
به مناسبت »روز اصفهان« انجام می شود؛ 

اجــرای بزرگترین برنامه های فرهنگی کشور در نصف جهان 
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نقاشی  بوم  وی  ر گل ها  نقاشی  باغ  بوم  وی  ر گل ها   باغ 
هنر و  سپهر  دانشگاه  هنردانشجویان  و  سپهر  دانشگاه  دانشجویان 

هان
اصف

کمیسیون حقوقی، اقتصادی و  رئیس 
: گردشگری شورای اسالمی شهر

یت شهری  اقدامات مدیر
در صدا و سیمای استانی 

شود منعکس 

: شهردار

نیازمند  اصفهان 
سرمایه گذار خارجی در حوزه 

گردشگری است

کشت پی. وی. اس  ح  اجرای طر
ع استان پنبه در مزار
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ویژه ها
4

یا   11 حدودا  نوجوانی 
ساله   12 هم  شاید 
هم  امان  خانه  و  بودم 
یک  نزدیک  خیابان،  بِر 
هم  معموال  چهارراه؛ 
سر این چهارراه زیاد تصادف می شد و من وقتی صدای 
از  می شنیدم،  را  آن  از  بعد  برخورد  و  ماشین  ترمز  جیغ 
سر کنجکاوی خودم را به محل تصادف که چند قدمی 
تر  نزدیک  از  تا  می رساندم  داشت،  فاصله  امان  خانه  با 

صحنه تصادف را ببینم.
کسی  که چرا هر  بود  برانگیز  برایم تعجب  آن لحظه  در 
از راه می رسد در خصوص دلیل تصادف ، وضعیت  که 

مقصر و میزان خسارت نظر می دهد؟
مخفی  پلیس  این ها  می کردم  فکر  مدت ها  تا  حتی 
اظهار  آن  دلیل  و  تصادف  درباره  دارند  اجازه  و  هستند 
درمان  بازار  در  دیدم  شدم،  بزرگتر  که  کنند.کمی  نظر 
سردرد  برای  دار  خانه  زنی  است،  حاکم  رویه  همین  نیز 
تواند  نمی  وقتی  و  می کند  تجویز  بروفن  اش  همسایه 
»از این قرص  زبان بیاورد، می گوید  را به  حتی نام قرص 

صورتی ها؛ گرد ها”.
او  به  شاگردش  درد  دل  برای  که  دیدم  را  مکانیکی  من 
را نمی  او هم اسمش  می گفت »شربت معده بخور« و 
»از  می گفت،  نظرش  مورد  شربت  نشانی  در  و  دانست 

این شربت ماستی ها”.
حتی راننده تاکسی را دیدم که دوستش را با پای شکسته 
پارتی  با  تا  اقوامش  از  یکی  سونوگرافی  مطب  بود  برده 
بازی، پزشک از استخوان پای او سونوگرافی کند و هرچه 
دکتر بخت برگشته می گفت »اصال از استخوان نمی شود 
تا  گرفت  رادیولوژی  آن عکس  از  باید  و  کرد  سونوگرافی 
راننده  شود«،  مشخص  آن  شکستگی  محل  و  میزان 
رادیولوژی  عکس  قبال  این  »نه!   : می کرد  اصرار  تاکسی 
گرفته، ولی دکتر نفهمیده و اشتباه گچ گرفته « آری ما در 
چنین جامعه ای بزرگ شدیم، حاال چه توقعی داریم که با 

نسلی متفاوت روبرو نشویم؟
نسلی که در یک کالم نه او ما را می فهمد، نه ما او را.

برای  شده  مجلد  صفحه  چند  فقط  را  کتاب  که  نسلی 
انتقال مفاهیم درسی می داند. و حاال ما با نسلی مواجه 
پیام  نیست  حاضر  حتی  که  شده  دگرگون  ایم  شده 
از رسانه های بومی بگیرد و  را  پیرامونی خودش  محیط 

این نتیجه دخالت هر کسی در هر کاری است.
روزگاری که فریاد می زدیم رسانه می تواند انقالب فکری 

جوان  یک  از  را  هیتلر  آدولف  که  همانطور  کند-  ایجاد 
سلطان  به  نقاشی،  بوم  تا  چند  با  وخجالتی  اتریشی 
خطابه مبدل کرد- اینقدر آن را سطحی نگاه کردید و هر 
کسی که توان قلم درون جیب خود گذاشتن داشت را 

رسانه ای نامیدید که اینچنین شد؟
صادر  مجوزنشریه  فله ای  هم  آن  هفتگی  صورت  به 
گرفت  قرار  واژه هایی  هجوم  مورد  عمومی  افکار  و  شد 
ترین  بینانه  خوش  در  که  اندیشه  هرگونه  از  عاری 
نیز  صباحی  چند  که  نشریات  این  کارکنان  حالت، 
لباس عاریه ای خبرنگاران را به تن می کردند، در مقابل 
از سازمان تحت امرش و  او نیز  مدیری می نشستند و 
عملکردهای آن مدینه فاضله ای می ساخت بدون آن که 
بداند دارد سطح توقع و از پس آن نارضایتی جامعه را باال 
می برد و این قلم به دست ها نیز با افزودن یکی دو جمله 
»وی گفت« و »وی افزود« در پس و پیش مطالب گل و 
بلبلی آقای رئیس، آن را در مطبوعه خود نشر می دادند 
و همه خوشحال از این فتح الفتوح بی بدیل! بی آن که 
بدانند بزرگ نمایی توقع ایجاد می کند، توقع مطالبه در 
پی دارد، مطالبه بی پاسخ نیز نارضایتی به بار می آورد و 
نارضایتی موجب اعتراض و سپس اغتشاش می شود. 
در  پیام  انتقال  موثر  ابزار  فیلم  می زدیم،  فریاد  که  روزی 
دنیای مدرن امروزی است و هر کسی که یک هندی کم 
را می دیدیم. اما چه  را فیلمساز ننامید، این روزها  دارد 

شد؟  
هر کسی توانست یک ریش و موی نامتعارف بگذارد، 
هر کسی توانست نام کارگردان هایی همچون استیون 
اسپیلبرگ، چارلز فورمن، مارتین اسکورسیزی، کوئنتین 

تارانتینو، کریستوفر نوالن و... را به درستی تلفظ کند، نام 
خودش را گذاشت فیلمساز و اتفاقا بستر صداو سیما 
نیز برایش فراهم شد تا همچون دفتر چکنویس در آن 
تمرین مشق کند و سپس پا به عرصه سینما بگذارد و 
نتیجه آن بشود سینماهایی که دیگر به ندرت می شود 

خانوادگی در آن حضور یافت.
هر  به  نداریم،  این  از  بهتر  وضعیتی  نیز  کتاب  حوزه  در 
مجوز  داشته  خاطرات  یادداشت  دفتر  روزی  که  کسی 
ابهت  از  را  اندیشه  حوزه  و  بنویسد  کتاب  تا  دادیم 
انداختیم تا مبادا افرادی که بعضا قلمشان در چارچوب 
نظام و انقالب، ولی کمی مخالف فالن وزیر و فالن وکیل 

می گردد، نتوانند در این آشفته بازار عرض اندام کنند.
و  سفید  کاغذ  تن  هزاران  کردن  سیاه  شد  نتیجه اش 
از  خیلی  می گویم  جرات  به  که  ورق هایی  کردن  مجلد 
خوش  جا  گونه ای  به  کتابخانه ها  قفسه های  در  آن ها 
 کرده اند که سالیان سال است از سر جایشان تکان هم

 نخورده اند.اما نسل هوشمند کنونی این را خیلی زود 
مجازی،  مرز  و  حد  بی  دنیای  در  االسف  مع  و  فهمید 

جایگزین آن را نیز خیلی زود پیدا کرد.
وی به جای این که از دریچه سنت به فرهنگ و تمدن 
مجازی  دنیای  یِک  و  صفر  پنجره  از  بنگرد،  خود  غنی 
نامتعارف،  شد.لباس های  بیگانه  فرهنگ  به  متوسل 
خوراک غیر بومی، آرایش سر و صورت خاص که هرکدام 
از آن ها در غرب معنی خود را دارد، برای جوان و نوجوان 
ایرانی شد بازیچه و هر روز در دنیای مملو از آنارشیسم و 
به ظاهر بی طبقه، اما طبقاتِی نظام کاپیتالیستی، بیشتر 
نیز عوض  آن  که حتی ساعت خواب  تا جایی  غرق شد 

را با صبحانه  چه بسیارند نوجوانانی که شام خود  شد. 
والدینشان همزمان می خورند.

تا  روزانه  خواب  و  صبح  نزدیک  تا  بیداری ها  شب   ! آری 
را  اسالمی  ایرانی  زندگی  سبک  جای  ظهر  از  پس  پاسی 

گرفت.
در نبود رسانه و محملی برای بیان ارزش های فرهنگی، 
ضد ارزش ها در نگاه این نوجوانان بزرگ شد و روز به روز 

سبک زندگی ایرانی- اسالمی رنگ باخت.
آن هم در شرایطی که در یک نمونه از سبک زندگی ایرانی 
- اسالمی تاکید شده است انسان قبل از سپیده صبح 
از خواب بیدار شود، یک مشت آب به صورتش بپاشد 
اثبات شده  )در قالب وضو( و حاال توسط دانشمندان 
که این کار می تواند تا حد زیادی از سکته جلوگیری کند. 
دلیل  به  بدن  سموم  فعالیت  میزان  که  زمانی  یعنی 
بیدار  انسان  می رسد،  خود  اوج  به  بی تحرکی  و  خواب 
می شود، با یک مشت آب شوک بر بدن وارد می کند تا 
مکانیزم آن به حالت عادی و اکتیو بازگردد. و در چنین 
کرده  که لباس عاریتی فرهنگ به تن  آن هایی  شرایطی 
بودند، باد در غبغب می انداختند و نسخه شفا بخش 
 !!! سازی«  »فرهنگ  را  فعلی  ترک  یا  و  اشتباه  کار  هر 
می دانستند، غافل از این که فرهنگ ها یک بار ساخته 
می شوند و پس از آن توسعه می یابند. یعنی تا این حد 
به  را  کشور  یک  فرهنگ  سکان  اما  دانستند!  نمی  هم 

دست گرفتند.
آری، حاال همه از لزوم تغییر سخن می گویند، تغییری که 
به نظر می رسد از نان شب واجب تر باشد، اما در حوزه 

فرهنگ مطمئنا این ضرورت بیشتر حس می شود.
ضرورتی که در مقوله خبر بر کشف کردن بیشتر تاکید 
کند تا نقل کردن.ضرورتی که در ساخت فیلم بر مبتنی 
پایان  تا  کند  تاکید  بیشتر  بودن  جامعه  واقعیات  بر 
بر  کتاب،  نگارش  در  که  آن.ضرورتی  افسانه ای  خوش 
گاه کردن جوامع بیشتر تاکید کند تا بر خوشایند وزیران  آ
و وکیالن و مدیران.ضرورتی که فرهنگ ایرانی – اسالمی 
را ارجح بداند بر رنگ و لعابی که بر روی صفحات مجازی و 
حقیقی رسانه های غربی و به تازگی عربی نقش می بندد.

افرادی  دست  به  دوباره  ضرورت ها  این  امیدوارم  اما 
هم  دور  تصادف  صحنه  در  روز  آن  که  نشود  تبیین 
تا جایی  جمع می شدند و هرکدام یک نظری می دادند، 
به  که  تصادفات  برگشته  بخت  کارشناس  و  افسر  که 
صحنه می آمد، با دیدن این همه کارشناس دوره ندیده 

و آموزش فرا نگرفته،دچار یاس فلسفی می شد.

یادداشتواکاوی شبه فرهنگی که جایگزین اصالت ها شده است

ی علوم  دانشجوی دکتر
ارتباطات

وه رضا صالحی پژ

سپاهان  ورزشی  و  فرهنگی  سیاحتی،  مجتمع های  توسعه  شرکت  مدیرعامل 
تفکیک  فرهنگ  ترویج  هدف  با  بازیافت  بازی  ح  طر اجرای  از  اصفهان  شهرداری 
صحیح پسماند و جمع آوری پسماند خشک با همکاری شرکت سبز صفه خبر داد.

کرد:  اظهار  ساکت  سعید  اصفهان،  شهرداری  ای  رسانه  ارتباطات  اداره  گزارش  به 
جمع آوری  و  پسماند  صحیح  تفکیک  فرهنگ  ترویج  هدف  با  بازیافت  بازی  ح  طر

پسماند خشک با همکاری شرکت سبز صفه اجرا می شود. 
خشک  پسماند  کیلوگرم  دو  حداقل  تحویل  با  می توانند  شهروندان  افزود:  وی 
بازیافت،  ایستگاه های  به  مقوا  و  کاغذ  پالستیکی،  و  فلزی  بطری های  انواع  شامل 
 ، ، به ازای هر یک از مجموعه های تله سی یژ کارت تخفیف ۳۰ درصدی ویژه پنج نفر

ناژوان، تله کابین صفه و شهربازی شهر رویاها دریافت کنند.

همزمان با روز ۲۵ آبان که به عنوان روز حماسه آفرینی مردم اصفهان شناخته می 
شود و از امسال به عنوان روز اصفهان نیز ثبت شده است، اقدامات ویژه ای در 
پازلی  دیواره  مناسبت  این  به  است.  شده  انجام  اصفهان  شهر  زیباسازی  زمینه 
ح متناسب با سالروز حماسه ۲۵  جهان نما با شعار »تا پای جان برای ایران« به طر
آبان مزین شد. ۵ هزار متر ریسه پارچه ای منقش به تصاویر شهدای اصفهان در 
سطح شهر نصف شد، اهتزاز ۵ ابرپرچم در نقاط مختلف شهر و نصب ۲ هزار پرچم 

در مناطق پانزده گانه از دیگر اقدامات سازمان زیباسازی به این مناسبت است.

مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی
 فرهنگی و ورزشی سپاهان خبر داد:

ارائه کارت تخفیف مراکز تفریحی 
در ازای تحویل پسماند خشک

 شهر به نمادهای حماسه آفرینی
 ایثار اصفهان مزین شد

26 آبان    ۱۴۰۱
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خبر

اجتماعی 2
از  فــوالد  تخــت  مذهبــی  فرهنگــی،  تاریخــی،  مدیرمجموعــه 
ســاماندهی و توســعه مســیرهای پیــاده  راهــی ایــن مجموعــه بــا 

اعتبــاری بالــغ بــر۴ میلیــارد تومــان خبــر داد.
از  گفــت:  خبــر  ایــن  اعــالم  بــا  عمرانــی  ابراهیــم  جام جــم،  بــه 
رویکردهــای مهــم مدیریــت مجموعــه تخــت فــوالد مناســب 
ســازی، بهســازی و ســاماندهی گذرهــای پیاده راهــی و همچنین 

زیرســاخت های  ایجــاد  و  تکایــا  بــه  آســان  دسترســی  ایجــاد 
اســت.  گردشــگری 

زمینــه  ایــن  در  گرفتــه  صــورت  اقدامــات  جملــه  از  افــزود:  وی 
ال�ل  آیــت  خیابــان  راهــی  پیــاده  دسترســی  ایجــاد  بــه  می تــوان 
خوانســاری تــا بــاغ طوبــی، ســاماندهی و بازســازی گــذر پیــاده 
ال�ل  آیــت  خیابــان  راه  پیــاده  ســاماندهی  خلیلیــان،  راهــی 

عمرانــی  کــرد.  اشــاره  کازرونــی  گــذر  همچنیــن  و  خوانســاری 
ح هــا را ایجــاد دسترســی آســان و ارتقــای  هــدف از اجــرای ایــن طر
کیفیــت تــردد زائــران و گردشــگران در ایــن مجموعــه دانســت و 
خبــر داد: پــروژه ســاماندهی و توســعه مســیرهای پیاده راهــی 
تخــت فــوالد بــا اعتبــاری بالــغ بــر ۴ میلیــارد تومــان انجــام شــده 

اســت.

مدیرمجموعه تاریخی، فرهنگی، مذهبی تخت 

فوالد خبر داد:

ساماندهی و توسعه  مسیرهای پیاده راهی 
تخت فوالد با ۴ میلیارد تومان اعتبار

وزنامــه د  ر اصفهان ضمیمــه رایگان ر

پنج شنبه       26 آبان    1401   شماره 6358

مدیر عامل آبفای استان اصفهان خبر داد:
خط  روی  ــر  بـ ــه  ــان ــرخ ــی ش ــداث  ــ ــ اح

انتقال آب به شاهین شهر

مدیر عامل آبفای استان اصفهان در بازدید از عملیات 
شاهین  به  آب  انتقال  خط  روی  بر  شیرخانه  احداث 
شیرآالتی  مجموعه  ساعت   24 از  کمتر  در  شهرگفت: 
مانند فلومتر، شیرهای یک طرفه ، فشار شکن، والو 
و شیرهای تخلیه هوا بر روی خط انتقال آب شاهین 

شهر نصب شد.
اصفهان  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  عامل  مدیر 
منظور  به  اصفهان  استان  آبفای  بحران  اکیپ   گفت: 
بر  را  شیرآالت  از   مجموعه ای  پایدار،  رسانی  خدمات 

روی خط انتقال آب به شاهین شهر نصب کردند.
در  عملیات  این  اجرای  به  اشاره  با  اکبریان  حسین 
آبفای  بحران  اکیپ  گفت:  ممکن  زمان  ترین  کوتاه 
طول  در  وقفه ای  کوچکترین  بدون  اصفهان  استان 
انتقال،   بر روی خط  با نصب اتصاالت  یک شبانه روز  
موفق به اجرای این  عملیات شدند. وی  با بیان این که 
به  مجهز  شهر  شاهین  منطقه  آبرسانی  تاسیسات 
سیستم تله متری است  اعالم کرد: با اجرای شیرخانه 
از  می توان  شهر  شاهین  به  آب  انتقال  خط  روی  بر 
طریق سیستم تله متری تمام منابع آب و تاسیسات 
آنالین و مستمر  آبرسانی در  این منطقه را به صورت 
بررسی نمود . مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان به دیگر مزیت های احداث شیرخانه بر روی 
خط انتقال آب شاهین شهر اشاره کرد و اظهار داشت: 
تا قبل از اجرای این عملیات در مواقع بحران  آبرسانی 
به منطقه شاهین شهر از خطوط دیگر ی انتقال داده 
می شد، اما از این پس با تجهیز اتصاالت  این خط به 
پایدار  صورت  به  را  مردم  شرب  آب  می توان  شیرخانه، 
تامین کرد. اکبریان اعالم کرد: خط انتقال آب به شاهین 
شهر به طول 15 کیلومتر است که جمعیتی بالغ بر 250 
هزار نفر در شاهین شهر، گز، گرگاب و روستای موچه 

خورت را تحت پوشش قرار داده است. 

در  ــوار  ــه س ــرخ دوچ  3۷٠ رکــاب زنــی 
مسیر تشییع شهدای 2۵ آبان

به  الله ها«  گلستان  »تا  سواری  دوچرخه  همایش 
مناسبت سالروز حماسه ۲۵ آبان اصفهان برگزار شد.

تشییع  یاد  به  سواری،  دوچرخه  همایش  این  در 
باشکوه شهدای عملیات محرم در ۲۵ آبان سال ۱۳۶۱، 
تا  )ره(  خمینی  امام  میدان  مسیر  سوار  دوچرخه   ۳۷۰

گلستان شهدا را رکاب زدند.
دوچرخه سوار حاضر در همایش، هر یک به یاد   ۳۷0 
یک شهید عملیات محرم، لباس های مزین به تصاویر 
این شهدا را بر تن کردند. این برنامه از سوی معاونت 
ورزشی  اجتماعی  فرهنگی  سازمان  تفریحی  ورزشی 
و  ورزش  کل  اداره  همکاری  با  و  اصفهان  شهرداری 
جوانان استان و معاونت ورزشی سپاه پاسداران برگزار 

شد.

خبر

بر  اصفهان  شهر  اسالمی  شورای  گردشگری  و  اقتصادی  حقوقی،  کمیسیون  رئیس 
استانی  سیمای  و  صدا  در  شهری  مدیریت  فعالیت های  و  اقدامات  انعکاس  لزوم 

تاکید کرد.
سومین  و  شصت  دستور  میان  نطق  در  رسولی ها  حاج  عباس  جام جم،  گزارش  به 
در  کرد:  اظهار  تبیین  جهاد  موضوع  بر  تاکید  با  شهر  اسالمی  شورای  علنی  جلسه 
رهنان بیش از ۱۱۰ میلیارد تومان پروژه افتتاح شد. در مراسم بهره برداری، به شهردار 
تبیین،  جهاد  راستای  در  تا  بدهید  من  به  را  خود  وقت  از  بخشی  گفتم  اصفهان 

اقداماتی که انجام شده برای این منطقه را تشریح کنم.
وی افزود: جای تاسف است که رسانه های معاند ۳۸ هزار دروغ تحویل مردم دادند. 
این در حالی است که صدا و سیما نگاهی به این پروژه ها نداشت و انعکاس داده 
در  مردم  باشیم.  داشته  ارتباط  مردم  با  ما  که  است  این  برای  محلی  سیمای  نشد. 
افتتاح این پروژه ها رضایت مندی داشتند اما از صدا و سیما گالیه داریم بابت این که 

این اقدامات پوشش داده نشد و امیدواریم به اطالع آن ها برسد.
با  اصفهان  شهر  اسالمی  شورای  گردشگری  و  اقتصادی  حقوقی،  کمیسیون  رئیس 
انقالب داشت،  کرد: رهبری، نقش موثری در پیروزی  اشاره به نقش رهبری تصریح 

حفظ انقالب نیز بدون نقش رهبری امکان پذیر نبود.
بست  بن  که  دارد  وجود  مشکالتی  کرد:  بیان  مردمی  مالقات های  به  اشاره  با  وی 
اگر اهداف مرتبط  اینگونه باشد.  نباید  گرفتار هستند، شرایط  رسیده است و مردم 

با شوراها در قانون اساسی پیاده شده بود، این گرفتارهای و گره های کور به دست 
این نکته ای  کند،  را حل  باشد و مسائل خود  باید همه جا  شورا حل می شد. شورا 

است که در کالم امام خمینی )ره( هنگام تشکیل شوراها بیان شد.
حاج رسولی ها با اشاره به فرمایشات رهبر انقالب در زمان شورای سوم گفت: ایشان 
و  هویت  حفظ  باید  می پردازند  آن  به  شوراها  که  خدماتی  فهرست  فرمودند:“در 

ایرانی، و رعایت زیبایی  اصالت شهرها و روستاها، و پایبندی به معماری اسالمی و 
و استحکام بناها، و ترویج فرهنگ نظم و قانون، و گسترش نمادهای دین و اخالق، 
و آسان سازی خدمت رسانی و عدالت و فراگیری در خدمات شهری و توسعه فضای 
سبز و اهتمام به سالمت محیط زیست، و توجه به نیازهای جانبازان و مصدومان 
جسمی، و نگاه عدالت گستر به محله ها و اشخاص محروم، و توجه ویژه به بانوان و 

نیز به جوانان، برجسته شود و همواره در مد نظر قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: آسان سازی خدمت رسانی را باید در دستور کار خود قرار دهیم تا 
مباحث مربوط به مردم آسان شود. زمانی که فشار جنگ روی کشور بود، امام خمینی 
، نماینده خودشان و وزیر کشور را انتخاب کردند تا مشکالت را حل  )ره(، نخست وزیر

کرده و منتظر تصمیم دیگر دستگاه ها نمانند.
اصفهان  شهر  اسالمی  شورای  گردشگری  و  اقتصادی  حقوقی،  کمیسیون  رئیس 
است.  اقتصادی  آن  کلیدی  بحث  که  هستیم  مواجه  ترکیبی  جنگی  با  اکنون  گفت: 
ظرفیت سران سه قوه نیز باالست که فکر می کنم از این ظرفیت استفاده نمی کنند. 
مشکالتی که به بن بست رسیده ایم را می توانند با یک بخشنامه و اختیار حل کنند.

در  که  دارد  وجود   ۱۰۰ ماده  کمیسیون  برای  فقط  پرونده  هزار   ۴ از  بیش  افزود:  وی 
ح می کنند. قانونی به  مالقات های مردمی در این خصوص مردم مشکالت خود را مطر
سادگی و آسانی نداریم که با آن مشکل چندین نفر را حل کنیم. این در حالی است 

که قانون ها باید زمان و مکان را هم در نظر بگیرند. 

: رئیس کمیسیون حقوقی، اقتصادی و گردشگری شورای اسالمی شهر

اقدامات مدیریت شهری در صدا و سیمای استانی منعکس شود

کارگروه مدیریت بحران استانداری اصفهان با هدف بررسی عوامل آلودگی هوا و کنترل میزان آالیندگی در شهرک صنعتی سجزی برگزار شد.
به گزارش جام جم، کارگروه مدیریت بحران به منظور بررسی روند اجرای مصوبات مرتبط با پیشگیری و کنترل شرایط آلودگی هوای شهر سجزی و 
انجام مطالعات مرتبط توسط کنسرسیوم مراکز علمی با همکاری شرکت شهرکهای صنعتی با حضور دکتر مهران زینلیان معاون هماهنگی امور 

عمرانی استانداری اصفهان و سایر اعضا برگزار شد.
در این نشست با تاکید معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان مقرر شد؛ کنسرسیوم مراکز علمی و پژوهشی دانشگاه ها نسبت به 
تهیه مطالعات مرتبط با منشأیابی و سهم بندی آلودگی هوا در شهر سجزی و شهرک های صنعتی این شهر اقدام کنند و سناریوهای عملیاتی 

جهت کاهش آلودگی هوای این منطقه ارائه شود.

لودگی هوا در شهرک صنعتی سجزی تاکید معاون کنترل آ

از مدیریت استان به جد می خواهم جلوی  عضو شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: 
به   ، اخیر جلسه  در  بگیرد.  را  کشور  مدیران  برخی  و  نیرو  وزارت  زیاده خواهی های  برخی 
زاینده رود  از طریق جاری شدن  آب اصفهان  برای حل مشکل  اراده ای  نظر رسید هیچ 

وجود ندارد.
مجید  اصفهان،  شهر  اسالمی  شورای  الملل  بین  امور  و  ارتباطات  اداره  گزارش  به 
مردم  دیدار  کرد:  اظهار  اصفهان  مردم  ایثار  و  حماسه  روز  گرامیداشت  با  نادراالصلی 
اصفهان با رهبر معظم انقالب به جلسه ای نخبگانی تبدیل شود و اقشاری از مردم که 

در مسائل مهم استان ذی نظر هستند را به این دیدار اعزام کنند.
خانواده  با  ارتباط  گفت:  اصفهان  مردم  ایثار  و  حماسه  سالروز  آبان   ۲۵ به  اشاره  با  وی 
شهدا به مناسبت این روز فراهم شود. تا این لحظه اطالعی در خصوص در این برنامه 
فرهنگی  معاونت  طرف  از  نمایشی  گفت:  اصفهان  شهر  اسالمی  شورای  عضو  نداریم. 
خاص،  شرایط  و  اهمیت  به  توجه  با  می رسد  نظر  به  که  شده  دیده  تدارک  شهرداری 

توجهات جدی به این رویداد الزم است.
تخصیص  خصوص  در  خوبی  بازخورد  کرد:  بیان  محالت  بودجه های  به  اشاره  با  وی 
بودجه به محالت کم برخوردار نداشته ایم و با توجه به نگاه شهردار و مدیریت شهری 

به محالت کم برخوردار الزم است این موضوع پیگیری شود.

جد  به  استان  مدیریت  از  اظهارکرد:  اصفهان  آب  موضوع  به  اشاره  با  نادراالصلی 
می خواهم جلوی برخی زیاده خواهی های وزارت نیرو و برخی مدیران کشور را بگیرد. در 
جاری  طریق  از  اصفهان  آب  مشکل  حل  برای  اراده ای  هیچ  رسید  نظر  به   ، اخیر جلسه 

شدن زاینده رود وجود ندارد.
وی افزود: به ذهن من رسید که این موضوع باید رسانه ای شود و مناظراتی برگزار گردد. 
از صدا و سیما خروجی خاصی نمی بینیم. اتفاقات خوبی از سال گذشته انجام شده و 
مدیریت استان بخشی از کار خود را به انتقال آب از دریای عمان اختصاص داده اما اصل 

این است که زاینده رود باید زنده رود بماند.
رئیس کمیسیون ویژه آب و مناطق کم برخوردار شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح 
کرد: صدا و سیما در این زمینه خاموش است. االن چه مسئله ای مهمتر از آب است. 
ح می شود که فراخوان هایی داده شده است. اگر به مردم اطالع رسانی نکنیم،  بعضا مطر
خ دهد و سپس از  مشخص نیست فردا چه اتفاقی از ناحیه مردمی که متضرر شده اند ر

مردم بخواهیم نسبت به این موضوع توجه کنند یا بی تفاوت باشند.
از  آیا  پرسید  باید  گفت:  است،  گذشته  ما  بودن  ساکت  زمان  این که  بیان  با  وی 
ظرفیت های خود به اندازه خودمان استفاده می کنیم و بعد از دولت و.. می خواهیم که 

مشکالت را حل کنند.

مدیرعامــل ســازمان پارک هــا و فضــای ســبز شــهرداری اصفهــان از برگــزاری رویــداد نقاشــی در بــاغ گل هــای ایــن شــهر بــا 
حضــور دو دانشــگاه از جملــه هنــر و ســپهر و هنرســتان هنرهــای زیبــا برگــزار می شــود.

بــه گــزارش جام جــم، مجیــد عرفان منــش بــا اشــاره بــه برنامه ریــزی بــرای برگــزاری رویــداد نقاشــی در بــاغ گل هــای اصفهــان، 
اظهــار کــرد: ایــن رویــداد روز جمعــه _بیســت وهفتم آبــان _ بــا حضــور تعــدادی از دانشــجویان دانشــگاه ها برگــزار می شــود.
وی افــزود: در راســتای اســتفاده حداکثــری از فضــای بــاغ گل هــا بــرای برگــزاری رویدادهــای شــهری مســابقه نقاشــی بــا 
محوریــت فضــای ســبز شــهر اصفهــان بــا تمرکــز بــر گل کاری در ایــن مجموعــه برگــزار خواهــد شــد و دانشــجویان بــا حضــور 

ــت. ــد داش ــر خواهن ــی منظ ــکان، طراح ــن م در ای
مدیرعامــل ســازمان پارک هــا و فضــای ســبز شــهرداری اصفهــان تصریــح کــرد: هــدف از برگــزاری رویــداد نقاشــی ایــن اســت 
کــه نشــاطی در ســطح جامعــه داشــته باشــیم و موجــب جلــب توجــه هنرمنــدان در شــهر بــه موضوعــات فضــای ســبز و بــاغ 

گل هــا شــود.
وی خاطرنشــان کــرد: ایــن رویــداد بــا حضــور دو دانشــگاه از جملــه هنــر و ســپهر و هنرســتان هنرهــای زیبــا برگــزار می شــود 
و ورود بــرای عمــوم شــهروندان آزاد اســت، امــا دانشــجویان می تواننــد بــه صــورت رایــگان در ایــن رویــداد حضــور به هــم 

رســانند.
عرفان منــش بــا اشــاره بــه این کــه بــاغ گل هــا بســتر مناســبی بــرای برگــزاری رویدادهــای فرهنگــی و هنــری اســت، افــزود: 
ایــن مــکان بــا تمرکــز بــر موضوعــات محیط زیســت به خصــوص بحــث فضــای ســبز شــهری می توانــد بســتر مناســبی بــرای 

رویدادهــای فرهنگــی، علمــی و هنــری باشــد.

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان:

مدیریت استان جلوی برخی زیاده خواهی های وزارت نیرو را بگیرد

 باغ گل ها روی بوم نقاشی 
دانشجویان دانشگاه سپهر و هنر



خبر

خبر

3اجتماعی
وزنامــه د  ر  اصفهان ضمیمــه رایگان ر

پنج شنبه       26 آبان    1401   شماره 6358

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
اصفهان خبر داد:

مــتــروی  ایــســتــگــاه  فعالیت  ــاز  آغـ
کوی امام از 27 آبان 

از  ترافیک شهرداری اصفهان  معاون حمل و نقل و 
ایستگاه   ۹ با  جمعه  روزهای  در  مترو  خدمت رسانی 
فعال و اضافه شدن ایستگاه کوی امام از 27 آبان  بر 

مدار خط یک مترو خبر داد.
با اعالم این  به گزارش جام جم، حسین حق شناس 
از  جمعه  روزهای  در  مترو  خدمت رسانی  گفت:  خبر 
زمانی ۱۵ دقیقه  با سر فاصله  ایستگاه  به ۹  هشت 

انجام خواهد شد.
نقل  و  حمل  وسایل  از  مترو  این که  بیان  با  وی 
منظور  به  کرد:  اظهار  است،  ارزان  و  پاک  عمومی 
آلودگی هوا و سرعت  پیشبرد اهدافی چون کاهش 
براساس  همچنین  و  مسافران  جابجایی  در 
درخواست های شهروندان و تأکید شهردار و اعضای 
ایام تعطیل  شورای اسالمی شهر اصفهان، مترو در 
خود  فعالیت  جاری  سال  ماه  اردیبهشت  ابتدای  از 
را آغاز کرد. وی افزود: به این منظور رام های خط یک 
قدس،  ایستگاه های  در  تنها  ایستگاه   ۲۰ از  مترو 
شهید علیخانی، کاوه، شهید باهنر، امام حسین )ع(، 
جمعه  ایام  در  مقدس  دفاع  و  آزادی  پل،  سی وسه 

فعال است.
معاون ترافیک شهرداری اصفهان بیان کرد: باتوجه 
به نیاز دانشجویان خوابگاهی دانشگاه اصفهان به 
مترو، از روز جمعه ۲۷ آبان، ایستگاه کوی امام نیز در 
مدار خط یک فعال خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: 
خدمت رسانی مترو در روزهای جمعه از ساعت ۹ الی 

۲۱ با سرفاصله زمانی ۱۵ دقیقه  دایر است.

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان:

فرار مالیاتی کسبه سبب نارضایتی 
ــده اســـت؛ اتـــاق اصناف  مـــردم ش

رسیدگی کند

از  یکی  گفت:  اصفهان  شهر  اسالمی  شورای  عضو 
نارضایتی هایی که گریبان گیر همه شده، فرار مالیاتی 
مردم  انداختن  دردسر  به  و  پزشکان  و  کسبه  برخی 
است، اتاق اصناف باید به این موضوع رسیدگی کند.
کرد: همه  گزارش جام جم، محمدرضا فالح اظهار  به 
به  خدمت  جهت  در  گفت وگوها  و  جلسات  این 
احادیث  براساس  آن هاست.  رضایت مندی  و  مردم 
مردم  رضایت مندی  کسب  دنبال  به  نیز  روایات  و 

هستیم.
رسانی  اطالع  و  مردم  با  مناسب  برخورد  افزود:  وی 
مناسب می تواند رضایت مردم را حاصل کند. در دوره 
ششم شورای شهر اکثر مدیران در این راستا تالش 
می کنند که جای تقدیر و تشکر دارد و تعداد کمی از 
پرسنل نیز اگر برخورد مناسبی ندارند ان شاال�ل خود 

را اصالح می کنند.
این که  بیان  با  اصفهان  شهر  اسالمی  شورای  عضو 
قوانین الهی انعطاف دارد، گفت: مدیران ما نیز باید 
قوانین را بومی سازی کنند. مدیران در استان ها به 
دنبال پیاده کردن عین قانون در استان ها هستند 
انعطاف الزم وجود ندارد و سبب  که در این صورت 
ایجاد نارضایتی در ادارات می شود. مردم از وضعیت 
باعث  مسائل  این  و  دارند  نارضایتی  ابراز  موجود 

می شود که مردم نسبت به مسائل معترض شوند.
گریبان گیر  که  نارضایتی هایی  از  یکی  داد:  ادامه  وی 
همه شده، فرار مالیاتی برخی کسبه و پزشکان و به 
دردسر انداختن مردم است. اگر دستگاه پز دارید چرا 
مردم را به کارت به کارت کردن یا آوردن پول نقد وادار 

می کنید. این مسائل سبب نارضایتی می شود.
فالح گفت: اتاق اصناف باید به این موضوع رسیدگی 
از  شهر  شورای  در  مردم  نماینده  عنوان  به  و  کند 

مسئوالن انتظار دارم به این موضوع رسیدگی کنند.

ح کشت  اجرای طر
پی. وی. اس پنبه در 

ع استان مزار

ح کشـت پـی. وی. اس پنبـه بـه منظـور افزایـش عملکـرد تولیـد در  طـر
ع استان اصفهان اجرا می شود.  مزار

سـطح  این کـه  بیـان  بـا  اصفهـان  کشـاورزی  جهـاد  زراعـت  امـور  مدیـر 
در  گفـت:  یافتـه،  کاهـش  هکتـار   ۹۸۰ بـه  اسـتان  در  پنبـه  کشـت  زیـر 
ح کشـت پـی. وی. اس پنبـه، کشـت مشـترک چنـد بـذر مختلـف،  طـر
بهتریـن رقـم بـذر بـرای هـر منطقـه معرفـی می شـود و کود هـای پتاسـه 

و ازتـه نیـز بـه منظـور بهبـود عملکـرد در اختیار کشـاورزان قـرار می گیرد. 
ح کشـت پـی. وی. اس پنبـه بـا توجـه  پیمـان فیروزنیـا افـزود: اجـرای طـر
ناشـی  هکتـار   ۹۸۰ بـه  محصـول  ایـن  کشـت  زیـر  سـطح  کاهـش  بـه 
پنبـه  واردات  اقتصـادی  صرفـه  و  اصفهـان  اسـتان  در  خشکسـالی  از 

اسـت.  اجتناب ناپذیـر 
مهم تریـن  را  برخـوار  و  بیـدگل  و  آران  کاشـان،  ورزنـه،  جرقویـه،  وی 

شهرسـتان های پنبـه کار اسـتان اصفهـان عنـوان کـرد و گفت: در سـال 
جـاری بذر هـای جدیـد بـا دوره رویـش کوتاه تـر نسـبت بـه ارقـام قدیمـی 

می شـود.  کشـت  شهرسـتان ها  ایـن  در 
در اسـتان اصفهـان همـه سـاله کشـت پنبـه در ماه هـای اردیبهشـت 
و خـرداد صـورت می گیـرد و محصـول آن نیـز از نیمـه مهـر تـا پایـان آذر 

می شـود. برداشـت 

نیازمند  را  اصفهان  در  هتل سازی  و  توریسم  صنعت  توسعه  اصفهان  شهردار 
خارجی  سرمایه گذار  حضور  گفت:  و  دانست  زمینه  این  در  بیشتر  سرمایه گذاری 

تسهیل گر و زمینه ساز توسعه گردشگری است.
آبان در جلسه امضای تفاهم نامه همکاری   به گزارش جام جم، علی قاسم زاده روز 22 
خاورمیانه  منطقه  فعاالن  بزرگترین  از  را  گروه  این  شاذا،  زنجیره ای  هتل های  گروه  با 
در امر هتل سازی دانست و اظهار کرد: صنعت توریسم و هتل سازی در اصفهان به 
و  تسهیل گر  می تواند  خارجی  سرمایه گذار  حضور  و  دارد  نیاز  بیشتری  سرمایه گذاری 

زمینه ساز توسعه بیشتر اصفهان در این بخش باشد. 

درآمدزای  صنعت  توسعه  راستای  در  گامی  تفاهم نامه  این  امضای  این که  بیان  با  او 
گردشگری در اصفهان است، افزود: امیدواریم این نوع همکاری ها زمینه توسعه هرچه 

بیشتر اصفهان در بخش هتل داری، هتل سازی و گردشگری در منطقه را فراهم کند.
* ایجاد احساس تعلق در شهروندان، هدف گروه شاذا

بر  شاذا  گروه  کرد:  اظهار  جلسه  این  در  هم  شاذا  هتل های  گروه  اجرایی  رئیس  نایب 
ایجاد احساس تعلق و ترویج فرهنگ در میان شهروندان تأکید زیادی دارد.

بلکه  نیست،  ح  مطر گروه  این  برای  هتل  ساخت  تنها  کرد:  تصریح  مالهوترا  سانجیو 
زوایا و ابعاد دیگری همچون برگزاری جشنواره ها، آئین ها و برنامه های هنری و فرهنگی 

متنوع در این سازه ها را نیز در نظر داریم و در اصفهان اجرا خواهیم کرد.
هتل های  گروه  با  اصفهان  شهرداری  بین  همکاری  تفاهم نامه  جلسه  این  پایان  در 

زنجیره ای شاذا به امضا رسید.
نیازمند  را  اصفهان  در  هتل سازی  و  توریسم  صنعت  توسعه  اصفهان  شهردار 
خارجی  سرمایه گذار  حضور  گفت:  و  دانست  زمینه  این  در  بیشتر  سرمایه گذاری 

تسهیل گر و زمینه ساز توسعه گردشگری است.
آبان در جلسه امضای تفاهم نامه همکاری  به گزارش جام جم، علی قاسم زاده روز 22   
خاورمیانه  منطقه  فعاالن  بزرگترین  از  را  گروه  این  شاذا،  زنجیره ای  هتل های  گروه  با 
در امر هتل سازی دانست و اظهار کرد: صنعت توریسم و هتل سازی در اصفهان به 
و  تسهیل گر  می تواند  خارجی  سرمایه گذار  حضور  و  دارد  نیاز  بیشتری  سرمایه گذاری 

زمینه ساز توسعه بیشتر اصفهان در این بخش باشد. 
درآمدزای  صنعت  توسعه  راستای  در  گامی  تفاهم نامه  این  امضای  این که  بیان  با  او 
گردشگری در اصفهان است، افزود: امیدواریم این نوع همکاری ها زمینه توسعه هرچه 

بیشتر اصفهان در بخش هتل داری، هتل سازی و گردشگری در منطقه را فراهم کند.
* ایجاد احساس تعلق در شهروندان، هدف گروه شاذا

بر  شاذا  گروه  کرد:  اظهار  جلسه  این  در  هم  شاذا  هتل های  گروه  اجرایی  رئیس  نایب 
ایجاد احساس تعلق و ترویج فرهنگ در میان شهروندان تأکید زیادی دارد.

بلکه  نیست،  ح  مطر گروه  این  برای  هتل  ساخت  تنها  کرد:  تصریح  مالهوترا  سانجیو 
زوایا و ابعاد دیگری همچون برگزاری جشنواره ها، آئین ها و برنامه های هنری و فرهنگی 

متنوع در این سازه ها را نیز در نظر داریم و در اصفهان اجرا خواهیم کرد.
هتل های  گروه  با  اصفهان  شهرداری  بین  همکاری  تفاهم نامه  جلسه  این  پایان  در 

زنجیره ای شاذا به امضا رسید.

: شهردار

اصفهان نیازمند سرمایه گذار خارجی در حوزه گردشگری است

ســازمان فرهنگــی اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری 
اصفهــان از 24 آبــان مــاه همزمــان بــا هفتــه کتــاب و 
کتــاب خوانــی نســبت بــه برگــزاری 21 عنــوان برنامــه 

در نقــاط مختلــف شــهر اقــدام کــرده اســت.
برنامه هــا  ایــن  جملــه  از  جام جــم،  گــزارش  بــه 
شــهرداری  مرکــزی  کتابخانــه  ســالگی   ۲۰ جشــن 
از  تجلیــل  ئیــن  آ بــا  همــراه  کــه  اســت  اصفهــان 

شــد. برگــزار  اصفهــان  شــهر  کتابــداران 
کتــاب  مبادلــه  ح  طــر نوجــوان  فرهنگســرای 
نوجــوان را بــا شــعار »کتــاب خــوب هدیــه بدهیــد، 
اجــرا  ایــام  ایــن  در  بگیریــد«  هدیــه  خــوب  کتــاب 
بیشــتر  اطالعــات  بــرای  عالقمنــدان  می کنــد. 
تمــاس   ۳۲۳۰۴۰۳ شــماره  بــا  می تواننــد  دراینبــاره 
بگیرنــد یــا بــه فرهنگســرای الهــور واقــع در خیابــان 

کننــد. مراجعــه  شــرقی  مفتــح 
مســابقه »کتابــواره شــهدای اصفهــان« همــراه بــا 
ســاخت پــازل و نقاشــی ویــژه کــودکان و نوجوانــان 
عنــوان برنامــه دیگــری اســت کــه از ۲۴ الــی ۳۰ آبــان 
مــاه در کلیــه کتابخانه هــای شــهر اصفهــان برگــزار 
اطالعــات  کســب  بــرای  عالقمنــدان  می شــود.  
بیشــتر دربــاره ایــن مســابقه می تواننــد بــا شــماره 

۳۲۳۹۹۳۷ تمــاس بگیرنــد.
ویژه برنامــه همخوانــی بــا محوریــت مــرور و نقــد 
برنامــه  هــم  زناشــویی«  »مهارت هــای  کتــاب 
آبــان از ســاعت  دیگــری اســت کــه روز شــنبه ۲۸ 
ــاغ  ــه عالمــه امینــی واقــع در ب ــی ۱۷ در کتابخان ۱۶ ال

می شــود.  برگــزار  غدیــر 
رونمایــی از کتابخانــه دیجیتــال کتابخانــه مرکــزی 

بــا بیــش از ۷ هــزار عنــوان کتــاب
کتابخانــه مرکــزی شــهرداری  کتابخانــه دیجیتــال 
هــزار   ۷ از  بیــش  بــا  مــاه  آبــان   ۲۸ روز  اصفهــان 
عنــوان کتــاب بــه آدرسdlim.ir رونمایــی و افتتــاح 

می شــود.
ویژه برنامــه »صــدای کتــاب« بــا شــعار »کتــاب مــورد 
بــا  همــراه  بخــوان«  بلنــد  صــدای  بــا  را  عالقــه ات 
پرفورمنــس و رویدادهــای جــذاب کتابخوانــی هــم 
از ۲۴ تــا ۳۰ آبــان مــاه در میــدان امــام حســین)ع( 
و چهاربــاغ عباســی میزبــان عالقمنــدان خواهــد 
بــود. نمایشــگاه »گنــج پنهــان« هــم برنامــه دیگــری 
از  خطــی  کتــاب  نمایــش  محوریــت  بــا  کــه  اســت 
۲۴ تــا ۲۸ آبــان مــاه در کتابخانــه مرکــزی شــهرداری 

اصفهــان برپاســت.

از دیگــر رویدادهایــی کــه ویــژه هفته کتــاب و کتاب 
ــکان  ــاح م ــه افتت ــوان ب ــود، می ت ــرا می ش ــی اج خوان
جدیــد انتشــارات ســازمان فرهنگــی اجتماعــی و 
روز  کــه  کــرد  اشــاره  اصفهــان  شــهرداری  ورزشــی 
برگــزار  مرکــزی  کتابخانــه  در   10 ســاعت  آبــان   29
می شــود. همچنیــن معرفــی تصویــری کتاب هــای 

نفیــس کتابخانــه مرکــزی در شــبکه های اجتماعــی 
از 24 تــا 30 آبــان، تولیــد و پخــش کمیــک موشــن 
از 24  اجتماعــی  کتابخانــه مرکــزی در شــبکه های 
تــا  ســارویه  »از  مســتند  از  رونمایــی  آبــان،   30 تــا 
آبــان در محــل تپــه  کتابخانــه مرکــزی« در روز 29 
اشــرف، رونمایــی از یادمــان اهداکننــدگان کتــاب 

برگــزاری  مرکــزی،  کتابخانــه  در  آبــان  روز29  در 
منتخــب  ایســتگاه های  در  کتــاب  نمایشــگاه 
در  درصــد   50 ویــژه  و  رایــگان  عضویــت  متــرو، 
و  شــهر  اصلــی  میادیــن  و  مــدارس  کتابخانه هــا، 
برگــزاری دومیــن جلســه نقــد فرهنــگ بــا موضــوع 
و  کتــاب  حــوزه  در  شــهری  مدیریــت  عملکــرد 
در   18 تــا   15 ســاعت  از  آبــان   26 روز  کتابخوانــی 
ســالن کنفرانــس کتابخانــه مرکــزی در هفتــه کتــاب 

بــود. خواهــد  عالقمنــدان  میزبــان  کتابخوانــی  و 
ارائــه  محوریــت  بــا  درمانــی«  »کتــاب  برنامــه 
 30 تــا   24 از  کتــاب  بــا  شــهروندان  بــه  مشــاوره 
بــه  کتــاب  اهــدای  مرکــزی،  کتابخانــه  در  آبــان 
مرکــزی،  کتابخانــه  در  آبــان   26 روز  »بنــت«  شــهر 
ــرداب«  ــا م ــمه ت ــده رود از سرچش ــاب »زاین ــد کت نق
نوشــته دکتــر حســن حســینی ابــری روز 29 آبــان 
در مرکــز اصفهــان شناســی و خانــه ملــل، معرفــی 
کتاب هــای دفــاع مقــدس در قالــب لمپســت در 
»ناگفته هــای  کتــاب  از  رونمایــی  و  شــهر  ســطح 
از  عرفــان  فرهنگســرای  در  آبــان   26 روز  ازدواج« 
دیگــر برنامه هایــی اســت کــه ویــژه ایــن ایــام برگــزار 

. د می شــو

شهرداری اصفهان برگزار می کند؛

اجرای 21 عنوان برنامه ویژه هفته کتاب و کتاب خوانی

آلودگی هوا و   رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به 
جریان  تسبیح  دانه های  همه  این ها  گفت:  زمین  فرونشست 
پایدار آب در زاینده رود است و البته اقدامات در سطح استان 
می طلبد ادارات ذی ربط مصرانه قانون هوای پاک را دنبال کنند 

و به جلسه اکتفا نکنند.
به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسالمی شهر 
و  شصت  دستور  از  پیش  نطق  در  نورصالحی  محمد  اصفهان، 
سومین جلسه علنی شورای شهر اظهار کرد: در آستانه ۲۵ آبان، 

سالروز حماسه و ایثار مردم اصفهان و روز اصفهان قرار داریم.
وی افزود: ۴۰ سال از باشکوه ترین مراسم تشییع شهدای دفاع 
مقدس در اصفهان می گذرد. ۲۵ آبان، روزی است که ۳۷۰ شهید 
بر دستان مردم سرفراز و انقالبی این شهر شهید پرور تشییع 

شدند.
رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: رئیس شورای امام 
خمینی )ره( فرمودند »شما در کجای دنیا می توانید جایی را مثل 
استان اصفهان پیدا کنید. همین چند روز پیش فقط در شهر 
اصفهان حدود ۳۷۰ نفر را تشییع کردند. همین شهید داده ها و 
داغ دیده ها همچنان به خدمت خود به اسالم ادامه می دهند.«
وی رهبر معظم انقالب در فرازی از فرمایش های خود در دیدار 
کار  والیت،  دین،  علم،  شهر  اصفهان  می فرمایند:   ۹۵ آبان   ۲۸
بزرگ  شهیدان  شهر  است،  شهادت  و  هنر  فرهنگ،   ، ابتکار و 
سمت  یک  در  بهشتی  دکتر  شهید  مثل  شهیدی  آوران.  نام  و 
کاظمی  شهید  و  همت  شهید  خرازی،  شهید  مانند  شهدایی  و 
می توانند  کدام  هر  که  آورانی  نام  و  بزرگان  و  پور  ردانی  شهید  و 
مشعلی باشند و راه یک ملت را روشن و باز کنند. اینها مناقب 
با  روز  این  و  اصفهان.«  مردم  شناسنامه  است  این  و  است 
در  پس  این  از  کشور  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  تصویب 

تقویم ها به نام روز اصفهان ثبت خواهد شد.
ضمن  مبارک،  ایام  این  آستانه  در  کرد:  خاطرنشان  نورصالحی 
آزادگان،  شامخ  مقام  به  واالمقام،  شهدای  به  احترام  ادای 
آن ها که موجب سربلندی  جانبازان و رزمندگان و خانواده های 
ساخته اند  فراهم  را  اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام  افتخار  و 
تأکید  والیت،  عظمای  مقام  با  هم صدا  و  نموده  احترام  ادای 
افشانی  نور  مرکز  گذشته  در  که  همچنان  اصفهان  می کنیم 
پایدار  و  استوار  بوده،  اسالم  دنیای  بلکه  کشور  همه  به  علمی 
پیشتاز  اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام  پشتیبانی  و  تقویت  در 
و جان بر کف بماند.وی تصریح کرد: این مردم همواره پشتیبان 
کوشش  و  خدمت  گونه  هر  محقق  و  شایسته  انقالب،  و  نظام 

مسئوالن در سطح ملی و محلی هستند و انتظار اقدام برای حل 
مشکالتشان انتظاری درست و به جاست.

مسئوالن  از  گفت:  اصفهان  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
رضایت  ایجاد  برای  می خواهیم  و...  مناطق  مدیران  شهرداری، 
مندی، حل مشکالت، تفسیر قوانین و ضوابط به نفع مردم و 
هر اقدامی هرچند کوچک به احترام مردم دریغ نکنند و رضایت 

مندی آن ها را فراهم کنند.
استانی  و  ملی  مدیران  و  مسئوالن  از  همچنین  داد:  ادامه  وی 
پایبند  انقالب  و  نظام  به  سرزمین  این  مردم  اگر  می رود  انتظار 
بودند و هستند از هیچ اقدامی در جهت رفع مشکالت استان 

و شهر دریغ نورزند.

نورصالحی بیان کرد: اولین موضوع جریان پایدار آب زاینده رود 
است که به نظر می رسد همه مسئوالن در سطح ملی به ویژه 
، نظرشان نسبت به این موضوع مثبت بوده اما  رئیس جمهور
از  نمی شود.  انجام  درستی  تصمیمات  براساس  و  دلیلی  هر  به 
مردم اصفهان و کشاورزان مظلوم شهر و استان می خواهیم در 
عین مطالبه گری صبر داشته باشند و در شرایط حساس کنونی 
و  کنند  پیگیری  را  خود  برحق  مطالبات  محترمانه  و  بزرگوارانه 
و  اقدام  پروژه،  هر  که  است  این  زمان  هر  از  بیش  انتظار  البته 
گوش  پشت  از  و  شود  دنبال  جدیت  و  سرعت  با  ریزی  برنامه 

انداختن مطالبات مردم خودداری شود.
این ها  گفت:  زمین  فرونشست  و  هوا  آلودگی  به  اشاره  با  وی 
و  است  رود  زاینده  در  آب  پایدار  جریان  تسبیح  دانه های  همه 
البته اقدامات در سطح استان می طلبد ادارات ذی ربط مصرانه 

قانون هوای پاک را دنبال کنند و به جلسه اکتفا نکنند.
رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به دیگر پروژه های 
بزرگ استانی و شهری گفت: توسعه  زیرساخت های گردشگری، 
و  اشتغال  توسعه  ناکارآمد،  و  تاریخی  بافت های  به  توجه 
قم-  تهران-  السیر  سریع  قطار  و  بنیان  دانش  شرکت های 

اصفهان از جمله پروژه های بزرگ در حال پیگیری هستند.
اصفهان  قم-  تهران-  السیر  سریع  قطار  پروژه  به  اشاره  با  وی 
مشهود  پروژه  این  در  دستگاه ها  برخی  کاری  کم  کرد:  تصریح 
پروژه  این  جمهور  رئیس  صریح  دستور  با  امیدواریم  و  است 
همین  در  که  نحوی  به  کند  پیدا  ادامه  قوت  و  سرعت  با  هم 
خاطره  و  یاد  پایان  در  نورصالحی  برسد.  اجرا  مرحله  به  دولت 
عالمه طباطبایی و عالمه انقالبی و ساده زیست، آیت ال�ل زاهد 
هفته  همچنین  و  شهید،  پدر  و  خیر  اصفهان،  بزرگ  عالمان  از 

کتاب و کتاب خوانی را گرامی داشت.

ح کرد: رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان مطر

لودگی هوا و فرونشست زمین، دانه های تسبیح جریان پایدار آب در زاینده رود آ
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دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما
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مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان گفت: 
بزرگترین  از  که  ایران«  برای  جان،  پای  »تا  عنوان  با  برنامه ای 
سازمان  توسط  است  کشور  ترکیبی  جذاب  برنامه های 

فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری برگزار می شود.
اظهار   ،» شهر »صدای  رادیویی  برنامه  در  معرک نژاد  سیدعلی 
شهر  من،  »اصفهان  شهری  مدیریت  دوره  این  شعار  کرد: 
که  است  این  زندگی  شهر  مهم  ویژگی های  از  است؛  زندگی« 
مردم در آن نقش اساسی و مؤثری دارند و به طور کلی زندگی 

بدون شهروندان آن معنایی ندارد.
که  شهری  مدیریت  مهم  اقدامات  از  یکی  این که  بیان  با  وی 
و  شهری  فعالیت های  به  و  می شود  اجرا  سالیانه  صورت  به 

افزود:  است،  بودجه ریزی  فرایند  می دهد،  جهت  شهرداری 
به ویژه  شهروندان  از  اصفهان  شهردار  گذشته  هفته های  در 
قشر نوجوان و جوان که قرار است آینده شهر برای آنها مهیا 
شود، دعوت کرد که در فرایند بودجه ریزی به شهرداری کمک 
دعوت  اصفهانی  شهروندان  تمام  از  راستا  این  در  لذا  کنند؛ 
می کنم چنانچه ایده، پیشنهاد یا حتی پروژه ای در ذهن دارند 
کند،  نزدیک تر  پیشرفت  و  تعالی  مسیر  به  را  شهر  بتواند  که 
از  تا پس  با شهرداری در میان بگذارند  از طریق سامانه ۱۳۷ 
بررسی هایی که در فرایند بودجه ریزی انجام می شود، عملیاتی 

می کنیم.
اصفهان  شهرداری  بین الملل  امور  و  ارتباطات  مدیرکل 

با  دیداری  گذشته  روز  راستا  همین  در  کرد:  خاطرنشان 
دانش آموزان و دهه هشتادی های شهر اصفهان انجام شد و 
جمعی خالق، پویا، بانشاط و باانگیزه از نوجوانان شهر شامل 
دختران و پسران طی یک نشست صمیمانه و صریح، ایده ها، 
با  بهتر  شهری  داشتن  برای  را  خود  انتقادات  و  پیشنهادها 

شهردار به طور مستقیم در میان گذاشتند.
اعالم  مختلف  نهادهای  و  مدارس  چنانچه  کرد:  تصریح  وی 
آمادگی وجود دارد که بتوانیم نشست های  آمادگی کنند این 
را با مدیران ارشد شهری برگزار  مستقیم، صریح و بی پرده ای 

کنیم.
ایثار  و  حماسه  »سالروز  آبان ماه   ۲۵ به  اشاره  با  معرک نژاد 

انقالب  عالی  شورای  مصوبه  اساس  بر  افزود:  اصفهان«، 
»روز  نام  به  کشور  رسمی  تقویم  در  روز  این  امسال  فرهنگی، 
بخش های  اساس  همین  بر  شد،  نامگذاری  اصفهان«  ملی 

مختلف شهرداری فعالیت هایی را آغاز کردند.
اصفهان  شهرداری  بین الملل  امور  و  ارتباطات  مدیرکل 
جان،  پای  »تا  عنوان  با  برنامه ای  آبان،   ۲۵ مناسبت  به  گفت: 
کشور  ترکیبی  جذاب  برنامه های  بزرگترین  از  که  ایران«  برای 
است، توسط سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
برگزار می شود و افراد می توانند با تهیه بلیت از طریق راه های 
با  که  دیدنی  و  جذاب  برنامه  این  در  شده،  اعالم  ارتباطی 
برداشتی از زندگینامه شهید صیاد شیرازی تهیه شده است، 

شرکت کنند.
طریق  از  دیگر  فضاسازی های  و  رویدادها  کرد:  تشریح  وی 
سایر  و  سازمان ها  ناژوان،  شهرداری،  پانزده گانه  مناطق 
ایام یاد  ارگان ها در نظر گرفته شده است که بتوانیم در این 
شهر  شهدای  به ویژه  اصفهان  مشاهیر  و  بزرگان  خاطره  و 
شهر  افتخار  مایه  که  آبان   ۲۵ شهدای  آن  صدر  در  و  اصفهان 
گرامی  روز باشکوه و بی نظیر  آن  از پیش در  را بیش  هستند 

بداریم.
دعوت  شهروندان  تمام  از  راستا  این  در  گفت:  معرک نژاد 
می کنم در رویدادها و برنامه هایی که به مناسبت روز حماسه 

و ایثار اصفهان برگزار می شود، شرکت کنند./ایمنا

به مناسبت »روز اصفهان« انجام می شود؛ 

اجــرای بزرگترین برنامه های فرهنگی کشور در نصف جهان 

جریان خدمت 
 در محالت منطقه یک شهرداری نجف آباد

مدیــر منطقــه یــک شــهرداری نجــف آبــاد پروژه هــای عمرانــی و خدماتــی ایــن 
منطقــه در راســتای تحقــق جریــان خدمــت را تشــریح کــرد.

آبــاد  نجــف  شــهرداری  الملــل  بیــن  امــور  و  ارتباطــات  اداره  گــزارش  بــه 
محمدرضــا کتابــی مدیــر منطقــه ۱ شــهرداری نجــف آبــاد بــا اشــاره بــه اســتمرار 
عملیــات عمرانــی جریــان خدمــت در محــالت شــهر نجــف آبــاد بــرای رشــد 
و توســعه شــهر و ایجــاد شــرایط ایــده آل بــرای زندگــی شــهروندان، اظهــار 
کــرد: بــا جهــاد عمرانــی بــرای اجــرای پروژه هــای متعــدد در راســتای رفــع نیــاز 
شــهر و شــهروندان، شــاهد خدمت رســانی نیروهــای جهــادی شــهرداری بــه 

هســتیم. شــهروندان 
یــک  منطقــه  انجــام  حــال  در  محــور  محلــه  پروژه هــای  کــرد:  تصریــح  وی 
شــهرداری نجــف آبــاد شــامل: اصــالح هندســی ســه راهی بلــوار فجــر بــه آیــت 
ــر اصلــی  ــا هزینــه ای بالــغ بــر شــش میلیــارد ریــال، عملیــات زیرســازی معاب ب
و فرعــی منطقــه بــا هزینــه ای بالــغ بــر ۲۰ میلیــارد ریــال، عملیــات لکه گیــری 
آســفالت معابــر اصلــی و فرعــی بــا هزینــه ای بالــغ بــر ۱۰ میلیــارد ریــال، عملیــات 
اجرایــی جــدول و کانیــو معابــر اصلــی و فرعــی بــا هزینــه ای بالــغ بــر۵.۲ میلیــارد 
ریــال و روکــش آســفالت معابــر اصلــی و فرعــی ســطح منطقــه بــا هزینــه ای 

بالــغ بــر ۶۳ میلیــارد ریــال اســت.
مدیــر منطقــه یــک شــهرداری نجــف آبــاد بــا اشــاره بــه پایــان عملیــات اجرایــی 
فــاز نخســت پیاده روســازی معابــر اصلــی و فرعــی بــه مســاحت ۱۷۰۰ مترمربــع، 
افــزود:  هزینــه اجرایــی ایــن پــروژه ۱۰۶ میلیــارد ریــال بــوده اســت کــه بــا هــدف 

، بهبــود عبــور و مــرور و افزایــش  استانداردســازی معابــر
رفــاه شــهروندان انجــام شــد.

نخســت  فــاز  اجرایــی  عملیــات  پایــان  از  وی 
و  اصلــی  معابــر  آســفالت  روکــش  و  لکه گیــری 
ــه  ــا هزین ــع ب ــر مرب ــزار مت ــاحت ۴۲ ه ــه مس ــی ب فرع
اجرایــی ۶۱ میلیــارد ریــال در منطقــه یــک شــهرداری 
نجــف آبــاد خبــر داد و خاطرنشــان کــرد: ایــن اقــدام 

و  شــهروندان  مــرور  و  عبــور  بهبــود  راســتای  در 
انجــام  نقلیــه  وســایل  تــردد  امــر  در  تســهیل 

شــد.
کتابــی بــا اشــاره بــه پایــان عملیــات 

اجرایــی فــاز نخســت زیرســازی 
فرعــی  و  اصلــی  معابــر 

هــزار   ۷۰ مســاحت  بــه 
هزینــه  بــا  مربــع  متــر 

اجرایــی ۱۰ میلیــارد ریــال، گفــت: یکــی از معیارهــای حائــز اهمیــت در ارزیابــی 
عملکــرد شــهرداری ها در ســاماندهی و ارتقــای کیفیــت آســفالت خیابان هــا، 
قــرار  توجــه  مــورد  یــک  در منطقــه  کــه  اســت  کوچه هــای شــهری  و  معابــر 

اســت. گرفتــه 
وی ادامــه داد: عملیــات اجرایــی مســیر دسترســی جنوبــی آرامســتان جدیــد 
بــه متــراژ ۲۵ هــزار مترمربــع و هزینــه اجــرای ۳۲.۵ میلیــارد ریــال بــه پایــان 

رسســیده اســت.
فــاز  اجرایــی  عملیــات  پایــان  از  آبــاد  نجــف  شــهرداری  یــک  منطقــه  مدیــر 
نخســت ســاختمان بــاغ ایرانــی و اتمــام ســفت کاری بــه متــراژ ۱۳۰۰ متــر مربــع 
و هزینــه اجــرای ۴۸ میلیــارد ریــال خبــر داد و گفــت: عملیــات اجرایــی هدایــت 
ــه  ــدول ب ــوی و ج ــرای ج ــا اج ــه ب ــطح منطق ــی س ــر اصل ــطحی معاب ــای س آب ه
بــه پایــان رســیده  متــراژ ۵۵۰ متــر و هزینــه اجــرای ۴.۶ میلیــارد ریــال نیــز 

اســت.
یــک  منطقــه  شــده  تکمیــل  پروژه هــای  دیگــر  از  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
شــهرداری نجــف آبــاد عملیــات اجرایــی حفــر 10 حلقــه چــاه جذبــی اســت کــه 

بــا صــرف ۸۰۰ میلیــون ریــال اعتبــار اجــرا شــد.
کتابــی بــا اشــاره بــه پایــان عملیــات اجرایــی بهســازی قنــات شــیربچه بــا هزینه 
اجرایــی ۵ میلیــارد ریــال، گفــت: اقلیــم خشــک و نیمه خشــک فــالت مرکــزی 
ایــران از شــرق کوه هــای زاگــرس مرکــزی و در دشــت نجــف آبــاد باعــث بــه 
وجــود آمــدن شــبکه جالبــی از رشــته های متعــدد قنات هــا شــده کــه قنــات 

شــیربچه یکــی از مهمتریــن آن هــا اســت.
آبــاد افــزود: اصــالح هندســی  مدیــر منطقــه یــک شــهرداری نجــف 
ــال از  ــا هزینــه اجرایــی ۶ میلیــارد ری ــه آیــت ب ســه راهی بلــوار فجــر ب
جملــه پروژه هــای محلــه محــور در حــال انجــام ایــن منطقــه بــه 

شــمار مــی رود.
عملیــات  پایــان  از  آبــاد  نجــف  شــهرداری  یــک  منطقــه  مدیــر 
اجرایــی فــاز نخســت جدول گــذاری، کانیوگــذاری، بلــوک چینــی 
و بتن ریــزی بــه مســاحت ۴۰۰ متــر مکعــب و طــول ۴۵۰۰ متــر 
خبــر داد و اظهــار کــرد: بــرای اجــرای ایــن پــروژه ۱۱۰ میلیــارد 
ریــال هزینــه شــده اســت، همچنیــن عملیــات اجرایــی 
و  دلگشــا  ســه راهی  هندســی  اصــالح 
اجرایــی  هزینــه  بــا  بلوارطالقانــی 
پایــان  بــه  ریــال  میلیــارد   ۱۵

اســت. رســیده 

مدیر برق منطقه4 اصفهان گفت: انرژی توزیع نشده 
پایداری  مهم  های  شاخص  از  را  خاموشی  خ  نر و 
خ  شبکه دانست و گفت: در ابتدای دهه گذشته نر
خاموشی نزدیک به هزار دقیقه بود اما با تالش های 
خ به زیر ۱۰۰ دقیقه در شهر اصفهان رسیده که حتی  انجام شده، امروزه این نر

فراتر از بسیاری از کشورهای توسعه یافته است.
جمع  در  اصفهان  برق  توزیع  شرکت   ۴ منطقه  برق  مدیر   سلجوقی  امیر   
خبرنگاران و با حضور روسای قسمت  این منطقه و مدیر و کارشناسان روابط 
عمومی با گرامیداشت روز ۲۵ آبان و یاد و خاطره شهدا دفاع مقدس اظهار کرد: 
محدوده منطقه ۴، یکی از نقاط پر تراکم، با طیف مختلفی از طبقات اجتماعی و 
حدود ۱۴۵ هزار مشترک است که باید نگاه ویژه ای به این نقطه از شهر داشته 

باشیم.
از ۱۴۵ هزار و ۵۳۶  از مشترکان برق منطقه گفت:  آماری  سلجوقی با اشاره به 
مشترک، رقمی نزدیک به ۱۱۸ هزار مشترک مربوط به مشترکان خانگی، ۷ هزار 
و ۹۰۰ مشترک عمومی و حدود ۱۹ هزار و ۵۰۰ مشترک تجاری بوده است و  تعداد 

مشترکان صنعتی و کشاورزی  در این منطقه محدود می باشد .
با  شبکه  بهینه سازی  و  توسعه  حوزه  در  ما،  فعالیت های  اهم  کرد:  بیان  وی 
رویکرد طراحی و نظارت و اجرای  اقتصادی و همچنین پاسخگویی غیر حضوری 

خدمات پس از فروش است.
ابتکارات  از  ، یکی  با توجه به قدمت شبکه های فشار ضعیف شهر سلجوقی 
شبکه ها  این  ساختار  اصالح  و  بازسازی  ح  طر را  اصفهان  برق  توزیع  شرکت 
عنوان کرد و گفت: در سال های گذشته توانسته ایم  شبکه های فشار ضعیف 
را اصالح ساختار کنیم که باعث  بهبود شاخص های قابلیت اطمینان ،کاهش 

تلفات ، حفظ محیط زیست، بهبود مبلمان شهری شده است.
 ۵۵ گذشته  سال  در  گفت:  اصفهان  برق   توزیع  شرکت   ۴ منطقه  برق  مدیر 
کیلومتر از شبکه توزیع برق در این منطقه با اعتباری بالغ بر ۱۹۰ میلیارد ریال، 

اصالح شد.
وی با اشاره به بافت فرسوده منطقه ۴ اصالح ساختار شبکه را نیازمند توجه 
کرد:  و تصریح  آنها  دانست  و تعامل سازنده  همه متولیان شهر  هماهنگی 
 ، در آیت راستا بخش های مهمی از شبکه محدوده  خیابان های پروین، الهور

مبارزان و سپیده کاشانی در سال گذشته اصالح و بهینه سازی شده است.
تأمین  و  عملکرد  بهبود  باعث  را  هوایی  و  زمینی  پست های  تجهیز  سلجوقی 
برق پایدار عنوان کرد و افزود: در سال گذشته ۴ پست زمینی و ۵ پست هوایی 
حکیم  سروش،  مبارزان،  خیابان های  محدوده  در  اعتبار  ریال  میلیارد   ۸۰ با 
شفایی و مشتاق تجهیز شد که افزایش کیفیت برق در اکثر مناطق از جمله 
که  کرد  این منطقه می توان پیدا  کمتر نقطه ای در  که  آن بود، به طوری  نتایج 

کیفیت برق مناسبی نداشته باشد.
مدیر  برق منطقه ۴ شرکت توزیع برق  اصفهان ادامه داد:  بخش قابل توجهی 
از خطوط فشار متوسط در این منطقه به صورت زمینی  بوده که بهینه سازی 
با توجه به ترافیک و تأسیسات شهری سخت و پر هزینه است،  این خطوط 
محدوده  در  شبکه  این  از  کیلومتر   ۸ حدود؛   ۴ منطقه  برق  امور  همت  با  اما 
خیابان های شیخ طوسی و مصلی با اعتباری نزدیک به ۳۸ میلیارد ریال، احداث 

یا بازسازی شد.

وی با وجود هزینه بر بودن واگذاری انشعابات زمینی گفت: در سال گذشته 
است،  شده  انجام  انشعاب  واگذاری  زمانی  بصورت  مسکونی  مجموعه   ۷۰ به 
همچنین در سال گذشته با توجه به درخواست متقاضیان برای رعایت حریم 
و جابجایی تأسیسات شبکه های برق، ۵۵ پروژه با هزینه ای بالغ بر ۶ میلیارد 
ریال در این بخش اجرایی شد، این در حالی است که با اصالح ساختار انجام 

شده در سال جاری این درخواست ها به ۳۵ مورد کاهش پیدا کرده است.
✨سلجوقی از فروش هزار و ۶۶۰ انشعاب تک فاز و ۵۵۰ انشعاب سه فاز در سال 
کنتورهای  جدید،  کنتورهای  واگذاری  بر  عالوه  کرد:  عنوان  و  داد  خبر  گذشته 
قدیمی هم تعمیر و بازسازی شدند که در این زمینه یکی از مناطق پیشرو در 
گیری بودیم، همچنین در ۷ ماه نخست سال  اندازه  لوازم  تست و تعمیرات 
جاری هزار و ۱۸۵ انشعاب تک فاز و ۲۰۰ انشعاب سه فاز به فروش رفته است.

مدیر برق منطقه ۴ شرکت توزیع برق اصفهان با توجه به حساسیت سنجش 
هزار   ۲۲ گذشته  سال  در  اندازه گیری  لوازم  حوزه  در  افزود:  انرژی  واقعی  خ  نر
تست در بخش تک فاز و ۲ هزار و ۵۸۵ تست در بخش سه فاز با مبلغ ۶۲۰ 

میلیون ریال انجام گرفت.
وظایف  دیگر  از  آنرا  تجهیزات   و  توزیع  شبکه های  نگهداری  و  تعمیرات  ✨وی 
فشار  خطوط  نگهداری  و  تعمیر  زمینه   این  در  گفت:  و  کرد  عنوان  برق  اداره 
متوسط  با روش خط گرم و سرد؛  سرویس پستها و شبکه های فشار ضعیف، 
شاخه بری درختان  درگیر با شبکه ها نیز با اعتباری بالغ بر۶۴ میلیارد ریال اجرا 

گردید.
* حوادث جرحی ناشی از برق به صفر رسیده است

دانست  برق  اداره  اصلی  دغدغه های  از  یکی  را  ایمنی  اصول  رعایت  سلجوقی 
انجام  فرهنگ سازی های  و  اطالع رسانی ها  با  گذشته  سال   ۲ در  کرد:  عنوان  و 

شده، حوادث جرحی ناشی از برق به صفر رسیده است.
خ خاموشی را از شاخص های مهم پایداری   ✨سلجوقی انرژی توزیع نشده و نر
خ خاموشی نزدیک  شبکه دانست و خاطرنشان کرد: در ابتدای دهه گذشته نر
خ به زیر ۱۰۰ دقیقه  به هزار دقیقه بود اما با تالش های انجام شده، امروزه این نر
یافته  کشورهای توسعه  از  از بسیاری  فراتر  که حتی  در شهر اصفهان رسیده 
با  با بسیج همه امکانات و  امور  افزود:  در حوزه مدیریت مصرف  است. وی 
ح  طر در  عمومی،  سازی  فرهنگ  راستای  در  توانمندی ها،  همه  از  گیری  بهره 
کاهش پیک حضور فعال داشته وبا  تعامل سازنده با ادارات و ارگان ها نسبت 

به  کاهش  قابل توجه مصرف در ساعات پیک  اقدام نمود.

مدیر برق منطقه4 اصفهان :

خ خاموشی در اصفهان به زیر 1٠٠دقیقه رسیده است نر

گزارشگر

محبوبه وکیلی


