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استاندار اصفهان:
مصوبات ستاد استانی مبارزه با بیماری کرونا  قانون الزم االجراست

4

خبر

نشست خبری مدیر کل تامین اجتماعی اصفهان با اصحاب 
رسانه بمناسبت دهه مبارک فجر برگزار شد

ریــاضــی  محسن  دکــتــر  خــبــری  نشست  جــام  جــم،  ــزارش  ــ گ بــه 
دهه  مناسبت  به  اصفهان  استان  اجتماعی  تامین  مدیرکل 
رسانه های  خبرنگاران  حضور  با   ۱۴۰۰ بهمن   ۱۹  ، فجر مبارک  
جمعی و با رعایت دستور العمل های بهداشتی ستاد کرونا در 
سالن شهید خرازی اداره کل تامین اجتماعی استان اصفهان 

برگزار گردید.
تعهدات  معاون  محمد هاشمی  اکبر  خبری،  نشست  این  در 
بیمه ای اداره کل تامین اجتماعی استان اصفهان و محمدرضا 
اجتماعی  تامین  کل  اداره  مطالبات  وصول  اداره  رئیس  ذوقی 

استان اصفهان پاسخ گوی سواالت خبرنگاران بودند.
ریاضی مدیرکل تامین  ابتدای این نشست، دکتر محسن  در 
فرارسیدن  تبریک  با  سخنانی  در  اصفهان  استان  اجتماعی 
ایــران،  اسالمی  شکوهمند  اسالمی  انقالب  پــیــروزی  سالگرد 
از وضعیت پوشش بیمه ای استان اصفهان  ارائه گزارشی  به 
پرداخت و گفت: تا بهمن ۱۴۰۰، بیش از ۳میلیون و ۶۰۰ هزار نفر 
در استان اصفهان از خدمات و حمایت های کوتاه مدت،  میان 

مدت و بلند مدت سازمان تامین اجتماعی برخوردار هستند.
هزار   ۳۹۰ از  بیش  اصفهان  استان  در  اکنون  هم  افـــزود:  وی 
مستمری بگیر بازنشسته و ۱۸ هزار مقرری بگیر بیمه بیکاری 

تحت پوشش بیمه ای قرار دارند .
وی تصریح کرد: در استان اصفهان ۴۴ شعبه بیمه ای سازمان 
تامین اجتماعی در خدمت ۱۱۰ هزار کارفرما که شرکای اجتماعی 

سازمان  محسوب می شوند ،هستند.
مدیر کل تأمین اجتماعی استان اصفهان در ادامه به وضعیت 
کرد  اشـــاره  کــل  اداره  ایــن  مــصــارف  و  منابع  خــروجــی  و  ورودی 
کسری  تومان  میلیارد   ۶۰۰ و  هــزار   ۳ امسال  این که  بیان  با  و  
اجتماعی  تامین  سازمان  بدانند  باید  مردم  گفت:  داشته ایم، 
بنگاه خیریه نیست و نمی تواند هر سیاست و برنامه حمایتی 

را اجرا کند.
 ۳ پوشش  بــا  اجتماعی  تأمین  ســازمــان  ــزود:  افـ ریــاضــی  دکتر 
استان  جمعیت  از  درصــد   ۷۰ یعنی  نــفــری،  هــزار   ۶۰۰ میلیون 
گاهی رسانی، گسترش اطالعات و قوانین و  آ اصفهان، نیازمند 

مقررات به جامعه مخاطب است.
وی با بیان این که حدود ۸ تا ۱۰ درصد از فعالیت سازمان تأمین 
استان  گفت:  مــی شــود،  انجام  اصفهان  استان  در  اجتماعی 
شدگان بیمه  آمــار  کمی  حیث  از  اســتــان  بزرگترین   اصفهان 

 می باشد.
وی با بیان این که صندوق های بازنشستگی دیر یا زود نیازمند 
درمان هستند و این کار هرچقدر عقب بیفتد سخت تر خواهد 

افــزود: در حال حاضر به ۱۸ هــزار و ۴۰۰ نفر بیمه بیکاری  بــود، 
می دهیم، همچنین ۳۸۹ هزار مستمری بگیر داریم. 

نفر   ۵۲۶ و  هــزار   ۱۹۲ و  میلیون  یک  اصلی  شدگان  بیمه  تعداد 
 ۴۰۶ و  هــزار   ۷۳۳ و  میلیون  یک  تبعی  شدگان  بیمه  تعداد  و 
شامل  را  استان  جمعیت  ۷۰درصــد  مجموع  در  است،که  نفر 

می شود.
حدود  با  استان  اجتماعی  تأمین  این که  بیان  با  ریاضی  دکتر 
پوشش  تحت  جمعیت  به  شعبه   ۴۴ در  پرسنل   ۱۲۴ و  هــزار 
ما  اساسی  چالش های  از  یکی  افــزود:  می دهد،  ارائــه  خدمات 
کمبود نیروی انسانی است، به طوری که طی دو سه سال اخیر 
حدود ۳۰۰ بازنشسته داشتیم، اما امسال توانستیم با آزمونی 

که برگزار شد، ۱۰۰ نیروی جدید استخدام کنیم.
وی با اشاره به ذهنیتی که وجود دارد و سازمان تأمین اجتماعی 
را سازمان پولداری تصور می کنند، توضیح داد: عمده مصارف 
دهه  از  است.  مستمری  پرداخت  بازنشستگی  صندوق های 
دوم و سوم مصارف صندوق ها زیاد می شود، در دهه چهارم یا 
پنجم فعالیت صندوق ها به نقطه سر به سر می رسند و بعد از 
آن جریان برعکس می شود و مصارف از منابع پیشی می گیرد. 
ج  به همین  دلیل این صندوق ها نیازمند تأمین منابع مالی خار

از صندوق هستند.
برای  اتفاق  این  داد:  ادامــه  استان  اجتماعی  تأمین  کل  مدیر 
از  یکی  شــایــد  اجتماعی  تأمین  و  افــتــاده  صــنــدوق هــا  بیشتر 
پــای  روی  فــعــاًل  کــه  مــی شــود  مــحــســوب  صــنــدوق هــا  بهترین 

خودش ایستاده است.

وی در مورد وضعیت منابع و مصارف تأمین اجتماعی استان 
منابع  ریال  میلیارد  هزار   ۱۰۳ حدود  گفت:  امسال،  ماهه   ۸ در 
بود،  این مدت  ریال مصارف ما طی  و حدود ۱۲۲ هزار میلیارد 

درحالی که جمع مصارف صندوق ۱۳۹ هزار میلیارد بود.
دکتر ریاضی با بیان این که در ۸ ماهه امسال تأمین اجتماعی 
داشته  کسری  تومان  میلیارد   ۶۰۰ و  هــزار   ۳ اصفهان  استان 
اســت، اعــالم کــرد: تا آخــر ســال پیش بینی شــده ۵ هــزار و ۴۰۰ 

ج ما تفاوت خواهد داشت. میلیارد تومان دخل و خر
ــال  ــن کــســری بـــا شــیــب تــنــدی درحــ ــ ــا بــیــان ایـــن کـــه ای وی بـ
آینده  سال های  در  منابع  کسری  کرد:  تصریح  است،  افزایش 
تــعــهــدات مــا اســـت و در حــال  ایــفــای  ــرای  بـ مشکل اســاســی 
پرداخت ــا  وام ه یا  دارایـــی  فــروش  محل  از  کسری  ایــن   حاضر 

 می شود.
تمام  ایــن کــه  ــادآوری  ــ ی بــا  اســتــان  اجتماعی  تأمین  کــل  مــدیــر 
دولت  و  دارنــد  مشکل  کشور  در  بازنشستگی  صندوق های 
باید نگاه ویژه ای به آنها داشته باشد، وی خاطرنشان کرد: اگر 
دچار  خود  تعهدات  ایفای  در  صندوق ها  نباشد  دولت  کمک 
یک  اجتماعی  تأمین  سازمان  که  درحالی  می شوند،  مشکل 
 روز هم نمی تواند پرداخت مستمری و خدمات درمانی را عقب 

بیندازد.
ابتدای  از  بازنشستگان  حقوق  همسان  سازی  اجــرای  به  وی 
سال  ابتدای  از  را  همسان سازی  کرد:  تصریح  و  اشاره  امسال 
اجرا کردیم، اما هنوز اعتبار آن از محل بودجه دولت پرداخت 

نشده است.

چالش  بــزرگ تــریــن  فعلی  شــرایــط  در  ــرد:  ک تأکید  ریــاضــی  دکتر 
امروز  که  است  بازنشستگی  صندوق  کسری   اجتماعی  تأمین 

به بلوغ خود رسیده و دولت باید به آن کمک کند.
پــایــداری  عــدم  اصــفــهــان  اســتــان  اجتماعی  تأمین  کــل  مــدیــر 
بــیــمــه ای در سطح  کــافــی و فــرهــنــگ  مــالــی و عـــدم شــنــاخــت 
جــامــعــه را دو چــالــش اصــلــی تــأمــیــن اجــتــمــاعــی اعـــالم کـــرد و 
پوشش  تحت  افــراد  توجه  قابل  جمعیت  به  باتوجه  افـــزود: 
هر  هرکسی  تــا  شــده  طــراحــی   ۱۴۲۰ سامانه  اجتماعی،  تأمین 
مشاوره یا شکایتی که از تأمین اجتماعی دارد در این سامانه 
دادیم  انجام  را   ۳۰۷۰ ح  طر قبل  سال  از  همچنین  دهــد.  انجام 
گرفته قــرار  کار  دستور  در  خدمات  کــردن  غیرحضوری   واجــرای 

 است.
تأمین  بــه  مختلف  بــخــش هــای  بــدهــی هــای  بــه  ــاره  اشــ بــا  وی 
که  داشتیم  شرکت هایی  گفت:  اســتــان،  سطح  در  اجتماعی 
آن به دو سه دهه قبل بر می گشت، یعنی بدهی هایی  جرائم 
وجود داشت که به دالیل مختلف تعیین تکلیف نشده بود، 
را  این مشکالت  از  توانستیم بخشی  اما خوشبختانه امسال 
حل کنیم. در این راستا، شرکت های باالی ۱۰ میلیارد را هدف 
نیز  دستگاه ها  برخی  شدیم،  تعامل  وارد  آنها  با  و  دادیــم  قــرار 
برای وصول این بدهی به ما کمک کردند. حدود هزار تا هزار و 
۵۰۰ میلیارد تومان با کارفرمایان استان همکاری و بدهی های 

آنها را تقسیط کردیم.
وی همچنین به تضاد منافع در سازمان تأمین اجتماعی اشاره 
از نارضایتی ها در  و اظهار کرد: این تضاد منافع عامل بسیاری 
تأمین اجتماعی است، در عین حال نهضت الکترونیکی کردن 
خدمات باعث بهبود فرایندها و کم کردن تضاد منافع خواهد 

شد.
وی خاطرنشان کرد: ۹۹ درصد از کارگاه های ما مشکلی ندارند، 
اما یک درصد که نمی خواهند نیروی خود را بیمه کند، با تأمین 
اجتماعی دچار چالش شده ومدیر کل تأمین اجتماعی استان 
تومان  میلیارد   ۶۰۰ و  هــزار   ۳ امسال  این که  بیان  با  اصفهان 
کسری داشته ایم، گفت: سازمان تامین اجتماعی نمی تواند هر 
برنامه  هر  اجرای  برای  کندو  اجرا  را  حمایتی  برنامه  و  سیاست 

نیازمند حمایت دولت هستیم.
مدیرکل تأمین اجتماعی استان اصفهان در ادامه از رای دیوان 
کارگاه های  اداری مبنی بر پوشش سهم کمک دولت  عدالت 

زیر ۵ نفر خبر داد.
تعهدات  معاون  محمد هاشمی  اکبر  نشست  ایــن  ادامــه  در 
مطالبات  وصـــول  اداره  رئــیــس  ذوقـــی  محمدرضا  و  ای  بیمه 
اداره کل تامین اجتماعی استان اصفهان پاسخگوی سواالت 

خبرنگاران بودند.

: نشست خبری مدیر کل تامین اجتماعی اصفهان با اصحاب رسانه  به مناسبت ایام دهه فجر

سهم کمک دولت کارگاه های زیر ۵ نفر عملیاتی شد

از  شهروندی  فرهنگ  توسعه  اداره  رئیس 
سفارش  به  شده  تهیه  پوستر  سه  راهیابی 
هنرهای  جشنواره  چهاردهمین  در  اداره،  این 

تجسمی فجر خبر داد.
به گزارش جام جم، احمد رضایی اظهار کرد: سه 
چهارمین  و  سومین  برای  شده  طراحی  پوستر 
جشنواره  نمایشنامه نویسی »بادکنک طالیی« 
و سومین جشنواره شعر و داستان »شهرمن« 
تجسمی  هنرهای  جشنواره  چهاردهمین  برای 

فجر منتخب شد.
سمیه  سوی  از  پوسترها  این  افزود:  وی 
فرهنگ  توسعه  اداره  سفارش  به  و  ابراهیمی 

شهروندی طراحی شده اند.
گفت:  شهروندی  فرهنگ  توسعه  اداره  رئیس 
تجسمی  هنرهای  جشنواره  چهاردهمین  در 
سه  میان  این  از  که  شده  پذیرفته  اثر   ۷۱ فجر 
شهروندی  فرهنگ  توسعه  اداره  به  متعلق  اثر 
شهرداری  ورزشی  اجتماعی  فرهنگی  سازمان 

اصفهان بوده است.
با  کار  تکنیک  با  اثر  سه  این  کرد:  بیان  رضایی 
خمیر و عکاسی تهیه شده که در کنار دیگر آثار 
فرهنگسرای  در  اکنون  هم  جشنواره  منتخب 
عالقه  عموم  دید  معرض  در  تهران  صبای 
چهاردهمین  است؛  گفتنی  دارد.  قرار  مندان 
جشنواره  هنرهای تجسمی فجر به همت اداره  
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  تجسمی  هنرهای  کل 
هنرهای  توسعه   مؤسسه   همکاری  با  اسالمی 
ارشاد  و  فرهنگ  کل  ادارات  و  معاصر  تجسمی 
با حضور فعال هنرمندان،  و  اسالمی استان ها 
نگارخانه ها،  پژوهشگران،  دانشگاهیان، 
انجمن ها، مراکز و مؤسسات هنری در رشته های 
هنری  رسانه های  خوشنویسی،  تصویرسازی، 
ویدئوآرت(،  و  چیدمان  آرت،  جدید)پرفورمنس 
و  کارتون  عکاسی،  گرافیک،  طراحی  سرامیک، 
برگزار  نگارگری  و  نقاشی  مجسمه،  کاریکاتور، 
می شود.  نمایشگاه آثار منتخب این جشنواره 
15 بهمن در فرهنگسرای صبا افتتاح شده و تا 

30 بهمن ادامه دارد.

رئیس اداره توسعه فرهنگ 
شهروندی خبر داد:

درخشش طراح اصفهانی 
در چهاردهمین جشنواره 

هنرهای تجسمی فجر

ح شد: در دیدار اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان با اهالی منطقه یک مطر

3

4

ویــژه هـا

رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری :
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بهره برداری از 272 پروژه 
کشاورزی استان  بخش 

اصفهان

اصفهان موفق به  شهرداری 
 کسب رتبه برتر در
ی   استفاده از انرژ

خورشیدی شد 

کرم  خسارت 30 درصدی 
گلوگاه به باغداران انار 

ویدئو کنفرانسی با حضور وزیر جهاد کشاورزی 
صورت گرفت:

بر اساس ارزیابی سازمان مدیریت صنعتی 
کشور صورت گرفت:

فرماندار شهرضا:
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مدیرعاملمدیرعامل     شرکت فوالد مبارکه در آستانه سالروز  پیروزی انقالب اسالمی      شرکت فوالد مبارکه در آستانه سالروز  پیروزی انقالب اسالمی خبر داد:خبر داد:

آغازآغاز عملیات احداث  پروژه  های بزرگ  عملیات احداث  پروژه  های بزرگ 
صنعتی فوالد مبارکهصنعتی فوالد مبارکه

آلودگی هوا و آب، مهم ترین دغدغه مردم اصفهان

رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری و عضو 
مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۹ بهمن با حضور 
در غرفه ذوب آهن اصفهان در سومین جشنواره و نمایشگاه 
ج رخصتی سرپرست مدیریت عامل این  ملی فوالد ایران با ایر

شرکت دیدار و گفتگو کرد .
علی آقا محمدی، اظهار داشت: ذوب آهن اصفهان جایگاه 
مهمی دربومی سازی صنعت کشور دارد و به ویژه با تولید ریل 
ملی، نشان داد که از نیروی انسانی متخصص و با تجربه ای 

برخوردار است .
رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری، رفع مشکالت 
تولیدی شرکت های مهمی همچون ذوب آهن اصفهان را 
بسیار ضروری و برای صنعت کشور حیاتی دانست و افزود: 
امیدوارم جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایــران بتواند در 
بومی سازی قطعات و تجهیزات مورد نیاز صنعت فوالد کشور 

نقش مهمی ایفا کند.
سرپرست مدیریت عامل ذوب آهن اصفهان نیز گزارشی از 

د و ...  ه دا ت ارائ ن شرک ی ای ی ساز م و ی ب ها ت  ی عال ف

آهن اصفهان جایگاه  ذوب 
مهمی در بومی سازی 

کشور دارد صنعت 
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اقتصادی اجتماعیاجتماعی2
مدیرآبفای جرقویه از اتصال 7 مخزن و 3 ایستگاه پمپاژ آب به سامانه  تله 

متری خبر داد.
آب  تاسیسات  تاکنون  که  این  بیان  با  اسماعیلی  جواد  جم،  جام  گزارش  به 
آباد در منطقه جرقویه با  آباد و محمد  آباد، نصر  آباد، حسن  چهار شهر نیک 
هدف توزیع عادالنه آب به سامانه تله متری وصل شده است گفت: در آینده 

نیز به  آبرسانی  15 روستای شهرستان جرقویه  نزدیک همچنین تاسیسات 
این سامانه مجهز  می شوند.

با بیان این که هم اکنون چهار شهر و21 روستا تحت پوشش خدمات  وی 
آب  انشعاب  فقره   836 و  هزار   21 از  گفت:  دارند  قرار  جرقویه  منطقه  آبفای 
نصب شده در منطقه جرقویه، تعداد 12 هزار و 283 انشعاب در روستاها و 9 

هزار و 553 انشعاب در شهرها نصب شده است.
منطقه  نفری  هزار   38 جمعیت  به  اشاره  با  جرقویه  مدیرآبفای  اسماعیلی 
در  نفر  هزار   18 و  شهر  چهار  در  نفر  هزار   20 اکنون  هم  گفت:  جرقویه 
بهره مند آبفا  خدمات  از  که  هستند  ساکن  شهرستان  این   روستاهای 

 می شوند. 

مدیر آبفای جرقویه خبر داد؛ مجهز شدن تاسیسات آب شهری جرقویه به سامانه تله متری

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

پـــروژه   272 از  ــرداری  ــره بـ ــهـ بـ
بــخــش کــــشــــاورزی اســتــان 

اصفهان

در ارتبـاط ویدئوکنفرانسـی با حضـور وزیر جهاد 
از  بهره بـرداری  مراسـم  شـد  انجـام  کشـاورزی 
پروژه هـای بخـش کشـاورزی اسـتان اصفهـان 
وزیـر،  معاونـان  وزارت،  عالـی  مقـام   حضـور  بـا 
مسـئوالن جهـاد کشـاورزی اسـتان های کشـور 
و مسـئوالن سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان 

اصفهـان برگـزار شـد. 
بـه گـزارش جام جـم، مهـرداد مرادمنـد، رئیـس 
سـازمان در این مراسـم در خصوص پروژه های 
کـرد:  اظهـار  کشـاورزی  بخـش  در  فجـر  دهـه 
در دهـه فجـر  امسـال، در مجمـوع 272 پـروژه 
بـه  اصفهـان  اسـتان  در  کشـاورزی  بخـش 
گسـتردگی  نظـر  از  کـه  می رسـند  بهره بـرداری 
اسـتان  دارنـد.  مناسـبی  وضعیـت  نیـز  تنـوع  و 
بـا  افتتاحـی  ح  طـر تعـداد  بیشـترین  اصفهـان 
در  را  سـرمایه گذاری  حجـم  میـزان  بیشـترین 
اختصـاص  خـود  بـه  کشـور  اسـتان های  میـان 
داده اسـت کـه نشـان از توجـه ویـژه بـه بخـش 

اسـت.  اصفهـان  اسـتان  در  کشـاورزی 
وی ادامـه داد: بـا بهره بـرداری از ایـن پروژه هـا، 
و  نفـر   830 از  بیـش  اشـتغال  ایجـاد  زمینـه 
ثبیـت اشـتغال بیـش از 520 نفـر فراهـم خواهـد 
شـد و کمـک شـایانی بـه افزایـش سـطح کمـی 
اسـتان  کشـاورزی  بخـش  تولیـدات  کیفـی  و 
سـازمان  رئیـس  داشـت.  خواهـد  اصفهـان 
جهاد کشـاورزی اسـتان اصفهان افزود: بخش 
عمـده تامیـن مالـی اجـرای ایـن پروژه ها توسـط 
بخـش خصوصـی انجـام شـده و ایـن موضـوع 
از  سـرمایه گذاران  اسـتقبال  دهنـده  نشـان 
حضـور در ایـن بخـش اسـت، در مجمـوع ایـن 
272 پـروژه بـا اعتباری بالغ بـر 7494392 میلیون 
ریـال بـه بهره بـرداری خواهنـد رسـید کـه از ایـن 
میـزان، 5207578 میلیـون ریـال آورده شـخصی، 
تسـهیالت  محـل  از  ریـال  میلیـون   1526819
اعتبـارات  از  ریـال  میلیـون   759995 و  بانکـی 

اسـت.  شـده  تامیـن  دولتـی 
در  پروژه هـا  توزیـع  خوشـبختانه  گفـت:  وی 
بـه  می شـود  تـالش  و  اسـت  مناسـب  اسـتان 
کشـاورزی  بخـش  زیرمجموعه هـای  تمامـی 
کشـاورزی  جهـاد  شود.سـازمان  توجـه 
بـه  کمـک  راسـتای  در  می کنـد  تـالش  همـواره 
تولیدکننـدگان بخـش، قـدم بـردارد لـذا بـا تمام 
تامیـن  و  تولیـد  موانـع  رفـع  راسـتای  در  تـوان 
امنیت غذایی اسـتان و کشور، فعالیت داریم. 
پروژه هـای  افتتـاح  مراسـم  اسـت  ذکـر  شـایان 
حضـور  بـا  اصفهـان  اسـتان  کشـاورزی  بخـش 
مسـئوالن  وزیـر،  معاونـان  وزارت،  عالـی  مقـام  
جهاد کشاورزی استان های کشور و مسئوالن 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان اصفهـان بـه 
مراسـم  ایـن  در  شـد،  برگـزار  مجـازی  صـورت 
کشـاورزی  بخـش  پروژه هـای  از  بهره بـرداری 
ح های کشـاورزی در اسـتان  کشـور بـا افتتاح طر

آغـاز شـد. اصفهـان 

ــی غــیــر  ــ ــذای ــ دپــــــوی مــــــواد غ
بهداشتی در یک آپارتمان 

شـهر  خمینـی  شهرسـتان  انتظامـی  فرمانـده 
از کشـف 10ُتـن لواشـک و 200 کیلـو کشـک غیـر 
بهداشـتی و فاسـد شـده بـه ارزش 6 میلیـارد 

ریـال از یـک آپارتمـان 3 طبقـه خبـر داد. 
بـه گـزارش جام جم، سـرهنگ« غالمرضـا براتی« 
براماکـن  نظـارت  اداره  بیـان داشـت: مامـوران 
فرماندهـی  عمومـی  امنیـت  پلیـس  عمومـی 
پـی  در  شـهر  خمینـی  شهرسـتان  انتظامـی 
کسـب خبـری مبنـی بـر این کـه فـردی اقـدام بـه 
دپـوی مـواد غذایـی غیـر بهداشـتی و فاسـد در 
یـک آپارتمـان 3 طبقـه کـرده و در زمینـه توزیـع 
دارد  فعالیـت  شهرسـتان  و  دراسـتان  آنهـا 
موضـوع را در دسـتورکار ویـژه خـود قـرار دادند.
از انجـام تحقیقـات  افـزود: مامـوران پـس  وی 
تخصصـی و کسـب اطالعـات الزم بـا هماهنگی 
شـبکه  نماینـده  همـراه  بـه  قضائـی  مقـام 
کـه در  از  ایـن محـل بازدیـد کردنـد  بهداشـت 
نتیجـه ایـن عملیـات 10 ُتـن انـواع لواشـک و 200 
کیلـو کشـک غیـر بهداشـتی  و فاسـد شـده بـه 
همراه ابزار و آالت بسـته بندی و برچسب های 

تبلیغاتـی کشـف شـد.

خبر

آغاز دهه مبارک فجر، پروژه بومی سازی  با  همزمان 
مجتمع   )NP( کمپرسور  توربو  کنترل  سیستم 
دو  منطقه  در  پتاوه  گاز  فشار  تقویت  تاسیسات 

عملیات انتقال گاز  به بهره برداری رسید.
انتقال   روابط  عمومی منطقه دو عملیات  گزارش  به 
گاز ایران ، مهدی جمشیدی دانا، مدیرعامل شرکت 
آیین بهره  انتقال گاز روز سه شنبه ۱۲ بهمن ماه در 
توربو  کنترل  سیستم  سازی  بومی  پروژه  از  برداری 
کمپرسور )NP( مجتمع تاسیسات تقویت فشار گاز 
پتاوه، ضمن تبریک چهل و سومین سالگرد پیروزی 
این  اعالم  با  ایران،  اسالمی  انقالب  شکوهمند 
مطلب، گفت: کارشناسان منطقه 2 عملیات انتقال 
گاز با تکیه بر توان علمی و خودباوری، اقدام به خلق 
سیستم کنترلی پیشرفته و کاماًل بومی سازی شده بر 

اساس نیاز توربین های گازی کردند.
سیستم کنترلی توربو کمپرسور نئوپینیون   )NP(یک 
نسخه پرمحتوا و ارزشمند نرم افزاری کاماًل داخلی و 
پیشرفته است که هم اکنون به دست کارشناسان 
نوآوری  و  خالقیت  با  گاز  انتقال  عملیات   2 منطقه 
توانسته در مسیر بهبود، گامی مهم و اساسی بردارد.
سیستم های  کارگیری  به  افزود:  دانا  جمشیدی 
کنترلی پیشرفته و کارآمد در راستای ماموریت انتقال 
پاک ، ایمن ، پایدار و بهره ور گاز  ، طول عمر بیشتر، 
و  کمتر  محیطی  زیست  آالیندگی  و  باالتر  راندمان 
سرعت  همچنین  و  دارد  همراه  به  را  بهتر  حفاظت 
خواهد  دنبال  به  نیز  را  برداران  بهره  دقت  و  عمل 

داشت.
بهره وری  افزایش  روش های  از  یکی   : داد  ادامه  وی 

طراحی  گاز،  انتقال  صنعت  در  مناسب  بازدهی  و 
موجود  سیستم های  ارتقا  یا  جدید  سیستم های 
یکی  گازی،  توربین های  میان،  این  در  که  است 
کنترل  سیستمهای  و  تجهیزات  پرکاربردترین   از 
توربوکمپرسور  در شرکت انتقال گاز ایران ، و صنعت 

نفت ، گاز و نیرو در کشور است .
بیان  پایان،  در  ایران  گاز  انتقال  شرکت  مدیرعامل 
تحقیق،  مطالعه،  تالش،  ماه ها  از  پس  داشت: 
توانستند  کارشناسان  سرانجام  تحلیل،  و  تجزیه 
شده  روز  به  و  جدید  کاماًل  کنترلی،  جامع  ح  طر یک 
که دربرگیرنده آخرین نسخه کنترلی پیشرفته باشد 
در  است  ذکر  کنند.شایان  اجرا  و  سازی  شبیه  را، 
دو  منطقه  سرپرست  مصدقی  مجید  مراسم  این 
عملیات انتقال گاز ایران خاطر نشان کرد : سیستم 

کنترل قبلی توربین های )NP( به دالیلی فنی از جمله 
منسوخ شدن ، عدم پشتیبانی شرکت سازنده ، عدم 
مشکالت  باعث  افزار  نرم  و  افزار  سخت  هماهنگی 
می  تجهیز  ناخواسته  توقفات  جمله  از  ای  عدیده 
در  اصلی  مشکل  گفت:  ادامه  در  مصدقی  گردید. 
ناکارآمدی  و  افزار  نرم  دسترس نبودن نسخه اصلی 
افزار  ارتقاء سخت  انجام بومی سازی و  با  آن بود که 
و نرم افزار این سیستم کنترل بر اساس استاندارد 
به دانش  بر دستیابی  ( عالوه   GE  ( شرکت سازنده 
الزم  ، امکان شبیه سازی و پیاده سازی این سیستم 
ایران  گاز  انتقال  انواع توربین های شرکت  در تمامی 

نیز میسر گردید.
سیستم  سازی  بومی  پروژه  این که  بیان  با  مصدقی 
کنترل توربوکمپرسور )NP( طی 15 ماه با انجام 14800 

نفر ساعت با موفقیت به اتمام رسید گفت : اگر در 
خارجی  یا  داخلی  پیمانکاران  خدمات  از  پروژه  این 
استفاده می شد مقدار قابل توجهی بودجه و ارز می 

بایست هزینه می گردید.
 ، ظالمانه  تحریم های  وجود  با   : کرد  تصریح  ایشان 
کارشناسان منطقه دو عملیات انتقال گاز ایران عزم 
خود را جزم نموده و با اراده پوالدین و قطع وابستگی 
اتمام  به  و  عملیاتی  را  ضروری  پروژه  این  توانستند 
رسانده و مبلغی بالغ بر 40 میلیارد تومان ) 400 میلیارد 

ریال( صرفه جویی حاصل شود.
هزینه  با  مذکور  پروژه   : داشت  بیان  خاتمه  در  وی 
گردید  عملیاتی  خارجی  نمونه  درصد   30 بر  بالغ  ای 
نکته  و  بوده  توانمندی  این  از  کوچکی  بخش  که 
ارزشمند آن دستیابی به دانش فنی موضوع است ، 
که بعنوان یک برند ارزش باالیی را برای صنعت نفت 

و کشور بدنبال دارد.
ایران  گاز  انتقال  عملیات  دو  منطقه  است  گفتنی 
اصفهان،  استانهای  دادن  قرار  پوشش  تحت  با 
بویراحمد،  و  کهگیلویه  یزد،  بختیاری،  و  چهارمحال 
بخشی از لرستان، مرکزی و قم نقش مهم و اساسی 

در انتقال این پاک و مهم بر عهده دارد.
انتقال  وظیفه  ایران  گاز  انتقال  عملیات  دو  منطقه 

بیش از 40 درصد گاز کشور را به عهده دارد.
شایان ذکر است حجم گاز دریافتی ) انتقال یافته در 
جاری  سال  ماه  دی  پایان  تا     ) خطوط  و  تاسیسات 
برابر با  114 میلیارد متر مکعب بوده است که نسبت 
افزایش   %  1.2 حدود  گذشته  سال  مشابه  مدت  به 

داشته است.

؛ همزمان  با  آغاز   دهه مبارک   فجر

بومی سازی سیستم کنترل توربو کمپرسور به بهره برداری رسید

خبر

کشور  »سکویا«  درخت  تنها 
در باغ  گل ها

مجید عرفان منش در گفت وگو با خبرنگار اظهار 
قلب  در  گل ها  باغ  گردشگری  مجموعه  کرد: 
درون  مجموعه  این  دارد؛  وجود  اصفهان  شهر 
خود درختان زینتی، درختان موجود در کشور و 

گونه های نادر در جهان را جای داده است.
 به گزارش جام جم ، عرفان منش افزود: با توجه 
ل فصل در باغ 

ُ
به رسیدن به فصل سرد سال گ

و  بهار  فصل  در  شهروندان  اما  نداریم  گل ها 
تابستان تعداد گونه های قابل توجهی از گل های 

کشور و جهان را در باغ گل ها خواهند دید.
سبز  فضای  و  پارک ها  سازمان  مدیرعامل 
حاضر  حال  در  کرد:  تصریح  اصفهان  شهرداری 
گونه های مختلف گیاهی را در باغ گل ها می توان 
مشاهده می کرد که از آن جمله می توان به تنها 
اشاره  بلوط  درختان  و  کشور  در  سکویا  درخت 
گیاهان  گلخانه  گل ها، دو  باغ  افزود: در  کرد.وی 
گرمسیری استوایی و گلخانه کاکتوس وجود دارد 
سازه های  نوع  از  گرمسیری،  گیاهان  گلخانه  که 
مساحت  مترمربع   ۷۰۰ حدود  بوده،  ژئودزیک 
و  استوایی  مناطق  از  گیاه  و  گل  انواع  و  داشته 

گرمسیری در آن قرار دارد.
ژئودزیک،  سازه  این  کرد:  اضافه  منش  عرفان 
سعی  و  شده  راه اندازی  گذشته  سال  یک  در 
داریم انواع گل و گیاه استوایی در آن جانمایی و 

به صورت تخصصی نگهداری شود.
وی ابراز کرد: با توجه به هوای سرد حال حاضر، 
این گلخانه می تواند اوقات فراغت خوبی را برای 
برای  آموزشی  جنبه  و  کرده  فراهم  شهروندان 
دانش آموزان و دانشجویان دانشگاهی داشته 
باشد. مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز 
باغ  برنامه های  به  اشاره  با  اصفهان  شهرداری 
گل ها، تصریح کرد: امیدواریم بتوانیم ساماندهی 
نظر  در  مجموعه  این  برای  مناسبی  بازآفرینی  و 
بگیریم چراکه از سال ۷۶ مورد ارزیابی و بازآفرینی 
در  ضروری  صورت  به  باید  و  است  نگرفته  قرار 
سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان 
اذعان  وی  شود.  گرفته  تصمیم  رابطه  این  در 
باغ  یک  به عنوان  گل ها  باغ  حاضر  حال  در  کرد: 
ایرانی مطرح بوده و به دلیل شاخصه اصلی همه 
متعدد  حوض های  وجود  یعنی  ایرانی  باغ های 
حال  در  گل ها  باغ  آب نمای  زیبا،  آب نماهای  و 
باغ های  نمادهای  با  منطبق  که  است  بازآفرینی 
ایرانی انجام گرفته و نوع کاشی ها و سرامیک های 
باغ های  همانند  آن  ساخت  در  استفاده شده 

ایرانی است.
ساماندهی  کرد:  خاطرنشان  منش  عرفان 
گونه های گیاهی و بازیابی مجدد پارک صخره ای 
و  بوده  انجام  حال  در  گل ها  باغ  در  موجود 
امیدواریم این پروژه تا پایان سال تکمیل شود 
و در ایام عید نوروز شاهد جلوه جدیدی از این 

پارک باشیم.

فرماندار شهرضا در بازدید از شرکت، های بخش 
است  شهرضا  برند  انار  داشت:  اظهار  خصوصی 
آفت این محصول است، بنابراین  و کرم گلوگاه 
به  ارقــام  سایر  خصوص  در  پژوهشی  کــار  انجام 
ویژه اصالح نهال انار با توجه به آفت کرم گلوگاه 

ضروری است. 
آفـــت کــرم  وی بــا تــأکــیــد بــر ایــن کــه بــایــد بــر روی 
برند  انار  که  چرا  شود  کار  شهرضا  در  انار  گلوگاه 
این شهر است و ساالنه این کرم خسارت زیادی 
صورت  به  باید  افــزود:  می کند،  وارد  باغداران  به 
آن  استارت  شده  اصالح  انار  مزرعه  یک  پایلوت 
در شهرضا زده شود، بین ۲۰ تا ۳۰ درصد محصول 
گلوگاه  کــرم  اثــر  بر  گذشته  ســال  در  شهرضا  انــار 
 انار از بین رفته است و باید فکری برای این آفت 

شود. 
سال  هر  نیست  عاقالنه  این که  بیان  با  جعفری 
آفات  به وسیله  باغی  از محصوالت  زیادی  حجم 
از بین  رود، بیان کرد: کرم گلوگاه انار به باغداران 
ضربه می زند و برند شهرضا را نابود می کند و هم 

ارزش صادرات آن را پایین می آورد.
ــاغ مــــادری گــیــاهــان گــواهــی شــده  بــزرگ تــریــن بـ
نــهــال در دشــت  ــزار و ۵۰۰ اصــلــه  بــا ۸ هـ کــشــور 

مــهــیــار شــهــرســتــان شــهــرضــا راه انــــــــدازی شــده 
ــواع درخــتــان میوه  ــادری شــامــل انـ ــاغ مـ اســـت، ب
تأمین  منظور  به  که  است  هسته  دار  و  دانــه دار 
پیوندک سالم و عاری از ویروس برای ارسال به 
نهالستان های سراسر کشور در شهرضا احداث 

شده است.
مکاتبه استاندار اصفهان با وزیر جهاد کشاورزی 
شهرضا  فرماندار  ــداران  دام مشکالت  حل  بــرای 

بــا بیان ایــن کــه واحــدهــای فعال  در ایــن بــازدیــد 
شهرک صنعتی رازی ظرفیت خوبی برای اشتغال 
و صادرات ایجاد خواهند کرد، گفت: در خصوص 
شرکت ها  گردش  در  سرمایه  و  نقدینگی  تأمین 
مقرر شده به صورت متمرکز با همکاری سازمان 
صــمــت اســتــان اصــفــهــان در ایـــن زمــیــنــه اقـــدام 
شـــود و بــه شــرکــت هــایــی کــه ظــرفــیــت صــادراتــی 
ــژه ای در ایـــن زمــیــنــه داشــتــه ـــ ـــد، نــگــاه ویـ ــ  دارنـ

 باشیم.
تولید  مــوانــع  رفــع  ایــن کــه  بــر  تأکید  بــا  جعفری   
اولـــویـــت نــخــســت در جــهــاد اقــتــصــادی اســت، 
از مشکالت  کــرد: عــوارض صــادرات یکی  تصریح 
منطقی  صــورت  به  باید  که  است  شرکت ها  این 
و در راستای تسهیل صادرات کاهش پیدا کرده 
توجیه  و  داشته  ــودآوری  س منطقه ای  بــازار  در  تا 

اقتصادی داشته باشد.
از  دیــــگــــری  ــخـــش  بـ در  ــا  ــرضـ ــهـ شـ فــــرمــــانــــدار 
حل  و  پیگیری  درخــصــوص  خــود  صحبت های 
مشکالت دامداران گفت: پیرو سفر استاندار به 
استاندار  سوی  از  مکاتبه ای  شهرضا  شهرستان 
با وزیر جهاد کشاورزی برای مشکالت دامداران 
انــجــام  لبنی  مــحــصــوالت  تــولــیــد  شــرکــت هــای  و 
شده انــجــام  زمینه  ایــن  در  پیگیری های  و   شــد 

 است. 
ــا بـــیـــان ایــن کــه  ــدار شــهــرضــا بـ ــانـ ــرمـ جــعــفــری فـ
اســت،  مهم  بسیار  صنعت  ایــن  در  بــرنــدســازی 
کارهای  از  یکی  می رسد  نظر  به  کرد:  خاطرنشان 
ــرکـــت بـــرنـــدســـازی اســـــت، بــایــد  مــهــم ایــــن شـ
تا  باشد  داشته  زمینه  این  در  فعالی  بخش های 

آریالبن به سایر کشورها معرفی شود.

فرماندار شهرضا:

خسارت 30 درصدی کرم گلوگاه به باغداران انار  

بر اساس ارزیابی سازمان مدیریت صنعتی کشور در پنجمین جایزه ملی انرژی، 
شهرداری اصفهان رتبه برتر بهره گیری از انرژی های تجدید پذیر در ساختمان های 

خود را به دست آورده است.
این شهرداری، در حال حاضر با تامین ظرفیت 600 کیلووات نیروگاه خورشیدی، 
شهرداری پیشرو در حوزه بهره گیری از انرژی های تجدید پذیر در ساختمان های 

اداری به شمار می رود.
شهری  خدمات  معاون  اصفهان،  شهرداری  رسانه ای  ارتباطات  اداره  گزارش  به 
شهرداری اصفهان با اعالم این موضوع گفت: شهرداری اصفهان با داشتن بیش 
از ۱۵۰۰ اشتراک برق بزرگترین مصرف کننده برق در بخش عمومی استان اصفهان 

است. چنان که سالیانه 90 هزار مگاوات ساعت برق جهت ارایه خدماتی همچون 
سامانه های  و  آبنماها  تاریخی،  ابنیه  نورپردازی  سبز،  فضای  و  پارک ها  روشنایی 
آبیاری مصرف می کند. بنابراین ضرورت دارد که میزان مصرف انرژی در مجموعه 
بزرگ شهرداری مدیریت شود. مهدی بقایی افزود: تا کنون اقدامات متعددی در 
آنها  از  آن صورت گرفته که برخی  زمینه کاهش مصرف انرژی و مدیریت صحیح 
شامل تعویض پروژکتورهای پرمصرف، اقدامات اصالحی سامانه های آبیاری و ... 
می شود. بقایی با بیان این که مصرف این میزان انرژی الکتریکی از سوی شهرداری 
 99 سال  در  خصوص  این  در  کرد:  تاکید  است  رسیده  بهینه  حد  به  اصفهان 
شهرداری اصفهان موفق به کسب رتبه اول در استان و کسب رتبه اول در میان 

کالنشهرهای کشور شده است.
معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان با تاکید بر این که استفاده از انرژی های 
است،  انرژی  مصرف  کاهش  زمینه  در  اساسی  و  مهم  راهکارهای  از  خورشیدی 
نیروگاه  ظرفیت  کیلووات   600 اصفهان  شهرداری  حاضر  حال  در  داد:  توضیح 
خورشیدی دارد که در قالب 33 نیروگاه با مقیاس متوسط و کوچک معادل 3 

درصد از حجم انرژی شهرداری اصفهان را تولید می کنند.
شهردار  و  اصفهان  شهر  اسالمی  محترم  شورای  سیاست  این که  اعالم  با  وی 
که  هستیم  این  دنبال  به  گفت:  است،  ظرفیت  این  افزایش  راستای  در  محترم 

درسال آینده این ظرفیت را به دو برابر برسانیم.
اقدامات  از  را  روزانه  به صورت  نیروگاه های موجود  از  و مراقبت  بقایی نگهداری 
مهم شهرداری قلمداد کرد و خاطرنشان ساخت: ضرورت دارد که روند فعالیت 

این نیروگاه ها در بهترین وضعیت باشد.

 شهرداری اصفهان موفق به کسب رتبه برتر در
 استفاده از انرژی خورشیدی شد 

فرهنگی  سازمان  سوی  از  اسالمی  انقالب  فجر  دهه  ایام  مناسبت  به  که   »44 »مثبت  برنامه  ویژه 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان در حال برگزاری است، تا 21 بهمن تمدید شد.

به گزارش جام جم، همزمان با ایام اهلل دهه فجر انقالب اسالمی ویژه برنامه ای با عنوان مثبت 44 که 
شامل یک رویداد ترکیبی است و به سیِر تاریخ انقالب از شروع نهضت تا سال های اخیر می پردازد 

درحال برگزاری است که به دلیل استقبال مخاطبان، این برنامه تا 21 بهمن تمدید شد.
مثبت ۴۴ مروری بر اشک ها و لبخندهای ۴۳ سال پس از پیروزی انقالب اسالمی و جشن تولدی 

برای آغاز چهل و چهارمین سال انقالب اسالمی ایران است. 
شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی  سازمان  اجتماعی  رویدادهای  اداره  توسط   ۴۴ مثبِت  رویداد 
اصفهان طراحی شده و با همکاری خانه انقالب اسالمی و والیت، در این مرکز واقع در خیابان جامی 

در حال اجراست.

ویژه برنامه »مثبت 44« تا 21 بهمن تمدید شد 
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اجتماعیاجتماعی
1۵ ظرفیت جدید به مجموعه های ورزشی شهر اضافه می شود 

به  ورزشی  جدید  ظرفیت   ۱۵ شدن  اضافه  از  اصفهان  شهردار  فرهنگی  معاون 
مجموعه های ورزشی شهر تا ماه های آینده خبر داد.

به گزارش جام جم،  مجتبی شاه مرادی با اشاره به سرانه پایین ورزش در کالنشهر 
اصفهان اظهار کرد: ساخت و ساز در حوزه ورزشی و ایجاد سخت افزار الزم در این 
حیطه، نیاز مبرم شهر است که با همت چند دستگاه، به ویژه شهرداری اصفهان به 

صورت جدی دنبال می شود. وی با بیان این که سرانه ورزشی شهر باید پاسخگوی 
مطالبات و نیازهای مردم باشد، افزود: بدیهی است هرچقدر ظرفیت جدید ورزشی 
و  شادابی  و  نشاط  افزایش  اجتماعی،  آسیب های  کاهش  راستای  در  کنیم  ایجاد 
افزایش  بی تردید  کرد:  تصریح  وی  داشت.  برخواهیم  گام  مردم  سالمت  ارتقای 
سرانه ورزشی و تفریحی نقش پررنگی در زندگی اجتماعی مردم دارد و تالش های 

صورت گرفته در مجموعه مدیریت شهری نیز در همین راستا است. شاه مرادی 
خاطرنشان کرد: با تالش های انجام شده، در ماه های آینده ۱۵ ظرفیت جدید ورزشی 
به مجموعه ظرفیت های ورزشی شهر اضافه می شود و از این حیث، سرمایه مادی 
و معنوی شهر افزایش می یابد. وی ادامه داد: بهره برداری از این ظرفیت های جدید 

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان اصفهانضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان اصفهانورزشی کمک می کند تا بیش از پیش خدمت گذار مردم باشیم.

با حضور  رئیس بنیاد مستضعفان:
ــای مــــوزه مــلــی هــنــرهــای  ــ درهـ

اصفهان گشوده شد
استاندار اصفهان گفت: اصفهان شهر هنر است 
آثار  گذاشتن  نمایش  به  در  متعالی  استعداد  و 

فاخر و نابی را دارا ست.
به گزارش جام جم، مرتضوی استاندار اصفهان، در 
مراسم افتتاح  موزه ملی هنرهای اصفهان که با 
حضور سید پرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان 
انقالب اسالمی کشور برگزار گردید، با تبریک ایام 
اهلل دهه مبارک فجر و ایام میمون رجب و سالروز 
اصفهان  افزود:  االئمه)ع(،  جواد  حضرت  میالد 
شهر هنر است و استعداد متعالی در به نمایش 

گذاشتن آثار فاخر و نابی را دارا ست.
 مرتضوی با بیان این که هنر اصفهان از هزاره های 
به  موزه  این  در  حاضر  عصر  تا  تاریخ  از  پیش 
نمایش درآمده است خاطرنشان کرد: امروزه آثار 
هنرمندان اصفهانی در معتبرترین موزه های دنیا 
گالیه های  از  و یکی  گذاشته می شود  به نمایش 
احصا شده از هنرمندان اصفهانی فقدان موزه ای 
اصفهان  معرفتی  و  فرهنگی  اتمسفر  شایسته 
برای نمایش این آثار بود که به حمد اهلل با اهتمام 
مدیریت سختکوش، متعهد و هنر دوست بنیاد 
به  و  افتتاح  کشور  اسالمی  انقالب  مستضعفان 
ذکرکرد:  اصفهان  استاندار  رسید.  برداری  بهره 
ما  هستیم،  ایران  و  اصفهان  میراث  امانتدار  ما 
اصفهان  فرهنگی  و  ملی  هویت های  امانتدار 
هستیم، جائیکه پایگاه دوم رفت و آمد مهمانان 
خارجی است و  این موزه می تواند میزبان خوبی 

برای گردشگران خارجی در اصفهان باشد.
زمینه  و  هنرهاست  شهر  این که  به  اشاره  با  وی 
هنری  میراث  گذاشتن  نمایش  به  استعداد  و 
در  فاخر  تاریخی  اثر   ۳۰۰ واکنون  دارد  را  خود  غنی 
دارد  قرار  عالقمندان  دید  معرض  در  موزه  این 
خاطر نشان ساخت: برای پوشش استعدادها و 
ظرفیت های دیرینه ملموس و ناملموس استان 
کار  دستور  در  دیگری  شاخص  کارهای  اصفهان 
فرهیخته  برادران  اهتمام  با  انشاهلل  که  داریم 
و  کشور  اسالمی  انقالب  مستضعفان  بنیاد  در 
ظرفیت های  از  پذیرفت  صورت  که  رایزنی هایی 
نهایت  پروژه هایی  چنین  تکرار  منظور  به  جاری 

بهره را استحصال و عملیاتی می نماییم.

بـه دنبـال برگـزاری ویـژه برنامه هـای دهـه مبـارک فجـر در مسـاجد 
مسـجد  در  اصفهـان  اسـالمی  شـورای  اعضـای  از  جمعـی  شـهر 
آیـت اهلل خادمـی حضـور یافتـه و از نزدیـک بـا اهالـی محلـه خادمـی 

منطقـه یـک شـهر اصفهـان، بـه گفـت و گـو نشسـتند.
رئیـس شـورای اسـالمی شـهر اصفهـان در  گـزارش جام جـم،   بـه 
خادمـی  آیـت اهلل  مسـجد  کـرد:  اظهـار  صمیمانـه  نشسـت  ایـن 
خاسـتگاه و کانـون اولیـه انقـالب اسـالمی در اصفهـان محسـوب 
می شود، از این رو  این مسجد باید به جایگاه اصلی خود آن گونه 
شـهر  اسـالمی  شـورای  آیـد،  نائـل  اسـت  بایسـته  و  شایسـته  کـه 
 اصفهـان نیـز در ایـن مسـیر کمـک حـال اهالـی مسـجد و محلـه 

خواهد بود.
محمـد نورصالحـی افـزود: یکـی از مهـم تریـن برنامه هـای شـورای 
مسـاجد،  فرهنگـی  کانون هـای  تقویـت  ششـم  دوره  در  شـهر 
رسـیدگی بـه محـالت کـم برخوردار و رفع مشـکالت شـهر و ارتقای 

سـطح کیفیـت زندگـی شـهروندان اسـت.
دیگـر  از  شـهر  اداره  در  مـردم  مشـارکت  کـرد:  تصریـح  وی 
دغدغه هـای اعضـای شـورای اسـالمی شـهر اسـت، در ایـن راسـتا 
ارائـه  و  نواقـص  و  نقـاط ضعـف  بیـان  بـا  داریـم شـهروندان  امیـد 

رسـانند. یـاری  را  شـهری  مدیریـت  راهکارهـا، 
رئیس شـورای اسـالمی شـهر اصفهان با اشـاره به این که اعضای 
بـه دغدغه هـای اصلـی  شـورای اسـالمی در دوره ششـم نسـبت 
محیـط  می داننـد  و  هسـتند  گاه  آ اصفهـان  مـردم  معضـالت  و 
زیسـت، آلودگـی هـوا و آب در راس مطالبـات مـردم اصفهـان قـرار 
دارد، گفـت: در همیـن راسـتا بـرای نخسـتین بـار در دوره ششـم 
موضوعـات  پیگیـری  و  برخـوردار  کـم  مناطـق  بـه  رسـیدگی  بـرای 
مربـوط بـه آب کمیسـیونی تحـت عنـوان کمیسـیون آب و مناطـق 

کـم برخـوردار در شـورای شـهر تشـکیل شـده اسـت.
وی تاکیـد کـرد: معتقدیـم ابتـدا بایـد مشـکالت شـهر را بـا کمـک 
و مشـارکت شـهروندان شناسـایی و سـپس نسـبت بـه رفـع آنهـا 

اقـدام کنیـم. 
* مردم برای رفع مشکالت شهر به میدان بیایند

رئیس کمیسیون هوشمندسازی و حمل و نقل شورای اسالمی 
شـهر نیـز در ایـن نشسـت اظهـار کـرد: بـر همگان مشـهود اسـت 
کـه انقـالب اسـالمی با وحـدت، همراهی و همبسـتگی مردم پیروز 
حـول  اصفهـان  در  اسـالمی  انقـالب  زمـان  در  وحـدت  ایـن  شـد؛ 

محـور شـخصیت و سـیره آیـت اهلل خادمـی شـکل گرفـت.
محمدرضـا فـالح افـزود: در دوران دفـاع مقدس نیـز وحدت مردم 
عامـل پیـروزی کشـور در مقابـل جبهـه اسـتکبار بـود؛ چنانکـه در 

ادامـه مسـیر انقـالب ایـن همبسـتگی زمینـه سـاز ارائـه خدمـات 
شـده است .

شـورای  نقـل  و  حمـل  و  هوشمندسـازی  کمیسـیون  ئیـس 
اسـالمی شـهر خاطرنشـان کـرد: شـوراهای اسـالمی شـهر پـس از 
انقـالب اسـالمی در کشـور متولـد شـد تـا شـهرها بـه دسـت خـود 

شـود. اداره  آنهـا  نماینـدگان  و  مـردم 
بـه میـدان  بایـد  مـردم  بهتـر شـهر  اداره  بـرای  کـرد:  فـالح تصریـح 
بیاینـد و خـود پیشـگام رفـع معضـالت و مشـکالت شـهر شـوند، 
ایـن در حالـی اسـت کـه امـروز جامعـه از بی تفاوتـی مـردم در امـور 

رنـج می بـرد.   مختلـف 
* کمبودهای مناطق شهری رفع شود

شـورای  گردشـگری  و  حقوقـی  اقتصـادی،  کمیسـیون  رئیـس 
اسـالمی شـهر اصفهـان نیـز در ایـن نشسـت اظهـار کـرد: مرحـوم 
آیـت اهلل خادمـی در ایـن مسـجد زمینـه پیـروزی انقـالب اسـالمی 
را در اصفهـان پایه گـذاری کردنـد و از ایـن رو ایـن مسـجد کانـون 

می شـود. محسـوب  کالنشـهر  ایـن  در  اسـالمی  انقـالب 
کـه  تبییـن  جهـاد  ضـرورت  بـه  اشـاره  بـا  رسـولی ها  حـاج  عبـاس 
از  پیـش  مـا  گفـت:  دارنـد،  تاکیـد  آن  بـر  انقـالب  معظـم  رهبـر 
کشـورهای  پزشـکان  و  نداشـتیم  پزشـک  حتـی  اسـالمی  انقـالب 

هنـد و فیلیپیـن بـه ایـران می آمدنـد، امـا امـروز در لـوای انقـالب 
مراجعـه ایـران  بـه  درمـان  بـرای  خاورمیانـه  سراسـر  از   اسـالمی 

 می کنند.
راه اسـالم و  زیـادی در  ایـن محلـه شـهیدان  بیـان این کـه  بـا  وی 
آنگونـه کـه شایسـته اسـت  انقـالب داده، اظهـار کـرد: متاسـفانه 
 بـه محلـه و مسـجد رسـیدگی نشـده و بایـد ایـن موضـوع جبـران 

شود.
دهـه  چهـار  طـول  در  البتـه  کـرد:  خاطرنشـان  رسـولی ها  حـاج 
گذشـته خدمات ارزنده ای در سـایه انقالب در ابعاد و عرصه های 
مختلـف و بـه ویـژه، مدیریـت شـهری انجام شـده اسـت، اما هنوز 

کمبودهایـی وجـود دارد کـه بایـد رفـع شـود.
ین کشور منطقه است * ایران، امن تر

شـورای  برخـوردار  کـم  مناطـق  و  آب  ویـژه  کمیسـیون  رئیـس 
اسـالمی شـهر نیـز خطـاب بـه شـهروندان ایـن منطقـه اظهـار کـرد: 
مسـجد آیـت اهلل خادمـی و ایـن محلـه بسـتر اصلـی شـکل گیری 

اسـت. بـوده  اصفهـان  در  اسـالمی  انقـالب 
 از ایـن رو انقـالب اسـالمی امـروز نبایـد بسـتر و زادگاه خـودش را 

از دسـت بدهـد.
مجیـد نادراالصلـی افـزود: اعضای شـورای اسـالمی شـهر اصفهان 

بایـد تمـام قـد در راسـتای رفـع مشـکالت ایـن محله که خاسـتگاه 
انقـالب در اصفهـان بـوده اقـدام کنند.

شـورای  برخـوردار  کـم  مناطـق  و  آب  ویـژه  کمیسـیون  رئیـس 
بیعـت  سـالروز  و    ۵۷ ۱۹بهمـن  روز  بـه  اشـاره  بـا  شـهر  اسـالمی 
بـه  راحتـی  بـه  انقـالب  ایـن  گفـت:  خمینـی)ره(  امـام  بـا  همافـران 
زیـر سـایه خـون شـهدا و هدایـت  امـا در  نیامـده اسـت،  دسـت 
نیروهـای  و  مـردم  پشـتوانه  بـه  اسـالمی  ایـران  انقـالب،  رهبـر 
مسـلح انقـالب اسـالمی بـه جایگاهـی رسـیده اسـت کـه علـی رغـم 
همـه توطئه هـای دشـمنان، امـن تریـن کشـور منطقـه محسـوب 

می شـود.
یـک  ایـن نشسـت شـهروندان محلـه خادمـی منطقـه  ادامـه  در 
شـهرداری اصفهـان درخواسـت ها و مطالبـات خـود را از اعضـای 

ح کردنـد. شـورای شـهر مطـر
مسـجد،  یـت  محور بـا  مـردم  بـا  شـهری  یـت  مدیر تعامـل   *

اسـت سـتودنی 
امـام جماعـت مسـجد آیـت اهلل خادمـی نیـز در ایـن دیـدار اظهـار 
کـرد: تعامـل مـردم بـا مسـئوالن بسـیار اهمیـت دارد، بـه ویـژه در 
ایـن شـرایط کـه دولـت، دولـت مردمـی اسـت و شـاهد تالش های 
ایـن  ثـار  آ کـه  داریـم  امیـد  و  هسـتیم  صحیـح  مسـیر  در  خوبـی 

حرکـت انقالبـی را مـردم بـه زودی ببیننـد.
بـا  شـهری  مدیریـت  تعامـل  داد:  ادامـه  فقیهـی  االسـالم  حجـت 
مـردم بـا محوریـت مسـجد را بـه فـال نیـک مـی گیریـم چـرا کـه در 
بـه  شـبه  یـک  امـروز  مشـکالت  اسـت؛  نداشـته  سـابقه  گذشـته 
وجـود نیامـده اسـت کـه یـک شـبه از بیـن بـرود و قطعـا بـه زمـان 

دارد.  نیـاز 
امـا بـا تـوکل بـر خـدا و همـت مسـئوالن مردمـی، مشـکالت رفـع 

شـد. خواهـد 
مـادر شـهید قوچانـی نیـز بـه نمایندگـی از مـردم محلـه بـه برخـی از 
مشـکالت و معضـالت محلـه اشـاره کـرد و گفـت: تعـدادی خانـه 
مشـکالتی  بـروز  موجـب  کـه  دارد  وجـود  محلـه  ایـن  در  مخروبـه 
شـده اسـت از این رو درخواسـت داریم سـریع تر به این موضوع 

رسـیدگی کنیـد.
منطقـه،  ایـن  در  زیـاد  تـردد  رغـم  علـی  محلـه  در  پارکینـگ  نبـود 
و  کمـک  لـزوم  محلـه،  در  بهداشـتی  سـرویس  سـاخت  ضـرورت 
انقـالب،  اصلـی  سـنگر  عنـوان  بـه  مسـجد  بـه  مالـی  مسـاعدت 
رسـیدگی بـه فضاسـازی چهاربـاغ پاییـن، روشـنایی داخـل محالت 
و جمـع آوری مشـاغل مزاحـم محلـه از مهمتریـن مطالبـات مـردم 

بـود. از اعضـای شـورای اسـالمی شـهر  محلـه خادمـی 

ح شد: در دیدار اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان با اهالی منطقه یک مطر

لودگی هوا و آب، مهم ترین دغدغه مردم اصفهان آ

اصفهان  شهردار  معماری  و  شهرسازی  معاون 
گفت: مشارکت کودکان در برنامه ریزی شهر، یکی 
محیط های  به  دستیابی  برای  روش ها  بهترین  از 
متناسب با معیارهای شهر دوستدار کودک است.

دومین  در  مهدویان  وحید  جام جم،   گزارش  به 
شهرهای  ادارات  و  مدیران  بین  عمومی  نشست 
از مجموعه نشست های  کودک  پایلوت دوستدار 
و  درس ها  کودک،  دوستدار  »شهرداری های 
چالش ها« در ارتباط با چالش ها و تجربیات اجرایی 
شهرداری اصفهان در فرآیند شهر دوستدار کودک 
بدون  کودک  دوستدار  شهر  به  نیل  کرد:  اظهار 
هم افزایی سازمان ها و نهادهای دولتی، خصوصی و 
جامعه محلی میسر نخواهد بود. ازاین رو شناسایی 
به صورت  که  سازمان هایی  متعدد  ظرفیت های 
مستقیم و غیرمستقیم در شهر دوستدار کودک 
تعریف  برای  آن ها  حمایت  و  هستند  دخیل 
اثربخشی  افزایش  مستمر،  و  مشترک  اقدامات 

اقدامات در جامعه را به همراه خواهد داشت.
وی افزود: حدود 25 درصد جمعیت شهر اصفهان 
دلیل  همین  به  و  می دهند  تشکیل  کودکان  را 
الزم  اقدامات  انجام  و  کودکان  برای  برنامه ریزی 
از اولویت های  جهت احقاق حقوق و نیازهایشان 

دبیرخانه شهر دوستدار کودک است.
کودک  دوستدار  شهر  اجرایی  شورای  رئیس 

ساختار  گذشته،  اقدامات  ادامه ی  در  کرد:  عنوان 
معاونت  در  کودک  دوستدار  شهر  دبیرخانه 
شهرسازی و معماری مستقر شد تا طبق اقدامات 
شهر،  شورای  در  برنامه ریزی شده  سیاست های  و 
و  شود  ارزیابی  و  سنجش  پیگیری،  فعالیت ها 
دوساله  مشترک  تفاهم نامه  طبق  الزم  اقدامات 
صورت  شهرداری  و  یونیسف   ، کشور وزارت   بین 

پذیرد.
ابتکار  با  یونیسف  سازمان  کرد:  خاطرنشان  وی 
شهرهای دوستدار کودک به دنبال این است که از 
اقدامات شهرها و اجتماعات محلی برای تبدیل به 
مکان های دوستدار کودک حمایت کند و ذینفعان 
احقاق  به  بیشتر  توجه  به  ترغیب  را  کودک  حوزه 
و  نوجوانان  و  کودکان  نیازهای  برآوردن  و  حقوق 

مشارکت دادن آن ها در تصمیم گیری ها نماید.
اصفهان  شهردار  معماری  و  شهرسازی  معاون 
بابیان این که یکی از بهترین روش ها برای دستیابی 
این  کودک،  دوستدار  ساخته شده  محیط های  به 
و  ساخت  در  خود  نوجوانان،  و  کودکان  که  است 
برنامه ریزی شهر دوستدار کودک و نیز در توسعه، 
طراحی پروژه ها، تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها 
با  ایران  امیدواریم  گفت:  شوند،  داده  مشارکت 
اجرای این اقدامات در ُبعد جهانی به عنوان کشور 

دوستدار کودک معرفی شود.

* مشارکت، جزء حقوق اساسی همه کودکان است
در ادامه، رئیس اداره شهر دوستدار کودک اصفهان 
ضمن ارائه گزارش یک ساله عملکرد دبیرخانه شهر 
دوستدار کودک اصفهان خاطرنشان کرد: مشارکت 
از حقوق اساسی همه کودکان است که در رأس آن، 

ایجاد شهر دوستدار کودک قرار دارد. 
کودکان،  فعاالنه  مشارکت  افزود:  نکویی  اسماء 
ازجمله کودکان به حاشیه رانده شده و آسیب پذیر 
در حصول اطمینان از این که سیاست ها، خدمات، 
تسهیالت و امکاناتی که کودکان از آن ها استفاده 
از  بازتابی  می گذارند،  تأثیر  آن ها  بر  یا  می کنند 
دغدغه ها، نظرات و اولویت هایشان باشند، بسیار 

ضروری است.
در  مهم  ابعاد  از  یکی  اساس  براین  کرد:  تأکید  وی 
پایداری اجتماعی، به وجود آوردن فرصت مشارکت 
کودکان و نوجوانان است که تأثیر عمیقی بر رشد 
سنی،  گروه  این  می گذارد.  آنان  ذهنی  و  فردی 
فضاهای  از  استفاده کنندگان  سایر  میان  در 
مرحله  در  چراکه  دارند،  بیشتری  اهمیت  شهری 
آسیب پذیرتر و حساس تری از زندگی خود هستند 
آینده  با محیط نقش به سزایی در  آن ها  و تعامل 

آن ها می گذارد. 
وی ادامه داد: برنامه ریزی شهری هنگامی به معنای 
که  می شود  نائل  مطلوب  شهر  اهداف  به  واقعی 
به  با توجه  نیازهای تمام شهروندان  و  خواسته ها 

اقتضائات سنی آنها مورد توجه قرار گیرد. 
شهر  ــاد  ــج ای در  اصــفــهــان  شـــهـــرداری  پــیــشــتــازی   *

دوستدار کودک 
اصفهان  شهرداری  کودک  خانه  مدیر  ادامه،  در 
پیشینه ی  اصفهان  در  کودک  خانه  اظهارکرد: 
قدیمی دارد و از دهه 70 سازمان فرهنگی- اجتماعی 
کودکان  به  مختص  را  مکانی  اصفهان  شهرداری 
تحت عنوان خانه کودک افتتاح و راه اندازی کرد که 
در  برنامه ریزی  و  رفته  شمار  به  اختصاصی  مرکزی 
حوزه فعالیت های فرهنگی، آموزشی و رویدادهای 
دو  سنی  رده  کودکان  برای  بین المللی  و  ملی 

تا12سال را پیگیری نموده است.
جشنواره  گذشته  سال  دو  طی  افزود:  کاظمی  زهرا 
ملی کمانک در سطح ملی برای کودکان برگزارشده 
استعداد  بروز  و  شناسایی  آن،  انجام  از  هدف  که 

در  آن ها  مشارکت  و  تجسمی  هنرهای  در  کودکان 
ارائه ایده های شهری بود.

در  امسال  فعالیت ها،  ادامه  در  کرد:  تصریح  وی 
سطح بین المللی برای کودکان 4تا18سال جشنواره 
زندگی«  شهر  من،  »شهر  موضوع  با  نقاشی 
حوزه های  می شود  باعث  که  شد  خواهد  برگزار 
سیاست گذار و اجرایی،  برنامه های شهری را از ایده 

نقاشی کودکان و نوجوانان مورد توجه قرار دهند.
، در  ــر ــه * ســـازمـــان هـــای اجــتــمــاعــی وفــرهــنــگــی ش
کــودکــان  پـــــرورش اســتــعــدادهــا و مـــهـــارت هـــای 

مسئول اند
غزل قصری نوجوان عضو شورای مشورتی کودکان 
و نوجوانان معاونت شهرسازی و معماری شهرداری 
اصفهان در این نشست بر  لزوم مشارکت کودکان 
اظهار  و  تأکید  شهری  فرایندهای  در  نوجوانان  و 
حوزه  دست اندرکاران  اوقات  گاهی  متأسفانه  کرد: 
نوجوانان  و  کودکان  که  می کنند  فراموش  شهری 
قدرت  این  و  باشند  داشته  قدرتی  چه  می توانند 
نشات گرفته از انرژی و استعدادها و مهارت هایی 
است که در سنین کودکی و نوجوانی فوران می کند.
وی استفاده از این استعدادها و مهارت ها را در یک 
خانواده ها،  عهده ی  بر  درست  فرایند  یک  و  مجرا 
شهری  اجتماعی-فرهنگی  سازمان های  و  مدارس 
برای  که  است  غیرقابل انکار  کرد:  ابراز  و  دانست 
رسیدن به یک دنیای بهتر، تمام اقشار جامعه اعم 
مشارکت  باید  بزرگ ساالن  و  نوجوانان  کودکان،  از 
فعاالنه و همدالنه در مسائل اجتماعی و فرهنگی 

جامعه داشته باشند. 
* ایده های کودکان راه رسیدن به جامعه مصلحانه 

و زیبا
مشورتی  شورای  عضو  دیگر  کبیری  رضا  همچنین 
کودکان و نوجوانان معاونت شهرسازی و معماری 
فعالیت  درواقع  داد:  توضیح  اصفهان  شهرداری 
برد  برد  بازی  یک  نوجوانان  و  کودکان  مشارکت  و 
برای هم کودکان و هم مسئوالن شهری است، به 
این دلیل که کودکان با حس مهربانی، همدردی و 
مودت، سرشار از ایده های نو، رنگی و زیبا هستند 
که با به کارگیری این مسائل در ایده های شهری و 
اجتماعی می توان به مجراهای بهتر برای رسیدن به 

جامعه مصلحانه دست یافت.

ح کرد: معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان مطر

کودکان در برنامه ریزی های شهری مشارکت داده شوند

شورای همانگی تبلیغات اسالمی و ستاد دهه فجر انقالب اسالمی استان اصفهان با صدور اطالعیه ای 
از برگزاری راهپیمایی خودرویی و موتوری در چهل و سومین سالروز پیروزی انقالب در ۲۲ بهمن ماه خبر 

داد.
به گزارش جام حم، در اطالعیه شورای همانگی تبلیغات اسالمی و ستاد دهه فجر انقالب اسالمی استان 
افتخار  و  بزرگداشت چهل و سومین سالگرد پیروزی شکوهمند  با صدور اطالعیه ای ضمن  اصفهان 
آفرین انقالب اسالمی پیرامون برگزاری راهپیمایی 22 بهمن سال 1400، آمده: با توجه به محدودیت های 
ناشی از شیوع ویروس کرونا و محدودیت حضور مردم در راهپیمایی در شهرهای قرمز رنگ کرونایی 
و  خودرویی  راهپیمایی  مراسم  در  تا  کرد  دعوت  اصفهان  استان  والیتمدار  و  خداجوی  موحد،  مردم  از 
موتوری یوم اهلل بیست و دوم بهمن با حضور آگاهانه وحدت بخش، دشمن شکن و عزت آفرین خود 
بار دیگر همبستگی عمومی، وحدت ملی، عشق به ارزش های واالی الهی انقالب اسالمی و حمایت از 
خواسته های به حق ملت های مسلمان را به منصه ظهور رسانده و با شهدا وامام شهدا و مقام معظم 

رهبری تجدید میثاق نمایند.
جمهوری  مقدس  نظام  طیبه  و  پربرکت  حیات  دهه پنجمن  در  شد:  عنوان  اطالعیه  این  از  بخشی  در 
اسالمی ایران و در چهل و سومین سالگرد فجر پیروزی انقالب اسالمی، پیام انقالب اسالمی ایران در 
گوش میلیون ها آزاده حقیقت جو سرتاسر گیتی طنین انداز شده و حکومت اسالمی را به عنوان الگوی 

ح جهانی معرفی کرد. حکومتی برتر و بی بدیل در نظام های سیاسی مطر

 برگزاری راهپیمایی خودرویی و موتوری
 در سالروز پیروزی انقالب اسالمی

استان اصفهان در ردیف چهار تولید کننده برتر نان در کشور قرار گرفته است.
به گزارش جام جم، بنابراعالم روابط عمومی اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان اصفهان، محسن ضیائی 
، اصفهان در تولید نان باکیفیت و سالم  گفت: چند سالی است در ارزیابی های مرکز پژوهش های غالت کشور

در کشور پیشتاز است.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اصفهان، نان هایی که در این استان پخت می شود را شامل سنگک، 
بربری، تافتون و لواش یارانه ای ونیمه یارانه ای برشمرد و افزود: عمده نانوایی های این استان نان تافتون و 

لواش تولید می کنند.
محسن ضیائی افزود: حدود چهار هزار و ۸۵۰ واحد نانوایی در استان اصفهان فعال است که حدود هزار و ۵۰۰ 

واحد آن در شهرستان اصفهان واقع شده است.

؛ در ارزیابی مرکز پژوهشکده غالت کشور

اصفهان پرچم دار تولید نان سالم در کشور
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 مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه از کلنگ زنی ۵ پروژه 
بزرگ صنعتی با سرمایه گذاری این شرکت و به ارزش 
از ۴۰هزار میلیارد تومان در دهه فجر امسال  بیش 

خبر داد.
همزمان با ایام اهلل دهه فجر، ۵ پروژه بزرگ صنعتی با 
سرمایه گذاری فوالد مبارکه به ارزش بیش از ۴۰ هزار 
میلیارد تومان کلنگ زنی  شده که این پروژه ها باعث 
از ۱۲هزار نفر به صورت مستقیم  اشتغالزایی بیش 
شد.  خواهد  کشور  نقاط  اقصی  در  غیرمستقیم  و 
پروژه ها، یکشنبه  این  احداث  آغاز عملیات  مراسم 
قالب  در  رئیس جمهور  حضور  با   ۱۴۰۰ بهمن    ۱۷
آغاز عملیات اجرایی ۴۸ پروژه بزرگ صنعتی  مراسم 
برگزار  سیما  و  صدا  همایش های  سالن   در  کشور 
فوالد  شرکت  مدیرعامل  طیب نیا  شد.محمدیاسر 
از  یکی  مبارکه  فوالد  افزود:  خبر  این  اعالم  با  مبارکه 
بزرگ ترین تولیدکنندگان فوالد در کشور بوده و نیاز 
بسیاری از صنایع مهم در کشور را تامین می کند. به 
همین خاطر با برنامه ریز های به عمل آمده و با عنایت 
به برنامههای توسعهای کشور و نیاز به محصوالت 
جدید، عملیات احداث خط تولید محصوالت کیفی 
نورد گرم به ظرفیت ۴ میلیون تن و با اعتباری بالغ بر 

۱۸ هزار میلیارد تومان آغاز می شود.
نیاز  مورد  برق  پایدار  تولید  برای  نیروگاه    ۳ احداث 

کشور
وی در ادامه با اشاره به محدودیت های قابل توجه 
پروژه  احداث  گفت: عملیات  تولید  راه  بر سر  انرژی 
واحدهای نیروگاه سیکل ترکیبی با تکنولوژی جدید 
و بازده باال با ظرفیت ۱۰۰۰ مگاوات و با سرمایه گذاری 

انقالب  با دهه فجر  تومان همزمان  ۱۳هزار میلیارد 
بزرگ ترین  ساخت  همچنین  می شود.  آغاز  اسالمی 
با ظرفیت ۵۰۰ مگاوات و  کشور  نیروگاه خورشیدی 
جمله  از  ۱۰۰مگاوات  ظرفیت  با  بادی  عظیم  نیروگاه 
طرح های بزرگ فوالد مبارکه در راستای تولید پایدار 
برق مورد نیاز کشور است که به زودی عملیات اجرایی 
آن ها در دستور کار قرار خواهد گرفت. با بهره برداری 
از این سه نیروگاه، محدودیت های موجود در حوزه 
مبارکه  فوالد  تولید  راه  سر  از  زیادی  حد  تا  انرژی 
برداشته شده و میزان تولید این شرکت که بخش 
ورق های  به  کشور  مختلف  صنایع  نیاز  از  بزرگی 
یافت.  خواهد  افزایش  می کند  تامین  را  فوالدی 
طیب نیا خاطر نشان کرد: شروع ساخت واحد تولید 
آهن اسفنجی در فوالد هرمزگان به ظرفیت ۹۰۰ هزار 
تن با هدف رساندن ظرفیت تولید این شرکت به ۲ 
میلیون تن تختال یکی دیگر از پروژه های بزرگیست 
که در دهه فجر امسال احداث آن کلید خواهد خورد. 
همچنین پروژه احداث واحد احیاء مستقیم صنایع 
معدنی و فوالدی ستاره سیمین هرمز به ظرفیت ۱.۷ 
میلیون تن نیز با سرمایه گذاری ۵۰۰۰ میلیارد تومان 
در  مبارکه  فوالد  شرکت  مدیرعامل  می شود.  آغاز 
ادامه از شروع عملیات احداث خطوط اسیدشویی 
و نورد سرد شرکت فوالد امیرکبیر کاشان خبر داد و 
گفت: این طرح با سرمایه گذاری بیش از ۹۰۰ میلیارد 
در  مبارکه  فوالد  دیگر  برنامه های  از  یکی  تومان 
راستای افزایش ظرفیت تولید فوالد در کشور است. 
با احداث این خط، ساالنه ۰.۸ میلیون تن ورق های 
اسیدشویی و نورد سرد در گروه فوالد مبارکه تولید 

می شود.
* سرمایه گذاری فوالد مبارکه برای استفاده پساب 

فاضالب شهرهای مجاور در چرخه تولید فوالد
وی تصریح کرد: یکی از پروژه های مهم فوالد مبارکه 
در راستای فراهم نمودن بخش قابل توجهی از آب 
و  تکمیل  برای  مالی  تامین  شرکت،  این  نیاز  مورد 
مجاور  شهرهای  فاضالب  تاسیسات  از  بهره برداری 
سرمایه گذاری  با  پروژه  این  است.  مبارکه  فوالد 

از هزار میلیارد  شرکت فوالد مبارکه به ارزش بیش 
اتصال  امکان  و  شد  خواهد  مالی  تامین  تومان 
شبکه  فاضالب شهرهای جدیدی در مجاورت فوالد 
مبارکه و فوالد سبا را به تصفیه خانه پساب فاضالب 
تولید  چرخه  در  استفاده  منظور  به  مبارکه  فوالد 
صیانت  در  بسزایی  نقش  و  نموده  فراهم  فوالد 
داشت.  خواهد  عهده  بر  منطقه  محیط زیست  از 
طیب نیا در پایان افزود: پیش از این، پروژه ساخت 

مجاور  شهر   ۹ پساب  انتقال  و  تصفیه  تاسیسات 
دیگر نیز با سرمایه گذاری فوالد مبارکه برای کاهش 
رسیده  بهره برداری  به  شرکت  این  مصرفی  خام  آب 
بود که در نهایت با این اجرای این پروژه ها، حجم آب 
چشمگیری  میزان  به  مبارکه  فوالد  در  مصرفی  خام 
کاهش خواهد یافت. وی به تامین هزینه های این 
این  برجسته  نقش  و  مبارکه  فوالد  توسط  پروژه ها 
شرکت برای توسعه کشور اشاره نموده و متذکر شد: 
عملیات اجرایی چندین طرح توسعه ای دیگر نیز در 
سایر کارخانه های تابعه فوالد مبارکه در استان های 
چهارمحال و بختیاری و خراسان رضوی به زودی و طی 

ماه های پیش رو آغاز خواهد شد.
بین  لکوموتیو  دستگاه   ۵۰ خرید  قرارداد  امضای   *

شرکت فوالد مبارکه و شرکت مپنا
در حاشیه این مراسم با حضور رئیس جمهور و وزیر 
دستگاه  خرید ۵۰  قرارداد  تجارت  و  معدن  صنعت، 
لکوموتیو بین شرکت فوالد مبارکه و شرکت مپنا ، به 
امضا رسید. این قرارداد توسط محمد یاسر طیب نیا 
مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه و عباس علی آبادی 
این  در  که  رسید  امضا  به  مپنا  شرکت  مدیرعامل 
به  نسبت  است  شده  متعهد  مپنا  شرکت  قرارداد 
شرکت  به  لکوموتیو  دستگاه   ۵۰ تحویل  و  تولید 
فوالد مبارکه طی ۲ سال آینده اقدام کند. ارزش این 
قرارداد معادل ۲ هزار میلیارد تومان است و شرکت 
فوالد  شرکت  به  را  لکوموتیوها  این  تدریج  به  مپنا 
حوزه  در  موجود  محدودیت های  رفع  برای  مبارکه 
در  شرکت  این  محصوالت  جابجایی  و  حمل ونقل 

شبکه ریلی کشور خواهد داد.

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در آستانه سالروز  پیروزی انقالب اسالمی خبر داد:

آغاز عملیات احداث پروژه های بزرگ صنعتی با سرمایه گذاری 40 هزار میلیارد تومانی فوالد مبارکه
فوالد مبارکه پیشران توسعه صنعت کشور 

ریاست  به  کرونا  پاندمیک  بیماری  از  پیشگیری  و  مقابله  مدیریت  استانی  ستاد 
دکتر مرتضوی استاندار اصفهان و با حضور اعضا و مدعوین برگزار گردید.

، بیان  به گزارش جام جم، سیدرضا مرتضوی، ضمن تبریک یوم اهلل دهه مبارک فجر
 ، داشت: کار بزرگی در دولت سیزدهم انجام شد و به واسطه واکسیناسیون فراگیر
و  رعایت  به  ملزم  را  خود  باید  همه  راستا  این  در  و  یافت  کاهش  کرونا  فوتی  آمار 
تشویق  برای  باید  مسئوالن  همه  و  بدانیم  کرونا  استانی  ستاد  مصوبات  اجرای 

مردم به تزریق دوز سوم واکسن همکاری و هم افزایی داشته باشند .
استاندار اصفهان، تصریح نمود: سیاست ملی، تعطیلی عمومی کشور نیست و 

می بایست اقتضایی عمل کرد. 
مدارس  وضعیت  رصد  با  پرورش  و  آموزش  مدیریت  است  الزم  گفت:  مرتضوی   
شهرستان ها حسب میزان ابتالی به کرونا برای دوره محدود فعالیت غیرحضوری 

را برنامه ریزی کند.
وی تصریح کرد: ویژه برنامه هایی در صدا و سیمای استان در خصوص موج ششم 
و همچنین برنامه ویژه برای اطالع رسانی به والدین دانش آموزان با رویکرد  اقناع 

سازی تهیه شود.
 استاندار اصفهان با تاکید بر نقش فرمانداری های شهرستان ها برای تصمیمات 
بخشی خود خاطر نشان کرد: همه برنامه ها در حوزه های مختلف طبق روال عادی 
فعالیت های  و  می نماید  پیدا  ادامه  مصوب  بهداشتی  نامه های  شیوه  رعایت  با 

اقتصادی، آموزشی و مذهبی متوقف نمی شود.
حضوری  برگزاری  گفت:  ماه  بهمن   ۲۲ مراسم  برگزاری  نحوه  درخصوص  مرتضوی 
مراسم ۲۲ بهمن منوط به تصمیم ستاد ملی کروناست و هنوز تصمیمی در این 
با رعایت شیوه  برگزاری نماز جمعه شهر اصفهان  و  اتخاذ نشده است  خصوص 
و فاصله  انجام واکسیناسیون شرکت کنندگان  گواهی  ارائه  و  نامه های بهداشتی 

گذاری اجتماعی امکان پذیر است.
پیش  مقطع  در  آموزش  قرمز  شهرستان های  در  داد:  ادامه  اصفهان  استاندار 
با  حداکثر  سربسته  مراکز  در  تجمع  و  حضوری  غیر  صورت  به  ابتدایی  و  دبستانی 
۴۰ درصد ظرفیت و به شرط رعایت شیوه نامه های بهداشتی و ارائه گواهی انجام 
واکسیناسیون شرکت کنندگان امکان پذیر خواهد بود و برگزاري مراسم اعتکاف 

نیز منوط به تصمیم و تصویب و اعالم کمیته معنوي است.
از ماسک، رعایت فاصله  از استفاده  وی اجرای دستورالعمل های بهداشتی، اعم 
را  اجتماعی، انجام واکسیناسیون با همکاری همه نهادها و دستگاه های اجرایی 

خواستار شد.

استاندار اصفهان:

مصوبات ستاد استانی مبارزه با بیماری 
کرونا  قانون الزم االجراست

ملی  نمایشگاه  و  جشنواره  سومین  در 
عناوین  با  تحقیقاتی  پروژه  دو  ایران  فوالد 
طراحی، ساخت و بومی سازی قالب مسی 
پویش  شرکت  با  فوالدسازی  گری  ریخته 
یک  جویی  صرفه  با  ذوب آهن  ساخت 
میلیون و ۲۰۰ هزار یورو و طراحی، ساخت و 
نصب دستگاه اندازه گیری ابعاد در حالت 
 HOT( ذوب آهن   ۵۰۰ نورد  کارگاه  در  گرم 
سازمان  با   )PROFILE MEASUREMENT
توسعه  ستاد  و  شریف  دانشگاهی  جهاد 
و  پیشرفته  مواد   ، لیزر فوتونیک،  فناوری 
یورو،  میلیون  یک  جویی  صرفه  با  ساخت 

۱۹ بهمن ماه امضا شد.
عامل  مدیریت  سرپرست  رخصتی  ج  ایر
ذوب آهن پس از امضاء قراردادهای مذکور 
یک  مسی  قالب های  گفت:  ما  خبرنگار  به 
ریخته  ایستگاه های  در  استراتژیک  قطعه 

گری برای تولید فوالد می باشد. 

اختیار  در  قطعه  این  ساخت  تکنولوژی 
که  است  دنیا  در  محدود  شرکت  چندین 
بود.  مشکل  آن ها  تامین  تحریم،  دلیل  به 
بر  را  کشور  فوالد  صنعت  مشکل،  این 
در  را  استراتژیک  قطعه  این  که  داشت  آن 

داخل تولید نماید .

این  به  توجه  با  راستا  این  در  افزود:  وی 
ساخت  پویش  و  مهندسی  شرکت  که 
توانمند  شرکت های  از  یکی  ذوب آهن 
ذوب آهن  است،  قطعات  سازی  بومی  در 
این  در  الزم  گذاری  سرمایه  با  اصفهان 
شرکت در نظر دارد، این قطعه را در داخل 

شرکت بومی نموده و دانش آن را در اختیار 
طراحی،  پروژه  خصوص  در  رخصتی   . بگیرد 
ساخت و نصب دستگاه اندازه گیری ابعاد 
کارگاه نورد ۵۰۰ ذوب آهن  در حالت گرم در 
این  بر  عالوه  پروژه  این  داشت:  اظهار  نیز 
نورد  خطوط  در  گیری  اندازه  دقت های  که 

نیاز بومی سازی  افزایش می دهد، پیش  را 
 ۶۵۰ نورد  کارگاه  در  ریل  گرم  گیری  اندازه 
باالی  سطح  از  موضوع  این  و  می باشد 

فناوری برخوردار است .
دانش  پروژه،  این  اجرای  با  افزود:  وی   
کلیه  و  می گردد  بومی  ایران  در  مربوطه 
شرکت های داخلی بدون نیاز به شرکت های 
خارجی از آن بهره مند می گردند. همچنین 
به  ریل  پایدار  تولید  در  پروژه  این  اجرای 
نقش  نیز  استراتژیک  کاالی  یک  عنوان 

بسیار مهمی دارد.  
فوالد  ملی  نمایشگاه  و  جشنواره  سومین 
کشوری  رتبه  عالی  مقامات  حضور  با  ایران 
زنجیره  تامین کنندگان  و  تولیدکنندگان  و 
آهن و فوالد کشور با رویکرد بومی سازی و 
در  ماه  بهمن   ۱۹ امروز  تکنولوژی،  توسعه 
هتل المپیک تهران گشایش یافت و تا ۲۱ 

بهمن ماه ادامه خواهد داشت.

در سومین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران صورت گرفت :

امضای دو قرارداد تحقیقاتی توسط ذوب آهن اصفهان با صرفه جویی بالغ بر 2.2 میلیون یورو

رئیـس گـروه اقتصـادی دفتـر مقـام معظـم 
رهبـری و عضـو مجمـع تشـخیص مصلحت 
ذوب  غرفـه  در  حضـور  بـا  بهمـن   ۱۹ نظـام 
جشـنواره  سـومین  در  اصفهـان  آهـن 
ج  ایـر بـا  ایـران  فـوالد  ملـی  نمایشـگاه  و 
ایـن  عامـل  مدیریـت  سرپرسـت  رخصتـی 

. کـرد  گفتگـو  و  دیـدار  شـرکت 
ذوب  داشـت:  اظهـار  محمـدی،  علی آقـا 
دربومـی  مهمـی  جایـگاه  اصفهـان  آهـن 
بـا  ویـژه  بـه  و  دارد  کشـور  صنعـت  سـازی 
نیـروی  از  کـه  داد  نشـان  ملـی،  ریـل  تولیـد 
 انسـانی متخصـص و بـا تجربـه ای برخـوردار 

است .
مقـام  دفتـر  اقتصـادی  گـروه  رئیـس 
تولیـدی  مشـکالت  رفـع  رهبـری،  معظـم 
آهـن  ذوب  همچـون  مهمـی  شـرکت های 
اصفهـان را بسـیار ضـروری و بـرای صنعـت 
امیـدوارم  افـزود:  و  دانسـت  حیاتـی  کشـور 
ایـران  فـوالد  ملـی  نمایشـگاه  و  جشـنواره 

بتوانـد در بومـی سـازی قطعـات و تجهیزات 
نقـش  کشـور  فـوالد  صنعـت  نیـاز  مـورد 

کنـد. ایفـا  مهمـی 
آهـن  ذوب  عامـل  مدیریـت  سرپرسـت 
فعالیت هـای  از  گزارشـی  نیـز  اصفهـان 

بومـی سـازی ایـن شـرکت ارائـه داد و گفـت: 
بومی سـازی  صنعتـی  عظیـم  مجتمـع  ایـن 
خـود  اجتماعـی  مسـئولیت  عنـوان  بـه  را 
و  اسـت  داده  قـرار  اصلـی  اولویـت  در 
دسـتاوردهای آن نـه تنهـا بـرای این شـرکت 

چشـمگیر  کشـور  صنعـت  کل  بـرای  بلکـه 
. شـد می با

سـازی  بومـی  سیاسـت های  افـزود:  وی 
بـر  مشـتمل  محـور  پنـج  در  شـرکت  ایـن 
در  سـازی  بومـی  جدیـد،  محصـوالت  تولیـد 

بـه  کمـک  قطعـات،  بومی سـازی  پروژه هـا، 
و  داخـل  سـاخت  مهندسـی  شـرکت های 

. می شـود  انجـام  فنـی  دانـش  تدویـن 
غرفـه ای  برپایـی  بـا  اصفهـان  ذوب آهـن 
ملـی  نمایشـگاه  و  جشـنواره  سـومین  در 
فـوالد ایـران کـه از ۱۹ تـا ۲۱ بهمـن ماه سـالن 
همایش هـای هتـل المپیـک تهران در حال 

دارد. فعـال  حضـوری  اسـت  برگـزاری 
ج مشـخصات فنی  هـد اسـتمپینگ بـرای در
ریـل، دریچـه اسـالید گیـت پاتیل هـای فوالد 
و دریچه هـای کشـویی تاندیش هـای ریختـه 
جملـه  از  لکوموتیـو  محـور  و  خ   چـر و  گـری 
حـوزه  در  آهـن  ذوب  اخیـر  دسـتاوردهای 
ایـن نمایشـگاه  در  کـه  بومـی سـازی اسـت 
بـا  شـرکت  ایـن  همچنیـن   . گردیـد  ارائـه 
و  دسـتاوردها  کلیـه  نامـه،  ویـژه  دو  انتشـار 
نیاز هـای خـود در زمینـه بومـی سـازی را ارائـه 
نمـود کـه در ایـن نمایشـگاه بـه فعـاالن ایـن 

گردیـد. ارائـه  عرصـه 

رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری :

ذوب آهن اصفهان جایگاه مهمی در بومی سازی صنعت کشور دارد


