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طراحی و تولید ورق گالوانیزه 
پراستحکام در فوالد مبارکه

۱۵۰۰ اتوبوس، آماده 
خدمت به زائران اصفهانی

مدیر متالورژی و روشــهای تولید فوالد 
مبارکــه از طراحی و تولیــد ورق گالوانیزۀ 

پراستحکام در فوالد مبارکه خبر داد.
محسن مصدق با اشــاره به اینکه یکی 
اهداف و اســتراتژیهای این شرکت تولید 

محصوالت ویژه با ارزش افزودۀ ...

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان اصفهان با اشاره به آغاز پیش فروش 
بلیت های ناوگان اتوبوسرانی برای زائران 
پیاده روی اربعین، گفت: ۱۵۰۰ دســتگاه 
اتوبوس برای انتقــال زائران اصفهانی در 

نظر گرفته شده است...
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ممكن بود اصفهان براي هميشه بدون مترو بماند 
کارخانه روغن نباتی ناز، مجتمع 

تجاری - تفریحی می شود

مبتالیان به کبد چرب، مصرف این گیاه را جدی 
بگیرند

صفحه 2

صفحه 4

کبد چرب یکی از بیماری های شــایع دنیای مدرن است که 
امروزه افراد زیادی با آن دســت و پنجــه نرم می کنند. اما طب 
سنتی توصیه های مفیدی برای پیشگیری و بهبود این بیماری 
دارد. موارد زیادی در ابتال به این بیماری نقش دارند که از میان 

آن هــا می توان به عدم تحــرک، اضافه وزن، مصرف غذاهای 
چــرب نظیر فســت فودها، خوردن تنقالت مضر، مشــکالت 
گوارشــی و ...اشاره کرد. این بیماری معموال با نشانه هایی مانند 

ضعف، خستگی، احساس سنگینی و فشار در ...

اعضاي هيأت رئيسه و مديرعامل خانه 
ارتباطات اصفهان انتخاب شدند

تامین ۹۵ درصد سوخت 
نیروگاه های کشور از گاز طبیعی
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نشست خبری قدرت اهلل نوروزی "شهردار اصفهان" با حضور 
اصحاب رسانه در باغ غدیر

صفحه 2



نخستین و بزرگ ترین کارخانه موتور برقی راه اندازی می شود 

2
گزارش یك سال عملکرد شهردار در صحن شورا؛ 
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معــاون حمل و نقل و ترافیک شــهردار اصفهان گفت: خط 
مونتاژ نخستین و بزرگترین کارخانه موتور برقی در شهر اصفهان 
در روزهای آینده با حضور مدیران ملی و اســتانی در شهرستان 

شهرضا افتتاح می شود.
علی رضــا صلواتی در گفت و گو با خبرنگار  جام جم  پیرامون 
تولیــد موتورهای برقی در اصفهان اظهار کرد: بیش از ۷۰ درصد 

آلودگی هوای کالنشــهر اصفهان  ناشــی از تردد وسایل نقلیه 
اســت که بخش عمده ای از آن به تردد موتورسیکلت ها مربوط 
می شــود.وی افزود: روزانه در حدود یک میلیــون و ۳۰۰ هزار 
دســتگاه موتورسیکلت در اســتان اصفهان تردد می کند در این 
راســتا بیش از ۳۰ درصد آلودگی هوا و ۴۹ درصد آلودگی صوتی 
مربوط به موتورســیکلت اســت. معاون حمل و نقل و ترافیک 

شهردار اصفهان ادامه داد: متاســفانه سهم موتورسیکلت ها در 
تصادفات منجر به فوت در کل کشــور، ۳۵ درصد اســت، اما در 
استان اصفهان بیش از ۵۵ درصد یعنی نیمی از تصادفات در شهر 
را موتورســیکلت ها به خود اختصاص می دهند؛ برای بهبود این 
وضعیت بنا بر آن شــد که طی برنامه ریزی های گسترده بتوانیم 

موتورهای برقی را در شهر گسترش دهیم.

شــهردار اصفهان از تسویه بخش زیادي از بدهي سه هزار 
میلیارد توماني مدیریت شهري طي یک سال گذشته خبر داد و 
گفت: شعار اولیه شهرداری صرفه جویی و کاهش هزینه ها بود 

که صرفه جویی های بسیاری تاکنون انجام شده است. 
به گزارش اداره ارتباطات رســانه اي شــهرداري اصفهان، 
قدرت اهلل نوروزی ۱۵ مهر  همزمان با سالروز آغاز حضور خود در 
شهرداري اصفهان با حضور در پنجاهمین جلسه علنی شورای 
شــهر اصفهان ضمن تبریک روز جهانی کودک و هفته نیروی 
انتظامی به ارایه گزارش عملکرد یک ساله خود پرداخت و افزود: 
در راستاي شفافیت، این گزارش به مردم و اصحاب رسانه ارایه 

مي شود.  
سرزندگي در عين اداره ارزان شهر

وي بــا تاکید بر این که مجموعــه مدیریت جدید به دنبال 
سرزندگی شهر اصفهان است، اذعان داشت: اصفهان، شهری 
خالق، دوستدار کودک و شهري جهاني است و به همین دلیل 
تالش داریم با تعامل شورا و اتفاق و همدلي آنان، از مشکالتي 

که مانع این سرزندگي مي شود، عبور کنیم.  
شهردار اصفهان اظهار کرد: امسال افزایش قیمت ارز و رکود 
تورمی همچنین مشــکالت ناشــی از روابط خارجی و فضای 
عمومی سیاســت ما را برای اداره ارزان شــهر با چالش هایي 
مواجــه کرد امــا امیدواریم با اراده ملــي و اتفاق محلي، بر این 
مشکالت فائق آییم تا سرزندگي این شهر را در عین اداره ارزان 

شهر حفظ کنیم.
اتمام نيمه تمام ها

شــهردار اصفهان تصریح کرد: از ابتداي کار تالش کردیم 
پاســخگوي مطالبات مردم در پروژه هاي نیمه کاره باشــیم. 
پاســخگوي چیزهایي بودیم که نقشــي در تصمیم گیري آن 
ها نداشــته ایم اما خود را موظف مــي دانیم وجدان عمومي را 
قانع کنیم. مردم از ما مي پرســند چرا مترو از چهارباغ رد شــده، 
چرا زاینده رود خشــک است، چرا میدان امام علی)ع( این گونه 
اســت، چرا جهان نما این گونه اســت، مردم مي خواهند بدانند 
چرا شــهرداري دیون زیادي دارد و آیــا این دیون، صرف امور 

زیرساختي شده است یا نه؟  
وي اعالم کرد: ما نقشــي در موضوع شــاهدژ صفه نداشته 
ایــم اما خود را موظف مي دانیم به گونه اي عمل کنیم که چاره 

اندیشي شود و اصالح صورت گیرد.  
رايزني براي زنده رود 

نوروزي با اشــاره به این که برنامه هاي مدیریت شهري با 
سیاســت هاي مالی، محیطی، اکولوژیک، سیاسی و فرهنگی 
پیش رفته است، خاطرنشــان کرد: در موضوع زاینده رود باید 
بگویم، خشکي زاینده رود، نقطه ثقل نا امیدي مردم شده است. 
زاینده رود، ســوال همه مردم اســت. در هر مجلس و محفل و 
مسجدي که مي رویم، یکي از سوال هاي حتمي مردم، زاینده 

رود است.  
شــهردار اصفهان اذعان داشت: شهرداري، خود مطالبه گر 
زاینده رود و صاحب حق آبه است. از این رو شهرداري وضعیت 
زاینده رود را هــم دنبال و هم مطالبه مي کند. برای زاینده رود 
همه تالشمان را انجام داده ایم؛ جلسات مختلفی صورت گرفته 

و صدای مردم اصفهان را به مسئوالن رسانده ایم. 
شــهردار اصفهان افزود: در موضوع زاینــده رود با رییس 
جمهور، با معــاون اول رییس جمهور، با معاون حقوقي رییس 
جمهور، چند تن از وزرا صحبت کرده ام و همان ابتدا نامه اي را 
به مقام معظم رهبري نوشــتم و مشکالت زاینده رود را تشریح 

کردم. امیدوارم این چالش اصفهان برطرف شود. 
وی به طرح بازچرخانی آب زاینده رود اشاره کرد و افزود: اگر 
این طرح توجیهات الزم را داشته باشد و شورا آن را تصویب کند، 

شهرداری هم مخالفتی با طرح نخواهد داشت. 
توجه به همه مناطق و محالت شهر 

وي تحقق شــهر فرهنگی بر اساس شهروند محوري را در 
اولویت برنامه های یک سال گذشته عنوان و بیان کرد: در یک 
سال گذشته ۷۵۷ عنوان برنامه فرهنگي در شهر اجرا شده است 
و در واقع در هر ۳۶۵ روز سال دو برنامه داشته ایم، در ایام نوروز 
نیــز ۷۰ عنوان برنامه برای جلب رضایت مردم و گردشــگران 
اجرا شد؛ همچنین در اردیبهشت به مناسبت هفته اصفهان ۶۸ 
برنامه با ۶۰۰ اجرا در بخش های مختلف شهر داشته ایم، نقش 

محالت را برای اجرای برنامه هــا افزایش دادیم و برنامه ها را 
به محالت و مناطق مختلف شهر بردیم و همه این برنامه ها با 

کاهش هزینه ها و حفظ کیفیت و تنوع اجرا شده است. 
وي اعــالم کرد: فروش بلیط هاي تئاتر در تئاترهایي که در 
سالن هاي شهرداري اصفهان اجرا شده، طي یک سال گذشته 
۴۸۰ میلیون تومان بوده اســت که آمار بســیار خوبي در حوزه 

فرهنگ است.
ممكن بود اصفهان براي هميشــه بدون مترو 

بماند 
شهردار اصفهان با تشریح اقدامات انجام شده در حوزه حمل 
و نقل گفت: در اصفهان خط یک مترو ۱۷ سال طول کشید و در 
این ۱۷ سال ۸۷ درصد کار انجام شد، اما ۱۳درصد باقی مانده و 
درصدی که نفس گیر بود و مانع اتمام کار شده بود، تنها در چهار 
ماه به اتمام رســاندیم که در ایــن چهار ماه ۴۰۰ میلیارد هزینه 
شد. به جرأت مي گویم اگر این هزینه پرداخت نمی شد، در حال 
حاضر با سه برابر شدن هزینه ها نمی توانستیم پروژه را به اتمام 

برسانیم و اصفهان بدون مترو مي ماند.   
وي با اشــاره به استفاده ۱۸ هزار نفر از مترو در روزهای اولیه 
افتتاح خط یک قطار شهري اظهارداشت: امروز روزانه حدود ۶۰ 
هزار نفر از مترو اســتفاده می کنند که این رقم باید به ۱۰۰ هزار 
نفر برســد، همچنین خط دو متــرو طبق برنامه در حال احداث 
است اگر چه بامشــکالتی مواجه است، اما ایستگاه ها در حال 

ساخت است.
افزايش مشاركت مردم 

وي اضافه کرد: در حالی که شــهرداری تهران نتوانســت 
بخش عظیمی از اوراق مشــارکت خود را بفروشد، شهرداري 
اصفهان ۵۰۰ میلیارد اوراق مشارکت برای مترو به فروش رساند 

که این نشان دهنده افزایش مشارکت مردم است.
نوروزی اضافه کرد: در ابتدای شــروع به کار مدیریت جدید 
شهري اعالم کردیم آمده ایم تا پروژه های نیمه کاره ۲۰ ساله را 
به اتمام برســانیم، در این راستا توانستیم مترو را ظرف چهارماه 
به اتمام برسانیم؛ تکلیف جهان نما نیز مشخص شد، همچنین 
بدهی های سالن اجالس در حال پرداخت است و ۳۰۰ نفر در این 
پروژه در حال کار هستند و احداث هتل آن نیز در حال پیگیری 
اســت.نوروزي در خصوص حمل و نقل عمومی شهر اصفهان 
گفــت: در حوزه حمل و نقل عمومي، ۵۰ دســتگاه اتوبوس به 
ناوگان حمل و نقل شــهری اضافه شــد. تعدادي از اتوبوس ها 
را بازسازي کردیم و ۲۰۰ اتوبوس هم در حال بازسازی است. 

وي با اشــاره به این که قیمت هر اتوبوس اســکانیا تا یک 
میلیارد و ۱۰۰ میلیــون تومان افزایش یافته، گفت: با این حال 
برای خرید بیش از ۲۰۰ اتوبوس دیگر در حال مذاکره هستیم.  
وي به احداث ۱۰ ایســتگاه سنجش آلودگی هوا و صوت با 
هدف حفاظت از محیط زیســت و توسعه پایدار شهری در سال 

گذشــته اشاره کرد و اعالم داشت: هزینه ثبت تخلفات دوربین 
هاي هوشــمند نظارتي و ثبت تخلف، در یک سال گذشته ۱۰۰ 
میلیارد تومان بوده که تنها ســه میلیارد تومان آن به شهرداري 
پرداخت شده، در حال رایزني براي افزایش سهم شهرداري در 
این زمینه هستیم تا درآمد پایداري از این طریق داشته باشیم. 

وی در خصــوص خدمات حوزه شهرســازی گفت: بحث 
تعیین تکلیف ۱۷۰ هکتار از زمین های شــهید کشوری که ۱۲ 
ســال بر زمین مانده بود با پیگیری های انجام شده در شورای 
برنامه ریزی به تصویب رسید، همچنین توافق بزرگی با ارتش 
در حال انجام اســت که آینده شهر در حوزه امالک را تضمین 

خواهد کرد.
بخش زيادي از بدهي هاي شــهرداري تسويه 

شده است 
وی بــا انتقاد از وجود بدهی های بســیار از دوره قبل اظهار 
کرد: ســه هزار میلیارد بدهی بر دوش شهرداری و شورای شهر 
بار ســنگینی بود که بخش زیادی از آن تسویه شد؛ نمایشگاه 
بیــن المللی اصفهان هفت میلیارد بدهی داشــت که آن ها را 
پرداخت کردیم. بــا در نظر گرفتن افزایش قیمت ها باید برای 
جشــنواره کودک ۲۷ میلیارد تومان هزینه می کردیم در حالی 
که با وجود افزایش چندین برابري همه هزینه هاي کشور، با ۶ 
میلیارد تومان جشنواره را به اتمام رساندیم که ۳ میلیارد تومان 
آن را شــهرداري پرداخت کرد. با صرفه جویی و کیفیت بیشتر و 
کاهش هزینه ها این جشنواره برگزار شد این درحالی است که 
برنامه های جانبی این دوره بیشتر از قبل بود و در ایام جشنواره 
چهارباغ مملو از شــهروندان بود.  شهردار اصفهان در خصوص 
مصوبه حریم شهری گفت: برای ساخت و ساز منطقه علی آباد 
کلنگان در منطقه ۱۲ که مالکان آن بیش از ۲۰ ســال به دنبال 
این موضوع بودند مصوبه شورای عالی را اخذ کردیم، همچنین 
۳۹ مصوبه از شــورای برنامه ریزی اســتان در خصوص پروژه 
هاي شهري اخذ شد. نوروزی در خصوص تفاهم نامه اصفهان 
با وزیرراه و شهرســازی گفت: برنامــه جامع با رویکرد نوین و 
مشارکت ذینفعان را طی تفاهم نامه ای با وزیر راه و شهرسازی 
تصویب کردیم که بر اساس آن اصفهان به عنوان شهر پایلوت 
برای این برنامه شناخته شد. همچنین در کمیسیون ماده ۱۰۰ 
مقرر شد ظرف سه روز پاسخگویی به درخواست ها انجام شود. 
وی با اشــاره به مراحل صدور پروانه ســاختمانی گفت: با 
دستوري که به معاون شهرســازي ابالغ شد مقرر شده پروانه 
هاي ساخت ظرف ۴۵ روز صادر شود و این ها همه فرآیندهایي 
اســت که در راستاي خدمت رساني به مردم، حقوق شهروندي 

آن ها و تسهیل امور صورت گرفته است. 
تدوین شیوه نامه باز آفرینی شهری در توسعه پایدار اصفهان

شــهردار اصفهان به تدوین شیوه نامه باز آفرینی شهری در 
توســعه پایدار اصفهان اشاره و بیان کرد: همچنین سند تفاهم 

همکاری یونیسف و اصفهان را منعقد کردیم که طي آن اصفهان 
به عنوان شــهر دوســتدار کودک در ایران و به صورت پایلوت 
انتخاب شد و دبیرخانه قرار است این موضوع را در یونیسف هم 
اعالم کند، همچنین تهیه برنامه جامع شهر دوستدار کودک در 

حال انجام است.  
2۸۷ قرارداد عمرانی با حدود ۱۰۰ ميليارد تومان 

بودجه
نــوروزی با بیان اینکه ۲۸۷ قــرارداد عمرانی با حدود ۱۰۰ 
میلیارد تومان بودجه در یک سال گذشته انجام شده است، اظهار 
کرد: عملیات اجرایی رینگ چهارم آغاز شــده، این پروژه با ۸۷ 
کیلومتر ســنگین ترین پروژه استان است که ظرف سال هاي 

آینده تکمیل می شود. 
شهردار اصفهان با اشاره به توسعه میدان امام علی)ع( افزود: 
از ابتداي دوره مدیریت شهري جدید پروژه هاي عمراني میدان 
عتیق رونق قابل توجهي گرفته اســت همچنین حرکت هاي 
مثبتي براي شکســته شدن تحریم هاي مردمي در این میدان 

شکل گرفته است. 
تشكيل ستاد بحران خشكسالی در اصفهان

وی با اشاره به تشکیل ستاد بحران خشکسالی در اصفهان 
گفت: ســه هزار و ۷۵۰ هکتار فضای سبز را با بهترین کیفیت 
باتوجه به شــرایط خشکســالی آبیاری کردیم که در این امر از 
مخازن مخصوص استفاده شد. همچنین با ایجاد تصفیه خانه 
پســاب و خریداری ۳۰ هزار تانکر آب آبیاری شهر را به بهترین 

نحو انجام دادیم تا تابستان خشک را سپری کنیم.
كاهش 45 درصدي مصرف برق

شــهردار اصفهان در خصــوص صرفه جویی های صورت 
گرفته در شــهرداری اصفهان گفت: در راســتای بهینه سازی 
و افزایــش بهــره وری در اماکن و مجموعه هــای مرتبط با 
شــهرداری، ۴۵ درصد کاهش مصرف برق را شــاهد بودیم، 
شهرداری در سال گذشته بزرگترین کاهش دهنده مصرف برق 
در اصفهان بوده اســت؛ بابت این کاهش مصرف یک میلیارد و 

۳۰۰ میلیون تومان تشویقی از اداره برق دریافت کردیم.
نوروزی تاکید کرد: در مهر ســال گذشــته برای شروع کار 
تنها ۳۲ درصد بودجه با احتســاب اوراق مشارکت محقق شده 
بود که در مدیریت جدید ۸۰ درصد بودجه ســال ۹۶ محقق شد 
و اکنون هم ۴۳ درصد بودجه سه هزار میلیاردی سال ۹۷ تحقق 
پیدا کرده است که میزان بسیار قابل توجهي است و اگر بر غول 
دیون غلبه کنیــم، مایلیم برای کارمندان هم افزایش حقوق و 

پاداش داشته باشیم. 
انضباط مالي

وی با تأکید بر اینکه به شعارهایمان عمل کردیم، گفت: شعار 
اولیه شــهرداری صرفه جویی و کاهش هزینه ها بود که صرفه 
جویی های بسیاری تاکنون داشته ایم، انضباط مالی و شفافیت 
مالی از دیگر شــعارهای مدیریت شهری بود که توانستیم آن را 
نیز عملیاتی کنیم، همه باید بدانند که ترک تشریفات را به حداقل 
رساندیم و اصل حاکمیت قانون را جاری کردیم و تا حد بسیاری 

بر ترک تشریفات اصرار داریم. 
مبارزه جدي با فساد 

شــهردار اصفهان افزود: اقدامات خاصی نیز برای مبارزه با 
فساد در شهرداری انجام شده است، در مسائل غیر شفاف مالی 
به هیچ کس رحم نمی کنیم؛ کســی حق نــدارد اگر چیزی را 
در این رابطه می داند به من نگوید؛ شــهرداری از نقطه نظرات 
همه اعضای شــورا، مدیران، کارکنان و کارشناسان مجموعه 

شهرداری و مردم عزیز استفاده خواهد کرد.  
وی با اشــاره به تشــکیل بیش از ۳۸ جلسه هم اندیشی در 
یک سال گذشته با اقشــار مختلف تحت عنوان نشست هاي 
هم اندیشــي اصفهان فردا گفت: با همه اقشــار و اصناف شهر 
جلسه داشتیم که این امر برای شهرداری بسیار حائز اهمیت بود 
و هرجلسه سه ساعته آن به مثابه کالس درسی در حضور اهل 
فن بود؛ همچنین در حوزه دیپلماسی شهری و بین المللی تعداد 
زیادی جلســه با هیئت های خارجی داشته ایم که توسعه بین 
المللی از طریق خواهرخوانده ها را همواره مد نظر داشته ایم، چرا 
که اصفهان ظرفیت بســیاری در این خصوص دارد که در این 
راستا تاکنون اصفهان را به بسیاری از کشورها و شهرهای مهم 

جهان معرفی کرده ایم. 

ممكن بود اصفهان براي هميشه بدون مترو بماند 
برپايی نخستين دوره آموزشی 

»تاريخ شفاهی«
مرکز اصفهان شناسی و خانه ملل وابسته به سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری اصفهان نسبت به برگزاری نخستین دوره آموزشی تاریخ شفاهی با رویکرد 

فرهنگ عامه اقدام کرده است.
کارشــناس فرهنگی مرکز اصفهان شناســی و خانه ملل با اعالم این خبر گفت: 
تاریخ شفاهی یکی از مهم ترین و اثرگذارترین بخش های تاریخ یک سرزمین است 
که مولفه های بســیار مهم و جالبی را از مجموعه فرهنگ، آداب و رســوم یک ملت 
در برمی گیرد.نغمه رشــادی نژاد افزود: این بخش از تاریخ معموال در تاریخ مکتوب 
و ثبت شــده لحاظ نمی شــود و متاسفانه از نظر و توجه کسانی که قصد مطالعه دقیق 
تاریــخ را دارند، مغفول می ماند.وی تاکید کرد: مرکز اصفهان شناســی و خانه ملل 
وابســته به سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشــی شهرداری اصفهان با هدف تاکید بر 
اهمیــت تاریخ شــفاهی و جایگاه آن در پژوهش هــای تاریخی و همچنین آموزش 
نحوه بهره مندی از تاریخ شــفاهی با رویکرد فرهنگ عامه، به برگزاری این کارگاه 
آموزشــی در قالب سه جلسه طی سه هفته متوالی اقدام کرده است.وی ادامه داد: در 
این کارگاه مرتضی نورایی، اســتاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان ، نظریه  پرداز تاریخ 
شــفاهی و سفیر علمی ایران در دانشگاه صوفیه بلغارستان و دارنده مقاالت متعدد در 
زمینه تاریخ شــفاهی و همچنین ولی اله مصیبی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ شفاهی 
و ســردبیر پایگاه اینترنتی تاریخ محلی ایران به طرح مباحث مهم و اساسی در حوزه 
تاریخ شفاهی با رویکرد فرهنگ عامه می پردازند.کارشناس فرهنگی مرکز اصفهان 
شناسی و خانه ملل یادآور شد: جلسات کارگاه آموزشی تاریخ شفاهی نخستین جلسه 
خود را ۲۶ مهر از ســاعت ۸ تا ۱۳ در محل مرکز اصفهان شناســی و خانه ملل واقع در 
خیابان استانداری، جنب دانشــگاه هنر اصفهان برگزار می کند.وی افزود: دومین و 
ســومین جلسه نیز به ترتیب در روزهای سوم و دهم آبان از ساعت ۸ تا ۱۳ برگزار می 
شــود.وی افزود: متقاضیان شرکت در این کارگاه می توانند نسبت به ثبت نام تلفنی 
از طریق تماس با شــماره۳۲۲۴۵۱۸۶ اقدام کنند. رشادی نژاد خاطرنشان کرد: این 
افــراد هیــچ نیازی به پیش نیاز، مدرک و یا گواهی به خصوصی در این زمینه ندارند و 
می توانند بر اساس عالقه شخصی شان به این موضوع در این کارگاه شرکت کنند.

نمايش »استراليا«؛ عاشقانه ای در غربت
نمایــش »اســترالیا« به کارگردانی پیمان کریمی به همت تاالر هنر وابســته به 

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان به روی صحنه می رود.
کارگردان این نمایش با اعالم این خبر گفت: نمایشــنامه »استرالیا« نوشته پیام 
الریان، اثر برگزیده ســی و ششمین جشــنواره بین المللی تئاتر فجر در سال گذشته 
است که به همت خانه تئاتر حوزه هنری اصفهان و تاالر هنر، از ۱۰ مهر اجرا شده و تا 

چهارم آبان در تماشاخانه »ماه« هنرستان سوره به روی صحنه می رود.
پیمان کریمی افزود: این نمایش به روایت داســتانی درباره مهاجرت می پردازد. 
موضوعی که یکی از داغ ترین و مهم ترین موضوعات جامعه امروز ایران است و ذهن 
بســیاری از جوانان و حتی نوجوانان را به خود مشغول کرده است. در چنین شرایطی 
ممکن است حتی فکر مهاجرت غیرقانونی به ذهن بعضی از افراد خطور کند که بدون 

تردید خطرات و نتایج منفی زیادی برای آنها به همراه دارد.
وی ادامــه داد: در ایــن نمایش دختر جوانی اهل اندونزی با یک پســر ایرانی در 
یک جزیره آشــنا شــده و چون هر دوی آنها آرزوی مهاجرت به اســترالیا را دارند اما 
نمی توانند از راه قانونی به آن کشــور بروند، تصمیم می گیرند به روش غیرقانونی به 
اســترالیا مهاجرت کنند. در این میان زندگی گذشته و وضعیت فعلی این دو نفر مرور 
شده و آرزوی مهاجرت آنها به یک کشور دیگر به طور خاص در نظر گرفته می شود.

وی خاطرنشــان کرد: این نمایش با حضور سه بازیگر هر شب از ساعت ۱۸ و ۴۵ 
دقیقه پذیرای عالقمندان به هنر نمایش است.

کریمــی با بیان اینکه نمایش اســترالیا هم زمان با افتتاح تماشــاخانه ماه در این 
مکان به صحنه می رود، اظهار کرد: تماشــاخانه ماه در مجاورت عمارت ســعدی و 
داخل هنرســتان دخترانه سوره قرار دارد و استرالیا نخستین نمایشی است که در آن 

اجرا می شود.

اعضاي هيأت رئيسه و مديرعامل خانه 
ارتباطات اصفهان انتخاب شدند

اعضــاي هیأت مدیره  خانه ارتباطات اســتان اصفهان  پس از بحث و تبادل نظر و 
بررسي برنامه نامزدهاي مدیرعاملي، حمیدرضا عسکري را به عنوان مدیرعامل خانه 

ارتباطات استان اصفهان انتخاب کردند.
بــه گزارش روابط عمومي خانه ارتباطات اســتان اصفهان،  پیش از آن بر اســاس 
ماده ۱۶ اساســنامه، اعضاي هیأت مدیره در اولین جلسه رسمي که در محل اداره کل 
ارتباطات و امور بین الملل استانداري اصفهان برگزار شد، هیأت رئیسه خود را انتخاب 
کرده بودند که از این میان با رأي تمامي اعضا؛ فضل اله سلطاني رناني به عنوان رئیس، 
دکتر ســیدمحمد موســوي به عنوان نایب رئیس،  دکتر مهرناز آزاد به عنوان منشي و 
عباس زماني به عنوان خزانه دار هیأت مدیره براي مدت یکسال انتخاب شده و شاهین 
حدادي پور،  افشین ماهوشي و احمد طبقچي به عنوان دیگر اعضاي اصلي هیأت مدیره 

و سعید مختاریان زواره به عنوان بازرس اصلي خانه،  فعالیت خود را آغاز کردند.
این در حالي اســت که در اولین نشست رســمي هیأت امنا پس از برگزاري مجمع 
عمومي مؤســس در مورخ ۲۰شــهریور سال جاري  نیز بر اســاس ماده ۱۲ اساسنامه؛  
احمدرضــا ضیایي به عنوان رئیس هیأت امنا،  نادر مجیدي آهي به عنوان نایب رئیس 
هیأت امنا و محمدرضا شــکرالهي به عنوان منشــي هیأت امنا براي مدت ســه سال 

انتخاب  شده بودند.
شــایان ذکر اســت خانه ارتباطات استان اصفهان متشــکل از جمعي از فعاالن و 
متخصصان علوم ارتباطات بوده که اعضاي آن بایســتي الزامًا  در یکي از رشــته هاي 
روابط عمومي، رســانه، تبلیغات، انتشــارات و... داراي تجربه علمي یا حرفه اي موثر 
باشــند. همچنین ارکان این سازمان مردم نهاد)سمن( که اولین مجمع عمومي رسمي 
آن در تاریخ ۱۳شــهریور ســال جاري در محل مجتمع فرهنگي، مطبوعاتي اصفهان 
برگزار شد عبـارتنـــد از:  ۱- هیأت مؤسس  ۲- هیأت امناء ۳-مجمـــع عمـومـــي  
۴- هیأت مـدیـــره  ۵- بازرس و ۶- مدیرعامل  که شرح اهداف و برنامه هاي آن در 

آینده نزدیک به اطالع عالقه مندان و فعاالن این حوزه خواهد رسید.

کارخانه روغن نباتی ناز، مجتمع تجاری - تفریحی می شود
مدیر منطقه ۱۱ شــهرداری اصفهان گفت: کارخانه روغن 
نباتی خیابان امــام خمینی به مجتمع تجاری تفریحی تبدیل 
و تعــدادی از طبقات ایــن مجتمع به مبل فروشــان رهنان 

اختصاص داده می شود.
حمید اشــرفی در گفت وگو با خبرنگار  جام جم اظهار کرد: 
آخرین کارخانه واقع در شهر اصفهان »روغن نباتی ناز« بود که 
فعالیت آن مشکالت زیست محیطی زیادی برای منطقه ۱۱ و 
ساکنان خیابان امام خمینی همراه داشت در این راستا توافقی 

با مالکان برای انتقال و تغییر کاربری کارخانه انجام شد.
وی افزود: طی توافق با مالکان، مراحل کارشناسی حقوقی، 
امالکی و ارزیابی ها انجام و در جلســه علنی این هفته شورای 
اسالمی شهر این طرح به تصویب رسید که پس از تأیید و ابالغ 
فرمانداری، تغییر کاربری زمین در کمیســیون ماده پنج نهایی 
می شود و ساخت و ساز و طراحی های الزم انجام خواهد شد.

مدیر منطقه ۱۱ شــهرداری اصفهان ادامه داد: مســاحت 
کارخانه ۶۰ هزار مترمربع اســت که ۲۰ هزار مترمربع آن برای 
اجرای سه طرح احداث خیابان کمکی امام خمینی، خیابان ۴۵ 

متری پرتمان و کندرو خیابان امام خمینی آزادســازی می شود 
و در فضایی به مساحت ۴۰ هزار مترمربع ساخت و ساز صورت 
می گیرد.اشرفی خاطرنشان کرد: پس از انجام آزادسازی ها، به 

میزان۶۰ هزار متر تراکم از سوی شهرداری به مالکان کارخانه 
ارائه می شــود؛ بر اساس این تراکم و با توجه به طرح تفصیلی 
و قوانین شهرســازی، مالکان کارخانه روغن نباتی ناز در این 
قطعه زمین می توانند بین شــش تا هشــت طبقه در فاز اول و 
پنج تا هفت طبقه در فاز دوم ســاخت و ساز انجام دهند.وی با 
تأکید بر اینکه این توافق برای شــهرداری آورده های خوبی به 
همراه خواهد داشت و تراکم هایی که فروخته می شود به توسعه 
شــهری کمک خواهد کرد، گفت: این اقدام محرک توســعه 
برای منطقه ۱۱ و شــهر اصفهان خواهد بود.مدیر منطقه ۱۱ 
شــهرداری اصفهان افزود: مالکان بر اساس آنچه شهرداری 
ارائه می کند، مجموعه  تجاری و تفریحی خواهند ســاخت که 
مردم غرب اصفهان می توانند از امکانات این فروشــگاه های 
بزرگ بهره مند شــوند؛ البته تعدادی از طبقات این فروشــگاه 

بزرگ به فروشندگان مبل اختصاص خواهد یافت.
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بومی سازی تکنولوژی در کك سازی ذوب آهن در راستای 
حفاظت از محیط زیست

طراحی و تولید ورق گالوانیزه پراستحکام در فوالد مبارکه

تالشــگران ذوب آهن اصفهان برای اولین بار 
در کشور موفق شدند درهای فلکسیبل سلول های 
باتــری های کک ســازی را طراحی و تکنولوژی 

ساخت این درها را بومی سازی کنند .
رضوانیان مدیر تولیدات کک و مواد شــیمیایی 
ذوب آهــن با بیان این خبر گفــت : با طراحی این 
درها گام بلندی در جهت حذف آالینده های زیست 

محیطی برداشته می شود .
وی افــزود : تا پیش از این طراحی و ســاخت 
این درها تنها در چند کشــور خارجی انجام می شد 
اما بــا تالش متخصصان ذوب آهنــی ، این درها 
پس از یک ســال کار تحقیقاتــی ، طراحی و آماده 

ساخت شد.
مدیر تولیدات کک و شیمیایی ذوب آهن تصریح 
کرد : جهت حذف آالینده های زیست محیطی در 
بخش کک ســازی چهار پروژه مد نظر اســت که 
بدین شرح می باشــد : تنظیم رژیم هیدرولیکی و 
گرمایی باتری ، طراحی ، ســاخت و اجرای درهای 
ســلول های باتری به شــکل فلکسیبل ، تعویض 
سیســتم های تمیز کننده در ســلول های باتری ، 
تکمیل طرح های نیمه تمام باتری کک سازی که 
با ترک محل کار توســط پیمانکار به صورت نیمه 

تمام باقی ماند .
رضوانیان گفت : ساالنه در ذوب آهن اصفهان 
یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن کک تولید می شود که 
با به روز رسانی تجهیزات باتری ها ، عالوه بر حذف 
آالینده های زیست محیطی ، کیفیت این محصول 

افزایش می یابد .
وی افزود : در بخش کک ســازی ، باید بیش از 
۱۵۰ در ســلول باتری تعویض شود که ساخت آن 

در ذوب آهن اصفهان ارزش افزوده بسیاری ایجاد 
می کند و از خــروج ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار دالر ارز 

جلوگیری می شود .
مهدی ظرافتی سرپرســت دفتر فنی مدیریت 
تولیــدات کک و مــواد شــیمیایی در خصــوص 
بومی سازی دانش طراحی و ساخت این درها گفت: 
هــر کدام از این درها از حدود هزار قطعه تشــکیل 
شده که شامل قطعات ریخته گری ، اسکلت فلزی ، 
مکانیکی و ... است .وی افزود : با بومی سازی دانش 
ســاخت درهای مذکور ، کشور ما به جرگه معدود 
کشــورهای دنیا پیوست که از این دانش برخوردار 
هستند .مهرداد صابر کارشناس طراحی دفتر فنی 
مدیریت تولیدات کک و مواد شیمیایی نیز مزایای 
این طرح را بدین شــرح بیان نمــود : جلوگیری از 
شکستن در های سلول های باتری ،  عدم خسارت 
به ماشــین آالت باتری کک سازی، جلوگیری از 
ریــزش قطران از اطراف در ها، تســهیل در تعمیر 
و نگهداری در های موجــود و کاهش تنش های 

حرارتی .
خوشــبختانه ســاخت این در هــا در مدیریت 
کارگاه های ساخت و تولید در کارگاه ماشین کاری 
و عملیات حرارتی آغاز شــده است . رسول مقدس 
سرپرســت کارگاه مذکــور در خصوص ســاخت 
درهــای باتــری های کک ســازی گفت : جهت 
بهینه سازی شرایط زیست محیطی و جلوگیری از 
نشت گازهای باتری های کک سازی ، طرح جدید 
درهای فلکســیبل در این کارگاه ساخته می شود 
که بدین منظــور ابتدا عملیات های ریخته گری و 
ماشین کاری صورت گرفته و سپس مونتاژ قطعات 

انجام می شود .

ایجاد همگرایی در حوزه اتوکام اصفهان با تشكيل 
شورای سياستگذاری

۱۵۰۰ اتوبوس، آماده خدمت به زائران اصفهانی

مدیرکل فناوری اطالعات و شــبکه دولت اســتانداری اصفهان 
گفت: شــورای سیاستگذاری اتوکام تشــکیل شده و اولین اقدام این 

شورا در استان ایجاد همگرایی در متولیان امر این حوزه بوده است.
به گزارش خبرنگار  جام  جم  سید حسن علوی در جمع خبرنگاران 
با اشاره به برگزاری بیســت و چهارمین نمایشگاه بین المللی اتوکام 
اصفهــان با شــعار »اقتصاد دیجیتال« در آبان امســال، اظهار کرد: 
مطالبه گــری مردم در حوزه اتوکام از دســتگاه های دولتی در همین 
نمایشــگاه می تواند انجام شــود.وی با بیان اینکه در این نمایشگاه 
بین المللی دســتگاه های دولتی که دســتاوردهای آنها برای مردم 
ناشناخته مانده حضور خواهند داشت، گفت: درصدد هستیم تا در این 

نمایشــگاه فعالیت های الکترونیکی دستگاه های دولتی را به نمایش 
بگذاریم تا مردم بدانند دولت بیکار ننشســته و در راســتای انجام آن 

اقدام کرده است.
علــوی با بیان اینکه برای توســعه دولت الکترونیک در اســتان 
اقدامات الزم باید انجام شــود، تصریح کرد: این یک ضعف است که 
هنوز دولت الکترونیک در اســتان اصفهان و دیگر شــهرهای کشور 

محقق نشده است.
مدیرکل فناوری اطالعات و شــبکه دولت اســتانداری اصفهان 
تاکید کرد: هدف از توسعه دولت الکترونیک افزایش سطح بهره وری 

در دستگاه ها، بهینه سازی و بهبود سیستم بروکراسی اداری است.
وی بــا بیان اینکــه دو رویکرد مهــم وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات »اقتصاد دیجیتال« و »تحول دیجیتال« است، اظهارکرد: 
در بخش اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات سعی بر حمایت از کسب و 
کارهای نوپا به ویژه استارت آپ ها دارد و در بخش تحول دیجیتال نیز 
اقدامات خوبی در حال انجام اســت که امیدواریم نتایج آن را مردم در 
زندگی روزمره خود شاهد باشند.علوی اعالم کرد: دولت الکترونیک 
برای تحقق شفاف سازی مورد تاکید وزیر ارتباطات و فناوری، تالش 
می کند، چرا که اگر این مهم به طور کامل محقق شــود، در سرنوشت 

کشورمان بسیار مؤثر خواهد بود.
مدیرکل فناوری اطالعات و شبکه دولت استانداری اصفهان ابراز 
امیدواری کرد: زیرساخت هایی که در کشور در حال آماده سازی است 
و پهنه باندی که در اختیار مردم قرار می گیرد برای دستیابی به اقتصاد 

دیجیتال و تحول دیجیتال کارساز باشد.    

مدیــرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
اســتان اصفهان با اشاره به آغاز پیش فروش 
بلیت های ناوگان اتوبوســرانی برای زائران 
پیــاده روی اربعین، گفت: ۱۵۰۰ دســتگاه 
اتوبوس برای انتقال زائران اصفهانی در نظر 

گرفته شده است. 
مهدی خضــری در گفت و گو با خبرنگار  
جام جم  با اشــاره به آغاز ســفرهای اربعین 
حسینی اظهار کرد: اداره کل راهداری و حمل 
ونقل جاده ای اســتان اصفهان، مســئولیت 
ساماندهی ناوگان برای انتقال زوار  از استان 

اصفهان را برعهده دارد.
وی با اشــاره به اینکه اعــزام اولین گروه 
از زائران اصفهانی همزمان با سراســر کشور 
از اول آبان امســال به صورت رســمی آغاز 
می شــود، افــزود: هم اکنون نیــز برخی از 
همشهریان زودتر از موعد اقدام به سفر کرده 
اند اما سرویس دهی به صورت پراکنده برای 

انتقال زوار انجام می شود.

خضــری گفت: پیــش بینی می شــود 
بیشترین مســافران اصفهانی از مرز مهران 
و بخــش کمتری از آنها از طریق مرز چزابه و 

شلمچه به کربال و نجف سفر کنند.
مدیــرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای 
اســتان اصفهان  با اشــاره به آمادگی کامل 
ناوگان حمــل ونقل اســتان اصفهان برای 
جابجایی زائران اصفهانی اظهار کرد: استان 
اصفهان از نظر تأمین ناوگان برای جابه جایی 
مسافران هیچ مشکلی ندارد و بیش از  یکهزار 
و ۵۰۰ دســتگاه اتوبوس آماده خدمت رسانی 
بــه زوار اســت. وی تصریح کرد:  در ســال 
گذشته ۱۱۲ هزار نفر از مردم استان اصفهان 
با اســتفاده از حمل ونقل عمومی در مراسم 

اربعین حسینی شرکت کردند.
خضــری با بیــان اینکه پیــش فروش 
بلیط های اربعین از ۲۱ مهر آغاز شــده است، 
افزود: همه شــرکت ها ملزم به پیش فروش 
بلیط برای زوار هستند و بازرسان این اداره بر 

این روند نظارت می کنند.
مدیــرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
اســتان اصفهان با اشــاره به قیمت بلیت ها 
گفــت: قیمت هر بلیــت وی آی پی ۸۷ هزار 
تومان و قیمت بلیط عــادی ۴۸ هزار تومان 
اســت. وی در رابطه بــا افزایش قیمت بلیط 
های حمل ونقل جاده ای در این مسیر اضافه 
کرد: قیمت های جدیــد از اول آبان با درصد 
کمی افزایش توسط شرکت ها اعالم خواهد 
شد.خضری  با اشاره به طرح ویژه کمیته حمل 
ونقل و ســوخت ستاد اربعین استان اصفهان 
برای خدمت رســانی به مسافران، ادامه داد: 
این کمیته به ریاست اداره کل راهداری استان 
بوده و تامین امنیت راه ها، ایمن ســازی نقاط 
حادثه خیز، استقرار ایســتگاه های امنیت و 
ســالمت در مســیر زوار، هماهنگی کامل با 
انجمن های صنفی حمل ونقل مسافر و سایر 
دستگاه های خدمت رســان و تأکید بر ارائه 

خدمات با کیفیت را فراهم می آورد.

مدیــر امور باغبانی جهاد کشــاورزی اســتان اصفهان گفت: 
مساحت باغات انار استان اصفهان حدود ۸ هزار و ۳۰۰ هکتار است 
و انتظار می رود امسال ۷۵ هزار ُتن انار از باغات این استان برداشت 

شود البته حدود ۸۷۰ هکتار از این باغات دارای نهال انار است. 
کاشــان، شهرضا، نطنز و اردستان بیشترین باغات و تولید میوه 

انار را دارند، در نجف آباد و اصفهان نیز تعداد محدودی باغ انار وجود 
دارد.وی گفت: خســارت های زیادی به دلیل خشکسالی، کم آبی، 
گرمای شدید تابستان و آفتاب سوختگی در سال گذشته و امسال به 
باغداران اصفهانی برای تولید انار تحمیل شــد، بطوریکه در برخی 
مناطق باغداران مجبور به اســتفاده از ماشین های آبرسانی برای 

آبیاری باغات خود شدند.
مدیر امور باغبانی جهاد کشــاورزی استان اصفهان افزود: انار، 
محصولی اســت که به ندرت به آفت یا بیماری های مختلف مبتال 
می شــود بنابراین نیازی به سم پاشی ندارد و همین موضوع باعث 

شده که تولیدات محصول انار از این لحاظ در امان بماند.  

تامین ۹۵ درصد سوخت نیروگاه های کشور 
از گاز طبیعی

از ابتــدای ســال تــا نیمه 
مهربیش از ۹۵ درصد ســوخت 
نیروگاه های کشور از گاز طبیعی 
تامین شــده که نقش بســیار 
مهمی در کاهش آلودگی داشته 

است.
در صنعــت نیروگاهی منابع 
متفاوتــی برای تامیــن انرژی 
مورد  نیــروگاه ی  واحدهــای 
استفاده قرار می گیرد و در کشور 
ما به دلیــل برخورداری از منابع 
غنــی نفــت و گاز، اســتفاده از 
سوخت های فسیلی برای تولید 
برق مرســوم تر اســت.در حال 
حاضر سوخت های گاز طبیعی، 
گازوئیــل و مازوت در نیروگاه ها 
مورد اســتفاده قرار می گیرد که 
در این میان گاز طبیعی کم ترین 
آلودگی را تولید می کند، بنابراین 
هــم اکنون بیشــترین مصرف 
بخش نیروگاهی کشــور از گاز 

طبیعی تامین می شود.
در سال گذشته؛ گاز تحویلی 
بــه نیروگاه هــای کشــور ۶۶ 
میلیــون مترمکعب و ســوخت 
مایع مازوت و گازوئیل مصرفی 
به میــزان ۸هزار و ۳۰۰ میلیون 
لیتر بــود که مصــرف بیش از 
۸۸ درصــدی ســوخت گاز در 

نیروگاه های کشور را نشان می 
دهد.

در حال حاضر ســوخت اول 
تمامــی نیروگاه هــای گازی و 
ســیکل ترکیبــی، گازطبیعی و 
ســوخت دوم آن هــا گازوئیل 
است. مصرف گازطبیعی عالوه 
بر مزیت های زیســت محیطی، 

منجــر به کاهــش هزینه های 
تعمیــر، نگهــداری و افزایش 
قابلیت اطمینــان بهره برداری 
از واحدهای نیروگاهی نســبت 

به سوخت مایع است.
براساس برآورد انجام شده؛ 
سوخت مصرفی )گاز( نیروگاه ها 
تا پایان شــهریور سال جاری به 
حــدود ۴۳ میلیــون مترمکعب 
رســیده اســت که در مقایسه با 
سال گذشته حدود هفت درصد 
و در مقایســه با مرداد حدود ۲۱ 

درصد رشد پیدا کرده است.
)گازوییل(  مصرفی  سوخت 
نیروگاه هــا در ایــن مــدت به 
یکهــزار و ۷۱ میلیــون لیتــر و 
ســوخت مصرفی )نفت کوره( 
نیروگاه ها به یکهزار و ۵۴ میلیون 
لیتر رسیده که در مقایسه با سال 
گذشته به ترتیب حدود ۲۳ و ۳۱ 

درصد کاهش یافته است.

فرهنگ سازی و مشارکت  مردمی؛ 
2 رکن اداره ارزان  شهر

ارائه ۱2 بسته حمايتی دولت برای
 غلبه بر تحريم ها

نایب رییس شــورای اســالمی 
شــهر اصفهان گفت: فرهنگ سازی 
و مشــارکت های مردمــی دو رکن 
مدیریت شهری اصفهان برای حفظ 
و ارتقاء کیفیت خدمات شــهری و در 
عین حال به حداقل رســاندن هزینه 

ها است.
علیرضا نصر اصفهانی در گفت وگو 
بــا خبرنــگار  جام جم با بیــان اینکه 
ارزان تر اداره کردن شــهر به معنای کم توجهی به امور شــهری و کاهش سطح 
کیفی خدمات نیست، اظهار کرد: دقت عمل، تمرکز  بر امور تخصصی شهرداری، 
صرفه جویی در هزینه ها و مشارکت مردم در سرمایه گذاری پروژه های شهرداری 
می تواند به ارزان تر اداره شــدن شهر منجر شود.وی با اشاره به مهم بودن آموزش 
و آگاه سازی مردم برای حفظ سرمایه های شهری، افزود: حدود ۲۰۰ محله در شهر 
اصفهان وجود دارد که با برگزاری کالس های آموزشــی مختلف برای شهروندان 

این محله ها می توان در ارتقای سطح فرهنگ شهروندی تأثیر بسزایی داشت.
نصر اصفهانی با تأکید بر تبیین ســاز و کار مناسب برای فرهنگ سازی در مورد 
جلوگیری از تخریب اموال عمومی، گفت: فرهنگ ســازی مهم ترین راه حل برای 
جلوگیری از این اقدام است که هزینه های گزافی را به شهرداری تحمیل می کند.

وی افزود: تمیز نگه داشتن شهر از جمله مسائلی است که حجم زیادی از بودجه 
شهرداری را به خود اختصاص می دهد بنابراین با فرهنگ سازی به منظور اصالح 
رفتارهای افراد برای تمیز نگه داشــتن شــهر و محل زندگی خود در ارزان تر اداره 

شدن بسیار مؤثر است.
نصر اصفهانی ادامه داد: شــهروندان باید آسیب به اموال شهرداری را آسیب به 
جامعه و خودشان تلقی کنند، در صورتی که این اتفاق رخ دهد، هزینه های مدیریت 
شــهری به شــدت کاهش می یابد، به عنوان مثال مردم شهر باید خود را در قبال 
وسایل  حمل و نقل عمومی مسئول ببینند تا این وسایل کمترین آسیب را متحمل 

شده و بتوانیم در مورد تعمیر و بازسازی آن ها صرفه جویی کنیم.
نایب رییس شــورای شهر اصفهان با اشاره به پیشــرفت روزانه تکنولوژی و 
فناوری در جهان خاطرنشــان کرد: اســتفاده از فناوری هــای نوین و نیروی کار 
متخصص و دلســوز می تواند هزینه پروژه های شــهری را تقریبًا نصف و از انجام 

مجدد یک فعالیت جلوگیری کند.
نصر اصفهانی درباره اقدامات شــهرداران قبلی اصفهان برای اداره ارزان شهر، 
گفت: اقداماتی که اکنون برای شــهرداری قابل انجام است، برای دوره های قبلی 
مدیریت شهرداری نیز قابل بررسی و اجرا بود، اما به نظر می رسد شهرداران قبلی 
عالقه ای به ارزان تر اداره کردن شهر نداشتند و این وظیفه شورای شهر است تا با 

مساعدت در این امر، شهرداری را در این مسیر همراهی کند.
وی تصریح کرد: البته رســیدن به این هدف مهــم و واال یعنی حداقل کردن 
هزینه د ر حالیکه کیفیت خدمات افزایش یابد نیاز به اتحاد، انسجام و همدلی همه 
نهادهای مرتبط از جمله صدا و ســیما، رسانه های شهر و مطبوعات، ائمه جمعه، 

روحانیون مساجد و حتی مداحان شهر دارد.
نایب رییس شورای شهر اصفهان با اشاره به آمادگی شورای شهر و شهرداری 
اصفهان برای روزهای ســخت اقتصادی گفت: قرار نیست با مشکالت کوچک 
اقتصادی وقفه ای در فعالیت این دو نهاد به وجود بیاید و برای مشــکالت احتمالی 

اقتصادی برنامه ریزی های الزم انجام شده است.

مدیر متالورژی و روشهای تولید فوالد مبارکه 
از طراحی و تولید ورق گالوانیزۀ پراســتحکام در 

فوالد مبارکه خبر داد.
محسن مصدق با اشاره به اینکه یکی اهداف 
و اســتراتژیهای این شــرکت تولید محصوالت 
ویــژه بــا ارزش افزودۀ بیشــتر اســت گفت: با 
همکاری واحدهای متالورژی و روشهای تولید، 
فوالدســازی، نورد گرم و سرد و کارکنان شرکت 
 S۳۵۰ ورق خودرو چهارمحال و بختیاری، گرید
GD که از گریدهای پراســتحکام در حوزۀ ورق 
 EN های گالوانیزه اســت، مطابق با استاندارد

۱۰۳۴۶ طراحی و تولید شد.
در همین خصوص، علیرضا مولوی کارشناس 
متالورژی و روشــهای تولید فــوالد مبارکه نیز 
افــزود: این گریــد فوالدی که قبــال از خارج از 
کشور تأمین می شد، در ساخت قطعات اتوبوس، 
پروفیل مورداستفاده در مینی بوس سازی و سایر 
مصارفی که نیاز به استحکام دارند، کاربرد دارد.

وی با بیان مشــخصات فنــی ورق گالوانیزۀ 
پراســتحکام گرید GD S۳۵۰ گفت: این نوع 
ورق حدود ۰/۱۵ کربن و ۱/۱ درصد منگنز دارد و 
دارای استحکام تسلیم حداقل ۳۵۰ مگاپاسکال 
و اســتحکام نهایی حداقل ۴۲۰ مگا پاســکال 

اســت و با شرایط مناســب نورد گرم و نیز اعمال 
پارامترهای مناسب در نورد سرد، به صورت فول 
هارد و بــا ارائۀ پارامترهای مناســب به صورت 
گالوانیــزۀ ورق خودرو با پوشــش ۱۸۰ گرم بر 

مترمربع تولید شده است.
مولــوی با تأکیــد بر اینکه تمامی تســتهای 
مکانیکی و ســطح پوشــش ایــن محصول با 
موفقیت انجام شــده و مورد تأیید مصرف کننده 
قرار گرفته اســت، در پایان از تمامی همکارانی 
که در کســب این موفقیت ارزشمند ایفای نقش 
کردند، تشکر و قدردانی کرد. اینجانب با اندوختۀ 
تجربــۀ مدیریتی خود طی ســالهای مختلف و 
مســئولیت های گوناگون، آمده ام تا به پشتوانۀ 
دانش، اشتیاق و مشارکت یکایک کارکنان عزیز 
فوالد مبارکه، با شتاب بیشتر، اهداف بلند ترسیم 
شــده را محقق ســازیم و نقش کلیدی خود را در 
تحقق اقتصــاد مقاومتی مطابــق منویات مقام 

معظم رهبری ایفا نماییم.
امید اســت با همدلی و همراهی در محیطی 
توأم با نشــاط و رضایت، قله هــای بزرگی را در 
توســعۀاقتصادی کشــور فتح کنیم و موجبات 
ســربلندی کشــور عزیزمان را در سطح جهانی 

فراهم سازیم. 

تنها نيروگاه برق آبی اصفهان از مدار خارج شد
مدیــر ســد و نیــروگاه زاینده رود شــرکت 
آب منطقــه ای اصفهان گفت: بــه دنبال تداوم 
وضعیت کم بارشــی در حوضه آبریز زاینده رود، 
تنها نیروگاه پشــتیبانی برق آبی اصفهان از مدار 
خارج شــد.محمود چیتیان با اشــاره به اینکه ۱۳ 
سال اســت که با شرایط خشکســالی در فالت 
مرکزی مواجهه هستیم، اظهار کرد: این وضعیت 
به مرور در میزان تولیــد برق در نیروگاه برق آبی 
تأثیر گذاشــته و سبب کاهش تولید در این سال ها 
شده بنابراین  تنها نیروگاه برق آبی اصفهان به طور 
کامل از مدار خارج شد. وی بیان کرد: این نیروگاه 
برق آبی بیشــتر به عنوان نیروگاه پشتیبانی مورد 
اســتفاده قرار می گرفت، ســهم تولید برق از این 
نیروگاه تقریبًا به حدود ۶۰ هزار مگاوات ساعت در 

سال می رسید در حالیکه ظرفیت نامی تولید برق 
این نیروگاه ۲۵۰ هزار مگاوات ســاعت در ســال 
است.چیتیان با اشــاره به اینکه در ۱۵ سال اخیر 
تاکنون با این وضعیت قطع برق شبکه سراسری 
مواجه نبودیم و همواره در وضعیت ثابتی به ســر 
می بردیــم، تصریح کرد: اهمیــت نیروگاه های 
برق آبی در مواقع خاموشــی های سراســری دو 
چندان می شــود زیرا عالوه بر افزایش سرعت در 
مدار قرار گرفتن، نقش پشــتیبان سایر نیروگاه ها 
را نیز دارد.مدیر سد و نیروگاه زاینده رود در بخش 
دیگری از ســخنان خود، گفت: با توجه به کاهش 
تراز آب دریاچه سد زاینده رود و خارج شدن نیروگاه 
از مــدار به منظور تأمین آب مــورد نیاز مجبور به 

خروج آب از دریچه های تحتانی سد هستیم.

معاون رییس جمهور و رییس ســازمان برنامه و بودجه کشور برنامه جامع دولت 
مشتمل بر ۱۲ بسته برای خنثی سازی و تقلیل تحریم های آمریکا را تشریح کرد.

محمدباقر نوبخت در نشســتی با روســای کمیســیون های مجلس و وزرای 
اقتصادی دولت، اظهار کرد: پس از آنکه مشــخص شــد دولت آمریکا در دو مرحله 
۹۰ و ۱۸۰ روزه تحریم هایی را علیه  ما اعمال خواهد کرد، دولت ۱۲ بسته حمایتی را 

برای غلبه بر این تحریم ها طراحی کرده است.
وی افزود: در سازمان برنامه و بودجه به دقت بررسی شد که تحریم های امریکا 
در چه حوزه هایی اعمال خواهد شــد و از ایــن رو برای خنثی کردن آن و به حداقل 

رساندن آسیب های این تحریم ها،۱۲ بسته حمایتی طراحی شد.
معاون رییس جمهور اضافه کرد: در مرحله نخســت بررسی کردیم که هر یک از 
دستگاه های موجود و وزارتخانه ها ممکن است با این تحریم ها در کوتاه مدت و میان 
مدت چه آسیب هایی ببینند و برای مقابله با آن برنامه ریزی داشته باشند که در این 

خصوص بسته هایی طراحی شده تکلیفی دستگاه ها و وزارتخانه ها مشخص شد.
نوبخت ادامه داد: همچنین بررســی کردیم کــه این تحریم ها چقدر بر بودجه و 
منابع آن اثر می گذارد و ما چه منابعی را تا پایان سال و همچنین تا پایان سال آینده در 
بودجه خواهیم داشــت یعنی در حالت های مختلف بررسی کردیم که در حد فروش 
دو میلیون و ۴۱۰ هزار بشــکه نفت که در بودجه آمده چه درآمدی خواهیم داشت و 
اگر به یک میلیون و ۹۰۰ هزار، یک میلیون و ۵۰۰ هزار و یا به یک میلیون بشــکه 
فــروش نفت تقلیل یابد به چه ترتیب باید عمل کنیم که در این باره در بســته های 
طراحی شده مشخص کردیم مصارف کشور چگونه باید با این حالت ها تنظیم شود.

وی گفت: برای حالتی که در تحریم ها اتفاق بیفتد و نوســانات نرخ ارز ادامه یابد 
بررســی کردیم که در حوزه سیاست های مالی چه کار کنیم تا آثار این تحریم ها در 
معیشت مردم تقلیل یابد، در بسته طراحی شده برای این حوزه پیش بینی های الزم 
صورت گرفته اســت. رییس ســازمان برنامه و بودجه کشور اعالم کرد: همچنین 
بررسی کردیم با وجود نقدینگی قابل مالحظه در جامعه باید چه اقدامی انجام دهیم 
تا عالوه بر کنترل رشد آن، حجم نقدینگی بیش از این موجب نوسانات بازار ارز نشود 

که در بسته ویژه این طراحی ها صورت گرفته است.  
نوبخت افزود: حدود ۷۶ هزار طرح نیمه تمام داریم که در بســته طراحی شــده 
مشخص کردیم در شرایط تحریم طرح های بااهمیت در مدل های مختلف از جمله 

مدل همکاری با بخش خصوصی به اتمام برسد. 
وی ادامه داد: چگونگی تامین منابع حامل های انرژی، حمایت از شبکه حمل و 
نقل ریلی، هوایی، دریایی و جاده ای، حمایت از کشاورزی و صنعت، حمایت از فناوری 
های آی تی و آی سی تی، حمایت از تولید و اشتغال و حمایت از اشتغال موجود و سرپا 
نگه داشتن آن از جمله بسته های حمایتی است که برای مقابله با تحریم ها طراحی 
شده است. نوبخت خاطرنشان کرد: باوجود طراحی ۱۲ بسته حمایتی، در حوزه های 
کالن مــورد حمایت ما نیز مهار نقدینگی، بودجه، حمایت و جبران آثار اقتصادی بر 

معیشت مردم و حمایت از پیمانکاران و تولیدکنندگان در نظر گرفته شده است.
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مبتاليان به کبد چرب، مصرف اين گياه را جدی بگيرند

کبد چرب یکی از بیماری های شایع دنیای مدرن 
اســت که امروزه افراد زیادی با آن دست و پنجه نرم 
می کنند. اما طب ســنتی توصیه های مفیدی برای 
پیشــگیری و بهبود این بیمــاری دارد. موارد زیادی 
در ابتال به ایــن بیماری نقش دارند که از میان آن ها 
می تــوان به عدم تحــرک، اضافــه وزن، مصرف 
غذاهای چرب نظیر فســت فودها، خوردن تنقالت 
مضر، مشکالت گوارشی و ...اشاره کرد. این بیماری 
معموال با نشانه هایی مانند ضعف، خستگی، احساس 
سنگینی و فشــار در ناحیه راست شکم همراه است. 
همچنین در برخی موارد مصرف خودســر داروهایی 
مانند آنتی بیوتیک ها ممکن است در طوالنی مدت، 
اثرات بسیار بدی بر روی کبد داشته باشد. برای بهبود 
و درمــان کبد چرب در کنار اصــالح رژیم غذایی و 
افزایش فعالیت بدنی، اســتفاده از داروهای گیاهی 

نیز توصیه می شود.
تاثير شگفت انگيز گياه "خار مريم" در 

پاک سازی كبد
از گیاهــان موثر برای بهبود و درمان این بیماری، 
دم کــرده گیاه خار مریم اســت. در واقع تاثیر اصلی 
گیاه خــار مریم بر روی ســلول های هپاتوســیت 
Hepatocytes کبد است ، به گونه ای که مانع 
از تجمع مواد ســمی در کبد و همچنین پاک سازی 
کبد می شود. از دیگر خواص خار مریم برای کبد می 
توان به ویژگی ضد التهابی آن و جلوگیری از تشکیل 
کیست در کبد اشاره کرد. مصرف این گیاه از تشکیل 
سرطان روده بزرگ نیز جلوگیری کرده و به سالمت 

کلیه ها کمک می کند.
توصيه هــای مفيد برای پيشــگيری و 

بهبود كبد چرب

بدیــن منظور توصیه می شــود افــراد مصرف 
غذاهای ســرخ کردنی، غذاهــای چرب و پر حجم، 
نوشــیدن آب همــراه غذا، مصرف تنقالت شــور، 
شیرینی های مصنوعی، غذای فریز شده، نمک زیاد 
و ...را به حداقل برســانند. همچنین مبتالیان به کبد 
چرب می توانند با مصرف زیاد آب، روزی چهار تا پنج 
واحد ســبزیجات، انواع مرکبات، غالت سبوس دار، 
میوه هایی مانند ســیب، به، انگور، کرفس و به ویژه 
لیموترش به بهبود بیماری خود کمک کنند. نوشیدن 
آب حاوی عصاره لیموترش تازه نیز در کنترل بیماری 
موثر اســت. لیموترش سرشار از ویتامین C بوده و از 
آنجا که دارای خواص  آنتی اکســیدانی است، باعث 
هضم و جذب مواد مفید در بدن شــده و به پیشگیری 
و درمان کبــد چرب کمک می کنــد.از دیگر موارد 
پیشگیری و بهبود بیماری می توان به مصرف کمتر 
گوشــت قرمز و جایگزینی آن با سویا، استفاده بیشتر 
از سیر، پیاز، ســبزیجات تازه و سیب در رژیم غذایی 
روزانه اشــاره کرد. زنجبیل از ادویه هایی اســت که 
باعث افزایش میزان ســوخت و ســاز بدن و کاهش 
جذب چربی ها می شــود. بنابراین مصرف دو تا سه 
بار زنجبیل در طول هفته برای پیشگیری از بیماری 

مفید است.
پيشگيری از رسوب چربی ها با نوشيدن 

چای سبز
نوشیدن چای سبز در پیشگیری از تجمع و رسوب 
چربی هــا در اطــراف کبد، نقش مهمــی دارد. این 
نوشیدنی معجزه آســا روند بهبود بیماری را سرعت 
می بخشــد و  چنانچه در کنار رژیم غذایی سرشار از 
سبزیجات و میوه ها مصرف شود، می تواند کبد چرب 

را بهبود بخشد.
نقش عرقيات گياهی در كنترل كبد چرب

عرقیات گیاهانی مانند شاهتره، خارشتر و کاسنی، 
داروهای گیاهی موثــر در کنترل بیماری کبد چرب 
محســوب می شــوند. همچنین به دلیل اینکه این 
نوشــیدنی های گیاهــی، طبع ســرد دارند، موجب 
کاهش میزان کلســترول خون شده و به پاکسازی 
کبد و خالی شــدن بدن از ســموم و مواد زائد کمک 

می کنند.

مناسب سازی شهرها برای رفاه نابينایان
شــاید بتوان گفــت بینایی 
مهمتریــن هدیه الهی اســت 
که خداوند به تمــام آفریدگان 
خــود ارزانی داشــته و نبود آن 
محرومیت از یکایک زیبایی ها 
و جلوه های بــی نظیر پروردگار 
اســت. گرچه می تــوان گفت 
نابینایان مظلوم ترین قشر در هر 
جامعه ای هستند که به دلیل نوع 
ناتوانی خود عالوه بر محرومیت 
از بســیاری از نعمت هــا، توان 
شــرکت در برخی از مهم ترین 
فعالیت هــای اجتماعــی را نیز 

ندارنــد، ولی این افراد با تمرکز بر دیگر قوا و 
توانایی های خود بر این ضعف غلبه کرده اند. 
البته نقش دولت ها در پیشــرفت این افراد 
نیز بســیار قابل توجه است چرا که عدم ارائه 
خدمات مناســب رفاهی و آموزشی ممکن 
است منجر به خانه نشینی و محرومیت از حق 
طبیعی زندگی برای آن ها شود. دولت ها باید 
با ارائه منسجم و متمرکز خدمات آموزشی، 
اجتماعی و رفاهی، شرایط پیشرفت و ورود 
این افراد به عرصــه فعالیت های اجتماعی 
را فراهم کــرده و با برطرف کردن نیازهای 
اساســی و کلیدی آن ها نظیر ســهولت در 
رفت و آمد، جایگاه شــان را در جامعه تثبیت 
 کنند. برای مثال، از آنجایی که مشــکالت 
بصری، امکان راندن وسیله نقلیه شخصی 
را از افراد کم بینا و نابینا ســلب کرده است، 
مشــارکت های اجتماعی و استقالل برای 
ایــن افراد تنهــا با اســتفاده از حمل و نقل 
عمومی مناسب سازی شده محقق می شود.

اولین بار ایاالت متحده در ســال ۱۹۹۰ 
و بــا تصویب قانون حمایــت از افراد دارای 
معلولیت در بهره مندی از سیســتم حمل و 
نقل، گام های نخست را برای مناسب سازی 
شــهرها در این زمینه برداشــت. طبق این 

قانــون مقرراتی برای حمل و نقل معلوالن 
از جمله نابینایان ارائه شــد که شامل طیف 
گسترده ای از طراحی ها و تهیه وسایل حمل 
و نقل مناسب ، آموزش کارکنان حمل و نقل 
و لزوم انطباق دوره های زمانی حمل و نقل با 

ساعات جابه جایی این افراد می شد.
 این قوانین در ابتدا شــامل ارائه عالئم 
اطالعاتی با وضوح باال برای افراد کم بینا و 
قرار دادن اطالعات به صورت بریل و لمسی 
در نزدیکی و داخل ورودی ایســتگاه های 
حمل و نقل برای نابینایان، نصب ســطوح 
هشــداردهنده برجســته در کنار گذرهای 
عبور ، اعالم زمان توقف وســایل نقلیه در 
طول مسیر و ایستگاه ها، نصب دستگاه های 
فروش بلیط به خط بریل و نیز دستگاه های 
چــاپ بلیط صوتی بود.امروزه نیز با توجه به 
پیشــرفت فناوری، دستگاه های چاپ بلیط 
به مانیتورهای ویدئویی مجهز شــده اند که 
در واقــع به صورت گفتــاری عمل کرده و 
موقعیــت ایســتگاه ها و مکان های مهم را 

اعالم می کنند.
 این دســتگاه ها، فناوری دریافت صدا و 
تبدیل آن به نوشتار و نیز برعکس آن را دارند. 
همچنین نرم افزار تعاملی چند رسانه ای به 
کاربران اجازه می دهد درباره مســیرهای 

مدنظر خود از سیســتم سوال 
پرســیده و پاسخ دریافت کنند 
و بدین ترتیب بتوانند وســیله 
نقلیه درست را انتخاب نمایند.

 با اســتفاده از یک دستیار 
دیجیتــال شــخصی یا نصب 
نرم افــزار اختصاصی بر روی 
تلفــن همــراه و بــه کمک 
سیســتم موقعیت یابی جهانی 
)GPS( نیــز نابینایان قادر 
خواهند بــود در تمــام طول 
مســیر از اطالعیه های مربوط 
به ایســتگاه ها کــه به صورت 
خودکار برای آن ها پخش می شــود مطلع 
شــوند و براحتی مســیر خود را پیدا کنند. 
استفاده از این فناوری در اتوبوس ها و اتصال 
آن بــه بلندگوهای خارجی اتوبوس نیز این 
امــکان را فراهم می آورد که افراد منتظر در 
ایستگاه از مسیر حرکت اتوبوس مطلع شده 
و نیازی به پرسش از دیگران نداشته باشند.

عالوه بر سیســتم حمل و نقل، مناسب 
سازی پیاده روها برای افراد نابینا این امکان 
را فراهم می کند که آن ها در انتخاب مســیر 
خــود در کوچه و خیابان کمتــر دچار خطا 
شــوند. بدین صورت که پیاده روها به ســه 

نوع سنگفرش مزین می شوند.
 سنگفرش نوع اول که به رنگ های قرمز 
و طوســی به صورت مربع های کوچک هم 
اندازه هســتند مخصوص تردد افراد عادی 
اســت. در میان این سنگفرش ها، نوارهای 
باریک و موازی برجســته به رنگ زرد کار 
گذاشــته می شــود که به افراد نابینا کمک 
می کند از مســیر خود منحرف نشوند و نوع 
سوم سنگفرش ها که به رنگ قرمز و حالت 
برجســته مانند و دایره ای در ســطح خود 
هستند نشــان دهنده پایان مسیر و رسیدن 

به کوچه، خیابان و یا پله هستند.      

شهردار: خرسنديم که به وعده های خود
عمل کرديم

شهردار اصفهان گفت: بســیار خرسندیم که به آن چه وعده داده بودیم، عمل 
کردیم و طبق برنامه ای که به شــورای شهر ارائه کرده، عمل و در مسیر مشخص 

حرکت کرد.
به گزارش خبرنگار جام جم، قدرت اهلل نوروزی ۲۴ مهر- در جمع خبرنگاران با 
اشــاره به روز ملی پاراالمپیک اظهار کرد: امروز روز مهمی برای ورزشکارانی است 
که در رشــته پاراالمپیک فعالیت دارند، خوشبختانه ورزشکارانی که در بازی های 
پاراآســیایی چندروز اخیر شــرکت کردند توفیقات زیادی برای کشور و استان به 
ارمغان آوردند.وی در ادامه با بیان اینکه ۱۵ مهر ۹۶ رسمًا کار خود را در شهرداری 
اصفهان آغاز کردم، گفت: روز یکشــنبه ۱۵مهر ۹۷ گزارش فعالیت های یکساله 
گذشته شهرداری اصفهان را به طور مختصر به شورای اسالمی شهر ارائه کردیم 
و امروز برحســب و مقتضای نوع سواالتی که از سوی خبرنگاران مطرح می شود، 
گزارش یکساله ای ارائه خواهیم داد.شهردار اصفهان تصریح کرد: بسیار خرسندیم 
که به آن چه وعده داده بودیم، عمل کردیم؛ شهرداری اصفهان طبق برنامه ای که 
به شورای شهر ارائه کرده، عمل و در مسیر مشخص حرکت کرد؛ وقتی می توانیم 
موفق شــویم که برنامه داشته باشیم و براساس برنامه عمل کنیم، البته این برنامه 
باید سنجش پذیر باشد. آمده ایم تا پروژه های نیمه کاره شهر را به سرانجام برسانیم.

نوروزی با بیان اینکه گردشگری و کارآفرینی در اولویت برنامه های شهرداری 
است، گفت: هشت محور در ابتدای فعالیت خود مطرح کرده ام که گردشگری جزء 
این هشت محور است؛ ما گفته بودیم آمده ایم تا بار سنگین فعالیت های نیمه کاره 
و فرســوده شــهر و پروژه هایی را که مثل خوره به جان اصفهان افتاده به سرانجام 

برسانیم.
وی خاطرنشــان کرد: شجاعت می خواهد که کارهای ۲۰ ساله و بلکه بیشتر و 
کمتر دیگران را تمام کنیم؛ ما به خاطر منافع مردم و شــهر و نگاه به توســعه پایدار 
آمده ایم تا پروژه هایی را که باید ۱۵ ســال پیش به بهره برداری می رســید تکمیل 
کنیم؛ نگاه ما به این اســت که منافع همه شهروندان را تأمین و گره های کور شهر 
را باز کنیم. شهردار اصفهان ادامه داد: نمی توان گفت گره کوری باز شدنی نیست، 
مترو ۱۷ ســال به طول انجامید، اما امروز خط یک آن راه اندازی شده و روزانه ۶۰ 
هزار مســافر از این طریق جابه جا می شوند؛ ســالن اجالسی که قرار بود چندین 
اجالس ســاالنه در آن برگزار شود، متأسفانه آماده نشده و به بهره برداری نرسیده 
اســت، اما خوشحال هستیم که بخش عظیمی از دیون این پروژه پرداخت شده و 

اکنون ۲۰۰ نفر کارمند و کارگر در آن محل در حال فعالیت هستند.
نوروزی خاطرنشــان کرد: برای میدان عتیق تصمیماتی گرفته شده که دیگر 
گرد و غبار بر پیکر پروژه هایی همچون کمرزرین و اطراف آن ننشــیند؛ اقدامات 
انجام شــده را باید رفت و از نزدیک دید؛ باید با آمار، عدد و رقم صحبت کرد، باید 
اقدامات گذشــته را بدانیم و از سرنوشــت امروز کارهای انجام شده درک درستی 

به دست آوریم.

پذیرش آگهی در روزنامه جام جم :
36637۵۰۰


