با هدف پویایی شهر صورت می گیرد؛
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در بازدید نماینده مجلس از پااليشگاه اصفهان مطرح شد؛

از سوی سازمان فرهنگی شهرداری
تهیه شد؛

مجلس یازدهم همراه
و همدل با صنعت کشور

پیوستفرهنگیفرودگاه
شهیدبهشتیاصفهان
3

اصفهان و حیدرآباد
یک گام تا
خواهرخواندگی

2

شهر الکترونیک یعنی شهروندساالری
در مدیریت شهری؛

استاندار بیان کرد؛

عملکرد بهینه مدیریت
شهری در زمینه کرونا

شهردار اصفهان گفت :اگر به طور مثال  7درصد
از هزینه ساخت و ساز صرف پرداخت پروانه
شود ،رقمی در حدود  ۱۴هزار و  ۳۰۰میلیارد تومان با ارائه
بستههای تشویقی گردش سرمایه در شهر ایجاد شده است.
به گزارش جامجم به نقل از اداره ارتباطات رسانهای
شهرداری اصفهان ،قدرت اله نوروزی با حضور در یکصد و
بیست و ششمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان،
پیگیری کسب رضایت شهروندان را یکی از مهمترین اهداف
شهرداری ذکر کرد و افزود :به اذعان افراد نیکاندیش و
دلسوز شهر ،فضای عمومی شهر و خدمات شهری مورد
رضایت مردم اصفهان است که از این بابت بسیار خرسندیم.

صفر تا صد خدمات
شهرسازی با کلیک
«اصفهان نما»

4

از سوی معاونت اجتماعی شهرداری
اعالم شد؛

امروزه جامعهای پیشرفتهتر است که به لحاظ اطالعاتی
سرعت و قابلیت بیشــتری در تولید و تبادل اطالعات

فراخوان جذب ایده
ویژه ایده پردازان
و نخبگان

داشته باشد.
با توجه به تکنولوژیهای جدید که پیچیدگی زندگی اجتماعی را به
دنبال دارند،ما نیازمند تســهیل امور مختلف زندگی هستیم و بدون
توجه به فناوری بســیاری از امور ،زندگی قابل عمل ،پیگیری و اجرا
نیست.

3

3

4

معاون وزیر کشور مطرح کرد؛

به صورت مجازی صورت گرفت؛

عکس :تبیان

اعالم برندگان دومین مسابقه
نمایشنامهنویسی «بادکنک طالیی»

2

نگاه مسـئوالن
به ذوبآهن اصفهان
برای تامین ریل مترو
2

ذوبآهن 80برابر آالیندهای که تولید میکند فضای سبز دارد؛

افـزایش سهم ذوبآهن از صنعت سبز

اصفهان نه تنها به واســطه گنبدهای فیروزهای بلکه به خاطر ذوب ،فوالد
و سیمان هم توانســته بر نوک قله صنعتی ایران قرار گیرد و سالهای سال
است از این شهر به عنوان یک شهر صنعتی و مادر یاد میشود.
البته حواشی که بر ســر آالیندگیهای اصفهان در کنار مشکالت آب وجود
دارد بدون شــک ،نه تنها دلیل ،اما مهمترین دلیلش وجــود همین صنایع
است ،اینکه ما بخواهیم وجود آالیندگیهای مختلف ناشی از صنایع را انکار
کنیم و یا بگوییم جزو صنعت پاک هســتیم به یک حرف غیرمنطقی به نظر
میرسد ،چرا که نفس کار صنعتی آن هم در سطح کالن و با گذشت بیش از
 50سال سابقه تاسیس و استفاده از سوخت زغال سنگ و فرسودگی قطعات
امری انکار نشــدنی است و این مســئله نه از ســوی مردم که با مشکالت
زیستمحیطی دســت و پنجه نرم میکنند قابل توجیه است و نه مسئوالن
میتوانند ادعا داشته باشند که تبدیل به صنعت سبز شده اند ،زیرا صنعت آن
هم از نوع ذوب آهن خواهی نخواهــی آلودگیهای مختص خود را دارد ،هر
چند مسئوالن امر در طی ادوار مختلف ســعی کرده اند با ایجاد و افزایش و
حفظ فضای سبز ،تخصیص اعتبار و بودجه برای فضای سبز و رفع آالیندگی
ها از شــدت اولیه صنعت آالینده بکاهند اما آن چه مسلم است این است که
تا رسیدن به صنعت سبز یا استانداردهای جهانی فاصله زیادی وجود دارد اما
نکته اینجاست که باید هر روز این سهم را افزایش داد.
البته ناگفته نماند که بعید به نظر میرســد که صنعتی ســودده و درآمدزا به
این راحتی از لیست صنایع آالینده خارج شــود چرا که عوارض ساالنه این
مجموعه ها رقم قابل توجهی را عاید ذی نفعان آن خواهد کرد.
البته مســئوالن صنایع یکدیگر را متهم به آالیندگی میکنند آن یکی ذوب
آهن،آن دیگری فوالد و برخی دیگر خودروســازان و سوخت و این چرخه

هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن
مرکز آموزش توپخانه و گروه های  44و  55ت

اتهام بدون متهم میچرخد اما قطعا هرگونه ضــرری را مردم باید متحمل
شوند.
منصور یزدی زاده مدیر عامل ذوب آهن اصفهــان در جمع خبرنگاران و در
گفتگو با جامجم در این باره میگوید :طی  2سالی که مدیریت این مجموعه
را بر عهده گرفتم هم تراز و همزمان با طرح هایی که در نظر داشــتم انجام
دهم ،متوجه شدم واحد کک سازی شرایط خوبی ندارد و کارخانه ذوب آهن
به دلیل نداشــتن مواد اولیه بویژه ســنگ آهن با  60درصد از ظرفیت تولید
فعال اســت اما هیچگاه از اعتبار پروژههای زیست محیطی کم نکرده و چه
بسا پروژههای جدیدی نیز تعریف و اجرا شده است.
وی با اشاره به  4اقدام اساسی در زمینه زیســت محیطی میافزاید :در سال
گذشته  74در سمت تخلیه کک سازی ســاخته و نصب شد و  74در سمت
ماشــین نیز باید آماده میشد که تا کنون یک ســوم آن آماده و عوض شده
اســت و نیز ریگالژ حرارتی داخل کــوره و غبارگیــری روی باطری ها از
اقداماتی اســت که برای رفع آالیندگی ها و رفع بوی آزاردهنده انجام شده
است.
*کاهش مصرف آب خام زاینده رود در ذوب آهن
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان میگوید :تمام تالش ما این است که بتوانیم
مصرف آب خــام را کاهش دهیم و ایــن فقط با ایجاد سیســتمهای جدید
امکانپذیر است که بتوانیم آن را کنترل کرده و کاهش دهیم.
وی معتقد اســت ،در مصرف آب نیــز به ازای هر کیلو محصــول تولید 10
لیترآب قبال استفاده میشده اســت که اکنون این مصرف به نصف کاهش
یافته است و این در حالی اســت که از حق آبهای که برای ذوب آهن تعریف
شده است تنها  40درصد آن استفاده میشود اما این مجموعه درصدد است

برداشت آب خام را از زاینده رود به کمترین حد ممکن برساند.
این مقام مســئول اضافه میکند :ظرف  3ســال آینده یــک واحد تصفیه
خانه پســاب با گنجایش  880متر مکعب در ســاعت را که بخشی از پساب
صنعتی و انســانی ذوب آهن و بخشــی از خرید پســاب ازشهرهای زرین
شهر ،فوالدشهر ،نجف آباد و فالورجان تامین میشــود در دستور کار قرار
دادیم تا پســاب را جایگزین آب خام مصرفی کنیــم و آن را از  5لیتر آب به
 2لیتر کاهــش دهیم .وی معتقد اســت اگر نموداری از مصــرف آب برای
صنایع در نظر بگیریم کمتر از  10درصــد آن برای صنعت و  70درصد برای
کشاورزی مصرف میشــود ،اما همه اعتراضات به ســمت صنایع است در
حالی کــه بخش قابل توجهی از آب ســمت مصرف خانگی و کشــاورزی
میرود که به نظر میرسد با وجود تاییدیههای زیست محیطی از یک سو و
کاهش مصرف آب از سوی دیگر ،دالیل دیگری از جمله مسائل سیاسی در
سیاهنمایی ذوب آهن دخیل باشد.
*پرداخت  110میلیــارد تومان عوارض ســاالنه آالیندگی
توسط ذوب آهن
هیچ صنعتی را از لیســت صنایع آالینده حذف نخواهند کرد به دلیل اینکه
عــوارض آالیندگی دریافت میکنند ،این جملهای اســت کــه مدیر عامل
ذوب آهن اصفهان آن را بیان کرده و معتقد اســت ،پرداخت ســاالنه یک
درصد عوارض آالیندگی معادل پرداخت  ۱۱۰میلیارد تومان اســت که اگر
ساالنه یک درصد عوارض ســاالنه به جیب صنعت میرفت قطعا نتایج رفع
آالیندگی بیشتر دیده میشد.
وی میگوید :ذوب آهن اصفهان  ۸۰برابر آالیندهای که تولید میکند فضای
سبز دارد و به جای  ۲۰۰هکتار فضای سبز هم اکنون  ۱۶هزار و  ۵۰۰هکتار

پوشش گیاهی دارد اما به واســطه آالیندگیهای بخشی از آن باید عوارض
آالیندگی را بپردازد .یزدی زاده میافزاید :سال  98براساس تصمیمات اتخاذ
شده شرکت ذوب آهن موظف شد نسبت به تهیه برنامه جامع محیط زیست
اقدام کرده و نتایج حاصل را جهت بررســی و تایید به اداره کل حفاظ محیط
زیست استان ارســال نماید که این برنامه در نیمه دوم ســال  98تهیه و به
اداره کل حفاظت محیط زیست استان ارسال شد و اکنون در مرحله بررسی
است که پس از نهایی شــدن در چهارچوب تفاهم نامه مشترک با اداره کل
حفاظت محیط زیســت اســتان اصفهان امضا و مبادله و به عنوان نقشه راه
محیط زیست شــرکت ،تمام فعالیتهای بهبود در این حوزه بر اساس این
طرح جامع انجام میشود ۱۴ .هزار نفر در ذوب آهن مشغول به کارند که به
گفته مدیر عامل این مجموعه سالمتی آنها از هر کار دیگری دارای اهمیت
بیشــتری اســت و ارتزاق حدود  2میلیون نفر به این مجموعه گره خورده
است.
گفتنی اســت ذوب آهن اصفهــان طی نشســت خبری تــور بازدیدی از
قسمتهای مختلف ذوب آهن از جمله واحد کک ســازی ،ساخت درهای
فلکسیبل ،محوطه فضای ســبز و مزرعه تحقیقاتی برای خبرنگاران برگزار
نمود و نیز در حاشیه این نشســت از کتاب «زینب کوچولو در شهر آهن» از
انتشارات روابط عمومی ذوب آهن اصفهان نیز رونمایی کرد.
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اقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه در استان اصفهان

خبر
افتخاری دیگر برای ذوب آهن؛

ریل ملی تولید ذوب آهن
اصفهــان در بورس کاال
پذیرش شد

پس از انجام مقدمات الزم و گذراندن و تکمیل
تمام مدارک مورد نیاز ،بورس کاال در یکصد
و بیست و سومینجلسه هیات پذیرش کاال
و اوراق بهادار 24 ،خرداد  1399موافقت
خود را با پذیرش ریل ملی در بورس کاال
اعالم نمود.
بهزاد کرمی ،معاون بازاریابی و فروش ذوب
آهن اصفهان در گفتگو با جا مجم ضمن بیان
مطلب فوق گفت :در آینده نزدیک این محصول
مهم و استراتژیک در بورس عرضه خواهد شد
و خریداران این محصول میتوانند انواع ریل
مورد نیاز خود را از طریق بورس تامین نمایند.
وی افزود :چهار کالس ریل مورد نیاز راه آهن،
مترو ،معدن و ریل مورد نیاز حمل و نقل داخلی
کارخانهها در بورس کاال عرضه میشود و
قیمتها نیز مطابق قوانین و مقررات بورس،
رقابتی خواهد بود.
معاون بازاریابی و فروش ذوب آهن ،متعهد
شدن خریدار و فروشنده در معامالت مربوط
به ریل مطابق قوانین بورس کاال را یکی از
مزیتهای عرصه این محصول در بورس
کاال دانست و گفت :با این اتفاق مهم ،تولید
ریل استاندارد در ذوب آهن اصفهان در جامعه
نهادینه میشود و عم ً
ال هیچ گونه ابهامی در
این خصوص باقی نخواهد ماند.
شایان ذکر است ذوب آهن اصفهان قادر است
به همراه تعداد معدودی از کشورهای جهان در
کارگاه نورد  650خود ،ریل خطوط پرسرعت با
گرید  1E60تولید کند و به لحاظ حجم تولید
نیز ،به طور کامل پاسخگوی نیاز داخل به این
محصول است.
گفتنی است در آذر سال گذشته با افتتاح
و بهر هبرداری رسمی از خط آهن میانه-
بستا نآباد با حضور رئیس جمهور برای اولین
بار از ریل ملی ذوب آهن اصفهان در خطوط
آهن ایران استفاده شد و هم اکنون نیز در محور
زاهدان – چابهار توسط قرارگاه خاتم االنبیاء،
ریل ذوب آهن اصفهان در حال نصب است.

رئیس صمت استان:
اصفهـان ،پیشـرو در بازارچه
سـنگهای قیمتـی

ایرج موفق ،رییس سازمان صمت استان
گفت :با توجه به سیاستهای کلی نظام در
خصوص جلوگیری از خام فروشی و ضرورت
توسعه و ساماندهی سنگهای قیمتی و نیمه
قیمتی و همچنین «سند ملی توسعه صنعت
گوهر سنگ در کشور» با حمایت و پشتیبانی
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع
معدنی ایران (ایمیدرو) و همچنین استاندار
و شهردار اصفهان بازارچه سنگهای قیمتی
ونیمه قیمتی استان اصفهان افتتاح میشود.
به گزارش جامجم به نقل از روابط عمومی
سازمان صنعت ،معدن وتجارت استان
اصفهان وی گفت :با برگزاری جلسات متعدد
و همچنین تفاهمنامه بین شهرداری اصفهان
و ایمیدرو ،برای اولین بار در کشور بازارچه
تخصصی سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی در
استان راهاندازی خواهد شد.
شایان ذکر است افتتاحیه بازارچه سنگهای
قیمتی در ارگ جهان نمای اصفهان با حضور
رییس سازمان ایمیدرو ،استاندار و جمعی از
مقامات استانی صورت میگیرد.

در ممیزی جدید؛

پااليش نفت اصفهان گواهينامه استانداردهاي مديريت گرفت

شركت پااليش نفت اصفهان در مميزي جديد ،گواهينامه
سیستمهای مديريت كيفيت بر اساس استانداردهاي مديريت
كيفيت  ISO 9001و  TS 29001مديريت زیستمحیطی
 ،ISO 14001مديريت ايمني و بهداشت شغلي OHSAS

 ،18001مديريت انرژي  ISO 50001و نظام مديريت بهداشت،
ايمني و محیطزیست  HSE-MSرا دريافت نمود.
به گزارش جا مجم به نقل از روابط عمومي شركت پااليش
نفت اصفهان ،پيرو برنامهریز یهای بهعملآمده و انجام

اقدامات الزم در راستاي اهداف سازماني ،مميزان شركت فني
مهندسي بهبود آرمان پارتاك طي دو روز مميزي واحدهاي
مختلف پااليشگاه را انجام دادند.بنابر همين گزارش ،در
ويرايش جديد استاندارد سيستمهاي مديريت فوق به اهميت

و نقش ذينفعان ،شناسايي و ارزيابي ریسکها و فرصتهاي
فرآيندي ،تحليل شرايط محيط داخل و خارج سازمان و
ضرورت تدوين برنامهريزي استراتژيك در راستاي كسب
رضايت ذينفعان تأکید شده است.

به صورت مجازی صورت گرفت؛

اعالمبرندگاندومینمسابقهنمایشنامهنویسی«بادکنکطالیی»

اختتامیه دومین مسابقه نمایشنامهنویسی
کودک و نوجوان ،با عنوان «بادکنک
طالیی» 23 ،خرداد در صفحه اینستاگرام
فرهنگسرای مجازی وابسته به سازمان
فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری
اصفهان برگزار شد.
به گزارش جامجم احمد رضایی ،دبیر
دومین دوره مسابقه «بادکنک طالیی»
با اشاره به اهمیت برگزاری مسابقه
نمایشنامهنویسی کودک و نوجوان اظهار
داشت :مراسم اختتامیه دومین مسابقه
«بادکنک طالیی» به علت شیوع
ویروس کرونا از پیش از ایام نوروز به
 23خرداد موکول و به صورت مجازی
برگزار شد .رضایی با اشاره به فقر موجود
در عرصه ادبیات کودک گفت :دومین
مسابقه نمایشنامهنویسی کودک و
نوجوان با هدف دستیابی به متون نمایشی
کودک برگزار شد که  12اثر برگزیده
شده چاپ میشوند و در آینده نزدیک
پس از رونمایی ،این آثار در دسترس
کارگردانان حوزه کودک و نوجوان در
کشور قرار خواهد گرفت .وی تعداد کل
آثار رسیده به دومین مسابقه «بادکنک

طالیی» را  75اثر اعالم کرد و افزود:
در این دوره از مسابقه نمایشنامهنویسی
کودک و نوجوان آثار ارزشمندی توسط
 50نفر در دو بخش آزاد و شهروندی
به دبیرخانه رسید.رضایی به  42اثر در
بخش «آزاد» اشارهای داشت و گفت:
بخش آزاد دومین مسابقه «بادکنک
طالیی» شامل  5اثر خردسال12 ،
اثر کودک (9-7سال) 10 ،اثر کودک
( )12-10سال و  15اثر نوجوان بود.
دبیر دومین دوره مسابقه «بادکنک
طالیی» با اشاره به  33اثر ارسالی به
بخش «شهروندی» تصریح کرد 2 :اثر
خردسال 15 ،اثر کودک (9-7سال)9 ،
اثر کودک ( )12-10سال و  7اثر نوجوان
در بخش «شهروندی» در این بخش به
رقابت پرداختند .وی تعداد آثار را به
تفکیک موضوع در بخش شهروندی
برشمرد و افزود 16 :اثر با موضوع
اخالق شهروندی و سالمت روان 2 ،اثر
با موضوع حمل و نقل عمومی و هوای
پاک 5 ،اثر با موضوع پسماند و بازیافت،
یک اثر با موضوع پارکها و فضای سبز
و  3اثر با موضوع مصرف بهینه انرژی

و  6اثر هم با موضوع محیط زیست
برای شرکت در این مسابقه ارسال شد.
رضایی دارافشانی بیشترین آثار دریافت
شده را با  37اثر از استان اصفهان اعالم
کرد و افزود :از استان بوشهر 8اثر،
تهران 6اثر ،چهارمحال و بختیاری 5اثر،
خراسان رضوی یک اثر ،خوزستان 6اثر،
فارس 2اثر ،قزوین یک اثر ،قم یک اثر،
کردستان  2اثر ،گلستان  2اثر و همدان
 4اثر در دومین دوره مسابقه نمایشنامه
نویسی کودک و نوجوان شرکت کردند.
داوری این مسابقه را سعید محسنی،
فهیمه سیاحیان ،هوشنگ جمشیدیان،
امید نیاز ،محمدرضا رهبری و احمد
رضایی برعهده داشتند.
اسامی برگزیدگان این مسابقه به شرح زیر
میباشد:
بخش شهروندی  -خردسال:
مرضیه شریفی برای نگارش نمایشنامه
ابرک زبالهای از فالورجان و لیال بیگوند
برای نگارش نمایشنامه خاله سوسک
مهربون از تهران که از هر یک با اهدای
لوح و مبلغ  5میلیون ریال تقدیر گردید.
بخش شهروندی – رده سنی
(  7-9سال ):
عاطفه نقوی برای نگارش نمایشنامه
بوبوجی خان در شلمرود از اصفهان با
اهدای لوح تقدیر و مبلغ  5میلیون ریال
تقدیر گردید .لیلی شایق بروجنی برای
نگارش نمایشنامه توی روستا ،روی شهر
از اصفهان و مرضیه شریفی برای نگارش
نمایشنامه من یک عروسکم از فالورجان
که از هر یک با اهدای لوح تقدیر و مبلغ
 10میلیون ریال برای کسب مقام سوم
تقدیر گردید .مهدی کوثری یگانه برای
نگارش نمایشنامه پدر بزرگ گمشده از
همدان که با اهدای لوح تقدیر ،تندیس
جشنواره و مبلغ  30میلیون ریال برای
کسب مقام دوم تقدیر گردید.

بخش شهروندی – رده سنی
( 10-12سال ):
محمد محمودی برای نگارش نمایشنامه
مهمون شهر مورچهای از نجف آباد و
سعید اله یاری برای نگارش نمایشنامه
سیاره ما ،سیاره اونا از اصفهان که از
هر یک با اهدای لوح تقدیر و مبلغ
5میلیون ریال تقدیر گردید .مرضیه زاد
شم برای نگارش نمایشنامه پاگنده از
شیراز که با اهدای لوح تقدیر و مبلغ 15
میلیون ریال برای کسب مقام سوم تقدیر
گردید .ریحانه سادات ناجی برای نگارش
نمایشنامه باغ هزار دخترون از اصفهان که
با اهدای لوح تقدیر ،تندیس جشنواره و
مبلغ  20میلیون ریال برای کسب مقام
دوم تقدیر گردید.
بخش شهروندی – رده سنی
(  13-15سال ):
نور اله لک برای نگارش نمایشنامه
اتوبوس از خمینی شهر و محمدباقر نباتی
مقدم برای نگارش نمایشنامه جزیره
پلیکان که از هر یک با اهدای لوح تقدیر
و مبلغ  5میلیون ریال تقدیر گردید.
بخش آزاد – رده سنی خردسال:
علیرضا خانی برای نگارش نمایشنامه
کالغ سفید از اصفهان که با اهدای
لوح تقدیر ،تندیس جشنواره و مبلغ 30
میلیون ریال برای کسب مقام اول تقدیر
گردید.
بخش آزاد – رده سنی ( 6-9
سال ):
لیلی شایق بروجنی برای نگارش
نمایشنامه یه موجود آبی نه چندان
کوچولو از اصفهان که با اهدای لوح
تقدیر و مبلغ  5میلیون ریال تقدیر
گردید .فاطمههاشمی برای نگارش
نمایشنامه بدشانس از خمینی شهر که با
اهدای لوح تقدیر و مبلغ  10میلیون ریال
برای کسب مقام سوم تقدیر گردید .ناصر

محمودی برای نگارش نمایشنامه اینجا
یه برکه هست پر از قشنگی که با اهدای
لوح تقدیر ،تندیس جشنواره و مبلغ 20
میلیون ریال برای کسب مقام دوم تقدیر
گردید.
بخش آزاد – رده سنی ( 1-10
سال):
سید سامان باب الحوائجی برای نگارش
نمایشنامه آوای ماه از همدان که با
اهدای لوح تقدیر و مبلغ  5میلیون ریال
تقدیر گردید .محمد محمودی برای
نگارش نمایشنامه دیو و پری نداریم
از نجف آباد که با اهدای لوح تقدیر
و مبلغ  10میلیون ریال تقدیر گردید.
حمید حیدری سورشجانی برای نگارش
نمایشنامه آینههای قاب طال ،قاب نقرهای
از مسجد سلیمان که با اهدای لوح تقدیر،
تندیس جشنواره و مبلغ  15میلیون ریال
برای کسب مقام دوم تقدیر گردید.
بخش آزاد – رده سنی (-15
 13سال):
مرضیه شریفی برای نگارش نمایشنامه
بادکنک طالیی از فالورجان و سمیرا
سلیمانی فارسانی برای نگارش نمایشنامه
درخت ،ماه و پرنده که از هر یک با
اهدای لوح تقدیر و مبلغ  5میلیون ریال
تقدیر گردید .نگار داستان پور برای
نگارش نمایشنامه زمین داره میچرخه از
اصفهان و موسی هدایتی برای نگارش
نمایشنامه ننه کدو از قروه که از هر یک
با اهدای لوح تقدیر و مبلغ  10میلیون
ریال برای کسب مقام سوم تقدیر گردید.
عقیل جماعتی برای نگارش نمایشنامه
الم پست از خارک و حمیدرضا رنجکش
برای نگارش نمایشنامه من مترسک
نیستم از اصفهان که از هر یک با اهدای
لوح تقدیر ،تندیس جشنواره و مبلغ 20
میلیون ریال برای کسب مقام دوم تقدیر
گردید.

پروژههایی در راستای توسعه و ساماندهی مشاغل شهری جان گرفت؛

کلنگزنی و بهرهبرداری از  2طرح مشارکتی شهرداری و بخش خصوصی
مشــارکت شــهرداری و ســرمایه گذاران بخش
خصوصی برای توســعه اشــتغال و گردش سرمایه
در شهر به بار نشست و عملیات ســاختمانی اولین
کلینیک خودرو اصفهان آغــاز و واحد تولید چیپس
میوه و سبزیجات خشک هم در میدان مرکزی میوه
و تره بار شهرداری اصفهان به بهرهبرداری رسید.
به گزارش جامجم به نقل از اداره ارتباطات رسانهای
شــهرداری اصفهان ،در آخرین روزهای گرم خرداد،
در دومین برنامه از ســری برنامههای «هر یکشنبه،
یک افتتاح» با شعار اصفهان در مسیر امید ،شهردار
اصفهان به همــراه معاونان ،اصحاب رســانه و نیز
فعاالن اصناف و ســرمایه گذاران بخش خصوصی
در میدان مرکزی میوه و ترهبار شــهرداری اصفهان
حضور یافتند تا یک طرح خودرویــی کلنگ زنی و
یک طرح حوزه مواد غذایی را بهرهبرداری کنند.
نخســتین کلینیک خدمات خودرویی پروژهای بود
که با حضور فعــال اتحادیه صنف خدمات خودرویی
اصفهان و مسئوالن اتاق اصناف استان کلنگ زنی
شد ،مساحت زمینی که قرار اســت این طرح در آن
ساخته شــود  1800مترمربع اســت که بخشهای
مختلف اعم از غرفهها ،صافکاری ،کارواش ،تعویض
روغن ،زیر وبند سازی و ....را شامل میشود.
پروژه مشارکتی شهرداری اصفهان با اتحادیه صنف
خدمات فنی سبک شــهر اصفهان دارای ارزش ۱۳
میلیارد تومانی اســت که در میــدان مرکزی میوه و
تره بار شــهر اصفهان ساخته میشــود .این پروژه
ساماندهی مشــاغل این حوزه در برخی خیابانهای

اصفهان و بهبود چهره شهر را به همراه دارد.
دومین طرحی که نوبت به بهرهبرداری آن رســیده
بود ،کارخانه توليد چيپس ميوه و سبزيجات خشك
در ســولهای با متراژ  1400متر بــود .این طرح نیز
با مشــارکت شــهرداری و ســرمایه گذاران بخش
خصوصی برای تولیــد روزانــه  700کیلوگرم میوه
خشک و سبزی خشک به بهرهبرداری رسیده است.
در این واحد تولیدی  15نفر مشــغول به کار شده اند
و بیش از  12نوع میوه به صورت خشک بسته بندی
و به بازارهای داخلی و خارجی عرضه میشــود .این
مجموعه توانایی صادرات محصول به کشورهایی از
جمله اوکراین و روسیه را دارد.
* اجرای پروژه مشــارکتی کلینیک خودرو
اصفهان با روش BOLT

در مراســم آغاز عملیات عمرانــی کلینیک خدمات
خودرویی و بهرهبرداری از واحد تولید میوه خشــک،
قدرت اله نوروزی ،شــهردار اصفهــان اظهار کرد:
امیدواریم پــروژه کلینیک خدمــات خودرویی آغاز
یک حرکت جدید برای مشــارکت بین شهرداری و
بخش خصوصی بویژه اتحادیه و اصنافی باشــد که
میتوانند خدمات مورد نیاز مردم را به صورت یکجا
ارائه دهند.
وی ادامه داد :کلنگ طرحی که امروز زده شده طی
دو هفته پیش در شورای ســرمایه گذاری تصویب
و قرار شد به سبک  ( BOLTســاخت ،بهرهبرداري،
اجاره و انتقال مالكيت) ساخته شود.
شــهردار اصفهان افزود :هرچند بهرهبرداری از این
طرح را یک ســاله عنوان کرده اند اما ما قول گرفته

ایم پروژه طی  9ماه به اتمام برسد و برای مدت 10
سال این قرارداد پابرجاست.
* حمایت از باغــداران و کشــاورزان با
راهاندازی واحد تولید چیپس میوه
وی اظهار کــرد :آرزوی ما این اســت کــه میدان
مرکزی میوه و تره بار که روزانــه  5هزار خودرو در
آن تــردد دارد ،بتواند به عنوان یــک مرکز خدمات
خودرویی برای همه افراد بویژه افرادی که از بیرون
و در مسیرهای حاشیه شهر به این گونه خدمات نیاز
دارند ،مورد استفاده قرار گیرد.
نوروزی در مــورد بهرهبرداری از واحــد تولید میوه
خشک هم اظهار کرد :این پروژه چرخه جدیدی در
تولید و حمایت از کشاورزان و باغداران ایجاد میکند
و نوعی اشتغالزایی در راستای تامین کاالهای کامال
بهداشتی است.
وی ادامه داد :این اقدامات عواملی است که میتواند
حرکت جدیدی را در عرصه اشــتغالزایی و اقتصادی
ایجاد کند و بسیار خوشــحالیم که این کار با حمایت
و ایده پردازی شرکتهای دانش بنیان اتفاق افتاده
اســت و این باعث افتخار و خوشــحالی اســت که
جوانان در این عرصهها هم حضور پیدا کرده اند.
شهردار اصفهان افزود :توســعه چنین واحدهایی در
نزدیکی باغات ،مزارع و روســتاها میتواند تاثیرات
موثری در اقتصاد آنها داشته باشد.
وی اضافه کرد :امیــدوارم با حضــور خبرنگاران و
عکاسان هر یکشنبه نه یک افتتاح بلکه چند افتتاح و
کلنگ زنی تا پایان سال داشته باشیم.

در بازدید نماینده مجلس از پااليشگاه اصفهان مطرح شد؛

مجلس یازدهم همراه و همدل با صنعت کشور

مهدی طغیانی ،نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی ،ضمن
بازدید از شركت پااليش نفت اصفهان و دیدار با مدیرعامل و معاونان این
شرکت و با بیان اینکه نزدیک به نیمی از اقتصاد استان را بخش صنعت
در برگرفته اســت ،تصریح کرد :شــركت پااليش نفت اصفهان از جمله
مجموعههایی است که جایگاه مهمی در تولید و اقتصاد کشور دارد .از این
رو اعتقاد ما بر این است که این شرکت میتواند با عنایت به ظرفیتهای
موجود ،در زمینه توســعه و جذب نيروهاي بومي استان نيز بيش از پيش
نقشآفرینباشد.
طغیانی در گفتگو با جامجم ،ضمن قدردانی از دستاوردها و تالش مدیران
و شركت پااليش نفت اصفهان اظهار داشــت :به نوبه خود از مدیران و
کارگران عزیز این شرکت تشکر میکنم و به ایشان خدا قوت میگویم؛
چراکه این عزیــزان در واقع در خط مقدم جبهه تولیــد و ایجاد ارزش در

اقتصاد کشور مشغول فعالیتاند.نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای
اســامی تأکید کرد :نمایندگان مجلس بر اساس رســالتی که بر دوش
دارند ،هر جا که نیاز به اصالح قوانین و رفع موانع قانونی تولید باشــد ،از
هیچ همکاری و تالشی مضایقه نمیکنند و به گونهای عمل خواهند کرد
که موانع داخلی و تحریمها نتواند به صنایع و اقتصاد کشور آسیب برساند.
در این بازدید ،مدیرعامل شركت پااليش نفت اصفهان نیز با ارایه گزارشی
از عملکرد شرکت گفت :خرسندیم که در سالی که به فرمودۀ مقام معظم
رهبری «جهش تولید» نامگذاری شده اســت ،واحد تصفيه گازوئيل به
بهرهبرداری خواهد رسید و به شعار سال جامه عمل خواهد پوشاند .مرتضي
ابراهيمي از رعایت پروتکلهای مربوط به بیماری کرونا و استمرار افزایش
تولید در شركت پااليش نفت اصفهان در این شــرایط سخت به عنوان
یکی دیگر از مهمترین دستاوردهای مهم شــرکت یاد کرد .وی ضمن

قدردانی از زحمات تمامی نمایندگان مجلس در ادوار گذشته خاطرنشان
کرد :بيترديد قوۀ مقننۀ کشور و به طور مشخص مجلس شورای اسالمی
میتواند بیش از پیش یاریرسان بخش صنعت کشور باشد.

خبر
معاون وزیر کشور در بازدید خط
تولید ریل ملی مطرح کرد؛
نـگاه مسـئوالن بـه ذوبآهن
اصفهان بـرای تامیـن ریل مترو

مهدی جمالینژاد ،معاون عمران و توسعه امور
شهری و روستایی وزیر کشور و رئیس سازمان
شهرداریها و دهیاریهای کشور به همراه
خدامراد صالحی ،فرماندار شهرستان لنجان،
حجتاهلل غالمی ،معاون هماهنگی امور
عمرانی و علي اصغر ذاكري هرندي ،مدير
كل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري
اصفهان  22خرداد با حضور در ذوب آهن
اصفهان از خط تولید ریل ملی و همچنین
شرکت تارابگین ذوب آهن اصفهان بازدید
کردند.
معاون امور شهری و روستایی وزیر کشور در
این بازدید و در گفتگو با جامجم تولید ریل
ملی را جهت توسعه حمل و نقل « انبوه
بر» کشور بویژه مترو بسیار مهم دانست و
گفت :خوشبختانه امسال و سال گذشته مبالغ
قابل توجهی اوراق مشارکت برای کمک به
زیرساختهای ریلی و قطار شهری بویژه
کالن شهرها در نظر گرفته شده که در
این خصوص تامین ریل یکی از مهمترین
ملزومات است .وی افزود :حضور ذوب آهن
در تولید ریل به مدیریت شهری بسیار کمک
کرده است که این امر برای توسعه کشور
اهمیت بسیاری دارد.
جمالی نژاد یادآور شد :با تدبیر مدیران ذوب آهن
اصفهان ،این شرکت در حال حاضر تولید کننده
بزرگ ریل است و این وظیفه مدیران شهری
است که نگاه شان به تولید داخل بویژه ذوب
آهن اصفهان باشد که یک صنعت مادر محسوب
میشود .معاون امور شهری و روستایی وزیر
کشور با اشاره به اینکه تولید ریل ملی در زمان
مدیریت مهندس یزدی زاده به طور کامل انجام
و فعال شد ،افزود :امیدواریم ذوب آهن اصفهان
که بخوبی تولید ریل را پیش میبرد ،از توسعه
حمل و نقل ریلی پشتیبانی کند و این اقدام مهم
برای کشور با استفاده از توان داخلی صورت گیرد.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان ،جمالی نژاد را
یکی از پشتیبانان و حامیان اصلی تولید محصول
راهبردی ریل بویژه ریل مترو در کشور دانست
و گفت :حمایت ایشان باعث شده تا کنون سه
نوع ریل مورد نیاز سراسر کشور را در ذوب آهن
اصفهان تولید کنیم .در این راستا تامین ریل
اصفهان روتین شده و در مورد سایر شهرها
هم انجام میشود و در این خصوص هیچ گونه
محدودیتی برای تامین ریل متروی مورد نیاز
سراسر کشور نداریم.

باهدفپویاییشهرصورتمیگیرد؛
حمایـت از ورزش های همگانی
در دستور کار

نوروزی ،شهردار اصفهان با بیان اینکه
بودجههای اداره کل ورزش و جوانان به دلیل
دولتی بودن محدود است ،تصریح کرد :شهرداری
این آمادگی را دارد تا با توجه به موضوع ورزش
همگانی برای زنده بودن و پویایی شهر ،سالمت
و شادی جامعه و تحرک جوانان گام بردارد ،زیرا
با پرداختن و توجه به ورزش میتوان از بسیاری
از فسادها و از گرایش جوانان به اعتیاد جلوگیری
کرد.
وی در گفتگو با جامجم اظهار داشت :هر فرد یا
نهادی که بتواند شهر را در مسیر سالمت روح
و روان و ترمیم روابط جوانان یک گام به جلو
ببرد شهرداری از آن حمایت میکند ،بنابراین با
این نگاه این دوره مدیریت شهرداری فرصتی
طالیی برای متولیان ورزش استان بوده و حضور
متولیان دغدغه مند در ورزش استان نیز فرصتی
برای شهرداری است تا بتوانند در کنار یکدیگر در
راستای رشد و سالمت مردم گام بردارند.
نوروزی با اشاره به ورزشگاه انقالب واقع در
میدان آزادی ،تاکید کرد :این ورزشگاه ظرفیت
این را دارد که کارهای بسیار خوبی در آن انجام
شود ،زیرا ظرفیتهای بسیار مناسبی در این نقطه
از شهر به دلیل رد شدن خطوط مترو از میدان
وجود دارد و الزم است پیگیر این ماجرا بود تا
این منطقه به یکی از بهترین نقاط شهر اصفهان
برای استفاده از ظرفیتهای مختلف آن از جمله
گرایش بیشتر جوانان به ورزش شود.

پیام تسلیت شهردار:

خداحافظ هنرمند اصفهانی

ای دریغ آنکه رفت...
در واپسین روزهای بهار ،خبر درگذشت
واال هنرمندی از دیار نصف جهان که خیل
دوستدارانی به وسعت ایران و دیار هنر دارد،
خزانی سوزناک برایمان رقم زد.

خبر
از ســوی معاونــت اجتماعــی
شهرداری اعالم شد؛
اولین فراخوان جذب ایده ویژه
ایده پردازان و نخبگان

اولین فراخوان جذب ایده توسط معاونت اجتماعی
ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشــی شهرداری
اصفهان اعالم شد.
به گزارش جامجــم این فراخــوان از تمامی ایده
پردازان ،افراد نخبه و نوآور ،دانشــگاهیان و سایر
فعاالن نوآور با محوریت توسعه فرهنگ سالمت،
گردشگری ،مشــارکتهای فرهنگی اجتماعی،
امــور اجتماعی و توســعه فرهنگ شــهروندی
دعوت به عمل آورده اســت .اداره توسعه فرهنگ
شهروندی ،اداره توســعه فرهنگ سالمت ،اداره
امور اجتماعی ،اداره مشارکتهای اجتماعی و اداره
گردشــگری از جمله ادارات زیرمجموعه معاونت
اجتماعی ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشــی
شهرداری اصفهان هستند که با ارائه موضوعات
مختلف به جذب ایده میپردازند .محیط زیســت،
تعلق به شهر ،اخالق شهروندی و جامعه ایمن از
جمله موضوعات اداره توسعه فرهنگ شهروندی
و اصفهان شهر دوستدار سالمند ،دوستدار خانواده
و دوستدار محیط زیست از جمله موضوعات اداره
توسعه فرهنگ سالمت در این فراخوان است.
همچنیــن اداره امور اجتماعی بــا موضوعاتی در
زمینه پیشگیری از اعتیاد ،پیشــگیری از کودک
آزاری ،گفتگــو در خانواده و گفتگــوی موثر در
فراخوان مورد توجه ایده پردازان قرار میگیرد.
اداره مشــارکتهای اجتماعی نیز در موضوعات
ترغیب و تشویق به فعالیتهای داوطلبانه ،افزایش
مشــارکتهای فرهنگــی و اجتماعی محالت
شهر اصفهان و افزایش مشــارکت سازمانهای
مردم نهاد در زمان بحران و اداره گردشــگری در
موضوعات ارتقای حس تعلق به شــهر بر اساس
طرح گردشگری اصفهان در سال  ،2020ارتقای
اقتصاد فرهنگ و هنر بر اساس طرح گردشگری
اصفهان در سال  ،2020جذب گردشگر و افزایش
ماندگاری گردشــگری در شــهر از ایده پردازان
دعوت میکند تا در این فراخوان شــرکت کنند.
شــرکت کنندگان در مرحله اول بایــد ایدههای
خــود را به صورت کلــی از طریق فرم پیوســت
ارســال کنند و طرح خود را با رویکرد موضوعات
محوری در فراخوان با استفاده از تمامی روشها و
رسانهها شامل نرم افزارها ،اقالم آموزشی و کمک
آموزشی ،صنایع هنری و فرهنگی خالق ،تفریح و
سرگرمی ارائه دهند.
ایدههای پذیرفته شــده در مرحله نهایی داوری،
میتوانند توسط خود فرد ایده پرداز اجرا شوند که
در این صورت رزومه تخصصــی در زمینه اجرای
طرح پذیرفته شــده باید در موقع داوری به هیئت
داوران ارائه شــود .هر یک از ایده پردازان باید نام
و نام خانوادگی اشــخاص حقیقی یا حقوقی ،کد
ملی یا شناسنامه ملی ،آدرس کامل و شماره تلفن،
طرح کلی ایده (حداقل  10خط) را در یک فایل پی
دی اف با سایز  14فونت لوتوس ارسال کنند.
گفتنی اســت؛ آخرین مهلت ارســال آثار تا 30
خرداد اســت که شــرکت کنندگان جهت کسب
اطالعات بیشــتر میتوانند به پایــگاه اینترنتی
 SHAHRVANDI-ISF.IRمراجعــه کــرده یا با
شمارههای  03135211990 ،03134467360و
 03132223363تماس حاصل کنند.

فوالد مبارکه تندیس زرین
گرفت

به گزارش جامجــم تنها تندیــس زرین جایزه
ملی تعالی سازمانی در بخش ســاخت و تولید
ســال  ۸۹۳۱به مهندس حمیدرضا عظیمیان،
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه توسط دکتر
خداداد غریــب پور ،معــاون وزیــر صمت در
هفدهمین همایش تعالی سازمانی اعطا شد.
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استاد محمدعلی کشاورز ،هنرمند اصفهانی نامدار
عرصه سینما ،تلویزیون و تئاتر و پیشکسوتی
گرانقدر ،از دنیای فانی رخت بربست تا در دنیای
نیک نامیهای هنری و فرهنگی اش ،جاودانه
ادامه حیات دهد.

اینجانب درگذشت این هنرمند فقید و اصیل
را به جامعه هنری ،فرهنگی ،هنرمندان
عرصه سینما و تصویر ،دوستداران هنر بویژه
همشهریان هنرشناس اصفهانی و همه ایرانیان،
همچنین به خانواده محترم وی تسلیت گفته و

از خداوند منان ،برای او رحمت واسعه و برای
خانواده گرانقدرش ،صبر بر این مصیبت را
خواهانم.
قدرت اله نوروزی ،شهردار اصفهان
 ٢۵خرداد ١٣٩٩

ویرایش جدید کتاب کالسیک کودکان ،برای عصر دیجیتال

او میشود .ناشران امیدوارند نسخه جدید که در تاریخ
 4ژوئن به مناسبت چهلمین جشن سالگرد کتاب
منتشر میشود ،تجدید نظری برای همه والدینی باشد
که دوران تعطیلی را در حال دورکاری از خانه ،با فریاد
«حاال نه» بر سر بچهها سپری میکنند!
دیوید مک کی  ۸۵ساله نویسنده و تصویرگر کتاب
میگوید« :مطمئنا اکنون دالیل بیشتری برای
گفتن «حاال نه» به بچهها وجود دارد چون وسایل
الکترونیک بیشتری هست .کمی ناراحت کننده
است ،اما ما انسانها همان اشتباهات گذشته را تکرار
میکنیم.
او ماه گذشته را در حال تالش برای تمرکز در خانه
همسرش در نزدیکی مارسی فرانسه مشغول باغبانی،
نقاشی و ...بود و به عنوان مشاهدهکننده این دوران
میگوید« :این فقط یک زندگی معمولی نیست.
من در طول جنگ بزرگ شدم .آن موقع همه چیز
مشترک بود و مردم با هم متحد بودند .این تعطیلی
کرونا در حالی که قرار است همه ماسک بزنند و فاصله

خود را حتی از دوستان حفظ کنند ،مردم را از هم جدا
میکند».مک کی فکر میکند گوش دادن به بچهها
بخصوص در حین تعطیلی کرونا که فرزندان از معلمان
و دوستان خود جدا شدهاند؛ مهمترین کاری است
که والدین میتوانند انجام دهند .وی میگوید« :اگر
آنها والدین خوبی هستند ،باید در این مدت اطمینان
حاصل کنند که خوب به بچهها گوش میدهند و حتما
میگویند :بله این چیه؟» او میگوید والدین حداقل
باید در صورت مشغله داشتن کمی برای توضیح دادن
چرایی در دسترس نبودشان ،برای بچهها وقت صرف
کنند .یكی از لطیفههای جالب این كتاب این است
كه نه برنارد و نه هیوال نمیفهمند كه چرا وقفههای
آنها همیشه با بی تفاوتی از طرف والدین برنارد روبرو
میشوند« .در پایان ،هیوال نمیداند چگونه اوضاع
را اداره کند ،زیرا والدین بسیار بر نادیده گرفتن برنارد
اصرار دارند» .مک کی همچنین نویسنده و تصویرگر
کتابهای کالسیک کودکی مثل المر فیل وصلهدار
و آقای بن فاش میکند که او در حالی که حمام

بوده کتاب «نه حاال ،برنارد» را نوشته است .او گفت:
«عبارات در ذهنم تداعی میشد و من همانطور که
در حمام نشسته بودم و پوستم چروکیده شده بود؛ به
داستانی که در گوشم زمزمه میشد گوش میدادم».
مک کی میداند که بعضی کودکان غول را «برنارد
واقعی» میبینند در حالی که بقیه او را وجود مجزایی
میدانند که تا حدودی شبیه برنارد وقتی شیطان است،
عمل میکند .داستان میتواند به هر دو شکل خوانده
شود ولی مک کی معتقد است همه ما درونمان یک
غول داریم .او میگوید« :اگر ما نادیده گرفته شویم یا با
ما بدرفتاری شود ،چیزی درون ما هست که از درونمان
باال میآید و ما طبق آن واکنش نشان میدهیم .برنارد
میفهمد که آرام آرام دارد توسط غول خورده میشود
و نهایتا خورده شد» .کتاب همچنین نشان میدهد که
کودکان هنگامی که وسایل مادی مانند اسباب بازی
و غذا برایشان فراهم میشود ولی عشق و توجه
به آنها نمیشود چه احساسی دارند .مک کی درباره
کتا بهای تصویری چنین میگوید « :کتا بهای
تصویری یک نوع کتاب است که توسط بزرگساالن
و کودکان هر دو قابل استفاده است .من بزرگساالن
اندکی را دیده ام که این نوع از کتاب را دوست ندارند،
زیرا باعث ایجاد احساس گناه در آنها میشود.
البته مک کی اشاره میکند که امروزه کودکان بیش
از  ۴۰سال گذشته به والدینشان «حاال نه» میگویند
چون دنیای مجازی درون جیبهایشان را به دنیای
خارجی و واقعی ترجیح میدهند .گمان میکنم این
دنیایی است که آنها مجبورند در آن باشند .البته مک
کی خودش تلفن هوشمند ندارد و هنوز ایمیل میزند و
ساعت به دست میکند.
محلیهای کمی که او را میشناسند ،فهمیدهاند که
او نویسنده مشهور کتاب کودک است .وی گفت:
«من ترجیح میدهم فقط پیرمرد کودکانهای باشم
که در جادهها قدم میزند .دوست دارم که کتابهایم
محبوب باشند ،اما در واقع دوست دارم پنهان بمانم».

استاندار بیان کرد؛

عملکرد بهینه مدیریت شهری در زمینه کرونا

شهردار اصفهان گفت :اگر به طور مثال
 7درصد از هزینه ساخت و ساز صرف
پرداخت پروانه شود ،رقمی در حدود
 ۱۴هزار و  ۳۰۰میلیارد تومان با ارائه
بستههای تشویقی گردش سرمایه در
شهر ایجاد شده است.
به گزارش جامجم به نقل از اداره
ارتباطات رسانهای شهرداری اصفهان،
قدرت اله نوروزی با حضور در یکصد و
بیست و ششمین جلسه علنی شورای
اسالمی شهر اصفهان ،پیگیری کسب
رضایت شهروندان را یکی از مهمترین
اهداف شهرداری ذکر کرد و افزود :به
اذعان افراد نیکاندیش و دلسوز شهر،
فضای عمومی شهر و خدمات شهری
مورد رضایت مردم اصفهان است که از
این بابت بسیار خرسندیم.
وی با بیان اینکه سال گذشته دو هزار
و  ۵۰۰میلیارد تومان در حوزه عمرانی
هزینه شده ،تصریح کرد :برخی از این
پروژهها مانند پروژههای رینگ چهارم
و سالن اجالس ،عالوه بر دارا بودن
ارزشهای شهری ،دارای ارزشهای فرا
شهری و ملی هستند.
* الگو شدن اصفهان ،نتیجه
وحدت و انسجام ارکان مختلف
استان
گ زنی
شهردار اصفهان با اشاره به کلن 
پروژه تراموا در آیندهای نزدیک ،تصریح

کرد :احداث تراموا که در سال جدید آغاز
میشود طرحی است که مورد قبول و
اقبال کارشناسان و متخصصان است.
وی اصفهان را مرجع دیگر کالنشهرها
ذکر کرد و بیان داشت :این امر نتیجه
وحدت و انسجام میان ارکان مختلف
استان و تعامل میان شهرداری و شورا
بوده است ،وحدتی که میتواند مسیرهای
سخت پیش رو را هموار کند.
نوروزی با اشاره به برنامههای هر
یکشنبه یک افتتاح ،تاکید کرد :هفته
گذشته در اصفهان دو افتتاح و یک
کلنگزنی داشتیم و نیز با حضور مردم
چند افتتاح خواهیم داشت و این فرآیند تا
پایان سال ادامه دارد که به معنای زنده
بودن و پویایی شهر است .از نمایندگان
استانداری دعوت میکنم برای ارائه
گزارش فعالیتهای شهری به استاندار در
برنامههای افتتاحیه پروژههای عمرانی با
عنوان هر یکشنبه یک افتتاح حضور
یابند.
وی با بیان اینکه مردم از سامانه اصفهان
نما با شعار شهر با چند کلیک رضایت
دارند ،افزود :کارشناسان در این خصوص
به شهرداری اصفهان نمره الف داده اند
که به معنای عملکرد خوب شهرداری در
این حوزه است .شهردار اصفهان ،تهاتر
و اخذ مشارکت با مقامات عالی کشور را
برای تامین اعتبار پروژههای عمرانی شهر

ضروری دانست و افزود :در صورت ادامه
پیدا کردن کمکهای استاندار اصفهان در
اخذ اعتبارات ملی ،شاهد استمرار و توفیق
بیشتر در پروژههای عمرانی خواهیم بود.
وی در ادامه با بیان اینکه برای جاری
بودن زاینده رود هر اقدامی که الزم بود
انجام دادهایم ،گفت :برای ایجاد امید که
نیاز حیاتی جامعه است تالش خواهیم
کرد و هر اقدام دیگری نیز مورد نیاز باشد
برای جاری بودن رودخانه زاینده رود
انجام میدهیم.
شهردار اصفهان با بیان اینکه در چند ماه
اخیر با تدابیری که در شهرداری اندیشیده
شد و با مصوبه شورای شهر ،یک هزار
میلیارد تومان سرمایه را جذب کردیم،
تصریح کرد :پولهای سرگردانی را که
معلوم نبود در کجا سرمایهگذاری میشود
برای صنعت ساختوساز جذب کردیم و
بازگشت سرمایهگذاران را شاهد بودیم.
اکنون اصفهان مورد سوال برخی شهرها
قرار گرفته که چه تدبیری اندیشیده که
موفق شده این جذب سرمایه را محقق
کند.
وی با بیان اینکه هر  2میلیارد تومان
میتواند برای نفر ایجاد اشتغال کند،
گفت :اگر فرض کنیم  7درصد از هزینه
ت و ساز صرف پرداخت پروانه
ساخ 
میشود با احتساب مبالغ پرداختی برای
صدور پروانه از ابتدای سال ،رقمی در
حدود  ۱۴هزار و  ۳۰۰میلیارد تومان با
ارائه بستههای تشویقی گردش سرمایه
در شهر ایجاد شده است.
* یکرنگی و هماهنگی مدیریت
شهری ،سبب ساز برکت
استاندار اصفهان نیز با حضور در صد و
بیست و ششمین جلسه علنی شورای
شهر اظهار کرد :متاسفانه کرونا هنوز
پایان نیافته است و در هفتههای آینده
احتماال باید شاهد موج جدیدی در
این زمینه باشیم و نیازمند همراهی و
همکاری همه هستیم.
عباس رضایی افزود :مدیریت شهری
اصفهان در شرایط شیوع بیماری کرونا
مشارکت فعالی در ارائه بستههای
بهداشتی و حملونقل شهری داشت.
امیدواریم این همراهیها در آینده نیز
ادامه داشته باشد .وی با تاکید بر لزوم

ضمیمه رایگان روزنامه در استان اصفهان

خبر

حاال نه برنارد ،من در گوشیام مشغولم

کتاب «حاال نه بچه»
مائده صنعتگر
ترجمهای از کتاب «حاال
کارشناس مترجم :نه ،برنارد» نوشته دیوید
مدرس بازی
مک کی است که اولین
درمانی و مشاور
بار در سال  ۱۹۸۰به چاپ
کودک
رسید .داستان درباره پسری
به نام برنارد است که صبح
از خواب بیدار میشود و هر درخواستی که از والدین
دارد ،با جمله «حاال نه بچه» مواجه میشود .او خبر
مهمی دارد .او میخواهد بگوید که یک غول در حیاط
منتظر است تا او را بخورد .او به حیاط میرود و غول
او را میخورد .وقتی غول به خانه میآید ،همچنان
والدینش به حرف او توجه نمیکند و با همان جمله
تکراری به او پاسخ میدهند .در پایان مادر برای غول
شام میآورد و در حالی که میگوید« :ولی من یک
غول هستم» در تخت برنارد میخوابد.
دانا فرگوشن در تاریخ  ۲۱اردیبهشت  ۹۹همزمان با
ایام شیوع کرونا با نویسنده این کتاب مصاحبهای در
ذیل عنوان «فرهنگ تعطیلی» داشته که در گاردین
منتشر شد .در ادامه ترجمه کامل این مقاله آورده شده
است .نویسنده دیوید مک کی فاش میکند که چرا در
طول  40سال هنوز داستان هشدار دهنده او درباره
خطرات نادیده گرفتن کودکان همچنان هم مرتبط
به نظر میرسد .در طول  40سال گذشته در مورد
پیامدهای شگرف نادیده گرفتن فرزندان به والدین
هشدار داده شد.
اکنون تصاویر جدیدی از کتاب تصویری کالسیک
«حاال نه ،برنارد» تصویرسازی شده است تا زندگی
روزمره خانواد هها در عصر تلفنهای هوشمند و
تبلتها را بهتر منعکس کند.
آنها به والدین شخصیت اصلی داستان برنارد نشان
میدهند كه بیشتر از پسرشان به وسایل دیجیتالی
خود توجه میكنند  -حتی وقتی او توسط غول خورده
میشود و یك هیوالی بنفش خشن باغچه جایگزین

اجتماعی

ایجاد پروتکلهای سختگیرانه برای مترو،
اتوبوس و تاکسی ،تصریح کرد :نگرانی ما
ورود مسافران از دیگر شهرهای کشور به
اصفهان بویژه شهرهای گرمسیری است
و خواهشمندیم که از همین امروز در
اتوبوسها و مترو پروتکلها سختگیرانهتر
شود.
وی ادامه داد :تیمی برای بررسی وضعیت
بیمارستانهای اصفهان بخصوص در
زمینه بیمارستان کودک را در دستور کار
قرار خواهیم داد.
استاندار اصفهان با درخواست از شهردار
و اعضای شورای شهر برای حمایت از

متاسفانه کرونا هنوز پایان
نیافته است و در هفتههای
آینده احتماال باید شاهد موج
جدیدی در این زمینه باشیم
و نیازمند همراهی و همکاری
همه هستیم
مدیریت شهری اصفهان
در شرایط شیوع بیماری
کرونا مشارکت فعالی در
ارائه بستههای بهداشتی و
حملونقل شهری داشت

مشاغل آسیبدیده ،اضافه کرد :اصفهان
شهری با اصالت و جهانی است که اقتضا
میکند شهرداری و شورای شهر به همه
ابعاد آن بپردازد.
وی یکرنگی و هماهنگی میان اعضای
شورای شهر و مدیریت شهری را
سببساز برکت در شهر دانست و از آنها
خواست بر روی اصول شهروند مداری،
عدالتمداری ،شفافیت ،برنامه محوری و
تخصص محوری تمرکز ویژهای داشته
باشند .رضایی با بیان اینکه اصفهان
تنها شهری است که دولت قبول کرده
تمام  ۷۰۰دستگاه اتوبوس آن را بازسازی
کند ،گفت :این امر با پیگیری ویژه
شهردار اصفهان و معاون مالی شهرداری
محقق شده است؛ در کنار آن گسترش
محورهای دوچرخهسواری در شهر

اصفهان نیز با وجود تمام مشکالت باید
در دستور کار مدیریت شهری قرار بگیرد
تا به سوی شهر و شهروند سالم حرکت
کنیم.
وی با اشاره به معضالت مسکن در
اصفهان ،تصریح کرد :چندی پیش پس
از مذاکره با معاون اول رئیس جمهور،
کارگروهی تشکیل و قرار شد گزارشی از
وضعیت اجارهبها در اصفهان ارائه شود؛
از شهردار اصفهان نیز برای حضور در
این کارگروه دعوت میکنیم .همچنین
اگر کارگروهی تخصصی برای حمایت
از سرمایهگذاریهای دانشبنیان تشکیل
شود ،اثرات مثبتی بر روی شهر خواهد
داشت.
رضایی شهروندمداری ،عدالت محوری،
ارزش مداری و تخصص گرایی را
سرلوحه برنامههای خود ذکر کرد و افزود:
در تالشیم تا به حضور  30درصدی بانوان
در عرصههای مدیریتی دست پیدا کنیم.
وی با بیان اینکه برنامههای خاصی
برای ورودیهای شهر اصفهان ایجاد
شود؛ تاکید کرد :ورودی جنوبی اصفهان
چهره مناسبی برای شهر ندارد.
استاندار اصفهان گفت :رینگ چهارم فقط
متعلق به شهر اصفهان نیست هر چند
که این شهر باید کمک بیشتری در این
پروژه داشته باشد.
وی با تاکید بر ایجاد محورهای دوچرخه
سواری در شهر ،افزود :دوچرخه سواری
و استفاده بیشتر از دوچرخه سبب داشتن
هوا و شهروندان سالمتر خواهد بود.
رضایی اضافه کرد :شهروندان برای ورود
و خروج ورزشگاه نقش جهان با مشکل
رو به رو شده اند که الزم است تدابیری
برای آن اندیشیده شود .همچنین پدافند
غیرعامل شهر اصفهان موضوع بسیار
مهمی است و من نگران اصفهان و آتش
سوزی در محلهایی مانند بازار اصفهان
هستم.
استاندار اصفهان از تالشها و
پیگیریهای مکرر و ویژه شهردار
اصفهان برای پیشبرد برنامهها و حل
مشکالت پروژههای عمرانی شهر تشکر
کرد و گفت :بسیاری از مشکالت شهر
در سایه انسجام و تعاملی که ایجاد شده،
حل میشود.

از سوی سازمان فرهنگی
شهرداری تهیه شد؛

پیوستفرهنگیفرودگاه
شهیدبهشتیاصفهان

پیوست فرهنگی فرودگاه شهید بهشتی از سوی
سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری
اصفهان به منظور رفع نیازهای فرهنگی ،اجتماعی
و گردشپذیرتر شدن این فرودگاه تهیه و تنظیم شد.
به گزارش جامجم معاون اجتماعی سازمان فرهنگی
اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان گفت :پس از
برگزاری جلسهای با معاونان شهردار اصفهان و
دیدار تیم اجرایی به نمایندگی از مدیریت شهری
با نمایندگان فرودگاه شهید بهشتی اصفهان ،دستور
کار تهیه و تنظیم پیوست فرهنگی فرودگاه شهید
بهشتی استان اصفهان از سوی محمد عیدی معاون
فرهنگی شهردار اصفهان به مسئوالن ابالغ گردید.
مرتضی رشیدی اظهار کرد :در همین راستا تیمی
 10نفره شامل اساتید دانشگاه و کارشناسان حوزه
فرهنگی و گردشگری مامور شدند در مدت یک ماه
این پیوست فرهنگی را آماده کنند.
وی افزود :پنج جلسه کارشناسی با مسئوالن
فرودگاه استان اصفهان و حدود  7جلسه بازدید
میدانی عملیاتی توسط تیم کارشناسی و دانشگاهی
سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری
اصفهان به منظور تهیه پیوست فرهنگی فرودگاه
اصفهان انجام شد .وی با بیان اینکه پیوست
فرهنگی فرودگاه اصفهان مقدمهای برای آماده
سازی پیوستهای مراکز فرهنگی گردشگری شهر
اصفهان است ،تصریح کرد :این پیوست به دروازه
طالیی ورودی شهر اصفهان یعنی فرودگاه شهید
بهشتی برای گردشگرپذیرتر کردن ،زیبایی و رفع
نیازهای فرهنگی و اجتماعی کمک میکند که در
آیندهای نزدیک رونمایی خواهد شد.

رئیس پلیس آگاهی استان خبر
داد؛
دستگیری کالهبرداران جاعل

رئیس پلیس آگاهی اصفهان ،از دستگیری 2
کالهبردار حرفه ای که با استفاده از برنامه
رسیدساز جعلی از فروشندگان کاال در سایت دیوار
و شیپور کالهبرداری میکردند خبر داد.
به گزارش جامجم به نقل از پایگاه خبری پلیس،
سرهنگ «حسین ترکیان» با اعالم این مطلب
اظهار داشت :در پی شکایت یکی از شهروندان
مبنی بر کالهبرداری  2خریدار کاال از آنان
موضوع در دستور کار ویژه کارآگاهان اداره جعل
و کالهبرداری پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی
استان اصفهان قرار گرفت.
وی افزود :در تحقیقات صورت گرفته مشخص
شد ،خریداران طعمههای خود را از سایتهای
دیوار و شیپور شناسایی و بعد با استفاده از
خودروهای مدل باال و ظاهری موجه به در
منزل فروشندگان مراجعه کرده و برای پرداخت
وجه کاال اعالم میکردند که از طریق گوشی
پول را به حساب آن ها واریز میکنند.این مقام
انتظامی عنوان کرد :چند ثانیه بعد پیامکی با یک
شماره ناشناس به گوشی فرد خریدار مبنی بر
واریز وجه ارسال میشد و فروشنده نیز کاال را
به آنها تحویل میداد اما این پایان ماجرا نبود
چون فروشندگان بعد از چک کردن مجدد حساب
بانکی خود متوجه میشدند که هیچ پولی به
حساب آن ها واریز نشده است.
سرهنگ ترکیان با بیان اینکه متهمان از برنامه
پیامک ناشناس و رسید ساز جعلی برای فریب
فروشندگان کاال استفاده کرده و به این شیوه
از آنان کالهبرداری میکردند اظهار داشت :با
تحقیق از مالباختگان ،چهره متهمان شناسایی و
هویت اصلی آن دو را که دارای سوابق متعدد
کیفری همچون سرقت از منزل ،مغازه و خودرو
بودند به دست آوردند .وی افزود :با شناسایی
هویت متهمان ماموران پس از کسب اطالعات
الزم و چندین شبانه روز کار اطالعاتی ویژه
سرانجام طی یک عملیات ضربتی آنها را در
مخفیگاه خود دستگیر کردند.
رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان
اصفهان با بیان اینکه تا کنون  4مالباخته در این
پرونده شناسایی و مجموع مبلغ کالهبرداری شده
از آنان  300میلیون ریال است گفت :با توجه
به اینکه متهمان استانهای دیگر کشور نیز
تردد فعالیت مجرمانه داشتند از تمام کسانی که
به این شیوه از آنان کالهبرداری صورت گرفته
میخواهیم به پلیس آگاهی استان اصفهان
مراجعه یا با شماره تلفن 03121824610
تماس حاصل کنند.

ضمیمه رایگان روزنامه در استان اصفهان

خبر

اصفهان و حیدرآباد ،یک
گامتاخواهرخواندگی

الیحــه خواهرخواندگــی  2شــهر اصفهان و
حیدرآباد که چندی پیش از ســوی شهرداری
اصفهان به شورای اسالمی شــهر تقدیم شده
بود ،پس از بررســی در کمیسیونهای مربوطه
در صد و بیست و ششمین جلسه علنی شورای
شهر اصفهان در نوبت رأیگیری قرار گرفت و
با اکثریت آرا به تصویب رسید.
به گــزارش جامجــم ایمان حجتــی ،مدیرکل
ارتباطات و امور بینالملل شهرداری اصفهان در
نکه حیدرآباد از جمله
این خصوص با اشاره به ای 
غنی ترین شــهرهای هند در فرهنگ و تاریخ و
همچنین از جمله شــهرهای تراز اول جهان در
حوزه فنــاوری اطالعات اســت ،گفت :اهمیت
دوستی و مراوده با این شهر موجب شد تا در سال
 1398موضوع خواهرخواندگی از سوی اداره کل
ارتباطات و امور بینالملل شــهرداری اصفهان
پیگیری شده و به جریان بیفتد .با توجه به تغییر
برخــی فرآیندهــا در مبحــث خواهرخواندگی
شهرها ،گزارش توجیهی درباره اهمیت و تمایل
دوجانبه برای عقد این پیمان ،برای بررســی و
تایید به وزارت کشور ارسال شد.
مدیرکل ارتباطات و امور بینالملل شــهرداری
اصفهان با بیان اینکه انجام اســتعالم وزارت
کشــور از وزارت امور خارجه نیز از جمله دیگر
فرآیندهای الزم االجرا است ،خاطرنشان کرد:
بر اســاس ضوابط جدید وضع شــده از سوی
وزارت کشــور ،لوایــح خواهرخواندگی باید به
تصویب شــوراهای اسالمی شــهر هم برسد
و حاال بــا تصویب این الیحــه ،راه کوتاهی تا
امضای این تفاهم نامه باقی مانده است.
وی ادامــه داد :بــا تصویب ایــن موضوع در
شورای شــهر اصفهان ،حیدرآباد هند به عنوان
چهاردهمیــن شــهر خواهرخوانــده اصفهان
انتخاب شــده و در این راستا ســرفصل جدید
مراودات و تعامالت اصفهان با این شــهر ،آغاز
خواهد شد.
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شهر الکترونیک یعنی شهروندساالری در مدیریت شهری؛

صفر تا صد خدمات شهرسازی با کلیک «اصفهان نما»

شهر الکترونیک یعنی شهروندساالری در مدیریت شهری؛
صفر تا صد خدمات شهرسازی با کلیک «اصفهان نما»
امروزه جامعهای پیشرفتهتر است که به لحاظ اطالعاتی سرعت و
قابلیت بیشتری در تولید و تبادل اطالعات داشته باشد .با توجه به
تکنولوژیهای جدید که پیچیدگی زندگی اجتماعی را به دنبال دارند،ما
نیازمند تسهیل امور مختلف زندگی هستیم و بدون توجه به فناوری
بسیاری از امور ،زندگی قابل عمل ،پیگیری و اجرا نیست.
به گزارش جامجم در حال حاضر تکنولوژی اطالعات این امکان را
به افراد داده و کمک میکند تا سریعتر به اهداف خود دست یابند.
ایجاد شهر الکترونیک و قدم گذاشتن در مرحله تکنولوژی  ITنیز
یک فرصت انکارناپذیر است .شهر الکترونیک دسترسى الکترونیکى
شهروندان به شهردارى ،ادارات دولتى ،بنگاههاى اقتصادى و تمام
خدمات فرهنگى و بهداشتى شهرى به صورت شبانهروزى را قابل
اطمینان و امن مىکند.
از مزایای اقتصادی پیادهسازی طرح شهر الکترونیکی میتوان به

کاهش هزینههاى تردد شهرى ،افزایش سرمایهگذارى در نتیجه
گسترش ارتباطات جهانى ،صرفه جویى در مصرف سوختهاى
محدود ،تسهیل انجام امور اقتصادى به خاطر  ۲۴ساعته بودن
ارائه خدمات و ...اشاره کرد .کاهش زمان تلف شده شهروندان در
ترافیک ،عرضه بهتر خدمات ،توزیع عادالنهتر امکانات ،کاهش
آلودگى محیط زیست ،افزایش اشتغال و بهبود مدیریت پایدار
شهرى از ویژگیهای اجتماعی شهر الکترونیکی است .در واقع در
شهر الکترونیک دیگر شهر به مثابه کالبدی که ساختمانهای بلند،
خیابانهای پرترافیک و آلودگیهای زیستمحیطی را دربرمیگیرد
نیست ،بلکه شهری است که در آن تعامل میان شهروندان و
مسؤوالن اهمیت بیشتری مییابد و این تعامالت دو سویه است
که محیط اجتماعی مطلوبی را برای شهروندان ایجاد میکند.
این موضوع بویژه در مورد کالن شهرها اهمیت دارد .در شهر
الکترونیک کالن شهرها ،شهرهایى نیستند با آسما نخرا شهاى
بزرگ ،سینماهاى عظیم ،سالنهاى بزرگ به عنوان محلهایى
براى تعامل و ...بلکه شهرهایی هستند که با زندگی در آنها مىتوان
فیلمهاى بزرگ را در صفحات کوچک دید ،پشت میز خود در موزهها
گردش کرد و به طور کلی دیگر نیازى به چارچو بهاى شهرى
گذشته نیست .در واقع شهر الکترونیک به معنای شهروندساالری
در مدیریت شهری است .سید احمد حسینینیا ،معاون شهرسازی و
معماری شهرداری اصفهان در نشست خبری خود که جهت معرفی
سامانه «اصفهان نما» یا مای اصفهان برگزار شد در این باره گفت:
در حوزه رویکردهای شهرسازی نسل اول مبتنی بر بستر کشاورزی،
نسل دوم مبتنی بر صنعت و نسل سوم مبتنی بر شهرسازی هوشمند
و در فاز بعدی شهرسازی دانشمحور بنا شده است که رشد روز

افزون جمعیت و بروکراسی شهرداری ها موجب اتالف وقت
شهروندان شده و بخش  ITو فاوای شهرداری با همکاری هم،
سیستمی را طرح ریزی کردند که در فاز اول ساختار الکترونیکی ودر
فاز دوم مبحث هوشمندسازی را در برنامه خود طراحی کرده تا از
هدر رفت وقت جلوگیری کند .وی میافزاید :این سامانه این امکان
را به شهروندان میدهد که تحت سیستم وب و مرورگر در ساختار
اینترنتی تعریف شده،خدمات شهری را از ساختار اداری اخذ و بدون
مراجعه به شهرداری ها در دسترس متقاضیان قرار دهد.
حسینی نیا در مورد سیر تاریخی این سامانه میگوید :شهرداری
اصفهان در سال  94اقدام به خرید ،نصب و راه اندازی سامانه سرای
 8نمود و سیستم یکپارچه شهرسازی و درآمد که از طریق مراجعه
حضوری فراهم شده بود و سپس سامانه شهرنما و سامانه مهندسی
را در سال  94و  95به آن اضافه کرد و سپس ساختار الکترونیکی در
شهرسازی الکترونیک نقش خود را ایفا کرد.
این مسئول شهری اضافه میکند ،بر اساس تعریف نسل سوم شهرسازی
هوشمند و دانش محور در سیاستهای شهرداری اصفهان این طرح به
شورای شهر رفت وموضوع هوشمندسازی در معاونت شهرسازی طرح
ریزی شد و در نهایت فاز دوم پروژه از تیرماه  98از مطالعه در فرایندها آغاز
و «اصفهان نما» که با عنوا ن «مای اصفهان» شناخته میشود ،در حوزه
شهرسازی ،اقتصادی و مالی و برنامه ریزی و با کمک سازمان فاوا بهطور
کار مشترک برنامه ریزی و آبان ماه  ،98سرور تست آن در منطقه  7و 12
نصب شد و خطاهای احتمالی مورد سنجش قرار گرفت.
سامانه «شهر با چند کلیک» با  600میلیون تومان
ساخته شد
وی ادامه میدهد ،بهمن سال گذشته بود که سامانه «شهر با چند
کلیک» را در منطقه  12خروجی مثبت گرفته و این طراحی را با کاهش
رقم و ریال قابل توجهی در خدمت شهروندان گذاشتیم و این حالی بود
که در ساختار فاز یک ،تحت عنوان مکانیزاسیون سامانه «سرای»8
معادل  2.4میلیارد تومان هزینه در برداشت اما سیستم یکپارچه و
هوشمندسازی شهرسازی و درآمد  600میلیون تومان برآورد هزینه
شد.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان اشاره میکند که این
کاهش هزینه به همت همکاران در برنامهریزی و طرح ریزی بوده است
که وقت گذاشته و بخشی از برنامه و فرآیندها را خودشان طراحی و این

خدمت را به شهروندان ارائه کرده اند.
ارائه  34عنوان خدمت مناطق پانزده گانه در برنامه
«مای اصفهان»
وی ادامه میدهد :آنچه به عنوان شرح خدمت در برنامه «مای
اصفهان» برنامه ریزی شده است  34خدمت تحت عنوان خدمت و
درآمد در مناطق پانزده گانه است که هنوز  8خدمت دیگر آن آماده
نشده و در حال حاضر در منطقه  6،7و  12به صورت پایلوت در حال اجرا
است که تا ماه آینده نتیجه نهایی آن اعالم میشود.
حسینی نیا ضمن اینکه دسترسی شهروندان از ابتدای اردیبهشت
ماه به این خدمات را نوید میدهد از خدمت دیگر با نام « پرونده من»
رونمایی کرد و گفت :ممکن است شهروندی خدمتی را از شهرداری
نخواهد اما اطالعاتی را از پرونده خود مثل طرحهای توسعه شهری
در ادوار گذشته را نیاز داشته باشد که در گذشته بسیار اتالف وقت و
انرژی میشد اما اکنون تمامی این امکانات در «پرونده من» طراحی
شده است .به گفته این مسئول شهری طرحهای توسعه شهری شامل
طرحهای تفصیلی ،موضوعی و عمران شهری از جمله مواردی است
که در ساختار این سامانه طراحی شده و بقیه خدمات که شامل صدور
پروانه تا نقشه شهری بوده در فرایند دستور کار قرار گرفته است .وی
ادامه میدهد :خدمت ویژه دیگر مربوط به گواهی پایان ساخت و پایان
کار است که در خدمت گواهی از صفر تا صد فرایند با یک کلیک برای
مهندسان ،ناظران به صورت گزارش مرحله به مرحله در نظر گرفته
شده است که در دو بخش خدمات عمومی (شهروندی) و اختصاصی
( 34خدمت مهندسان طراح و ناظر ) تعریف شده است.
بیشترین مراجعات دفترخانه مجازی مربوط به
استعالم بانکی بوده است
معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان در ادامه صحبتهای
خود گزارشی از بخش استعالمات دفتر خانه به صورت مجازی در
یک بازه یک ماهه اشاره میکند و میافزاید ۶۷۹ :مورد مراجعه و ثبت
خدمت ۸۱۷ ،مراجعه در بخش استعالم بانک و ثبت درخواست و در
بخش پروانههای صادره شامل مناطق  ۷ ،۶و  ۱۲به تعداد  ۲۶۸مورد
مراجعه و ثبت درخواست پروانه بدون مراجعه به شهرداری و در بخش
پایان کار و سفت کاری  ۱۰۱درخواست برای دریافت خدمات ثبت شده
است .گفتنی است؛ در این نشست خبری به سواالت و پرسشهای
خبرنگاران پاسخ داده شد.

