های استان اصفهان 

برگزار شد.

باحضور خبرنگاران و عکاسان رسانه های اصفهان برگزار شد؛

نشست خبری مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان

ــاد کــــشــــاورزی اســـتـــان  ــهـ ــان جـ ــ ــازم ــ ــان س ــ ــزی ــ ــیـــالت و آب ــر امـــــور شـ ــدیـ مـ
ــاری اســتــان، میزان  ــاوی ــرورش مــاهــیــان خ اصــفــهــان گــفــت: مــزرعــه هــای پـ

 تولید خاویار خود را در سال جاری به 40 کیلوگرم رساندند. 
به گــزارش جام جم، محمدرضا عباسی، افــزود: پیش بینی می شود این 
رقم در سال آینده نیز به همین میزان تولید شــود. وی از استحصال 2 
ُتن گوشت خاویاری در اصفهان خبر داد و افزود: این استان تولیدکننده 
ــواع مــاهــیــان خــوراکــی در ســـال و یــکــی از 10  ــ بــیــش از10 هـــزار و 220 تــن ان

استان های پرورش دهنده ماهیان خاویاری است.
 مدیر امــور شیالت و آبــزیــان ســازمــان جهاد کــشــاورزی اصفهان، افــزود: 
ــاری ایــن اســتــان در شهرستان های  ــرورش مــاهــیــان خــاوی مــزرعــه هــای پـ
کاشان، اصفهان، آران و بیدگل و خور و بیابانک احداث شده است که 6 
گونه مهم ماهی خاویاری با نام های استرلیاد، سیبری، شیپ، فیل ماهی، 

اوزون برون و چالباش در آنها پرورش داده می شود.
 عباسی افــزود: همه واحدهای پرورشی دارای مجوز بر اســاس سهمیه  
در نظر گرفته شده برای آنها می توانند بچه ماهی خریداری کنند. به گفته 
وی، امسال میزان هزار قطعه سهمیه برای خرید بچه ماهیان خاویاری به 

استان اصفهان داده شده است. 
عباسی افــزود: در استان اصفهان در شهرستان هایی که از نظر شرایط 
ورش ماهیان  دمایی و منابع آبی مناسب تر هستند، امکان توسعه پــر
ع در سال های  خاویاری وجــود دارد که شیالت استان پیگیر این موضو

گذشته بوده است. 
ــرورش مــاهــیــان خـــاویـــاری،"خـــواب ســرمــایــه گــذاری"  وی بــا بــیــان ایــن کــه پـ
چندساله دارد، افــزود: افــرادی با تــوان سرمایه گذاری بــاال باید وارد این 
بخش شوند. عباسی، وجود زمین و آب کافی با توجه به ظرفیت مزرعه، 
مجوز بهره برداری آب از سازمان آب، شرایط مناسب دمایی آب مورد بهره 
بــرداری، کیفیت مناسب آب از نظر فیزیکی و شیمیایی و شرایط اقلیمی 

منطقه را از دیگر شرایط پرورش خاویار بیان کرد.
 وی با بیان این که تولید ماهیان خاویاری نیز مانند همه فعالیت های 
تــولــیــدی، مشکالت خــاص خــود را دارد، افـــزود: مشکالت اخــذ مــجــوز و 

تسهیالت، گرانی و تهیه نهاده های تولید، حساسیت به دمــا، بیماری 
ــروش فصلی،  ، ف ــان طــوالنــی تــا رســیــدن بــه گوشت و خــاویــار و تلفات، زم

استهالک تجهیزات و فرهنگ پایین مصرف از جمله این چالش هاست.
 مــدیــر امــور شــیــالت و آبــزیــان ســازمــان جــهــاد کــشــاورزی اصفهان ادامــه 
داد: در زمــان حاضر مراحل استحصال و نگهداری خــاویــار اصفهان در 
استان های شمالی صورت می گیرد که می توان با بسترسازی  مطلوب و 

ع پرورشی، به خودکفایی در این بخش رسید.  توسعه مزار
عباسی، نبود سرمایه گذاری کافی، نداشتن نشان تجاری و شرکت های 
تخصصی در زمینه استحصال و ساماندهی خاویار را از مهمترین دالیل 

صادر نشدن خاویار استان اصفهان به بازارهای خارجی برشمرد.
 به گفته وی، می توان با برنامه ریزی  صورت گرفته و فعالیت شرکت های 
خصوصی برای ایجاد نشان تجاری، زمینه صادرات این محصول از استان 

را فراهم کرد.
 خــاویــار در واقــع تخمک های بــارور نشده خــانــواده تــاس ماهیان است 
که حدود ۷ تا 12 سال طول می کشد که استحصال شود. دلیل معروف 

بودن خاویار خواص گرانبهای آن است.
ــرب بـــاالی امــگــا 3، پــروتــئــیــن، آهــن،  ــن خـــواص شــامــل وجـــود اســیــد چ  ای
، انــواع ویتامین های گــروه B ، ریبوفالوین،  سفر

ُ
سلنیوم، کلسیم، ُیــد، ف

D، E،A اســت کــه در  یدوکسین و اسیدفولیک، ویتامین  نیاسین، پیر
درمــان طیف گسترده ای از بیماری های قلبی - عروقی، التهاب مفاصل، 
، کم خونی، تقویت سیستم ایمنی بدن، افسردگی و بیماری های  لزایمر آ

عصبی بکار می رود.
 خــاویــار را به مــرواریــد سیاه می شناسند. پـــروررش ماهیان خــاویــاری در 
استان از 10 سال پیش در مرکز تکثیر و پــرورش اصفهان و پس از آن در 
شهرستان های آران و بیدگل و خور و بیابانک و کاشان آغاز شد. در سال 

1398 از فیل ماهیان پرورش یافته، خاویار استحصال شده است. 
وجــود انــواع آب هــای شیرین و لب شور در مناطق چندگانه گــرم، ســرد و 
معتدل استان اصفهان، شرایط مناسبی را بــرای توسعه صنعت تولید 

آبزیان مهیا کرده است. 

معــاون فرهنگــی شــهردار اصفهــان گفــت: اعتمــاد 
و  ظرفیت هــا  از  اســتفاده  راهگشــای  مســئوالن 
توانمندی هــای نوجوانان اســت و ما این مســیر را با 

انرژی ادامه خواهیم داد.
مراســم تجلیل از عوامــل و دســت انــدرکاران برنامه 
تلویزیونی »جوانی به تــوان نو« و اختتامیه فصل اول 

این برنامه امروز در تاالر هنر اصفهان برگزار شد.
بــه گــزارش جام جــم، جشــن تجلیــل از عوامــل و 
اختتامیــه فصــل نخســت برنامــه »جوانــی بــه تــوان 
نــو« بــا حضــور بهــرام عبدالحســینی مدیــرکل، اصغر 
آذربایجانــی قائــم مقــام و ســید مهــدی ســیدین نیــا 
معــاون ســیمای صــدا و ســیمای مرکــز اصفهــان، 
مجتبــی شــاه مرادی معــاون فرهنگــی شــهرداری 
اصفهــان  و مجیــد خاشــعی رئیــس اداره فرهنگــی 
شــهرداری  ورزشــی  اجتماعــی  فرهنگــی  ســازمان 

اصفهان در تاالر هنر اصفهان برگزار شد.
شــهردار  فرهنگــی  معــاون  شــاه مرادی  مجتبــی 
اصفهــان در ایــن مراســم بــا تبریــک اعیاد شــعبانیه 
اظهــار کــرد: خوشــحالم کــه امــروز در خدمــت شــما 

نوجوانان پر انرژی هستم. 
در ابتدای کار از مدیران صداوسیمای مرکز اصفهان 
تشــکر می کنــم، چراکه  اگــر حمایت هــای آن هــا نبود 

این برنامه خوب تولید نمی شد.
بــرای پشــت  بــه خالقیــت جوانــان  بــا اشــاره  وی 
سرگذاشــتن مرزهــای خــود ســاخته، بیــان کــرد: این 
نوجوانان و جوانان سرشــار از انرژی هستند که کمتر 
جــدی گرفته می شــود. باید فرصــت را فراهــم کنیم تا 

تجربه کنند و ایده های خود را عملی سازند.
وی ادامه داد: در این شــهر نوجوانان زیادی هستند 
کــه اصفهــان را دوســت دارنــد و بایــد بــرای بــروز 

خالقیت هایشان به آن ها میدان داد.
رئیس ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری 
اصفهــان بــا تاکیــد بــر لــزوم بــاز کــردن مســیرهای 
پیشــرفت برای نوجوانــان گفــت: اعتماد مســئوالن 
راهگشــای اســتفاده از ظرفیت هــا و توانمندی هــای 
نوجوانــان اســت. مــا ایــن مســیر را بــا انــرژی ادامــه 
خواهیــم داد زیــرا اصلی تریــن رویکردمــان ســپردن 

کارها به خود شهروندان است.
شــاه مرادی تصریح کرد: اعتماد به جوانــان کار بزرگی 
اســت. بــرای ســپردن کارها به مــردم مــا نیز مســیر را 
باز می گذاریم و حمایــت می کنیم و از مدیــران صدا و 
ســیما می خواهم که در این راســتا به مــا کمک کنند 
تــا تمام تــالش خــود را بــرای موفقیــت در این مســیر 

به کار  ببریم.
در تولید برنامه ها به سمت مشارکت پیش رفتیم

بهــرام عبدالحســینی مدیــرکل صــدا و ســیمای مرکز 
اصفهــان در ایــن مراســم بــا تبریــک اعیاد شــعبانیه 
اظهار کرد: در ابتدا از مســئوالن فرهنگی شهر تشکر 
می کنــم کــه تعاملــی را ایجــاد کردنــد تا بــا اســتفاده از 
ظرفیــت نوجوانــان برنامــه ای موفــق بســازیم و در 

سطح کشور دارای رتبه برتر شویم.
وی گفت: یکــی از سیاســت های مــا از زمــان برعهده 
گرفتن مســئولیت در صدا و ســیمای مرکــز اصفهان 
این بود که درب ســازمان بــه روی مردم باز باشــد که 
تولید برنامه »جوانی به توان نــو« نیز بر همین مبنا با 

مشارکت نوجوانان صورت گرفت.
وی افزود: مــا در این راســتا موفق به ایجــاد تعامل با 
هنرمنــدان شــهر شــدیم. معتقــدم اگــر در محدوده 
 رشــد نخواهیــم کــرد 

ً
خودمــان گرفتــار شــویم قطعــا

بنابرایــن در تولیــد برنامه هــا بــه ســمت مشــارکت 
پیش رفتیم.

مدیرکل صــدا و ســیمای مرکــز اصفهــان اظهــار کرد: 
بعد از مــاه مبــارک رمضان با ســبک و ســیاق دیگری 
تولید این برنامه را ادامه می دهیم و از خانواده ها نیز 
می خواهیم کــه فرزنــدان خود را بــرای حضــور در این 

برنامه تشویق کنند.
عبدالحســینی خطــاب بــه نوجوانــان تصریــح کــرد: 
نوجوانــان آینده ســازان این کشــور هســتند. در این 
مسیر ممکن اســت نامالیمات زیادی وجود داشته 
باشــد امــا یــأس و ناامیــدی نباید بــر شــما نوجوانان 

غلبه کند چون آینده در اختیار شماست.
یف کرد نسل نوجوان را باید از نو تعر

شــهردار اصفهان در حاشــیه این مراســم اظهار کرد: 
معتقدیــم نســل نوجــوان و جــوان مــا ناشــناخته و 
علت این موضوع سرعت تحوالت است که به علت 

فهم سنتی، با واقعیت نوجوان متفاوت است.
علی قاســم زاده افزود: ما به عنوان کارگزار و متولیان 
در  نشناســیم  را  نــو  نســل  اگــر  تربیــت،  و  تعلیــم 
برنامه  ریزی و تدوین اســتراتژی دچار خطا می شویم. 

معتقدم نسل نوجوان را باید از نو تعریف کرد.
گفتنی اســت این برنامــه تلویزیونی پاییز امســال در 
2٠ قســمت به تهیه کنندگــی فرزانه اکبــری، کارگردانی 
علی یزدانــی و مهدی نظیفــی، مدیریــت تولید صفیه 
ســادات موســویان و کادری نوجــوان تهیــه شــد و 
روزهــای ســه شــنبه بــه روی آنتــن شــبکه اصفهــان 

رفت.

مدیر امور شیالت و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان :

 40 کیلوگرم خاویار در اصفهان استحصال شد
معاون فرهنگی شهردار عنوان کرد:

اعتماد مسئوالن راهگشای استفاده از توانمندی های نوجوانان
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان اصفهان

از درد دلم، به جز تو کی با خبر است؟       
یا با من دیوانه که در بام و در است؟

طغیان درون را به که بتوانـــم گفت؟    
امام خمینی )ره(فریاد نهان را به دل کی اثر است؟

صاحب امتیاز :           
 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

سرپرست استان اصفهان: هاجر مقضی     

          تحریریه شهرستانها:            021-44233511
 دفتر سرپرستی استان اصفهان:  36637500- 031

 صفحه آرایی: فرحناز بنده خدایزدی

 چهارشنبه     25 اسفند   1400   شماره 6180

معاون بهره برداری شــرکت فوالد مبارکه با بیان این که تولید 
صنعت فوالد به دلیل کاهش ســهم گاز کاهش یافته اســت، 
گفــت: راهکارهــای ســاده بــرای مدیریــت گاز بــه هیــچ وجه به 
صــالح آینده کشــور نیســت و موجب خســارت در ســطح ملی 
می شــود که فشار ناشــی از این خســارت به مردم وارد خواهد 

شد.
عبــاس اکبــری محمــدی معــاون بهره بــرداری شــرکت فــوالد 
مبارکــه در گفت وگــو بــا خبرنــگار روزنامــه جــام جــم در مــورد 
کاهش ســهم گاز فــوالد مبارکه و تأثیــر آن در جریــان تولید در 
سال تولید، پشــتیبانی ها، مانع زدایی ها و ارزش افزوده ای که 
به ایــن دلیل در کشــور از بین مــی رود، اظهــار کــرد: تکنولوژی 
تولید صنایع فوالدی بر اســاس روش اســتفاده از گاز  طبیعی 
شــکل گرفته و دلیل آن هم دسترســی به منابع گاز طبیعی در 

کشور ایران بوده است.
یکــی  عنــوان  بــه  اصفهــان  مبارکــه  فــوالد  ود:  افــز وی 
رگ تولیدکننــده فــوالد کشــور از همیــن  از شــرکت های بــز
تکنولــوژی پاک بــرای تولید فوالد اســتفاده کــرده و اکنون این 
تکنولوژی وابســتگی شــدیدی به گاز طبیعی به جای استفاده 

از زغال سنگ یا ُکک دارد.
معــاون بهره بــرداری شــرکت فــوالد مبارکــه خاطرنشــان کــرد: 
60 درصــد  گاز مصرفــی صنعــت  بخــش عمــده ای معــادل 
فــوالد در فراینــد احیای مســتقیم بــرای تبدیل گندلــه به آهن 
اســفنجی مصــرف می شــود کــه بــا محدودیت هایــی کــه در اثر 
محدودیت اســتخراج گاز در کشــور و مصرف بی رویه مصارف 
غیــر صنعتــی بــه وجــود آمــده، شــاهد کاهــش تولیــد فــوالد 

هستیم.

* فشــار ناشــی از کاهــش ســهمیه گاز صنایــع مادر بــه مردم 
وارد می شود 

وی ادامــه داد :اکنــون ۷0 درصــد این میــزان مصــرف در فوالد 

مبارکــه کاهــش یافتــه و ایــن شــرکت مجبــور اســت تــا بــا 30 
درصد از ظرفیت تخصیص یافتــه قبلی به تولید بپردازد.

اکبــری محمدی بــا بیان این کــه صنایــع فوالدی بخــش بزرگی 
و  می دهنــد  تشــکیل  را  کشــور  اقتصــاد  مولــد  قســمت  از 
اکنــون دچــار مشــکل شــده اند، تأکیــد کــرد: دولــت بــه جــای 
ارزش گــذاری صحیــح گاز یــا انــرژی، ســهم گاز صنایــع مــادر را 
کاهش داده کــه معمواًل این راهکارهای ســاده برای مدیریت 
گاز بــه هیــچ وجــه بــه صــالح آینــده کشــور نیســت و موجــب 
خســارت در ســطح ملــی می شــود کــه فشــار ناشــی از ایــن 

خسارت به مردم وارد خواهد شد.

*  صنایع فوالد نهادهای اصلی تولید کشــور هستند 
وی ابــراز داشــت: صنایعــی همچــون فــوالد، صنایــع مبتنــی 
بر انــرژی  هســتند و بــه عنــوان نهادهــای اصلــی تولیــد در این 
صنعــت فعالیــت می کننــد کــه در صــورت عــدم تأمیــن انرژی، 
قابلیــت تولیــد و ادامه کار بــرای ایــن صنعت مقــدور نخواهد 
بود و این ضرر و زیان عدم تولید، وابســته به محدودیت های 

ایجادشده است.
کــرد:  معــاون بهره بــرداری شــرکت فــوالد مبارکــه تصریــح 
متأســفانه ایــن کاهــش میــزان گاز بــه دمــای هــوای  کشــور و 
محدودیت هــای تأمیــن گاز در بخــش خانگــی برمی گــردد کــه 

هرچــه ایــن محدودیت بــه میزان بیشــتری بــه صنایــع اعمال 
شــده باشــد، میزان خســارت بیشــتر شــده و صنایــع فوالدی 
، در تولیــد ورق هــای فــوالدی دچــار مخاطــره بیشــتری  و مــادر

خواهند شد.

*  خســارت به صنایع پایین دســتی ناشی از فشــار به صنعت 
فوالد است 

وی یادآور شــد: کاربــرد محصــوالت تولیدشــده صنعت فوالد 
 ، در صنعــت ســاختمان، خــودرو، لــوازم خانگــی، نفــت و گاز
پتروشــیمی و لوله و پروفیل اســت که قســمت اعظم اقتصاد 

کشور نیز به این صنعت وابسته است.
اکبری محمــدی اضافــه کرد: فشــار بــه صنعت فوالد از ســوی 
دیگــر تأثیــر مســتقیم در تولیــد محصــوالت فــوالدی داشــته 
و منجــر بــه خســارت حتــی بــه صنایــع پایین دســتی کشــور 

می شــود، صنایعی که احتیاجات کشور را تأمین می کنند.

*  صنعت فوالد یک صنعت پیشران است 
وی بــا اشــاره بــه کاهــش میــزان تولیــد در فــوالد مبارکه بــر اثر 
محدودیت هــای اعمال شــده بــه ایــن شــرکت اظهــار کــرد: در 
حــال حاضــر ۷0 درصــد میــزان مصــرف گاز در فــوالد مبارکــه 
کاهــش پیدا کــرده و تــا زمانــی کــه محدودیــت گاز بــرای فوالد 
مبارکــه وجــود داشــته باشــد، میــزان تولید نیــز رو بــه کاهش 

خواهد بود.
معــاون بهره بــرداری شــرکت فــوالد مبارکه بــا بیان ایــن که گاز 
طبیعی نیــاز اصلــی صنعت فــوالد اســت و قابلیــت جایگزینی 
 محدودیت 

ً
ســوخت در احیاء مســتقیم نــدارد، گفت: قاعدتــا

گاز به محدودیــت تولید منجر می شــود چراکــه صنعت فوالد 
یک صنعت پیشــران اســت و تأثیــر افزایــش و کاهــش تولید 

آن در سطح ملی خواهد بود.

*  محدودیــت گاز منجــر بــه کاهــش تولیــد فــوالد و افزایش 
قیمت لوازم خانگی و خودرو خواهد شد 

وی بیان داشــت: این وضعیت در میــزان تولید لــوازم خانگی 
و خــودرو تأثیرگذار اســت و در آینده نیــز بر قیمت ایــن کاالها 
اثــر خواهــد داشــت؛ بــا توجه بــه شــرایط دولــت در ســال های 
آینــده و دسترســی بــه منابــع و نقدینگــی کــه در تولیــد گاز و 

سرمایه گذاری پیش بینی می شود.
اکبــری محمــدی در پایــان تأکیــد کــرد: فــوالد مبارکــه اعــالم 
آمادگــی خــود بــرای توســعه میادیــن گازی کشــور را بــه وزارت 
نفــت اعــالم کــرده تــا بخشــی از گاز مــورد نیــاز صنعت و ســایر 

بخش های مصرف کننده انرژی تأمین گردد.

معاون بهره برداری فوالد مبارکه:

 کاهش سهم گاز صنعت فوالد خسارت ملی در پی دارد
محدودیت گاز منجر به کاهش تولید فوالد و افزایش قیمت لوازم خانگی و خودرو خواهد شد 

 

جانشــین رییس ســتاد اجرایی خدمات ســفر شــهر اصفهان از جزییات اقدامات 
این ســتاد در آســتانه نوروز 1401 خبر داد و گفت: این ســتاد با تشــکیل 10 کمیته و 
تعریف ۷ مسوولیت نســبت به ســاماندهی و مدیریت ورود گردشــگران به شهر 

اصفهان درحال فعالیت است.
به گــزارش اداره ارتباطــات رســانه ای شــهرداری اصفهان، مهــدی بقایــی دراینباره 
، امســال نســبت به ســال های گذشــته  توضیح داد: ســتاد اجرایی خدمات ســفر
کمی دیرتر فعالیت خود را در اســتان و به دنبال آن در شــهر اصفهان آغاز کرد و به 
همین دلیل همکاران ما با ســرعت و پشتکاری چشــمگیر تالش کردند تا در این 

زمینه به وضعیت مطلوب برسیم.
او با اشــاره بــه توقف یکــی دوســاله در رونــد اســکان گردشــگران نوروزی در شــهر 
اصفهــان، گفــت: معمــوال در ماه هــای مهــر و آبان فراخــوان منــازل اســتیجاری به 
همشهریان داده می شــود که امســال هماهنگی این موضوع نیز به دلیل شیوع 
، تالش شــد  بیماری کرونــا، دچار وقفه بود و پس از تشــکیل ســتاد خدمات ســفر

برنامه ریزی آن، با سرعت بیشتری انجام شود.
جانشــین رییــس ســتاد اجرایــی خدمــات ســفر شــهر اصفهــان از تشــکیل 10 

۷ مســوولیت در ایــن ســتاد خبــر داد و تاکیــد کــرد: یکــی  کمیتــه و تعریــف 
از ایــن کمیتــه هــا شــامل کمیتــه اســکان اســت کــه در ابتــدا هتــل هــا و مهمــان 
پذیرهــا را در اولویــت قــرار داده و بعــد از آن، مــدارس آمــوزش و پــرورش، 
منــازل اســتیجاری، ورزشــگاه هــا و کمــپ روبــاز بــاغ فــدک را بــرای اســتفاده 
مســافران و گردشــگران مدنظــر قــرار داده اســت.او اضافــه کــرد: دو کمــپ 
روبــاز دیگــر هــم تجهیــز و آمــاده ســازی شــده کــه در صــورت نیــاز و افزایــش 
شــوند. اضافــه  هــا  کمــپ  چرخــه  بــه  شــده  بینــی  پیــش  مســافرا،ن   تعــداد 
بقایی با بیان اینکه پیش بینی می شــود تعداد مســافران نــوروزی در اصفهان به 
تعــداد 200 هزار نفــر شــب خواب در هر یک از شــبهای نوروز برســد، افزود: 6 ســتاد 
هدایت در ورودی های شهر آماده هستند که راهنمایی های الزم را به سمع و نظر 

گردشگران برسانند. 
وی اطالع رســانی را یکی از کمیته های مهم این ستاد دانســت و تاکید کرد: کمیته 
اطالع رســانی، امســال چــاپ بروشــور و نقشــه کاغــذی را بــا هــدف صرفه جویی در 
مصرف کاغذ، مدیریــت هزینه ها و پیشــگیری از رد و بدل شــدن اشــیای فیزیکی، 
تقریبا به صفر رسانده و به جای آن، اطالع رســانی خود را به صورت کامال مجازی به 

گردشگران ارائه می کند. 
 ، بقایــی ادامــه داد: امســال تــالش شــده تــا بتوانیــم بــا اســتفاده از یــک نــرم افــزار
همشــهریان و گردشــگران را از همه وقایــع، برنامه ها، مســیرهای گردشــگری و... 
مطلع کنیم.او از ایجاد ۷ مکان شناخته شده در شهر به منظور اجرای برنامه های 
فرهنگی، تفریحی و ورزشــی خبر داد و گفــت: در زمینه اجرای برنامــه های فرهنگی 
و تفریحی از اجرای برنامه های خــرد فاصله گرفته ایم و ۷ مــکان را با توجه به ذایقه 

مخاطبان و گردشگران برای اجرای این برنامه ها در نظر گرفته ایم. 
ایــن مــکان هــا شــامل بــاغ غدیــر بــه عنــوان محــور ســرگرمی، ورزش و تفریــح، 
میــدان امــام)ره( و کــوه صفــه بــه منظــور اجــرای فعالیــت هــای خانــواده محــور و 
رویدادهــای شــبانه، میــدان امــام علــی)ع( محــور برنامــه هــای تاریخــی بــا تاکید بر 
اصفهــان قدیــم و معرفــی آداب و رســوم اصیل و...، گلســتان شــهدا، تخــت فوالد 
و نــاژوان بــه عنــوان محــل برپایــی تفریحــات طبیعــی و گردشــگری طبیعــت و بــاغ 
 فــدک بــه عنــوان مکانــی بــرای اجــرای برنامــه هــای  گردشــگرمحور خواهــد بــود.

بقایی در ادامه از همکاری بین دســتگاهی به عنوان یک ویژگی شــاخص در ستاد 
اجرایــی خدمــات ســفر شــهر اصفهــان یــاد کــرد و افــزود: خوشــبختانه این ســتاد 
سالهاســت که با همگرایی و تعامل ســازنده با همه ارگان ها فعالیت کرده و تنها 

مربوط به شهرداری اصفهان نیست.
او از اقدامــات معاونــت خدمــات شــهری شــهرداری اصفهان در آســتانه ســال نو 
نیز یــاد کرد و توضیــح داد: ایــن معاونت خدمــات خــود را در بخش هــای مختلفی 
از جمله نظافــت و پاکیزگی شــهر در دســتور کار قرار داده اســت، چنانکــه در چهار 
، خانه تکانی کلی انجام داده که شامل  جمعه منتهی به سال در کلیه مناطق شهر
رنگ آمیزی جداول و نرده ها، غبارروبی، اصالح عیوب مبلمان و تجهیزات شــهری 
و... بــوده اســت.او ادامــه داد: اقدامات ســازمان زیباســازی نیــز در روزهــای پایانی 
ســال در حال اجراســت که شــامل تهیه و نصب 25 اثــر از هنرمنــدان اصفهانی در 
، اجرای 26 نوع دیوارنگاره با نام نیمه پنهان ماه، اجرای تم شهری با  25 نقطه شــهر
فضای بهاری و نصب المان های ساعت با شــعار »اصفهان به وقت زندگی« است 

که امیدواریم موجب لذت شهروندان و گردشگران شود.

 جانشین رییس ستاد اجرایی خدمات سفر شهر اصفهان خبر داد:

اصفهان مهیای میزبانی از گردشگران نوروزی است 
خانه تکانی و زیباسازی شهر با شعار به وقت زندگی 


