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بیشتر بخوانید

مدیرعامل فوالد مبارکه تأکید کرد:

استفاده از افزایش بهرهوری و رفع موانع تولید

مدیر فوالدسازی ذوب آهن اصفهان خبر داد:

افزایش ۳۵۰درصدی
محصوالت صنعتی ذوب آهن
اصفهان

3

ویــژه

4

رخت حماسه بر تن
میدان امام(ره) اصفهان

اجرای بیش از  80عنوان برنامه
ویژه هفته کتاب و کتابخوانی

میدان تاریخی امام(ره) اصفهان که روزگاری میزبان
تشییع  370شهید خونین بال شد ،در سالروز آن
حماسه با برنامه « 370رود بیپایان» خاطرات آن روز بزرگ را
ورق خواهد زد.
معاون فرهنگی شهردار و رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی
شهرداری اصفهان در نشست خبری درباره ویژهبرنامههای این
سازمان به مناسبت  25آبان روز حماسه و ایثار مردم اصفهان
اظهار داشــت :با توجه به سیاستهای مدیریت شهری و
شورای اسالمی شهر در دوره جدید و تأکید آنها بر ایجاد شور
و نشاط در فضای شهر فرهنگی اصفهان ،قرار است هر ماه
رویدادهایی برای بهبود زیست فرهنگی شهروندان و آشنایی
آنها با تاریخ و فرهنگ اصفهان در کنار گرامیداشت شعائر و
پرداختن به نقاط هویتی اصفهان برگزار کنیم.

2

نفرات برگزیده سی و سومین
جشنواره تئاتر استان
اصفهان معرفی شدند

وزیر نیرو در جلسه ســازگاری با کم آبی در استان اصفهان:

نمایشگاه اصفهان میزبان عطر و
طعم قهوه ،نان ،شیرینی و شکالت
میشود

دعوت به همکاری
هتل پارسیان عالیقاپو جهت تامین نیروی انسانی خود در بخشهای خانهداری ،بازاریابی و فنی مهندسی از بین افراد واجد
شرایط به شرح ذیل دعوت به همکاری مینماید.
عنوان شغل

تعداد

جنسیت

شرح مورد نظر

بازاریابی و فروش

1

آقا

حداقل تحصیالت فوق لیسانس رشته مدیریت بازرگانی ،تسلط بر نرمافزارهای آفیس،
آشنایی با صنعت گردشگری و هتلداری ،توانایی مذاکره و مدیریت ارتباط با افراد،
دارا بودن حداقل  3سال سابقه کار و حداکثر سن  35سال با شرکتهای خدماتی یا
بازرگانی تولیدی ،داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم

فنی مهندسی

1

آقا

حداقل تحصیالت لیسانس ،حداکثر سن  30سال ،دارا بودن حداقل  3سال سابقه
کار مرتبط ،مسلط به کار برق و تاسیسات ،داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم

خانهداری

1

آقا/خانم

حداقل فوقدیپلم ،داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقا

متقاضیان واجد شرایط میتوانند از تاریخ  1400/8/24به مدت  10روز کاری جهت تکمیل فرم مشخصات فردی و مدارک هویتی به
آدرس زیر مراجعه فرمایند:
اصفهان ،خیابان چهارباغ عباسی ،حدفاصل کواالالمپور و عباسآباد تلفن  32227929داخلی 150
ضمنا متقاضیان محترم میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت  www.pih.irو  www.aliqapuhotel.irمراجعه فرمایند.

آ گهی فراخوان شناســایی و ارزیابــی پیمانکاران
شرکت پارس ام .سی .اس (سهامی خاص) به شماره ثبت  ۱۱۸۶۵۳در نظر دارد از پیمانکاران
نگهداری و تعمیرات اتوماسیون صنعتی واجد شرایط به منظور شناسایی و ارزیابی کیفی و
فنی جهت برون سپاری پروژه جاری ساخت مخازن فشار باال دعوت بعمل میآورد.
لذا خواهشمند است از زمان انتشار آگهی لغایت  1400/09 /03نسبت به ارسال سوابق
فنی و اجرایی ،مدارک و مستندات مثبته اجرایی به آدرس شرکت پارس ام سی اس واقع
در تهران ،خیابان ولی عصر ،روبروی توانیر ،کوچه شمس ،پالک  ،۳طبقه  ۴و یا به آدرس
کارخانه این شرکت واقع در اصفهان ،اتوبان ذوب آهن ،جاده سیمان سپاهان بعد از
شهرک صنعتی اشرجان کارخانه پارس ام سی اس اقدام نمایند.
اولویت با شرکتهای مستقر در استان اصفهان میباشد.
متقاضیان میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره  ۰۳۱۳۷۶۰۸۷۰۱-5داخلی ۱۲۵
تماس حاصل نمایند.
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پای اجرای عدالت در موضوع آب ایستادهام
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شهردار اصفهان:

ســومــیــن نــمــایــشــگــاه تــخــصــصــی ق ــه ــوه ،ن ـ ــان ،شــیــریــنــی ،شــکــات،
تــجــهــیــزات هــتــل ،رس ــت ــوران و فــسـتفــود در اصــفــهــان بــرپــا م ـیشــود تا
مــردم ایــن استان به مــدت چهار روز مهمان عطرها و طعمهای ماندگار باشند.
به گزارش جامجم این نمایشگاه که از  25آبان در اصفهان آغاز میشود،
2
تا  28آبان ادامه خواهد داشت و میزبان شرکتهای فعال و برندهای ...

بازتعریف قراردادهای
شهرداری به نفع بخش
خصوصی الزم است
3

طنین موسیقایی شهدا در میدان امام(ره)

«موال» نواهای خاطره انگیزی را به یاد شهدای  25آبان  ،61ساز میکند
گروه آوازی موال در ویژه برنامه پاسداشت یاد
آبان سال شصت و یک
شهدای بیست و
ِ
پنجم ِ
در اصفهان به مدت چهارشب در میدان امام
مینوازد .به گزارش ستاد خبری رویداد«  370رود
بیپایان» ،میدان امام اصفهان در آبان امسال با
رود روشن جاری در  25آبان
یاد و خاطره تشییع ِ 370
جاوید عملیات محرم ،تجدید
سال  ،61شهیدان
ِ
میثاق میکند .سرپرست گروه آوازی موال ،این
اثر موسیقایی خالقه را حاصل تالش شبانه روزی
ِ
گروهی  87نفره متشکل از هنرمندان و نیروهای
فنی عنوان کرده و میگوید« :در این سعی جمعی،
ارکستر بزرگی متشکل از سازهای زهی ،بادی ،برنجی
بادی و چوبی بادی به اجرای چهارقطعه موسیقی به
نامهای شب خاطره ،مژده باران ،ایران ،و تیتراژ فیلم
سینمایی دوئل میپردازند ».قطعهای که سعید
شمس ،آن را بسیار نوستالژیک توصیف کرده تیتراژ
فیلم سینمایی دوئل است .او میگوید« :این قطعه،
بازخوانی تیتراژ فیلم سینمایی دوئل به کارگردانی
احمدرضا درویش و آهنگسازی مجید انتظامی است
که علیرضا عارف مهر آن را برای اجرای مجدد توسط
این گروه ،تنظیم کرده است .همچنین ،همزمان
با اجرای این قطعات ،هنرمندان تئاتر به اجرای
حرکات فرمی میپردازند .این حرکات ،براساس متن
شعر ما انجام میشود و نور پردازی حرفهای
و معنای ِ
و خالقانه آنها را همراهی میکند».
سرپرست گروه آوازی موال با اشاره به مضامین
قطعات پنج
قطعات اجرایی ادامه میدهد« :این
ِ
دقیقهای که به تناوب در میان برنامهها اجرا خواهد
شد ،دارای مضامینی با محوریت ایران ،شهادت،
جوانان و همت است که با کوشش گروه ما در قالب
آثاری حماسی به اجرا در میآید .برای تداعی خاطر
بیشتر نیز اعضای گروه با لباسهای نظامی حضور
خواهند یافت ».او ،قطعه شب خاطرهها را به عنوان
هدیهای ویژه از سوی گروه آوازی موال به جانبازان و
همه کسانی که دل در گرو دفاع مقدس دارند ،تقدیم

کرده و هدف مهم این اجرا را ،پس از پاسداشت یاد
شهدای آبان ،باززنده سازی خاطرات تشییع شهدا از
مرکز میدان امام ،در همسایگی حوضها تا گلستان
شهدا برای نسل گذشته و نسل جوانی که تصویری
از این واقعه مهم ندارند ،عنوان میکند.
شمس میگوید« :سعی کرده ایم در تنظیم اشعار
و نواها از محتوایی که در زمان جنگ و جبهه به کار
میرفته در کنار محتواهای امروزی استفاده کنیم تا
همه طیفهای سنی با هر سلیقهای که در میدان
امام حضور مییابند ،با خاطرهای درخشان از این
برنامه به خانه بروند » .در این گروه بزرگ هنری،
خوانندگان چیره دست و
جمعی از نوازندگان و
ِ
خوش آتیه همکاری میکنند که حاصل کار آنها،
نکات جالب توجهی را به اعتقاد سرپرست گروه
آوازی موال به منصه میگذارد.
* استفاده از عود و کمانچه و تار
او با تاکید بر نگاه خالقه و ایدههایی که در ساخت
و اجرای این اثر به کار رفته ،ادامه میدهد« :به طور
معمول در هر ارکستر دو یا سه سولیست/تک خوان
حضور دارند در حالی که ارکستر ما دارای هفت تک
ُ
خوان خوش نفس ،چهل خواننده کر و سی نوازنده
است که در این ابعاد ،گروهی بزرگ و کاری قابل
توجه به حساب میآید .همچنین در کنار سازهای
زهی و کوبه ای ،از سازهایی چون عود و کمانچه و تار
نقش موسیقی مکتب اصفهان نیز
استفاده شده تا
ِ
در این اثر برجسته شود ،کاری که الاقل در اصفهان
برای نخستین بار در چنین ساختاری انجام میشود».
اما نکته مهم دیگری که موجبات رفع نگرانی
میدان معظم
دوستداران آثار و ابنیه تاریخی در این
ِ
را در پی خواهد داشت ،تنظیم به خصوص موسیقی
و سازبندی این ارکستر است .شمس در این باره
میگوید« :برای جلوگیری از وارد آمدن هرگونه آسیب
به ابنیه تاریخی میدان امام متحمل زحمات بسیاری
شدیم و سعی کردیم تنظیم این ارکسر را به سمت
و سویی ببریم که با دقت در انتخاب سازها ،موجب

ایحاد آسیب برای ابنیه تاریخی میدان نشویم».
به گفته سرپرست گروه آوازی موال ،ایمان خدام
باشی ،امین زینلی ،امید شیخ بهایی ،آرمان ریاحی،
امیرمحمد امانی فر ،مهران کاشی و محمدصادق
باقری تک خوانهای این گروه هستند و برخی از
خوانندههای گروه نیز از جمله کسانی بوده اند که
به هنگام تشییع شهدا نوجوان بوده و در این کار،
دخیل بوده اند .همچنین بعضی دیگر از آنها از جانباز
ان دوران دفاع مقدس و یا برادر شهید هستند.
جنگ آبی شهیدان اصفهانی در حوض میان
*
ِ
میدانامامبازسازیمیشود
همچنین همزمان با اجرای رویداد  370رویداد بی
پایان ،چهار روایت نمایشی از به آب زدن رزمندگان
اصفهانی در عملیات محرم ،در حوض میدان امام
اجرا میشود تا حکایتی باشند از رشادت فرشتگان
خاک در آب و داستان پرآب چشم شهادت آنها
در آبان سال  .61مرتضی رشیدی؛ معاون اجتماعی
سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان
با اعالم این خبر ،میگوید« :حوض میان میدان امام
برای اجرای این نمایش چهار قطعهای که هدف آن
به نمایش درآوردن اعزام به جبهه ،گذر از معبر و
خور و نیزار و شهادت شهیدان دفاع مقدس است،
با همکاری شبانه روزی گروه فنی نمایش اجرا شده
و به مناسبت پاسداشت  25آبان پذیرای مخاطبان
خواهد بود ».او ادامه میدهد« :در این نمایش
که نزدیک به صد بازیگر ایفای نقش میکنند،
به بازسازی لحظاتی از زندگی رزمندگان اصفهانی
پرداخته ایم و حوض میان میدان را مانند منطقه
جنگ آبی آماده کرده ایم».
رشیدی با تشریح فضای روایی این نمایش میگوید:
«از تمامی ارکان نیروی انسانی و ادوات دخیل در
این عملیات مانند مقر فرماندهی ،غواص و قایق
استفاده میشود .بازیگری که نقش راوی را دارد ،به
روایت داستانهایی از شهادت رزمندگان میپردازد
ِ
و بازیگران ،این روایتها را نقش میزنند».

نازنین آقایی عزیز
کسب مدال طال در جشنواره ملی ابن سینا
را به شما و خانواده محترمتان تبریک عرض میکنیم
وامیدواریم هرگز حرکت کردن به سمت رویاهایت را متوقف نکنی
امید است در تمام مراحل زندگی موفق و موید باشی

از طرف دفتر روابط عمومی شرکت توزیع برق اصفهان
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اجتماعی
اقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه در استان اصفهان

نصب نماد دائمی  25آبان  61در اصفهان
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان گفت :نماد دائمی  25آبان
همزمان با روز «حماسه و ایثار مردم اصفهان» در میدان  25آبان نصب میشود.
به گزارش جامجم حسن موذنی با اشاره به برنامههای شهرداری برای فضاسازی
متناسب شهر با روز  25آبان (روز حماسه و ایثار مردم اصفهان) اظهار کرد :این

فضاسازی در میدان  25آبان شهر ،گلستان شهدا و سایر نقاط شهری انجام
میشود .وی ادامه داد :یکی از اصلیترین برنامهها نصب نماد دائمی  25آبان
است که از جنس آهن ساخته شده است .این نماد که به سبک انتزاعی طراحی
شده شامل  370المان ستونی است که به سوی آسمان حرکت میکنند.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان به مشارکت منطقه  8برای
نصب این نماد اشاره و اظهار کرد :روز سهشنبه همزمان با روز حماسه و ایثار
مردم اصفهان ،این نماد در میدان  25آبان نصب میشود .طول این اثر  3متر
و ارتفاع آن  5متر است.

خبر

اجرای بیش از  80عنوان برنامه
ویژه هفته کتاب و کتابخوانی

برنامههای ویژه هفته کتاب و کتابخوانی در قالب
بیش از  80عنوان از سوی معاونت فرهنگی
شهرداری اصفهان اعالم شد.
مراسم اختتامیه تالیف و تدوین مجموعه
فرهنگنامه بزرگ شهروندی و رونمایی از  4جلد
آخر و مراسم رونمایی از مجموعه کتاب کنشگری
شهروندی( 21جلد) ،توزیع 1000جلد کتابهای
تولیدیادارهشهروندیبینمدارسشهر اصفهان،
چاپ و توزیع 70000کتاب (کالس شهر )سبک زندگی
و آداب شهروندی ویژه دانش آموزان کالس ششم
ابتدایی و چاپ و توزیع 30000جلد کتاب کار کالس
شهر(آموزش مهارتهای شهروندی ) ویژه دانش
آموزان کالس اول ابتدایی از جمله برنامههای
معاونت اجتماعی و مشارکتهای مردمی است که
در هفته کتاب و کتابخوانی اجرا میشود.
برنامههایی با عناوینی شامل اجرای موسیقی دو
نوازی ،يك دقيقه يك كتاب يك مسابقه ،رونمايي از
كتاب زير آسمان اصفهان ،كارگاه آموزشي روشهاي
ترويج مطالعه ويژه كتابداران ،جشن هفته كتاب،
ارائه  15عدد موشنهاي ترويج فرهنگ مطالعه،
ارائه  2عدد كليپ كارتن (ديرين ديرين) با موضوع
طر حهاي ترويج مطالعه ،تبليغات شهري طر حهاي
ترويج مطالعه ،باشگاه مبادله كتاب شهروند،
رونمايي از تفاهم نامه همكاري مشترك با
معاونت اجتماعي نيروي انتظامي و رونمايي از
تفاهم نامه همكاري مشترك با كتابخانه مركزي
دانشگاه تهران ،مسابقه کتابخوانی"ده فرمان در
باب خودشناسی" ،سلسله مباحث "راه من ،کتاب
من" ،گفتگو درباره کتاب "اخبار" و يك پارچه آب نیز
از سوی مراکز زیرمجموعه معاونت فرهنگی هنری
ویژه هفته کتاب و کتابخوانی برگزار میشود.
ادارات فرهنگی اجتماعی ورزشی مناطق  15گانه
شهرداری اصفهان نیز به برگزاری برنامههایی
شامل چلچراغ دانایی ،جادوی کتاب ،ویژه برنامه
اهدای کتاب به عموم شهروندان ،پادکست
گنجه ،طاقچه دانش ،بلندخواني کتاب توسط
نويسندگان و شاعران ،مسابقه شهد شیرین
کتاب ،نشست کتابخوانی کتابخوان ،دوره خوانش
و تفسیر شاهنامه ،موشن گرافی مطالعه ،تجليل
از كتابخوانان برتر ،اجراي طرح تشويقي " عضويت
ويژه" ،مسابقه "دوستي با كتاب" ،آينده روشن
كودكان كتابخوان ،یک جرعه دانش ،کتابواره
کودک من و  ...اقدام کرده اند که زمان و مکان
برگزاری آنها در جدول اعالم شده است.
برگزاری مسابقه کتابخوانی در صفحه اینستاگرام
تفریح شهر نیز از جمله برنامههای معاونت
ورزشی تفریحی است .گفتنی است؛ عالقه مندان
برای کسب اطالع از برنامههای ویژه هفته کتاب
و کتابخوانی میتوانند جدول اعالم برنامهها را از
سایت  esfahanfarhang.irدریافت کنند.

بیمارستان  250تختخوابی در
بهارستان ساخته میشود

در ادامه پیگیریهای شرکت عمران بهارستان
برای احداث بیمارستان در این شهر جدید ،جلسه
بررسی و تصویب مطالعات فاز یک بیمارستان ۲۵۰
تختخوابی بهارستان تشکیل شد
به گزارش روابط عمومی شرکت عمران بهارستان
جلسه بررسی و تایید طرح معماری بیمارستان
بهارستان با حضور مشاور مدیرعامل شرکت
عمران ،مشاور طراح و کارشناسان این شرکت
برگزار شد.این بیمارستان در زمینی به وسعت
 ۴۰۰۰۰متر مربع و با زیر بنای  ۲۶۰۰۰متر مربع با
اعتباری بالغ بر  ۹۰۰میلیارد تومان احداث و تجهیز
میگردد.
الزم به ذکر است پس از حضور رییس وقت
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در شرکت
عمران بهارستان و مذاکره ی مهندس احمدی
مدیرعامل شرکت عمران با ایشان ،توافقنامه
ی احداث بیمارستان  ۲۵۰تختخوابی شهر جدید
بهارستان  ۳ماه پیش به امضا رسیده بود.

شهردار اصفهان:

بازتعریف قراردادهای شهرداری به نفع بخش
خصوصی الزم است
شهردار اصفهان در ادامه جلسات و بازدیدهای هفتگی خود از
مناطق شهرداری شنبه در منطقه  4شهرداری حضور پیدا کرد تا
از نزدیک با مسائل ،دغدغهها و مشکالت این منطقه آشنایی
پیدا کند.
به گزارش جامجم علی قاسم زاده در این جلسه با بیان اینکه
قرار بر این است به سمت اداره شهر به صورت متمرکز بر مبنای
الگوی شهر همگرا حرکت کنیم ،اظهار کرد :یکی از انتقاداتی که
همواره به شهرداری میشده این بوده است که در هر منطقه
یک نوع سبک مدیریت به اقتضای شخص مدیر حاکم بوده و هر
منطقه با سایر مناطق نوع مدیریت متفاوتی داشته است.
وی تصریح کرد :در این دوره مدیریت شهری قرار است به یک
اشتراک رویه برسیم اما این اشتراک رویه قرار نیست خالقیتها
را در مناطق از بین ببرد .الزم است یک نوع ادبیات که همان
الگوی شهر همگرا است در مناطق حاکم شود.
شهردار اصفهان با بیان اینکه الگوی شهر همگرا جزو
جدیدترین تجارب مدیریت شهری است که در اصفهان به
راحتی قابل پیادهسازی است ،ادامه داد :کلیدواژه شهر همگرا
همگرایی است و اولین نقطه همگرایی نیز مناطق شهرداری
هستند .این همگرایی از فیزیکی و سطحی شروع شده و میتواند
تا سطح همدلی پیش رود.
وی اضافه کرد :پس از شکل گیری همگرایی در مناطق ،الزم

است همگرایی بین مناطق ،معاونتها و سازمانها و در نهایت
شهرداری اصفهان در مرکز نیز شکل بگیرد.
قاسم زاده با بیان اینکه پس از همگرایی در مجموعه مدیریت
شهری همگرایی باید با مردم شکل بگیرد ،افزود :الگوی
همگرایی مردم را به نخبگان منطقه ،سرمایه گذاران و عموم
مردم تقسیمبندی کرده است؛ هم اکنون بارقههایی از این
موضوع را در منطقه  4مشاهده کردم که برخی مشکالت محلی با
کمک مردم حل شده است .وی تاکید کرد :پیش نیاز این تحول
در شهرداری به یک نگاه و جهان بینی جدید ،اعتماد ،احترام،
قدرت برقراری ارتباط و فهمیدن مردم نیاز دارد ،الزم است بخش
خصوصی و شهرداری به یکدیگر اعتماد داشته باشند و حتی در
نوع قراردادها با بخش خصوصی بازتعریف صورت بگیرد.
شهردار اصفهان با بیان اینکه شهرداری نباید با بخش خصوصی
قراردادهای یکسویه تعریف کند تا سرمایه گذار احساس نا امنی
کند ،گفت :به طور معمول در قرارداد با بخش خصوصی باید
سمت بخش خصوصی را گرفت تا سرمایهگذار منافع خود را در
این قرارداد دیده و به سمت سرمایهگذاری در شهر برای عمران و
آبادانی حرکت کند .وی خاطرنشان کرد :ناگزیر به حرکت به سمت
تحول اداری هستیم و این تحول صرفا تغییر چارت و ساختار
نیست ،مقدم بر این تغییر ،تغییر و اصالح نگاهها به سمت
شهرداری ،مردم و بخش خصوصی و نخبگان است.

*مشکالت و دغدغههای منطقه
مدیر منطقه  4شهرداری اصفهان نیز در این جلسه ضمن
تشریح مشخصات کلی منطقه ،محالت ،ظرفیتها ،مسائل و
اقدامات مهم منطقه ،اظهار کرد :منطقه چهار در شرق کالنشهر
اصفهان واقع شده و با مساحتی بالغ بر  75کیلومتر مربع ،بیش
از  13.5درصد از مساحت کالن شهر اصفهان را به خود اختصاص
داده است .این منطقه با دارا بودن جمعیتی بالغ بر  139هزار نفر،
حدود  7درصد از جمعیت شهر اصفهان را در خود جای داده
است.
محمدحسین جعفری فشارکی روند رشد جمعیت منطقه چهار را
در سال  98نسبت به سال  75بیش از  27درصد ذکر کرد و افزود:
جمعیت منطقه  4طبق برآورد سال  1400بالغ بر  141هزار نفر است
که  73هکتار نیز بافت فرسوده دارد و سرانه فضای سبز آن با 67
مترمربع رتبه اول را در میان سایر مناطق اصفهان دارد.
وی با بیان اینکه منطقه چهار از لحاظ وسعت محدوده و حریم
در بین مناطق پانزده گانه رتبه دوم را داراست ،تصریح کرد :این
موضوع بیانگر سطح گسترده خدمات رسانی است .در حالی که
از لحاظ وسعت محدوده قانونی در رتبه دهم قرار گرفته است.
با توجه به وسعت کم محدوده قانونی و شکل گیری بخش
عمدهای از آن عمال کسب درآمد از مساحت باقیمانده کار
دشواری است.
مدیر منطقه  4شهرداری اصفهان اضافه کرد :منطقه چهار دارای
 17محله است که پرجمعیتترین آن مهرآباد و متراکمترین محله
نیز رکن الدوله شرقی است.
وی در ادامه با اشاره وضعیت بافت فرسوده منطقه ،افزود :از
حدد  73هکتار بافت فرسوده منطقه چهار ،حدود  65درصد
آن معادل با  47هکتار در محله کردآباد و مابقی آن در محالت
کلمان ،شهرک فاضل ،رکن الدوله شرقی ،مفتح و شاهزید قرار
گرفته است.
جعفری فشارکی ادامه داد :وجود باغ غدیر به عنوان مهمترین
شاخص این محله و منطقه تمامی مسائل این محله را تحت
الشعاع خود قرار داده است .وجود موزه دفاع مقدس ،مجموعه
فردوس ،مجموعه پردیس و همجواری آن با محله کردآباد از
جمله مسائلی است که در این محله باید مورد توجه قرار بگیرد.
وی گفت :با توجه به اینکه باغ غدیر شاخص ترین مجموعه
فرهنگی تفریحی در منطقه  4و به نوعی شهر اصفهان بوده و
حدود سه دهه از ساخت آن میگذرد ،عالوه بر آنکه نیاز به
تعمیرات اساسی و ساماندهی اماکن فعلی مانند ساختمان
الغدیر ،مجموعه فرهنگی و سردر ورودی دارد ،در موارد دیگر نیز
مانند ساماندهی فضاهای ورزشی و فرهنگی ،ایجاد بسترهای
مناسب برای بازی کودکان ،اصالح ساختار نورپردازی ،المانهای
نوری ،طراحی و ساخت مجدد نیمکتهای باغ ،اصالح و افزایش
پوشش گیاهی و اصالح ساختار پیاده روها ،اصالح یا ساماندهی
ورودیهای باغ و  ...نیاز به کارهای اساسی دارد.
مدیر منطقه  4شهرداری اصفهان یکی از چالشهای مهم منطقه
را وجود محالت کردآباد و سواردز ذکر کرد و گفت :بخش عمدهای
از این محالت در حریم قرار گرفته و عمال منطقه هیچگونه کار
خاصی بر روی این بخش نمیتواند انجام دهد ،همچنین نبود
دسترسی مناسب به سمت مرکز شهر که مشکل همیشگی

اهالی این محالت بوده است ،بافت فرسوده و متراکم و عدم
وجود زیرساختهای مناسب نظیر آسفالت و دفع آبهای
سطحی ،ساماندهی معابر محله کردآباد و سواردز ،معضل
کارگاههای ریسندگی و بافندگی موجود در محله ،آزادسازی و
احداث خیابان کردآباد و عدم همکاری و همراهی ساکنان جهت
آزادسازی از دیگر معضالت و مشکالت این منطقه است.
وی با اشاره به اقدامات مربوط به محالت کردآباد و سواردز که
در سال جاری انجام شده ،گفت :ساماندهی معابر این محالت
و گذر مجاور پشت ورزشگاه ،ساماندهی و تعمیرات اساسی در
ورزشگاه کردآباد ،اجرای پاتوق فرهنگی جنب مسجد نوراهلل،
تملک و احداث خیابان کردآباد (سال  1401تا  ،)1402احداث منبع
آب پارک کردآباد ،احداث خیابان شهد رضایی تا سال  1401از جمله
این اقدامات است.
جعفری با اشاره به اقدامات در حال انجام محالت کلمه خواران،
زوان ،پینارت و روشن دشت ،ادامه داد :پیادهروسازی در محله
روشن دشت ،اصالح مکانیزه شدن پل عابر پیاده مقابل
بیمارستان شهید چمران ،احداث ورودی محله کلمهخواران که
در دست اقدام است ،تملک و احداث کندرو ضلع شمالی خیابان
سلمان فارسی و احداث میدان شهدای هستهای ،خیابانهای
ارغوانیه ،سلمان فارسی و روشن دشت که بخشی انجام شده و
ادامه آن در برنامه  1401انجام میشود از جمله این اقدامات در
این محالت است.
وی گفت :یکی دیگر از مسائلی که منطقه چهار سالهاست با آن
مواجه است بحث چشمه باقرخان است ،مسیر این چشمه از
منطقه سه شروع شده و از خیابان بزرگمهر وارد منطقه  4شده و
با عبور از خیابانهای بزرگمهر ،بزرگراه شهید صیاد شیرازی ،الهور
و خیابان همدانیان به سوی کردآباد و خوراسگان و خاتون آباد
ادامه مسیر میدهد .مدیر منطقه  4شهرداری اصفهان تاکید
کرد :با وجود آزادسازیها و ساماندهی بخشهای زیادی از مسیر
این چشمه همچنان بخشهای دیگری از حریم این چشمه نیاز
به آزادسازی و ساماندهی داشته که طی سالیان گذشته اعتبارات
قابل توجهی در بودجه منطقه چهار به این امر اختصاص یافته
است .وی در ادامه با اشاره به بازار گل و گیاه ،بازار روز کوثر  5و
ترمینال جی ،افزود :در اواسط خیابان همدانیان این مجموعهها
قرار گرفته است .همچنین تعداد زیادی از انواع مختلف کسب
و کار از جمله میوه فروشان و فروشندگان محصوالت پروتئینی
و گل فروشان در این بخش مستقر هستند .در ضلع شرقی
خیابان همدانیان نیز مجموعه مسکونی بزرگ فدک قرار دارد
که جمعیت زیادی در آن ساکن هستند .وجود بخش دیگری از
چشمه باقرخان در این محله از ظرفیتهای آن به شمار میرود.
جعفری افزود :از جمله چالشهای پیش رو در این خیابان
ترافیک بیش از حد و عدم وجود پارکینگ مناسب و بارگزاری
بیش از ظرفیت در آن است .کاهش حجم مراجعات به بازار گل و
گیاه با ساخت مجموعه جدید گل و گیاه واقع در گردنه زینل یکی
از راه حلهای کاهش حجم ترافیک در این خیابان است.
وی با اشاره به پروژههای شاخص منطقه ،تصریح کرد:
سایت جذب سرمایه گذار شرق ،میدان عالمه امینی ،تقاطع
غیرهمسطح شهید فخری زاده و رینگ چهارم حفاظتی از جمله
این پروژههاست.

شهردار اصفهان مطرح کرد:

دعوت از بخش خصوصی برای بهره برداری از مرکز همایشهای بین المللی
جلسه هفتگی بررسی پروژههای عمرانی با حضور شهردار
اصفهان و مدیران شهری با محوریت موضوع پروژه مرکز
همایشهای بین المللی اصفهان برگزار شد.
شهردار اصفهان در حاشیه این جلسه ،اظهار کرد :فاز یک و دو از
پروژه مرکز همایشهای بین المللی اصفهان به سرانجام رسیده
و در این جلسه قرار شد در کوتاهترین زمان ممکن برای فاز سه
تصمیمگیریهای الزم صورت گرفت.
به گزارش جامجم علی قاسم زاده با بیان اینکه هم اکنون این
مرکز آماده تحویل به بهره بردار است ،تصریح کرد :پیش بینی ما
این است بهره برداری از سالن اجالس در اختیار بخش خصوصی
قرار گیرد ،از همه عزیزانی که در بهرهبرداری از این مرکز در سراسر
کشور استعداد و توانایی دارند دعوت میکنم این مجموعه را از
نزدیک ببینند تا به عنوان بهره بردار در اختیار آنها قرار داده شود
و برای سمینارها و اجالس در سطح ملی و بین المللی استفاده
شود.شهردار اصفهان ادامه داد :پیشرفت فیزیکی و کالبدی این
مرکز حدود  90درصد است که  10درصد باقیمانده نیز به احتمال
بسیار زیاد تا حدود  4تا  5آینده به پایان میرسد اما در بخش نرم
افزاری بهره بردار باید نسبت به تکمیل و ایده پردازی آن اقدام
کند.
وی اضافه کرد :از بخش خصوصی دعوت میکنیم نسبت به ورود
و بهره برداری از این پروژه اقدام کند.
*پیشبینی مشخص شدن بهرهبرداران مرکز همایشها تا
پایان سال
معاون عمران شهری شهرداری اصفهان نیز در حاشیه این
جلسه با بیان اینکه پیرو جلسات هفتگی بررسی پروژههای
عمرانی شهر اصفهان ،بررسی آخرین وضعیت مرکز همایشهای
بینالمللی با حضور شهردار اصفهان ،معاونان و مدیران
شهرداری در دستور کار قرار گرفت ،اظهار کرد :تکمیل نهایی
مرکز همایشهای بینالمللی همچنین ادامه ساخت حلقه
چهارم حفاظتی شهر اصفهان از اولویتهای تیم جدید مدیریت
شهری است.
ایرج مظفر تصریح کرد :در این جلسه با توجه به اقدامات انجام
شده در فازهای یک و دو این مرکز ،عملیات تکمیلی این فازها

همچنین تصمیم گیری و سیاست گذاری برای فاز سه در دستور
کار قرار گرفت .فاز یک و دو از نظر فیزیکی و فضایی بوده و فاز
سه تکمیل و تجهیز نهایی برای بهره برداری کامل از این پروژه
بسیار بزرگ است.
وی با بیان اینکه مرکز همایشهای بین المللی دارای کاربریهای
مختلفی است ،اضافه کرد :امکان برگزاری همایشهای داخلی و
بین المللی و رویدادهای کشوری در این مرکز وجود دارد ،چنین
سالنی با این امکانات در کشور بی نظیر است و قرار است
پس از تکمیل فاز دو تا پایان سال بهره برداران از این پروژه نیز
مشخص شوند.
معاون عمران شهری شهرداری اصفهان گفت :این مرکز دارای
یک سالن اصلی ،سه سالن جنبی 24 ،دفتر کار 8 ،ویال ،سینما،
سالنهای چندمنظوره و  ...است که بهره برداران میتوانند از
این ظرفیت بسیار بزرگ استفاده کنند.

*پایان آزادسازی کیلومتر  2و نیم تا  4حلقه حفاظتی تا  4ماه
آینده
مدیر منطقه  15شهرداری اصفهان نیز در این جلسه در خصوص
آزادسازی کیلومتر دو و نیم تا چهارم رینگ حفاظتی شهر اصفهان
گفت :تاکنون  43درصد آزادسازیهای مربوط به این پروژه انجام
شده 12 ،درصد این آزادسازیها آماده توافق و مابقی نیز به
مرور انجام میشود .مسعود قاسمی تصریح کرد :در  43درصد
آزادسازیها  13میلیارد تومان بدهی وجود دارد که الزم است
منابع مالی مورد نیاز برای این مبلغ فراهم شود.
وی اضافه کرد :در کمتر از  4ماه آینده آزادسازی کیلومتر  2و نیم
تا  4به پایان میرسد.
وی افزود :تکمیل مسیر رینگ چهارم در محدوده منطقه  ۱۵یکی
از مهمترین پروژههای این منطقه به شمار میرود.
*نوسانات قیمت ارز و عدم ثبات قیمت اجناس و مصالح از

مشکالت سالن اجالس
مدیر پروژه مرکز همایشهای بین المللی اصفهان نیز در ادامه
این جلسه با اشاره به مشخصات و ویژگیهای این مرکز ،اظهار
کرد :کلنگ سالن اجالس در سال  1390به زمین زده شد و فاز
اول و دوم این پروژه بسیار بزرگ نیز در مردادماه  1400افتتاح شد.
محمد محمدی مبلغ هزینه شده تا افتتاح فاز اول و دوم این
مرکز را  621میلیارد تومان ذکر کرد و افزود :طبق برنامه ریزیهای
الزم تکمیل فاز سوم پروژه مرکز همایشهای بین المللی قرار
است تا شهریور  1401انجام شود.
وی تصریح کرد :زمین اختصاص داده شده به مرکز همایشها در
جنوب شرق اصفهان و در امتداد اتوبان شهید کشوری و رینگ
چهارم ترافیکی شهر قرار دارد و مساحت آن  71.5هکتار است
که از نظر دسترسی  20دقیقه تا فرودگاه اصفهان فاصله داشته
و دسترسی آسان به رینگ سوم و چهارم ترافیکی اصفهان دارد.
مدیر پروژه مرکز همایشهای بین المللی اصفهان با اشاره به
عملیات عمرانی باقیمانده در این پروژه ،ادامه داد :سالن اصلی
این پروژه تا  99درصد پیشرفت فیزیکی دارد که در دکوراتیو سقف
الزم است رفع نواقص و رگالژ و نصب نهایی مدولها انجام گیرد.
محمدی تاکید کرد :سالن چند منظوره این مرکز با کاربری فضای
پذیرایی دارای مساحت  2700مترمربع در  2طبقه است که قابلیت
تبدیل شدن به دو سالن با سیستم صوت مجزا و قابلیت
همزمانی برگزاری دو برنامه را دارد.
وی با بیان اینکه  8عدد ویالی  VIPبا سطح زیربنای هر کدام 400
مترمربع دراین مرکز تعبیه شده است ،افزود :تمامی ویالها با طرح
برگرفته از معماری ایرانی جهت اسکان میهمانان خاص در زمان
حضور در این مجموعه در نظر گرفته شده است.
مدیر پروژه مرکز همایشهای بین المللی اصفهان در ادامه با
اشاره به مشکالت و موانع اجرایی این پروژه تصریح کرد :عدم
حضور بهره بردار در پروژه ،نوسانات قیمت ارز و عدم ثبات قیمت
اجناس و مصالح در بازار ،روند طوالنی ترخیص کاالهای خارجی و
مشکالت گمرکی ،روند طوالنی برگزاری مزایدات امالک ،کاهش
قدرت خرید پیمانکاران به دلیل فاصله طوالنی صورت وضعیت تا
پرداخت مطالبات غیرنقد از جمله این مشکالت است.

دوشنبه  24آبان  1400شماره 6079

مخالفت محیط زیست با عبور آزاد راه اصفهان -شیراز از پارک ملی کاله قاضی
سازمان محیط زیست با ابالغ نامه ای ،برای عبور مسیر آزاد راه اصفهان -شیراز و کنار
گذر شرق اصفهان از پارک ملی و پناهگاه حیاتوحش کاله قاضی مخالفت کرد.
به گزارش جامجم رضا اقتدار مدیرکل دفترمدیریت زیستگاهها و امور مناطق سازمان
حفاظت محیط زیست در نامهای به ایرج حشمتی مدیرکل حفاظت محیط زیست

استان اصفهان بر ضرورت جلوگیری از هرگونه دخل و تصرف در محدوده پارک ملی
کاله قاضی و خارج کردن مسیر طرح آزاد راه از این منطقه تاکید کرد.
در نامه مدیرکل دفتر مدیریت زیستگاهها و امور مناطق که به اداره کل محیطزیست
استان ابالغ شده با تاکید بر اصالح مسیر آزادراه کنار گذر شرقی اصفهان در داخل

محدوده پارک ملی کاله قاضی برضرورت جلوگیری از هرگونه دخل و تصرف در محدوده
این پارک و در مسیر مدنظر برای اصالح و خارج کردن مسیر طرح از پارک ملی کاله
قاضی تاکید شده است .قطعه سوم طرح ملی آزادراه کنار گذر شرق اصفهان بر اساس
طراحی مشاور آن ،قرار بود از پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کاله قاضی بگذرد.
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اجتماعی
اقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه در استان اصفهان

خبر

نفرات برگزیده سی و سومین جشنواره تئاتر استان اصفهان معرفی شدند

سی و سومین جشنواره تئاتر استان اصفهان با معرفی نفرات
برگزیده در بخشهای مختلف به کار خود پایان داد.
مراسم اختتامیه سی و سومین جشنواره تئاتر استان اصفهان با
حضور هنرمندان و مسئوالن فرهنگی و هنری اصفهان  22آبان
در تاالر هنر اصفهان برگزار شد.
هیات داوران این دوره از جشنواره با اهدای لوح تقدیر و جایزه

نقدی از برگزیدگان سی و سومین جشنواره تئاتر استان قدردانی
کرد.
به گزارش جام جم ماهی آقابابایی برای نمایش «مرثیهای بر
بهارنارنجهای پالسیده» در بخش گریم ،قادر طباطبایی برای
نمایش «مرثیهای بر بهارنارنجهای پالسیده» در بخش طراحی
نور ،علیرضا عسکری فر برای نمایش «خط قرمز» در بخش

پوستر و بروشور ،هستی خاندایی برای نمایشی «بانو آئوئی» در
بخش لباس به عنوان برترینها اعالم شدند.
مهدی سدهی و مهدی رضایی برای نمایش«غالمرضا لبخندی»،
قادر طباطبایی برای نمایش «مرثیهای برای بهارنارنجهای
پالسیده» و علی کج باف برای نمایش «بانو آئویی» در بخش
طراحی صحنه موفق به کسب رتبه اول تا سوم شدند.
در بخش موسیقی نیز محمد نادری برای نمایش «در سوگ شب
هزار و یکم» ،مهدی بهبودی برای نمایش «بانو آئویی» و نیما
شهبازی برای نمایش «مرثیهای برای بهارنارنجهای پالسیده»
رتبههای اول تا سوم را کسب کردند.
هیاتداوران در بخش نویسندگی گزینهای برای رتبه اول انتخاب
نکردند و رتبههای دوم و سوم را به ترتیب به هومن حیدری برای
نمایش «دویچلند» و فاطمه کاظمی برای نمایش «یک اتفاق
ساده» اختصاص دادند.
در بخش بازیگری رتبه اول به فائزه بختیار برای نمایش «بانو
آئویی» ،رتبه دوم در این بخش به انتخاب هیاتداوران به
رادنوش مقدم برای نمایش «پک» و سمیه جعفری منش
برای نمایش «دویچلند» و رتبه سوم نیز این بخش به انتخاب
هیاتداوران به ساناز نوربخش برای نمایش «در سوگ شب هزار
و یکم» و الهام زنجانی برای نمایش «مرثیهای بر بهارنارنجهای
پالسیده» تعلق گرفت .هیاتداوران در بخش بازیگری مرد ،سام
کوراوند را برای نمایش «دویچلند» ،فرزاد قاسمی برای نمایش
«پک» ،رضا صالحی برای نمایش «غالمرضا لبخندی» و پیام میرکی

برای نمایش «ترانهای برای آیدا» انتخاب و معرفی کردند که به
ترتیب رتبههای اول تا چهارم را کسب کردند.
رتبههای اول تا سوم بخش کارگردانی نیز به ترتیب به هومن
حیدری برای نمایش دویچلند ،فاطمه کاظمی برای نمایش
یک اتفاق ساده و قادر طباطبایی برای نمایش مرثیهای بر بهار
نارنجهای پالسیده و همچنین فاطمه بختیار برای نمایش بانو
آئویی اختصاص یافت .هیاتداوران سی و سومین جشنواره
تئاتر استانی اصفهان متشکل از سیروس همتی ،توحید
معصومی و قطبالدین صادقی از میان آثار شرکتکننده در
این رویداد با توجه به ضوابط مرکز هنرهای نمایشی مندرج در
فراخوان جشنواره ،نمایشهای نمایش «دویچلند» به کارگردانی
هومن حیدری و «یک اتفاق ساده در یک زندگی بی نهایت
معمولی» به کارگردانی فاطمه کاظمی را بدون ترتیب اولویت به
دبیرخانه چهلمین جشنواره بینالمللی فجر معرفی کردند.
دو اثر «دویچلند» و «یک اتفاق ساده در یک زندگی بی نهایت
معمولی» از جمله نمایشهای مورد حمایت تاالر هنر بوده که
دویچلند از  18مهر تا  2آبان نمایش داده شد و نمایش دوم نیز
به زودی به اجرا در خواهد آمد.
گفتنی است؛ سی و سومین جشنواره تئاتر استان اصفهان
به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان،
انجمن هنرهای نمایشی استان ،سازمان فرهنگی اجتماعی
ورزشی شهرداری اصفهان و حوزه هنری استان  ۱۸تا  ۲۱آبان ۱۴۰۰
برگزار شد.

وزیر نیرو در جلسه سازگاری با کم آبی در استان اصفهان:

پای اجرای عدالت در موضوع آب ایستادهام
وزیر نیرو با اعالم این که پای اجرای عدالت در موضوع آب ایستادهام،
گفت :وظیفه شرعی ،قانونی و انقالبی خود را در این مهم میبینم،
چرا که بسیاری از مشکالت امروز ناشی از بی قانونی است و این
موضوع خاص زاینده رود و اصفهان نیست ،بلکه همه جا باید به
قانون برگردیم.
به گزارش جام جم علی اکبر محرابیان در جلسه سازگاری با کم آبی
در استان اصفهان که شامگاه جمعه ۲۱آبان ماه برگزار شد ،با اشاره
به بازدید میدانی خود از مناطق مختلف استان ،اظهار کرد :بسیار
متاسفیم که مردم تمدن ساز و قهرمان استان اصفهان ،امروز به
خاطر بی آبی باید چنین شرایطی را تحمل کنند و خود را مسئول رفع
این مشکالت میدانم .وی با تاکید بر این که اولین عهد و پیمان
ما این است که با مردم صادقانه صحبت کنیم ،افزود :نباید قول یا
وعدههایی به مردم بدهیم که چندسال دیگر شرم حضور در جمع
مردم را داشته باشیم .وی با اذعان بر اين که مشکالتی در اصفهان
داریم اما این مشکالت امروز و دیروز نیست ،گفت :مشکالت
امروز مشکالت چند دهه بی برنامگی و بارگذاریهای بی جا بر روی
آب اصفهان بوده است ،اما با به کارگیری همه ظرفیتهای قانونی
میتوانیم کار را بر روی ریل صحیحی قرار دهیم تا مشکالت به مرور
حل شود .وزیر نیرو مشکل امروز آب اصفهان را بارگذاریهای بی جا
در بخشهای مختلف دانست و افزود :این بارگذاریها ،بلندپروازانه
و رویایی بوده است و اولین کاری که باید بکنیم تعادل بخشی
میان منابع و مصارف است ،نه به این معنا که کسی سفره اش را
جمع کند ،بلکه باید روشهای خود را اصالح کنیم .وی بر اصالح
تخصیصها تاکید و اظهار کرد :برای صنعت ،استفاده از پساب بسیار
پایدارتر و مطمئن تر از آبی است که ممکن است باشد یا نباشد،
همچنین اصالح مصرف آب در بخش کشاورزی نیز باید در دستور
کار قرار گیرد تا با آب کمتر ،محصول بیشتر و با کیفیت تر تولید کنیم.
وی با تأکید بر اين که با اصالح تخصیصها بسیاری از مشکالت حل
میشود ،عنوان کرد :این حوضه میطلبد یکی از معاونان خود را
به عنوان معین انتخاب کنم تا بر آب از مبدأ تا مقصد نظارت کند و
حتما فردی بسیار متخصص و امین را انتخاب خواهم کرد .محرابیان
با اعالم این که پای اجرای عدالت در موضوع آب ایستاده ام ،چون
وظیفه شرعی ،قانونی و انقالبی خود را در این مهم میبینم ،گفت:
بسیاری از مشکالت امروز ناشی از بی قانونی است ،درحالی که اگر
قانون به نحو مطلوب اجرا شود ،حتی اگر قانون اشتباهی داشته
باشد ،بهتر از بی قانونی است.
وی گفت :متاسفانه در بسیاری از موارد قانون اجرا نشده است و این
موضوع خاص زاینده رود و اصفهان نیست ،بلکه در خیلی از مناطق
اتفاق افتاده اما باید به قانون برگردیم.
وزیر نیرو با بیان اين که اگر تخلفی اتفاق افتاده باید اصالح کنیم،
تصریح کرد :کسی که از تخلف منفعتی برده امروز ناراحت میشود و

ممکن است داد او بلند شود ،اما قرار نیست با سر و صدای دیگران
حق و قانون را نادیده بگیریم.
وی به احیای کارگروه ملی ستاد احیای زاینده رود اشاره و اعالم کرد:
این کارگروه در سطح عالی دولت تشکیل میشود و بالفاصله بعد از
برگشت به تهران و ارائه گزارش به دولت ،این کارگروه را احیا میکنیم
و جلسات مختلفی با دستگاههای دیگر خواهیم داشت.
محرابیان به مصوبات سالهای گذشته نیز اشاره و اظهار کرد :این
مصوبات را دوباره بازنگری و عدم اجرای آنها را بررسی خواهیم کرد تا
موانع اجرایی برطرف شود .وی در پیرامون ساماندهی رودخانه زاینده
رود نیز گفت :کار گذشتگان را ضایع نمیکنم ،کار زیاد انجام شده اما
در عین حال اشتباهاتی نیز صورت گرفته است.
وزیر نیرو افزود :کار مهمی که باید انجام شود ساماندهی رودخانه به
عنوان حفظ بستر آب است که ساز و کار عملیاتی میخواهد.
محرابیان بر استفاده از ظرفیت مردم در ساماندهی رودخانه تأکید
کرد و گفت :ساماندهی رودخانه بدون مشارکت مردم امکان پذیر
نیست .وزیر نیرو با ارایه راهکاری برای حمایت از کشاورزان و کمک
به معیشت ایشان در کنار پیگیری مسائل کشاورزی گفت :کشت
گلخانهای و سرمایهگذاری در بخش پنلهای خورشیدی در منطقه
شرق اصفهان ،پتانسیل باالیی دارد و اعتبار خاصی در این مورد
خواهیم داشت تا با کمترین میزان آورده ،سرمایهگذاران یعنی
کشاورزان ،بتوانند به عنوان یک درآمد پایدار از آن بهره ببرند ،البته
این کار به معنای جایگزینی با کشاورزی نیست ،اما به کارگیری این
روش باعث ایجاد درآمد مطمئن خواهد شد.

نمایندگان کشاورزان اصفهان نیز در این جلسه بر احیای رودخانه
زاینده رود تاکید کرده و خواستار تخصیص حقابههای خود شدند.
وزیر نیرو:
عدالت در توزیع آب حتما مدنظر قرار خواهد گرفت
وزیر نیرو با تاکید بر این که نیاز است تغییراتی در سیاستها اتفاق
افتد و عدالت به خوبی رعایت شود ،تصریح کرد :اگر آب داریم باید با
عدالت توزیع شود و اگر کم آبی هست هم باید با عدالت باشد ،چرا
که مردم ما از بیعدالتی رنج میبرند.
وزیر نیرو گفت :کشاورز نگاهش به آسمان و فصل الهی است ،اما
نمی تواند بی عدالتی را تحمل کند ،به همین خاطر عدالت در توزیع
آب را حتما مدنظر قرار خواهیم داد .علی اکبر محرابیان در ادامه سفر
به استان اصفهان ،در جمع کشاورزان شهرستانهای غرب استان
اصفهان در قهدریجان حاضر شد .وزیر نیرو در جمع کشاورزان با
اشاره به بازدید امروز خود از نقاط مختلف استان اصفهان ،اظهار کرد:
ان شااهلل در پایان این سفر تصمیماتی بگیریم تا بتوانیم دل مردم
اصفهان را شاد کنیم .وی با اشاره به این که بارها به استان اصفهان
رفت و آمد داشته ام و سابقه حضور در دولتهای نهم و دهم و
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام را دارم ،گفت :با محرومیت آشنا
هستم و معتقدم تکلیفی جز خدمت به مردم ندارم ،چرا که ما برای
خود شأنی جز خدمت گذاری به مردم قائل نیستیم .وی خطاب به
کشاورزان گفت :شما با دسترنج خود ،کشور را سربلند نگه داشتهاید
و خود را به رنج انداختهاید تا کشور سربلند باشد .بر دست پینه
بسته شما بوسه میزنم که شما نزد خدا و مردم سربلند هستید.

وزیر نیرو با تاکید بر این که نیاز است تغییراتی در سیاستها اتفاق
افتد و عدالت به خوبی رعایت شود ،تصریح کرد :اگر آب داریم باید
با عدالت توزیع شود و اگر کم آبی هست هم باید با عدالت باشد،
چراکه مردم ما از بیعدالتی رنج میبرند.
وی خاطرنشان کرد :کشاورز نگاهش به آسمان و فصل الهی است،
اما نمی تواند بی عدالتی را تحمل کند ،به همین خاطر عدالت در
توزیع آب را حتما مدنظر قرار خواهیم داد.محرابیان با اشاره اشاره این
که بیش از دو ماه است بر سر کار آمدهایم ،یادآور شد :سال زراعی
قبل را درحالی پشت سر گذاشتیم که بیسابقهترین خشکسالی در
طول  ۵۲سال گذشته را داشتیم ،از طرف دیگر منابع آب در کشور
به گونهای مدیریت شده که آبی در اختیار نداریم تا به گونهای دیگر
تصمیم بگیریم و شما را خوشحال کنیم .وی به پیش بینی پاییز
خشک و بدون بارش امسال اشاره و اظهار کرد :برخالف پیش
بینیها ،بارشها در اقصی نقاط کشور خوب بوده و بسیار امیدوارم
در زمستان بارشهای خوبی داشته باشیم .وزیر نیرو با تاکید بر این
که پروژههایی در باالدست باید فعال شود ،گفت :با فعال شدن این
پروژهها بیشتر میتوانیم آب را مدیریت کنیم و ان شااهلل تصمیماتی
در این زمينه خواهیم گرفت .وی با تاکید بر این که ضرورت دارد
سطح تصمیم گیریهای کالن استان را افزایش دهیم ،تصریح کرد:
امروز تصمیم گرفتم یکی از معاونان را به عنوان معین انتخاب کنم
تا به صورت هفتگی گزارشی از وضعیت آب استان بدهد و بر روی
توزیع آب نظارت داشته باشد تا بدانیم عدالت حتما رعایت میشود.
محرابیان با بیان اين که دولت سیزدهم دولت مردمی است ،افزود:
رئیس جمهور من را مامور به این سفر کرد تا تصمیماتی بگیرم که از
سطح وزارت باالتر است .دولت کشاورزان را تنها نمی گذارد و حتما
شما را پشتیبانی خواهیم کرد و امیدوارم در زمان معقول و کوتاه
تصمیماتی بگیریم که لبخند شادی بر لب کشاورزان این مرز و بوم
بنشیند .وزیر نیرو در خاتمه با بیان اين که امروز در دیار سرداران
بزرگ دفاع مقدس هستیم ،گفت :بار دیگر با شهدا عهد میبندیم
در محضر شهدا تصمیماتی بگیریم تا عدالت به حوزه آب برگردد و
بتوانیم مشکالت را حل کنیم.

رئیس پلیس فتای اصفهان:

شهروندان مراقب کالهبرداری مجرمان به بهانه حراجهای پاییزی باشند
رئیس پلیس فتای استان در خصوص ارسال لینکهای
جعلی در شبکههای اجتماعی تحت عنوان حراج پاییزی به
شهروندان هشدار داد.
به گزارش جامجم سرهنگ «سید مصطفی مرتضوی» گفت:
مجرمان سایبری با تبلیغات گسترده در فضای مجازی ،با
ارائه فروش کاالهای ارزان قیمت و طر حهای وسوسه انگیز
و تخفیفات چشمگیر پوشاک ،کیف ،کفش ،در شبکههای
اجتماعی قصد تطمیع شهروندان را داشته و از این طریق
کالهبرداری میکنند.

وی عنوان داشت :مجرمان سایبری با مهندسی اجتماعی و
چرب زبانی اعتماد خریدار را جلب کرده و از او میخواهند نیمی
از پول کاالی سفارشی خود را را واریز کرده و پس از دریافت کاال
مابقی وجوه را واریز کنند.
این مقام انتظامی تاکید کرد :متاسفانه شهروندان بعداز واریز
وجوه به حساب کالهبردار هیچگونه کاالیی دریافت نکرده
و شخصی پاسخگو نبوده و یا کاالی تحویلی به آنها تقلبی و
متفاوت با کاالی انتخابی میباشد.
وی خاطر نشان کرد :در پی تبلیغات حراجهای پاییزی شاهد

ارسال درگاههای جعلی و فیشینگ در شبکههایاجتماعی
هستیم که با سرقت اطالعات بانکی شهروندان حساب آنها
را خالی میکنند.
سرهنگ مرتضوی توصیه کرد :شهروندان فریب برخی از
پیامها و آگهیهای منتشر شده در فضای مجازی ،کانالها
و گروههای شبکههای اجتماعی با وعدههای حراج آنالین،
تخفیف ویژه آخر فصل و قیمتهایی باور نکردنی را نخورند و
اگر قصد خرید آنالین را دارند حتما از فروشگاههای اینترنتی
دارای نماد اعتماد الکترونیک خرید کنند.

نمایشگاهاصفهانمیزبانعطر
و طعم قهوه ،نان ،شیرینی و
شکالتمیشود

سومین نمایشگاه تخصصی قهوه ،نان ،شیرینی،
شکالت ،تجهیزات هتل ،رستوران و فستفود در
اصفهان برپا میشود تا مردم این استان به مدت
چهار روز مهمان عطرها و طعمهای ماندگار باشند.
به گزارش جامجم این نمایشگاه که از  25آبان
در اصفهان آغاز میشود ،تا  28آبان ادامه
خواهد داشت و میزبان شرکتهای فعال و
برندهای مطرح در حوزه واردات ،تولید و فرآوری
قهوه ،تولیدکنندگان تجهیزات هتل ،رستوران،
فستفود و کافیشاپ ،دستگاههای پخت
نان ،تولیدکنندگان و عرضهکنندگان تجهیزات
شیرینیپزی و تولیدکنندگان نان ،شیرینی و
شکالت خواهد بود.
بیش از  90شرکت از استانهای اصفهان ،تهران،
فارس ،خراسان رضوی ،آذربایجان شرقی و البرز
در این دوره از نمایشگاه حضور دارند و به عرضه
دستاوردها و توانمندیهای خود میپردازند.
همچنین شرکتهایی از کشورهای کلمبیا ،بولیوی
و اقلیم کردستان عراق در سومین نمایشگاه
تخصصی قهوه ،نان ،شیرینی ،شکالت ،تجهیزات
هتل ،رستوران و فستفود اصفهان حضور
خواهند یافت .از جمله ویژگیهای نمایشگاه این
دوره میتوان به افزایش دو برابری فضای نمایشگاه
نسبت به سال قبل اشاره کرد؛ این نمایشگاه در 12
هزار مترمربع فضای نمایشگاهی برپا میشود که
در مقایسه با سال گذشته ،افزایش کمی و کیفی
قابل توجهی داشته است .در کنار این نمایشگاه،
سمینارها و دورههای آموزشی متعددی برگزار
میشود تا عالقمندان به حوزه قهوه و نوشیدنیها
بتوانند با جدیدترین یافتههای این بخش در دو
قسمت تخصصی و استفاده روزمره آشنا شوند.
کارگاه آموزشی مهارت التهآرت ،کارگاه آموزشی
مهارتهای باریستا ،سمینار آشنایی با فرصتهای
تجاری کنیا با تمرکز بر صنعت قهوه و چای،
دوره تخصصی چای ،کارگاه آموزشی مهارتهای
بارتندینگ و کارگاه آموزشی مدیریت واحد صنفی از
جمله برنامههای جانبی پیشبینی شده برای این
نمایشگاه به شمار میروند.
نمایشگاه قهوه و نوشیدنیهای اصفهان که اکنون
و پس از سه دوره برگزاری ،به جایگاه مطلوبی در
سطح کشور دست یافته و پیرو آن ،استان اصفهان
را به پایتخت قهوه ایران تبدیل کرده است طی
روزهای  25تا  28آبان  1400و از ساعت  10تا  19در
نمایشگاه بینالمللی اصفهان واقع در کمربندی
شرق ،روبروی منطقه روشندشت برپا خواهد بود.

آغاز برداشت طالی سرخ از ۳۵۰
هکتار مزار ع شهرستان نطنز

برداشت طالی سرخ از  ۳۵۰هکتار مزار ع شهرستان
نطنز نخستین تولید کننده این محصول در استان
آغاز شد.
مدیر جهادکشاورزی شهرستان نطنز ،میانگین
برداشت زعفران را از هر هکتار حدود  ۶تا  ۷کیلوگرم
بیان و گفت :پیش بینی میشود امسال دو هزار و
صد کیلوگرم زعفران خشک ازاین مزار ع برداشت
شود.
به گزارش جامجم سیف اهلل فرجی افزود :بیشترین
وسعت زیر کشت زعفران در شهرستان نطنز در
بخش مرکزی در شهرهای نطنز ،طرقرود و در بخش
امامزاده بادرود در شهرهای بادرود و روستای ده
آباد است .وی گفت :با توجه به آزمایشاتی که در
طرح اصالت زعفران ایران در دو سال گذشته در
دانشگاه شهید بهشتی تهران انجام شده ،زعفران
نطنز رتبه اول کشوری را به لحاظ رنگ ،طعم و ماده
موثره به دست آورده است.
مدیر جهاد کشاورزی نطنز افزود :کار برداشت
زعفران با توجه به تنوع اقلمی در شهرستان نطنز از
اوایل آبان در مناطق معتدل و کوهستانی نطنز آغاز
شده است و تا نیمه آذر در مناطق کویری بخش
امامزاده بادرود ادامه دارد.
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مدیرعامل فوالد مبارکه تأکید کرد:

محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل فوالد مبارکه در دیدار
با رئیس و اعضای هیاتمدیره انجمن تولیدکنندگان
توسعه
گفتمان
فوالد ایران با اشاره به اینکه اصالح
ِ
ِ
ّ
کمی به توسعه کیفی و راهاندازی نهضت استفاده از
حداکثر ظرفیتهای موجود ،افزایش بهرهوری و رفع
موانع تولید ازجمله مواردی است که امروز بیشازپیش
باید در دستور کار نهادها و انجمنهای صنفی قرارگیرد،
اظهار داشت :انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران بهعنوان
نهادی که شرکتهای فوالدی و صنایع پاییندست و
باالدست زنجیره فوالد در آن عضو هستند ،بهخوبی
میتواند نقش نمایندگی و گفتمانسازی در جهت
برقراری تعادل در زنجیره فوالد را ایفا نماید.
از این رو انتظار مجموعههای فوالدی عضو انجمن این
است که انجمن اگرچه جایگاه حاکمیتی ندارد ،اما با
آیندهنگری و لحاظ کردن تهدیدها و فرصتهایی که در
زنجیره وجود دارد ،گفتمان سازی را بهخوبی اجرا کند،
چراکه در زنجیره فوالد عدم تعادلهایی نیز به چشم
میآید.
مدیرعامل فوالد مبارکه خاطرنشان کرد :در سالهای

نهادهایی مانند انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در
ایجاد این گفتمان نقشی بیبدیل و تعیینکننده است.
این نهاد باید نقش روشنگری داشته باشد و فعاالن
زنجیره را نسبت به توسعههایی که انجام میدهند
هوشیار کند؛ چه بسا بسیاری از توسعههایی که در شرایط
فعلی شکل میگیرد ،خود برهم زننده تعادل در زنجیره
باشند .به همین دلیل باید گفت امروز تبدیل گفتمان
توسعه کمی به گفتمان توسعه کیفی با ارزش افزوده
باالتر ،نخستین نقشی است که انجمن تولیدکنندگان
فوالد ایران میتواند عهدهدار آن باشد.
مدیرعامل فوالد مبارکه با اشاره به سرمایهگذاریهای
خوبی که در زنجیره فوالد و صنایع مختلف صورت
گرفته تصریح کرد :در حال حاضر میتوانیم بگوییم
ظرفیتهای ایجادشده در بسیاری از حوزهها بیش از نیاز
مصرفکنندگان داخلی است .اگرچه در حوزه محصوالت
کیفی کمبودها همچنان پابرجاست ،اما در حوزه
محصوالت تجاری ،انرژی ،مواد غذایی و دیگر زنجیرهها،
ظرفیتهای خوبی در کشور ایجاد شده ،ولی بهعلت
مشکالت موجود ،از این ظرفیتها بهطور کامل استفاده
نمیشود.
از همین رو ،ما نیازمند ایجاد نهضت استفاده حداکثری
از ظرفیتهای موجود و افزایش بهرهوری در کنار رفع
موانع تولید هستیم .طیبنیا با تأکید بر رفع موانع
تولید افزود :امروز باید نهضت استفاده حداکثری از
ظرفیتهای موجود و افزایش بهرهوری و رفع موانع
تولید ،مطابق آنچه مقام معظم رهبری فرمودند ،در کشور
تبدیل به یک نهضت ملی شود و نکته اساسی این است
که اگر سرمایهگذاریهای انجامشده به بهترین نحو
استفاده شود ،اگر شناسایی ظرفیتها و پتانسیلهای
ایجادشده در دستور کار قرار گیرد ،نهادهایی مانند
انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران بهراحتی میتوانند
در زنجیره فوالد مشخص کنند که کجا ظرفیت داریم،
خألها کجاست یا با چه حجم سرمایهگذاری و با چه
رویکردی میشود از این ظرفیتها استفاده حداکثری
کرد و این رویکرد نشان از نقش بیبدیل این نهاد
صنفی دارد.

امام خمینی
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تامین آب مورد نیاز صنعت از پساب و پروژه انتقال آب از خلیج فارس
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان اعالم کرد :با عملیاتی شدن
پروژه انتقال آب خلیج فارس و انعقاد قراردادهای جدید ،این نوید را
میدهیم که کل آب مورد نیاز صنعت به ویژه فوالد مبارکه را از محل
پساب و پروژه انتقال خلیج فارس تأمین کنیم.
به گزارش جامجم محمدیاسر طیبنیا در بازدید از تصفیه خانه آب بابا
شیخعلی با اشاره به تالشهای جدی فوالد مبارکه از حدود یک دهه قبل
در زمینه کاهش مصرف آب ،اظهار کرد :مصرف بهینه آب ،رویکرد جدی
فوالد مبارکه بوده است ،به طوری که هم اکنون میتوانیم ادعا کنیم
در سرانه مصرف آب به زیر شاخصهای بین المللی در صنعت فوالد
رسیدهایم .وی گفت :عالوه بر پروژههای بهینه سازی و کاهش مصرف
آب ،طی دهه گذشته پروژههایی در جهت استفاده از پساب صنعتی و
آبی که استفاده شرب ندارد تعریف شده است.
مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه با بیان این که از سال  1392به بعد با
همکاری شرکت آب و فاضالب استان اصفهان ،هفت هزار میلیارد ریال
سرمایه گذاری در بخش اجرای شبکه جمع آوری و احداث تصفیه خانه
فاضالب شده ،افزود :با سرمایه گذاری انجام شده پساب شهرهای
زرین شهر ،چمگردان ،زاینده رود ،سده ،ورنامخواست ،مبارکه ،کرکوند،
دیزیچه و زیبا شهر جمع آوری و پس از تصفیه برای کاربرد در صنعت به

مجتمع فوالد مبارکه منتقل میشود .وی اجرای پروژههای جمع آوری و
تصفیه پساب از سوی فوالد مبارکه را در کشور بی نظیر دانست و اظهار
امیدواری کرد با عملیاتی شدن پروژه انتقال آب خلیج فارس در دو ماه
آینده ،به زودی شاهد این باشیم که کل آب مورد نیاز صنعت و به ویژه
فوالد مبارکه از پساب و پروژه انتقال آب خلیج فارس تأمین شود .طیب
نیا با تاکید بر این که مجتمع فوالد مبارکه مشکل آب در کشور و استان
را مشکل خود میداند ،گفت :به عنوان مصرف کننده آب برنامههایی
داریم ،در عین حال باتوجه به این که حل مشکل آب نیاز به سرمایه
گذاریهای کالن دارد ،این مهم را جزو اولویتهای خود قرار دادهایم و
انشااهلل ظرف یکی دو ماه آینده پروژههای جدیدی را شروع خواهیم کرد.

مدیر فوالدسازی ذوب آهن اصفهان خبر داد:

افزایش ۳۵۰درصدی محصوالت صنعتی ذوب آهن اصفهان
مدیر فوالدسازی شرکت در گفتگو با واحد مرکزی خبر مرکز اصفهان به
تشریح کیفیت محصوالت تولیدی در این بخش پرداخت.
به گزارش جامجم سیاوش خواجوی با بیان اینکه در راستای رقابت
در بازارهای هدف و تامین نیاز مشتریان ،کیفیت محصوالت سرلوحه
ذوبآهن اصفهان است ،گفت :این شرکت با ارتقاء توان علمی
متخصصان خود و توسعه کارگاههایی که در افزایش کیفیت محصول
نقش به سزایی دارند به تضمین کیفیت محصوالت خود پرداختهاست.
مدیر فوالدسازی شرکت به کیفیت انواع ریلهای تولیدی در ذوبآهن
پرداخت و گفت :با توسعه کارگاهای کیفیت محصول توانستیم انواع ریل
مورد نیاز کشور و بازارهای منطقه را بر اساس استانداردهای ملی و جهانی
تولید کنیم.
مدیر فوالدسازی شرکت از افزایش سه و نیم برابری محصوالت صنعتی

در نیمه اول سال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت:
مبنای تولید برای ما رضایت مشتری است و برای رضایت مشتریان
استانداردهای کیفیت را با دقت رعایت میکنیم .مدیر فوالدسازی شرکت
ل انکار دانست
نقش تعمیرات در تولید محصوالت باکیفیت را غیر قاب 
و گفت :در این راستا تعمیرات اساسی کنورتورهای  ۲و  ، ۳ایستگاه ۶
ریختهگری ،جرثقیلها و بومیسازی تاندیشها و ...از جمله اقداماتی است
که برای حفظ کیفیت محصول انجام شدهاست.
وی تالش همکاران این مدیریت در تولید شمشهای گوناگون و مورد
نیاز شرکت را ستودنی دانست و افزود :تالشگران این بخش ،شمشهای
مورد نیاز انواع ریل ،تیرآهن و سایر محصوالت با ارزش افزوده باالتر تولید
کردند و اجازه ندادند تحریمها و تهدیدها بر تولیدات شرکت کوچکترین
تاثیری داشته باشد.

رخت حماسه
بر تن میدان امام(ره) اصفهان
میدان تاریخی امــام(ره) اصفهان که روزگــاری میزبان تشییع 370
شهید خونین بال شد ،در سالروز آن حماسه با برنامه « 370رود
بیپایان» خاطرات آن روز بزرگ را ورق خواهد زد.
معاون فرهنگی شـهــردار و رئیس ســازمــان فرهنگی اجتماعی
ورزش ـ ـ ــی شـ ـ ـه ـ ــرداری اصـ ـفـ ـه ــان در ن ـش ـســت خـ ـب ــری دربـ ـ ــاره
ویژهبرنامههای این سازمان به مناسبت  25آبــان روز حماسه
و ایثار مــردم اصفهان اظهار داشــت :با توجه به سیاستهای
مدیریت شهری و شــورای اسالمی شهر در دوره جدید و تأکید
آنها بر ایجاد شور و نشاط در فضای شهر فرهنگی اصفهان ،قرار
است هر ماه رویدادهایی برای بهبود زیست فرهنگی شهروندان
و آشنایی آنها با تاریخ و فرهنگ اصفهان در کنار گرامیداشت
شعائر و پرداختن به نقاط هویتی اصفهان برگزار کنیم.
بــه گـ ــزارش ج ــام جــم مجتبی ش ــا هم ــرادی بــا اشـ ــاره بــه رویـکــرد
محلهمحوری در برنامههای فرهنگی شـهــرداری اف ــزود :تالش
کــردهایــم به مناسبت  25آبــان هم برنامههایی در دل محالت
داشـتــه باشیم و هــم روی ــداد بــزرگ شهری در مـیــدان ام ــام(ره)
برگزار کنیم .وی ادامــه داد :سال گذشته و در یکی از
مناطق شهر اصفهان تجربه خوبی از شناسایی
خانوادههایی که شهدای آنها در 25
آب ــان  61در اصـفـهــان تشییع
شده بودند داشتیم.

خــانــواده شـهــدا یکی از مــراکــز ثقل هویتی در مـحــات و شهر
اصفهان هستند و تکریم شهدا و خانوادههای آنان ،از این جهت
که ساکنان محالت خانواده شهدا را ملجأ و پناه خود میدانند و
نوجوانان و جوانان محله بدانند یکی از همساالن آنها در روزگاری
جان خود را برای دفاع از اسالم و ایــران فدا کرده است ،برای ما
اهمیت دارد.
وی بــا اش ــاره بــه شناسایی خــانــواد ههــای ایــن شـهــدا از سوی
معاونتهای فرهنگی اجتماعی مناطق شهر اصفهان با همکاری
بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گفت :در این راستا رویداد
«شهید کوچه ما روشنایی شهر است» با آذینبندی و مراسم
تجلیل از خانوادههای شهدا با محوریت بیت شهدا به مدت یک
هفته برگزار میشود و همچنین شهر به این مناسبت از سوی
سازمان زیباسازی و شهرداریهای مناطق آذینبندی خواهد
شد .رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان
با اشــاره به رونمایی از کتاب و ســرود حماسه  25آبــان افــزود:
امیدوارم رونمایی این دو اثر در کنار سایر برنامهها به آشنایی
بیشتر نوجوانان و جوانان با این حماسه بزرگ و فرهنگ ایثار و
شهادت کمک کند.
با اشاره به برگزاری برنامه « ۳۷۰رود بیپایان»
ش ــا هم ــرادی
کــرد :از آنجا که میدان امام
تـ ـص ــری ــح
خـ ـمـ ـیـ ـن ــی(ره) م ــرک ــز ثـقــل
حماسه  25آبــان و تشییع
 370ش ـه ـیــد سـ ــرافـ ــراز

(ره)

مدیر عامل فوالد مبارکه در بازدید از تصفیه خانه آب اصفهان خبر داد:

استفاده از افزایش بهرهوری و رفع موانع تولید

کشور درحالتوسعه به
گذشته و بهواسطه نیازی که
ِ
صنعت فوالد داشت ،گفتمان توسعه ّ
کمی ،گفتمان رایج
و حاکم بر زنجیره فوالد بود و همه موظف و مکلف بودیم
در این گفتمان و پارادایم حرکت کنیم و توسعههای
بسیار خوبی که در چند دهه گذشته در همین راستا
شکل گرفته ،نتیجه این گفتمان است؛ بهطوریکه در
حال حاضر شاهدیم زنجیره فوالد نهتنها پاسخگوی نیاز
بازار داخل است ،بلکه امکان صادرات نیز در زنجیره
وجود دارد.
طیبنیا مدیرعامل فوالد مبارکه افزود :از  ۳۰میلیون تن
تولید فوالد ۱۷ ،میلیون تن در داخل مصرف میشود،
درحالیکه بالغبر  ۴۰میلیون تن ظرفیت وجود دارد و
توسعه در دست اجرا به سمتی حرکت میکند
طر حهای
ِ
که در  4تا  5سال آینده ،باالتر از برنامه  ۵۵میلیون تن
ظرفیت احداثشده خواهیم داشت .پر واضح است
توسعه ّ
کمی ،برای
که در سالهای گذشته ،گفتمان
ِ
کشور نیاز بوده ،ولی امروز در شرایطی قرار گرفتهایم که
زیرساختها ،منابع و مواد اولیه در زنجیره پاسخگو
نیست و این میطلبد که گفتمان امروز تغییر کند و نقش

فــــــــوالد دلى كه آه ،نرمش نكند
يا ناله دلسوخته گرمش نكند
طوقى ز جفا فكنده بر گردن خويش
آزار دلم ،دچــار شرمش نكند

شهر اصفهان در یک روز بوده است در سالگرد این حماسه،
رویداد شهری بزرگی به مدت چهار شب از  25تا  28آبان در این
مکان برگزار میشود .وی ادامه داد :این رویداد ترکیبی به همت
گروههای هنری مختلف برگزار میشود و میدان امام(ره) با انجام
فضاسازی ویژه ،رخت حماسه بر تن میکند .وی با اشاره به آغاز
این برنامه از ساعت  18و به مدت یک ساعت افزود :در این رویداد
تمام حجرههای قسمت باالیی میدان به تمثال شهدای شاخص
شهر اصفهان مزین میشود و برنامههای ترکیبی نیز از جمله
اجرای گروه آوازی موال برگزار خواهد شد .معاون فرهنگی شهردار
اصفهان تصریح کــرد :مخاطب این رویــداد جوانان و نوجوانان
هستند اما میزبان عموم شهروندان به صورت خانوادگی خواهیم
بود .شاهمرادی گفت :ویژهبرنامههای سازمان فرهنگی اجتماعی
ورزشی شهرداری برای روز حماسه و ایثار مردم اصفهان حاصل
یک ماه و نیم برنامهریزی است که برای نخستین بار رویدادی با
این وسعت در اصفهان اجرا میشود که امیدوارم به مدل
رویــدادهــای شهری در سایر
خــوبــی ب ــرای بــرگــزاری
شــود .وی ابــراز امیدواری
مناسبتهاتبدیل
برنامهها بتواند رضایت
ک ــرد ب ــرگ ــزاری ایــن
جلب کند.
م ــردم اصـفـهــان را
وی در پــاســخ بــه اینکه
شه ــای ــی بـ ــرای
چـ ــه ت ــا 
تبدیل ســالــروز حماسه
و ایثار مــردم اصفهان به

رویــدادی ملی شده ،تصریح کرد :تمبر یادبودی به این مناسبت
رونمایی خواهد شد و آثار هنری خلقشده با محوریت  25آبان
نیز میتواند بازتاب خوبی در سطح کشور داشته باشد .همچنین
تالش میکنیم برنامههای سالروز حماسه و ایثار مردم اصفهان
تبدیل به رویدادی ساالنه و ماندگار شود.
*مشارکت 300هنرمنددر برنامه« 370رودبیپایان»
همچنین مـعــاون اجتماعی و مشارکتهای مــردمــی سازمان
فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان درباره برنامه «370
رود بیپایان» اظهار داشت :از حدود یک ماه پیش تمام جوانب
برگزاری این برنامه در میدان امــام(ره) را بررسی کردیم تا آسیبی
به نگین انگشتری اصفهان وارد نشود .مرتضی رشیدی با اشاره
به مشارکت  300هنرمند در برگزاری این برنامه افــزود :امیدوارم
بتوانیم گوشهای از حماسه و رشادتهای رزمندگان هشت سال
دفاع مقدس را به تصویر بکشیم تا شاید دین خود را به شهدای
عزیز میهن ادا کنیم.
رئیس هماهنگی امور مناطق سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی
شهرداری اصفهان ،نیز درباره برنامه «شهید کوچه ما روشنایی

شهر است» گفت :تجلیل از خانواده هر  370شهید تشییعشده
در  25آبــان  61میتواند خــود به حماسه دیگری تبدیل شود.
امیرحسین ستودهفر با اشاره به رویکرد محلهمحوری شهردار
اصفهان اف ــزود :ام ـیــدوارم در ادامــه و در سایر مناسبتها نیز
بــرنــامـ ههــای فرهنگی تــوزیــع عــادالن ـهای در تـمــام مـحــات شهر
اصفهان داشته باشد.رئیس ستاد شهدای اصفهان در سال
 61نیز مهمان ویژه این نشست بود که سخنان او یــادآور حال
و هوای  25آبان  61شد .اکبر علیار گفت :آمادهسازی پیکر 370
شهید بــرای برگزاری مراسم تشییع حــدود  20روز طول کشید و
اطالعرسانی به خانوادههای آنها یکی از مشکلترین کارهایی بود
که تجربه کردیم چون بیشتر این خانوادهها دومین یا چندمین
شهید خود را به آغوش میکشیدند .وی با بیان اینکه آن زمان
کوچهای در شهر اصفهان نبود که شهیدی نداشته باشد ،افزود:
برای تدفین شهدا فضای کافی در گلستان شهدا وجود نداشت و
چندین منزل اطراف با پیشقدم شدن مردم تخریب شد.
گفتنی است؛ در پایان این نشست از پوستر ویژه برنامه  370رود
بیپایان رونمایی شد.

