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جام جم درباره لزوم حمایت از  پیام رسان های داخلی گزارش

رئیس کل دادگستری استان: 
جلسه رسیدگی به اتهامات متهم به اخالل در نظام اقتصادی برگزار شد
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شاگرد آخر اقتصاد مقاومتی سال96 
به ارزش 2250 میلیارد   ریال؛

فراخوان حمایت از برنامه های 
مجازی ویژه دهه والیت اعالم شد

مجموعه داستان کوتاه »از شما 
چه پنهان« رونمایی شد؛
قصه های خوب، برای 

خانواده های خوب

ورود 80 اتوبوس جدید 
به حمل ونقل عمومی 

اصفهان

تا  قربان  والیت)اعیاد  دهه  ویژه  مجازی  برنامه های  از  حمایت  فراخوان   
( اعالم شد. غدیر

سازمان های  و  مردمی  تشکل های  مساجد،  فرهنگی  کانون های  جام جم  گزارش  به 
ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  مشارکت های  اداره  همکاری  با  نهاد  مردم 
شهرداری اصفهان فراخوان حمایت از برنامه های مجازی ویژه دهه والیت اعیاد قربان 

تا غدیر را اعالم کرد.
این فراخوان با هدف انتقال مفاهیم و آموزه ها به صورت مجازی به شهروندان با ویژه 
برنامه های خالق، نوآورانه و جذاب در قالب کلیپ، فایل های صوتی، تصویری، موشن 
گرافی، الیو و ... از 10 مرداد آغاز شده و تا 18 مرداد برگزار می شود. فلسفه حج از حضرت 
ابراهیم تا حضرت محمد )ص(، نقش والیت در تداوم غدیر در عصر غیبت، آموزه های 
نهج البالغه در تربیت فرزندان، مسابقات کتابخوانی مجازی با تکیه بر کتب فاخر در 
موضوعات حج امامت و حضرت علی )ع(، سیره امام علی )ع( در حوزه خانواده) گفتمان 

خانواده( از جمله موضوعات این فراخوان است.  

با هدف انتقال مفاهیم و آموزه ها به صورت مجازی؛
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طنازی نمایشگاه اصفهان
  در مقابل خاورمیانه

بهره برداری از نمایشگاه جدید اصفهان چه  تاثیری 
بر توسعه  کسب و کار خواهد داشت؟

ویژه ها
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در نهمین برنامه » هر یکشنبه، یک افتتاح« که این هفته به پروژه های عمرانی-خدماتی 
قرار  شهروندان  اختیار  در  الهیه  هزارمتری  بوستان ١۵  داشت،  اختصاص  منطقه ١۵ 

گرفت. 
به گزارش جام جم به نقل از  اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، با حضور رئیس 
کمیسیون عمران شورای شهر و مدیر منطقه ١5 شهر اصفهان به صورت غیرحضوری و 
آنالین عملیات عمرانی پل زیرگذر قهجاورستان به عنوان بخشی از رینگ چهارم ترافیکی 
شهر اصفهان و همچنین عملیات احداث خیابان ضلع غربی مقداد دوم آغاز شد و 

بوستان الهیه نیز در محله ارغوانیه در اختیار شهروندان قرار گرفت.
ح ها، بالغ بر 5۶0 میلیارد ریال است مجموع اعتبار این طر

این  در  اصفهان  شهر  شورای  معماری  و  عمران  کمیسیون  رئیس  طغیانی،  شیرین 
برنامه با اشاره به الحاق منطقه ١5 به اصفهان، گفت:  سال ها مردم سوال می کردند 
نتیجه این الحاق چگونه خود را نشان داده است و شاید برخی منتقد بودند که این 

است  اصفهان  شرقی  دروازه   ١5 منطقه  اما  است  نداشته  نتیجه ای  چندان  الحاق، 
کمترین  گذشته  دوره های  در  داد:  ادامه  وی  است.   نبوده  الحاق  این  جز  چاره ای   و 
سرمایه گذاری زیرساختی در مناطقی شبیه ١5 انجام شده است و اگر اکنون اتفاقاتی در 
منطقه ١5 می افتد فقط مختص این منطقه نیست بلکه در دروازه شرقی اصفهان، رخ 
داده است.  رئیس کمیسیون عمران شورای شهر اصفهان افزود: البته در این منطقه 
بزرگ،  پروژه های  بر  عالوه  و  نکردیم  بسنده  کالنشهر  مقیاس  در  پروژه های  به  فقط 
پروژه هایی نیز در حد منطقه و در حد محله ها داریم که بهره برداری پارک الهیه از جمله 
آن هاست. وی با اشاره به این که اگر در شهر حرف از توسعه می زنیم باید همه الیه ها 
و سطوح شهر را در نظر بگیریم، گفت: بوستان الهیه در دسته پروژه های محله محور 
منطقه ١5 با رویکرد ارتقای کیفیت زندگی در محالت است. مساحت این پروژه ١5 هزار 

مترمربع است که 9 هزار متر آن را فضای سبز تشکیل می دهد.
بهره برداری از  مجموعه پل های شهید سلیمانی،  بهمن امسال 

طغیانی با اشاره به زمان یک ساله برای ساخت این بوستان تصریح کرد: در هر منطقه 
باید ردیف بودجه و مجموعه اتفاقات را در نظر بگیریم، شاید چنین طرح هایی می تواند 
سرعت بهتری داشته باشد اما بی انصافی است اگر نگوییم در منطقه ١5 پروژه هایی 
با سطح استانی در حال انجام است، بنابراین منطقه باید توان خود را در پروژه های 
منطقه ای و کالن تقسیم کند. وی افزود: منطقه ١5 که معروف به خوراسگان بود از 
سال 92 با تصمیم شورای شهر اصفهان و خوراسگان به اصفهان الحاق می شود. در 
این سال ها کمتر کارهای زیرساختی در منطقه ١5 انجام شده بود و منطقه ١5 دروازه 

شرقی است و الزم بود اتفاقات بزرگ در این منطقه رخ دهد.  رئیس کمیسیون عمران 
شورای شهر اصفهان با بیان این که منطقه ١5 امروز به عنوان یک کارگاه عمرانی بزرگ در 
شهر اصفهان شناخته می شود، تصریح کرد: همچنین اتفاقاتی مثل ساخت مجموعه 
نمایشگاه ها، سالن اجالس، نزدیکی به فرودگاه اصفهان و میدان مرکزی میوه و تره 
بار در همجواری منطقه ١5، سبب می شود اقدامات توسعه ای بسیار خوبی در شرق 
اصفهان در حال رخ دادن باشد. وی ادامه داد: منطقه ١5 از منظر تاریخی – کالبدی و 
تولیدات هنری ظرفیت ویژه ای در اصفهان دارد. این منطقه محل خاتم کاران شهر 
می کنند.  کار  زیرزمین ها  و  پارکینگ  در  آن  هنرمندان  متاسفانه  ولی  است  اصفهان 
طغیانی اظهار کرد: این هنرمندان تولیدات خوبی دارند اما برندسازی نشده است از 
همین رو یکی از اتفاقات خوبی که با حمایت شورای شهر دنبال شد احداث باغ خاتم 
بود. وی افزود: رویکرد اصلی این بود که شهرداری نقش تسهیل گری در این زمینه 
داشته باشند و با دور هم جمع کردن خاتم کاران و تشکیل تعاونی، زمینی خریداری شد 
تا این فضا در منطقه ١5 شکل گیرد.  رئیس کمیسیون عمران شورای شهر اصفهان 
تصریح کرد: با ساخت چنین باغی و خلق ظرفیت های گردشگری ایجاد فضاهایی برای 
استراحت و تفریح هم در پی آن می آید و به اقتصاد و معیشت مردم کمک می کند؛ در 
واقع این کار از جنس یاد دادن ماهیگیری است نه دادن ماهی؛ وی به مجموعه خان 
در منطقه ١5 به عنوان یکی از معدود فضاهایی که پکیجی کامل از بناهای تاریخی را در 
خود دارد اشاره و اظهار کرد: چون این مکان چندان مورد توجه نبوده، ممکن است 
شهر  شوراهای  ظاهر  در  شهر  شوراهای  این که  به  اشاره  با  طغیانی  شود.  فرسوده 
هستند اما با سیاست هایی که برای آنها در نظر گرفته شده در واقع شوراهای شهرداری 
هستند، گفت: در بیشتر شهرهای ایران مدیریت یکپارچه شهری نداریم و در هر شهری 
مدیریت های مختلفی روی قسمت های مختلف شهر وجود دارد اما شورا به عنوان 
تسهیل گر این نقش را ایفا می کند و رابطه خوبی بین نهادهای دولتی و غیردولتی دارد. 
برای اجرای پروژه  کارخانه قند  آزادسازی  برای  با اشاره به تعامل مدیریت شهری  وی 
مجموعه پل ها و تقاطع شهید سلیمانی اظهار کرد: اگر تعامل سازنده بین کارخانه و 

مدیریت شهری نبود این اتفاقات نمی افتاد. 
رئیس کمیسیون عمران شورای شهر اصفهان تصریح کرد: رینگ چهارم از 20 سال پیش 
مصوب شده بود اما در دوره های مختلف به سمت اجرا حرکت نمی کرد، در دوره پنجم 
با جسارت مدیریت شهری و با توجه به این که شهر اصفهان به صورت افقی در حال 
توسعه است، این رینگ به عنوان محدود کننده توسعه افقی شهر اجرایی شد. وی 
افزود: در سال های اخیر آلودگی هوا و حمل و نقل عمومی موضوعاتی است که هر سال 

زمستان با تشدید آلودگی هوا مطرح می شود لذا شورای پنجم شهر، روی موضوعات 
ترافیکی متمرکز شد و رینگ چهارم در دسته اینگونه طرح ها قرار گرفت.

طغیانی افزود: رینگ چهارم فقط متعلق به شهر نیست و شهرهای مجاور هم شریک 
هستند؛ این طرح دارای 78 کیلومتر طول است که 46 کیلومتر آن، داخل شهر اصفهان 
قرار دارد و سهم اصفهان بیشتر از سایر شهرهاست و نقطه صفر رینگ یعنی مجموعه 
پل های شهید سلیمانی در منطقه ١5 قرار گرفته و به سمت منطقه ١0 و نهایتا ١4 حرکت 
می کند. وی ادامه داد: پل های شهید اردستانی، پل قهجاورستان و پل شهید سلیمانی 
نقاط عطف روی رینگ چهارم هستند. رئیس کمیسیون عمرانی شورای شهر اصفهان 
افزود: رویکرد به این رینگ کامال زیرساختی است و ممکن است بعد از افتتاح نتیجه آن 
را نبینیم اما در بلندمدت منافع طرح به شهر می رسد و از طرفی در توسعه شهر نظم و 

ترتیب ویژه را شاهد خواهیم بود.
پل زیرگذر قهجاورستان طی یک سال ساخته می شود

شهر  منطقه ١5  مدیر  قاسمی،  مسعود  آنالین،  و  رادیویی  مراسم  این  در  همچنین 
اصفهان با اشاره به این که بوستان الهیه یکی از طرح هایی است که در منطقه ١5 به 
بهره برداری رسید، اظهار کرد: این پارک با ١5 هزار مترمربع مساحت، 9 هزار متر فضای 
سبز دارد و نوع آبیاری آن بابلر و قطره ای است که با توجه به وضعیت و موقعیتی که 
دارد برای منطقه ١5 به خصوص ارغوانیه باعث افزایش سرانه فضای سبز می شود. 
همچنین برای عرصه و اجرای این طرح 2١ میلیارد تومان هزینه شده است. وی با اشاره 
به کلنگ زنی ضلع غربی خیابان مقداد دوم گفت: طول این خیابان 3.6 کیلومتر است که 
دو لوله آب ١400 یعنی لوله های اصلی آب شهر اصفهان از آن عبور می کند؛ حدود دو سال 
توافق برای زیرسازی این طرح به طول انجامید. مدیر منطقه ١5 شهر اصفهان افزود: 
این خیابان کمکی رینگ چهارم است چون جاده خاتون آباد به خاطر رینگ چهارم بسته 
می شود و این خیابان می تواند بار ترافیکی خاتون آباد را جبران کند. وی با اشاره این که 
عرض این خیابان هشت و نیم متر است، گفت: اعتبار پیش بینی شده برای این طرح 
شش میلیارد تومان است و تا پایان امسال در اختیار مردم قرار می گیرد.  قاسمی به 
آغاز عملیات اجرایی پل زیرگذر قهجاورستان نیز اشاره و تصریح کرد: این پل دارای یک 
لوپ و سه رمپ است که 40 هزار متر آن آزادسازی شده است؛ 20 هزار متر در منطقه ١5 
و 20 هزار متر در منطقه ١0 قرار دارد. وی بیان کرد: این طرح دو هزار متر پل سازی دارد و 
با ساخت آن ترافیک جی کاهش می یابد. مدیر منطقه ١5 شهر اصفهان تصریح کرد: 
6.6 کیلومتر از رینگ چهارم در منطقه ١5 قرار دارد و سه کیلومتر آن به زودی کلنگ زنی 
می شود. وی ادامه داد: کلنگ زنی پل زیرگذر قهجاورستان یکی از پل های رینگ چهارم 
بود که امروز کلنگ زنی شد تا بتوانیم حدود هفت کیلومتر از رینگ را به هم متصل کنیم. 
این پل اولین نقطه برای عبور از کانال بود که 22 هزار متر مساحت دارد.قاسمی گفت: 
این بخش از رینگ چهارم از کیلومتر چهار تا هفت است که هفته آینده احداث آن آغاز و 
ظرف یک سال به پایان می رسد. وی با اشاره به پروژه های شاخص شهری در منطقه ١5 
اظهار کرد: تقاطع غیرهمسطح سردار سلیمانی از جمله این طرح هاست که در خیابان 
رضوان با مساحت ١70 هزار مترمربع آزادسازی شد. مدیر منطقه ١5 شهر اصفهان افزود: 
این طرح اواخر فروردین سال قبل آغاز شد و اکنون بیش از 67 درصد پیشرفت داشته 
است که در بهمن امسال بهره برداری می شود.وی به دیگر طرح های سطح منطقه 
 هم اشاره و تصریح کرد: اجرای پارکینگ جنب شهرداری منطقه، احداث خیابان اندوان،

 نرده گذاری خیابان جی و ... از دیگر پروژه های در حال اجرای منطقه است. مدیر منطقه 
١5 شهر اصفهان تاکید کرد: تقاطع غیرهمسطح و مجموعه پل های شهید سلیمانی که 
هم اکنون طبق برنامه با پیشرفت 67 درصدی دارد، بهمن امسال بهره برداری می شود.

در برنامه این هفته »هر یکشنبه، یک افتتاح«؛
بوستان 1۵ هزار متری الهیه در اختیار شهروندان منطقه 15 قرار گرفت

گسترش فضای سبز 
شرق اصفهان با مدیریت بهینه منابع آب

شهردار اصفهان در بازدید از پروژه پارک 
طبیعی شرق عنوان کرد؛

تالش فوالد مبارکه برای تامیــن حداکثری نیاز بازار و ثبات قیمت ها
کرد؛  ح  مدیر عامل در دیدار با رئیس جمهور مطر
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نفت  صدرا  شرکت  مدیرعامل  اتهامات  به  رسیدگی  جلسه  اولین 
پارسیان در شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان اصفهان برگزار شد.

استان  کل  دادگستری  عمومی  روابط  از  نقل  به  جام جم  گزارش  به 
اصفهان محمدرضا حبیبی، رئیس کل دادگستری استان با اعالم این 

با   ١394 سال  در  پارسیان  نفت  صدار  شرکت  مدیرعامل  گفت:   خبر 
راه اندازی شرکتی با هدف تولید بنزین و فراورده های نفتی در شهرک 
صنعتی علویجه اقدام به جذب و قبول سرمایه از طریق انتشار آگهی با 

سودهای کالن و غیرمتعارف نموده است.

وی افزود: پس از گذشت مدت زمانی با عدم توانایی در پرداخت سود، 
واحد  از  غیر  دیگر  جاهای  در  آنها  پول  مصرف  ادعای  با  گذاران  سرمایه 
احداثی اقدام به طرح شکایت در دادگستری نموده و در نتیجه پرونده ای 
با حدود ١700 نفر شاکی و مطالبه مبلغی بالغ بر ١29 میلیارد تومان در 

شعبه سوم دادگاه کیفری یک اصفهان تشکیل گردید. وی خاطرنشان 
ساخت: اولین جلسه رسیدگی به این پرونده با حضور متهم، شکات و 
 اعالم 

ً
وکالی مدافع برگزار شد. شایان ذکر است تصمیم دادگاه متعاقبا

خواهد شد.

 چهارشنبه   15 مرداد 1399   شماره 5724

2
ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان اصفهان

اقتصادی

رئیس کل دادگستری استان: 
جلسه رسیدگی به اتهامات متهم به اخالل در نظام اقتصادی برگزار شد

ح تحول دیجیتال فوالد مبارکه، در سالن اجتماعات مرکز تحقیقات  آئین رونمایی از طر
فناوری  سازمان  رئیس  و  ارتباطات  وزیر  معاون  ناظمی  دکتر  حضور  با  شرکت  این 
اطالعات، دکتر انصاری عضو هیئت عامل سازمان فناوری اطالعات، مهندس عظیمیان 
مدیرعامل فوالد مبارکه، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت ایریسا و جمعی از 

معاونان و مدیران فوالد مبارکه با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی برگزار شد.
ح فانتزی نیست، بلکه یک  ح تحول دیجیتال برای فوالد مبارکه یک طر اجرای طر

الزام و ضمانت آینده فوالد مبارکه در عرصه رقابت و تجارت جهانی است
اجرای  اهمیت  به  اشاره  با  آئین  این  در  مبارکه  فوالد  مدیرعامل  جم  جام  گزارش  به 
ح تحول دیجیتال  ح در فوالد مبارکه و به طورکلی صنایع کشور گفت: اجرای طر این طر
ح فانتزی نیست، بلکه یک الزام، ضرورت حیاتی و ضمانت  برای فوالد مبارکه یک طر
آینده فوالد مبارکه در عرصه رقابت جهانی است. ازاین رو این شرکت در زمینه ورود 
ح  نسل چهارم تکنولوژی به کشور پیشتاز است و به طور قطع پس از این که این طر
با موفقیت در شرکت به کارگرفته شد، فوالد مبارکه برای انتقال دانش و تجارب نسل 

چهارم تکنولوژی و انقالب صنعتی به سایر صنایع آماده است.
ح تحول دیجیتال اگرچه به  حمیدرضا عظیمیان در همین خصوص گفت: اجرای طر
لحاظ ارزش ریالی با پروژه نورد گرم شماره 2 فوالد مبارکه قابل مقایسه نیست؛ اما ازنظر 
اهمیت و تضمین آینده شرکت، قطعا هزار برابر  اولویت و اهمیت بیشتری دارد؛ چراکه 

در عرصه رقابت جهانی تضمینی برای بقای فوالد مبارکه در این چرخه است.
عظیمیان در ادامه خاطرنشان کرد: ما هم اکنون در یک دنیای کامال رقابتی فعالیت 
بازار، ضمن حفظ حقوق، سهم  انتظار دارند که در این  می کنیم. سهامداران شرکت 
صورتی  در  تنها  امر  این  و  یابد  افزایش  روزبه روز  آنها  سرمایه  بازدهی  و  حفظ  ایشان 
انقالب  و  تکنولوژی  چهارم  نسل  دنیا،  صنعتی  تحوالت  با  همراه  که  است  ممکن 

صنعتی را در فوالد مبارکه پیاده سازی کنیم.
مدیرعامل فوالد مبارکه با تأکید بر این که ایجاد نسل چهارم تکنولوژی باعث افزایش 
بهره وری می شود و زمینه افزایش 6 تا 8 درصدی حاشیه سود را برای سهامداران نیز 
را به فوالد  انقالب صنعتی  اگر ما تکنولوژی نسل چهارم  کرد:  فراهم می کند، تصریح 
مبارکه وارد نکنیم، ممکن است در کمتر از یک دهه دیگر از صحنه تولید، ارزش آفرینی 

ج شویم. و سودآوری خار
آغاز  زمان مناسبی  در  کار  این  گفت:  ادامه سخنان خود  در  مدیرعامل فوالد مبارکه 

شده، اما در تالشیم که اجرای این پروژه را سرعت ببخشیم.
به گفته عظیمیان این پروژه را دانشمندان و متخصصان حاضر در شرکت ایریسا با 
همکاری تمامی بخش های خصوصی و دولتی و به ویژه سازمان فناوری اطالعات اجرا 
خواهند کرد.  وی با تأکید بر لزوم مشارکت فعال تمامی مدیران و کارشناسان فوالد 
ح، از تهیه فرم های متنوع پیشرفت پروژه و نظام تشویق گام به   مبارکه در اجرای این طر
ح مدنظر  ح خبر داد و گفت: میزان مشارکت افراد در اجرایی شدن طر گام در اجرای طر
قرار خواهد گرفت. به خاطر داشته باشیم این امر گامی بلند برای ارتقای سطح علمی 
صنعت فوالد کشور است. از این رو تمامی مراحل پیشرفت به طور دقیق رصد خواهد 
نظر است مدیران و  در  گام نخست  در  افزود:  شد. مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه 
ح به تهران یا دانشگاه  کارشناسان مربوطه برای آموزش و آماده شدن بستر اجرای طر

صنعتی اصفهان اعزام شوند تا بتوانیم سایر مراحل را انجام دهیم.
باشگاه  عضو  جنوبی  کره  پوسکو  و  تاتااستیل  شرکت های  این که  به  اشاره  با  وی 
فانوس دریایی شده اند، تأکید کرد: هدف ما این است که عضو باشگاه فانوس دریایی 
شویم و در سطح باالیی از بهره وری قرار گیریم. در واقع ما می خواهیم با پیوستن به 
نسل چهارم، کارها را به طور هوشمند دنبال کنیم تا بتوانیم آینده بهتر و درخشان تری 
برای شرکت رقم زنیم، تا فوالد مبارکه همچنان به عنوان یکی از شرکت های برتر در 

ح باشد. سطح جهان مطر
 عظیمیان با بیان این که کسب جایزه هایی همچون شرکت برتر دانشی یا EFQM    اروپا 
با بیش از 600 امتیاز کار دشواری بوده که فوالد مبارکه در اجرای آن موفق بوده است، 
یافتنی  دست  اما   ، دشوار هدفی  نیز  دریایی  فانوس  باشگاه  در  عضویت  کرد:  اظهار 
است که با همت جمعی و اراده قوی می توانیم در مسیر آن هم با موفقیت گام برداریم.

ح برای شرکای تجاری کسب وکار فوالد مبارکه  وی در خصوص اهمیت اجرای این طر
در باال و پایین دست این شرکت گفت: دادوستد با فوالد مبارکه یعنی دستیابی به 
این توانمندی و ظرفیت که می توان با سایر صنایع فوالدساز کشور نیز کار کرد؛ چراکه 
روز  با شرکت های دانشی  این شرکت، هم ترازی  با  برای همکاری  معیارهای موردنیاز 
است؛ بنابراین سازندگان، تأمین کنندگان، نصاب ها، مشاوران و تمامی پیمانکارانی که 
در بخش های مختلف کار می کنند، مطمئن خواهند بود که اگر توانستند سرویس یا 
خدمتی را به فوالد مبارکه ارائه کنند در واقع دروازه همکاری با بسیاری از صنایع بر روی 

آنها گشوده خواهد شد.

تکنولوژی  پیاده سازی  در  مبارکه  فوالد  با  همکاری  برای  ارتباطات  وزارت  آمادگی 
نسل چهارم

در این آیین، امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطالعات، طی 
با شرکت فوالد  برای همکاری  ارتباطات و فناوری اطالعات  آمادگی وزارت  از  سخنانی 
مبارکه به منظور ایجاد زیرساخت و فراهم کردن زمینه های بهره مندی از نسل چهارم 

تکنولوژی خبر داد.
ح تحول دیجیتال صنایع، گفت:  ناظمی ضمن اشاره به نقش وزارت ارتباطات در طر
توسعه در دوران جدید تنها در سایه هوشمند شدن صنعت ممکن است و معنای 
هوشمند شدن صنعت استفاده از ابزارهای حوزه فناوری اطالعات برای توسعه است.

وی ادامه داد: اگر ما نتوانیم بین حوزه های جدید فناوری اطالعات و صنایع قدیمی و 
ریشه داری همچون فوالد ارتباط برقرار کنیم، مسلما در سال های آینده با رشد منفی 
مواجه  شرکت هایی  و  بیکاری  ورشکسته،  شرکت های  از  مجموعه ای  و  صنایع  این 

کمیت  و  کیفیت  در  خود  رقبای  با  نیستند  قادر  که  شد  خواهیم 
محصول و قیمت تمام شده رقابت کنند.

رئیس سازمان فناوری اطالعات بر ضرورت حرکت صنایع به سمت 
هوشمندسازی تأکید و خاطرنشان کرد: آمادگی شرکت ها برای اجرای 
این دست  از پروژه ها همراه با آینده نگری و سرعت بخشی به اجرای 

آن ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
معاون وزیر ارتباطات اذعان کرد: طرحی که امروز  رونمایی می شود از 
آن جهت اهمیت دارد که در حقیقت شرکت فوالد مبارکه به عنوان 
یک صنعت بزرگ و پیشرو در کشور وارد این عرصه می شود. این امر 
نشانه اهتمام مدیران این شرکت برای ورود به حوزه اقتصاد دیجیتال 
است و وزارت ارتباطات نیز در این راه همراه فوالد مبارکه خواهد بود  و 

برای تحقق آن تالش خواهد کرد.
کار  این  بود  الزم  که  می رسد  نظر  به  داشت:  اظهار  ادامه  در  ناظمی 
اینجاست  آغاز شود، ولی مسئله  کشور  زودتر در  یا چهار سال  سه 
دیدگاه  تغییر  نیازمند  اول  درجه  در  صنعت  تکنولوژی  در  تغییر  که 
بازیگران صنعت و ذینفعان آن است. تبیین ضرورت هوشمندسازی 

شرکت ها و بهره وری از فناوری اطالعات بسیار مهم است و به گمان من، در ابتدا باید 
تالش کنیم نگاه به این موضوع را تغییر دهیم. البته در شرایط کنونی،  وضعیت ما از 
نظر زمان آغاز پروژه نسبت به سایر نقاط جهان بد نیست، ولی اگر نتوانیم این کار را 

به خوبی به انجام برسانیم،  از تکنولوژی روز دنیا عقب خواهیم ماند.
جمله  از  که  مبارکه    فوالد  در  پروژه  این  موفقیت آمیز  اجرای  صورت  در  گفت:  وی 
شرکت های پیشران منطقه و خاورمیانه است، این دانش و تکنولوژی از سوی این 

شرکت به سایر صنایع استان ها و صنایع فوالد کشور نیز منتقل خواهد شد.
ح تحول دیجیتال محقق می شود بهره وری و سودآوری 8 درصدی با طر

 در ادامه این مراسم سید مهدی نقوی معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه با بیان 
کمتری  بهره وری  از  که  شد  خواهد  اقداماتی  جایگزین  دیجیتال  تحول  ح  طر این که 
ح افزایش بهره وری و افزایش سودآوری تا 8  برخوردارند، گفت: انتظار ما از اجرای این طر

درصد  در  فوالد مبارکه  خواهد بود.
کرد:  اظهار  بزند،  رقم  را  اتفاقی  چه  است  قرار  پروژه  این  که  سؤال  این  ح  طر با  نقوی 
مطالعات انجام شده در خصوص اقتصادهای شکل گرفته در جهان و پژوهش هایی 
از  این پس یکی  از  انجام داده  نشان می دهد  آینده نگری  رویکرد  با  که فوالد مبارکه 
دیجیتال  تحول  موضوع  پیشرو   اقتصادی  بنگاه های  و  شرکت ها  بایدهای  و  نیازها 
است. در چند سال آینده تمام تجهیزات الکترونیک با همدیگر صحبت خواهند کرد و 
جایگزین روندهای قبلی خواهند شد؛ از این رو امروز باید زیرساخت ها را آماده کنیم تا 

در آینده بتوانیم از این فضا استفاده کنیم.
معاون تکنولوژی فوالد مبارکه در خصوص چرایی پیشتازی این شرکت در این زمینه 
و  اصلی  محور  شرکت  کارکنان  و  کارشناسان  و  مدیران  دانش  و  فرهیختگی  گفت: 

در  شدن  دیجیتالی  لحاظ  از  که  بلوغی  سطح  همچنین  است،  موضوع  این  پیشران 
فوالد مبارکه وجود دارد. در فوالد مبارکه تقریبا نسل سوم انقالب صنعتی جاری و از 
مزایای آن بهره برداری شده است و این باعث می شود با اطمینان خاطر بیشتری برای 

پیاده سازی انقالب صنعتی نسل چهارم گام برداریم.
و  ایریسا  نظیر  معتبری  و  بزرگ  شرکت های  در  موجود  دانش  از  برخورداری  وی 
ظرفیت های مرکز تحول دیجیتال و دانشگاه تهران و سایر دانشگاه های کشور را از 

دیگر دالیل پیشقراول بودن فوالد مبارکه در این عرصه دانست. 
 ارتقای بهره وری، تولید محصوالت جدید، پاسخگویی به نیازهای نوین مشتریان با 
ادامه این نشست، دکتر رسول سرائیان مدیرعامل  ح تحول دیجیتال در  اجرای طر
ح، مرحله به مرحله است و هر سال به  شرکت ایریسا نیز با بیان این که اجرای این طر
ح در سال ١404 خواهد  بخشی از منافع یادشده می رسیم، تصریح کرد: نقطه تکامل طر

بود.
ح تحول دیجیتال در  سرائیان با اشاره به این مطلب که اجرای طر
راستای ارتقای بهره وری، تولید محصوالت جدید، پاسخگویی به 
نیازهای نوین مشتریان در صنایع پایین دست مانند صنعت 
این  گفت:  است،  خانگی  لوازم  و  ساختمان  صنعت  و  خودرو 
ح تحول دیجیتال، در راستای حرکت شرکت  پروژه با عنوان طر
فوالد مبارکه اصفهان به سمت یک کارخانه هوشمند تعریف 

شده است.
از ویژگی های مهم هوشمندسازی،  این که یکی  بر  تأکید  با  وی 
خطا  کاهش  با  کرد:  تصریح  است،  انسانی  خطای  کاهش 
هزینه ها کمتر می شود، امکان تنوع محصوالت جدید و عرضه 
به بازار بیشتر می شود و از همه مهم تر با توجه به این که شرکت 
با  رقابت  قدرت  دارد،  حضور  بین المللی  بازار  در  مبارکه  فوالد 
ح  بازیگران عرصه بین المللی را فراهم می کند.  سراییان افزود: طر
آغاز می شود و  آن  تحول دیجیتال از امروز همزمان با رونمایی 
طبق برنامه ریزی های صورت گرفته باید مرحله به مرحله انجام 
شود تا بتوان تا سال ١404 مسیر را به درستی و به موقع طی کرد.

نسل  پیاده سازی  و  هوشمند  کارخانه  به  دستیابی  راستای  در  است  ذکر  شایان 
نوآوری تحول دیجیتال  کلنگ احداث »مرکز  انقالب صنعتی در فوالد مبارکه،  چهارم 
در فوالد« با حضور دکتر خداداد غریب پور معاون وزیر صمت و رئیس هیئت عامل 
ایمیدرو، مهندس عظیمیان مدیرعامل گروه فوالد مبارکه، دکتر نیلی رئیس دانشگاه 
 تهران و دکتر سعید زرندی معاون علم و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت روز 
سه شنبه١3 خرداد سال جاری با همت شرکت فوالد مبارکه اصفهان و دانشگاه تهران 
در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به زمین زده شده بود و به این ترتیب در تقویم 
توسعه فناوری ایران این روز به عنوان نقطه عطفی در تحول صنعت فوالد کشور به 

ثبت رسید.

حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل فوالد مبارکه، روز دوشنبه ششم مرداد، به همراه جمعی از مدیران 
این  دستاوردهای  و  تولید  روند  از  مبسوطی  گزارش   ، جمهور رئیس  با  دیدار  ضمن   ، کشور فوالدی 
شرکت در چهارماهه نخست سال »جهش تولید« و تالش های صورت گرفته در فوالد مبارکه برای 

تأمین حداکثری نیاز بازار داخل و ثبات قیمت ها ارائه کرد.
 به گزارش جام جم دکتر حسن روحانی در این نشست که دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد و مدیران 
، چادرملو  عامل شرکت های فوالد مبارکه، فوالد خوزستان، فوالد خراسان، ذوب آهن اصفهان، گلگهر
و جمعی از فعاالن صنایع پتروشیمی نیز در آن حضور داشتند، با قدردانی از تالش همه فعاالن در  دو 

بخش فوالد و پتروشیمی اظهار داشت: محصوالت همه حلقه های زنجیره فوالد و حتی پتروشیمی 
کشور در دولت تدبیر و امید، تقریبا دو برابر شده است و در این دو بخش از خام فروشی جدا شده ایم.
رئیس جمهور تولیدکنندگان و فعاالن صنایع پتروشیمی و فوالد را سربازان خط مقدم جبهه اقتصادی 
کشور تحولی  این دو بخش صنعتی  گفت: خوداتکایی و دستاوردهای  و  کشور دانست  و صادرات 

بزرگ در این دو عرصه ایجاد کرده است.
بخش  در  توسعه  دوم  گام  پیشبرد  برای  دالری  میلیارد   ١4 سرمایه گذاری  از  روحانی  حجت االسالم 
پتروشیمی خبر داد و افزود: 8 میلیارد دالر هم تاکنون برای جهش سوم که در  سال ١403 به نتیجه 

می رسد، سرمایه گذاری کرده ایم.
افتخار  دولت  اگر  و  برگردانده اند  را  خود  ارز  موقع  به  بخش  دو  این  که  داشت  اظهار  جمهور  رئیس 
می کند که در برابر آمریکا، تحریم و فشار خارجی ایستاده است، این ایستادگی در سایه کمک و تالش 
امکانپذیر  پتروشیمی  و  فوالد  زنجیره  در  مخصوصا  کارآفرینان  و  سرمایه گذاران  تولیدکنندگان،  همه 

شده است.
تولید و همچنین صادرات  زمینه  بار سنگینی در  پتروشیمی  و  این که شرکت های فوالد  بیان  با  وی 
غیرنفتی بر دوش دارند، گفت: خوشبختانه محصوالت تولیدی ما از نظر کیفیت قابل رقابت در بازار 
جهانی است و اگر کیفیت محصول مطلوب نباشد، نمی توانیم در بازار با سایر تولیدکنندگان رقابت 

کنیم.
زنجیره تولید محصوالت پتروشیمی باید تا مصرف نهایی تکمیل شود

دکتر روحانی بر  تکمیل بودن زنجیره تولید تأکید کرد  و گفت: در روند تولید محصول تا مصرف نهایی، 
و  پتروشیمی  بخش  محصوالت  اعظم  بخش  در  امروز  خوشبختانه  باشد.  کامل  باید  تولید  زنجیره 
فوالد در کشور بی نیاز شده ایم و روی پای خود ایستاده ایم و خوداتکایی و خودکفایی از دستاوردهای 

مهم این تولیدات ارزشمند در کشور بوده است.
، گفت: امروز  رئیس جمهور  با اشاره به ضرورت جلوگیری از خام فروشی در محصوالت تولیدی کشور
در پتروشیمی و فوالد از خام فروشی جدا شده و به ارزش افزوده رسیده ایم و این امر می تواند موجب 

رونق اشتغال و توسعه صنایع پایین دستی شود.
را  گذشته  سال  هفت  در  فوالدی  و  پتروشیمی  محصوالت  تولید  میزان  شدن  برابر  دو  روحانی  دکتر 
نتیجه اقدامات ارزشمند و هنر بزرگ تولیدگران، متخصصان، کارشناسان و کارگران کشور برشمرد و 

اظهار داشت: این افزایش تولید تحول بزرگی در صنایع فوالد و پتروشیمی کشور ایجاد کرده است.
رئیس جمهور افزود: از همه تولیدکنندگان و تالشگرانی که در شرایط سخت تحریم و فشار اقتصادی 

دشمن و شیوع ویروس کرونا برای توسعه کشور و افزایش تولید تالش کردند، سپاسگزارم.
رئیس جمهور  با بیان این که همه مردم در این مدت به سهم خود در مقابل فشار اقتصادی دشمن 
ایستادگی کرده اند، گفت: تولیدگران رزمندگاِن این میدان بودند و صنعت فوالد و پتروشیمی در خط 

مقدم قرار داشتند که توانستیم در مقابل دشمن ایستادگی کنیم.
دکتر روحانی افزود: مردم مطلع باشند که اگر دولت به ایستادگی در برابر تحریم و فشار خارجی افتخار 
می کند، این ایستادگی منوط به تالش همه مردم، تولیدکنندگان، متخصصان، کارگران، سرمایه گذاران 

و صادرکنندگان است. 
رئیس جمهور با بیان این که تالش و کوشش برای توسعه کشور و جهش تولید در سال جاری و سال 
ح های جدید در بخش های پتروشیمی و فوالد طی  آینده هم ادامه خواهد داشت، افزود: با افتتاح طر

هفته ها و ماه های آینده شاهد روند حرکت بزرگ توسعه کشور و جهش تولید خواهیم بود.
رساندن افزود:  آب  زمینه  در  دولت  در  شده  انجام  خوب  اقدامات  به  اشاره  با  روحانی   دکتر 
از برنامه های مهم این دولت است که صنعت فوالد در این زمینه پیشقدم  آب دریا به فالت قاره   

بوده است. 
به تالش  امید  با  این که دولت  بر  تأکید  با  رئیس جمهور 

به  است،  پایبند  خود  تعهدات  به  تولیدگران،  همه 
فوالِد  و  پتروشیمی  تولیدی  شرکت های  مدیران 

حاضر در این نشست توصیه کرد هرجا بین منافع 
می شود،  ایجاد  دوراهی  کشور  مصالح  و  بنگاه 

منافع کشور را در اولویت قرار دهند.
دکتر روحانی همچنین خطاب به مدیران شرکت های 

پتروشیمی و فوالد گفت: در تولید محصوالت 
خود نیازمندی های داخلی را به 

که  کنید  تأمین  گونه ای 
نادرست  عالمت  هم 

به بازار ارز داده نشود 
داخلی  بازار  هم  و 

قرار  تأثیر  تحت  را 
ندهد. 

ح کرد؛ مدیر عامل در دیدار با رئیس جمهور مطر

تالش فوالد مبارکه برای تامین حداکثری نیاز بازار و ثبات قیمت ها

؛ گامی بلند برای ارتقای سطح علمی صنعت فوالد کشور

ح تحول دیجیتال، ضامن آینده فوالد مبارکه در عرصه رقابت و تجارت جهانی  اجرای طر

ما می خواهیم با پیوستن 
به نسل چهارم، کارها را به 
طور هوشمند دنبال کنیم 

تا بتوانیم آینده بهتر و 
درخشان تری برای شرکت 
رقم زنیم، تا فوالد مبارکه 
همچنان به عنوان یکی از 
شرکت های برتر در سطح 

ح باشد جهان مطر



با هدف انتقال مفاهیم و آموزه ها به صورت مجازی؛
فراخوان حمایت از برنامه های مجازی ویژه دهه والیت اعالم شد

تا  از برنامه های مجازی ویژه دهه والیت)اعیاد قربان  فراخوان حمایت 
( اعالم شد. غدیر

و  مردمی  تشکل های  مساجد،  فرهنگی  کانون های  جام جم  گزارش  به 
سازمان های مردم نهاد با همکاری اداره مشارکت های سازمان فرهنگی، 
برنامه های  از  حمایت  فراخوان  اصفهان  شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی 

مجازی ویژه دهه والیت اعیاد قربان تا غدیر را اعالم کرد.
به  مجازی  صورت  به  آموزه ها  و  مفاهیم  انتقال  هدف  با  فراخوان  این 
شهروندان با ویژه برنامه های خالق، نوآورانه و جذاب در قالب کلیپ، 
فایل های صوتی، تصویری، موشن گرافی، الیو و ... از ١0 مرداد آغاز شده 
ابراهیم تا حضرت  از حضرت  و تا ١8 مرداد برگزار می شود. فلسفه حج 

آموزه های  غیبت،  عصر  در  غدیر  تداوم  در  والیت  نقش  )ص(،  محمد 
نهج البالغه در تربیت فرزندان، مسابقات کتابخوانی مجازی با تکیه بر 
کتب فاخر در موضوعات حج امامت و حضرت علی )ع(، سیره امام علی 
)ع( در حوزه خانواده) گفتمان خانواده( از جمله موضوعات این فراخوان 
است.  برنامه هایی که در نگاه ویژه این فراخوان در موضوعات آموزش 

بهداشت  حفظ  و  رعایت  آموزش  و  شهروندان  به  کرونا  از  پیشگیری 
سالمتی و تندرستی از نگاه ائمه اطهار و سفارش های اکید دین مبین 

اسالم معرفی گردد، مورد حمایت قرار می گیرد.
گفتنی است؛ زمان تحویل مستندات تاپایان مرداد 99 از طریق فضای 

مجازی به شماره 09١35578928 انجام می شود.

 چهارشنبه   15 مرداد 1399   شماره 5724

خبر

3
ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان اصفهان

به ارزش 2250  میلیارد  ریال؛
ورود 80 اتوبوس جدید به حمل 

ونقل عمومی اصفهان

بیان  با  اصفهان  شهردار  اقتصادی  و  مالی  مدیر 
اینکه 80 دستگاه اتوبوس  از محل انتشار و فروش 
اوراق مشارکت سال ۹8 به میزان ۲00 میلیارد تومان 
توسط شهرداری خریداری شد، گفت: علی رغم اینکه 
ندارند،  نو  اتوبوس  داخلی،  تولیدکننده  شرکت های 
اما با همت مدیریت شهری اصفهان پس از تالش 

شش ماهه اتوبوس های نو خریداری شد.
ایمنا مرتضی طهرانی،  از  گزارش جام جم به نقل   به 
ورود  بر  مبنی  اصفهان  شهرداری  وعده  به  اشاره  با 
اتوبوس های نو به چرخه حمل و نقل عمومی اظهار 
دارای  جدید،  اسکانیای  اتوبوس  دستگاه   80 کرد: 

مشخصات زیست محیطی مطلوبی است.
انتشار و  از محل  اتوبوس ها  این  این که  بیان  با  وی 
فروش اوراق مشارکت سال ۹8 به میزان ۲00 میلیارد 
تومان توسط شهرداری خریداری شد، افزود: علی رغم 
نو  اتوبوس  داخلی،  تولیدکننده  شرکت های  این که 
ندارند، اما با همت مدیریت شهری اصفهان پس از 

تالش شش ماهه اتوبوس های نو خریداری شد.
داد:  ادامه  اصفهان  شهردار  اقتصادی  و  مالی  مدیر 
انعقاد  زمان  در  شده  خریداری  اتوبوس  هر  قیمت 
قرارداد شهرداری یک میلیارد و 8۲0 میلیون تومان بود 
که در حال حاضر هر یک از اتوبوس ها دو میلیارد و 800 

میلیون تومان قیمت گذاری شده است.
کرده  اعالم  اسکانیا  کارخانه  کرد:  تصریح  وی 
از  نسل  آخرین  شده،  خریداری  اتوبوس های 
اتوبوس های اروپایی است و به لحاظ کیفیت تفاوت 

خواهد داشت.
طهرانی با بیان این که شهرداری برای سال جاری 1۳0 
میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر کرده تا تعداد 
خاطرنشان  دهد،  افزایش  برنامه  طبق  را  اتوبوس ها 
کرد: در حال حاضر با تولیدکنندگان اتوبوس مذاکراتی 
کرد.وی  خواهیم  رسانی  اطالع  را  آن  نتایج  که  شده 
هزینه  با  اتوبوس  دستگاه   ۵0 گذشته  سال  گفت: 
بیش از ۲0 میلیارد تومان بازسازی شد و در سال جاری 

نیز ۷00 دستگاه اتوبوس بازسازی و نوسازی می شود.
مدیر مالی و اقتصادی شهردار اصفهان تاکید کرد: در 
صورت تحقق فرآیند بازسازی و نوسازی اتوبوس ها، 

این ناوگان متحول خواهد شد.

حمل  مشکالت  حل  برای  همدلی 
ونقل و راهداری استان

در دیدار مدیرکل و معاونین راهداری وحمل ونقل 
جاده ای استان اصفهان  بر ضرروت همدلی و هم 
افزایی دولت و مجلس برای حل مشکالت راهداری 

و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان تاکید شد.
اداره  عمومی  روابط  از  نقل  به  جم  جام  گزارش  به 
اصفهان،  استان  جاده ای  ونقل  وحمل  راهداری  کل 
مدیرکل و معاونین اداره کل راهداری و حمل ونقل 
جاده ای استان اصفهان با دکتر مهدی طغیانی نماینده 
کمیسیون  سخنگوی  و  مجلس  در  اصفهان  مردم 

اقتصادی مجلس شورای اسالمی  دیدار کردند.
ونقل  وحمل  راهداری  مدیرکل  دیدار  این  در 
جاده ای استان اصفهان به تشریح وضعیت کنونی، 
و  ونقل  حمل  بخش  دو  مشکالت  و  ظرفیت ها 
به  دیدار  این  در  خضری  مهدی  پرداخت.  راهداری 
حمل  و  راهداری  حوزه  در  اصفهان  استان  جایگاه 
ونقل جاده ای اشاره کرد و گفت: رتبه اول جا به جایی 
حمل و نقل کاال و رتبه سوم جابه جایی مسافر در 
کل کشور به استان اصفهان اختصاص دارد که خود 

نشان از ظرفیت باالی این بخش است.
وی ادامه داد: از سوی دیگرحجم باالی تردد ناوگان 
استان  مواصالتی  محورهای  در  سنگین  و  سبک 
کشور، هزینه  ترانزیت  راه  به عنوان چهار  اصفهان 
از راه های استان  حفظ و نگهداری ١2 هزار کیلومتر 
افزایش داده است.  مدیرکل راهداری  را به شدت 
وحمل ونقل جاده ای استان اصفهان تصریح کرد: به 
تناسب ظرفیت های بسیار باالی استان مشکالت 

راهداری و حمل ونقل نیز گسترده و پیچیده است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی 
نیز در این جلسه ضمن استماع گزارشات مدیرکل 
و معاونین اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای 
بر هماهنگی  و تشریک مساعی  استان اصفهان 
تاکید  مردم  مشکالت  حل  برای  مجلس  و  دولت 
برای حل  کلیه ظرفیت ها  از  کرد. طغیانی استفاده 
مشکالت حمل ونقل و راهداری استان اصفهان را 
ضرروی اعالم کرد و گفت: استفاده از تکنولوژی های 
روز برای پاسخگویی به نیاز رانندگان باید در دستور 

کار قرار گیرد.

اقتصادی
شهری

از چهارمیـن حلقـه ترافیکـی  شـهردار اصفهـان گفـت: عملیـات عمرانـی یـک بخـش دیگـر 
آغـاز می شـود.  شـهر اصفهـان فـردا در منطقـه ١5 

بـه گـزارش اداره ارتباطـات رسـانه ای شـهرداری اصفهـان، قـدرت الـه نـوروزی در ارتبـاط زنـده 
رادیویـی بـا برنامـه »سـالم اصفهـان« بـا تبریـک عیـد قربـان و غدیر بـه همشـهریان اصفهانی 
اظهـار کـرد: از هفتـه گذشـته بـا تشـدید وضعیـت کرونـا در اصفهـان برگزاری ویـژه برنامه »هر 
یکشـنبه یـک افتتـاح« بـا تغییـر رویکـرد بـه سـمت افتتاحیه هایـی رفـت کـه بـا حـال و هـوای 
ایـن  برنامـه  می شـود.  انجـام  رسـانه  اصحـاب  زحمـات  بـا  رسـانه ای  قالب هـای  و  رسـانه ای 

هفتـه » هـر یکشـنبه، یـک افتتـاح« در منطقـه ١5 هـم بـه صـورت آنالیـن خواهـد بـود.   
تاکسـی  کرایـه  پرداخـت  الکترونیـک  خدمـات  فضـا  ایـن  در  قبـل  هفتـه  داد:  ادامـه  وی 

شـد.  آغـاز  اصفهـان  تاکسـی  هـزار  در  )اصکیـف( 
ایـن هفتـه در منطقـه ١5 بوسـتان زیبـای الهیـه تقدیـم مـردم می شـود. پیام هـا و تماس های 
زیـادی از مـردم منطقـه ١5 داشـتیم کـه درخواسـت ایجـاد بوسـتان و پـارک بـرای تفریـح مـردم 
افتتـاح  مـردم  حـق  بـه  خواسـته های  ایـن  مسـیر  در  بوسـتان  ایـن  کـه  داشـتند  کـودکان  و 

می شـود. ایـن افتتاحیـه بـه صـورت آنالیـن خواهـد بـود.   
شـهردار اصفهـان تصریـح کـرد: از مـردم می خواهـم تـا زمانـی کـه شـیوع کرونـا ادامـه دارد، بـا 

رعایـت دسـتورالعمل های بهداشـتی و فاصلـه گـذاری از ایـن بوسـتان و بوسـتان های شـهر 
اسـتفاده کنند.   

وی افـزود: پـل زیرگـذر قهجاورسـتان یکـی از پروژه هـای مهم در منطقه ١5 اسـت که بخشـی 
از حلقـه حفاظتـی شـهر یـا همـان رینـگ چهـارم بـه شـمار می آید کـه عملیات اجرایـی این پل 

هـم ایـن هفته آغاز می شـود.  
ح هـای ایـن هفته در منطقه ١5 شـهر اصفهان، بـا بودجه ای در حدود  نـوروزی اظهـار کـرد: طر

60 میلیـارد تومـان افتتـاح یـا عملیات اجرایی آن آغاز می شـود. 
وی افـزود: شـهرداری دور از دیـد مسـتقیم مـردم در اطـراف شـهر بـا بودجه هـای سـنگین و 
در شـرایط سـخت اقتصـادی در حـال احـداث چهارمیـن حلقـه ترافیکـی شـهر اسـت و ایـن 

حلقـه از چنـد منطقـه شـهری عبـور می کنـد و مـردم بهـره می برنـد.
شـهردار اصفهـان ادامـه داد: احـداث ایـن حلقـه باعث کاهش بـار ترافیکـی، کاهش آلودگی 

هـوا و کاهـش تصادف هـای منجـر بـه فوت در مرکز شـهر می شـود. 
رئیـس  اول  معـاون  حضـور  بـا  شـود  کامـل  هماهنگی هـا  اگـر  آینـده  هفتـه  در  افـزود:  وی 

بـود.     خواهیـم  اصفهـان  شـهر  سـطح  در  بـزرگ  پروژه هایـی  افتتـاح  شـاهد  جمهـور 

شهردار اصفهان و چند تن از معاونین و مدیران شهری، از پارک بزرگ 
طبیعی شرق اصفهان بازدید کرد و جلسه کمیته عالی این مدیریت، 

تشکیل شد.
شهرداری  رسانه ای  ارتباطات  اداره  از   نقل  به  جم  جام  گزارش  به 
در  فعالیت  این که  بیان  با  جلسه  این  در  اصفهان  شهردار  اصفهان، 
عرصه فضای سبز نوعی معماری، خلق زیبایی و ایجاد امید در میان 
شهروندان است،  اظهار کرد:  فضای سبز می تواند باعث افزایش امید 

و ایجاد آرامش برای زندگی مردم باشد.
قدرت اله نوروزی شهر را موجودی زنده ذکر کرد و افزود: این موجود 
این  در  شده  دمیده  روح  که  دارد  فیزیکی  و  ساختار  کالبد،  یک  زنده 
کالبد، سیما و منظر شهری و حیات شهر است که باعث امید به زندگی 
و شادابی می شود، با افزایش نشاط و امید به زندگی در شهر، بسیاری 

از آسیب های اجتماعی کاهش می یابد.
راهبرد منسجم در  ایجاد  نیاز به  با بیان این که در شهر اصفهان  وی 
آغاز مدیریت  حوزه فضای سبز به شدت احساس می شود، گفت: با 
جدید طی سه سال گذشته، در این راستا اقدامات خوبی انجام شده 
است و توسعه بر اساس ظرفیت های اقلیم و زیست بومی انجام شده 

است. 
میراث پارک طبیعی شرق باید برای نسل های آینده حفظ شود

بتواند  آینده  در  اصفهان  می رود  انتظار  داد:  ادامه  اصفهان  شهردار 
با  قطعا  و  کند  اجرا  و  طراحی  موجود  شرایط  بر  مبتنی  سبزی  فضای 
مدیریت بهینه منابع آبی، شاهد حفظ و گسترش فضای سبز خواهیم 

بود.
خدمات  معاونت  توسط  شده  انجام  اقدامات  از  تشکر  ضمن  وی 
شهری، مدیریت پروژه پارک طبیعی شرق، منطقه 4 شهرداری و سازمان 
پارکها و فضای سبز در خصوص حفظ هویت اراضی و فضای سبز شرق 
و توسعه آن با توجه به شرایط کم آبی و کاشت گونه های متناسب با 

اقلیم شرق، افزود:  این سرمایه عظیم، امانت و میراثی است که باید 
برای نسل های آینده به خوبی حفظ و نگهداری و توسعه داده شود.

نوروزی اضافه کرد: با توجه به شرایط کم آبی، سیاست شهرداری کاشت 
در  تدریجا  که  است  کم  آب  مصرف  با  گیاهی  گونه های  از  استفاده  و 
دستور کار شهرداری قرار گرفته است و در این میان انتخاب گونه هایی 
زیادی  اهمیت  اصفهان  اکوسیستم  و  اکولوژیک  شرایط  با  متناسب 
دارد، بدین ترتیب تالش شد به تدریج گونه های گیاهی و چمن های 

مقاوم به خشکی جایگزین گونه های آب بر شود . 
با اشاره به احداث و به روز رسانی تصفیه ثانویه و فیلتر امالح و  وی 
آب فضای  آبیاری، تاکید کرد: امروز بهترین راه تأمین  عناصر مضر در 
سبز در بسیاری از کشورها استفاده از پساب تصفیه شده در شهرها 
است، زیرا در شرایط خشکسالی چاره ای غیر از استفاده از این پساب 
برای آبیاری فضای سبز نیست، تا شهر فعال است، پساب وجود دارد، 
البته در کنار آن، توسعه، ترمیم و به روزرسانی سیستم آبیاری اهمیت 
ویژه دارد. شهردار اصفهان بر لزوم احداث ایستگاه و مرکز آتش نشانی 
در شرق جهت آموزش پرسنل و جلوگیری از خطرات احتمالی تاکید کرد 
و افزود: به منظور حفظ حداکثری فضای سبز این محدوده و همچنین 
تسریع در برنامه ریزی و اجرای فاز2 پردیس اشراق در منطقه گردشگری 
در شرق اصفهان واقع در دامنه کوه نخودی، حفظ جدی حریم و اراضی 
شرق و نهایتا تبدیل این منطقه به قطب گردشگری در شرق الزامی 
است. وی ضمن تشکر از کارشناسان، مهندسان و کارکنان خدمات و 
فضای سبز شهر اصفهان، تصریح کرد: دغدغه های ما در عرصه حفظ و 
نگهداری فضاهای سبز با تالش این عزیزان مرتفع شده است، به هر 
طریق ممکن اجازه نخواهیم داد این فضای سبز شهری از بین برود، 
من به پشتوانه توان شما این صحبت را کردم و شما اثبات کردید که 

توان هر اقدامی را دارید.
پارک طبیعی شرق جایگزین کوه صفه و قطب گردشگری بین المللی

در ادامه این جلسه، معاون خدمات شهری و رئیس کمیته عالی شرق، 
طی سخنانی، در خصوص محدوده این پارک، گفت : حدود ١000 هکتار 
از 3700 هکتار فضای سبز شهرداری اصفهان در محدوده پارک طبیعی 
شرق در مناطق 4، 6 و ١5، میدان میوه و تره بار و باغ رضوان قرار دارد، 
در واقع محدوده پارک طبیعی شرق، حدود یک چهارم مساحت فضای 
از  را شامل می شود. این محدوده  سبز در اختیار شهرداری اصفهان 
آغاز و تا رودخانه زاینده رود در  کارخانه قند و در حاشیه اتوبان شرق 

منطقه فیزادان و سازمان آرامستان ادامه دارد.
حسین امیری تصریح کرد: با توجه به استقبال زیاد شهروندان از کوه 
صفه، نیاز بود جایگزینی برای آن تعریف شود، در این راستا با برنامه 
وجود  همچنین  و  اصفهان  شرق  در  امکانات  آوری  فراهم  و  ریزی 
ح گردشگری پردیس  شهربازی رویاها در کنار کوه نخودی، با اجرای طر
اشراق )فاز2 کوه نخودی9( در آینده ای نزدیک، این محدوده به قطب 

گردشگری بین المللی تبدیل می شود. 
شرق  در  شهرداری  مالکیت  تحت  هکتاری   2400 عرصه  افزود:  وی 
، پارک کوهستانی 352هکتار،  اصفهان، شامل پارک خانواده 244 هکتار
و  علم  پردیس  و  هکتار   6١7 حفاظتی  پارک   ، هکتار  969 طبیعی  پارک 
فن-آوری 223 هکتار است، در مجموع تاکنون 700 هکتار فضای سبز 
جنگلی فعال احداث و 40هکتار پارک کوهستانی اشراق احداث شده 

که به عنوان مرکز تفریحی، پیش بینی شده است.
بار  نخستین  برای  گفت:  اصفهان  شهرداری  شهری  خدمات  معاون 
هزار   30١ تعداد  و  انجام  تکنولوژی  روزترین  به  با  هوایی  تصویربرداری 
درخت به همراه گونه های گیاهی، تشتک های خالی، درختان آفت زده 
و... شناسایی شد که آمار بدست آمده جهت بهره برداری و برنامه ریزی 
در محدوده فضای سبز و کاشت گونه های متناسب با اقلیم در اختیار 

سازمان پارک ها و فضای سبز و معاونت برنامه ریزی قرار داده شد، 
وی گفت: گونه هاي غالب پارك جنگلي شرق کاج، زیتون، سرونقره اي،  
کوهی(،  اقاقیا،  بنه)پسته  نوش،  ارغوان،   توت،  عرعر،  گنجشك،  زبان 

، انجیر و... است. داغداغان، بلوط زاگرس، اکالیپتوس، انار
 امیری در خصوص تأمین منابع آب عرصه، تصریح کرد: تامین منابع 
آب این عرصه در ابتدا از چاه های شهرداری و شخصی، کانال آب گورت 
ضرورت  و  آب  کاهش  به  توجه  با  سپس  و  انجام  »جی شیر«  کانال  و 
استفاده پساب از تسویه خانه جنوب،  پساب سپاهان شهر از طریق 
لوله از مسیر پمپاژخانه »فیزادان« تا منبع ژئوممبران در شرق، منتقل 
و تأمین شده است. در ادامه وحید صلواتی مدیر پروژه پارک شرق، 
ضمن تشکر از حضور شهردار اصفهان و معاونین در جلسه کمیته 
عالی، هدف از تشکیل این مدیریت را حفظ اراضی کشاورزی، باغات و 
فضای سبز موجود و گسترش آن و برنامه ریزی و تأمین منطقه تفریحی 

و گردشگری عنوان کرد.

صلواتی با بیان این که »پارک طبیعی شرق اصفهان« سپر محافظت از 
مخاطرات زیست محیطی و از سرمایه های استراتژیک محیط زیست 
بستر  ایجاد  و  زدایی  محرومیت  است،گفت:  کویر  مرز  در  اصفهان 
مناسب جهت بر پایی امکانات تفرجگاهی و گردشگری، جلوگیری از 
گسترش شهر و پیشرفت کویر و پر کردن اوقات فراغت شهروندان از 

ویژگی های این پارک است.
حفظ  بر  تأکید  را  شرق  طبیعی  پارک  مدیریت  اقدامات  جمله  از  وی 
با  تصرف ها  و  دخل  از  جلوگیری  و  اصفهان  شرق  در  اراضی  مالکیت 
حفظ محدوده عنوان کرد و افزود: تشکیل کمیته راهبردی پارک طبیعی 
ح های در دست  شرق به منظور هماهنگی ها و کارشناسی پروژه ها و طر
اقدام،  تملک، آزادسازی اراضی، طراحی و عملیات اجرایی فاز اول پروژه 
پردیس کوه نخودی، طراحی و احداث باغ تندرستی، اقدامات کاهش 
منابع آالینده محیط زیست از طریق توقف فعالیت صنایع آالینده در 
آهک و...(، احداث و راه  آسفالت، ماسه و  این محدوده)معدن شن، 
اندازی باغ جوان، بررسی و اخذ مصوبات الزم جهت جابجایی نمایشگاه 
بین المللی اصفهان، از جمله برخی اقدامات انجام شده توسط این 
بررسی  همچنین  داد:  ادامه  شرق  پارک  پروژه  است.مدیر  مدیریت 
از  یکی  عنوان  به  رویاها  شهر  احداث  جهت  قانونی  مصوبات  اخذ  و 
و  جابجایی  تصویب  و  بررسی  شهربازی،   و  تفریحی  مراکز  بزرگترین 
تحویل زمین جهت احداث بازار جدید گل و گیاه، همکاری و هماهنگی 
ح  مفر و  شاد  برنامه های  اجرای  جهت  تفریحی  فرهنگی  سازمان  با 
ورزشی و فرهنگی در پردیس کوه نخودی شامل  برگزاری مسابقات 
لیگ استانی اسکیت آلپاین، برگزاری همایش کوه پیمایی خانوادگی از 

دیگر اقداماتی است که توسط این مدیریت انجام گرفته است. 
جایگاه ویژه پارک جنگلی شرق در محیط زیست شهر اصفهان 

وی با بیان این که پارک جنگلی شرق جایگاه ویژه ای در محیط زیست 
و  منابع  ساختار،  نیازمند  پارک  این  کرد:  تأکید  دارد،  اصفهان  شهر 
ساز و کارهای مدیریتی منسجم و قدرتمندی است که بتواند پیش 
برنده اهداف توسعه پارک شرق باشد؛ بنابراین، در بازنگری ساختار و 
تشکیالت شهرداری مغتنم خواهد بود در نمودار سازمانی شهرداری، 
این مدیریت همانند مدیریت ناژوان به صورت مستقل پیش بینی 

شده و اقدامات مقتضی انجام پذیرد.
از محدوده پروژه شرق  این جلسه شهردار و دیگر مدیران  ادامه  در 
شامل: صحرای انقالب، باغ تندرستی و محدوده شرق بازدید به عمل 
 ،4 منطقه  مدیر  معماری،  و  شهرسازی  معاون  است  گفتنی  آوردند. 
و  شهری  مشاغل  ساماندهی  سازمان  مدیرعامل   ،١5 منطقه  مدیر 
سازمان  معاون  طراحی،  سازمان  مدیرعامل  کشاورزی،  فرآورده های 
بازدید  این  در  نیز  اصفهان  شهرداری  مشارکت های  و  سرمایه گذاری 

حضور داشتند. 

شهردار اصفهان خبر داد؛ 

 سفر معاون اول رئیس جمهور به اصفهان برای افتتاح پروژه های عمرانی 

شهردار اصفهان در بازدید از پروژه پارک طبیعی شرق عنوان کرد؛

گسترش فضای سبز شرق اصفهان با مدیریت بهینه منابع آب
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حــــالی، نشد نصیبم از این رنج و زندگی   
    پیــــرى رسید غرق بطالت، پس از شباب
از درس و بحث مدرسه ام حــاصلی نشد
امام خمینی )ره(       کـــی می توان رسید به دریا از این سراب
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بهره برداری از نمایشگاه جدید اصفهان چه  تاثیری بر توسعه 
کسب و کار خواهد داشت؟

طنازی نمایشگاه اصفهان
 در مقابل خاورمیانه

امروزه اهمیت برپایی نمایشگاه ها در توسعه اقتصاد جهانی روز به روز در حال 
بر  عالوه  نمایشگاه ها  برپایی  شده،  انجام  بررسی های  مطابق  است.  افزایش 
کسب درآمد، می تواند در سطوح منطقه ای و بین المللی سبب پویایی اقتصاد 
ملی  اشتغال  ارتقای  و  حفظ  مهم تر  همه  از  و  گردشگری  صنعت  رونق  بومی، 
از  شهری  و  کشور  هر  در  نمایشگاهی  زیرساخت های  توسعه  بنابراین  شود؛ 

جمله اصفهان یکی از الزامات توسعه محسوب می شود.
به گزارش جام جم به نقل از روابط عمومی شرکت نمایشگاه های بین المللی 
در  اصفهان  مردم  نماینده  مقتدایی،  عباس  اعتقاد  به  اصفهان،   استان 
سطوح  در  اصفهان  جایگاه  و  فرد  به  منحصر  ویژگی های  به  توجه  با  مجلس، 
، باید باالترین استانداردهای نمایشگاهی در این استان طراحی  مختلف کشور
و پیاده سازی شود، چراکه برگزاری نمایشگاه ها می تواند منجر به رونق تولید و 

افزایش ارتباطات بازرگانی شود.
صنعتی،  واحد  هزار  هشت  از  بیش  داشتن  با  اصفهان  این که  به  اشاره  با  او 
تولیدی، وجود دانشگاه های مادر و بزرگ در رشته های مختلف و باالترین حجم 
تولیدات صنایع دستی و کشاورزی، قطب صنعت کشور است، تاکید می کند: 
اصفهان با داشتن این ویژگی ها می تواند میزبان مجموعه های مختلف در قالب 

نمایشگاه ها باشد و به طور قطع پروژه نمایشگاه بزرگ اصفهان که طی چند 
سال گذشته طراحی شده و در حال اجراست، نشان از توجه خاص مسئوالن 
و  بین المللی  نمایشگاه های  میزبان  اصفهان  امیدواریم  و   است  امر  این  به 

عرصه های مختلف برای تبادالت تجاری و علمی فنی مهندسی و... باشد.
از  یکی  اصفهان  احداث  حال  در  بزرگ  نمایشگاه  پروژه  مقتدایی،  گفته  به 
زمان  کوتاه ترین  در  امیدواریم  و  بود  خواهد  کشور  اثرگذار  و  مهم  ح های  طر

ممکن در سطوح مختلف ملی، استانی و محلی از آثار آن بهره مند شویم.
پایتخت  همچنین  و  اصفهان  باالی  ظرفیت  به  توجه  با  می کند:  تصریح  وی 
ح، اصفهان می تواند مرکزیت  این طر از  برداری  بهره  با  ایران،  و تمدن  فرهنگ 
ح  نمایشگاه های بین المللی کشور را بر عهده بگیرد؛ از سوی دیگر به دلیل مطر
این  متعدد  خوانده های  خواهر  به  توجه  با  و  جهانی  سطح  در  اصفهان  بودن 
شهر، نمایشگاه بزرگ اصفهان نه تنها در غرب آسیا و خاورمیانه بلکه در جهان 
می تواند به عنوان یک برند ملی جهت تقویت ظرفیت نمایشگاهی کشور گام 

بردارد.
نمایشگاه  پروژه  تاثیر  درباره  نیز  اصفهان  شهر  اسالمی  شورای  عضو  یک 
بزرگ اصفهان بر رونق اقتصادی این شهر، می گوید: به طور قطع اصفهان به 

با این وسعت نیاز داشت، چراکه محل نمایشگاه فعلی موقت  نمایشگاهی 
است و در حقیقت حق مطلب را برای فعاالن اقتصادی این شهر ادا نمی کند.

از  یکی  می تواند  اصفهان  بزرگ  نمایشگاه  پروژه  جوادی،  عباسعلی  گفته  به 
بزرگترین نمایشگاه های کشور و دنیا شود و در شرایط عادی تاثیر زیادی بر رونق 
اقتصادی شهر خواهد گذاشت، اگرچه کرونا و تحریم ها از میزان اثرگذاری آن کم 

خواهد کرد.
بسیاری  شده  موجب  کرونا  اگرچه  می دهد:  توضیح  وی 
اما  شود،  انجام  محدودیت  با  مسافرت ها  و  تجمعات  از 
امیدواریم تا زمان افتتاح پروژه نمایشگاه بزرگ اصفهان، 
پررنگ  حضور  شاهد  کرونا  مهار  یا  و  واکسن  تولید  با 

مشارکت کنندگان از دیگر شهرها و کشورها باشیم.
کمتر  می شود  موجب  تحریم ها  این که  به  اعتقاد  با  وی 
کنیم  بهینه  استفاده  نمایشگاه ها  پتانسیل   از  بتوانیم 
، به طور قطع در آینده  گفت: با بهبود شرایط سیاسی کشور
و  کشور  اقتصاد  رونق  موجب  اصفهان  بزرگ  نمایشگاه 
شهر خواهد شد. جوادی با بیان این که متاسفانه صنعت 
ندارد،  خوبی  شرایط  موجود  مشکالت  دلیل  به  اصفهان 
می گوید: واقعیت این است که اصفهان نسبت به سایر 
استان ها پیشرو صنعت کشور است و به طور قطع این 
با  غیرمستقیم  و  مستقیم  طور  به  می تواند  نمایشگاه 
رونق  موجب  خارجی  کنندگان  شرکت  و  بازرگانان  حضور 

صنایع دستی اصفهان و پیشرفت آن شود. 
وی خاطرنشان می کند: با توجه به این که نمایشگاه بزرگ 

از نظر وسعت و فضای موجود است، با  اصفهان نخستین نمایشگاه کشور 
غلبه بر مشکالت کشور می تواند به جایگاه ویژه ای از نظربرپایی نمایشگاه های 

تخصصی در حتی خاورمیانه دست یابد.

از سوی دیگر رئیس هیئت مدیره انجمن تخصصی برق و الکترونیک اصفهان با 
اعتقاد به این که نمایشگاه، لباس صنعت هر استان است، می گوید: هر چه این 
لباس مزین تر باشد و هر چه نمایشگاه و شرایط برپایی آن پربار و برازنده باشد 

شخصیت و سطح صنعت استان را بهتر به نمایش می گذارد.
سید محسن پورسعید با تاکید بر این که متاسفانه طی سال های گذشته حق 
صنعت اصفهان پایمال شده و این بار منفی برای استان به همراه داشته و با 
وجود توان باال ی صنعتگران این شهر مظلوم واقع شده 
اند، تصریح می کند: اگر پروژه نمایشگاه جدیداصفهان 
بتواند در سطح بین المللی و جهانی حرکت های جدیدی 
اقتصاد  و  صنعت  حق  آینده  در  قطع  طور  به  بزند  رقم 

استان اعاده خواهد شد.
فعالیت  شرایط  نیز  کرونا  شیوع  این که  به  اشاره  با  وی 
صنعت و تولید را سخت تر کرده است، می  گوید: به طور 
قطع کرونا ماندگار نیست، اما شرط موفقیت نمایشگاه 
بزرگ اصفهان، این است که از تمرکززایی نمایشگاه ها در 
تهران دور شویم و از سوی دیگر حرکت های بین المللی 
در محل جدید نمایشگاه اصفهان صورت گیرد و با دعوت 
تولیدات  آنها،  برای  کردن  هزینه  و  مختلف  کشورهای  از 
تبلیغ  جای  به  و  داده  قرار  نمایش  معرض  در  را  داخلی 
محصوالت خارجی، محلی برای تبادالت تجاری و ارتباطات 

اقتصادی در اصفهان ایجاد کنیم. 
در  اصفهان  بزرگ  نمایشگاه  پروژه  پورسعید،  گفته  به 
جهت توسعه نمایشگاه فعلی این شهر است و به طور 
جدید  محل  در  کشورها   دیگر  حضور  و  جذب  برای  را  قابلیت  و  توان  این  قطع 
خواهد داشت؛ البته مدیریت این مجموعه باید برای به دست آوردن بازاری جدید 

در منطقه آن هم در اصفهان تالش و هزینه کند.

با توجه به این که نمایشگاه بزرگ 

اصفهان نخستین نمایشگاه کشور 

از نظر وسعت و فضای موجود 

است، با غلبه بر مشکالت کشور 

می تواند به جایگاه ویژه ای از 

نظربرپایی نمایشگاه های تخصصی 

در حتی خاورمیانه دست یابد

مجموعه داستان کوتاه با موضوع خانواده و سبک زندگی با عنوان »از شما چه پنهان« 
در مرکز تخصصی خانواده رونمایی شد.

اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  به  وابسته  خانواده  تخصصی  مرکز  جم  جام  گزارش  به 
چه  شما  »از  بود.  کتاب  یک  از  رونمایی  مراسم  میزبان  اصفهان  شهرداری  ورزشی  و 
پنهان« نام این کتاب است که به گفته محمدحسن مردانی نویسنده آن، مجموعه 
داستان های کوتاه کوتاه با موضوع خانواده و سبک زندگی را پیش روی خوانندگان 

می گذارد.
به گفته معاون اجتماعی و مشارکت های مردمی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
حوزه  بر  معاونت  این  ستادی  حوزه  تمرکز  جهت  در  اقدام  این  اصفهان  شهرداری 

خانواده و گفتمان خانواده در سال جاری انجام می شود.
مرتضی رشیدی ابراز امیدواری کرد: رونمایی از این کتاب گامی کوچک در جهت تحکیم 
مناسبات خانواده در شهر اصفهان باشد و هنر و ادبیات را از جمله ابزارهایی دانست 

که می توان از آنها برای انتقال مفاهیم و دغدغه  های اجتماعی بهره برد.
رئیس اداره امور اجتماعی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان نیز 
در این آیین گفت: یکی از کلید واژه هایی که حداقل در ١0 سال اخیر به صورت مستمر 
در اسناد بین المللی و نامگذاری روزهای جهانی مورد تأکید قرار گرفته فعالیت های 
خانواده محور است. به گفته مسعود مهدویان  فر، در حوزه پیشگیری از آسیب های 
اجتماعی در کشورمان نیز یکی از محورهای مورد توجه در اسناد، سیاستی گوناگون 
از جمله برنامه ششم توسعه مباحث مربوط به خانواده، روابط میان زوجین و روابط 
والدین با فرزندان است. همچنین تحکیم خانواده و پیشگیری از طالق یکی از پنج 
محور اولویت دار در تمام فعالیت های اجتماعی است و پیشگیری از اعتیاد، افزایش 
خودمراقبتی در کودکان، پیشگیری از حاشیه نشینی و پیشگیری از مفاسد اخالقی 

چهار محور دیگر است که تمام این موارد با حوزه خانواده مرتبط هستند.
وی تأکید کرد: طبق سیاست های شهرداری و شورای اسالمی شهر اصفهان سال 99 
سال توجه ویژه تر به مباحث حوزه خانواده تعیین شده که چاپ کتاب "از شما چه 

پنهان" تنها قطعه ای از یک پازل بزرگ تر در این زمینه خواهد بود.
رئیس اداره امور اجتماعی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان به 
رونمایی از بسته »سالمت اجتماعی فیروزه « حاوی هزار تولید فرهنگی شامل بروشور، 
کلیپ، تیزر، سیر نمایشگاهی، تابلوهای تبلیغاتی و اینفوگراف اشاره کرد و ادامه داد: 
یک نقشه کلی شامل قطعات گوناگون داریم که این کتاب نیز قطعه ای از این پازل 

است.  مسئول مرکز تخصصی خانواده سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
اصفهان نیز، سبک زندگی و مسائلی را که این روزها خانواده ها درگیر آنها هستند بهانه 

نگارش و چاپ این کتاب دانست.
موثر  کتاب های  اخیر  سال های  در  متأسفانه  افزود:  سجادزاده  محمدصادق  سید 
در حوزه ادبیات خانواده کمتر به چاپ رسیده و امیدوارم این کتاب با معرفی بیشتر 
به  نوبت  مراسم  از  بخش  این  در  باشد.  اثر  منشأ  خود  حوزه  در  رسانه ها،  سوی  از 

محمدحسن مردانی نویسنده کتاب از شما چه پنهان رسید تا از کتاب خود بگوید.
وی با تبریک دهه والیت اظهار داشت: داستان از قالب های بسیار تأثیرگذار در انتقال 
مفاهیم گوناگون بوده و خداوند در قرآن کریم نیز از قصه و روایت گویی برای تبیین 

مفاهیم مختلف استفاده کرده است.
مردانی با اشاره به احصای چالش های مهم حوزه خانواده از سوی معاونت اجتماعی 
این  افزود: مقرر شد درباره  سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان 

چالش ها قلم زده شود و در قالب داستان های کوتاه به چاپ برسد.
به گفته نویسنده کتاب از شما چه پنهان، نگارش این کتاب حدود 8 ماه زمان برده، 
تحصیالت  سطح  با  مختلف  سنی  گروه های  اختیار  در  بازخورد  گرفتن  برای  سپس 
گوناگون قرار داده شده و این داستان ها در بازه زمانی 3 تا 4 ماهه ویرایش و بازنویسی 
شده است. وی با بیان این که چاپ این کتاب در مجموع یک سال زمان برد ادامه 
داد: این کتاب شامل 85 داستان کوتاه در دو فصل خانواده و سبک زندگی است 
که در نگارش آنها از نثر سلیس و روان استفاده شده است. همچنین تالش کردم 

داستان ها برای خواننده حس تعلیق و انتظار ایجاد کند و حاوی شگفتانه باشد.
شامل  زندگی  دوره  چهار  به  خانواده  عنوان  با  خود  کتاب  نخست  فصل  در  مردانی 
پیش از ازدواج و جوانی و مسائل مرتبط مانند انتخاب همسر، زندگی زوجین، زندگی 
با فرزندان و سالمندی پرداخته است. همچنین در فصل دوم با عنوان سبک زندگی 

به آسیب های اجتماعی مانند کودکان کار، اعتیاد و کنترل خشم پرداخته شده است.
نویسنده کتاب از شما چه پنهان ابراز امیدواری کرد این کتاب با پخش مناسب مورد 
استقبال مخاطبان قرار گیرد و از آماده چاپ بودن مجموعه داستان کوتاه دیگر خود 
خبر داد که در مدت 2 سال آن را به نگارش درآورده است. به گفته وی، این مجموعه نیز 
شامل 20 تا 25 داستان کوتاه در حوزه خانواده است که در جشنواره های گوناگون ملی 
رتبه های اول تا سوم را کسب کرده است.  مجموعه داستان کوتاه از شما چه پنهان 
از سوی انتشارات حدیث راه عشق راهی بازار کتاب شده که از سال ١382 پا به عرصه 
فرهنگی کشور گذاشته است. این مجموعه فرهنگی ادامه دهنده مسیر موسسه 
حدیث راه عشق است که در حوزه های گوناگون مانند ازدواج و خانواده، سبک زندگی، 
تاریخی، اجتماعی و فرهنگ و هویت اسالمی اقدام به چاپ کتاب می کند.  محمدصادق 
فرهنگی،  سازمان  حمایت  از  عشق  راه  حدیث  انتشارات  مسئول  میرصالحیان، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان برای چاپ کتاب »از شما چه پنهان« و سایر کتب 
تشکر کرد و گفت: انتشارات حدیث راه عشق از سال 83 تاکنون بیش از ١40 عنوان 
کتاب به چاپ رسانده است.  وی افزود: خوشبختانه سال گذشته موفق به چاپ چند 
عنوان جدید کتاب در راستای نزدیک شدن به گفتمان روز جامعه و مسائل موجود 
در بطن جامعه و خانواده ها شدیم. میرصالحیان ابراز امیدواری کرد دغدغه سازمان 
بین  هم افزایی  با  خانواده  حوزه  در  اصفهان  شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی، 
بخش های گوناگون به فرهنگ سازی هر چه بیشتر در این حوزه منجر شود چون کتاب 

به عنوان عمیق ترین محصول فرهنگی می تواند در این بخش بسیار اثرگذار باشد.

مجموعه داستان کوتاه »از شما چه پنهان« رونمایی شد؛

قصه های خوب، برای خانواده های خوب


