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ح کرد؛ مدیرعامل فوالد مبارکه مطر
ح های نورد گرم و تحول دیجیتال حفظ جایگاه فوالد مبارکه با اجرای طر

43

؛ با هدف تنظیم و پاسخ به تقاضا از سوی بازار

ذوب آهن با فروش محصوالت ساختمانی رکورد زد

بیشتر بخوانید

 

شهرک طال و جواهر با 
مشارکت شهرداری 

ایجاد شود

بهره مندی 100 هزار 
اصفهانی از پروفایل 

شهروندی

افتتاح سالن 
اجتماعات گلستان 
شهدا به تاخیر افتاد

مدیرعامل سازمان فاوا 
شهرداری:

: معاون استاندار

به علت شرایط حاد کرونایی؛
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تهیه 10 هزار تن بذر گندم و 
جو در استان

جهاد  گیاهی  تولیدات  بهبود  معاون   
کشاورزی اصفهان با اشاره به این که بالغ بر 
۱۰ هزار تن بذر گندم و جو فراوری و اصالح شده آماده 
نیاز  مورد  بذور  از  بخشی  کرد:  تصریح  است،  توزیع 
که  است  خودمصرفی  صورت  به  غالت  کشت  برای 
کشاورزان از سال قبل این بذور مرغوب را تهیه کرده 

بودند و در کشت پاییزه از آن استفاده می کنند.

معاون جهاد کشاورزی اصفهان:

»گالری آپادانا«؛ گذرگاه 
هنرهای تجسمی اصفهان 

از سنتی به نوگرا 

به مناسبت هفته نکوداشت 
اصفهان افتتاح شد؛

3

2

2

ویژه ها

3

4

2

Tuesday - November  10  ,2020  |  5799 شــماره   - یکــم  و  بیســت  ســال   | صفحــه   4  |  1442 ربیــع االول   24  |  1399 آبــان   20 سه شــنبه 

معاون تولید شرکت پاالیش نفت اصفهان از اجرا و بهره برداری موفق از دو 
ح جدید با ظرفیت تولید 1000 بشكه در روز در پاالیشگاه اصفهان خبر داد  طر
انجام  از  که پس  ح بود  از سال 1397 مطر نرمال هگزان  تولید  ح  افزود: طر و 

ح وارد فاز اجرا گردید و به بهره برداری رسید.  مطالعات، این طر
محصول  تولید  به  اشاره  با  جعفرپورهمچنین  علیرضا  جام جم  گزارش  به 
جدیدی به نام حالل AW-406++ گفت: حالل جدید AW - 406++ که آلودگی های 
زیست محیطی کمتری دارد و دوستدار محیط زیست است، جایگزین حالل 

AW-406 قبلی این شرکت خواهد شد.
تولیدشده  هگزان  نرمال  این که   بیان  با  وی  
از هرگونه  پاالیشگاه اصفهان عاری  در 
آروماتیكی است  ترکیبات گوگردی و 
فراورش  به  نیازی  به همین دلیل  و 
افزود:  ندارد،   ثانویه  تصفیه های  و 
محصول  یك  که  محصول  این 
محیط زیست  دوستدار  و  سبز 
بسیار  تأثیرات  می شود،  محسوب 
و  حفظ  راستای  در  مثبتی 
شت  ا هد نگا
محیط زیست 

دارد. 

جعفرپور بابیان این که مصرف فرآورده نرمال هگزان در کشور ساالنه حدود 
۵۰ هزار تن است گفت: با توسعه صنایع شیمیائی و پتروشیمیائی، مصرف 

این فرآورده در آینده افزایش چشمگیری خواهد داشت.
ایزومریزاسیون  واحد  در  که  تغییراتی  و  ح  طر این  اجرای  با  داد:  ادامه  وی 
واحد  در  تولیدی  ایزومریت  محصول  اكتان  عدد  است،  داده شده 
ایزومریزاسیون حدود 3 واحد افزایش یافته است که منجر به کاهش مصرف 
تقریبی 1000 بشكه اكتان افزا )MTBE( شده که این موضوع موجب  افزایش 

سودآوری در شرکت خواهد شد.
هیچ گونه  بدون  ح  طر این  اجرای  کرد:  تأكید  اصفهان  پاالیشگاه  معاون 
ح کارشناسی خالقانه و با  سرمایه گذاری و صرف هزینه و تنها با اجرای یک طر
استفاده از ظرفیت های خالی در واحدهای فرآیندی پاالیشگاه اصفهان محقق 
شده است که عالوه بر تولید محصول هگزان، افزایش کیفیت بنزین تولیدی 

در این پاالیشگاه را نیز به همراه داشته است.
اصفهان  نفت  پاالیش  شرکت  سازی  بنزین  مجتمع  رئیس  ارتباط  همین  در 
اظهار  بیشتر  توضیح  در  است،  بوده  ح  طر این  اولیه  پیشنهاددهنده  که 
داشت: محصول تولیدشده، غنی از نرمال هگزان است که می تواند در صنایع 
صنایع  و  )روغن کشی(  غذایی  صنایع  پلیمرها(،  از  برخی  )تولید  پتروشیمی 

داروئی مورداستفاده قرار گیرد.
احسان میرمحمدی با اشاره به این که پاالیشگاه اصفهان درگذشته نیز حالل 
ح،  AW-406 را تولید می کرده است، اذعان داشت: بر مبنای اصول اولیه این طر
از  AW-406 جدیدی تولیدشده است که نسبت به گذشته، عاری  حالل ویژه 
ترکیبات آروماتیكی و گوگردی است و بنزن آن به طور کامل حذف شده و برای 
نهایت   در  و  شود  می  صرف  کمتری  هزینه  محصول،  این  ثانویه  تصفیه های 
ضایعات ناشی از تصفیه های فیزیكی این محصول به طورکلی حذف شده و 

آثار سوء زیست محیطی ناشی از آن بشدت کاهش پیدا خواهد کرد.

معاون اقتصادی و بازرگانی شرکت پاالیش نفت اصفهان از حضور و برنده شدن 
در مزایده خرید ۲۳ درصدی سهام پتروشیمی اصفهان خبر داد.

پتروشیمی  درصدی   ۲۳٫۰۷ بلوک  افزود:   صرامی  مهدی  جام جم  گزارش  به 

اصفهان توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی به طور عمده و نقد در بازار پایه 
کارگزاری  طریق  از  آبان   ۱۴ ترتیب،  این  به  و  شد  فروش  میز  روانه  فرابورس 
با موضوع  نماد »شصفها ۴"  در  و ۸۶۱ سهم  و ۲۱۸ هزار  ،  ۶۹ میلیون  شهر

فروش اوراق بهادار بازداشتی  عرضه شد.
واگذاری  این  در  گفت:  اصفهان  نفت  پاالیش  شرکت  مدیره  هیات  عضو   
و  تومان  میلیارد   ۷۲۷٫۵ کل  پایه  قیمت  ریال،   ۱۰۵۱۱۱ سهم  هر  پایه  قیمت 
سپرده حضور در رقابت ۷۲٫۷ میلیارد تومان تعیین شده است. همچنین 
کارگزار خریدار باید سپرده حضور در رقابت معادل ۱۰ درصد قیمت پایه کل را 
به صورت نقدی یا ضمانت نامه بانكی بدون قید و شرط) حداقل ۳ ماهه( از 
مشتری دریافت و حسب مورد به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی واریز 
ج  یا به شرکت فوق تحویل داده و تاییدیه مربوطه را به معاونت بازارهای خار

از بورس و فرابورس ارائه کند.

معاون اقتصادی و بازرگانی شرکت پاالیش نفت اصفهان خبر داد؛

شپنا؛ برنده مزایده خرید سهام پتروشیمی اصفهان 

معاون تولید شرکت پاالیش نفت اصفهان خبر داد؛

خادم بی ادعای امام رضا)ع( و امام حسین )ع( »حاج محمد حاج علیزاده« تولید موفقیت آمیز 2 محصول جدید زیست  محیطی در  پاالیش نفت اصفهان
استاد، رفیق، همکار و در نهایت همسری مهربان که افتخار می کنم 
چند صباحی اگر چه کوتاه ولی ماندگار در کنارش زندگی کردم و از او 
عاشق بودن را آموختم. کسی که عاشق  امام حسین)ع( و اهل بیت 
که در وانفسای  کرد؛ چرا  بود و با تمام قوا، در عمل عشقش را ثابت 
در  عزاداری  مراسمات  برگزاری  به  راجع  غریب  و  عجیب  اظهارنظرهای 
کرونا در خانه ها و حسینیه ها را بستند بدون هیچ  که اکثر مردم از ترس  محرم و در شرایطی 
ترس و واهمه ای عاشقانه، خالصانه و بدون ادعا برای ارباب بی کفن روضه گرفت تا مبادا شور 
آری او شور و شعور حسینی را با هم معنا کرد و چه زیبا ۵4 روز بعد از  حسینی کمرنگ شود، 
آب شد و با لب تشنه همانند  عاشورای حسینی)ع(  در غم ناموس و فرزندان ارباب ذره ذره 

شهدای کربال در روز شهادت امام حسن عسکری )ع( دارفانی را وداع گفت .
اگر چه هنوز نمی توانم آسمانی شدنش را باور کنم ولی جز پناه بردن به مشیت الهی چاره ای 
ندارم .محمد عزیز تو بر سر سفره ارباب مهمان شدی و من وفرزندانت سوختیم وخواهیم  
آرام و بی صدا از فراقی  که پایانش را نمی دانیم، ولی قول می دهم راه  سوخت. همچون شمع 
آرمان هایت را ادامه دهم تا  شاید من هم همچون  تو الیق دیدار ارباب شوم. در  پایان به  و 
گهی و....موجب تسلی خاطر بنده  ج آ حکم ادب از همه عزیزانی که با حضور ، تماس تلفنی، در

و خانواده ام گردیدند نهایت تشکر و قدردانی را دارم.

تو بر سر سفره ارباب مهمان شدی

هاجر مقضی

یم تحر شرایط  در   استان   نمایشگاه های 
تورمی  بسیار باال ساخته شد    و  رکود 



معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: بهترین 
راهكار احداث شهرک صنعتی طال و جواهر این است که با مشارکت 
و سهم ۲۰ درصدی شهرداری به شرط تامین زیرساخت اجرایی شود.
تاسیس  کلنگ   ۱۳۸۶ سال  از  ایرنا  از  نقل  به  جام جم  گزارش  به 

شهرک طال و جواهر در شرق اصفهان به زمین خورد که احداث آن 
با مشكالت متعددی مواجه شد.ایجاد شهرک طال و جواهر استان 
اصفهان به این لحاظ ضروری است که وضعیت واحدهای صنوف 
مرتبط با طال، جواهر و سنگ های قیمتی ساماندهی شوند. اصفهان 

به عنوان یكی از قطب های طالیی کشور آن طور که باید رشد نكرده 
تحت  را  کشور  غیرنفتی  درآمد  نوعی  به  می تواند  که  قطبی  است، 
الشعاع قرار دهد و حتی زمینه ای برای گردشگری اقتصادی در ایران 
فراهم سازد. سید حسن قاضی عسگر  ادامه داد: راهكار دوم این 

در  و  کند  ایجاد  جواهر  و  طال  کارگاهی  منطقه  شهرداری  که  است 
نهایت اتحادیه به دنبال ایجاد شهرک صنعتی خصوصی طال و جواهر 
ح  ایجاد کند. به گفته قاضی عسگر، در نهایت یكی از ۲ راهكار مطر

شده با دستور استاندار اصفهان تصمیم گیری خواهد شد.

 سه شنبه    20 آبان  1399   شماره ۵799

2
ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان اصفهان

اقتصادی
اجتماعی

: معاون استاندار
شهرک طال و جواهر با مشارکت شهرداری ایجاد شود

خبر
مدیر مجتمع سنگ آهن سنگان:

آهن سنگ  تن  میلیون   یک 
 دانه بندی مورد نیاز ذوب آهن 

تامین می شود

طبق برنامه ریزی صورت گرفته تا پایان امسال،  
به  دانه بندی  سنگ آهن  تن  میلیون  یک 

ذوب آهن اصفهان ارسال خواهد شد.
سنگ آهن  مجتمع  مدیر  جام جم  گزارش  به 
سنگان در جلسه پایش عملكرد این مجتمع 
این  در  استخراج  تناژ  گفت:  خبر  این  اعالم  با 
مجتمع طی هفت ماه سال جاری به بیش از 7 

میلیون و 200 هزار تن رسید. 
عملكرد  میزان  این  داشت:  اظهار  همتی  علی 
در برابر استخراج 4 میلیون و 600 هزار تنی مدت 
مشابه سال قبل، از رشد 57 درصدی حكایت 

دارد.
دانه بندی  سنگ آهن  ارسال  میزان  گفت:  وی 
ابتدای  از  اصفهان  ذوب آهن  شرکت  به  شده 
 160 رشد  با  امسال  مهر  پایان  تا  فروردین 
 98 سال  ماه  هفت  دوره  به  نسبت  درصدی 

همراه شد.
کرد:  مدیر مجتمع سنگ آهن سنگان تصریح 
کل فروش سنگ آهن دانه بندی شده مجتمع 
سنگان در مدت مورد بررسی به مرز 550 هزار 

تن رسید.
وی یادآور شد: طبق برنامه ریزی صورت گرفته 
سنگ آهن  تن  میلیون  یک  امسال،   پایان  تا 
دانه بندی به ذوب آهن اصفهان ارسال خواهد 

شد.
همتی به تشریح حوادث این مجتمع پرداخت 
و گفت:  ضریب شدت حوادث در سال گذشته 
را  درصدی   66 کاهش  که  رسید  صدم  یک  به 
سوی  از  می دهد.  نشان   97 سال  به  نسبت 
 68 افت  با  نیز  حوادث  تكرار  ضریب  دیگر 
 0٫74 به  ماقبل(  سال  به  )نسبت  درصدی 

رسید.
کارخانه های  افتتاح  برنامه  به  ادامه  در  وی 
سنگان  مجتمع  در  سنگ آهن  فرآوری  جدید 
زمینه  آماده سازی  حال  در  گفت:  و  کرد  اشاره 

برای تامین خوراک واحدهای جدید هستیم.
ذوب  خرید  حوزه  اعالم  بر  بنا  است؛  گفتنی 
آهن اصفهان، در 7 ماهه منتهی به پایان مهر 
سال 98 حدود 340 هزار تن سنگ آهن از این 
اول   ماهه   7 در  که  بود  شده  دریافت  مجتمع 
سال جاری این مقدار حدود 240هزار تن است.

در  کرونا  به  مبتال  بیمار   13۵۵
اصفهان شناسایی شد

اصفهان  پزشكی  علوم  دانشگاه  سخنگوی 
بیمار   ۳۵۵ و  هزار  اخیر  ساعت   ۲۴ در  گفت: 
جدید مبتال به کرونا در اصفهان به جز کاشان 

و آران و بیدگل شناسایی شده است.
به گزارش جام جم به نقل از مهر آرش نجیمی 
جدید  بیمار  تعداد  این  از  این که  بیان  با 
درمانی  مراكز  در  نفر   ۳۱۳ شده  شناسایی 
بستری شده اند، افزود: از روز گذشته تا کنون 
نیز ۲۹۰ بیمار بهبود یافته کرونا از مراكز درمانی 

استان اصفهان ترخیص شده اند.
با  اصفهان  پزشكی  علوم  دانشگاه  سخنگوی 
بیمار   ۵۸ و  هزار   2 حاضر  حال  در  این که  بیان 
کرونا در مراكز درمانی تحت پوشش  به  مبتال 
بستری  اصفهان  پزشكی  علوم  دانشگاه 
بیمار   ۳۸۱ تعداد  این  از  داشت:  ابراز  هستند، 
بیمارستانی  ویژه  مراقبت های  بخش  در 

نگهداری می شوند.
وی با بیان این که در ۲۴ ساعت اخیر ۴۱ بیمار 
از  را  خود  جان  اصفهان  در  کرونا  به  مشكوک 
 ۲۸ تست  تاكنون  کرد:  اضافه  داده اند،  دست 
از این افراد فوت شده، مثبت کرونا بوده  نفر 

است.

در آستانه میالد پر خیر و برکت پیامبر گرامی اسالم، حضرت محمد 
)ص(، عظیمیان، مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه، از طریق صفحۀ 
اختصاصی این شرکت در آپارات با مدیران و کارکنان آن گفت وگو 

کرد.
به گزارش جام  جم مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان ضمن 
خاص  شرایط  به دلیل  همچنان  این که  گفت:  ایام  این  تبریک 
امكان  کرونا  ویروس  بهداشتی  پروتكل های  رعایت  و  موجود 
باعث تأسف است.  ندارد بسیار  حضور در همۀ بخش ها وجود 
امیدوارم به برکت ایام عزیز میالد خاتم پیامبران، محمد مصطفی 
)ص( که رحمةللعالمین است، این بیماری هرچه زودتر از جهان 

رخت بربندد و سالمتی و آرامش به خانواده ها بازگردد.
در  شرکت  دستاوردهای  تشریح  ضمن  ادامه،  در  عظیمیان 
و  کرونا  ویروس  شیوع  آغاز  از  مبارکه  فوالد  گفت:  جاری  سال 
تحریم های  مورد  مجددا  جاری،  سال  ابتدای  از  مشخص  به طور 
در  دلیل  همین  به  و  گرفت  قرار  آمریكا  یک جانبۀ  و  ظالمانه 
و  موردنیاز  تجهیزات  و  کاالها  تأمین  محصوالت،  صادرات  حوزۀ 
همچنین جابه جایی  ارز    با مشكالت جدی تری روبه رو شد. این 
در حالی است که شیوع ویروس کرونا نیز این شرکت را همانند 
با مشكالت عدیده ای مواجه ساخت.  تمامی فوالدسازان جهان 
بااین حال شاهد بودیم که با عنایت به شرایط اقتصادی کشور و 
اهمیت تولید که بارها مورد تأكید مقام معظم رهبری نیز قرار گرفته 
است، مدیریت شرکت با تعهد و دقت بیشتر به امر تولید همت 

گماردند.
وی تصریح کرد: اگرچه به طور میانگین از حدود 60 درصد مناطق 
 100 حدود  برای  و  قطعات  و  اولیه  مواد  مبارکه  فوالد  برای  کشور 
درصد مناطق کشور نیز محصوالت فوالد مبارکه ارسال می شود 
این امر می توانست از لحاظ شیوع ویروس کرونا مشكالت خاصی 
و  ایمنی  کادر  و  همكاران  همۀ  زحمت  و  تالش  با  اما  کند،  ایجاد 
بهداشتی شرکت، این شرایط سخت تاكنون بخوبی مدیریت شده 
خ تولید شرکت همچنان در حال گردش باشد و کشور  است تا چر

از نظر ورق های فوالدی با مشكل مواجه نشود.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در ادامه خاطرنشان کرد: استاندار 
مبارکه  فوالد  از  دولت،  به  خود  گزارش  در  نیز  اصفهان  محترم 
به عنوان یكی از شرکت های سرآمد یاد و اعالم کرده است که این 

در  نداده  اجازه  بهداشتی  شیوه نامه های  کامل  رعایت  با  شرکت 
روند تولید کوچک ترین وقفه ای ایجاد شود.

ویروس  شیوع  زمان  از  کرد:  خاطرنشان  خصوص  همین  در  وی 
قابل مالحظه ای  کاهش  با  فوالدسازان  از  بسیاری  تولید  کرونا، 
از  یكی  به عنوان  مبارکه  فوالد  خوشبختانه  اما  شده،  مواجه 

ح بین المللی افزایش تولید نیز داشته است. فوالدسازان مطر
عملكرد  از  قدردانی  ضمن  ادامه،  در  مبارکه  فوالد  مدیرعامل 
مدیران و کارکنان شرکت در این شرایط خاص گفت: بدون شک، 
نمایندگان  استان،  و  منطقه  مسئوالن  همراهی  مسیر،  این  در 
صمت  وزارت  مسئوالن  و  اسالمی  شورای  مجلس  محترم 

قابل تقدیر است.
توجه  اهمیت  به  اشاره  با  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
مذاكرات  با  کرد:  خاطرنشان  کارکنان  معیشت  به  بیشتر  هرچه 
قرار  کار  دستور  در  الزم  تمهیدات  خصوص،  این  در  به عمل آمده 
گرفته تا کارکنان با آسودگی بیشتر به کار و تالش در راه شكوفایی 

هرچه بیشتر اقتصاد کشور ادامه دهند.
بخش دیگری از سخنان مدیرعامل فوالد مبارکه در این گفت وگوی 
زنده، به تعهدات فوالد مبارکه در زمینۀ مسئولیت های اجتماعی 
در  شرکت  این  کرد:  اظهار  خصوص  این  در  وی  یافت.  اختصاص 
هیچ مقطعی نسبت به مسائل و مشكالت جامعه بی اعتنا نبوده، 
از جمله زمانی که سیل در بخش های مختلف کشور جاری شد یا 
را  کرونا موجبات رنجش هموطنان  که شیوع ویروس  هم اكنون 

فراهم آورده است.
صرف  با  مبارکه  فوالد  تاكنون  گفت:  زمینه  همین  در  عظیمیان 
شبكۀ  و  بیمارستان ها  تومان،  میلیارد   70 بالغ بر  بودجه ای 
با همكاری دانشگاه  این،  بر  کرده است. عالوه  یاری  را  بهداشت 
علوم پزشكی، اكسیژن بسیاری از بیمارستان های تحت پوشش 
این دانشگاه را در استان اصفهان و بسیاری از استان های کشور، 
تا پایان سال جاری، به ارزش بیش از 72 میلیارد تومان تأمین کرده 
است. در این شرکت عقیده بر این است که کمک به هموطنان 
در این شرایط بحرانی خدمتی بی منت از سوی فوالد مبارکه است.

توسعۀ  به  شرکت  این  توجه  ادامه،  در  مبارکه  فوالد  مدیرعامل 
حوزۀ  در  شرکت  این  برنامه های  دیگر  از  را  استان  ورزش 
با  است  نظر  در  کرد:  اضافه  و  دانست  اجتماعی  مسئولیت های 

حمایت بیشتر از باشگاه فوالد مبارکۀ سپاهان در همۀ رشته های 
ورزشی، بویژه فوتبال، استان اصفهان را در کشف استعدادهای 
باشگاه  این  تا  کنیم  یاری  بیشتر  افتخارات  آوردن  دست  به  و  نو 
همچنان در توسعۀ ورزش استان و کشور مؤثر واقع شود. این 
در حالی است که باشگاه نیز خود را به علم روز مجهز کرده و در 
اقدامی مفید از اپلیكیشنی به نام »باسا مدیا« رونمایی کرده است.
عظیمیان در ادامه به دو پروژۀ بزرگ و مهم در دست اقدام فوالد 
در  خود  سهم  حفظ  برای  مبارکه  فوالد  گفت:  و  کرد  اشاره  مبارکه 
سازمانی  به عنوان  همچنان  این که  برای  و  کشور  فوالد  تولید 
ح باشد، اجرای  موفق در میان شرکت های فوالدساز جهانی مطر

ح تحول دیجیتال را  دو پروژۀ بسیار مهم نورد گرم شمارۀ 2 و طر
در دستور کار خود قرار داده است. برای اجرای پروژۀ نورد 

و  کارشناسان  بهترین  از  ده نفره  تیمی   2 شمارۀ  گرم 
مهندسان شرکت، در سخت ترین شرایط و قرنطینۀ 

سازندگان  و  پیمانكاران  با  مذاكره  حال  در  کامل، 
خطیر  مأموریت  این  تا  هستند  خارجی  و  داخلی 

پیش بینی ها،  اساس  بر  دهند.  انجام  را 
پروژۀ نورد گرم شمارۀ 2 تا سه سال دیگر 
از  را  کشور  و  رسید  خواهد  بهره برداری  به 

واردات ورق بی نیاز خواهد کرد. همچنین با 
بهره برداری از این ابرپروژه، یک میلیون تن ورق 
در  شد.   خواهد  تولید  داخلی  مصرف  بر  مازاد 
این حالت، با کوتاه شدن دست واسطه ها، بازار 

سیاه و التهاب بازار از بین خواهد رفت و زمینۀ 
فراهم  نیز  صادرات  و  بیشتر  ارزش افزودۀ  ایجاد 

خواهد شد.
مبارکه  فوالد  عظیم  پروژۀ  دیگر  خصوص  در  وی 

گفت: تحول دیجیتال و به کارگیری نسل چهارم 
تكنولوژی در این شرکت از دیگر پروژه های 

که  است  شرکت  این  اجرای  دست  در 
شده  آغاز   95 سال  مرداد  پنجم  از 

از  هیچ یک  در  که  ح  طر این  است. 
، به طور جامع  سازمان های کشور

نشده  پیاده سازی  یكپارچه،  و 

است، موجبات مدیریت و ادارۀ هوشمند فوالد مبارکه را فراهم 
سهام  ارزش  و  بهره وری  افزایش  باعث  نهایت  در  و  کرد  خواهد 
همچنان  مبارکه  فوالد  ح  طر این  اجرای  با  می شود.  سهامداران 
داشته  خاطر  به  بود.  خواهد  ح  مطر جهان تراز  سازمانی  به عنوان 
باشیم اجرای این دو پروژۀ بزرگ همدلی همۀ همكاران و مدیران 

سازمان را می طلبد.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد در نیمۀ دوم سال جهش تولید 
همكاری  و  همدلی  با  کامل  سالمتی  در  کارکنان  و  مدیران  نیز 
و  بهداشتی  شیوه نامه های  کامل  رعایت  با  و  بیشتر  هرچه 
فاصله گذاری های اجتماعی برنامه های شرکت 

را محقق سازند.

ح کرد؛ مدیرعامل فوالد مبارکه مطر

ح های نورد گرم و تحول دیجیتال حفظ جایگاه فوالد مبارکه با اجرای طر

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صدر تامین از ثبت پوشش 52 درصدی برنامه تولید 
سال 1399، رشد سود خالص 71 درصدی تاصیكو در 6 ماه سال 99 و رشد 59 درصدی 
فروش شرکت های تابعه این هلدینگ در پایان 6 ماه نخست سال جاری نسبت به 6 ماه 

سال 98 خبر داد.
به گزارش جام جم غالم رضا سلیمانی، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به 
عملكرد 6 ماهه این هلدینگ اشاره کرد و گفت: وضعیت فروش ریالی شرکت های تابعه 
صدرتامین در پایان شهریور 1399، 59 درصد نسبت به مدت مشابه سال 1398 افزایش 
داشته است به طوری که از میزان 1٫644میلیارد تومان به 2٫609 میلیارد تومان رسیده است. 

همچنین میزان رشد فروش شرکت های تابعه شامل؛ مس شهید باهنر، 86 درصد، زغال 
سنگ پروده طبس، 26 درصد، فراورده های نسوز ایران 50 درصد، صنایع خاک چینی ایران 
76 درصد، کاشی و سرامیک الوند 84 درصد، پشم شیشه ایران 71 درصد، معدنی امالح 

ایران 15 درصد، کاشی سعدی 75 درصد و صنایع سرام آرا 14 درصد بوده است.  
وی همچنین به وضعیت تولید تاصیكو در سال جهش تولید اشاره کرد و بیان داشت: 
آن، همكاران ما در  ابتدایی سال 99 و تداوم  روزها و ماه های  کرونا در  با وجود ویروس 
پایان 6 ماه نخست سال رشد 18 درصدی تولید محصوالت شرکت کاشی سعدی، رشد 
3 درصدی تولید محصول استراتژیک  سولفات سدیم شرکت معدنی امالح ایران، رشد 
29 درصدی تولید محصوالت استراتژیک فرآورده های نسوز ایران، رشد تولید 7 درصدی 
پشم شیشه و 32 درصدی ایزوگام شرکت پشم شیشه ایران، رشد 12 درصدی کائولن 
فراوری شده شرکت خاک چینی ایران و رشد 24 درصدی تولید انواع محصوالت مسی در 
شرکت مس شهید باهنر را به ثبت رسانده اند. همچنین حفظ سطح تولید شرکت زغال 
سنگ پروده طبس و تولید محصوالت با ارزش افزوده باال در شرکت کاشی الوند از جمله 

اقدامات قابل توجه در بخش تولید تاصیكو محسوب می شود.
گفتنی است در مجموع هلدینگ صدر تامین وابسته به شستا 52 درصد از برنامه تولید 

سال 1399 را در پایان 6 ماه نخست سال پوشش داده است.
گفت: صادرات همواره  کرد و  نیز اشاره  تابعه  از شرکت های  سلیمانی به صادرات برخی 
ما  شرکت های  محدودیت ها  به  توجه  با  و  است  بوده  تابعه  شرکت های  کار  دستور  در 
اقداماتی در این زمینه به ثبت رسانده اند که می توان به افزایش صادرات 380 درصدی و 
189 درصدی از نظر مبلغ و مقدار شرکت مس شهید باهنر ، رشد 11 برابری مبلغ صادرات 
کاشی سعدی و راه اندازی مسیر صادراتی محصوالت شرکت پشم شیشه ایران پس از 2 

سال وقفه اشاره کرد.
مدیرعامل تاصیكو به سود خالص و ناخالص صدر تامین و شرکت های تابعه نیز اشاره 
کرد و گفت: این هلدینگ توانسته است در راستای تحقق شعار سال که هوشمندانه از 
سوی مقام معظم رهبری  سال “جهش تولید” نام گذاری شد رشد قابل توجهی در سود 

خالص و سود ناخالص داشته باشد به طوری که سود ناخالص 6 ماه سال 1398 از 674 
میلیاد تومان به 1032 میلیارد تومان در 6 ماه نخست سال 1399 رسیده است که رشد 
53 درصدی را نشان می دهد. همچنین سود خالص هلدینگ در 6 ماه سال 1398 از 585 

میلیارد تومان به 1003 میلیارد تومان رسیده که رشد 71 درصدی را نشان می دهد.
سلیمانی به راه اندازی شتابدهنده صدرفردا نیز در مرداد اشاره کرد و گفت: تاصیكو نگاه 
ویژه ای به هوشمندسازی معادن، معدنكاری نوین و توجه به عناصر استراتژیک ملی 
دارد. چون استراتژی ما رقابت در عرصه جهانی است، بعضی محصوالت، قطعات و مواد 
اولیه ما وارداتی است براین اساس ما بومی سازی محصوالت وارداتی را در کشور آغاز کرده 
ایم و بر اساس آخرین اعالم صدر 10 قطعه پرکاربرد و مواد معدنی تا پایان سال بومی سازی 

می شود.
وی ادامه داد: هلدینگ صدرتامین و شرکت های تابعه تمام تالش خود را در سال جهش 
تولید به کار گرفته اند که اكثر پروژه های سرمایه گذاری هلدینگ و شرکت های تابعه را تا 
پایان دولت دوازدهم به بهره برداری برساند تا به توان ضمن ایجاد یک هزار شغل برای 

جوانان، به تولید ثروت برای سهامداران و ذینفعان پرداخت. 
سلیمانی بیان داشت: به منظور برخورداری از تولید و فروش پایدار در شرکت های تابعه 
استقرار سیستم های فرآیندی مناسب از جمله در بخش های HSE ، توجه به زنجیره ارزش 
و تامین، بهبود شاخص های بهروری، بهبود فرایند های بازرگانی و بهبود سیستم تعمیر 
نگهداری، مورد ارزیابی مستمر هلدینگ قرار گرفته است تا این شرکت سرمایه گذاری 
از جمله بهبود فرایندها داشته  معدنی شستا عملكرد قابل توجهی در تمامی حوزه ها 

باشد.  
اقدامات  از  دیگر  یكی  اكتشافات  حوزه  در  معدنی  فعالیت های  توسعه  وی  گفته  به  بنا 
تامین  پارس  شرکت  در  تنها  که  طوری  به  می شود  محسوب  هلدینگ  این  چشمگیر 
افزایش 6٫5 برابری ابعاد پروژه از 14 هزار به 90 هزار متر حفاری، حفر 12160 متر ترانشه موازی 
با عملیات حفاری مغزگیری ، افزایش 10 برابری ذخیره قطعی و احتمالی محدوده و کاهش 
زمان و هزینه های اكتشافی و مدیریت سرمایه گذاری به میزان 50 درصد را به ثبت رساند.  

ح کرد؛ مدیرعامل صدر  تامین مطر

رشد 59 درصدی فروش شرکت های تابعه تاصیکو در 6 ماه سال 99

بر اساس اطالعات ارائه شده در کدال ؛ شرکت ذوب آهن اصفهان 
در مهر سال جاری معادل ۱۸۵۵ میلیارد تومان از محصوالت خود 
را به فروش رساند که نسبت به دوره یک ماهه مشابه سال قبل 
افزایش ۱۲۷ درصدی را نشان می دهد. درآمد فروش مهر ذوب آهن، 

باالترین درآمد فروش ماهانه در تاریخ این شرکت است. 
به گزارش جام جم در مهر نرخ فروش تیرآهن نسبت به ماه قبل ۳۰ 
خ فروش ۲ درصد رشد داشته  درصد رشد داشته و در میلگرد نیز نر
است. نماد ذوب در شش ماهه با افزایش ۲۲ درصدی به ازای هر 

سهم ۸۹ ریال سود خالص محقق کرده است.
میلیارد   ۹۴۲۰ توانست  امسال  ماهه   ۷ در  اصفهان  آهن  ذوب 
تومان از فروش محصوالت خود درآمد کسب کند که از این مبلغ 

۱۸۵۵ میلیارد تومان آن مربوط به مهر است و این آمار حاكی از این 
است که درآمد فروش شرکت ذوب آهن اصفهان در ۷ ماه امسال 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۵۷ درصدی داشته است، 
همچنین این شرکت افزایش تولید و فروش ریل آهن را در دستور 

کار قرار داده است.  
شایان ذکر است؛ ذوب آهن اصفهان در هفت ماه نخست امسال، 

۸۷ درصد از کل فروش سال گذشته را پوشش داده است .
با وجود این که در مهر سخنانی مبنی بر تعیین قیمت شمش فوالد 
از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت خبرساز شد و با وجود این که 
 با این مساله مخالفت کردند، اما همچنان 

ً
مسئوالن بورس صراحتا

در  که  کرد  نگران  را  بورس  فعاالن  از  بسیاری  سیاست  این  اجرای 

نهایت قرار شده قیمت فوالد با نرخ پایه مشخص شود و سقف 
قیمت هم به صورت دستوری تعیین نشود و قیمت های جهانی بر 
اساس نرخ دالر سنا مبنا قرار گرفته که این اتفاق به معنای رسیدن 
سود اصلی به فوالدسازان به جای دالالن است. از این رو شرایط به 
وجود آمده در کنار برنامه افزایش تولید در شرکتی مانند ذوب آهن 
اصفهان کمک به سودآوری این شرکت خواهد کرد، چراكه در هفت 
ماهه نخست امسال هم این شرکت توانسته محصوالت بیشتری 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته بفروشد.
شش  در  اصفهان  آهن  ذوب  شرکت  فوالدی  محصوالت  تولید 
ماهه نخست امسال طبق برنامه پیش رفته است بر همین مبنا تا 
پایان امسال بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن انواع شمش فوالد، 

تیرآهن، میلگرد و کالف صادر شود.
ذوب آهن اصفهان برای افزایش تولید با چالش تامین مواد اولیه 
مواجه است که البته با حمایت های وزارت صنعت، معدن و تجارت 
این مشكل تا حدودی رفع شده و در تامین زغال سنگ نیز اقدامات 

خوبی صورت گرفته است.

؛ با هدف تنظیم و پاسخ به تقاضا از سوی بازار

ذوب آهن با فروش محصوالت ساختمانی رکورد زد



 معاون جهاد کشاورزی اصفهان خبر داد؛
تهیه 10 هزار تن بذر گندم و جو در استان

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی اصفهان 
جو  و  گندم  بذر  تن  هزار   ۱۰ بر  بالغ  این که  به  اشاره  با 
کرد:  توزیع است، تصریح  آماده  و اصالح شده  فراوری 
نیاز برای کشت غالت به صورت  از بذور مورد  بخشی 

خودمصرفی است که کشاورزان از سال قبل این بذور 
آن  از  پاییزه  کشت  در  و  بودند  کرده  تهیه  را  مرغوب 

استفاده می کنند.
به گزارش جام جم رستمی افزود: در بعضی از مناطقی 

که کشت دیم انجام می دهند به دلیل عدم بارش های 
به  الزم  کارشناسی  و  فنی  توصیه های  جوی  مناسب 
کشاورزان اطالع رسانی شده است تا به محض فراهم 
 شدن شرایط جوی و بارش های مناسب کشت پاییزه را

 انجام دهند. وی بر اهمیت بیمه محصوالت کشاورزی 
توسط کشاورزان اصفهانی تاكید کرد و گفت: تاكنون 
بالغ بر ۳۰ هكتار جو و ۲۵ هزار مترمربع گندم در استان 

اصفهان زیر کشت پاییزه رفته است.
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان اصفهان

خبر

اقتصادی
شهری

ارتباطات شهرداری اصفهان  مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات و 
گفت: یكی از مشكالتی که ما در سازمان فاوا با آن مواجه هستیم و 
تحت تاثیر آن قرار داریم، اعمال تحریم ها علیه کشور است که باعث 
مواجه  مشكل  با  شهرداری  در  فاوا  نیاز  مورد  تجهیزات  خرید  شده 
شده و از طرفی به خاطر نوسانات نرخ ارز، بسیاری از خریدهای امسال 

این سازمان بالتكلیف شد.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، سید حمیدرضا 
فاوا شهرداری  امكانات سازمان  و  به تطابق شرایط  اشاره  با  ابطحی 
خدمات  ارائه  موضوع  کرد:  اظهار  کرونایی،  شرایط  با  اصفهان 
غیرحضوری و مجازی برای سازمان فاوا دور از ذهن و غیرقابل پیش 
بینی نبود به طوری که در اواخر بهمن سال گذشته سامانه Lcity.ir را 

راه اندازی کردیم و درصدد آموزش مجازی به شهروندان بودیم.  
وی ادامه داد: همچنین سامانه میز خدمت شهرداری اصفهان به 
آدرس My.isfahan.ir نیز در مرحله تولید و اجرا بود که بروز بیماری 

کرونا سبب تسریع و تسهیل آن شد.
مدیرعامل سازمان فاوا با بیان این که ما در سازمان فاوا با بروز شرایط 
کرد: در این شرایط مجبور شدیم به  کرونا غافلگیر نشدیم، اضافه 
موضوع خدمات غیرحضوری، اولویت بیشتری بدهیم و امور مرتبط 
را سرعت بخشیم؛ قبال هم بانک ها و بیمه ها خدمات غیرحضوری 
داشتند اما شهروندان تمایل داشتند، فعالیت های خود را حضوری 
پیگیری کنند اما در شرایط کرونا جامعه مجبور به تغییر رویه شد و راه 

چند ساله فرهنگ سازی و مطالبه گری را چند ماهه طی کرد.
ابطحی با بیان این که با راه اندازی سامانه میز خدمت، 118 خدمت 
از  گفت:  است،  شده  بارگذاری  سامانه  این  در  اصفهان  شهرداری 
جمله خدماتی که شهروندان بویژه در ایام محرم امسال به آن احتیاج 
داشتند، درخواست های مجوزهای مختلف بود که در این راستا در 

طول 2 ماه حدود 300 درخواست ثبت و پیگیری شد. 
وی از راه اندازی سامانه های برگزاری جلسات غیرحضوری شهرداری 
توسط سازمان فاوا نیز خبر داد و گفت: این خدمت در حال حاضر 
حتی  و  است  شهرداری  مناطق  و  سازمان ها  معاونت ها،  اختیار  در 
جلسات شورای اسالمی شهر اصفهان بر بسترهای ایجاد شده برگزار 
می شود  و امكان حضور مهمانان شورای شهر به صورت غیرحضوری 
در این جلسات فراهم است.مدیرعامل سازمان فاوا با بیان این که 
از جمله مشكالت ما در این سازمان، اعمال تحریم ها جهت خرید 
تجهیزات مورد نیاز و نوسانات نرخ ارز است گفت: این موضوع باعث 

شده بسیاری از خریدهای امسال این سازمان بالتكلیف شود، چرا که 
قوانین براحتی اجازه تغییر قیمت در قراردادهای شهرداری را نمی دهد 
تا  می شود  درخواست  امر  مسئوالن  و  متولیان  از  دلیل  همین  به 
ارزی  صورت  به  خریدها  انجام  با  حوزه ها،  برخی  در  تدابیری  اتخاذ  با 
موافقت کنند، اقدامی که هم اكنون از سوی دولت هم انجام می شود.

 همکاری صاایران با شهرداری در حوزه کنترل ترافیک 
دیگر  از  افزود:  ادامه  در  اصفهان  شهرداری  فاوا  سازمان  مدیرعامل 
مشكالت ما در این حوزه این است که اجناس قاچاقی که به کشور 
برخوردار  الزم  کیفیت  از  و  باشد  تقلبی  است  ممكن  می شود،  وارد 
داخلی  مشابه  نیاز،  مورد  جنس های  از  بسیاری  همچنین  نباشد؛ 

ندارند. 
برای  داخلی  مجموعه های  با  فاوا  سازمان  همكاری  به  اشاره  با  وی 
از این  تامین تجهیزات و کمک در حوزه نرم افزاری، اظهار کرد: یكی 
با  مختلفی  همكاری های  که  است  صاایران  مجموعه  مجموعه ها، 
شهرداری از جمله قرارداد سامانه یكپارچه مدیریت ناوگان اتوبوسرانی 

)AFC- AVL( دارد. 
 سازمان فاوا با بخش خصوصی رقابت نمی کند

خارج  مزایده های  و  مناقصه ها  در  فاوا  سازمان  حضور  مورد  در  وی 
از مجموعه شهرداری نیز توضیح داد: این سازمان فعال در خارج از 

برای  قانون  اساس  بر  و  نمی دهد  ارائه  خدمتی  شهرداری  مجموعه 
خدمت به شهرداری اصفهان هم نیازی به برگزاری مناقصه و مزایده 
شهرداری  سوی   از  نیاز  اعالم  مقابل  در  سازمان  این  بلكه  ندارد، 
اصفهان، توانمندی های خود را بررسی و اگر به این نتیجه رسید که 

امكان انجام کار  به صورت داخلی را ندارد، مناقصه  برگزار می کند. 
مدیرعامل سازمان فاوا شهرداری اصفهان تصریح کرد: سازمان فاوا 
رقابتی با بخش خصوصی ندارد؛ بلكه بیشتر نقش عامل چهارم یا 

مجری طرح را برای شهرداری ایفا می کند.
شهرداری  از  خارج  پروژه های  در  فاوا  حضور  عدم  علت  مورد  در  وی 
اصفهان گفت: ما ظرفیت مازاد در این زمینه نداریم چرا که تمرکز ما 
بیشتر بر ارائه خدمات به شهرداری اصفهان است، اما در اساسنامه 
سایر  پروژه های  در  حضور  برای  قانونی  اجازه  شرایطی،  در  سازمان 

شهرداری ها داده شده است. 
از ارائه خدمت به شهرداری به  ابطحی از تغییر رویكرد سازمان فاوا 
حاضر  حال  در  گفت:  و  داد  خبر  شهروندان  به  خدمت  ارائه  سمت 
اگر بتوانیم، خدمات شهرداری را به شهروندان ارائه دهیم، بیشتر در 

راستای ماموریت و رسالت ماست. 
 امکان استفاده از سامانه های ارائه خدمات شهرداری اصفهان در 

سایر شهرداری ها 

وی افزود: سازمان فاوا بخصوص در حوزه نرم افزاری، سامانه هایی را 
تولید کرده که اگر بخواهیم به شهرداری های غیر اصفهانی ارائه کنیم 
برای آنها موفقیت آمیزتر است، چراكه با توجه به تولید سامانه های 
ما به صورت اختصاصی برای شهرداری و وجود تجربه و بلوغ الزم در 
تولید این سامانه ها، اگر سامانه ای در شهرداری اصفهان قابلیت اجرا 
داشته باشد، در شهرداری های دیگر هم آسان تر کار می کند که البته 
فاوا شهرداری  ایم.  مدیرعامل سازمان  این حوزه نشده  وارد  هنوز 
شهرداری  از  ای  بودجه  کمک  فاوا  سازمان  این که  بیان  با  اصفهان 
کند،  ایجاد  ازای فعالیت خود درآمد  در  باید  بلكه  دریافت نمی کند، 
اظهار کرد: توقع مدیریت ارشد شهرداری از ما این است که سازمان 

فاوا مستقل شده و هزینه های خود را تامین و جبران کند. 
درصدد  کرد:  تصریح  فاوا  سوی  از  شهروندی  آموزش  مورد  در  وی 
از  بسیاری  ارائه  بسترسازی  با  و  شهرداری  با  تعامل  طی  هستیم 
خدمات حضوری شهرداری به مردم به صورت غیرحضوری، به کسب 
کاهش  ازای  در  اقدام  این  با  شهرداری  این که  ضمن  برسیم،  درآمد 
هزینه های خود، هزینه های زیرساختی را که سازمان فاوا ایجاد کرده 
است پرداخت می کند.ابطحی ادامه داد: خدمات حضوری محدودیت 
عامل  فعالیت ها،  شدن  غیرحضوری  با  اما  دارد  مكان  و  ساعت 

محدودکننده زمان و مكان در خدمات حذف می شود.
پ( شهروندی در حوزه 

َ
وی با اشاره به راه اندازی باشگاه و سامانه )ا

امكانات،  این  اندازی  راه  با  کلی  طور  به  گفت:  شهروندی  خدمات 
پایدار  توسعه  اساس  بر  که  شهروندانی  تا  می شود  فراهم  شرایطی 
شهری زندگی  می کنند مزایایی را دریافت کنند که این حرکت می تواند 
پرداخت بموقع عوارض  تا  و نقل عمومی  از حمل  شامل استفاده 
شود.مدیرعامل سازمان فاوا شهرداری اصفهان با اشاره به دریافت 
و ارائه خدمات و مزایا برای شهروندان از طریق پروفایل شهروندی 
افزود: عضویت شهروندان در پروفایل شهروندی اختیاری و بستری 

است که میز خدمت براساس آن شكل می گیرد. 
وی ادامه داد: مزیت اصلی پروفایل شهروندی دریافت خدماتی مانند 
فرهنگی،  سازمان  که  فرهنگسراهاست  و  کتابخانه ها  از  استفاده 
اجتماعی و ورزشی شهرداری ارائه می دهد و هم اكنون بیش از 100 هزار 

نفر پروفایل کامل شهروندی دارند.
قابل  شهروندی  پروفایل  خدمات  کارت،  اصفهان  با  گفت:  ابطحی 
دریافت است و ثبت نام آن از طریق سامانه profile.isfahan.ir انجام 

می شود.

مدیرعامل سازمان فاوا شهرداری:

بهره مندی 100 هزار اصفهانی از پروفایل شهروندی

اجرا  دست  در  را  شهری  اتوبوس   700 بازسازی  ح  طر گفت:  اصفهان  شهردار 
اتوبوس  دستگاه   150 و  شده  منعقد  اتوبوس   180 بازسازی  قرارداد  و  داریم 

بازسازی شده به عرصه فعالیت می آید که در شأن مردم خواهد بود.
به گزارش جام جم به نقل از اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، قدرت 
، شهردار پاسخگو« با اشاره  اله نوروزی در برنامه زنده رادیویی »شهر پرسشگر
عمومی  فرهنگ  کرد:  اظهار  بود،  عمومی  فرهنگ  روز  آبان   14 روز  این که  به 
ما  رفتارهای  از  بازتابی  و  می دهد  انعكاس  را  کشور  سیمای  و  شهر  سیمای 
آینده و مردم شهرهای دیگر است؛ فرهنگ عمومی باید  در اذهان مردم در 

راهكار عبور از مشكالت را ارائه دهد و در شهر ما این کار شدنی است.
این  به  تاكنون  و  داریم  شهر  در  افتتاح  یک  یكشنبه  هر  این که  بیان  با  وی 
قولی که به مردم داده ایم خللی وارد نشده است، گفت: هرچه به پایان سال 
عموم  به  بیشتر  خدمت  و  افتتاح  شهر  بزرگ  پروژه های  می شویم  نزدیک 
شهروندان ارائه می شود در همین راستا چند روز پیش بهره برداری از پروژه 

مرکز نمایشگاه بزرگ اصفهان برگزار شد.
که  چراكه  است  مهمی  جایگاه  مكان،  این  این که  بیان  با  اصفهان  شهردار 
، بازرگانان، صاحبان حرف و تولیدکنندگان آرزو داشتند در اصفهان  همه تجار
یک  المللی  بین  نمایشگاه  وجود  افزود:  شویم،  جایگاهی  چنین  صاحب 
، منشاء تحول در اشتغالزایی و  شاهراه برای سرعت گرفتن اقتصاد هر شهر

در نهایت شادابی برای شهر است.

 افزایش 5 برابری سرمایه شرکت نمایشگاه ها در این دوره
توقف  قفل  و  کردیم  احساس  را  نیاز  این  وقتی  پیش  سال  سه  گفت:  وی 
اصفهان  المللی  بین  نمایشگاه های  شرکت  سرمایه  کل  شكستیم،  را  پروژه 
40 میلیارد تومان بود و 15 درصد پروژه انجام شده بود اما با افزایش سرمایه 
پروژه  برای  تومان  میلیارد   220 حدود  تومان،  میلیارد   200 از  بیش  به  شرکت 
ح با کیفیت و سرعت پیش رفت که در این راستا  نمایشگاه هزینه شده و طر
اتاق  از طرف  از سوی شهرداری و 83 میلیارد تومان  114 میلیاد تومان هزینه 

بازرگانی استان تامین شد.
نوروزی با بیان این که در این پروژه 210 قرارداد با پیمانكاران داشتیم و کارها 

توزیع شد، تصریح کرد: با رعایت پروتكل ها این پروژه بهره برداری شد. 
ح ها در شهر افتتاح می شود  وی ادامه داد: در آینده نزدیک باز از این نوع طر
برای  برداری  بهره  آستانه  در  و  تكمیل  دست  در  یكی  یكی  پروژه ها  چراكه 
آماده است و پل شهید  شهروندان است؛ هم اكنون سالن گلستان شهدا 
سلیمانی با همكاری و کار سه شیفته و نیز تامین امكانات تا پایان سال به 

پایان می رسد.
زیربنا،  با سه میلیون مترمربع سطح  ح  این طر کرد:  شهردار اصفهان تصریح 
و  مدیران  عزم  و  اراده  با  تنها  عرض  کیلومتر  نیم  و  یک  و  طول  کیلومتر  دو 
ج از اراده جلوی پای ما  پیمانكاران قابل تحقق است و امیدواریم مانعی خار

ایجاد نشود.
وی افزود: در هر منطقه شهر اصفهان یک خیابان را برای پیرایش شهری در 
ح جلوتر هستند چون کسبه همكاری  نظر گرفته ایم و برخی مناطق در این طر
بیشتری کردند و از تمام کسبه درخواست همكاری داریم تا این پروژه پایلوت 
یک  نازیبایی  با  نباید  اصفهان  شهر  در  زیبایی  همه  این  و  کنیم  اجرایی  را 

خیابان ذهن بیینده را مخدوش کند.
اجراست  حال  در   9 و  یک  منطقه  در  هم  شهری  پاتوق های  افزود:  نوروزی 
داشته  سالم  محیط  یک  در  گو  و  گفت  و  افكار  تبادل  برای  اولیه  امكانات  تا 

باشیم.
 150 اتوبوس بازسازی شده به چرخه فعالیت وارد می شود

وی گفت: به دنبال این هستیم که خودروها در شهر کم شود چراكه هرچه 
بازسازی  اتوبوس های  همچنین  می شود؛  تر  آسان  تردد  شود  کمتر  خودرو 
در  را  اتوبوس   700 بازسازی  ح  طر زمینه  این  در  که  می شود  چرخه  وارد  شده 
دست اجرا داریم و قرارداد بازسازی 180 اتوبوس منعقد شده و 150 دستگاه 

بازسازی شده به عرصه فعالیت می آید که در شأن مردم خواهد بود.
دوچرخه  با  می شود  حذف  شهر  از  که  خودرو  هر  افزود:  اصفهان  شهردار 
فراهم  دوچرخه  زیرساخت های  زمینه  این  در  که  می شود  جایگزین 
مسیر  از  بزرگ  حلقه  یک  ایجاد  زیرساخت ها  این  از  یكی  می شود؛ 

دوچرخه سواری در اصفهان است.
راه  کیلومتر   200 و  هزار  یک  این که  به  توجه  با  داد:  ادامه  وی 
این  از  کیلومتر   777 که  داریم  اصفهان  در  اصلی  و  فرعی 
زمینه  همین  در  می شود،  دوچرخه  مسیر  به  تبدیل  مسیر 
انتخاب  ما  بحث های  از  یكی  و  برگزار  شهر  ترافیک  شورای 

بهترین و ایمن ترین مسیر برای دوچرخه سواری بود چراكه اصفهان از لحاظ 
عمومی فرهنگ  با  گذشته  به  می تواند  اصفهان  و  است  مسطح   جغرافیایی 
دوچرخه سواری برگردد و امروز با هدف کاهش آلودگی و ترافیک قصد انجام 

این کار را داریم.
و  است  مردم  مشكالت  حل  برای  ابزاری  دوچرخه  به  ما  نگاه  افزود:  نوروزی 
حاشیه های دیگر کار ما نیست بلكه ما قصد داریم راه ها ایمن تر و رسیدن 

به مقصد امن تر شود.
رودخانه  روی  پل های  برخی  نورپردازی  و  تعریض  امسال  این که  بیان  با  وی 
راستا ساماندهی  گفت: در همین  کار قرار می دهیم،  را در دستور  رود  زاینده 
انجام  تردد  تسهیل  برای  گردشگر  جذب  برای  فردوسی  و  فلزی  پل های 

می شود.
جنوب اتوبان چمران 150 هکتار بافت فرسوده دارد
با  مصاحبه  این  از  دیگری  بخش  در  اصفهان  شهردار 
اظهار  چمران،  خیابان  جنوب  فرسوده  بافت  به  اشاره 
کرد: خیابان پوریای ولی جزو بافت فرسوده است و باید 
بازآفرینی و نوسازی شود؛ البته وسعت بافت فرسوده 
جنوب چمران 150 هكتار است و این مكان بحث های 
این  در  که  است  داشته  گذشته  سال  دو  طی  زیادی 
راستا آزادسازی و پیاده روسازی در خیابان پوریای ولی 
این  نزدیک  هم  میخک  پارک  همچنین  گرفته،  صورت 
خیابان احداث شده اما باید رسیدگی بیشتری شود و 

این کار همكاری مردم را می طلبد.
آماده شده منطقه  از پروژه های  افزود: بهره برداری  وی 
افتتاحیه  انجام می شود و منتظر مراسم  هفت بزودی 

نمی مانیم.
در  گلستان  راهی  سه  روسازی  پیاده  مورد  در  نوروزی 

منطقه هفت نیز گفت: هر سال بودجه ای در شهرداری تحت عنوان مناسب 
سازی به تصویب می رسد تا شهر تاریخی، دوستدار کودک و دوستدار سالمند 
مناسب سازی شود؛ برای هزینه کردن این بودجه تیمی در حوزه شهرسازی 
با حضور مدیر هر منطقه تشكیل می شود که در مورد مناسب سازی منطقه 
هفت این کار صورت گرفته است و این موضوع به عنوان یک حق شهروندی 

جدی تلقی می شود.
وی در خصوص ساخت خیابان بهشت در منطقه 9 نیز اظهار کرد: سال 94 
ح را تصویب کرده و سال 95 بودجه آن نیز تصویب  شورای شهر وقت این طر
مسیرها  برخی  و  آغاز  عمرانی  کارهای  شهری  مدیریت  دوره  این  در  شد، 
آزادسازی شده که نیاز به مذاكره مجدد وجود دارد اما با این وجود در سال 
99 دو برابر بودجه مصوب در این خیابان کار شده و با این تالشی که صورت 

می گیرد باید سال 1400 خیابان تعیین تكلیف شود.
انتقال مغازه های آزادسازی شده میدان جلوخان به پاساژ کمرزرین 

نوروزی در مورد ساماندهی جلوخان میدان امام علی )ع( نیز اظهار کرد: این 
شكسته  تحریم  این  باید  که  بود  شده  مردمی  تحریم  دچار  گذشته  در  ح  طر

می شد زیرا اگر کاری با رضایت مردم همراه نباشد سخت می شود؛ به همین 
سبب کمیته مردمی تشكیل، با مردم گفت و گو و راه هموار شد.

است،  شده  تلقی  جدی  موضوعی  عنوان  به  جلوخان  ح  طر داد:  ادامه  وی 
تعدادی مغازه برای آزادسازی وجود دارد و بعد از خرید مغازه از سوی شهرداری 
باید کسب و کار کسبه ادامه یابد که برای این کار پاساژ کمرزرین با 52 میلیارد 
تومان اعتبار شهرداری در حال تكمیل برای طالفروشانی است که مغازه های 

آنها آزادسازی شده است.
از هر منطقه 50 نفر در  شهردار اصفهان افزود: با تشكیل شورای معتمدین 
این شورا حضور دارند و اكنون در شهر اصفهان در واقع هزار نفر در این شورا 

می توانند مشارکت می کنند.
سه  منطقه  در  باقرخان  چشمه  اطراف  خانه های  نشینی  عقب  مورد  در  وی 
منطقه  از  باقرخان  چشمه  گفت:  بود،  ساكنان  از  یكی  پرسش  مورد  که  نیز 
برای  ساالنه  که  می رسد   4 منطقه  به  و  شروع  سه 
ساماندهی حریم 200 میلیون تومان هزینه می شود اما 
خطراتی  خصوص  در  شهروندان  هشدارهای  به  باید 
در  و  کرد  توجه  است  مسیر  در  خانه های  متوجه  که 
بحران  مدیر  همراه  به  سه  منطقه  شهردار  راستا  این 
چشمه  مسیر  در  خانه های  از  بازدید  آینده  هفته  تا 

باقرخان داشته باشند.
 قنات لفزوان در صورت آزادسازی امسال آسفالت 

می شود
منطقه  در  لفزوان  قنات  ساماندهی  مورد  در  نوروزی 
15 نیز تصریح کرد: شهرداری بخش هایی از این قنات 
از لوله ها، روی  آب  آزاد و لوله گذاری کرده تا با عبور  را 
قنات خیابان سازی شود اما بخش هایی از پروژه باقی 
مانده است و از مردم و معتمدان درخواست می کنم 
و  آسفالت  مدت  ترین  کوتاه  در  تا  کنند  همكاری  آزادسازی  برای  شهرداری  با 

خیابان سازی شود.
از بودجه عمرانی در  آزادسازی شود،  این مكان در سال جاری  اگر  ادامه داد:  وی 

اختیار خودم در اختیار منطقه 15 می گذارم تا آسفالت آن انجام شود.
شهردار اصفهان با اشاره به این که به مناسبت روز جهانی شهرها، گفت و گویی 
آسیایی داشتم، اظهار کرد: شهرها به سكونتگاه اصلی و  با شهرداران شهرهای 
محور فعالیت های اقتصادی و مظهر مسائل اجتماعی تبدیل شده اند و مكانی 
برای صلح و آرامش و محلی برای برقراری حقوق بشر هستند؛ اما با کرونا آرامش 
مردم دستخوش دگرگونی شده و اكنون هم شهرها خط مقدم مبارزه هستند و 
باید از این زنگ خطر استفاده کنیم و شهرها را به سمت توسعه پایدار ببریم تا 

، ایمن و تاب آور محقق شوند. شهرهای عدالت محور
برای  را  مسیری  و  برویم  نوآوری  و  خالقیت  سمت  به  باید  شهرها  در  افزود:  وی 
توسعه شهر انتخاب کنیم که هم افزایی و سود همگانی ایجاد شود، چاره ای جز 
این موضوع وجود ندارد و این آرمان، همت واالی شهروندان را می طلبد تا مردم 

در توسعه شهری همكاری کنند و اصفهان در مبارزه با ویروس کرونا الگو شود.

شهردار اصفهان خبر داد؛

بازگشت 150 دستگاه اتوبوس به چرخه فعالیت

هرچه به پایان سال نزدیک می شویم 

پروژه های بزرگ شهر افتتاح و 

خدمت بیشتر به عموم شهروندان 

ارائه می شود در همین راستا چند 

روز پیش بهره برداری از پروژه مرکز 

نمایشگاه بزرگ اصفهان برگزار شد

به علت شرایط حاد کرونایی؛
افتتاح سالن اجتماعات گلستان 

شهدا به تاخیر افتاد

شهردار اصفهان گفت: افتتاح سالن اجتماعات 
با  همزمان  آبان   25 بود  قرار  که  شهدا  گلستان 
روز حماسه و ایثار مردم اصفهان به بهره برداری 
برسد، به علت شرایط حاد کرونایی به تاخیر افتاد.
ارتباطات اداره  از  نقل  به  جام جم  گزارش   به 
رسانه ای شهرداری اصفهان، قدرت اله نوروزی در 
ارتباط زنده رادیویی با برنامه »سالم اصفهان« با 
اشاره به این که روز جهانی شهرساز و شهرسازی 
و  رشته  این  دانشجویان  و  استادان  همه  به  را 
 15 مناطق  و  شهرسازی  معاونت  در  همكاران 
اظهار  گویم،  می  تبریک  اصفهان  شهرداری  گانه 
به  را  شهرها  صحیح،  شهری  ریزی  برنامه  کرد: 
خواهد  بهتر  آوری  تاب  و  پذیری  زیست  سمت 
برد و تحقق این موضوع نیازمند نگاه بلند و همه 

جانبه است. 
»هر  های  برنامه  اجرای  دنبال  به  داد:  ادامه  وی 
روز  با  همزمان  بود  قرار  افتتاح«  یک  یكشنبه، 
شهرسازی، دفاتر تسهیل گری شهرسازی و چند 
اقدام دیگر این حوزه رونمایی شود که به دلیل 
حاد شدن شرایط کرونا و جلوگیری از تجمع مردم 
موقتا برنامه افتتاحیه های شهرداری دو هفته به 

تاخیر افتاد که بعدا جبران می شود.
دستاوردهای  اصفهان  شهرداری  افزود:  وی 
سه ساله خود را تحت عنوان »هر یكشنبه یک 
افتتاح« تقدیم مردم می کند که جا داشت برای 
نمایشگاه  مثل  بزرگ  های  پروژه  برخی  افتتاح 
بین المللی مردم حضور پیدا می کردند اما برای 
حفظ سالمت شهروندان این برنامه ها در فضای 

مجازی و از طریق صدا و سیما برگزار می شود.
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محل دائمی برگزاری نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان با 
حضور مسئوالن کشوری، استانی و شهری به بهره برداری رسید 
تا این استان با برخورداری از استانداردترین مرکز نمایشگاهی 

، گام های محكم تری برای رونق اقتصادی بردارد.  کشور
به گزارش جام  جم نمایشگاه بین المللی استان اصفهان مطابق 
با آخرین مدل نمایشگاهی جهان شامل یک سالن پیوسته با 
قابلیت تفكیک به سه سالن پنج هزار متری طراحی و ساخته 
زیرساخت،  مترمربع  هكتار   47 با  مجموعه  این  است.  شده 
فضای  مترمربع  هزار   30 سرپوشیده،  سالن  مترمربع  هزار   17
نخستین  سبز،  فضای  مترمربع  هزار   42 و  نمایشگاهی  باز 
نمایشگاه  این  می رود.  شمار  به  کشور  نمایشگاهی  شهرک 
مذاكرات  پاویون  رجیستری،  ساختمان  مانند  فضاهایی  دارای 
بین المللی، سالن گردهمایی و نشست های خبری، سالن های 
و  متمرکز  توقفگاه  کافی شاپ،  و  رستوران  مجموعه  مذاكره، 
فضای باز برگزاری نمایشگاه است. موقعیت این نمایشگاه در 
کنار حلقه چهارم ترافیكی اصفهان موجب همجواری و نزدیكی 
سالن  سیتی سنتر،  اصفهان  جمله  از  بزرگ  پروژه  چندین  به 

اجالس بین المللی و دانشگاه آزاد خوراسگان است.
 نمایشگاه اصفهان، دریچه ای برای رونق اقتصاد 

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان در 
آیین افتتاح این مرکز نمایشگاهی گفت: اصفهان در سده های 

گذشته از لحاظ اقتصادی سرآمد شهرهای دنیا بود به گونه ای که 
شاید بتوان میدان نقش جهان را اولین و بزرگ ترین نمایشگاه 
بین المللی دنیا دانست؛ جایی که از غرب تا شرق عالم به تولید 

و فروش و صادرات در آن می پرداختند. 
تكنولوژی  از  نمایشگاه  طراحی  در  افزود:  یارمحمدیان  علی 
پرافتخار  گذشته  تا  شده  استفاده  اصیل  معماری  و  هنر  و  روز 
به  اگر  داد:  ادامه  وی  بخورد.  پیوند  آن  آینده  به  اصفهان  شهر 
امكان پذیر  پروژه ای  چنین  ساخت  نبود  ایمان  و  عشق  مدد 
نبود؛ در سه سال گذشته که میهن عزیز ما ایران تحت شرایط 
تحریم های اقتصادی و رکود تورمی و در نهایت بیماری کرونا بود، 
تالش های بسیاری برای ساخت و تكمیل نمایشگاه بین المللی 

اصفهان صورت گرفت که در نهایت به نتیجه رسید.
اصفهان  استان  بین المللی  نمایشگاه های  شرکت  مدیرعامل 
اظهار کرد: خرسندم که امروز پس از سه سال تالش بی وقفه، 
استانداردترین  و  زیباترین  از  که  بین المللی  نمایشگاهی 
نمایشگاه های ایران است را به مردم تقدیم می کنیم و امیدوارم 
رونق  برای  دریچه ای  نمایشگاه  این   ، کار و  کسب  موانع  رفع  با 

اقتصاد و تجارت باشد.
 افزایش قابل مالحظه فضای نمایشگاهی کشور

مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری 
در  نمایشگاهی  سایت   ۴۱ گفت:  مراسم  این  در  نیز  اسالمی 

کشور وجود دارد که ۳۲ سایت به صورت دائمی و رسمی فعال 
است. 

بهمن حسین زاده افزود: بیش از ۷۰۰ هزار متر مربع فضای باز و 
پوشیده نمایشگاهی در کشور وجود دارد که با افتتاح فاز اول 
متر  هزار   ۲۰ حاضر  حال  در  اصفهان  نمایشگاهی  جدید  سایت 
مربع بر فضای سرپوشیده نمایشگاهی استاندارد کشور افزوده 

شده است.
استان  بین المللی  نمایشگاه های  شرکت  کرد:  تصریح  وی   
اصفهان با ۲۷ سال سابقه فعالیت و روند رو به رشد، هر ساله 
معرفی  در  متنوع  تخصصی  نمایشگاه   ۶۰ از  بیش  برگزاری  با 
دستاوردهای صنعتی و تجاری کشور نقش مهمی را ایفا کرده 
بین المللی  نمایشگاه های  سهامی  شرکت  مدیرعامل  است. 
اشتغال۳۳  با  نمایشگاهی  صنعت  گفت:  اسالمی  جمهوری 
رونق  موجب  شغلی  رسته  با ۱۵۰  ارتباط  و  کشور  در  نفری  هزار 
بازاریابی  نفتی،  غیر  صادرات  توسعه  و  صنعتی  تجاری،  بخشی 
تمامی  وی،  گفته  به  می شود.  بی شمار  بازرگانی  قراردادهای  و 
استانداردها بویژه تجهیزات زیرساختی در نمایشگاه بین المللی 

استان اصفهان رعایت شده است.
 تالش برای آغاز ساخت فاز دوم نمایشگاه اصفهان

نمایشگاه  از  بهره برداری  مراسم،  این  در  نیز  اصفهان  شهردار 
بین المللی اصفهان را اتفاقی بزرگ دانست و گفت: امیدواریم با 

حمایت سهامداران نمایشگاه، مهر سال آینده ساخت فاز دوم 
را در این مكان شروع کنیم چرا که زیرساخت های آن به صورت 
نمایشگاه  افزود:  نوروزی  قدرت اهلل  است.  شده  فراهم  کامل 
بین المللی اصفهان بیانگر فعال شدن اقتصاد، اشتغال، رونق 

کسب و کار و پیشه است. 
وی تصریح کرد: مكان فعلی نمایشگاه از طرفی به گذر شرق، از 
طرفی به رینگ چهارم، از طرفی به سالن اجالس و فرودگاه ختم 
می شود که در این نقطه همه بازرگانان و تجار و تولیدکنندگان 
رئیس شورای اسالمی شهر  به نمایش می گذارند.  را  هنر خود 
اصفهان نیز گفت: نمایشگاه بین المللی می تواند زمینه ای برای 
اعتماد و دلگرمی بیشتر فراهم کند با توجه به این اتفاق بزرگ 
را در شهر اصفهان رقم زد. علیرضا  می توان اقدامات مهم تری 
بین المللی  نمایشگاه  دست اندرکاران  کرد:  بیان  نصراصفهانی 
اصفهان با جدیت، همدلی، صمیمیت و همراهی کوشیدند تا 

خالق این اتفاق مهم باشند. 
نمایشگاه   گفت:  مراسم  این  در  هم  اصفهان  استاندار 
از  موجود  ظرفیت های  از  استفاده  با  باید  اصفهان  بین المللی 

ابعاد صادراتی و ارتباط با دیگر کشورها استفاده کند. 
بین المللی  نمایشگاه  از  بهره برداری  افزود:  رضایی  عباس 
اصفهان اتفاقی بزرگ و نشان از همدلی، همزبانی و هماهنگی 
است، همچنین استمرار این حرکت و بهره برداری صحیح از این 

کرد: شادی  از اجرای پروژه است. وی تصریح  مجموعه مهم تر 
و نشاط بهره برداری از نمایشگاه بین المللی اصفهان را به کادر 
بهداشت و درمان تقدیم می کنیم. استاندار اصفهان اظهار کرد: 
مردم انتظار دارند در جهت رشد و بهینه سازی اقتصادی و برای 

رفع موانع معیشتی آن ها گام برداریم.
 نمایشگاه اصفهان؛ حرکتی بزرگ در چرخه اقتصاد ملی

نیز  اصفهان  کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس 
فراهم  ملزومات  و  ابزار  کردن  مهیا  با  دانامحور  اقتصاد  گفت: 
می شود، شهرهای نمایشگاهی یكی از نشانه های چرخه اقتصاد 

هستند. 
اتفاق  نمایشگاه  این  از  رونمایی  افزود:  گلشیرازی  مسعود 

مهمی در چرخه اقتصاد ملی به وجود آورد. 
وی تصریح کرد: با هم افزایی و تكیه بر داشته های خود و عوامل 
اقتصادی می توان اقتصاد را رونق بخشید. این نمایشگاه تجلی 
کسب  افزایی و همراهی نهادهای مرتبط در بهبود محیط  هم 
کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس  است.   کار  و 
اصفهان بیان کرد: سرمایه گذاری حدود ۳۰۰ میلیارد تومانی در فاز 
اول افتتاح این نمایشگاه بستر و اتفاقات بعدی را مهیا کرده و 
این اندیشه مهیاسازی اقدامات مهم تر است که امیدواریم به 
مقاومتی  اقتصاد  دوم  گام  مبانی  اقتصادی  فعاالن  تمام  دست 

مهیا شود.

یم   و رکود تورمی بسیار باال ساخته شد  نمایشگاه های بین المللی استان در  شرایط تحر

گالری آپادانا دومین گالری با سابقه اصفهان است که به مناسبت 
این  ثار  آ از  نمایشگاهی  برپایی  به  اقدام  هفته نكوداشت اصفهان 
گالری در موزه هنرهای معاصر اصفهان  کرده است و 15 آبان افتتاح 

شد.
هنرهای  موزه  اقدامات  مهم ترین  از  یكی  جم؛  جام  گزارش  به 

پیشكسوتی  داران  گالری  از  تكریم  گذشته  سال  سه  طی  معاصر 
بوده است که طی 40 سال گذشته با تمام مشقت های مالی و کاری 

توانسته اند دوام بیاورند و به فعالیت هنری خود ادامه دهند.
گالری کالسیک   سال گذشته در هفته نكوداشت اصفهان بود که 
به مدیریت مرتضی بخردی در کوچه مادی نیاصرم با سابقه 20 سال 
هنرهای  هنرمندان  گالری  کلكسیون  آثار    80 تا   60 دهه  از  فعالیت 
هنرهای  هنرمندان  آثار  از  بخشی  گذاشت،  نمایش  به  را  تجسمی 
خریداری  گالری   فعالیت  طول  در  بخردی  مرتضی  که  بود  تجسمی 
در  اصفهان  نكوداشت  هفته  مناسبت  به  نیز  امسال  و  بود  کرده 
آذر این نمایشگاه به نمایش گذاشته خواهد شد اما از هم اكنون 
معاصر   هنرهای  موزه  در  منانی  ژیال  مدیریت  به  آپادانا  گالری  ثار  آ
گالری کالسیک  از  گالری پس  به نمایش گذاشته شده است. این 
دارای طوالنی ترین زمان فعالیت است و نقش بسیار مهمی در گذار 
هنرهای تجسمی اصفهان از هنرهای سنتی به هنرهای نوگرا داشته 

است.
 به گفته مهدی تمیزی مدیر  موزه هنرهای معاصر اصفهان، بیش از 
۳۵۰ اثر تجسمی، مجسمه و ویدئو آرت که در فاصله سال های ۱۳۸۶ 
تا ۱۳۹۹ در گالری آپادانا به نمایش درآمده است در تمام گالری های 
موزه هنرهای معاصر اصفهان پیش چشم عالقه مندان قرار گرفته 

است.
گالری  این  جزئیات  مورد  در  نمایشگاه  این  افتتاح   حاشیه  در  وی 
ژیال منانی در خیابان  به مدیریت  و   ۱۳۸۶ از سال  گالری  این  گفت: 
نمایشگاه  این  و  است  کرده  آغاز  را  خود  فعالیت  اصفهان  آپادانا 
بخش  دو  شامل  آپادانا«  گالری  هنری  فعالیت های  بر  »مروری 
تجسمی  هنرهای  هنرمندان  به  متعلق  آثار  نخست  بود؛  خواهد 
که در کلكسیون ژیال منانی قرار دارد و بخش دوم نیز به آثار خود 
ایشان که نقاشی نوگراست و آشنایی کاملی با هنرهای معاصر 

ج از کشور دارد اختصاص یافته است. در ایران و خار
مدیر موزه هنرهای معاصر اصفهان مروری بر فعالیت های 
تاریخ  برای  ارزشمندی  نمایشگاه  را  آپادانا  گالری  هنری 
هنرهای تجسمی اصفهان دانست، چون این گالری نقش 
نوگرایانه  به دوران  از دوران سنت گرایانه  گذار  در  مهمی 

در هنر اصفهان داشته است.
این  افتتاحیه  مراسم  در  آپادانا  گالری  مدیر  منانی  ژیال 
داری  گالری  راه  سر  زیادی  مشكالت  گفت:  نمایشگاه 
داشتم و با مشقت های زیادی مواجه بودم و اما همیشه 
را  راه  سر  مشكالت  و  خستگی  هنرمندان   خوشحالی  با 

فراموش کرده و از شادی هنرمندان شادمان شده ام.
وی افزود: امیدواریم با برپایی این نمایشگاه بتوانیم گوشه 

ای از زحمات هنرمندان را  در برابر دیدگان مخاطبان قرار دهیم.

نمایشگاه  این  در  اثر   ۲۰۰ حدود  کرد:  تصریح  آپادانا  گالری  مدیر 
یک  در  که  است  اصفهانی  هنرمندان  از  آن  اثر   ۱۷۰ که  دارد  وجود 
با عشق شروع کردم،  را  کار  دهه گذشته جمع آوری شد و من  این 
تلخی ها و شیرینی هایی در این راه وجود داشت و امروز با وجود این 

استقبال تمامی تلخی ها را فراموش کردم.
 هنرمندان در شرایط کرونا از فضای مجازی بهره گیری بیشتری 

کنند
شهر  اسالمی   شورای  فرهنگی  کمیسیون  رئیس  روشن،  فریده 
وقتی  داشت:  اظهار  گالری  این  افتتاح  برپایی  حاشیه  در  اصفهان 
تاثیر  مقوله های  از  یكی  را  هنر  می کنیم  نگاه  تاریخ  گذشته   آثار  به 
ابزار و مفاهیم شفاهی  با  آنچنان موثر که  گذار در زندگی می بینیم، 
نمی توانیم آن را بیان کنیم و نمی توانیم تاثیر آن را بر مخاطب بررسی 

کنیم.
ثار اثر بسیار فاخری  آ وی با بیان این که در کنار هم قرار گرفتن این 
است، افزود: تنوع و حرفه ای بودن این آثار و جمع آوری 12 ساله آنها 
موجب شده است که انگیزه بسیار خوبی برای هنرمندان و در پی 

خ دهد. آن گفتمان هنری بین آنها ر
بیان  با  کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی  شهر اصفهان   رئیس 
ثار تاثیر پذیری و هم افزایی را چندین برابر کرده  این که جمیع این آ
نهاد های  و  شهری  مدیریت  داریم،  اعتقاد  ما  کرد:  تصریح  است، 
بلكه   باشند  داشته  خصوصی  بخش  با  رقابت  حالت  نباید  دولتی  
اعتال  شاهد  تا  کنند  فراهم  خصوصی  بخش  برای   را  بستر  باید  
هنرمندان  در  نو  اندیشه های  ظهور  و  وهنری  فرهنگی  توسعه  و 

باشیم.
وی در خصوص نقش شرایط اقتصادی موجود بر هنرمندان گفت: 
موزه  این  و  است  هنر  گسترش  راه های  از  یكی  نمایشگاه  برگزاری 
هنرهای معاصر در این شرایط کرونایی به این قضیه ورود پیدا کرده 

است تا از فعالیت های هنرمندان حمایت کند.
روشن اضافه کرد: کرونا بسیاری از هنرمندان را محدود کرده است 
سایر  در  و  جهانی  صورت  به  هنرمندان  این  ثار  آ از  بسیاری  گرنه  و 
کشورها به نمایش گذاشته می شد، اما پیشنهاد می کنم هنرمندان 
در این شرایط کرونایی از فضای مجازی و بستر آن برای معرفی آثار و 

فعالیت های اقتصادی بهره ببرند.
دنبال  به  فرهنگی  کمیسیون  در  هم  ما  البته  داد:   ادامه  وی 
به  کنیم  حمایت  هنرمندان  این  از  تا  هستیم  حمایتی  راهكارهای 
رشته های  بقیه  در  و  شدیم  وارد  سینمایی  تولیدات  در  که  طوری 

هنری و فرهنگی نیز قصد  ورود داریم.
پنجشنبه  تا  شنبه  روزهای  آذر   ۲۸ تا  نمایشگاه  این  است؛   گفتنی 
میزبان   ۱۹ تا   ۱۶ ساعت  از  جمعه ها  و   ۱۹ تا   ۱۶ و   ۱۳ تا   ۹ ساعت  از 

عالقه مندان است.

»گالری آپادانا«؛ گذرگاه هنرهای تجسمی اصفهان از سنتی به نوگرا 
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