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رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان:
استفاده از سوخت مازوت در اصفهان اشتباه است

2

شهردار اصفهان خبر داد:
یت شهری به روزرسانی سامانه 137 برای تسهیل ارتباط شهروندان با مدیر

شهردار اصفهان از به روزرسانی سامانه 137 و بارگذاری 
نسخه جدید آن خبر داد و گفت: در این نسخه ارتباط 
شهروندان با شهرداری و شخص شهردار آسان تر شده 
است و شهروندان می توانند مستقیما پیام های خود را 

به گوش شهردار اصفهان برسانند.
زنده  ارتباط  در  زاده  قاسم  علی  جام  جم،  گزارش  به 
برای  کرد:  اظهار  اصفهان«  »سالم  برنامه  با  رادیویی 
تسهیل ارتباط شهروندان با مدیریت شهری، سامانه 
شده  بارگذاری  آن،  جدید  نسخه  و  روزرسانی  به   137
است و شهروندان می توانند مشکالت و معضالتی که 
در شهر می بینند را به شهرداری انعکاس دهند تا مورد 

پیگیری قرار بگیرد. 
شهروندان  تا  شده  فراهم  امکان  این  داد:  ادامه  وی 
به صورت مستقیم از طریق سامانه 137، پیام هایی را 
برای شهردار ارسال کنند و این پیام ها روزانه در کارتابل 
قرار می گیرد و شهردار می تواند مستقیما نقطه نظرات 

همشهریان را بررسی کند.
*تهیه فهرستی از مشکالت محالت با حضور تیم های 

کارشناسی
شهردار اصفهان بیان کرد: رویکرد ما در مدیریت شهری 
زندگی  سطح  است  قرار  و  است  محوری  محله  جدید، 
برای  زندگی بهتر  امکان  تا  ارتقا دهیم  از دل محالت  را 

از همین رو برای این که  مردم در محالت فراهم شود. 
عالوه  نشویم،  خطا  دچار  محالت  بندی  اولویت  در 
شده  آوری  جمع  شهرداری  در  که  آماری  و  اطالعات  بر 
است، به صورت عینی در تک تک محالت تیمی حضور 
پیدا کرده و با مردم ارتباط برقرار می کنند تا فهرستی از 

مشکالت مردم در محالت تهیه شود.
وی افزود: با توجه به این که امکان نشست حضوری و 
چهره به چهره با همه اهالی یک محله فراهم نمی شود، 
می توانند،  مردم  همه  که  است  امکانی   137 سامانه 
انعکاس  ما  به  را  خود  محالت  مشکالت  آن،  طریق  از 

دهند.
*اولویت بندی ارتقای محالت از سال 1401

قاسم زاده با بیان این که قرار ما این است که از سال 1401 
با اولویت بندی مشخصی، در دل محالت حاضر شویم 
محالت  در  زندگی  کیفیت  ارتقای  به  مردم  کمک  با  و 
شهر کمک کنیم، اضافه کرد: در چند روز گذشته شهر 
آن که  جمله  از  بود،  مراسم هایی  و  رخدادها  شاهد  ما 
مراسم تشییع شهدای تازه تفحص شده را شاهد بودیم 
و حضور مردم در این مراسم، نشان داد خط شهادت 
و انقالب در بین مردم روشن، پابرجا و پایدار است. وی 
سالگرد  مراسم  در  که  کردم  پیدا  را  توفیق  این  افزود: 
تلخی  اتفاق  کنم؛  شرکت  اوکراینی  هوایپمای  شهدای 

بود و عزیزانی را ما در این پرواز از دست دادیم که جزو 
سرمایه های علمی و ارزشمند کشور بودند. 

شهردار اصفهان ادامه داد: مراسم سالگرد این عزیزان 
به میزبانی خانواده آنها در گلستان شهدا برگزار شد که 
با شرکت در این مراسم با برخی از خانواده ها گفت و گو 
داشتم؛ احساس خوبی برای من بود که این خانواده ها 
علی رغم این اتفاق تلخ، غالبا روحیه خود را حفظ کرده و 
با این موضوع کنار آمده اند. مردم بدانند که ما در غم و 

شادی در کنار آنها و خدمتگزار آنها هستیم.
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مدیر سد زاینده رود گفت: در حال حاضر زاینده رود 
بارگذاری  هیچ  نباید  و  دارد  شکننده ای  وضعیت 

جدیدی بر روی آن انجام شود.
 ، نایینی  موسوی  مجتبی  سید  جام جم،  گزارش  به 
کرد:  اظهار  زاینده رود،  سد  وضعیت  آخرین  درباره 
میلیون   1۶۵ زاینده رود  سد  ذخیره  حاضر  حال  در 
درصد   13 تنها  ذخیره،  این  با  که  است  مترمکعب 
بررسی های  با  افزود:  وی  دارد.   آب  سد  مخزن 
شرایط  کوهرنگ،  سرچشمه های  در  برف سنجی 
پارسال،  خشک  سال  به  نسبت  حتی  بارش ها 
پایین تر  نیز  برف  تراکم  و  عمق  و  نیست  مناسب 
است، همچنین بارش ها نسبت به پارسال کاهش 
یافته است. وی به برخی نگرانی ها نسبت به کاهش 
اگرچه  گفت:  کرد و  زاینده رود اشاره  آب سد  کیفیت 
می یابد،  افزایش  آب  تبخیر  هوا  دمای  افزایش  با 
اما با آب شدن ذخیره برفی پشت سد، ورودی سد 
افزایش می یابد. موسوی درباره نگرانی ها نسبت به 

ذخیره فعلی سد زاینده رود، تاکید کرد: اولویت اکنون 
تامین آب شرب است، البته مشابه شرایط فعلی سد 
زاینده رود را در سال ۹۵ تجربه کردیم که بارش های 

سنگین بهمن  جبران بی بارشی ماه های قبل را کرد.
وی افزود: در حال حاضر ورودی سد زاینده رود 7.۵ 
مترمکعب بر ثانیه و خروجی آن 1۲ مترمکعب بر ثانیه 
است. مدیر سد زاینده رود درباره این که چرا ورودی 
زاینده رود با وجود بارش ها همچنان رو به کم  سد 
وجود  بارش ها  که  مقطعی  در  گفت:  است،  شدن 
داشت ورودی سد بیشتر شد، اما با سرمای هوا و 
عدد  همان  به  زاینده رود  سد  ورودی  بارش ها  قطع 
قبلی رسید، البته ورودی سد زایندهرود در ۵1 سال 

اخیر تنها یک سال از این میزان کمتر بوده است.
توضیح  زاینده رود،  سد  نیروگاه  فعالیت  درباره  وی 
نیروگاه  آب،  کیفیت  حفظ  برای  حاضر  حال  در  داد: 
سد زاینده رود را همچنان در مدار نگه داشته ایم تا از 
تراز باالتری تخلیه آب داشته باشیم. موسوی گفت: 

بحث  در  می کنیم  حفظ  را  نیروگاهی  تراز  که  زمانی  تا 
اگر  البته  داریم،  کمتری  نگرانی  اصفهان  آب  کیفیت 
پایش هایی  با  شود،  ج  خار مدار  از  نیز  نیروگاه  حتی 
که می شود، بر حفظ کیفیت آب تاکید داریم و به طور 
بهتر  زاینده رود  سد  شرایط  بارش ها  تداوم  با  قطع 
اشاره  زاینده رود  سد  وضعیت  به  وی  شد.  خواهد 
سد  ذخیره  میزان  این  با  قطع  طور  به  گفت:  و  کرد 
ح و برنامه خاص و مشخصی برای  زاینده رود باید طر
احیای این رودخانه داشته باشیم و اگر هر بارگذاری 
و  چهارمحال  و  اصفهان  استان های  در  جدیدی 
بختیاری داشته باشیم، باید منابع آن از قبل تامین 
شود. مدیر سد زاینده رود گفت: در حال حاضر زاینده 
رود وضعیت شکننده ای دارد و نباید هیچ بارگذاری 
ح های  طر همچنین  شود،  انجام  آن  روی  بر  جدیدی 
خود  شود،  کشت  توسعه  به  منجر  اگر  آبخیزداری 
به  فکری  باید  بنابراین  است  جدید  بارگذاری  نوعی 

حال آن کنیم.

مدیر سد زاینده رود:

زاینده رود توان بارگذاری جدید ندارد

اقدامات فوالد مبارکه در راستای 
آب بهینه سازی مصرف 

تجربه ای  »هنرمردان«  ویژه برنامه 
جدید در حوزه فرهنگ شهر است

نماینده اصفهان در مجلس خبرگان رهبری :

شهردار اصفهان با بیان این که ویژه برنامه »هنرمردان« از ابعاد گوناگون 
یک تجربه جدید در حوزه فرهنگ است، گفت: می توانیم با خالقیت 
و نوآوری اتفاقات دیگری از این دست را در فضای شهری رقم بزنیم.
به گزارش جام جم، علی قاسم زاده ضمن بازدید از ویژه برنامه »هنرمردان« 
در میدان امــام حسین)ع( با بیان این که ایــن رویـــداد، اتفاقی جدید در 
ــژه، یعنی ایــام فاطمیه و ... حــوزه فرهنگ شهر اســت که دو مناسبت وی

جزئیات جشنواره بین المللی نقاشی کودکان و نوجوانان:پس از آمریکا و آلمان؛ ایران به این فناوری دست یافت؛مدیرعامل آبفای استان اعالم کرد؛

 جشنواره بین المللی نقاشی اصفهان
 با پوپک می آید 

 در دهه اخیر 10 تصفیه خانه فاضالب 
222در اصفهان احداث شده است

3

4 3

|    3
    |   

 

آهن   آهن تولید و فروش ذوب  جهشجهش تولید و فروش ذوب 
اصفهان در اصفهان در ۹۹ ماهه اول سال  ماهه اول سال 

ح شد؛ در نشست  هم اندیشی مدیران فوالد مبارکه با شرکای کسب و کار این شرکت مطر

 پشتیبانی فوالد مباركه
 از قطعه سازان خودرو

توربینی  یشه بر  ساخت دستگاه ر
آبفای اصفهان در 



چهار شنبه     22 دی    1400   شماره 6128

اقتصادی اجتماعیاجتماعی2
دانشجویان معماری دانشگاه آزاد اصفهان با ارائه »پلتفرم صورتی« جایزه مسابقه 

معمار را بدست آوردند.
به گزارش جام جم، محسن خزدوز و ادیب ایروانی، دانشجویان این دانشگاه با ارائه 
پلتفرم صورتی در این مسابقه شرکت کرده بودند. ایده »پلتفرم صورتی« راهی برای 
بازیابی و به کارگیری بنا های قدیمی با حفظ اصالت بنا و عدم آسیب به چارچوب های 

بافت شهری است. این طرح در یک انبار متروک 17 متر مربعی و ۵۵ متر مکعبی 
باقیمانده از بنا های دوران پهلوی نخست که در بدنه گذر چهارباغ باال به جا مانده 
بود، اجرا شد.خیابان چهارباغ باال، بخشی از معروف ترین خیابان اصفهان با شهرتی 
جهانی و خیابانی در امتداد چهارباغ عباسی بوده که از سی و سه پل آغاز و تا محدوده 
باغ های هزار جریب ادامه دارد. جایزه معمار یکی از برجسته ترین جوایز معماری 

کشور بوده که ساالنه برگزار شده و پروژه های موفق اجرایی را بررسی و داوری می کند 
از وجود معماران مطرح داخلی و بین المللی به عنوان داور بهره  و در این مسیر 

می برد.
حضور معماران حرفه ای، داوران برجسته و قدمت مسابقه معمار، باعث اعتبار ویژه 

این جایزه بین جامعه معماران کشور شده است.

جایزه معمار در دستان دانشجویان دانشگاه آزاد اصفهان

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان اصفهانضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان اصفهان

ــدآپ  ــن ــت ــوان اس ــ ــراخ ــ ــالم ف ــ اعـ
کمدی نویسندگی طنز

فراخوان ارسال آثار استندآپ کمدی و نویسندگی 
طنز، با هدف شناسایی استعدادها و ایجاد فضای 
تا ۲۵ سال  تا 18 و 1۹  همکاری در دو رده سنی 1۲ 

اعالم شد.
فرهنگی  سازمان  فرهنگی  امور  اداره  رئیس 
اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان گفت: هدف 
طنز،  نویسندگی  و  کمدی  استندآپ  برگزاری  از 
شناسایی استعدادها در شهر با محوریت اجرا و 
پتانسیل  این  از  بتوانیم  تا  بوده  طنز  نویسندگی 
در برنامه  »جوانی به توان نو« که از شبکه شما و 

اصفهان پخش می شود، بهره مند شویم. 
اظهار  خشوعی  محمدصالح  جام جم،  گزارش  به 
فراخوان،  این  برگزاری  دیگر  هدف  داشت: 
شناسایی استعدادهای رده سنی جوانان در این 
از  »همودو«  برنامه  در  می توان  که  است  زمینه 

ظرفیت آنها در فضای مجازی بهره مند شد. 
در  موجود  نواقص  از  یکی  این که  به  اشاره  با  وی 
به  در  برنامه ریزی  عدم  استعدادیابی،  برنامه های 
افزود:  است،  شده  کشف  استعدادهای  کارگیری 
فراخوان ارسال آثار استندآپ کمدی و نویسندگی 
طنز در نظر دارد که با شناسایی استعدادها، آنها را 
در برنامه های تولیدی و محتوایی همچون همودو 
و جوانی به توان نو و ...  به کار گیرد.  وی با اشاره به 
برگزاری کارگاه های آموزشی تصریح کرد: این فراخوان 
استعدادهای  شناسایی  بر  عالوه  که  دارد  درنظر 
مربوطه در شهر، آموزش های الزم را ارائه کند تا افراد 
آموزش دیده بتوانند در برنامه های تعیین شده 
مشارکت کنند. خشوعی خاطرنشان کرد: مهلت 
ارسال آثار به این فراخوان تا پنجم بهمن بوده که 
عالقه مندان برای کسب اطالعات بیشتر می توانند 
لینک های و  مجازی  فرهنگسرای  سایت   به 

جوان  سنی  رده  برای   www.vcci.ir/hamodow  
نوجوان  سنی  رده  برای   www.vcci.ir/nojvan و 

مراجعه کنند.

آلمان؛ ایــران به این  آمریکا و  پس از 
فناوری دست یافت

ــه بر  ــشـ ــاه ریـ ــتـــگـ ــاخـــت دسـ سـ
توربینی در آبفای اصفهان

کارشناس آبفای استان اصفهان موفق به طراحی 
و ساخت دستگاه ریشه بر توربینی قابل تنظیم با 

سری برشی زنجیره ای شد. 
آب  در  شاغل  جوان  پژوهشگر  آهکی  عبدالرضا 
کار  ماه  هشت  از  پس  ورزنه  منطقه  فاضالب  و 
پژوهشی موفق شد این دستگاه را با هدف رفع 
معدنی،  رسوبات  از  فاضالب  لوله های  انسداد 

چربی ها و ریشه های درختان طراحی و تولید کند. 
لوله های  در  توربینی  بر  ریشه  دستگاه  کاربرد 
فاضالب با سطح مقطع گرد با هر جنسی است و 
می تواند با برش هایی که در رسوبات یا ریشه های 
درختان نفوذ کرده در شبکه های فاضالب انجام 
و جریان  کرده  برطرف  را  لوله ها  گرفتگی  می دهد، 

فاضالب را به حالت اول بازگرداند. 
نیروی محرکه دستگاه ریشه بر توربینی از طریق 
دستگاه شست و شوی شبکه فاضالب تامین 
می شود و زنجیرهای متصل به آن با پرتاب شدن 
موجود  گرفتگی  رفع  باعث  لوله،  جدار  اطراف  به 
ریشه  دستگاه  می شود.  فاضالب  لوله های  در 
جوان  کارشناس  توسط  شده  طراحی  توربینی  بر 
آبفای استان اصفهان عالوه بر ۵0 درصد وزن کمتر 
با  می تواند  خارجی،  مشابه  نمونه  با  مقایسه  در 
بهره گیری از بازوهای منحصر به فرد خود، در رفع 
انسداد لوله هایی با قطرهای مختلف به کار گرفته 
به  دستگاه  این  هیدرومکانیکی  مکانیزم  شود. 
نحوی است که عملکرد آن را به باالترین راندمان 
می رساند و حتی سطح های بسیار سخت و مقاوم 
که پاکسازی آن با واترجت امکان پذیر نیست، با 
استفاده از دستگه ریشه بر توربینی به راحتی برش 

خورده و از شبکه خارج می شود.
نصف  دستگاه  این  تولید  هزینه  است  گفتنی 
کشورهای  فقط  کنون  تا  و  است  خارجی  مشابه 

آمریکا و آلمان آن راتولید می کردند. 

خبر

و  سرمایشی  تاسیسات  و  تجهیزات  بین المللی  نمایشگاه  بیستمین  هم اندیشی  نشست 
گرمایشی اصفهان در حالی برگزار شد که قرار است این نمایشگاه طی روزهای یازدهم تا پانزدهم 

بهمن ماه و با حضور حداقل 110 برند و شرکت معتبر از سراسر کشور برپا شود.
از  گرمایشی اصفهان یکی  و  تاسیسات سرمایشی  و  گزارش جام جم، نمایشگاه تجهیزات  به 
صورت  به  که  می رود  شمار  به  زیرساختی  حوزه  در  استان  این  نمایشگاه های  باکیفیت ترین 

ساالنه، برندهای معتبری از سراسر کشور را در کنار یکدیگر جمع می کند.
مدیرعامل و عضو هیات مدیره نمایشگاه بین المللی اصفهان در نشست هم اندیشی برپایی 
این نمایشگاه گفت: نمایشگاه بین المللی اصفهان در این دوره از نمایشگاه تالش می کند 
برای شرکت های حاضر شرایطی فراهم آورد که به بازارهای جدید دست پیدا کنند و با فراغ بال 

بیشتری به توسعه بازار بپردازند.
اصلی ترین  از  معتبر  شرکت های  حضور  برای  تالش  این که  بر  تاکید  با  مرتضوی  علیرضا 
اولویت های برپایی نمایشگاه است، افزود: کیفیت یک نمایشگاه با مساحت آن نمایشگاه 
سنجیده نمی شود، بلکه اصل، بر حضور برندهای مطرح و با کیفیت است؛ در این راستا، تاکید 

داریم که حضور شرکت های دانش بنیان بر کیفیت نمایشگاه ها می افزاید.
وی با بیان این که حضور هیات های تجاری از داخل و خارج کشور در نمایشگاه موضوع بسیار 
مهمی است، ادامه داد: بازرگانان همواره شرایط رونق و توسعه کسب وکار را فراهم می کنند؛ 
از  همچنین  می شود؛  محسوب  مهم  بسیار  موضوع  یک  نمایشگاه،  در  آنها  حضور  بنابراین 

این  از  کرده ایم  دعوت  ایران  اسالمی  جمهوری  در  حاضر  مختلف  کشورهای  سفیران  تمامی 
نمایشگاه بازدید کنند؛ این موضوع به توسعه بازار شرکت های حاضر در کشورهای مختلف 

کمک می کند.
این نشست  در  نیز  نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان  رئیس سازمان  بناکار،  احمد 

خواستار ارائه راهکارهای مطلوب برای کاهش مصرف انرژی در این نمایشگاه شد و تاکید کرد: 
سازمان نظام مهندسی ساختمان اصفهان آمادگی دارد در تمامی نمایشگاه هایی که به نوعی با 

فعالیت این سازمان در ارتباط است، مشارکت فعال داشته باشد. 
نیز  اصفهان  استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  بازرگانی  امور  معاون  نادری،  اسماعیل 
برپایی  فرایندهای  اجرای  در  هم افزایی  گفت:  و  شد  نمایشگاه ها  به  کیفیت بخشی  خواستار 
نمایشگاه موجب افزایش کیفیت این رویدادها می شود و در نهایت رضایت شرکت ها را به 

دنبال خواهد داشت.
بیستمین  برگزاری  که  اصفهان  بین المللی  نمایشگاه  کارکنان  تعاونی  شرکت  مدیرعامل 
نمایشگاه تجهیزات و تاسیسات سرمایشی و گرمایشی را بر عهده دارد نیز در این نشست 
فارس،  رضوی،  خراسان  تهران،  اصفهان،  استان های  از  شرکت   110 نمایشگاه  این  در  گفت: 

آذربایجان شرقی، البرز، همدان و چهارمحال و بختیاری حضور خواهند داشت.
احمد سعادت ادامه داد: این نمایشگاه در 1۶ هزار مترمربع فضای نمایشگاهی برپا می شود و 74 
درصد شرکت های حاضر در آن تولیدکننده و ۲4 درصد نیز شرکت بازرگانی هستند؛ همچنین ۲۵ 
درصد فضای بیستمین نمایشگاه تجهیزات و تاسیسات سرمایشی و گرمایشی به شرکت هایی 

واگذار شده که در دو دوره گذشته نمایشگاه حضور نداشته اند.
به گفته وی، متقاضیان زیادی برای حضور در این نمایشگاه اعالم آمادگی کرده اند که به دلیل 

محدودیت فضا امکان حضور آنها در نمایشگاه فراهم نشده است.

برپایی نمایشگاه تجهیزات و تاسیسات سرمایشی و گرمایشی اصفهان 

سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان این که تصویب 
محقق  را  شیشه ای  شهرداری  و  شهر  شورای  شفافیت،  ح  طر
می کند،  گفت: مجموعه روابط عمومی و دبیرخانه شورای شهر 
ح شفافیت کار جدی و  و روابط عمومی شهرداری در رابطه با طر

بلند مدت رسانه ای انجام دهند.
به گزارش جام جم اصفهان، علی صالحی در نطق میان  دستور 
بیست و پنجمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان 
اظهار کرد: یاد و خاطره حاج قاسم سلیمانی، شهیدی که اجازه 
زبان  به  بیان  آزادی  متولی  دستگاه های  در  را  او  نام  نداریم 

بیاوریم گرامی  می داریم. 
سانحه  شهدای  و  کاظمی  احمد  حاج  شهید  یاد  همچنین 
هواپیمای اوکراینی به ویژه هشت شهید اصفهانی این حادثه 
گرامی  را  سلیمانی  قاسم  حاج  تشییع  مراسم  درگذشتگان  و 

می داریم. 
شهر  اسالمی  شورای  افزود:  شفافیت  ح  طر به  اشاره  با  وی 
و  نخبگان  مشارکت  جمله  از  مثبتی  اتفاقات  کنار  در  اصفهان 

راهبردهای  شهراندیشان،  ح  طر قالب  در  شهر  اداره  در  مردم 
اعضای  با  مردم  ارتباط  حوزه  تحول   ،1401 بودجه  تحولی 
همگرایی  عمرانی،  عملیات  تسریع  از  حمایت   ، شهر شورای 
رویکرد  تقویت  برای  تالش  و  تصمیم ساز  گروه های  بین 
گام  یک  اجتماعی  آسیب های  با  مبارزه  و  اجتماعی  و  فرهنگی 
بود  داده  مردم  به  که  وعده هایی  به  عمل  در  نیز  دیگر   بلند 

برداشت.
سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد: تصویب 
که  است  وعده هایی  به  عمل  برای  بلند  گامی  شفافیت  ح  طر

مردم قبل از انتخابات از شورای ششم انتظار داشتند.
سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان ادامه داد: درخواست 
من از مجموعه روابط عمومی و دبیرخانه شورای شهر و روابط 
به  ویژه  اقدامات  با  رابطه  در  که  است  این  شهرداری  عمومی 
ح شفافیت که به تصویب رسیده و مطالبه مردم  خصوص طر

است کار جدی و بلند مدت رسانه ای انجام دهند.
خاطرنشان  اصفهان  شهر  اسالمی  شورای  سخنگوی  صالحی 
باید  بلکه  شود  اجرا  تبلیغاتی  نمایش  یک  نباید  صرفا  کرد: 
ح اطالع رسانی الزم صورت گیرد تا مردم نسبت  درباره مفاد طر
گاهی الزم را داشته باشند تا در رابطه با اجرای آن  به بندهای آن آ
اصحاب رسانه و مردم، کارکنان و اعضای شورای شهر و حوزه 

سالمت اداری شهرداری را یاری کنند.
هیات  از  کرد:  بیان  اصفهان  شهر  اسالمی  شورای  سخنگوی 
ویژه  درخواست  هم  اصفهان  فرماندار  و  فرمانداری  در  تطبیق 
تصویب  و  رابطه  این  در  مردم  مطالبه  به  توجه  با  که  داریم 
قانون مشابه در شهرداری تهران، نهایت همکاری را در سرعت 

ح داشته باشند. بخشیدن به طی مراحل قانونی این طر

همه  رغم  به  گفت:  اصفهان  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
اعتراضات در نیروگاه اصفهان سوخت مازوت به صورت محدود 

به دستور برخی مسئوالن شروع شده است. 
کالنشهرها  دیگر  با  نباید  اصفهان  و  است  اشتباه  تصمیم  این 

مقایسه شود.
دستور  از  پیش  نطق  در  نورصالحی  محمد  جام جم،  گزارش  به 
بیست و پنجمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان با 
کرد:  اظهار  اخیر  روزهای  آلودگی هوا در  اشاره به تشدید دوباره 
بیش از اعمال محدودیت ها و اعالم اطالعیه ها، باید به فکر حل 

مشکل باشیم.
آن گونه که گفته می شود در اجرای قانون هوای پاک  وی افزود: 
نکرده اند.  عمل  خود  تکالیف  به  دستگاه ها  درصد   10 از  بیشتر 
انجام  را  خود  تکلیف  زمینه  این  در  که  دستگاه هایی  و  صنایع 

نداده اند باید شناسایی شوند.
همه  رغم  به  کرد:  تصریح  اصفهان  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
اعتراضات در نیروگاه اصفهان سوخت مازوت به صورت محدود 

به دستور برخی مسئوالن شروع شده است. 
کالنشهرها  دیگر  با  نباید  اصفهان  است،  اشتباه  تصمیم  این 
هوای  شرایط  که  گیرد  صورت  نباید  اقداماتی  و  شود  مقایسه 

اصفهان را از این بدتر کند.
رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان این که انتظار ما به 
این  اصفهان  شهر  اسالمی  شورای  در  مردم  نمایندگان  عنوان 
گفت: شرایط  با حساسیت دنبال شود،  آب  که وضعیت  است 
ایجاب می کرد که در بودجه 1401 برای پایداری آب زاینده رود ردیفی 

دیده شود که تاکنون پیش بینی نشده است.
کارگروه هایی در تهران به دستور رئیس جمهور در حال  گرچه   

فعالیت هستند، اما امیدواریم اقدامی عملی در این راستا انجام 
شود.نورصالحی با تاکید بر لزوم تشکیل ستاد بازآفرینی شهری 
بیان کرد: توجه ویژه به بافت فرسوده و تاریخی مدنظر شورای 
برای  قانونی  کار  و  ساز  امیدواریم  است.  اصفهان  شهر  اسالمی 

تشکیل این ستاد ایجاد شود. 
ضمن  کرد،  عمل  آنها  به  باید  و  است  کافی  موجود  قوانین 
 این که حضور مدیریت کالن استان در این حوزه بسیار راه گشا 

است. 
در  معبر  سد  به  اشاره  با  اصفهان  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
مسیرهای  در  بازار  کسبه  متأسفانه  گفت:  اصفهان  بزرگ  بازار 
با  را  بازار  در  تردد مردم   ، با سد معبر )ره(  امام  به میدان  منتهی 
مشکل مواجه کرده اند. دستگاه های مربوط باید به این معضل 

خاتمه دهند.
صورت  را  الزم  همکاری  زمینه  این  در  که  دارد  آمادگی  نیز  شورا 
دهد که تا قبل از روزهای پایانی سال و تشدید تردد در بازار این 

مشکل برطرف شود. 

سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان:

ح شفافیت، شورای شهر و شهرداری شیشه ای را محقق می کند تصویب طر
رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان:

استفاده از سوخت مازوت در اصفهان اشتباه است

مدیرعامل آبفای استان اعالم کرد؛
در دهه اخیر 10 تصفیه خانه فاضالب در اصفهان احداث شده است

آبفای استان اصفهان احداث 10 تصفیه خانه فاضالب در  مدیرعامل 
مدت 10 سال را نشان از روحیه جهادی و عزم کارکنان این شرکت برای 

خدمت رسانی بهتر به مردم عنوان کرد.
ارتقاء  با هدف  که خدمات رسانی بی وقفه  این  بیان  با  امینی  هاشم 
دارد  قرار  شرکت  این  کار  دستور  در  عمومی  بهداشت  و  رفاه  سطح 
اظهار داشت: از مجموع ۲8 تصفیه خانه فاضالب در استان اصفهان 
10 تصفیه خانه در سال های 13۹0 تا 1400 احداث شده است. وی اعالم 
کرد: عالوه براحداث تصفیه خانه فاضالب در شهرهای خوانسار، داران، 
چادگان، نجف آباد، نطنز، هرند، اژیه، سده ورنامخواست، تیران و بویین 
و میاندشت، دو فقره پکیج تصفیه فاضالب نیز در 10 سال گذشته برای 
واحدهای مسکن مهر نطنز و فریدونشهر به روش تصفیه لجن فعال 
احداث شده است. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
با بیان این که  فاضالب ورودی به تصفیه خانه ها در ۹ تصفیه خانه به 
روش لجن فعال، 13 تصفیه خانه به روش الگون هوادهی و 8 تصفیه 
استانداردهای زیست محیطی  با  تثبیت مطابق  برکه  به روش  خانه 
تصفیه می شوند تصریح کرد:  با احدث تصفیه خانه های  فاضالب، حجم 
قابل مالحظه ای از آب های به ظاهر زاید و غیر قابل استفاده به چرخه 

صنعت، کشاورزی غیر مثمر و توسعه فضای سبز شهری باز می گردد.

امینی با بیان این که در حال حاضر 73.۵ درصد جمعیت شهری استان 
اصفهان تحت پوشش شبکه فاضالب قرار دارند گفت: هم اکنون 3 
میلیون و۲11 هزار نفر در 3۶ شهر و ۵ هزار و ۹00 نفر در ۵ روستای استان 

از خدمات جمع آوری، انتقال و تصفیه فاضالب استفاده می کنند. 
وی افزود: استان اصفهان با داشتن 8 هزار و 30۹ کیلومتر شبکه جمع 
آوری و ۵00 کیلومتر خط انتقال، نزدیک به 13 درصد از کل شبکه جمع 
آوری و خطوط انتقال فاضالب در کشور را به خود اختصاص داده است. 

نوجوانان  و  کودکان  نقاشی  جشنواره 
سطح  در  بــــار  اولـــیـــن  بـــــرای  امـــســـال 
که رده سنی  برگزار می شود  بین المللی 
4 تا 18سال می توانند نقاشی های خود 
را با موضوع »شهر من؛ شهر زندگی« به 

دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.
ــرا کــاظــمــی در  ــ بــه گــــزارش جـــام جـــم، زه
دو  در  جشنواره  این  گفت:  زمینه  این 
شد  برگزار  ملی  سطح  در  گذشته  سال 
با  بین المللی  سطح  در  نیز  امــســال  و 
و  شهر  به  کودکان  نگاه  ارزیــابــی  هــدف 
شهری  هــویــت  و  تعلق  حــس  تقویت 

برگزار می شود. 
ــزاری جـــشـــنـــواره  ــ ــرگـ ــ ــر اجــــرایــــی بـ ــدیـ مـ
بین المللی نقاشی کودکان و نوجوانان 
نقاشی  بین المللی  جــشــنــواره  ــزود:  ــ اف

کــودکــان ونــوجــوانــان دو ســال گذشته 
سال  که  شد  برگزار  »کمانک«  عنوان  با 
و  دبیرخانه  به  اثر   700 ارسال  با  گذشته 
مرحله  به  یافته  راه  ثــار  آ  ، اثــر  300 داوری 

نهایی در کتابی منتشر شد. 
آثار در گروه های  وی با اشاره به این که 
تا 18 سال  4تا۶سال، 7تا 1۲ سال و 13 
کرد:  تصریح  می گیرد،  قــرار  داوری  مــورد 
هدف از برگزاری این جشنواره دستیابی 
ــان بــه شــهــر اســـت تــا از  ــودک بــه نــگــاه ک
هویت  بتوانیم  کــودکــان  نــگــاه  دریــچــه 

شهری را مورد بررسی قرار دهیم. 
تعلق  حس  تقویت  بر  تاکید  با  کاظمی 
کــودکــی،  دوران  از  شــهــری  هــویــت  و 
بــرای  ابـــزار  بهترین  نقاشی  کـــرد:  بــیــان 
ــت و  ــ بـــیـــان احـــســـاســـات کـــودکـــان اس
از ایـــن طــریــق مــی تــوان اهــمــیــت شهر 
نهادینه  نــوجــوانــان  و  کـــودکـــان  در   را 

کرد. 
کشورهای  کودکان  این که  بیان  با  وی 
در  خواهرخوانده  شهرهای  و  همسایه 
کودکان  نقاشی  جشنواره  از  دوره  این 
ادامــه  کــرد،  خواهند  شرکت  نوجوان  و 
دی   دوم  نیمه  در  جــشــنــواره  ایــن  داد: 
از اول بهمن ، کودکان  اعالم می شود و 
به  را  خــود  ثـــار  آ می توانند  نــوجــوانــان  و 
آن  جزئیات  که  کنند  ارســال  دبیرخانه 
رسانی  اطالع  جشنواره  سایت  طریق  از 

خواهد شد. 
مسئول خانه کودک با اشاره به این که 
ارســال  بــه  مجاز  نوجوانی  و  ــودک  ک هــر 
ادامــه داد: طبق جدول  اثــر اســت،  یک 
نقاشی  ــواره  ــن ــش ج شـــده  زمـــان بـــنـــدی 
اول  نیمه  در  آثار  نوجوانان،  و  کودکان 
نتایج  و  مــی شــود  داوری  اســفــنــدمــاه 
رســانــی  اطــــالع  ســــال  پـــایـــان  تـــا  داوری 

می شود. 
* پوپک؛ نماد جشنواره امسال

وی بــا اشـــاره بــه ایــن کــه "پــوپــک"، نماد 
کودکان  بین المللی  جشنواره  امسال 
و نوجوانان است، تصریح کرد: "پوپک" 
و  است  شانه به سر  یا  هدهد  دیگر  نام 
جهان  تاریخ  و  داستان ها  ادبــیــات،  در 
دارد  ویـــژه ای  جایگاه  ــران  ای در  ویــژه  به 
ــا ایــن  ــنــداری ب ــا هــمــذات پ و کـــودکـــان ب
به  تعلق  احــســاس  مــی تــوانــنــد  ــده  ــرن پ
بروز  نقاشی   در  را  خــود  کاشانه  و   خانه 

دهند. 
کسب  برای  عالقه مندان  است؛  گفتنی 
اطالعات بیشتر از جشنواره بین المللی 
می توانند  نوجوانان  و  کودکان  نقاشی 
خانه  در  واقـــع  جــشــنــواره  دبیرخانه  بــه 
)بوستان  اصــفــهــان  نــوجــوان  و  کـــودک 
مــلــت، حــدفــاصــل ســی وســه پــل و پل 
( مراجعه کرده یا با شماره 3۶۲7۵040  آذر

تماس حاصل کنند.

جزئیات جشنواره بین المللی نقاشی کودکان و نوجوانان اصفهان:

جشنواره بین المللی نقاشی با پوپک می آید 

از ابتدای سال تاکنون دو هزار و 1۹ زندانی در بند با تالش های شورا های حل 
اختالف حوزه های قضایی استان از زندان آزاد شدند.

به گزارش جام جم، رئیس شورا های حل اختالف استان گفت: از این تعداد، 
پرونده هزار و ۲۹1 نفر با وساطت شعبه های شورای حل اختالف و 7۲8 نفر 
در  و  مصالحه  به  اصفهان  استان  زندان  ویژه  شعبه  پیگیری های  و  تالش  با 
استفاده  با  افزود:  موسویان  محمد  سید  است.  شده  زندانی  آزادی  نهایت 
صحیح از ظرفیت شعبه های شورای حل اختالف و همکاری مسئوالن ستاد 

دیه و خیران زمینه آزادی بسیای از محکومان فراهم می شود.

به همت شورا های حل اختالف استان؛

آزادی دو هزار و 19 زندانی در اصفهان



چهار شنبه     22 دی    1400   شماره 6128

اقتصادی 3
خبر

اجتماعیاجتماعی
22 هزار اصفهانی روزانه برای دریافت دز سوم واکسن کرونا مراجعه می کنند

واکسن  موجودی  گفت:  اصفهان  بهداشت  مرکز  واگیردار  بیماری های  مدیرگروه 
آسترازنکا در استان و کشور به پایان رسیده و محموله جدید واکسن تا پایان هفته 

آینده در کل کشور و استان اصفهان توزیع خواهد شد.
به گزارش جام جم اصفهان، این روزها هر چند با روند نزولی آمار ابتال به کرونا رو به 
رو هستیم، اما زنگ هشدار شکل گیری پیک جدید همه گیری ویروس کرونا در 

میکرون 
ُ
میکرون به صدا درآمده است. کرونا این بار با نقاب ا

ُ
سایه سنگین سویه ا

به میدان آمده؛ ویروسی که سرایت پذیری 4 برابری نسبت به سویه های قبلی دارد و 
عادی انگاری ما آرامشی قبل طوفان است.

رضا فدایی با اشاره به این که در کشور ما حدود ۶ الی 7 نوع واکسن کرونا وجود دارد، 
اظهار داشت: این تنوع در واکسن ها در کشور ما در سطح جهان بی نظیر است و 

انواع واکسن در کشور به وفور یافت می شود.
مدیرگروه بیماری های واگیردار مرکز بهداشت اصفهان در خصوص اتمام موجودی 
واکسن آسترازنکا افزود: موجودی این واکسن در استان و کشور به پایان رسیده 
و محموله جدید واکسن تا پایان هفته آینده در کل کشور و استان اصفهان توزیع 

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان اصفهانضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان اصفهانخواهد شد.

مجلــس  در  اصفهــان  نماینــده 
خبرگان رهبری :

در  مبارکــه  فــوالد  اقدامــات 
راستای بهینه سازی مصرف آب
 

خبــرگان  مجلــس  در  اصفهــان  مــردم  نماینــده 
رهبــری طــی بازدیــد از تصفیه خانه پســاب صنعتی 
و تصفیه خانه اســتحصال پســاب شــهری شرکت 
راســتای  در  شــرکت  ایــن  گفــت:  مبارکــه  فــوالد 
بهینه ســازی مصرف آب اقدامــات متعددی انجام 
داده و درصدد اســت کــه در آینــده نزدیک مصرف 

آب خام خود را به صفر برساند.

ابوالحسن  سید  آیت اهلل  جام جم،  گزارش  به 
تصفیه خانه  این که  بیان  با  ادامه  در  مهدوی، 
پساب های  تصفیه  با  مبارکه  فوالد  پساب 
بزرگ ترین  از  یکی  صنعتی  و  شیمیایی  انسانی، 
تصفیه خانه های کشور است، با اشاره به اقدامات 
مؤثر این شرکت برای کاهش مصرف آب افزود: 
کاهش  در  مؤثر  اقدامات  بر  عالوه  شرکت  این 
خصوص  در  مطلوبی  فرایندهای  آب،  مصرف 

بومی سازی دارد.
خبرگان  مجلس  در  اصفهان  مردم  نماینده 
فوالد  حمایت  و  اعتماد  کرد:  خاطرنشان  رهبری 
شده  باعث  دانش بنیان  شرکت های  از  مبارکه 
تولید  یابد.  توسعه  کشور  در  بومی سازی  روند 
مایه  مبارکه  فوالد  در  استراتژیک  محصوالت 
روند  این  امیدواریم  و  است  مباهات  و  افتخار 
پیدا  رشد  شرکت  این  متخصصان  توسط  تولید 
تجهیزات  و  قطعات  داشت:  اذعان  وی  کند. 
تصفیه خانه  و  صنعتی  پساب  تصفیه خانه 
استحصال پساب شهری شرکت فوالد مبارکه به 
دستان توانمند متخصصان داخل کشور تولید 
عرض  خداقوت  صنعتگران  تمام  به  که  شده 
جایگاه  مضاعف  تالش  با  امیدوارم  و  می کنم 
میهن عزیزمان در دنیا را ارتقا بخشند.محمدیاسر 
در  نیز  مبارکه  فوالد  شرکت  مدیرعامل  طیب نیا 
حاشیه این بازدید در گفت وگو با خبرنگار فوالد 
راستای مصرف  زیادی در  پروژه های  کرد:  تصریح 
گذشته  سال های  از  مبارکه  فوالد  در  آب  بهینه 
تاکنون اجرا شده که تولید بیشتر محصوالت را با 
مصرف آب کمتر رقم زده است. وی با بیان این که 
فوالد  شرکت  خام  آب  مصرف  آینده،  سال   4 تا 
داشت:  عنوان  می یابد،  کاهش  صفر  به  مبارکه 
پساب  تصفیه خانه های  کارایی  سطح  ارتقای 
فوالد  در  آب  بازچرخانی  و  تصفیه  بهبود  جهت 
مبارکه منجر به افزایش راندمان تولید محصوالت 
شده، به گونه ای که منجر به کاهش ۵0 درصدی 
مدیرعامل  است.  شده  خام  آب  از  برداشت 
ترویج  ضرورت  بر  تأکید  با  مبارکه  فوالد  شرکت 
آب فوالد مبارکه در کشور اضافه  الگوی مصرف 
کشور،  خشک  اقلیم  موقعیت  به  توجه  با  کرد: 
شرکت  از  الگوبرداری  با  می توانند  دیگر  صنایع 
برداشت  الزم،  سرمایه گذاری های  و  مبارکه  فوالد 

آب خام را به حداقل برسانند.

درخشش اصفهانی ها در المپیاد 
تفکر و کارآفرینی

دوره  برتر  رتبه های  اصفهانی  دانش آموزان 
و  »تفکر  کشوری  علمی  المپیاد  تابستان 

کارآفرینی« 1400 را کسب کردند.
پرورش  ملی  سازمان  جام جم،  گزارش  به 
مدال آوران  اسامی  درخشان،  استعداد های 
این  در  و  کرد  اعالم  را  کارآفرینی  و  تفکر  المپیاد 
ابوطالبیان  مبین  اصفهانی  آموزان  دانش  میان 
و سپهر امامی اردستانی مدال طال، نازگل هادی 
مدال  ابوطالبیان  معین  و  نقره  مدال  سیچانی 
کارآفرینی« را  برنز دوره تابستان »المپیاد تفکر و 
شرکت  آموزان  دانش  از  نفر   40 آوردند.  بدست 
کشوری  المپیاد علمی  تابستانی  کننده در دوره 
تفکر و کارآفرینی« سال 1400 به عنوان مدال آوران 
که  شد  اعالم  کشور  در  مسابقات  از  دوره  این 
هشت نفر مدال طال، 1۲ نفر نقره و ۲0 نفر مدال 

برنز دریافت کردند.

از صنایع تخصصی و مادر  بی تردید در صنعت بین المللی صنعت ذوب آهن همواره یکی 
بوده و این مجموعه، به عنوان کانون ارزنده خودباوری و توانمندسازی بومی در طول ۵0 

سال معاصر به خصوص پس از انقالب شکوهمند انقالب اسالمی و در طول دوران دفاع 
مقدس و پس از آن در دوران های مختلف به گونه ای جهادی و تحسین برانگیز در راستای 
ایجاد تحوالت ساختاری و عملیاتی با رویکردی مدیریتی بر مبنای آینده محوری در راستای 

بومی سازی این صنعت بنیادین نقشی بی بدیل ایفاد نموده و می نماید. 
بر  کشور  راهبردی  صنایع  پایدار  و  پویا  سازندگی  در  صنعتی  مجتمع  این  نقش  بی گمان   
همگان محرز و تحسین برانگیز بوده و صنعتگران جهادی این جبهه راهبردی با ممارست 
مجدانه و کوشش های ساعیانه خود توانسته اند در انتقال سازنده دانش فنی و ساخت 
مجتمع  این  و  شده  حاضر  اثرگذار  و  موفق  گونه ای  به  زیربنایی  و  مهم  و  بزرگ  صنایع 
آینده  نگر توانسته است، همچون  آگاه و  صنعتی با بهره مندی از خرد جمعی و مدیریت 
از  با بهره مندی  نیز  سایر پیشرفت ها در تحقق رسالت فرهنگی، اجتماعی و ورزشی خود 
پتانسیل های بومی و ملی نقشی بسزا و ژرفی ایجاد نموده و جایگاهی ممدوح در شاخص 
مشارکت همگانی در مقوالتی نظیر پدافند غیرعامل، تربیت نیروی متخصص و تحول آفرین،  

بومی سازی و خلق ابزار و تجهیزات راهبردی و... خلق نماید.
 حضور کارخانه ذوب آهن اصفهان در جغرافیای سختکوش شهرستان لنجان ایجادکننده 
مشارکت های  همچون  موضوعاتی  با  محوریت  در  باالخص  نافعی  و  بی  همتا  بسترهای 

عمومی، حوادث غیرمترقبه و... بوده که می توان به مشارکت فعال و مستمر نیروهای جان 
برکف و ایثارگر در جنگ تحمیلی، از جمله تقدیم ۲۹0 شهید گرانقدر به نظام مقدس جمهوری 
اسالمی اشاره نمود و اعتقاد راسخ هرم انسانی متعهد متفکر و متعبد این اکوسیستم 
پویای صنعتی خبر دارد.  رویکرد مدیریت شده این مجتمع عظیم صنعتی در شرایط جنگ 
ناجوانمردانه اقتصادی با موضوع تولید موفق انواع ریل بر اساس استانداردهای جهانی با 
حجمی بالغ بر ۵۵ هزار تن،  نقش مهم این صنعت مادر را در اجرای پروژه های ریل ملی 
تبیین و مبرهن می سازد.  همچنین کاهش ۵0 درصدی برداشت آب از حوضه آبی زاینده طی 
10 سال اخیر و گسترش جنگل دست کاشت با وسعتی افزون بر 1۶ هزار و ۵00 هکتار گواهی 

موکد بر  رویکرد مدیریت سبز این صنعت است.
 در پایان با تقدیر از همه دست اندرکاران این مجتمع عظیم صنعتی، فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی که نقش بسزا  در مولفه اقتصاد مقاومتی ایفاد نموده و می نماید و با اتخاذ تمهیدات 
سازنده و پیشرو در جبهه تولید و عرصه مسئولیت اجتماعی مشفقانه در راستای پیشبرد 
اهداف متعالی کشور و دولت مردمی گام بر می دارند. سالروز تاسیس ذوب آهن اصفهان 
را به مردم شریف ایران و به ویژه به مدیریت خدوم، کارگزاران و کارگران تالشگر و زحمتکش 

این صنعت و خانواده های محترم ایشان تبریک و تهنیت عرض می نمایم.

پیام استاندار به مناسبت سالروز تاسیس ذوب آهن اصفهان:

ذوب آهن کانون ارزنده خودباوری و بومی سازی در ۵0 سال معاصر است

ذوب آهن اصفهــان به عنوان یکی از شــرکت های تابعــه صدرتامین 
از زمان مدیریت منصور یزدی زاده طی 3 ســال گذشــته پس از چند 
فراز و فرود به تثبیت ســوددهی رســید و این کار باعث شد در سال 

ج شود. ۹۹ این شرکت از زمان راه اندازی از زیان انباشته خار
بــه گــزارش  جام جم، ســود این شــرکت طی ســال گذشــته بــه میزان 
1۵ هــزار و 81۹ میلیارد ریال رســید که دالیــل افزایش میــزان درآمد و 
ســود شــرکت ناشــی از تمرکز بر تولید و فروش محصــوالت صنعتی 
، تمرکــز شــرکت بر صــادرات به  و محصــوالت بــا ارزش افــزوده باالتــر
، افزایش تــورم و افزایش ســطحی عمومی  دلیــل ارزش افــزوده باالتر
قیمت ها است. همچنین در ســال ۹۹ ذوب آهن، شــاهد رشد ۲4۵ 
درصــدی ســودآوری شــرکت های تابعــه داخلی نســبت به ســال ۹8 

بوده است.
در واقع ذوب آهن طی یک دهه گذشــته برای نخســتین بار در ســال 
ج شــد تا بتواند سود را بین سهامداران توزیع  ۹۹ از زیان انباشته خار
کند و شــرایط برای پیوســتن از فرابورس به بورس مهیا شــد که این 

امر در سال 1400 عملیاتی شد.
موفقیــت ذوب آهن اصفهــان در ســودآوری ادامــه یافت و در ســال 
جاری نیز این شــرکت موفق شــد رکــورد ســود آوری خــود را تنها در ۶ 
ماهه اول ســال 1400 ارتقــاء دهــد و با افزایــش 1۹۵ درصدی به ســود 
بیش از ۲ هزار میلیارد تومان برسد و حاشــیه سود این شرکت برای 

اولین بار از 1۲ درصد عبور کرد.
عمده ســودآوری ذوب آهــن اصفهــان حاصل بهبــود فرآینــد، تولید 
محصوالت بــا ارزش افزوده باالتر و رشــد صادرات بوده اســت و تنها 
حدود 30 درصــد از این افزایش ســود حاصل تــورم و افزایش قیمت 

ارز است.
تولیــد انبوه ریــل مطابــق اســتاندارد جهانی کــه در ۶ محــور خط آهن 
ایران اســتفاده شــد و در حال نصــب اســت، تولید ریل زبانه ســوزن 
و ریل مترو تهــران، تمرکز بر تولید محصــوالت با ارزش افــزوده باالتر 
همچــون ورق ســازه های فــوالدی، آرک معــدن، تیرآهــن بــال پهــن 
و... صرفه جویــی در مصــرف آب و انجــام پروژه هــای مختلــف بــرای 
استفاده از پساب به جای برداشــت آب از رودخانه، توسعه صادرات 
و دســتیابی به مدال افتخار ملی صادرات و ... از جمله دستاوردهای 

این شرکت طی 3 سال اخیر است.
عملکرد ذوب آهن اصفهان در ۹ ماهه گذشــته نیز نشان از افزایش 
تولیــد در اغلــب بخش هــای تولیــدی و همچنیــن افزایــش فــروش 
این شــرکت دارد. تالشــگران ایــن مجتمع عظیــم صنعتــی علی رغم 
مشــکالت ناشــی از کمبود مــواد اولیــه و بحــران آب تــا پایــان آذرماه 
امســال موفق بــه تولیــد ۲ میلیــون و ۵4 هــزار و 700 تن چــدن مذاب 
شدند که نسبت به مدت مشابه ســال قبل 13 درصد رشد را نشان 
می دهــد. منصــور یــزدی زاده، مدیــر عامل این شــرکت ضمــن بیان 

مطلب فــوق گفت: امســال این شــرکت با ســه کــوره بلنــد فعالیت 
 
ً
می کند و اگر مشــکالت کمبود مواد اولیه و آب وجود نداشت، قطعا

تولید بیشتری حاصل می شــد. با این وجود امیدواریم تا پایان سال 
بــه تولیــد حــدود ۲ میلیــون و 800 هــزار تن برســیم کــه در تاریــخ این 

شرکت بی سابقه است.
وی افــزود: بــا توجــه بــه افزایــش تولیــد چــدن و محدودیــت بخــش 
فوالدســازی ، تولید شــمش چدن به ۵ برابر سال گذشــته رسید که 

بخش عمده آن در ۹ ماهه اول سال جاری صادر شد.
مدیرعامــل ذوب آهــن اصفهــان اظهار داشــت: این مجتمــع عظیم 
صنعتــی در ۹ ماهه ابتــدای امســال در تولیــد کک خشــک 3 درصد، 
گلومــره 4 درصــد، در تولید فوالد خــام ۵ درصــد و در تولید  در تولید آ
شــمش آمــاده 3 درصد نســبت بــه مدت مشــابه در ســال گذشــته 

افزایش داشته است.
یزدی زاده به برنامه ریزی این شــرکت جهت افزایش تولید و فروش 
محصوالت با ارزش اقتصادی بیشتر اشاره کرد و گفت: در این راستا 
در ۹ ماهه اول سال تولید کالف در ذوب آهن اصفهان حدود 10 برابر 
ســال گذشــته بود و به 1۲۶ هزار و 887 تن رســید در حالیــک ه تولید 
میلگــرد تنها یــک درصد رشــد داشــت و در تولیــد تیرآهن ، شــمش 

کاالیی و سایر محصوالت رشدی نداشتیم.
وی افــزود : برنامــه ریــزی ذوب آهن جهــت افزایــش تولیــد و فروش 
محصــوالت بــا ارزش اقتصــادی بیشــتر موجب شــد این شــرکت در 
۹ ماهه منتهــی بــه آذر 1400 از فروش محصــوالت خود ۲۵ هــزار و 40۵ 
میلیــارد تومان درآمد کســب نمایــد که در مقایســه با مدت مشــابه 

سال قبل ۹۲ درصد افزایش داشته است.

جهش تولید و فروش ذوب آهن اصفهان در 9 ماهه اول سال 

صنایع  نیاز  تأمین  بر  عالوه  خود،  مشتریان  رضایت  جلب  راستای  در  مبارکه  فوالد  شرکت 
خودروسازی و قطعه سازان خودرو، تسهیالت قابل توجهی را در اختیار آنان قرار می دهد.

گروه  کار  کسب و  روز نشست هم اندیشی فوالد مبارکه و شرکای  گزارش جام جم، دومین  به 
مشتریان در عرصه شرکت های قطعه سازی خودرو در تهران برگزار  شد؛ افزایش مدت خریدهای 
اعتباری و برقراری مجدد خریدهای مستقیم از مهم ترین مسایل و خواسته های مشتریان صنایع 
خودروسازی و قطعه سازان در دومین روز همایش شرکت فوالد مبارکه با شرکای کسب وکار 
خود بود. انجام خریدهای انباری، تأمین ورق های فوالدی و همکاری مطلوب واحد فروش شرکت 
فوالد مبارکه از دیگر نقطه نظرات مشتریان این شرکت در دومین روز نشست هم اندیشی فوالد 

مبارکه و شرکای کسب و کار در بخش قطعه سازی خودرو بود.
طهمورث جوانبخت در این نشست ضمن قدردانی از حضور مشتریان و قطعه سازان شرکت 
فوالد مبارکه در این نشست اظهار کرد: رویکرد شرکت استمرار تعامل بیشتر با مشتریان است 

و در این زمینه خودروسازان و قطعه سازان جایگاه ویژه ای برای فوالد مبارکه دارند.
مسائل  و  مشکالت  از  اطالع  که  این  بیان  با  مبارکه  فوالد  شرکت  بازاریابی  و  فروش  معاونت 
مشتریان  با  ما  نداد  اجازه  کرونا  بیماری  شیوع  افزود:  دارد،  زیادی  اهمیت  ما  برای  مشتریان 
طبق  هم اکنون  که  هرچند  کنیم،  برگزار  را  مستمری  نشست های  بتوانیم  گروه  این  در  خود 
عرضه  بورس  در  مبارکه  فوالد  محصوالت  تجارت،  و  معدن  صنعت،  وزارت  دستورالعمل های 
از  کرد: فوالد مبارکه  کنند. وی خاطرنشان  را خریداری  آن ها  نیز می توانند  می شود و مشتریان 
 به مشتریان خود 

ً
ابتدای بهره برداری و پیش از راه اندازی بورس کاال، محصوالت خود را مستقیما

عرضه می کرد اما با صدور دستورالعمل های وزارت صنعت هم اکنون مجبور به عرضه محصوالت 
خود در بورس کاالست.

جوانبخت اذعان داشت: براساس صورت جلسه ای که در سال گذشته تنظیم شد، مقرر گردید 

که برای فروش مستقیم محصوالت فوالدی به صنایع باالدستی و پایین دستی آماده هستیم 
و در این خصوص مراتب به وزارت صمت منعکس شد اما اعالم کردند که این شیوه فروش 

انتخاب نشود.
یان خود کار کند * فوالد مبارکه درصدد است تا به صورت اعتباری با مشتر

وی با بیان این که فوالد مبارکه درصدد بازگشت به روش خرید مستقیم برای ارتقای تعامل و 
ارتباط با مشتریان است، تصریح کرد: عرضه محصوالت فوالد مبارکه در بورس کاال، فاصله این 
شرکت با مشتریان را بیشتر کرده و در برخی مواقع این روش های عرضه ما را هم سردرگم می کند 
و این امر سبب می شود تا بتوانیم عرضه تلفیقی ورق های گرم را با توجه به تقاضای بازار در دستور 
کار خود قرار دهیم. معاون فروش و بازاریابی شرکت فوالد مبارکه با اشاره به حذف سهمیه بندی 
خرید ورق گرم ابرازداشت: امیدوارم از ماه آینده بتوانیم عرضه مستقیم ورق گرم خود را به ۲ بار در 
ماه افزایش دهیم و اگر مشتریان نتوانستند در عرضه اول خرید خود را انجام دهند حداقل در 

دومین عرضه بتوانند محصوالت خود را خریداری کنند.
وی تصریح کرد: با توجه به درخواست مشریان فوالد مبارکه مبنی بر فراهم شدن امکان خرید 
بتوانند  نیز  قطعه سازان  که  کرد  خواهیم  تالش  شرکت،  این  از  محصوالت  بلندمدت  اعتباری 

محصوالت فوالد مبارکه را با توجه به کارمزدهای بانکی به صورت اعتباری تا ۶ ماه خریداری کنند.
جوانبخت عنوان داشت: فوالد مبارکه درصدد است تا به صورت اعتباری با مشتریان خود کار 
کند و امیدواریم بتوانیم عرضه محصوالت انباری را که خواسته مشتریان ما در این نشست بود 

را بار دیگر آغاز کنیم.
* فوالد مبارکه درصدد تأمین پایدار نیاز خودروسازان کشور است

نیاز  مورد  محصوالت  قیمت  ثبات  ضرورت  بر  تأکید  با  نشست  این  در  تاجمیرریاحی  محمد 
قطعه سازی خودرو اظهار کرد: ثبات قیمت برای تولید فوالد مبارکه اهمیت به سزایی دارد چراکه 

در غیر این صورت چالش ایجاد خواهد شد و برای مشتریان این شرکت نیز ثبات قیمت بسیار 
مبارکه  فوالد  مشتریان  که  این  بیان  با  مبارکه  فوالد  شرکت  داخلی  فروش  مدیر  است.  مهم 
خواستار ثبات نرخ ورق های فوالدی هستند و این امر خواسته هر دو طرف است، افزود: فوالد 
مبارکه نمی تواند تعامل با مشتریان خود نداشته باشد چراکه ارتباط با مشتریان ضامن تداوم 
پوشش خواسته های آنان است. وی خاطرنشان کرد: ضروری است که واحدهای تولیدی کشور 
مطالبه خود را از مجلس شورای اسالمی و وزارت صمت مبنی بر شفافیت عرضه کاال در بورس را 

اعالم کنند چراکه بورس در تمام دنیا محلی برای کشف قیمت محسوب می شود.
اذعان  پایین دستی  صنایع  به  نسبت  مبارکه  فوالد  شرکت  دغدغه  به  اشاره  با  تاجمیرریاحی 
داشت: فوالد مبارکه برای تولید و پشتیبانی از صنایع پایین  دست کشور رویکرد تجاری نداشته و 

درصدد تأمین پایدار مواد اولیه مورد نیاز این صنایع ازجمله خودروسازی است.
وی با اشاره به تغییر شرایط کنونی و آینده نگری فوالد مبارکه برای ارتقای تعامالت با مشتریان 
خود، تصریح کرد: انتظار می رود با اطالع رسانی قوی به نمایندگان مجلس شورای اسالمی، از آن ها 
خواست تا شفافیت عرضه کاال را از سامانه تجارت مطالبه و کشف نرخ را در بورس کاال دنبال 
کنند. مدیر فروش داخلی شرکت فوالد مبارکه خواستار روشن سازی ذهنیت نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی نسبت به تصمیم در این زمینه توسط تولیدکنندگان شد و گفت: بسیاری از 
تولیدکنندگان کشور به دلیل نداشتن کد بهین یاب، امکان خرید محصول فوالد مبارکه را ندارند 
و از سوی دیگر تأکید بر این است که کل عرضه فوالد مبارکه در یک روز اتفاق بیفتد و افزایش 
قیمت هم نداشته باشد، درحالی که قیمت دستوری است و از سوی دیگر در بازار جهانی قیمت 
ابراز کرد: امیدوارم  ورق های فوالدی سرد و گرم اختالف قیمت 100 دالری دارند. تاجمیرریاحی 
میان  همکاری  امکان  تولیدکنندگان،  با  مبارکه  فوالد  هم اندیشی  نشست های  برپایی 

طرفین را فراهم ساخته و پاسخ مناسب به نیاز بازار نیز داده شود.

ح شد؛ در نشست  هم اندیشی مدیران فوالد مبارکه با شرکای کسب و کار این شرکت مطر

پشتیبانی فوالد مبارکه از قطعه سازان خودرو
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جان باختن 78 عابر پیاده در اصفهان 
ــی  ــی فرمانده ــی و رانندگ رئیــس پلیــس راهنمای
ــر پیــاده  انتظامــی اســتان از جــان باختــن 78 عاب
 ۹ مــدت  طــی  نقلیــه  وســایل  بــا  تصــادف  براثــر 
ماهــه ســال جــاری در اســتان اصفهــان خبــر داد. 
گــو  و  گفــت  در  ســرهنگ محمدرضــا محمــدی 
بــا خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس بیــان داشــت: 
گرفتــه  براســاس تجزیــه و تحلیل هــای صــورت 
توســط کارشناســان پلیــس راهنمایــی و رانندگــی 
اســتان اصفهــان، طــی مــدت ۹ ماهــه امســال 78 
عابــر پیــاده براثــر تصــادف بــا وســایل نقلیــه جــان 
خــود را از دســت دادنــد کــه ایــن رقــم نســبت بــه 
مــدت مشــابه ســال 3 درصــد افزایــش داشــته 

اســت.
مرگ عابران 45 تا 54 سال

زن  تعــداد  ایــن  از  نفــر  این کــه ۲3  بیــان  بــا  وی 
و ۵۵ نفــر مــرد بودنــد افــزود: 10 نفــر از عابــران 
پیــاده جــان باختــه بیــن 18 تــا ۲4 ســال، 4 نفــر 
بیــن ۲۵ تــا 34 ســال، 7 نفــر بیــن 3۵ تــا 44 ســال، 
14 نفــر بیــن 4۵ تــا ۵4 ســال و 1۲ نفــر نیــز بیــن ۵۵ 

ــتند. ــن داش ــال س ــا ۶4 س ت
افزایــش 80 درصــدی جــان باختــن عابــران پیــاده 

در خمینــی شــهر
اســتان  رانندگــی  و  راهنمایــی  پلیــس  رئیــس 
اصفهــان بیشــترین شــهرهایی کــه عابــران پیــاده 
در آنهــا جــان باختنــد را شــهر اصفهــان و خمینــی 
شــهر عنــوان کــرد و اظهــار داشــت: متاســفانه 
مــرگ عابــران پیــاده در اصفهــان ۲1 درصــد و در 
ماهــه   ۹ بــه  نســبت  درصــد   80 شــهر  خمینــی 

ســال قبــل رشــد داشــته اســت.
امــام  خیابــان  ادامــه  در  انتظامــی،  مقــام  ایــن 
خمینــی )ره( شــهر اصفهــان را دارای بیشــترین 
منطقــه از نظــر فراوانــی فــوت عابــران پیــاده براثــر 

تصــادف بــا وســایل نقلیــه اعــالم کــرد.
علت اصلی مرگ عابران پیاده

جلــوی  بــه  توجــه  عــدم  محمــدی،  ســرهنگ 
راننــدگان را علــت اصلــی مــرگ عابــران پیــاده در 
اســتان اصفهــان عنــوان کــرد و گفــت: درهمیــن 
از  پیشــگیری  بــرای  خوبــی  اقدامــات  مــدت 
از  رانندگــی  تصادفــات  در  پیــاده  عابــران  فــوت 
ــای  ــردن گذرگاه ه ، محصورک ــار ح عابری ــر ــه ط جمل
ــران پیــاده، ایجــاد پــل مکانیــزه، احــداث پــل  عاب
ح ممنوعیــت تــردد عابــران پیــاده  عابرپیــاده، طــر
ح فرهنــگ ســازی توقــف  از وســط بزرگراه هــا، طــر
خودروهــا در پشــت خــط عابرپیــاده و همچنیــن 
اعمــال قانــون خودروهایــی کــه بــه حریــم خــط 
عابرپیــاده تجــاوز کننــد صــورت گرفتــه امــا بــه نظــر 
می رســد کــه ایــن اقدامــات هنــوز کافــی نبــوده و 
عــدم توجــه بــه جلــوی راننــدگان همچنــان جــان 

عابــران پیــاده را می گیــرد.
راهکارهای پیشگیری از فوت عابران پیاده

در  بایــد  اقدامــی  چــه  این کــه  خصــوص  در  وی 
افــزود: بایــد پل هــای  گیــرد  ایــن حــوزه صــورت 
مکانیــزه را افزایــش داد، هرجــا کــه نیــاز بــود پــل 
زیــر گــذر و رو گــذر ایجــاد کــرد، محصــور کــردن 
پیــاده روهــا و ایجــاد موانــع و نرده هــای بلنــد در 
پل هــای  و  احــداث  بزرگراه هــا  و  بلوارهــا  وســط 

عابــر پیــاده بیشــتری ایجــاد شــوند.
ح خــط  ســرهنگ محمــدی، بــا بیــان این کــه طــر
کشــی 3 بعــدی عابــران پیــاده مدت هــا اســت کــه 
ــرات  ــده و اث ــرا ش ــه اج ــرفته ب ــورهای پیش در کش
داشــته  همــراه  بــه  نیــز  زیــادی  بســیار  مثبــت 
در  ح  طــر ایــن  این کــه  رغــم  علــی  گفــت:  اســت 
امــا  از اســتان های کشــور اجرایــی شــده  برخــی 
ایــن  شــدن  اجرایــی  بــرای  اقدامــی  هیــچ  هنــوز 
از  کــه  انجــام نشــده  اســتان اصفهــان  در  ح  طــر
مســئوالن شــهری انتظــار داریــم بــه ایــن موضــوع 

نــگاه ویــژه ای داشــته باشــند.
پرتــی  حــواس  ابــزار  همــراه،  تلفــن  گوشــی 

ن گا ننــد ا ر
ــی  ــی فرمانده ــی و رانندگ رئیــس پلیــس راهنمای
بــه  هشــدار  بــا  اصفهــان  اســتان  انتظامــی 
پیامدهــای  و  عواقــب  خصــوص  در  راننــدگان 
بــه  توجــه  عــدم  و  رانندگــی  در  شــتاب  و  عجلــه 
جلــوی آنــان گفــت: راننــدگان در حیــن رانندگــی 
جلــو  بــه  را  خــود  توجــه  و  حــواس  تمــام  بایــد 
باعــث  کــه  عملــی  هرگونــه  از  و  کــرده  معطــوف 
نماینــد  خــودداری  می شــود  آنــان  حواس پرتــی 
و  نمی کنــد  خبــر  وقــت  هیــچ  حادثــه  کــه  چــرا 
کــردن  نــگاه  بــرای  را  ســرتان  کــه  موقــع  همــان 
ــر  ــک عاب ــد ی ــن آورده ای ــراه پایی ــن هم ــی تلف گوش
ــد  ــور باش ــال عب ــان در ح ــرض خیاب ــاه از ع ــی گن ب
و بــر اثــر برخــورد بــا خــودروی شــما جانــش را از 

بدهــد. دســت 
بــا  برخــورد  این کــه  بیــان  بــا  انتظامــی  مقــام 
ــی کــه از تلفــن همــراه در حیــن رانندگــی  رانندگان
اســتفاده می کننــد در دســتور کار جــدی مامــوران 
پلیــس راهــور اســتان قــرار دارد گفــت: البتــه مــا 
از راننــدگان می خواهیــم کــه خودشــان پلیــس 
مقــررات  و  قوانیــن  رعایــت  بــا  و  باشــند  خــود 
دیگــران  و  خــود  بــرای  ایمــن  رانندگــی  انجــام  و 

نکننــد. ایجــاد  حادثــه 

اخبار کوتاه پلیسی

ویژه برنامــه  این کــه  بیــان  بــا  اصفهــان  شــهردار 
»هنرمــردان« از ابعــاد گوناگــون یک تجربــه جدید در 
حــوزه فرهنــگ اســت، گفــت: می توانیم بــا خالقیت 
و نــوآوری اتفاقات دیگــری از این دســت را در فضای 

شهری رقم بزنیم.
به گــزارش جام جــم، علی قاســم زاده ضمــن بازدید از 
ویژه برنامه »هنرمــردان« در میدان امام حســین)ع( 
با بیــان این کــه ایــن رویــداد، اتفاقــی جدیــد در حوزه 
فرهنگ شهر اســت که دو مناسبت ویژه، یعنی ایام 
فاطمیــه و ســالگرد شــهادت حاج قاســم ســلیمانی 
را با هــم تلفیق کــرده، اظهار داشــت: در ایــن رویداد 
تنــوع قالب هــای مختلف شــامل هنرهای نمایشــی 
، فیلــم، ســرود، نقاشــی و خوشنویســی را در  و تئاتــر

چارچوب یک گالری شهری می بینیم.
این تجربه قابلیت تکرار در سایر برنامه های شهری 

را دارد. 
وی با بیان این که ایــن رویداد از ابعــاد گوناگون یک 
تجربــه جدیــد در حــوزه فرهنــگ اســت، ادامــه داد: 
می توانیــم بــا خالقیــت و نــوآوری اتفاقــات دیگــری از 

این دست را در فضای شهری رقم بزنیم.
شــهردار اصفهــان بــا بیــان این کــه تقویــت هویــت 
اصفهــان از راهبردهــای اصلــی شــهرداری در حــوزه 
فرهنگ اســت، افــزود: هویت اصفهــان، یک هویت 
دینی، تاریخــی و تمدنی اســت و هر رویــداد فرهنگی 

در این شهر باید همسو با این هویت باشد. 
قاسم زاده گفت: نشاط و ســرزندگی از دیگر اهدافی 
است که شهرداری در اجرای رویدادهای فرهنگی به 
دنبال آن اســت و معتقدیم برنامه های تدارک دیده 
شــده در حوزه فرهنــگ، بایــد در دســت یابی به این 

هدف به ما کمک کند. 
وی دربــاره رویکــرد ویــژه برنامــه »هنرمــردان« گفت: 
نه تنهــا  کــه  اســت  شــخصیتی  ســلیمانی  ســردار 
، بلکــه می توانــد نســل های آینــده را  نســل امــروز
تحت تأثیــر قــرار دهــد، بنابرایــن اینگونــه رویدادهــا 
کمــک می کنــد جامعــه به خصــوص نســل جــوان و 
نوجوان با این شــخصیت های ماندگار بیشــتر آشنا 
شــوند. به خصوص که در این برنامه ها از زبان هنر و 
ادبیات روز در انتقــال مفاهیم و پیام هــا به مخاطب 

استفاده شده است.
شــهردار اصفهان درباره برنامه های شــهرداری برای 
تداوم رویدادهــای فرهنگی با بن مایــه مذهبی بیان 
کــرد: امیدواریــم ایــن هــدف در قالب رویدادهــای 

هنری با محتوای فرهنگی و دینی محقق شود.
گفتنــی اســت؛ ویژه برنامــه »هنرمــردان« همزمان با 
ایام شــهادت حضــرت زهــرا)س( و دومین ســالگرد 
شــهادت ســردار حــاج قاســم ســلیمانی از ســوی 
معاونت اجتماعی و مشــارکت های مردمی سازمان 
فرهنگــی اجتماعــی ورزشــی شــهرداری اصفهــان بــا 
مشــارکت دفاتر تخصصــی معاونــت فرهنگی هنری 
این ســازمان از 1۲ دی تــا 1۶ دی از ســاعت 18 تا ۲3 در 

میدان امام حسین)ع( اجراشد.

، اجــرای   نمایــش فیلم هــای کوتــاه جشــنواره عمــار
، هنرآفرینــی هنرمنــدان و اســاتید نقاشــی و  تئاتــر
خوش نویســی، اجرای ســرود و شــعرخوانی از جمله 

بخش های این برنامه است.
ح کرد؛ * معاون فرهنگی شهردار اصفهان مطر

هنرَمــردان، تالشــی بــرای افزایــش ســرانه فرهنگی 
شهروندان

برگــزاری  اصفهــان  شــهردار  فرهنگــی  معــاون 
ویژه برنامــه »هنرَمــردان« را تالشــی بــرای افزایــش 
سرانه مصرف فرهنگی شهروندان دانست و گفت: 
تالش کردیم این ویژه برنامه جلوه متفاوتی نســبت 

به سایر برنامه های مشابه داشته باشد.
، اجــرای  نمایــش فیلم هــای کوتــاه جشــنواره عمــار
، هنرآفرینــی هنرمنــدان و اســاتید نقاشــی و  تئاتــر
خوشنویســی، اجــرای ســرود و شــعرخوانی از جملــه 
بخش هــای ایــن برنامــه اســت کــه در موکب هــا 

برپاشده است.  

مجتبــی شــاه مرادی، معــاون فرهنگــی شــهردار و 
رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری 
اصفهان با اشــاره به بهره گیری از خالقیت گروه های 
مردمــی بــرای برگــزاری ویژه برنامــه هنرمــردان اظهــار 
جلــوه  ویژه برنامــه  ایــن  کردیــم  تــالش  داشــت: 
متفاوتی نسبت به ســایر برنامه های مشابه داشته 
باشــد تــا در کنــار برپایــی موکب هــا، ســرانه فرهنگی 

شهروندان را نیز افزایش دهیم.
وی از مــردم اصفهــان دعــوت کــرد بــا حضــور در 
ویژه برنامــه هنرمــردان در میــدان امــام حســین)ع( 
عــالوه بــر گرامیداشــت یــاد ســردار شــهید حــاج 
، فیلم هــای  قاســم ســلیمانی، بــه تماشــای تئاتــر
کوتــاه، هنرنمایی اســاتید نقاشــی و خوشنویســی با 
موضوعــات مرتبط بــا شــهادت حضرت زهــرا)س( و 

سردار سلیمانی بنشینند.
معاون فرهنگی شــهردار اصفهان با ابراز خرســندی 
ویژه برنامــه  در  خانواده هــا  و  مــردم  حضــور  از 

هنرمــردان تصریــح کــرد: برپایــی موکبــی کــه نمونــه 
مشــابهی در شــهر نداشــته باشــد از اهداف ما برای 
برگــزاری ایــن برنامــه بــوده اســت. در حــال حاضــر 
موکب هایــی در میــدان امــام حســین )ع( برپا شــده 
که مردم می تواننــد از پذیرایی فرهنگــی و هنری آنها 

استفاده کنند.
شــاه مرادی خاطرنشــان کــرد: امیــدوام با انجــام این 
اقدامات بتوانیــم مردم را جذب چنیــن رویدادهایی 
کنیــم تــا شــاهد اســتقبال بیشــتری از ســوی آنها در 

این قبیل مراسم ها باشیم.
ویژه برنامــه  از  بازدیــد  در  نادراالصلــی  مجیــد   *

»هنرَمردان«:
خالقانــه  و  نــو  برنامه هــای  تشــنه  شــهروندان 

فرهنگی هستند
رئیس کمیســیون آب و مناطق کم برخوردار شورای 
اســالمی شــهر اصفهــان بــا بیــان این کــه مــردم بــه 
کار هــای فرهنگی نــو و خالقانــه عالقه مند هســتند، 

گفــت: اگــر نیــاز مــردم شناســایی شــود می توانیــم 
نیروهــای خــود را بــه درســتی بــرای انجــام چنیــن 
کارهایــی بــه کار بگیریم کــه برنامــه »هنرمــردان« آغاز 
خوبی بــرای ایــن رویکــرد بوده اســت.  در شــب دوم 
این برنامه مجیــد نادراالصلــی، پس از بازدیــد از این 
موکب هــا درباره برگــزاری برنامــه »هنرَمــردان« اظهار 
داشــت: انتخــاب خــوب موضــوع، مــکان و ســوژه 
برنامه هنرمردان دست به دست هم داده و در ایام 
شهادت حضرت زهرا)س( و سالگرد شهادت اسوه 
و الگوی انقالب اســالمی رویداد و اتفــاق مثبتی را در 

این برنامه رقم زده است. 
وی با بیان این که ســردار ســلیمانی اســوه انقالب و 
الگوی هرکســی اســت که می خواهــد راه تعالی را طی 
کند، افزود: فضای ایجاد شده در موکب های برنامه 
هنرمردان پر از حس خوب و فضایی معنوی است. 
غرفه هایــی بــا عنوان هــای مختلــف در میــدان امــام 
حســین)ع( ایجــاد شــده کــه می تواند گویــای فضای 
خوبی باشــد. این امــر نشــان می دهــد ظرفیت های 
فوق العــاده ای در مناســبت های گوناگــون وجــود 
دارد کــه مــا بایــد از ایــن پتانســیل اســتفاده کنیم تا 
 بیننده، شــنونده و مخاطب خود را به درستی جذب 

کنیم.
رئیس کمیســیون آب و مناطق کم برخوردار شورای 
اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد: مردم به کار های 
نو و خالقانه عالقه مند هســتند پس ما در مدیریت 
شــهری بایــد اقداماتــی انجــام دهیــم تــا آنــان از ایــن 
موارد اســتقبال کنند؛ اگر نیاز مردم شناسایی شود 
می توانیــم نیروهــای خــود را بــه درســتی بــرای انجام 
چنین کارهایی بــه کار بگیریم تا اتفاقــات خوبی برای 

مردم رقم بخورد.
 شــهروندان از مــا انتظــار دارنــد فرصت هــای طالیی 
بــرای بهره بــرداری از برنامه هــای فرهنگــی در اختیــار 
آنــان قــرار دهیــم و بــه نظــر مــن برنامــه هنرمــردان 

طلیعه و آغاز خوبی بود. 
 نادراالصلــی دربــاره رویکــرد شــورای شــهر اصفهــان 
دربــاره مباحــث فرهنگــی ادامــه داد: برنامه هــای مــا 
نه تنهــا بایــد بــرای مــردم شــهر و اســتان اصفهــان 
برنامه ریــزی شــود بلکــه بایــد رویکــردی بین المللی 
داشــته باشــد چون اصفهان یــک شــهر بین المللی 
است، بنابراین الزم اســت رویکردی را انتخاب کنیم 
کــه بتوانیم بــه دنبــال آن بــه اهــداف عالــی فرهنگی 

برسیم.
 بنابرایــن بایــد مردمــی کــه در چنیــن برنامه هایــی 
حضور پیــدا می کننــد را اغنــا کنیــم و هــم در فضایی 
گام برداریم که بتوانیم به آنها توشه فرهنگی دهیم. 
وی با تأکید بر لزوم بهره گیری از تمام مناســبت های 
ملــی و مذهبــی در حــوزه فرهنگــی گفــت: بایــد از 
فرصت های گوناگــون پیش رو اســتفاده کنیــم و در 
قالب یک مجموعه به آن نگاه کنیم لذا مهم اســت 
کــه رویکــردی را مدنظــر قــرار دهیــم که نیــاز مــردم را 

فراهم کند.

ویژه برنامه »هنرمردان« تجربه ای جدید در حوزه فرهنگ شهر است

و  پیرایش  بر  تاکید  با  اصفهان  شهردار 
شهر  زیباسازی  ح های  طر و  نمادها  احیای 
گفت:  جدید  سال  آستانه  در  اصفهان 
ح های زیباسازی شهر اصفهان که پیش  طر
باید  است،  احیا  قابل  و  شده  اجرا  این  از 

مورد بازآفرینی قرار بگیرد.
در  زاده  قاسم  علی  جام جم،  گزارش  به 
جلسه شورای سازمان زیباسازی شهرداری 
آستانه  در  این که  به  اشاره  با  اصفهان 
سازمان  پروژه های  اجرای  در  جدید،  سال 
موضوع  روی  بر  است  الزم  زیباسازی 
ح های قبلی  پیرایش، نظافت و بازآفرینی طر
تمرکز شود، اظهار کرد: در اجرای پروژه های 
در  شاخص  هنرمندان  نظرات  از  نیز  جدید 
اجرای طراحی ها استفاده شود و سیاست 

همدلی و مشارکت، تقویت شود.
سنین  برای  شهر  پارک های  *مبلمان 

مختلف مناسب سازی شود
بقایی،  مهدی  جلسه،  این  در  همچنین 

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان 
پارک های  شهری  مبلمان  کرد:  بیان 
اصفهان برای همه گروه های سنی نوجوان، 
که  است  یکسان  سالمند  و  جوان  کودک، 
و  گیرد  قرار  توجه  مورد  باید  موضوع  این 
زیباسازی  سازمان  پروژه های  از  بخشی 
سنین  برای  مبلمان  سازی  مناسب  بر 
همچنین  افزود:  وی  یابد.  تمرکز  مختلف 
در  ح ها  طر اجرای  برای  پیشنهادها  از  یکی 
مختلف  تم های  از  استفاده  سازمان،  این 
مختلفی  موضوعات  محوریت  با  شهر  در 
بر  که  است   ... و  خانواده  مطالعه،  مانند 
همین اساس می توان در یک سال بخشی 
ح های زیباسازی شهر را تعریف و اجرا  از طر

کرد.
در  اصفهان  شهر  یباسازی  ز *پهنه های 

سال 1401 اجرایی می شود
در ادامه، حمید قنادنیا، سرپرست سازمان 
به  اشاره  با  اصفهان  شهرداری  زیباسازی 

کرد:  اظهار  سازمان  این  حرکتی  هندسه 
شهر  المللی  بین  و  ملی  جایگاه  ارتقای 
سرمایه های  وری  بهره  افزایش  و  اصفهان 
زیباسازی  سازمان  کالن  اهداف  از  انسانی 

است.
به  سازمان  رسیدن  این که  بیان  با  وی 
پویا  خالق،  پیشرو،  تخصصی،  سازمانی 
 140۵ سال  تا  کشور  شهری  هنر  مرجع  و 
چشم انداز ما به شمار می رود، گفت: ایجاد 
دستیابی  شهری،  نشاط  و  شادی  آرامش، 
به محیط مطلوب زندگی، توسعه فرهنگی، 
هنری و گردشگری با رویکرد شهر دوستدار 
کودک، دوستدار سالمند و محله محوری، 
ایجاد جذابیت های بصری در کنار آثار فاخر 
در  شهروندان  راحتی  افزایش  و  تاریخی 
استفاده از فضاهای عمومی نیز جزء بیانیه 

ماموریت این سازمان است.
شهرداری  زیباسازی  سازمان  سرپرست 
اصفهان بیان کرد: افزایش نشاط و کاهش 
ما  اجرایی  اهداف  در  شهر  مردم  اضطراب 
تعریف شده است که در قالب پیرایش و 

آرایش شهری اجرایی خواهد شد.
ماهه  سه  برنامه های  از  برخی  به  وی 
اجرای  کرد:  اظهار  و  اشاره   1400 سال  پایانی 
عرصه   ۲0 در  تزئینی  هنرهای  سمپوزیوم 
شهری، اجرای پروژه گالری شهر شامل ۵0 
سین های  هفت  اجرای  مرتفع،  دیوارنگاره 
محور  اجرای  تعاملی،  رویکرد  با  نوروزی 
نوری،  مبلمان  و  پاتوق  نماد،  شامل  نور 

در  نوروزی  پرچم  هزار  دو  نصب  و  طراحی 
استفاده  با  شهری  تم  اجرای  منطقه،   1۵
 – نوری  تابلوهای  اجرای  موقت،  المان  از 
سوم،  رینگ  پل های  عرشه  روی  گرافیکی 
مبلمان  اجرای  و  طراحی  و  مپینگ  ویدئو 
صندلی  پویش  عنوان  با  سالمندان  ویژه 
پروژه هایی  زمره  در  نوری  المان  طراحی  و 
تشکیل  را  سازمان  این  ویترین  که  است 

می دهد.
سیاست های  برای  کرد:  اظهار  قنادنیا 
زیباسازی  پهنه های  هم   1401 سال  اجرایی 
همچنین  است،  شده  گرفته  نظر  در 
قالب های  ترکیب  از  استفاد  با  پروژه ها 
شهروندان،  مشارکت  بر  تاکید  و  مختلف 
خالقیت  به  توجه  نیز  و  محوری  محله 

اجرایی خواهد شد. 
آرام  و  نوین  فناوری های  از  استفاده  وی 
آوری  جمع  با  شهری  منظر  و  سیما  سازی 
از  را  گانه   1۵ مناطق  در  اضافی  المان های 
برای  سازمان  اجرایی  سیاست های  دیگر 

سال آینده عنوان کرد.
یباسازی غیرکالبدی باشد *نگاه به ز

و  شهرسازی  معاون  مهدویان،  وحید 
این که  بیان  با  معماری شهرداری اصفهان 
جدید  مدیریت  سیاست های  براساس 
ح های  طر جدید،  قرن  به  ورود  و  شهری 
سازمان زیباسازی نیاز به یک روایت جدید 
شهرهای  از  باید  روایت  این  گفت:  دارد، 
ح های قبلی اصفهان  اطراف اصفهان و از طر

متفاوت باشد.
وی افزود: نگاه به زیباسازی باید غیرکالبدی 
باشد و سیاست های محله محوری در این 
بخش اعمال شود تا زیباسازی از دید مردم 
شهر اصفهان و مسافران این شهر صورت 

گیرد.
ح های  طر در  محوری  محله  بر  *تاکید 

یباسازی ز
اسالمی  شورای  عضو  سامع،  امیر  سید 
در  شهرداری  کرد:  بیان  نیر  اصفهان  شهر 
برجسته  مانند  سیاست هایی  دوره  این 
اصفهان  شهری  امتیاز  و  برند  ساختن 
این  که  می کند  دنبال  را  محوری  محله  و 
سازمان  ح های  طر با  می تواند  نشانه ها 

زیباسازی هم افزا شود.
برای  پیشنهادات  از  یکی  داد:  ادامه  وی 
ح های زیباسازی طراحی قالب های ثابت  طر
مناسبت های  در  استفاده  برای  دائم  و 

مختلف است.
یباسازی  ز شاخص  پروژه  اجرای  *لزوم 
امام  میدان  و  چهارباغ  یخی  تار محور  در 

حسین)ع(
ارتباطات  مدیرکل  نژاد،  معرک  علی  سید 
اصفهان  شهرداری  الملل  بین  امور  و 
ح های  طر در  گفت:  جلسه  این  در  هم 
سازمان زیباسازی همگرایی و نقش مردم 
موضوع  دیگر  سوی  از  و  شود  دیده  باید 
همگرایی درون سیستمی با سازمان هایی 
سازمان  و  سبز  فضای  و  پارک ها  مانند 

شود. گرفته  نظر  در  اجتماعی   – فرهنگی 
وی ادامه داد: محور چهارباغ و میدان امام 
نیاز  شاخص  پروژه هایی  به  )ع(  حسین 
دارد چراکه این بخش مرکز ثقل گردشگری 
بین  امور  و  ارتباطات  مدیرکل  است. 
خانه  بر  تاکید  با  اصفهان  شهرداری  الملل 
کرد:  اظهار  نو  سال  آستانه  در  شهر  تکانی 
کردن شهر  روزرسانی و سبک  به  پیرایش، 
از این خانه تکانی به شمار می رود  بخشی 
که در این حوزه، باید زیباسازی زیرگذرها و 
تعمیر و پیرایش آنها مورد توجه قرار بگیرد.

نیمه  پروژه های  برخی  تکمیل  لزوم  به  وی 
تمام مانند معرفی مشاهیر در محالت که 
تاکید  است،  شده  اجرایی  یک  منطقه  در 
در  مردمی  نقش  می توان  گفت:  و  کرد 
نگاه  گر  چراکه  کرد  پررنگ تر  را  زیباسازی 
شود،  داده  پیوند  محوری  محله  با  مردمی 
خ خواهد داد. معرک  اتفاقاتی زیبا در شهر ر
در  نوری  المان های  از  استفاد  لزوم  به  نژاد 
باغ  خیابان  ویژه  به  ترافیکی  مسیرهای 

گلدسته نیز اشاره کرد.
شورای  اعضای  از  تن  چند  ادامه  در   
سازمان زیباسازی نیز مواردی مانند اجرای 
آثار  کنار  در  مناسبتی  و  موقت  برنامه های 
تاریخی، نورپردازی شهر با استفاده از انرژی 
شهر  ورودی های  ساماندهی  و  خورشیدی 
عنوان  به  را  هنری  نمادهای  از  استفاده  با 
حوزه  در  شدن  اجرا  برای  پیشنهادهایی 

ح نمودند. زیباسازی، مطر

شهردار اصفهان تاکید کرد:

پیرایش و زیباسازی شهر در آستانه سال جدید


