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گفت:  جام جم  با  گفتگو  در  خمینی شهر  شهردار  حیدری  حاج 
ح عمرانی می خواهیم چهره خمینی شهر را تغییر دهیم  با 60 طر
به  را امسال  گذشته  ح های نیمه تمام سال های  و 70 درصد طر

بهره برداری برسانیم.
خمینی شهر؛ شهری که نیاز به معرفی ندارد و شاید بیش از بقیه 
شهرهای اصفهان سال هاست که سر زبان ها افتاده است، مرز 
به مرز بودن این شهر با اصفهان و نزدیک بودن آن به مرکزیت 
ح  شهر اصفهان جزو تهدید هایی بوده است که در گذشته مطر
اما اکنون به یک فرصت و جاذبه گردشگری برای اصفهان تبدیل 

و کلی حرف نگفته برای گردشگران از این شهر دارد.
، خیران  اصال، امام زاده سید محمد)ع( و جاذبه معنوی آن به کنار
دست به نقدی که با یک اشارت با سر برای خیر قدم بر می دارند 
حرفی برای گفتن باقی نمی گذارد؛ بماند که برخی افراد شرور در 
مقطعی خواستند موجب بدنامی شهر شوند اما مردم این شهر 
ثابت کردند که برای اعتبار شهرشان از جان و مال هزینه می کنند 
آن را  آوازه بماند مثل فرهادی ها که نام  تا نام آن همچنان بلند 
خمینی شهر  که  نیست  این  معنای  به  این  البته  کردند.  جهانی 
نقاط محروم و آسیب زا ندارد و یا شرایط کامال گل و بلبل است اما 
تالش هایی می شود که هر روز از نا امیدی مردم برای آبادانی شهر 
را بگیرد، مثل رفع اختالف 25 ساله  آن  کاسته و امیدواری جای 
شهرداری با اداره کل راه و شهرسازی بر سر منظریه خمینی شهر 

و اجازه صدور سند برای خرید و فروش ملک و زمین.
در گذشته می گفتند؛ مهاجرت های بی وقفه سایر شهرستان های 
اطراف به آن از یک سو و مهاجرت های ساکنان خمینی شهری به 
اصفهان از سوی دیگر موجب شده بود نه آن را بتوان یک روستا 
و نه یک شهر نامید به طوری که مسئوالن به دنبال الحاق آن به 
اصفهان بودند اما اکنون به جرات می توان گفت خمینی شهر نه 
تنها نیاز به الحاق ندارد که خود قطب جاذبه برای محلق شدن 
شهر  اداره  در  چندانی  نقش  مردم  »بیشتر  است.   کرده  فراهم 
ندارند اما مردم خیمنی شهر خود را دخیل در اداره شهر و حقوق 
شهروندی می دانند و در جایی که مردم در تمام کشور از دادن 
پیشتاز  زمینه  این  در  خمینی شهر  مردم  می کنند  فرار  عوارض 

هستند«.
این جمله ای بود که علی اصغر حاج حیدری در نشست خبری 
خود که به مناسبت روز شهرداری ها و دهیاری ها برگزار شد؛ بیان 
، با همه همکاران خود  کرد. وی ادعا دارد در این دوره از اداره شهر
را  آن  و  را دگرگون  تا چهره خمینی شهر  ایستاده است  تمام قد 
تبدیل به شهری کند که در زمینه فعالیت های عمرانی، فرهنگی 
و نیز گردشگری بی نظیر باشد. وی ابتدا از حمایت دستفروشان 
و بازارهای روز آغاز کرد و گفت: از قدیم در محالت خمینی شهر، 
است  بوده  بازاردایر  چهارشنبه  و  بازار  دوشنبه  روز  بازارهای 

پروتکل های  اساس  بر  کرونا  ستاد  برنامه ریزی  با  نیز  اکنون  و 
بهداشتی اکنون این بازارهای روز فعال هستند. وی معتقد است 
ویژه  منطقه  اما  مزاحم  مشاغل  از  برخی  وجود  با  خمینی شهر 
ساماندهی مشاغل مزاحم شهری ندارد و بیشتر مشاغل در کنار 
منازل مسکونی شکل گرفته و مشغول به کار هستند که برای 
رفع این مشکل 300 پالک در منطقه نیمه صنعتی »دوشاب« در 
نظر گرفته شده که برخی مشاغل مزاحم چند ورودی خمینی شهر 
به آن منتقل می شوند. شهردار خمینی شهر همچنین به احیای 
بافت مرکزی شهر و بازار طالی آن اشاره و گفت: 80 واحد تجاری 
گرفته  نظر  در  شهر  مرکز  برای  طالفروشی  تیمچه های  قالب  در 
راجع  شده  ح  مطر شایعات  مورد  در  حیدری  حاج  است.  شده 
آباد می گوید: اصغرآباد یک محل  به زمین خواری منطقه اصغر 
این  و  است  خمینی شهر  شهر  شورای  و  شهرداری  از  مستقل 
که  نداریم  دولتی  زمین  هیچ  خمینی شهر  در  که  است  حالی  در 
کسی ادعای زمین خواری برآن داشته باشد اما باغداران منطقه 
اصغرآباد باغات را برای ویالسازی می فروشند در صورتی که هیچ 

دستورالعملی برای ساخت و ساز و ویالسازی ندارند.
معوقه حقوق کارمندان شهرداری در خمینی شهر نداریم

وی معتقد است زمانی که شهرداری خمینی شهر را تحویل گرفته 
اضافه  به  تومانی  میلیارد   30 بدهی  و  شرایط  بدترین  در  است 
معوقات حقوق کارمندان مواجه بوده که اکنون با برنامه ریزی ها 
و مدیریت هایی که صورت گرفته، نه تنها بدهکاری ندارند بلکه 
رسیده  تومان  میلیارد   205 به  خمینی شهر  شهرداری  بودجه 
شهردار  می شود.  پرداخت  موقع  به  هم  کارمندان  حقوق  و 

خمینی شهر همچنین این نوید را می دهد با وجود شرایط کرونا 
و برخی محدودیت های اسفند اما بودجه شهرداری خمینی شهر 
از  درصد   10 اکنون  که  چنان  است،  شده  برابر  چند   99 سال  در 
جهش  با  امسال  می گوید:  وی  هستند.  جلوتر  مصوب  بودجه 
برای  فقط  که  چنان  هستیم،  رو  روبه  خمینی شهر  در  عمرانی 
در  تومان  میلیارد   30 بر  بالغ  رقمی  خمینی شهر  معابر  آسفالت 
این  بر سرانه فضای سبز  نیز 2.5 متر  و  گرفته شده است  نظر 
شهرستان اضافه شده است. حاج حیدری می گوید: در گذشته 
شبکه آبرسانی شبکه ای خمینی شهر یک هکتار بود و طی 6 سال 
گذشته به 32 هکتار رسیده است و این در حالی است که کل 
طول شبکه آبرسانی این شهرستان 155 هزار متر مربع است که 

85 هزار متر مربع آن طی سال های اخیر ایجاد شده است.
آزاد سازی های عمرانی اشاره  به  ادامه صحبت های خود  وی در 
می کند و می افزاید: آزادسازی یکی از سخت ترین و پرهزینه ترین 
برای  تومان  میلیارد   5 فعلی  مدیریت  طول  در  و  است  کارها 
در  مغازه ها  و  منازل  آزادسازی  و  تخریب  توافق،  رضایت، 
ج  کر از  بعد  کشور  پرتراکم  شهر  دومین  عنوان  به  خمینی شهر 
عمرانی  فعالیت های  خمینی شهر  شهردار  است.  شده  هزینه 
ساخت  سبز،  فضای  ایجاد   ، معابر آسفالت  شامل  را  شهر  این 
بلوار و میدان، رفع گره های ترافیکی، ساخت پارک ها، پل، جاده، 
حمل و نقل، امور فرهنگی و زیر ساخت های گردشگری عنوان 
کرد و گفت: ایجاد 12 بلوار و تبدیل 30 میدان به چهار راه و رفع 
گره ترافیکی و روان سازی و نام گذاری بلوار آزادگان به نام سردار 
شهید »حاج قاسم سلیمانی« بخشی از این فعالیت های عمرانی 

بوده است.
وی می افزاید: در سال جدید پنج بلوار مهم در خمینی شهر افتتاح 
می شود که یکی از مهم ترین این بلوارها در جاده بین دانشگاه 

صنعتی و امام زاده سید محمد)ع( به اضافه چند کندرو است.
ح شهری خمینی شهر را به کارگاه عمرانی تبدیل کرده  60 طر

است
ح عمرانی  حاج حیدری در ادامه صحبت های خود می گوید؛60 طر
آنها  از  یکی  که  می شود  افتتاح  زودی  به  شهر  در  تاثیرگذار 
چند  خمینی  شهرداری های  سازمان  معاونت های  ساختمان 
اعتباری  با  آسفالت  نهضت  مرکزی،  هسته  در  بلوار  سه  پارک، 
ح های  طر درصد   70 اتمام  دیگری  و  تومان  میلیارد   30 بر  بالغ 
طرف  چهار  در  را  شهری  توسعه  تعادل  و  کاره  نیمه  عمرانی 
را توسعه  ح های عمرانی  از طر خمینی شهراست. وی یکی دیگر 
120 هزار متری چشمه الدورمی داند و می افزاید: نوروز سالجاری 
بزرگ ترین  عنوان  به  منطقه  این  الدور  چشمه  توسعه  با 
به  خمینی شهر  شهردار  شد.  خواهد  کشور  تفریحی  مکان های 
جاذبه گردشگری و میراث فرهنگی خمینی شهر اشاره و گفت: 
ج کبوتر از مهم ترین  خانه های سرتیپ، زهتاب و میردامادی ها، بر
مکان های دیدنی خمینی شهر است و این در حالی است، سال 
گذشته خمینی شهر بعد از کاشان در جذب گردشگر به عنوان 

شهر برتر انتخاب شد.
تفرجگاه بام سبز جاذبه جدید خمینی شهر

از پتانسل شهر به نحو احسن  وی معتقد است؛ در این دوره 
استفاده شده و تهدیدها تبدیل به فرصت شده است، چنان که 

اراضی زیادی برای تفرجگاه بام سبز توسط شهرداری خریداری 
 70 از  بیش  اراضی  آن  ریالی  ارزش  امروز  که  است  شده 

میلیارد تومان است.
شهر  یک  خمینی شهر  گذشته  در  می گوید:  حیدری  حاح 
ارزانی بود اما با توسعه شهری و ایجاد انگیزه زندگی برخی 
قسمت های خمینی شهر از نظر رشد قیمت اراضی آنقدر 

پیشرفت کرده که گران تر از شهر اصفهان شده است. وی 
سینما  یک  داشتن  دلیل  خود  صحبت های  از  بخشی  در 

در خمینی شهر را همجواری اصفهان با خمینی شهر 
مثل  ح هایی  طر گفت:  و  دانست 

در  سینما  یک  ساخت 
جواب  خمینی شهر 

مرز  هم  زیر  نمی دهد 
اصفهان  با  آن  بودن 
است  شده  موجب 

خانواده های  که 
با  خمینی شهری 

کمترین هزینه حمل و نقلی از امکانات شهر اصفهان استفاده 
کنند. 

خمینی شهر  بیمارستان های  داد  به  کرونا  شرایط  در  خیران 
رسیدند 

شهردار خمینی شهر در ادامه می افزاید؛ در شرایط کرونایی ما از 
قابلیت خیرین خمینی شهر استفاده کردیم و هر جایی نیاز به 
همچنین  کردند،  استقبال  باز  آغوش  با  شهرداشت  گندزدایی 
خیرینی که برای ساخت بیمارستان ساعی کمک کرده بودند در 
حضرت  بیمارستان  به  تجهیزات  برخی  تامین  برای  کرونا  دوران 
امکان  حد  در  را  آن  و  خمینی شهرکمک  ساعی  و  رسول)ص( 
این  پاکسازی  و  آباد  جوی  محله  مورد  در  وی  کردند.   تجهیز 
یک  ما  می گوید:  اعتیاد  همچون  آسیب هایی  از  برخی  از  محله 
آباد  که در جوی  آباد جدید داریم  آباد قدیمی و یک جوی  جوی 
راضی  فاصله  یک  با  که  هستند  آن  ساکن  بختیاری ها  قدیمی 
کشاورزی از هم جدا شده است اما شرایط حاکم این محله به 
آن  اراضی  بودن  ارزان  و  اصفهان  شهر  کالن  بودن  سرزیر  دلیل 
باعث شده افراد آسیب پذیر با امکانات محدود حاشیه نشین 
باعث  منطقه  این  به  بی توجهی  می گوید:  حیدری  حاج  باشند. 
شده که متاسفانه پاتوق خوبی برای عرضه مواد مخدر و زندگی 
برخی از معتادن در آن منطقه باشد اما اخیرا خدمات خوبی به 
آن منطقه ارائه و پاکسازی از آسیب های اجتماعی شده است. وی 
آباد را نباید به عنوان یک منطقه مشکل دار  تاکید می کند؛ جوی 
استانی،  و  کشوری  مسئوالن  بزرگان،  از  بسیاری  که  چرا  کرد  نگاه 
مدافعان حرم و حتی پزشکان معروف متولد 
شهردار  هستند.  آباد  جوی  منطقه 
صحبت های  پایان  در  خمینی شهر 
خود گفت: از طریق استان باید روی 
شود  کار  آباد  جوی  مثل  محله ای 
اما شهرداری هم برنامه ریزی هایی 
را  محله  آن  مشکالت  که  کرده، 
یک  ایجاد  فرهنگی،  برنامه های  با 
هزار   3 زیربنای  با  فرهنگی  مجتمع 

متری جبران کند.

؛ شهردار خمینی شهر
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جام جم درباره لزوم حمایت از  پیام رسان های داخلی گزارش

شاگرد آخر اقتصاد مقاومتی سال96 شاگرد آخر اقتصاد مقاومتی سال96 شاگرد آخر اقتصاد مقاومتی سال96 

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران: 

یارمحمدیان: 

کسری صادرات ذوب آهن اصفهان
 را جبران می کنیم

تبدیل کرونا به یک فرصت
مهندس عظیمیان:

انقالبی بودن یعنی تالش
 برای جهش تولید

با  اما  اصفهان،  ذوب آهن  در  اولیه  مواد  تامین  مشکل  وجود  با 
برنامه ریزی های انجام گرفته، محصوالت این مجموعه در سبدهای کامل 

و با مطلوبیت باال در بورس کاال به متقاضیان عرضه می شود. 
بهزاد کرمی، معاون بازاریابی و فروش ذوب آهن اصفهان در گفتگو با جام جم گفت: 
به دلیل کمبود مواد اولیه، تولید با دو کوره بلند در حال انجام است، اما اگر مواد اولیه 
مورد نیاز شرکت تامین شود، ذوب آهن می تواند با تمام ظرفیت و حداکثر بهره وری 
به کار خود ادامه دهد، اما با وجود مشکالت عدیده در تامین مواد اولیه، این شرکت 
توانسته است در حدود ۶۱۳ هزار تن چدن مذاب تولید کند و طی سه ماهه نخست 

امسال، فروش ذوب آهن در حدود ۵۹۰ هزار تن بوده است.

معاون بازاریابی و فروش:

باید برای بهره برداری پروژه  مرکز
 همایش های بین المللی اصفهان کمک کرد 

شهردار اصفهان خبر داد:
پیوند1500 کیلومتری    اصفهان با ِبنت سیستان

4

4

شاخص های ایمنی فوالد مبارکه 
در باالترین سطح جهانی

 مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست:

3

2

معاون بهره برداری ذوب آهن استان عنوان کرد؛
آمادگی ذوب آهن برای تامین ریل قطار اصفهان - تهران 

2 3 2

سعید قربانی خبر داد:
گزارش گیری از روند تعمیرات تجهیزات 

شرکت پاالیش نفت آسان می شود



اصفهان  فوالد  تخت  مذهبی  فرهنگی،  مجموعه  مدیر 
گفت: تخت فوالد باید به منظور ارائه خدمات بهتر این 
میراث ماندگار و آشنایی مردم با این سرزمین شگفت 

انگیز در سطح ملی و بین المللی معرفی شود.

کرد:  اظهار  جام جم  با  گفتگو  در  نژاد  معرک  سیدعلی 
تمامی پهنه 75 هکتاری مجموعه تخت فوالد را می توان 
به عنوان یک موزه در نظر گرفت که از جمله بخش های 
با ارزش آن از لحاظ تاریخی و فرهنگی می توان به سنگ 

دوره های  در  که  معماری هایی  و  بناها  کتیبه ها،  قبور، 
شده  انجام  قاجار  و  صفویه  ایلخانی،  جمله  از  مختلف 
اشاره کرد. وی ادامه داد: این ظرفیت های بالقوه  باعث 
شده تا تخت فوالد تبدیل به یک سایت موزه شود که 

این سایت موزه نیاز به تجهیزات و امکانات اضافی ندارد 
سه  در  خواناسازی  موزه ها،  سایت  راه اندازی  برای  بلکه 
سطح تخت فوالد، سطح شهر اصفهان و در سطح ملی 

مورد نظر است.

تعمیرات  روند  از  گزارش گیری 
تجهیزات شرکت پاالیش نفت 

آسان می شود

کارشناسان واحد نگهداری و تعمیرات شرکت 
پاالیش نفت اصفهان، سیستم تسهیل کننده 
تعمیرات  شفاف  و  دقیق  روند  از  گزارش گیری 

تجهیزات این شرکت را پیاده سازی کردند.
تعمیرات  و  نگهداری  ارشد  مهندس 
ماشین آالت دوار شرکت پاالیش نفت اصفهان 
با  حاضر  حال  در  گفت:  جام جم  با  گفتگو  در 
کامپیوتری  سیستم  جاری سازی  لزوم  به  توجه 
پاالیشگاه،  در  تعمیرات  و  نگهداری  مدیریت 
موضوع  همچون  کار  مختلف  بخش های 
نهادینه نمودن صدور دستور کارهای تعمیراتی 
اجرای  و  پیگیری  نیز  و  آنها  بستن  و  تکمیل  و 
به  دستورکارهای پیشگیرانه ماشین های دوار 
گرفته  قرار  واحد  این  دستورکار  در  جدی  طور 
گزارش گیری  این،  از  قبل  تا  همچنین  است. 
برنامه  طریق  از  تجهیزات،  تعمیرات  روند  از 
Excell و به صورت روزانه انجام می شد که البته 
با  گزارش گیری  می گردید  موجب  عملکرد  این 

مشکل مواجه شود و حتی وقت گیر باشد.
موضوع  این  افزود:  ح  طر مجری  قربانی  سعید 
چاره ای  معضل  این  رفع  برای  که  شد  باعث 
حمید  هماهنگی  با  نهایت  در  و  بیندیشیم 
و  نگهداری  کنترل،  ارشد  مهندس  کریمی 
شفاف سازی،  منظور  به  پیشگیرانه،  تعمیرات 
تمام  روند   ،CMMSسیستم قالب  در 
حال  در  و  شده  انجام  تعمیراتی  فعالیت های 
، ثبت شده و پیگیری  انجام از ابتدا تا پایان کار
ح می توان  می شود. وی افزود: از مزایای این طر
شفاف  و  تعمیرات  روند  آسان  دسترسی  به 
مورد  زمان  هر  در  مربوطه  عملکردهای  بودن 

نیاز اشاره کرد.

در راستای همگرایی صنعت با مدافعان 
سالمت انجام شد؛

تأمین اکسیژن برای   بیمارستان های 
دانشگاه علوم پزشکی 

این کـه  از  پـس  مبارکـه  فـوالد  شـرکت 
دانشـگاه  پوشـش  تحـت  بیمارسـتان های 
بیمـاران  و  اصفهـان  اسـتان  پزشـکی  علـوم 
و  اکسـیژن  کمبـود  بـا  کرونـا  ویـروس  بـه  مبتـال 
مواجـه  اسـتراتژیک  نیـاز  ایـن  قیمـت  افزایـش 
ایـن  موردنیـاز  اکسـیژن  رایـگان  تأمیـن  شـدند، 

شـد. متقبـل  را  بیمارسـتان ها 
انسانی  نیروی  معاون  محمدی  اکبری  عباس 
گفتگو  در  مبارکه  فوالد  شرکت  سازماندهی  و 
ابتدای  همان  از  مبارکه  فوالد  گفت:  جام جم  با 
به  تعهد  راستای  در    و  کرونا  ویروس  شیوع 
در  مساعدت  با  خود،  اجتماعی  مسئولیت های 
درمانی  مراکز  یاری  به  موردنیاز  تجهیزات  خرید 
خطرناک  ویروس  این  به  مبتال  هم وطنان  و 
گامی  در  و  زمینه  همین  در  افزود:  شتافت.وی 
محل  از  گرفت  تصمیم  شرکت  مدیریت   ، دیگر
خود،    هیدروژن  و  اکسیژن  واحد  تولیدات 
اکسیژن موردنیاز بیمارستان های دولتی استان 
تأمین  رایگان  به صورت  جاری  سال  پایان  تا  را 
کند تا کادر درمان این بیمارستان ها و همچنین 
از  بیمارستان ها  این  در  بستری  هم وطنان 
رهایی  حیاتی  نیاز   این   کمبود  نگرانی های 
رئیس  بکرانی،  اصغر  خصوص  همین  در  یابند. 
پزشکی  علوم  دانشگاه  پزشکی  تجهیزات 
اصفهان گفت: پس از این که تأمین اکسیژن در 
سطح کشور و به تبع آن در سطح استان اصفهان 
تا حدودی دچار مشکل شد و   از  نظر   هزینه ها 
افزایش  افسارگسیخته  به صورت  قیمت ها  نیز 
طی  اصفهان  پزشکی  علوم  دانشگاه  یافت، 
درخواست  مبارکه  فوالد  مجموعه  از  مکاتبه ای، 

کمک کرد. 
ادامه  در  مبارکه  فوالد  شرکت  کرد:  تصریح  وی 
پزشکی  علوم  دانشگاه  با  خود  همکاری های 
استان این بار نیز به مدد بیمارستان ها شتافت 

و تأمین اکسیژن موردنیاز را متقبل شد. 
سیاالت  و  انرژی  مدیر  طباطبائیان،  امیر  سید 
گفت:  توافق  این  توضیح  در  نیز  مبارکه  فوالد 
سال  آخر  تا  است  شده  متقبل  مبارکه  فوالد 
به  و  تولید  اکسیژن  مایع  تن   068 حدود  جاری 
علوم  دانشگاه  پوشش  تحت  بیمارستان های 

پزشکی تحویل دهد.
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خبر

اقتصادی

سید علی معرک نژاد:
تخت فوالد باید در سطح بین المللی معرفی شود

اجرای طرح »هر یکشنبه یک  برای  این هفته  گفت:  شهردار اصفهان 
هم  کلنگ زنی  چند  و  افتتاح  چند  و  می رویم  شش  منطقه  به  افتتاح« 
و  پل ها  مجموعه  اجرایی  عملیات  آغاز  سایه،  بوستان  افتتاح  داریم. 
تقاطع غیرهمسطح شهید کشوری و احداث تصفیه خانه پساب جنوب 
اصفهان از جمله این طرح هاست که 65 میلیارد تومان برای آنها هزینه 

می شود تا رضایت شهروندان حاصل شود. 
به گزارش جام جم به نقل از اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، 
قدرت اله نوروزی با حضور در برنامه رادیویی »شهر پرسشگر، شهردار 
ایجاد کرده و  افتتاح« امید  کرد: برنامه »هر هفته یک  پاسخگو« اظهار 
مردم ثمره کارها و آبادانی ها را می بینند و از این میوه رسیده اقدامات 
در مناطق مختلف بهره مند می شوند. در هفته جاری هم در سپاهان 
شهر چند طرح برای بهبود زندگی مردم افتتاح و کلنگ زنی شد.  شهردار 
اصفهان افزود: طرح بهبود تصفیه خانه سپاهان شهر را افتتاح کردیم و 
با روش جدید راه اندازی شده تا با تصفیه ثانویه، مشکل آبیاری فضای 
سبز حل شود.  وی با بیان این که براساس خواست مردم فروشگاه 
کوثر سپاهانشهر را توسعه دادیم، ادامه داد: احداث بازار کوثر سپاهان 
شهر را در در دو هزار متر زمین کلنگ زنی کردیم و پارکینگ 2700 متری 
هم برای آن ساخته می شود تا مشکلی برای همسایگان ایجاد نشود.    
نوروزی اظهار کرد: در خصوص ایمن سازی کوه صفه هم اقدامات انجام 
پایان سال خانم ها در سپاهان شهر  تا  می شود و همچنین امیدوارم 
دارای سالن ورزشی شوند.  وی بیان کرد: برای ساخت فاز دوم سپاهان 
شهر، با استانداری، سپاه و ارتش باید تالش کنیم تا مراحل قانونی طی 
شود و این اتفاق هم بیفتد. شهردار اصفهان به شیوع گسترده کرونا 
اشاره و اظهار کرد: این بیماری زندگی مردم را به خطر انداخته است. از 
مردم درخواست می کنم، ضمن رعایت پروتکل ها و جلوگیری از آمد و 
شد بی مورد از رفت و آمد به شهرداری خودداری کنند البته نه به این 
معنا که دریافت خدمات متوقف باشد بلکه مردم می توانند بسیاری 
از خدمات را با سامانه my.isfahan.ir دریافت کنند. این سامانه بیش 
از 30 خدمت ارائه می دهد و از مردم درخواست می کنم نیازهایشان را از 
این راه تامین کنند.  وی ادامه داد: در حوزه شهرسازی، صدور پروانه، 
استعالم دفترخانه توسط این سامانه امکان پذیر است؛ همچنین در 
حوزه معاونت های حمل و نقل، برنامه ریزی، خدمات شهری و عمران 
توانایی پاسخگویی به درخواست های مردم از این سامانه وجود دارد.   

حجم بی سابقه آزادسازی ها در مناطق 10، 14 و 15 برای حلقه حفاظتی
نوروزی بیان کرد: بسیاری از مشکالتی که در مالقات مردمی داریم به 

آزادسازی اراضی برای اجرای طرح ها برمی گردد؛ آزادسازی نیاز به همکاری 
مردم دارد و اینجا از مردم خواهش می کنم هرجا قرار است طرحی اجرا 

شود و تالقی با ملک افراد دارد با شهرداری تعامل کنند.     
وی افزود: با وجود همه این مشکالت، از مردم منطقه 10، 14 و 15 برای 
از 300 هزار  این طرح بیش  آزادسازی حلقه حفاظتی تشکر می کنم. در 
مترمربع آزادسازی داشتیم که کاری سنگین برای انجام یک کار سخت 
بود. در این زمینه از همه همشهریان، اداره حقوقی، مناطق، معاونت 
مالی اقتصادی و معاونت عمران تشکر می کنم اما مشارکت مردم مفتاح 
ح ادامه دارد چراکه از  اصلی باز شدن این قفل است. آزادسازی این طر

پل شهید سلیمانی تا آفتاب هفت کیلومتر مسیر است. 
حلقه حفاظتی؛ ابرپروژه ای ملی و ماندگار  شهردار اصفهان تاکید کرد: 
حلقه حفاظتی، یک ابرپروژه ماندگار است و یک طرح فراشهری و ملی به 

شمار می رود که منشأ خیر برای اصفهان است.   
در  سیل زدگان  به  امدادرسانی  برای   98 سال  در  این که  بیان  با  وی 
و  نیرو  آباد،  خرم  و  خوزستان  حوادث  مانند  بلوچستان  و  سیستان 
این  به  وقتی  داشت:  اظهار  کردیم،  سفر  آنجا  به  و  ارسال  تجهیزات 
یک  با  پیوندی  هم  بتوانیم  اگر  رسیدیم  نتیجه  این  به  رفتیم  استان 
شهر سیستان و بلوچستان داشته باشیم زمینه اتفاقات خوبی فراهم 
می شود که این تعامل با شهر بنت برقرار و هم پیوندی این دو شهر 
نهایی شد.   نوروزی اظهار کرد: به همین منظور شب گذشته، جشن 
هم پیوندی بین اصفهان و بنت برگزار شد. خیریه های اصفهانی یک 
خیریه تشکیل دادند تا راه و بیمارستان در بنت ساخته شود. شهرداری 
تا دانش  را تسهیل می کند. درصدد هستیم  اصفهان هم این مسیر 
آموزان سیستان و بلوچستان به اصفهان بیایند و خیریه های اصفهانی 
دانش آموزان را بورسیه کنند.   وی بیان کرد: بعد از پیمانی که با بنت 
بستیم، از کالنشهرها هم خواستم که این کار را بکنند و در نهایت این 

طرح در مجمع کالنشهرها تصویب شد. 
ح عمرانی؛ این هفته در منطقه 6   اجرای 65 میلیارد تومان طر

ح »هر یکشنبه یک  اجرای طر برای  این هفته  افزود:  شهردار اصفهان 
زنی هم  کلنگ  افتتاح و چند  افتتاح« به منطقه شش می رویم و چند 
و  پل ها  مجموعه  اجرایی  عملیات  آغاز  سایه،  بوستان  افتتاح  داریم. 
تقاطع غیرهمسطح شهید کشوری و احداث تصفیه خانه پساب جنوب 
اصفهان از جمله این طرح هاست که 65 میلیارد تومان برای آنها هزینه 
از  یکی  به  پاسخ  در  وی  شود.   حاصل  شهروندان  رضایت  تا  می شود 
از  که  استانداری  خیابان  در  واقع  بکتاش  کوچه  در  ساکن  شهروندان 

عرض کم گذر فرشادی و ترافیک ایجاد شده گالیه داشت، اظهار کرد: طبق 
مصوبه کمیته انهار در سازمان پارک ها نمی توان روی مادی ها را پوشاند 
چراکه مادی ها حریم دارد و باید به لحاظ بهداشتی و محیط زیستی این 
موضوع را رعایت کرد. نوروزی با اشاره به این که پوشاندن سقف مادی ها 
برای تردد از نظر فنی با مخالفت هایی روبرو است، گفت: در این خیابان 
یک راه کمکی سمت جنوب است که باید آزادسای شود و در توسعه باند 
کندرو، یک طرف هم خانه های مردم است که باید این موضوع پیگیری 
شود و به صورت ویژه پیش رود.  وی در پاسخ به شهروندی هم که از 
آباد و حجتیه گالیه داشت، اظهار کرد: تاکید ما  وضعیت خیابان مفت 
در این دوره مدیریت شهری بر عدالت فضایی و توزیع عادالنه خدمات 
است و بیشترین خدمات در دوره ما در مناطق کمتربرخوردار ارائه شده 
ح دارد و بخشی  است.  شهردار اصفهان ادامه داد: خیابان حجتیه هم طر
ح مورد نظر کار مشترک  از زمین ها برای این کار خریداری شده است. طر

بین دولت، شهرداری و مردم در حال انجام است.
 تعیین ساعت مشخص کار برای برخی مشاغل مزاحم شهری

مورد  در  کرد:  بیان  هم  خیابان  این  در  مزاحم  مشاغل  مورد  در  وی 
شهرداری ها،  قانون   55 ماده   20 بند  براساس  مزاحم،  شغل های 
کمیسیونی تشکیل و به این موارد رسیدگی می شود. این کمیسیون 
60 پرونده را بررسی کرده و برای 20 پرونده ساعت کار برای برخی مشاغل 

مزاحم تعیین کرده است، برخی پرونده ها هم در دست بررسی است. 
نوروزی به حضور خود در منطقه شش در یکشنبه هفته آینده اشاره و 
از شهروندان این منطقه خواست به شهردار مراجعه و مسائل خود را 
مطرح کنند.  وی بیان کرد: دیوار بلندی در خیابان شهید الوی بود که از 
سوی شهروندان همت آباد تقاضا برای حذف آن بود و ما هم تصمیم 
به حذف گرفتیم و در نهایت با تخریب این دیوار بتنی، نرده جایگزین 
شد. اگر چنین مسائلی در منطقه وجود دارد که من در جریان نیستم، 
یکشنبه می توانند به محل افتتاح آمده و مطرح کنند.   شهردار اصفهان 
خودروها  تردد  با  که  خمینی  امام  خیابان  وسط  خاکی  جاده  مورد  در 
این  در  بود  قرار  قبال  گفت:  نیز  می شود،  داران  مغازه  برای  آزار  موجب 
بخش خط بی آر تی احداث شود که مخالفت شد و بعد بحث شد که 
باشد.  ایمنی ممکن است خطرناک  برای  ریل ها  روی  اتوبوس ها  تردد 
در مجموع برای این بخش بحث های مختلفی شده و این خیابان هم 
 در چند منطقه 11،2،8 و 12 واقع شده و چندین متولی دارد اما متولی

آر تی معاونت حمل و نقل است. وی افزود: زیر پل مساحت های  بی 
بزرگتری است که شن ریزی شده و شهروندان خودرو پارک می کنند و 
این کار هم این باعث گرد و خاک می شود. در همین راستا باید معاون 
حمل و نقل شهرداری و شهرداران منطقه 11، 2، 8، 12 جلسه ای تشکیل 

دهند و تعیین تکلیف کنند تا مشکل مرتفع شود.  
پروژه  مشاور  انتخاب  با  پرتمان  صحرای  برای  جدید  ح  طر تدوین 

جدید
نوروزی در مورد بالتکلیفی طرح زمین های پرتمان در خیابان رزمندگان 
موضوع،  این  کرد:  اظهار  بود،  شهروندان  از  یکی  سوال  مورد  که  هم 
بسیج  به  نیاز  نیست؛  ساده  آن  حل  و  است  ساله  چندین  مشکلی 
همگانی از مدیریت استان و مدیریت شهری و مردم دارد.  وی ادامه 
برای شهر، فریز و  و  گستره طرح های ویژه است  زمین ها در  این  داد: 
این  نباید موجب تضییع حقوق ساکنان شود چراکه  اما  ذخیره شده 
شهردار  می شود.   شامل  را  بزرگی  صحرای  و  است  هکتار  زمین ها 95 
اصفهان افزود: زمین های پرتمان طی دهه 70 در طرح تفصیلی مصوبه ای 
داشته و چندی پیش در کمیسیون عمران چندین جلسه گذاشته شد 
و در کمیسیون تلفیق نیز به صورت جدی در این مورد بحث و قرار شد 
مشاور جدید برای طرح گرفته شود تا مسئله حل شود.  وی بیان کرد: 
یکی از مشکالت ما در این بخش این است که اسناد مالکیت زمین ها 
شش دانگ نیست و چندین مالک دارد یا در برخی موارد دارای چندین 

قولنامه است؛ اما نباید این مشکالت باعث توقف حل مسئله شود.

اصفهان:  شهردار 

ح جدید صحرای پرتمان از سوی مشاور جدید  تعیین طر

عملکرد  با  خوشبختانه  گفت:  مبارکه  فوالد  زیست  محیط  و  بهداشت  ایمنی،  مدیر 
بسیار خوبی که طی فرایند آموزش و ارتقای دانش نیــــروی انــسانی به  دســت  آمده 
همه  همکاری  و  ایمنی  دستورالعمل های  حداکثـــــــری  به کارگیــــــــری  با  همچنـــــــین  و 
بهبـــود  جـــــمله  از  زمیــــنه ها  از  بسیـــــــاری  در  مبارکه  فوالد  زمینه،  این  در  همکاران 

شاخــــص های ضـــریب تـــکرار و شـــدت حوادث، نسبت  به سایر فوالدسازان جهان 
عملکرد درخشانی داشته است و در باالترین سطح قرار دارد.

مدیریت  راهبرد  و  تأکید  خوشبختانه  افزود:  خصوص  همین  در  مدرسی فر  حسین   
شرکت  تجهیزات  و  کارکنان  ایمنی  ضریب  بیشتر  هرچه  ارتقای  خصوص  در  شرکت 
مؤثر واقع شده و طبق آنچه نمودارها و گزارش های جهانی )WORLD  STEEL( نشان 
می دهند، شرکت فوالد مبارکه در سال 98 و طی 3 ماه ابتدای سال جاری با »ضریب 

« 0.8 نسبت به سایر فوالدسازان بهترین عملکرد را داشته است. تکرار
وی در تشریح وضعیت شرکت در زمینه »ضریب شدت حوادث« که بزرگی حوادث را 
نشان می دهد، تصریح کرد: در این زمینه نیز شرکت به عدد 0.01 دست یافته است و 

از این حیث نیز در دنیا   بی نظیر   است.
مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: رسیدن به این 
نقطه از ایمنی در سایه تأکید مدیریت ارشد سازمان بر مقوله ایمنی کارکنان، تالش 
و  دستورالعمل ها  به کارگیری  و  آموزش  سطوح،  همه  در  کارکنان  و  مدیریت  جمعی 

همچنین با یادگیری از سایر شرکت های جهان حاصل شده است.
وی در توضیح عملکرد شرکت در زمینه مدیریت ویروس کرونا در شرکت نیز گفت: 

کرده  اقدام  و  برنامه ریزی  ویروس  این  با  مقابله  برای  محور  هفت  در  مبارکه  فوالد 
و  اطالع رسانی  و  فرهنگ سازی  شرکت؛  مدیرعامل  دستور  به  ستاد  تشکیل  است: 
آموزش؛ شناسایی، غربالگری و بیماریابی به عنوان رمز موفقیت سازمان نسبت به 
سایر سازمان ها؛ اقدامات پیشگیرانه و بهداشتی، بازرسی و کنترل اقدامات در حال 
انجام؛ نظارت بر حسن انجام کارهای بهداشتی و مددکاری های اجتماعی و روانی که 
در حوزه کارکنان و خانواده های محترم ایشان و کنترل هایی که هنگام ورود و خروج 

مهمانان، بازدیدکنندگان و رانندگان ناوگان حمل بار شرکت انجام می شود.
مدرسی فر با اشاره به این که با شیوع مجدد ویروس کرونا در جامعه، در شرکت فوالد 
مبارکه نیز تدابیر به روز و کارآمدتری در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: از  آنجا   
راهنمای  است،  برخوردار  خاصی  اهمیت  از  شرکت  مدیریت  برای  کارکنان  ایمنی   که 
آن  از رهنمودهای  ، سازمان بهداشت جهانی است و همواره  این مسیر در  شرکت 

بهره مند شده ایم. 
شرکت  وضعیت  پروتکل ها،  این  اجرای  اثر  در  خوشبختانه  سبب  همین  به 
قابل قیاس با سایر سازمان های مشابه نیست و توانسته ایم ضمن استمرار و تداوم 

تولید از نیروی انسانی شرکت هم به نحو مطلوب محافظت کنیم.

 مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست فوالد مبارکه خبر داد:

شاخص های ایمنی فوالد مبارکه در باالترین سطح جهانی

 در حال حاضر معنای انقالبی بودن در عرصه اقتصاد، 
پشتیبانی کامل از »جهش تولید« است و هر اقدامی 
که مغایر با جهش تولید باشد یک اقدام و عمل ضد 
انقالبی است. باید ضمن سپاسگزاری از آقای مدرس 
همین  بر  کماکان  داشت  انتظار  ایشان  از  خیابانی 
مشی و منش انقالبی در حوزه تولید و صنعت، پایدار 

باقی بمانند. 
به گزارش جام جم مرتضی بلوکی، سال 1399 از سوی 
مقام معظم رهبری سال جهش تولید نامیده شده 
است. جهش تولید نیاز به الزاماتی دارد که در غیاب 
آن تحقق جهش تولید امکان پذیر نیست. جهش 
جدید  ظرفیت سازی های  نیازمند  کشور  در  تولید 
اجرای  واقع  در  است.  توسعه  ح های  طر اجرای  و 
به  تولید  از ملزومات جهش  ح های توسعه یکی  طر

شمار می آید.
در بخش فوالد یکی از مشکالت و کاستی های این 
صنعت، عدم تنوع محصوالت است که هم منجر به 

ج و خروج ارز از کشور شده و قدرت  نیازمندی به خار
بازارهای  در  ایران  فوالدی  محصوالت  رقابت پذیری 
جهانی را از بین برده است. در نتیجه اجرای خط گرم 
ح شهید حاج قاسم سلیمانی مزین  نورد 2 که به طر
شده است، بیش از یک دهه است که در دستور کار 

مدیران فوالد مبارکه بوده است.
تاخیر  به  آن  اجرای  گذشته،  سالیان  طول  در  اما 
افتاده است. در مقطعی هم تالش شد با همکاری 
شرکت های اروپایی، خط نورد گرم 2 به مرحله اجرا در 
از برجام و تحریم ها،  آمریکا  بیاید که به دلیل خروج 
کار  به  آغاز  با  سرانجام  شد.  متوقف  آن  احداث 
فوالد  مدیرعامل  عنوان  به  عظیمیان،  مهندس 
خط  تحقق  بر  ایشان  استوار  و  جدی  عزم  با  مبارکه، 
نورد گرم 2 ، احداث این خط نورد مهم، وارد فاز اجرایی 

شد.
برای  عظیمیان  مهندس  جدی  اراده  که  هنگامی 
از  ح  طر این  شد،  نمایان   2 گرم  نورد  خط  ساخت 

جماعت  اول  گرفت.  قرار  یورش  مورد  جبهه  دو 
واردات  بزرگ  رانت  و  منفعت  که  کننده  واردات  
از  آینده  سال های  در  را  فوالدی  محصوالت  برخی 
و  آمریکایی ها  دوم  دسته  و  می بینند  رفته  دست 
طرفداران تحریم که اجرای نورد گرم 2 را موجب حضور 
پرقدرت تر فوالد ایران در دنیا و در نتیجه شکست 

ایده تحریم، می دانند.
مخالف خوانی و شیطنت های داخلی که گاه حتی به 
بود،  شده  نزدیک  هم  آمریکایی ها  با  همصدایی ها 
اقتصادی  ارشد  مقامات  جدی  پشتیبانی  به  نیاز 
مدرس  حسین  خوشبختانه  که  می طلبید  را  دولت 
خیابانی به عنوان سرپرست وزارت صمت، با حمایت 
قاطع خود از فوالد مبارکه برای احداث خط نورد گرم 2 
به یاری صنعت فوالد کشور و تولید ملی آمد. مدرس 
نورد  خط  کلنگ زنی  مراسم  در  حضور  با   خیابانی 
گرم 2 این پیام را به فوالد مبارکه داد که وزارت صمت 
به  فوالد،  صنعت  در  بنیادی  و  اصولی  اقدامات  از 

صورت راهبردی حمایت می کند. در واقع باید گفت 
نورد  خط  اجرای  برای  عظیمیان  مهندس  جسارت 
آن،  اجرای  از  خیابانی  مدرس  آقای  حمایت  و   2 گرم 
ستودنی است. البته از وزرای انقالبی انتظاری بیش 
از این نمی رود. در واقع در حال حاضر معنای انقالبی 
بودن در عرصه اقتصاد، پشتیبانی کامل از »جهش 
تولید« است و هر اقدامی که مغایر با جهش تولید 
باشد یک اقدام و عمل ضد انقالبی است. باید ضمن 
سپاسگزاری از آقای مدرس خیابانی از ایشان انتظار 
در  انقالبی  منش  و  مشی  همین  بر  کماکان  داشت 

حوزه تولید و صنعت، پایدار باقی بمانند.

برگزاری  روزها در خصوص ضرورت  این  که  سخنانی 
مناقصه برای واگذاری احداث خط نورد گرم 2 شنیده 
که  شرایطی  در  نیست.  توجه  قابل  نیز  می شود 
به  قرارداد،  داشتن  علی رغم  اروپایی  شرکت های 
را  پروژه  این  اجرای  آمریکا  تحریم های  از  ترس  دلیل 
رها کردند و از سوی دیگر آمریکا به دنبال تحریم هر 
شرکت دیگری است که رسما اعالم کند در این پروژه 
اصرار  شرایط  این  در  دارد.  همکاری  مبارکه  فوالد  با 
آمریکایی  به  ِگرا دادن  و  برگزاری مناقصه  برای  برخی 
 2 گرم  نورد  خط  اجرای  شدن  متوقف  و  تحریم  برای 

برای چیست؟

عظیمیان:  مهندس 

انقالبی بودن یعنی تالش
 برای جهش تولید 



معاون بهره برداری ذوب آهن استان عنوان کرد؛
آمادگی ذوب آهن برای تامین ریل قطار اصفهان - تهران 

که  این  بیان  با  بهره برداری ذوب آهن اصفهان  معاون 
اصفهان_ السیر  سریع  قطار  پروژه  ریل  تأمین  برای 
نخست  اولویت  گفت:  کرده ایم،  آمادگی  اعالم  تهران 
ذوب آهن اصفهان، تأمین ریل داخل کشور است، اما 
بعد از تأمین تعهدات داخل، به طور 100 درصد صادرات 

ریل خواهیم داشت.
در  کرد:  اظهار  جام جم  با  گفتگو  در  توالئیان،  مهرداد 
بین  ماهانه  اصفهان  ذوب آهن  مجموعه  جاری  سال 
7 تا 10 هزار تن ریل تولید کرده و امکان تولید ساالنه 
200 هزار تن ریل را دارد.  معاون بهره برداری ذوب آهن 

اصفهان با تأکید بر این که آنچه به عنوان ریل راه آهن 
با استانداردهای جدید تولید می شود اکنون در انحصار 
این شرکت است، گفت: به غیر از قراردادهای موجود 
ذوب آهن اصفهان با شرکت زیرساخت، طی قراردادی 
با قرارگاه خاتم االنبیاء)ص( تأمین ریل مورد نیاز خطوط 

مجموعه  این  کار  دستور  در  زاهدان   - چابهار  راه آهن 
اصفهان  ذوب آهن  آیا  که  این  درباره  توالئیان  است. 
تأمین ریل قطار سریع السیر اصفهان_تهران را انجام 
سریع  قطار  پروژه  ریل  تأمین  برای  گفت:  داد،  خواهد 

السیر اصفهان_تهران اعالم آمادگی کرده ایم.
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یارمحمدیان: 
تبدیل کرونا به یک فرصت

بین المللی  نمایشگاه های  شرکت  عامل  مدیر 
آورده  استان اصفهان گفت: کرونا فرصتی را فراهم 
است که فقط متخصصان و افراد موثر در هر بخش 

نمایشگاهی حضور پیدا کنند.
بدون  قطعه سازی،  صنعت  جم؛  جام  گزارش  به   
کشورمان در  تاثیرگذار  و  از صنایع مهم  شک یکی 
حوزه های زیرساختی به شمار می رود، زیرا بیشترین 
نقش را در خودروسازی ایفا می کند و عامل اصلی 
کوچک  و فعالیت  به حدود 60 رشته  رونق بخشی 
و بزرگ صنعتی مانند فوالد، پتروشیمی، الستیک، 
آلومینیوم، شیشه، نساجی، رنگ و پوشش ها، مواد 

شیمیایی و غیره است.
اما شرایط نابسامان اقتصادی از یک سو و شیوع 
صادرات  و  واردات  محدودیت های  و  کرونا  بیماری 
نیز  از قطعات خودرو  که برخی  موجب شده است 
گمرک  یا پشت در های بسته  کمبود  دچار تحریم، 
منتظر بماند که به نظر می رسد یا باید تولید قطعات 
خودرو در حد عرضه نیاز بازار تولید شود یا اجازه ورود 

قطعات دست دوم به کشور داده شود.
نکته ای که رییس انجمن کارفرمای صنایع قطعات 
جمع  در  اصفهان  استان  نیرومحرکه  و   خودرو 
مدیر روسای اتحادیه های خدمات فنی خودروهای 
وسایل  یدکی  لوازم  فروشندگان  اتحادیه  سبک، 
قطعات  و  الستیک  فروشندگان  اتحادیه  و  نقلیه 
کل  مدیر  نیز  و  اصفهان  شهرستان  پالستیکی 
اصفهان  استاندار  اقتصادی  امور  هماهنگی  دفتر 
نمایشگاه  شانزدهمین  برگزاری  حاشیه  در 
یارمحمدیان  شد.   خودروخواستار   قطعات 
بین المللی  نمایشگاه های  شرکت  عامل  مدیر 
استان اصفهان از زاویه دید دیگری به این موضوع 
نگاه می کند؛ وی نمایشگاه قطعات خودرو را فرصتی 
برای صنعتگران و به نمایش گذاشتن جدیدترین 
محصوالت مدرن و نیز آشنایی با صنعت قطعات 
خودروهای داخلی و نیز سایر کشورها می داند اما 
اقتصادی  کرونا و تحریم های  معتقد است، شیوع 
کرده  سخت  خیلی  فرصت  این  ایجاد  برای  را  کار 
کشور  نمایشگاهی  صنعت  به  که  چنان  است، 
1000 میلیارد تومان زیان وارد شد وحدود 30 سایت 
فعال نمایشگاهی به حالت تعطیلی کشیده شدند 
نیز در پی این  که شرکت نمایشگاه های اصفهان 
می افزاید:  بود.وی  کامل  تعطیلی  در  ماه  شرایط4 
خودرو  قطعات  تخصصی  نمایشگاه  شانزدهمین 
برگزار  شرایطی  در  نمایشگاه،  دومین  عنوان  به  را 
پروتکل های  تمام  است  شده  سعی  که  می کنیم 
بهداشتی زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
از جمله فاصله گذاری اجتماعی و ضد عفونی رعایت 
شود و به جای اطالع رسانی عمومی از طریق بانک 
اطالعاتی از متخصصان تاثیرگذار و هدفمند دعوت 

صورت گیرد.
یارمحمدیان معتقد است، این شرایط چندان هم بد 
نیست و باعث شده است که به جای شلوغی های 
نمایشگاه  به  تخصصی  بازدیدکنندگان  بی تاثیر، 
رضایتمندی  باعث  امر  همین  که  کنند  مراجعه 
شرکت کنندگان تخصصی در نمایشگاه قبلی بوده 
را در  این فضای نمایشگاهی  یار محمدیان  است. 
3 سالن و در 8 هزار متر مربع عنوان کرد و گفت: 80 
شرکت از شهرهای اصفهان، تهران، گیالن، مازندران، 
آذربایجان  مرکزی،  رضوی،  خراسان  فارس،  البرز، 
دارند  حضور  نمایشگاه  این  در  کردستان  شرقی، 
که نسبت به دوره قبلی تعداد استان های شرکت 
کننده بیشتر ویک روز به بازدید نمایشگاه اضافه 
شده است.وی در خصوص پروژه جدید نمایشگاه 
هم پاسخ داد: با تالش های شرکت نمایشگاه، 95 
درصد پیشرفت فیریکی داشته است و این درحالی 
است که بیشتر قطعات و تاسیسات نمایشگاه از 
قبل خریداری و 150 قرارداد در این زمینه منعقد شده 
است که امید می رود تا 4 ماه آینده به افتتاح برسد. 
یارمحمدیان می گوید: پیش بینی اولیه پروژه با دالر 
3500 تومانی مبلغی معادل 159 میلیارد تومان بود 
اما اکنون پیش بینی می شود با رقمی بین200 تا 230 
میلیارد تومان به اتمام برسد. وی در پاسخ خبرنگار 
جام جم در خصوص کاربری نمایشگاه فعلی گفت: 
برای کاربری این نمایشگاه هنوز تصمیم گیری نهایی 
سهامدار  دو  نمایشگاه  شرکت  زیرا  نشده  گرفته 
درصد  بازرگانی33  اتاق  و  درصد   67 با  شهرداری 
سهام دارد که باید در مورد کاربری آن تصمیم گیری 
کنند که هنوز در این زمینه نظری اعالم نشده است. 
بین المللی  نمایشگاه های  شرکت  عامل  مدیر 
استان اصفهان در پایان اعالم کرد چنان که برگزاری 
نمایشگاه طبق نظر دانشگاه علوم پزشکی نیاز به 
تعطیلی داشته باشد، این کار را برای حفظ سالمتی 

مردم خواهند کرد.

اقتصادی
شهری

شهردار اصفهان: تهدید کرونا را به فرصت توسعه دیپلماسی شهری تبدیل کردیم
وزارت  رسانه ای  و  عمومی  دیپلماسی  مرکز  رئیس  و  ایران  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
خارجه در دیدار با قدرت اله نوروزی، شهردار اصفهان گفت: دیپلماسی شهری و فرهنگی 
را  بین المللی  ارتباط  برقراری  امکان  اقتصادی،  و  سیاسی  راه های  بودن  بسته  زمان  در 
و  فرهنگی  و  شهری  دیپلماسی  افزایش  در  مهمی  نقش  اصفهان  و  می سازد  فراهم 

توسعه ارتباطات بین المللی دارد.  
سیدعباس  اصفهان،  شهرداری  رسانه ای  ارتباطات  اداره  از  نقل  به  جم  جام  گزارش  به 
به  اصفهان  شهردار  نگاه  این که  به  اشاره  با  اصفهان  شهردار  با  دیدار  در  موسوی 
نگاهی  چنین  شهردارها  همه  امیدواریم  و  است  خوب  بسیار  بین المللی  موضوعات 
می شود  باعث  خواهرخواندگی  و  بین المللی  ارتباطات  توسعه  افزود:  باشند،  داشته 
شهرهای کشور جهانی شوند. در بسیاری از کشورهای جهان تا صحبت از ایران می شود 
از اصفهان یاد می کنند که این اتفاق بسیار خوشایند است، وزارت خارجه این آمادگی را 

دارد که از ظرفیت شهر اصفهان استفاده کند. 
سخنگوی وزارت امورخارجه تصریح کرد: خروج آمریکا از برجام باعث شد فشارهای زیادی 
 این مشکالت افزایش پیدا کرده و مردم ایران این فشارهای 

ً
بر کشور وارد شود و اخیرا

از دوش مردم  باری  وزارت خارجه همواره سعی دارد  اکنون لمس می کنند.  را  حداکثری 
بردارد و کاری که باعث شود مشکالت افزایش پیدا کند، انجام ندهد. 

در  اصفهان  و  است  باز  راه  عمومی  و  شهری  دیپلماسی  بحث  در  کرد:  اظهار  موسوی 
این زمینه دارای پتانسیل های زیادی است که این امر کمک بسیاری به توسعه روابط 

بین المللی می کند.
* تهدید کرونا را به فرصت توسعه دیپلماسی شهری تبدیل کردیم

خوبی  رابطه  اصفهان  برجام،  توافق  از  پس  گفت:  دیدار  این  در  نیز  اصفهان  شهردار 
دوران  این  در  کرد.  برقرار  گذاری  سرمایه  و  اقتصادی  نظر  از  دنیا  شهرهای  از  بسیاری  با 
برنامه هفته فرهنگی  برگزار شد. در قالب  پاریس  نخستین هفته فرهنگی اصفهان در 

اصفهان 38 برنامه در پاریس اجرا شد که برای شهروندان این شهر بسیار جالب بود و 
بازتاب قابل توجهی در رسانه  های این کشور داشت.

قدرت اله نوروزی در دیدار با سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین با اشاره به اشتیاق 
سرمایه گذاران برای حضور در فعالیت های اقتصادی اصفهان، خاطرنشان کرد: در سفر 
به پاریس، سرمایه گذاران برای مشارکت اعالم آمادگی کردند. عالوه بر این در این مدت 
اصفهان  خواهرخوانده های  و  پترزبورگ  سن  لهستان،  کراکف  همچون  شهرهایی  با 
اصفهان  در  خارجی  تجاری  هیات های  از  بسیاری  پذیرای  و  شده  انجام  خوبی  مذاکرات 
بودیم. به تازگی هم عقد خواهرخواندگی با حیدرآباد مصوب شده و مقدمات آن در حال 
انجام است. وی با اشاره به رونق گردشگری در اصفهان ادامه داد: متأسفانه با شرایطی 
برای  اصفهان  شرایط  افتاد  اتفاق  ایران  تحریم های  تشدید  و  آمریکا  خروج  از  پس  که 
توسعه گردشگری دشوار شد و این صنعت آسیب دید. از سوی دیگر شرایط اقتصادی 
شهرداری ها در حال حاضر متأثر از ویروس کرونا است و چندان مطلوب نیست اگرچه 
را  شرایط  این  بتوانیم  تا  است  اقدام  دست  در  موضوع  این  با  مقابله  برای  برنامه هایی 

پشت سر بگذاریم.  
شهری  مدیریت   19- کووید  بیماری  همه گیری  از  پس  کرد:  تصریح  اصفهان  شهردار 
تر  دوستانه  و  محکم تر  روابط  ایجاد  برای  فرصتی  به  را  تهدید  این  کرد  تالش  اصفهان 
بیماری  این  با شیوع  راستا  کند.  در همین  با شهرهای خواهر خوانده اصفهان تبدیل 
با  و  داشت  مطلوبی  بسیار  نتیجه  که  شد  انجام  شیان  شهردار  با  مکاتباتی  چین،  در 

همه گیری بیماری کووید -19 در اصفهان مدیران این شهر به کمک اصفهان آمدند.  
نوروزی ادامه داد: این حرکت، سیاسی و انسان دوستانه بود. با گسترش این بیماری 
در دنیا با شیان چین و 12 خواهرخوانده اصفهان و 9 سازمان  بین المللی که شهرداری 
روابط  سیاسی  اتفاقات  برخی  دلیل  به  شد.  مکاتبه  دارد،  عضویت  آنها  در  اصفهان 
پاسخ های  شهرها  این  با  مکاتبه ها  در  اما  بود  تیره  خوانده ها  خواهر  برخی  با  اصفهان 

خوبی را دریافت کردیم. 

گفت:  است،  شهروندان  رضایت  جلب  شهرداری ها  تالش  تمام  این که  بیان  با  نوروزی 
رضایت عمومی مردم مبنای امنیت یک کشور است، شرایط کنونی اقتصادی رضایت مردم 
را کاهش می دهد بنابراین باید راهکارهایی اندیشیده شود تا مردم دچار کمترین خسارت 

شوند. امیدوارم راهکارهای سیاسی و دیپلماسی به خوبی از سوی دولت پیش رود. 
* اصفهان در تمام قاره ها خواهرخوانده دارد

به  اشاره  با  جلسه  این  در  نیز  اصفهان  شهرداری  بین الملل  امور  و  ارتباطات  مدیرکل 
کرد:  اظهار  خواهرخوانده ها  شهرهای  با  اصفهان  ارتباط  توسعه  برای  شهردار  دستور 

اصفهان در تمام قاره ها خواهرخوانده دارد و این امر یک مزیت محسوب می شود.
ایمان حجتی در دیدار شهردار اصفهان و سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر این که 
رابطه  ایجاد  و  مردم  میان  دوستی  باعث  خواهرخوانده ها  شهرهای  با  شهر  یک  ارتباط 
فرهنگی می شود، ادامه داد: مدیریت شهری اصفهان در سه سال گذشته تالش کرده 
خ داده و باعث قطع ارتباط بین شهرها شده  اتفاقاتی که در حوزه سیاست خارجی کشور ر
دیپلماسی  طریق  از  و  کند  حل  اصفهان  برای  شهری  دیپلماسی  از  استفاده  با  را  است 

شهری، روابط مطلوب را با شهرهای خارجی و خواهرخوانده ادامه دهد. 
مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان افزود: مدیریت شهری اصفهان 
از  که  بارسلونا  با  را  خود  روابط  توانست   19 کووید-  ویروس  همه گیری  شرایط   در 
اکثر  با  امروز  و  کند  برقرار  مجدد  است،  اصفهان  مهم   خواهر خوانده های 
خواهر خوانده های اصفهان شرایط مطلوبی برقرار شده است. اگرچه باید توجه داشت 
برخی  در  خواهرخوانده ها  با  روابط  می شود  باعث  رسمی  دیپلماسی  در  اتفاقات  برخی 

برهه ها دستخوش تغییر شود.
تمام  در  بین المللی  نگرش  و  مهارت  دانش،  شکل گیری  این که  بیان  با  حجتی 
از  راستا  این  در  گفت:  است،  اصفهان  شهرداری  اهداف  دیگر  از  شهر  مجموعه های 
ح و یا ایده ای دارند نیز دعوت شده تا با شهرداری اصفهان برای توسعه  شهروندانی که طر

دیپلماسی شهری همکاری کنند.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران: 

نقش مهم اصفهان در افزایش دیپلماسی شهری و فرهنگی

اما  اولیه در ذوب آهن اصفهان،  تامین مواد  با وجود مشکل 
در  مجموعه  این  محصوالت  گرفته،  انجام  برنامه ریزی های  با 
سبدهای کامل و با مطلوبیت باال در بورس کاال به متقاضیان 

عرضه می شود. 
اصفهان  ذوب آهن  فروش  و  بازاریابی  معاون  کرمی،  بهزاد 
تولید  اولیه،  کمبود مواد  به دلیل  گفت:  با جام جم  گفتگو  در 
مورد  اولیه  مواد  اگر  اما  است،  انجام  حال  در  بلند  کوره  دو  با 
نیاز شرکت تامین شود، ذوب آهن می تواند با تمام ظرفیت و 
حداکثر بهره وری به کار خود ادامه دهد، اما با وجود مشکالت 
در  است  توانسته  شرکت  این  اولیه،  مواد  تامین  در  عدیده 
ماهه  سه  طی  و  کند  تولید  مذاب  چدن  تن  هزار   613 حدود 
نخست امسال، فروش ذوب آهن در حدود 590 هزار تن بوده 

است.
دلیل  به  ذوب آهن  تولیدی  محصوالت  که  این  بیان  با  وی 
مورد  باال  استانداردهای  و  کیفیت  مدیریت  و  تولید  روش 
گفت:  است،  صادراتی  و  داخلی  بازارهای  در  مشتریان،  توجه 
این  تولیدی  مقاطع  سایر  از  ذوب آهن،  تولیدی  تیرآهن های 
سال  اول  ماهه  سه  در  که  هستند  بازار  توجه  مورد  شرکت 
جاری بیش از 210 هزار تن از این محصول را در بازارهای داخلی 

و خارجی به فروش برساند.
کرمی با اشاره به خط تولید ریل در ذوب آهن اصفهان که یک 
خط تولید دو منظوره است عالوه بر ریل، قادر به تولید انواع 
است،  پهن  بال  تیرآهن های  ازجمله  سنگین  تیرآهن های 
ریل،  تولید  تنی  هزار   400 ظرفیت  با  اصفهان  ذوب آهن  افزود: 
نیز  را  محصول  این  صادرات  داخلی،  نیاز  بر  عالوه  است  قادر 
انجام دهد. معاون بازاریابی و فروش ذوب آهن اصفهان، تاکید 
 کرد: با ظرفیت باالی تولید و استانداردهای کسب شده توسط 
سوی  از  وارداتی  هیچ گونه  دیگر  ذوب آهن،  تولیدی  ریل های 
شرکت های مصرف کننده این محصول، توجیه پذیر نیست و 
در حال حاضر شرکت ذوب آهن اصفهان این توانایی را دارد که 

تمام نیاز ریلی کشور را تامین کند.
درایت  با  ظالمانه  تحریم های  دوران  در  که  این  بیان  با  وی 
فائق  مشکالت  اغلب  بر  شرکت  تالشگران  عزم  و  مدیریت 
خصوص  به  و  فروش  و  تولید  رشد  توانستیم  و  ایم  آمده 
با  کرد: در حال حاضر معادن  باشیم، تصریح  صادرات داشته 
بازار تمایل فراوانی به صادرات  ارز در  توجه به باال رفتن بهای 
به  آنها  برای  را  صادرات  درصدی،   25 تعرفه  وضع  حتی  و  دارند 
صرفه کرده و این شرکت ها در حال خام فروشی منابع کشور 

کمبود مواد  به دلیل  بزرگ  که فوالد سازان  هستند، در حالی 
اولیه مجبور به محدود کردن تولید خود شده اند.

عدم  اصفهان،  ذوب آهن  عمده  مشکل  که  این  بیان  با  وی 
از  خیابانی  مدرس  گفت:  است،  اولیه  مواد  پایدار  تامین 
متعددی  جلسات  صمت،  وزارت  سرپرستی  آغازین  روزهای 
بررسی  به  داشت،  معدنکاران  و  فوالدسازان  نمایندگان  با 
زیادی  حدود  تا  توانسته  و  پرداخته  صنعت  این  مشکالت 

جدیت  این  امیدواریم  و  کند  تسهیل  را  حوزه  این  مشکالت 
بزرگ  شرکتهای  اولیه  مواد  تامین  مشکل  کامل  رفع  زمان  تا 

فوالدی تداوم یابد.
خبر   98 سال  در  ذوب آهن  صادرات  درصدی   28 رشد  از  کرمی 
تمام  در  تجاری  فعالیت های  افت  به  توجه  با  گفت:  و  داد 
نواحی اقتصادی جهان بر اثر پاندمی ویروس کرونا و همچنین 
داخل  در  محصول  عرضه  بر  صمت  وزارت  خاص  تاکیدات 
کشور )در اواخر سال گذشته و ابتدای سال جاری( با کاهش 

صادرات مواجه بودیم.
با دستورات اخیر و حمایت های موثر سرپرست وزارت  البته   
و  بهبود  حال  در  فوالدی  شرکت های  صادرات  روند  صمت، 

افزایش است و امیدواریم این عقب افتادگی جبران شود.
 وی با بیان این که صادرات نیمی از تولیدات شرکت در دستور 
کار قرار دارد، تاکید کرد: جهت کنترل افسار گسیخته قیمت ها 
انجام  اقداماتی  است،  سوداگرانه  اقدامات  برخی  از  ناشی  که 
شده که امیدواریم به منظور تداوم این روند، جهت دسترسی 
مصرف کنندگان نهایی محصوالت که عمدتا از اقشار ضعیف 
و کم درآمد جامعه هستند، حمایت و پشتیبانی الزم از مراجع 

مربوطه صورت پذیرد.

کسری صادرات ذوب آهن اصفهان را جبران می کنیم
یابی و فروش: معاون بازار

گفت:  اصفهان  ذوب آهن  خرید  معاون  صالحی،  محمدجعفر 
اکنون سنگ دانه بندی درشت دانه مصرف کوره بلند را معادل 
60 دالر به صورت تحویل معدن خریداری می کنیم و هیچگاه در 

پی ارزان خریدن سنگ آهن نبوده ایم.  
به گزارش جام جم صالحی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه 
دو سیما، گفت: آنچه که صادر می شود نیاز ذوب آهن اصفهان 
عیار  سنگ  می شود  صادر  چین  به  که  آهنی  سنگ  و  است 
در  که  اکنون  گفت:  صالحی  دارد.   داخلی  مصرف  که  باالست 
این برنامه گفتگو می کنیم یک کشتی از اسکله شماره 13 آماده 
صادرات 55 هزار تن سنگ آهن منطقه سنگان و بهترین نوع 

سنگ آهن کشور است.
زیر 58 باشد قابل  آن  آهنی که عیار  با بیان این که سنگ   وی 
به هیچ  اکنون هیچ بدهی  افزود:  بلند نیست  کوره  مصرف در 
معدن سنگ آهن نداریم و کسانی که شایعه می کنند ذوب آهن 
سنگ آهن را ارزان می خرد کسانی هستند که تا کنون هیچ سنگی 
در  گفت:  اصفهان  ذوب آهن  خرید  معاون  نفروخته اند.   ما  به 
سال بیش از 1800 میلیارد تومان سنگ آهن می خریم اما اکنون 
موجودی  و  است  خالی  اصفهان  ذوب آهن  ظرفیت  درصد   30

، پنج روز ما را پاسخ می دهد. سنگ آهن کارخانه نیاز چهار
 صالحی افزود: سنگ معدن با عیار 60 تا 61 را در معدن 10 تا 10 و 

هفت دهم درصد قیمت شمش خریداری می کنیم.

علی احمدیان رئیس هیات مدیره ذوب آهن اصفهان در حاشـیه 
از  گفـت:  جام جـم   بـا  گفتگـو  در  شـرکت  عمومـی  مجمـع  برگـزاری 
گذشته نسبت به ذوب آهن اصفهان و فضای تولید آن شناخت 
داشـتم امـا بـرای حضـور در جمـع کارگـران پرتـالش ایـن کارخانـه و 
بازدیدهـای  اطالعاتـم،  کـردن  روز  بـه  آن و همچنیـن  کارشناسـان 
جامعـی از کلیـه بخش هـای خـط تولیـد ایـن کارخانه عظیم داشـتم 

و از نزدیـک در جریـان رونـد فعالیت هـا قـرار گرفتـم.
تولیـد  پـروژه  دو  شـرکت  مدیـره  هیـات  جلسـات  در  افـزود:  وی 
نظـر  تبـادل  و  بحـث  مـورد  خـاص  طـور  بـه    PCI همچنیـن  و  ریـل 
ح هـای شـرکت ایـن دو پـروژه از  قـرار می گیـرد زیـرا در کنـار سـایر طر
اهمیت ویژه ای برخوردار هسـتند.این مقام مسـئول خاطر نشان 
کـرد: زمانـی کـه دولـت انتظـار دارد مـا در تنظیـم بازار داخـل و تامین 
نیـاز مـردم در داخـل کشـور قیمت هـا را متناسـب با سیاسـت های 
تنظیـم بـازار عرضـه کنیـم، بـه طـور طبیعـی مـا هـم در مقابـل انتظـار 
داریـم کـه دولـت بـه مـادر صنعـت فـوالد کشـور در  تامیـن مـواد 
اولیـه و منابـع مالـی کمک کند. علی احمدیـان ادامه داد: با بر طرف 
شـدن مشـکل مـواد اولیـه، ذوب آهـن اصفهـان ایـن تـوان را دارد 
کـه ضمـن اداره کـردن خـوب کارخانـه و ارائـه سـود بـه سـهامداران 

خدمـات مناسـب تری نیـز بـه کارکنان شـرکت به عنـوان بزرگ ترین 
راس  در  مهـم  موضـوع  ایـن  باشـد.  داشـته  سـازمان  سـرمایه 
برنامه هـای شـرکت قـرار دارد و اگـر نواقصـی هـم در ایـن خصـوص 

وجـود داشـته اسـت، امیدواریـم بـه سـرعت برطـرف کنیـم.

معاون خرید ذوب آهن اصفهان:

به دنبال ارزان خریدن سنگ آهن نیستیم
رئیس هیات مدیره ذوب آهن اصفهان:

ذوب آهن از ظرفیت های مهم جهش تولید در کشور است



آن را در  اصفهان با هم پیوندی بین بنت از توابع شهرستان نیکشهر قرار شد تا 
و  خیریه ها  پتانسیل  از  تسهیل گر  مسیر  این  در  و  کند  یاری  پایدار  توسعه  مسیر 

نهادهای مدنی برای توسعه سخت افزاری و نرم افزاری ِبنت کمک بگیرد.
بخش  در  کوچک  دهستان  یک  می گردم،  ِبنت  دنبال  به  جغرافیا  نقشه  روی 
شهرستان نیکشهر استان سیستان بلوچستان در ایران با جمعیتی بالغ بر 9 هزار 
و 500 نفر جمعیت،سرزمینی کوچک در گوشه ای از ایران و به فاصله 1500 کیلومتر با 
اصفهان و با جاذبه کوه سیپرک که نخلستان های خرمای پایین دامنه آن گویی عقد 
خواهر خواندگی با خور و بیابانک اصفهان خوانده اند.دهستانی که در سال گذشته، 
طبیعت سیل بر آن تاخت و هر آن چه داشت را تبدیل به ویرانه ای کرد و رفت؛ ِبنت 
توان تحمل این داغ را نداشت و در این بالی خانمان سوز هم  جان داد و هم مال 
آه ِبنت درآمد و قلب تپنده ایران به درد آمد  باید راه چاره ای  و این چنین بود  که 
اندیشید که مرهمی بر زخم دل ِبنت باشد و این بار نه عقد  خواهر خواندگی که به 
واقع برادری خود را به ِبنت ثابت کرد و پس از بازدید مسئوالن شهری از این منطقه  
تصمیم بر این شد که چهره محرومیت را از این شهر سیل زده بزداید و  ِبنت را به 

سرزمینی با توسعه پایدار تبدیل کند.
چنان که شهرداری اصفهان برای رسیدن به این مطلوب با اقدامات خیرخواهانه 
خیریه ها و نهادهای مدنی را به کار گرفت و در ساحت های زیرساختی و نرم افزاری 
برای شهر بنت پیش قدم  شد، به طوری که تاب هیچ سیل و زلزله ای دیگر نتواند 
اشک ِبنت را در بیاورد. بر همین اساس جشن هم پیوندی این دو شهر  به میزبانی 
استانی  مسئوالن  حضور  با  اصفهان  معاصر  هنرهای  موزه  باغ  محل  در  اصفهان 

سیستان و بلوچستان و نیز مسئوالن شهری و استانی برگزار شد.
به گزارش جام جم قدرت اهلل نوروزی شهردار اصفهان اعتقاد دارد، باید در حوادث 
با اعداد درست بازی کرده و مسئولیت اجتماعی را درست درک کرد،مثال نمی شود 
حادثه بزرگی در کشور اتفاق بیفتد و سیل یک.نقطه را ازبین ببرد اما عده ای  نقش 

نجیب زاده را بازی و بی تفاوت از آن رد شوند.
وی با بیان این که در مسائل اجتماعی اگر کسی احساس مسئولیت نکند ممکن 
است به عدم درک  صحیح متهم شود،می گوید: شهرداری اصفهان در حوادثی که 
مردم را تهدید می کرد، نقش اجتماعی خود را خوب ایفا کرد و این درحالی بوده است 

ج ضوابط شهری نمی تواند کاری بکند اما وقتی جان انسان در  که شهرداری ها خار
میان باشد باید برخی مقررات نادیده انگاشته شود زیرا پای قوانین مهمتری مثل 

انسانیت در میان است.
آمد،  سیل  وقتی  خوزستان  و  آباد  خرم  و  کرمانشاه  حوادث  در  می افزاید:  نوروزی 
نشانان  وآتش  شدند  حاضر  استان  همان  نیروهای  از  زودتر  اصفهان  شهرداری 
اصفهانی به داد مردم رسیدند که البته این مسائل با قانون سنخیت ندارد اما با 
اصفهان  شهرداری  اقدامات  به  گریزی  اصفهان  شهردار  دارد.  سنخیت  انسانیت 
به سیل سیستان و بلوچستان زد و در این زمینه گفت: روزهای اولیه سیل زدگی 
وحقوق   امینتی  وظیفه  این  و  شد  مستقر  ِبنت   در  اصفهان  شهرداری  امکانات 
احساس  کسی  تا  شود  بسیج  امکانات  همه   باید  که  است  گرفتاران  برای  بشری 

تنهایی نکند .
پیوند  و  ِبنت   به  کمکی  توانسته  اصفهان  شهرداری  که  کرد  خرسندی  ابراز  وی 
اصفهان با این شهرداشته باشد همانند پیوند از نوع خویشاوندی بین اجزای یک 
از این پیکر به درد  موجود واحد که  همه اعضای یک پیکرند و زمانی که عضوی 
ح  می آید دیگر عضوها باید با پیوند، این درد را ترمیم کنند که با ورود خیران این طر

هم پیوندی ترمیمی عاشقانه، دوستانه و پایدار شکل گرفته است.
نوروزی می گوید: این اقدامات منتی بر بنت نیست بلکه انجام تکلیف نسبت به 
انسانیت است و همه کشور باید از این حرکت نو تبعیت کنند و به همین دلیل در 
ح هم پیوندی  نامه ای به مجمع شهرداران کالنشهرها از آنها درخواست کردیم در طر

مشارکت کنند که در نهایت به یک خروجی مصوبه انجامید.
 ایجاد زمینه بورس تحصیلی به دانش آموزان سیستانی 

نیز در  زینی وند، معاون سیاسی اجتماعی استانداری سیستان و بلوچستان  علی 

در  کم نظیر  پراکنش  با  بلوچستان  و  سیستان  پهناور  استان  گفت:  مراسم  این 
با  و مردمی  کشور  از مرزهای استراتژیک  و 20 درصد  ایران  11 درصد وسعت  کشور 
فرهنگ کهن و متنوع دارد که نیاز به حمایت دارد. وی معتقد است، هویت ایرانی 
از خرده فرهنگ ها،  تنوع قومی - مذهبی و محلی تشکیل شده است که باید با یک 
نگاه فراگیر در چهار گوشه کشور به آن  نگاه شود که  هر کدام از این گوشه ها نادیده 
گرفته و  این چتر محدود تر شود نه تنها آن شهر که ایران با مخاطره جدی رو به 
رو می شود. معاون سیاسی اجتماعی استانداری سیستان و بلوچستان می گوید: 
 بر همین اساس نیاز است که چتر ایران بر سر همه سایه انداخته و به این مهم
کمک کنند که در این زمینه اصفهان بدون شک پیش قدم است. وی تاکید می کند: 
امنیت  در  رخنه  یا  نقطه  یک  همانند  بلوچستان  و  سیستان  به  توجهی  کم  هر 

جمهوری اسالمی است و این در حالی است که سیستان و بلوچستان به عنوان  
دروازه تمدن ایران بزرگ و پیوند با کانونی ترین و پرجمعیت ترین نقطه دنیا یعنی 

شبه قاره هند قرار دارد.
زینی وند می گوید: به سیستان و بلوچستان باید به عنوان دیواره امنیتی و دروازه 
سالمت و بهداشت کشور  نگاه کرد و برای آن سد محکمی برای ورود مواد مخدر 

گرفته تا انواع امراض و بیماری ایجاد کرد.
وی در بخشی از صحبت های خود از اصفهان خواست  تا زیبایی های سیستان و 
اصفهانی  مسئوالن  از  همچنین  کنند،  تبلیغ  اجتماعی  صفحات  از  را  بلوچستان 
تحصیالت  بورسیه  و  شناسایی  را  نهفته  یابی های  استعداد  زمینه  تا  خواست 

دانش آموزی و دانشگاهی را برای رشد نوجوانان سیستانی فراهم کنند.
گروه های از  بلوچستان   و  سیستان  استانداری  اجتماعی  سیاسی   معاون 
کمک رسان و خیران در مناطق سیل زده سخن به زبان آورد و گفت: انتظار داریم 

هماهنگی کمک های خیران از یک نقطه و به طور یکنواخت به محرومان صورت 
گیرد و با تغییر دولت ها انقطاع در اجرای کار صورت نگیرد.

 افتتاح دفتر پیگیری و پشتیبانی خیریه ها در نیکشهر سیستان وبلوچستان
مرتضی باطنی، مسئول خیریه سعادتی و نماینده خیران اصفهان در شهر بنت در به 
سابقه 10 ساله این خیریه در سیستان بلوچستان اشاره کرد و گفت: تا کنون 3 هزار 
بیمار سیستانی در حوزه درمان از امکانات غذایی،اسکان،درمان بهره مند و نیز در 
در حوزه پیشگیری 4 ماه ویژه خواهران جهت پیشگیری از سرطان دوره آموزشی در 

سیستان و بلوچستان برگزار شده است.
تامین  برای  ساخت هایی  زیر  باید  دامداری  بحث  اهمیت   باتوجه   : می گوید  وی 
علوفه دام با تغییر روش  استفاده از خوشه و شاخه درخت خرما به  جای سوزاندن 
ظرفیتی 200 هزار تنی آن در سال استفاده کرد.  باطنی معتقد است، بعد از انقالب 
خدمات ارزشمندی به سیستان ارائه شده اما عمق محرومیت آنقدر زیاد است که 
باید از استان های برخوردار برای حمایت از روستاهای سیستان استفاده کرد که بر 
همین اساس تالش شده به کمک دولت هر خیری در یک نقطه خیری از استان ها 
اصفهان  و  بنت  پیوندی  هم  می افزاید:  سعادتی  خیریه  مسئول  شود.  متمرکز 
نمونه پایلوت این مسئله است و قرار شده است، بیمارستان فوق تخصصی 32 
تخت خوابی در شهر بنت احداث شود که با 40 پزشک هماهنگ شده تا به نوبت 
آمادگی  نیز اعالم  از پزشکان  کنند و تعداد دیگری  این بیمارستان حضور پیدا  در 
کرده اند تا به صورت داوطلبانه در این امر مشارکت داشته باشند. وی در پایان از 
افتتاح دفتر پیگیری و پشتیبانی نیکشهر خبر داد و گفت: 32 کیلومتر باقیمانده 
ج می شود. گفتنی  از جاده زرآباد به ِبنت تکمیل و به زودی  بشاگرد از بن بست خار
ح هم پیوندی توسط شهردار اصفهان و معاون سیاسی  است؛امضای تفاهم نامه طر
اجتماعی استانداری سیستان و بلوچستان، اهدای 200 بسته اقالم ورزشی و تفریحی 
از اصفهان به شهر بنت و تجلیل از محمدصادق بکتاشیان عکاس و مستندساز 

سیستان و بلوچستان اهم مراسم هم پیوندی اصفهان با ِبنت بود.
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شهردار اصفهان خبر داد:

پیوند1500 کیلومتری اصفهان با ِبنت سیستان

سـخنگوی وزارت امـور خارجـه و رییـس مرکـز دیپلماسـی عمومـی و رسـانه ای وزارت امـور خارجـه گفـت: 
اصفــهان  بین المللـی  اجــالس  سـالن  ماننـد  فاخـــری  و  بـزرگ  پروژه هـای  اجـــرای  مانـع  نبایـد   تحریم هـا 

باشد.
بـه گـزارش جام جـم بـه نقـل از اداره ارتباطات رسـانه ای شـهرداری اصفهان، سـید عباس موسـوی در بازدید از 
پـروژه مرکـز همایش هـای بین المللـی اصفهـان بـا اشـاره بـه این کـه وزارت امـور خارجـه بایـد بـرای بهره بـرداری 
ایـن پـروژه کمـک کنـد، اظهـار کـرد: بایـد بـه اصفهـان و ایـران بـرای داشـتن چنیـن پـروژه ملـی تبریـک گفـت، 
سـالن اجالس سـران در تهران احداث شـده اما باید از زیرسـاخت ها در دیگر نقاط کشـور هم اسـتفاده کرد.   
وی ادامـه داد: پـروژه فاخـر مرکـز همایش هـا، بین المللـی بـودن اصفهـان را تکمیـل می کند بنابرایـن باید این 

پـروژه در جایـگاه ملـی دیـده شـود و آن را وابسـته بـه یـک دولت یا زمان خاص ندانسـت.  
آنچـه در ایـن پـروژه ملـی مغفـول مانـده، حضـور سـرمایه گـذار  سـخنگوی وزارت امـور خارجـه تصریـح کـرد: 

اسـت.  خارجـی 
 مرکز همایش ها بازوی خوبی برای وزارت خارجه است

مرکـز  پـروژه  محـل  در  کـه  جلسـه  ایـن  در  نیـز  اصفهـان  شـهرداری  بین الملـل  امـور  و  ارتباطـات  کل  مدیـر 
همایش هـای بین المللـی اصفهـان برگـزار شـد، گفـت: پـروژه مرکـز همایش هـای بین المللـی اصفهـان بـازوی 

وزارت خارجـه محسـوب می شـود.  بـرای  خوبـی 
پـروژه مرکـز همایش هـای بین المللـی اصفهـان،  از  امـور خارجـه  بازدیـد سـخنگوی وزارت  ایمـان حجتـی در 
اظهـار کـرد: ایـن پـروژه در موقعیـت ویـژه ای در حـال احـداث اسـت به طـوری که بـا بهره برداری حلقـه حفاظتی 
شـهر کـه در حـال حاضـر بخش هایـی از آن کامـل شـده، فاصلـه ایـن مرکـز بـا فـرودگاه بین المللـی اصفهـان، 

کمتـر از هفـت دقیقـه اسـت و بـا عبـور از حلقـه حفاظتـی نیـازی بـه ورود بـه داخـل شـهر هـم نیسـت. 
وی بـا تاکیـد بـر این کـه پـروژه مرکـز همایش هـای بین المللـی اصفهـان بازوی خوبـی بـرای وزارت خارجه جهت 

برگـزاری اجـالس  مختلـف ملـی و جهانـی اسـت، تصریح کرد: این پـروژه با بهره مندی از فضاهـای چند منظوره 
امـکان برگـزاری رویدادها و همایش هـای مختلف را دارد. 

همایش هـای  مرکـز  پـروژه  کـرد:  خاطرنشـان  اصفهـان  شـهرداری  بین الملـل  امـور  و  ارتباطـات  کل  مدیـر 
می گیـرد. قـرار  بـرداری  بهـره  مـورد  سـال  پایـان  تـا  هتـل(  و  تجـاری  بخـش  از  )غیـر  اصفهـان  بین المللـی 

بـا برگـزاری یـک رویـداد بین المللـی در اصفهـان  ابرپـروژه ملـی می توانـد  از ایـن  ئیـن افتتـاح و بهره بـرداری  آ  
باشـد.  همزمـان 

 سالن اجالس نیاز به بهره بردار واقعی دارد 
مدیـر پـروژه مرکـز همایش هـای بین المللـی اصفهـان نیـز در ایـن جلسـه بـا تشـریح آخریـن وضعیـت ایـن 
پـروژه، خبـر از پیشـرفت 85.16 درصـدی ایـن پـروژه داد و گفـت: تاکنـون بـرای احـداث ایـن پـروژه بیـش از 400 

میلیـارد تومـان هزینـه شـده و نیـاز بـه بهره بـردار واقعـی دارد.  
مهـدی رضایـی اظهـار کـرد: عملیـات اجرایـی پـروژه مرکـز همایش هـا از تیـر 90 آغـاز شـد و در زمینی به وسـعت 
72 هکتار شـامل سـالن اصلی، سـالن های چند منظوره، سـینما، پارکینگ های اختصاصی، هتل پنج سـتاره 

و یـک مرکـز تجـاری در حال احداث اسـت. 
وی بـا بیـان این کـه در پـروژه مرکـز همایش هـا، دو طبقـه پارکینـگ بـا سـطح 22 هـزار مترمربـع بـا ظرفیـت 800 
خودرو پیش بینی شـده اسـت، افزود: اسـکلت سـالن اصلی و جانبی این مجموعه با اسـتفاده از سـازه های 

فـوالدی و دیوارهـای آن بـه روش خشـک و مقـاوم در برابـر حریـق و رطوبـت سـاخته شـده اسـت.  
مدیـر پـروژه مرکـز همایش هـای بین المللـی اصفهـان بـا اشـاره بـه سـالن اصلـی پـروژه، گفـت: ظرفیـت ایـن 
ح ریـزی و سـقف آن بـا الهـام گرفتن از معماری مسـجد شـیخ لطـف اهلل احداث  سـالن بـا ظرفیـت 2400 نفـر طـر

شـده است. 
ح شیشـه های داخلی این فضا نیز با بهره گیری از هنر اسـاتید و با اسـتفاده از مس و شیشـه اجرا شـده  طر

اسـت. از دیگـر اقدامـات، اجـرای نمـای پـروژه بـا اسـتفاده از بتـن الیافـی توسـط مهندسـان پـروژه بـوده کـه بـه 
صـورت تجـاری به تولید انبوه رسـید اسـت.   

وی بـا بیـان این کـه سـالن چنـد منظـوره پـروژه مرکـز همایش هـا بـه صـورت مسـطح در مجـاورت سـالن اصلی 
قرار دارد، گفت: سـالن سـینما و آمفی تئاتر مجموعه با ظرفیت 564 نفر و مسـاحت 800 مترمربع یکی دیگر 

از سـالن های جانبی اسـت که با سیسـتم های پیشـرفته طراحی شـده اسـت. 
رضایـی ادامـه داد: سـالن پذیرایـی و چندمنظـوره پـروژه بـا مسـاحت دو هـزار و 800 متـر مربـع یکـی دیگـر از 

سـالن های جانبـی بـرای پذیرایـی از میهمانـان بـا امکانـات پیشـرفته صوتـی و تصویـری اسـت. 
مدیـر پـروژه مرکـز همایش های بین المللی اصفهان با اشـاره به مسـیرهای ارتباطـی پروژه مرکز همایش های 
بین المللی اصفهان، اظهار کرد: مسـیرهای ارتباطی و دسترسـی پروژه در سـه سـطح مختلف برای اتصال به 

سـالن اصلی و سـالن های جانبی طراحی شـده است.
رضایـی گفـت: هتـل پنـج سـتاره پـروژه بـا زیربنـای 65 هـزار متـر مربـع در 12 طبقـه پیـش بینـی شـده و دارای 

، تاالرهـای پذیرایـی، سـالن مالقـات و… خواهـد بـود.  فضاهایـی مثـل اسـتخر
هـزار  دو  گنجایـش  بـا  پارکینـگ  فضـای  شـامل  طبقـه  شـش  در  پـروژه  خریـد  مرکـز  این کـه  بیـان  بـا  وی 
واحـد هشـت  کـرد:  تصریـح  بـود،  خواهـد  کـودکان  بـازی  فضـای  و  تفریحـی  فضـای  مارکـت،   خودرو، هایپـر 
ویـالی سـنتی هـر کـدام بـه مسـاحت 450 متـر مربـع بـرای اسـکان میهمانـان و محافظـان آنهـا در نظـر گرفتـه 

شـده اسـت. 
مدیـر پـروژه مرکـز همایش هـای بین المللـی اصفهـان ادامـه داد: ایـن پـروژه 32 هکتـار فضـای سـبز دارد کـه 

بخـش داخلـی آن کاشـت گیاهـان و بخـش خارجـی جنـگل کاری انجـام شـده اسـت.
نیـروگاه  گفـت:  اسـت،  شـده  انجـام  خیابان سـازی  متـر   500 و  هـزار   87 پـروژه  ایـن  در  این کـه  بیـان  بـا  وی 

اسـت. شـده  راه انـدازی  روز  در  وات  کیلـو   500 تولیـد  تـوان  بـا  همایش هـا  مرکـز  پـروژه  خورشـیدی 

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران: 

باید برای بهره برداری پروژه مرکز همایش های بین المللی اصفهان کمک کرد 


