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منصور یزدی زاده ،مدیرعامل ذوب آهن
اصفهان در هفتمین کنفرانس بین المللی
استیل پرایس که دوشنبه  13بهمن در هتل بین المللی
المپیک برگزار شد  ،گفت  :این مجتمع عظیم صنعتی که
تولید محصوالت فوالدی آن مطابق با آخرین
استانداردهای روز دنیا انجام میشود از یارانه انرژی
استفاده نمی کند ،برق را در نیروگاه خود تولید می کند و
با انجام اقدامات مختلف به سمت کاهش هزینه ها و
رقابت پذیری بیشتر حرکت می کند.
وی در بخشی از سخنان خود در این کنفرانس به شرایط
تولید ذوب آهن اصفهان پرداخت و گفت :نقطه آغاز
تولید ریل در ایران از این شرکت آغاز شد و هم اکنون
اولین تولید کننده فوالد کشور ،تنها تولید کننده ریل
در غرب آسیا به شمار می رود.
مدیرعامل ذوب آهن افزود  :تولید ریل شامل دو مرحله
تولید فوالد و سپس نورد می شود.
در گذشته شمش مورد نیاز وارد می شد اما هم اکنون
این شمش با راه اندازی پروژه VDدر ذوب آهن اصفهان
تولید می شود و نیاز به واردات شمش نیست.
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اجتماعی
اقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه در استان اصفهان

 ۹۷درصد قراردادهای کارگران موقت است

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسالمی کار کشور با انتقاد از اینکه۹۷
درصد قراردادهای کارگران موقت است ،گفت :باید قراردادهای کار مستمر و
موقت از یکدیگر جدا شود ،چراکه کار موقت برای پروژه های عمرانی همچون
سدسازی ،جاده سازی و  ...است نه یک واحد تولیدی بزرگ.
احمدرضا معینی با اشاره به کاهش قدرت چانه زنی کارگران ،توضیح داد :از

سال  ۱۳۷۳در دادنامه دیوان عدالت اداری قراردادهای موقت در کشور رواج
داده شد که این موجب کاهش چانه زنی کارگران شد .وی با بیان اینکه امروز
بالغ بر  ۹۷درصد قراردادهای کارگران موقت است که این موجب سوءاستفاده
کارفرمایان به خصوص کارفرمایان نهادهای دولتی و  ...شده است ،تصریح
کرد :متاسفانه اکنون مدت قراردادها به سه یا یک ماه تقلیل یافته است که

خبر

بهینه سازی شبکه روشنایی
پل خواجو تا نوروز

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان گفت:
شبکه روشنایی پل خواجو با هماهنگی میراث
فرهنگی ،تا نوروز بهینه سازی و اصالح میشود.
بهگزارشادارهارتباطاترسانهایشهرداریاصفهان،
حسین امیری با اشاره به برگزاری نشست مشترک
معاونت خدمات شهری شهرداری اصفهان با
مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی
استان اصفهان در خصوص بهینه سازی روشنایی
پل خواجو و سی و سه پل اظهار کرد :با توجه به
مذاکراتی کهمیانشهرداریومیراثفرهنگیصورت
گرفت ،عملیات بهینه سازی (تقویت روشنایی
و کیفیت تاسیسات) و اصالح شبکه روشنایی
پل خواجو با هماهنگی سازمان میراث فرهنگی،
گردشگریوصنایعدستیانجاممیشود.
وی با اشاره به لزوم نوسازی و بهسازی تاسیسات
شهری پس از پایان عمر مفید آن طبق برنامه
زمانبندی ،گفت :این بهینه سازی و اصالح با
برگزاری جلسات کارشناسی و مدیریتی تمام
جزئیات با اولویت عدم دخل و تصرف در بنای
پل خواجو اجرایی و تا شب عید به پایان میرسد.
معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان افزود:
شهرداری اصفهان هر ساله اعتباری بالغ بر ۷۰
میلیارد تومان برای بهینه سازی تاسیسات
شهری شامل روشنایی پارکها ،نورپردازی ابنیه
تاریخی ،آبنماها و شبکه آبیاری فضای سبز هزینه
میکند .وی تصریح کرد :مجموعه اقداماتی که در
حوزه معاونت شهری برای نگهداری تاسیسات
شهری به کار میرود ،برای نگهداری از این
تاسیساتاست.

توســعه ارتباطات تجــاری ایران
و ارمنســتان بــا تکیه بر صنعت
نمایشگاهی

همزمان با بازدید وزیر اقتصاد کشور ارمنستان
از نمایشگاه بینالمللی اصفهان ،گامهای
همکاریهای دو جانبه میان ایران و ارمنستان
در صنعت نمایشگاهی با نقشآفرینی نمایشگاه
اصفهان برداشته شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت نمایشگاههای
بینالمللی استان اصفهان ،وهان کروبیان ،وزیر
اقتصاد کشور ارمنستان در راس هیاتی بلندپایه
از فعاالن اقتصادی و تجاری این کشور در سفر به
اصفهان از نمایشگاه بینالمللی این شهر بازدید
کرد و با علی یارمحمدیان ،مدیرعامل نمایشگاه
بینالمللی اصفهان دیدار و گفتگو کرد.
کروبیان در این بازدید ،نمایشگاه اصفهان را یکی
از ظرفیتهای ویژه اقتصادی در ایران عنوان کرد
و گفت :فعاالن اقتصادی دو کشور میتوانند
اقدامات ویژهای برای انجام فعالیتهای تجاری
هدفمند و مبتنی بر سودآوری انجام دهند و در
این میان ،نمایشگاه اصفهان از جایگاه ویژهای
برخوردار است .وی با تاکید بر اینکه تالش
میکنیم در آینده نزدیک ارتباطات تجاری بر مبنای
رویدادهای نمایشگاهی میان دو کشور را تقویت
کنیم ،ادامه داد :ارمنستان از گسترش ارتباطات
تجاری با جمهوری اسالمی ایران و فعاالن اقتصادی
این کشور استقبال میکند؛ بر همین اساس
تالش گستردهای برای اجرای این تعامالت به کار
خواهد بست .مدیرعامل شرکت نمایشگاههای
بینالمللی استان اصفهان هم در این دیدار ،با
اشاره به اینکه محل دائمی برپایی نمایشگاههای
بینالمللی این استان ،استانداردترین مرکز
نمایشگاهی در کشور به شمار میرود ،گفت :در
ساخت این مرکز نمایشگاهی تالش شده شرایطی
فراهم آید تا شرکتهای تراز اول جهان و منطقه در
نمایشگاههای استان اصفهان حضور یابند.
علی یارمحمدیان افزود :آنچه در فعالیتهای
نمایشگاه بینالمللی اصفهان مد نظر قرار گرفته،
توانایی ایجاد شرایط فعالیتهای بینالمللی میان
فعاالن اقتصادی ایران و کشورهای مختلف است؛
بنابراین امیدواریم ارتباط مطلوب تجاری میان
ایران و ارمنستان بر مبنای صنعت نمایشگاهی
شکل گیرد.

در این شرایط کارگران با نداشتن امنیت شغلی ،امنیت درآمدی و روانی خود را
از دست داده می بیند .رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار اصفهان
گفت :نماینده جامعه کارگری از دیوان عدالت اداری خواستار برگرداندن
این رای است ،چراکه نمی توان در کارهای مستمر به خصوص در واحدهای
تولیدی و صنعتی قراردادهای موقت را صادر کرد / .ایسنا
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رایزنی اصفهان با سایر کشورها برای سالن اجالس سران

شهردار اصفهان گفت :برای نحوه بهرهبرداری از سالن اجالس سران در اصفهان ،تجربه
ای در ایران وجود نداشت بنابراین با سایر کشورها رایزنی کرده تا بهره برداری از این
مجموعه بخوبی انجام شود.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان ،قدرت اله نوروزی در دیدار
ویدئوکنفرانسی با سفیر ایران در مالزی با اشاره به تمایل شهرداری اصفهان برای دعوت
شهردار کواالالمپور به شهر اصفهان برای توسعه روابط بین دو شهر اظهار کرد :همچنین
از پیشنهاد سفیر ایران در مالزی برای معرفی «ماهاتیر محمد» نخست وزیر اسبق مالزی
به عنوان «شهروند افتخاری» اصفهان استقبال میکنیم.
وی با اشاره به برگزاری جشنواره بین المللی صنایع دستی اصفهان در سال آینده گفت:
معتقدم اگر این جشنواره بخوبی مدیریت شود ظرفیت فراوانی برای اصفهان ایجاد کرده
شهردار اصفهان گفت :الیحه بودجه هشت هزار و  650میلیارد تومانی
شهرداری اصفهان برای سال  1400بر مبنای برنامه  1405تنظیم شده
است.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان ،قدرت اله نوروزی
با حضور در جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان برای تقدیم
الیحه بودجه  1400شهرداری اصفهان ،با اشاره به اینکه طی سه سال
گذشته بودجههای شهرداری اصفهان براساس منطق تنظیم شده
است و هر سال نسبت به سال قبل شرایط بهتری داشتیم ،اظهار
کرد :به نسبت رشد بودجه در تحقق بودجه نیز شهرداری هر سال با
موفقیتهای بیشتری روبهرو بود .وی ادامه داد :سال گذشته بعد از
اصالح ،بودجه شهرداری به بیش از هفت هزار میلیارد تومان رسید که
تاکنون  75درصد از بودجه مصوبه سال گذشته محقق شده است.
شهردار اصفهان با بیان اینکه امسال و سال گذشته شرایط خاصی
در کشور ایجاد شد ،گفت :اتفاقات ناگوار کشور ما را هم تحت تاثیر
قرار داد.
وی بیان کرد :امسال به دلیل کرونا ،آلودگی هوا ،تعطیلیهای مکرر
و بویژه مشکالت شدید اقتصادی و افزایش نرخ تورم در کشور و
تحوالت جهانی ،شرایط بسیار سختی را برای شهرداریها ایجاد کرد و
شهرداری توانست بودجه ای که برای آن در زمان تصویب نگرانیهای
زیادی وجود داشت و برخی آن را متورم و غیرقابل تحقق یاد میکردند،
با کمک جمعی و هم افزایی از سوی شورای شهر ،بخش خصوصی و
مدیران مربوطه پیش ببرد.نوروزی با اشاره به اینکه این کار برآمده از
اراده همگانی و تالش مضاعفی است که از سوی همه صورت گرفت،
اظهار کرد :امیدواریم در باقی مانده سال جاری شرایطی ایجاد شود تا
باقی مانده بودجه هم محقق شود.
افزایش منطق و دقت در تدوین بودجه 1400شهرداری اصفهان
وی با بیان اینکه امسال برای حوزه برنامه ریزی شهرداری اصفهان
سالی سخت اما پر از برکت بود ،گفت :هر سال نظام بودجه ریزی در
این حوزه علمی تر ،دقیق تر و منطقی تر انجام میشد چراکه اگر هر
حرکتی از منطق الزم برخوردار نباشد به سرمنزل مقصود نخواهد رسید
و خوشبختانه بودجه ریزی شهرداری از منطق خاصی برخوردار است.
شهردار اصفهان بیان کرد :شهرداری اصفهان در نظام بودجه ریزی
از شرایط خوبی برخوردار شده و این نهال نوجوان باید با استحکام
کار خود را ادامه دهد .وی اظهار کرد :برنامه  1405نیز براساس همین
نگرش تدوین شده است و این چشم انداز ما را به سوی اهدافی
رهنمون میکند که یقینا آسایش مردم را به همراه دارد؛ بودجه  1400بر
مبنای برنامه  1405است.

و منجر به رونق گردشگری و اقتصاد ،توسعه پایدار و افزایش اشتغال میشود.
شهردار اصفهان با دعوت از سفیر مالزی برای سفر به اصفهان ،اظهار کرد :با حضور در
اصفهان بخوبی میتوان دید که در چند سال اخیر تحوالت بزرگی رخ داده است.
وی با بیان اینکه با خواهرخواندگی اصفهان و کواالالمپور برای ارتباط با این شهر دلیل
داریم و امیدواریم قادر به ایجاد روابط جدیتر و با سهولت بیشتری با این شهر باشیم،
ادامه داد :استفاده از نظرات اساتید دانشگاهی و سایر ظرفیتهای آموزشی ،دانشگاهی،
علمی و فناوریهای نوین میتواند عاملی برای تقویت روابط بین دو شهر باشد.
نوروزی افزود :پروژه سالن اجالس بینالمللی سران در اصفهان پس از افتتاح میتواند
منشأ کمکهای بزرگی به کشور باشد ،این پروژه در زمینی به وسعت  ۷۲هکتار ،دارای
زیرساخت بسیار مناسب و به روز است.
وی از هزینه بیش از  ۷۰۰میلیارد تومانی برای به سرانجام رسیدن پروژه خبر داد و گفت:
 ۳۰۰میلیارد تومان دیگر نیز در ادامه هزینه میشود که اگر قیمتهای به روز را محاسبه
کنیم ،رقم تمام شده برای پروژه خیلی بیشتر خواهد بود.
نوروزی ادامه داد :این پروژه با بهره برداری مناسب به یک پروژه بزرگ تبدیل خواهد شد
بنابراین از سفارت ایران در مالزی درخواست داریم اصفهان را در این امر کمک کند.
وی همچنین بیان کرد :همچنین امکانات موجود در نمایشگاه بین المللی اصفهان که
در این دوره تکمیل شد ،در تراز استانداردهای بینالمللی است.
*اصفهان از ظرفیت مجمع گفت و گوی همکاری آسیایی استفاده کند
در ادامه این گفت و گو ،علی اصغر محمدی ،سفیر ایران در مالزی با اشاره به اینکه
پیشتر سفارت ایران در مالزی گفتوگوهایی برای تقویت روابط با اتاق بازرگانی و شهرک
علمی و تحقیقاتی اصفهان داشته و تمایل به تقویت این روابط با شهرداری اصفهان نیز
وجود دارد ،اظهار کرد :در حوزه فرهنگ و هنر برپایی نمایشگاه صنایع دستی میتواند
زمینه معرفی هنرهای اصفهان در مالزی را فراهم کند.
وی ادامه داد :ارتباط ایرانیها و اصفهانیها با زادگاه خود قطع شده و شهروند دیپلمات
به شرطی که مستمر باشد میتواند برای ایجاد دوباره این ارتباطات امیدوار کننده باشد؛

بنابراین برندی که برای اصفهان در این حوزه ایجاد شده نباید براحتی رها شود.
سفیر ایران در مالزی بیان کرد :دفتر امور خارجه باید برای رایزنان فرهنگی برای تقویت
طرح شهروند دیپلمات الزام دهد و این دفتر نباید زمان را از دست دهد چون انگیزه کار
میان دو طرف دیده میشود و طرف مقابل در مالزی به دنبال طرف ایرانی معتبر است.
وی به اعطای نشان شهروند افتخاری به کسانی که با اصفهان در ارتباط هستند و به
این ارتباط افتخار میکنند اشاره و تصریح کرد :یکی از کسانی که در این رابطه پیشنهاد
میشود ،ماهاتیر محمد ،نخست وزیر اسبق مالزی است.
محمدی افزود :مجمع گفت و گوی همکاری آسیا ( )ACDظرفیتی است که برخی شهرهای
ایران از آن استفاده کردهاند و اصفهان نیز باید از این فرصت استفاده کند.
وی با بیان اینکه اصفهان در  ۱۰نهاد بینالمللی عضویت دارد بنابراین دانشگاههای این
شهر باید به میدان آمده و درباره جایگاه امروز و آینده اصفهان پژوهش کنند تا منجر به
زیست بهتر شود ،گفت :با تقویت مجموعه داشتههای فرهنگی اصفهان ،سفارت ایران
در مالزی میتواند زمینه ارتباط بیشتر اصفهان با سنگاپور را نیز پوشش دهد.
سفیر ایران در مالزی افزود :از میان حدود  ۲۵هزار فار غ التحصیل ایرانی در مالزی ،حدود
 ۱۰۰نفر اکنون استاد دانشگاه هستند و  ۲۰۰نفر در شرکتهای دانش بنیان مشغول
ً
فعالیتاند که قطعا بخش زیادی از آنها در اصفهان زندگی میکنند بنابراین الزم است
مدیریت شهری اصفهان از آنها استفاده بیشتری کند.
وی با بیان اینکه همه شهرها و استانها باید در استراتژی روابط خود نگاه منطقهای
داشته و مسائل بینالمللی را دنبال کنند ،تصریح کرد :ایجاد درگاه اطالعرسانی رسمی
میان دو شهر یا درباره اصفهان به تنهایی ،میتواند زمینه بازدید از ظرفیتهای این شهر
را برای شهروندان مالزی فراهم کند.
محمدی با اشاره به لزوم استفاده از تجربه شکستها و موفقیتهای سرمایهگذاران
ایرانی در مالزی و مدیرانی که به هر دلیلی از مالزی برگشتهاند ،گفت :الزم است از این
سرمایههای اجتماعی استفاده بهتری شود؛ این سرمایه در ارتباط ایران با کشورهای دیگر
نیز وجود دارد و نباید نادیده گرفته شود.

الیحه بودجه شهرداری اصفهان تقدیم
ی اسالمی شد
شورا 
نوروزی با اشاره به اینکه نقطه تمرکز بودجه مانند نقاط تمرکز برنامه
مشخص است ،گفت :اهداف کالن ما در برنامه ،اعالم و از سوی
شورای اسالمی شهر بررسی شده است.
توسعه گردشگری و هنر اصفهان با بودجه  850میلیارد تومانی
سال آینده
وی ادامه داد :کاهش آلودگیهای محیطی با تمرکز بر کاهش آلودگی
هوا از نکات کلیدی در برنامه  1405و نیز بودجه  1400است به طوری که
سهم بودجه برای این هدف ،سه هزار و  384میلیارد تومان است.
شهردار اصفهان با بیان اینکه این بودجه شامل حمل و نقل ،ناوگان
بار ،مترو ،رینگ چهارم و فضای سبز میشود ،گفت :توسعه گردشگری،
فرهنگ و هنر نیاز به ارتقای جایگاه در اصفهان دارد و از همین رو یکی
از برنامههای ما در  1405و یکی از نقاط متمرکز در بودجه شهرداری نیز
این موضوع است به طوری که  850میلیارد تومان برای این بخش در
نظر گرفته شده است .وی با اشاره به افزایش بهره وری سرمایهها در
بودجه  1400اظهار کرد 322 :میلیارد تومان نیز در بودجه سال آتی برای
این حوزه لحاظ شده است.

رشد  44درصدی بودجه 1400
نوروزی با اشاره به اینکه بودجه  1400مانند سالهای گذشته بودجه
تجمیع شده از بودجه شهرداری مرکزی ،مناطق پانزده گانه ،سازمانها
و شرکتهای وابسته است ،ادامه داد :کل مبلغ بودجه سال 1400
شهرداری اصفهان هشت هزار و  650میلیارد تومان پیش بینی شده
که رشد بودجه نسبت به بودجه مصوب سال گذشته  44درصد
است .وی بیان کرد :امسال بودجه همه کالنشهرها با افزایش روبهرو
بوده است اما افزایش بودجه شهرداری اصفهان معنای دیگری دارد؛
ما در سالهای گذشته تصمیماتی گرفتیم که سیر رشد بودجه را
بتدریج آغاز کردیم و امروز  44درصد افزایش را شاهد هستیم که با نرخ
تورم انطباق داشته و منطقی است.
شهردار اصفهان افزایش بودجه شهرداری تهران را 40درصد ،کرمانشاه
 100درصد ،اراک  47درصد ،رشت  37درصد و تبریز را  22درصد عنوان و
اظهار کرد :اگر امسال شهرداری اصفهان در بودجه رشد  44درصدی و
در سالهای اخیر دیگر نر خهای رشد را لحاظ نکرده بود ،امسال ناگزیر
به افزایش  120درصدی بودجه برای همتراز شدن با نرخ تورم کشور

رئیسشورایاسالمیشهر اصفهان:

بودیم .وی به نسبت بودجه عمرانی به جاری در بودجه  1400اشاره و
اظهار کرد :نرخ تورم براساس اعالم بانک مرکزی  32درصد است که
بودجه جاری ما  29درصد و بودجه عمرانی  71درصد سهم از کل بودجه
شهرداری میبرد .نوروزی سرانه هر شهروند اصفهانی از بودجه سال
 99شهرداری را دو میلیون و  990هزار تومان عنوان کرد و گفت :سرانه
شهروندان در بودجه  1400به چهار میلیون و  280هزار تومان افزایش
یافته است که برای جمعیت بالغ بر دو میلیون نفری شهر اصفهان
رشد خوبی محسوب میشود.
 2هزار و  545میلیارد تومان سال آینده صرف پروژههای شاخص
عمرانیمیشود
وی محل جذب بودجه را لکهها و پهنههای ویژه انتخاب کردیم و در
منطقه  5و  6شاهد این جذب خواهیم بود ،گفت :بر همین اساس
بر شهروندان فشاری وارد نمی شود و از ظرفیتهای موجود در شهر
به طور شایسته استفاده میشود تا بودجه محقق شود .شهردار
اصفهان با بیان اینکه در پروژههای شاخص عمرانی در بودجه سال
 99حدود دو هزار و  141میلیارد تومان هزینه در نظر گرفته شد ،ادامه
داد :امسال این میزان به دو هزار و  545میلیارد تومان افزایش یافته
به طوری که سهم عمران از بودجه  34درصد لحاظ شده است.
وی بودجه پروژههای مهم مناطق را در سال  99حدود  402میلیارد
تومان عنوان و تصریح کرد :امسال این میزان با  100درصد رشد به 804
میلیارد تومان افزایش یافته که این موضوع نگاه به عدالت مکانی در
شهر را نشان میدهد .در همین راستا در بودجه سال آتی  11درصد
از بودجه عمرانی به این امر اختصاص یافته است .نوروزی بودجه
پروژههای منطقه ای را  312میلیارد تومان در بودجه سال  99عنوان کرد
و گفت :امسال این بودجه به  637میلیارد تومان افزایش یافته است
که  104درصد رشد را نشان میدهد.
رشد  40درصدی بودجه جاری شهرداری اصفهان در سال 1400
وی اعتبارات مستمر عمرانی را  602میلیارد تومان در بودجه سال 99
دانست و گفت :بودجه پیش بینی شده برای این حوزه در الیحه
بودجه  1400یک هزار و  44میلیارد تومان لحاظ شده که رشد 73
درصدی نسبت به سال قبل داشته است .شهردار اصفهان افزود14 :
درصد از بودجه عمرانی شهر اصفهان در این اعتبارات مستمر عمرانی
هزینه میشود .وی بودجه جاری سال قبل را یک هزار و  524میلیارد
تومان دانست و گفت :امسال به دو هزار و  134میلیارد تومان افزایش
یافته است که رشد  40درصدی در مقایسه با سال قبل دارد .اعتبارات
جاری در دو بخش پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان شهرداری و نیز
نگهداری و نظافت شهر هزینه میشود.

صرفه جویی در هزینهها از نقاط برجسته بودجه شهرداری است
رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت:
صرفه جویی در هزینهها طی سه سال اخیر از
نقاط برجسته بودجه شهرداری اصفهان بوده که
امیدواریم در بودجه  1400نیز محقق شود.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری
اصفهان ،علیرضا نصر اصفهانی در صحن علنی
شورای اسالمی شهر اصفهان و همزمان با تقدیم
الیحه بودجه  1400از سوی شهردار اصفهان به
شورای شهر ،با اشاره به اینکه در حوزه برنامه
ریزی شهرداری اصفهان کار بزرگی انجام داده
است ،اظهار کرد :برای تدوین بودجه  1400جلسات
متعدد شبانه روزی برگزار شده است و تالش شده
تا بودجه منطبق بر واقعیت تنظیم شود.
وی ادامه داد :یکی از انتظارات از بودجه 1400

افزایش نسبت عمرانی به جاری است و سهم
بودجه جاری باید کاهش یابد.
رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به
اینکه اولویتهای شهر اصفهان باید در بودجه
 1400لحاظ شود ،اظهار کرد :فضای جلب مشارکت
مورد نظر مدیریت شهری اصفهان بوده است و
امیدواریم بودجه سال آینده برای مشارکت بیشتر
تدوین شود.
وی با بیان اینکه بودجه باید از شفافیت الزم
برخوردار باشد ،گفت :بودجه  1400شهرداری
اصفهان بعد از تصویب باید قابلیت انتشار برای
عموم مردم را داشته باشد تا شهروندان متوجه
شوند چه اتفاقاتی در شهر رخ خواهد داد.
نصر اصفهانی افزود :در سه سال اخیر صرفه

جویی در هزینهها در شهرداری اصفهان و در لوایح
بودجه لحاظ شده است که امیدواریم سال آینده
نیز این مهم رقم بخورد.
وی یکی از برجستگیهای بودجه در سالهای اخیر
را افزایش امور رفاهی کارکنان و کارگران شهرداری
عنوان کرد و افزود :امیدواریم این موضوع برای
افزایش خدمت رسانی کارکنان به مردم در بودجه
 1400هم در نظر گرفته شود.
گفتنی است ،شهرداری اصفهان الیحه بودجه 8
هزار و  650میلیارد تومانی شهرداری اصفهان را
برای تصویب به شورای اسالمی شهر اصفهان
تقدیم کرد.
بودجه  1400اولین بودجه در برنامه  1405اصفهان
است.

3

چهارشنبه  15بهمن  1399شماره 5870

رئیس کل دادگستری استان مطر ح کرد؛ پیشگامی خیران در امور خداپسندانه
ساختمان خیریه سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در محل زندان اصفهان افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان اصفهان در این جلسه که با حضور مسئوالن
عالی قضایی ،جمعی از خیران و خانواده معزز شهدا برگزار شد ،محمدرضا حبیبی رئیس
کل دادگستری استان بیان داشت :در استان اصفهان فعالیتهای خیرخواهانه خیران در
حوزههای مختلف اجتماعی درخشان بوده و همواره به صورت خودجوش صورت میپذیرد.

وی انجام اینگونه اقدامات خداپسندانه را از خصوصیات نظام والیی و اسالمی دانست
و خاطرنشان کرد :از مصادیق اینگونه اقدامات کمک به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد و
خانواده مددجویان زندانها میباشد که استان اصفهان در چند سال اخیر پیشتاز در
کشور بوده است و امروز شاهد راه اندازی و افتتاح ساختمانی با عنوان مجتمع سپهبد
شهید حاج قاسم سلیمانی با همکاری خیریه امام موسی کاظم(ع) هستیم که مرکز

مدیریت و جذب مشارکتهای مردمی و گروههای جهادی در مجاورت اداره کل زندانهای
استان اصفهان میباشیم.
گفتنی است آزادی  8زندانی جرایم غیر عمد ،کمک به فرزندان چند خانواده مددجوی زندان
اصفهان و اعطای سبدهای کمک معیشتی به خانوادههای زندانیان از جمله برنامههایی بود
که در این مراسم انجام شد.

شهری
اقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه در استان اصفهان

خبر

کسب تندیس پنجمین دوره جایزه "مسئولیت اجتماعی "در ذوب آهن
پنجمین دوره جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت  ۷و  ۸بهمن همزمان با پنجمین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد مدیریت
بحران با حضور صاحبان صنایع و بنگاههای مختلف کشور در محل دانشگاه خاتم تهران برگزار گردید و ذوب آهن اصفهان توانست
تندیس برنزی پنجمین دوره جایزه مسئولیت اجتماعی را کسب کند.
مهرداد اسماعیلی مدیر آبرسانی شرکت گفت  :امروزه سازمانها باید تالش نمایند تا با برنامه ریزی و سازمان دهی به سطح وسیع تری
از نیازهای ذی نفعان ،پاسخگو باشند و این همان مسئولیت اجتماعی شرکتهاست .وی رویکرد جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت را
ً
محافظت از سرمایههای مختلف سازمان دانست و افزود :این سرمایهها صرفا سرمایههای اقتصادی و انسانی نبوده و شامل سرمایههای
اجتماعی و طبیعی نیز میباشد .اسماعیلی گفت :با توجه به این که ذوب آهن در اجرای مسئولیتهای اجتماعی بیش از آن که باید،
فعالیت داشته است و اکنون پایبندی به مسئولیت اجتماعی تبدیل به یک فرهنگ در ذوب آهن اصفهان شده و این وظیفه را در قبال
منطقه ،استان و حتی کشور بارها و بارها اجرا کرده است .وی کسب تندیس برنزی مسئولیتهای اجتماعی را یک موفقیت بزرگ دانست و
خاطرنشان ساخت :یکی از عوامل مهم کسب این تندیس کاهش مصرف آب بود زیرا ذوب آهن توانسته با توجه به موقعیت جغرافیایی
که در منطقه خشک قرار دارد مصرف آب خود را با افزایش تولید کاهش دهد  .وی به کاهش  ۵۰درصدی مصرف آب نسبت به  ۱۵سال
گذشته اشاره کرد و گفت :خرید پساب شهرستانهای اطراف ،استفاده از پساب در سیکلهای کثیف کارخانه نظیر خنک کردن سرباره،
مدیریت مصرف آب و فشار از عواملی بود که با کنترل آن توانستیم مصرف آب در ذوب آهن را کاهش دهیم  .وی تصریح کرد :ذوب آهن
اصفهان برنامههای مختلفی برای کاهش مصرف آب دارد که تا سال  ۱۴۰۲این پروژهها انجام خواهد شد .

رویدادهای فرهنگی و ورزشی در مقیاس کشورهای عضو اکو برگزار می شود؛

بازدید رئیس مؤسسه فرهنگی بینالمللی اکو از شرکت فوالد مبارکه
رئیس مؤسسه فرهنگی بینالمللی اکو از کشور تاجیکستان با حضور در شرکت فوالد
مبارکه از خطوط تولید این شرکت بازدید کرد.
سرور بختی پس از این بازدید اظهار داشت :مؤسسۀ فرهنگی اکو شامل  10کشور
پهناور منطقه با جمعیتی بالغبر  450میلیون نفر است و یکی از مهمترین فعالیتهای
آن همکاری فرهنگی و ایجاد فضای دوستی و صلح و برگزاری مراسم فرهنگی است.
وی در ادامه از عقد تفاهم همکاری با باشگاه فرهنگی ،ورزشی فوالد مبارکه سپاهان
در روز  26دی خبر داد و گفت :در آینده نزدیک قصد داریم سلسله رویدادهای فرهنگی
و ورزشی را در مقیاس کشورهای عضو اکو برگزار کنیم و در این خصوص تصمیم
گرفتیم با توجه به دعوت بهعملآمده ،از شرکت فوالد مبارکه بهعنوان حامی اصلی
این باشگاه بازدید کنیم و از نزدیک با فعالیتهای این شرکت آشنا شویم.
بختی ،ضمن اظهار شگفتی از حجم تولید و استفاده از تکنولوژیهای مختلف در
شرکت فوالد مبارکه گفت :ما تا پیش از این نام فوالد مبارکه را زیاد شنیده بودیم ،اما
واقعا شنیدن هیچوقت جای مشاهده از نزدیک را نمیگیرد.
بنده اکنون با بازدید از خطوط تولید بهجرات میتوانم بگویم شرکتهای مشابه فوالد
مبارکه در کل منطقه اکو انگشتشمارند و امروز از بازدید فرایند تولید در این شرکت

هیجانزده شدم.
رئیس مؤسسه فرهنگی بینالمللی اکو در ادامه گفت :با توجه به اهداف مؤسسه
اکو قطعا توسعه همکاریهای اقتصادی نیز در قالب آشنایی مردم کشورها تقویت
خواهد شد.
وی در دیدار با مدیرعامل باشگاه فرهنگیورزشی فوالد مبارکه سپاهان نیز ضمن
تأکید بر جایگاه ورزش بهعنوان یکی از ابزارهای مهم نزدیکی ملتهای منطقۀ اکو
ابراز امیدواری کرد :باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد مبارکه سپاهان اصفهان بتواند
بهعنوان مرکزی برای برگزاری مسابقات مشترک برای ترویج «دیپلماسی ورزشی» میان
کشورهای عضو اکو نقشآفرینی کند.
استفاده از ظرفیتهای متقابل برای استفاده از دیپلماسی ورزشی ،برنامهریزی برای
اولین جشنوارۀ ورزشی سرزمین کهن ،همکاری متقابل با هدف انعقاد خواهرخواندگی
تیم فوتبال فوالد مبارکۀ سپاهان با باشگاههای فوتبال کشورهای عضو ،برگزاری
دورههای آموزشی و مسابقات ورزشی دوجانبه سپاهان و باشگاههای ورزشی،
گسترش همکاریهای رسانهای و انتشاراتی با استفاده از زبان ملتهای منطقۀ اکو از
موارد مطر حشده در تفاهمنامۀ منعقدشده است.

خاطرنشان میشود مؤسسۀ فرهنگی بینالمللی اکو با عضویت کشورهای جمهوری
اسالمی ایران ،ترکیه ،آذربایجان ،ازبکستان ،قزاقستان ،قرقیزستان ،ترکمنستان،
تاجیکستان ،افغانستان و پاکستان یکی از قدیمیترین سازمانهای منطقهای است
که در سه حوزۀ اقتصادی ،فرهنگی و علمی فعالیت میکند.
این مؤسسه با هدف تحکیم قرابتهای فرهنگی ،هنری ،پژوهشی و ادبی میان
کشورهای عضو ،در دورۀ جدید فعالیتهای خود به ریاست سرور بختی ،پیشبرد
اهداف دیپلماسی عمومی برای نزدیکتر شدن ملتهای منطقۀ اکو با استفاده
از ابزارهایی نظیر گردشگری فرهنگی و دیپلماسی ورزشی را در دستور کار قرار
داده است.

مدیرعامل ذوبآهن اصفهان اعالم کرد؛

ذوب آهن در مسیر کاهش هزینه
و رقابت پذیری
منصــور یــزدی زاده ،مدیرعامل ذوب آهــن اصفهــان در هفتمین کنفرانس بیــن المللی اســتیل پرایس که
دوشــنبه  13بهمــن در هتل بیــن المللی المپیــک برگزار شــد  ،گفــت  :این مجتمــع عظیم صنعتی کــه تولید
محصوالت فــوالدی آن مطابق با آخرین اســتانداردهای روز دنیا انجام میشــود از یارانه انرژی اســتفاده نمی
کند ،بــرق را در نیروگاه خود تولیــد می کند و با انجــام اقدامات مختلف به ســمت کاهش هزینه هــا و رقابت
پذیری بیشتر حرکت می کند.
وی در بخشی از ســخنان خود در این کنفرانس به شــرایط تولید ذوب آهن اصفهان پرداخت و گفت :نقطه
آغاز تولید ریل در ایران از این شرکت آغاز شد و هم اکنون اولین تولید کننده فوالد کشور ،تنها تولید کننده
ریل در غرب آســیا به شــمار می رود .مدیرعامل ذوب آهن افزود  :تولید ریل شــامل دو مرحله تولید فوالد و
سپس نورد می شود .در گذشته شمش مورد نیاز وارد می شد اما هم اکنون این شمش با راه اندازی پروژه
VDدر ذوب آهن اصفهان تولید می شود و نیاز به واردات شمش نیست.
یــزدی زاده خاطرنشــان کرد :هــم اکنون انــواع ریل شــامل پرســرعت ،متــرو  ،درون شــهری و ...در ذوب آهن
تولید می شود .مدیرعامل ذوب آهن تصریح کرد :شرکت زیرساخت و قرارگاه خاتم االنبیاء مشتریان اصلی
ریل ذوب آهن اصفهان هســتند و اولین قرارداد صادرات این محصول استراتژیک با کشور افغانستان نیز
ً
منعقد شــده اســت .این مقام مســئول گفت  :اگر ذوب آهن اصفهان بخواهد صرفــا به تولید ریــل بپردازد
توانایی تولید  ۴۰۰هزار تن ریل را در سال دارد.
وی گفت :در زمینه تولید چرخ و محور برای توســعه خطوط ریلی نیز ذوب آهن اصفهــان برنامه ریزی نموده
است تا با همکاری بخش خصوصی  ،تولید این محصوالت نیز آغاز شود .
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان گفت :در افق  ۱۴۰۴بــرای  ۲۵هزار کیلومتر خط آهن  ،به ریل نیاز داریم و در این
زمینه این شرکت مادر صنعتی نقش کلیدی دارد و برنامه ریزی های خوبی در دست اقدام است.
وی گفت :تولید ریل زبانه ســوزن از جمله سایر محصوالت ذوب آهن اســت که در گذشته از کشور فرانسه
وارد می شد اما هم اکنون در ذوب آهن تولید و برش آن نیز در شرکتی در تبریز انجام می شود.
شــایان ذکر اســت هفتمین دوره این کنفرانس بــا رعایت پروتکل های بهداشــتی بــا نگاه ویژه بــه بازارهای
مجازی فوالد ،تولید فوالدهای سبک و عصر آلیاژها در حال برگزاری است.
اردشیر سعدمحمدی سرپرســت معاونت معدن و صنایع معدنی وزارت صمت ،وجیه اله جعفری رئیس
هیات عامل ایمیدرو  ،ســعید زرندی معاون طرح و برنامــه وزارت صمت  ،ناصر تقی زاده مدیرعامل شــرکت
چادرملو ،حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان  ،اسداهلل فرشاد عضو هیات مدیره انجمن
تولیدکنندگان فوالد ایران و بهمن تجلی زاده معاون فروش و بازاریابی فوالد خوزستان در این کنفرانس به
سخنرانیپرداختند.

رئیس کل دادگستری استان:

کاهش موالید در تمام مجامع
تأثیرگذار است

چهارمین نشست مشترك جامعه نخبگان و
دادگستری استان اصفهان با موضوع بررسی
راهکارهای افزایش موالید و کاهش طالق برگزار
شد.
به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان
اصفهان در این نشست محمدرضا حبیبی
رئیس کل دادگستری استان استمرار و کاهش
ازدواج و افزایش طالق را یک معضل اجتماعی
دانست و بیان کرد :این روند متأسفانه عالوه بر
ایجاد مشکالت اجتماعی ،دستگاه قضایی را نیز
با افزایش ورودی پرونده مواجه ساخته است و
بدون تردید افزایش فضای فیزیکی و شعبه راهکار
مناسبی برای جبران این مشکل نمیباشد .وی
افزود :در رابطه با علل و آسیب شناسی تحقیقات
کافی و تشکیل کارگروههای مختلف صورت
پذیرفته است و در حال حاضر حل این مشکل
نیازمند ارائه راهکارهای اجرایی و عملیاتی است و
بهره مندی از ظرفیت خوب نخبگان ،اندیشمندان
و صاحب نظران میتواند در این مسیر مؤثر واقع
شود.
عالی ترین مقام قضایی استان همچنین استفاده
از ظرفیت خوب حوزه علمیه و وعاظ ،آموزش و
پرورش و صداوسیما و نیز بازنگری و به روز شدن
فعالیتهای مراکز مشاوره را به عنوان راهکار
مناسب خواستار شد .وی اظهار داشت :در متون
درسی و آموزشی در مقطع متوسطه وجود خالء
آموزش مهارتهای زندگی احساس میشود که
باید به صورت ویژه به آن پرداخته شود .حبیبی
در پایان بازنگری در مراکز مشاوره دارای مجوز از
مراجع رسمی بویژه بهزیستی و نظارت بیشتر بر
فعالیت آنها بویژه از حیث کارشناسان و مهم تر از
آن محتوای مورد استفاده آنان در ارائه مشاوره را
ضروری دانست و تأکید کرد :با همکاری دستگاهها
و سازمانهای مربوطه الزامی شدن آموزش
مهارتهای زندگی قبل از ازدواج که به نوعی در
مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی بر آن تأکید
شده باید در دستور کار قرار گیرد .گفتنی است
در پایان این جلسه تفاهمنامه همکاری میان
دادگستری استان و دانشگاه آزاد اسالمی واحد
نجف آباد امضا گردید.

عضوکمیسیونبهداشتمجلس:

غربالگری زنان باردار منع قانونی
ندارد

یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس از حمایت
بیمهای غربالگری زنان باردار در صورت تشخیص
پزشک متخصص خبر داد.
سید مسعود خاتمی با اشاره به کاهش جمعیت
جوان کشور در خصوص غربالگری بانوان باردار،
اظهار کرد :برخی از افرادی که تخصص الزم را
ندارند ،مادران باردار را به انجام مراحل غربالگری
تشویق میکنند که این امر عالوه بر در برداشتن
هزینههای مالی زیاد ممکن است سقط جنین را
نیز به دنبال داشته باشد.
وی ادامه داد :در بسیاری از کشورهای پیشرفته
زنان فقط به علت اینکه باردار هستند تستهای
غربالگری جنین را انجام نمیدهند ،در حالی که
برای مادران باالی  ۳۵سال و یا افرادی که پزشک
متخصص تشخیص دهد تستهای غربالگری
انجام میشود.نماینده مردم گلپایگان در مجلس
گفت :غربالگری زنان باردار حذف نشده است بلکه
درصدد قانونمند کردن آن هستیم تا به دنبال آن
مادران باردار در صورت لزوم با تشخیص پزشک
متخصص غربالگری جنین خود را انجام دهند و در
این شرایط بیمه هزینههای غربالگری را تقبل کند،
البته اگر پزشک متخصص غربالگری را ضروری
نداند افراد میتوانند این اقدام را انجام دهند و
منع قانونی ندارد ،اما با هزینه شخصی خود و بدون
بیمه باید این کار را انجام دهند /.ایسنا

صاحبامتیاز :
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران
سرپرستاستاناصفهان:هاجر مقضی

ضمیمه رایگان روزنامه در استان اصفهان

www.daneshpayam.ir

سوز عشق شيرين دارم
فرهادم و ِ
ّامـــــيد لقــــاء يـــــار ديـــــرين دارم
طاقت ز كفــــم رفت و ندانم چه كنم
يادش همه شب در دل غمگين دارم

تحریریه شهرستانها021-44233511 :
دفتر سرپرستیاستاناصفهان:
031 -36637500

www.jamejamdaily.ir

چهارشنبه  15بهمن  1399شماره 5870

نهادینه سازی کار داوطلبانه با مجموعه کتاب «دستهای کوچک ،مهربانیهای بزرگ»

مجموعه سه جلدی داستانهای «دستهای کوچک ،مهربانیهای بزرگ» با موضوع
نهادینه کردن کار داوطلبانه و ارتقای مسئوليتپذيرى در کودکان همزمان با ایام دهه
فجر و چهل و دومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی از سوی معاونت اجتماعی و
مشارکتهای مردمی سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان رونمایی
شد.
این مجموعه کتاب که با حضور کوروش محمدی رئیس کمیسیون اجتماعی و
محیط زیست شورای اسالمی شهر اصفهان و نویسنده و تصویرگر آن و همچنین

پروین کلباسی از خیران بنام و پرسابقه شهر اصفهان رونمایی شد ،با هدف
فرهنگسازی و نهادینه کردن کار داوطلبانه و ارتقای مسئوليت پذيرى در کودکان
به سفارش اداره مشارکتهای فرهنگی و اجتماعی این سازمان به نگارش درآمده
است .دستاندرکاران نگارش و چاپ این مجموعه سه جلدی امیدوارند کودکان با
مطالعه این کتابها از سن کم با کار داوطلبانه آشنا شده و در کارهای خیر پیشقدم
شوند .معاون اجتماعی و مشارکتهای مردمی سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی
شهرداری اصفهان در مراسم رونمایی این مجموعه کتاب اظهار داشت :مجموعه

سه جلدی داستانهای "دستهای کوچک ،مهربانیهای بزرگ" ویژه گرو ه سنی"ب"
تدوین شده که امیدوارم با هدفگذاری در حوزه کودکان و نوجوانان ،کار خیر و این
فرهنگ ارزشمند دینی و ملی را بتوانیم در این گروه سنی نهادینه کنیم.
مرتضی رشیدی افزود :امیدوارم این مجموعه کتاب بتواند پیام کار داوطلبانه را به
کودکان و نوجوانان شهر اصفهان و همینطور کشور منتقل کند.
نویسنده مجموعه داستانهای "دستهای کوچک ،مهربانیهای بزرگ" نیز این
مجموعه سه جلدی را حاصل تالش دستهجمعی گروهی از فعاالن حوزه کار داوطلبانه

در برنامه این هفته «هر یکشنبه ،یک افتتاح» آیین بهرهبرداری
و آغاز عملیات اجرایی پروژههای عمرانی ،فرهنگی و خدماتی
منطقه  ۱۲شهرداری به ارزش یک هزار و  ۳۳۰میلیارد ریال انجام
شد.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان ،در
ادامه اجرای برنامه «هر یکشنبه ،یک افتتاح» با حضور شهردار
اصفهان ،رئیس و اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان
پروژههای عمرانی ،فرهنگی و خدماتی منطقه  ۱۲شهرداری افتتاح
و کلنگ تعدادی از آنها به زمین زده شد.
پارک سوار عاشق آباد با مبلغ اجرایی  ۵۸میلیارد ریال و مبلغ
تملک  ۴۵۰میلیارد ریال به مساحت  ۱۷هزار و  ۵۰۰مترمربع از
جمله پروژههایی بود که افتتاح شد .احداث خیابان آرمان به
طول  ۶۰۰و عرض  ۳۰متر نیز که برای اجرای آن  ۳۵میلیارد ریال و
برای تملک آن  ۳۶۰میلیارد ریال هزینه شده ،از دیگر پروژههایی
است که افتتاح شد و در اختیار شهروندان قرار گرفت .همچنین
مرکز توانمندسازی بانو امامی با مبلغ اجرای  ۳۶میلیارد ریال و
مبلغ تملک  ۲۱میلیارد ریال در زمینی به وسعت  ۳۲۵مترمربع با
یک هزار و  ۱۵۰مترمربع زیربنا در این منطقه احداث شده است.
از دیگر پروژههای منطقه  ۱۲خیابانسازی محور اتصالی محالت
عاشقآباد و شهرک مهدیه به شهرک امیرکبیر به طول یک هزار
و  ۱۰۰متر با مبلغ اجرای  ۱۵میلیارد ریال ،خیابانسازی خیابان
فیروزه و ساماندهی خیابان معرفت با مبلغ اجرایی  ۱۵میلیارد
ریال ،پل عابر پیاده خیابان کاوه با مبلغ اجرایی  ۱۷میلیارد
ریال و  ۵۶متر طول دهانه ،خیابان سازی محور اتصالی شهرک
مهدیه به خیابان مینو و کندروی خیابان امام خمینی حد فاصل
خیابان  ۱۲بهمن تا خیابان زرین با مبلغ اجرای  8میلیارد و ۵۰۰
میلیون ریال و مبلغ تملک  ۷۲میلیارد ریال است .همچنین با
حضور شهردار اصفهان کلنگزنی پروژههای خیابان  ۱۲بهمن
به طول  ۵۵۰و عرض  ۲۴متر با مبلغ اجرایی  ۱۷میلیارد ریال و
مبلغ آزادسازی  ۶۶میلیارد ریال ،خیابانسازی خیابان کار و کارگر
و قائم مقام با مبلغ  ۱۹میلیارد و  ۵۰۰میلیون ریال ،پارک سه هزار
مترمربعی حکمت با مبلغ اجرای  6میلیارد ریال و مبلغ تملک
 ۱۵۰میلیارد ریال انجام شد.
عملیات اجرایی کلکتور و خط انتقال پساب تصفیه شده از
شهرک قدس تا خیابان مفتح با مبلغ اجرای  ۴۵میلیارد ریال به
طول سه هزار متر خط لوله و ایستگاه پمپاژ همچنین کلکتور و
منبع آب نگین با مبلغ اجرای  ۴۰میلیارد ریال و مبلغ تملک پنج
میلیارد ریال نیز آغاز شد.
اجرای  7پروژه با هزینه ای بالغ بر  100میلیارد تومان
شهردار اصفهان در برنامه این هفته " هر یکشنبه ،یک افتتاح"
ضمن گرامیداشت دهه فجر و میالد باسعادت حضرت زهرا
(س) اظهار کرد :طی یکی دو سال گذشته با همت و تالش
مدیر منطقه  12شهرداری اصفهان اقدامات بسیار خوبی برای
این منطقه انجام شده است .وقتی به مردم قول میدهیم که تا
سه ماه آینده خیابان آرمان احداث میشود و بر اساس برنامه
ریزیهای صورت گرفته و خواسته مردم در خصوص این خیابان
تحویل مردم میشود به معنای این است که رضایت مردم
حاصل شده و کاری در راستای خدمت به شهروندان صورت
گرفته است.
قدرت اله نوروزی با بیان اینکه  12بهمن و در منطقه  12 ،12پروژه
کلنگ زنی و افتتاح شد ،تصریح کرد :عدد  12امروز پر از خیر و
برکت برای مردم این منطقه است ،امروز  7پروژه افتتاح و 5
پروژه نیز کلنگ زنی شد 5 ،پروژه ای که کلنگ زنی و عملیات

اجرایی آن آغاز شد تا پایان سال  99به بهره برداری میرسد.
وی ادامه داد :یکی از پروژههایی که افتتاح شد پارک سوار عاشق
آباد است ،این پایانه در ابتدای خط مترو (ایستگاه قدس) قرار
دارد که در پایان خط یک مترو (ایستگاه صفه) نیز پارک سوار
دیگری با نام صفه احداث شده است .احداث پارک سوارها
حرکت زیبایی است که طی دو سال گذشته رقم خورده است.
شهردار اصفهان با بیان اینکه پارک سوار عاشق آباد سال
گذشته کلنگ زنی شد ،افزود :کلنگ پارک سوار صفه نیز سال
 98به زمین زده شد و امروز هر دوی این پایانهها فضایی را برای
شهروندان ایجاد کرده تا هر فردی که قصد دارد ماشین خود را
در این پایانهها پارک کند این کار را انجام داده و با استفاده از
مترو در آن سوی شهر کارهای خود را انجام دهد .وی اضافه کرد:
ما در اصفهان میخواهیم همه دروازههای ورودی شهر اینگونه
شود ،اگر پایانه اندیشه ساخته شده و اگر قرار است در دارک یا
در کنار پایانه کاوه ،پارک سواری ساخته شود برای این است که
ترددها در شهر کمتر شده و استفاده بهینه از مترو صورت گیرد.
در پارک سوار عاشق آباد هم افراد میتوانند خودروی خود را در
این محل پارک و سپس از مترو استفاده کنند ،عالوه بر این پارک
سوار عاشق آباد محل تبادل خطهای اتوبوس بوده و امکانات
دیگری نیز در آن فراهم شده که جا دارد بابت این زحمات به
همه مدیران و دست اندرکاران خسته نباشید بگویم .نوروزی،
انجام این اقدامات را ناشی از یک هم افزایی و اشتراک مساعی
میان مدیران شهری با زیرمجموعه خود و مردم ذکر کرد و
گفت :برای هر اقدامی اگر همکاری ،تعاون و همدلی صورت
گرفت اتفاقات بزرگی برای شهر اصفهان مانند برنامههای "هر
یکشنبه یک افتتاح" رقم میخورد و دستاوردهای بزرگی تقدیم
مردم اصفهان میشود .وی تاکید کرد 7 :پروژه با هزینه ای بالغ
بر  100میلیارد تومان در این منطقه به بهره برداری رسید و برای 5
پروژه دیگر نیز که عملیات اجرایی آن آغاز شد حدود  40میلیارد
تومان دیگر تا پایان سال در این منطقه هزینه میشود .انجام
این اقدامات میتواند تا حدودی فاصله میان محلههای کمتر
برخوردار را با محالت برخوردار کمتر کند ،اینها توفیق بزرگی است
که نصیب مردم این شهر میشود.
اوج گرفتن اقدامات مدیریت شهری با وجود مشکالت
رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان نیز در آیین بهره برداری
از پارک سوار عاشق آباد و دیگر پروژههای منطقه  ،12اظهار
کرد :اگر قصد داریم آرمانهای انقالب و ایام دهه فجر را گرامی
بداریم یکی از مسیرهای گرامیداشت این ایام زمینه سازی برای
تسهیل زندگی مردم است ،مردم از ما انتظار دارند به معیشت،
امور زندگی ،زیست ،شغل و  ...آنها توجه داشته باشیم ،مردم
عزیز ما بارها و بارها ثابت کرده اند در همه عرصهها حضور
ایثارگرانه داشته اند و وفاداری مردم چشمگیر و قابل توجه
بوده است و این ما خدمتگزاران مردم هستیم که باید بیش از
گذشته نسبت به مردم اعالم وفاداری داشته باشیم.
علیرضا نصر با بیان اینکه شهرداری در حال طی کردن روزهای
اوج خود با وجود همه مشکالت بوده و پا در رکاب ،قطار توسعه
و پیشرفت شهر را پیش میبرد ،ادامه داد :بودجه  8هزار و 650
میلیارد تومانی شهرداری ،امروز به شورای شهر ارائه شد ،شورای
شهر نیز باید به این بودجه ورود کند و امیدواریم تا پایان بهمن
یا اوایل اسفند این بودجه مصوب شود تا اسب فعالیتها زین
شده و ما بتوانیم پس از عید اتفاقات دیگری را در این شهر رقم
بزنیم .وی تاکید کرد :در دوره پنجم مدیریت شهری اتفاقات
خوبی در شهر رقم خورد ،با بودجه ای که امروز تقدیم شورا
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دانست و گفت :تالش کردیم مفهوم کار داوطلبانه را در قالب داستان و از سنین
کودکی برای کودکان تبیین کنیم چون در دنیا به این نتیجه رسیدهاند که هیچ آموزشی
به ثمر نمیرسد مگر اینکه در دوران کودکی به کودکان آموزش داده شود .بنفشه
ن را یکی از بهترین راهکارها برای آموزش به کودکان
رسولیان شنیدن و خواندن داستا 
و نوجوانان دانست و ادامه داد :پیش از این نیز نویسندگی یک مجموعه داستان
پنج جلدی با نام «مهربانىهاى ريزه میزه» ویژه گروه سنی "الف" (از پیشدبستانی تا
دوم دبستان) را بر عهده داشتم که خوشبختانه مجوز رشد را نیز از وزارت آموزش و
پرورش دریافت کرد.وی افزود :امیدوارم مجموعه سه جلدی «دستهای کوچک،
مهربانیهای بزرگ» نیز که ویژه گروه سنی «ب» (سوم و چهارم دبستان) تهیه شده
مجوز رشد را دریافت کند.
نویسنده مجموعه داستانهای «دستهای کوچک ،مهربانیهای بزرگ» و
«مهربانىهاى ريزه میزه» بیان کرد :سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری
اصفهان پیشنهاددهنده و حامی تدوین این کتابها بود .همچنین طی مراحل
بررسی متون و تصویرگری این دو مجموعه کتاب ،نظرات مسئوالن اداره مشارکتهای
فرهنگی و اجتماعی این سازمان برای ما بسیار کارساز بود که نتیجه آن ،چاپ این
مجموعه شد .مرضیه قائدی تصویرگر کتاب کودک نیز در این مراسم تأکید کرد :در
مجموعه داستانهای «مهربانىهاى ريزه میزه» که ویژه گروه سنی «الف» است از
عناصر تصویری بسیار ملموس و نزدیک به زندگی کودکان که در بازیهای خود با آنها
آشنا هستند استفاده شده است .وی ادامه داد :در مجموعه «دستهای کوچک،
مهربانیهای بزرگ» ویژه گروه سنی «ب» از عناصر تصویری غیرانسانی استفاده شده
چون کودکان این گروه سنی میتوانستند در جهان کودکانه خود با این عناصر
ً
کامال ارتباط برقرار کنند .این تصویرگر کتاب کودک نهادینه کردن فرهنگ همیاری و
نوعدوستی را هدف از تدوین این دو مجموعه کتاب دانست و گفت :این داستانها
قابلیت آموزش در مقطع دبستان را دارد چرا که در آنها به کارهای داوطلبانه و
خیرخواهانه کوچک و قابلدسترس اشاره شده که حتی میتواند به صورت عملی نیز
توسط کودکان تمرین شود.

افتتاح  ۱۲پروژه در منطقه  ۱۲شهرداری در برنامه «هر یکشنبه ،یک افتتاح»
شد چیزی بالغ بر  20هزار میلیارد تومان در این دوره مدیریت
شهری از مردم دریافت و برای مردم هزینه شده و خواهد شد.
یعنی بالغ بر  20هزار میلیارد تومان اتفاق عمرانی در کنار سایر
اتفاقات دیگر مانند فضاسازی برای بخش خصوصی برای شهر
رقم خورده است.
شهرهای همجوار حلقه حفاظتی نسبت به تکمیل این
حلقه مساعدت کنند
عضو هیات رئیسه شورای اسالمی شهر اصفهان نیز در حاشیه
این آیین با بیان اینکه انجام برنامههای افتتاحیه و کلنگ زنی را
در روز  12بهمن و در منطقه  12به فال نیک میگیریم ،اظهار کرد:
اگر قصد داشته باشیم از حمل و نقل عمومی بخوبی استفاده
کنیم الزم است در اطراف ایستگاههای مترو پارک سوارهایی
داشته باشیم تا هم اتوبوسهای شرکت واحد از جای مناسبی
برخوردار باشند و هم مردم بتوانند از این امکانات استفاده
کنند .اصغر برشان تصریح کرد :اگر بتوان مانند پارک سوار
عاشق آباد که در کنار ایستگاه مترو قرار دارد پارک سوارهای
دیگری در کنار میادین بزرگ مانند میدان آزادی ،میدان
جمهوری اسالمی و  ...بویژه در کنار ایستگاههای مترو ایجاد کرد
برای استفاده بهینه حلقه حمل و نقل عمومی امکانات خوبی
برای شهر فراهم میشود .وی ادامه داد :بالغ بر نیمی از بودجه
کل شهر صرف مباحث عمرانی و ترافیکی شهر میشود و امروز
چیزی که مردم آنرا مشاهده نمی کنند این است که خط دو مترو
در زیر شهر با هزینه بسیار سنگین در حال انجام است.
عضو هیات رئیسه شورای اسالمی شهر اصفهان گفت :کارهای
اساسی در این دوره مدیریت شهری انجام شده است که به
طور نمونه میتوان به حلقه چهارم حفاظتی شهر اصفهان به
طول  76کیلومتر اشاره کرد که کاری بسیار اساسی و زیربنایی
بوده و به سرعت در حال انجام است.
وی تاکید کرد :از شهرهای همجوار شهر اصفهان که حلقه
ترافیکی شهر از آن شهرها نیز میگذرد درخواست دارم تا نسبت
به تکمیل این حلقه حفاظتی جدیت و مساعدت به خرج دهند
تا در کنترل ترافیک و آلودگی اقدامات خوبی انجام شده باشد.
شرایط عمرانی امسال شهر بهتر از سال گذشته است
معاون عمران شهری شهرداری اصفهان نیز در حاشیه این
برنامهها ،اظهار کرد :امروز در ادامه برنامههای "هر یکشنبه
یک افتتاح" در منطقه  12شهرداری حضور پیدا کردیم ،با وجود
محرومیتهایی که منطقه  12دارد کارهای خوبی در این منطقه
صورت گفته است به نحوی که  12پروژه افتتاح و کلنگ زنی شد.
ایرج مظفر تصریح کرد :مهمترین پروژه ای که به بهره برداری
میرسد پارک سوار عاشق آباد در ابتدای خط یک ایستگاه مترو
(قدس) با هزینه اجرایی  5میلیارد و  800میلیون تومان است،
عالوه بر این پروژه  4خیابان دیگر نیز به بهره برداری میرسد،
همچنین بهره برداری از یک پارک نیز در منطقه  12انجام میشود،
با وجود مشکالت زیاد در مسیر آزادسازیها و مباحث مالی،
این پروژهها با کیفیت خوب و در موعد مقرر به بهره برداری
رسید .وی اضافه کرد :سال گذشته با نام انقالب عمرانی شهر
پروژههای بسیار زیادی انجام شد با این وجود امسال از سال
گذشته نیز اقدمات بسیار بیشتر و بهتری صورت گرفته و جذب
بودجههای عمرانی بیش از سال گذشته صورت گرفته است.
 1200میلیارد تومان پروژه فعال در اصفهان وجود دارد
معاون عمران شهری شهرداری اصفهان هزینه پروژههای
اجرایی منطقه  12را  18و نیم میلیارد تومان ذکر کرد و افزود:
هزینه پروژههایی که کلنگ زنی میشود نیز حدود  12میلیارد

امام خمینی

(ره)
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و  100میلیون تومان است ،یکی از اولین ساختمانهایی که
برای بار نخست در اصفهان احداث شده است نیز مرکز
توانمندسازی بانوان است که از جمله پروژههای خوب منطقه
 12محسوب میشود .وی تاکید کرد :پروژههای مختلف دیگری
مانند ورزشگاه ،پیاده روسازی ،پارک سازی همچنین پروژههای
شاخص دیگر مانند تقاطع آفتاب و  ...در دستور کار است
که در ایام دهه فجر یا تا پایان سال به بهره برداری میرسد.
مظفر با بیان اینکه امسال سال بسیار خوبی برای پروژههای
عمرانی شهرداری با وجود تمام مشکالت بوده است ،گفت:
شهرداری از فرصتها استفاده کرده به نحوی که در مباحث

در حال حاضر پروژه فعال در شهر اصفهان وجود دارد که شامل
پروژههای بسیار زیاد بزرگ و کوچک میشود.
اجرای پروژههای عمرانی در  ۹محله منطقه ۱۲
مدیر منطقه  12شهرداری اصفهان نیز در این آیین اظهار کرد:
این سومین دوره افتتاحیه پروژههای منطقه  12است که 7
پروژه مورد بهره برداری قرار گرفت و عملیات اجرایی  5پروژه
نیز آغاز شد .امیدواریم با اجرای این طر حها توانسته باشیم
خدمات کوچکی را به شهروندان منطقه  12کرده باشیم.علی
باقری تصریح کرد :پروژههای امروز شامل پروژههای عمرانی،
خدماتی و فرهنگی است که در  9محله از  11محله منطقه 12

مربوط به قطار شهری باالترین رقم و حجم پروژه وجود دارد،
همچنین حدود  305میلیارد تومان قرارداد با  25قرارداد در مرکز
همایشهای بین المللی در حال کار است ،حدود  16قرارداد با
 264میلیارد تومان نیز در حلقه چهارم حفاظتی شهر اصفهان
بسته شده است .وی افزود :تا یکی دو ماه آینده یکی دیگر از
پروژههای حلقه حفاظتی آغاز میشود که کیلومتر دو تا چهار را
شامل میشود و امیدواریم بتوانیم  9کیلومتری را که قول آن
داده شده است تا سال آینده به اتمام برسانیم .معاون عمران
شهری شهرداری اصفهان ادامه داد :حدود  1200میلیارد تومان

انجام گرفته است ،در دوره قبل نیز که پروژههایی در منطقه
مورد بهره برداری یا کلنگ زنی قرار گرفت تمام  11محله منطقه
 12با هدف توسعه حرکت داده شد و راهبرد و استراتژی مدنظر
مدیران شهری که همان توزیع عادالنه امکانات و خدمات است
در این منطقه بخوبی اجرا شد.
وی اضافه کرد :با اجرای این پروژهها بسیاری از محالت کمتر
برخوردار منطقه  12از فقر امکانات و خدمات فاصله گرفته و به
سمت تبدیل شدن به سایر مناطق خوب شهرداری حرکت
میکند.

