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اصفهان
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ح کرد؛ رئیس اداره امور اجتماعی سازمان فرهنگی شهرداری مطر
مناطق حاشیه ای اصفهان، اولویت آموزش های  خانواده محور است
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شهرداری: تاکسیرانی  مدیرعامل 

افزایش ۲۵ درصدی کرایه سرویس مدارس تصویب شد

بیشتر بخوانید

ح عمرانی در  150 طر
منطقه 5 اصفهان اجرا 

می شود 

کرونا آمد، ترانزیت 
هوایی باز شد

ضرورت همراهی 
مجلس با پروژه خط 

نورد گرم 2 در فوالد 
مبارکه 

مدیر منطقه 5 شهرداری 
اصفهان:

مدیر توسعه بازرگانی 
سازمان جهاد کشاورزی:

تولید ورق فوالدی کشور 
بیش از ۷ میلیون تن 

افزایش می یابد؛
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تالشگران ذوب آهن 
اصفهان برای جهش تولید 

همت می کنند
 رحمت اهلل فیروزی پور نماینده شهرستان 
االسالم  حجت   ، قمصر بخش  و  نطنز 
پروین  و  شهر  خمینی  نماینده  نقدعلی  محمدتقی 
صالحی نماینده شهرستان مبارکه در مجلس شورای 
آهن  ذوب  در  حضور  با  مرداد   16 شنبه  پنج  اسالمی 
اصفهان، ضمن بازدید از خط تولید بویژه فرایند »تولید 
ریل ملی »، با مدیرعامل و دیگر مسئوالن این شرکت 

دیدار و گفتگو کردند.

در بازدید 3 نماینده مجلس 
عنوان شد؛

تمدید فراخوان اولین 
رویداد تولید فیلم داستانی 

  » »َسمر

 مدیر دفتر تخصصی سینما 
خبر داد؛
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فرآورده های  و  شهری  مشاغل  ساماندهی  سازمان  عامل  مدیر 
کشاورزی شهرداری اصفهان راه اندازی بازار روز کوثر 15 و 16 شهر 

اصفهان در شهرک زاینده رود و شهید کشوری خبر داد.
محمد مجیری، در نشست پنجاه و هفتم از سری برنامه های سه 
شنبه با رسانه و پاسخگویی در مسیر امید با اشاره به مهم ترین 
هزار   120 استقرار  و  شهری  مشاغل  ساماندهی  سازمان  وظایف 
این  ساماندهی  و  استقرار  گفت:  اصفهان  شهر  در  صنفی  واحد 
از مهم ترین  تعداد واحدهای صنفی در مجتمع های صنفی یکی 

وظایف سازمان است.
ماموریت  دیگر  که  کشاورزی  فرآورده های  بخش  به  اشاره  با  وی 
سازمان است افزود: ما در تالش هستیم که یک سری محصوالت 
را مستقیما از باغدار تهیه و محصوالت کشاوری را بدون واسطه از 

تولید کننده گرفته و به مصرف کننده نهایی برسانیم.
فرآورده های  و  شهری  مشاغل  ساماندهی  سازمان  مدیرعامل   
کشاورزی شهرداری اصفهان تصریح کرد: میدان مرکزی میوه وتره 
بار اصفهان با سابقه تاسیس 25 ساله از یک سو و بازارهای روز 
کوثر از سوی دیگر به کمک شهرداری آمده و فضایی را ایجاد کرده 
که مردم کاالهای مورد نیاز را راحت تر از  تولیدکننده خریداری و به 

مصرف برسانند.
راه اندازی بازارهای تخصصی محله ای در اصفهان

وی با اشاره به این که بازار گیاهان دارویی اصفهان پیشتاز است، 
سوی  از  کشوری  محوله  وظیفه  حسب  بر  امسال  داد:  ادامه 
بر عهده شهرداری های کالنشهرها  که  بازار  کارگروه ستاد تنظیم 
اندازی  راه  را  ای  محله  تخصصی  بازارهای  است،  شده  گذاشته 

می کنیم.
و  کوثر  روز  بازارهای  به  خود  صحبت های  از  بخشی  در  مجیری  
ضد عفونی بازارها پرداخت و گفت: ما در بازارهای روز کوثر  توزیع 
ماسک، دستکش و رعایت دقیق پروتکل ها را داشتیم و در جایی 
که وضعیت قرمز اعالم شد و  مجبور شدیم در خانه بمانیم، جهت 

رفاه حال شهروندان سامانه تلفنی)) 3553«را راه اندازی کردیم.
فرآورده های  و  شهری  مشاغل  ساماندهی  سازمان  عامل  مدیر 
کشاورزی شهرداری اصفهان  اضافه کرد: مردم نیازهای خود را از 
این طریق این سامانه اعالم و سپس به صورت بسته بندی و ضد 
عفونی تحویل می گرفتند که در تماس های مردمی از این حرکت 
عید  مناسبت  به  خاطر  همین  به  کرد:  بیان  وی  شد.   استقبال 
قربان نیز  از طریق این خط تلفن نذر دامی در کشتارگاه بهداشتی 
زیر نظر دامپزشک و ارسال با خودروی سردخانه دار به شهروندان 

ارائه شد.
فروش آنالین بازارهای کوثر در آینده ای نزدیک

 مجیری در ادامه صحبت های خود از فروش مجازی فروشگاه های 
صورت  به  کوثر  بازارهای  از  خرید  بزودی  افزود:  و  داد  خبر  کوثر 
اینترنتی و روش های نوین مهیا می شود. وی همچنین گفت: بهره 
برداران بازارهای روز کوثر در موقع بحران قرنطینه و وضعیت قرمز 
ح کمک مومنانه شرکت کردند و اقالمی را به صورت بسته  در طر

کمک به مردم محروم اهدا کردند.
فرآورده های  و  شهری  مشاغل  ساماندهی  سازمان  عامل  مدیر   
بازارگل  گفت:  صراحت  با  اصفهان  شهرداری  کشاورزی 
و  شد  اقتصادی  دچارآسیب  کرونا  مدت  در  همدانیان  وگیاه 

شهرداری  توسط  که   شد  وارد  مجموعه  این  به  خسارت هایی 
مرکزی و بخش اقتصادی در ستاد کرونا تصمیماتی گرفته شد.

وی با اشاره به بودجه 290 میلیارد تومانی مصوب سال 98  برای 
سال جدید اظهار داشت: این بودجه جهش سه برابری داشته 
است که هر چند  تامین هزینه و اجرای پروژه های سازمان تا پایان 
سال در این شرایط اقتصادی بسیار مشکل است اما امید است 

پروژه های تعریف شده سازمان تا پایان امسال اجرا شود.
ح  مجیری یکی از  پروژه های شاخص در حال برگزاری مناقصه و مطر
شده در کارگروه سالمت و امنیت غذایی را پرندگان ذبحی بیرون 
فروشی ها  پرنده  وجود  افزود:  و  کرد  عنوان  مسکونی  بافت  از 
این  در  که  داشتند  ساکنان  برای  مشکالتی  خیابان ها  برخی  در 

خصوص  20 واحد پرندگان ذبحی آلوده شناسی شده است.
وی ادامه داد: در معاونت ساماندهی جلساتی در این خصوص با 
صاحبان صنوف برگزار شد و مجموعه ای استارت خورد که تا پایان 

امسال به بهره برداری می رسد.
فرآورده های  و  شهری  مشاغل  ساماندهی  سازمان  عامل  مدیر 
عطار  خیابان  فروشان  پرنده  جابه جایی  مورد  در  کشاورزی 
نیشابوری گفت: در موضوع ساماندهی به صورت سلبی نمی توان 
عمل کرد چراکه وقتی با معیشت و سالمت مردم توامان مواجه 
کار  این  برای  که  شود  سازی  زمینه  زمینه  این  در  باید  و  هستیم 

زمینی آماده کردیم. 
 وی ادامه داد: اصناف مربوطه تعهد محضری دادند تا با جابه جایی 
واحدهای قبلی پلمب و در مکان بهداشتی مستقر شوند و نیز 
ارغوان  گیاه  و  گل  بازار  در  هم  تزئینی  پرنده های  استقرار  مکان 
خیابان  مردم  دغدغه  ساخت  از  بعد  که  است  طراحی  حال  در 
در  واحد   20 این  کرد:  بیان  مجیری  می شود.  رفع  نیشابوری  عطار 
سید،  مسجد  علی)ع(،  امام  میدان  نیشابوری،  عطار  خیابان های 
حکیم نظامی هستند که قرار است در این مجتمع صنفی پرندگان 

صنفی کشتارگاه و ناظر عملیات داشته باشیم. 
برآورد 45 میلیارد تومانی پروژه خروجی و ورودی میدان میوه و 

تره بار
بار  تره  و  میوه  میدان  ورودی  و  خروجی  پروژه  به  همچنین  وی 
اشاره کرد و افزود: برای ساخت این پروژه از سمت شمال میدان 
با حدود 45 میلیارد تومان برآورد اعتبار در نظر گرفته شده است 
که با توجه به تجهیز کارگاهی که نزدیک پل های شهید سلیمانی 
آغاز و تا پایان اتمام و  ح را  مستقر است درصدد هستیم این طر
و  شهری  مشاغل  ساماندهی  سازمان  کنیم.مدیرعامل  افتتاح 
تغییرات  و  ح ها  طر از  اصفهان   شهرداری  کشاورزی  فرآورده های 
بازار میوه و تره بار سخن به میان آورد و گفت: تاالر 25 در میدان 
در حال ساخت تا پایان سال اتمام و نیز  غرفه 28عمده فروشان 
تاالر  کنار  در  همچنین  نیز  و  می شود  اضافه  میدان  ظرفیت  به 

را خواهیم  25 تخریب تاالر قبلی 24 و عملیات ساختمانی مجدد 
داشت که امید است برای سال 1400 به پایان برسد. 

مجیری در این نشست خبری در پاسخ به سواالت خبرنگاران در 
خصوص ساماندهی مشاغل شهری تصریح کرد: ما در مدیریت 
استقرار  جهت  العمل ها  دستور  و  قوانین  اساس  بر  شهری 
نامناسب برخی مشاغل وظیفه داریم اما این مهم محقق نخواهد 
شد مگر این که سایر دستگاه های متولی نیز همراه شوند که در 
ح جامع مشاغل مزاحم  این خصوص اخیرا مطالعه ای در زمینه طر
شهری اصفهان صورت گرفت که از این مطالعه سه الیحه  تقدیم 
شورای شهر اصفهان و مصوبات آن در جهت ساماندهی هرچه 

بهتر اجرایی می شود.  
مجتمع  زنی  کلنگ  از  خود  صحبت های  از  دیگر  بخشی  در  وی 
الله  سروش،  خیابان  در  معبر  سد  رفع  جهت  موتورسیکلت 

از  یکی  گفت:  و  داد  خبر  زینبیه  و 
اصفهان  شهری  مدیران  دغدغه های 
سد  رفع  و  مذکور  خیابان   سه   این 
واحدهای  اغلب  چون  که  بوده  معبر 
مناسب  ابعاد  موتورسیکلت  فروش 
در  را  موتورسیکلت ها  این  نداشتند  را 
هزار   16 زمینی  که  می گذارند  رو  پیاده 
متری واقع در خیابان سروش  از طریق 
مشارکت با بخش خصوصی به مجتمع 
موتورسیکلت در نظر گرفته شده است.
مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل 
کشاورزی  فرآورده های  و  شهری 
شهرداری اصفهان  تاکید کرد: مشارکت 
گذاری  سرمایه  به   ترغیب  باید  کننده 
که  باشد  داشته  بردبرد  دید  و  شود 

به  از  پس  که  است  مطالعه  حال  در  آن  گذاری  سرمایه  فعال 
هم  و  فروشگاهی  فضای  هم  مربع  متر  هزار   72 رسیدن  نتیجه 
نمایشگاهی به این امر اختصاص پیدا می کند. مجیری در ادامه 
نشست خبری خود در خصوص عدم سردخانه در بازار میوه و تره 
بار اصفهان گفت: موقع ساخت بازار مرکزی میوه وتره بار مجموعه 
سردخانه و سورتینگ دیده شده اما سرمایه گذار جدی برای این 
امر وجود نداشت و همین باعث شد تا کنون مسکوت بماند و 
نیز  استانداری  و  کشاورزی  جهاد  طریق  از  که  است  حالی  در  این 
درخواست سردخانه برای میوه و تره بار شده و در بخش سرمایه 
گذاری و مشارکت ها هم بررسی شده و نیاز است که در مجاورت 
ایجاد  سردخانه  هدررفت  و  میوه  پرت  از  پیشگیری  جهت  بازار 
شود.وی همچنین در خصوص تامین مایحتاج بازارهای روز کوثر 
گفت: بهره برداران این بازارها با توجه به کمبودها و تامین نیازهای 

از کاال نباشد و مردم با توجه  مشتریان سعی کردند بازارها خالی 
به نیاز به کاالهای مورد نیاز این خالء وجود کاال را حس نکردند.

فرآورده های  و  شهری  مشاغل  ساماندهی  سازمان  عامل  مدیر 
در   15 کوثر  بازار  اتمام  از  ادامه  در  اصفهان  شهرداری  کشاورزی 
شهرک زاینده روز و تجهیز و افتتاح آن تا یک ماه آینده خبرداد و 
انجام  کشوری در حال  کوثر  16 در شهرک شهید  روز  بازار  گفت: 
ح جدید نهایی و مشخص شدن  است که به واسطه تغییر در طر
پیمانکار تا دو ماه دیگر آغاز عملیات عمرانی کوثر شهرک شهید 

کشوری را آغاز می شود.
آغاز مذاکره و همکاری با فروشگاه های رفاه

رفاه سطح شهر سخن  با فروشگاه های  از تعامل  وی همچنین 
گفت و افزود: در حال مذاکره با مدیران بازارهای رفاه هستیم تا 
کمک  شهرداری  زمینه  این  در  و  باالببریم  را  سرمایه گذاری  توان 

خواهد کرد.
مجیری در بخشی دیگر از نشست خبری با 
اشاره به این که مجموعه شهرک خشکبار 
خشکبار  صنفی  واحدهای  انتقال  برای 
خیابان جهاد، صارمیه، ولیعصر و عبدالرزاق 
بار  حمل  خودروهای  گفت:   شد،  ساخته 
هستند  کامیون هایی  اغلب  مغازه ها  این 
مزاحمت  و  می کنند  بارگیری  انبار  در  که 
برای مردم دارند؛ در همین راستا مجموعه 
خشکبار با نظر اتحادیه ساخته و بخشی از 

این واحدها واگذار شده است.
عرضه  بازارچه  پایلوت   10 و   7 منطقه 

میوه و تره بار محلی
خود  صحبت های  از  دیگر  بخشی  در  وی 
رسیدن  تر  ارزان  برای  این که  به  اشاره  با 
بازار کشور  کارگروه تنظیم  محصول به دست مردم پیرو مصوبه 
اندازی  راه  محالت  سطح  در  را  بار  وتره  میوه  عرضه  بازارچه های 
دست  به  بار  مستقیم  رسیدن  برای  اقدام  این  افزود:  می شود، 
نظر  در   10 و  منطقه 7  دو  پایلوت  صورت  به  ابتدا  که  است  مردم 
در  و  کنیم  ایجاد  را  بازارچه  امسال  پایان  تا  که  است  شده  گرفته 
حال شناسایی و مکان یابی زمین های مناسب در سایر مناطق 
و  شهری  مشاغل  ساماندهی  سازمان  عامل  مدیر  هستیم. 
فرآورده های کشاورزی همچنین در مورد انتقال موزاییک سازان 
ح جامع مشاغل مزاحم انجام  از منطقه 2 گفت: در این سازمان طر
جمله  از  مشاغل  ساماندهی  به  مربوط  بحث های  همه  و  شده 
ح  طر اساس  بر  نیز  و  شده  لحاظ  ح  طر این  در  سازان  موزاییک 
مصوبه هیات وزیران دبیرخانه ای برای ساماندهی تشکیل شده 

که ریاست آن با فرماندار و دبیر آن شهرداری است.

ح کرد؛ مدیر عامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری اصفهان مطر

شهرک زاینده رود  و شهید کشوری صاحب بازار روز می شوند

میدان مرکزی میوه وتره بار 
اصفهان با سابقه تاسیس 25 
ساله از یک سو و بازارهای روز 

کوثر از سوی دیگر به کمک 
شهرداری آمده و فضایی را ایجاد 

کرده که مردم کاالهای مورد نیاز را 
راحت تر از  تولیدکننده خریداری 

و به مصرف برسانند

به دستور وزیر راه و شهرسازی؛
80 اتوبوس به چرخه حمل و نقل عمومی پیوست
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مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان 
سال  برای  مدارس  سرویس  کرایه  خ  نر درصدی   25 افزایش  گفت: 

تحصیلی جدید در شورای اسالمی شهر اصفهان تصویب شد.
شهرداری  رسانه ای  ارتباطات  اداره  از  نقل  به  جام جم  گزارش  به 

برای  مدارس  سرویس  هزینه  کرد:  اظهار  منوچهری  هادی  اصفهان،  
سال تحصیلی جدید طبق  فعالیت رسمی روزانه  محاسبه و پرداخت 

می شود.
خ کرایه سرویس  وی تصریح کرد: پس از تصویب افزایش ۲۵ درصدی نر

، این الیحه جهت تایید نهایی به فرمانداری  مدارس در شورای شهر
تاکسیرانی  بر  نظارت  و  مدیریت  سازمان  عامل  مدیر  شد.   ارسال 
مصوبه  تاکسیرانی،  سازمان  پیگیری  با  افزود:  اصفهان  شهرداری 
شورای اسالمی شهر و مساعدت شهردار اصفهان تخفیف های 6 ماه 

کارت شهری برای رانندگان تاکسی مصوب شده است.
وی ادامه داد: بر این اساس رانندگان تاکسی به مدت 6 ماه و سرویس 
کارت شهری  پرداخت هزینه  از  به مدت سه ماه  آژانس ها  و  مدارس 

معاف هستند.

 پنجشنبه   23 مرداد 1399   شماره 5۷30

2
ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان اصفهان

اقتصادی
اجتماعی

مدیرعامل تاکسیرانی شهرداری:
افزایش 25 درصدی کرایه سرویس مدارس تصویب شد

همزمان با عید سعید غدیر خم با فرمان وزیر راه و شهرسازی، 80 اتوبوس تازه نفس 
به چرخه حمل و نقل عمومی اصفهان پیوست. 

محمد  اصفهان،  شهرداری  رسانه ای  ارتباطات  اداره  از  نقل  به  جام جم  گزارش  به 
اسالمی با حضور در برنامه زنده رود با اشاره به این که در اجرای قانون هوای پاک دو 
کار موازی در دستور کار دولت است، اظهار کرد: یکی از این برنامه ها ارتقای سوخت 
تولیدی پاالیشگاه هاست که از یورو سه به یورو 4 بهبود یابد و از اکنون هم با مصوبه 

دولت از آخر مهر به بعد یورو 5 افزایش می یابد. 
وی ادامه داد: در بخش دیگر باید در تولید خودرو الزامات رعایت استاندارد یورو 4، 

نصب فیلتر دود و یورو 5 را رعایت کنیم. 
آلودگی هوا و  وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: این اقدامات دو دستاورد کاهش 
مصرف سوخت را در پی دارد.  وی با اشاره به این که با اتوبوس هایی که به اصفهان 
 80 گفت:  می یابد،  کاهش  پنجم  یک  از  کمتر  به  آالیندگی  میزان  می شود،  اضافه 
دستگاه اتوبوسی که به ناوگان اصفهان اضافه شد، با استانداردهای مجاز اعالم 

شده هماهنگ است. 
اسالمی ادامه داد: در بخش برون شهری در سطح کشور 340 هزار کامیون داریم 
که 55 هزار کامیون باید نوسازی شود و طرح نوسازی را در این زمینه آغاز کردیم تا 
با تسهیالت تبصره 18 اجرا شود.  وزیر راه و شهرسازی، اصفهان را شهر پیشقدم 
در استفاده از تسهیالت تبصره 18 دولت عنوان کرد و گفت: تبصره 18 برای اولین 
یارانه  از  توانست  شهر  این  و  است  شده  استفاده  اصفهان  شهرداری  توسط  بار 
حمل و نقل عمومی دولتی بهره ببرد.  وی افزود: در وزارت راه و شهرسازی به دنبال 
زیرساخت های  از  شهرها  برخورداری  و  هستیم  شهری  زندگی  به  بخشی  کیفیت 
الزم و امکانات روبنایی و زیربنایی باید به گونه ای باشد که مردم برای زندگی دچار 
زحمت نباشند؛ بهره برداری از این اتوبوس ها در راستای کیفی تر کردن زندگی مردم 
در شهرها بوده است. اسالمی به بهره برداری از پارک سوار صفه هم اشاره و اظهار 
شهری،  درون  قطار  از  ترکیبی  استفاده  الزامات  از  یکی  تبادلی  ایستگاه های  کرد: 
در   »TOD« عنوان  تحت  شهری  برون  و  شهری  درون  اتوبوس های  شهری،  برون 

شهرهاست که گام فوری آن در اصفهان برداشته شد.  
 پارک سوار صفه استقرار »تی او دی« در اصفهان را تسهیل کرد

وی افزود: طرحی که در پارک سوار صفه افتتاح شد در همین راستا بود و در طرح 
جامع شهرها این گونه پروژه ها را در اولویت قرار داده ایم.  

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: استقرار طرح »تی او دی« دسترسی به نقاط مختلف از 
جمله مراکز اقامتی را تسهیل کرده و سفرهای شهری را به حداقل می رساند.   

وی در خصوص احیای بافت های فرسوده و بویژه بافت فرسوده محله همت آباد 
تصریح کرد: طبق برنامه دو هزار و 700 محله را برای احیای بافت های فرسوده در کشور 

آباد یکی از این محله هاست؛ به لحاظ قانونی پروانه  شناسایی کرده ایم و همت 
ساختمان برای نوسازی چنین بافت هایی رایگان است و تسهیالت بانکی به صورت 
50 درصد یارانه ای به متقاضیان ارائه می شود.  اسالمی ادامه داد: با نوسازی بخش 
مسکونی از سوی مردم، طراحی شهری و امکانات روبنایی و زیربنایی نیز از سوی 

شرکت بازآفرینی فراهم می شود. 
تدوین  و  طراحی  کشور  فرسوده  بافت  نقشه  بازآفرینی،  ملی  ستاد  در  افزود:  وی 
شده است و تسهیالت در صورت دریافت مجوز ساخت از سوی مردم به آنها داده 
می شود، در این زمینه تعامل بین شهرداری، وزارت راه و شهرسازی و استانداری 

مطلوب است و دفتر تسهیل گری هم در این بافت کار می کند که یکی از بهترین 
دفترها برای مشاوره به مردم در محله همت آباد فعال است.

 20 اتوبوس جدید دیگر در راه اصفهان است  
این که  بیان  با  برنامه  این  در  نیز  اصفهان  شهردار  نوروزی،  اله  قدرت  همچنین، 
شاهد افزوده شدن 80 دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان حمل و نقل اتوبوسرانی 
اصفهان هستیم و 20 اتوبوس دیگر هم در مسیر است، اظهار کرد: اصفهان با همه 
پیچیدگی های دریافت اوراق مشارکت برای توسعه حمل و نقل عمومی، موفق به 

دریافت 200 میلیارد تومان اوراق مشارکت برای این منظور شد. 

وی افزود: بعد از این موفقیت، نوبت به خرید اتوبوس ها شد که با توجه به تحریم ها 
هیچ کارخانه ای دارای اتوبوس نبود اما ما همه سازندگان را دعوت کردیم و باالخره 
توانستیم با توافق با یک سازنده 80 اتوبوس و در مذاکرات بعدی 20 اتوبوس دیگر 
برای شهر اصفهان خریداری کنیم.   شهردار اصفهان تصریح کرد: اواخر سال گذشته 
قیمت هر  اتوبوس یک میلیارد و 820 میلیارد تومان بود و االن نزدیک به سه میلیارد 

تومان است.  
وی افزود: با ورود این اتوبوس ها به عرصه حمل و نقل عمومی بویژه در تابستان 
عدالت  تحقق  زمینه  خط،  در 30  آنها  توزیع  با  و  الزم  استانداردهای  داشتن  با  گرم 
با اشاره به این که نصف بودجه 6 هزار  اجتماعی بیشتر فراهم می شود.   نوروزی 
میلیارد تومانی ما در شهرداری اصفهان صرف حمل و نقل عمومی می شود، اظهار 
کرد: بخش عظیمی از این بودجه در متر و اتوبوسرانی مصرف می شود و امسال هم 
وارد عرصه جدید تراموا می شویم.  وی با اشاره به توسعه خطوط دوچرخه سواری در 
شهر اصفهان افزود: همه شهرداران مناطق اصفهان را ملزم کردیم مسیری را برای 
دوچرخه سواری انتخاب کنند که شبکه دوچرخه سواری در اصفهان ایجاد شود تا 
دوچرخه سوار ماشین را کنار گذاشته و از دوچرخه استفاده کند؛ با این کار حمل 
و نقل روان و ترافیک امن تر می شود.  شهردار اصفهان با بیان این که امیدواریم با 
حمایت دولت و همکاری استانداری و همیاری شورای شهر دست به دست هم 
دهیم و شاهد اتفاقات خوب برای مردم اصفهان باشیم، گفت: برای رسیدن به این 

موضوع همه باید هوای هم را داشته باشیم.
وی تعداد اتوبوس های فعال شهر اصفهان قبل از بروز شرایط کرونایی را 960 عدد 
در  اتوبوس  با  مسافر  هزار   520 حدود  روزانه  کرونا  از  پیش  تا  کرد:  اظهار  و  عنوان 

اصفهان جابه جا می شد که اکنون این عدد به 250 هزار نفر در روز رسیده است. 
 امکان مسافرگیری معلوالن با ویلچر در اتوبوس های جدید شهری  

نوروزی ادامه داد: 94 اتوبوس هم در سال گذشته بازسازی کردیم و امسال تفاهم 
با حمایت دولت و تخصیص  که  اتوبوس منعقد شد  بازسازی 700 دستگاه  نامه 
بودجه بازسازی می شود؛ هم اکنون 150 اتوبوس در حال بازسازی است و اصفهان تا 

پایان سال به استاندارد در این زمینه نزدیک می شود.  
وی با اشاره به مشخصات ناوگان تازه نفس اتوبوسرانی گفت: این اتوبوس ها دارای 
استاندارد یورو 4، دارای سیستم های قوی است و برای کسانی که دارای معلولیت 
و دارای ویلچر هستند این ظرفیت با یک رمپ وجود دارد تا با ویلچر وارد اتوبوس 
شوند.  گفتنی است؛ در این برنامه با فرمان وزیر راه و شهرسازی بهره برداری از 80 
دستگاه اتوبوس جدید ناوگان حمل و نقل عمومی شهر اصفهان آغاز شد و این 
اتوبوس ها برای مسافرگیری در همه خطوط اتوبوسرانی شهر وارد چرخه بهره برداری 

و استفاده شدند. 

به دستور وزیر راه و شهرسازی؛

80 اتوبوس به چرخه حمل و نقل عمومی پیوست

مدیر منطقه 5 شهرداری اصفهان گفت: نزدیک به 215 میلیارد تومان از بودجه منطقه 
5 به اقدامات عمرانی در قالب اجرای 150 طرح اختصاص دارد.    

به گزارش  جام جم به نقل از اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، احمد رضایی 
در پنجاه و هشتمین نشست خبری سه شنبه ها با رسانه که به صورت مجازی برگزار 
شد با اشاره به این که حاشیه زاینده رود به عنوان بخشی از محور گردشگری شهر 
اصفهان در این منطقه واقع شده است، اظهار کرد: همچنین پهنه کوه صفه به عنوان 
قوی ترین جاذبه مرتفع شهر بخصوص در شرایطی که با بحران کم آبی مواجه هستیم، 

در این منطقه واقع است. 
وی بیان کرد: جلفا و محور مهمان خانه نیز برای گردشگران خارجی جذابیت دارد برای 

استفاده از جاذبه های این محور هم برنامه ریزی می کنیم. 
مدیر منطقه 5 شهرداری اصفهان تصریح کرد: همچنین در این منطقه ارتش و ارشد 
نظامی آجا در منطقه، گروه های 44 و 55 توپخانه، سپاه صاحب الزمان )عج(، دانشگاه 
این که  به  اشاره  با  وی  هستند.   مستقر  انتظامی  فرماندهی  و  )ع(  امیرالمومنین 
تعامالت با این گروه ها در یکی دو سال اخیر بخوبی شکل گرفته است، اظهار کرد: 
در همین راستا تفاهم نامه ای با سپاه صاحب الزمان)عج( و دانشگاه امیرالمومنین 
)ع( منعقد کرده ایم که در سپاهان شهر،  خیابان نظام به صورت یک بانده در حال 
استفاده  غرب  به  شرق  جهت  از  خیابان  این  از  خودروها  قبال  است.  بهره برداری 
می کردند که موجب نگرانی و گاهی تصادفاتی می شد اما طی پروسه ای با سپاه تفاهم 
کردیم و 17 هزار متر آزادسازی انجام شد تا خط بدنه 33 متری در این خیابان اجرا شود 
و این کار اکنون در مرحله اجرا قرار گرفته است. امتداد این خیابان به بزرگراه شهید 
دستجردی می رسد و به عنوان ورودی اول سپاهان شهر شکل می گیرد که بر کاهش 

ترافیک تاثیرگذار است. 

رضایی از اجرای خط انتقال پساب به عنوان دیگر طرح شهرداری منطقه طی توافق با 
سپاه نام برد و گفت: در سال های گذشته تفاهم نامه هایی برای انتقال پساب برای 
فضای سبز در این زمینه منعقد شده بود، با توجه به این که خط انتقال پساب دچار 
مشکالتی بود، نیاز به ارتقا داشت که با سپاه تفاهم کردیم تا از طریق احداث این خط 
انتقال فضای سبز پادگان ها و پهنه صفه را آبرسانی کنیم که به خط یک صفه منتهی 
می شود.   وی ادامه داد: تصفیه خانه سپاهان شهر یکی از تصفیه خانه های خوب در 
سطح کشور است که با دو روش ازن زنی و کلر زنی در حال اجراست و هیچ خطری 
از اقدامات در این پروژه اقدامات توسعه ای برای  برای گونه های گیاهی ندارد. یکی 
مخزن انعقاد و تصفیه سازی است.   مدیر منطقه 5 شهرداری اصفهان در مورد وجود 
واحدهای صنعتی در این منطقه تصریح کرد: مراکز صنعتی واقع در این منطقه عمده 
نیست و کاربری هایی است که به واسطه حضور مردم صنعتی شده است. کارخانجاتی 
که در سال های اخیر در منطقه بودند، جابه جا و تبدیل به فضاهای فرهنگی و سبز 
شدند.  وی در مورد بافت فرسوده منطقه هم با اشاره به این که سالیان سال است 
برنامه ریزی هایی  راه و شهرسازی در قالب رسیدگی به بافت فرسوده  شهرداری و 
شهرداری  چراکه  دارد  مصوباتی  به  نیاز  کار  این  گفت:  اند،  داشته  خصوص  این  در 
برای مداخله مستقیم در نوسازی بافت فرسوده نیاز به مصوبه دارد و برای همین 

شهرداری به سمت تسهیل گری رفته تا مردم در این بافت سرمایه گذاری کنند.  
از این  رضایی با بیان این که منطقه 5 هم اکنون 18.5 هکتار بافت فرسوده دارد و 
ورود  کرد:  تصریح  است،  مناطق  بین  در  فرسوده  بافت  میزان  کمترین  جزو  لحاظ 
توان  از  خارج  که  می طلبد  زیادی  گذاری  سرمایه  بافت  این  به  شهرداری  مستقیم 

شهرداری هاست.   
 جلفا و کلیسای وانک محورهای جدید گردشگری منطقه 5

وی در مورد قیمت ملک در منطقه 5 نیز با اشاره به این که شهرداری ها در نرخ ملک 
تعیین کننده نیستند و فضای بازار و اتفاقاتی که در سطح کالن می افتد در قیمت 
اقدامات شهرداری ها درصد جزئی در قیمت مسکن  گفت:  تاثیرگذار است،  اراضی 
تاثیرگذار است. البته اقدامی که شهرداری برای اعمال تخفیف در پروانه ساختمانی 
انجام داده، برای مردم هم سودده است.   مدیر منطقه 5 شهرداری اصفهان افزود: 
بخشی از ایجاد انگیزه برای حضور گردشگران بعد از رفع محدودیت های کرونایی با 
بهبود فضای شهری حاصل می شود تا توریست ها از سیما و منظر لذت ببرند، در این 
زمینه برنامه هایی را در سال گذشته و سال جاری اجرا کردیم به طوری که در محدوده 
جلفا ساماندهی گذر هوانس در حال اجراست و گذر چارسوق اجرا شد و اتفاقاتی که 
را برای گردشگری فراهم  پیرامون کلیسای وانک شکل گرفته، فضای خوبی 

می کند.
فضای  که  بوده  این  رویکرد  فرهنگی  برنامه های  در  کرد:  تاکید  وی 
البته  شود.   انگیزه  ایجاد  تا  شده  تقسیم  مردم  همه  بین  فرهنگی 
بخشی از کار مربوط به حوزه های دیگر است اما شهرداری می تواند، 
در زمینه توسعه هتل و مراکز اقامتی و برای برگزاری رویدادهای ملی، 
تاریخی و مذهبی برنامه ریزی کند. رضایی بیان کرد: توریست داخلی 
حاشیه  در  اما  شده  کمتر  کرونایی  شرایط  به  توجه  با  هرچند  هم 
بافت  نوسازی  به  اشاره  با  وی  دارند.   حضور  صفه  و  رود  زاینده 
فرسوده، اظهار کرد: تخفیف های خوبی به نسبت صدور پروانه 
در این بافت تخصیص می یابد چراکه ملزم به رعایت مصوبه 
شورای شهر هستیم و هم اکنون 80 درصد تخفیف لحاظ 

می شود.
روبه روی  ترددها  ساماندهی  مورد  در   5 منطقه  مدیر 
با منطقه  این محدوده  از  گفت: بخشی  ترمینال صفه، 
سازمان  با  هم  قسمتی  و  شش  منطقه  بخشی   ،5
و  هندسی  اصالح  گذشته  سال  دو  طی  پایانه هاست. 
صورت  سپاهان  کوی  ورودی  در  مسیر  پروفیل  اصالح 

گرفت. به دلیل پارک حاشیه ای در این محدوده با توجه به ساختار فیزیکی برای ورود 
اتوبوس ها مسیرهایی برای رفت و آمد مورد نیاز است که عمده مشکالت به تخلفات 
در حاشیه خیابان برمی گردد که پلیس باید اعمال قانون را با شدت بیشتری انجام 

دهد.
 بودجه 393 میلیارد تومانی منطقه 5 در سال 99 

وی افزود: اجرای میدان غدیر در سپاهان شهر یک طرح مشارکتی است که از سالیان 
گذشته شکل گرفته بود اما پروژه متوقف شد چون اصالحاتی روی این طرح بود اما 
مجددا در مرحله آغاز عملیات اجرایی است و وارد مذاکره با شرکت سرمایه گذاری 
شدیم. رضایی بودجه منطقه 5 در سال 99 را 393 میلیارد تومان عنوان و اظهار کرد: 

کارهای  خالص  بودجه  این  از  تومان  میلیارد   215 به  نزدیک 
عمرانی در قالب اجرای 150 طرح است.  وی ادامه داد: همچنین 
اعتباراتی در قالب مناسب سازی مسیرهای پیاده رو داریم و 
با وجود این که مناسب سازی کار بزرگی است تا افراد دارای 
معلولیت از این فضا با آرامش استفاده کنند اما این پروژه ها 
هزینه آنچنانی طلب نمی کند و در قالب افتتاح پروژه ها نمی 

گنجد.
مدیر منطقه 5 شهرداری اصفهان با بیان این که دو پارکینگ 
توحید و شریعتی در منطقه به مرحله اجرا می رسد، گفت: این 
دو منطقه از بخش هایی بودند که از سوی حوزه حمل و نقل 

و ترافیک دارای اولویت شناخته شده اند.
 احداث تاالر موسیقی اصفهان 

مجموعه  احداث  شهر،  سپاهان  خانه  تصفیه  احداث  وی 
 – فرهنگی  مجموعه  جلفا،  پارکینگ  آباد،  حسین  فرهنگی 
گردشگری گل نرگس در قالب تاالر موسیقی اصفهان، پارک 22 

هکتاری گل نرگس، خطوط انتقال آب در خیابان حکیم نظامی تا پهنه صفه را از جمله 
طرح های امسال منطقه عنوان و تصریح کرد: درایگاه نظر در سه راه نظر و بیشه خزایی 
با فضای سبزی و طراحی شهری به عنوان یکی از ورودی ها بسیار فاخر شهر نیز امسال 
در این منطقه اجرا می شود. رضایی با بیان این که متاسفانه هر ماه یک سقوط را در کوه 
صفه شاهد هستیم که به دلیل ناآگاهی مردم از پهنه رخ می دهد، افزود: ایمن سازی 

پهنه کوه صفه در همین راستا امسال انجام می شود.
وی به تعریض پل شهید ستاری و بهره برداری از آن تا یک ماه دیگر اشاره کرد و گفت: 
یکی از دو نقطه گلوگاهی در محدوده 80 کیلومتری رینگ سوم پل شهید ستاری و 

ساماندهی لوپ شهید طیاره است که با اصالح، عرض به 11 متر افزایش می یابد. 
مدیر منطقه 5 شهرداری اصفهان افزود: احداث خیابان آیت اله طاهری در بزرگراه صفه 
و ساخت خیابان ادامه توحید از دیگر طرح های مهم منطقه است که امسال اجرایی 
می شود.   وی در مورد طرح پیرایش شهری در منطقه هم اظهار کرد: بر اساس سیاست 
کالن شهرداری تمام مناطق یک محور را به پیرایش شهری اختصاص می دهند که 
مطالعات آن انجام شده است؛ در منطقه 5 خیابان حکیم نظامی حدفاصل پل فلزی 
تا چهارراه حکیم نظامی به طول 500 متر برای این طرح انتخاب و در گام اول قرار شد 

بخشی به عنوان پایلوت انجام شود.
نسبت  به  است،  کرده  پیدا  اکنون  محور  این  جداره  که  شکلی  کرد:  بیان  رضایی    
کف  و  جداره  ساماندهی  صورت  به  طرح  این  است.  متفاوت  بسیار  مقابل  محور 
انجام می شود و در هر منطقه یک مشاور وظیفه تسهیل گری را بر عهده دارد.  وی 
افزود: سال گذشته افتتاح ورزشگاه مادر و کودک را داشتیم که به نام آیلین ملکیان 
نامگذاری شد اما افتتاحیه به خاطر کرونا به تعویق افتاد.  مدیر منطقه 5 شهر اصفهان 
از حضور معاونان خود در بیمارستان الزهرا)س( برای عید غدیر گفت و ادامه داد: 

همراه هدایا و یادگاری حرم امام رضا)ع( در میان کادر درمانی الزهرا حضور پیدا کردیم. 
وی در مورد تردد موتورسواران در حاشیه زاینده رود هم افزود: اقدامات ما شامل 
اطالع رسانی و اقدام فرهنگی است چراکه اگر محدودیت ایجاد کنیم با مناسب سازی 

منافات پیدا می کند؛ طرح هایی در حوزه های مختلف طراحی شده اما چون تجهیزات 
عبور  شده  اعمال  محدودیت های  می شود  تغییر  دچار  جانبازان  و  معلوالن  کمکی 

معلوالن را دچار مشکل می کند بنابراین باید با کار فرهنگی جلوی این کار را گرفت.  
رضایی بیان کرد: در بخش سخت افزاری این کار هم اگر هر کاری انجام دهیم، باالخره 
نیروی  بخش هایی  در  باید  منظور  همین  به  می کنند  پیدا  را  خود  راه  موتورسواران 

انتظامی همکاری کند. 
وی در مورد دریافت پروانه ساختمانی طی سال های 97 تا 99 گفت: در سال 97، 175 
پروانه، در سال گذشته 297 پروانه و از ابتدای سال جاری تاکنون 109 پروانه در این 
گذشته بسته های تشویقی ساخت و ساز  منطقه صادر شده است. در سال های 
با  امسال  که  پایانی تصویب می شد  در ماه های  عمدتا 
مردم  استقبال  شاهد  سال،  ابتدای  در  بسته  تصویب 

بودیم. 
مدیر منطقه 5 شهر اصفهان افزود: منطقه 5 چند نهر با 
سابقه تاریخی دارد، مادی های شایج، نایج و هزار جریب 
از جمله آنهاست که شاخه ها و انشعاباتی هم دارد اما 
شهرداری خیلی اجازه دخل و تصرف در این فضاها ندارد 
بلکه در جهت بهبود شرایط محیط زیستی اقداماتی را 

انجام می دهد.  
وی ادامه داد: سال گذشته و امسال در بخشی از مادی 
ائمه اطهار ساماندهی، توسعه فضای سبز و مقابله با 

حیوانات موذی را داشتیم.   
منطقه  توسعه ای  طراحی  بخش  در  کرد:  اظهار  رضایی 
حضور این انهار را نادیده نگرفتیم و به مشاوران اعالم 
کردیم این انهار خطوط قرمز منطقه 5 هستند و باید مورد 
توجه ویژه قرار گیرند. وی با اشاره به پروژه گل نرگس اظهار کرد: این محدوده مصوبه 
کمیسیون ماده 5 را دارد که در 68 هکتار احداث می شود؛ این مجموعه دارای پارک 
22 هکتاری، محور خیابان شرقی – غربی، یک خیابان 60 متری به اسم آیت اله طاهری، 
معابر و فضای سبز، خدمات ناحیه - محله و 4500 واحد مسکونی دارد که این واحدها 

هم در قالب تعاونی های مختلف در حال ساخت است. 
 سرانه ورزشی یک مترمربعی منطقه 5

مدیر منطقه 5 شهر اصفهان تصریح کرد: پارک گل نرگس یک زمین 22 هکتاری در 
جنوب مادی هزار جریب است که طراحی آن از سوی دفتر فنی شهرداری اصفهان در 
حال انجام است و عملیات اجرایی آن تا سه ماه آینده شروع می شود. وی ادامه داد: 
اعتبار امسال پروژه های محله محور منطقه، 10 میلیارد تومان است.  رضایی افزود: با 
توجه به فضای سبز عمومی سطح شهر سرانه فضای سبز منطقه 31 مترمربع است 
که البته بخشی از فضای سبز مربوط به داخل بافت و منازل است که 20 درصد آن در 
اختیار شهرداری است. وی با اشاره به این که سرانه ورزشی منطقه حدود یک متر است، 
بیان کرد: احداث ورزشگاه جزو وظایف شهرداری نیست اما چون دستگاه های متولی 
به این امر نمی پردازند شهرداری به این سمت رفته است که در منطقه 5 حدود 12 
مرکز ورزشی روباز و سرپوشیده داریم اما باید همه دستگاه های متولی حضور پیدا 
کنند.   مدیر منطقه 5 شهر اصفهان تصریح کرد: ترافیک سطح شهر صرفا مربوط به 
منطقه نیست و نمی توان ترافیک وحید را جدا از رینگ سوم ببینیم و حجم ترافیک 
رینگ را نمی توان به وحید وارد نکرد اما آنچه در ساختار ترافیک شهر باید مدنظر قرار 
گیرد مدیریت ترافیک است چراکه روزانه تعداد خودروها بشدت رو به افزایش است.  
رضایی اظهار کرد: تالش می کنیم یکی از خیابان های منطقه را به محور فرهنگی تبدیل 
کنیم و کوچه سنگ تراش ها این پتانسیل را دارد. البته اتفاقات خوبی به خاطر توسعه 
حمل و نقل عمومی در خیابان حکیم نظامی خواهد افتاد وی در مورد احداث خیابان 
ادامه توحید افزود: برای اجرای این پروژه با ارتش، دانشگاه اصفهان و علوم پزشکی 
تعامالتی انجام دادیم که برای 600 متر اول با ارتش به توافق رسیدیم و در حال اجراست. 

مدیر منطقه 5 شهرداری:
ح عمرانی در منطقه 5 اصفهان اجرا می شود  150 طر

تصفیه خانه سپاهان شهر یکی از 
تصفیه خانه های خوب در سطح 

 کشور است که با دو روش
 ازن زنی و کلر زنی در حال اجراست 

و هیچ خطری برای گونه های گیاهی 
ندارد. یکی از اقدامات در این پروژه 

اقدامات توسعه ای برای مخزن 
انعقاد و تصفیه سازی است



طی توافق شهرداری و ارتش؛
عملیات اجرایی ادامه خیابان توحید آغاز شد 

آزادسازی  برای  ارتش  و  بین مدیریت شهری  انجام شده  توافق  با 
در  توحید  خیابان  ادامه  احداث  اول  فاز  عمرانی  عملیات  اراضی، 

منطقه 5 شهر اصفهان آغاز شد.   
شهرداری  رسانه ای  ارتباطات  اداره  از  نقل  به  جام جم  گزارش  به 
احداث  عمرانی  عملیات  آغاز  حاشیه  در  رضایی  احمد  اصفهان، 

ادامه خیابان توحید در منطقه 5 شهر اصفهان که با حضور شهردار 
منظور  به  که  تعاملی  با  پروژه  این  کرد:  اظهار  شد،  انجام  اصفهان 

آزادسازی اراضی صورت گرفته است، اجرا می شود.   
وی با اشاره به این که ادامه خیابان توحید از خیابان توحید تا بزرگراه 
شهدای صفه را شامل می شود، افزود: ادامه خیابان توحید در فاز 

ج کبوتر قرار دارد.  نخست بین بلوار دانشگاه تا بر
مدیر منطقه 5 شهرداری اصفهان تصریح کرد: طول ادامه خیابان 

توحید دو هزار و 600 متر با عرض 36 متر خواهد بود. 
شمالی  محورهای  از  یکی  توحید  خیابان  ادامه  این که  بیان  با  وی 
_جنوبی به موازات بلوار شهدای صفه و خیابان هزار جریب است، 

تصریح کرد: بار ترافیکی شهر با احداث این خیابان در محور شمالی 
و جنوبی جابه جا خواهد شد.

رضایی با تاکید بر روان سازی ترافیک در خیابان های شهدای صفه، 
ح بیان کرد: اعتبار لحاظ شده  توحید و دروازه شیراز با اجرای این طر

برای احداث ادامه خیابان توحید 200 میلیارد ریال است. 
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان اصفهان

خبر

مناطق حاشیه ای اصفهان، اولویت 
آموزش های  خانواده محور است

فرهنگی،  سازمان  اجتماعی  امور  اداره  رئیس 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان با بیان این که 
برای آموزش های حوزه خانواده مناطق حاشیه ای 
دفاتر  راه اندازی  داده ایم،  قرار  اولویت  در  را  شهر 

تسهیل گیری را یکی از این اقدامات دانست.
به گزارش جام جم مسعود مهدویان  فر درباره لزوم 
ارائه آموزش به خانواده ها برای پیشگیری و کاهش 
مناطق  در  داشت:  اظهار  حوزه  این  در  آسیب ها 
ارائه  به  بیشتری  نیاز  اصفهان  شهر  حاشیه ای 
آموزش های حوزه خانواده وجود دارد و به همین 
دلیل در برنامه های خود این مناطق را در اولویت 
قرار داده ایم. عالوه بر فرهنگسراها، این برنامه ها 
از  سال  یک  حدود  که  تسهیل گیری  دفاتر  در  را 

راه اندازی آنها می گذرد نیز دنبال می کنیم.
معاونت  آینده  برنامه های  درباره  مهدویان فر 
امسال  گفت:  خانواده  حوزه  در  اجتماعی 
فعالیت های معاونت اجتماعی سازمان فرهنگی، 
موضوع  بر  اصفهان  شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی 
دلیل  به  متأسفانه  دارد.  تمرکز  خانواده  گفتمان 
شیوع کرونا آسیب هایی مانند خشونت در محیط 
درگیری،  و  نزاع  همسرآزاری،  کودک آزاری،  خانواده، 
سالمندآزاری و افسردگی نسبت به مدت مشابه 
داشته  چشمگیری  بسیار  افزایش  گذشته  سال 
است. هرچند در گذشته نیز با این آسیب ها درگیر 
بودیم اما وضعیت جدید حاکم بر جهان با شیوع 
آمارها را به صورت  ویروس کرونا و تبعات آن این 

معناداری افزایش داده است.
فرهنگی،  سازمان  اجتماعی  امور  اداره  رئیس 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان تأکید کرد: که 
اگر به دنبال بهبود روابط اجتماعی، روابط زوجین، 
افزایش  پایدار،  صورت  به  خانواده  شکل گیری 
به  باید  هستیم  صحیح  فرزندپروری  و  فرزندآوری 
با عوامل متعدد  خانواده به عنوان یک سیستم 
نگاه شود، در حالی که به نظر می رسد برخی اوقات 
درباره مسائل خانواده به عنوان کوچک ترین نهاد 

اجتماع دچار ساده انگاری می شویم.
مهدویان فر با بیان این که در این راستا از ابزارهای 
حال  در  کرد:  تصریح  می کنیم  استفاده  گوناگون 
مستندهای  قالب  در  قسمتی   8 مجموعه  تولید 
و  خانواده  حوزه  آسیب های  محور  با  اجتماعی 
بخصوص کودکان هستیم. همچنین برای ساخت 
محیط  در  آنها  نصب  و  خانواده محور  المان های 
موضوع  اهمیت  تا  کرده ایم  برنامه ریزی  شهری 

خانواده را برای شهروندان پررنگ کنیم.
وی اضافه کرد: در راستای تحقق گفتمان خانواده، 
و  صدا  با  تفاهم نامه ای  رمضان  مبارک  ماه  در 
سیمای مرکز اصفهان داشتیم که منجر به پخش 
تصمیم  و  شد  چهل چراغ  نشست های  سلسله 
داریم تفاهم نامه دیگری نیز با صدا و سیما منعقد 

کنیم.

اقتصادی
شهری

یکی  کشور  فوالدسازی  واحدهای  برای  اولیه  مواد  بندی  سهمیه 
میان  اولیه  مواد  عادالنه  توزیع  برای  صمت  وزارت  اقدامات  از 
فوالدسازان است که در ابتدا برای 3ماه نخست سال تدوین شد 
حال  است.  شده  انجام  کار  این  برای  9ماهه  ریزی  برنامه  اکنون  و 
شدن  قطع  به  منجر  می تواند  سهمیه بندی  اندازه  چه  تا  این که 
دست دالالن از بازار کنسانتره و گندله شده و در نهایت منجر به 
بازگشت آرامش به بازار شود، تنها با گذشت زمان مشخص خواهد 

شد.
واحدهای  برای  اولیه  مواد  سهمیه بندی  جام جم،  گزارش  به 
از اجرا همچنان نتوانسته کسری  از 5 ماه  فوالدسازی کشور پس 
به  که  بندی  سهمیه  این  کند.  برطرف  را  فوالدسازان  اولیه  مواد 
معادن و شرکت های فوالدساز ابالغ شده، باید برای کنترل و نظارت 

اجرا مد نظر قرار گرفته شود.
آمار کل تولید کنسانتره،  در واقع این سهمیه بندی که بر اساس 
گندله، آهن اسفنجی و شمش تهیه و توزیع آن نیز با یک نسبت 
مساوی برنامه ریزی انجام شده، با این وجود ایرادهایی بر آن وارد 
مواد  تقسیم  برای  شده  طراحی  جداول  در  این که  جمله  از  است؛ 
از  اولیه برای فوالدسازان، میزان سهمیه در نظر گرفته شده کمتر 

نیاز واقعی شرکت هاست.
طی صحبت هایی که با برخی از فعاالن صنعت فوالد کشور داشتیم، 
ح می شود  این موضوع به عنوان یک ایراد قابل توجه و اثرگذار مطر
و الزم است برای ادامه سهمیه بندی مواد اولیه به فوالدسازان این 

مورد مد نظر قرار گرفته و اصالح شود.
باقیمانده  ماه   9 برای  اولیه  مواد  سهمیه بندی  جداول  در  چراکه 
فوالدساز  واحدهای  و  باقیمانده  پابرجا  مورد  این  همچنان  سال، 
نیز با وجود اعتراض به مشکالت در نوع سهمیه بندی، تنها شاهد 
بودند که بخشی از مشکالت فنی اصالح شدند و بخش کسری ها 

همچنان وجود دارد.
در واقع این جداول گویای وجود کسری مواد اولیه است؛ اما این 
در حالیست که این کسری به جای تقسیم عادالنه بین همه، فقط 
متوجه فوالدسازانی شده که دسترسی به معادن ندارند و معادنی 
باشند  فوالدسازی  و  اسفنجی  آهن  سازی،  گندله  واحد  دارای  که 

مشمول کسری مواد در سهمیه بندی نشده اند.
از سوی دیگر فوالدسازانی که با کسری مواد اولیه مواجه هستند یا 
باید کسری نیاز خود را از بازار آزاد کسب کنند یا تولید خود را کاهش 

دهند.

درخصوص  داشت،  اشاره  آن  به  اینجا  در  می توان  که  مهمی  نکته 
آیا  این که  است.  گندله  و  کنسانتره  بازار  در  آمده  وجود  به  کسری 
آمار ارائه شده از سوی تولیدکنندگان این ماده اولیه بدرستی اعالم 
ارائه  و  واقعی  تولید  آمار  بودن  متناقض  امکان  این که  یا  می شود 

شده وجود دارد که منجر به کسری در بازار می شود؟
 پاسخ به چند سوال درباره سهمیه بندی و شروط اجرایی

گندله  و  کنسانتره  مصرف کنندگان  ذهن  در  که  مواردی  از  یکی 
ابالغ شده وزارت صمت است. در این  وجود دارد اهمیت جدول 
زمینه می توان گفت با توجه به کسری موجود در کنسانتره و گندله 
فوالد  تولید  بر  کسری  این  اثرات  حداکثری  کاهش  جهت  کشور 
کشور وزارت صمت، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را متعهد به 
تبعیت از جدول توزیع مواد سال ۹۹ کرده تا ضمن حذف دالالن و 
سوداگران از بازار کنسانتره از کاهش تولید فوالدسازان جلوگیری 

کند.
بر  نظارت  لزوم  دالیل  گیرد  قرار  نظر  مد  باید  که  بعدی  مورد 
نیز  آن  پاسخ  در  که  است  ابالغی  سهمیه های  اجرای  چگونگی 
همیشگی  نظارت  ابالغی  جدول  اجرایی  ضمانت  گفت:  می توان 
وزارت صمت بر اجرای این سهمیه بندی است، این نظارت شامل 
از  روش  این  به  تا  بوده  معدنی  واحدهای  مشتریان  لیست  اخذ 
نیز  زمینه  این  در  شود.  ممانعت  غیرتولیدی  واسطه های  حضور 
فوالدسازان باید طبق مواد اولیه نسبت به انجام تعهدات خود به 

بازار عمل کنند.
در خصوص این که متولی نظارت بر توزیع مواد اولیه چه کسی است 
نیز باید گفت با توجه به ابالغ این جدول توسط معاونت معدنی 
است  انتظار  آن  کارشناسی  بدنه  و  معاونت  این  از  صمت  وزارت 

اشراف کاملی بر توزیع مواد اولیه داشته باشند.
ح کرد نقش دستگاه های  سوال دیگری که در اینجا باز می توان مطر
نظارتی و قوه قضاییه در موضوع نظارت بر توزیع کنسانتره و گندله 
است. این که معاونت معدنی وزارت صمت همیشه دستگاه ها ی 
پشتوانه  را  کشور  کل  دادستان  و  بازرسی  سازمان  مانند  نظارتی 
تصمیمات خود می دانسته، پس الزم است معاونت معدنی وزارت 
و  معدنی  واحدهای  سوی  از  تخلف  موارد  گزارش  ضمن  صمت 

نظارت  به  نیز  را  تعزیرات  ، سازمان  کشور کل  به دادستان  فوالدی 
هرچه بیشتر بر گرانفروشی و سوداگری در بازار فراخواند.

 مروری بر داستان دنباله دار قیمت گذاری 
فوالد  زنجیره  قیمت گذاری  موضوع  که  گذشته  سال  اسفند  از 
ادامه  امروز  به  تا  و  شده  آغاز  اسفنجی(  آهن  و  گندله  )کنسانتره، 
شرکت های  تالش  شاهد  نشده،  حاصل  نتیجه ای  و  کرده  پیدا 
مخالفت  برابر  در  آن  افزایش  و  زنجیره  ضرایب  تغییر  برای  معدنی 
فوالدسازان برای تغییر ضرایب زنجیره هستیم. این در حالی است 
منجر  کنسانتره  بویژه  اولیه  مواد  قیمت های  ماندن  بالتکلیف  که 
به التهاب در بازار شده و در نهایت قیمت کنسانتره را به صورت 

تصاعدی باال برده است.
تا  بازار محصوالت فوالدی سبب شد  در این میان ملتهب شدن 
دهد  نشان  واکنش  داده  خ  ر اتفاقات  به  اسالمی  شورای  مجلس 
و خواستار توضیحات سرپرست وزارت صمت و معاونت معدنی 
وزارتخانه در این باره شود. از جمله مواردی که نمایندگان مجلس 
را مورد نقد قرار دادند عدم  آن وزارت صمت  برای  شورای اسالمی 
نظارت بر قیمت ها، آشفتگی بازار و خام فروشی معادن بوده است. 
به نظر می رسد یکی از انتظارات نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
آرامش و  از وزیر جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت بازگرداندن 
ارز تا فوالد است. چرا که این  از  تعادل به بازار در تمامی بخش ها 
و  صنایع  از  بسیاری  فعالیت  روی  مستقیم  صورت  به  بخش  دو 
همچنین قیمت تمام شده محصوالتی که در نهایت مصرف کننده 

آن عموم جامعه است، اثر مستقیم می گذارد.
 سخن آخر

به نظر می رسد، تامین نیاز شرکت های فوالدساز که این روزها به 
عنوان سربازان خط مقدم در اقتصاد کشور نام گرفته و می توانند 
کشور را در جهت حرکت به سمت اقتصاد غیرنفتی کمک رسانند، از 
جمله موارد مهمی است که باید مدنظر مسئوالن قرار گیرد. از سوی 
دیگر با توجه به تکمیل شدن زنجیره تولید توسط فوالدسازان، در 
صورتی که نیاز آنها امروز به صورت کامل تامین شود، در آینده ای نه 
چندان دور شاهد کنترل قیمت کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی و 

محصوالت نهایی فوالدسازان خواهیم بود.

انتظار نمایندگان مجلس از وزیر پیشنهادی وزارت صمت؛ 

قطع دست دالالن از بازار کنسانتره و گندله و کنترل بازار زنجیره فوالد

 دولت، وزارت صمت و شخص آقای مدرس خیابانی نشان داده اند که در بخش فوالد از 
اقدامات انقالبی فوالد مبارکه پشتیبانی می کنند. اکنون نوبت مجلس انقالبی است که با 
حمایت از پروژه های راهبردی صنعت فوالد، از جمله پروژه خط نورد گرم 2 ثابت کنند که 

مجلس انقالبی، حامی اصلی و جدی جهش تولید و اقتصاد مقاومتی است. 
به گزارش جام  جم به نقل از ایلنا در خصوص اهمیت اجرای پروژه خط نورد گرم 2 بسیار 
گفته شده است. اما الزم به تاکید است که با اجرای آن، تولید ورق فوالدی کشور بیش 
از ۷ میلیون تن افزایش می یابد. این حجم تولید هفت میلیون تنی، تمامی نیازهای  ورق 
کشور را تأمین می کند و فوالد مبارکه در این صورت می تواند اعالم کند که هرکس نیاز به 
ورق فوالدی دارد می تواند از این واحد تولیدی تحویل بگیرد و در این میان بخش زیادی 

از دغدغه های ناشی از تنظیم بازار و دادستانی و تعزیرات و... از بین می رود.
فوالد مبارکه در صورت همراهی دولت و مجلس می تواند نزدیک به 30 ماه دیگر پروژه  
آن  پروژه ۸۰۰ هزار تنی سفیددشت   بر  را اجرا و به بهره برداری برساند. عالوه  گرم 2  نورد 
این  اجرای  که  برساند  نتیجه  به  نیز  را  هرمزگان  فوالد  پروژه  توسعه  ح  طر همچنین  و  
پروژه های تولیدی و افزایش ظرفیت ها باعث می شود که دیگر چیزی به نام بازار سیاه و 
داللی و مافیا در فوالد وجود نداشته باشد و هرکس و هر بخش به هر اندازه ای به ورق 

نیاز داشت، نیاز آن تامین شود و این بحث بسیار مهمی در اقتصاد بازار است.
و  هوشمند  اداره  مرحله  اولین  امسال،   فجر  دهه  در  مبارکه  فوالد  که  این  مهم تر  آن  از 
تحول دیجیتال انقالب چهارم صنعتی را پیاده سازی می کند و در یک برنامه دو تا سه ساله 
فوالد مبارکه به صورت کاماًل دیجیتال اداره خواهد شد. این موضوع آزمونی برای صنعت 

کشور است و این پروژه از پروژه نورد گرم با اهمیت تر است که طی آن حدود 7 تا 8 درصد 
به بهره وری فوالد مبارکه افزوده می شود که در نهایت باعث ارتقای سهام این شرکت و 

رضایت سهامداران خواهد شد.
را متحول  کشور  دارد، صنعت فوالد  اجرا  که فوالد مبارکه در دست  اقدامات  این قبیل 
در  رهبری  معظم  مقام  منویات  تحقق  و  اجرا  راستای  در  بلند  گامی  و  ساخت  خواهد 
فوالد  امروز  گفت،  می توان  رو  این  از  است.  تولید  جهش  و  مقاومتی  اقتصاد  خصوص 

مبارکه از مجموعه های پیشرو در اقتصاد مقاومتی و جهش تولید به شمار می آید.
راهبردی  پروژه های  از  خوبی  حمایت  صمت  وزارت  بخصوص  و  دولت   ، اخیر ماه های  در 
آقای مدرس خیابان در مدتی  فوالد مبارکه بخصوص در پروژه نورد گرم 2 داشته است. 
به  انقالبی،  رویکردی  با  هستند  فعالیت  مشغول  صمت  وزارت  سرپرست  عنوان  به  که 
اقتصاد مقاومتی، پرداخته  و  تولید  برای جهش  از صنعت فوالد و فوالد مبارکه  حمایت 
اند. در شرایطی که جنگ کنونی دشمنان کشور و جمهوری اسالمی، جنگ اقتصادی است 
هر اقدامی در جهت تقویت بنیه اقتصادی کشور یک اقدام انقالبی محسوب می شود و 

معیار انقالبی بودن است.
همان گونه که ذکر شد، دولت، وزارت صمت و شخص آقای مدرس خیابانی نشان داده 
از اقدامات انقالبی فوالد مبارکه پشتیبانی می کنند. اکنون نوبت  اند که در بخش فوالد 
از جمله پروژه  راهبردی صنعت فوالد،  از پروژه های  با حمایت  که  انقالبی است  مجلس 
خط نورد گرم 2 ثابت کنند که مجلس انقالبی، حامی اصلی و جدی جهش تولید و اقتصاد 
مقاومتی است. اگر چه نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی در همین مدت کوتاه 

فعالیت شان، نشان داده اند به وعده های انتخاباتی خود پایبند هستند و در این مسیر 
کنند  ثابت  تا  است  مجلس  روی  پیش  جدی  آزمونی   2 گرم  نورد  پروژه  می دارند.  بر  گام 
کاهش واردات، از بین رفتن دالل بازی و جهش تولید در صنعت فوالد، سرلوحه اهداف 

مجلس انقالبی است.

تولید ورق فوالدی کشور بیش از ۷ میلیون تن افزایش می یابد؛

ضرورت همراهی مجلس با پروژه خط نورد گرم 2 در فوالد مبارکه 

 

بزرگ ترین صادرکنندگان فروسیلیس در منطقه به شمار  از  ایران به عنوان یکی 
کشورهایی  به  و  عرضه  قبولی  قابل  تولیدات  نیز  گذشته  سال های  طی  و  می آید 
همچون ترکیه، هند و کشورهای اروپایی صادرات داشته  است، اما نکته اینجاست 
از  گری  ریخته  و  فوالدی  محصوالت  ساخت  و  تولید  در  که  معدنی  ماده  این  که 
اهمیت باالیی برخوردار است؛ آیا به دست مصرف کنندگان داخلی می رسد و آنها 

مشکلی برای تامین این ماده معدنی ندارند؟
به گزارش جام  جم، در پاسخ به این سوال باید گفت که فوالدسازان بزرگ کشور 
همچون فوالد خوزستان، فوالد هرمزگان، فوالد مبارکه اصفهان، فوالد خراسان و 
ذوب آهن اصفهان به عنوان تولیدکنندگان بزرگ محصوالت فوالدی در کشور در 
ماه گذشته طی نامه ای به معاونت معدن و صنایع معدنی وزارت صمت از کمبود 
برای  تولید  شرایط،  این  ادامه  با  که  اند  کرده  اعالم  و  داده  خبر  معدنی  ماده  این 

فوالدسازان با مشکل روبه رو خواهد شد.
در این نامه آمده است:

جناب آقای اسماعیلی، معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت:

همانگونه که مستحضرید فروسیلیس از کاالهای اساسی و مورد نیاز فوالدسازان 
می باشد و در سال های اخیر علیرغم تولید داخلی این کاال  همواره موجودی این 
کاال نزد فوالدسازان در حداقل میزان ممکن بوده است و از این بابت توقف تولید 

فوالد سازان را تهدید کرده است.
یکی از دغدغه های دیگر در این حوزه افزایش چندباره قیمت این کاالی اساسی 
بوده است به گونه ای که در دو سال گذشته افزایش قیمت 1۴۳ درصدی برای این 
انجمن  با  گذشته جلسات متعددی  کاالی داخلی مشاهده می شود در دو سال 
فروسیلیس ایران برای برقراری تعادل بین تامین نیاز های داخلی فوالد سازان و 
جنابعالی  از  لذا  است.  نبوده  کارساز  متاسفانه  ولی  شده  برگزار  کاال  این  صادرات 
درخواست می گردد هماهنگی الزم برای محدودیت صادرات این کاال و تامین کامل 

فوالد سازان و تنظیم قیمت فروسیلیس صورت پذیرد.

در این زمینه مدیر یکی از شرکت های فوالدساز  که با مشکالت تامین فروسیلیس 
بزرگ  8شرکت  حدود  این که  وجود  با  گفت:  هستند  روبه رو  فوالد  تولید  برای 
تولیدکننده فروسیلیس در ایران وجود دارد و این محصول با کیفیت باال در کشور 
تولید می شود و توان پاسخگویی به نیاز فوالدسازان به این ماده معدنی در داخل 
کشور وجود دارد، اما شاهدیم که تولیدکنندگان بخش عمده ای از محصول خود را 

صادر می کنند که نتیجه آن حداقلی شدن موجودی فوالدسازان است.
وی با بیان این مطلب در ادامه افزود: موجودی فوالدسازان در زمینه فروسیلیس 
طی 2 سال اخیر حداقل بوده و مشکالت بسیاری را برای آنها ایجاد کرده است. حتی 
گاهی اوقات این کمبود تا جایی پیش رفته که خطوط تولید را تا مرز تعطیلی کشانده 
است. این در حالیست که همواره باید تامین نیاز صنایع داخلی به مواد اولیه در 
آن درصورت وجود مازاد محصول، نسبت به صادرات  از  اولویت قرار گیرد و بعد 
آن اقدام کرد. وی ادامه داد: از سوی دیگر مطالبات تولیدکنندگان فروسیلیس از 

سوی فوالدسازان همواره به روز بوده و بدهی به آنها نداشته اند.
به گفته این مدیر، قیمت فروسیلیس در 2 سال اخیر از قرار هرکیلو 4600 تومان 
امروز به 17هزار تومان رسیده و این در حالیست که برای تولید این محصول، از 
آن نیز به وفور در کشور وجود  ارزان قیمت استفاده می کنند و ماده اولیه  انرژی 
داشته و در اختیار آنهاست. بنابراین می توان گفت قیمت تمام شده این محصول 
این که  دلیل  به  نیز  فوالدی ها  و  باالست  بسیار  می شود  ارائه  فوالدی ها  به  که 

موجودی حداقلی از این ماده را دارند به ناچار این قیمت ها را می پذیرند.
الزم به ذکر است ایران به عنوان یکی از بزرگ ترین صادرکنندگان فروسیلیس در 

منطقه به شمار می آید و با وجود داشتن حدود 8 کارخانه فعال، در سال های آتی به 
تعداد این کارخانه ها اضافه خواهد شد.

اظهار  چیست؟  صمت  وزارت  از  فوالدی  شرکت های  خواسته  این که  درباره  وی 
آنجایی که قیمت ها به صورت بی محابا باال می رود، درخواست این بوده  از  کرد: 
که جلسه ای با حضور تولیدکنندگان فروسیلیس و تولیدکنندگان فوالدی برگزار 
و مشکالت در این بخش بررسی شود. در واقع یک فرمول مشخص برای تعیین 

قیمت فروسیلیس مشخص شود.
به گفته این مدیر فوالدی، یکی از پیشنهادهایی که برای قیمت فروسیلیس داده 
شده، تعیین قیمت بر اساس ضریبی از شمش فوالد خوزستان است تا با افزایش 
و کاهش قیمت شمش فوالد قیمت این ماده نیز تعیین شود، اما شرکت های 
تولیدکننده فروسیلیس تنها با افزایش قیمت موافق هستند و اعتقادی به کم 
کردن قیمت ندارند.  وی اظهار کرد: مهم ترین مشکل امروز صنعت فوالد، صادرات 
را  فوالدسازان  موجودی  کار،  این  با  تولیدکنندگان  واقع  در  است.  فروسیلیس 
حداقل نگه می دارند تا فوالدی ها با هر قیمتی حاضر به خرید این محصول باشند.

واردات  کرد  ح  مطر می توان  زمینه  این  در  که  راهکارهایی  از  یکی  داد:  ادامه  وی 
فروسیلیس است اما از آنجایی که مجوز تنها برای واردات محصوالتی داده می شود 

که داخل کشور وجود ندارد، کار را برای واردات سخت می کند.
با  است  قرار  که  ای  جلسه  در  اگر  که  صورتی  در  فوالدی،  مدیر  این  گفته  به 
تولیدکنندگان فروسیلیس در وزارت صمت برگزار شود؛ روی قیمت نهایی توافق 
ح  از سوی فوالدسازان مطر برای واردات این محصول  حاصل نگردد، درخواست 

می شود.

درخواست 5 فوالدساز بزرگ کشور از معاونت معدنی برای رفع مشکل تامین فروسیلیس؛ 

موجودی حداقلی، کارخانه های فوالدی را تا مرز تعطیلی می کشاند
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خبر
کرونا آمد، ترانزیت هوایی باز 

شد

 

کشاورزی  جهاد  سازمان  بازرگانی  توسعه  مدیر 
صادرات  روی  بر  کرونا  گفت:  اصفهان  استان 
شد  باعث  و  نداشته  اثری  کشاورزی  محصوالت 

راه ترانزیت هوایی باز شود.
به گزارش جام جم فرهاد حاجی مرادی گفت: کرونا 
کشاورزی  محصوالت  و  تولید  کاهش  در  تنها  نه 
تاثیر بدی نداشته است و چه بسا چنین شرایطی 
باعث شد که ما به جای صادرات از طریق مرزهای 
از  باالتری  کیفیت  با  را  زمینی محصوالت صادراتی 

طریق مرزهای هوایی صادر کنیم.
وی با بیان این که ما در مدت چهار ماه گذشته 
مازاد تولید در بخش کشاورزی داشته ایم افزود: 
از  از فرودگاه اصفهان  60 سورتی پرواز اختصاصی 
ابتدای سال تا کنون صورت گرفته که 120 هزار تن 
محصوالت کشاورزی به کشور کویت صادر شده 

است.
کشاورزی  جهاد  سازمان  بازرگانی  توسعه  مدیر 
استان اصفهان تصریح کرد: در واقع شرایط کرونا 
موجب شد مرزهای زمینی بسته شوند و ما برای 
انتقال محصوالت کشاورزی از طریق فرصت های 
هوایی از تهدید کرونا استفاده کنیم و 5 میلیون 

دالر ارزش صادراتی را عاید اصفهان کنیم.
کشاورزی)ماهی،  محصوالت  داد:  ادامه  وی 
چ خوراکی، زعفران، توت فرنگی،  زردآلو، قار بامیه، 
، شاتوت،  گیالس، هلو، آلوچه، کلم بروکلی، انگور
سیب  بادام،  زیره،  خربزه،  شلیل،   ، موسیر لیمو، 

درختی( از جمله مهم ترین آنها بوده است.
حاجی مرادی اضافه کرد بیشترین صادرات ما به 
کشور کویت بوده است اما صادرات محصول به 
کشورهای عمان، قطر و امارات از هفته آینده آغاز 

می شود. 
وی در خصوص تبدیل شدن کشاورزی از حالت 
سنتی به صنعتی گفت: شرایط کشور ما بخصوص 
کشورهای  با  پروتئینی  محصوالت  تولید  در 
اروپایی در رقابت است و در محصوالت کشاورزی 
ج  از حالت سنتی خار از بخش ها  در بسیاری  نیز 
و  آبیاری  نوین  روش های  به  اکنون  و  شده 
اکنون صادر  روش های مکانیزه مجهز شده و ما 
کشاورزی  تجهیزات  و  ابزارآالت  از  بسیاری  کننده 
جهاد  سازمان  بازرگانی  توسعه  مدیر  هستیم. 
کشاورزی استان اصفهان در پایان گفت: از ستاد 
تنظیم بازار کشور انتظار داریم در تدوین مقررات 
صادرات تدبیر بهتری داشته باشند تا برنامه ریزی 
صورت  صادرات  از  حمایت  در  مدت  بلند  های 

گیرد . 
وی گفت: تولید کننده با یک روند پایدار مقرراتی 
و  دهد  انجام  را  خود  برنامه ریزی های  می تواند 

صادرات داشته باشد .

رویداد  اولین  فراخوان  تمدید 
  » تولید فیلم داستانی »َسمر

فیلم  تولید  رویداد  اولین  به  آثار  ارسال  مهلت 
« تا پایان مرداد تمدید شد. داستانی »َسمر

جام جم  با  گفتگو  در  سینما  تخصصی  دفتر  مدیر 
اظهار کرد: اولین رویداد تولید فیلم داستانی سمر 
»ایده ها به ثمر می رسند«  با شعار  این اساس  بر 
مشارکت  همدلی،  ویژه  نگاه  و  آزاد  موضوع  با  و 
اجتماعی، عدالت خواهی، جهش تولید و اقتصاد 
فیلم های  از  حمایت  و  داوری  با  همراه  مقاومتی 

برگزیده توسط تهیه کنندگان برگزار می شود.
رویداد،  این  تمدید  به  اشاره  با  حیدری  مصطفی 
مرداد   31 آثار   ارسال  مهلت  آخرین  کرد:  اظهار 
زمان  این  تا  می توانند  فیلم سازان  و  است 
  SAMARFILM.IR را در سایت  فیلمنامه های خود 

بارگذاری کنند.
تخصصی  دفتر  توسط  برنامه  این  داد:  ادامه  وی 
سینما و با همکاری اداره مشارکت های اجتماعی 
ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  فرهنگی  و 
خصوصی  بخش  مشارکت  و  اصفهان  شهرداری 
روال  کرد:  خاطرنشان  حیدری  می شود.  برگزار 
که  است  صورت  این  به  دنیا  جای  همه  در 
انتخاب  فیلمنامه های  فیلم سازان  و  نویسندگان 
شده در این برنامه ها در جلسه ای با حضور تهیه 
کننده،  از فیلمنامه خود دفاع می کنند و اگر موفق 
و  »ُرمان  برنامه  می شود.  حمایت  آن ها  از  شدند 
به  دوستی  هیچ  کتاب«  بررسی  و  نقد  »با  زندگی 
تخصصی  کتابخانه  در  مرداد   29 کوهستان«،  جز 

نوجوان برگزار می شود. 

در جلسه علنی شورای اسالمی استان مبحث اصلی بر سر راه ها و 
جاده های استان بود که در نهایت مشخص شد، امسال بودجه 

قیر برای استان اصفهان صفر است. 
اجرا،  هم  ریزی،  برنامه  حوزه  در  هم  ما  شهرهای  که  جایی  آن  از 
هم نظارت و هم در حوزه مدیریت شهری دچار چالش و مسائل 
ح های  ریزی شهری، طر برنامه  بسیار جدی و حاد است در زمینه 
توسعه شهری بشدت درگیر ساختار غیرمشارکتی و دولت محوری 
هستند و از واقعیت های زمانه و تحوالت شهری کامال دور افتاده 
اهداف  از  درصد   30 شاید  که  است  اساس  همین  بر  می باشند.  
تفصیلی،  ح  طر جامع،  ح  طر جمله  از  شهری  توسعه  ح های  طر

ح های ساماندهی و بازسازی و غیره محقق نمی شود.  طر
ح ها، مردم که درواقع ذی نفعان اصلی نظام شهری  در تهیه این طر
ح ها و تصویب و اجرا  هستند هیچ جایگاهی ندارند و روند تهیه طر
و اصالح آن بسیار زمان بر است به طوری که گاهی اصال شکل و 

قیافه شهر کامال عوض شده است. 
متاسفانه نظام برنامه ریزی در ایران و بویژه در خصوص مسائل 
و  نگر  بخشی  نگاه  با  و  دولتی  متمرکز  کامال  نظام  یک  شهری 
سطح  در  چه  نیز  ح ها  طر اجرای  حوزه  در  و  است  جامعیت  فاقد 
ملی، چه منطقه ای و حتی محلی هماهنگی و همکاری الزم میان 
دستگاه های تهیه کننده و تصویب کننده و دستگاه های اجرایی 

وجود ندارد. 
عالی  شورای  شهری،  توسعه  ح های  طر تهیه  زمینه  در  امروزه 
مدیریت  سازمان  شهرسازی،  و  راه  وزارت  شهرسازی،  و  معماری 
، وزارت کشور بنیاد مسکن انقالب اسالمی،  و برنامه ریزی کشور
شرکت  شهرداری ها،  و  شوراها  جدید  شهرهای  عمران  شرکت 
و  اجرا  تهیه،  متولی  مشاور  مهندسان  شهری،  بهسازی  و  عمران 
ح ها هستند و متاسفانه هماهنگی و تعامل الزم  نظارت بر این طر

میان این همه دستگاه اجرایی وجود ندارد. 
در زمینه مدیریت شهری که وضع به مراتب آشفته تر است. اصل 
کارآمد  و  شده  پذیرفته  اصل  یک  مدیریت  در  فرماندهی  وحدت 
است این اصل اقتضاء می کند که مدیریت شهری بر اساس یک 
ح واحد و هماهنگ مدیریت شود.  در واقع اداره شهر باید واحد  طر
باشد. تکه پاره کردن شهر و تقسیم آن بین سازمان های مختلف 

بزرگ ترین آسیب را به شهر وارد می کند. با وجود تاکید برنامه های 
شهرداری ها  به  وظایف  واگذاری  بر  مبنی  توسعه  چهارم  و  سوم 
متاسفانه این امر مغفول مانده است و شهر در تضاد بین منافع 
شده  پاره  تکه  اعتماد  و  هماهنگی  نبود  و  متولی  دستگاه های 

است. 
جریمه های  یا  تراکم  فروش  از  شهرداری ها  مالی  منابع   

کمیسیون ماده صد تامین شود
استان  اسالمی  شورای  علنی  جلسه  آخرین  در  کیانی  عبداهلل 
اصفهان در جمع نمایندگان شورای اسالمی شهرستان ها گفت: 
اگر ما می خواهیم شهرها را مدیریت کنیم راهی جز مدیریت واحد 
و  باشد  شفاف  و  واضح  مسئولیت ها  باید  و  ندارد  وجود  شهری 

متولی و متصدی انجام امور مشخص شود. 
وی افزود: در کشور ما که اقتصادی بشدت دولتی دارد متاسفانه 
سازمان  بزرگ ترین  که  شهرداری ها  به  دولت  کمک های  سهم 
خدمات رسان به مردم هستند زیر ده درصد است در حالی که در 
کشورهای با اقتصاد غیردولتی و آزاد شما می بینید که شهرداری ها 
بیش از 50 تا 60 درصد بودجه خود را از کمک های دولت دریافت 
می کنندو خودگردان کردن شهرداری ها و کاهش کمک به آنها جفا 

در حق آبادانی شهر و کشور است. 
نباید  امروزه  کرد:  تصریح  اصفهان  استان  اسالمی  شورای  رئیس 
از فروش تراکم یا جریمه های کمیسیون  منابع مالی شهرداری ها 
ماده صد تامین شود زیرا نه تنها اشتباه بزرگی است بلکه تامین 
توسعه  به  کمک  و  تشویق  یعنی  سازی  خالف  از  مالی  منابع 
تشویق  را  شهرداری ها  و  مردم  قانون،  واقع  در  شهری  تخلفات 

می کند که خالف بکنند که مخالف روح قانون است. 
و  پرسنل  حقوق  پرداخت  در  که  شهرداری هایی  داد:  ادامه  وی 
به  می توانند  چطور  هستند  رو  روبه  مشکل  با  جاری  زهینه های 

عمران شهرداری بپردازند؟
درآمد  کمبود  بحران  با  امروزه  ما  شهرداری های  داد:  ادامه  کیانی 
بسیار  عوارض  به  شهرداری ها  درآمد  زدن  گره  و  هستند  رو  روبه 
ناپایداری مانند عوارض پروانه ساختمانی، جریمه تخلفات و غیره 
باعث شده است که با کاهش میزان ساخت و ساز و رکود مسکن 
درآمد شهرداری با افت زیادی رو به رو شود و در خدمت رسانی به 

مردم با معضل جدی روبه روشوند. 
قدیمی  بسیار  شهرداری ها  قانون  نیز  حقوقی  لحاظ  از  گفت:  وی 
نیست  هماهنگ  امروزی  سریع  تحوالت  با  وجه  هیچ  به  و  است 
در حالی که شاکله اصلی قانون شهرداری ها مصوب 1334 است و 
هنوز بعد از گذشت بیش از 60 سال همچنان دست نخورده باقی 
مانده است و ساختار اداری شهرداری ها نیز کهنه و قدیمی است 
و مدیریت امروزه شهر باید یک مدیریت مشارکتی و خالق باشد. 

شهرداری ها  کرد:  تصریح  اصفهان  استان  اسالمی  شورای  رئیس 
اجتماعی  نهاد  یک  به  تبدیل  رسان  خدمات  سازمان  یک  از  باید 
موثر و با نفوذ در شهر شوند. شهرداری ها باید بتوانند با توجه به 
توسعه تکنولوژی های جدید توسعه جامعه مدنی، تقویت بخش 
خصوصی در بستر شهر همکاری و مشارکت الزم را به عنوان یک 

بازیگر قوی در صحنه شهر داشته باشند. 
بودجه قیر امسال صفر است

در  شهرستان ها  مطالبات  این که  به  اشاره  با  قرآن  قاری  علیرضا 
 ، ساختار بخش های  در  مشکالت  از  پاره ای  گفت:  است،  اولویت 
دارد  مستقیم  ارتباط  شهری  امور  با  که  است  متمرکز  و  دولتی 
در  بیشتر  دهیاری ها  و  شوراها  که  است  این  مناسب  الگوی  و 
گفت:  قیر  امور شهری دخیل شوند.   وی در خصوص وضعیت 
متاسفانه برای بافت فرسوده و اصالح جاده ها در سال ۹۸ نسبت 
کرد و امسال سهم قیر در  به سال ۹۷ به یک هفتم کاهش پیدا 
بودجه صفر است و متأسفانه ما بدهکاِر قیر به تمام شهرستان ها 
هستیم و وضعیت و کیفیت آسفالت حتی در راه های درجه یک 

استان اصال مطلوب نیست. 
ح های  طر کرد:  تصریح  اصفهان،  استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 

و  است  شده  آماده  اصفهان  استان  شهرهای  درصد   ۷۰ تفصیلِی 
ح تفصیلی دیده  این نکته مهم است که مشکالت شهری در طر

شود . 
ابالغ  ما  گفت:  خوانسار  کمربندی  احداث  ح  طر خصوص  در  وی 
بوئین  به  خوانسار  تونِل  ساخت  پروژه  برای  حتی  و  کرده ایم 
تومان  میلیارد   ۲۳ بود  شده  تعطیل  مدتی  برای  که  میاندشت 
شهرسازی  و  راه  اداره  کاری  اولویت  بنابراین  کردیم،  تأمین  اعتبار 

اتمام پروژه های نیمه تمام است. 
مسکن  و  امالک  حوزه  در  این که  به  اشاره  با  پایان  در  قرآن  قاری 
روزانه ۲۵ الیحه دادخواست را برای کل استان امضا می کنم، گفت: 
در  امور  این  از  اختیارات بسیاری  که  باشیم  توجه داشته  باید  اما 
دسِت استان نیست و قانون را نمی توانیم زیر پا بگذاریم و برای 
شود،  استعالم  مختلف  دستگاه   ۲1 از  باید  کاربری  موضوِع  یک 
پس وقتی در استان مسائل کثرت پیدا می کند کار به بن بست 

می رسد. 
و  خودرو  شهرک  موضوع  مورد  در  همچنین  است؛  گفتنی 
بهانه  به  روستا  تخریب   ، گز شهر  و  برخوار  در  نمایشگاه ها 
راه های  به  رسیدگی  روستاها،  جامع هادی  ح  طر شهرسازی، 
و  قم  به  منتهی  و  بیدگل  و  آران  شهر  مرکزی  بخش  روستاهای 
شهر  قیمت  افزایش  بررسی   ، خوانسار گذر  کنار  ایجاد  کاشان، 
جاده های  بودن  خیز  حادثه  و  آسفالت  شدن  فرسوده  فریدن، 
جاده  تعریض  لنجان،  خروجی  ورودی  در  رمپ  ایجاد  فریدن، 
روکش  به  رسیدگی  و  رفتن  بین  از   ، شهر زرین  راه  سه  کمربندی 
آسفالت راه های نایین و چادگان از جمله مسائلی بودند که در این 

ح شد.  جلسه توسط نمایندگان هر شهرستان مطر

ح شد؛ در جلسه علنی شورای اسالمی استان مطر

امسال هیچ بودجه ای برای قیر 
اختصاص نیافته است

االسالم  حجت  قمصر،  بخش  و  نطنز  شهرستان  نماینده  پور  فیروزی  اهلل  رحمت 
محمدتقی نقدعلی نماینده خمینی شهر و پروین صالحی نماینده شهرستان مبارکه 
در مجلس شورای اسالمی پنج شنبه 16 مرداد با حضور در ذوب آهن اصفهان، ضمن 
بازدید از خط تولید بویژه فرایند »تولید ریل ملی »، با مدیرعامل و دیگر مسئوالن این 

شرکت دیدار و گفتگو کردند.
قدردانی  ضمن  ما  خبرنگار  با  گفتگو  در  بازدید  این  حاشیه  در  قمصر  و  نطنز  نماینده 

گفت:   تولید  جهش  تحقق  جهت  اصفهان  آهن  ذوب  کارگران  و  مسئوالن  تالش  از 
گزارش های مربوط به این شرکت نشان دهنده توسعه و پیشرفت ذوب آهن اصفهان 
است و امیدواریم با توجه به بهبود شرایط این شرکت در تامین مواد اولیه که با حمایت 
گرفته است، شاهد شکوفایی هر چه بیشتر این  وزارتخانه های صمت و رفاه صورت 

مجتمع عظیم صنعتی باشیم.
* ذوب آهن اصفهان؛ قلب تپنده صنعت کشور

آهن را قلب تپنده  حجت االسالم محمدتقی نقدعلی نماینده خمینی شهر نیز، ذوب 
صنعت کشور دانست و گفت: این شرکت با تولید ریل و تامین کامل نیاز کشور به 
انواع این محصول ، افتخار بزرگی آفریده است و خوشبختانه دیگر نیازی به واردات ریل 

نداریم. 
با حمایت  اولیه  تامین مواد  آهن اصفهان در  کاهش مشکالت ذوب  به  با اشاره  وی 
در  مهمی  نقش  فوالدی  واحدهای  تولید  افزایش  گفت:  رفاه  و  صمت  وزارتخانه های 
تنظیم بازار این محصوالت دارد و دولت و مجلس برنامه گسترده ای جهت نظارت بر 

عرضه این محصوالت دارند.
* تولید ریل توسط ذوب آهن اصفهان؛ گام بزرگی برای توسعه حمل و نقل ریلی کشور 

پروین صالحی نماینده شهرستان مبارکه نیز بالندگی و رشد ذوب آهن اصفهان را که 
تولید  گفت:  و  دانست  مهم  بسیار  است،  برخوردار  کشور  صنایع  در  باالیی  قدمت  از 
وتامین نیاز کشور به ریل توسط ذوب آهن اصفهان، گام بزرگی برای توسعه حمل و نقل 
ریلی کشور است و بنابراین باید از مسئوالن و کارگران این شرکت قدردانی نمود. وی 
افزود: شاهد هستیم که در ذوب آهن اصفهان، عزم راسخی برای جهش تولید وجود 

دارد و شرایط این شرکت نشان می دهد که این هدف محقق می شود.
*  رویکرد ذوب آهن اصفهان به سمت تولید محصوالت با ارزش افزوده باالتر است

آهن  ذوب  تولید  روش  گفت:  نیز  اصفهان  آهن  ذوب  مدیرعامل  زاده،  یزدی  منصور 
برخوردارند  باالیی  کیفیت  از  آن  محصوالت  و  است  بلند  کوره  شیوه  به  اصفهان 
بنابراین رویکرد این شرکت به سمت تولید محصوالت با ارزش افزوده باالتر است تا 
هم نیاز کشور به این محصوالت رفع شود و هم شرایط اقتصادی این شرکت بهبود 
یابد.مدیرعامل ذوب آهن با اشاره به تولید محصوالت جدید همچون ورق سازه های 
فوالدی، انواع ریل و این اواخر میلگرد 40، گفت: در سال جهش تولید تالش می کنیم 
به لحاظ کمی و کیفی شاهد رشد چشمگیری در تولید این شرکت باشیم. یزدی زاده 
با اشاره به رکوردشکنی ذوب آهن اصفهان در صادرات در سال گذشته گفت: امسال 
تالش می کنیم از رکورد سال گذشته در صادرات عبور کنیم و البته تامین نیاز بازار داخلی 
ارزی  تا بتوانیم نیاز  بر نیاز داخل صادر می شود  در اولویت است اما محصوالت مازاد 
شرکت را تامین کنیم.   وی افزود: سال گذشته عالوه بر تامین نیاز ارزی خود، 120 میلیون 
دالر نیز به نظام بانکی کشور وارد کردیم که این امر یک مسئولیت اجتماعی برای ذوب 

آهن اصفهان است.
کامل  طور  به  آهن  ذوب  محصوالت  داشت:  اظهار  اصفهان  آهن  ذوب  مدیرعامل 
با  کاال  بورس  در  محصوالت  این  قیمت  متاسفانه  اما  می شود،  عرضه  کاال  بورس  در 
قیمت در بازار متفاوت است که این امر به ضرر تولید کننده و مصرف کننده می باشد. 
امیدواریم دولت و مجلس با برنامه خوبی که در این زمینه دارند، این مشکل عمده را 

حل نمایند.  

در بازدید 3 نماینده مجلس عنوان شد؛

تالشگران ذوب آهن اصفهان برای جهش تولید همت می کنند

جشنواره  سومین  و  سی  سیاستگذاری  شورای  جلسه  دومین 
قدرت اهلل  حضور  با  نوجوانان  و  کودکان  فیلم های  بین المللی 
تابش  علیرضا  جشنواره،  سیاستگذاری  شورای  رئیس  نوروزی 
علیرضا  برومند،  مرضیه  صدرعاملی،  رسول  جشنواره،  دبیر 
رضاداد، حجت االسالم رمضانعلی معتمدی، ایمان حجتی، حبیب 
ایل بیگی، علیرضا رضاداد، فریده روشن و مهدی مزروعی، اعضای 

شورای سیاستگذاری، به صورت آنالین برگزار شد.
سومین  و  سی  اطالع رسانی  ستاد  از  نقل  به  جام جم  گزارش  به 
جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان، در این جلسه 
درباره  جشنواره،  برگزاری  سناریوی  ارائه  از  پس  تابش  علیرضا 
ح کرد و از برگزاری  برنامه ریزی برپایی مجازی این دوره نکاتی را مطر
جلساتی با سازمان سینمایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، 

در راستای برپایی آنالین جشنواره خبر داد.
، سایر اعضای شورا نیز پس از مطالعه سناریوی  بر اساس این خبر
برگزاری این دوره جشنواره، مالحظاتی را در زمینه برگزاری جشنواره 

به صورت آنالین، در میان گذاشتند و نظراتی را ارائه کردند.
با  تعامل  بر  اعضا،  نظرات  شنیدن  از  پس  جلسه  این  در 

همچنین  و  شد  تاکید  نوجوان  و  کودک  فیلم های  تهیه کنندگان 
برگزاری،  مناسب  فضای  ایجاد  برای  تا  شد  ح  مطر پیشنهاد  این 
کشور  استان های  همه  در  کودک  سینمای  فعاالن  از  شبکه ای 

تشکیل شود.
اصفهان  خواهرخوانده  شهرهای  تا  شد  این  بر  قرار  همچنین 
آنالین این دوره جشنواره قرار گیرند و  ح برپایی  نیز در جریان طر

نقطه نظرات خود را در این راستا ارائه دهند.
در این جلسه بر لزوم استفاده از ظرفیت همه کودکان و نوجوانان 
کشور در جشنواره تاکید شد و پیشنهاد داده شد برخی کارگاه ها 

پس از اعالم فراخوان، به صورت آنالین کار خود را آغاز کنند.
در بخشی از دومین جلسه شورای سیاستگذاری سی و سومین 
اجرایی  تغییرات  درباره  نوجوانان،  و  کودکان  فیلم های  جشنواره 
ایجاد شده  پلتفرم   ایران،  المپیاد فیلمسازی نوجوانان  چهارمین 
تعاملی  رسانه  قالب  در  المپیاد  آموزشی  کارگاه های  برپایی  برای 
ملی  رسانه  توسط  المپیاد  و  جشنواره  به  پرداختن  شیوه های  و 
جهت هر چه بهتر برگزار شدن این رویداد، بحث و تبادل نظر شد.
دوره  سومین  و  سی  برگزاری  جامع  سناریوی  در  است  گفتنی 

و  پارادایم  تغییر  بر  نوجوانان،  و  کودکان  فیلم های  جشنواره 
بین المللی،  سطوح  در  سینمایی  جشنواره های  برپایی  مناسبات 
مخاطبان  مشارکت  سطح  ارتقای  و  رضایت  جلب  برای  تالش 

به  کرونا  دوره  تهدیدات  تبدیل  و  مجازی  فضای  در  جشنواره 
فرصت های رشد در سینمای ایران و زیرساخت های فناوری های 

نوین ارتباطی در این عرصه تأکید شده است.

در جلسه شورای سیاستگذاری جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان عنوان شد؛

مشارکت مخاطبان در برپایی آنالین جشنواره کودک ارتقا می یابد


