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حرکت ذوب آهن اصفهان در مسیر توسعه با تولید محصوالت جدید

Thuresday-  October 28 ,2021 | 6064 4پنج شنبه 6 آبان 1400 | 21 ربیع االول  1443 | 4 صفحه | سال بیست و دوم - شماره

3

ویــژه 

55 سال از نصب نخستین انشعاب آب در 
اصفهان گذشت؛

کلیدی  نگاهی به نقش 
آب در توسعه  یع  شبکه توز

شهر
داســتــان نصب نخستین انشعاب آب در شهر 
اصفهان به بیش از نیم قرن پیش برمی گردد که در 
نوع خود جذاب و شنیدنی است. شبکه توزیع آب اصفهان از 
ح های عمرانی مهم و اثرگذار در این شهر محسوب  جمله طر
می شود زیرا با تامین آب شرب بهداشتی، روند مهاجر پذیری و 
رشد جمعیت شهری شدت گرفت و اصفهان در مسیر توسعه 
صنعتی قرار گرفت. با تاسیس سازمان و آب فاضالب و افتتاح 
شبکه توزیع آب در سال 1345، مراحل پیشرفت اقتصادی و 
اجتماعی شهر اصفهان پنج سال زودتر از آن که کشور امارات 
متحده عربی شکل بگیرد؛ کلید خورد و این شهر  با قدمت 
کهن و تاریخ ماندگار چندین هزار ساله اش در کانون توسعه 

و آبادانی قرار گرفت. 
در اوائل دهه 1340 شمسی با سرازیر شدن درآمدهای نفتی 

... به سبد بودجه کشور
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    |  

مردم می توانند در اداره شهر 
باشند ین  نقش آفر

55 درصد تماس های سامانه  
آب  آبفا  بابت  افت فشار    )122(

است

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان:

سرمایه گذاری شهرداری و 
دانشگاه هنر برای پاسداشت 

یخی  فرهنگی شخصیت تار

در دیدار رئیس دانشگاه هنر اصفهان با 
ح شد؛ شهردار مطر
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بیشتر بخوانید

پایی نمایشگاه صنعت  بر
ساختمان اصفهان با حضور 

110 شرکت
نشستنشست مشترک مسئوالن روابط عمومی  مشترک مسئوالن روابط عمومی 

شرکت های پاالیشی شرکت های پاالیشی 

در حضور مسئوالن شهری؛ شهردار  خبر داد:

3

پس از بهره برداری محل جدید برپایی نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، 
برگزاری رویدادهای نمایشگاهی در این استان رنگ و بوی دیگری به خود گرفته است.

 این سایت نمایشگاهی که استانداردترین مرکز نمایشگاهی کشور به شمار می رود، 
شرایطی را فراهم آورده تا مجموعه های اقتصادی بیشتری امکان حضور در 
4نمایشگاه ها و عرضه توانمندی های خود را داشته باشند. بیست و چهارمین...

مدیرعامل نمایشگاه اصفهان از نقش تاثیرگذار 
رویدادهای نمایشگاهی در توسعه سخن می گوید:

نمایشگاه اصفهان حامی ایجاد بازارهای 
جدید و نوظهور

رونمایی سامانه رصا در شهرداری   اصفهان 

در شرکت پاالیش نفت اصفهان صورت گرفت:در شرکت پاالیش نفت اصفهان صورت گرفت:

یک سال از آخرین دیدارمان گذشت در حالی که هنوز رفتنت را باور ندارم  و همچنان بی قرارت  هستم در حالی که آخرین 
نگاه پر معنایت، اشک گوشه چشمت و آخرین لبخند غم انگیزت را هنوز فراموش نکرده ام و در حسرت یک  خداحافظی 

دلچسب  به عمق بیست سال زندگی مشترک اشک می ریزم . 
در این یک سال، ثانیه، دقیقه، ساعت و روزها چنان غم بار و بی انگیزه سپری شد که در تمام عمرم گذر ثانیه ها را اینچنین 

کند و آهسته لمس نکرده بودم . آری وقتی تو نیستی دیگر مشتاق آمدن بهار و تابستان نیستم ، شکوفه های بهاری و 
گرمای تابستان برایم فرقی نمی کند و زمستان بدون تو سردتر از همیشه خواهد بود و اما پاییز ، دیگر برای من فصل هزار 
رنگ زیبا نیست ؛ بلکه  با برگ ریزانش غم، دلتنگی و فراق را برایم به تصویر می کشد و خسته ام از فراقی که حق من نبود، 

ای کاش می دانستی به کار بردن افعال گذشته چقدر برایم   سخت و عذاب آور است و بغضی گلویم را می فشارد که 
التیام ندارد. باید بگویم  روزگار عجیبیست به دنیا می آییم ، از این دنیا می رویم بدون آنکه اختیاری در آمدن و 
رفتن باشد و دنیا چه  بی رحمانه عهدها را می شکند بدون آنکه ما در آن نقشی داشته باشیم؛ در نهایت زنده 

کنده از اندوه، دلی  بودن چه دشوار است  و غریبانه در بین جماعتی به سر بردن با لبی که می خندد، قلبی آ
ریش ریش و آرزوهای مشترکی که پس از تو به باد سپردم دشوارترین کار دنیاست و ای کاش از این 

خواب وحشتناک بیدار می شدم .

به مناسبت اولین سالگردآسمانی شدنت

با چشمهای بارانی می نویسم تا عشق یاد قلبم بماند 

رفیق نیمه راه من، هم درد، هم نفس 

هاجر مقضی



سخنگوی شورای اسالمی اصفهان 
ح کرد: مطر

تالش مدیریت شهری برای تامین 
مالی پروژه خط 2 قطار شهری

گفت:  اصفهان  شهر  اسالمی  شورای  سخنگوی 
همه  اصفهان  شهرداری  و  شهر  اسالمی  شورای 
پروژه خط 2  به موقع  تامین مالی  بر  را  تالش خود 

قطار شهری انجام خواهند داد.
امور بین الملل شورای  ارتباطات و  اداره  گزارش  به 
اسالمی شهر اصفهان، رئیس شورای اسالمی شهر 
اصفهان، شهردار اصفهان و اعضای شورای اسالمی 
شهر در 29 مهر از پروژه قطار شهری اصفهان بازدید 
و در جلسه هیات مدیره قطار شهری شرکت کردند.

در  اصفهان  شهر  اسالمی  شورای  سخنگوی 
بررسی  منظور  به  بازدید  این  داشت:  اظهار  اینباره 
یکی  عنوان  به  کهندژ  ایستگاه  مسائل  و  ابعاد 
 2 خط  مسیر  در  اساسی  و  مهم  ایستگاه های  از 
تصریح  صالحی  علی  شد.  انجام  اصفهان  متروی 
از دو سمت در حال حفاری است و  کرد: این خط 
بخش عمده ای از کار بخش ایستگاه کهندژ شروع 
مستقر  محل  در  جدید  ام  بی  تی  دستگاه  و  شده 
شده و چند ماهی در حال فعالیت است. وی بیان 
ایستگاه،  این  بررسی میدانی و شرایط  از  کرد: بعد 
و  شد  تشکیل  شهری  قطار  مدیره  هیات  جلسه 
ایستگاه  این  در  فعالیت  ادامه  به  مربوط  مسائل 
شورای  اعضای  سوی  از  و  گرفت  قرار  بررسی  مورد 
بر لزوم  اسالمی شهر اصفهان و شهردار اصفهان 
ادامه حرکت بر مبنای برنامه تاکید شد. سخنگوی 
شورای اسالمی شهر اصفهان ادامه داد: همچنین 
در این جلسه تصریح شد که شورای اسالمی شهر و 
شهرداری اصفهان همه تالش خود را بر تامین مالی 
به موقع پروژه خط 2 قطار شهری انجام خواهند داد. 
وی با اشاره به این که یکی از پروژه های در اولویت 
دوره ششم شورای اسالمی شهر تکمیل پروژه خط 
2 قطار شهری است، افزود: این مهم به مدیران و 
مجریان طرح منتقل و مقرر شد با ارتقای شرایط و 

افزایش سرعت کار با جدیت ادامه پیدا کند.

خ داد؛ در نایین ر
ــودرو  ــن خـ ــی ــرو نــشــســت زم  فـ
آب  تاسیسات  به  و  بلعید؛  را 

فاضالب خسارت زد

به  خسارت  آمدن  وارد  موجب  زمین  فرونشست 
تاسیسات آب و فاضالب و یک دستگاه خودروی 

عبوری در شهر تاریخی نایین شد.
30 مهر امسال، ناگهان زمین دهان باز کرد و یک 
ــواری پـــژو را کــه در حــال  دســتــگــاه خــــودروی ســ
خیابان  الــزمــان  صاحب  مسجد  کوچه  از  عبور 
بلعید.  خود  داخــل  به  بود  نایین  شهر  ولیعصر 
بخت با راننده خودرو یار بود که توانست از درب 
خیابان به  را  خــود  و  شــده  ج  خــار شاگرد   سمت 

 برساند.
فاضالب  و  آب  امور  به    2:20 ساعت  حادثه  این   
ــی بــعــد گـــروه هـــای  ــق ــای نــایــیــن اعــــالم شـــد و دق
آب  از شبکه  بــرداری  رسیدگی به حوادث و بهره 
ج کردن خودروی  برای بررسی ابعاد حادثه و خار

سواری در محل حاضر بودند.
خ  به ناگاه زمین دوباره نشست کرد و این بار چر
از  امــا قبل  رفــت  فــرو  گــودال دیگری  جرثقیل در 
این که ابعاد حادثه گسترش یابد ابتدا جرثقیل 
ج و  و سپس خودروی سواری از داخل گودال خار

کار بررسی چگونگی وقوع حادثه آغاز شد.
نــایــیــن در مــحــل حــادثــه  آبــفــای  بــه گفته مــدیــر 
علت  بـــه  کـــه  دارد  وجــــود  قــدیــمــی  قــنــات  یـــک 
مــدار  از  اســـت  ســالــی  چــنــد  شــدیــد  خشکسالی 
تخریب  ــال  حـ در  و  ــده  شـ ج  ــار ــ خ بـــــرداری  بــهــره 
همین  گفت:  نایینی  خامسی  محمدرضا  است. 
از چــنــدی شاهد  تــا هــر  ــده  مــوضــوع بــاعــث شـ
فرونشست زمین های اطراف این قنات باشیم 
میله  دهانه  دو  بین  زمین  نیز  حادثه  شب  در  و 
سواری خــودروی  و  نشست  فرو  قنات  این   چاه 

 را بلعید.  
به  داد  نــشــان  بیشتر  بــررســی هــای  افــــزود:  وی 
از  یکی  آب  انشعاب  زمــیــن،  فرونشست  علت 
اینچ  یــک  قطر  بــا  خیابان  ایــن  مسکونی  مــنــازل 
شکستگی  ــار  ــ دچ زمــیــن  مــتــری   1/5 عــمــق   در 
مدیر  نایینی  خــامــســی  مــحــمــدرضــا  ــــود.   ب شـــده 
شسته  بــاعــث  آب  جــریــان  گــفــت:  نایین  آبــفــای 
حفره  ایجاد  و  لوله  خط  اطــراف  خاک های  شدن 
بزرگی زیر آسفالت خیابان به طول 15 و عمق 4 
مترشده بــود.  وی افــزود: ریــزش زمین، موجب 
و  جــمــع آوری  لوله  شکل  تغییر  و  خسارت  بــروز 
 250 قطر  و  اتیلن   پلی  جنس  از  فاضالب  انتقال 
میلیمتر در عمق چهار متری زمین نیز شده بود.
ــن که  ــیــان ایـ مــحــمــدرضــا خــامــســی نــایــیــنــی بــا ب
ســواری  خـــودروی  ســقــوط  و  زمــیــن  فرونشست 
و  به مبلغ یک میلیارد  به داخل حفره، خسارتی 
شبکه  و  آب  انتقال  شبکه  به  ریــال  میلیون   200
جمع آوری فاضالب کوچه مسجد صاحب الزمان 
این  خوشبختانه  گفت:  است  کــرده  وارد  نایین 
خــودروی  و  نداشت  بر  در  جانی  خسارت  حادثه 
پارکینگ  به  کالنتری منطقه  آسیب دیده توسط 
حقوقی  امــور  انــجــام  جهت  آن  مالک  و  منتقل 

راهنمایی شد.
خشکسالی  افــزود:  نایینی  خامسی  محمدرضا 
شدید و کاهش سطح آب های زیرزمینی موجب 
قنات های  و  چــاه هــا  از  تــعــدادی  ــدن  ش خشک 
شاهد  ازچندی  هر  و  شــده  نایین  شهر  تاریخی 
ــی هــســتــیــم کـــه تــخــریــب  ــ ــوادث ــ بـــــروز چــنــیــن ح
شبکه های آب و فاضالب شهر را نیز در پی دارد. 
مشابهی  حادثه  نیز   1388 سال  می شود  اضافه 
مسیر  در  و  مــکــان  همین  مــتــری   60 فاصله  در 

قنات قدیمی روی داده بود. 

ورزشی  اجتماعی  فرهنگی  سازمان  رئیس  و  شهردار  فرهنگی  معاون 
شهرداری اصفهان از توزیع 5 میلیارد ریال کمک مومنانه در بین خانواده های 

آسیب پذیر همزمان با میالد پیامبر اکرم)ص( خبر داد.
به گزارش جام جم مجتبی شاه مرادی با اشاره به طرح "پیام مهر" اظهار داشت: 
پیرو مصوبه شورای اسالمی شهر اصفهان برای توزیع کمک های مومنانه، 

خانواده های آسیب پذیر از سوی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری 
اصفهان  با همکاری کمیته امداد امام خمینی)ره( و اداره کل بهزیستی استان 
هیات   15 تعداد  شناسایی،  از  پس  افزود:  شدند.وی  شناسایی  اصفهان 
شاخص در 15 منطقه شهر اصفهان با مشارکت در این طرح ُبن کارت های 
500 هزار تومانی را دریافت و در میان خانواده های آسیب پذیر توزیع کردند. 

وی ادامه داد: این اقدام به مناسبت هفته وحدت و همزمان با میالد فرخنده 
نبی مکرم اسالم)ص( صورت پذیرفت که امیدوارم کمکی به این خانواده ها 
اسالمی  شورای  شماره 1560/00/28  مصوبه  پیرو  است؛  گفتنی  باشد.  شده 
شهر اصفهان مقرر گردید کمک های مومنانه و معیشتی توسط هیأت های 

مذهبی به خانوارهای کم برخوردار شهر اصفهان اهدا شود.

پنج شنبه    6 آبان  1400   شماره 6064
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان اصفهانضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان اصفهان

اقتصادیاقتصادی
«اجتماعیاجتماعی ح »پیام مهر توزیع کمک های مومنانه با اجرای طر

خبرخبر

نشست مشترك مسئوالن روابط عمومی شرکت های 
میزبانی  به  اصفهان  نفت  پاالیش  شرکت  در  پاالیشی 
مسئوالن  حضور  بــا  اصــفــهــان،   نفت  پــاالیــش  شرکت 
نفت،  پــاالیــش  خصوصی  شرکت های  عمومی  روابـــط 
انجمن  عمومی  روابـــط  رئیس  و  مالی-بازرگانی  مدیر 
با  نشستی  نفت،  پاالیش  صنعت  کارفرمایی  صنفی 
موضوع  هماهنگی و هم اندیشی این شرکت ها،  برگزار 

شد.
پاالیش  شرکت  مدیرعامل  نشست  ایــن  ابــتــدای  در 
و  علم  از  تلفیقی  عمومی  روابــط  گفت:  اصفهان  نفت 
عمل، دانش و مهارت است و مدیران روابط عمومی ها 
مخاطبان  با  تعامل  طی  شرکت،  سخنگوی  عنوان  به 
از جمله رسانه ها  در معرفی سازمان و تحقق اهداف 
عمومی ها  روابــط  افــزود:  ابراهیمی  مرتضی  مؤثرند.  آن 

در سازمان های امروزی به ویژه شرکت های خصوصی 
مانند  نفعانی  ذی  بــا  کــه  پاالیشی  شرکت های  مانند 

سهامدار مرتبط هستند و در اصل ماهیت فعالیتشان 
در  مهم  بسیار  نقشی  می گیرد،   شکل  جهت  ایــن  در 

برقراری صحیح ارتباط بین مجموعۀ مدیران، کارکنان، 
مشتریان و به طور کلی ذی نفعان سازمان دارند. پس 
از آن رئیس روابط عمومی شرکت پاالیش نفت تهران 
مسابقات  دوره  سومین  برگزاری  چگونگی  از  گزارشی 
سراسری قرآن کریم و نهج البالغه شرکت های پاالیشی 
بــرگــزاری مسابقات  قــوت و ضعف  نــقــاط  و  کــرد  ارائـــه 
حضوری و  غیر حضوری را تشریح کرد. در این نشست 
هم  و  هماهنگی  جلسه  مــوضــوع  بندهای  همچنین 
اندیشی مسئوالن روابط عمومی شرکت های پاالیشی 

مورد بررسی قرار گرفت و تصممیات الزم اتخاذ شد.
بازدید از پاالیشگاه اصفهان و ادای احترام به شهدای 
هشت سال دفاع مقدس و دو شهید گمنام مدفون 
از دیــگــر  پـــاالیـــش نــفــت اصــفــهــان  ــت  ــرک شـــده در ش

برنامه های این روز بود.

نشست مشترک مسئوالن روابط عمومی شرکت های پاالیشی  در  نفت اصفهان

اصفهان  نفت  پاالیش  شرکت  عمومی  روابــط  رئیس 
گفت: این شرکت امسال مبلغ 300 میلیارد ریال برای 
مسئولیت های اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و بهداشتی 
براساس  آب  تأمین  ــروژه  پـ بــرای  ریــال  میلیارد   500 و 
مصوبات کارگروه مقابله با خشکسالی اختصاص داده 

است.
 بــه گـــزارش جــام جــم محمدصادق حاجیان بــا اشــاره 
فعالیت  با  اجتماعی  مسئولیت های  انجام  این که  به 
سازمان گره خورده و در هم آمیخته است، مشارکت 
دستگاه های  تأمین  همچون  المنفعه  عــام  امــور  در 
بیماران  بـــرای  اکسیژن  کپسول های  و  اکسیژن ساز 
آزادی  بــرای  تــومــان  میلیون   400 اختصاص  کــرونــایــی، 
اهــدای 1000 بسته معیشتی  زندانیان جرایم غیرعمد، 
فعالیت های  به  میلیاردی  کمك های  و  نیازمندان  به 
عمرانی و آبادانی استان را از جمله فعالیت های امسال 
با  گذشته  ســال  در  پاالیشگاه  ــزود:  افــ وی  بــرشــمــرد. 
اعتباری برابر با 158/130 میلیون ریال، برای حمایت از 
حــدود 2000  خرید  اصفهان،  استان  کــشــاورزی  توسعه 
آمــوزان کم بضاعت، اختصاص 300  تبلت برای دانش 
غیرعمد،  جرایم  زندانیان  آزادی  بــرای  تومان  میلیون 
کمک300  نیازمندان،  به  معیشتی  بسته   1000 اهــدای 
میلیون تومانی  به زلزله زدگان شهرستان سی سخت، 
حمایت از تولید آنتی بادی مقابله با ویروس کرونا و .... 

گام برداشته است.

سخنان  از  دیگری  بخش  در  حاجیان  محمدصادق 
خود تأکید کرد: این شرکت صدها میلیارد برای  کمک  
ــرای  پــروژه هــای عمرانی اســتــان اصفهان اعم  بــه  اجــ
ــای   اداره هـ شهر،  خمینی  شهر،  شاهین  اصفهان،  از 
بهزیستی استان، به سیل زدگان ایام نوروز سال های 
باب  دو  بازسازی  و  کرمانشاه  زلزله زدگان  به  گذشته، 
مدرسه در مناطق زلزله زده کرمانشاه، کمك به اجرای 
میدان  همسطح   غیر  تقاطع  همچون  پـــروژه هـــای 
)پایگاه  فرهنگیان  کلینیك  پــروژه  تکمیل  استقالل،  

ســـالمـــت( شــاهــیــن شــهــر، کــمــك به 
پـــــروژه هـــــای عـــمـــرانـــی اســتــان 

و...،   ) )خمینی شهر اصفهان 
ــای  ــروژه هــ ــ پ در  مـــشـــارکـــت 
شـــاهـــیـــن شـــهـــر اصــفــهــان 

و...  ــاه(  ــگـ ورزشـ )تکمیل 
ــرده  هــزیــنــه کـ

اســــــــــــت. 
وی ادامه 
در  داد: 
ســال  دو 
گــذشــتــه 
ــا  نــــیــــز ب
توجه به 
شـــیـــوع 

ویروس کرونا در کنار توزیع ماسك و مواد ضدعفونی 
کننده در بیمارستانها و مراکز درمانی  9 میلیارد تومان 
به  شهرداری و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  کمك 
به  کشور  نیاز  زمـــان  در  همچنین  اســـت.  کـــرده  مالی 
ماده  لیتر  هــزار  از 500  بیش  کننده،  ضدعفونی  مــواد 
ضدعفونی کننده تولید کردیم  و  به  سازمان ها وادارات 

متقاضی اصفهان و... ارسال  کردیم. 
اصفهان  نفت  پاالیش  شرکت  عمومی  روابــط  رئیس 
از  یکی  عــنــوان  بــه  اصفهان  پاالیشگاه  اینکه  بیان  بــا 
بزرگ ترین و استراتژیك ترین صنایع کشور، برای اجرای 
با  را  جامعه  نیاز  مــورد  سوخت  اجتماعی،  مسئولیت 
کیفیت های استاندارد تولید می کند،  اظهار داشت: 
در حال حاضر تمامی 12 میلیون لیتر بنزین تولیدی 
روزانه این شرکت مطابق با استاندارد یورو 5 است 
این  تــوزیــع مــی شــود. همچنین  اســتــان  و  در 16 
شرکت روزانــه حــدود 21 میلیون لیتر 
گــازوئــیــل تــولــیــد مــی کــنــد؛ حــدود 
با  مطابق  که  آن  لیتر  میلیون   4
ــدارد یـــورو 4 اســـت بــرای  ــان اســت
شهرمان  زیــســت  محیط  حفظ 
تحویل شرکت های اتوبوسرانی 
بقیه  و  مـــی شـــود  اصـــفـــهـــان 
که  بـــوده  معمولی  گــازوئــیــل 
میزان گوگرد آن بین 0/7 تا 

0/8 درصد است؛ در حال حاضر پروژه تصفیه گازوئیل 
با ظرفیت 100 هزار بشکه در روز در حال اجرا است که 
با اتمام این طرح، در سال آینده تمام گازوئیل تولیدی 
یورو5 خواهد شد. محمد صادق حاجیان تصریح کرد: 
این شرکت برای کاهش ترکیبات گوگردی محصوالت 
برج های  مانده  ته  از  زدایـــی  گوگرد  طــرح  نیز  سنگین 
تقطیر موسوم به »RHU« را اجرایی کرده که با راه اندازی 
آینده، کیفیت تمامی فــرآورده هــای نفتی  آن تا 5 سال 
پاالیشگاه اصفهان به استاندارد یورو 4 و 5 ارتقاء پیدا 
خواهد کرد.  برای کاهش مصرف آب خام و جایگزین 
کردن پساب تصفیه شده در واحدهای عملیاتی خود 
نیز در سالهای گذشته  اقدام به ساخت و بهره برداری 
تصفیه خانه پساب شهری با ظرفیت 700 متر مکعب 
ایــم، می توان گفت تاکنون طرح های  کــرده  در ساعت 
مختلفی در پاالیشگاه اصفهان برای مصرف بهینه آب 
اجرا شده و به همین دلیل به رغم راه اندازی واحدهایی 
مصرف  مــیــزان  و...   تقطیر  و  ســـازی  بنزین  همچون 
از ســال 96 تغییری نکرده اســت. وی  احــداث  آن  آب 
کردن  مدرنیزه   ،DM آب  و  تنی  بویلر 227  دستگاه  دو 
 ،A سیستم برق پاالیشگاه، بازسازی برج خنک کننده
احداث سیستم بازیابی گاز LPG از گازهای خروجی واحد 
آیزومریزاسیون و احداث خط انتقال آب درچه را از جمله 
پروژه های زیست محیطی و اقتصادی اجرا شده و در 

دست اجرای پاالیشگاه اصفهان عنوان کرد.

روابط عمومی شرکت پاالیش خبر داد:

شرکت پاالیش نفت اصفهان  طالیه دار  در انجام مسئولیت های اجتماعی 

شهردار اصفهان گفت: شهرداری اصفهان و دانشگاه 
بر  دارنــد و می توانند  زمینه های اشتراک بسیاری  هنر 
روی شخصیت تاریخی – فرهنگی شهر سرمایه گذاری 

کنند.
رئیس  دیــدار  در  زاده  قاسم  علی  جام جم  گــزارش  به 
دانشگاه هنر اصفهان با اشــاره به لزوم تبیین مشی 
شــهــرداری  و  هنر  دانــشــگــاه  بین  مشترک  هــمــکــاری 
نهاد  ایــن دو  این که  به  توجه  با  کــرد:  اظهار  اصفهان  
روی  اســت  قــرار  و  ــد  دارن بسیاری  اشتراک  زمینه های 
شخصیت تاریخی – فرهنگی شهر سرمایه گذاری کنند، 
ضــرورت  بعدی  دیــدارهــای  در  مشی  خط  یک  تدوین 
دارد. در ادامــه این دیــدار، رضا نصر اصفهانی، رئیس 

دانشگاه هنر اصفهان با بیان این که این دانشگاه را 
به نام »گنج پنهان شهر گنبدهای فیروزه ای« معرفی 
کرده ایم، اظهار کرد: در کشور 4 دانشگاه هنر داریم که 
دانشگاه هنر اصفهان دومین دانشگاه هنر ایران به 
لحاظ قدمت تاسیس است که طی دهه های اخیر در 
حوزه های مختلف مانند تحصیالت تکمیلی، افزایش 
گـــروه هـــای هــیــات علمی و دانــشــجــویــان  رشــتــه هــا و 
ادامــه داد: دانشگاه ما جزو  قدم برداشته است. وی 
علمی،  فعالیت های  و  است  تخصصی  دانشگاه های 
رشته ها،  ــردن  ک کــاربــردی  رشــتــه ای،  میان  رشته های 
راه انـــــدازی مــرکــز رشــد هنر مــعــادل شــهــرک علمی – 

تحقیقاتی را در سال های اخیر توسعه داده است.

ساختن  پی  در  دو  نسل  بنیان  دانــش  *شرکت های 
آینده اصفهان با اقتصاد هنر 

ایــن کــه این  بــیــان  بــا  رئــیــس دانــشــگــاه هنر اصفهان 
ماموریت های  بــا  مختلف  دانشکده های  دانشگاه 
که  ریزی هایی  برنامه  براساس  کــرد:  اظهار  دارد،  ویــژه 
در این دانشگاه انجام دادیم متوجه شدیم راه اندازی 
به  می تواند  صنعتی  احــیــای  دوم  نسل  شرکت های 
بیکاری  معضل  حــل  بــه  مفقوده  حلقه  یــک  عــنــوان 
اقتصاد  اهمیت  بر  تاکید  با  وی  کند.  کمک  اصفهان 
هنر در شهر اصفهان تصریح کرد: بررسی این موضوع 
ــام شـــده اســـت و  ــج ــژوهــش هــنــر ان ــروه پ از ســـوی گــ
می توان مصادیق تحقق اقتصاد هنر را در مولفه هایی 
هتلداری،  و  گردشگری  آمــوزش  مرکز  ایجاد  همچون؛ 
تدوین الگوی ارزش گذاری  امالک شهر، تدوین اتاق 
فکر درآمدهای پایدار برای شهرداری های کشور، ایجاد 
کرد.  جو  و  جست   .... و  هنر  تخصصی  فروشگاه های 
بنیان  دانــش  شرکت های  کــرد:  بیان  اصفهانی  نصر 
با  اصفهان  شهر  آیــنــده  ساختن  دنــبــال  بــه  دو  نسل 
بــرای تحقق این مهم ما ایجاد  اقتصاد هنر است که 
مرکز رصد اقتصاد شهر را پیشنهاد می کنیم. وی افزود: 
راه انـــدازی این مرکز می توان به داده هــای مرتبط با  با 
برآورد ساالنه حجم اقتصاد شهر براساس الگوی بانک 
جهانی، پررنگ کردن نقش اصفهان در اقتصاد منطقه 
و جهان، بررسی تاریخ اقتصادی شهر و تدوین دانش 

امــالک،  ــذاری  گ ارزش  الگوی  تدوین  اقتصادی،  نامه 
بــرآورد قیمت تمام شده خدمات شهری و .... دست 

پیدا کرد.
یخی در  *بهره مندی از ظرفیت گردشگری خانه های تار

اختیار دانشگاه هنر
معاون  شــاهــمــرادی،  مجتبی  دیــــدار،  ایــن  ــه  ادامــ در 
این که  بیان  با  اصفهان  شهردار  اجتماعی   - فرهنگی 
اصفهان  هنر  دانشگاه  اختیار  در  تاریخی  خانه های 
می تواند به عنوان جاذبه گردشگری برای بازدید مورد 
استفاده قرار گیرد، گفت: از سوی دیگر می توان از این 
خانه ها برای راه انــدازی بازارچه محصوالت تولید شده 

توسط دانشجویان هنر نیز بهره برد.
وی افزود: ما در حال راه اندازی دفتر هنرهای سنتی و 
صنایع دستی هستیم که با تشکیل کارگروه مشترک با 
دانشگاه هنر می توان در مورد زمینه های همکاری دو 

نهاد بیشتر گفت و گو کرد.
*پیشنهاد همکاری دانشگاه هنر برای راه اندازی موزه 

بلدیه شهرداری
همچنین، سید علی معرک نژاد، مدیرکل ارتباطات و 
امور بین الملل شهرداری اصفهان اظهار کرد: دانشگاه 
هنر می تواند در حوزه ارتباطات و به ویژه در سازه های 
تبلیغات شهری به شهرداری طی یک کارگروه مشترک 
که  بلدیه  مــوزه  ــدازی  ــ راه ان ادامــه داد:  کند. وی  کمک 
یکی از خواسته های دیرینه مجموعه مدیریت شهری 

است نیز با همکاری دانشگاه هنر قابل تحقق است.
ــل »مـــیـــز فـــرهـــنـــگ« بـــا هــــدف هــمــگــرایــی  ــی ــک ــش *ت

بخش های فرهنگی
رســانــه ای  و  هــنــری  فرهنگی،  مــشــاور  ملتجی،  وحــیــد 
شهردار اصفهان نیز اظهار کرد: شعار »اصفهان من، 
با  و  دارد  اصفهان  شهر  به  هویتی  نگاه  زندگی«  شهر 
از  راستاست،  هم  هنر  دانشگاه  مدنظر  برنامه های 
از این فرصت به صــورت عملیاتی  همین رو می توان 
تر استفاده کرد. وی بیان کرد: مجموعه پیشنهادات 
از سوی دانشگاه هنر تدوین و ارائه شود تا اقدامات 
جدی در قالب پروژه یا ابرپروژه اجرایی شود که این کار 
را می توان در نمادهای محلی با توجه به رویکرد محله 

محوری در این دوره مدیریت شهری، محقق کرد.
اصفهان  شهردار  رسانه ای  و  هنری  فرهنگی،  مشاور 
ــانـــداردهـــای حـــوزه  ــتـ ــی اسـ ــرخ تــصــریــح کــــرد: تــغــیــیــر ب
نگاه  بــا  اصفهان  شــهــرداری  در  عــمــران  و  شهرسازی 
هنر و هویت می تواند مورد بررسی دانشگاه هنر قرار 
گیرد. وی با بیان این که ما آمادگی اجرای پیشنهادات 
در این بخش را داریم و اجتماعی در حوزه فرهنگ با 
در  گفت:  ــت،  اس شــده  تشکیل  فرهنگ  میز  عــنــوان 
مختلف  بخش های  و  عرصه ها  فرهنگ،  میز  قالب 
شهرداری متمرکز می شود تا همگرایی و هم آوایی به 
گوش برسد و در این عرصه دانشگاه هنر هم می تواند 

تاثیرگذار باشد. 

ح شد؛ در دیدار رئیس دانشگاه هنر اصفهان با شهردار مطر

سرمایه گذاری شهرداری و دانشگاه هنر برای پاسداشت شخصیت تاریخی  فرهنگی

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی جامع صنعت ساختمان 
آبان ماه 1400 و با حضور برندهای مطرح  اصفهان از ششم تا دهم 

فعال در حوزه ساختمان کشور برگزار می شود. 
به گزارش جام جم حضور بیش از 110 شرکت از 11 استان کشور در 
کاالها و  تا توانمندی ها، پتانسیل ها،  این نمایشگاه قطعی شده 
خدمات خود را در فضایی بالغ بر 16 هزار مترمربع فضای نمایشگاهی 

به نمایش بگذارند.
شرکت های حاضر در نمایشگاه بین المللی جامع صنعت ساختمان 
اصفهان در زمینه هوشمندسازی ساختمان، ابزارآالت، تجهیزات 
پوشش هاي  باالبرها،  و  آسانسورها  ساختمانی،  ماشین آالت  و 

سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته،  تأسیسات و سیستم هاي 
سرمایشی و گرمایشی، شرکت های انبوه ساز، شیشه، آهن و فوالد، 
تجهیزات و لوازم ایمنی کار، حمام، سونا و آشپزخانه، یراق آالت، در و 
پنجره، درب اتوماتیک، دکوراسیون و معماري داخلی رنگ، چسب و 
رزین و عایق ها، سنگ هاي ساختمانی، شیرآالت بهداشتی، کاشی، 
الکتریک،  لوازم و تجهیزات  کف،  پارکت و پوشش هاي  سرامیک، 
الکترونیک و الکترومکانیک، لوله و اتصاالت، مخازن پلی اتیلن و 

صنعتی سازي و فناوري هاي نوین فعالیت دارند.
همچنین مراکز علمی و پژوهشی، مشاوران و پیمانکاران مصالح 
ارائه  به  نمایشگاه  این  در  نیز  و...(،  بتن،آجر  گچ،  )سیمان،  پایه 

فعالیت ها و پتانسیل های خود خواهند پرداخت.
مرکزی،  قم،  تهران،  اصفهان،  استان های  از  مطرحی  شرکت های 
خراسان  رضوی،  خراسان  غربی،  آذربایجان  شرقی،  آذربایجان 
دارند؛  حضور  نمایشگاه  این  در  البرز  و  فارس  یزد،  جنوبی، 
و  ایتالیا  آلمان،  از  شرکت هایی  محصوالت  نمایندگان  همچنین 
ترکیه، جدیدترین محصوالت حوزه ساختمان را در معرض بازدید 
قرار  حوزه  این  فعاالن  و  کارشناسان  عالقمندان،  متخصصان، 

خواهند داد.
آجر نماچین، بهریزان ،دنیای ماموت، چینی بهداشتی مروارید، آجر 
شهرزاد، پارس زنده رود پالست، ، بارد صنعت، برج مارکت، شیرآالت 
گلپایگان، یکتا آلومینیوم پارس، ، آویسا لوله جی، سانا عایق، آگپا 
بارون  آریا  جاوید،  اطلس  آریا  کاینداستون،  اوریبان،  کیش،  ایران 
توس، ، هلدینگ اوج سپهر، بنیاد بتن و دنا برودت از جمله برندهای 

مطرحی هستند که در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی 
جامع صنعت ساختمان اصفهان حضور خواهند داشت.

و  برندها  شرکت ها،  که  می شود  برگزار  حالی  در  نمایشگاه  این 
و  بازار  توسعه  دنبال  به  کشور  شاخص  تولیدی  مجموعه های 
فعالیت های خود هستند و حضور در نمایشگاه را بهترین شرایط 
برای توسعه فعالیت های خود در نظر گرفته اند؛ همچنین برگزاری 
کارگاه  کشور و 13  آجرچینی  سومین دوره مسابقات ملی مهارتی 
و  شده  قطعی  نمایشگاه  برگزاری  روزهای  در  همایش  و  آموزشی 

شرایط مطلوبی را برای عالقمندان این حوزه ایجاد خواهد کرد
برای  که  است  این  امسال  ساختمان  نمایشگاه  مهم  ویژگی 
نخستین بار پاویون شرکت های دانش بنیان با همکاری شهرک 

علمی و تحقیقاتی اصفهان در این نمایشگاه برپا خواهد شد.
فعاالن، متخصصان، کارشناسان و عالقمندان به بازدید از بیست 

و چهارمین نمایشگاه بین المللی جامع صنعت ساختمان اصفهان 
می توانند از ساعت 10 تا 18 روزهای ششم تا دهم آبان  به نمایشگاه 
منطقه  روبروی  شرق،  کمربندی  در  واقع  اصفهان  بین المللی 

روشن دشت مراجعه کنند.

پایی نمایشگاه صنعت ساختمان اصفهان با حضور 110 شرکت بر



مسیر پر فراز و نشیب دبستان 
تا خدمت در پست های مدیریتی

با   » مــدرســه  زنـــگ   « داســتــانــی  مستند  مجموعه 
اصفهان  شبکه  در  ــرورش  ــ پ و  ــوزش  ــ آم مــوضــوع 

ساخته شد و به مرحله تدوین رسید.
در 6  مستند  مجموعه  ایـــن  جــام جــم  ــزارش  ــ گ بــه 
به  قسمت   هر  در  و  تولید  دقیقه ای   30 قسمت 
پرداخته  پــرورش  و  آمــوزش  با  رابطه  در  موضوعی 
»زنــگ  داســتــانــی  مستند  مجموعه  در  ــود.  ــی ش م
مدرسه«، تالش ها و زحمات  دبیرانی روایت می شود 
که در طول مدت  خدمت پر بارشان، باعث ایجاد 

تحول در رشته تدریس و حرفه خود شده اند.
از  اکنون  هم  که  مستندی  داســتــان  دو  از  یکی  در 
مراحل تولید گذشته و درحال تدوین است، روایت 
شیوه  به  که  است  دبستان  مدیر  یک  تالش های 
ــوزان مــدرســه را به  ایــی ابــتــکــاری  تمامی دانــش آمـ
مشاعر و حفظ اشعار بزرگان تشویق و ترغیب کرده 
ایــن مسیر دانــش آمــوزانــش به موفقیت های  از  و 
زیادی دست پیدا کرده اند. در قسمت دیگر از این 
نزدیک  عملکرد  و  تاسیس  سرگذشت  مجموعه 
به یک قرن هنرستان فنی ماندگار ابــوذر با تمامی 
می شود.  کشیده  تصویر  به  نشیب هایش  و  فــراز 
عرصه های  در  پیشتازی  بــر  عـــالوه  کــه  هنرستانی 
آموزشی و علمی در حــوزه خدمات عمومی و حتی 
دفــاع مقدس هم فعال و پویا بــوده به طــوری که 
بــاالی  مـــدارج  در  آن  غ التحصیالن  فار از  بسیاری 
محقق،   . هستند  فعالیت  به  مشغول  مدیریتی 
نویسنده،کارگردان و تهیه کننده: مجید عکافزاده 
فضل  امیر  بـــردار:  تصویر  حسینی،  حسن  سید  و 
الهی، تدوین: محسن هاشمی، صدابردار: پشوتن 
منتظری،  محسن  تــصــویــر:  دســتــیــار  طهماسبی، 

عکاس : فاطمه فیضی.

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان:
شهر  اداره  در  می توانند  مردم 

نقش آفرین باشند
نقل  و  حمل  و  هوشمندسازی  کمیسیون  رئیس 
بیان  با  اصفهان  شهر  اسالمی  شورای  شهری 
نقش آفرین  شهر  اداره  در  می توانند  مردم  این که 
اسالمی  شورای  ویژگی های  از  یکی  گفت:  باشند، 
و  مشکالت  می تواند  نزدیک  از  که  است  آن  شهر 
نیازهای شهر، منطقه و محله را  بینند و می توانند 
با کمک و مشارکت مردم برای رفع آنها برنامه ریزی 

و تصمیم گیری کنند.
به  اشاره  با  فالح  محمدرضا   ، جم  جام  گزارش  به 
باعث  وحدت  هفته  داشت:  اظهار  وحدت  هفته 
نامیدی دشمنان اسالم خواهد شد. هفته وحدت 
برادری  و  مودت  سبب  نیز  زندگی  ابعاد  همه  در 
و  آبادانی  و  پیشرفت  سبب  جامعه  در  و  می شود 
در اداره محالت، منطقه، شهر و کشور سبب خیر 
و برکت می شود. وی با اشاره به اصل هفت قانون 
اساسی که شوراها را به عنوان ارگان تصمیم گیری 
در اداره امور کشور قلمداد می کند، گفت: با ایجاد 
به  امور  کلیه  روستا  و  شهر  اسالمی  شوراهای 
با  روستا  و  شهر  هر  مردم  و  می کنند  واگذار  مردم 
می توانند  تصمیم گیری  در  مشارکت  و  حمایت 
نقش موثری در ارتقای کیفی شهری داشته باشند. 
نقل  و  حمل  و  هوشمندسازی  کمیسیون  رئیس 
شهری شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان این که 
امروزه یکی از چالش های اساسی مدیریت شهری 
دخالت و موازی کاری نهادهای رسمی و غیررسمی 
در اداره شهر است، ادامه داد: عدم مدیریت واحد 
مردم  و  شهر  برای  را  عدیده ای  مشکالت  شهری 
چندین  شهر  اداره  هزینه  نیز  و  است  کرده  ایجاد 
برابر شده است. فالح با بیان این که شهرداری یک 
نهاد عمومی و غیردولتی با محوریت شورای شهر 
شهرداری ها  گفت:  هستند،  مردم  نمایندگان  که 
می توانند نقش موثری در ارتقای زندگی شهروندان 
می توانند  مردم  این که  بیان  با  وی  باشند.  داشته 
از  یکی  افزود:  باشند،  نقش آفرین  شهر  اداره  در 
از  که  است  آن  شهر  اسالمی  شورای  ویژگی های 
نزدیک می تواند مشکالت و نیازهای شهر، منطقه 
مشارکت  و  کمک  با  می توانند  و  را  بینند  محله  و 
مردم برای رفع آنها برنامه ریزی و تصمیم گیری کنند. 
نقل  و  حمل  و  هوشمندسازی  کمیسیون  رئیس 
از  پایان  در  اصفهان  شهر  اسالمی  شورای  شهری 
مردم و نخبگان شهر خواست که نمایندگان خود 
را برای رفع مشکالت شهری کمک کنند و نظرات 
درمیان  شهر  نمایندگان  با  را  خود  برنامه های  و 

بگذارند.

شهری  نقل  و  حمل  و  هوشمندسازی  کمیسیون  رئیس  دیدار  در 
ترافیک  و  نقل  و  حمل  مــعــاون  و  اصفهان  شهر  اســالمــی  شـــورای 
بر لزوم گسترش  راهور استان  با رییس پلیس  شهرداری اصفهان 
اصفهان  راهور  پلیس  و  شهری  مدیریت  بین  دوجانبه  همکاری  و 

تاکید شد.

پیامبر  سعادت  با  میالد  با  همزمان  اصفهان،  جم  جام  گــزارش  به 
مهربانی و مودت، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان 

با پلیس راهور استان دیدار کردند. 
ــا فـــــالح، رئـــیـــس کــمــیــســیــون  ــدرض ــم ــح ــا حـــضـــور م ایــــن جــلــســه بـ
نـــقـــل شـــهـــری شـــــــورای اســـالمـــی  و  ــازی و حـــمـــل  ــنـــدسـ ــمـ هـــوشـ

ــرداری  ــهـ ــل و تـــرافـــیـــک شـ ــق ــل و ن ــم ــاون ح ــعـ ــر اصـــفـــهـــان، مـ ــه ش
اصفهان  شهرستان  و  اســتــان  راهـــور  پلیس  ریــیــس  و   اصــفــهــان 
مدیریت  بین  دوجانبه  همکاری  گسترش  و  تعامل  شد.  تشکیل 
اصلی  محور  اصفهان  شهرستان  و  استان  راهــور  پلیس  و  شهری 

گفتگو در این دیدار بود.

پنج شنبه    6 آبان  1400   شماره 6064
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خبر

اقتصادیاقتصادی
اجتماعیاجتماعی

گسترش همکاری دوجانبه بین مدیریت شهری و پلیس راهور اصفهان

ســامــانــه رصـــا)رصـــد اطـــالعـــات( شــهــرداری 
ــار و  ــ آم اصــفــهــان بـــه مــنــاســبــت روز مــلــی 
و  اصفهان  شــهــردار  حضور  با  برنامه ریزی 
شــهــرداری  مــدیــران  و  مــعــاونــان  از  جمعی 

رونمایی شد.
قاسم  علی  اصفهان،  جم  جــام  ــزارش  گ به 
به  انسان  کــرد:  اظهار  مراسم  این  در  زاده 
واسطه انسان بودن در حواس پنجگانه و 
ادراک ذهنی دچار خطا می شود، خطاهایی 

با نام  که تحت عنوان مغالطه در منطق و 
نام  آن  از  روانشناسی  در  ادارکــی  خطاهای 

برده می شود. 
وی تــصــریــح کــــرد: گــاهــی حــتــی بـــا وجـــود 
کــردن حــواس و ذهــن انسان،  کــار  صحیح 
حفظ  و  بــغــض  و  حـــب  و  انـــســـان  عــاطــفــه 
کرده  مداخله  گیری ها  تصمیم  در  منافع 
ــات  ــالع تــحــت عـــنـــوان اط کـــه  ــزی  ــی آن چ و 
خطا  دچــار  اســت  ممکن  می شود  منتشر 

شهردار  نباشد.  درستی  اطالعات  و  شــده 
از علومی  یــکــی  ایــن کــه  بــیــان  بــا  اصــفــهــان 
ــده تــا انــســان بر  کــه بــه کــمــک انــســان آمــ
صحیح  تصمیمات  اطــالعــات،  آن  اســاس 
آمــار  علم  ــزود:  افــ اســـت،  آمـــار  علم  بگیرد 
و  تــجــزیــه  ــنــدی،  ب طبقه  آوری،  جــمــع  عــلــم 
شده  تعریف  داده هــا  کــردن  گویا  و  تحلیل 
ــای  اســـت. از کــنــار هــم چــیــدن ایــن داده هـ
جدید  و  مشترک  فهم  به  می توان  پراکنده 

دســـت یــافــت؛ هــمــه ایـــن اتــفــاقــات زمــانــی 
درستی  منابع  از  داده هـــا  کــه  مــی دهــد  خ   ر
طراحی  مبنای  و  آزمایی  راستی  آوری،  جمع 

برای فردا باشد.
شهرداری  ریزی  برنامه  و  آمار  گروه  کار  وی 
را بسیار قابل اتکا ذکر کرد و گفت: از همه 
کسانی که در جمع آوری داده ها کمک کرده 
برای  ریزی ها  برنامه  در  می شوند  باعث  و 
شهر اصفهان و شهرداری کمتر دچار خطا 
بیان  با  زاده  قاسم  می کنم.   تشکر  شویم 
داده هــا  ایــن  به  بتوانیم  امــیــدوارم  این که 
بدون  مدیران  همه  تا  کنیم  اعتماد  آنقدر 
آن  به  بتوانند  زبان مشترک  با یک  و  تامل 
کرد:  کنند، اضافه  آن استفاده  از  و  استناد 
همه  شهرداری  آمارنامه  این  از  اکنون  هم 
واین  کنند  استفاده  می توانند  دستگاه ها 
نیست؛  شهرداری  به  مختص  تنها  آمارها 
کــه ایـــن مــوضــوع اهــمــیــت کـــار مــدیــران و 
را در شــهــرداری  ایـــن حـــوزه  کــارشــنــاســان 

دوچندان می کند. 
یک  در  کـــه  ســـامـــانـــه ای  کــــرد:  تــاکــیــد  وی 
یک  مانند  نشود  استفاده  آن  از  دستگاه 
دنبال  به  شهرداری  در  ما  که  است  زینت 
زینت نیستیم و به دنبال کارهایی هستیم 
را باال برده، کارها را تسهیل کرده  که دقت 
آن این  کارها سرعت ببخشد و الزمه  و به 
اســـت کــه فــرهــنــگ اســتــفــاده از ایـــن نــوع 

سامانه ها را در شهرداری باال ببریم. 
برنامه  ــا  ب مناسب  بــرنــامــه هــای  ــن  ــدوی *ت
ــح صـــورت  ــی ــح آمـــــار ص ــی بـــر  ــن ــت ــب یـــــزی م ر

می گیرد
سرمایه  تــوســعــه  و  ــزی  ریـ بــرنــامــه  مــعــاون 
ضمن  آیین  این  در  نیز  شهرداری  انسانی 
اظهار  اطالعات(،  رصا)رصد  سامانه  معرفی 

برنامه ریزی  و  آمــار  ملی  روز  آبــان  اول  کــرد: 
مهمترین  از  یکی  اســت؛  شــده  نامگذاری 
اهمیت  و  نــقــش  ــامــگــذاری  ن ایـــن  دالیـــل 
پیشرفت  و  تعالی  در  ریــزی  برنامه  و  آمــار 
در  ســازمــان  جــایــگــاه  تثبیت  همچنین  و 

محافل عمومی و تخصصی است.
برنامه  با  این که  بیان  با  ابراهیمی  سعید 
مــی تــوانــیــم  صــحــیــح  آمـــار  ــر  ب مبتنی  ریـــزی 
ــامـــه هـــای مــنــاســب داشــتــه  ــرنـ تـــدویـــن بـ
اصفهان  شــهــرداری  ــرد:  ک تصریح  باشیم، 
ریزی  برنامه  دوره   6 گذشته  ســال هــای  از 
است.  داده  انجام  مــدت  میان  و  ساله   5
سیستمی  حــوزه  یــک  در  کــرد:  اضــافــه  وی 
فاز  یک  با  اطالعات  و  آمار  نظام  حوزه  در  و 
سازی  یکپارچه  فــاز  یک  اســتــانــداردســازی، 
که  هستیم  مــواجــه   ، انــتــشــار نهایت  در  و 
پایه،  مفاهیم  بــا  اســتــانــداردســازی  فــاز  در 
کار  و  ســاز  تعریف  و  اطــالعــاتــی  بسته های 

تامین داده، مواجه هستیم.
سرمایه  تــوســعــه  و  ــزی  ریـ بــرنــامــه  مــعــاون 
دوم  فــاز  در  داد:  ادامــه  شــهــرداری  انسانی 
اطــالعــات  آوری  جــمــع  و  ــازی  ســ یــکــپــارچــه 
در قالب یک  مــی تــوانــد  ایــن جــمــع آوری هــا 
باشد  اطالعات  مدیریت  یکپارچه   سامانه 
 )ETL(الکترونیک شکل  دو  به  می تواند  و 
جمع  غیرثبتی  نظام  فــرم هــای  شکل  به  یا 

آوری شود. 
یزی  *داشبورد رصا سامانه ای برای برنامه ر

بهتر مدیران 
انتشار  بــحــث  ــه  ب ــاره  ــ اش ــا  ب ــه  ــ ادام در  وی 
آخر بحث  اطالعات، تاکید کرد: در این گام 
طــراحــی، پــیــاده ســـازی، ســطــح بــنــدی و در 
است  ح  مطر داشبوردها  دادن  قرار  اختیار 
اطالعات(  رصا)رصد  نام  با  حوزه  این  از  که 

نام می بریم که در حوزه شهرداری اصفهان 
هم اکنون این سامانه طراحی شده است.

ــیــان ایــن کــه ســامــانــه رصــا  ابــراهــیــمــی بــا ب
مــحــصــول چــنــدیــن ســـال کـــار کــارشــنــاســی 
اتکایی  اکنون محتوای قابل  که هم  است 
به  حاضر  حال  در  افــزود:  است،  کرده  پیدا 
در  آن  از  و  استناد  مــی تــوان  سامانه  ایــن 
اســتــفــاده  مــدیــریــتــی  مختلف  بــخــش هــای 
یــا داشــبــورد  گــفــت: در ســامــانــه  ــرد. وی  کـ
 )ETL( اکترونیکی  اطــالعــات  یکسری  رصــا 
قالب  در  کــه  دارد  ــود  وجـ فـــرم  یــکــســری  و 
کــافــی، اطــالعــات ذخــیــره ســازی  یــک منبع 
داده  قــرار  مختلف  واحــدهــای  اختیار  در  و 
توسعه  و  ریــزی  برنامه  معاون  می شوند. 
ــرداری ادامــــه داد:  ــهـ ســرمــایــه انــســانــی شـ
داشبورد ساز دارای یک پنجره واحد است 
قالب  در  را  دسترسی ها  همه  می تواند  که 

یک پنجره واحد ارایه کند. 
قــابــلــیــت هــای  ــه  ب ــا اشــــاره  ب ادامــــه  وی در 
رصا)رصد  مدیریتی  داشبوردساز  سامانه 
اطــــالعــــات(، افـــــزود: تــحــقــق پــنــجــره واحـــد 
اصفهان،  شــهــرداری  در  اطــالعــات  انتشار 
کــمــک بـــه کــنــتــرل مــســتــمــر شــاخــص هــای 
ارزیابی عملکرد، اتخاذ تصمیمات شفاف تر 
ریزی  برنامه  و  ســازی  تصمیم  راســتــای  در 
سایر  با  لحظه  در  اتصال  امکان  مناسب، 
ســامــانــه هــای اطــالعــاتــی ســایــر حــوزه هــای 
 200 هــمــزمــان  اتــصــال  قابلیت  شـــهـــرداری، 
سازمان ها،  و  معاونت ها  مناطق،  از  کاربر 
دارا بودن قابلیت دسترسی به داشبوردها 
از طریق نسخه همراه و ارائه تصویر جذاب 
و کامل از همه کسب و کارهای حوزه های 
و  روز  به  اطالعات  از  استفاده  با  شهرداری 
یکپارچه از قابلیت های این سامانه است.

در حضور مسئوالن شهری؛ شهردار  خبر داد:

رونمایی سامانه رصا در شهرداری   اصفهان 

شهر  در  آب  انشعاب  نخستین  نصب  داستان 
اصفهان به بیش از نیم قرن پیش برمی گردد که در 
نوع خود جذاب و شنیدنی است. شبکه توزیع آب 
اثرگذار  و  مهم  عمرانی  ح های  طر جمله  از  اصفهان 
آب  تامین  با  زیرا  می شود  محسوب  شهر  این  در 
شرب بهداشتی، روند مهاجر پذیری و رشد جمعیت 
توسعه  مسیر  در  اصفهان  و  گرفت  شدت  شهری 

صنعتی قرار گرفت. 
افتتاح شبکه  و  آب فاضالب  با تاسیس سازمان و 
توزیع آب در سال 1345، مراحل پیشرفت اقتصادی 
آن که  از  زودتر  سال  پنج  اصفهان  شهر  اجتماعی  و 
کشور امارات متحده عربی شکل بگیرد؛ کلید خورد 
و این شهر  با قدمت کهن و تاریخ ماندگار چندین 
هزار ساله اش در کانون توسعه و آبادانی قرار گرفت. 
شدن  سرازیر  با  شمسی   1340 دهه  اوائل  در 
، برنامه سوم  درآمدهای نفتی به سبد بودجه کشور
این  شد.  تصویب   )1346 تا   1341( عمرانی  توسعه 
برنامه با رویکرد نوسازی و بر اساس دکترین کندی 
شده  تصریح  برنامه  این  ماده 18  در  گرفت.  شکل 
شهرهایی  اولویت  رعایت  با  برنامه  »سازمان  بود: 
که از جهت اقلیمی، جغرافیایی، درآمد و استفاده از 
قرار  نامساعدی   وضع  در  دولت  عمومی  کمک های 
اولویت  جدول  گرفتن  نظر  در  با  همچنین  و  دارند 

و  برق  و  مشروب  آب  تأمین  به  مربوط  ح های  طر
و  مسکن  تهیه  و  بهداشتی  و  حفاظتی  ح  های  طر
غیر  و  فنی  رایگان  کمک های  و  وام  اعطای  تلفن،  با 
میان  مدیران  این  در  نمود.«  خواهد  مبادرت  فنی 
آب های  سطح  بودن  باال  دلیل  به  اصفهان  شهر 
زیرزمینی و نفوذ فاضالب چاه های خانگی با چاه های 
گوارشی  بیماری های  وسیع  شیوه  موجب  که  آب 
میان شهروندان اصفهانی شده بود موضوع اجرای 
از  در  را  شهر  این  در  بهداشت  و  شرب  آب  شبکه 
سال 1342 با گلنگ زنی احداث مخزن آب پنج هزار 
متر مکعبی بر فراز کوه آتشگاه و حفر دو حلقه چاه 
فلمن در حاشیه زاینده رود در دستور کار خود قرار 

دادند.  
کمتر از سه سال بعد در خرداد 1345 نخست وزیر 
اول  مرحله  جهان  نقش  میدان  در  حضور  با  وقت 
شبکه توزیع آب شرب اصفهان را با هیاهو و سر و 
صدای زیاد افتتاح کرد اما نکته مهم این بود که تا آن 
زمان هنوز هیچ انشعابی برای منازل نصب نشده 
و شرکت های خصوصی طرف قرارداد باشهرداری و 
در  آب  انتقال  خط  کیلومتر  فقط 120  برنامه  سازمان 
معابر اصلی این شهر اجرا و تعدادی شیر برداشت 
در نقاط مختلف شهر نصب کرده بودند. این شیرها 
در زبان مردم کوچه و بازار به» فشاری« مشهور شده 

به طعم  را  زمان خود  به مرور  که  بود و شهروندان 
آب کلرزنی شده عادت می دادند، ظرف ها و دبه های 
خود را از این شیرها پر می کردند تا آب شرب مورد 

نیاز خود را تامین کنند.
کمی بعد و در تیر همان سال، سازمان آب و فاضالب 
اصفهان فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز کرد و 
کار لوله گذاری در کوچه های تنگ و باریک این شهر 
تاریخی را شروع کرد. روابط عمومی این سازمان نیز 
به  نسبت  کرد  دعوت  مردم  از  و  صادر  اطالعیه ای 

ثبت درخواست و خرید انشعاب آب اقدام کنند.
ساعت 6 صبح فردای آن روز کارمندان سازمان تازه 

تاسیس آب و فاضالب اصفهان، مردی را دیدند که 
کوچه  استیجاری  منزل  در  واقع  سازمان  در  پشت 
جنب سینما چهارباغ نشسته است و چون علت 
پاسخ  پرسیدند  وی  از  را  زودهنگام  مراجعه  این 
که  باشم  فردی  نخستین  خواهم  »می  شنیدند: 
درخواست انشعاب آب خود را ثبت می کند تا ردیف 

شماره یک را به خود اختصاص دهم«.
 اسناد موجود نشان می دهد فرد متقاضی شخصی 
به نام »حسین وکیل زاده« بوده اما اسناد این منزل 
فرعی  خیابان های  از  علیخان  سید  خیابان  در  که 
منتهی به خیابان چهارباغ قراردارد متعلق به »ایرج 
وکیل زاده و شرکاء« است. به هر حال چندی بعد و 
در ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 4 آبان سال 1345 
نخستین انشعاب آب برای منزل مسکونی متعلق 
در  دادگستری(  یک  پایه  )وکیل  زاده  وکیل  ج  ایر به 
خیابان سیدعلیخان نصب می شود. از مراسم نصب 
مرکز  و  گنجینه  در  عکس  قطعه  دو  انشعاب  این 
اسناد شرکت آب و فاضالب استان اصفهان موجود 
ابراهیم  »مهندس  عکس ها،  این  از  یکی  در  است. 
پارسا« استاندار اصفهان با لباس موسوم به »سالم« 
می شده  استفاده  رسمی  مراسم  در  زمان  آن  که 
چپ  سمت  در  و  دارد  قرار  تصویر  وسط  در  است 
وی »سرتیپ رستگار نامدار« فرمانده مرکز توپخانه 

زنجانی«  »ناصر   ، استان  نظامی  ارشد  و  وموشک ها 
خبرنگار روزنامه کیهان و » نجفی« مدیرکل صنایع و 
معادن ایستاده اند. در سمت راست وی نیز » امیر 
سعید موسوی حجازی« مدیر عامل سازمان آب و 
فاضالب اصفهان، »چوبینه« مدیرکل امور آب وزارت 
گرجی« مدیرکل دفتر فنی استان،  » تقی  آب و برق، 
میر  »اکبر  شهر،  اجتماعی  فعاالن  از  »سیف زاده« 
شمس« مدیر روابط عمومی سازمان آب و فاضالب 
و  آب  سازمان  کارمند  نخستین  نعیمی«   »احمد  و 

فاضالب و یکی دو نفر دیگر دیده می شوند.
وزراء،  از  چندتن  وزیر،  نخست  چون  افرادی  حضور 
استاندار، مقامات سیاسی و نظامی، فعاالن اجتماعی 
طرح های  برداری  بهره  مراسم  در  نگاران  روزنامه  و 
انتقال و توزیع آب در شهر اصفهان نشان از اهمیت 
این رویداد در میانه دهه 1340 شمسی برای مردم و 
مسئوالن دارد زیرا اجرای تاسیسات زیر بنایی نقش 
مهمی در عمران و آبادی هر شهری ایفا می کند.  در 
این بین افتتاح شبکه توزیع آب شهر اصفهان نقطه 
محسوب  شهر  کالن  این  توسعه  زمینه  در  عطفی 
جمعیت  افزایش  جغرافیایی،  گسترش  و  می شود 
این  جانبه  همه  توسعه  و  مهاجرپذیری  از  ناشی 
شهر در دهه های بعد دلیل محکمی بر صحت این 

ادعاست. 

55 سال از نصب نخستین انشعاب آب در اصفهان گذشت؛

نگاهی به نقش کلیدی شبکه توزیع آب در توسعه شهر

ــری  ــ ــ ــراس ــ ــ ــن جـــــــایـــــــزه س ــ ــیـ ــ ــومـ ــ ــر سـ ــ ــ ــی ــ ــ دب
از  »خندستان«  کمدی  نمایشنامه نویسی 
استقبال چشمگیر هنرمندان سراسر کشور 
از این رویداد ملی و ارسال بیش از 500 اثر به 

دبیرخانه جشنواره خبر داد.
ــری ســومــیــن جــایــزه  ــب ــاد خ ــت بـــه گـــــزارش س
ــری نــمــایــشــنــامــه نــویــســی کــمــدی  ــ ــراس ــ س
»خندستان«، سعید امامی گفت: خندستان 
ــورد اغلب  رکــ ــار دریــافــتــی  آثـ تــعــداد  از حیث 
ــوزه  حـ در  را  مــلــی  مــعــتــبــر  ــنـــواره هـــای  جـــشـ
تعبیر  بــه  کــه  شکست  نویسی  نمایشنامه 
داوران و افراد صاحب نظر این حوزه حتی در 
جشنواره فجر هم کمتر با این حجم ارسال 

اثر در بخش نمایشنامه مواجه هستیم.
ــار به  ــال آثـ وی اظــهــار داشــــت: فــرصــت ارســ
تعیین  مــهــر  تـــا 30  خــنــدســتــان  جــشــنــواره 
به  اثــر  از 500  که در نهایت بیش  بــود  شــده 
دبیرخانه جشنواره رسید که در بخش اصلی 
دریافت  اثر   470 حدود  )نمایشنامه نویسی( 
حوزه  در  اثــر   100  

ً
تقریبا میان  ایــن  از  که  شد 

اقتباسی و مابقی در حوزه تالیفی بوده است. 
نمایشنامه  ســراســری  جایزه  سومین  دبیر 
بخش  در  همچنین  ــزود:  افـ کمدی  نویسی 
از 40 اثر دریافت شد  جنبی)پژوهش( بیش 
باکیفیت و در  آثــاری  به زعم داوران غالبا  که 
آنها با دقت و  سطح حرفه ای است و داوری 
وسواس بسیاری انجام خواهد شد. به گفته 
امامی، در بخش سوم یعنی بخش ممیزان 
نیز حدود 25 اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال 
شده است. مدیر تاالر هنر اصفهان با بیان 
این که جشنواره خندستان رکورد بسیاری از 
جشنواره های معتبر ملی نمایشنامه نویسی 
شکسته،  را  دریــافــتــی  آثـــار  تــعــداد  زمینه  در 
این  در  تــوانــســت  خندستان  ــرد:  کـ تصریح 
زمینه رکورد اغلب جشنواره های ملی معتبر 
زمینه  در  فجر  بین المللی  جــشــنــواره  حتی 
نمایشنامه نویسی را بشکند. با این تفاوت 
کلیه  فجر  نویسی  نمایشنامه  جشنواره  که 
اما  مــی دهــد  ــرار  قـ مدنظر  را  نمایشنامه ها 
خندستان تنها در حوزه نمایشنامه نویسی 

از اعــالم  اثــر مــی پــذیــرد. وی در ادامـــه  کمدی 
خندستان  جــشــنــواره  بــرگــزیــدگــان  اســامــی 
ــال جـــاری خبر داد و گــفــت: در  تــا اواســـط س
تالش هستیم تا 20 آبان ماه 1400 نتایج اولیه 
جشنواره را مشخص کرده و هیئت انتخاب 
آن  تا  را  به مرحله نهایی  یافتگان  راه  اسامی 

زمان اعالم کنند. 
ح  ــه ای و طر ــرف ــالع رســانــی ح ارتــبــاطــات و اطـ

مباحث آموزشی در قالب جشنواره
این  در  خندستان  سراسری  جشنواره  دبیر 
جشنواره  ایــن  از  خــوب  استقبال  کــه  رابــطــه 
شده  انجام  بینی های  پیش  از  فراتر  بسیار 
اطــالع رسانی  بــوده اظهار داشــت: در فرآیند 
شرکت  از  دعوت  برای  جشنواره  ارتباطات  و 
تالش های  و  اقــدامــات  نظر  مــورد  کنندگان 
و  فراخوان  چنانکه  شد  انجام  توجهی  قابل 
اطالع رسانی های جشنواره را هم در رسانه ها 
و خبرگزاری های رسمی هم صفحات مجازی 
عمومی و تخصصی و معتبر تئاتر و هم توسط 
اشخاص و افراد سرشناس این حوزه منتشر 

کردیم و همچنین در قالب الیو و پادکست 
مندان  عالقه  برای  را  آموزشی  مباحث  برخی 

طرح نمودیم که بازخورد خوبی داشت. 
ــه ســـیـــاســـت و نــگــاه  ــ ــا اشـــــــاره ب ــ ــی ب ــ ــام ــ ام
برگزارکنندگان جشنواره به آثار ارسالی تصریح 
و  فــراخــوان جــشــنــواره خندستان  کـــرد:  در 
شرکت  به  را  قول  این  بعدی،  مصاحبه های 
کنندگان دادیم که خروجی های این جشنواره 
برگزاری  و  آثــار  اجــرای  استمرار،  بــرای  مبنایی 
در  و  بــاشــد  کــمــدی  نمایش های  جــشــنــواره 
تالش هستیم تا از سال آینده این جشنواره 
را برگزار کنیم چرا که ما در حال حاضر به یک 
و  نوشته ها  مجموعه  از  غنی  بسیار  آرشیو 
در  پژوهش هایی  و  کمدی  نمایشنامه های 
این زمینه دست یافته ایم که مبنای بسیار 
نمایش  جشنواره  یک  بــرگــزاری  بــرای  خوبی 

کمدی است.
مرکز  توسط  خندستان  برگزیده  ثار  آ انتشار 

هنرهای نمایشی وزارت ارشاد
چاپ  از  همچنین  اصفهان  هنر  تــاالر  مدیر 

خبر  جشنواره  این  در  برگزیده  آثــار  انتشار  و 
داد و گفت: طــی رایــزنــی هــای انــجــام شــده با 
و  فــرهــنــگ  وزارت  نمایشی  هــنــرهــای  مــرکــز 
ارشاد اسالمی قرار بر این شد که آثار برگزیده 
توسط  پــژوهــش  و  نمایشنامه  بــخــش  در 
انتشارات مرکز هنرهای نمایشی وزارت ارشاد 

چاپ شود.
امامی در ادامه به نقش موثر مرکز هنرهای 
در  اسالمی  ارشــاد  و  فرهنگ  وزارت  نمایشی 
کرد:  این رویداد اشاره و خاطرنشان  برگزاری 

اداره  و  ارشــاد  وزارت  نمایشی  هنرهای  مرکز 
کل ارشاد اسالمی اصفهان همکاری اثرگذاری 
در برگزاری این جریان داشتند. مرکز هنرهای 
این  گــری  تسهیل  در  ارشــاد  وزارت  نمایشی 
ــراد  افـ ــه  ب ــی  ــان رس اطــــالع  در  کــمــک  و  مسیر 
متخصص در این حوزه فعالیت کرد. عالوه بر 
این که نقش جدی روابط عمومی ستاد خبری 
است  ســتــودنــی  نیز  خندستان  جــشــنــواره 
شدن  برند  موجب  حرفه ای  اقداماتی  با  که 

خندستان در سطح ملی شد.

استقبال چشمگیر از جشنواره »خندستان« با  ارسال بیش از 500 اثر 
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مدیر مرکز مدیریت ارتباط با مشتریان شرکت 
ــاره به  آب و فــاضــالب اســتــان اصــفــهــان بــا اشــ
این که شروع تنش آبی از 10خــرداد  تا 31 مرداد 
مردمی  تماس های  کل  تعداد  گفت:  جاری  ماه 
که  ،405 هزار تماس بوده است  با سامانه 122 
به  آب  قطعی  و  فشار  افت  تماس های  نسبت 

کل تماس ها  55 درصد گزارش شده است.
ــام جــم اصــفــهــان، مــرکــز ارتــبــاط با  ــزارش ج بــه گـ
و  آب  ــد در صــنــعــت  ــدی مــشــتــریــان، فــصــلــی ج
می باشد  تماس  مراکز  جدید  نسل  و  فاضالب 
پایه  بر  و  خدمات  کیفیت  ارتــقــای  هــدف  با  که 
خواسته ها و نیازهای مشتریان و برقراری ارتباط 
دو سویه پایه گذاری شده و بر اساس بازخورد 
ارتقاء  را  حاصله، تالش می کند تا خدمات خود 

بدهد.
از طریق  برای خدمات  تقاضا  امــروزه  که  آنجا  از 
کانال های  بــرای  تقاضا  و  یافته  کاهش  تلفن 
شبکه های  و  متنی  کــانــال هــای  ویــژه  بــه  دیگر 
راه حل های  اســت،  افزایش  حــال  در  اجتماعی 
دیجیتال تجربه مشتری بهتری را ارائه می دهند.
از  تلفن،  بــر  عـــالوه   ،)122( مــردمــی  ارتــبــاط  مرکز 
پیامک،  فکس،  ایمیل،  مانند  رسانه ها  دیگر 
ــدوق صــوتــی  ــنـ ــــالیــــن، وبـــســـایـــت و صـ آن ــت  چـ
ارتباط  ــرای  ب مرکز  ایــن  می کند.  پشتیبانی  نیز 
به  توجه  با  تلفنی  تماس  بر  عــالوه  تر  مطلوب 
نیاز مشتریان از ارتباط تصویری مثاًل راهنمایی 
ارتباط  احتمالی،  فنی  مشکالت  بــرای  تصویری 
متنی مثل ایمیل، پیام در شبکه های اجتماعی 
راه هــای  همه  از  واقــع  در  می کند  استفاده  هم 
و  امکانات  مطلوب ترین  دادن  بــرای  ارتباطی 
پشتیبانی به مشتریان استفاده می شود. شعار 
مرکز ارتباط مردمی)122(  "ما صدای مردم را  به 
تبدیل  سازمانی  درون  فرآیندهای  و  الــزامــات 
مجموعه  ایـــن  ــع،  ــ واق مــی بــاشــددر   " می کنیم 
بر اساس خواسته ها  را  سیاست های سازمان 
ــذاری مــی کــنــد. زیــرا  ــ و نــیــازهــای مـــردم هـــدف گ
یک  در  نهایی  مصرف کننده  بعنوان  مشتری 
رابطه ارزش آفرین، نقشی حمایت کننده دارد و 
ارتباطی یاد گیرنده، مشتریان وفادارتر  از طریق 

و سودمند تر پدیدار می شوند. 
فرایند   ایــن   مرکز  در  مشتری  دادن  قــرار  حــال 
دو  ارتباط  آن  بوسیله  که  دارد  نیاز  خالقیتی  به 

سویه مدیریت می شود که وظیفه ذاتی و اصلی 
مرکز مدیریت ارتباط با مشتریان نیز می باشد.

از آنجاکه هیچ کس دوست ندارد وقت اضافی 
یک  طی  در  و  نماید  خود  مشکل  حل  صرف  را 
بخش های  و  اپــراتــورهــا  به  بــار  چندین  تماس 
مختلف هدایت شود،در این مرکز با در دست 
داشتن اطالعات مشتریان، هدایت درخواست 
مناسب ترین  و  بــهــتــریــن  ــه  ب خــدمــت  کــنــنــده 
اپــراتــور انــجــام مــی شــود. در واقــع در ایــن مرکز 
ارتباط به مردم این امکان را می دهد تا سریعتر 

و دقیق تر، مسیر حل مشکل خود را طی کنند.
*هر کارمندی روزانه 100 تماس را پاسخ می دهد

عباس عباسی خاک مدیر مرکز مدیریت ارتباط 
ــالب اســتــان  ــاض ــا مــشــتــریــان شــرکــت آب و ف ب
به  خدمات  ارائــه  و  مرکز  ایــن  بــاره  در  اصفهان 
درخواست های  به  رسیدگی  گفت:  مشتریان 
مشترکان در خصوص رفع حوادث و اتفاقات در 
انشعابات آب و فاضالب  و نشتی و شکستگی 
در خطوط لوله شبکه توزیع و انتقال، رسیدگی 
ــی از  ــاش ــار ن ــش ــوارد  قــطــع آب یـــا افـــت ف ــ ــ بـــه م
تعمیرات اضطراری، عملیات اجرایی برنامه ریزی 
شده یا  تنش آبی ناشی از کمبود آب،رسیدگی 
آب شامل  به درخواست های مرتبط با کیفیت 
، بو، رنگ از جمله خدماتی است که این  طعم 

مرکز به مردم ارائه می دهد.
به  سیار  آبرسانی  عملیات  افزود:مدیریت  وی 
آبرسان در مواقع  تانکرهای  مشترکان بوسیله 
گــرفــتــن در شــرایــط تنش  ــا قـــرار  ی اضـــطـــراری و 
دیگر  یکی  روســتــا هــا  و  شهرها  سطح  در  آبـــی 
از وظــایــف مــا اســت کــه جلب رضــایــت مــردم و 

موفقیت در این مسیر دشوار، ضرورت تعامل 
روند  در  تسریع  جهت  به  سازمان ها  سایر  با 
و  نهادها  را دو چندان می کند.  خدمت رسانی  
سازمان های خدمت رسان شهری و روستایی 
مخابرات،   ، گاز برق،  ادارات  شهرداری ها،   مثل 
نیروی انتظامی، شوراهای شهر و روستا و غیره 
در یک قالب یکپارچه »مدیریت واحد شهری«  

نیاز امروز ماست.
مدیر مرکز مدیریت ارتباط با مشتریان شرکت 
کــرد:از  تصریح  اصفهان  استان  فاضالب  و  آب 
آب و فـــاضـــالب اســتــان  ــت  ــرک ، ش ــار ــ آمـ مــنــظــر 
در  نفر  میلیون   5 بــر  بالغ  جمعیتی  اصفهان، 
پهنه ای با  98 شهر و 948 روستا در قالب  بیش 
از یک میلیون و 420 هزار انشعاب آب و حدود 

700 هزار انشعاب فاضالب را  پوشش می دهد.
 ) مشتریان)122  با  ارتباط  مرکز  داد:  ادامــه  وی 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان تعداد 15 
کارشناس پاسخگو دارد که معموال در فصول 
پاییز و زمستان که عمدتا دمای هوا کمتر از 33 
به  متوسط  بطور  می باشد،  گــراد  سانتی  درجــه 
1500 تماس در شبانه روز پاسخ داده و رسیدگی 

می کند .
*405 هزار تماس مردمی با سامانه 122 

عباسی خاک بیان داشت:  در زمان اوج مصرف 
( که  )معموال از اواسط خرداد تا اواسط شهریور
دمای هوا به 33 تا 42 درجه سانتی گراد و باالتر 
می رسد، به دلیل افزایش مصرف و محدودیت 
ایجاد شــده در شبکه  افــت فشار  و  آبــی  منابع 
ــورد  ــداد تــمــاس بـــه  3 هـــزار م ــع تـــوزیـــع، ایـــن ت
می رسد و این در حالی است که معموال به ازای 

هر درجه افزایش دما، 300 لیتر بر ثانیه افزایش 
مصرف آب را شاهد هستیم.

از  ناشی  آبــی  تنش  شرایط  در  کــرد:  اضافه  وی 
تابستان  در  که  بارش ها  کمبود  و  خشکسالی 
تــمــاس هــای  ــداد  ــع ت  ، ــم  ــودی ب آن  شــاهــد   1400
مردمی با سامانه 122تا 10 هزار تماس در شبانه 
افت  اعــالم  عمدتا  که  یافت  افــزایــش   هم  روز 
به  و معرف است  بود  آب  و قطع  شدید فشار 
خشکسالی  از  ناشی  که  بهمنی"   "تماس های 
ــــوده اســــت. مــدیــر مرکز  و کــمــبــود بـــارش هـــا ب
ــا مــشــتــریــان شــرکــت آب و  مــدیــریــت ارتـــبـــاط ب
بــه این که  بــا اشـــاره  فــاضــالب اســتــان اصفهان 
شروع تنش آبی از 10خرداد  تا 31 مرداد ماه بوده 
با  مردمی  تماس های  کل  تعداد  گفت:  اســت، 
که  اســت  بــوده  تماس  هــزار   405،  122 سامانه 
به  آب  افت فشار و قطعی  نسبت تماس های 

کل تماس ها  55 درصد گزارش شده است.
بــوده  روز   84 تنش  ــای  روزهـ افــزود:تــعــداد  وی 
است  و به طور متوسط تعداد تماس در شبانه 

روز 4 هزار و 800 تماس بوده است.
ــور کــلــی  ــطـ ــار داشـــــــت: بـ ــهــ ــاک اظــ ــ عـــبـــاســـی خـ
شامل  آب؛  حـــوزه  در  در   مــردمــی  تــمــاس هــای 
بین  حــادثــه  آن،  متعلقات  و  کنتور  حوضچه 
حــوضــچــه و شــیــر انــشــعــاب، شــیــر یــکــطــرفــه، 
مــشــکــالت مـــربـــوط بـــه دریـــچـــه قــطــع و وصــل 
پوشش  نشست  آســفــالــت،  ــت  ــواسـ آب،درخـ
انشعاب  گــزارش  آب،  وصل  درخواست  زمین، 
جهت  شــــرب  آب  از  ــاده  ــفـ ــتـ اسـ  ، مـــجـــاز ــر  ــی غ
شستشوی غیر متعارف،  نشتی نامشخص و 
درخواست  توزیع،  شبکه  لوله های  شکستگی 
منزل  آب  فشار  افــت   ، کنتور آب.ســرقــت  قطع 
آبرسانی  تانکر  درخــواســت  خیابان،  و  کوچه  و 
نخاله  و  خـــاک  پــاکــســازی  آب،  کیفیت   ، ســیــار
مربوط به تعمیرات، سرریز از ناودان و مشاوره 

بوده است.
وی بیان داشت: اعالم مردمی استفاده بعضی 
از مشترکان از پمپ غیر مجاز روی شبکه توزیع  
و  زمستان  فصل  برابر   20 از  بیش  تابستان  در 
پاییز و 3 برابر بهار بوده است که البته یکی از 
دالیل افزایش تماس و اطالع رسانی مردمی در 
بهار و تابستان، برخورد قانونی با این موضوع و 
بازتاب در رسانه ها در این خصوص بوده است.

حرکت ذوب آهن اصفهان در مسیر توسعه با تولید محصوالت جدید55 درصد تماس های سامانه  )122( آبفا  بابت  افت فشار  آب است

ذوب آهن اصفهان در 6 ماهه اول سال 
1400 با وجود کمبود مواد اولیه و بحران 
درصــد   10 مـــذاب  چــدن  تولید  در   ، آب 
گذشته  ســال  اول  ماهه   6 بــه  نسبت 
نیز  جدید  محصول  و 12  داشــت  رشــد 
به سبد محصوالت این مجتمع عظیم 

صنعتی اضافه شد.
منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن 
با   : ایــن مطلب گفت  با بیان  اصفهان 
جهش قابل توجه درآمد، سود خالص 
این شرکت رشد چشمگیری نسبت به 
6 ماهه اول سال گذشته داشته است  
.وی افزود : میزان صادرات 6 ماهه اول 
سال جاری این مجتمع عظیم صنعتی 
نیز 605 هزار و 606 تن می باشد که ارزش 
دالری آن 105 درصد و تناژ آن 31 درصد 

رشد داشته است .
* افزایش سود خالص

 
ً
در شش ماهه سال اول جــاری تقریبا
90 درصد سود سال 1400  در ذوب آهن 
بار  اولــیــن  بـــرای  و  ــد   اصفهان ثبت ش
حاشیه سود شرکت به باالی 10 درصد 
رسید. شرکت ذوب آهن اصفهان در 6 
ماهه منتهی به شهریور برای هر سهم 
ریــال سود محقق کرد که نسبت   331
به مدت مشابه قبل رشد 270 درصدی 
داشته است. سود ناخالص با رشد 195 
درصدی به 3930 میلیارد تومان و سود 

خالص به 2036 میلیارد تومان رسید.
* پروژه های توسعه 

ذوب آهن اصفهان در 6 ماهه اول سال 
ــروژه جهت تامین پــایــدار آب  جــاری 6پـ
کارخانه، 2 پروژه جهت توسعه و بهینه 
ســازی ظرفیت تولید و 5 پــروژه جهت 
کارخانه در دست  اصــالح ساختار فنی 

اقدام دارد .
* طراحی و تولید محصوالت جدید

اهــــــداف  ــا  ــ بـ ــان  ــهــ ــفــ اصــ آهــــــن  ذوب 
وشـــاخـــص هـــای بـــرنـــامـــه ای خــــود هر 
ســال تــعــدادی از پــروژه هــای طــراحــی و 
توسعه محصول جدید را آغاز و در طی 
رده  در  فـــوالدی  جدید  محصوالت  آن، 
فوالدهای صنعتی و ساختمانی را تولید 
در  راستا  ایــن  در  که  می نماید  عرضه  و 
شش ماهه ابتدای سال جاری و مطابق 
ــا اهــــداف اســتــراتــژیــک تــعــریــف شــده  ب

اقدامات زیر انجام شده است:
آجـــــدار،قـــــطـــــر12،مـــــارک مـــیـــلـــگـــرد   .1

DIN488B500B  2.میلگرد ساده قطر 30 
مارک 70CR2  ۳. کالف قطر 7.5 کششی 
 M ۴.    تیرآهن سبک   SAE 1008 مــارک
ســاده،  میلگرد   .5 ســـایـــز14،مـــارک37  
سایز 50 ،مارک 70CR2 ۶.    میلگرد ساده، 

37-ST سایز 60 ،مارک
۷. تیرآهن بال شیبدار، سایز20، مارک 52 
 31MN5 ۸. میلگرد ساده، قطر 80، مارک

C82D2 ۹.    بیلت 130*130 مارک
    .11  CR+C82D2 10.    بیلت 130*130 مارک
آرک تونلیTH36  مارک 31MN4 12.    ریل 

 UIC50
دستاوردهای مهم ذوب آهن اصفهان 

در نیمه نخست سال 
بنگاه  عنوان  به  آهن  ذوب  انتخاب    
انجام  ــار    کـ وزارت  ممتاز  اقــتــصــادی 
کوره  اساسی  تعمیرات  آمیز  موفقیت 
از  اســتــانــدار  تقدیر     2 شــمــاره  بلند 
مدیریت ذوب آهن به عنوان کارفرمای 
ســازی  بومی  اســتــان   محور  سالمت 
در  مانوری  قطارهای های  محور  و  چرخ 
پویش بازرگان ذوب آهن  کاهش 50 

آب با اجرای طرح های  درصدی مصرف 
  70CR2توسعه   تولید میلگرد 50 مارک
نیاز  تامین  جهت  بــاال  افـــزوده  ارزش  با 
جهت   54E1 مترو ریــل  تولید  کشور  
TH36 آرک معدن مترو تهران  تولید 
آرک معدن     صــادرات اولین محموله 
V21   تولید میلگرد آلیاژی 30  کسب 
تندیس طالئی و گواهینامه برند سبز  
به واگن  کشتی  از  بارگیری مواد فله ای 
دستیابی  آهـــن   ذوب  ــه  ب ارســــال  و 
کــالف جوایز،  تولید 25 ساله  ــورد  رک به 
گواهینامه ها و تقدیرنامه های اخذ شده 
توسط شرکت   کسب تندیس طالئی 
و گواهینامه برند سبز   تمدید اعتبار 
سیستم های  گواهینامه های  صدور  و 
انتخاب  شرکت   استاندارد  مدیریتی 
بنگاه  ــوان  ــن ع ــه  ب آهـــن  شــرکــت ذوب 
دریافت  کــار   وزارت  ممتاز  اقتصادی 
مشتری  مندی  رضایت  زریــن  تندیس 
سیستم  گواهینامه  مجدد  صـــدور   
مـــدیـــریـــت مــحــیــط زیـــســـت   تــقــدیــر 
ذوب  مدیریت  از  اصفهان  اســتــانــدار 
آهن به عنوان کارفرمای سالمت محور 
عالی  نشان  دریــافــت  اســتــان   نمونه 
روابط عمومی از صنعت روابط عمومی 
مالیاتی  امــور  مدیرکل  تقدیر  ایـــران  
استان از اقدامات مبارزه با پول شویی 
ذوب آهن اصفهان.  تقدیر وزیر راه و 
شهرسازی از زحمات بی دریغ مدیریت 

و کارکنان ذوب آهن اصفهان.
برای  ملی  برتر  تعاونی  عنوان  کسب   
ــار، تــوســط تــعــاونــی مصرف  ــ دومــیــن ب
لوح  و  زریــن  تندیس  دریافت  کارکنان 
تقدیر در بزرگترین گردهمایی مدیران 

صنعت و تجارت

پس از بهره برداری محل جدید برپایی نمایشگاه های 
رویــدادهــای  ــرگــزاری  ب اصــفــهــان،  اســتــان  بین المللی 
به  دیگری  بــوی  و  رنــگ  استان  ایــن  در  نمایشگاهی 

خود گرفته است.
مرکز  استانداردترین  کــه  نمایشگاهی  سایت  ایــن   
نمایشگاهی کشور به شمار می رود، شرایطی را فراهم 
امکان  بیشتری  اقــتــصــادی  مجموعه های  تــا  آورده 
حضور در نمایشگاه ها و عرضه توانمندی های خود 
نمایشگاه  چهارمین  و  بیست  بــاشــنــد.  داشــتــه  را 
از  نیز  اصفهان  ساختمان  صنعت  جامع  تخصصی 
که توانسته بخش  آن جمله نمایشگاه هایی است 
از فعاالن اقتصادی مرتبط با حوزه ساختمان  زیادی 
عرضه  بــرای  مطلوبی  شرایط  و  کند  جمع  هم  گــرد  را 
آخرین دستاوردهای این بخش را در معرض بازدید 

قرار دهد.
این نمایشگاه طی روزهای ششم تا دهم آبان ماه 1400 
برگزار می شود و علی یارمحمدیان، مدیرعامل شرکت 

اعتقاد  اصفهان  استان  بین المللی  نمایشگاه های 
دارد برپایی آن به ایجاد بازارهای جدید و نوظهور منجر 

خواهد شد. 
اصفهان  ساختمان  صنعت  نمایشگاه  می گوید  او 
شرکت ها  ــرای  ــ ب تــاثــیــرگــذار  پلتفرم  ــک  ی ــوان  ــن ع ــه  ب
شده  ــاده  آمـ حــوزه  ایــن  کارشناسان  و  متخصصان 
بــازار داشته  تا تاثیرگذاری ویــژه ای بر رونق و توسعه 

باشد. گفتگو با یارمحمدیان را در ادامه بخوانید.
موجب  نمایشگاه  برپایی  که  اریــد  د  اعتقاد  شما    -
صنعت  حـــوزه  در  نوظهور  و  جدید  ــای  ــازاره ب ایــجــاد 

ساختمان می شود. 
خ می دهد؟ این اتفاق چگونه ر

در ابتدا باید به این موضوع توجه کنیم که نمایشگاه 
باسابقه ترین  از  یکی  اصفهان  ساختمان  صنعت 
شمار  بــه  اســتــان  ایــن  در  نمایشگاهی  رویـــدادهـــای 
می رود. این نمایشگاه که امسال بیست و چهارمین 
دوره خود را پشت سر می گذارد، ساالنه بخش زیادی 

از فعاالن صنعت ساختمان را گرد هم جمع می کند 
یافته ها و دستاوردهای این صنعت مهم  آخرین  تا 
و اساسی مورد بررسی قرار گیرند. نمایشگاه صنعت 
تاثیرگذار  پلتفرم  یک  عنوان  به  اصفهان  ساختمان 
ایــن  کــارشــنــاســان  و  متخصصان  شــرکــت هــا،  بـــرای 
از  این مخاطبان  که  صنعت محسوب می شود، چرا 
می توانند  نمایشگاهی  برنامه های  در  شرکت  طریق 
ــذاری فـــنـــاوری هـــای جــدیــد و  ــراک گـ ــتـ نــســبــت بــه اشـ
اطالعات، اقدام کرده و برای ایجاد روابط تجاری طوالنی 
مدت با سایر فعاالن در بازارهای جهانی تالش کنند. 

نــمــایــشــگــاه صــنــعــت ســاخــتــمــان اصــفــهــان هـــم از 
اهــداف  پیشبرد  در  و  نیست  مستثنی  قاعده  ایــن 

اقتصادی، مثمرثمر خواهد بود.
محصول  بازاریابی  امکان  نمایشگاه،  این  طریق  از   
و  کــاال  مستقیم  فــروش  منطقه ای،  و  ملی  سطح  در 
و  وسیع  سطح  در  تبلیغات  محصوالت،  یا  خدمات 
همچنین فروش غیرحضوری، به ویژه برای مشتریان 
بــود.  خــواهــد  امکان پذیر  مصرف کننده  ــازارهــای  ب و 
چهارمین  و  بیست  ــرگــزاری  ب اهمیت  بخواهم  اگــر 
ساختمان  صنعت  جــامــع  بین المللی  نمایشگاه 
تاکید  می توانم  کنم،  بیان  جمله  یک  در  را  اصفهان 
کنم که در راستای بازارهای جدید و نوظهور صنعت 
ساختمان، شرکت نمایشگاه های بین المللی استان 
اصفهان با برگزاری این نمایشگاه، یک عامل محرک 
آورده  فراهم  تــجــاری،  و  صنعتی  توسعه  بــرای  اصلی 

است.
-  در واقع به اعتقاد شما، نمایشگاه می تواند بخشی 

از مشکالت حوزه صنعت ساختمان را مرتفع کند؟
 همینطور است. 

ً
قطعا

از مهمترین  ببینید، برای مثال، در حال حاضر یکی 
حوزه  فعاالن  و  شرکت ها  از  بسیاری  که  مشکالتی 
صــنــعــت ســاخــتــمــان و دکـــوراســـیـــون بــا آن مــواجــه 
هستند این است که فاصله میان تولیدکنندگان و 
نگران کننده ای  و  چشمگیر  طرز  به  مصرف کنندگان 

افزایش پیدا کرده است. 

این دو گروه، ارتباطات محدودتری با یکدیگر دارند؛ 
قیمت های  بــی رویــه  افــزایــش  موجب  عامل  همین 
نتیجه  اســت.  شده  ساختمانی  تجهیزات  و  مصالح 
این کار، چیزی جز نارضایتی مشتریان، کاهش فروش 
با  اصفهان،  نمایشگاه  نــدارد.  بر  در  را  تولید  رکــود  و 
زمینه  دوستانه،  کاماًل  و  گسترده  فضای  یک  تأمین 
و  تولیدکنندگان  کــه  می کند  فــراهــم  گــونــه ای  بــه  را 
مصرف کنندگان را در شرایط بازار امروزی در یک مکان 
منظم و برنامه ریزی شده با یکدیگر مرتبط سازد. به 
کننده  مصرف  میان  واسطه  بدون  ارتباط  قطع،  طور 
یا مشتری با تولید کننده کاالی ساختمانی، بسیاری 
را  مشتری  رضایتمندی  داده،  کاهش  را  هزینه ها  از 
و  تولیدکننده  نفع  به  نهایت،  در  و  می دهد  افزایش 

مشتری خواهد بود.
چهارمین  و  بیست  کــه  اســت  شــرایــطــی  چنین  در   
نمایشگاه جامع صنعت ساختمان اصفهان، زمینه 
را برای حضور شرکت های فعال در این حوزه فراهم 
اطمینان  ایــن  اصفهان  نمایشگاه   اســـت.  ساخته 
صنعتگران،  کــه  داده  خـــود  هــمــراهــان  بــه  را  خــاطــر 
تولیدکنندگان و فعاالن عرصه ساختمان می توانند 
بــا آرامــــش خــاطــر و بــا ارتـــبـــاط نــزدیــک مــیــان سایر 
شرکت های داخلی و خارجی، به معرفی محصوالت و 

خدمات خود بپردازند.
ساختمان،  نمایشگاه  به خصوص  و  نمایشگاه ها    -
چه  ساختمان  و  شهرسازی  حــوزه  توانمندسازی  در 

نقشی ایفا می کنند؟
را مذکر  باید یک نکته  ایــن ســوال،  به  از پاسخ  قبل 
را  امید  روزنـــه  نمایشگاه،  که  اســت  ایــن  آن  و  شــوم 
اقتصادی  حــوزه  مختلف  بخش های  فعاالن  دل  در 
ایجاد می کند. چرا که نمایشگاه ها، محلی برای عرضه 
فعالیت ها و به منصه ظهور رسیدن ایده های فعاالن 

اقتصادی است. 
پس می توان اینگونه عنوان کرد که نمایشگاه، روزنه 

امید بخش صنعت نیز به شمار می رود. 
تجربه  نقش  همچنین  و  موجود  تعاریف  اساس  بر 

شده در سال های اخیر، نمایشگاه یک پایگاه بزرگ 
جهت تبادل اطالعات ، حرکت به سوی اقتصاد باز و رو 
به رشد ، جهش صادراتی ، نگاه مدبرانه به خواسته ها 
آنها ،  و عالیق مشتریان و رصد کردن مداوم سالیق 
بازارهای مختلف و دستیابی به  ارزیابی کارشناسانه 
دانش و تکنولوژی روز دنیا و پدیده های نوین علم و 

صنعت و انتقال فناوری است. 
نــمــایــشــگــاه، فــضــایــی مــنــاســب جــهــت بــه نمایش 
آخرین  و  فنی  قابلیت های  و  توانمندی ها  گـــذاردن 
نوعی  و  خدماتی  و  تولیدی  واحدهای  دستاوردهای 
ارتباط زنده و مؤثر با مصرف کننده ، مشتری و فعاالن 
بر  اســت.  مــردم  مختلف  اقــشــار  و  صنعت  مختلف 
از  یکی  نمایشگاه  در  حــضــور  تعریف،  ــن  ای اســـاس 
بــازارهــای  شناخت  و  بــازاریــابــی  ــای  ــزاره اب مهمترین 
جدید و ارزیابی بازارهای موجود و نوعی خود ارزیابی 
داخلی  بازارهای  در  مجموعه  هر  حضور  وضعیت  از 
دســتــاوردهــای  مهم ترین  از  یکی  ــت.   اسـ خــارجــی  و 
پایداری  و  گسترده  و  مؤثر  ارتباطات  نمایشگاه،  هر 
است که در نمایشگاه ها شکل می گیرد و منجر به 
نیز  و  مــی شــود  مــدت  دراز  و  گسترده  همکاری های 
عالوه  که  فرهنگ ها  و  ملل  بین  گفتگوی  و  تفاهم 

بر کمک به رشد صادرات به رونق اقتصاد کشور نیز 
کمک شایانی خواهد کرد. نمایشگاه ها اکنون به ابزار 
بسیار مهمی برای نمایش تولیدات به مصرف کننده 
ــه راهــکــارهــای مناسب بــرای  داخــلــی و خــارجــی و ارائـ
تولیدات بیشتر و پیشنهاداتی به مصرف کنندگان و 

تجار تبدیل شده است.
تبادل  ــرای  بـ مناسبی  محل  عــنــوان  بــه  همچنین   
ــاری و نــیــز رقــابــت  ــج ــی و ت ــان ــازرگ اطـــالعـــات عــلــمــی، ب
دارنــد.  مهمی  و  کلیدی  نقش  مختلف  شرکت های 
همین موضوع باعث می شود که تولیدکنندگان به 
نقاط ضعف تولیدات خود بیشتر پی ببرند و در رقابت 
با محصوالت شرکت های رقیب متوجه نواقص خود 
شده و در جهت رفع یا کمرنگ کردن آنها گام بردارند. 
نمایشگاه های بین المللی به عنوان مکانی سازمان 
یافته به منظور افزایش تجارت برای استفاده بهتر از 
منابع ملی، پیشرفت فنی، کاهش بیکاری، گسترش 
با  ارزی  افزایش درآمدهای  آن سوی مرزها و  بــازار به 
توسعه  جدید،  پیشرفت های  و  محصوالت  نمایش 
کاال، تغییر  ، اخذ نمایندگی و سفارش و فروش  بــازار
نقش  هدف،  بازارهای  شناسایی  و  بازاریابی  باورها، 

کلیدی در رفاه اقتصادی دارند.

مدیرعامل نمایشگاه اصفهان از نقش تاثیرگذار رویدادهای نمایشگاهی در توسعه سخن می گوید:

نمایشگاه اصفهان حامی ایجاد بازارهای جدید و نوظهور


