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اعتماد و بی اعتمادی   نقش 
در امنیت جامعه 

رکورد جدید تولید ماهانه در ذوب 
آهن اصفهان ثبت شد

ــورت و ســر و حتی جنس طــرف مقابل  بــیــان، حــرکــات دســت و ص
ــــد و می توانند  روی اعــتــمــاد یــا عــدم اعــتــمــاد نقش اســاســی دارن
ــفــاده از  ــرداران بــا اســت ــبـ در امــنــیــت نــقــش داشــتــه بــاشــنــد آنــجــا کــه کـــاهـ
ــراد را جلب کـــرده و ســرشــان کــاه مــی گــذارنــد.  همین فاکتورها اعتماد افـ
شاید بارها شنیده باشید که می گویند، آمدیم ثواب کنیم، کباب شدیم. دیگر 
ضمانت هیچ کسی را قبول نمی کنم، یا خواستیم کار خیر کنیم که اینگونه شد. قطعا 
شنیدن این جمات شما را مجبور به عقب نشینی از اعتماد کردن به دیگران می کند. 

خواه این اعتماد به یک رهگذری باشد که کنار خیابان به خاطر ... 

ــورد جــدیــدی  ــ تــاشــگــران ذوب آهـــن اصــفــهــان مــوفــق شــدنــد رک
ــوره بــلــنــد ثــبــت کنند.  ــ ــذاب بــا ســه ک ــدن مــ در تــولــیــد مــاهــانــه چـ
سخت کوشان مــادر صنعت فــوالد کشور با همت واالی خــود، در بهمن با 
تولید 2۵0 هزار و۸7 تن چدن مذاب، با متوسط روزانه ۸336 تن این رکورد را 
ثبت نمودند. شایان ذکر است رکــورد قبلی تولید ماهانه چدن باسه کوره 
بلند مربوط به فــروردیــن ســـال1393 با متوسط روزانــه ۸314  تن می باشد.
شایان ذکــر اســت تاشگران ذوب آهــن با همت خــود در بهمن سه رکــورد 

تولیدی روزانــه نیز ثبت کردند . در 16 بهمن رکورد روزانــه تعداد ...

مشاور وزیر جهاد کشاورزی خبر داد:

اختصاص ۳۰ هزار هکتار از 
اراضی کشاورزی به گل محمدی

نمایشگاه اصفهان مجری انحصاری 
عناوین نمایشگاهی در سلیمانیه 

عراق شد 23

2 2

|    3
    |  

یین پل های شهر با جعبه های گل  یین پل های شهر با جعبه های گل از نصب المان های نوروزی تا تز از نصب المان های نوروزی تا تز

نصفنصف  جهان مهیای نوروز می شودجهان مهیای نوروز می شود

با دریافت تندیس زرین جایزه ملی:

گروه فوالد مبارکه  در همایش ملی 
تعالی سازمانی درخشید
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با حضور مدیران عامل شرکت نمایشگاه بین المللی اصفهان و نمایشگاه بین المللی سلیمانیه عراق، 
تفاهمنامه مشترک برگزاری رویدادهای نمایشگاهی جمهوری اسامی ایران در سلیمانیه به امضا رسید.

به گزارش روابط عمومی شرکت نمایشگاه های بین المللی اصفهان، بر اساس این تفاهمنامه، نمایشگاه بین المللی اصفهان 
مسئولیت برگزاری انحصاری برخی از عناوین رویدادهای نمایشگاهی در سلیمانیه عراق را بر عهده گرفت... 

یگران  جناب آقای ایمان باز
ــی شــرکــت  ــوم ــم ــر روابـــــط ع ــدی ــاب شــایــســتــه جــنــابــعــالــی را بـــه عـــنـــوان م ــص ــت ان
رجــای  می نمایم.  ــرض  ع یک  تبر اصفهان  اســتــان  بین المللی  نمایشگاه های 
بیشتر  هرچه  دستیابی  نویدبخش  شما،  برجسته  تخصص  و  تعهد  دارم  واثق 
و  عزت  ید  مز توفیقات،  دوام  بود.  خواهد  توسعه  و  پیشرفت  رفیع  قله های  به 

ین مسالت دارم.  سالمت شما را از جهاندار جان آفر

پرست روزنامه جام جم در استان اصفهان هاجر مقضی - سر

کار و رفاه اجتماعی در امور  مشاور وزیر تعاون، 
اداره  ایثارگران  با  صمیمی  دیدار  در  ایثارگران 
گفت:   اصفهان  استان  اجتماعی  تامین  کل 
امیدواریم با همکاری و هم افزایی میان مدیران 
بتوانیم  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت 

نیازهای جامعه هدف را برآورده سازیم.
به  ریزی  برنامه  به  نهاد  این  اهتمام  به  آزادی 
منظور خدمات رسانی بهتر به این قشر گرانقدر 
ایثارگران  گفت.:  شورای هماهنگی  کرد و  تاکید 
رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  مجموعه  دستگاه های 
هدف  همین  با  استان ها  و  کشور  در  اجتماعی 

تشکیل شده است.
تامین  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
آزادی  مسعود  اصفهان:  استان  اجتماعی 
رسیدگی  در  رویه  وحدت  ایجاد  دنبال  به  افزود: 
کشور  سطح  در  ایثارگران  جامعه  مشکات  به 

هستیم.
الگوی  باید  ایثارگران  که  این  بر  تأکید  با  وی 
مناسبی برای مردم باشند، گفت: ایثارگران با دل 
و جان کار می کنند و همواره دلسوز مردم بوده 

و هستند.
به  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  مشاور 
رشادت های مردم اصفهان در طول تاریخ بویژه 
ایثارگران  گفت:  و  کرد  اشاره  تحمیلی  جنگ 
از  و  انقاب  سازان  حماسه  از  اصفهان،  استان 
ایران  عزیز  میان  مدافع  رزمندگان  ترین  شجاع 

اسامی بوده اند .
شهید  سرداران  سازی  حماسه  از  تقدیر  با  وی 
حماسه  گفت:  تحمیلی  جنگ  در  اصفهانی 

روزگار  در  دریادالن  و  مجاهدان  آفرینان، 
و  بقا  ضامن  مقدس،  دفاع  ساز  سرنوشت 
اسامی  ایران  بزرگ  ملت  آزادگی  و  عزت  حافظ 
از  این  خوش  خاطره  و  بود  خواهند  و  بوده 
باقی  همواره  مردم  ذهن  در  خودگذشتگی ها 

خواهد ماند. 
رفع  برای   مضاعف  تاش  بر  ادامه  در  آزادی 
گفت:  و  کرد  تاکید  ایثارگران  مشکات 
به  ویژه ای  نگاه  وزارت  عالی  مقام  عبدالملکی 
در  مجموعه  حیث،  این  از  که  دارند  ایثارگران 
قشر  این  مشکات  به  رسیدگی  برای  تاش 

خدوم است.
تشکر  و  تقدیر  ضمن  ادامه  در  آزادی   مسعود 
اصفهان،  استان  اجتماعی  تامین  کل  اداره  از 
حضور  و  انتصابات  در  عزیزان  این  اولویت   بر 
تاکید  انتصابات  کمیته  در  ایثارگران  نماینده 
کردند . محسن ریاضی مدیرکل  تامین اجتماعی 
استان اصفهان نیز در این نشست ضمن خیر 
و  کرد  تاکید  ایثارگران  تکریم  بر  گویی،  مقدم 
گفت: با افتخار باید بگویم هم اکنون دو معاون 

این اداره کل از ایثارگران استان هستند .
خون  مدیون  انقاب  و  نظام  این  افزود:  ریاضی 
است  ایثارگران  شجاعانه  تاش های  و  شهدا 
به حداقل  باید  کشور  این قشر در  و مشکات 
کمک حال  زمان ها  ترین  زیرا در حساس  برسد 

کشور و حافظ این مرز و بوم بوده اند.
بر  اصفهان  استان  اجتماعی  تأمین  کل  مدیر 
طول  در  استان  این  ایثارگران  مجاهدت های 
خاطرنشان  و  کرد  اشاره  مقدس  دفاع  سال   ۸

و  ایثار  فرهنگ  مروج  باید  ما  همه  ساخت: 
از  یکی  مهم  این  و  باشیم  کشور  در  شهادت 
ضروری ترین اقدامات در شرایط حساس کنونی 

است.
اصفهان  استان  اجتماعی  تأمین  کل  مدیر 
پیگیری  در  کل  اداره  این  اهتمام  به  ادامه  در 
مطالبات ایثارگران تاکید کردند و اذعان داشتند 
عمل  گونه ای  به  شد  تاش  انتصابات  در  که 
دارند  انرا  استحقاق  واقعا  که  کسانی   ، کنیم 

منصوب شوند.
کار و رفاه اجتماعی در امور  مشاور وزیر تعاون، 
تدوین  با  لحاظ  بهمین  کرد:  تصریح  ایثارگران 
شیوه نامه انتصابات در استان  و برگزاری آزمون 
پیگیری  را  استان  انتصابات  مصاحبه،  انجام  و 

می کنیم.
در  استاندار  مشاور  یزدی  جلسه،  این  ادامه  در 
ایثارگران  امور  مشاور  احسانی  و   ایثارگران  امور 
و  مسائل  اهم  بیان  به  اصفهان  استانداری 
استان  این  در  ایثارگری  جامعه  مشکات 
تامین اجتماعی  کل  اداره  از اهتمام  و  پرداختند 
استان اصفهان در برپایی این نشست تقدیر و 

تشکر کردند.
باباشاهی،  مجید  نشست،  این  ابتدای  در 
مسئول امور ایثارگران اداره کل تامین اجتماعی 
استان اصفهان در سخنانی به حضور 117 ایثارگر 
در شعب بیمه ای تامین اجتماعی و ستاد اداره 
کرد  اشاره  اصفهان  استان  اجتماعی  تامین  کل 
و  رزمنده   227  ، 263جانباز اکنون  هم  گفت:  و 
بازنشسته  بگیران  مستمری  قالب  در  آزاده   17
سازمان  خدمات  و  مزایا  از  و  قراردارند  استان 

بهره می گیرند.
اداره  این  در  ایثارگر   21۵ حضور  به  باباشاهی 
آزاده  یک  و  جانباز   2۵ افزود:  و  کرد  اشاره  کل 
 39  ، جانباز فرزند   64 شهید،  فرزند   74 کنار  در 
برادر شهید، 11خواهر شهید و یک فرزند آزاده از 
پرسنل همکار ایثارگر اداره کل تامین اجتماعی 

استان اصفهان هستند.
در  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  مشاور 
به  رسیدگی  خواستار  ادامه  در  ایثارگران  امور 
استخدام  اولویت  در  بویژه  ایثارگران  مشکات 

و انتصابات شد.

در نشست مشترک با مشاور وزیر در امور ایثارگران بررسی شد؛ 

گالری نقش قلم اصفهان تا 1۵ اردیبهشت ماه 1401 میزبان نمایشگاه »سیر مسائل و مشکالت ایثارگران تامین اجتماعی اصفهان 
« است. تحول نقاشی آبرنگ از دوران صفوی تا به امروز

به گزارش اداره ارتباطات سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان، 
نمایشگاه  میزبان  اسفندماه  ششم  جمعه  روز  از  اصفهان  قلم  نقش  گالری 
تا نیمه  « شده که عاقمندان  تا به امروز از دوران صفوی  آبرنگ  »سیر تحول 

اردیبهشت 1401 فرصت دارند از آثار به نمایش  درآمده در آن دیدن کنند.
تجسمی  هنرهای  تخصصی  دفتر  همکاری  با  که  نمایشگاه  این  به  ورود  با 
با  اثری  با  شده،  برپا  اصفهان  شهرداری  ورزشی  اجتماعی  فرهنگی  سازمان 
از کمال الدین بهزاد نقاش سده های نهم و دهم هجری  نام »جنگ شتران« 
در  می شود  شناخته  ایرانی  نقاشی  در  نوآفرینی  به  که  او  می شویم.  مواجه 
زمان دو سلسله تیموری و صفوی زیست و در سال 942 هجری قمری )1۵3۵ 
میادی( وفات یافت. در دوران صفویه دگرگونی بسیار نافذی در نقاشی ایرانی 
خ داد و سبک نقاشی قدم در راه نوینی نهاد که البته بعدها به سبک طبیعی  ر

متمایل شد.
در کنار اثر کمال الدین بهزاد، تابلوهایی از آثار آبرنگ رضا عباسی، صنیع الملک 
نمایشگاه،  این  دست اندرکاران  گفته  به  می خورد.  چشم  به  کمال الملک  و 
رضا عباسی هنرمند دوره صفوی مکتب نقاشی قزوین را به مکتب اصفهان 
تبدیل کرد که آغاز تازه ای در نقاشی و حاصل آن، فرنگی سازی در نقاشی ایران 

بود. 
صنیع الملک یا همان میرزا ابوالحسن خان غفاری نیز میان سنت های نقاشی 

اروپایی و ایرانی پیوند برقرار کرد اما تکنیک هایی مانند پرسپکتیو را به کار نبرد 
برادرزاده  کمال الملک  است.  ایرانی  نقاشی  سنت های  به  او  توجه  بیانگر  که 
می شود  محسوب  کادمیک  آ نقاشی  گذاران  بنیان  از  که  نیز  صنیع الملک 
نقش بسزایی در تغییر نقاشی قدیمی ایرانی داشته و این نمایشگاه دوباره 
چیره دستی او در چهره نگاری و ارائه تصویری دقیق و عکس گونه از واقعیت 

عینی را یادآوری کرد.

سیر تحول آبرنگ در گالری نقش قلم اصفهان

خبر
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اقتصادی اجتماعیاجتماعی2
تاشگران ذوب آهن اصفهان موفق شدند رکورد جدیدی در تولید ماهانه چدن 

مذاب با سه کوره بلند ثبت کنند. 
سخت کوشان مادر صنعت فوالد کشور با همت واالی خود، در بهمن با تولید 
ثبت  را  رکورد  این  تن   ۸336 روزانه  متوسط  با  مذاب،  چدن  تن  و۸7  هزار   2۵0
نمودند. شایان ذکر است رکورد قبلی تولید ماهانه چدن باسه کوره بلند مربوط 

به فروردین سال1393 با متوسط روزانه ۸314  تن می باشد.
شایان ذکر است تاشگران ذوب آهن با همت خود در بهمن سه رکورد تولیدی 
در  کنورتور  دو  با  ذوب  تعداد  روزانه  رکورد  بهمن  در 16   . کردند  ثبت  نیز  روزانه 
بخش فوالد سازی ذوب آهن رقم خورد و در این روز پوالد مردان ذوب آهن در 
یک شبانه روز موفق به تولید 61 ذوب شدند . رکوردی که از سال ۸9 ارتقاء نیافته 

بود . همچنین تولید میلگرد N16 در یک شبانه روز نیز با تولید 2100 تن در بخش 
مهندسی نورد این شرکت شکسته شد که رکورد قبلی مربوط به سال ۸۸ بود.

در 21 بهمن نیز رکورد روزانه تولید چدن مذاب با سه کوره بلند در ذوب آهن 
اصفهان با تولید 9793 تن چدن شکسته شد که نوید ثبت رکورد ساالنه جدید 

در این شرکت را می دهد.

رکورد جدید تولید ماهانه در ذوب آهن اصفهان ثبت شد

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

ــال  ــفـ ارتـــــقـــــای درمــــانــــگــــاه اطـ
ــان شـــریـــعـــتـــی بــه  ــتـ ــارسـ ــمـ ــیـ بـ
تــخــصــصــی و فـــوق  کــلــیــنــیــک 
تخصصی سالمت مادر و کودک

اصفهان  استان  اجتماعی  تأمین  درمان  مدیر 
مردم  برای  نویدی  کلینیک  این  افتتاح  گفت: 
ویزیت  از  می توانند  کودکان  که  بوده  اصفهان 
غدد،  تخصص  فوق  و  متخصص  پزشکان 
و  اطفال  آلرژی  و  ایمونولوژی  و  روماتولوژی 

فلوشیپ اعصاب کودکان بهره ببرند.
به گزارش جام جم، علی اعتصام پور در طی افتتاح 
سامت  تخصصی  فوق  و  تخصصی  کلینیک 
کرد:  اظهار  شریعتی  بیمارستان  کودک  و  مادر 
کودکان از طریق سیستم پخش مدار بسته در 
فیلم های  تماشای  از  می توانند  لینیک   ک  این 
وی  شوند.  برخوردار  خود  سن  با  متناسب 
تخصصی  فوق  و  تخصصی  کلینیک  داد:  ادامه 
شریعتی  بیمارستان  کودک  و  مادر  سامت 
از  که پس  کرده  را شروع  اصفهان فعالیت خود 
کودکان  برای  بازسازی ها  و  تعمیرات  یکسری 
مناسب سازی شده و کودکان می توانند از طریق 
سیستم پخش مداربسته از فیلم های متناسب 
امکاناتی  از  و  کنند  استفاده  خودشان  سن  با 
درمان  مدیر  ببرند.  بهره  نقاشی  وسایل  چون 
تأمین اجتماعی استان اصفهان تصریح کرد: این 
کلینیک دارای دو اتاق جهت معاینه با امکانات 
الزم  است که توسط پزشکان متخصص و فوق 
تخصص غدد، روماتولوژی و ایمونولوژی و آلرژی 
اطفال و فلوشیپ اعصاب کودکان ویزیت انجام 
فعالیت های  جهت  سالنی  همچنین  می شود. 
نظر  در  کودکان  بازی  ویژه  امکانات  با  کودکان 

گرفته شده است.

خبر
خبر

خبر  کشاورزی  جهاد  وزیر  مشاور 
داد:

از  هکتار  هزار   30 اختصاص 
اراضی کشاورزی به گل محمدی

ملی  ح  طر مجری  و  کشاورزی  جهاد  وزیر  مشاور 
گیاهان دارویِی گفت: از 26۵ هزار هکتار وسعت 
زیر کشت گیاهان دارویی در کشور، 30 هزار هکتار 

به گل محمدی اختصاص دارد. 
حاشیه  در  زینلی  حسین  جام جم،  گزارش  به 
درصد   70 کاشان،  منطقه  گابگیران  با  نشست 
از 4۵ هزار هکتار وسعت زیر کشت گل محمدی 
را در دنیا مربوط به ایران دانست و گفت: از 26۵ 
هزار هکتار وسعت زیر کشت گیاهان دارویی در 
کشور، 30 هزار هکتار به گل محمدی اختصاص 

دارد.
او با پیش بینی تولید 60 هزار تن گل محمدی در 
کاهش  کشاورزی،  جهاد  سیاست  گفت:  کشور 
بیشتِر  تولید  و  فناوری  در  تغییر  و  فروشی  خام 
تا  محصول  این  کامل  فرآوری  و  محصوالت 
رسیدن به تولید اسانس، ادکلن، فلیور ها و عطر 

همراه باارزش افزوده به مراتب باالتر است. 
در  محمدی  گل  ع  مزار توسعه  زینلی،  حسین 
لدهِی این گیاه 

ُ
مناطق کویری و افزایش دامنه گ

از 1۵ فروردین تا 30 تیر را از اقدامات وزارت جهاد 
رویکرد  با  گفت: امسال،  کرد و  کشاورزی عنوان 
تولیدی  گل  درصد   30 صنعت،  این  در  جدید 
در  باالیی  بازارپسندِی  از  که  خشک  غنچه  به 
تبدیل  است،  برخوردار  کشور  از  خارج  و  داخل 
خشک  غنچه  تن   302 صادرات  او  شد.  خواهد 
و  دو  و  گاب  لیتر  میلیون  چهار  محمدی،  گل 
از  بخشی  را  کشور  از  خارج  به  اسانس  تن  نیم 
عنوان  محمدی  گل  صنعت  تجاری  ظرفیت 
با  کشور  دارویی  گیاهان  ملی  طرح  مجری  کرد. 
در  محمدی  گل  صندوق  ایجاد  این که  بر  تاکید 
گل  بین المللی  دستاورد های  از  یکی  کاشان، 
صورت  در  گفت:  می شود،  محسوب  محمدی 
راه اندازی این صندوق، تمام اعضا یا افراد دارای 
سرمایه گذاری  با  محمدی  گل  زمینه  در  منافع 
در این صندوق از مزایای این صندوق بهره مند 
خواهند شد. با هدایت صنعت گل محمدی به 
اجزای  ساختِن  خالص  و  اسانس  تولید  سمت 
آن در کشور، به زودی شاهد خبر های خوشی از 
استان اصفهان و دیگر منطقه های کشور مبنی 
بر ایجاد سرمایه گذاری های بسیار خوب خواهیم 
بود.  زینلی می گوید در بلغارستان، سود عادالنه 
زنجیره  حلقه  آخرین  و  صنعتکار  کشاورز،  برای 
در  روند  این  که  گرفته می شود؛ در حالی  نظر  در 
کشورمان وجود ندارد. مجری طرح ملی گیاهان 
دارویی کشور همچنین بر ضرورت توسعه ِکشت 
از  استفاده  با  دارویی  گیاهان  تولید  در  رگانیک 

ُ
ا

دانش و تولید سموم زیستی از سوی محققان 
تاکید کرد.

ســرپــرســت مــدیــریــت عــامــل ذوب آهـــــن اصــفــهــان 
مختلف  بخش های  از  بــازدیــد  ــه  ادامـ در  اسفند    6
شرکت با حضور در نیروگاه ها و بخش آب رسانی، با 

تاشگران این بخش ها دیدار و گفتگو کرد.
ج رخصتی در این دیدار ضمن  به گزارش جام جم، ایر
قدردانی از همت و تاش پوالد مردان ذوب آهن به 
اهمیت نیروگاه های شرکت و همچنین فعالیت های 
مربوط به تامین آب مورد نیاز خط تولید با توجه به در 
پیش بودن فصول گرم سال و مشکات احتمالی در 
تامین آب و برق حاصل کمبود آب همچون سنوات 
تعمیرات  راستا  ایــن  در  گفت:  و  کــرد  اشــاره  گذشته 
آغاز شده و جلسات  زودهنگام نیروگاه های شرکت 
تا  می گردد  انجام  منظم  طور  به  میدانی  بازدیدهای 
و  شــود  فراهم  آنها  حداکثری  فعالیت  بــرای  شرایط 
از قطع برق که امسال  در نتیجه با مشکات ناشی 

شاهد آن بودیم، مواجه نشویم.

اصـــفـــهـــان  آهـــــــن  ذوب  اســـــــت  ذکـــــــر  ــان  ــ ــ ــای ــ ــ ش
 220 از  بیش  ظرفیت  با  حرارتی  دارای4واحــدنــیــروگــاه 
مگاوات است که عمده خوراک آن از گازهای فرایندی 
راندمان  به  دستیابی  منظور  به  و  بــوده  تولید  خط 
باالتر که در نهایت منجر به وابستگی کمتر به شبکه 

برق سراسری خواهد شد؛گازهای فرایندی با گازهای 
طبیعی ترکیب می گردد.

تـــوان تــولــیــدی ایــن نــیــروگــاه هــا بــه نــحــوی اســت که 
سراسری  شبکه  بــرق  تولید  نیروگاه های  جایگزین 
حداقل برای مصرف داخل کارخانه است. در واقع اگر 

این نیروگاه ها فعالیت نکنند کل برق مصرفی توسط 
شبکه سراسری باید تامین گردد.

خ  ، نر گــاز با ایــن وجــود در حالی که در جــدول تعرفه 
خــوراک  تعرفه  درصــد   10 برابر  نیروگاهی  مصرفی  گــاز 
پتروشیمی لحاظ گردیده است ولی تعرفه گاز مصرفی 
برابر 30  فــوالدی  تعرفه صنایع  با   ، این شرکت  بــرای 

درصد تعرفه خوراک پتروشیمی محاسبه می گردد.
امید است با عنایت به بررسی پیش نویس قانون 
بودجه سال1401در کمیسیون تلفیق مجلس شورای 
، بهای  الحاق تبصره ای به قانون بودجه  با  اسامی، 
و  ــوده  ب نیروگاه  دارای  کــه  شرکت هایی  گازمصرفی 
از  دریــافــت  بــه جــای  را  ــرق مصرفی خــود  ب از  بخشی 
شبکه سراسری با گاز طبیعی تولید نموده و در خود 
نیروگاه های  سایر  مانند  می کنند  مصرف  کارخانه 
پتروشیمی  بــرابــر10 درصــد خــوراک  موجود در شبکه 

محاسبه گردد.

نیروگاه های ذوب آهن اصفهان برای تامین برق در فصول گرم سال مهیاتر می شوند

حضور ذوب آهن اصفهان در ششمین نمایشگاه اختصاصی ایران در تاجیکستان

طرف  جنس  حتی  و  سر  و  صورت  و  دست  حرکات  بیان، 
دارند  اساسی  نقش  اعتماد  عدم  یا  اعتماد  روی  مقابل 
که  آنجا  باشند  داشته  نقش  امنیت  در  می توانند  و 
را  افراد  اعتماد  فاکتورها  همین  از  استفاده  با  کاهبرداران 

جلب کرده و سرشان کاه می گذارند. 
شاید بارها شنیده باشید که می گویند، آمدیم ثواب کنیم، 
کباب شدیم. دیگر ضمانت هیچ کسی را قبول نمی کنم، یا خواستیم کار خیر کنیم که 
اینگونه شد. قطعا شنیدن این جمات شما را مجبور به عقب نشینی از اعتماد کردن 

به دیگران می کند. 
و  افتاده  بیماری  خاطر  به  خیابان  کنار  که  باشد  رهگذری  یک  به  اعتماد  این  خواه 
یا این که فردی است که به خاطر شرایط مالی نامناسب قصد  تقاضای کمک می کند 
اعتماد  او  به  نمی تواند  زیرا  نمی کند  را  او  ضمانت  کس  هیچ  ولی  دارد  وام   گرفتن 

کند.
اعتماد کردن یکی از خصوصیات معنوی هر انسانی است که بر اساس شرایط زمانی و 

مکانی اندازه خاص خود را دارد.
یا  گروه  فرد،  پیشرفت  به  منجر  و  موثر  بسیار  می تواند  که  است  مولفه ای  اعتماد 
سوءاستفاده  بشری  معنوی  بعد  این  از  که  هستند  کسانی  ولی  شود  جامعه ای 
 با نمونه های بسیاری از این گونه 

ً
می کنند و پیامدهای بدی را به بار می آورند که یقینا

رفتارها در جامعه برخورد داشته ایم.
* نتیجه اعتماد بی جا به برخی از افراد

شاید پس از فریب یا زیان و خسارتی که دیده ایم دیگر به کسی اعتماد نکنیم. چگونه 
می شود که به خاطر اعتماد به فرد یا افراد دچار مشکل و معضل می شویم، آیا اعتماد 
خیانت  کرده ایم  را  ضمانتش  و  داشته ایم  اطمینان  آن  به  که  کسی  یا  کرده ایم  بی جا 

کرده است؟
 برای مثال می توان به پرونده های کاری اشاره کنیم که افراد با اصرارهای زیاد یک نفر را 
با عنوان شاگرد استخدام نموده و پس از مدتی با اعتماد زیاد و سپردن امورات به وی 

مورد خیانت قرار گرفته و طی نقشه ای اموال وی به سرقت می رود.
خوردگان  فریب  از  برخی  و  است  بسیار  پرونده ها  دست  این  از  متاسفانه   
جمع  بیشتر  را  حواس شان  یا  نمی کردند  بی جا  اعتماد  کاش  می کنند  ای   عنوان 

می کردند.
* نقش موقعیت های اجتماعی در ایجاد اعتماد و بی اعتمادی

مقوله اعتماد و بی اعتمادی به موقعیت های اجتماعی بستگی دارد. معموال در مناطق 
روستایی و شهرهای کوچک از آنجایی که افراد همدیگر را می شناسند و سابقه ذهنی 
نسبت به هم دارند و تقریبا کم و بیش همدیگر را می شناسند، اعتماد افراد نسبت 

به هم بیشتر به چشم می خورد. 
هم  و  بودن  همسایه  صرف  افراد  و  بوده  قوی  سنت ها  کوچک،  جوامع  این  در 
محله ای بودن و آشنایی های مختلف به راحتی به یکدیگرا عتماد می کنند زیرا در این 
به هم شناخت افراد نسبت  و  پایدار و مستمر است  و  به چهره  روابط چهره   جوامع 

 دارند. 
چبه زبان جامعه شناسی روابط بین افراد در روستاها یا شهرهای کوچک جزو روابط 
اطاعاتی  ذخیره  و  پایدار  و  عمیق  روابط  اساس  بر  افراد  و  است  دوستانه  یا  نخستین 
در  ولی  می کنند  کمک  و  اعتماد  خود  همنوعان  به  شرایط  کردن  سنگین  و  سبک  و 
شهرهای بزرگ انسان ها با افرادی برخورد می کنند که هیچ گونه سابقه ذهنی نسبت 
نبوده است و فقط ممکن است به صورت  ارتباط قبلی بین شان  و  آنان نداشته  به 

اتفاقی به همنوعان خود در اتوبوس، پارک و... اعتماد کنند.
* تجربه اجتماعی راهگشای اعتماد به دیگران

این دقیقا مرحله ای است که می تواند به ضرر افراد در نتیجه اعتماد کردن منجر شود. 
اگر چه در گام نخست هیچ گونه شناختی نسبت به افراد جوامع شهری بزرگ نداریم 

ولی تجربه اجتماعی راهگشای بسیار خوبی برای اعتماد کردن به دیگران است. 
اجتماعی  دانش  و  تجربه  رسانه ها،  و  تلویزیونی  آموزنده  سریال های  دیدن  با  افراد 
کسب می کنند و سپس با هوش و درایت شخصی می توانند نسبت به شرایط پیش 

آمده تصمیم بگیرند که به فرد مورد نظر خود اعتماد کنند.
کردن از روی احساسات عواقب اعتماد 

افراد به خاطر این که نسبت به هم شناخت ندارند، برای تصمیم گیری در موضوعی 
آن به واکنش دیگران نگاه می کنند و با ضریب اطمینان بیشتری  خاص و اعتماد به 

برخورد می کنند. 
با  نمی توان  بنابراین  نمی شناسند  را  همدیگر  افراد  پیچیده  و  شهری  جوامع  در 
گاهی و دقیق و حساب شده و بر اساس  آ احساسات تصمیم گرفت باید با درایت و 
که  نابجا  اعتماد  وگرنه  گرفت  تصمیم  هستند،  قوی  و  مهم  ما  برای  که  فاکتورهایی 
داشته  بر  در  می تواند  را  ناگواری  عواقب  می گیرد،  نشات  زودگذر  احساسات  روی   از 

باشد.
برای مثال دختران جوان زیادی از طریق شبکه های مجازی با پسران هم سن و سال 
مورد  و  می خورند  فریب  جا  بی  اعتماد  و  ازدواج  قصد  ادعای  با  و  می شوند  آشنا  خود 

اخاذی قرار می گیرند. 
می توانند  اندک  لحظاتی  در  افراد  از  برخی  می دهد  نشان  پرونده ها  گونه  این  بررسی 
تملق،  مانند  عناصری  از  افراد  گونه  این  کنند.  اجرا  و  طراحی  را  خود  پلید  نقشه های 

حاضر جوابی و عبارات فریبنده از اعتماد افراد سوءاستفاده می کنند.
* نقش اعتماد و بی اعتمادی در امنیت جامعه

اعتماد میان  ثبات در جامعه در تسری روحیه  و  امنیت اجتماعی  ناگفته نماند  البته 
مردم بسیار موثر است. 

قیافه،  است.  احساس  و  منطق  از  آمیزه ای  دیگران  به  کردن  اعتماد  برای  افراد  ماک 
وضعیت ظاهری، نحوه بیان،حرکات دست و صورت و سر و حتی جنس طرف مقابل 

روی اعتماد یا عدم اعتماد نقش اساسی دارند. 
کاهبرداران هم با استفاده از همین فاکتورها اعتماد افراد را جلب کرده و آنان را فریب 

می دهند.

اعتماد بجا در روابط نسبتا پایدار شکل می گیرد و در این هنگام فرد از اعتماد خودش 
پشیمان نمی شود و کمتر مورد سوءاستفاده قرار می گیرد ولی در روابط گذرا، اعتماد 

کم رنگ می شود. 
میزان  ضمنا  می کند.  تعیین  شخصی  هر  منطق  و  عقل  را  اعتماد  مرز  صورت  هر  در 
برده  کار  به  عبارات  و  بیان  طرز  ظاهری،  پوشش  است.  متفاوت  افراد  به  اعتماد 
درجه  و  می دهد  دست  به  افراد  شخصیتی  ویژگی های  از  را  منفی  یا  مثبت  سرنخ های 

اعتماد به آنان را مشخص می کند.
* راهکار تشخیص مرز اعتماد و بی اعتمادی به افراد

برای مشخص کردن مرز اعتماد به دیگران یک نکته مهم را باید مد نظر قرار داد.
شده  که  طور  هر  می کنند  سعی  و  هستند  مغلطه  و  کردن  استدالل  اهل  که  افرادی   
ممکن  کنند  عوض  را  نظرشان  و  کنند  تحمیل  دیگران  به  را  خودشان  خواسته های 
قانع  سخت  بسیار  معموال  افراد  این  باشد.  شان  کاسه  نیم  زیر  کاسه ای  است 

می شوند و با چرب زبانی سعی می کنند اعتماد دیگران را جلب کنند.
 گاهی این نشانه ها عامت سوالی را در ذهن فرد به وجود می آورد؛ این که آیا می توان 
برای  فرد،  با  خود  رابطه  نوع  به  حال  هر  در  ؟!  خیر یا  کرد  اعتماد  شخصی  چنین  به 

اطمینان و اعتماد توجه بیشتری داشته باشید.

نقش اعتماد و بی اعتمادی در امنیت جامعه 

اختصاصی  المللی  بین  نمایشگاه  ششمین 
پایتخت  دوشنبه  شهر  در  ایران  اسامی  جمهوری 
تاجیکستان، 7 اسفند با حضور محمد تقی صابری 
سفیر کشورمان در تاجیکستان و جمشی د جمعه 

خان زاده وزیر صنعت این کشور گشایش یافت.
 10 تا  که  نمایشگاه  این  در  اصفهان  آهن  ذوب 
الی 27 فوریه 2022در محل کاخ  با 24  اسفند مطابق 
بربد در حال برگزاری است با برپایی غرفه و نمایش 

محصوالت تولیدی خود حضوری فعال دارد. 
صابری  تقی  محمد  نمایشگاه،  این  آغازین  روز  در 
تاجیکستان،  در  ایران  اسامی  جمهوری  سفیر 
و  تاجیکستان  صنعت  وزیر  خان  جمعه  جمشید 
یعقوبعلی نظری استاندار خراسان رضوی با حضور در 
غرفه ذوب آهن اصفهان با دستاوردهای تولیدی و 
محصوالت صادراتی ذوب آهن اصفهان آشنا شدند.

جمشید جمعه خان زاده وزیر صنعت تاجیکستان 
در بازدید از غرفه ذوب آهن اصفهان ضمن آشنایی با 

نمونه محصوالت فوالدی ذوب آهن اصفهان گفت: 
تولیدات صادراتی ذوب آهن اصفهان از دیرباز برای 
از  من  و  بوده  برخوردار  خاصی  اهمیت  از  ما  کشور 
کشورمان  متخصصان  و  مقامات  سازمان ها،  تمام 
درخواست و دعوت کرده ام که طی روزهای برگزاری 

العاده  فوق  تجربیات  و  موفقیت ها  از  نمایشگاه 
ذوب آهن اصفهان بازدید و استفاده نمایند.

استاندار خراسان رضوی نیز در این بازدید با اشاره به 
روابط اقتصادی 30 ساله ایران و تاجیکستان گفت: 
در این نمایشگاه، ذوب آهن اصفهان و ۸0 شرکت 

بزرگ ایرانی از 9 استان کشور حضور دارند. وی ذوب 
آهن اصفهان را در زمینه تولید و صادرات محصوالت 
درخواست  و  کرد  معرفی  موفق  شرکتی  فوالدی، 
موجود  بازار  و  ظرفیت ها  از  شرکت  این  که  نمود 

استفاده های الزم را داشته باشد.

شبکه استانی ظرفیت های عظیم حرم حضرت زینب اصفهان را به 
، انعکاس می دهد. عنوان چهارمین حرم مقدس در کشور

نشست  در  مرکز  این  مدیرکل  عبدالحسینی  جام جم،  گزارش  به 
مشترک با حجت االسام صادق زاده مدیر حرم حضرت زینب)ع( 
راهبری  خیریه  بنیاد  مدیرعامل  دیانی  حجت االسام  و  اصفهان 
زینب  حرم  آستان  اندرکاران  دست  زحمات  از  قدردانی  ضمن  آال، 
قالب  در  مردم  حضور  مختلف،  مناسبت های  در  گفت:  اصفهان 
و  صدا  از  خوبی  به  باید  مقدس  مکان  این  از  گسترده  جمعیت 
سیما پوشش داده شود و این امر نیازمند ایجاد زیرساخت های 
و  آباد  دولت  نرمی  امامزاده  مانند  تا  است  نوری(  )فیبر  فنی  الزم 
به  نیز  حرم  این  در  مذهبی  مراسم  بیدگل،  و  آران  علی  بن  هال 

صورت زنده از آنتن شبکه استانی پخش شود.
مدیرکل صداوسیمای مرکز اصفهان گفت: در حال حاضر با توجه 
اصفهان  شبکه  مکان،  این  در  مراسم  تصاویر  ضبط  کیفیت  به 
زینب)ع(  حضرت  حرم  عظیم  ظرفیت های  تا  دارد  را  آمادگی  این 
انعکاس   ، کشور در  مقدس  حرم  چهارمین  عنوان  به  را  اصفهان 

دهد. 
آستان و صداوسیما  افزایی بین  با تعامل و هم  کرد:  وی تصریح 
این امکان وجود دارد تا برنامه ها و فعالیت های زیارتی، فرهنگی، 
مجازی  فضای  و  خبر  سیما،  صدا،  در  آستان  اجتماعی  و  تربیتی 
از  گیری  بهره  با  نیز  سال  هر  و  شود  منعکس  استانی  رسانه 

ماه  در  خوانی  جزء  مراسم  مکان،  این  در  موجود  ظرفیت های 
از شبکه اصفهان  و مراسم عزاداری در ماه محرم  مبارک رمضان 
فرهنگ  تقویت  جهت  در  باید  افزود:  عبدالحسینی  شود.  پخش 
کمک به نیازمندان در قالب سبد فرهنگی، محتواهای تاثیر گذار 
تولید کرد و سطح فرهنگ نوع دوستی را در جامعه افزایش داد. 
آال  حجت االسام دیانی، رئیس هیات مدیره بنیاد خیریه راهبری 
از  آستان،  مختلف  فعالیت های  و  برنامه ها  از  گزارشی  ارائه  با  نیز 
این  اخبار  پوشش  در  اصفهان  مرکز  سیمای  و  صدا  تاش های 
فرهنگی،  برنامه های  برگزاری  گفت:  و  کرد  تشکر  مقدس  مکان 
به  می تواند  )ع(  رضا  امام  خواهر  زینب  حضرت  حرم  در  مذهبی 

توسعه و پیشرفت هرچه بیشتر شهر و استان کمک کند.

بازدید مدیر صداوسیمای مرکز اصفهان 
از بازسازی حرم حضرت زینب )ع( اصفهان 

کوچکیان  سروان رسول آ

کارشناس اجتماعی ، 
اصفهان

تـماد
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اقتصادی ۳
خبر

اجتماعیاجتماعی
تله تئاتر »کشتن کابوس ها« در 7 بخش دومین جایزه ملی »سرو« نامزد شد

معاون اجتماعی و مشارکت های مردمی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان 
گفت: تله تئاتر »کشتن کابوس ها« در هفت بخش دومین جایزه ملی »سرو« نامزد شد.

به گزارش اداره ارتباطات سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان، سعید امامی 
اظهار کرد: تله تئاتر »کشتن کابوس ها« به تهیه کنندگی رسول هنرمند و کارگردانی حبیب 
نریمانی به همت معاونت اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان 

در حوزه دفاع مقدس تهیه شده است. وی افزود: براساس اعام اسامی نامزدهای دبیرخانه 
برتر  عنوان  دریافت  نامزد  بخش   7 در  کابوس ها«  »کشتن  تئاتر  تله  سرو،  جایزه  دومین 
شد. وی ادامه داد: حبیب نریمانی در بخش نمایشنامه نویسی تئاتر تلویزیونی، کارگردانی 
تلویزیونی،کارگردانی هنری و طراحی صحنه، محدثه رضایی در بخش بازیگران زن، علی جعفری 

در بخش تصویربرداری نامزد دریافت جایزه از این جشنواره شده اند.

بین  در  هنرمند،  رسول  کنندگی  تهیه  به  کابوس ها«  »کشتن  تئاتر  کرد:  خاطرنشان  امامی 
آئین  نامزدهای دریافت جایزه اثر برگزیده این جشنواره نیز قرار گرفته است. گفتنی است، 
اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان دومین جایزه سرو به همت انجمن تئاتر انقاب و دفاع مقدس 
در  )ص(  اکرم  نبی  مبعث  شب  با  همزمان  اسفند   9 دوشنبه  فتح  روایت  فرهنگی  بنیاد  و 

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان اصفهانضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان اصفهانتماشاخانه مهر حوزه هنری برگزار می شود.

خبر  ناژوان  ساماندهی  ح  طر مدیر 
داد:

ناژوان به استقبال شهروندان 
و گردشگران نوروزی می رود

با  گفت:  ناژوان  ساماندهی  ح  طر مدیر 
فرهنگی،  مجموعه  شده،  انجام  برنامه ریزی های 
در  کامل  آمادگی  با  ناژوان  گردشگری  و  تفریحی 
استقبال  به   1401 نوروز  و   1400 سال  پایانی  ایام 

شهروندان و گردشگران می رود.
به گزارش جام جم، مهدی قائلی گفت: امسال در 
مجموعه تفریحی و گردشگری ناژوان، تمرکز اصلی 
شهروندان  به  خدمات  بهتر  ارائه  بر  را  برنامه ها 
بهینه  به  اشاره  با  او  داده ایم.  قراد  گردشگران  و 
مراکز  در  موجود  امکانات  و  زیرساخت ها  سازی 
تا  آن هستیم  به دنبال  افزود:  ناژوان  گردشگری 
بتوانیم  مجموعه  ضعف  نقاط  و  معایب  رفع  با 
در سطح بین المللی نیز به جذب گردشگر کمك 
مادر  ویژه  اتاق  استقرار  داد:  ادامه  قائلی  کنیم. 
استقرار  رسانی،  اطاع  تابلوهای  نصب  کودک،  و 
و  ورودی  مسیرهای  در  گردشگر  راهنمای  تیم 
مراکز  در  زیباسازی  طرح های  اجرای  و  خروجی 
مدیر  است.  اقدامات  این  جمله  از  گردشگری، 
روزانه  بازدید  به  اشاره  با  ناژوان  ساماندهی  ح  طر
حدود 10 هزار نفر از مجموعه ناژوان در سال های 
کشور  در  کرونا  ویروس  گیری  همه  از  قبل 
مسیر  در  گردشگران  راهنمای  تیم  کرد:  تصریح 
فرم  و  لباس  با  گردشگری  مراکز  و  الفت  خیابان 
مشخص برای پاسخگویی و راهنمایی مسافرین 
از  استفاده  کرد:  تاکید  او  شد.  خواهند  مستقر 
مسیر  در  موجود  پارکینگ های  ظرفیت  نهایت 
گردشگری و در کنار مراکز تفریحی مجموعه ناژوان 
قائلی  دارد.  قرار  اجرایی  ستاد  کار  دستور  در  نیز 
برگزاری  و  شده  انجام  برنامه ریزی های  با  افزود: 
در  فعال  های  ارگان  و  مراکز  با  مشترک  جلسات 
رونق  انتظار  در  اصفهان  شهر  گردشگری  حوزه 
گردشگری در اصفهان هستیم و امیدواریم طی 
ایام پایانی سال به صورت مستمر هر هفته اخبار 
از برنامه ها، اقدامات و فعالیت های  خوشایندی 

صورت پذیرفته به اطاع شهروندان برسانیم.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و 
تره بار و ساماندهی مشاغل شهری 

شهرداری اصفهان خبر داد:
بزرگ  بازار  در  پروژه  سه  اجرای   

گل و گیاه ارغوان 

یکی از پروژه های شاخص سازمان میادین میوه 
تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری  و 
گیاه  و  گل  بزرگ  بازار  احداث  و  طراحی  اصفهان، 
 19 وسعت  به  و  ارغوان  بلوار  ابتدای  در  ارغوان 

هکتار است. 
اول  فاز  که  شده  طراحی  فاز  دو  در  بازار  این 
سالن  سرشاخه،  گل های  سالن  شامل  آن 
سالن  باغچه،  و  باغ  سالن  کشاورزی،  نهاده های 
و  کودکان  آموزشی  پارک  آپارتمانی،  گل های 
مکان های استراحت بازدیدکنندگان است و فاز 
دوم آن شامل سالن پرندگان و ماهی های زینتی 
بزرگ، احداث چندین  بازار  این  می باشد. در دل 
مدیر  که  گرفته  قرار  کار  دستور  در  دیگر  پروژه 
مشاغل  ساماندهی  و  میادین  سازمان  عامل 
می گوید:  آنها  درباره  اصفهان  شهرداری  شهری 
آپارتمانی  گلهای  و  باغچه  و  باغ  پروژه سالن های 
بازار گل و گیاه ارغوان از جمله پروژه هایی است 
به  فضایی  در  بودجه  ریال  میلیارد   340 با  که 
قرار  احداث  دست  در  مترمربع  هزار   10 مساحت 

دارد و تا خرداد سال 1402 به بهره برداری می رسد.
از احداث پکیج تصفیه  آور پور  امیر حسین ماه 
پروژه  عنوان  به  ارغوان  گیاه  و  گل  بازار  فاضاب 
دیگری خبر داده و می افزاید: این پروژه با اعتبار 
100 میلیارد ریال تا اوایل بهمن سال 1401 به بهره 
برداری می رسد.به گفته او، احداث 4 باب پست 
توزیع برق داخلی بازار گل و گیاه ارغوان نیز پروژه 
دیگری است که با اعتبار 120 میلیارد ریال تا اوایل 

بهمن سال 1401 به بهره برداری خواهد رسید.

شهردار اصفهان گفت: شهرداری به سهم خود تاش کرده تا در 
بودجه سال آینده در کاهش آالیندگی های ناشی از حمل ونقل 

همت ویژه ای داشته باشد.

برنامه  در  اسفند  هفتم  قاسم زاده  علی  جام جم،  گزارش  به 
بودجه  گذشته  هفته  این که  بیان  با  اصفهان"،  "سام  رادیویی 
اسامی  شورای  علنی  صحن  در  اصفهان  شهرداری  آینده  سال 
1401 شهرداری به  رویکرد بودجه  کرد:  اظهار  شهر تصویب شد، 

سمت تقویت حمل ونقل و مسائل زیست محیطی است.
وی افزود: با توجه به وضعیت آلودگی هوا مردم در رنج و مشقت 
هستند، از این رو شهرداری به سهم خود تاش کرده است تا 
آینده این رویکرد را نهادینه کند که در کاهش  در بودجه سال 

آالیندگی های ناشی از حمل ونقل همت ویژه ای داشته باشد.
از  متأثر  آالیندگی ها  از  بخشی  کرد:  تاکید  اصفهان  شهردار 
آب  نبود  از  ناشی  نیز  بخشی  و  صنایع  فعالیت  و  حمل ونقل 

در بستر زاینده رود است که باعث می شود هوا لطافت الزم و 
روزهای  آینده  سال  بتوانیم  امیدوارم  که  باشد  نداشته  را  کافی 
نفس راحت تر  مردم  و  کنیم  تجربه  اصفهان  شهر  در  را   بهتری 

 بکشند.
خدوم  نیروهای  گفت:   ، شهر تکانی  خانه  آغاز  به  اشاره  با  وی 
تکانی  خانه  شهری،  مدیریت  زحمت کش  کارکنان  و  شهرداری 
رانندگی  هنگام  رانندگان  می رود  انتظار  که  کرده اند  آغاز  را  شهر 
که مشغول  کارگرانی باشند  در خیابان ها و معابر شهر مراقب 
رنگ آمیزی جداول، نرده ها و معابر هستند؛ هر چند شهرداری 
همکاری  اما  کند،  رعایت  را  ایمنی  تدابیر  است  کرده  سعی 
شهروندان می تواند به امنیت خاطر این افراد که به طور جدی 

هستند،  نوروز  آستانه  در  شهر  نوسازی  و  بهسازی  مشغول 
کمک کند.

حضور  شاهد  آینده  روزهای  در  این که  بیان  با  قاسم زاده 
شهروندان  کمک  به  که  بود  خواهیم  شهر  در  نیز  هنرمندان 
"خداقوت"  گفتن  کرد:  تاکید  کنند،  زیباتر  را  شهر  تا  می آیند 
مشغول  که  کارگرانی  به  عبوری  مسیرهای  در  شهروندان 
شهر  زیباسازی  به  که  هنرمندانی  یا  هستند  شهر  تکانی  خانه 

می پردازند، روحیه این افراد را صدچندان می کند.
برای  مباحثی  به زودی  کرد:  خاطرنشان  اصفهان  شهردار 
که  داشت  خواهیم  نوروز  تکانی  خانه  درخصوص  شهروندان 

هفته آینده، جزئیات آن را تشریح خواهیم کرد.

شهردار اصفهان خبر داد:

آغاز خانه تکانی شهر

را در  سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان اجرای چندین پروژه 
آستانه عید نوروز در دستور کار خود قرار داده است.

تماشای  به  انسان ها  چشم  بهار،  آمدن  با  جام جم،  گزارش  به 
جاذبه های زیبا و بدیع طبیعت بیناتر می شود و گوش هایشان 

از شنیدن نغمه های زیبای بهاری به وجد می آید.
خداوندی  طبیعت  محو  و  می چرخانیم  سر  مدام  ما  از  هریک 
می شویم تا بنگریم که طبیعت در رجعت دوباره اش چه برایمان 
به ارمغان آورده است و شاید به همین دلیل، آراستن و پیراستن 

محیط، سنتی دیرینه در فرهنگ ما ایرانیان به شمار می رود.
از خانه و زندگی مان گرفته تا کوچه و محله و خیابان.

رسیدن  مهیای  را  شهرمان  که  است  درازی  سالیان  ایرانی ها  ما 
بهار و تازه شدن جهان می کنیم و به نیت قدم گذاشتن در سالی 

پربار و پربرکت، پای سفره های هفت سین
 می نشینیم.

مدیریت شهری نیز که خود را متولی اداره شهر می داند، به دنبال 
دیرینه  فرهنگ  در  که  آموزه هایی  از  تبعیت  با  و  رویکرد  همین 
سرزمین مان وجود دارد، همه ساله در آستانه سال نو، دست به 

کار آراستن شهر می شود.
تن  از  غبار  می دهد،  دوچندان  جلوه ای  را  اصفهان  زیبایی های 
شهر پاک می کند و تاش می کند تا شهر با چشم اندازی زیباتر از 

همیشه، به استقبال بهار برود.
در مجموعه بزرگ شهرداری اصفهان، »سازمان زیباسازی« متولی 

اصلی آراستن و زیبایی شهر به شمار می رود. 
*اجرای نقاشی بر روی 25 دیوار مرتفع شهر 

ح های  طر به  اصفهان  شهرداری  زیباسازی  سازمان  مدیرعامل 
می گوید:  و  می کند  اشاره  نو  سال  آستانه  در  سازمان  این  تازه 
دیوارهای  روی  بر  دیوارنگاره  اجرای  که  است  سال  پنج  حدود 
ح در 2۵ نقطه شهر اجرا  مرتفع شهر اجرا نشده و امسال این طر

می شود. 
هنر  و  معماری  سبک  با  که  ویژه ای  نقاشی های  ح،  طر این  در 
اصفهان مطابقت دارند و تاش شده تا خاقانه انتخاب شوند، 

بر روی دیوارهای مرتفع شهر اجرا خواهد شد.

گانه   1۵ مناطق  در  پروژه  این  اول  فاز  می افزاید:  قنادنیا  حمید 
قرار  کار  دستور  در  که  نقاطی  از  برخی  و  اجراست  حال  در  شهر 
جابر  خیابان  فهمیده،  شهید  میدان  غدیر،  پل  شامل  گرفته 

انصاری، میدان علیخانی، پل وحید و... می شود.
*اجرای 25 رویداد هنری در شهر 

قیمت  دارای  اولیه  مواد  از  استفاده  با  هنری  رویداد   2۵ اجرای 
مناسب و ساده، پروژه دیگری است که مدیرعامل این سازمان 
با اشاره به آن اشاره می کند و می گوید: طی فراخوانی از هنرمندان 
شهر دعوت کردیم تا ایده هایشان را برای اجرای چندین رویداد 

هنری در عرصه های مختلف شهر ارایه کنند. 
آن  از  نهایت،  در  که  شد  داوری  و  دریافت  ح  طر  10۸ مجموع  در 

ح منتخب در 2۵ نقطه شهر اجرا می شود. میان، 2۵ طر
مواد  از  استفاده  ح ها  طر این  شاخص  ویژگی  می کند:  تاکید  او 

از  که  است  آثار  خلق  برای  مناسب  قیمت  دارای  و  ساده  اولیه 
ابتدای فروردین ماه به مدت دو ماه اجرا می شود.

به گفته قنادنیا، مشارکت هنرمندان در اجرای این پروژه و تزیین 
شهر به همت خود جامعه هنری، ویژگی دیگری است که مورد 

تاکید سازمان زیباسازی بوده است.
 *اجرای محور نوری در بلوار هشت بهشت 

بلوار  در  نوری  محور  اجرای  از  زیباسازی  سازمان  مدیرعامل 
هشت بهشت خبر می دهد و می گوید: این پروژه نیز با استفاده 
و  شهروندان  که  می کند  ایجاد  را  محوری  نوری،  تکنیک های  از 
گردشگران می توانند هنگام شب از تماشای آن لذت برده و یا در 

آن، عکس یادگاری بگیرند.
به گفته او، این محور نوری در ایام نوروز در بلوار هشت بهشت 
حد فاصل خیابان استانداری و خیابان باغ گلدسته اجرا می شود.

 *سفره هفت سین در مناطق مختلف شهر پهن می شود 
قنادنیا اجرای سفره هفت سین را پروژه دیگری از سوی سازمان 
زیباسازی می داند و خبر می دهد: این پروژه نیز در حال حاضر از 
سوی مناطق 1۵ گانه شهر در حال ساخت و آماده سازی است 

که در ایام نوروز در نقاط متعددی از شهر اجرا می شود.
 *اجرای 1۰۰ المان شهری در نوروز 

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان اجرای 100 المان 
شهری در نقاط مختلف شهر را پروژه دیگر این سازمان معرفی 
و  تکنیک ها  از  المان ها  این  طراحی  برای  می افزاید:  و  می کند 
رنگ های مختلف استفاده شده که متناسب با حال و هوای عید 

نوروز است و در میادین و چهارراه ها نصب خواهد شد.
ین به نمادهای اصفهان   *نصب بیش از 2 هزار پرچم مز

به  مزین  پرچم  هزار   2 از  بیش  نصب  این که  اعام  با  قنادنیا 
نمادهای اصفهان نیز در دستور کار برنامه های نوروزی سازمان 
انواع  با  پرچم ها  این  می افزاید:  است،  گرفته  قرار  زیباسازی 
و  فرهنگ  و  دستی  صنایع  و  معماری  با  متناسب  نمادهای 
هنر اصفهان طراحی شده اند که در نقاط مختلف شهر بر روی 

پایه های پرچم نصب خواهند شد.
ینگ سوم   *نصب 12 تابلوی گرافیکی در محدوده ر

 ، شهر ترافیکی  سوم  رینگ  محدوده  در  گرافیکی  تابلو   12 نصب 
این  می دهد:  توضیح  آن  درباره  قنادنیا  که  است  دیگری  پروژه 
تابلوهای گرافیکی با محوریت شعار »اصفهان من، شهر زندگی« 
بزرگراه  خرازی،  شهید  بزرگراه  در  واقع  سوم  رینگ  محدوده  در 
آقابابایی، پل نیرو، پل رباط، میدان الله، بزرگراه همت و  شهید 

... نصب می شوند.
 *نصب جعبه های گل بر روی پل ها 

آن خبر  اجرای  از  زیباسازی  که مدیرعامل سازمان  پروژه دیگری 
می دهد، نصب جعبه های گل بر روی پل های شهر است که با 
مشارکت سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان اجرا 

می شود. 
از  و..  فلزی  پل   ، ابوذر پل  فردوسی،  پل  مانند  مکان هایی 

ح است. مکان های مورد نظر برای اجرای این طر

نصف جهان مهیای نوروز می شود

ــا حـــضـــور مـــدیـــران عـــامـــل شـــرکـــت نــمــایــشــگــاه  بـ
بین المللی  نمایشگاه  و  اصــفــهــان  بین المللی 
بــرگــزاری  مشترک  تفاهمنامه  عـــراق،  سلیمانیه 
ایران  اسامی  جمهوری  نمایشگاهی  رویدادهای 

در سلیمانیه به امضا رسید.
نمایشگاه های  شرکت  عمومی  روابــط  گــزارش  به 
تفاهمنامه،  این  اســاس  بر  اصفهان،  بین المللی 
نمایشگاه بین المللی اصفهان مسئولیت برگزاری 
انحصاری برخی از عناوین رویدادهای نمایشگاهی 

در سلیمانیه عراق را بر عهده گرفت.
ــات مـــدیـــره نــمــایــشــگــاه  ــی مــدیــرعــامــل و عــضــو ه
ــن  آیـــیـــن امـــضـــای ای بــیــن الــمــلــلــی اصـــفـــهـــان در 
منظور  به  اصفهان  نمایشگاه  گفت:  تفاهمنامه، 
ــرای مــعــرفــی و  ــ ب آوردن شــرایــط مــنــاســب  فــراهــم 
ــران بـــه کــشــورهــای  ــ صـــــادرات کـــاالهـــای تــولــیــد ایـ
ــای  ــ ــدادهـ ــ ــزاری رویـ ــ ــرگـ ــ ــیــت بـ ــف، مــســئــول ــل ــت ــخ م
عهده بــر  را  ــراق  ــ ع سلیمانیه  در   نــمــایــشــگــاهــی 

 گرفت.
نمایشگاه  ایــن کــه  بــر  تاکید  بــا  مرتضوی  علیرضا 
اهــداف  و  چشم انداز  تحقق  راستای  در  اصفهان 
گسترده تر  را  خود  فعالیت های  حــوزه  توسعه ای، 
کرده است، افزود: به منظور تحقق برنامه ریزی های 
نخستین  در  اصفهان  نمایشگاه  گرفته،  صــورت 
ــی نــمــایــشــگــاه هــای  ــایـ ــرپـ ــی بـ ــ ــم ــ گـــــام مـــحـــل دائ
سازماندهی  را  عــراق  بصره  در  اصفهان  منطقه ای 
نمایشگاه  ــا  ب ــام،  گـ دومــیــن  در  و  کـــرد  مستقر  و 
همکاری قــرارداد  وارد  عراق  سلیمانیه   بین المللی 

 می شود.

شرایط  آوردن  فراهم  دنبال  به  این که  بیان  با  وی 
مناسب برای صادرات کاالهای ایرانی به کشورهای 
استقرار  از  پــس  کـــرد:  تصریح  هستیم،  مختلف 
سلیمانیه  در  اصــفــهــان  مــنــطــقــه ای  نــمــایــشــگــاه 
ــرک نــمــایــشــگــاهــی  ــت ــش عــــــراق، هـــمـــکـــاری هـــای م
فیلیپین،  ــی،  رومــان کــشــورهــای  و  اصــفــهــان  مــیــان 
قرار  کار  دستور  در  نیز  قرقیزستان  و  تاجیکستان 

بیشتر  چه  هر  ایرانی  شرکت های  تا  گرفت  خواهد 
برخوردار تجاری  توسعه  ویژگی های  و  امتیازات   از 

 شوند.
ــات مـــدیـــره نــمــایــشــگــاه  ــی مــدیــرعــامــل و عــضــو ه
ــد: بـــر اســـاس  ــان یــــــادآور شــ ــه ــف بــیــن الــمــلــلــی اص
نمایشگاه  شــرکــت  بــا  ــده  شـ امــضــا  تــفــاهــمــنــامــه 
نمایشگاه  ســوی  از  عــراق،  سلیمانیه  بین المللی 

برای  الزم  حمایت های  تمامی  اصفهان  بین المللی 
صورت  منطقه  ایــن  در  ایرانی  شرکت های  حضور 
توسعه  به  نهایت  در  اقــدام  ایــن  و  گرفت  خواهد 

صادرات غیرنفتی کشورمان منجر خواهد شد.
رئــیــس اتــحــادیــه صــادرکــنــنــدگــان و واردکــنــنــدگــان 
اقلیم کردستان عراق نیز در این مراسم گفت: این 
کشورهای  با  که  دارد  فعال  عضو  هــزار   11 اتحادیه 

سراسر جهان در ارتباط هستند و مراودات تجاری 
بسیار مطلوبی نیز با جمهوری اسامی ایران برقرار 

کرده اند.
ارزش  بــه  اشـــاره  بــا  عــبــدالــرحــمــان  مصطفی  شیخ 
عراق  سلیمانیه  منطقه  و  ایــران  تجاری  مبادالت 
سلیمانیه  کنونی  تــجــاری  مــبــادالت  حجم  افـــزود: 
عراق با ایران هفت میلیارد دالر در سال است که 
تاش می کنیم این حجم در پایان سال 2022 به 10 

میلیارد دالر افزایش یابد.
وی با تاکید بر این که اصفهان به عنوان یک استان 
منطقه  تــجــاری  مــبــادالت  در  مــی تــوانــد  صنعتی، 
سلیمانیه عراق نقش بسیار مهمی داشته باشد، 
واردکنندگان  و  صادرکنندگان  اتحادیه  داد:  ادامه 
نمایشگاه های  بــرگــزاری  از  عــراق  کردستان  اقلیم 
ــای مــســتــقــیــم و  ــ ــ ــروازه ــ ــ ــرار پ ــقــ ــ ــت ــرک، اســ ــتـ ــشـ مـ
عراق  سلیمانیه  و  اصفهان  میان  خواهرخواندگی 

حمایت می کند.
بین المللی  نمایشگاه های  شــرکــت  مــدیــرعــامــل 
انعقاد  گفت:  مراسم  این  در  نیز  عــراق  سلیمانیه 
قرارداد با نمایشگاه بین المللی اصفهان از اهمیت 
بــرخــوردار اســت چــرا که سرفصل توسعه  ویــژه ای 
فعاالن  میان  اقتصادی  رونق  ایجاد  و  همکاری ها 

اقتصادی دو استان خواهد بود.
حاجی حسن رحیم احمد تاکید کرد: اصفهان یک 
استان صنعتی است و بر همین اساس سلیمانیه 
ــرای حــضــور شــرکــت هــا و  ــژه ای بـ ــ ــراق حــســاب وی عـ
ــازار  ب اســتــان و همچنین  ایــن  ایــرانــی در  کــاالهــای 

کشور عراق باز کرده است.

نمایشگاه اصفهان مجری انحصاری عناوین نمایشگاهی در سلیمانیه عراق شد

یین پل های شهر با جعبه های گل  از نصب المان های نوروزی تا تز
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از درد دلم، به جز تو کی با خبر است؟       
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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

 دوشنبه     9 اسفند   1400   شماره 6167

تعالی  ملی  همایش  نوزدهمین  در  مبارکه  فوالد  شرکت 
جایزه  زرین  تندیس  بار  چهارمین  برای  شد  موفق  سازمانی، 

ملی تعالی سازمانی را از آن خود کند.
سازمانی  تعالی  ملی  همایش  نوزدهمین  جام جم،  گزارش  به 
3 اسفند 1400 با موضوع "تعالی و نوآوری پایدار سازمانی" و با 
از مقامات، مدیران شرکت ها و صاحب نظران  حضور جمعی 
صنعتی  مدیریت  سازمان  همایش های  مرکز  در  حوزه  این 
بخش های  در  سرآمد  سازمان های  و  شد  برگزار  کشور 
ارزیابی  از  پس  عمومی  و  آموزش  خدمات،  تولید،  و  ساخت 
توسط کارشناسان انتخاب گردیدند که شرکت فوالد مبارکه 
توانست در بخش تولید موفق به کسب تندیس زرین جایزه 
ملی تعالی سازمانی شود؛ این در حالی است که شرکت فوالد 
مبارکه تنها برنده تندیس زرین جایزه ملی تعالی سازمانی در 
سال 1400 بود و این موفقیت را در بخش ساخت و تولید و در 

سطح سازمان های بزرگ این رویداد به دست آورد.
در  مبارکه  فوالد  شرکت  مدیرعامل  طیب نیا  محمدیاسر 
حاشیه نوزدهمین همایش ملی تعالی سازمانی در گفت وگو 
بی انتها  مسیر  یک  تعالی  مسیر  کرد:  اظهار  فوالد  خبرنگار  با 
تعالی  و  باید رشد  این عرصه  در  است و شرکت های پیشرو 

خود را به صورت مستمر ادامه دهند.
در  مبارکه  فوالد  یرمجموعه  ز شرکت های  چشم گیر  حضور   *

همایش ملی تعالی سازمانی
در  ما  زیرمجموعه  شرکت های  و  مبارکه  فوالد  افزود:  وی 
چشم گیر  حضوری  سازمانی  تعالی  ملی  جایزه  ملی  همایش 
دریافت  در  صورت گرفته  ارزیابی های  از  پس  و  داشتند 

بسیاری از جوایز این همایش نیز سهیم بودند.
شرکت  کرد:  خاطرنشان  مبارکه  فوالد  شرکت  عامل  مدیر 
را برای خود ترسیم  فوالد مبارکه در این مسیر رشد و تعالی 
نقش  به  جهانی  مقیاس  در  بتواند  پایدار  تولید  با  تا  کرده 

محوری خود در صنعت فوالد کشور ادامه دهد.
برای  پایدار  توسعه  و  رشد  راستای  در  مبارکه  فوالد   *

دست یابی به تعالی سازمانی همیشه پیشرو بوده  است
از  یکی  جهانی  تراز  جایگاه  به  رسیدن  داد:  ادامه  طیب نیا 
اهداف مهم شرکت فوالد مبارکه است و برای دست یابی به 
این هدف ما باید فعالیت های خود را بیش از پیش توسعه 
دهیم و در این راستا با افزایش بهره وری به دنبال سرآمدی 

در مقیاس بین المللی هستیم.
رقبای  با  رقابت  دنبال  به  مسیر  این  در  داشت:  اذعان  وی 
جهانی هستیم و در ارزیابی های عملکرد شرکت فوالد مبارکه 
به  دست یابی  برای  شرکت  دائمی  پایدار  توسعه  و  رشد  در 

تعالی سازمانی همیشه پیشرو بوده ایم.
جهان  در  امروز  کرد:  بیان  مبارکه  فوالد  شرکت  عامل  مدیر 
و  دارند  جدی  توجه  سبز  صنعت  به  پیشرو  شرکت های 
در  سیاست،  همین  گرفتن  نظر  در  با  مبارکه  فوالد  شرکت 
را تعریف  با نگاه ملی برنامه های توسعه خود  درجه نخست 

و به دنبال تحقق آن است.
* رعایت الگوی ملی بنگاه داری برای توسعه پایدار کشور

در  شرکت ها  از  برخی  برنامه  حاضر  حال  در  کرد:  عنوان  وی 
کشور با گردش مالی باال یک نگاه بخشی و منطقه ای است 
اما شرکت فوالد مبارکه تاکنون ثابت کرده که نگاهش ملی 

ح های توسعه ای به وسعت ایران  و بین المللی است و در طر
رعایت  و  سبز  صنعت  تولید  به  سرزمینی  آمایش  به  نگاه  با 

مسائل زیست محیطی توجه جدی دارد.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در پایان تاکید کرد: در راستای 
مبارکه  فوالد  شرکت  سازمانی  تعالی  و  پایدار  توسعه  تحقق 
بازچرخانی  از طریق  را  نیاز خود  آب مورد  هم اکنون ۵0 درصد 
و جمع آوری پساب های شهری تأمین می کند و در دوره های 
مختلف سعی کردیم الگوی ملی بنگاه داری را در کشور برای 

توسعه پایدار به خوبی رعایت کنیم.
* حفظ سطوح باالی تعالی از دست یابی به آن سخت تر است

محمد ناظمی هرندی، معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه 
این  موفقیت  به  اشاره  با  فوالد  خبرنگار  با  گفت وگو  در  نیز 
زرین جایزه ملی تعالی  کسب چهارمین تندیس  سازمان در 
سازمانی، نگرش سیستمی و توسعه قابلیت های سازمانی را 
رمز موفقیت فوالد مبارکه در مسیر تعالی سازمانی دانست 
مدیران  که  نگاهی  با  کارخانه  تأسیس  بدو  از  کرد:  اظهار  و 
دوران ساخت و بهره برداری به این بنگاه داشته اند، همواره 
نگرش سیستمی در سازمان به عنوان یک ارزش، پشتیبانی 
سازمان  در  فرهنگ  یک  صورت  به  اکنون  و  شده  تقویت  و 

نهادینه شده است.
تعالی  فرهنگ  ایجاد  در  رهبران  نقش  به  اشاره  با  وی 
رهبران  عهده  بر  سازمان ها  تعالی  در  اصلی  نقش  افزود: 
و  آینده نگری  همچون  مؤلفه هایی  و  سازمان هاست  آن 
الهام بخشی از ابعاد اصلی شایستگی رهبران در سازمان های 
طریق  از  که  هستند  سازمان  رهبران  این  می باشد؛  متعالی 
ایجاد دلبستگی در کارکنان، اهداف و استراتژی های سازمان 
هدایت  و  راهبری  ذی نفعان  برای  ارزش  خلق  جهت  در  را 
می کنند.معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه، حفظ سطوح 
باالی تعالی را از دست یابی به آن سخت تر دانست و گفت: در 
فوالد مبارکه از طریق طراحی سیستم های مدیریتی، توسعه 
ساختار  ایجاد  و  تیمی  کار  مسأله،  حل  و  مشارکت  فرهنگ 
تحول همواره تاش شده تا به حرکت در مسیر رشد و تعالی 
سازمانی  تعالی  باالی  سطوح  در  حضور  که  نشود  وارد  خللی 

طی 20 سال گذشته نشان از موفقیت این الگو است.
سازمانی  قابلیت های  توسعه  و  تعالی  فرهنگ  گسترش   *

سیاست  اصلی گروه فوالد مبارکه
وی با اشاره به این که در حال حاضر فوالد مبارکه با رشد و 
ایران  وسعت  به  گروهی  به  مختلف  حوزه های  در  توسعه 
توسعه  و  تعالی  فرهنگ  گسترش  است،  شده  تبدیل 
از  را  مبارکه  فوالد  گروه  سطح  در  سازمانی  قابلیت های 
سیاست های اصلی این سازمان برشمرد و حضور 10 شرکت 
از گروه فوالد مبارکه در فرآیند ارزیابی سال 1400 را ناشی از این 
مهم دانست.ناظمی هرندی از کلیه کارکنان فوالد مبارکه که 
را ایفا کردند، تشکر و قدردانی  نقش اصلی در این موفقیت 
کرد و گفت: مسیر تعالی پایان ندارد و امیدواریم بتوانیم به 
عنوان الگوی ملی بنگاه داری نقش خود را در رشد و توسعه 

صنعتی کشور به خوبی ایفا کنیم.
* مدل های تعالی سازمانی در دنیا کاربردهای روزافزونی پیدا 

کرده اند
سازمانی  تعالی  و  کیفیت  تضمین  مدیر  شجاعی،  سیامک 
در  دستاورد،  این  خصوص  در  نیز  مبارکه  فوالد  شرکت 
تعالی  مدل های  کرد:  اظهار  ایراسین  خبرنگار  با  گفت وگو 
عنوان  به  کار  و  کسب  فضای  با  متناسب  دنیا  در  سازمانی 
موفقیت  میزان  سنجش  و  عملکرد  ارزیابی  برای  چارچوبی 
مدیریتی،  نوین  سیستم های  استقرار  در  سازمان ها 

کاربردهای روزافزونی پیدا کرده اند.
مشترک  زبان  یک  ایجاد  با  واقع  در  مدل ها  این  افزود:  وی 
مورد  را  انتظار  مورد  نتایج  کسب  در  سازمان ها  عملکرد 
مدل  دنیا  در  مدل  قدیمی ترین  که  می دهند  قرار  سنجش 
دمینگ و متعلق به کشور ژاپن است، مدلی که از سال 19۵0 

طراحی و اجرا شده است.
مدیر تضمین کیفیت و تعالی سازمانی شرکت فوالد مبارکه 
ادامه داد: در ایران نیز مدل تعالی سازمانی و جایزه ملی تعالی 
بهره وری  و  از سال 13۸2 توسط مؤسسه مطالعات  سازمانی 
تعالی  مدل  اصلی  چارچوب  شد؛  راه اندازی  انسانی  منابع 
  EFQMسازمانی ایران برگرفته از مدل تعالی سازمانی یا همان

است که طی سالیان اخیر چندین بار مورد بازبینی قرار گرفته 
و آخرین ویرایش آن در سال 1400 معرفی شده است.

اصلی  ارکان  از  یابی  ارز منطق  و  معیارها  بنیادین،  مفاهیم   *
مدل تعالی سازمانی

این  ارکان  را  ارزیابی  منطق  و  معیارها  بنیادین،  مفاهیم  وی، 
ارزش ها  بنیادین در واقع  کرد: مفاهیم  بیان  و  الگو دانست 
آن ها  بر  مبتنی  مدل  معیارهای  که  بوده  الگو  این  اصول  و 

طراحی شده است.
شجاعی خاطرنشان کرد: معیارهای مدل در 2 بخش طراحی 
سازمان  یک  رویکردهای  شامل  اول  بخش  که  شده اند 
قابلیت ها،  کارکنان،  استراتژی،  رهبری،  حوزه  در  متعالی 
حوزه  نتایج  شامل  دوم  بخش  و  عملیات  و  مشتریان 
ذی نفعان شامل مشتریان، کارکنان، جامعه، همکاران تجاری 

و تأمین کنندگان و همچنین نتایج سازمانی است.
ع * سنجش رویکرد سازمان ها با توجه به مؤلفه های متنو

وی اذعان داشت: روش ارزیابی معیارها مبتنی بر منطقی به 
نام منطق رادار طراحی شده که رویکردها و نتایج سازمان را با 
توجه به مؤلفه های متنوعی مورد سنجش قرار می دهد و در 
نهایت سطح تعالی سازمان با توجه به امتیاز کسب شده در 

بازه هزار امتیازی مشخص می شود.
مدیر تضمین کیفیت و تعالی سازمانی شرکت فوالد مبارکه 
جایزه  این  برای  تعریف شده  تعالی  سطوح  به  اشاره  با 
یک  تقدیرنامه  تعالی،  به  تعهد  گواهی  سطح  کرد:  تأکید 
بیش  ستاره)امتیاز   2 تقدیرنامه   ،)2۵0 از  بیش  ستاره)امتیاز 
تقدیرنامه   ،)3۵0 از  بیش  ستاره)امتیاز   3 تقدیرنامه   ،)300 از 
از  4 ستاره)امتیاز بیش از 400(، تندیس بلورین)امتیاز بیش 
زرین  تندیس   ،)۵۵0 از  بیش  سیمین)امتیاز  تندیس   ،)4۵0

)امتیاز بیش از 6۵0( است.
اهداف  از  یکی  سازمان ها  تعالی  برای  رقابتی  فضای  ایجاد   *

برگزاری این همایش است
وی با بیان این که از اهداف برگزاری این همایش می توان به 
ایجاد فضای رقابتی برای تعالی سازمان ها، کمک به شناسایی 
ایجاد  و  سازمان  در  بهبود  قابل  زمینه های  و  قوت  نقاط 

فرآیند  گفت:  کرد،  اشاره  موفق  تجربیات  تبادل  برای  فضایی 
ارزیابی بدین صورت است که ابتدا سازمان ها گزارشی تحت 
تهیه  مدل،  معیارهای  بر  مبتنی  که  تعالی  اظهارنامه  عنوان 
شده به دبیرخانه جایزه ارسال می کنند و پس از آن سازمان 
کارشناسان  یا  و  مدیران  از  که  ارزیابی  تیم  توسط  متقاضی 
قرار  ارزیابی  مورد  می باشند  کار  و  کسب  حوزه های  سایر 

می گیرد.
شجاعی بیان کرد: تیم ارزیابی ابتدا اظهارنامه تعالی سازمانی 
را مورد بررسی قرار داده و سپس جهت رفع ابهام و دریافت 
پاسخ سؤاالت خود در محل شرکت متقاضی حضور می یابد؛ 
در نهایت بر اساس اجماع تیم ارزیابی امتیاز نهایی سازمان 
حوزه های  و  قوت  نقاط  شامل  بازخورد  گزارش  و  مشخص 
ارائه  سازمان  به  مدل  معیارهای  اساس  بر  بهبود  قابل 

می شود.
تعالی  ملی  همایش  نوزدهمین  در  مبارکه  فوالد  گروه 
به  می توان  ازجمله  که  کرد  کسب  متعددی  جوایز  سازمانی 
سطح  در  تولید  و  ساخت  بخش  در  بلورین  تندیس  کسب 
کرد؛  اشاره  هرمزگان  فوالد  شرکت  توسط  بزرگ  سازمان های 
در  تعالی  برای  ستاره   3 سازمانی  تعالی  تقدیرنامه  همچنین 
بخش ساخت و تولید نیز به شرکت ورق خودرو چهارمحال و 

بختیاری و شرکت صنعتی و معدنی فوالدسنگ رسید.
شرکت  به  خدمات  بخش  در  تعالی  برای  ستاره   2 تقدیرنامه 
بین المللی مهندسی سیستم ها و اتوماسیون)ایریسا( تعلق 
گرف؛ همچنین به شرکت صنایع معدنی فوالد سنگان برای 
به  و  ستاره  یک  تقدیرنامه  تولید،  و  ساخت  بخش  در  تعالی 
سرمایه گذاری  و  مبارکه  فوالد  مهندسی  فنی  شرکت های 
توکافوالد برای تعالی در بخش خدمات، تقدیرنامه یک ستاره 
سپاهان  مبارکه  فوالد  متیل،  فوالد  شد.شرکت های  اهدا 
را  خدمات  بخش  در  تعالی  به  تعهد  گواهی  نیز  تدارک  فلز  و 

دریافت کردند.
* مروری بر پیشینه این جایزه ملی

سازمان  همت  به   13۸2 سال  از  سازمانی  تعالی  همایش 
در  نیز  از  پیش  مبارکه  فوالد  که  شد  آغاز  صنعتی  مدیریت 
جایزه  زرین  تندیس  کسب  به  موفق   9۸ و   ٩٣  ،٩١ سال های 

ملی تعالی سازمانی شده بود.
فوالد مبارکه از سال 13۸2 و از نخستین دوره این همایش در 
این فرآیند شرکت کرده و موفق شده به عنوان اولین شرکت 
زرین  تندیس   1391 سال  در  متوالی  حضور  دوره   10 از  پس  و 
این جایزه را دریافت و پس از آن در سال های 93 و 9۸ موفق 
تنها  ایرانی  شرکت های  میان  در  شود؛  عنوان  این  کسب  به 
شرکت فوالد خوزستان در سال 97 موفق شده تندیس زرین 

جایزه ملی تعالی سازمانی را کسب کند.
در سال 1400 نیز با حضور یک تیم 7 نفره از ارزیابان جایزه به 
، ارزیابی برگزار و کلیه رویکردهای سازمان مبتنی بر  مدت 6 روز
مدل تعالی سازمانی مورد ارزیابی قرار گرفت و در نهایت فوالد 
، تندیس زرین جایزه ملی  مبارکه موفق شد برای چهارمین بار

تعالی سازمانی را دریافت کند.
شرکت فوالد امیرکبیر کاشان در سال 1399 و شرکت فوالد 
کسب  گروه فوالد مبارکه موفق به  از   1400 هرمزگان در سال 

تندیس بلورین تعالی سازمانی شده اند.

کسب  از  مبارکه  فوالد  نواحی  سایر  نسوز  تعمیرات  رئیس  زمانی  محسن 
استانداردهای  از  فراتر  و  )روتاری(  دوار  کوره های  نسوز  عمر  رکورد  باالترین 
جهانی با آجرهای نسوز بومی سازی و بهینه سازی  شده و بهره برداری فنی و 

مناسب در واحد آهک سازی این شرکت خبر داد.
راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در سال  در  افزود:  ادامه  در  وی 
مدیریت  سیاست های  به  توجه  با  و  مانع زدایی ها«  و  پشتیبانی ها  »تولید، 
و  کاهش هزینه ها، بومی سازی  عالی شرکت در خصوص پیشبرد اهداف و 
، بهینه سازی آجرهای نسوز کوره دوار واحد آهک سازی  جلوگیری از خروج ارز

انجام گردید.
عمر  ساله(   3.۵( ماهه   42 رکورد  از  عبور  به  موفق  مبارکه  فوالد  تاشگران   
برنامه ریزی شده  شات دان های  از  پس  آهک سازی  واحد  کوره های  نسوز 

کوره های آهک سازی در بهمن 1400 شدند.
رئیس تعمیرات نسوز سایر نواحی شرکت فوالد مبارکه با اشاره به اهمیت 
ح بهینه سازی آجرهای نسوز کوره های آهک سازی خاطرنشان  استفاده از طر
کرد: عمر آجرهای نسوز الیه های ایمنی و کاری در کوره های دوار آهک سازی 
)اروپایی(   خارجی  شرکت های  نسوز  آجرهای  با  جهانی  استانداردهای  طبق 
نسوزکاری  و  تخریب  عملیات  این که  ضمن  شده،  برآورد  ماه(   30( سال   2.۵
در کوره های دوار بسیار دشوار و زمان بر است و گاهی شاهد بروز حوادث 
ج کشور بوده ایم؛ به همین منظور تیم  بسیار شدید در پلن های داخل و خار
تعمیرات مرکز نسوز فوالد مبارکه تصمیم گرفت با استفاده از آجرهای نسوز 
داخلی و بومی سازی آجرهای نسوز شاموتی الیه ایمنی و منیزیا اسپینلی )الیه 
در  آهک سازی  واحد  کوره های  نسوز  ساختار  عمر  افزایش  به  اقدام  کاری( 

شرکت کند که خوشبختانه موفقیت چشم گیری در این زمینه حاصل شد.
* همکاری مشترک فوالد مبارکه و شرکت فرآورده های نسوز ایران

اذعان داشت: پس  ح  این طر اجرایی شدن  روند  ادامه در خصوص  در  وی 
مشترکی  جلسات  ایران  نسوز  فراورده های  شرکت  با  ح  طر تصویب  از 
گردید  ح  مطر نسوز  مرکز  تیم  طرف  از  انتظارات  و  خواسته ها  اهم  و  برگزار 
بیان  نسوز  آجر  نمونه   2 این  کیفیت  ارتقای  راستای  در  پیشنهاد هایی   و 

شد.
آجرهای  مورد  در  لحاظ شده  تغییرات  اجرا،  مرحله  در  کرد:  تصریح  زمانی 
نسوز شاموتی که در گذشته پس از یک دوره بهره برداری 12 تا 1۸ ماهه خرد 
از  شاموتی  ایمنی  الیه  آجرهای  شکل  تغییر  می گردید؛  تعویض  باید  و  شده 
 ) )با شکل استاندارد مورد مصرف در داخل کشور آجر 31۸ و 61۸  2 نمونه 
)شاموت  متریال  کیفیت  ارتقای  و   R4024 کد  با  بزرگ تر  آجر  نمونه  یک  به 
مصرفی در این نسوزها( و همچنین استفاده از پرس هایی با فشار باالتر و 
دمای مناسب پخت جهت ارتقای پارامترهای تأثیرگذار بر خواص فیزیکی و 

مکانیکی این نسوزها هستند.

* ارتقای کیفیت عاملی که منجر به انگیزه برای بومی سازی می شود
اسپینلی  منیزیا  نسوز  آجرهای  در  لحاظ شده  تغییرات  داشت:  عنوان  وی 
به  ماهه   1۸ تا   12 بهره برداری  دوره  یک  از  پس  گذشته  در  که   )۸۵ )رسپین 
دلیل پیچیدگی آجرهای هر رینگ و یا سرشکن شدن باید تعویض می گردید 
)با   620 و   320 آجر  نمونه   2 از  اسپینلی  آجرهای منیزیا  تغییر شکل  و شامل 
( با تغییر یکی از نمونه های آجر  شکل استاندارد مورد مصرف در داخل کشور
نسوز  620 به 420 منطبق بر قطر کوره های فوالد مبارکه در راستای جلوگیری از 
، تغییر کیفیت شیمیایی آجرهای  پیچش آجرهای هر رینگ در ساختار نسوز
از  استفاده  و  )جایگزینی   92 رسپین  به   ۸۵ رسپین  از  اسپینلی  منیزیا  نسوز 

اسپینل سنتزی به جای اسپینل درجا در فرمول شیمیایی این آجرها جهت 
کوتینگ پذیری )پوشش الیه خمیری  افزایش  راستای  در  و  کیفیت(  ارتقای 
( برای جلوگیری از سرشکن شدن و  آهک جهت محافظت از سطح آجر نسوز
سایش آجرهای فوق، پس از ساخت توسط شرکت فرآورده های نسوز ایران 
کوره  در  و   1397 تیر  در  مبارکه  فوالد  آهک سازی   2 شماره  کوره  در  ارسال  و 
با نظارت دقیق و رعایت استانداردهای مربوطه  شماره یک در مرداد 1397 

توسط تیم توانمند نسوز سایر نواحی نسوزچینی گردید.
در  نسوز  آجرهای  بومی سازی  مزایای  از  احتمالی  حوادث  و  ینه  هز کاهش   *

فوالد مبارکه
غامرضا سلیمی مدیر ارشد تولید شرکت فوالد مبارکه نیز در این خصوص 
از  فراتر  که  رکورد  این  ثبت  و  حاصل شده  موفقیت  از  خرسندی  ابراز  با 

استاندارهای جهانی است.
کرد:  بیان  بودند،  مؤثر  رکورد  این  ثبت  در  که  ویژگی هایی  به  اشاره  با  وی 
شوک  کاهش  به  منجر  که  حرارتی(  )کرو  کوره  سردسازی  نحوه  در  بازنگری 
حرارتی و کمترین آسیب در هنگام توقفات جهت شات دان های ساالنه )که 
نسوز  تعمیرات  میزان  فراخور  شات دان  هر  برای  نواحی  سایر  نسوز  توسط 
عوامل  مهم ترین  از  می گردد(  ارائه  آهک سازی  واحد  به  و  طراحی  موضعی 

رسیدن به این رکورد است.
ابراز داشت:  و  کرد  آجرهای نسوز اشاره  به مزایای بومی سازی  ادامه  وی در 
جلوگیری از تعویض بیش از 300 تن آجر نسوز به ارزش 6 میلیارد تومان در 
باید  مرتبه   3 حداقل  قبلی  شرایط  با  که  ماهه(   1۸ تا   12 )دوره  شات دان  هر 
-ساعت )معادل 7۵0  از 1۵ هزار نفر تعویض می گردید، عدم استفاده بیش 
میلیون تومان هزینه( در هر شات دان که جمعا معادل بیش از  20 میلیارد 
 30 از  کوره  هر  ساالنه  شات دان  زمان  )کاهش  است  داشته  کاهش  تومان 
روز به 10 روز که باعث آماده به کاری و افزایش تولید به مدت 40 روز در سال 
از  ناشی  حوادث  احتمال  ریسک  از  جلوگیری  همچنین  و  گردید(  کوره   2 در 
بومی سازی  ح  طر این  مزایای  مهم ترین  از  تعمیرات  فعالیت های   انجام 

بوده است.

 با دریافت تندیس زرین جایزه ملی :

گروه فوالد مبارکه در همایش ملی تعالی سازمانی درخشید

با بومی سازی و بهینه سازی آجرهای نسوز در واحد آهک سازی فوالد مبارکه؛

رکورد عمر مفید نسوز کوره های دوار شکسته شد


