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ــه  ــوگان ب ــوزش چ ــول آم ــق اص ــتای تحق ــان در راس ــتان اصفه ــه ای اس ــی و حرف ــر کل فن مدی
صــورت عملــی و فنــی ویــژه جوانــان و مخاطبــان بــه عنــوان حرفــه، مهــارت و اشــتغال بــا رعایــت 
اســتانداردهای مربوطــه نشســتی بــا رئیــس هیئــت چوگان اســتان داشــت کــه در این نشســت بر 

ــه تأکیــد شــد. همکاری هــای دوجانب
رئیــس هیئــت چــوگان در ایــن دیــدار بــا اشــاره بــه شــهرت اصفهان به شــهر چــوگان گفــت: میدان 
نقــش جهــان بــه عنــوان نمــاد چــوگان شــناخته شــده اســت کــه بــه منظــور احیــای ایــن ســنت 

قدیمــی بایســتی برنامه هــای بیشــتری در ایــن زمینه داشــته باشــیم.
جعفــری بیــان داشــت: چــوگان،  بــازی مهیجــی اســت کــه نیــاز بــه آمادگــی فیزیکــی فــراوان دارد؛ 

ایــن مســئله ســبب ایجــاد ســرزندگی و شــادی در مخاطبــان می شــود.
در ادامــه ایــن نشســت درزمینــه استانداردنویســی ایــن رشــته ورزشــی، انعقــاد تفاهم نامــه طــی 
مراحــل قانونــی و ... بــرای همــکاری و تعامــل بیــن دو مجموعــه بحــث و تبــادل نظــر صــورت 

پذیرفــت.

ــی  ــرای تخصص ــی فرهنگس ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــن ب ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب کیمیای وطن
رســانه، کارگاه آموزشــی »مدیریــت مصــرف رســانه در خانــواده« بــه همــت فرهنگســرای تخصصــی 
رســانه و بــا همــکاری مرکــز تخصصــی بانــوان آفتــاب 10 بهمن مــاه ســاعت 9:30 در ســالن اجتماعــات 

کتابخانه مرکزی برگزار می شود. 
فاطمــه شــفیعی، مدیــر فرهنگســرای رســانه، در ایــن زمینــه گفــت: ایــن برنامــه بــا هــدف ارتقــای 

ــزار می شــود.  ســطح ســواد رســانه ای شــهروندان برگ
اســتادان ســخنران کارگاه بهــاره نصیــری، مشــاور علمــی ســواد رســانه ای انجمــن ســواد رســانه ای 
ــی  ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــئول پژوهش ــناس مس ــاری، کارش ــه بختی ــور، و آمن کش

کشــور، هســتند. 
در ایــن برنامــه از کتــاب »دلــم جــای دیگــر اســت« نیــز رونمایــی و بــه مخاطبــان معرفــی می شــود 

و همچنیــن جلســه پرســش و پاســخ بــا حضــور کارشناســان برگــزار می گــردد.
ورود برای عموم شهروندان در این برنامه آزاد است. 

عالقه منــدان بــرای کســب اطالعــات بیشــتر می تواننــد بــه فرهنگســرای تخصصــی رســانه واقــع در 
انتهــای خیابــان پرویــن مراجعــه کننــد یــا بــا شــماره تلفــن 35544096 تمــاس بگیرنــد.
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شهرستانها
شهرداری نجف آباد، واحد برتر 

دوستدار محیط زیست شد
در نخســتین همایش اســتانی انتخاب  کیمیای وطن
برتریــن واحدهــای صنعتــی و خدماتــی اصفهــان درزمینــه 

محیــط زیســت کــه پیــش از ظهــر شــنبه 29 دی مــاه همزمان 
ــاد  ــا روز ملــی هــوای پــاک برگــزار شــد، شــهرداری نجف آب ب
ــاب  ــت انتخ ــط زیس ــتدار محی ــر دوس ــد برت ــوان واح ــه عن ب
گردیــد و از مهنــدس مســعود منتظــری نجف آبــادی، شــهردار 

نجف آباد، با اهدای لوح و تندیس تقدیر به عمل آمد.

در ایــن برنامــه کــه بــا حضــور جمعــی از مدیران ارشــد اســتان 
و شــهرداران شــهرهای مختلــف در ســالن محیط بــان اداره کل 
ــاد  ــهرداری نجف آب ــد، ش ــزار ش ــتان برگ ــت اس ــط زیس محی
ــوان  ــه عن براســاس ارزیابی هــای کارشناســی صورت گرفتــه ب
اســتان  شــهرداری های  ســطح  در  مجموعــه  ســبزترین 

انتخــاب شــد.

اصالح هندسی پل روگذر 
اتوبان فالورجان_ گارماسه

ــذر  ــل روگ ــی پ ــالح هندس ــات اص عملی کیمیای وطن
اتوبــان فالورجــان- گارماســه کــه در شــهریورماه ســال جــاری 
بــا اجــرای عملیــات جدول گــذاری، اصــالح شــانه خاکــی راه 
در دو ضلــع اتوبــان ذوب آهــن کلیــد خــورده بــود، بــا اجــرای 

روکش آسفالتی در چند روز گذشته به بهره برداری رسـید.

ــام  ــت: در تم ــان داش ــه بی ــن زمین ــان در ای ــهردار فالورج ش
شــهرها، تصادفــات ترافیکــی از عمــده مشــکالتی اســت کــه 
ــد  ــدازد و تهدی ــه خطــر می ان ایمنــی عمومــی شــهروندان را ب
ــی ناشــی از آن،  ــی و مال ــالوه خســارات جان ــه ع ــد؛ ب می کن
ــع  ــل در جوام ــل و نق ــوار حم ــوارض ناگ ــی از ع ــواره یک هم
امــروزی اســت؛ بنابرایــن روان ســازی جریان هــای ترافیکــی 
یکــی از مهم تریــن روش هــای مؤثــر در بهبــود کیفیــت زندگــی 

شــهری اســت.
ــراز امیــدواری از اجــرای ایــن  ــا اب در خاتمــه جــواد نصــری ب
ــک،  ــازی ترافی ــرای روان س ــز ب ــهرداری نی ــزود: ش ــرح اف ط
کاهــش هزینــه ســوخت و زمــان ســفر شــهروندان، تعریــض 
ــازی و  ــس از آن زیرس ــی راه و پ ــانه خاک ــالح ش ــذر، اص گ
ــان را در دســتورکار خــود قــرار  جدول گــذاری در دو ضلــع اتوب
داد و بــا اجــرای روکــش آســفالتی، عملیــات اصالح هندســی 
پــل روگــذر اتوبــان فالورجــان- گارماســه پایــان یافــت و بــه 

ــید. ــرداری رس بهره ب

تشریح برنامه های شهرداری 
شاهین شهر در دهه مبارک فجر

حمیــد عشــقی، شــهردار شاهین شــهر، در  کیمیای وطن
نشســت مســئوالن کمیته هــای دهــه مبــارک فجــر بــا 
اصحــاب رســانه کــه در فرمانــداری شهرســتان شاهین شــهر و 
ــه مناســبت چهلمیــن ســالگرد  میمــه برگــزار شــد، گفــت: ب
پیــروزی انقــالب شــکوهمند اســالمی ایــران شــهرداری 
برنامه هــای متنوعــی برنامه ریــزی کــرده اســت کــه در طــول 

دهه مبارک فجر در نقاط مختلف شهر اجرا خواهد شد.
وی در ادامــه برنامه هــای دهــه مبــارک فجــر شــهرداری 
را شــامل نمایشــگاه دســتاوردهای انقــالب بــا حضــور 
ــا مــن بخــوان«،  ــاب و طــرح »ب ادارات شــهر، نمایشــگاه کت
و  پیشکســوتان  از  تجلیــل  و  شــعرخوانی- خاطره گویــی 
پهلوانــان زورخانــه ای، اجــرای تئاتــر مناســبتی، جشــن کودکان 
ــرت  ــرای کنس ــوگان، اج ــابقه چ ــالب(، مس ــازان انق )آینده س
)آهنگ هــای انقالبــی(، همایــش والیــت فقیــه و نورافشــانی 

ــرد. ــوان ک ــن عن شــب 22 بهم

ح شد:  در دیدار مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای با رئیس هیئت چوگان استان اصفهان مطر

 اصفهان، شهر چوگان
فرهنگسرای تخصصی رسانه با همکاری مرکز تخصصی بانوان آفتاب برگزار می کند:

یت مصرف رسانه در خانواده کارگاه آموزشی مدیر

اخبارکوتاه
دیدار مدیر مخابرات منطقه اصفهان 

با نماینده مردم سمیرم در مجلس
منطقــه  مخابــرات  مدیــر  حیــدری زاده،  کیمیای وطن
ــرم  ــده محت ــا حضــور ســلیمی نماین ــان، در جلســه ای ب اصفه
مــردم ســمیرم در مجلــس شــورای اســالمی، دکتــر عســگریان 
ــی از  ــتان، گزارش ــن شهرس ــئوالن ای ــی از مس ــدار و جمع فرمان

عملکرد مخابرات منطقه اصفهان در این شهرستان ارائه کرد. 

ــرات منطقــه اصفهــان، در ایــن  ــه نقــل از روابــط عمومــی مخاب ب
دیــدار چندســاعته طرفیــن بــه بررســی وضعیــت ارتباطــی 
شهرســتان درزمینــه تلفــن ثابــت و همــراه و دیتــا و ارائــه فیبــر 

ــد.  ــر پرداختن ــکن مه ــه ادارات و مس ــوری ب ن
حیــدری زاده در ایــن جلســه بــر اهتمــام مخابرات منطقــه اصفهان 
درزمینــه خدمت رســانی بــه هم اســتانی های عزیــز در هــر نقطــه 

از اســتان تأکیــد کرد.

رئیس پلیس انتظامی استان اصفهان خبر داد:

 برگشت 500 میلیارد ریال 
اموال مسروقه به مال باختگان

از  اصفهــان  اســتان  انتظامــی  فرمانــده  کیمیای وطن

بازگردانــدن 500 میلیــارد ریــال امــوال مســروقه بــه مال باختــگان 
ــش  ــت: بخ ــر داد و گف ــی خب ــن فرمانده ــوران ای ــط مأم توس
عمــده ای از ایــن امــوال توســط مأمــوران کالنتری هــا و پاســگاه ها 

کشف شده است.
و  همایــش کالنتری هــا  در  معصوم بیگــی  مهــدی  ســردار 
ــاره  ــا اش ــان ب ــتان اصفه ــی اس ــی انتظام ــگاه های فرمانده پاس
بــه تحــول ایجادشــده در فرماندهــی انتظامــی اســتان طــی یــک 
ســال گذشــته اظهــار داشــت: در حــوزه مــواد مخدر امســال بیش 
از 28 تــن انــواع مــواد افیونــی کشــف شــده اســت کــه نیروهــای 
پلیــس پیشــگیری در بیــش از یک ســوم ایــن کشــفیات نقــش 

داشــتند.
فرمانــده انتظامــی اســتان اصفهــان از کشــف 500 میلیــارد ریــال 
ــگان در مــدت  ــه مال باخت ــا ب ــدن آنه امــوال مســروقه و بازگردان
ــن  ــده ای از ای ــش عم ــت: بخ ــر داد و گف ــال خب ــه امس 9ماه
ــه  ــگاه ها ب ــا و پاس ــوران کالنتری ه ــط مأم ــز توس ــفیات نی کش
ــن موضــوع بســیار  ــان در ای ــه نقــش آن ــده اســت ک دســت آم

ــود. ــز اهمیــت ب حائ
ــدام و عمــل« در ســتاد  ــی »اق ــرارگاه عملیات ــه تشــکیل ق وی ب
فرماندهــی انتظامــی اســتان اصفهــان و اجــرای طرح هــا و 
ــت:  ــرد و گف ــاره ک ــاد« اش ــار« و »مرص ــای »ذوالفق عملیات ه
براســاس آمــاری کــه از ســوی بازرســی کل ناجــا بــه دســت آمده، 
میــزان رضایتمنــدی مــردم از پلیــس اصفهــان 22درصــد افزایش 
یافتــه و انتقــاد از عملکــرد مأمــوران نیــز 18درصــد کاهش داشــته 
ــام  ــتان در انج ــس اس ــد پلی ــان می ده ــوع نش ــن موض ــه ای ک

ــت. ــرده اس ــل ک ــد عم ــود قاعده من ــای خ مأموریت ه
ســردار معصوم بیگــی تصریــح کــرد: از ابتــدای امســال 3 راهبــرد 
و 12 اولویــت در دســتورکار فرماندهــی انتظامــی اســتان اصفهــان 
قــرار گرفــت کــه خوشــبختانه تــا بــه امــروز اهــداف ایــن راهبردها 

و اولویت هــا تحقــق پیــدا کــرده اســت.
ســردار مهــدی معصوم بیگــی فرمانــده انتظامــی اســتان اصفهــان 
بــه افزایــش 30درصــدی دســتگیری ســارقان در مــدت 9ماهــه 
ــرقت و  ــگیری از س ــه پیش ــت: درزمین ــر داد و گف ــال خب امس
مقابلــه بــا ســارقان تالش هــای بســیار زیــادی توســط مأمــوران 
کالنتری هــا و پاســگاه ها بــه عمــل آمــده، امــا وقــوع ایــن جــرم 
بســتگی بــه مؤلفه هــای دیگــری دارد کــه می تــوان بــا مشــارکت 
ــل  ــل را ح ــن معض ــی ای ــی و اجتماع ــای فرهنگ ــردم، نهاده  م

کرد.

زهرا نصیریگروه اصفهان
Z.Nasiri@eskimia.ir

ــر عامــل ســازمان ســاماندهی مشــاغل شــهری و  مدی
فرآورده هــای کشــاورزی شــهرداری اصفهــان در پاســخ 
ــال  ــاره انتق ــای وطــن درب ــگار کیمی ــه پرســش خبرن ب
کارگاه هــای طالســازی در اصفهــان بــه بیــرون از شــهر 
گفــت: در حــال حاضــر 1400 کارگاه طالســازی بیشــتر 
ــن  ــت ای ــرار اس ــد و ق ــی فعال ان ــای تاریخ در بافت ه
صنــوف در زمینــی بــه مســاحت 80 هکتــار در مجــاورت 
شــهرک صنعتی جــی که از ســوی اداره راه و شهرســازی 

واگــذار شــده اســت، مســتقر و ســاماندهی شــوند.
محمــد مجیــری کــه 7 ماهــی اســت بــه ســمت مدیــر 
ــان منصــوب  ــن بخــش در شــهرداری اصفه ــی ای عامل
شــده، ســخنان خــود را دربــاره وضعیــت شــهرک 
صنــف طــال در جمــع خبرنــگاران بــه اینجــا رســاند کــه 
ــن  ــن زمی ــرای گرفت ــات اداری ب در حــال حاضــر اقدام
ــد  ــروش بای ــف طالف ــت؛ صن ــده اس ــام ش ــر تم مدنظ
زمیــن را تحویــل بگیرنــد و بــا راه انــدازی یــک شــرکت 
ــهرک  ــا ش ــد ت ــاخت کنن ــه س ــدام ب ــرمایه گذاری اق س

صنفــی طــال شــکل بگیــرد.
وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کیمیــای وطــن کــه آیــا 
شــهرداری در ســاخت ایــن شــهرک مشــارکت خواهــد 
ــن  ــداث ای ــاخت و اح ــرای س ــرد: ب ــان ک ــت، بی داش
شــهرک اعتبــارات زیــادی نیــاز اســت و بایــد ایــن کار بــا 
مشــارکت بخــش خصوصــی انجــام شــود. البتــه اگــر 
ایــن شــهرک ســاخته شــود، بــه قطــب طــالی کشــور 
مبــدل خواهــد شــد؛ در ایــن زمینــه صنــف طالفروشــان 
ــن  ــد کــه در ای ــز اعــالم آمادگــی کرده ان ــزد نی اســتان ی

شــهرک مســتقر شــوند.

 طراحی شهرک طال در اصفهان براساس 
طرح های جهانی

مجیــری در ادامــه ایــن پرســش بــر ایــن نکتــه تأکیــد 
داشــت: بــرای ســاخت ایــن شــهرک بایــد همدلــی بین 
صنــف طالفروشــان ایجــاد شــود و بــا ســاماندهی ایــن 
صنــف در آینــده نزدیــک بافــت تاریخــی اطــراف میــدان 
نقــش جهــان نفســی تــازه خواهــد کشــید. البته توســط 
شــرکت طــرح و تحــول مطالعــات شــهرک صنعتی طال 
بــا اقتبــاس از کشــور امــارات، تایلنــد، ترکیــه و ایتالیــا 
تهیــه شــده اســت و امیدواریــم ایــن رونــق اقتصــادی 

بــرای اصفهــان شــکل بگیــرد.
ــای  ــگار کیمی ــش خبرن ــر پرس ــه دیگ ــخ ب وی در پاس
وطــن مبنــی بــر انتقــال شــهرک امیــر کبیــر بــه خــارج 
ــر  ــر کبی ــهرک امی ــات ش ــت: مطالع ــز گف ــهر نی از ش
انجــام شــده اســت تــا بخــش حمــل بــار بــه نزدیــک 

ــود. ــل ش ــهر منتق شاهین ش
ــان  ــازان در خیاب ــال موزاییک س ــه انتق ــاره ب ــا اش وی ب
شــهیدان نیــز گفــت: خیابــان شــهیدان بــه یــک بافــت 
ــای ســنگین  ــردد خودروه ــل شــده و ت کارگاهــی تبدی
ــه دو  ــر منطق ــا مدی ــن رو ب ــت؛ از ای ــاد اس ــیار زی بس
جلســاتی برگــزار کردیــم و کارگروهــی تشــکیل دادیــم 
ــه  ــاری در منطق ــن 18 هکت ــه زمی ــف ب ــن صن ــا ای ت
ــه  ــی ب ــل کنون ــد و مح ــدا کن ــال پی ــت انتق بختیاردش
محلــی تفرجگاهــی بــرای مــردم تبدیــل شــود؛ در 
حــال حاضــر جلســات کارگــروه آزادســازی واحدهــای 

موزاییک ســازی در حــال برگــزاری اســت.
 بازار روز خیابان مصلی، بازار تخصصی 

موتورسیکلت می شود
ــر عامــل ســازمان ســاماندهی مشــاغل شــهری و  مدی

ــاره  ــان درب ــهرداری اصفه ــاورزی ش ــای کش فرآورده ه
ســاماندهی بــازار روز خیابــان مصلــی در میــدان قــدس 
افــزود: در ایــن مــکان بــازار تخصصــی موتورســیکلت در 
زمینــی بــه وســعت 15 هــزار مترمربــع احداث می شــود 
و در آن 181 واحــد تجــاری و 110 واحــد اداری و دفتر کار، 

پارکینــگ و انبارهــای مکانیــزه شــکل می گیــرد.
ــرای  ــال ب ــارات امس ــه در اعتب ــان اینک ــا بی ــری ب مجی
ســاخت بــازار تخصصــی موتورســیکلت 10 میلیــارد 
تومــان اعتبــار در نظــر گرفتــه شــده بــود، اظهــار 
داشــت: ایــن در حالــی اســت کــه بــرای ســاخت 
ــاز اســت؛  ــی نی ــان نقدینگ ــارد توم ــازار 200 میلی ــن ب ای
ــا  ــم ت ــاده کنی ــازوکاری آم ــم س ــد داری ــن تأکی بنابرای
صنــف موتورسیکلت فروشــان بــرای ایــن مجموعــه 
ســرمایه گذاری کننــد تــا بتوانیــم طــی ســه ســال آینــده 

ــانیم. ــه برس ــه نتیج ــروژه را ب پ
وی بــا اشــاره بــه انتقــال خشکبارفروشــان اظهــار کــرد: 
شــهرک خشــکبار در میــدان مرکــزی میــوه و تره بــار در 
حــال احــداث اســت. تعــداد 45 ســوله 520 مترمربعــی 
ــاده  ــذاری آم ــرای واگ ــر کار ب ــا دفات ــر ب ــال حاض در ح
شــده و بخشــی از عملیــات ســاختمانی آن تــا خردادماه 
ســال آینــده بــه پایــان می رســد؛ امــا فــروش ســرقفلی 
بــه فعــاالن صنــف آمــاده شــده اســت و ایــن مــکان بــه 

قطــب خشــکبار شــهر تبدیــل خواهــد شــد.
بــه  نیــز  تعــداد 66 ســوله دیگــر  داد:  ادامــه  وی 
ســوله های موجــود بــازار خشــکبار میــدان میــوه و 
ــه 111 ســوله  ــا ب ــداد آنه ــا تع ــه می شــود ت ــار اضاف تره ب
برســد؛ البتــه قصــد داریــم مقدمــات ســاخت 66 ســوله 
را بــه صــورت مشــارکتی فراهــم کنیــم کــه مذاکــرات آن 

ــه در حــال انجــام اســت. ــا اتحادی ب

 از صفر تا صد باغ تندرستی در اصفهان
مجیــری همچنیــن از بازســازی مــدرن بــازار گل و گیــاه 
ــه ایــن مســئله اشــاره داشــت  همدانیــان خبــر داد و ب
کــه تــا قبــل از نوروز امســال بــا اقدامــات انجام شــده در 
بــازار گل و گیــاه، یــک بــازار زیبــا و مــدرن به شــهروندان 
ــه  ــان ســال 98 ب ــازار پای ــن ب ــم داد. ای ــل خواهی تحوی
بــاغ تندرســتی منتقــل می شــود. بــاغ تندرســتی پشــت 
ــی  ــوان در فضای ــوار رض ــدای بل ــی ابت ــتان فاراب بیمارس
بــه مســاحت 14.5 هکتــار در حــال ســاخت اســت کــه 
ــود. ــاه خواهــد ب ــازار بین المللــی گل و گی بزرگ تریــن ب

وی خاطرنشــان کــرد: در بــاغ تندرســتی پایانــه صــادرات 
ــرای  ــا ب ــا از آن فض ــم ت ــکل می دهی ــاه را ش گل و گی
صــادرات گل و گیــاه اســتفاده شــود؛ البتــه بــازار فعلــی 
گل و گیــاه همدانیــان پــس از انتقــال فعــاالن گل و گیاه 

بــه بــازار مشــاغل خانگــی تبدیــل می شــود.
وی از دیگــر اقدامــات ایــن ســازمان را مدرن کــردن 
ــزی  ــدان مرک ــگاه در می ــداث خواب ــر، اح ــتخر غدی اس

ــاخت  ــی س ــدگان، کلنگ زن ــرای رانن ــار ب ــوه و تره ب می
بهمن مــاه،  تــاالر 25 میــوه در میــدان مرکــزی در 
ــن  ــی و همچنی ــدگان زینت ــان و پرن ــازار ماهی ــاد ب ایج
ــرح  ــه ط ــتی، مطالع ــاغ تندرس ــی در ب ــان داروی گیاه
ــرای  ــهری ب ــم ش ــاغل مزاح ــاماندهی مش ــع س جام
اولیــن بــار در اصفهــان، احــداث پانزدهمیــن فروشــگاه 
ــر 16  ــی کوث ــر در شــهرک شــهید کشــوری، جانمای کوث
ــگاه  ــتین فروش ــدازی نخس ــگان، راه ان ــهر خوراس در ش
محلــه ای کوثــر تــا پیــش از نــوروز 98 در شــهرک 
پینــارت، ســاماندهی نســاجی های کردآبــاد واختصــاص 
زمینــی در شــرق اصفهــان ابتــدای جــاده ناییــن بــرای 

ــرد. ــوان ک ــف عن ــن صن ــی ای جابه جای
مجیــری بــا بیــان اینکــه در حــال حاضر در ســطح شــهر 
ــه دار و 40 هــزار  ــی پروان ــان 80 هــزار واحــد صنف اصفه
واحــد صنفــی بــدون پروانــه کســب مشــغول فعالیــت 
ــه  ــان حــدود 90 اتحادی هســتند، گفــت: در شــهر اصفه

صنفــی وجــود دارد.

مدیر عامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری اصفهان در پاسخ به کیمیای وطن:

شهرک طالی اصفهان به قطب طالی کشور تبدیل خواهد شد

گروه اصفهان سجاد کمالی
S.Kamali@eskimia.ir

مجتمــع فــوالد مبارکــه اصفهــان کــه بزرگ ترین 
مجتمــع تولیــد فــوالد در غــرب آســیا و شــمال 
آفریقاســت، پــس از تحریم هــای ظالمانــه 
دشــمنان میهــن عزیزمــان، برای رفع مشــکالت 
خــود رو بــه بومی ســازی آورده اســت؛ از ایــن رو 
تعــدادی کارگروه تشــکیل داده اســت تــا در این 
زمینــه همچــون زمینه هــای دیگــر بــه موفقیــت 
نائــل شــود. یکــی از ایــن کارگروه هــا، کارگــروه 

مــواد نســوز اســت. 
در ادامــه گفت وگــوی مــا را بــا رضــا جهانشــاهی، 

کارشــناس ایــن کارگــروه، می خوانید.
ــاهی در  ــن، جهانش ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب

گفت وگــو بــا خبرنــگار کیمیــای وطــن بــا بیــان 
اینکــه نمایشــگاه ملــی فــوالد بــه منظــور تولیــد 
زنجیــره تأمین در کل کشــور برگزار شــده اســت، 
اظهــار داشــت: یعنــی خواســتند فوالدســازها و 
تولیدکنندگان نســوز با هم بیشــتر آشــنا شــوند. 
قبــل از این نمایشــگاه، فوالدســازها داشــتند کار 
ــه  ــوز ب ــدگان نس ــد. تأمین کنن ــود را می کردن خ
آن هــا مراجعــه می کردنــد و دســتاوردهای خــود 
را می گفتنــد و فراینــد تســت و اصالحــات پــس 
از تســت و اضافه شــدن بــه ونــدور را انجــام 
می دادنــد؛ ولــی اتفاقــی کــه هم اکنــون افتــاده 

اســت، دقیقــا عکــس ایــن قضیــه اســت.
کــه  فــوالد  مصرف کننــدگان  افــزود:  وی 
اصلی تریــن آن هــا فوالدســازان بــه عنــوان 

مصرف کننــده نســوز کشــور هســتند، ایــن 
غرفه هــا را دارنــد و از کســانی کــه در ایــن زمینــه 
کار می کننــد مثــل تولیدکننــدگان نســوز و 
شــرکت های دانش بنیــان و کســانی کــه در امــر 
نســوز طــرح خاصــی دارنــد، دعــوت می کننــد و 
ایــن افــراد مراجعــه می کننــد. ایــن افــراد کــه 
مراجعــه کردنــد، مــا کارگروه هــای متخصصــی 
ایده هــا  روی  و  بررســی  آنجــا  در  و  داریــم 
ــته  ــت را داش ــن قابلی ــر ای ــود. اگ ــر می ش فک
باشــند کــه بشــود ایــده را در صنعــت اســتفاده 
کــرد، حتــی برایشــان بودجــه در نظــر گرفتــه و 
ــه  ــوالد کشــور می شــود؛ ب پشــتوانه آن خــود ف
طــوری کــه بتوانیــم جــذب حداکثری در کشــور 
انجــام دهیــم و تمــام تــوان متخصصــان کشــور 

ــم.  ــار بگیری ــازی در اختی ــر بومی س ــرای ام را ب
ــگاه  ــن نمایش ــس از ای ــم پ ــاءهللا بتوانی ان ش

ــیم. ــته باش ــی داش ــتاوردهای خوب دس
کارشــناس کارگــروه نســوز شــرکت فــوالد 
مبارکــه بــا بیــان اینکــه در مجتمــع فــوالد 
ــه هشــت  ــه کارگروه هــای بومی ســازی ب مبارک
کارگــروه تقســیم شــده اند، گفــت: یکــی از 
ــا  ــت. م ــوز اس ــروه نس ــا، کارگ ــن کارگروه ه ای
حــدود 95درصــد مــواد نســوزی کــه اســتفاده 
آن  اســت.  شــده  بومی ســازی  می کنیــم، 
ــل  ــه دلی ــده، ب ــازی نش ــه بومی س ــد ک 5درص
ــش آن وجــود نداشــته  ــا دان ــه ی ــوده ک ــن ب ای
یــا صرفــه اقتصــادی نداشــته اســت. بــه دنبــال 
ایــن هســتیم کــه آن 5درصــد هــم بومی شــود.

وی ادامــه داد: یکــی از دســتاوردهای مهــم 
ایــن نمایشــگاه، اشــتراک گذاری اطالعــات 
بیــن فوالدســازان اســت. مــا در فــوالد مبارکــه 
کارهایــی انجــام داده ایــم کــه فــوالد خوزســتان 
ــا فــوالد آلیــاژی  ــوده اســت ی ــر ب از آنهــا بی خب
ــر  کاری انجــام داده اســت کــه مــا از آن بی خب
ــت؛  ــاده اس ــوب افت ــاق خ ــن اتف ــم. ای بوده ای
یعنــی می توانیــم از هــم اســتفاده کنیــم و 
ــه  ــازی چ ــر بومی س ــان در ام ــم تجاربم ببینی

ــت. ــوده اس ب
جهانشــاهی تصریــح کــرد: بومی ســازی از 
ســال 1370 شــروع شــده و در هــر دوره ای مــا 
ــازی  ــوز را بومی س ــواد نس ــی م ــم بعض آمده ای

ــر  ــال اخی ــد س ــازی در چن ــم. بومی س کرده ای
ســرعت خاصــی گرفتــه و علــت اصلــی آن 
تحریم هــا بــوده اســت. ایــن تحریم هــا باعــث 
شــده مــا بیشــتر بــه آن فکــر کنیــم کــه واقعــا 
می توانیــم بعضــی کارهــا را انجــام دهیــم. خــدا 
ــون رســیده ایم و  ــاور هم اکن ــن ب ــه ای را شــکر ب
در یکــی، دو ســال اخیــر متریــال مــا در حــال 
ــه  ــی ک ــی از متریال ــت. خیل ــازی اس بومی س
ــازی  ــم بومی س ــم، بتوانی ــرش را نمی کردی فک
ــه  ــش ک ــژه تاندی ــکال وی ــژه اش ــم؛ به وی کنی
ــا پرس هــای  ــوژی خاصــی دارد ی بســیار تکنول
ایزواســتاتیک کــه بــا شــرکت های داخلــی 
ــا صــد  ــر ت ــم. صف ــا را بومی ســازی کردی این ه
ــان و  ــت مهندس ــه دس ــل و ب ــن کار در داخ ای

ــی انجــام شــد. متخصصــان ایران
وی دربــاره مهم تریــن محصــوالت کارگــروه 
نســوز گفــت: مــا مــواد نســوز زیــادی اســتفاده 
اســتفاده  بخــش  چنــد  در  می کنیــم کــه 
می شــود؛ یکــی نســوزی اســت کــه در بخــش 
فوالدســازی اســتفاده می شــود؛ یعنــی جایــی 
ــر از آن  ــه می شــود. غی ــه ذوب و اســلپ تهی ک
ــود دارد  ــه وج ــوالد مبارک ــی در ف ــی نواح بعض
کــه بــه نــام ســایر نواحــی غیــر از فوالدســازی 
ــواد نســوزی کــه  شــناخته می شــود. عمــده م
اســتفاده می کنیــم، آجرهــای نســوز، جرم هــای 
تاندیــش  و  پاتیــل  ویــژه  اشــکال   نســوز، 

است.

کارشناس کارگروه مواد نسوز فوالد مبارکه در گفت وگو با کیمیای وطن:

95درصد مواد نسوز فوالد بومی سازی شده است

ــن  ــان از 30 بهم ــینمای اصفه ــت س ــگاه صنع ــتین نمایش نخس
تــا 3 اســفندماه بــا هــدف معرفــی ســطح توانمنــدی نخبــگان، 
شــهروندان و ایجــاد تعامــل بیــن ســینماگران اصفهانــی برگــزار 

می شــود. 
ــهر  ــالمی ش ــورای اس ــی ش ــیون فرهنگی ورزش ــس کمیس رئی
اصفهــان هــدف از برگــزاری ایــن نمایشــگاه را معرفــی نخبــگان 
فعــال در رشــته های تئاتــر، ســینما و نشــان دادن توانمندی هــا و 

ظرفیت هــای هنرمنــدان ســینماگر اصفهانــی عنــوان کــرد و گفــت: 
درواقــع وظیفــه شــهرداری، نهادهــای دولتــی و نیمه دولتــی نیــز 
ایجــاد بســتر مناســب بــرای نشــان دادن ظرفیت های اصفهــان در 

حــوزه سینماســت. 
فریــده روشــن اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه رویکــرد شــورای شــهر 
ــذب و  ــان و ج ــت از متخصص ــی در حمای ــیون فرهنگ و کمیس
ــت از  ــرای حمای ــن ب ــگان، همچنی ــرت نخب ــری از مهاج جلوگی

بخــش خصوصــی و دخیل کــردن ســازمان های مردم نهــاد، 
طرح هــای توســعه صنایــع خــالق و توســعه صنعــت ســینما در 
شــورای شــهر مصوب شــد که نمایشــگاه صنعت ســینما، یکــی از 
ــود. ــا ب ــن مصوبه ه ــرای عملیاتی  شــدن ای ــا ب ــن زمینه ه مهم تری

ــگاه  ــن نمایش ــرکت در ای ــرای ش ــدان ب ــت؛ عالقه من ــی اس گفتن
بــرای کســب اطالعات بیشــتر مــی توانند بــا شــماره 32243895 

تمــاس حاصــل کننــد.

برگزاری نخستین نمایشگاه صنعت سینمای اصفهان


