
با تــاش کارکنــان تعمیرات نســوز  کیمیای وطن
و  فوالدســازی  واحدهــای  مؤثــر  همــکاری  و 
ریخته گــری مــداوم و دفتــر فنــی نســوز در خردادمــاه 
1398، عمــر آجرهــای نســوز پاتیل هــای مــذاب 
ــورد  ــت و رک ــش یاف ــه 167 ذوب افزای ــوالد ســبا ب ف

جدیدی به ثبت رسید.
احمدرضــا بخشــایی، رئیــس واحــد تعمیــرات نســوز 
ــان  ــا بی ــر را داد و ب ــن خب ــبا ای ــوالد س ــع ف مجتم
اینکــه رکــورد قبلــی نســوز پاتیــل تعــداد 153 ذوب و 
در فروردیــن ســال 97 ثبــت شــده بــود گفــت: ایــن 
افزایــش تعــداد ذوب گیــری باعــث بهبــود میانگیــن 
ــال 97  ــل از 125 ذوب در س ــوز پاتی ــداد ذوب نس تع
بــه 148 ذوب در دو مــاه ســال جــاری شــده اســت.

وی تأکیــد کــرد: ایــن بهبــود و افزایــش تعــداد ذوب 
ــوز  ــرف نس ــمگیر در مص ــی چش ــث صرفه جوی باع

ــال  ــدار 3.89 در س ــرف از مق ــش مص ــل و کاه پاتی
97 بــه 2.64 کیلوگــرم بــر تــن مــذاب در دو مــاه اول 
ــرای  ــدار مصــرف ب ــن مق ســال 98 شــده اســت. ای
نســوز پاتیــل بــرای اولیــن بــار در طــول بهره بــرداری 

فــوالد ســبا بــه دســت آمــده اســت.
در همیــن خصــوص مهــدی یزدانــی، کارشــناس 
ــداد  ــوالد ســبا، کاهــش تع واحــد نســوز مجتمــع ف
ــرای تخریــب و نســوزکاری  نفــر ســاعت مصرفــی ب
ــذاب  ــای م ــه کاری پاتیل ه ــش آماده ب ــل و افزای پاتی
نســوزچینی جهــت ارســال به خط تولیــد در ســبا را از 
دیگــر مزایــای دســت یابی بــه ایــن رکــورد دانســت و 
گفــت: برخــی از مهم تریــن عوامــل ثبــت ایــن رکــورد 
عبارت انــد از: 1- افزایــش تولیــد فــوالد مــذاب و 
اســلب ریخته گــری در نتیجــه گــردش منظــم پاتیل، 
کاهــش زمــان مانــد پاتیــل بــا ذوب در LF، کاهــش 

ــری از  ــدم ذوب گی ــی از ع ــی ناش ــوک های حرارت ش
ــگرم کن ها؛ 2-  ــر پیش ــد زی ــای مان ــل و زمان ه پاتی
تغییــر گریــد ذوب از کــم کربــن بــه باکربــن متوســط 
و کاهــش نــرخ خوردگــی در آجــر خــط ســرباره؛ 3- 
افزایــش کنتــرل و بازرســی از نســوز پاتیــل در زمــان 
ذوب گیــری، تخریــب و نوچینــی نســوز آن؛ 4- ارتباط 
ــا شــرکت های  ــی ب ــزاری جلســات فن ــداوم و برگ م
تأمین کننــده نســوز و ارتقــای کیفیــت نســوز مصرفی 

در پاتیل هــا.
رئیــس واحــد تعمیــرات نســوز مجتمــع فــوالد ســبا 
ــوالد  ــت ف ــای مدیری ــی از حمایت ه ــن قدردان ضم
ــارکت  ــام مش ــا انج ــرد: ب ــدواری ک ــار امی ــبا اظه س
جمعــی ســایر قســمت های تولیــد، تعمیــرات و دفتر 
فنــی شــاهد تــداوم ایــن موفقیت هــا در گــروه فــوالد 

مبارکــه و دســتیابی بــه اهــداف ســاالنه باشــیم.
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شهرستانها
حضور شهرداری نجف آباد در 

یازدهمین نمایشگاه بین المللی 
گردشگری و صنایع دستی 

اصفهان
ــادی، سرپرســت  محمــد مغــزی نجف آب کیمیای وطن
ــاد  ــهرداری نجف آب ــت: ش ــوان داش ــاد عن ــهرداری نجف آب ش
همچــون ســال گذشــته در یازدهمیــن نمایشــگاه بین المللــی 
گردشــگری و صنایــع دســتی اصفهــان کــه طــی روزهــای 28 
تــا 31 خردادمــاه 98 در محــل برگــزاری نمایشــگاه های 
ــرار اســت، حضــور خواهــد  ــان برق ــی اســتان اصفه بین الملل

یافت. 
ایــن  عنــوان داشــت:  سرپرســت شــهرداری نجف آبــاد 
ــک(  ــماره ی ــالن ش ــی )س ــیخ بهای ــالن ش ــهرداری در س ش
ــع دســتی  ــی صنای ــه معرف ــه 144B مســتقر اســت و ب غرف
ــو،  ــر: چاق ــاد نظی ــراه محصــوالت و ســوغات نجف آب ــه هم ب
قلمزنــی، مینــا، قالــی، ارغوان بافــی، کاه نمدی، عســل، بــادام، 
گیــوه و... در ایــن نمایشــگاه بــه همــراه جاذبه های گردشــگری 
و برنامه هــای مدیریــت شــهری در حــوزه جــذب گردشــگر و 

ــت.  ــد پرداخ ــرمایه گذار خواه ــن س همچنی
ــوان ایــن موضــوع کــه نمایشــگاه شــرایطی را  ــا عن مغــزی ب
فراهــم آورده تــا نخبــگان فعــال در زمینــه میــراث فرهنگــی، 
ــن  ــه و تبیی ــش، ارائ ــه نمای ــع دســتی و گردشــگری، ب صنای
دســتاوردها و توانمندی هــای خــود بپردازنــد، گفــت: هتل هــا 
و دفاتــر خدمــات گردشــگری، مجتمع هــای گردشــگری 
و تفریحــی، بیمارســتان های فعــال در زمینــه گردشــگری 
ســامت، کلینیک هــای گردشــگری ســامت و بســیاری 
دیگــر از فعــاالن حــوزه گردشــگری و توریســم در یازدهمیــن 
نمایشــگاه بین المللــی گردشــگری و صنایــع دســتی اصفهــان 
ــی  ــان خارج ــال میهمان ــگاه امس ــد و در نمایش ــور دارن حض
بســیاری از کشــورهای روســیه، کویــت، ترکیــه، عــراق، مالزی، 
پاکســتان، اســپانیا و... نیــز حضــور دارنــد تــا ایــن نمایشــگاه 
دایــره نفــوذ خــود را بــه کشــورهای جهــان نیــز گســترش دهد.

آغاز ثبت نام دوره آموزشی 
تش نشانان داوطلب   آ

در شاهین شهر
شاهین شهربهجت بیرانوند

B.Biranvand@eskimia.ir

ایمنــی  خدمــات  و  آتش نشــانی  ســازمان  همــت  بــه 
ــی  ــتین دوره آموزش ــام نخس ــهر، ثبت ن ــهرداری شاهین ش ش

آتش نشــانان داوطلــب در ســال جــاری آغــاز شــد.

و  آتش نشــانی  مجتبــی رســتمی، مدیرعامــل ســازمان 
ــا  ــه ب ــهر در مصاحب ــهرداری شاهین ش ــی ش ــات ایمن خدم
ــام دوره  ــاز ثبت ن ــه آغ ــاره ب ــا اش ــهرداری ب ــر ش ــد خب واح
آموزشــی آتش نشــانان داوطلــب گفــت: در ایــن دوره مباحثــی 
از قبیــل آشــنایی بــا حریــق و حــوادث، اطفــاء حریق، آشــنایی 
بــا اقدامــات پیشــگیرانه حــوادث، امــداد در ارتفــاع و ... توســط 
ــه صــورت تئــوری و عملــی تدریــس  کارشناســان ســازمان ب

می شــود.
وی در ادامــه افــزود: داوطلبــان بــرای ثبت نــام می تواننــد بــه 
ــا  ایســتگاه های آتش نشــانی مســتقر در شــهر مراجعــه یــا ب
شــماره تلفــن 45260066 تماس بگیرنــد و این دوره آموزشــی 
ــه  ــان ب ــرای خانم هــا و آقای ــاال ب ــه ب در رده ســنی 15 ســال ب

مــدت یــک هفتــه و بــه صــورت رایــگان برگــزار می شــود.
ــی  ــای آموزش ــان دوره ه ــود: در پای ــان نم ــتمی خاطرنش رس
ــه  ــان، گواهینام ــه داوطلب ــارت ب ــون مه ــزاری آزم ــس از برگ پ

اعطــا خواهــد شــد.
ایمنــی  خدمــات  و  آتش نشــانی  ســازمان  مدیرعامــل 
ــر از  ــته 260 نف ــال گذش ــت: س ــهر گف ــهرداری شاهین ش ش
شــهروندان گواهینامــه دوره هــای آموزشــی دریافــت نموده انــد 
و فراگیــری دوره هــای مبتــدی آتش نشــانی بــرای پیشــگیری 
از حــوادث یــا اقدامــات اولیــه در صــورت بــروز حــوادث بــرای 

هــر شــهروند ضــروری اســت.

 دیدار مدیرکل 
نهاد  کتابخانه های عمومی 

استان اصفهان با شهردار مبارکه
در دیــدار مدیــرکل نهــاد کتابخانه هــای  کیمیای وطن

ــت  ــر تقوی ــه، ب ــهردار مبارک ــا ش ــان ب ــتان اصفه ــی اس عموم
همــکاری و برنامه ریــزی بــرای ارتقــاء فرهنــگ کتابخوانــی در 

شهر مبارکه تأکید شد. 
ــی از اقدامــات  ــدار، ضمــن قدردان امیــر هاکویــی در ایــن دی
ــهرداری و  ــژه ش ــگاه وی ــن ن ــهرداری و همچنی ــی ش فرهنگ
ــژه  ــه فرهنــگ به وی ــه مقول شــورای اســامی شــهر مبارکــه ب
ــی، خواســتار مســاعدت بیشــتر مدیریــت  ــاب و کتابخوان کت
شــهری مبارکــه در جهــت ارتقــای فرهنــگ کتابخوانــی در ایــن 

شــهر شــد. 
شــهردار مبارکــه نیــز در ایــن دیــدار، بــا اشــاره به اهمیــت حوزه 
فرهنــگ، ارتقــای ســطح مطالعــه را موجــب ارتقــای ســطح 
آگاهــی عمومــی و در نتیجــه توســعه فرهنــگ شهرنشــینی 
دانســته و گفــت: شــهرداری مبارکــه بــه عنــوان نهــادی 
خدماتــی و اجتماعــی، حــوزه فرهنــگ را از اولویت هــای مهــم 

ــد.  ــود می دان خ
ســید محســن هاشــمی، حــل بســیاری از معضــات شــهری 
را در گــرو توســعه فرهنگــی برشــمرده و ادامــه داد: فعالیــت 
ــه و  ــروج مطالع ــاد م ــوان نه ــه عن ــی ب ــای عموم کتابخانه ه
متولــی ارتقــای ســطح دانــش عمومــی شــهروندان، نقــش 

ــده شــهری جامعــه دارد.  تأثیرگــذاری در آین
همکاری هــای  توســعه  جهــت  در  آمادگــی  ضمــن  وی 
دوجانبــه، از برگــزاری جلســات کارشناســی بــرای شناســایی 
ــا  ــار م ــرد: انتظ ــح ک ــر داد و تصری ــکاری خب ــای هم حوزه ه
ــای  ــه ایده ه ــت ک ــن اس ــی ای ــای عموم ــاد کتابخانه ه از نه
فرهنگــی و علمــی خــود را در راســتای ترویــج فرهنــگ 
کتابخوانــی در اختیــار شــهرداری ها قــرار دهــد تــا بــا اجــرای 
 آنهــا، شــاهد رشــد کتابخوانــی و مطالعــه در بیــن شــهروندان

 باشیم.

رکورد استفاده از آجرهای نسوز پاتیل های مذاب فوالد سبا به 167 ذوب رسید

اخبارکوتاه
 سامانه جامع کتابخانه های 

حوزه علمیه اصفهان افتتاح شد
مســئول واحــد فرهنگــی معاونــت تهذیــب و تبلیــغ حــوزه 
علمیــه اصفهــان گفــت: هــر طلبــه بــا وارد کــردن کدملــی و 
شناســه طلبگــی خــود می توانــد وارد ســامانه شــود و امــکان 
ــا 24  ــاب ت ــی کت ــاب و رزرو آن ــرعت کت ــت وجوی پرس جس
ســاعت و دریافــت حداکثــر پنــج کتــاب در هر کتابخانــه فراهم 

اســت.

ــه  ــامانه ب ــن س ــزود: ای ــان اف ــی امیری ــام مجتب حجت االس
نشــانی www.basatin.ir بــرای همــه طــاب قابل دسترســی 

اســت.
ــوزه  ــغ ح ــب و تبلی ــت تهذی ــی معاون ــد فرهنگ ــئول واح مس
علمیــه اصفهــان گفــت: ســامانه کتابخانه هــای حــوزه علمیــه 
اصفهــان بــا قابلیــت دسترســی بــه بیــش از 40 کتابخانــه بــا 
377 هــزار جلــد کتــاب حــوزه علمیــه اصفهــان و دسترســی 
بــه بیــش از 400 مرکــز علمــی و دانشــگاه های معتبــر کشــور 

افتتــاح شــده اســت.
ــدادی  ــا 95 تع ــال 91 ت ــزود: از س ــان اف ــام امیری حجت االس
از مــدارس علمیــه همچــون کتابخانــه امیرالمؤمنیــن )ع(، امام 
ــن ســامانه  ــازار از ای ــان و صــدر ب ــاغ اصفه صــادق )ع(، چهارب

بهره منــد می شــدند.

بهینه سازی شبکه فشار ضعیف 
 هوایی خیابان آپادانا دوم 

در امور برق جنوب شرق
گروه اصفهان فاطیما جالی

F.Jalali@eskimia.ir

ــبکه  ــازی ش ــه بهینه س ــرق ب ــوب ش ــرق جن ــور ب ــر ام مدی
فشــار ضعیــف هوایــی در خیابــان آپادانــا اشــاره کــرد و گفــت: 
پــروژه تبدیــل شــبکه ســیمی بــه کابــل خــود نگهــدار خیابــان 
ــن  ــاز ای ــن ف ــد و آخری ــف ش ــاز تعری ــه ف ــا دوم در س آپادان
پــروژه، اردیبهشــت ماه ســال جــاری بــه طــول 700 متــر کابــل 
خودنگهــدار و بــا مبلغــی بالغ بــر 800 میلیــون ریال انجام شــد.

ــری  ــه 9 مت ــه پای ــاز 13 اصل ــن ف ــزود: در ای ــر اف ــران نص مه
بهینه ســازی و اجرایــی شــد کــه بــا اجــرای ایــن پــروژه، عــاوه 
بــر بهینه ســازی شــبکه هوایــی، انشــعاب مشــترکین اصــاح و 

روشــنایی معابــر نیــز بهینه ســازی شــد.
گفتنــی اســت بیــش از 3/5 کیلومتــر کابل خودنگهدار در ســال 
جــاری در امــور، اجرایــی و عملیاتــی شــده اســت و 12 کیلومتر 

تــا پایــان ســال در دســتور کار قــرار گرفته اســت.

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان خبر داد:
 کمک به پیوند کلیه
 ۵۰ نیازمند اصفهانی

کمیتــه امــداد اصفهــان بــا همــکاری خیریــه  کیمیای وطن
درمانــی حضــرت ابوالفضــل )ع( بــه 50 نفــر از بیمــاران نیازمند، 

کمک هزینه پیوند کلیه پرداخت کرد. 

ــداد  ــه ام ــانی کمیت ــی و اطاع رس ــط عموم ــل از رواب ــه نق ب
اصفهــان، محمدرضــا متین پــور، مدیــرکل کمیتــه امداد اســتان 
اصفهــان بابیــان اینکــه در اواخــر ســال 96 تفاهم نامــه ای بیــن 
ــی حضــرت ابوالفضــل  ــه بهداشــتی درمان ــاد و خیری ــن نه ای
ــی  ــع و هم افزای ــر از مناب ــه و مؤث ــور اســتفاده بهین )ع( به منظ
امکانــات طرفیــن در راســتای ارائــه خدمــات بهداشــتی و 
درمانــی بــه بیمــاران کلیــوی و قلبــی نیازمنــد اســتان اصفهــان، 
منعقــد شــد کــه پــس از یــک ســال در ســال 97 بــا رضایــت 

طرفیــن بــه مــدت دو ســال دیگــر تمدیــد شــد.
ــا  ــان بعضــی از بیماری ه ــه درم ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــور ب متین پ
هزینه هــای کمرشــکنی دارد کــه می توانــد یــک خانــواده 
معمولــی را بــه کام فقــر بکشــاند، یــادآور شــد: نارســایی های 
ــه  ــا هســتند ک ــوع بیماری ه ــن ن ــه ای ــی ازجمل ــوی و قلب کلی
ــه چنیــن بیماری هایــی عــاوه  ــان ب ــود مبتای ــه بهب کمــک ب
بــر اجــر معنــوی و اخــروی، کمــک بزرگــی بــه جامعــه بــرای 

ــدی اســت. ــر و نیازمن ــار فق کاســتن از ب
وی بابیــان اینکــه کمیتــه امــداد در صــورت نیــاز بیمــاران تحــت 
حمایــت خــود بــه پیونــد کلیــه، قلــب، کبــد و ســایر اندام هــای 
حیاتــی 15 میلیــون تومــان بــه ایــن منظــور پرداخــت می کنــد، 
گفــت: خیریــه حضــرت ابوالفضــل )ع( هــم بــه دنبــال 
تفاهم نامــه یادشــده متعهــد بــه پرداخــت پنــج میلیــون تومان 
ــه بیمــاران معرفی شــده از طــرف  ــه ب ــد کلی ــه پیون کمک هزین

کمیتــه امــداد شــده اســت.
مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان اصفهــان خاطرنشــان کــرد: در 
ســال گذشــته 50 بیمــار نیازمنــد اصفهانــی بــا همــکاری کمیته 
ــان  ــل )ع( اصفه ــرت ابوالفض ــی حض ــه درمان ــداد و خیری ام

موفــق بــه پیونــد کلیــه شــدند.
ــه  ــا، هزین ــن کمک ه ــه ای ــود هم ــه داد: باوج ــور ادام متین پ
پیونــد عضــو بــرای بیمــاران نیازمنــد، بســیار بیشــتر از مبالغــی 
ــان و ســایر نهادهــا و  ــه امــداد اســتان اصفه اســت کــه کمیت
مؤسســات حمایتــی می تواننــد بــه نیازمنــدان تحــت حمایــت 
خــود بپردازنــد و بــرای کاســتن از درد و رنــج بیمــاران نیازمنــد و 
کامــل شــدن مراحــل درمــان آن هــا بــه همــکاری و هم افزایــی 
همــه فعــاالن و خیــران حــوزه ســامت و نیکــوکاران اصفهانــی 

نیازمندیم.

کیمیای وطن در هفتــاد و پنجمیــن جلســه 

شــورای گفت وگــو دولــت و بخــش خصوصــی 
اصفهــان، 7 مصوبــه در خصــوص  اســتان 
مشــکات بازگشــت ارز صادرات و 3 پیشنهاد در 
ــرکت های  ــرد ش ــر عمک ــات ب ــوص مالی خص
ــوب  ــه تص ــی ب ــهرک های صنعت ــی ش خدمات

رسید.
در هفتــاد و پنجمیــن جلســه شــورای گفت وگــو 
ــان  ــت و بخــش خصوصــی اســتان اصفه دول
ــتانی در  ــنهاد اس ــی و 3 پیش ــنهاد مل 4 پیش
خصــوص مشــکات بازگشــت ارز صــادرت کاال 
ــال 1397 و 3  ــدگان در س ــات صادرکنن و خدم
پیشــنهاد در خصــوص مالیــات بــر عمکــرد 
ــی  ــهرک های صنعت ــی ش ــرکت های خدمات ش

بــه تصویــب رســید.

آییــن گفــت:  ایــن  در  اصفهــان  اســتاندار 
ــه  ــه ب ــا توج ــی ب ــی و مالیات ــای نظارت واحده
شــرایط فعلــی اقتصــاد کشــور، تصمیمــات الزم 
و راهکارهــای مناســب تری را بــرای فعــاالن 
اقتصــادی کشــور اتخــاذ کردنــد تــا آنــان بتواننــد 

ــد. ــه دهن ــان ادام ــود همچن ــت خ ــه فعالی ب
ــوان  ــام ت ــا تم ــرد: ب ــد ک ــی تأکی ــاس رضای عب
بــرای حــل مســائل و مشــکات تک تــک 
واحدهــای تولیــدی اســتان در بخش هــای 
ایــن  بــر  و  می کنیــم  تــاش  مختلــف 
اســاس هــر هفتــه بــا حضــور معاونیــن 
اســتانداری و مدیــران ســازمان های دولتــی 
اســتان  صنعتــی  شــهرک های  از  یکــی  در 
 از نزدیــک مســائل تولیدکننــدگان پیگیــری 

می شود.

 مسائل اقتصادی را با فرمول اقتصادی 
حل کنیم

ــن  ــز در ای ــان نی ــی اصفه ــاق بازرگان ــس ات رئی
ــا  جلســه خواســتار حــل مســائل اقتصــادی ب
ــش  ــت: کاه ــم اقتصــاد شــد و گف ــول عل فرم
ــی  ــه جــاری ناشــی از فزون ــرخ ارز طــی هفت ن
عرضــه نســبت بــه تقاضــا بــوده اســت و بــرای 
مدیریــت ارز بایــد بــر اســاس فرمــول اقتصادی 

ــار کــرد. آن رفت
ــه  ــرایطی ک ــزود: در ش ــیرازی اف ــعود گلش مس
تحریم هــای اقتصــادی روزبــه روز ســخت تر 
ــاد  ــه اقتص ــان ورود ارز ب ــد جری ــود بای می ش
کشــور را تســهیل کــرد تــا آثــار تحریــم خنثــی 

شــود.
دبیــر شــورای گفت وگــو دولــت و بخــش 

خصوصــی اســتان اصفهــان خواســتار بازنگــری 
در عملکــرد بانک هــای عامــل اســتان اصفهــان 
ــد و  ــان ش ــی آن ــع بانک ــه مناب ــوه هزین و نح
گفــت: در ســال 97 بیــش از 35 هــزار میلیــارد 
تومــان منابــع بانکــی از اســتان اصفهــان خــارج 
شــده اســت و ایــن عــدد می توانســت در 
اقتصــاد اســتان تأثیر بــه ســزای در تأمین مالی 
بنگاه هــای اقتصادی و توســعه اشــتغال داشــته 

باشــد.
 ستاد پیگیری سیاست های اقتصاد 

مقاومتی دادگستری، بازوی شورای 
گفت وگو

محمدرضــا حبیبی، رئیس دادگســتری اســتان 
اصفهــان در ایــن جلســه گفت: دســتگاه قضا در 
جهــت رونــق تولیــد و حمایــت از تولیدکننــدگان 

از هیــچ حمایتــی فروگــذار نمی کنــد و شــورای 
گفت وگــو بــا حضــور نماینــدگان ســه قــوه 
ــل  ــر ح ــاق فک ــش ات ــد نق ــتان می توان در اس

مســائل اقتصــادی را ایفــا کنــد.
وی ســتاد پیگیــری سیاســت های اقتصــاد 
را  مقاومتــی دادگســتری اســتان اصفهــان 
ــرای حــل مســائل  ــازوی شــورای گفت وگــو ب ب
اقتصــادی اســتان برشــمرد و گفت: دادگســتری 
در جایــی کــه بایــد اقــدام قضایــی بــرای 
 حمایــت از تولیــد انجــام دهــد، دریــغ نخواهــد 

کرد.
 تسهیل شرایط برای بازگشت ارز 

صادرکنندگان به داخل کشور
محمــود توالیــی، رئیــس اتــاق بازرگانی کاشــان 
در ایــن جلســه خواســتار تســهیل شــرایط برای 
ــور  ــل کش ــه داخ ــدگان ب ــت ارز صادرکنن بازگش
ــی از  ــال ارز ناش ــفانه انتق ــت: متأس ــد و گف ش
ــای  ــوی بانک ه ــکاتی از س ــا مش ــادرات ب ص

خارجــی روبه روســت.
ــژه  حمیدرضــا فوالدگــر، رئیــس کمیســیون وی
تولیــد ملــی در ایــن جلســه از ابــاغ آیین نامــه 
ــدی و  ــوان تولی ــتفاده از ت ــر اس ــون حداکث قان
خدماتــی در تأمیــن نیازهــای کشــور و تقویــت 
آنهــا خبــر داد و گفــت: در این راســتا ســامانه ایی 
بــرای معرفــی توانمنــدی تولیدکننــدگان داخلی 
بــرای تأمیــن نیازهــای ســازمان های دولتــی و 

ــود. ــدازی می ش ــی راه ان حاکمیت

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان عنوان کرد:

حل مسائل اقتصادی با فرمول علم اقتصاد امکان پذیر است

گروه اصفهان فاطیما جالی
F.Jalali@eskimia.ir

ــه  ــتان ب ــازی اس ــرکل راه و شهرس ــراه مدی ــه هم ــه ب ــان ک ــتاندار اصفه ــک روزه اس ــفر ی در س
شهرســتان خوروبیابانــک انجــام شــد، پــروژه روکــش آســفالت گــرم راه روســتایی فرخــی بــه 

جعفرآبــاد افتتــاح شــد.
ایــن محــور بــه طــول 6 کیلومتــر و عــرض 6 متــر، ارتبــاط بیــش از 10 روســتا را بــه شــهر فرخی و 
شــهر خــور و راه هــای اصلــی متصــل می نمایــد کــه بــا اعتبــاری بالــغ بــر 11 میلیــارد ریــال روکش 

آســفالت گرم شــد.
شــایان ذکــر اســت از جملــه مــواردی کــه در ایــن ســفر مــورد تأکیــد قــرار گرفــت: افتتاح مســیر 
ناییــن بــه انــارک تــا هفتــه دولــت، شــروع عملیــات راهســازی در 30 کیلومتــر بعــدی مســیر 
مشــجری بــه چوپانــان، انجــام عملیــات مطالعــه و نقشــه برداری مســیر ســه راهــی چوپانــان – 

اردکان بــه ســه راهــی جنــدق و از ســه راهــی مذکــور در محــور جنــدق تــا معلمــان بــود.
 گفتنــی اســت در راســتای خانــه دار کــردن جوانــان بومــی شهرســتان در شــهر خــور، کارگــروه 
ــاک  ــداد 72 پ ــه و تع ــدارک و مســتندات الزم تهی ــن تشــکیل شــده و م ــام از مزدوجی ثبت ن

آمــاده واگــذاری اســت.
در شــهر جنــدق نیــز بدیــن منظــور 20 پــاک تحویــل بنیــاد مســکن انقاب اســامی شــده که در 

صــورت وجــود متقاضــی ماننــد شــهر خــور ثبت نــام و اقــدام می شــود.
در خصــوص شــهر فرخــی، اداره راه و شهرســازی تــا ایــن لحظه زمینــی در اختیار نــدارد و از طریق 
شــهرداری شــهر فرخــی و منابــع طبیعــی پیگیــری واگــذاری زمیــن در دســت اقــدام اســت کــه 
بــه محــض تحویــل زمیــن، ماننــد شــهرهای خــور و جنــدق بــرای مزدوجین اقــدام خواهد شــد.

بــا حضــور مدیرعامــل، معاونیــن و  کیمیای وطن
ــان  ــتان اصفه ــرکت گاز اس ــران ش ــدادی از مدی تع
مراســم تودیــع و معارفــه رؤســای ادارات گاز مناطــق 
ــد  ــس واح ــر از رئی ــان و تقدی ــش اصفه ــه و ش س
خدمــات فنــی و فــروش عمــده شــرکت گاز اســتان 

اصفهان برگزار شد.
بــه نقــل از روابــط عمومــی، علــوی در ایــن مراســم با 
بیــان اینکــه تودیــع و معارفــه در هــر مقــام و جایــگاه 
ــه از  ــزی ک ــا چی ــزود: تنه ــود دارد، اف ــی وج مدیریت
ــرد  ــد، عملک ــی می مان ــرد باق ــی ف ــگاه مدیریت جای
ــردم  ــرای رضــای خــدا و م ــه ب ــی اســت ک و خدمت

انجــام شــده اســت.
علــوی، چهــار بعــد مهــم از ابعــاد هــوش هیجانــی 
مــورد نیــاز بــرای مدیــران را، ارتبــاط مؤثــر بــا 

ــل  ــتانه تحم ــدر و آس ــعه ص ــتن س ــران، داش دیگ
ــه  ــد ب ــس و امی ــه نف ــاد ب ــاال، برخــورداری از اعتم ب
ــران  ــب از مدی ــت: اینجان ــرد و گف ــوان ک ــده عن آین
انتظــار دارم تــا بــا هماهنگــی و اســتفاده از نیروهــای 
متعهــد و متخصــص مربوطــه و در چارچــوب ضوابط 
شــرکت در جهــت توســعه، حفــظ و نگهــداری 
تأسیســات، پیاده ســازی الزامــات تعالــی ســازمانی، 
ــاب رجــوع و  ــم ارب ــگ تکری توســعه اخــاق و فرهن
توانمندســازی کارکنــان برنامه ریــزی و اقــدام نمایند.

ــق  ــر ســاعی و موف ــک مدی ــان داشــت: از ی  وی بی
شــرکت انتظــار مــی رود کــه وی قــدرت حل مســئله، 
تــوان ایجــاد نشــاط و شــادی در محیــط کار و 
جســارت و شــجاعت الزم در رویارویــی بــا مشــکات 

و مســائل مختلــف را داشــته باشــد.

مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان اصفهــان، بــر توجــه 
ــه پاســخگویی تلفنــی مشــترکین از طریــق  ویــژه ب
ایجــاد راهنمــای مشــترکین در تلفن گویای شــرکت، 
عملکــرد صحیــح و دقیــق مأموریــن قرائــت کنتــور، 
ترمیــم ترانشــه های حفــاری و تعویــض کنتورهــای 
خــراب مشــترکین خانگــی به منظــور ارتقــای کیفیت 
ــد  ــکایات تأکی ــتی ها و ش ــش کاس ــات و کاه خدم
کــرد و افــزود: توســعه خدمــات گازرســانی نیازمنــد 
تعامــل ســازنده بــا مشــترکین و برنامه ریــزی 

مناســب اســت.
ــات  ــس واحــد خدم ــات رئی ــر از زحم ــا تقدی وی، ب
ــش  ــق ش ــای مناط ــده و رؤس ــروش عم ــی و ف فن
ــی  ــرد یک ــد عابدی ف ــت: محم ــان داش ــه، بی و س
ــد  ــرکت بودن ــن ش ــق ای ــدوم و موف ــران خ از مدی
ــه  ــت صادقان ــال خدم ــس از 34 س ــک پ ــه این ک
نائــل  بازنشســتگی  افتخــار  بــه  خالصانــه   و 

آمده اند.
ــری  ــم اکب ــی، ابراهی ــی حکم ــن ط ــوی همچنی عل
مقــدم را بــه عنــوان رئیــس خدمــات فنــی و 
ــابق  ــس س ــی رئی ــی کاظم ــده، رجبعل ــروش عم ف
ــد  ــس جدی ــوان رئی ــه عن ــه را ب ــه س اداره گاز منطق
ــه  ــان را ب اداره گاز منطقــه شــش و محمــد محمودی
عنــوان رئیــس جدیــد اداره گاز منطقــه ســه اصفهــان 
ــر ترویــج فرهنــگ مصــرف  ــا تأکیــد ب منصــوب و ب
ــه  ــک از رؤســا را ب ــه و ایمــن گاز طبیعــی، هری بهین
ــئولیت پذیری در  ــد و مس ــی، تعه ــدت و همدل وح
ــن  ــال و همچنی ــد متع ــدی خداون ــت رضایتمن جه

ــرد. ــه ک مشــترکین توصی

 افتتاح 6 کیلومتر راه روستایی فرخی 
به جعفرآباد در شهرستان خوروبیابانک

علوی در مراسم تودیع و معارفه رؤسای جدید ادارات گاز مناطق 3 و 6 گفت:

خدمتی که برای رضای خدا و مردم انجام شده باشد، ماندگار می شود
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مدیرعامــل ســازمان ســاماندهی مشــاغل شــهری و فرآورده هــای 
ــاماندهی  ــتای س ــت: در راس ــان گف ــهرداری اصفه ــاورزی ش کش
ــای  ــهری، کلینیک ه ــات ش ــش معض ــهری و کاه ــاغل ش مش

ــود. ــداث می ش ــف اح ــق مختل ــودرو در مناط خ
ــان اینکــه دیگــر امــکان اســتقرار برخــی  ــا بی  محمــد مجیــری ب
ــرد:  ــار ک ــدارد، اظه ــود ن ــان وج ــی در شــهر اصفه ــای صنف واحده
ــر و  ــد معب ــهر، س ــر ش ــیما و منظ ــی س ــی، آلودگ ــی صوت آلودگ
ایجــاد گــره ترافیکــی، تهدیــد امنیــت اجتماعــی، ایجــاد ضایعــات و 
زائــدات از مهم تریــن مــوارد آالیندگــی و مزاحمــت صنــف خدمــات 
خودرویــی اســت؛ در همیــن راســتا احــداث اولیــن کلینیــک 
ــرار  ــهرداری ق ــازمان و ش ــتور کار س ــی در دس ــات خودروی خدم

ــت. گرف
وی بــا اشــاره بــه اهــداف شــهرداری در ارتبــاط بــا ســاخت 
کلینیک هــای خــودرو در ســطح شــهر گفت: توســعه و ســاماندهی 
ــات  ــع کاال و خدم ــام توزی ــود نظ ــهری، بهب ــاغل ش ــد مش هدفمن
و همچنیــن بهبــود محیــط زیســت شــهری و در نتیجــه افزایــش 
ــاری و  ــول معم ــت اص ــا و رعای ــا احی ــراه ب ــهر هم ــی ش زنده دل

شهرســازی در ایجــاد و توســعه مراکــز خدماتــی و هدایــت و 
ــات اقتصــادی و مشــاغل در راســتای توســعه  جهت دهــی جریان
پایدار شــهر از اهداف کان ســازمان ســاماندهی مشــاغل شــهری و 
شــهرداری اصفهــان بــه منظــور ایجــاد کلینیک هــای خــودرو اســت.

ــوان  ــه منظــور شناســایی و اســتفاده از ت ــح داد: ب ــری توضی مجی
بخــش خصوصــی بــا همــکاری ســازمان ســرمایه گذاری و 
ــارکتی  ــروژه مش ــان پ ــهرداری اصفه ــی ش ــارکت های مردم مش
»کلینیــک خدمــات خودرویــی میــدان مرکــزی میــوه و تــره بــار 
شــهرداری اصفهــان« در اولویــت ســازمان قــرار گرفــت و در همیــن 
ــه همــه اشــخاص حقیقــی و  ــاط، طــی فراخــوان صورت گرفت ارتب
حقوقــی عاقه منــد بــه ســرمایه گذاری در ایــن بخــش، می تواننــد 
تــا روز پنجشــنبه 6 تیرمــاه نســبت بــه دریافــت اســناد فراخــوان 

اقــدام نماینــد.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه همــه بایــد بــه هــم بــرای زیباتــر شــدن 
شــهر و رفــت و آمــد روان تــر کمــک کنیــم، خاطرنشــان کــرد: بــه 
همیــن صــورت 15 زمیــن بــا مشــارکت بخــش خصوصــی تبدیــل 
بــه کلینیک هــای خــودرو می شــود تــا عــاوه بــر رفــع نیــاز مــردم، 
فضــای کســب وکار بــرای کســانی که پیــش از ایــن امکان اشــتغال 

نداشــتند، فراهــم شــود.

مدیــرکل منابــع طبیعــی و آبخیزداری اســتان  کیمیای وطن
اصفهــان از اختصــاص مبلغــی بالــغ بر 3 میلیــارد ریال در ســال 

جاری برای طرح مدیریت کوچ استان خبر داد.
 محمــد حســین شــاملی، بــا اشــاره بــه طــرح مدیریــت کــوچ 
ــا ســابقه  ــان ب ــار داشــت: اســتان اصفه در ســال 98-97 اظه
طوالنــی در اجــرای طــرح )از ســال 64( همــه ســاله از اواخــر 
ــوچ را در ســطح 18  ــت ک ــرح مدیری ــاه، ط ــا خردادم اســفند ت
شهرســتان ییاقــی اســتان شــامل ســمیرم، شــهرضا، دهاقــان، 
ــهر،  ــاد، شاهین ش ــرون، نجف آب ــران و ک ــان، تی ــه، لنج مبارک
میمــه، برخــوار، اردســتان، نطنــز، کاشــان، گلپایــگان، خوانســار، 
فریــدن، چــادگان، فریدونشــهر و بوییــن و میاندشــت بــه اجــرا 

می گــذارد.
وی بــا بیــان اینکــه در ســال جــاری طــرح مدیریــت کــوچ بــا 
تخصیــص مبلغــی بالــغ بــر 3 میلیــارد ریال انجام شــده اســت 
گفــت: ایــن طــرح بــا راه انــدازی 18 پایــگاه ثابــت و 40 گشــت 
ســیار موتــوری بــا اســتعداد 110 نفــر نیــرو )پرســنل ادارات تابعه 
در شهرســتان ها، نیروهــای روزمــزد موقــت، نیروهــای گشــت و 

مراقبــت و ...( بــه اجــرا گذاشــته شــد.
ــوچ،  ــت ک ــرح مدیری ــرای ط ــدف از اج ــه داد: ه ــاملی ادام ش

رعایــت زمــان منــدرج در پروانه هــای چــرا و طرح هــای 
ــم  ــی، فراه ــع ییاق ــه مرات ــور ورود دام ب ــه منظ ــع داری ب مرت
کــردن فرصــت رشــد و نمــو، زادآوری گیاهــان خــوش خــوراک 
ــان  ــش گیاه ــش پوش ــا، افزای ــاء گونه ه ــداوم بق ــی و ت مرتع
مرتعــی از جهــت کمــی و کیفــی، حفاظــت خــاک، ممانعــت از 
ــش  ــی و افزای ــفره های آب زیرزمین ــه س ــیاب، تغذی ــروز س ب
دبــی آنهــا، ارزش اکولوژیکــی، توانمندتــر شــدن بنیــه اقتصادی 
بــه فعالیــت  بــه منظــور اســتمرار  بهره بــرداران ذی حــق 

ــت. ــوچ اس ــت ک ــاط در مدیری ــاد انضب ــع داری و ایج مرت
وی اظهــار داشــت: ممانعــت از سوءاســتفاده احتمالــی برخــی 
دامــداران بــه منظــور ورود زودهنــگام دام بــه مراتــع بــا توجــه 
بــه افزایــش اهمیــت مراتــع و گرانــی قیمــت گوشــت قرمــز و 
ــد و واردات  ــه خری ــتگی ب ــش وابس ــی، کاه ــای دام فرآورده ه
ــاده  ــتناد م ــه اس ــه ب ــی محول ــف قانون ــام وظای ــه، انج علوف
ــا و  ــاح، احی ــظ، اص ــرداری در حف ــت و بهره ب ــون حفاظ 2 قان
بهره بــرداری از مراتــع، تحقــق مصوبــات کنفرانــس بین المللــی، 
تغییــر اقلیــم در کاهــش آثــار گلخانــه ای ناشــی از افزایــش گاز 
CO2 در جــو از طریــق افزایــش و گســترش پوشــش گیاهــی 

اســت.

اولین کلینیک خدمات خودرویی شهرداری اصفهان 
احداث شد

یت کوچ عشایر در اصفهان  ح مدیر یال برای طر 3 میلیارد ر
اختصاص یافت


