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اصفهان

شهردار اصفهان:
مکتب اصفهان الهام بخش زندگی بسیاری از شهروندان است

2

امام جمعه موقت تهران در دیدار از کارخانه؛

 ذوب آهن اصفهان بر مشکالت غلبه کرده است

امضای تفاهم نامه 
همکاری فرهنگی بین 

شهرداری های اصفهان 
و نانجینگ 

تبریک و تحسین از شش 
گوشه جهان برای زاده 

قوس آذر

تمبر یادبود اصفهان به 
موزه هنرهای معاصر 

شانگهای اهدا شد

به مناسبت زادروز شهر 
اصفهان صورت گرفت؛

معاون فرهنگی، اجتماعی 
شهرداری  خبر داد؛

در نمایشگاه CIIE  ؛
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بهره برداری از پروژه ایستگاه 
پساب  انتقال  خط  و  پمپاژ 

زرین شهر
به منظور صرفه جویی در مصرف آب و استفادۀ 
همچنین  و  شهری  پساب های  از  مجدد 
آلودگی های  که  شهری  پساب های  سرریز  از  پیشگیری 
زیست محیطی و رودخانۀ زاینده رود را در پی داشت، پروژۀ 
شهرستان  پساب  انتقال  و  جمع آوری  شبکۀ  احداث 
آماده سازی،  و  احداث  عملیات  اتمام  از  پس  زرین شهر 

مورد بهره برداری قرار گرفت.

با هدف صرفه جویی در مصرف آب 
و حفظ محیط زیست انجام شد؛

ساماندهی ورودی 
شهرک امام حسین )ع(

 با احداث تقاطع امید

 ، در برنامه رادیویی " شهر پرسشگر
شهردار پاسخگو " اعالم شد؛
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ویژه ها

بیشتر بخوانید
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اجتماعی و  فرهنگی  محصول   150 از  رونمایی  رهاورد  و  اصفهان  هفته 

به اطالع عموم اعضای سازمان نظام مهندسی معدن استان اصفهان می رساند که هفتمین دوره انتخابات 
مورخ  پنج شنبه  روز   ۱۶ الی   ۹ ساعت  از  اصفهان  استان  معدن  مهندسی  نظام  سازمان  هیئت مدیره 
۹۹/۱۲/۱۴ در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان به آدرس: اصفهان، خیابان بزرگمهر، خیابان 

۲۲ بهمن، مجتمع اداری غدیر، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان برگزار خواهد شد.
اعضای سازمان می توانند برای اطالع از جزئیات بیشتر با سازمان استان تماس گرفته و داوطلبان عضویت هیئت مدیره 
می توانند برای تکمیل فرم اعالم داوطلبی حداکثر تا  تاریخ  ۹۹/۱۰/۰۴ به سازمان نظام مهندسی معدن استان مراجعه 

کنند.
 آدرس: اصفهان، خیابان هشت بهشت شرقی، چهارراه پیروزی، سازمان نظام مهندسی معدن استان اصفهان

تلفن تماس: 3۲۶8۴38۱-3۲۶8۴38۰ 

آگهی برگزاری هفتمین دوره هیئت مدیره  
سازمان نظام مهندسی معدن استان اصفهان 

سازمان نظام مهندسی معدن استان اصفهان 

شهردار کیوتو و رئیس اتحادیه شهرهای تاریخی و شهردار هیروشیما و رئیس 
سازمان جهانی شهرداران صلح در نامه هایی جداگانه به شهردار اصفهان، روز 

نکوداشت اصفهان را به شهروندان و مدیران شهری اصفهان تبریک گفتند.
به گزارش جام جم به نقل از اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، کادوکاوا 
دایساکو، شهردار کیوتو و رئیس اتحادیه شهرهای تاریخی در نامه خود به شهردار 
اصفهان به مناسبت روز اصفهان اظهار کرد: از جانب اتحادیه شهرهای تاریخی 
جهان، تبریک های صمیمانه خود را به مناسبت روز نکوداشت اصفهان که در ۲۱ 

نوامبر جشن گرفته می شود به شما ابالغ می کنم.
وی ادامه داد: گرچه جهان همچنان با شرایط دشوار دست و پنجه نرم می کند، اما 
هر یک از شهرهای عضو  این اتحادیه به شیوه  های مختلف درصدد فائق آمدن 
بر آن هستند و اصفهان به عنوان یکی از  این شهرها در این مدت توانسته  است 
رویدادهای مختلف خود را به صورت آنالین برگزار کند تا فرآیند تعامالتش متوقف 
نشود.همچنین ماتسوی کازومی، شهردار هیروشیما و رئیس سازمان جهانی 
شهرداران صلح در نامه به شهردار اصفهان اظهار کرد: مایه خرسندی و مسرت 
است که به مناسبت روز نکوداشت اصفهان،  این پیام را برای شهروندان  این 

شهر ارسال می کنم. 
وی ضمن تبریک صمیمانه به مناسبت  این روز، گفت: قدردان شما و حمایت های 
همیشگی تان از »سازمان جهانی شهرداران صلح« که بنده افتخار ریاست بر آن را 

برعهده دارم، هستم. 
رئیس سازمان جهانی شهرداران صلح افزود:  این سازمان با قریب به 8 هزار شهر 
عضو از 165 منطقه و کشور جهان در تالش است تا مسیری را به سوی اهداف 

خود خلق کند.

* اصفهان همواره حامی و همراه سازمان جهانی شهرداران صلح بوده است
سالح  از  عاری  جهان  تحقق  کرد:  تصریح  سازمان،  اهداف این  به  اشاره  با  وی 
هسته ای و تحقق شهرهای امن و پایدار از مهم ترین اهداف ماست و اصفهان که 
از سال 2005 تا کنون به عضویت این مجموعه جهانی درآمده است، همواره حامی، 
همراه و همکار فعالیت های ما در راستای دستیابی به صلح جهانی بوده است. 
ماتسوی کازومی افزود: در ششمین روز از آگوست 1945 تنها یک بمب اتمی، 

هیروشیما را نابود و غیرنظامیان بی شماری را قربانی کرد. 
بر همین اساس، هیروشیما که این تجربه تلخ را پشت سر گذاشته است، همواره 
در پی تحقق جهان عاری از سالح هسته ای است زیرا ما معتقدیم »هیچ کس دیگر 

نباید شبیه به ما چنین رنجی را متحمل شود«. 
وی در بخش دیگری از نامه خود به شهردار اصفهان بیان کرد: بشریت در حال 
حاضر با تهدید جدیدی در قالب ویروس مواجه است، اما با  این حال، همگی 
شاهد تالش های یکپارچه در سطح جهان برای مقابله با آن هستیم و  این نشان 
می دهد که ما قادر خواهیم بود تا بر  این تهدید فائق  آییم. درست شبیه به همین 
امر، من معتقد هستم که مردم جهان می توانند با اتحاد و پایبندی به اصول 
مشترک، بر تهدید ناشی از سالح های هسته ای نیز غلبه کنند.  شهردار هیروشیما 
محقق  راستای  در  شما  شهر  که  امیدوارم  صمیمانه  اساس،  همین  بر  گفت: 

شدن این اهداف، همچون گذشته همبستگی خود را با ما ادامه دهد.

شهردار شیان گفت: روابط دو شهر خواهرخوانده اصفهان و شیان در دوران مبارزه 
مشترک با کرونا تعمیق و ارتقا یافت، از همین رو مایل به همکاری با شهر اصفهان 

برای تحکیم بیشتر و ارتقاء روابط دوستانه از یک نقطه شروع جدید تاریخی هستیم.
به گزارش جام جم به نقل از اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، لی مینگ یوان 
در نامه ای به شهردار اصفهان با اشاره به برگزاری متفاوت سی و سومین جشنواره 
بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان اصفهان در شرایط کرونایی و در آستانه 
روز نکوداشت اصفهان اظهار کرد: از آنجایی که سی و سومین جشنواره بین المللی 
فیلم های کودکان و نوجوانان در شهر شما برگزار شد، بابت برگزاری غیرحضوری و 
آنالین این جشنواره در ایام کرونا قدردانی می کنم. وی با اشاره به نامه تبریک شهردار 
اصفهان به مناسبت هفتاد و یکمین سالگرد تاسیس جمهوری خلق چین، گفت: از 
دریافت این نامه بسیار مفتخریم و به نمایندگی از شهرداری شیان و مردم این شهر 

صمیمانه از شما و همه شهروندان اصفهان تشکر می کنم. شهردار شیان تصریح 
کرد: شیان و اصفهان هر دو شهر تاریخی در جاده باستانی ابریشم هستند و در تاریخ، 
فرهنگ، فرهنگ عامه و معماری تشابهات فراوانی دارند که این موضوعات، مزیت 
همکاری دوستانه ماست. از زمان خواهرخواندگی دو شهر در سال 1989، طرفین در 
موارد مختلف هیات هایی را برای دیدارهای دوستانه، تبادل کرده و در راستای تقویت 
روابط دوستانه، به تعامل با یکدیگر پرداخته اند.  وی افزود: بویژه در دوران همه گیری 
ویروس کرونا، این دو شهر با یکدیگر همکاری و تعامل کردند؛ به طوری که دوستی 
عمیق شهروندان دو شهر در این زمان به طور کامل هویدا شد.  لی مینگ یوان ادامه 
داد: در روزهای حساس مقابله شیان با این همه گیری، اصفهان، فعاالنه ما را مورد 
حمایت و تشویق قرار داد. وی افزود: همچنین زمانی که بیماری کرونا در شهر شما 
گسترش یافت، ما دست یاری به سوی شما دراز کردیم و اقالم بهداشتی همچون 
ماسک، لباس محافظ و ضد عفونی کننده را در اختیار شهر شما قرار دادیم. بنابراین، 
دوستی دو طرف در دوران مبارزه مشترک با این همه گیری، تعمیق و ارتقا پیدا کرده 
است. شهردار شیان و رئیس مشترک سازمان شهرهای میراث جهانی بیان کرد: با 
توجه به این که سال آینده پنجاهمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک میان چین 
و ایران است، ما مایل به همکاری با شهر اصفهان برای تحکیم بیشتر و ارتقاء روابط 
دوستانه از یک نقطه شروع جدید تاریخی هستیم.  وی در پایان اظهار کرد: ما به تعمیق 
مبادالت و همکاری با شهر اصفهان ادامه می دهیم و در راستای منافع دو شهر شیان 

و اصفهان و شهروندانشان گام برمی داریم.

شهردار شیان اعالم کرد؛
ارتقای روابط اصفهان و شیان در دوران مبارزه مشترک با کرونا 

داشته های اصفهان باید به گردشگران داخلی و خارجی معرفی شود؛

تبریک مدیران دو سازمان جهانی 
به مناسبت روز اصفهان
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معاون اجتماعی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان 
و دبیر اجرایی نکوداشت روز اصفهان اظهار داشت: با توجه به تعامالت 
و مراودات فرهنگی بین المللی، اصفهان با استفاده از ظرفیت فعاالن 
فرهنگی شهر شانگهای و بویژه بنیاد فرهنگی هنری بردبار در نمایشگاه 
CIIE  این شهر حضور یافت که در همین راستا تمبر یادبود حضور شهر 

اصفهان در این نمایشگاه رونمایی و تعدادی از آن به چین ارسال شد. 
به گزارش جام جم مرتضی رشیدی افزود: موزه هنرهای معاصر اصفهان و 
شانگهای مراودات فرهنگی مختلفی دارند که به همین دلیل با هماهنگی 
انجام گرفته این تمبر یادبود به موزه هنرهای معاصر شانگهای اهدا و 
مقرر شد به عنوان یادبود شهر اصفهان در این موزه به یادگار بماند. وی 

گفت: در نظر داریم تابلوی تمبر یادبودی در این راستا به شهرداری شهر 
نانجینگ ارسال و تقدیم فعاالن فرهنگی در حوزه مدیریت شهری این 
شهر شود تا با این مراودات بین المللی، فضایی برای تعالی و گسترش 
اقتصاد فرهنگ ایجاد شود تا در دوران پساکرونا شاهد حضور حداکثری 

گردشگران داخلی و خارجی در شهر اصفهان باشیم.

 چهار شنبه    5 آذر  1399   شماره 5812
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان اصفهان

اقتصادی
تمبر یادبود اصفهان به موزه هنرهای معاصر شانگهای اهدا شداجتماعی

خبر

آهن  ذوب  مدیرعامل  نشست  در 
وسیمای  صدا  کل  مدیر  و  اصفهان 

ح شد؛ استان مطر
دستاوردهای ذوب آهن   امیدبخش 

است

بهرام عبدالحسینی، مدیر کل صدا و سیمای استان 
در  حضور  ضمن  آبان   26 همراه  هیأت  و  اصفهان 
ذوب آهن اصفهان با منصور یزدی زاده مدیرعامل 
و مسئوالن روابط عمومی این شرکت  در خصوص 
فعالیت های رسانه ای و فرهنگی مشترک، دیدار و 

گفتگو کرد .
به گزارش جام جم عبدالحسینی در این دیدار، ذوب 
کشور  مهم  صنعتی  مراکز  از  یکی  را  اصفهان  آهن 
تولید  جهش  تحقق  در  مهمی  نقش  که  دانست 
دارد و گفت: انعکاس دستاوردهای این شرکت در 
شرایط سخت اقتصادی کنونی موجب امید بخشی 
است و از اهمیت باالیی برخوردار است . وی ذوب 
آهن را یکی از معدود صنایع کشور دانست که به 
لحاظ سابقه فعالیت های فرهنگی از جایگاه واالیی 
مهم  رویکردهای  از  یکی  افزود:  و  است  برخوردار 
و  است  مشارکتی  برنامه های  تولید  سیما،  و  صدا 
اصفهان  آهن  ذوب  همچون  بزرگی  سازمان های 
به لحاظ  اقتصادی و صنعتی،  تاثیرات  بر  که عالوه 
اجتماعی و فرهنگی نیز دارای جایگاه مهمی هستند 
را  خود  نقش  برنامه ها،  این  تولید  در  همکاری  با  
آگاهی  جهت  در  بویژه  جامعه  فرهنگ  ارتقاء  در 
ایفا  از دستاوردهای صنعتی بخوبی  افکار عمومی 
می کنند. یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان 
نیز از همکاری رسانه ملی در جهت اطالع یابی مردم 
و  کشور  صنعت  بخش  در  جهادی  تالش  و  کار  از 
همچنین بیان مشکالت صنایع، قدردانی و اعالم 
همکاری های  گذشته،  همچون  که  نمود  آمادگی 
مشترک ذوب آهن اصفهان با صدا وسیمای مرکز 

اصفهان، تداوم داشته باشد.

رئیس واحد آماده سازی تختال خبر داد؛
و  بارگیری  ماهانه  رکورد  ثبت 

حمل ریلی تختال

با ثبت  آماده سازی تختال  همکاران تالشگر واحد 
رکورد بی سابقۀ بارگیری اسلب برای واگن )به تعداد 
آبان  در  تن(،   795 و  هزار   52 میزان  به  و  واگن   1012
را در سال جهش تولید به  1399 موفقیت دیگری 

نام خود ثبت کردند.
واحد  رئیس  احمدی،  محسن  جام جم  گزارش  به 
این  اعالم  با  ناحیۀ فوالدسازی،  آماده سازی تختال 
خبر گفت: رکورد بی سابقۀ بارگیری تختال از  طریق 
حمل ریلی، در سال جهش تولید و در ادامۀ عملکرد 
موفقیت آمیز ناحیۀ فوالدسازی در کسب رکوردهای 

پیاپی در سال جاری حاصل شده است. 
مدیریت  بی دریغ  حمایت  به  اشاره  ضمن  وی 
آماده سازی  واحد  کارکنان  راسخ  عزم  و  ناحیه 
و  ریلی  حمل ونقل  واحد  با  هماهنگی  تختال، 
این  اصلی  عوامل  را  موجود  فرایندهای  اصالح 
موفقیت برشمرد و ابراز امیدواری کرد با برنامه ریزی 
صادرات  فروش  مدیریت  همکاری  و  صورت گرفته 
تختال ها  تخلیۀ  عملیات  به  سرعت بخشی  در 
واحدهای  و  کارکنان  تمام  اهتمام  همچنین  و 
در   1399 سال  در  درخشانی  عملکرد  پشتیبانی، 
زمینۀ بارگیری اسلب برای واگن ثبت شود. رئیس 
واحد آماده سازی تختال در ادامه یادآور شد: گاهی 
با  و  گرید و سفارش مشتری  بر اساس  نیاز است 
واحد،  این  کارکنان  و  کیفی  کنترل  واحد  تشخیص 
انبار  این  در  موجود  تختال های  روی  عملیاتی 
به منظور اصالح عیوب احتمالی انجام شود تا عیوب 
سطحی برطرف شوند. وی در پایان از حمایت های 
مدیریت ناحیۀ فوالدسازی و حمل ونقل و همکاری 
تولید،  برنامه ریزی  حمل ونقل،  راه آهن،  واحدهای 
بازاریابی،  فروش،  محصوالت،  حمل  برنامه ریزی 
و  فوالدسازی  ناحیۀ  کیفی  کنترل  و  انتظامات 
این  با  مرتبط  پیمانکار  شرکت های  همچنین 
عملیات که  در دستیابی به این رکورد ایفای نقش 

کردند، تشکر و قدردانی کرد.

که  ایمیدرو  غیرعامل  پدافند  کمیتۀ  جلسۀ  سومین  در 
فرمانده  جاللی،  سردار  حضور  با  و  ویدئوکنفرانس  به صورت 
و  وزیر  ،معاون  غریب پور  خداداد  و  کشور  غیرعامل  پدافند 
رئیس هیات عامل ایمیدرو برگزار گردید، با اهدای لوح تقدیر 
از اقدامات فوالد مبارکه در حوزۀ پدافند غیرعامل تجلیل شد.
فرمانده  جاللی،  سردار  جلسه،  این  در  جام جم  گزارش  به 
، ضمن تشکر از اقدامات شرکت های  پدافند غیرعامل کشور
کالن  راهبرد  مبارکه،  فوالد  گروه  بویژه  ایمیدرو،  زیرمجموعۀ 
برابر  در  فعال  مقاومت  را  غیرعامل  پدافند  حوزۀ  در  کشور 
این  اهداف  از  یکی  و  دانست  همه جانبه  و  حداکثری  فشار 
کمیته در ایمیدرو  را  لحاظ کردن الزامات پدافند غیرعامل در 
کنار  در  آن ها  مکان یابی  و  ح ها  طر با  اصولی  موافقت   صدور 
گفت:  و  برشمرد  حیاتی  و  ضروری  زیرساخت های  از  حفاظت 
حوزۀ  در  ایمیدرو  تابعۀ  شرکت های  اقدامات  خوشبختانه 

پدافند غیرعامل بسیار امیدوارکننده است.
نه تنها در حوزۀ صنعت  فوالد مبارکه ضمن مدیریت شرایط، 
خوش  نیز  غیرعامل  پدافند  حوزۀ  در  بلکه   ، کشور اقتصاد  و 

درخشیده است.
ضمن  جلسه،  این  ابتدای  در  ایمیدرو  عامل  هیات  رئیس 
غیرعامل  پدافند  حوزۀ  در  مبارکه  فوالد  اقدامات  از  قدردانی 
از  ناشی  محدودیت های  تمام  وجود  با  خوشبختانه  گفت: 
به  توجه  با  شرکت  این  ظالمانه،  تحریم های  و  کرونا  بیماری 
مدیریت  ضمن  دارد،  کشور  صنعت  در  که  ویژه ای  نقش 
، بلکه در حوزۀ  شرایط، نه تنها در حوزۀ صنعت و اقتصاد کشور

پدافند غیرعامل نیز خوش درخشیده است.
و  صرفه جویی  حوزۀ  در  مبارکه  فوالد  اقدامات  غریب پور 
افزود:  و  دانست  ارزشمند  را   آبی  منابع  از  بهینه  استفاده 
پیشگام  نیز  کرونا  بیماری  با  مقابله  خصوص  در  شرکت  این 
بوده و قبل از آن که از جانب ایمیدرو توصیه ای برای همکاری 
تأمین  با  خودجوش  به صورت  کند،  دریافت  بیمارستان ها  با 
مبتال  بیماران  درمانگر  بیمارستان های  برای  رایگان  اکسیژن 

به کرونا، به یاری مدافعان سالمت و هموطنان شتافت و در 
این زمینه به الگویی برای سایر صنایع بدل شد.

* فوالد مبارکه  بخوبی تحریم ها و حمله های سایبری دشمن 
را مدیریت کرده است

در این جلسه، حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل فوالد مبارکه، 

حوزۀ  در  مبارکه  فوالد  گروه  اقدامات  از  گزارشی  ارائۀ  ضمن 
بزرگ  سرمایه های  از  یکی  گروه  این  گفت:  غیرعامل  پدافند 
نیمی  حدود  تولید  با  و  است  کشور  صنعت  راهبردی  و  ملی 
بر رونق اقتصادی و توسعۀ  تأثیر قابل توجهی  از فوالد کشور 

صنعتی و اقتصادی کشور دارد.

3هزار  از  بیش  اولیۀ  مواد  تأمین  با  همچنین  شرکت  این   
، در استقالل و رونق اقتصادی،  کارخانه و کارگاه تولیدی کشور
محوری  نقش  تولید  جهش  و  بیگانگان  به  وابستگی  قطع 

دارد.
عظیم  مجموعۀ  این  مبارکه،  فوالد  گروه  مدیرعامل  گفتۀ  به 
مدیریت  را  دشمن  سایبری  حمله های  و  تحریم ها  بخوبی 
و  غیرعامل  پدافند  حوزۀ  دستورالعمل های  رعایت  با  و  کرده 
کرونا،  بیماری  زمینۀ  در  بهداشتی  شیوه نامه های  همچنین 
رکوردهای  به  بلکه  نشده،  متوقف  وضعیت  این  در  نه تنها 

متعدد تولید نیز دست یافته است.
مصارف  در  صورت گرفته  صرفه جویی های  به  همچنین  وی 
آب و انرژی اشاره کرد و گفت: فوالد مبارکه در سال های اخیر 
منابع  از  بهینه  استفادۀ  زمینۀ  در  کالن  سرمایه گذاری های  با 
آبی و انرژی خوش درخشیده است که از آن جمله می توان به 
شهری  و  صنعتی  پساب های  بازچرخانی  و  تصفیه  جمع آوری، 

در چرخۀ تولید شرکت اشاره کرد.
تحریم های  به  اشاره  با  ادامه  در  مبارکه  فوالد  مدیرعامل 
مبارکه،  فوالد  شرکت  علیه  آمریکا  چندبارۀ  و  مستقیم 
و  راهگشا  بسیار  را  بومی سازی  حوزۀ  در  انجام شده  اقدامات 

برگ برندۀ این شرکت در حوزۀ پدافند غیرعامل برشمرد.
مساعدت های  از  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
بهداشت  شبکۀ  و  بیمارستان ها  به  مبارکه  فوالد  گروه 
و  پزشکی  تجهیزات  تأمین  و  خرید  برای  کشور  درمان  و 
رایگان  اکسیژن  تأمین  همچنین  و  ضدعفونی کننده  مواد 
استان های  برخی  و  اصفهان  استان  مختلف  بیمارستان های 
اقدامات  به عنوان  تومانی  میلیارد   10 چند  هزینۀ  با  همجوار 

دیگر این گروه در حوزۀ مسئولیت های اجتماعی یاد کرد.
مدیران  از  برخی  غیرحضوری  نشست  این  در  است  گفتنی 
عامل شرکت های زیرمجموعه ایمیدرو نیز با ارائۀ گزارش های 
را  غیرعامل  پدافند  حوزۀ  در  خود  دستاوردهای  جداگانه ای 

تشریح کردند.

با حضور فرمانده پدافند غیرعامل کشور و معاون وزیر صمت انجام شد؛

قدردانی از اقدامات فوالد مبارکه در حوزه 
پدافند غیرعامل

به منظور صرفه جویی در مصرف آب و استفادۀ مجدد از پساب های شهری و همچنین 
رودخانۀ  و  زیست محیطی  آلودگی های  که  شهری  پساب های  سرریز  از  پیشگیری 
زاینده رود را در پی داشت، پروژۀ احداث شبکۀ جمع آوری و انتقال پساب شهرستان 

زرین شهر پس از اتمام عملیات احداث و آماده سازی، مورد بهره برداری قرار گرفت.
به گزارش جام جم علیرضا استکی، مدیر اجرای پروژه های انرژی و سیاالت، ضمن اعالم 
این خبر تأکید کرد: با توجه بـــه مشکالت خشــکسالی و کــم آبـــی رودخــــانۀ زاینـــده رود 
مبارکه،  فوالد  شرکت  اجتماعی  مسئولیت های  به  تعــــهد  راستــای  در  همچنیـــن  و 
انجام مطالعات مربوط به تعیین منابع پایدار آب و برطرف کردن مشکالت آب شرکت 

به لحاظ کّمی و کیفی در دستور کار ناحیۀ انرژی و سیاالت و این واحد قرار گرفت. 
استان  فاضالب  و  آب  شرکت  و  مبارکه  فوالد  میان  قراردادی  منظور  همین  به 
اصفهان با موضوع خرید پساب های شهرستان های مبارکه و لنجان منعقد گردید و 
تحویل مبارکه  فوالد  به  پساب  مترمکعب  میلیون   500 حدود  سال   30 طی  آن،    طبق 

 

می گردد. این اقدام عالوه بر تأمین بخشی از آب موردنیاز فوالد مبارکه، کمک شایانی 
به رفع آلودگی های محیط زیستی شهرهای اطراف خواهد کرد.

تصفیه خانۀ  چهار  در  جمع آوری،  از  پس  پساب ها  این  این که  به  اشاره  ضمن  وی 
سپس  و  شده  اولیه  تصفیۀ  ورنامخواست  و  صفائیه  مبارکه،   ، زرین شهر شهرهای 
انتقال  داد:  ادامه  می شوند،  داده  انتقال   )13pu( مبارکه  فوالد  آب  تصفیه خانۀ  به 
پساب های شهرهای مبارکه، صفائیه و ورنامخواست از سال 97 شروع شد، در حال 
و  رسیده  پایان  به  زرین شهر  پساب  انتقال  خط  و  پمپاژ  ایستگاه  احداث  نیز  حاضر 

انتقال پساب های این شهر به فوالد مبارکه نیز میسر شده است.
آن ها  از  بازچرخانی پساب های شهری و استفاده  کرد: جمع آوری، تصفیه و  اذعان  وی 
موردنیاز  آب  تأمین  و  محیط زیست  بهینه سازی  به  شایانی  کمک  صنعت،  چرخۀ  در 

شرکت فوالد مبارکه و در نهایت کاهش برداشت آب خام از رودخانه خواهد کرد.

همچنین وی در خصوص مشخصات فنی این پمپاژخانه گفت: این پروژه در مساحتی 
در  است.   گردیده  احداث  ریال  میلیارد   250 بالغ بر  هزینه ای  با  و  مترمربع   1500 حدود 
سازندگان  به عنوان  داخلی  شرکت های  توان  حداکثر  از  پمپاژ  ایستگاه  این  ساخت 

تجهیزات از جمله پمپ، کابل، تابلوی برق، جرثقیل و ... استفاده شده است.
پیش  مراحل  تمامی  حاضر  حال  در  پروژه  این  کرد:  خاطرنشان  خاتمه  در  استکی 
انتقال  و  بهره برداری  حال  در  و  کرده  طی  را  خط  به  مربوط  تست های  و  راه اندازی 
پساب های این شهر به فوالد مبارکه است؛ ضمن این که با راه اندازی این پروژه امکان 

ارسال کامل پساب های شهرستان های مبارکه و لنجان نیز  میسر شده است.
ح و توسعه،  از زحمات و همکاری های معاونت طر پایانی سخنان خود  وی در بخش 
سیاالت،  و  انرژی  ناحیۀ  کارکنان  مدیریت  پشتیبانی،  و  فنی  خدمات  ارشد  مدیریت 
ح  شرکت مهندسی فوالد و شرکت آب و فاضالب استان اصفهان به عنوان مجری طر

تقدیر و تشکر کرد.

با هدف صرفه جویی در مصرف آب و حفظ محیط زیست انجام شد؛

بهره برداری از پروژه ایستگاه پمپاژ و خط انتقال پساب زرین شهر

 امام جمعه موقت تهران در ذوب آهن اصفهان حضور یافت و ضمن 
بازدید از بخش های مختلف خط تولید با مسئوالن این شرکت دیدار و 

گفتگو کرد .
به گزارش جام جم آیت ا... صدیقی در این دیدار از زحمات تالشگران ذوب 
آهن اصفهان در عرصه صنعت قدردانی کرد و برای آن ها نشاط در کار، 
موفقیت در زندگی و مصونیت از بالها و آفت ها را از پروردگار مسالت 

نمود. 
امام جمعه موقت تهران اظهار داشت: ذوب آهن اصفهان در شرایط 
سخت اقتصادی متکی به خود است و بدون دریافت یارانه انرژی و بدون 

حمایت خاصی، توانسته زیان ها را جبران کند.
این امر نشان دهنده تالش کارگران و مسئوالن این شرکت است و باید 
خدا را شکر کرد که این مجموعه پرتالش بر مشکالت فائق آمده است.   
آور شد: مدیریت مناسب در این شرکت موجب  ا... صدیقی یاد  آیت 
دلگرمی کارکنان شده و تالش این کارگران باعث شده که از شرایط خوب 

در تولید برخوردار باشند.  
وی از فعالیت های فرهنگی ذوب آهن اصفهان نیز تقدیر نمود و گفت: 
فعالیت های فرهنگی که ایمان و تقوا را رشد بدهد، از تولید و پیشرفت 
جدا نیست. منفعت کارهای فرهنگی برای سازمان بسیار زیاد است و 

حاصل آن، تربیت مدیرانی همچون شهید تهرانی مقدم است. وی پنج 
عامل آموزش، به کاربستن آموخته ها، نوآوری، مجاهدت در کار و اتحاد را 

باعث موفقیت دانست و افزود: همه ما باید همواره گوش شنوا داشته 
باشیم و در معلومات خود در جا نزنیم. کسب مهارت ها و دانش جدید 

از وظایف مومن است و هرگز نباید کسب علم را متوقف نمود. همچنین 
به کار بستن این دانش و علم جدید است که می تواند در کار اثر خود 
را نشان دهد . امام جمعه موقت تهران ، هجرت و در نوردیدن مرزهای 
جدید را از دیگر الزامات موفقیت دانست و گفت: مومن هرگز نباید دو 
روزش همانند هم باشد و نوآوری را در کار مد نظر قرار دهد.  این نوآوری و 

تحول، عامل جهش تولید است که مقام معظم رهبری فرمودند. 
در واقع نباید در انتظار حمایت خاصی باشیم بلکه باید با امکانات موجود 
حرکت کنیم تا تحول صورت گیرد و جهش تولید محقق شود . آیت ا... 
صدیقی جماعت و اتحاد را از ارزش های مهم دین مبین اسالم و یکی 
دیگر از عوامل موفقیت در کار دانست و  گفت: مدیریت می تواند این 

اتحاد را در کارکنان ایجاد کند. 
 مدیران باید به سازمان مانند خانواده نگاه کنند و کارکنان را همچون 
اعضاء آن بدانند و همچون پدر، بدون منت بسیار به آن ها محبت کنند. 
وی افزود: مدیران باید روی باز و محبت بسیار داشته و از ظرفیت باالیی 
برخوردار باشند و از یادگرفتن از مجموعه خود پرهیز نکنند و آن را افتخار 
بدانند.  منصور یزدی زاده، مدیرعامل شرکت نیز در این دیدار به تشریح 
عملکرد و دستاوردهای ذوب آهن اصفهان پرداخت و برنامه های این 

شرکت برای پیشرفت و توسعه را بیان نمود.  

امام جمعه موقت تهران  در دیدار از کارخانه؛

ذوب آهن اصفهان بر مشکالت  غلبه کرده است



کارکنان  برای  جاده،   لغزندگی 
پاالیشگاه اصفهان حادثه ساز شد

    

سخنگوی  شرکت پاالیش نفت اصفهان خبر داد:  
صبح یکشنبه 2 آذر  به دنبال  حادثه واژگونی یک 
دستگاه اتوبوس حامل کارکنان  شرکت پاالیش 

نفت اصفهان،  چهار نفر از ایشان فوت کردند.
ابراز  با  حاجیان  محمدصادق  جام جم  گزارش  به   
تأسف از وقوع این حادثه  که در  مسیر کمربندی 
روی  شهر  خمینی   - آباد  نجف  شهرستان  جدید 
داده، به  همکاران و خانواده بازماندگان تسلیت 
از این  پس  بالفاصله  داشت:  اظهار  و  گفت 
راهداری،  راه،  پلیس  امدادی  تیم های  تلخ،  اتفاق 
اورژانس ، هالل احمر و آتش نشانی با ۱۲ دستگاه 
حاضر  محل  در  امدادی  تجهیزات  و  آمبوالنس 
مصدوم    17 امدادی  نیروهای  کمک  با  و  شدند 

حادثه به مراکز درمانی منتقل شدند.
     وی افزود: در پی این حادثه، جلسه ای با حضور 
مدیریت شرکت پاالیش نفت اصفهان ، فرماندار 
در  و...  شهر  خمینی  احمر  هالل  مسئوالن  و 
تشکیل  شهر  خمینی  دی   9 بیمارستان  محل 
شد و ابعاد  حادثه  و چگونگی پیگیری معالجات 

مصدومان بررسی شد. 
با  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  حاجیان    
شرکت  ذهاب  و  سرویس های ایاب  بیان این که 
پاالیش نفت اصفهان به تازگی بازرسی ایمنی شده 
بود و مشکلی در این زمینه وجود نداشته، گفت:  
علت این اتفاق،  لغزندگی جاده  بارانی عنوان شده 

است. 

کتابخانه  سوی  از  شهروند«  کتاب  باشگاه  »مبادله  مجازی  ح  طر
میرداماد و تخصصی حقوق همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی در 

سایت کهن برگ اجرایی شد.
به گزارش جام جم رئیس کتابخانه میرداماد و تخصصی حقوق با 
اعالم این خبر گفت: کتابخانه میرداماد و تخصصی حقوق وابسته 

دارای  اصفهان  شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  به 
بخشی به نام »مبادله کتاب شهروند« با 12 هزار جلد کتاب بوده که 
شهروندان می توانند  کتاب های تمیز، سالم و نسبتا خوب خود را 
کتاب مورد نظرشان  با  رایگان  این بخش به صورت  به  با مراجعه 
اربابان افزود: در حال حاضر به خاطر شرایط  مبادله کنند. مرضیه 

تا  شد  فراهم  شرایطی  کتابخوانی  و  کتاب  هفته  با  تقارن  و  کرونا 
شهروندان حضور فیزیکی کمتری داشته باشند و به صورت مجازی 
ح بهره مند شوند. وی تصریح کرد: عالقه مندان می توانند  از این طر
 www.kohanbarg.ir نشانی  به  برگ  کهن  سایت  به  مراجعه  با 
کتاب های مورد نظر خود را با دیدن اطالعات توصیفی، عکس روی 

جلد و محل نگهداری کتاب انتخاب و پس از آن با مراجعه حضوری 
کتاب ها را مبادله کنند.

گفتنی است؛ کتابخانه تخصصی میرداماد واقع در خیابان نیکبخت 
غربی که بعد از ساختمان دادگستری می باشد میزبان عالقه مندان 

برای مبادله کتاب شهروندی است.
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان اصفهان

خبر

اقتصادی
شهری

اصفهان  نکوداشت  روز  مناسبت  به  گفت:  اصفهان  شهردار 
 150 از  رونمایی  و  آثار  دریافت  فراخوان های  هنری،  برنامه های 
دستور  در  گردشگری  و  شهروندی  اجتماعی،  فرهنگی،  محصول 

کار است.  
شهرداری  رسانه ای  ارتباطات  اداره  از  نقل  به  جام جم  گزارش  به 
 « اصفهان  »سالم  رادیویی  برنامه  در  نوروزی  اله  قدرت  اصفهان، 
ضمن تبریک اول آذر روز نکوداشت اصفهان، اظهار کرد: اصفهان 
تنها زادگاه و محل زندگی شهروندان نیست بلکه در طول تاریخ، 
این شهر الهام بخش زندگی بسیاری از مردم و شهرنشینان بوده 

سرچشمه  و...  فلسفی  فکری،  هنری،  مکاتب  شهر  این  دل  از  و 
گرفته که به نام مکتب اصفهان شناخته می شود. 

و  داریم  دوستش  که  است  شهری  اصفهان  این که  بیان  با  وی 
همگی برای توسعه و ارتقای این شهر تالش می کنیم، تصریح کرد: 
با توجه به شرایط کرونا و لزوم رعایت دستورالعمل های بهداشتی 
اصفهان  نکوداشت  روز  محور  عرصه  برنامه های  برای  تعریفی 
آثار  دریافت  فراخوان های  هنری،  برنامه های  اما  نگرفته  صورت 
و  شهروندی  اجتماعی،  فرهنگی،  محصول   150 از  رونمایی  و 
شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی  سازمان  توسط  گردشگری 

اصفهان در دستور کار برگزاری به مناسبت این روز است که از این 
محصوالت در موزه هنرهای معاصر نیز رونمایی شد.

روزهای  به  امید  و  شادابی  سالمتی،  آرزوی  با  اصفهان  شهردار 
خوب برای شهروندان افزود: این روزهای سخت نیازمند همدلی 
محدودیت های  آغاز  با  هفته  این  است،  مردم  همه  همراهی  و 
یکدیگر  کنار  در  هم  با  همه  امیدوارم  و  است  همراه  مختلف 
و  یافته  کاهش  کرونا  شیوع  میزان  که  کنیم  فراهم  را  شرایطی 
کادر درمان و مدافعان سالمت در شرایط بهتری برای کنترل این 

بیماری قرار بگیرند.

رابطان فرهنگی مدیریت شهری اصفهان در چین پس از برگزاری 
همکاری  نامه  تفاهم  تنظیم  و  رایزنی  حال  در   CIIE نمایشگاه 
و  نانجینگ  و  اصفهان  شهر  دو  شهرداری های  میان  فرهنگی 

انعقاد آن تا 15 روز دیگر هستند. 
اجتماعی سازمان فرهنگی  از معاون  به نقل  گزارش جام جم  به 
گفت:  خبر  این  اعالم  با  اصفهان  شهرداری  ورزشی  اجتماعی 
مدیریت شهری اصفهان امسال با توجه به شیوع بیماری کرونا، 
برای حضور در نمایشگاه بین المللی CIIE )بزرگ ترین نمایشگاه 
چین  در  اصفهان  فرهنگی  رایزنان  توان  از  آسیا(  منظوره  چند 

استفاده کرد.
مرتضی رشیدی با اشاره به این که نمایشگاه بین المللی CIIE از 
برگزار شد،  آبان( در شهر شانگهای چین   20 تا   15( نوامبر  پنجم 
معرفی  رسالت  انجام  برای  اصفهان  شهری  مدیریت  کرد:  اظهار 
در  گرفت  تصمیم  فرهنگ،  به  بخشیدن  رونق  و  اصفهان  شهر 

این نمایشگاه شرکت کند. 
مقیم  ایرانیان  با  نمایشگاه  این  در  حضور  برای  افزود:  وی   
شانگهای و فعاالن فرهنگی رایزنی شد و بدون حضور حتی یک 
بزرگ ترین  بار در  اولین  برای  از مجموعه شهرداری در چین  نفر 
 ، آثار معرفی  به  و  کردیم  شرکت  آسیا  چندمنظوره  نمایشگاه 

صنایع دستی و فرهنگ شهر اصفهان پرداختیم.

منظور  به  کتابچه هایی  مجموعه  سازی  آماده  داد:  ادامه  وی 
چینی،  زبان  به  ترجمه  و  اصفهان  هنر  و  دستی  صنایع  معرفی 
اقتصاد  رونق  و  اصفهان  شهر  هویت  و  تاریخ   ، شهر معرفی 
با  که  بود  نمایشگاه  این  در  برای  ما  اهداف  جمله  از  فرهنگ 
حوزه  در  تری  گسترده  ارتباطات  گرفت  صورت  که  بازدیدهایی 

ارتباطات فرهنگی با چند شهر چین خواهیم داشت.
وی با اشاره به تهیه گزارش اختصاصی شبکه ملی چین از غرفه 
اصفهان  یادبود  تمبر  رونمایی  گفت:  نمایشگاه  در  اصفهان 
از  دیگر  یکی  نیز  شانگهای  در  ایران  فرهنگی  کاردار  دست  به 

اتفاقات مهم نمایشگاه بین المللی CIIE بود.
اصفهان  غرفه  از  نانجینگ  شهردار  همچنین  افزود:  رشیدی 
تفاهم نامه  تا  گرفت  صورت  گوهایی  و  گفت  و  داشت  دیدار 
و  اصفهان  شهر  دو  شهرداری های  میان  فرهنگی  همکاری 
این  در  دائم  موزه  شد  مقرر  همچنین  شود؛  منعقد  نانجینگ 
داده  اختصاص  اصفهان  تاریخی  و  فرهنگی  آثار  معرفی  به  شهر 

شود.
گفتنی است؛ رابطان فرهنگی مدیریت شهری اصفهان در چین 
تفاهم  تنظیم  و  رایزنی  حال  در  نمایشگاه  این  برگزاری  از  پس 
نامه همکاری فرهنگی میان شهرداری های دو شهر اصفهان و 

نانجینگ و انعقاد آن تا 15 روز دیگر هستند. 

 

گرامیداشت 25 آبان تا  نکوداشت روز اصفهان در گالری شهر
رو  گشاده  اصفهانی ها  قدمند،  ثابت  »اصفهانی ها  جمالت 
هستند و اصفهانی ها زنده دل اند« ویژه نکوداشت روز اصفهان 

بر تابلوهای گالری شهری نقش بستند.
شهروندی  فرهنگ  توسعه  اداره  رئیس  جام جم  گزارش  به 
گفت:  اصفهان  شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان 
ح های گرافیکی به مناسبت 25 آبان روز حماسه  مجموعه ای از طر
ایثار و شهادت مردم اصفهان و یکم آذر نکوداشت روز اصفهان 

در گالری شهر به نمایش گذاشته شده است. 

جمالت  با  ح  طر سه  اساس  این  بر  کرد:  اظهار  رضایی  احمد 
و  هستند  رو  گشاده  اصفهانی ها  قدمند،  ثابت  »اصفهانی ها 
ح  اصفهانی ها زنده دل اند« ویژه نکوداشت روز اصفهان و یک طر
سربلندند«  »اصفهانی ها  شعار  با  آبان   25 ویژه  خرازی  شهید  از 

طراحی شده که روی 300 تابلوی شهری نصب شده اند.
و  شهروندان  به  هویتی  و  تاریخی  میراث  یادآوری  افزود:  وی 
روز  نکوداشت  و  آبان   25 مناسبت های  در  آن  گرامیداشت 
از  ح های این مجموعه  برنامه ریزی طر از جمله اهداف  اصفهان 

گالری شهری بوده است.

شهردار اصفهان:

مکتب اصفهان الهام بخش زندگی بسیاری از شهروندان است

امضای تفاهم نامه همکاری فرهنگی بین شهرداری های اصفهان و نانجینگ 

مناسبت،  همین  به  است.  شده  مصادف  اصفهان  شهر  زادروز  با  آذر  یکم 
کشورهای  در  ایران  سفرای   جهانی،  سازمان های  و  شبکه ها  روسای 
مختلف جهان و تنی چند از شهرداران داخلی با ارسال پیام های ویدئویی و 

مکتوب این روز را گرامی داشتند و فعالیت های اصفهان را تحسین کردند.
اصفهان،  شهرداری  رسانه ای  ارتباطات  اداره  از  نقل  به  جام جم  گزارش  به 
 ، کشور کالنشهرهای  شهرداران  جهانی،  سازمان  چند  روسای  و  مدیران 
زادروز   آذر  یکم  جداگانه،  پیام هایی  در  خارجی  کشورهای  در  سفرای ایران 

اصفهان را به شهردار و شهروندان اصفهانی تبریک گفتند. 
اصفهان  شهردار  به  ویدئویی  پیامی  در  متروپلیس  دبیرکل  دالوارگا،  اکتاوی 
گفت: به گفته اصفهان شناسان روز تولد اصفهان روزی است که خورشید 

سفر 30 روزه خود را در قوس آذر آغاز می کند.
وی ادامه داد: مایلم در کنار شما باشم و آرزوهای صمیمانه خود را با شما به 
اشتراک بگذارم، می دانم که با  همه گیری کرونا شرایط در سرتاسر جهان برای 
در  همه  و  است  دشوار  می کند  زندگی  کالنشهرها  و  شهرها  در  که  کسی  هر 

حال مبارزه و تدبیر برای  این همه گیری هستند.
محلی  دولت های  از  متشکل  شبکه ای  ما  گفت:  متروپلیس  دبیرکل 
کالنشهرها را در اختیار داریم، شبکه ای جهانی که در آن با یکدیگر کار می کنیم 
تا به تبادل  ایده ها و به اشتراک گذاشتن راهکارها برای سیاست های عمومی 
و خدمات بهتر بپردازیم و از  این که ما پس از گذر از  این همه گیری، قدرتمند 

خواهیم شد، اطمینان حاصل کنیم.
* اقدامات اصفهان در مسیر »شهر متعالی« تحسین برانگیز است

 )WEGO( پایدار هوشمند جهان  کیونگ یول لی، دبیرکل سازمان شهرهای 
جهان  نصف  را  اصفهان  کرد:  اظهار  اصفهان  شهردار  به  ویدئویی  پیام  در 
گذشته باشکوه  این شهر باشد و نه  می نامند، شاید  این توصیف در مورد 

امروز اما تحقق دوباره آن در  آینده نزدیک شدنی است.
وی ادامه داد: چشم انداز شما برای تحقق شهر متعالی در طول دو سال اخیر 
قدردانی   WEGO در  شما  فعال  عضویت  از  شخصا  و  است  برانگیز  تحسین 
می کنم. کیونگ یول لی افزود: در این سازمان ما به دنبال ساخت شهرهای 
و  شاد  سیاره ای  سوی  به  باید  و  هستیم  یکدیگر  کمک  با  هوشمند  و  شاد 

هوشمند حرکت کنیم.
* لزوم حفظ صنایع دستی اصفهان در دوران همه گیری کرونا

پیامی  در  )اسپانیا(  الجمسی  شهردار  و   ICCN شبکه  رئیس  ترنزانو،  مارتا 
کابوس  برای بشریت  کرد: امسال  اظهار  روز اصفهان  به مناسبت  ویدئویی 
با  ما  ارتباطات  و نحوه  زندگی  که سبک  گیری  این همه  به دلیل   بود،  مطلق 
دیگران را دستخوش تغییر کرده است، در دوران دشواری به سر می بریم و 
 این همه گیری بر جهان فرهنگ، صنایع دستی و اقتصاد تاثیر عمیقی داشته 

است.
کار  به  همچنان  شهری(  بین  همکاری  )شبکه   ICCN خانواده  داد:  ادامه  وی 
خود ادامه می دهد تا همچون گذشته ارزشمندترین میراث مان را به جهان 
در  دفاترمان  و  منازل  از  مختلف  شیوه های  به  راستا  در این  کنیم،  عرضه 
راستای تحقق آن برآمده ایم و با استفاده از تکنولوژی دیجیتال که ما را قادر 

ساخته است با یکدیگر در ارتباط باشیم برای آن اقدام کرده ایم.
خواهید  کار  به  را  خود  توان  تمام  شما  که  دارم  اطمینان  گفت:  ترنزانو  مارتا 

بست تا برای صنایع دستی خود که حافظ فرهنگ و سنت شماست، راهی 
بیابد.

وی افزود: امیدوارم این بخش از زندگی ما هر چه زودتر به پایان برسد چراکه 
پس از آن می توانیم به شرایط عادی برگردیم  و به دیدار شما و شهر زیبایتان 

بیاییم.
* پیام شهرداران کالنشهرها و سفرای ایران برای گرامیداشت زادروز اصفهان

پیروز حناچی، شهردار تهران در پیامی به شهردار اصفهان به مناسبت یکم 
را زادروز  آذر  رازورانه اول  آذر روز اصفهان گفت: در فرم اندیشه اسطوره ای و 
در  تاریخی  شهر  دیرپایی  این  از  نشان  که  خوانده اند  اصفهان  شهر  جهان 
پهنه  ایران زمین دارد.  این روز طالع سعد را به شهردار فرهیخته و شهروندان 

فهیم  این شهر پرخاطره و نمادین تبریک می گویم.
همچنین، سید مهران عالم زاده، شهردار کرمان در پیام تبریک روز اصفهان 
و  تاریخ  پاسداشت  برای  است  دیگرباره  فرصتی  سال،  هر  آذر  اول  نوشت: 
فرهنگ، برای تجلیل هنر و زیبایی، برای نکوداشت اصفهان بلندآوازه. اول 
، مجالی است مغتنم برای تکریم آن همه شور و شوق و نور و رنگ جان افزا  آذر

که در خشت  خشت  این کالنشهر تاریخی موج می زند.

وی در ادامه پیام خود آورده است:  این روز سرورانگیز را به مردمان اصفهان 
شادباش  ارجمند  ایشان  همکاران  و  فرهیخته  شهردار  به  بویژه   ، عزیز

می گویم.
جمال الدین عزیزی، شهردار یزد نیز در پیام خود به شهردار اصفهان نوشته 
است: سالم، پرنده ای است رها که سفیر صدای دوستان و صریر جان های 

مهربان است. سالم بر جهانی که نصف جهان و تمام جان است.
وی در این پیام آورده است: به راستی کدام موسیقی زالل در نغمه های زاینده 
با شور موج هایش پرندگان مهاجر به خواب شیرین  که  رودت جاری است 
می روند. چه زیباست که در زمزمه جاری تو و در قنوت قنات های یزد نام خدا 

جاری است و کدام شناسنامه ای چنین نسب ما را به هم خواهد رساند.
دور  سال های  از  را  تو  آری  داد:  ادامه  اصفهان  شهر  وصف  در  یزد  شهردار 
می شناسم. از رایحه تپنده بته هایی که بر سفره های قلمکاری ات روییده اند 
چونان ترنج ها و ترمه های یزد که بر دار قالی ها لبخند می زنند تا لبخندشان 
برکت روزگاران باشد. تو را می شناسم که »نقش جهانت« را کمال الملک و 
را عالمان  بلندت  اندیشه های  و  نواز فرشچیان  را دستان هنر  زالل نجابتت 

زالل اندیش به تصویر کشیده است.

است  نهفته  رازی  چه  منبت هایت  و  مینا  رنگ  هزار  در  راستی  به  افزود:  وی 
راز  اند  شبیه  چقدر  و  می مانند  خیره  هنرت  جادوی  به  چنین  چشم ها  که 
زیبا  چه  هردو  یزد.  نگار  خوش  ترمه های  آواز  و  تو  خاتم کاری  قلمدان های 

دلبری می کنند و زیبا سخن می گویند.
راز  تا  بسته اند  برادری  پیوند  دیرباز  از  اصفهان  و  شیراز  یزد،  گفت:  عزیزی 
غزل های  شهد  و  اصفهان  فیروزه  گنبدهای  شکوه  و  یزد  خام  خشت های 
و  هنر  و  فرهنگ  ستون های  برسانند.  مرزها  از  سوتر  آن  به  را  شیراز  حافظ 
سرخی  الله های  اسلیمی  ستونش،  هر  گرداگرد  بر  که  اسالمی  اندیشه ایران 

است که شهیدانه خاک را به معراج می برند.
وی افزود: به پاس بزرگداشت روز اصفهان که نصف جهان است و مهرش به 
جان، من آمده ام تا پیام مهر مردمان دارالعباده یزد را در پرنیانی از شکوفه و 
لبخند به مردمان دارالمومنین تقدیم کنم و  این است راز پرشکوه سه کهن 
جمهوری  سه رنگ  پرچم  زیر  در  که  اصفهان  و  یزد   ، شیراز  زمین،  شهر ایران 
اسالمی ایران چون نگینی درخشان، تجلی هنر و اندیشه و فرهنگ اسالمی 

و ایرانی اند.
به  را  اصفهان  روز  پیامی  طی  هم  بوشهر  بندر  شهردار  صالحیان  حسین 
شهردار و مردمان این شهر تبریک گفت و اظهار کرد: اصفهان شهری چشم 
نواز با تمدنی بزرگ و گنجینه ای از تاریخ و فرهنگ ریشه در آب و خاک میهن 
دارای  و  است  همگان  زبانزد  آن  زیبای  معماری  که  شهری  دارد،  عزیزمان 
وسعت  به  مهربان  مردمانی  دارای  و  بوده  پیشینیان  از  ارزشمند  میراثی 
زاینده رود است. وی ادامه داد:  این شهر که به داشتن معماری زیبای ایرانی، 
تاریخی منحصربه فردش  ، مساجد و مناره های  پل های سرپوشیده طاق دار
آوازه ای خاص  و همچنین زاینده رود زیبا نام آور است؛ در دوره های مختلف 

داشته است.
به  منحصر  معماری  و  تاریخی  خاص  دوره های  وجود  گفت:  بوشهر  شهردار 
فرد و بازار قدیم آن در کالبد شهر اصفهان نشان از جایگاه کهن اقتصادی، 

سیاسی، مذهبی، اجتماعی، علمی و فرهنگی در روح این شهر است.
به  خود  توئیتری  پیام  در  سنگال  در  سفیر ایران  دهشیری،  محمدرضا 
مناسبت روز اصفهان نوشت: یکم آذر را به عنوان روز اصفهان خواهرخوانده 
، گرامی می داریم. امروز اصفهان میراث دار قرن های گذشته است. آنچه  داکار
آن از عصر صفوی برای نصف جهان به یادگار  از دوران سلجوقیان و پس از 
مانده روح و مایه اصلی این شهر در عصر جدید شده که همچنان به چهره 

زیبای نصف جهان شکل داده است.
موسوی، سفیر ایران در جمهوری آذربایجان در پیام توئیتری خود به مناسبت 
مشهد،  همچون  است؛  عجین  اصفهان  با  نام  ایران  نوشت:  اصفهان  روز 
، دین و عظمت ایرانی – اسالمی در هر کوی و برزن   . تلفیق هنر شیراز یا تبریز
ما  لشگر  فرمانده  بودم  که  بسیجی  نوجوان  می کند.  خودنمایی  دیار  این 

اصفهانی بود و از رشادت، اخالص و دالوری مازندرانی ها حماسه ها ساخت.
همچنین، محمد علی بک، سفیر ایران در نیجریه در توئیتر به این مناسبت با 
شعر »اصفهان را نیمه خوانند در جهان، صد جهان من دیده ام در اصفهان« 

روز اصفهان را گرامی داشت.
را  اصفهان  روز   ، شعر یک  نوشتن  با  نیز  قطر  در  سفیر ایران  دهقانی،  حمید 

تبریک گفت.

تبریک و تحسین از شش گوشه جهان برای زاده قوس آذر

ح مجازی »مبادله کتاب« ویژه شهروندان اصفهانی اجرای طر

پرتاژ ر
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 150 از  رونمایی  اصفهان  نکوداشت  هفته  ویژه برنامه های  از  یکی 
محصول فرهنگی و اجتماعی در موزه هنرهای معاصر اصفهان بود.

به  وابسته  گوناگون  دفاتر  و  ادارات  معاونت ها،  جام جم  گزارش  به 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان به مناسبت 
هفته نکوداشت اصفهان حاصل عملکرد یک ساله خود برای تولید 
محصوالت فرهنگی و اجتماعی را در قالب 150 کاالی فرهنگی اجتماعی 

در موزه هنرهای معاصر اصفهان به نمایش گذاشتند.
کتاب، لوح  که در 21 عنوان تولید شده در قالب  این 150 محصول 
فشرده، تابلو، بنر و پوسترهای آموزشی در ایینی به مدت چهار شب 

با حضور مسئوالن شهری و استانی رونمایی شد.
در شب نخست این برنامه که به رونمایی از تولیدات حوزه شهروندی 
اختصاص داشت، 30 جلد کتاب با عنوان »کتاب نقره ای« مخصوص 
شهروندان و »کتاب طالیی« مخصوص مدیران شهری در قالب 10 

عنوان رونمایی شد.
با بیان این که این  در این مراسم قدرت اله نوروزی شهردار اصفهان 
اجتماعی  و  فرهنگی  نیازهای  از  بخشی  بخوبی  توانسته  تولیدات 
در این  موجود  عناوین  از  هرکدام  داشت:  اظهار  سازد،  برآورده  را 
نمایشگاه بیانگر بخشی از مسائل جامعه است و چنین رویدادها 
رفع مشکالت  به  نیاز حیاتی جامعه است می تواند  که  اقداماتی  و 

اجتماعی و فرهنگی کمک کند.
و  اجتماعی  فرهنگیف  سازمان  تولیدات  از  رونمایی  دوم  شب  اما 
ورزشی شهرداری اصفهان به محصوالت حوزه گردشگری با حضور 
نایب رئیس  و  رئیس  و  استاندار  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 

شورای اسالمی شهر اصفهان اختصاص داشت.
به گفته رئیس اداره گردشگری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
عناوین  با  کتاب  چهار  شامل  تولیدات  اصفهان، این  شهرداری 
»ملیجک در نصف جهان«، »اصفهان به زبان فرانسه«، »گردشگری در 
دسترس« و »مسیرهای گردشگری بازار تاریخی اصفهان« و همچنین 

رونمایی از نقشه »گردشگری بازار اصفهان« است.
علیرضا مساح درباره این تولیدات افزود: کتاب ملیجک در نصف جهان 
مخصوص کودکان است که تصویرسازی شده و کتابی کامل بوده اما 
اگر مخاطب نرم افزار واقعیت افزوده آن را نیز نصب کند تصاویر کتاب 
به صورت پاپ آپ باز شده و داستان روایت می شود. کتاب اصفهان 
گردشگری  جاذبه های  خطی  اسکیس های  شامل  فرانسه  زبان  به 
از نرم افزار  آنهاست که با استفاده  شهر اصفهان به همراه تصاویر 
واقعیت افزوده این تصاویر به صورت 360 درجه و رنگی درمی آید و اگر 

کاربر به اینترنت نیز متصل شود فیلم کوتاهی از این جاذبه های تاریخی 
به نمایش درمی آید.

وی گردشگری در دسترس را یک عنوان تخصصی گردشگری دانست 
امکانات  که  معناست  به این  دسترس  در  گردشگری  داد:  ادامه  و 
گردشگری برای تمام افراد از جمله معلوالن فراهم و موانع حرکتی 
آنها در شهر برداشته شود. علی عباسی نویسنده کتاب گردشگری 
در دسترس خود فردی توانخواه است و از ویلچر استفاده می کند 
و تجربیات شهرهای خواهرخوانده اصفهان در این زمینه را در کتاب 
خود آورده است. چون شهر اصفهان تمایل دارد در شبکه شهرهای 
یونسکو به عنوان شهر دوستدار کودک و شهر دوستدار سالمند 
ثبت شود این کتاب می تواند به نقشه راهی برای مدیران اصفهان 

تبدیل شود.
رئیس اداره گردشگری سازمان فرهنگی،  اجتماعی و ورزشی شهرداری 
اصفهان گفت: در کتاب »مسیرهای گردشگری بازار تاریخی اصفهان« 
نیز بازار اصفهان به همراه جاذبه های آن به طور کامل و به صورت 
آکادمیک شرح داده شده و این که برای بازدید از هر بخش بازار تاریخی 
اصفهان چه زمانی باید صرف کنیم و مسیر هر بازدید نیز پیشنهاد 
شده است. مساح نقشه گردشگری بازار تاریخی اصفهان را مهم ترین 
سال  یک  طول  در  که  دانست  مراسم  در این  رونمایی شده  تولید 
طراحی و تولید شده و بیان کرد: بازار اصفهان بسیار قدیمی است 
که از زمان بسیار دور تا االن بزرگ شده و هم اکنون به شکل ارگانیک 
درآمده که باعث شده تصویرسازی از آن مشکل شود. این نخستین 
تاکنون  نقشه ای  چنین  و  است  اصفهان  بازار  گردشگری  نقشه 
تهیه نشده بود. در این نقشه دوزبانه مسیر بازار اصفهان و برخی 
مشاغل سنتی آن به فارسی و انگلیسی شرح داده شده و مکان های 

موردتوجه نیز در آن پین شده است.
از  رونمایی  مراسم  در  نیز  اصفهان  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  گردشگری  اداره  تولیدات 
اظهار  اصفهان  نکوداشت  هفته  برنامه های  به  اشاره  با  شهرداری 
داشت: زمان پاسداشت روز اصفهان سالیان سال محل اختالف 
بود که یکی از دستاوردهای شورای پنجم تغییر زمان این روز به اول 
آذر است. همچنین خرسندیم که میان 25 آبان به عنوان روز ایثار و 
حماسه مردم اصفهان و اول آذر به عنوان روز اصفهان پیوند خوبی 
برقرار کردیم و در طول این هفته شاهد اجرای برنامه هایی متناسب با 

فضای ایثار و شهادت و فرهنگ و هنر بودیم.
فراهم  را  بستری  اقدامات  تمام این  افزود:  اصفهانی  نصر  علیرضا 

ارائه  و  احصا  مختلف  بهانه های  به  را  اصفهان  داشته های  تا  کرده 
کنیم که رونمایی از تولیدات سازمان فرهنگی، اجتماعی  و ورزشی 
شهرداری اصفهان در حوزه گردشگری نیز نمونه ای از آنهاست. وی با 
بیان این که اصفهان را حتی باید به خود اصفهانی ها نیز معرفی کنیم، 
تصریح کرد: اصفهان آن قدر دارایی دارد که شهروندان اصفهانی نیز 
نیاز به شناخت این داشته ها دارند. همچنین این ظرفیت ها باید به 
گردشگران داخلی و خارجی نیز شناسانده شود که در همین راستا 
هفته  در  اجرا  برای  برنامه   90 از  بیش  شهرداری  فرهنگی  معاونت 

اصفهان در نظر گرفت.
نایب رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان نیز در این مراسم گفت: 
شناخت  اصفهان  مردم  تا  کنیم  استفاده  ظرفیت ها  تمام  از  باید 
بهتری نسبت به شهر خود پیدا کنند. اصفهان با آثار تاریخی فراوانی 
آنچه  به  نسبت  باالتری  سطح  در  گردشگری  حوزه  در  باید  دارد  که 
اکنون ایستاده است قرار داشته باشد و باید از این موقعیت ممتاز 
اصفهان نهایت استفاده را ببریم. نصیر ملت اضافه کرد: در حوزه 
گردشگری تالش شده با استفاده از تولیدات فاخر در راستای ارتقای 
نکوداشت  هفته  در  که  تولیداتی   

ً
قطعا و  برداریم  گام  گردشگری 

به  شکل  بهترین  به  را  شهر  می تواند این  شد  رونمایی  اصفهان 
شهروندان و گردشگران معرفی کند.

تولیدات  مجموعه  از  رونمایی  به  نوبت  برنامه  سوم این  شب  در 
و  اجتماعی  کمیسیون  رئیس  رسید.  فیروزه«  اجتماعی  »سالمت 
رویکرد  به  اشاره  با  اصفهان  شهر  اسالمی  شورای  زیست  محیط 
باره اظهار داشت:  جدید حوزه اجتماعی شهرداری اصفهان در این 
بر این اساس مقرر شد برنامه ها و اقدامات حوزه اجتماعی از رفتارها 
و نمادها فاصله بگیرد و به سمت ساختارسازی و ایجاد فضاهای 
مناسب در حوزه آموزش مداخله و حرکت  کند که امروز خرسندم این 

اتفاق رخ داده است.
کوروش محمدی رونمایی از 78 بروشور، 20 اینفوگرافی، 35 جلد کتاب 
و 350 کلیپ را از جمله محصوالت معاونت اجتماعی سازمان فرهنگی 

اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان دانست.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار اصفهان نیز در این ایین گفت: 
حوزه اجتماعی از مخاطبان متنوعی برخوردار است و این باعث شده 
جامعه  هنجارهای  زیرساخت  که  اجتماعی  ارزش های  حوزه  در این 

هستند با یکدیگر ارتباط بگیرند.
از  یکی  عنوان  به  شهرداری  کنونی  شرایط  در  افزود:  قاسمی  حیدر 
نهادهای مهم و تاثیرگذار در بخش فرهنگی و اجتماعی می تواند در 

جامعه نقش آفرین باشد و بخوبی می تواند خدمات، فعالیت ها و 
تولیدات خود را به جامعه ارائه کند. وی ادامه داد: در بخش فرهنگی و 
اجتماعی نیازمند هماهنگی در فعالیت ها هستیم تا این اقدامات به 
ثمر بنشیند که امیدوارم در این عرصه شاهد بهبود شرایط اجتماعی 
و بخصوص حاشیه نشینی باشیم. رئیس اداره امور اجتماعی سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان نیز اظهار داشت: بر 
مبنای آموزه های بازاریابی اجتماعی تالش داریم مخاطب را بر اساس 
سن، جنس، مقطع تحصیلی و میزان وقت و عالقه تفکیک کنیم و 

سپس برای آنها محصول فراهم کنیم.
مسعود مهدویان فر افزود: آموزش های خانواده محور، تاب آوری در 
خانواده، آشنایی با مسائل روحی روانی و پیشگیری از آسیب های 
اجتماعی را در این بسته که تعداد آن به 850 مورد می رسد با قالب های 
مختلف ارائه کرده ایم. وی با اشاره به ارتقای سالمت اجتماعی، تحکیم 
تولیدات  اصلی این  هدف  عنوان  به  سالم  نسل  تربیت  و  خانواده 
که  است  موجود  کلیپ ها  و  کتاب ها  در  آموزش  ساعت  گفت: 22 
شهروندان می توانند بسته به زمان دلخواه خود از آنها استفاده کنند.

اداره  اجتماعی،  مشارکت های  حوزه  به  مربوط  آثار  از  رونمایی  اما 
توسعه فرهنگ سالمت و معاونت فرهنگی هنری سازمان فرهنگی 
در  اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان حسن ختام این ویژه برنامه 

موزه هنرهای معاصر بود.
اسالمی  شورای  شهرسازی  و  عمران  معماری،  کمیسیون  رئیس 
شهر اصفهان در این مراسم بیان کرد: شهروندی فرهنگی خود به 
سه مفهوم شهر معناگرا، شهر زیست پذیر و شهر انسان محور یا 
شهری با اخالق حیات محور تقسیم می شود و شهروندی فرهنگی 
مبتنی بر شهروند هویت مدار، اخالق مدار، خالق، سالم، مطالبه گر و 
مشارکت جو است که در این میان کانون توجه به سوی »شهروند 

مشارکت جو« است.
شیرین طغیانی ادامه داد: در گام اول، مشارکت اجتماعی در اصفهان 
اطلس  تهیه  به  اجتماعی  معاونت  سپس  و  شد  آسیب شناسی 
اجتماعی،  مشارکت  آمایش  اطلس  پرداخت.  اجتماعی  مشارکت 
بر موضوع و جغرافیای مشارکت اجتماعی متمرکز بوده و نقشه راه 

سازمان های مردم نهاد است.
ضروری  موضوع  جغرافیایی 16  پراکندگی  اطلس،  در این  افزود:  وی 
مشارکت اجتماعی در مناطق 15گانه و 220 محله شهری استخراج 
کارایی  و  اثربخشی  یعنی  اجتماعی  مشارکت  بهره وری  به  و  شده 

پرداخته شده است.

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان این که اثربخشی و کارایی 
مشارکت اجتماعی، مستلزم پاسخ به این پرسش است که در حوزه 
مشارکت اجتماعی چه کارهایی را کجا باید انجام داد یا چه موضوعاتی 
را در کدام جغرافیا پوشش دهیم، گفت: در همین راستا معاونت 
اصفهان  شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  اجتماعی 
پس از تحلیل اجتماعی مبسوط در گام اول برای موضوع مشارکت 
اجتماعی در مواجهه با بحران کرونا، 32 موضوع را حول سه محور 
سالمت روان، سالمت جسمانی و سالمت اجتماعی استخراج کرده 
و در گام دوم سعی کرده با آمایش اجتماعی در هر یک از موضوعات 

32گانه، پهنه جغرافیایی مشارکت اجتماعی را تعیین کند.
در ادامه رئیس اداره توسعه فرهنگ شهروندی سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان با اشاره به رونمایی از 9 عنوان 
کتاب در 30 جلد که محتوای مختلفی را در بر می گیرد، گفت: کتاب های 
دانش  نیز  طالیی  کتاب  و  پژوهشی  مباحث  شامل  فیروزه ای 

شهروندی برای مدیران است که در 10 جلد منتشر شده است.
احمد رضایی ادامه داد: کتاب های نقره ای مربوط به رفتار شهروندی 
است که مردم باید با آن آشنا شوند و از لحاظ نگارشی متناسب با 
سطح مخاطب تنظیم شده است. همچنین 10 جلد کتاب کار کودک و 

کتاب پژوهشی در خصوص کالس شهر نیز رونمایی شد.
آماده و  وی با بیان این که دو جلد جدید از فرهنگ نامه شهروندی 
آموزشی  پروتکل های  جلدی   5 کتاب  کرد:  تصریح  شده،  رونمایی 
برای دوران پساکرونا تهیه شده که جزو مجموعه کتاب مدیرخوان 

محسوب می شود.
اجتماعی  فرهنگ،  سازمان  انتشارات  اجرایی  مسئول  همچنین 
از  پنج عنوان  از رونمایی  ورزشی شهرداری اصفهان در این مراسم 
کتاب »مردی از جنس بداهه«، »مردی با دوربین عکاسی«، »ما مادر«، 

»سینما به روایت اصفهان« و »در پس اینه«  این انتشارات خبر داد.
مظاهر مهرابی با اشاره به این که کتاب«مردی با دوربین عکاسی« شرح 
زندگی رضا نوربختیار، عکاس مطرح اصفهانی است، افزود: اولویت 
انتشارات سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان، 
فرهنگ سازی و معرفی مشاهیر و بزرگان در حوزه های مختلف است.
ویژه  در  شب،  چهار  در این  شده  ضبط  برنامه های  است؛  گفتنی 
قالب  در   21 ساعت  شب  هر  آذر   3 تا  آبان   30 از  »آذرخش«  برنامه 
فرهنگ  اصفهان  صفحه اینستاگرامی  در  دقیقه ای   20  برنامه 
)@isfahanfarhang(  منتشر شده که در دسترس عالقه مندان قرار 

می گیرد.

داشته های اصفهان باید به گردشگران داخلی و خارجی معرفی شود؛

هفته اصفهان و رهاورد رونمایی از 150 محصول فرهنگی و اجتماعی

حدفاصل  امید  تقاطع  احداث  با  گفت:  اصفهان  شهردار 
بلوار فرزانگان و خیابان آیت اله غفاری در منطقه 14، ورودی 

شهرک امام حسین )ع( ساماندهی می شود.
رسانه ای  ارتباطات  اداره  از  نقل  به  جام جم  گزارش  به 
رادیویی  برنامه  در  نوروزی  اله  قدرت  اصفهان،  شهرداری 
درگذشت  تسلیت  با  پاسخگو«  شهردار   ، پرسشگر »شهر 
آزادسازی شهرداری اصفهان  مرحوم افروزی، مدیر امالک و 
کار  و  سر  خیابان  احداث  و  آزادسازی  با  هرکس  کرد:  اظهار 
داشته است می داند که وی از جایگاه مهمی برخوردار بوده 

و با اخالق نیکو با مردم مواجه می شد.   
آن  وی ادامه داد: از فوت ایشان بسیار متاثر هستم چون 
شهر  بود.  پروژه  یک  از  بازدید  حال  در  من  همراه  مرحوم 
سرمایه بزرگی را از دست داد و شهرداری متاثر از این اتفاق 
کار  بسیار  اتفاقاتی  چنین  جبران  دارم  یقین  و  است  ناگوار 
شهروندان  و  شهرداری  بزرگ  خانواده  به  است.  سختی 
مدافع  و  سختکوش   ، خدمتگزار مرد  این  فوت  بابت 
ایشان  فعالیت های  چراکه  می گویم  تسلیت  مردم  حقوق 

گنجینه ای از دانش بود.  
شهردار اصفهان با اشاره به روز نکوداشت اصفهان تصریح 
کرد: از 25 آبان تا یکم آذر برنامه های روز نکوداشت اصفهان 
است که این مناسبت را به همه شهروندان و دوستداران 

اصفهان تبریک می گویم.
امکان  و  کرده  ایجاد  زیادی  محدودیت های  کرونا  شرایط   
مقدور  مناسبت  این  به  محور  عرصه  برنامه های  اجرای 
نیست به همین سبب سعی کردیم از طریق فضای مجازی 

بیشتر برنامه ها را اجرا کنیم.
در  اجتماعی  و  فرهنگی  محصول   150 رونمایی  از  وی 

سطح  در  همچنین  گفت:  و  داد  خبر  مختلف  بخش های 
شهر فضاسازی در کنار پل ها صورت گرفته است.

نوروزی با اشاره به این که ستاد کرونا هم در کشور و استان 
تصمیماتی گرفته است و باید همه بسیج شویم و در این 
مبارزه جانکاه و سنگین، متحد عمل کنیم، گفت: بر همین 
اساس ساعات فعالیت مترو و اتوبوسرانی را تغییر دادیم؛ 
و  شش  ساعت  از  اصفهان  متروی  کار  ساعت  طوری که  به 
15 دقیقه صبح با سرفاصله 15 دقیقه تا ساعت 19 است و 
ساعت فعالیت و سرویس  دهی اتوبوس   های شهر از ۵:۳۰ 

صبح تا ۲۰ شب است. 
 CIIE وی با اشاره به حضور شهرداری اصفهان در نمایشگاه
رایزن های  و  نهاد  مردم  انجمن های  همکاری  با  که  چین 
فرهنگی اصفهان در چین بدون حضور افرادی از شهرداری 
یک  گزارشی  چین  ملی  شبکه  همچنین  گفت:  شد،  برگزار 
و  کرد  پخش  نمایشگاه  این  در  اصفهان  غرفه  از  ساعته 

مقامات چینی و ایرانی از غرفه اصفهان بازدید کردند.
*بودجه ساماندهی محله بهرام آباد افزایش می یابد 

شهروندان  از  یکی  پیگیری  به  اشاره  با  اصفهان  شهردار 
در  باقرخان  چشمه  کنار  در  خانه ها  نشینی  عقب  مورد  در 
مکان  این  از  سه  منطقه  شهردار  کرد:  اظهار  سه  منطقه 
بازدید داشته و شهروندان بهتر است برای دریافت پاسخ 
و صحبت رو در رو با مدیران، مباحث را دنبال کنند تا وقتی 
مدیران به منطقه می آیند بتوانند گفت و گو داشته باشند. 
افزایش  امسال  بودجه  در  حتما  همچنین  کرد:  بیان  وی 
ساماندهی  روند  تا  داریم  نظر  در  را  بخش  این  بودجه 

سرعت بگیرد و مشکالت حل و فصل شود.
منطقه  در  آباد  بهرام  محله  ساماندهی  مورد  در  نوروزی 

محله  این  ساکنان  از  یکی  درخواست  مورد  که  هم  هشت 
اتفاق  به  که  بود  فروردین  سوم  تقریبا  کرد:  تصریح  بود، 
برخی  و  کردم  بازدید  محالت  این  از  هشت  منطقه  مدیر 
محالت که دچار مشکل است، بررسی شد؛ در این منطقه، 
محله  وارد  ناگهان  اما  دارد  خوبی  موقعیت  اصفهان  خانه 
شأن  در  و  دارد  نامساعدی  شرایط  که  می شویم  آباد  بهرام 

اصفهان نیست.   
چمران  خیابان  به  آباد  بهرام  خیابان  امتداد  داد:  ادامه  وی 
می رسد و نیاز دارد مشکالت به صورت جدی پیگیری شود 
و البته بسیاری از محالت آسفالت شد و طرحی هم چند روز 
ارائه شد که می تواند فاصله  پیش در رابطه با این محالت 
در  هم  قولنامه ای  امالک  مشکل  البته  کند.  کم  را  طبقاتی 
هشت  منطقه  امسال  بودجه  در  و  دارد  وجود  منطقه  این 

باید ساماندهی بهرام آباد لحاظ شود.   
امام  شهرک  ورودی  ساماندهی  مورد  در  اصفهان  شهردار 
حسین )ع( که مسدود شده است و فقط یک ورودی خاکی 
دولت  مسیر  سمت  از  فرزانگان  جاده  کرد:  تصریح  دارد، 
است؛  شده  احداث  غفاری،  اله  آیت  خیابان  طرف  به  آباد 
تقاطع  که  است  موضوع  این  روی  ما  تمرکز  حاضر  حال  در 
غیرهمسطح امید را در این بخش ایجاد کنیم تا این مسیر 
روان سازی شود و البته زیرسازی و آسفالت شهرک هم در 

دستور کار است. 
ح تقاطع امید هم آماده سازی شده است  وی ادامه داد: طر

تا با احداث آن ورودی شهرک روان سازی شود.
امید  تقاطع  بویژه  فرزانگان  خیابان  در  کرد:  اظهار  نوروزی 
کارگاه های متعددی بود که مرحوم افروزی در آزادسازی آنها 

نقش مهمی داشت.

*برخورداری محله حسین آباد از امکانات جدید شهری
بویژه  آباد  حسین  خیابان  ساماندهی  خصوص  در  وی 
این  در  پارکینگ  نبود  و  اعظم  مسجد  کنار  آزادسازی 
آباد  حسین  ساکنان  از  یکی  درخواست  مورد  که  محله 
نگرفته  قرار  توجه  مورد  چندان  آباد  حسین  گفت:  بود، 

نیازمند بسیاری  و  پرتراکم  این منطقه،  است در حالی که 
در  شهری  مدیریت  ابتدای  از  زیرساخت هاست؛  از 
گلوگاه  این  برای  چاره ای  تا  بودیم  فکر  در  دوره  این 
اعظم  کنار مسجد  به همین سبب طرحی  بیندیشیم 
ایجاد  جدیدی  امکانات  آزادسازی  با  تا  گرفتیم  نظر  در 

شود.
پالک   30 حدود  زمینه  این  در  افزود:  اصفهان  شهردار 

و  است  شده  آزادسازی  پالک   70 از  تاکنون 
از  و  است  اقدام  دست  در  هم  بقیه 

می کنم  درخواست  شهروندان 
این  کنند.  کمک  آزادسازی  برای 
کتابخانه  و  استخر  دارای  محله 
در  و  ندارد  پارکینگ  اما  است 
احداث  آزادسازی ها  همین 

بینی  پیش  هم  پارکینگ 
ادامه  وی  است.  شده 

ممکن  چند  هر  داد: 
در  مردم  است 

آزادسازی ها  مسیر 
تعلق  علت  به 

به  که  خاطری 
سکونت  محل 

احداث  از  بعد  اما  باشند  داشته  نارضایتی  دارند،  خود 
ح ها این نارضایتی تبدیل به رضایت می شود.   طر

، شهردار پاسخگو " اعالم شد؛ در برنامه رادیویی " شهر پرسشگر

ساماندهی ورودی شهرک امام حسین )ع( با احداث تقاطع امید

پرتاژ ر
 


