مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری:

کاهش عمر ناوگان تاکسیهای اصفهان به کمتر از  ۷سال

ا

ص
فها

ن

www.jamejamdaily.ir
www.daneshpayam.ir

روزنامه فرهنگی ،اجتماعی صبح ایران

4

یکشــنبه  7دی  12 | 1399جمــادیاالول  4 | 1442صفحــه | ســال بیســت و یکــم  -شــماره Sunday - Dec 27 ,2020 | 5839

شهردار اصفهان خبر داد؛

بیشتربخوانید

بهبود ناوگان خدمات شهری با ماشین آالت جدید

شهروند دیپلمات؛ ابتکاری
برای توسعه دیپلماسی
شهری اصفهان
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وزیر صمتدر سفر بهاصفهان:

ذوب آهن اصفهان بانی توفیقات
صنعت فوالد کشور است

مجوز برگزاری رویدادهای
نمایشگاهی صادر شد

علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت ،معدن و تجارت
در ادامه سفر خود به اصفهان از ذوب آهن
اصفهان بازدید کرد و به همراه وجیه ا ...جعفری رئیس هیات
عامل ایمیدر،عباس رضایی استاندار و جمعی از دیگر
مسئوالن استان و شهرستان لنجان ضمن گفتگو با
مدیران ذوب آهن و بازدید از خط تولید این شرکت در جریان
آخرین اقدامات این مجتمع عظیم صنعتی قرار گرفت.
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سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری
اصفهان برنامههایی ویژه بزرگداشت «کمال
الدین اسماعیل» برگزار میکند.مدیر دفتر تخصصی
ادبیات با بیان این خبر گفت :به مناسبت بزرگداشت
کمال الدین اسماعیل شاعر بزرگ اصفهانی قرن 7
معروف به خالق المعانی ویژه برنامههایی از سوی
سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان
برنامهریزی شده است.

ورزشگاه نقشجهان  ۴۵سال به فوالد مبارکه واگذار شد

منبع :روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه اصفهان

معرفی برنامههای ویژه بزرگداشت
"کمال الدین اسماعیل"

نمایش صنایع دستی و
هنری اصفهان در شهر
نانجینگ
3

شهردار مطرح کرد؛

خرید  ۳۰۰میلیارد تومان
رام قطار شهری
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وزیر صمت دستور اجرای پروژۀ نورد گرم شمارۀ  2فوالد مبارکه را صادر کرد

روز پنجشنبه  20آذر  ،1399علیرضا رزمحسینی ،وزیر صنعت ،معدن
و تجارت که به همراه جمعی از معاونان خود از خطوط تولید فوالد
مبارکه بازدید میکرد ،طی سخنانی از وجیهاهلل جعفری رئیس هیات
عامل ایمیدرو خواست تا پروژۀ نورد گرم شمارۀ  2فوالد مبارکه را با
همکاری مدیران این شرکت در کوتاهترین زمان ممکن عملیاتی
نماید.
وی ثبات مدیریتی فوالد مبارکه را یکی از توفیقات این مجموعه
دانست و با بیان اینکه هر بنگاهی که از مدیران کارآمد و باثبات
برخوردار بوده از توفیقات خوبی هم بهرهمند شده است ،تصریح
کرد :فوالد مبارکه ازجمله سازمانهایی است که با مدیران شایستۀ
پیشین و فعلی خود ،ازجمله مهندس عظیمیان که سکاندار
این مجموعه است ،با برنامههایی کارآمد به ارتقای سطح دانش،
فناوری ،تولید ،کارایی ،بهرهوری و گسترش این سازمان کمک و
طر حهای توسعۀ خود را بهخوبی دنبال کردهاند.رزمحسینی افزود:
یکی از برنامههای جدید وزارت صمت تأمین سرمایه از محل بازار
سرمایه است .امروز نقدینگی در کشور به  3400هزار میلیارد تومان
رسیده و پولهای سرگردان در اقتصاد ایران در بازارهای غیرکارآمد
در حال چرخش است؛ در این شرایط وظیفۀ دولت ،مدیران و
سیاستگذاران در عرصۀ پول و ارز این است که نقدینگی را به
سمت افزایش تولید و برنامههای تولیدمحور هدایت کنند .از این رو
وزارت صمت جمعآوری این سرمایههای سرگردان در بازار سرمایه و
جهتدهی آنها بهسوی صنایع خودروسازی ،فلزات رنگی و نساجی
و لوازمخانگی را از برنامههای اساسی خود میداند .بدون شک این
اقدام رشد اقتصادی و اشتغالزایی را در پی خواهد داشت.وی رفع
قوانینمزاحموبروکراسیاداریرادومیناقداماینوزارتخانه دانست
و اظهار داشت :یکی از اهداف ما در وزارتخانه اجرای این راهبرد است
و بهطور قطع آن را اجرا خواهیم کرد و چهبسا سایر وزارتخانهها هم در
این مسیر ،وزارت صمت را همراهی کنند .ما تا حد توان خود ،مسیر
را برای مجاهدین اقتصادی ،کارآفرینان و صاحبان سرمایه در حوزۀ
اقتصاد تولیدمحور و کسانی که در زمینۀ توانمندسازی جوامع محلی
کار میکنند ،هموار خواهیم کرد.وزی ـ ــر ص ــمت از وجود کارخانههای
فوالدسازی ،پتروشیمی و سایر تولیدکنندگان داخلی بهعنوان عاملی
مهم در تابآوری در برابر تحریمها نام برد و گفت :اگرچه تحریمها و

مبارزه با کرونا برای دولت هزینههای زیادی داشته ،اما دولت تا امروز
سر پا ایستاده و عزت خود و کشور را حفظ کرده است .در چنین
شرایطی بسیاری از طر حهای توسعه شروع و اجرا شده و به بار
نشسته که این امر بسیار بزرگ و مهم است.وی در همین خصوص
تصریح کرد :فوالد مبارکه میتواند محور توسعۀ استان قرار بگیرد.
با برنامهای که مدیران در نظر دارند و برنامۀ پیوست اجتماعی برای
شرکتهای نامدار و بزرگ که تقویتکنندۀ شرکتهای کوچک به
شمار میآیند ،بهراحتی کسبوکارها و وضعیت فرصتهای شغلی
خرد و شاخصهای امنیتی بهبود پیدا خواهد کرد و بدین ترتیب
دیگر شاهد مهاجرت روستاییان به شهرهای بزرگ نخواهیم بود .به
خاطر داشته باشیم مهاجرت ساالنه  250هزار نفر به شهرهای بزرگ
و حاشیهنشینی  25میلیون نفر از جمعیت کشور اصال زیبندۀ ایران
نیست .امروز در روستاها اینترنت پرسرعت داریم ،اما مردم این
روستاها هنوز کسبوکار ندارند .از این رو چنانچه استاندار محترم
اصفهان ،نمایندگان ولیفقیه و نمایندگان محترم مجلس در این
استان همدل باشند ،وزارت صمت نیز این آمادگی را دارد که تجار
باشرافت و متدین را در جهت توسعۀ پایدار و متوازن در این استان
بسیج کند و بهیقین این امر امکانپذیر است.
وزیر صمت در بخش دیگری از سخنان خود از آزاد شدن صادرات در
هفتههای اخیر بهعنوان گامی بلند در جهت توسعۀ واردات کاالهای
ضروری و مواد اولیه نام برد و گفت :هماکنون شرایطی فراهم شده
است که بهجای اینکه صادرکننده در دادگاه پرونده پیدا کند ،در
مسیر تأمین کاالهای ضروری و مواد اولیۀ کارخانهها حرکت میکند.
طبق تصمیم شجاعانۀ رئیسجمهور در چند هفتۀ گذشته ،قرار
است  8400میلیون کاالی رسوبشده در گمرکات کشور ترخیص
شود و این کار در حال انجام است.
وی همچنین در پاسخ به سؤال خبرنگاران با بیان اینکه عرضۀ
محصوالت فوالدی در بورس بهسبب حمایت از تولید بوده است،
گفت :بر اساس شیوهنامۀ ابالغی ستاد اقتصادی دولت ،تمامی
محصوالت فوالدی باید در بورس کاال عرضه شوند و از مازاد آن
صادرات صورت گیرد .رزمحسینی همچنین تصریح کرد :هدف از ابالغ
این شیوهنامه تقویت تولید بوده است تا عرضه و تقاضای محصول
در بورس کاال بهصورت شفاف انجام گیرد .استفاده از این روش و
شیوهنامهباعثتعادلقیمتهاخواهدشد.
وی افزود :در سند فوالدی کشور با تعامل تشکلهای بخش
خصوصی ،سهمیهبندیها انجام شده و هیچ محدودیتی در صادرات
وجود ندارد و با این روش صادرات نیز میتواند انجام گیرد.رزمحسینی
یکی از اهداف بازدید خود و هیات همراه را راهاندازی و آغاز جدی
فعالیتهایمربوطبهطرحتوسعۀخطنورد گرمشمارۀ 2فوالدمبارکه
خواند و ادامه داد :طر حهای توسعهای این شرکت با سرمایهگذاری
نزدیک به یک میلیارد یورو و 30هزار میلیارد تومان در دست اجراست
که یک سرمایهگذاری بسیار خوب است.وی با بیان اینکه صنعت
فوالد کشور در رفع تحریمها و تأمین مواد اولیۀ کارخانههای مرتبط
نقش مهمی ایفا کرده است ،ادامه داد :صنعت فوالد کشور عالوهبر
تأمین نیازهای داخلی ،بخش مهمی از محصوالت خود را صادر کرده

و برای کشور در مقطع حساس کنونی ارزآوری داشته است.وزیر
صمت با اعالم این مطلب که در این وزارتخانه بالغبر  100هزار میلیارد
تومان پروژۀ اقتصادی در حوزۀ صنعت و معدن تدوین شده است
گفت :برای تأمین مالی این پروژهها با همکاری خوب وزارت اقتصاد
و سازمان بورس ،از بازار سرمایه کمک میگیریم تا به بانکها فشار
وارد نشود و مردم هم میتوانند با مشارکت در این پروژهها بهطور
مستقیمدر تولیدشرکتکنند.
*همکاریدر زمینۀاجرایپروژۀنورد گرمشمارۀ 2فوالدمبارکهوظیفۀ
ملیاست
معاون وزیر صمت و رئیس هیات عامل ایمیدرو نیز در حاشیۀ بازدید
وزیر صمت از شرکت فوالد مبارکه و در مصاحبه با خبرنگار فوالد،
همکاری در اجرای َابر پروژۀ نورد گرم شمارۀ  2فوالد مبارکه را وظیفهای
ملی خواند.وجیهاهلل جعفری طرح نورد گرم شمارۀ  2فوالد مبارکه
و تأمین مواد اولیه را دو موضوع مهم و اساسی برای این مجموعۀ
عظیم عنوان کرد و گفت :در خصوص طرح نورد گرم شمارۀ  2باید
پیگیریهایی انجام شود تا بهاتفاق همکاران و مجموعۀ مدیریتی
فوالد مبارکه ،در یک بازۀ زمانی کوتاه این موضوع را به نتیجه برسانیم.
وی افزود :بهطور قطع طرح نورد گرم شمارۀ  2باید هرچه سریعتر اجرا
شود ،چراکه هم در آیندۀ فوالد مبارکه و هم تأمین بازار ورق کشور
بسیار تأثیرگذار است.
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت در ادامه بر رفع هرچه سریعتر
مشکالت اجرای این پروژه تأکید کرد .رئیس هیات عامل ایمیدرو با
بیان اینکه بهعنوان نهاد ناظر ،وظیفۀ خود میدانیم فوالد مبارکه را
در تأمین مواد اولیه همراهی کنیم ،افزود :سعی میکنیم در بازۀ زمانی
کوتاه ،بستهای برای تأمین بدون دغدغۀ مواد اولیه فوالد مبارکه
تدوین کنیم.وی در پایان خاطرنشان کرد :در زمینۀ تأمین مواد اولیه،
قطعا همکاری ایمیدرو ،وزارتخانه و وزیر صمت را شاهد خواهیم بود.
* با تصویب در مجمع عمومی پیش رو ارزش سرمایۀ شرکت به
304هزار و 500میلیاردریالخواهدرسید
مدیرعامل فوالد مبارکه ،در جریان بازدید وزیر صمت از این کارخانه،
ضمن ارائۀ گزارشی از روند تولید و دستاوردهای فوالد مبارکه در
سالهای اخیر گفت :فوالد مبارکه مولود انقالب اسالمی است و
مدیران و پیمانکارانی در دوران دفاع مقدس با پایمردی خود این
شرکت را بنا کردند و به بهرهبرداری رساندند و به این وسیله برای
کشور عزت و افتخار آفریدند.حمیدرضا عظیمیان از گروه فوالد مبارکه
بهعنوان بزرگترین تولیدکنندۀ آهن اسفنجی در جهان و بزرگترین
فوالدساز منطقۀ خاورمیانه و منطقۀ منا با سهم  20درصدی تولید
فوالد نام برد و گفت :با تصویب در مجمع عمومی پیش رو ارزش
سرمایۀ شرکت به 304هزار و 500میلیارد ریال خواهد رسید و ارزش
بازار این شرکت در حال حاضر به باالی  300هزار میلیارد تومان رسیده
است .هماکنون 7.2میلیون تن فوالد در داخل شرکت تولید میشود
و در گروه فوالد مبارکه (فوالد مبارکه ،فوالد هرمزگان و مجتمع فوالد
سبا) نیز ظرفیت تولید به حدود  10.2میلیون تن افزایش یافته است.
وی ادامه داد :حدود  1000کارخانه در کشور تأمین کاال و مواد مصرفی
فوالد مبارکه را بر عهده دارند و حدود  3000کارگاه نیز از محصوالت

این شرکت در خطوط تولید خود استفاده و ورق فوالد مبارکه را به
محصوالت نهایی تبدیل میکنند.مدیرعامل فوالد مبارکه با اشاره
به اینکه در حال حاضر بهطور مستقیم و غیرمستقیم حدود 350
هزار فرصت شغلی در زنجیرۀ تولید فوالد مبارکه وجود دارد گفت:
عالوهبر شرکتهای یادشده ،هلدینگهای دیگری شامل توکافوالد،
آتیهفوالد،هلدینگسرمایهگذاریتوسعۀمعادنوفلزاتوهلدینگ
متیل نیز در گروه فوالد مبارکه حضور دارند .این در حالی است که یکی
از بزرگترین هلدینگهای مالی کشور توسط مبارکه در حال تأسیس
و راهاندازی است.
وی از وجود زنجیرۀ کامل تولید در فوالد مبارکه بهعنوان عامل اصلی
افزایش سود و درآمد این شرکت نام برد و اظهار داشت :فروش
فوالد مبارکه در سال  97حدود  23هزار میلیارد تومان و در سال 98
حدود  40هزار میلیارد تومان بوده و امسال پیشبینی میشود این
عدد به مرز  55هزار میلیارد تومان فروش برسد .به همین دلیل
میتوان گفت فوالد مبارکه عالوهبر اینکه یک بنگاه صنعتی است،
یک بنگاه اقتصادی هم هست و در بازار سرمایه نقش بسیار مهمی
دارد.وی در تشریح عملکرد خطوط تولید این شرکت گفت :شرکت
در هشتماهۀ سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل
روند روبهرشدی داشته است؛ بهنحویکه با تالش کارکنان آن ،تولید
گندله در بازۀ زمانی مذکور در سال  97نزدیک به  6میلیون تن بوده
و امسال به حدود  7میلیون تن افزایش یافته است .در تولید آهن
اسفنجی از  7میلیون تن به  7میلیون و  800هزار تن و در فوالد خام از
 6میلیون و  200هزار تن به  6میلیون  690هزار تن رسیدهایم.وی با بیان
اینکه شرکت در سال گذشته با افت تولید مواجه شد تصریح کرد:
دو دلیل عمده ،یعنی نرسیدن مواد اولیه و قطعی حدود دوماهۀ گاز
مهمترین دالیل افت تولید بوده است که میطلبد مسئوالن محترم
برای آن چارهاندیشی کنند و اقدام عاجل به عمل آورند .به خاطر
داشته باشیم فوالد مبارکه در سال  98حدود  2500میلیارد تومان ،به
دالیلی که به آن اشاره شد ،متضرر گردید .نباید فراموش کرد که فوالد
مبارکه جزو کارخانههایی است که میتواند بیشتر از ظرفیت اسمی
خود تولید کند ،اما باعث تأسف است که ب هدلیل کمبود مواد اولیه از
این ظرفیت استفاده نکنیم.وی تصریح کرد :فوالد مبارکه برای کنترل
و آرامش بازار سعی میکند کاال را به مشتری و مصرفکننده برساند و
بنا بر تأکید مسئوالن وزارتخانه بر تأمین حداکثری بازار داخل ،امسال
شاهد کاهش  32درصدی صادرات بودیم و کاهش صادرات در
درازمدت برای سازمان مشکالت خاص خود را به همراه میآورد.وی
از ایجاد هلدینگ مالی در فوالد مبارکه خبر داد و گفت :از سال 97تا به
ی سال جاری
حال سرمایۀ ثبتی فوالد مبارکه از  7500میلیارد تومان تا د 
با تصویب و تصمیم مجمع عمومی پیش رو به 30هزار میلیارد تومان
خواهد رسید.عظیمیان تصریح کرد :بسیاری از شرکتهای بورسی از
محل تجدید ارزیابی ممکن است برای افزایش سرمایه اقدام کنند،
ولی افزایش سرمایه در فوالد مبارکه کامال واقعی است و از محل سود
توزیعنشدۀ انباشتشدۀ سهامداران انجام میشود و لذا سهام
فوالد مبارکه سهام بسیار ارزشمندی است.
مدیرعامل فوالد مبارکه با بیان اینکه بهدلیل التهابات پیشآمده

در دو سه ماه گذشته ،اولین مجوز ایجاد سهام خزانه به نام فوالد
مبارکه صادر شده است ،گفت :همانگونه که میدانیم هیچ شرکت
بورسی حق ندارد سهام خودش را بخرد ،اما سازمان بورس راهکاری
ایجاد کرد تا صف فروش ایجاد نشود و با اخذ مجوز خرید و نگهداری
سهام خزانه حدود  2080میلیارد تومان از سهام فوالد خریداری شد.
همچنین شرکت در راستای حمایت از سهام شرکتهای گروه فوالد
مبارکه ،اقدام به تأسیس صندوق سرمایهگذاری بازارگردانی با سرمایۀ
 800میلیارد تومان نموده و این صندوق هماکنون در بازار سرمایه
در حال فعالیت است .وقتی افزایش سرمایۀ شرکت عملیاتی
گردد ،فوالد مبارکه بزرگترین شرکت بورسی به لحاظ ارزش اسمی
خواهد بود.وی در ادامه از تعریف حدود یک میلیارد یورو پروژه در
فوالد مبارکه خبر داد و گفت 20 :هزار میلیارد تومان نیز سهم داخل
است .این پروژهها شامل نورد گرم شمارۀ  ،2افزایش  500هزار تنی
ظرفیت فوالد هرمزگان (رسیدن به ظرفیت  2میلیون تن) ،راهاندازی
فوالدسازی  800هزار تنی فوالد سفیددشت ،کارخانۀ تولید الکترود
گرافیتی اردکان ،افزایش ظرفیت شرکت ورق خودرو کاشان است.
همچنین حدود 20هزار میلیارد تومان به پیمانکاران داخلی در سراسر
کشور واگذار میشود که این امر در جهت اجرای دستور مقام معظم
رهبری برای جهش تولید ،اقدام مؤثری خواهد بود.وی از پروژۀ نورد
گرم شمارۀ  2فوالد مبارکه بهعنوان یکی از اصلیترین پروژههای حوزۀ
صنعت فوالد کشور نام برد و گفت :با تولید ورق خام موردنیاز در
تولید لولههای انتقال نفت و گازترش از گوره به جاسک نشان دادیم
که در حوزۀ تولید فوالد خام از دنیا عقب نیستیم و همپای دنیا جلو
رفتهایم ،ولی در تولید ورق از دنیا عقبیم .اگر ما در  3تا  5سال آینده
ورقهای با گرید جدید تولید نکنیم ،فوالد مبارکه نیز به سرنوشت
کارخانههای عقبماندۀ کشور دچار خواهد شد.عظیمیان در ادامه
از اجرای پروژۀ نسل چهارم تکنولوژی در فوالد مبارکه بهعنوان دیگر
َابر پروژۀ در دست اجرای این شرکت یاد کرد و گفت :فوالد مبارکه
اکنون دارای نسل سوم تکنولوژی است و میکوشد همگام با دنیا به
سمت نسل چهارم پیش برود که بسیار هوشمند است و این دقیقا
همان حرکت در مسیر دانشافزایی است که همواره مورد تأکید رهبر
معظم انقالب بوده است.
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اجتماعی
اقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه در استان اصفهان

خبر

شهردار مطرحکرد؛

خرید  ۳۰۰میلیارد تومان رام قطار
شهری

شهردار اصفهان گفت :با خرید  10واگن جدید دیگر
برای متروی اصفهان ،روزانه  30هزار نفر به ظرفیت
جابهجایی مسافران مترو افزوده میشود.
به گزارش اداره ارتباطات رسانهای شهرداری اصفهان،
قدرت اله نوروزی در ارتباط زنده رادیویی با برنامه
«سالم اصفهان» با اشاره به اینکه این هفته دو رام
قطار خریداری شده است که به اصفهان میرسد
تا به ناوگان قطار شهری اضافه شود ،اظهار کرد :با
توجه به این موضوع 10 ،واگن به ظرفیت حمل و نقل
مترو اضافه میشود که به تعداد مسافران جابهجا
شده با مترو روزانه  30هزار نفر افزوده خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه برای خرید این تعداد واگن 300
میلیارد تومان هزینه شده است ،گفت :البته این کار
سرفاصله زمانی قطارها را کاهش میدهد.
شهردار اصفهان افزود :تاکنون  12رام قطار در مسیر
مترو داشتیم که معادل  60واگن است و اکنون به 70
واگن افزایش یافته است که برای خرید واگنهای
بیشتر در تالش هستیم تا شهروندانی که در مسیر
قطار شهری هستند بتوانند از این وسیله ایمن و
فاقد هرگونه آلودگی استفاده کنند .وی ادامه داد:
امیدوارم تالش نیروها در ساختن خط دوم مترو
که با قدرت و سرعت در حال انجام است به ثمر
بنشیند و شهروندانی که در مسیر شرق به غرب
شهر هستند از مترو استفاده کنند .نوروزی تصریح
کرد :در ادامه برنامههای «هر یکشنبه ،یک افتتاح»
به منطقه  14خواهیم رفت .در راستای سیاست
عدالت فضایی پروژههایی در مناطق کمتربرخوردار
از جمله منطقه  14اجرا شده است که شهروندان
میتوانند از مزیتهای آن برخوردار شوند .وی افزود:
خط دوم مترو اصفهان دارک تا کهندژ را به هم پیوند
میزندوعملیاتساختایستگاههایزینبیه،عمان
سامانی ،عاشق اصفهانی و الله به صورت جدی در
حال پیشرفت است .همچنین پروژههای دیگر
منطقه  14مانند ورزشگاه رستم و سهراب هر دو
برای توسعه ورزش و استفاده مردم از این فضاها و
تجهیزات ،طراحی شده است.

معرفی برنامههای ویژه بزرگداشت «کمال الدین اسماعیل»
سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان برنامههایی
ویژه بزرگداشت «کمال الدین اسماعیل» برگزار میکند.مدیر دفتر
تخصصی ادبیات با بیان این خبر گفت :به مناسبت بزرگداشت
کمال الدین اسماعیل شاعر بزرگ اصفهانی قرن  7معروف به خالق
المعانی ویژه برنامههایی از سوی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی
شهرداری اصفهان برنامهریزی شده است.

ورزشگاه نقشجهان  ۴۵سال به فوالد مبارکه واگذار شد

مدیرعامل باشگاه فوالد مبارکۀ سپاهان در خصوص واگذاری ورزشگاه نقشجهان از سوی
شرکت توسعه و تجهیز به شرکت فوالد مبارکه گفت :شرکت فوالد مبارکه برای تکمیل
ورزشگاه نقشجهان اقدامات فنی و مهندسی بسیار پیچیدهای انجام داد و اکنون طبق قرارداد
منعقدشده ،ورزشگاه نقشجهان به مدت حداقل  ۴۵سال در اختیار شرکت فوالد مبارکه قرار
گرفت.
مح ــمدرضا س ــاکت در خصوص واگذاری ورزشگاه نقشجهان به شرکت فوالد مبارکه اظهار کرد:
مردم اصفهان حدود  ۳۰سال در انتظار ورزشگاه نقشجهان بودند و سرانجام با پیگیری مدیران
شرکت فوالد مبارکه این امر به نتیجه رسید.
* اولویت رفع نواقص مدنظر  AFCاست
وی ادامه داد :از سوی دیگر ،وزارت ورزش و شرکت توسعه و تجهیز ،بستری برای مشارکت
در پروژههای نیمهکاره فراهم کردند تا شرکت فوالد مبارکه بهمنظور تکمیل این پروژۀ ملی وارد
عرصه شود .ورود فوالد مبارکه باعث شد زیرساختهای ورزشی کشور و سرانۀ ورزشی در استان
اصفهان ارتقا یابد و همچنین یک مجموعۀ بزرگ استاندارد با ظرفیت ۷۵هزار نفر برای رویدادهای
ملی و بینالمللی به امکانات کشور اضافه شود.

ساکت ادامه داد :پس از بررسیها و هماهنگیهای انجامشده ،مشکالت این ورزشگاه برطرف
شد تا امروز این پروژۀ بزرگ از بالتکلیفی خارج شود و به چرخۀ خدمات ورزشی در حوزۀ فوتبال
کشور اضافه گردد و انتظار مردم اصفهان با بهرهبرداری از این ورزشگاه به پایان برسد.
مدیرعامل باشگاه فوالد مبارکۀ سپاهان در خصوص مدت بهرهبرداری شرکت فوالد مبارکه از
ورزشگاه نقشجهان گفت :برای تکمیل ورزشگاه نقشجهان اقدامات فنی و مهندسی بسیار
پیچیدهای انجام شد و اکنون طبق قرارداد منعقدشده ،ورزشگاه نقشجهان به مدت ۴۵
سال در اختیار شرکت فوالد مبارکه قرار گرفته و این شرکت نیز اجازۀ راهبری و بهرهبرداری از آن
را در اختیار باشگاه قرار داده است.وی دربارۀ اقدامات این باشگاه درخصوص تکمیل نواقص
ورزشگاه ازجمله ورودیهای غیراستاندارد ورزشگاه گفت :مجموعۀ ورزشگاه نقشجهان ۳۰۰
هکتار زمین ورزشی دارد که در اختیار ادارۀ ورزش و جوانان است و راههای ورودی منطقه در اختیار
فوالد مبارکه نیست.ساکت افزود :اقداماتی ازجمله روشنایی مسیر ورودی ،دیوارکشی اطراف
ورزشگاه ،تکمیل پارکینگها ،تکمیل فیبر نوری ،پست برق و .. .برای تجهیز بیشتر ورزشگاه
در برنامۀ شرکت فوالد مبارکه است .در آینده اسکوبورد ورزشگاه نیز تعویض خواهد شد ،زیرا
اسکوبورد فعلی استاندارد نیست و کیفیت الزم را ندارد.
وی ادامه داد :اولویت ما تکمیل نواقصی است که از سوی  AFCدر خصوص ورزشگاه نقشجهان
مطرح شده تا به استانداردهای مورد تأکید این نهاد دست یابیم .مهمترین بخش ورزشگاه
خزانۀ چمن آن است که اکنون تکمیل شده است.
وی دربارۀ رفع مشکل کیفیت چمن ورزشگاه در تابستان با خزانه گفت :اکنون چمن ورزشگاه
وضعیت مناسبی دارد و بهخوبی توسط بخش مهندسی تحت مراقبت و راهبری است .البته
احتماال در زمان مناسب طرح تعویض زمین چمن را در برنامه خواهیم داشت ،اما این موضوع
حداقل امسال قابل انجام نخواهد بود.
* تبدیل موزۀ فوالد مبارکۀ سپاهان به قطب گردشگری ورزشی اصفهان
مدیرعامل باشگاه فوالد مبارکۀ سپاهان در خصوص خواستۀ هواداران مبنی بر پخش
بازیهای تیم فوتبال این باشگاه با کیفیت  HDگفت :این موضوع مستقیما مربوط به سازمان
صداوسیماست و ما چند بار این خواستۀ هواداران را به آنها انتقال دادهایم .سازمان صداوسیما
نیز در تأمین تجهیزات موردنیاز این نوع تصویربرداری محدودیتهایی پیش روی خود دارد ،اما
در حال بسترسازی این موضوع است تا تجهیزات این موضوع تکمیل شود.
وی ادامه داد :اقدامات الزم برای زیباسازی ورزشگاه نقشجهان در پروژههای بعدی مطرح

میشود تا این ورزشگاه به نگین زیبای منطقه تبدیل گردد.ساکت به جامها و مدالهای قهرمانی
متعددی که تاکنون توسط تیمهای مختلف باشگاه فوالد مبارکۀ سپاهان کسب شده اشاره کرد
و گفت :به دنبال راهاندازی موزۀ افتخارات باشگاه در ورزشگاه نقشجهان و ایجاد یک قطب
گردشگری در اصفهان هستیم .در برنامههای آیندۀ خود امکانات الزم برای بازدید از این ورزشگاه
و افتخارات فوالد مبارکۀ سپاهان برای تورهای خارجی ،خانوادهها ،دانشآموزان و .. .مهیا خواهد
شد.
وی در پاسخ به برنامۀ انتقال بخشی از موزۀ ورزشگاه صفائیه به ورزشگاه نقشجهان گفت:
معتقدیم تمام جامها و مدالهای باشگاه که بالغبر  ۴۰۰۰عنوان مقام است باید به ورزشگاه
نقشجهان منتقل شود و در حال حاضر  ۹کاپ قهرمانی تیم فوتبال فوالد مبارکۀ سپاهان به
نقشجهان منتقل و جانمایی شده است.
*برنامههایزیادیبرایتلویزیوناینترنتیداریم
ساکت در خصوص اهداف راهاندازی تلویزیون اینترنتی فوالد مبارکۀ سپاهان و میزان رضایت
از بازخوردهای آن گفت :در چند ماه گذشته با ایجاد یک چارت جدید در باشگاه ،مسئولیت
اپلیکیشن و تلویزیون اینترنتی ایجاد کردیم .تلویزیون اینترنتی سپاهان با همکاری شرکت باسا
در قالب یک سوپر اپلیکیشن رونمایی شد .این اپلیکیشن بستری برای نمایش رقابت تمام
تیمهای باشگاه است.وی ادامه داد :هماکنون بازیهای تیم والیبال ،هندبال و فوتبال فوالد
مبارکۀ سپاهان را بهصورت زنده با همکاری صداوسیما پخش میکنیم\ .برای اولین بار دیدار دربی
فوتبال بانوان اصفهان میان فوالد مبارکۀ سپاهان و ذوبآهن پخش زنده خواهد شد .البته این
دیدار هفتههای گذشته انجام شده ،اما مجوز پخش چنین مسابقهای برای اولین بار اخذ شده
است .مدیرعامل باشگاه فوالد مبارکۀ سپاهان تصریح کرد :هدف اصلی این اپلیکیشن برقراری
ارتباط مستقیم با هوادارانمان است و برنامههای مختلفی در این زمینه در دستور کار داریم.
مدیریت اپلیکیشن در تالش است تا در این اپلیکیشن با برنامههای مختلفی همچون پخش
فیلمهای قدیمی ،رویدادهای مختلف و .. .خاطرات شیرین فوالد مبارکۀ سپاهان را با هواداران
به اشتراک بگذارد .این سوپر اپلیکیشن خدمات متنوعی همچون بازیهای مختلف ،پیشبینی
مسابقات ،خدمات پرداختی ،خرید کاال ،آموزشهای مختلف و .. .را نیز در خود دارد.ساکت در
خصوص پخش زنده بازیهای تیم فوتبال بانوان برای مخاطبان با توجه به راهاندازی تلویزیون
اینترنتی سپاهان اظهار کرد :بر اساس مقررات جاری کشور در حال اخذ مجوزهای مربوط به این
موضوع و طی مسیر رویدادهای مشابه آن هستیم تا حرکت رو به جلویی را رقم بزنیم/.ایسنا

از سویوزیر بهداشتصورتگرفت؛

مدیر جهادکشاورزیمبارکهخبر داد؛
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کشــت بیش از  200هکتار زیره در اراضی مبارکه

ضرورت توسعه قطارهای حومهای
برایساماندهیحاشیهشهرها

شهردار اصفهان گفت :تاکنون در قالب زمین ،اوراق
مشارکت و اعتبار نقدی  5هزار میلیارد تومان در خط
دوم متروی اصفهان هزینه شده که برای تکمیل این
خط به  ۳۲هزار میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز است.
به گزارش اداره ارتباطات رسانهای شهرداری
اصفهان ،قدرت اله نوروزی در جلسه سرمایهگذاری،
برنامهریزی و تبیین ساختار اجرایی قطارهای شهری
استان اصفهان با اشاره به اینکه باید قطار حومهای
را تقویت کنیم تا روزانه  ۱۰هزار اتوبوس از صنایع
اطراف ،وارد اصفهان نشود ،اظهار کرد :از همین
رو باید به شهرهای همجوار توجه کرد تا کالنشهر
اصفهان کمتر آسیب ببیند .وی ادامه داد :باید
گام نخست در اجرای قطارهای حومهای به گونهای
برداشته شود که مسیرها را هموار کند ،البته یکی
از پیچیدهترین کارها در این زمینه استفاده از اوراق
مشارکتاست.
شهردار اصفهان با بیان اینکه احداث هر کیلومتر
قطار شهری  ۵۰میلیون دالر هزینه در بر دارد ،اما در
واقع این هزینه  ۵۵میلیون دالر است ،گفت :اگر
بهای هر دالر را  ۳۲هزار تومان حساب کنیم ،احداث
هر کیلومتر قطار شهری یکهزار و  ۷۰۰میلیارد تومان
ک هزار و  ۳۰۰میلیارد تومان
و با نرخ فعلی دالر ،ی 
هزینه در بردارد.وی با اشاره به اینکه تکمیل خط
دو مترو به  ۳۲هزار میلیارد تومان منابع مالی دیگر
نیاز دارد ،گفت :تاکنون با نرخ فعلی دالر برای خط
دو مترو اصفهان پنج هزار میلیارد تومان از طریق
اوراق مشارکت ،زمین و پول در دو سال اخیر هزینه
شده است .نوروزی افزود :همچنین با نرخ فعلی
دالر برای احداث خط یک مترو اصفهان  ۲۷هزار
میلیارد تومان هزینه شده است .وی با اشاره به
اینکه باید زیرساختهایی به ارزش حدود یکصد
هزار میلیارد تومان در شهر احداث شود تا امکان
ارائه خدمات از طریق قطارهای حومهای فراهم
شود ،گفت :اگر حجم عظیم سرمایهگذاری مورد
نیاز در طرح ایجاد قطارهای حومهای مورد توجه قرار
نگیرد ،اتصال این خطوط نیز امکان پذیر نخواهد
بود.شهردار اصفهان هزینه جابهجایی مسافر در
متروی اصفهان را معادل  17هزار تومان عنوان کرد
و افزود :این در حالی است که از مسافران یک هزار
و  200تومان دریافت میشود .وی به نظر قانون گذار
در مورد مترو در قانون برنامه  5ساله ششم توسعه
اشاره و اظهار کرد :در فراز نخست این قانون راه و
شهرسازی مکلف شده با رعایت سیاستهای کلی
اصل  ۴۴قانون اساسی و قانون اجرای سیاستهای
شرکت حمل و نقل ریلی مسافری ،خطوط حومهای
را با هدف ساماندهی حاشیه شهرها و توسعه امور
حمل و نقل ریلی حومهای در زیر مجموعه شرکت راه
آهن تشکیل دهد.

الهه رضایی افزود :کمالالدین اسماعیل به استادی و مهارت در
آوردن معانی دقیق شهرت زیادی داشت و اعتقاد ناقدان سخن به
او تا حدی بود که او را بر پدرش که یکی از بزرگان ادبیات است ،ترجیح
دادند.
وی ادامه داد :تهیه و نصب طر حهایی شامل اشعار این شاعر بزرگ
در شهر در قالب تبلیغات شهری توسط مرکز آفرینشهای ادبی

قلمستان و اداره توسعه فرهنگ شهروندی ،تهیه و تدوین فیلم
مستند و گزارش مردمی در مورد کمال الدین اسماعیل و پخش در
صفحه اینستاگرام اصفهان فرهنگ(@ ) gnahrafnahafsiاز جمله
برنامههای ویژه بزرگداشت کمال الدین السماعیل است.
رضایی تصریح کرد :همچنین برای جاودانه شدن نام این شاعر بزرگ
در ذهن مردم ،روزنامه اصفهان زیبا با همکاری دفتر تخصصی ادبیات

وابسته به سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان در
ویژه نامهای به چاپ مقاالت خواهد پرداخت.
گفتنی است؛ هنرسرای خورشید برنامه موسیقی ایرانی با دکلمه
محمدرضا ضیاء و آواز رضا شریعت و پخش از صفحه اینستاگرام
اصفهان فرهنگ (@ ) gnahrafnahafsiهفتم دی ساعت  12در دست
اجرا دارد.

دکتر ســعید نمکی ،وزیر بهداشــت ،درمان و آموزش پزشــکی در
نامــه ای خطاب به حمیدرضــا عظیمیان ،مدیرعامل فوالد مبارکه
از حمایــت و مســاعدتهای مالــی و تجهیزاتی صــورت گرفته این
شــرکت در راستای کنترل بیماری کووید  19تشکر و قدردانی کرد.
وی ضمــن اشــاره بــه اهمیــت ادامــه همدلیهــا توســط دیگــر
مســئوالن محتــرم ،ابــراز امیــدواری کــرد هــر چــه زودتــر شــاهد
ســامتی و شــادابی مــردم عزیزکشــورمان باشــیم .خاطرنشــان
میشــود فــوالد مبارکــه از ابتــدای شــیوع ویــروس کرونــا بــه یاری
مدافعــان ســامت پرداخــت و اختصــاص  100میلیــارد تومــان
بودجــه ایــن شــرکت بــرای تجهیــز بیمارســتانها و مراکــز درمانی
اســتان اصفهــان و برخــی مناطــق ک ـم برخــوردار کشــور ب ـه منظور
خر یــد تجهیــزات مــورد نیــاز درمــان مبتالیــان بــه بیمــاری کرونــا از

جملــه اقدامــات صــورت گرفتــه در این زمینــه بوده اســت .فوالد
مبارکــه در راســتای عمل به مســئولیتهای اجتماعی خود وجوه
مــورد نظر را به خر یــد تجهیزات از جمله ونتیالتور ،دترجنت ،مواد
ضدعفونیکننده ،ماســک و ...اختصاص داده است.
تأمین اکســیژن رایگان بیمارســتانهای تحت پوشش دانشگاه
علــوم پزشــکی اســتان اصفهــان توســط فــوالد مبارکــه تــا پایــان
بیمــاری کرونــا یکــی دیگــر از اقدامــات تاثیرگــذار فــوالد مبارکــه در
حوزه حمایت از جبهه بهداشــت و سالمت کشور بوده است که
در شــرایطی آغاز شد که برخی ســودجویان درصدد سوءاستفاده
مالــی و بهرهبــرداری از شــرایط ناشــی از بحــران کرونــا بودنــد و
بیمارســتان هــا بــه دلیــل کمبــود اکســیژن و بــروز بــازار ســیاه بــه
وجــود آمــده بــا مشــکالتی روبــه رو شــده و در این شــرایط بود که
فــوالد مبارکــه پیشــتاز ارائه اکســیژن رایــگان به بیمارســتانهای
تحت پوشش دانشــگاههای علوم پزشکی کشور گردید.
تــا کنــون  60بیمارســتان از حــدود  20اســتان شــامل اســتانهای
اصفهان ،چهارمحال و بختیاری ،یزد ،تهران (دانشــگاههای علوم
پزشــکی تهران و دانشگاه علوم پزشــکی ایران و بیمارستانهای
تأمیــن اجتماعــی) قزویــن ،گلســتان ،مازنــدران ،کردســتان ،اراک،
فــارس و قــم ،اکســیژن مورد نیــاز خود را رایــگان از فــوالد مبارکه
دریافــت کردهانــد و ایــن رونــد تــا پایان ســال جاری ادامــه خواهد
داشت.
ایــن در حالی اســت که اقــدام فوالد مبارکه برای تحویل اکســیژن
بــه بیمارســتانها بیــن ســایر فوالدســازان و تولیدکننــدگان
اکســیژن کشــور نیز بهعنوان یک الگو به اجرا درآمد.

مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان مبارکــه گفــت :یکــی از
راههــای مقابلــه با کمبود آب در منطقه ،کشــت گیــاه با آبیاری
کــم یــا دیم میباشــد کــه گیــاه ز یــره از جمله این موارد اســت.
ز یــره گیاهــی یکســاله از خانــواده چتر یــان اســت کــه عمــده
کشــت آن با ســطح زیرکشت  180تا  200هکتار در اراضی منطقه
طالخونچه شهرســتان مبارکه میباشد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشــاورزی شهرستان
مبارکــه ســید کســری بابایــی اظهــار کــرد :ز یــره ســبز از جملــه
گیاهــان دارویــی و ادویــه ای اســت بــا طبــع گــرم و خشــک کــه
سرشــار از ویتامیــن ســی میباشــد کــه بــه تقویــت سیســتم
ایمنــی بــدن کمــک میکنــد و همچنیــن خاصیــت ضــد نفــخ
دارد و در درمــان پوکــی اســتخوان و همچنیــن در الغــری تاثیر
بسزایی دارد.
بابایــی افــزود :شــروع کشــت زیره ســبز از اوایــل آذر آغــاز و تا
پایــان آذر ادامــه دارد .میــزان بــذر مصرفــی حــدود  800گــرم در
هکتــار اســت کــه بــه صــورت مســتقیم در زمین اصلی کشــت
میشــود .بعــد از مرحلــه کاشــت در صورتیکــه نــزوالت جــوی
ســنگین باشــد نیاز به آبیاری نیست و در شــرایط خشکسالی
بعــد از مرحلــه کاشــت یــک مرتبــه آبیاری و ســپس در اســفند
آبیــاری بعدی صورت میگیرد ،ولی کشــت زیره ســبز عمدتا به
صورت دیم میباشد.
در صورتیکــه  20تــا  30کیلوگــرم کــود ازت در هکتــار اســتفاده
شــود عملکرد در واحد سطح افزایش مییابد .زیره نسبت به
علفهای هرز بســیار حســاس اســت و باید بــه صورت وجین

دســتی بــا علفهــای هــرز مبارزه شــود و خصوصا تجربــه ثابت
کــرده اســت در صورتیکــه کشــت قبلــی ارزن باشــد عملکــرد
افزایش مییابد .
مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان مبارکــه افــزود :برداشــت
محصــول در اوایــل خــرداد آغــاز و برداشــت به صورت دســتی
میباشــد کــه در ایــن روش بوتــه هــا بــا دســت از خــاک بیرون
کشــیده شــده و ســپس در محل مناســبی خشــک و با کمک
باد ،دانه از ســاقه جدا میشود.
میــزان عملکــرد محصــول حدود  400تــا  600کیلوگــرم در هکتار
بســته به شــرایط متغیر میباشــد .کشــت ایــن گیاه بــا قیمت
فــروش حــدود  40000تومــان بــرای هرکیلــو بســیار مقــرون بــه
صرفه میباشد.

وزیر صمت در سفر به اصفهان :

ذوب آهن اصفهان بانی توفیقات صنعت فوالد کشور است
علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت ،معدن و تجارت در ادامه سفر
خود به اصفهان از ذوب آهن اصفهان بازدید کرد و به همراه وجیه
ا ...جعفری رئیس هیات عامل ایمیدر،عباس رضایی استاندار و
جمعی از دیگر مسئوالن استان و شهرستان لنجان ضمن گفتگو
با مدیران ذوب آهن و بازدید از خط تولید این شرکت در جریان
آخرین اقدامات این مجتمع عظیم صنعتی قرار گرفت.
وی پس از بازدید از کوره بلند شماره یک این شرکت که مراحل
پیش گرم را طی میکند ،در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به نقش
مهم ذوب آهن در شکل گیری صنایع فوالدی کشور و تربیت
متخصصین در حوزه صنعت گفت :به برکت پیروزی انقالب
اسالمی ،تولید فوالد کشور از  500هزار تن به  28میلیون تن رسید
و در افق  1404تولید  55میلیون تن مد نظر است که بانی همه این
توفیقات ذوب آهن است و این امر جای سپاس و قدردانی از
همه کارگران ،متخصصان و مسئوالن ذوب آهن دارد.
وی افزود :این مجتمع عظیم صنعتی ارزش بسیاری برای کشور
دارد و لذا چراغ آن باید روز به روز پرفروغ تر باشد و به هر شکلی که
میتوان باید بر کمیت و کیفیت محصوالت آن افزود تا جایگاهی
جهانی کسب کند .وزیر صمت با اعالم آمادگی کامل برای حمایت
از ذوب آهن اصفهان گفت :ایمیدرو پشتیبان ذوب آهن اصفهان
است و کمیته ای برای حل مشکالت صنعت فوالد تشکیل شده
ً
که قطعا حامی این مجتمع عظیم صنعتی خواهد بود.
رزم حسینی ،هم افزایی بین صنایع را بسیار مهم دانست و اظهار

داشت :صنایع فوالدی کشور نباید نگاه رقابتی داشته باشند
بلکه تا آنجا که میتوانند باید از هم پشتیبانی کنند .صنایع
فوالدی کشور با همت ذوب آهن اصفهان به وجود آمدند و
رشد کردند و حاال باید از این صنعت حمایت کنند .وی با اشاره
به توفیقات دولت با وجود فشار تحریم ومواجهه با کرونا ،افزود:
با توجه به محدودیتهای فروش نفت ،اگر توان صنعت فوالد
کشور و پتروشیمی نبود ،اداره کشور در  3سال اخیر میسر نمی
شد .رزم حسینی مبارزه با فساد ،ویژه خواری و امضاءهای طالیی

را از اولویتهای وزارت صمت دانست و گفت :سیاست اقتصادی
کشور در حوزه فوالد مبتنی بر حذف رانت و شفاف سازی است.
وزیر صمت گفت :اقتصاد ایران امسال به احتمال زیاد رشد
مثبت را تجربه میکند که این حاصل قدرتمند شدن صنعت
کشور است و در این راستا در تولید  17کاالی مهم رشد داشته
ایم .وی گفت :ذوب آهن اصفهان با راه اندازی کوره بلند شماره
یک ،بیش از  800هزار تن به تولید خوداضافه میکند که اهمیت
بسیاری دارد .این شرکت قادر به تامین ریل کشور است که

دستاورد بزرگی برای ایران است.
منصور یزدی زاده مدیر عامل ذوب آهن در این دیدار گفت :
این شرکت در تولید وبومی سازی گامهای مهمی برداشته و
دستاوردهای مهمی همچون تولید ریل حاصل کرده است.
وی هزینه انرژی این شرکت را به دلیل روش تولید و عدم بهره
مندی از یارانه انرژی ،زیاد دانست و گفت :معادن زغال سنگ
کشور وابسته به فعالیت ذوب آهن اصفهان هستند و این
شرکت در مسئولیتهای اجتماعی از جمله خدمات درمانی،
فعالیتهای ورزشی ،عمرانی و .. .پیشگام است .مدیرعامل ذوب
آهن اصفهان افزود :این تصور اشتباه وجود دارد که این شرکت
یک صنعت قدیمی است و بر اساس آن نتیجه گیری میشود
که آالینده هم هست .این در حالی است که بیشتر بخشهای
ذوب آهن اصفهان نوسازی و مدرن شده است و این شرکت
اولین مجموعه ای است که با مشارکت سازمان محیط زیست
طرح جامع زیست محیطی تدوین کرده است .پروژههای متعدد
زیست محیطی از جمله ساخت و تعویض دربهای باتری شماره
سه کک سازی را اجرا نموده و تالش میکند رضایت جامعه را
کسب نماید.
عباس رضایی استاندار اصفهان نیز از مسئوالن وتالشگران ذوب
آهن اصفهان به دلیل تامین ریل متروی بهارستان قدردانی کرد
و گفت :این مجتمع عظیم صنعتی ،یک کارخانه معمولی نیست و
فعالیت آن بر کل کشور تاثیر دارد.

قدردانی استاندار اصفهان از مدیریت فوالد مبارکه
سومین اجالس استانی نماز سیام آذر با موضوع پیوند نماز،
خانه ،مدرسه و مسجد با حضور مجازی حجتاالسالم قرائتی
رئیس ستاد اقامۀ نماز کشور وحجتاالسالم سلیمانی امامجمعۀ
کاشان و حضور دکتر عباس رضایی استاندار اصفهان ،مهندس
عظیمیان مدیرعامل فوالد مبارکه ،اعضای ستاد اقامۀ نماز و مدیران

دستگاههای اجرایی و اداری استان در محل استانداری اصفهان
برگزار شد.
به گزارش خبرنگار فوالد ،در این آئین ،عباس رضایی استاندار
اصفهان با اهدای یک جلد کالماهلل مجید و لوح تقدیر از مهندس
عظیمیان ،مدیرعامل فوالد مبارکه ،بهپاس فعالیتهای ارزشمند در

حوزۀ نماز تقدیر و خاطرنشان کرد :مدیریت و کارکنان فوالد مبارکه
اهتمام ویژهای در حوزۀ نماز داشتهاند و امیدواریم پروژۀ نورد گرم
 ۲این شرکت نیز بهزودی با تالشهای مدیریت آن به نتیجه برسد.
در ادامۀ این اجالس حجتاالسالم قرائتی رئیس ستاد اقامه نماز
کشور و حجتاالسالم سلیمانی امامجمعۀ کاشان که بهصورت

غیرحضوری در این اجالس حضور داشتند به ایراد سخن پرداختند
و با اشاره به آیات قرآن کریم بر اهمیت و جایگاه نماز در دین مبین
اسالم تأکید کردند و رسالت مسئوالن در نظام مقدس اسالمی را
یادآور شدند.گفتنی است در سومین اجالس استانی نماز از مدیران
برگزیده و فعاالن حوزۀ برپایی نماز قدردانی شد.

آهن اصفهان توانست در این همایش لوح رضایت مندی مشتری
را کسب کند .
دکتر محمد حسین فرهنگی گفت :فعاالن اقتصادی نقش بسیار
مهمی در رونق اقتصادی کشور دارند و این مهم وقتی با رضایت
مندی مشتری باشد میتواند به یک برند محبوب تبدیل گردد که در
این صورت همیشه ماندگار خواهد بود ،رضایت مشتری میتواند
یک رابطه دو سویه باشد تا بنگاههای اقتصادی فقط تولید ثروت
نکنند و عوامل دیگر که مدنظر مشتری است را در تولیدات خود
رعایت نمایند.
وی ایجاد تناسب بین پشتیبانی و تولید ،پاسخگویی و بازخورد
گرفتن از مشتری را از عوامل مهم در کسب رضایت از مصرف کننده
دانست و یاد آور شد :افزایش رضایت مشتری یکی از راهکارهای
تبلیغات و برندینگ میباشد .سید حمید پورمحمدی گفت :یکی از
واقعیتهای تولید در بازار جهانی کسب رضایت مشتری و حصول
اطمینان از رضایت در مصرف است و همیشه باید نیاز مشتری

مهمترین مقصد تولید کننده باشد و این رضایت باید استمرار
داشته باشد .وی افزود :مسئولیت اجتماعی همیشه انجام کارهای
عام المنفعه نیست بلکه ایجاد اشتغال ،احیاء صنعت ،صیانت از
محیط زیست و مشتری مداری نیز میتواند به نوعی مسئولیت
اجتماعی باشد.
علیرضا عباسیان مدیر مهندسی فروش و توسعه بازار شرکت
گفت :شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان با تولید مقاطع ساختمانی
و طویل ،انواع ریل ،آرک معدن ،کالفهای صنعتی و ساختمانی و
غیره طیف وسیعی از نیاز جامعه را به لحاظ صنعتی و ساختمانی
و همچنین زیر ساختها پوشش میدهد این شرکت به عنوان
اولین و بزرگترین تولید کننده مقاطع ساختمانی و صنعتی به
عنوان یک برند جهانی شناخته شده در بازارهای خارجی و داخلی
به شمار میرود از این رو همواره دغدغه توجه به نیاز مشتری
خود را داشته و در این راستا در کل فرایند تولید ،فروش و تحویل
دیدگاههای مشتریان و ذینفعان خود را مدنظر قرار میدهد .وی با

شهروند دیپلمات؛ ابتکاری برای توسعه دیپلماسی شهری اصفهان
مدیرکل ارتباطات و امور بینالملل شهرداری اصفهان گفت :ابتکار
«شهروند دیپلمات» از ابتدای سال جاری در اداره امور بینالملل
شهرداری اصفهان مطرح و اهدافی از جمله ارتباطات مؤثر با شرکای
خارجی (خواهرخواندهها) ،شناسایی تسهیلگران شهروندی،
توسعه همکاریهای اقتصادی و علمی به ترتیب با محوریت
بخش خصوصی و دانشگاههای اصفهان ،افزایش تعامالت با
دستگاه دیپلماسی کشور و همچنین شکلگیری دانش ،مهارت
و نگرش بینالمللی در تمامی مجموعههای شهر برای آن تعریف
شد.به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان ،ایمان
حجتی با بیان اینکه شهرداری اصفهان درصدد است تا با یاری
گرفتن از دیپلماسی شهروندی ،بستری برای توسعه دیپلماسی
شهری بنا کند ،افزود :ابتکار «شهروند دیپلمات» به دنبال آن
است تا آن دسته از تسهیلگران شهروندی از جمله بازرگانان،
اساتید ،ورزشکاران ،دانشجویان ،فعاالن فرهنگی و رسانهای،
ایرانیان خارج از کشور و غیره که دارای بسترها و کانالهای
مناسب و مجاز برای معرفی و تقویت جایگاه ،برند و ظرفیتهای
اصفهان در شهرهای خواهرخوانده و کشورهایشان هستند،
بتوانند در قوت بخشیدن به ارتباطات فرهنگی ،هنری ،اقتصادی

و علمی طرفین به کنشگری بپردازند.وی اظهار کرد :در راستای
برنامهریزیهای صورت گرفته ،این ابتکار اداره کل ارتباطات و امور
بینالملل شهرداری اصفهان که با همکاری نمایندگی وزارت امور
خارجه ،کنسرسیوم همکاریهای علمی بینالمللی دانشگاهها و
شهرک علمی تحقیقاتی و اتاق بازرگانی اصفهان به عنوان بازوهای
اصلی فکری و اجرایی در دستور کار قرار دارد 13 ،سلسله نشست
با عنوان «همنشست خواهرشهرها» را برگزار خواهد کرد و در
هریک ،پرونده یکی از  13شهر خواهرخوانده اصفهان را با حضور
شهروندان تسهیلگر برای شناسایی عملیاتی ظرفیتهای
همکاری در دستور کار خود قرار خواهد داد.مدیرکل ارتباطات و
امور بینالملل شهرداری اصفهان تصریح کرد :وزارت امور خارجه
و معاونت دیپلماسی عمومی این وزارتخانه ضمن استقبال ویژه و
تایید این طرح ،به صورت رسمی به شهرداری اصفهان اعالم کرده
است که این ابتکار میتواند به صورت الگو به سایر کالنشهرهای
ایران نیز معرفی شود.به گفته وی ،شهروندان تسهیلگر میتوانند
با ثبت نام از طریق  ،http://intaffairs.isfahan.irمشخصات خود
را اعالم کنند تا پس از بررسی شرایط ثبتنامکنندگان در کمیته
مربوطه ،در صورتی که شرایط ،بسترها و کانالهای ارتباطی آنها

کاربردی و مفید تشخیص داده شود ،به نشست آن خواهرخوانده
که نمایندگانی از وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران ،اداره
مرتبط در آن وزارتخانه ،سفارت آن کشور در ایران ،انجمنهای
دوستی ،سازمانهای مردم نهاد و ... .نیز حضور دارند ،دعوت
شوند تا با کنشگری موثر و مشخص ،هرکدام به یک «شهروند
دیپلمات» برای اصفهان بدل شوند.
حجتی تاکید کرد :پس از هر همنشست (یا مجموعهای از
نشستها)،برنامهاقدامهمکاریباهر شهر خواهرخواندهتدوین
میشود و همه فعاالن بینالمللی اصفهان اعم از دولتی ،غیردولتی
و شهروندی ،مسیر روشن ارتباطات اصفهانمحور با این  13شهر
را خواهند شناخت .این امر موجب خواهد شد تا از کلیشهپردازی
و موازیکاری در سیاست خارجی اصفهان جلوگیری به عمل
آمده و مجموعه کنشگران به صورت منسجم و با برنامههای
اقدام تدوین شده رو به جلو و افزایش مناسبات حرکت کنند.
وی افزود :طرح «شهروند دیپلمات» میتواند پاسخی به مطالبه
همیشگی شهروندان و نهادهای مختلف برای استفاده از ظرفیت
 ۱۳شهر خواهر خوانده باشد؛ در واقع از این طریق شهروندان خود
میتوانند وارد میدان دیپلماسی شهری شوند.

شهری
اقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه در استان اصفهان

خبر

ذوب آهن اصفهان ،لوح رضایت مندی مشتری را کسب کرد

دهمین دوره همایش سراسری رضایت مندی مشتری با حضور
دکتر میر محمد صادقی رییس موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق
ایران ،دکتر محمد حسین فرهنگی عضو و سخنگوی هیات رئیسه
مجلس شورای اسالمی و سید حمید پورمحمدی معاون امور
اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه
كشور  26آذر ماه در مرکز همایشهای رایزن تهران برگزار شد ،ذوب
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اشاره به اینکه تولید براساس سفارش و نیاز سنجی بازار از فعالیت
مستمر شرکت میباشد ،تصریح کرد :ارتقا و حفظ کیفیت محصول
مطابق با بروز ترین استانداردهای ملی و جهانی همواره در ذوب
آهن مورد توجه بوده و رضایت مندی باالی  75درصد از شرکت از
دیدگاه مشتریان گواه این ادعا میباشد.
عباسیان گفت :در تمامی مراحل تولید تا تحویل ،مشتریان به
اطالعات مورد نیاز خود دسترسی داشته و با بسترهای ارتباطی
متنوع که پیش بینی گردیده ضمن دسترسی به اطالعات فنی و
تجاری با قسمتهای مرتبط ارتباط برقرار میکنند.
مدیر مهندسی فروش و توسعه بازار شرکت گفت :شرکت سهامی
ذوب آهن اصفهان سنجش رضایت مشتریان مورد توجه ویژه در
شرکت قرار دارد و با نظر سنجیهای دوره ای و دریافت بازخورد و
تحلیل آن نظرات اخذ شده به قسمتهای مربوطه ارسال میگردد
تا اقدامات اصالحی در تولید لحاظ گردد و این روند به منظور
مشتری مداری و رعایت حقوق مصرف کننده میباشد.

مجوز برگزاری رویدادهای نمایشگاهی صادر شد

وزارت بهداشــت بــا برگــزاری رویدادهــای نمایشــگاهی در ســطح
کشور موافقت کرده است.
بــر اســاس نامــه وزارت بهداشــت ،رویدادهــای نمایشــگاهی در
گــروه  2مشــاغل قــرار گرفتــه انــد و برگــزاری آنهــا در مناطــق زرد و
نارنجی بالمانع اســت .بر این اســاس ،مراکز نمایشــگاهی در ایام
زرد و نارنجی میتوانند نمایشــگاههای خود را بهصورت تخصصی
و برای حضور مدعوین و بازدیدکنندگان متخصص برگزار کنند.
همچنیــن پروتکلهــای بهداشــتی بــا دقــت در زمــان برگــزاری
نمایشگاه اعمال خواهد شد.

نمایش صنایع دستی و هنری
اصفهاندر شهر نانجینگ

شهر نانجینگ كه روزگاری پایتخت تمدن سانگ
بوده ،مملو از موزهها ،كاخها و نمادهای كهن
سرزمین چین میباشد .نانجینگ را شهر ادبیات و
شعر هم میخوانند .تمدن شرق و راه ابریشم روزگار
پر رونقی را برای این شهر رقم زده است تا جایی كه
جانشانگ نخستین رییس جمهور چین نیز از این
شهر بوده است.
در این روزگار كرونایی كه همه خبرها معطوف به
این ویروس میشود ،در البالی جنبش و هیاهوی
سال نو میالدی ،شهر آذین شده نانجینگ مهمان
ارزشمندی را از خاستگاه تمدن مشرق زمین و از
شهر معماری و تاریخی ایران ،شهر اصفهان دارد.
بنیاد بردبار و معاونت فرهنگی و هنری شهرداری
اصفهان ،موزه هنرهای معاصر ،كنسولگری ایران
در شانگهای و همچنین انجمن موزههای شهر
نانجینگ بر آن شدند تا این نمایشگاه را برگزار كنند.
معاونت شهرداری شهر نانجینگ در افتتاحیه این
نمایشگاه در حضور هنرمندان شهر نانجینگ و
استان جیانگ سو به ایراد سخنانی پرداخت .جو از
دوستی ایران و چین و انتقال تمدن در راه ابریشم با
ایران به عنوان فرهنگی ترین كشور خاورمیانه سخن
به میان آورد و ابراز امیدواری كرد كه مردم دو كشور
با حمایت دولتها بتوانند رابطه فرهنگی عمیق
تر و شناخت بیشتری از هم پیدا كنند .سخنرانی
سر كنسول ایران در شهر شانگهای با ذكر خاطره
ای از دوران راه ابریشم و ورود بازرگان ایرانی به شهر
نانجینگواستانجیانسگوشروعشد.
حسین بردبار نماینده بنیاد فرهنگی و هنری بردبار
به عنوان كریتور این نمایشگاه به همراه علی بردبار
با شعار «هنر در خدمت هنر» برای این نمایشگاه
برنامه ریزی كردند و آثار هنری ایران را در سه بخش
شامل هنر فرش ایران و اصفهان كه دستبافتههایی
از اصفهان با ابریشم و كرك و نمایش دستاورد  ٤قرن
تالش صفویه تا به امروز ،هنرهای كلكسیونی و فاخر
ایرانی و اصفهان و همچنین هنرهای مدرن ایران
كه از سفالینهها و نقوش بر پایه تمدن اصیل ایرانی
شكل گرفته را به نمایش گذاشتند.

انتشار نتایج نهایی طرح منشأیابی و سهم بندی ذرات معلق هوای شهر توسط دانشگاه صنعتی اصفهان
براساس نتایج نهایی طرح منشأیابی و سهم بندی ذرات معلق هوای شهر
اصفهان ،حداکثر  37درصد از آالیندگی هوای شهر اصفهان متوجه صنایع،
 53درصد مربوط به حمل و نقل و  70درصد از سهم حمل و نقل نیز مربوط به
اتوبوسها و کامیونها است.
دکتر محسن سلیمانی ،مجری طرح»منشأیابی و سهم بندی ذرات معلق هوای
شهر اصفهان و اولویتبندی کانونهای مولد آنها» با اشاره به ابعاد مختلف
این پژوهش گفت :این پروژه در سال  1396با هدف تعیین منشأ و سهم
منابع تولید کننده ذرات معلق ( )PM2.5به عنوان مهمترین عامل شاخص
کیفیت هوای شهر اصفهان و نیز شناسایی ترکیبات آالینده همراه آنها ،از
سوی شهرداری اصفهان به دانشگاه صنعتی اصفهان واگذار شد و پس از بروز
برخی محدودیتها و مشکالت اجرایی و با تمدید زمان اجراءبا توافق طرفین،
در نهایت نتایج آن در اسفندماه  1398به کارفرما ارائه گردید.
وی ،اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان را ناظر این پروژه علمی
عنوان کرد و ادامه داد :تیم اجرایی دانشگاه صنعتی اصفهان در انجام این
پژوهش عالوه بر بهره گیری از توانمندی بیش از  15نفر از اعضای هیات
علمی ،کارشناسان ارشد و دانشجویان دکتری با تخصصهای محیط زیست،
مدلسازی ،آمار ،شیمی ،حمل و نقل ،سنجش از دور ،سامانههای اطالعات
جغرافیایی و خاکشناسی ،از همکاری یک تیم بین المللی از دانشگاه کپنهاگ
دانمارک نیز استفاده نمود.
ساالنه  7میلیون نفر بر اثر انتشار ذرات معلق هوا در دنیا میمیرند!
دانشیار گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
آلودگی هوا را از چالشهای زیست محیطی مهم دنیا به ویژه کشورهای در حال
توسعه دانست و تصریح کرد :این چالش بزرگ ،اثرات جدی بر سالمت جسمی
و روانی جامعه دارد.
سلیمانی افزود:کالنشهرهای ایران به خصوص شهرهای صنعتی همچون
اصفهان با وضعیت توپوگرافی خاص ،با مشکل جدی در این زمینه رو به رو
هستند و در سالهای اخیر با توسعه ناپایدار صنایع مختلف بدون توجه الزم
به مسائل مرتبط با محیط زیست ،افزایش تعداد و تردد خودروها ،تغییرات آب
و هوایی از جمله کاهش نزوالت آسمانی ،خشکسالی و بروز طوفانهای گرد و
غبار ،و نیز پدیده وارونگی دمایی (اینورژن) در فصول سرد ،میزان ذرات معلق
در فصول مختلف سال و به تبع آن مشکالت آلودگی هوا افزایش یافته است.
وی با اشاره به اهمیت ذرات معلق ریز با قطر آئرودینامیکی کوچکتر  2و
نیم میکرون ( )PM2.5بر شاخص کیفیت هوا ،این آالیندهها را در مقایسه
با دیگر آالیندههای هوا ،اصلی ترین عامل اثرگذار بر سالمت انسان و دیگر
جانداران عنوان کرد و ادامه داد :گاهی این ذرات به اشتباه معادل ریزگردها
قرار داده میشوند ،در حالی که ریزگردها یا به عبارت صحیح تر ذرات گردو غبار
بیشترمنشأ طبیعی دارند و از نظر اندازه ذرات نیز طیف گسترده تری را شامل
میشوند.
سلیمانی اضافه کرد :طبق گزارشات سازمان بهداشت جهانی ،در سال 2018
ذرات معلق هوای محیطی به عنوان ششمین فاکتور خطرناک برای سالمتی
انسان شناخته شده که ساالنه منجر به مرگ حدود  7میلیون نفر در دنیا
میشود.
بررسی نتایج بیش از  200مطالعه ملی و بین المللی مرتبط و نمونه برداری از
بیش از  50نقطه شهر اصفهان

مجری پروژه منشأیابی و سهم بندی ذرات معلق هوای شهر اصفهان تصریح
کرد :بررسی شاخص کیفیت هوای شهر اصفهان در زمانهای مختلف سال
نشان میدهد مهمترین عامل مؤثر برکیفیت هوای این شهر ،غلظت ذرات
معلق ریز کوچکتر از 2و نیم میکرون است.
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان با اشاره به بررسی نتایج بیش
از  200مطالعه ملی و بین المللی مرتبط با این طرح به منظور انجام هرچه بهتر
پروژه ،گفت :در این طرح ضمن نمونه برداری از ذرات معلق دربیش از  50نقطه
از محدوده کالنشهر اصفهان و نیز منابع تولید کننده آنها (شامل صنایع
مختلف ،خودروها و منابع طبیعی) درطول چهار فصل سال ،آنالیز حدود 60
ترکیب شیمیایی در ذرات با بهره گیری از روشهای استاندارد انجام شد.
سلیمانی اضافه کرد :در ادامه و پس از بررسی سهم بندی ذرات معلق هوا
در منابع مختلف آالینده و نیز پراکنش ذرات معلق از صنایع بزرگ استان با
استفاده از رویکرد مدلسازی ،سهم ناوگان حمل و نقل نیز به تفکیک با توجه
به اطالعات ترافیکی شهر و نیز میزان ذرات معلق انتشار یافته از آنها تعیین
گردید.
مجری پروژه منشأیابی و سهم بندی ذرات معلق هوای شهر اصفهان ،ادامه
داد :منشأیابی ذرات معلق طبیعی با استفاده از تصاویر ماهوارهای و نیز
آنالیزهای شیمیایی ،از دیگر اقدامات مهم در انجام این طرح بزرگ پژوهشی
بود.
آالیندگی بخش صنعت ،حداکثر  37درصد
وی با اشاره به نتایج نهایی به دست آمده از سهم بندی ذرات معلق هوای
شهر اصفهان ،اظهار داشت :براساس یافتههای این طرح ،سهم بخش
صنعت در فصول مختلف سال بین  12تا  37درصد متغیر است که حداکثر

آالیندگی این بخش در فصول سرد سال میباشد.
دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان ،اضافه کرد :ذکر این
نکته حائز اهمیت است که سهم بخش صنعت در مجاور مناطق و واحدهای
صنعتی بیشتر است و نباید با درنظر گرفتن سهم در کل شهر این موضوع
مغفول واقع شود.
سلیمانی ،سهم بخش حمل و نقل در تولید ذرات معلق هوای شهر اصفهان
را بین  33الی  53درصد عنوان کرد و افزود :حداکثر آالیندگی این بخش مربوط
به فصول گرم سال میباشد.
وی ،با اشاره به سهم بندی دیگر آالیندهها به عنوان آالیندههای ثانویه مولد
ذرات معلق در هوای شهر اصفهان ،گفت :سهم آالیندههای ثانویه بین  11تا
 13درصد است که در اثر فعل و انفعاالت فیزیکی وشیمیایی آالیندههای گازی
ناشی از هر دو بخش صنعت و حمل و نقل ،در اتمسفر شکل میگیرند.
دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان با بیان این که سهم آالیندههای ثانویه،
اهمیت درنظر گرفتن تأثیر سایر آالیندهها (مانند اکسیدهای نیتروژن و
اکسیدهای گوگرد) به همراه ذرات معلق در آلودگی هوای شهر اصفهان را بازگو
میکند ،ادامه داد:بر اساس دیگر یافتههای این پژوهش ،سهم منابع جادهای
وگرد وغبار طبیعی در ایجاد ذرات معلق ریز در شهر اصفهان بین  4تا  10درصد و
سهم بخش خانگی (احتراق گاز طبیعی) بین  2تا  7درصد است و سایر سهمها
نیز به منابع غیراحتراقی و منابع ناشناخته در تولید ذرات معلق اختصاص دارد.
وی اضافه کرد :در بخش منابع خانگی بیشترین سهم مربوط به فصول سرد
ً
و عمدتا ماههای آذر و دی است که حداکثر مصرف گاز طبیعی در این بخش
مربوط به این زمانها است.
بیش از  70درصد آالیندگی حمل و نقل ،متوجه کامیونها و اتوبوسهاست!

مجری پروژه منشأیابی و سهم بندی ذرات معلق هوای شهر اصفهان به
اهمیت توجه به موضوع حمل و نقل به عنوان یکی از منابع مهم تولید ذرات
معلق در هوای شهر اصفهان اشاره کرد و افزود :نتایج انتشار سالیانه ذرات
معلق ریز با قطر آیرودینامیکی کمتر از  2ونیم میکرومتر در بخش حمل و
نقل شهر اصفهان نشان میدهد؛ کامیونها و اتوبوسها با داشتن بیش از 70
درصد از سهم انتشار این ذرات ،از عوامل اصلی آالیندگی هوای شهر اصفهان
هستند.
سلیمانی ،با تأکید برعدم غفلت از سهم آالیندگی وسایل نقلیه سبک همچون
خودروهای شخصی ،تاکسیها و موتورسیکلتها در تولید آالیندههای گازی در
هوای شهر اصفهان ،تصریح کرد :این وسایل که بیش از  85درصد از ترافیک
شهر اصفهان را به خود اختصاص داده اند نیز بسیار حائز اهمیت هستند ،چرا
که میتوانند عالوه بر تولید ذرات معلق سایشی (جادهای) ،در تولید آالیندههای
ثانویه نیز نقش داشته باشند.
این محقق دانشگاه صنعتی اصفهان به دیگر یافتههای مهم طرح پژوهشی
انجام شده اشاره کرد و گفت :به جز سهم بندی و اولویت بندی منابع تولید
کننده ذرات معلق در هوای شهر اصفهان ،تعیین نقاط و مناطق بحرانی شهر
از نظر انتشار بیشترین ذرات معلق و ترکیبات شیمیایی همراه ،ارائه نقشه
انتشار این ذرات معلق در معابر مختلف شهری و ارایه نقشه کانونهای اصلی
گرد و غبار طبیعی شرق اصفهان با اولویت بندی منطقه ای ،از دیگر یافتههای
ارزشمند این طرح بزرگ تحقیقاتی است.
سلیمانی اضافه کرد :یافتههای ارزشمند این طرح در مباحث مربوط به
مدیریت ،کنترل وکاهش آلودگی هوا و همچنین در برنامه جامع کاهش
آلودگی هوای شهر اصفهان ،برنامه ریزیهای مدیریت شهری در حوزه آلودگی
هوا ،سالمت و توسعه پایدار شهری ،برنامه ریزی ترافیک شهری و نیز برنامه
ریزی و اولویت بندی تثبیت کانونهای گرد و غبار منطقه شرق اصفهان قابل
استفاده است.
وی با اشاره به تشدید آلودگی هوا در سالیان اخیر و اهمیت طر حهای تحقیقاتی
در کمک به مدیران و مسئوالن برای برنامه ریزی و مدیریت کاهش و کنترل
این معضل ،تصریح کرد؛ کشورهای پیشرو در کنترل آلودگی هوا ،ضمن برنامه
ریزی علمی و عملیاتی دقیق ،اطالعات و دادههای خود را نیز در بازههای زمانی
معین به روزرسانی مینمایند .دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه
صنعتی اصفهان افزود :با این وجود عملگرایی و برخورد جدی و واقعی در
راستای حل مساله به ویژه در بخشهایی که معضل مشخص است ،همزمان
با انجام تحقیقات صورت میگیرد که متاسفانه این موضوع در کشور ما کمتر
مورد توجه قرار گرفته است.
سلیمانی ادامه داد:عالوه بر مؤلفههای ذکر شده ،توجه به ظرفیت و توان
اکولوژیک محیط زیست شهرهایی مثل اصفهان ضروری است ،چراکه چنین
شهرهایی دیگر توان بارگذاری صنعت و جمعیت بیشتر را با شرایط حال حاضر
ندارند .وی اظهار داشت :توجه به نتایج این مطالعه و نیز سایر مطالعات
انجام شده در زمینه سیاهه انتشار میتواند به برنامه ریزی در راستای کنترل
آالیندهها در منبع و کاهش اثرات منفی آنها بر محیط پیرامونی کمک نماید،
مشروط بر این که مسئوالن امر در برنامه ریزیهای انجام شده به مقوله
آلودگی هوا به عنوان یک فرآیند چندعاملی و وابسته به مکان و زمان توجه
جدی داشته باشند و آن را در اولویت تصمیم گیریها قرار دهند.

صاحبامتیاز:
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران
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مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری:

کاهش عمر ناوگان تاکسیهای شهر اصفهان به کمتر از  ۷سال
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان گفت :روند نوسازی تاکسیها در شهر
اصفهان نسبت به جمعیت در کشور اول است که امیدواریم تا پایان سال بتوانیم  1000تاکسی را نوسازی کرده و
عمر ناوگان را به زیر هفت سال برسانیم .به گزارش اداره ارتباطات رسانهای شهرداری اصفهان،هادی منوچهری
در شصت و نهمین نشست خبری «سه شنبهها با رسانه» در گفتگوی آنالین با رسانهها با بیان اینکه در حال
حاضر  ۲۱هزار تاکسی پالک زرد ،آژانس ،بیسیم و سرویس مدرسه همچنین  ۱۸هزار تاکسی آنالین در شهر
اصفهان به شهروندان سرویس دهی میکنند ،اظهار کرد :تاکسیهای بر خط سازمان تاکسیرانی شهرداری
اصفهان بین  15تا  20هزار خودرو شناور است ،در شرایط عادی سازمان تاکسیرانی بیش از  500هزار سفر موفق
را در شهر رقم میزند که به خاطر شیوع کرونا این رقم کاهش پیدا کرده و به حدود  350هزار سفر رسیده است.
وی تصریح کرد :سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی وظایفی مانند سفر ایمن ،سریع و ارزان در حوزه ارائه
خدمات بهتر به شهروندان دارد که مهمترین حوزه و وظیفه در سازمان تاکسیرانی است و امیدواریم با پیاده
سازی طر حها و برنامهها که بخشی از آن پیاده سازی شده شرایط باز هم بهتر از قبل شود.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان ادامه داد :مالکیت خودروهای سواری
تاکسی در اختیار مالک است و تفاوت سازمان با سایر حوزههای حمل و نقلی در همین بخش است که سازمان
تاکسیرانی را با هزاران مالک روبهرو میکند ،با این وجود هدف ما ارائه خدمت بهتر به شهروندان خواهد بود.
*نوسازی  300تاکسی؛ خروج  300تاکسی فرسوده
وی مهمترین وظیفه سازمان را نوسازی ناوگان ذکر کرد و افزود :البته این وظیفه بر عهده دولت است اما به
دلیل مشکالتی که دولت دارد طر حهای نوسازی متوقف شده است ،اتفاقی که هم اکنون در شهرداری اصفهان
رقم خورده ورود سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان در بحث نوسازی ناوگان تاکسیرانی به صورت خودجوش
و حمایتی از مهر  99است .این طرح آغاز شده و از مهر و آبان امسال تاکنون حدود  300خودرو نو شده و  300خودرو
فرسوده از ناوگان خارج شده است.
منوچهری با بیان اینکه در بحث نوسازی ،سازمان تاکسیرانی اصفهان در کشور پیشرو است ،افزود :میزان
نوسازی تاکسیها در شهر اصفهان نسبت به جمعیت این شهر در کشور اول است که امیدواریم تا پایان سال
بتوانیم  1000تاکسی را نوسازی کرده و عمر ناوگان را به زیر  7سال برسانیم .انجام این مهم تاثیر بسزایی در موضوع
کاهش آالیندگیها و ارائه خدمات بهتر به شهروندان دارد.
وی اظهار امیدواری کرد با پیاده سازی این طرح و ادامه آن در سالهای بعد که پیش بینی دو هزار خودرو است
بتوان خدمات رسانی بهتری به شهروندان داشت.

وی تاکید کرد :واگذاری تاکسیهای جدید با حمایت شهرداری و شورای شهر اصفهان و با ارائه تسهیالت وام برای
هر تاکسی به مبلغ  ۵۰میلیون تومان (با سود چهار درصد) انجام میشود.
*فعالیت حدود  150تاکسی بی سیم بانوان در شهر
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان با اشاره به فعالیت تاکسیهای بی سیم
بانوان در شهر ،گفت :تاکسی بیسیم بانوان برای ارائه خدمات به مسافران بانو در شهر است .هم اکنون حدود
کمتر از  150تاکسی بی سیم بانوان در شهر فعالیت میکنند.
وی ادامه داد :به منظور گسترش این تاکسیها به غیر از خودروی پراید سبزرنگ به ماشینهای دیگری هم که از
نظر ایمنی صالحیت بیشتری دارند اجازه فعالیت داده میشود .شهروندانی هم که میخواهند از تاکسی بیسیم
بانوان استفاده کنند بدانند این تاکسیها زیر نظر شهرداری اصفهان فعالیت میکند.
منوچهری با بیان اینکه سرویسهای مدرسه به عنوان مشاغل پاره وقت معرفی میشوند ،تاکید کرد :جدا از
شرایط کرونا این تاکسیها عمال حدود  5ماه در سال فعالیت ندارند و در واقع با شیوع کرونا نیز شاهد تعطیلی
کار این دسته از رانندگان شده ایم ،اقدامات الزم برای دریافت بستههای معیشتی و تسهیالتی و ارائه آن به
این دسته از رانندگان در حال انجام است و امیدواریم بتوانیم ظرف دو ماه آینده این بستههای تسهیالتی را به
دست آنها برسانیم .همچنین  1200بسته معیشتی بین رانندگانی که احساس میشد در مضیقه هستند توزیع
شد.
*پیش بینی تسهیالت متعدد برای حمایت از رانندگان تاکسی در شرایط کرونا
وی با اشاره به اقدامات سازمان تاکسیرانی برای جلوگیری از شیوع کرونا میان رانندگان و مردم ،گفت :در این
خصوص  7هزار و  500کاور جدا کننده و  35هزار ماسک و 35هزار دستکش به عالوه هزاران بروشور آموزشی توزیع
شده که برای کنترل کرونا و کمک به رانندگان ارائه شده است ،همچنین ارائه یک وام شش میلیونی و تخفیف
کارت شهری رانندگان در نظر گرفته شده است تا رانندگان با آسیبهای مالی کمتری مواجه شوند.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان با بیان اینکه رانندگی تاکسیهای اینترنتی
شغلی شناور است ،افزود :آمار رانندگان تاکسیهای زردرنگ که در شهر اصفهان فعالیت میکنند بیش از دو
هزار تاکسی از حدود  9هزار تاکسی زرد رنگ است که به صورت اینترنتی فعالیت میکنند.
وی اضافه کرد :تاکسیهای زرد رنگ در شرایط کرونا عمال باید با سه مسافر حرکت کنند که با اجرا شدن مصوبه
اخیر ستاد کرونا این مشکل تا حدودی برطرف شده است .با این وجود اگر مواردی را شهروندان مشاهده کردند
که یک تاکسی بیش از این تعداد مسافر سوار میکند یا با معطلی بیش از حد مواجه شدند خوشحال میشویم
شنونده شکایات آنها باشیم.
*اصکیف ،شکست پروژه تاکسیمتر را جبران کرد
منوچهری با اشاره به شکست طرح پروژه سامانه هوشمند تاکسیرانی (تاکسیمتر ) در سالهای گذشته ،اظهار
داشت :این طرح که اجرای آن از سال  90آغاز شده بود در سال  94به دالیل مختلف متوقف شد که از دالیل آن
میتوان به عدم فرهنگ سازی مناسب میان شهروندان و رانندگان،عدم استقبال مردم و دالیل فنی اشاره کرد.
وی با بیان اینکه برای جبران خسارت ناشی از خرید این سامانه هوشمند برای رانندگان اقداماتی انجام شد،
تاکید کرد :با تصمیم شورای شهر و شهردار اصفهان قرار بر این شده این مشکل تا جایی که ممکن است برطرف
شود که به همین منظور میتوان به کمکهای معیشتی برای جبران خسارت رانندگان مانند اهدای  7هزار و 500
جفت حلقه الستیک و  7هزار و  500روکش صندلی اشاره کرد .همچنین رانندگان از پرداخت هزینه کارتهای
شهری معاف شدند و این روندی بود که در جهت حوزه آسیب از نصب این سامانهها صورت گرفت .مدیرعامل
سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان با اشاره به موضوع پرداخت سهمیه سوخت رانندگان
بر اساس طرح پیمایش ،گفت :این طرح از  ۲۰آذر  ۹۹اجرا شد و بر اساس آن رانندگان آژانسهای تاکسی که قبال
برای خودروهای یگانه سوز  ۱۲۰لیتر و برای دوگانه سوز  ۶۰لیتر سوخت واریز میکردند بر اساس بر اساس میزان
پیمایش پرداخت شود.
وی با اشاره به مشکل دریافت کرایه نفر چهارم ،تصریح کرد :قانونی که ستاد کرونای استان گذاشته تا حدود
بسیار زیادی رعایت میشود ،سعی شده بدون تنش این قانون اجرا شود ،مشکل ما تعیین کرایه نفر چهارم

است که باید با چه کسی باشد و مسالهای است که بالتکلیف مانده بود اما سازمان تاکسیرانی شهرداری
اصفهان سعی کرد این مشکل را بدون تنش و درگیری تا حدود زیادی به ویژه در خطوطی که مسافر بیشتری
دارد مرتفع کند.
منوچهری ادامه داد :اخیرا طرحی به شورای شهر پیشنهاد شده که  40درصد پرداخت کرایه بر عهده راننده و
 60درصد نیز بر سه نفر دیگر تقسیم شود که این موضوع باعث شد در این حوزه مشکل خاصی پیش نیاید.
وی با بیان اینکه هر زمان رانندهای قصد داشته باشد در سیستم سازمان به کار گرفته شود سوء پیشینهها از
وی گرفته میشود و رانندگان از فیلترهای مختلف عبور میکنند ،تاکید کرد :همچنین آموزشهای الزم مانند نوع
برخورد و تکریم هم به رانندگان آموزش داده میشود ،شهروندان بدانند تمام رانندگان سطح شهر از این مراحل
عبور میکنند .در حوزه تاکسیهای اینترنتی به دلیل وجود شرایط و سازو کارهای خاص این حوزه بحثهای سوء
پیشینه توسط سامانه پلیس از رانندگان گرفته میشود که البته از رانندگان تاکسیهای زردرنگ که حرفهای
هستند انتظار برخوردهای مناسبتری نسبت به رانندگان تاکسیهای اینترنتی میرود.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان با اشاره به مهمترین پروژههای سازمان
ظرف دوسال اخیر ،اضافه کرد :نوسازی ناوگان یکی از مهمترین پروژههای سازمان مدیریت و نظارت بر
تاکسیرانی شهرداری اصفهان است که بخوبی در حال انجام است ،یکی دیگر از مهمترین پروژههای سازمان
در حوزه پرداخت الکترونیکی پروژه اصکیف است؛ هم اکنون دو هزار و  500اصکیف روی تاکسیهای اصفهان
نصب شده که باعث میشود مسافر دیگر الزم نباشد پول خرد پرداخت کند .با جمع شدن پول خرد ایمنی و
بهره وری باال میرود.
*آمار پایین ابتالی رانندگان تاکسی به کرونا در اصفهان
وی اقدامات فرهنگی را از دیگر اقدامات سازمان تاکسیرانی ذکر کرد و با بیان اینکه بیش از  ۵۰۰میلیون تومان
اعتبار برای اجرای پروژههای فرهنگی تاکسیرانی در نظر گرفته شده است ،افزود :بخشهایی از اقدامات فرهنگی
از سالهای گذشته انجام شده که کمک زیادی به باال رفتن فرهنگ در شهر در این حوزه کرده است؛ هم اکنون
مراجعه به سازمان بشدت کاهش پیدا کرده و بیش از  75درصد فعالیتهای سازمان برون سپاری شده است.
منوچهری با اشاره به تعداد کروناییهای رانندگان تاکسی شهر اصفهان ،اضافه کرد :تعداد رانندگان تاکسی که در
اصفهان به کرونا مبتال شده اند بسیار ناچیز بوده است.
یکی از دالیل آن هم این است که اصفهان جزو شهرهایی بود که رانندگان آن از ابتدای شیوع کرونا به درستی از
ماسک و از کاور جدا کننده استفاده کردند ،در این خصوص مشکل جدی در اصفهان وجود نداشت.

شهردار اصفهان خبر داد؛

بهبود ناوگان خدمات شهری با ماشین آالت جدید

شــهردار اصفهــان گفــت :شــرایط ســخت مالــی نتوانســت هیــچ
طرحی را در شهر اصفهان متوقف کند.
بــه گــزارش اداره ارتباطات رســانهای شــهرداری اصفهــان ،قدرت
الــه نــوروزی در بازدیــد مدیــران شــهری از شــرکت صنعتــی مبارز
کــه در حــوزه تولیــد ما شــینآ الت خد مــات شــهری ســبک و
ســنگین فعالیت دارد ،با اشــاره بــه اینکه همه مــا وظیفه داریم
از متخصصــان ،اندیشــمندان و محققان این شــرکت که شــبیه
یک شــرکت دانش بنیان عمل میکند ،حمایت کنیم تا گرههای
کوری کــه باز نشــده اســت به دســت مجموعههــای ایــن چنینی
باز شــود ،اظهــار کــرد :اصفهــان میتوانــد در فرایندهــای صنعتی
بــا کشــورهای پیشــرفته از جملــه اتر یــش رقابــت کند ،چنــان که
ســاخت نردبان  64متری برای تجهیز ماشــینآالت آتشنشــانی
شــهرداری اصفهان در این زمینه یکی از اقدامــات مؤثر و رقابتی
اســت .وی ادامــه داد :شــهرداری اصفهــان در دو ســال گذشــته
در زمینــه خر یــد ماشــین آالت خدمــات موتــوری و آتشنشــانی
اقدامات بسیاری انجام داده است.
شــهردار اصفهــان بیــان کــرد :قــول میدهیــم ســطح امکانــات
را در شــهر افزایــش دهیــم و بــا ســرمایهگذاران تواف ـق نام ـهای
بــرای تجهیــز و توســعه ماشــین آالت امضــا کنیــم ،همچنــان که
قراردادی با شــرکت مبارز برای نوســازی و ســاخت چند دستگاه
جــاروب مکانیــزه و ماشــینهای اطفــای حر یــق آتشنشــانی بــه
امضا رسیده است.

وی بــا بیــان اینکــه بودجــه شــهرداری بــرای ســال  1400بــا  9هــزار
میلیــارد تو مــان مصــوب میشــود ،تصر یــح کــرد :فعالیتهــای
اقتصادی و عمرانی در شــهر اصفهان در این شــرایط دشــوار هم
در جر یــان اســت .وی بیان کــرد :برای توســعه و پیشــرفت شــهر
انتظار داریم بتوانیم از مجموعه خدمات شــرکت مبارز استفاده
کنیــم؛ در همیــن راســتا مذاکراتــی بــرای خر یــد تجهیــزات آ تــش
نشــانی و خدمــات شــهری از ســوی شــهرداری بــا این شــرکت در
حال انجام است.
*نو ســازی نــاوگان خد مــات شــهری تو ســعه ا شــتغال بخــش
خصوصی را به همراه دارد
همچنیــن در ادامه ایــن بازدیــد ،علیرضا نصــر اصفهانــی ،رئیس
شــورای اســامی شــهر اصفهان با اشــاره به اینکه برای توســعه
شــهر باید تجهیــزات حــوزه خدمات رســانی بــه روز شــود ،گفت:
در شــهری مانند اصفهان که روزانــه  40میلیــون مترمربع نظافت
شــهری در آن انجــام میشــود ،بایــد از ابزارهــای نویــن و در عیــن
حــال دارای شــرایط متناســب کــه باعــث ایجــاد آلودگــی در شــهر
نشود ،استفاده کرد.
وی ادامــه داد :نوســازی نــاوگان خدمــات شــهری و حمــل و نقل
عمومی یکــی از اهداف مدیریت شــهری اســت که در این راســتا
بایــد بــا مجموعههایــی قــرارداد امضا شــود کــه بتوانند ایــن نیاز
شهر را به بهترین شکل برآورده کنند.
رئیس شــورای اســامی شــهر اصفهان افزود :به صورت متقابل

خر یــد شــهرداری از شــرکت مبــارز نیــز ســبب رونــق اشــتغال و
کسب و کار در این شرکت میشود.
* 40دســتگاه جدید تا یک ماه دیگر به  25ایســتگاه آ تش نشانی
اصفهان افزوده میشود
در ادا مــه بازد یــد ،حســین امیــری ،معــاون خد مــات شــهری
شــهرداری اصفهــان نیز بــا اشــاره به اینکــه نوســازی نــاوگان در
همــه مجموعههــای تحــت پوشــش معاونــت خدمــات شــهری
شهرداری در دســتور کار بوده و بخشــی از کار انجام شده است،
اظهــار کــرد :در همیــن راســتا ،در ســازمان خدمــات موتــوری 10
خودروی زبالهکش ،دو دســتگاه بیل مکانیکی و یک دستگاه 10
چر خ به ناوگان اضافه شده است.
وی ادامــه داد :قــرارداد خر یــد ماشــین آالت خدمــات موتــوری
قبل از تورم بســته شــده اســت و به همیــن علت هزینــه این کار
 10میلیــارد تومان برای شــهرداری بود اما اگر قرار بــود با وضعیت
کنو نــی ا قــدام بــه خر یــد کنیــم 25 ،میلیــارد تو مــان اعتبــار نیــاز
داشتیم.
معــاون خدمــات شــهری شــهرداری اصفهــان افــزود :همچنیــن
برای ســازمان آتش نشــانی شــهر اصفهان نیز  50میلیارد تومان
صــرف خر یــد تجهیــزات شــده ا ســت کــه در  25ایســتگاه ا یــن
مجموعه به کار گرفته میشود.
وی با بیان اینکه با توز یــع امکانات تا یک ماه آینده  40دســتگاه
خودروهــای ســنگین و ســبک بــه آ تــش نشــانی افــزوده خواهد

شــد ،اظهــار کــرد :البتــه اســتفاده از تجهیــزات در حــوزه خدمات
شــهری تــا زمانــی کــه دســتگاهها بهــره وری و امــکان اســتفاده
داشته باشند ،ادامه دارد.
امیــری از بهســازی و باز ســازی بر خــی د ســتگا ههای معاو نــت
خدمــات شــهری خبــر داد و گفــت :بخشــی از ایــن کار از ســوی
شرکت مبارز در حال انجام است.
*ســاخت نردبــان  64متــری آ تش نشــانی در شــرکت مبــارز برای
نخستین بار در کشور
در ادامه بازدید تیم مدیریت شــهری از شــرکت مبــارز ،عطاریان،
رئیــس مجموعــه تولیــدی تحقیقاتــی مبــارز ،با اشــاره بــه اینکه
ا یــن شــرکت دارای  40ســال ســابقه ا ســت ،اظهــار کــرد :حــوزه
فعالیت این شــرکت تولید ماشــین آالت خدمات شــهری است
کــه بــه همــه شــهرهای ایــران و برخــی کشــورهای خارجــی صــادر
میشود.
وی ادامــه داد :فعالیــت مــن در ایــن حــوزه بــه ســفارش رئیــس
جمهور زمــان جنگ آغــاز شــد و کار خود را بــرای تولیــد تجهیزات
حمل زباله کلیــد زدم.رئیــس مجموعه تولیــدی تحقیقاتــی مبارز
افــزود :بــرای تولیــد  300دســتگاه بــا کمــک صنعتگــران خارجــی
توانســتیم جــاروی خیابانــی را بــا  60درصــد تولیــد داخــل ،زبالــه
پرسکــن را بــا  80درصــد ســاخت داخــل ،دســتگاه فوماتیــک و
ماشــین غولپیکر آتشنشــانی را با  65درصد و ماشین نجات را
با  47درصد ساخت داخل تولید کنیم.

وی از همــکاری بخــش دانشــگاهی بــا ایــن مجموعــه خبــر داد و
افــزود :هم اکنــون ایــن شــرکت در حــال تحقیقات برای ســاخت
ماشــین جاروی پیادهرو و نردبان  64متری آتش نشــانی است و
بزوی این کار محقق خواهد شــد چراکه  5میلیــارد تومان در این
حوزه ســرمایه گذاری شــده تا ســال آینده نردبان  64متــری کامال
ایرانی ساخته شود.
وی کیفیــت را اولویــت و از ویژگیهــای محصــوالت ایــن شــرکت
دانســت و افــزود :انتظــار دار یــم بــا همراهــی مدیر یــت شــهری و
بخش دانشگاهی ،طر حها را به مرحله اجرا برسانیم.
*کاهش سن ناوگان خدمات موتوری در دست انجام است
همچنین در ایــن بازدید ،حســن نظام زاده ،مدیرعامل ســازمان
خدمــات موتــوری شــهرداری اصفهــان اظهــار کــرد :پیــش از این
دوره نوسازی ماشین آالت خدمات شــهری انجام نشده بود اما
از حدود چهار سال پیش نوسازی ناوگان در دستور کار است.
وی ادامــه داد :هــم اکنــون عمــر نــاوگان بــه  15و کمتر از  15ســال
رســیده اســت که اســتاندارد جهانی آن  8ســال اســت و مــا برای
کاهش ســن ناوگان اقدام به خرید 10دســتگاه در حــوزه خدمت
شــهری کردیم.نظــام زاده تعــداد ما شــینهای خدما تــی ا یــن
مجموعــه را بــا خر یــداری  10دســتگاه جدیــد 160 ،مــورد عنــوان و
اظهار کرد :نیمی از حمل زباله شــهر اصفهان از ســوی شهرداری
و نیمی از ســوی شــرکتها انجام میشود که با مشــکل ماشین
آالت مواجه هستند.

