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مدیر عامل فوالد مبارکه تصریح کرد:

ین فوالد مباركه در مقتدرتر
ین وضعیت قرار دارد   و امیدواركننده تر

ین رویداد نمایشگاهی  پایی بزرگتر  بر
صنعت سنگ در اصفهان

اختتامیــه  مراســم  برگــزاری  جریــان  در 
در  کــه  فــوالد  ســمپوزیوم  بیســت و چهارمین 
بــا  شــد،  برگــزار  کیــش  همایش هــای  ســالن 
رأی حداکثــری فعــاالن و متخصصــان شــرکت 
کننــده، محمدیاســر طیب نیــا به عنــوان »مــرد 
ســال فــوالد ایــران« انتخــاب و مــورد تجلیــل 

گرفــت. قــرار 
یاســر  محمــد  اصفهــان  جام جــم  گــزارش   بــه 
فــوالد مبارکــه درپــی  نیــا مدیــر عامــل  طیــب 
ــکرانه  ــه ش ــرد: ب ــح ک ــوان تصری ــن عن ــب ای کس
و  مقتدرتریــن  در  مبارکــه  فــوالد  خداونــد 

دارد. قــرار  وضعیــت  امیدوارکننده تریــن 
وی در بخــش نخســت ســخنان خــود گفــت: 
 ۱۳۸۰ ســال  آبــان   ۱۲ از  می کنــم  یــاد  ابتــدا  در 
معظــم  رهبــر  بازدیــد  ســالروز  به عنــوان 
ایــن  کــه  مبارکــه  فــوالد  از  اســامی  انقــاب 

جایــگاه  نشــان دهنده  بازدیــد 
ــه  ــن مجموع ــت ای و اهمی

ارکان  بــرای  صنعتــی 
ه  نــد تصمیم گیر
کشــور بــوده و همیــن 

ســال های  طــی  امــر 
موجــب  گذشــته 

دســتاوردهای  کســب 

شــده  صنعتــی  قطــب  ایــن  در   ارزشــمند 
است.

* »مــرد ســال فــوالد« همــکاران مــن در گــروه 
فــوالد مبارکــه هســتند

شــرکت  مدیرعامــل  طیب نیــا،  محمدیاســر 
فــوالد مبارکــه پــس از دریافــت تندیــس مــرد 
ســمپوزیوم  اختتامیــه  در  ایــران  فــوالد  ســال 
صنعتگــران،  مدیــران،  جمــع  در   ۴۰۱ فــوالد 
ســمپوزیوم  در  حاضــران  و  کارشناســان 
آبــان  ســال  گفــت: در ابتــدا یــاد می کنــم از ۱۲ 
معظــم  رهبــر  بازدیــد  ســالروز  به عنــوان   ۱۳۸۰
ایــن  کــه  مبارکــه  فــوالد  از  اســامی  انقــاب 
بازدیــد نشــان دهنده جایــگاه و اهمیــت ایــن 
ــده  ــرای ارکان تصمیم گیرن ــی ب ــه صنعت مجموع
ســال های  طــی  امــر  همیــن  و  بــوده  کشــور 
دســتاوردهای  کســب  موجــب  گذشــته 
ارزشــمند در ایــن قطــب صنعتــی شــده اســت.

 وی تصریــح کــرد: مــرد ســال فــوالد همــکاران 
کــه  فــوالد مبارکــه هســتند  گــروه  مــن در 
، توانســتند  علی رغــم وجــود موانــع بســیار
کننــد .طیب نیــا  حفــظ  را  تولیــد  رشــد 
افــزود:  مبارکــه  فــوالد  عامــل  مدیــر 
کــه  هســتند  آن هایــی  فــوالد  ســال  مــرد 
فــوالد  در  را  تولیــد  پی درپــی  رکوردهــای 

ــی  ــوالد آن های ــال ف ــرد س ــد؛ م ــم زدن ــه رق مبارک
هســتند کــه در حملــه بی ســابقه ســایبری بــه 
فــوالد مبارکــه، در کمتــر از ۳۶ ســاعت، جریــان 
برقــرار  کامــل  به طــور  را  شــرکت  ایــن   تولیــد 

کردند.
مدیرعامــل شــرکت فــوالد مبارکــه خاطرنشــان 
اســت  کارگــری  آن  فــوالد  ســال  مــرد  کــرد: 
کار  کــوره  کنــار  پینه بســته  دســتان  بــا   کــه 

می کند.
در  کــه  هســتند  کســانی  فــوالد  ســال  مــرد   
شــرکت های دانش بنیــان و در اوج تحریم هــا، 
تجهیــزات،  و  قطعــات  مــواد،  بومی ســازی  بــا 
فــوالد  تولیــد  بــه  خدشــه ای  ندادنــد  اجــازه 

شــود. وارد  مبارکــه 
فــوالد  مــرد ســال  عنــوان  کســب  افتخــار  وی 
فــوالد  گــروه  در  خــود  همــکاران  بــه  را  ایــران 
مبارکــه تقدیــم کــرد و اذعــان داشــت: افتخــار 
کســب ایــن عنــوان را بــه دســتان پینه بســته 
مدیــران  درایــت  و  بازنشســتگان  کارگــران، 
بلندهمــت فــوالد مبارکــه تقدیــم می کنــم کــه 
ارزشــمند  امانتــی  همچــون  را  مجموعــه  ایــن 
صیانــت،  ضمــن  تــا  دادنــد  تحویــل  مــا  بــه 
رهنمــون تعالــی  و  بهــره وری  اوج  بــه  را   آن 

 سازیم.

آالت و  هفدهمیــن نمایشــگاه تخصصــی ســنگ، معــادن، ماشــین 
صنایــع وابســته در اصفهــان و در ســایت نمایشــگاه بین المللــی ایــن 

شــهر برگــزار می گــردد.
بــه گــزارش جــام جــم،   ایــن نمایشــگاه در فضایــی بیــش از 24 هــزار 
بــه  ایــن فضــا 16 هــزار متــر مربــع  از  برگــزار خواهــد شــد.  متــر مربــع 
صــورت سرپوشــیده و 8 هــزار متــر مربــع از ایــن نمایشــگاه بــه دلیــل 
اســتقرار کوپ هــای ســنگ در اندازه هــای مختلــف و تجهیــزات مرتبــط 
بــا صنعــت ســنگ و ماشــین آالت در فضــای بــاز نمایشــگاه اصفهــان 

جانمایــی شــده اســت.
نمایشــگاه صنعــت ســنگ اصفهــان بــا مشــارکت 11 اســتان از جملــه 
شــرقی،  آذربایجــان  رضــوی،  خراســان  فــارس،  تهــران،  اصفهــان، 
بــا  ، هرمــزگان و اســتان مرکــزی و  البــرز یــزد، قــم،  آذربایجــان غربــی، 
مشــارکت 115 شــرکت فعــال در بخش هــای مختلــف برگــزار خواهــد 
شــد. شــرکت های حاضــر در نمایشــگاه صنعــت ســنگ اصفهــان در 
حوزه هــای اســتخراج، فــرآوری، مــواد اولیــه، ماشــین آالت و تجهیــزات، 
بازرگانــی، خدمــات فنــی و مهندســی و توزیــع و فــروش در ایــن رویــداد 

نمایشــگاهی حاضــر خواهنــد بــود.
نمایشــگاه  ایــن  در  ح  مطــر و  شــاخص  مشــارکت کنندگان  جملــه  از 
ســنگ،  راز  امینــی،  کارخانجــات  صلصالــی،  ســنگ  مجموعه هــای 
، پاویــون ســنگ محــات و انجمــن ماشــین  مرمرینــه، معــادن کوثــر

بــرد.  نــام  را می تــوان  ســازان اصفهــان 
ســایر  بــا  نمایشــگاه  از  دوره  ایــن  تفاوت هــای  مهمتریــن  از  یکــی 
دوره هــای برگــزار شــده حضــور شــرکت های ماشــین آالت فــرآوری و 

و  حمایــت  و  کــوپ  ســنگ های  حــوزه  بیشــتر  مشــارکت  اســتخراج، 
همــکاری کلیــه تشــکل های تخصصــی ســنگ در اســتان اصفهــان و 

اســت.  بــوده  کشــور  اســتان های  ســایر 
الزم بــه ذکــر اســت در رویــداد نمایشــگاه صنعــت ســنگ اصفهــان 
اکــو  اجــاس  هشــتمین  در  حاضــر  کشــورهای  نماینــدگان  میزبــان 
اســت؛ نمایندگانــی از کشــورهای آذربایجــان، قزاقســتان، پاکســتان، 
بــا  آشــنایی  و  بازدیــد  جهــت  ترکیــه  و  ازبکســتان  تاجیکســتان، 
و  ســنگ  صنعــت  کننــدگان  تولیــد  پتانســیل های  و  ظرفیت هــا 

یافــت. خواهنــد  حضــور  آالت  ماشــین 
ــداد  ــن روی ــی ای ــای جانب ــه برنامه ه ــور از جمل ــنگ کش ــز س ــزاری می برگ
اســت. بــرای اولیــن بــار و بــا همــکاری اتــاق بازرگانــی اصفهــان، تیمــی از 
دانش پژوهــان حــوزه صــادرات ســنگ در غرفــه ای متحدالشــکل، بــه 
بازرگانــان و واحدهــای صادراتــی خدمــات مشــاور رایــگان خواهنــد داد.
بــرای  خوبــی  بــه  را  هــدف  بازارهــای  دانش پژوهــان  از  گــروه  ایــن   
خ و میــزان فــروش  بازرگانــان ترســیم و هزینه هــای جــاری اعــم از نــر
همــکاری  بــا  همچنیــن  کــرد.  خواهنــد  محاســبه  آنهــا  بــرای  را  و... 
و  مدیــران  کشــور  زمین شناســی  ســازمان  و  اســتان  بازرگانــی  اتــاق 
کارشناســان کشــورهای عضــو اکــو از ایــن نمایشــگاه بازدیــد خواهنــد 
آالت  ماشــین  معــادن،  ســنگ،  نمایشــگاه  هفدهمیــن  داشــت. 
و صنایــع وابســته در تاریــخ 24 تــا 27 آبان مــاه در ســاعات بازدیــد 10 
تــا 18 در محــل نمایشــگاه اصفهــان میزبــان حضــور بازدیدکننــدگان 
خواهــد  نمایشــگاهی  رویدادهــای  بــه  عاقه منــد  خارجــی  و   داخلــی 

بود.
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گفتگوی ویژه خبری شبکه اصفهان  در برنامه 
كار مقرر شد: كسب و    به منظور بهبود محیط 

ح ویژه با  اجرای دو طر
كل استاندارد   همکاری  اداره 

تاق بازرگانی  و ا

آهن اصفهان : به همت تالشگران ذوب 

بومی سازی دوراسیون های 
كک سازی،مانع خروج ۳۳0 
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اجتماعی 2
علیرضا رضوانیان معاون برنامه ریزی و توسعه و محمد صدری مدیر کیفیت 
قسمت های  از  بازدید  با  کیفیت،  روز  آبان   ۱۸ مناسبت  به  شرکت  فراگیر 
این  کارکنان  به  گل  شاخه  اهدا  و   ۳۰۰ نورد  و   ۶۵۰ نورد   ،۵۰۰ نورد  فوالدسازی، 
بخش ها، از زحمات و تاش آنها برای بهبود کیفیت محصوالت شرکت قدردانی 

کردند .
از  با اشاره به این که کیفیت در واقع خواسته ای است که مشتری  رضوانیان 

مجتمع  این  محصوالت  گفت:  می کند،  طلب  اصفهان  آهن  ذوب  محصوالت 
عظیم صنعتی از دیر باز دارای بهترین کیفیت بوده زیرا این یک وجه غیر متمایز 
از تولیدات شرکت است و باید گفت کیفیت مطلوب همیشه همراه تولیدات 
آهن  آهن بوده است . وی با اشاره به این که کیفیت محصوالت ذوب  ذوب 
حاصل تاش تمامی کارکنان است، افزود: ذوب آهن اصفهان به عنوان نماد 
همچون  کیفیت،  با  محصوالت  تولید  بر  عاوه  کشور،  صنعت  در  خودباوری 

دانشگاه نیز عمل کرده و نیروهای متخصصی در آن تربیت شده اند که نقش 
مهمی در توسعه صنعت فوالد کشور دارند .

معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت گفت: رضایت مشتری، دوام محصوالت، 
باعث  که  است  عواملی  از  مشتری  نیاز  با  مطابق  تولیدات  و  بودن  بی نقص 
را در بین  باالترین میزان رضایت  آهن همواره  کیفیت محصوالت ذوب  شده 

محصوالت فوالدی کشور داشته باشد .

کیفیت محصوالت 
ذوب آهن حاصل 

تالش تمامی کارکنان 
است وزنامــه د  ر اصفهان ضمیمــه رایگان ر

پنج شنبه        19 آبان    1401   شماره 6352

شهردار اصفهان تأکید کرد:
ضــــرورت تــوجــه بــه شــاخــص هــای 
پیامدمحور در تدوین بودجه 1402

به  توجه  ضرورت  بر  تأکید  با  اصفهان  شهردار 
شاخص های پیامدمحور در تدوین بودجه 1402 گفت: 
چه  به  منجر  شهری  هزینه های  شود  مشخص  باید 

رویدادهای مثبتی در حوزه های مختلف شده است.
به گزارشجام جم، علی قاسم زاده روز 15 آبان  در صحن 
علنی شورای اسامی شهر اصفهان با اشاره به این که 
دارد،  قرار   ۱۴۰۲ بودجه  تدوین  آستانه  در  شهرداری 
گفت: تجربه خدمات شهری در حوزه مدیریت بحران 
باید در تدوین بودجه بر شاخص های  نشان داد که 

پیامدمحور تمرکز کنیم. 
ارتقای  در  شهرداری  فعالیت  تأثیر  میزان  بررسی  وی 
را  منفی  شاخص های  کاهش  و  مثبت  شاخص های 
افزود:  و  بودجه دانست  روند تدوین  در  رکن مهمی 
امری  که سنجش شاخص ها  حتی در حوزه فرهنگی 
بر  و  کرده  بررسی  را  شاخص ها  باید  است،  دشوار 

اساس آن بودجه بندی را انجام دهیم.
وی ادامه داد: به طور مثال می توان برنامه ریزی کرد   
رفتار و فرهنگ شهروندی در شهر   ۱۰ برای ترویج  که 
کاهش  را  نزاع  میزان  دیگر  سوی  از  و  کنیم  تاش 

دهیم.
شهردار اصفهان تمرکز بر این مولفه ها را امری اثرگذار 
در بازدهی مناسب بودجه ۱۴۰۲ دانست و تصریح کرد: 
در این راستا می توان بررسی کرد در مقابل بودجه ای 
حوزه  در  مثبتی  اتفاقات  چه  است،  شده  هزینه  که 
و  فرهنگی  شهری،  خدمات  شهرسازی،  و  معماری 

خ داده است.  سایر حوزه ها ر
اساس  بر  باید  نیز  هوشمندسازی  داد:  ادامه  وی 
بتوان  تا  شود  انجام  سنجش  قابل  شاخص های 
را افزایش داده  کار  آیا این پدیده سرعت  بررسی کرد 
 ، و موجب رضایتمندی شهروندان شده است یا خیر
هوشمندسازی  نمایش  فقط  نمی خواهیم  چراکه 
شهری  مدیریت  برای  بررسی  این  نتیجه  و  بدهیم 

بسیار مهم است.

خبر

گفــت: 67 درصــد بودجــه  لنجــان  شــهردار ســده 
ــه  ــه پروژه هــای عمرانــی و 33 درصــد ب شــهرداری، ب
هزینه هــای جــاری اختصــاص داده پ شــده اســت؛ 
بــا تاش هــای انجــام شــده امیدواریــم مبلــغ بیشــتر 
ــاری  ــای ج ــه پروژه ه ــم و ب ــول کنی ــارد وص از 60 میلی

اختصــاص دهیــم.
بــه گــزارش جام جــم، دکتــر حمیــد شــهبازی شــهردار 
ســده لنجــان در نشســت خبــری بــا اصحــاب رســانه 
اصفهــان اظهــار کــرد: شــهر ســده لنجــان واقــع در 
40 کلیومتــری اصفهــان بــوده و ایــن شــهر ســومین 
شــهر شهرســتان لنجــان اســت کــه 22 هــزار نفــر 

جمعیــت دارد.
دلیــل  بــه  کــرد:  اظهــار  لنجــان  ســده  شــهردار 
ــوالد، ذوب  ــع ف ــزرگ مجتم ــع ب ــه صنای ــاورت س مج
آهــن و همچنیــن صنایــع دفــاع، باعــث شــده مــردم 
از شــهر های مختلفــی بــه ایــن منطقــه مهاجــرت 
کننــد و قومیت هــای در ایــن شــهر دیــده می شــود؛ 
مهربــان  مردمــان  داشــتن  دلیــل  بــه  شــهر  ایــن 
معــروف بــه شــهر مهربانــی و الفــت معــروف اســت.

 1362 ســال  در  ســده  شــهرداری  افــزود:  وی 
مطلوبــی  خدمــات  توانســته  کــه  شــده  تاســیس 
بزنــد؛  رقــم  مــردم  بــرای  زمینه هــای مختلــف  را در 
بــزرگ  صنایــع  ایــن  منطقــه  ایــن  در  این کــه  بــا 
قــرار دارنــد امــا ایــن منطقــه از داشــته های بحــق 
امکانــات  از  خیلــی  از  و  مانــده  جــا  هــم  خــودش 

نیســت. برخــوردار 
بــزرگ در  ایــن ســه صنعــت  ادامــه داد:  شــهبازی 
ســال های گذشــته هیــچ بهبــودی را برای مــردم این 
منطقــه انجــام نــداده انــد؛ مــردم ایــن شــهر در حــوزه 
مدیریــت شــهری، آموزشــی، ورزشــی بهداشــت و 
ســامت و حتــی اشــتغال بــا چالــش جــدی روبــه 
رو هســتند؛ انتظــار هســت کــه دســتگاه  ها بــرای 
رفــع ایــن مشــکات تــاش خــود را بیشــتر کننــد. 

شــهردار ســده لنجــان تصریــح کــرد: صنایــع معموًال 
آلودگــی را تــا حــد زیــادی قبــول ندارنــد و خــود را برتــر 
مســئولیت های  حــوزه  در  می بیننــد،  منطقــه  از 
و  آهــن  ذوب  ویــژه  بــه  محتــرم  صنایــع  اجتماعــی 
فــوالد هیــچ اقدامــی را بــرای توســعه شــهر انجــام 
نداده انــد کــه گایــه جــدی مــا را در پی داشــته اســت 
کــه امیدواریــم در ادامــه ایــن مشــکات رفــع شــود. 
رشــته های  در  ورزش  حــوزه  در  گفــت:  شــهبازی 
وزنــه بــرداری و مــچ انــدازی جوانــان ایــن منطقــه بــه 
عنــوان نماینــده اصفهــان بــه مســابقات کشــوری 
و جهانــی راهــی می شــوند کــه از مســولین اســتانی 
انتظــار داریــم کــه بیشــتر بــه ورزش ایــن منطقــه 

ــد. ــک کنن ــه و کم توج
لنجــان  کشــاورزان  و  مــردم  این کــه  بیــان  بــا  وی 
آبــی  همیشــه تابــع سیاســت های نظــام در حــوزه 
بوده انــد، گفــت: زمانــی کــه کمبــود بــارش داشــتیم 
رهاســازی  بــرای  اصــراری  منطقــه  ایــن  کشــاورزان 

ع مانــده  آب و کشــت نداشــتند و زمین هــا لم یــزر
صنایــع  از  نیــز  را  خــود  خســارت های  و  اســت 
در  آب  کــه  زمانــی  نکردنــد؛  مطالبــه  و  دریافــت 
اصفهــان  شــرق  بــرای  مشــخص  زمانــی  بازه  هــای 
رهــا شــد، آب از مســیر رودخانــه و یــا کانال هــا ایــن 
منطقــه رد می شــود امــا کشــاورزان اجــازه برداشــت 

از ایــن آب را نیــز بــه خــود نداده انــد.
درآمــدی  آیتــم  مهمتریــن  بــه  اشــاره  بــا  شــهبازی 
از  یکــی  کــرد:  اظهــار  منطقــه  ایــن  در  شــهرداری 
منطقــه  ایــن  درآمــدی  آیتیم هــای  مهمتریــن 
عــوارض آالیندگــی اســت کــه عــوارض آالیندگــی را 
نــام عــوارض ســبز عنــوان می کننــد و  بــا  معمــوال 
مــا از دی مــاه ســال گذشــته هیــچ دریافتــی بــه ایــن 
عنــوان نداشــتیم؛ اعتقــاد داریــم کــه مــا بایــد دنبــال 
عوارضــی باشــیم کــه بــه جــای این کــه حاصــل خــروج 
خ از دودکــش صنایــع باشــد، حاصــل عــدم  دود ســر
آالیندگــی و یــا خــروج گازهــای تصفیــه شــده باشــد.

ایــن  گردشــگری  مطلــوب  ظرفیــت  پیرامــون  وی 
شــهر گفــت: 9 کیلومتــر زاینــده رود در ایــن منطقــه 
مطلوبــی  بســیاری  موقعیــت  ایــن  کــه  دارد  قــرار 
بــرای توســعه گردشــگری ایــن منطقــه اســت؛ مــا 
در ایــن منطقــه اســتفاده از صنعــت و کشــاورزی 
هرکــدام  کــه  کردیــم  تجربــه  اشــتغالزایی  بــرای  را 
و  ســمت  بــه  اگــر  امــا  داشــته،  عوارضــی  مــا  بــرای 
ســوی گردشــگری می رفتیــم کــه صنعتــی درآمــدزا 
و پــاک اســت بســیاری از مشــکات کنونــی وجــود 
کــرد:  اظهــار  لنجــان  ســده  شــهردار  نداشــت. 
امســال 300 پــروژه در دســتور کار قــرار گرفــت و 100 
بــود  گرفتــه شــده  قــرار  میلیــارد بودجــه مــد نظــر 
 60 نهایتــا  موجــود،  محدویت هــای  دلیــل  بــه  کــه 
میلیــارد بودجــه ایــن شــهر شــد کــه در 56 پــروژه 
خاصــه شــد؛ نــگاه مــا در شــهرداری توزیــع عادالنــه 
امکانــات در کل شــهر اســت کــه از ایــن 60 میلیــارد 
30 میلیــارد و 800 میلیــون وصــول تــا کنــون شــده 

اســت.
اختصــاص  بودجــه  درصــد   67 داد:  ادامــه  وی 
مختــص  درصــد   33 و  عمرانــی  پروژه هــای  بــه 
تاش هــای  بــا  اســت؛  شــده  جــاری  هزینه هــای 
انجــام شــده امیدواریــم مبلــغ بیشــتر از 60 میلیــارد 
اختصــاص  جــاری  پروژه هــای  بــه  و  کنیــم  وصــول 

دهیــم.
شــهبازی تصریــح کــرد: بــه ازای هــر شــهروند 20 متــر 
فضــای ســبز در ایــن شــهر داریــم؛ در ایــن شــهر 
این کــه در  بــا  بــه صــورت ســنتی اســت؛  آبرســانی 
آبرســانی  تانــک  بــا  زاینــده رود هســتیم  مجــاورت 
تامیــن  آب فضــای ســبز  یــک چــاه  بــا  و  می کنیــم 
کــه در حــال تمــام شــدن اســت و بایــد  می شــود 
بــرای آن تدابیــری اندیشــه شــود؛ دو تانــک مــا بــه 
صــورت 24 ســاعته در کار هســتند اگرآبرســانی بــه 
صــورت نویــن انجــام می شــد، صرفــه جویــی بســاری 

در مصــرف آب پیــدا میکردیــم.
این کــه  بیــان  بــا  لنجــان  ســده  شــهردار 
و  نیســت  قبــل  از  مــا  شــهرداری  بدهکاری هــای 
بدهکاری هــای  دارد،  وجــود  کــه  بدهکاری هایــی 
عــوارض  این کــه  از  قبــل  تــا  گفــت:  اســت،  جــاری 
آالیندگی اســتانی بشــود وضعیت درآمد شــهرداری 
ایــن  کــه  زمانــی  امــا  بــود،  مطلــوب  منطقــه  ایــن 
عــوارض اســتانی شــد، چندیــن مــاه شــهرداری ها 
در پرداخــت حقــوق دچــار مشــکل شــدند کــه حتــی 
مجبــور بــه فــروش ماشــین آالت و زمین ها شــدند؛ 
درآمد هــای شــهرداری بایــد تقویــت شــود چــرا کــه 
در ســال های گذشــته شــهرداری درآمــد مطلوبــی 
داشــته، امــا امــروز کــه درآمــد شــهرداری ها کاهــش 
پیــدا کــرده و بایــد شــاهد مشــارکت شــهروندان در 

ایــن زمینــه باشــیم.
وی بــا اشــاره بــه فرســوده بــودن بیــش از ۷۰ هــزار 
، بیــان کــرد: 70 هــزار هتــکار بافــت  هتــکار ایــن شــهر
فرســوده مصــوب در ایــن شــهر داریــم، کــه بــرای 
ــادی ایجــاد کــرده اســت؛ بجــای  مــا مشــکل های زی
این کــه بافت هــای اصلــی ایــن شــهر بــه روز شــود 
شــهر را توســعه عرضــی داده انــد؛ بــه همیــن علــت 

هزینه هــای شــهرداری مــا بــاال رفتــه اســت.
شــهبازی در پایــان عنــوان کــرد: فرهنگســرای شــهر 
ابتــدای  کــه در  بــود  ســده لنجــان مدتــی تعطیــل 
بازگشــایی  اســامی  وشــورای  شــهردار  دوره  ایــن 
داریــم  ســعی  دارد؛  متنوعــی  برنامه هــای  و  شــد 
در حــوزه فرهنگــی شــرایط بهتــری را ایجــاد کنیــم؛ 
بیــش از دو هــزار متــر زیبــا ســازی دیــوار داشــتیم؛ 
همچنیــن بــرای نــوروز ســال 1401 از 25 اســفند تــا 13 
فروردیــن برنامه هــای متنوعــی داشــتیم؛ بــرای عیــد 
نــوروز ســال 1402 هــم از هــم اکنــون ســتاد اســتقبال 
از نــوروز شــروع شــده و برنامــه ریزی هایــی انجــام 

پذیرفتــه اســت.

شهردار سده لنجان از اجرای 60 پروژه در شهر سده لنجان خبرداد:

67 درصد بودجه به موارد عمرانی اختصاص پیدا کرده است

خبــری  ویــژه  گفتگــوی  هفتــه  ایــن  برنامــه  در 
ح هــای  طر گردیــد  مقــرر  اصفهــان  شــبکه 
و  اســتاندارد  حــوزه  در  صنایــع  خودمراقبتــی 
صنایــع  آزمایشــگاهی  نیازهــای  شناســایی 
و  اســتاندارد  کل  اداره  همــکاری  بــا  اســتان 
پارلمــان بخــش خصوصــی بــه منظــور کمــک بــه 
بهبــود محیــط کســب و کار اســتان اجــرا شــود.
بازرگانــی  اتــاق  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
اصفهــان در ایــن برنامــه کــه بــا حضــور مدیــر کل 
بازرگانــی  اتــاق  دبیــرکل  و  اســتان  اســتاندارد 
بازرگانــی  اتــاق  دبیــرکل  شــد،  برگــزار  اصفهــان 
در  اســتاندارد  نقــش  بــه  اشــاره  بــا  اصفهــان 
خــوب  تولیــد  یــک  ارزش  تمایــز  دادن  نشــان 
اســتاندارد  گفــت:  ضعیــف  محصــول  یــک  از 
شــده  پذیرفتــه  مناســب  کیفیــت  تعییــن  بــا 
و توافقــی بــرای هــر کاال و یــا خدمــات از عرضــه 
بــازار  در  ناســالم  و  بی کیفیــت  محصــوالت 

کــرد.  خواهــد  جلوگیــری 
ــن  ــن و آیی ــات قوانی ــع ابهام ــی رف ــام ابراهیم بهن
نامه هــای موجــود در حــوزه اســتاندارد را ســبب 
ایــن  در  تولیــدی  واحدهــای  تخلفــات  کاهــش 
حــوزه دانســت و تصریــح کــرد: بــا شــفاف ســازی 
و رفــع ابهامــات قوانیــن واطــاع رســانی مناســب 
شــاهد  می تــوان  حــوزه  ایــن  نامه هــای  آییــن 
بهبــود کیفیــت کاالهــای تولیــدی و همچنیــن 

کاهــش تخلفــات در حــوزه اســتاندارد بــود. 
قانــون  چندگانــه  و  متفــاوت  اجــرای  وی 
موجــب  را  مختلــف  اســتان های  در  اســتاندارد 
تخریــب فضــای رقابتــی و از بیــن بــردن امــکان 
رقابــت تولیــد یــک اســتان بــا  ســایر اســتان ها 
دانســت و بــر لــزوم اجــرای یکســان قوانیــن و 
همــه  در  اســتاندارد  بــا  مرتبــط  بخشــنامه های 

کــرد.   تاکیــد  کشــور  اســتان های 
ضوابــط  رعایــت  بــدون  تولیــد  ابراهیمــی 
ایــن  ورود  و  اســتان ها  از  برخــی  در  اســتاندارد 
محصــوالت بــه بــازار اســتان اصفهــان را موجــب 
ســخت شــدن شــرایط رقابــت بــرای محصــوالت 

باکیفیــت اصفهانــی دانســت و اظهــار داشــت: 
ایــن  بــرای  کاری منســجم تر  الزم اســت ســاز و 

پیــاده شــود.  و  موضــوع طراحــی 
بــر  ادامــه  در  اصفهــان  بازرگانــی  اتــاق  دبیــرکل 
بــه  اســتان  آزمایشــگاه های  تجهیــز  ضــرورت 
صنایــع  بــا  مرتبــط  کاالهــای  آزمایــش  منظــور 
دارای مزیــت اســتان و  انجــام رویه هــای صــدور 
داخــل  در  کاالهــا  ایــن  اســتاندارد   مجوزهــای 

کــرد.  تاکیــد  اســتان 
ابراهیمــی در ادامــه بــا تقدیــر از نقــش مثبــت و 
تعامــات ســازنده مدیــرکل اســتاندارد اســتان 
ایــن  در  اقتصــادی  فعــاالن  مشــکات  رفــع  در 
اســتان  کار  و  کســب  محیــط  بهبــود  و  حــوزه 
بــا  مرضی الطرفیــن  مرجــع  تعییــن  خواســتار 
حضــور بخــش خصوصــی بــرای مشــخص کــردن 
آزمایشــگاه  توســعه  و  ایجــاد  ضــروری  مــوارد 
شــاخص  تولیــدات  برخــی  بــرای  اســتاندارد 
مدیــرکل  فرمانــی  محمــود  شــد.    اســتان 
ارایــه  گفــت:  نیــز  اصفهــان  اســتان  اســتاندارد 
تعییــن  اســتاندارد های  از  پایین تــر  محصــول 
بــه خطــر خواهــد  را  بقــای تولیــد  شــده دوام و 
انداخــت و آن محصــول در بــازار تــداوم نخواهــد 
داشــت.  وی راز مانــدگاری در بازارهــای داخلــی 
و  اســتاندارد  بــه  ویــژه  توجــه  را  بین المللــی  و 
در  کــرد:  و تصریــح  تولیــدات دانســت  کیفیــت 
بــر  شــده  ســعی  اصفهــان  اســتان  اســتاندارد 
تکالیــف قانونــی خــود در راســتای اعتــا و ارتقــاء 

کنیــم.  عمــل  اســتان  تولیــدات  کیفیــت 
فرمانــی در ادامــه حــوزه نظارتــی و فعالیــت اداره 
کل اســتاندارد اســتان را عــاوه بــر خطــوط تولیــد 
اســتان بــه دلیــل جلوگیــری از ورود محصــوالت 
و  کــرد  بیــان  متعــدد   ، بــازار در  کیفیــت  بــی 
اســتان ها  ســایر  تولیــدات  رصــد  بــرای  افــزود: 
ح اجــرای  ح طاهــا )طــر در بــازار اصفهــان نیــز طــر

اجراســت. حــال  در  اســتانداردها(  هماهنــگ 
مدیــر کل اســتاندارد اســتان اصفهــان گفــت: بــر 
ح، تمامــی محصــوالت عرضــه  اســاس ایــن طــر

و  خریــداری  اصفهــان  اســتان  بــازار  در  شــده 
مــورد آزمایــش قــرار خواهــد گرفــت و در صــورت 
مغایــرت بــا اســتانداردهای موجــود، اقدامــات 
منجــر  بعضــا  کــه  می شــود  انجــام  الزم  حقوقــی 
بــه تعلیــق یــا ابطــال پروانــه تولیــد واحــد خاطــی 

خواهــد شــد. 
اســتان  اســتاندارد  آمادگــی  اعــام  از  فرمانــی 
بــرای پیگیــری مصادیــق محصــوالت بی کیفیــت 
از  پــس  گفــت:  و  داد  خبــر  اصفهــان  بــازار  در 
ســوی  از  محصــول،  بــودن  بی کیفیــت  اثبــات 
حقوقــی  اقدامــات  تولیــد،  محــل  اســتان های 

شــد.  خواهــد  انجــام  مربوطــه 
کارگــروه  تشــکیل  پیشــنهاد  همچنیــن  وی 
تخصصــی  انجمن هــای  حضــور  بــا  مشــترکی 
صنایــع مختلــف بــه منظــور پایــش بــازار اســتان 
را ارائــه کــرد همچنیــن گفــت: افــراد می تواننــد 
بــا پیامــک کــد ده رقمــی ذیــل نشــان اســتاندارد 
اصالــت  از   10001517 ســامانه  بــه  محصــول  هــر 
ایــن نشــان اطمینــان یابنــد و همچنیــن شــماره 
انتقــادات،  دریافــت  پذیــرای  نیــز   1517 تلفــن 
پیشــنهادات و گزارش هــا در حــوزه اســتاندارد و 

می باشــد.  محصــول  کیفیــت 
مدیــر کل اســتاندارد اســتان در ادامــه بــا تاکیــد 
در  اســتان  آزمایشــگاه های  بــودن  مجهــز  بــر 
محصــوالت دارای مزیــت مشــمول اســتاندارد 
و  انبــوه  تولیــد  حوزه هــای  در  گفــت:  اجبــاری 
اصلــی در اســتان ماننــد فــوالد و لــوازم خانگــی 
ماننــد  مــواردی  در  و  نداشــته  وجــود  مشــکلی 
ارائــه  خدمــات  کشــور  کل  بــه  نیــز  نســاجی 

. می دهیــم  
شــایان ذکــر اســت ایجــاد کارگــروه خودمراقبتــی 
اســتاندارد بــا حضــور فعــاالن صنعتــی اســتان در 
ح شناســایی  اتــاق بازرگانــی اصفهــان و اجــرای طر
بــا  اســتان  صنایــع  آزمایشــگاهی  نیازهــای 
کل  اداره  و  اصفهــان   بازرگانــی  اتــاق  همــکاری 
ح  اســتاندارد اســتان از جملــه پیشــنهادات مطــر

شــده در ایــن برنامــه بــود.

در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه اصفهان 
 به منظور بهبود محیط کسب و کار مقرر شد:

ح ویژه با همکاری اجرای دو طر
  اداره كل استاندارد  و اتاق بازرگانی
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3اجتماعی
وزنامــه د  ر  اصفهان ضمیمــه رایگان ر

پنج شنبه        19 آبان    1401   شماره 6352

احمد شریعتی:

نقــاط حادثــه خیــز اصفهــان هنــوز 
شناســایی نشــده اســت 

گفــت:  اصفهــان  شــهر  اســامی  شــورای  عضــو 
اصفهــان در مدیریــت بحــران معیــن تهــران اســت 
امــا شــهر مــا هنــوز نقــاط حادثــه خیــز را شناســایی 

اســت.  نکــرده 
بــه گــزارش اداره ارتباطــات و امــور بین الملــل شــورای 
اســامی شــهر اصفهــان، احمــد شــریعتی بــا تاکیــد بــر 
لــزوم تقویــت مدیریــت بحــران در شــهرداری اصفهــان 
اظهــار کــرد: حادثــه خبــر نمی کنــد، همــان طــور کــه در 
ســال های اخیــر حــوادث غیــر مترقبــه ای را در سراســر 

کشــور شــاهد بودیــم.
معیــن  بحــران  مدیریــت  در  اصفهــان  افــزود:  وی 
تهــران اســت امــا شــهر مــا هنــوز نقــاط حادثــه خیــز را 

اســت.  نکــرده  شناســایی 
داد:  ادامــه  اصفهــان  شــهر  اســامی  شــورای  عضــو 
در حــوزه محــات اقدامــات خوبــی انجــام شــده کــه 
در همیــن راســتا بایــد شناســایی نقــاط حادثــه خیــز 
قــرار  کار  دســتور  در  امدادیــار  گروه هــای  تشــکیل  و 

گیــرد. 
وی اظهــار کــرد: بســیج ، مســاجد و فعــاالن فرهنگــی 
هــر محلــه می تواننــد در ایــن زمینــه شــهرداری را یــاری 

کننــد.
زمــان  در  کــه  شــهر  پناهگاه هــای  گفــت:  شــریعتی 
ــت  ــتفاده اس ــل اس ــده االن غیرقاب ــاخته ش ــگ س جن
را در زمینه هــای مختلــف مــورد  آن هــا  کــه می تــوان 

قــرار داد. اســتفاده 

چندقلوها  مــعــاش  ــران  ــگ ن والـــدیـــن 
نباشند؛ 

چتر حمایتی کمیته امداد بر سر 
خانواده چندقلویی ها

معــاون حمایــت و ســامت خانــواده کمیتــه امــداد 
اســتان اصفهــان از خدمــت رســانی بــه 124 خانــواده 

ــر داد. ــو خب ــوزاد و دارای چندقل پرن
بــه گــزارش جا م جــم،  هــادی بنایــی معــاون حمایــت 
و ســامت کمیتــه امــداد امــام خمینــی)ره( اســتان 
ارائــه  ، بیــان داشــت:  بــا اعــام ایــن خبــر اصفهــان 
کمک هــای باعــوض و تســهیات قــرض الحســنه 
بــا هــدف کاهــش بخشــی از هزینه هــای نگهــداری 
بــرای  نهــاد  ایــن  برنامه هــای  جملــه  از  نــوزادان 

می باشــد.  پرنــوزاد  خانوارهــای  از  حمایــت 
هــادی بنایــی بــا تاکیــد بــر این کــه 95درصــد از ایــن 
خانواده هــا دارای نــوزادان ســه قلــو و مابقــی چهــار 
ــن  ــت از ای ــه داد: حمای ــتند، ادام ــی هس ــج قلوی و پن
مســکن،  معیشــت،  ســرفصل های  در  خانواده هــا 
اشــتغال و درمــان انجــام می شــود و از ابتــدای ســال 
میلیــون   525 و  میلیــارد   7 بــر  بالــغ  تاکنــون  جــاری 
تومــان کمــک باعــوض و تســهیات قــرض الحســنه 
شــده  پرداخــت  اســتان  در  خانواده هــا  ایــن  بــه 

اســت.
میلیــون   ۱۵ حداکثــر   پرداخــت  بــه  اشــاره  بــا  وی 
بــه  معیشــتی  باعــوض  هزینــه  کمــک  تومــان 
خانوارهــای ســه قلویــی بــه بــاال، گفــت: ایــن خانوارها 
ــون و  ــک میلی ــتمری ی ــدی از مس ــره من ــر به ــاوه ب ع
در  دوســالگی،  تــا  خــود  فرزنــدان  تومانــی  هــزار   300
صــورت داشــتن اســتحقاق بــه طــور موقــت تحــت 

می گیرنــد. قــرار  امــداد  کمیتــه  حمایــت 
معــاون حمایــت و ســامت کمیتــه امــداد اســتان 
اندیشــان  نیــک  همراهــی  از  قدردانــی  بــا  اصفهــان 
مســاعدت  بــا  همــواره  گفــت:   ، خیــر امــر  ایــن  در 
خانواده هــای  بــه  اثربخشــی  خدمــات  نیکــوکاران، 
پرنــوزاد، در بخش هــای مــورد نیــاز ایــن خانواده هــا 
اشــتغال  و  بهداشــت  تغذیــه،  مســکن،  ویــژه  بــه 

ارائــه شــود.  

مدیر منطقه ۱۰ شهرداری 
اصفهان خبر داد:

آغاز مرمت مناره 
تاریخی باقوشخانه با 
۱۰ میلیارد ریال اعتبار

مدیــر منطقــه ۱۰شــهرداری اصفهــان از آغاز مرمــت و نورپردازی 
منــاره تاریخــی باقوشــخانه با اعتبــار ۱۰ میلیارد ریال خبــر داد.

بــه گــزارش جام جــم، داوود بحیرایــی بــا اعــام ایــن خبــر گفــت: 
منــاره باقوشــخانه یکــی از زیباتریــن و ظریف تریــن مناره هــای 
اواخــر عهــد ایلخانــی در ســده هشــتم هجــری قمــری اســت 
کــه در منطقــه ۱۰ در کنــار بــاغ باقوشــخانه قــرار دارد. وی افــزود: 

ایــن منــاره بــا ارتفــاع ۳۸ متــر، یکــی از دو منــاره ای بــوده کــه در 
دو طــرف مســجد صاحب الزمــان )عــج( قــرار داشــته کــه منــاره 
دوم آن از بیــن رفتــه اســت. وی یکــی از رویکردهــای مدیریــت 
شــهری در اجــرای پروژه هــای محلــه محــور را توجــه بــه میــراث 
فرهنگــی و تاریخــی محــات دانســت و اظهــار کــرد: بــر ایــن 
اســاس مرمــت و نورپــردازی ایــن منــاره تاریخــی کــه ثبت ملــی 

نیــز شــده اســت، در پروژه هــای محلــه محــوری منطقــه قــرار 
گرفــت.وی بــا بیــان این کــه بــرای ایــن پــروژه ۱۰ میلیــارد ریــال 
اعتبــار اختصــاص یافتــه اســت، اعــام کــرد: تمامــی اقدامــات 
اداری و هماهنگی هــای الزم بــرای اجــرای ایــن پــروژه با ســازمان 
نوســازی و بهســازی شــهرداری اصفهــان انجــام شــده و بــه 

زودی عملیــات اجرایــی آن آغــاز می شــود.

مدیــر منطقــه یــک شــهرداری اصفهــان گفــت: بودجــه منطقــه یــک 
۲۶۸ میلیــارد تومــان بــرای ســال ۱۴۰۱ در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه 
۱۴۰ میلیــارد تومــان آن بــه اقدامــات عمرانــی، ۲۰ میلیــارد تومــان بــه 

اقدامــات محلــه محــور و مابقــی بــه امــور جــاری اختصــاص دارد.
میثــم بکتاشــیان هفدهــم آبــان  در جمــع خبرنــگاران اظهــار کــرد: 
منطقــه یــک شــهرداری اصفهــان حــدود ۸۱۰ هکتــار وســعت دارد 
و از شــمال بــه خیابــان فروغــی، از جنــوب بــه خیابــان مطهــری، از 
خــرازی  اتوبــان  بــه  غــرب  ســمت  از  و  چهاربــاغ  خیابــان  بــه  شــرق 

می شــود. منتهــی 
وی بــا بیــان این کــه در منطقــه یــک بافــت فرســوده و بافــت تاریخــی 
بــا یکدیگــر پیونــد دارد و نقــاط مختلفــی را شــامل می شــود، افــزود: 
از ایــن مقــدار بالــغ بــر ۲۳۰ هکتــار آن بافــت فرســوده و ۱۱۹ هکتــار 
اصفهــان  شــهرداری  یــک  منطقــه  مدیــر  اســت.  تاریخــی  بافــت 
تصریــح کــرد: منطقــه یــک دارای ۱۱ محلــه اســت کــه اغلــب محــات 
بــه  آن جملــه می تــوان  از  کــه  آن ریشــه دار و ســابقه تاریخــی دارد 
محلــه علیقلی آقــا، محلــه جامــی، لنبــان، جــوزدان و خــرم اشــاره کــرد.

در  زیــادی  ســفر  مقاصــد  یــک  منطقــه  این کــه  بیــان  بــا  وی 
چراکــه  دارد،  مذهبــی  گردشــگری  و  ســامت  گردشــگری  حــوزه 
 ۲۳ و  هتــل   ۱۵ درمانــی،  مرکــز  ســه  بیمارســتان،  هشــت  دارای 
مراکــز  ایــن  وجــود  البتــه  کــرد:  خاطرنشــان  اســت،  میهمان پذیــر 
منجــر بــه ایجــاد ترافیــک زیــادی در ایــن منطقــه بــه عنــوان منطقــه 
مرکــزی شــهر شــده اســت، به طــوری کــه رتبــه ســوم ســفر شــهری بــه 
ایــن منطقــه اختصــاص دارد. بکتاشــیان بــا بیــان این کــه جمعیــت 
ســاکن شــب منطقــه ۱۰۰ هــزار نفــر و جمعیــت روز ایــن منطقــه، ۳۰۰ 
تــا ۴۰۰ هــزار نفــر بــرآورد می شــود، اظهــار کــرد: بودجــه کل منطقــه 
یــک ۲۶۸ میلیــارد تومــان بــرای ســال ۱۴۰۱ در نظــر گرفتــه شــده اســت 
کــه ۱۴۰ میلیــارد تومــان آن بــه اقدامــات عمرانــی، ۲۰ میلیــارد تومــان 
بــه اقدامــات محلــه محــور و مابقــی بــه امــور جــاری اختصــاص دارد. 
مدیــر منطقــه یــک شــهرداری اصفهــان بــا تاکیــد بــر این کــه در حــال 
آن  از  کــه بخشــی  یــک وجــود دارد  گلــوگاه در منطقــه  حاضــر ۲۶۰ 
ــرای  در بافــت تاریخــی قــرار گرفتــه اســت و قوانیــن خــاص خــود را ب
گلوگاه هــا  ایــن  از  دیگــر  بعضــی  داد:  ادامــه  می طلبــد،  آزادســازی 
برنامه ریزی هــای  بــا  امیدواریــم  کــه  دارد  قــرار  فرســوده  بافــت  در 

مشــخص بــه صــورت ســاالنه بــه ســرانجام برســد.
كردن پروژه ها و رسیدگی به امور محالت * هدفمند 

ــال  ــه دنب ــن دوره ب ــهری ای ــت ش ــه مدیری ــان این ک ــا بی ــیان ب بکتاش
اســت،  محــات  امــور  بــه  رســیدگی  و  پروژه هــا  کــردن  هدفمنــد 
ح توســعه محله هــای  گفــت: بــر اســاس رویکــرد محلــه محــوری، طــر
جامــی و جــوزدان در منطقــه یــک در زمینه هــای زیســت محیطی، 
اجــرای  محلــی،  اقتصــاد  و  توســعه  محــرک  پروژه هــای  زیباســازی، 
آســفالت، آزادســازی گلــوگاه و ایجــاد دسترســی در دســتور کار قــرار 

گرفــت.
آزادســازی  جامــی  محلــه  در  ســال  ابتــدای  از  این کــه  بیــان  بــا  وی 
چندیــن مــورد گلــوگاه انجــام شــده اســت، افــزود: پــروژه توســعه 

آینــده تکمیــل می شــود. محلــی محلــه جامــی ظــرف دو مــاه 
مدیــر منطقــه یــک شــهرداری اصفهــان بــا بیــان این کــه در زمینــه 
پیشــینه  بــه  ویــژه ای  نــگاه  جامــی  محلــه  در  شــهری  زیباســازی 
تاریخــی محلــه شــده اســت، تصریــح کــرد: محلــه جامــی منــزل آیــت 
ال�ل خادمــی، روحانــی مبــارزی اســت کــه جرقــه انقــاب را در اصفهــان 
شــده  توجــه  مهــم  ایــن  بــه  محلــه  زیباســازی  در  رو  ایــن  از  زد،  را 
اســت، در واقــع دیوارنگاره هــا بــر اســاس تاریــخ شــفاهی محــات 
انجــام می شــود. بکتاشــیان خاطرنشــان کــرد: در محلــه جــوزدان 
چنــد  آزادســازی  و  اســت  شــده  انجــام  گلوگاه هــا  آزادســازی  نیــز 
گلــوگاه بــا توافــق مالــکان در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت؛ بــر ایــن 
ح توســعه هدفمنــد محلــه جــوزدان نیــز تــا دو مــاه آینــده  اســاس طــر

بــه اتمــام می رســد.
یــک در  بیــان این کــه بافــت تاریخــی و گردشــگری منطقــه  بــا  وی 
حوزه هــای مختلــف ارزش و اهمیــت زیــادی دارد، اظهــار کــرد: بــه 
ــگری  ــوع گردش ــد ن ــک چن ــه ی ــی در منطق ــن میراث ــود اماک ــل وج دلی

مذهبــی  و  طبیعــی  گردشــگری  ســامت،  گردشــگری  جملــه  از 
موضــوع  همچنیــن  بــود،  متصــور  یــک  منطقــه  بــرای  می تــوان  را 
میــدان  رمضــان،  پنــج  خیابان هــای  وجــود  بــا  رویــداد  گردشــگری 
منطقــه  ایــن  در  نیــز  صائــب  مقبــره  و  چهاربــاغ  خیابــان  شــهدا، 

دارد. زیــادی  اهمیــت 
ــر این کــه وجــود  ــا تاکیــد ب مدیــر منطقــه یــک شــهرداری اصفهــان ب
چهــارراه  تبریــزی،  صائــب  مقبــره  چــون  ارزشــمندی  مکان هــای 
وفایــی و منــازل تاریخــی متعــدد از دیگــر شــاخص های ایــن منطقــه 
اســت، گفــت: جــای جــای منطقــه یــک بــا تاریــخ انقــاب و ســرزمین 

ایــران پیونــد خــورده اســت.
* ساماندهی و بهسازی گذرگاه های منطقه یک

از  گذرگاه هــا  بهســازی  و  ســاماندهی  این کــه  بیــان  بــا  بکتاشــیان 
زمینــه  ایــن  در  افــزود:  اســت،  ایــن منطقــه  دیگــر سیاســت های 
ابتــدا گذرهــای منتهــی بــه چهاربــاغ بــه علــت حضــور گردشــگر در 
در  آرا  گــذر جهــان  اولیــن  اســاس  ایــن  بــر  و  گرفتــه  قــرار  اولویــت 

یــک ســاماندهی شــده اســت. منطقــه 
وی بــا بیــان این کــه بهســازی و نوســازی گــذرگاه کواالالمپــور همــراه 
بــا اصــاح روشــنایی انجــام شــده اســت، تصریــح کــرد: نوســازی و 
ــا  بهســازی گــذر عالــم آرا، عبــاس آبــاد و پیرایــش خیابــان طالقانــی ب
توجــه بــه وجــود مشــاغل متعــدد از دیگــر برنامه هــای در دســتور 

ــرار دارد. ــه ق ــن منطق کار ای
ــر این کــه اجــرای  ــا تاکیــد ب مدیــر منطقــه یــک شــهرداری اصفهــان ب
باعــث  جــوزدان  و  جامــی  محلــه  دو  در  محــور  محلــه  پروژه هــای 
ایــن  در  کــرد:  خاطرنشــان  نمی شــود،  محــات  دیگــر  از  غفلــت 
راســتا احیــای گــذر درب کوشــک و بازارچــه آن نیــز در دســتور کار 
آفرینــی بــه  بکتاشــیان اظهــار کــرد: ارزش  ایــن منطقــه قــرار دارد. 
بافــت تاریخــی، حفــظ میــراث گذشــتگان و ایجــاد ارزش افــزوده بــه 
ایــن نــوع بافت هــا بــه صــورت همزمــان مدنظــر شــهرداری منطقــه 
یــک اســت. وی بــا اشــاره بــه ضــرورت ارتقــای چرخــه گردشــگری در 
منطقــه یــک، گفــت: در ایــن راســتا در نظــر داریــم بــا رونــق بخشــی بــه 
اقامتگاه هــای ســنتی و قدیمــی موجــود در منطقــه از ایــن ظرفیــت 

بــرای اســکان بیمــاران و همراهــان آنهــا اســتفاده کنیــم.
مدیــر منطقــه یــک شــهرداری اصفهــان بــا اشــاره بــه لــزوم احیــای 
عنــوان  تحــت  ایــده ای  راســتا  ایــن  در  افــزود:  قدیمــی،  خانه هــای 
محرمیــت ابــدی بــرای بعضــی از منــازل قدیمــی و حیــاط دار تعریــف 
شــده اســت بــه ایــن معنــی کــه هیــچ مشــرفیتی بــه حیــاط خانه هــای 
باشــد،  نداشــته  وجــود  تاریخــی  بافــت  خــاص  گذرهــای  در  بــزرگ 
ایــن مهــم باعــث ارزش آفرینــی منــازل در بافــت تاریخــی می شــود. 
بکتاشــیان تصریــح کــرد: خانــه تاریخــی روغنــی بــه عنــوان یکــی از 
خانه هــای قدیمــی منطقــه اســت کــه پیــش از آن مرمــت شــده و 

شــهرداری بــه دنبــال توســعه و رونــق بخشــی آن اســت.
ــا  ــک ت ــه ی ــهری در منطق ــار ش ــک و دو قط ــاز ی ــازی ف ــل آزادس * تکمی

پایــان آبــان 
پرتــردد  مناطــق  از  شــهرداری  یــک  منطقــه  این کــه  بیــان  بــا  وی 
شــهری بــوده کــه ســه ایســتگاه متــرو در موقعیــت ایــن منطقــه 
قــرار دارد، خاطرنشــان کــرد: به منظــور آزادســازی ایــن ســه ایســتگاه 
در فــاز نخســت نزدیــک بــه ۴۰ میلیــارد تومــان هزینــه شــده اســت 
و نزدیــک بــه ۷۰ میلیــارد تومــان دیگــر بــرای آزادســازی های آینــده 
پیش بینــی شــده اســت. مدیــر منطقــه یــک شــهرداری اصفهــان 
اظهــار امیــدواری کــرد: بــر اســاس پیش بینی هــا آزادســازی فــاز یــک 
و دو قطــار شــهری در منطقــه یــک تــا پایــان آبان مــاه ســال جــاری 

تکمیــل و از بهمــن مرحلــه بعــدی پــروژه آغــاز شــود.
ح تفصیلــی منطقــه یــک، یکــی از کارهــای  وی اظهــار کــرد: در حــوزه طــر
بــر زمیــن مانــده کــه جــز مطالبــات مردمــی نیــز قــرار دارد، احــداث 
ادامــه خیابــان زاهــد حدفاصــل خیابان هــای مســجد ســید و فروغــی 

بــه طــول هــزار متــر و عــرض حــدود ۳۰ متــر اســت.
بکتاشــیان ادامــه داد: ۱۶۸ پــاک مســکونی در مســیر ایــن خیابــان 
امــا در  زیــاد اســت،  آن هــا بســیار  آزادســازی  کــه هزینــه  قــرار دارد 
ح بــه صــورت مشــارکتی بــا بنیــاد مســکن  تــاش هســتیم ایــن طــر

اجــرا شــود.
ــاک  ــازی ام ــاری آزادس ــال ج ــاه س ــر آذرم ــه از اواخ ــان این ک ــا بی وی ب
ح مشــارکتی بــا بنیــاد مســکن  را آغــاز می کنیــم، گفــت: در ایــن طــر
بــه دنبــال آن هســتیم کــه ادامــه خیابــان زاهــد را احــداث و بــا ایجــاد 
و ســاخت آپارتمان هــای نوســاز ســاکنان فعلــی را در همــان محلــه 
بــه حاشــیه های  آنهــا  از مهاجــرت  دوبــاره اســکان دهیــم و مانــع 

شــهر شــویم.
احــداث  بیــان این کــه  بــا  یــک شــهرداری اصفهــان  مدیــر منطقــه 
پارک هــای محلــی چــون پــارک محلــی شــاداب پــس از ۱۵ ســال وقفــه 
از جملــه سیاســت های مــد نظــر منطقــه یــک اســت، افــزود: بــا توجه 
بــه تعــدد مادی هــا در منطقــه یــک بــه دنبــال ایجــاد یــک نهضــت 
بــر  درختــکاری و پایــش فضــای ســبز در ایــن عرصه هــا هســتیم، 
ایــن اســاس ۱۵ هــزار اصلــه درخــت در حاشــیه مادی هــای منطقــه 

یــک کاشــته می شــود.
وی بــا اشــاره بــه این کــه احیــا و رونــق بخشــی مادی هــا بــه عنــوان 
منطقــه  ایــن  اهــداف  دیگــر  از  گردشــگری  محــور  و  گــذرگاه  یــک 
نیاصــرم  مــادی  ســاماندهی  راســتا  ایــن  در  کــرد:  تصریــح  اســت، 
کــه تنهــا مــادی در اصفهــان بــوده اســت کــه دسترســی خودرویــی 
وجــود  آن  حاشــیه  در  دوچرخه ســواران  تــردد  امــکان  و  نداشــت 
دارد، در دســتور کار اســت. بکتاشــیان بــا اشــاره بــه ترافیــک خیابــان 
مســجد ســید، خاطرنشــان کــرد: تنش هــای ترافیکــی شــدیدی را 
ح  در خیابــان مســجد ســید شــاهد هســتیم کــه آماده ســازی طــر
ح انجــام شــده  BRT اتوبــوس علــت عمــده آن اســت، ۷۰ درصــد طــر
ح تــا پایــان آبان مــاه  و بــر اســاس برنامــه ریــزی انجــام شــده ایــن طــر

می شــود. تکمیــل 
 BRT ح احــداث خــط وی تاکیــد کــرد: مطالعــات و پژوهش هــای طــر
در خیابــان مســجد ســید توســط معاونــت حمل ونقــل و ترافیــک 
شــهرداری انجــام شــده و شــهرداری منطقــه یــک تنهــا مجــری آن 

اســت.
* آغاز عملیات اجرایی تئاتر شهر تا پایان آبان 

مدیــر منطقــه یــک شــهرداری اصفهــان بــا بیــان این کــه دو پــروژه 
شــاخص بــزرگ ســاخت تئاتــر شــهر در چهاربــاغ اصفهــان و توســعه 
ایــن  در  بهشــتی  ال�ل  آیــت  شــهید  پــدری  منــزل  بخشــی  رونــق  و 
منطقــه قــرار دارد، گفــت: در زمینــه پــروژه احــداث تئاتــر شــهر یکــی 
ح بســیار خوبــی را بــرای ســاخت  ح کشــوری طــر از معمــاران مطــر
ــه  ــر ایــن بــود کــه نزدیــک ب ایــن مــکان ارائــه کــرده همچنیــن قــرار ب
۵۰ میلیــارد تومــان بــرای ســاخت آن در نظــر گرفتــه شــود، امــا امــروز 
بــه ســمت انجــام ایــن پــروژه بــه صــورت مشــارکتی رفتــه و در ایــن 
راســتا توافقــات ابتدایــی آن بــا مشــارکت کننــده و ســرمایه گــذار 

ــت. ــده اس ــام ش انج
میــراث  مدیــرکل  حضــور  بــا  جلســه ای  در  تازگــی  بــه  افــزود:  وی 
ــت  ــرار اس ــده و ق ــه ش ــی صورتجلس ــی و فن ــات نهای ــی توافق فرهنگ

احــداث ایــن پــروژه تــا پایــان آبــان آغــاز شــود.
بکتاشــیان تصریــح کــرد: منــزل پــدری شــهید آیــت ال�ل دکتر بهشــتی 
و چنــد خانــه اطــراف آن در خیابــان آیــت ال�ل کاشــانی تملــک شــده 

اســت و بــه زودی بــه مــوزه شــهید بهشــتی تبدیــل خواهــد شــد.
وی بــا بیــان این کــه ســاماندهی مســجد لنبــان و مقبــره صائــب 
تبریــزی نیــز در قالــب توافــق بــا اداره اوقــاف از دیگــر برنامه هــای 
در  کــرد:  خاطرنشــان  اســت،  منطقــه  ایــن  در  شــهری  مدیریــت 
حــوزه فرهنگــی و اجتماعــی نیــز سیاســت شــهرداری منطقــه یــک 
مشــارکت بــا نهادهــای اجتماعــی و فرهنگــی منطقــه بــوده، بــر ایــن 
بــا نهادهــای  یــک ســال گذشــته  اســاس ســعی کردیــم در طــول 
بســیج،  پایگاه هــای  فرهنگــی،  مختلــف  مراکــز  چــون  مختلفــی 
نهادهــای دینــی چــون دارالقــرآن مشــارکت داشــته و شــهرداری را 
بــه عنــوان یــک تســهیل گر و بســتر ســاز بــرای انجــام امــور فرهنگــی 
برنامه هــای  کــردن  مردمــی  امــروز  راســتا  ایــن  در  دهیــم،  قــرار 
اهــداف  از  مذهبــی  مراســم های  و  جشــن ها  برپایــی  فرهنگــی، 

اســت. شــهری  مدیریــت 
ترافیــک  یــت  مدیر بــرای  دانش بنیان هــا  ظرفیــت  از  اســتفاده   *

شــمس آبادی خیابــان 
مشــکات  بــه  اشــاره  بــا  اصفهــان  شــهرداری  یــک  منطقــه  مدیــر 
متعــدد خیابــان شــمس آبــادی از جملــه نبــود پارکینــگ و افزایــش 
تعــداد مراجعــه کننــدگان بــه مطــب پزشــکان ایــن خیابــان، گفــت: 
ــه  بایــد بــه یکدیگــر در تفــاوت نگاه هــا و پارادایم هــا کمــک کنیــم، ب
عنــوان مثــال مــا در حــال فکــر کــردن و کمــک گرفتــن از شــرکت های 
ــفر  ــت س ــرای مدیری ــا ب ــزاری آنه ــرم اف ــای ن ــان و ظرفیت ه دانش بنی
نرم افزارهــا  از  بعضــی  زیــرا  هســتیم،  زمینــه  ایــن  در  شــهروندان 
در  را  شــهروندان  مقصــد  تــا  مبــدا  می تواننــد  کــه  دارنــد  وجــود 
ســفرهای درون شــهری مدیریــت کننــد و ایــن امــر باعــث ســامان 
می شــود. نیــز  شــهری  درون  پارکینگ هــای  ظرفیت هــای  بخشــی 

وی تاکیــد کــرد: دنیــای امــروز دنیــای نــرم افــزار اســت و بایــد بســتر 
مدیریــت خــود را بــر ایــن مبنــا قرار دهیــم که در این راســتا خاقیت، 
اندیشــه های نــو و فکــر نــو الزمــه مدیریــت امــروز اســت. بکتاشــیان 
بــا بیــان این کــه درصــد تحقــق زیباســازی محــات بــا توجــه بــه تاریــخ 
شــفاهی و زیســتی مــردم محلــه هســتیم، افــزود: ســعی داریــم از 
قالب هــای هنــری متعــدد در ایــن زمینــه اســتفاده کنیــم، بــه عنــوان 
مثــال عمــده مراجعه کننــدگان خیابــان شــمس آبادی شــهروندانی 
هســتند کــه بــه ســراغ مطــب پزشــکان می رونــد، بــر ایــن اســاس در 
ــا ســازی باعــث کاهــش  ــر و زیب ــا بهره منــدی از هن صــدد هســتیم ب

درد و رنــج مراجعــه کننــدگان ایــن خیابــان شــویم.
* بــرای انتقــال مطــب پزشــکان بــه شــهرک ســالمت بــه مشــاركت و 

فرهنگ ســازی نیازمندیــم
مدیــر منطقــه یــک شــهرداری اصفهــان بــا اشــاره بــه انتقــال مطــب 
ســامت،  شــهرک  بــه  شــمس آبادی  خیابــان  در  واقــع  پزشــکان 
ح تفصیلــی مجــوز بارگــذاری جدیــد در خیابان هایــی  گفــت: طبــق طــر
مشــاغل  انتقــال  و  نداریــم  را  شــمس آبادی  و  آمــادگاه  ماننــد 
همــه  جمعــی  هم افزایــی  نیازمنــد  نیــز  مناطــق  ایــن  در  ســفر  پــر 
نمی توانــد  زیرســاخت ها  افــزودن  کــه  چــرا  اســت،  دســتگاه ها 
پاســخگوی ایــن تعــداد کاربــری باشــد و مــا بــه مشــارکت پزشــکان 
و فرهنگ ســازی نیازمندیــم. وی بــا اشــاره بــه رســیدگی بــه ورودی 
محــات و ایجــاد فضاهــای شــهری، تصریــح کــرد: ورودی محــات از 
رویکردهــای مهــم در ایــن دوره مدیریــت شــهری اســت ، چنان کــه 
جلوخــان مســجد لنبــان به عنــوان یــک فضــای شــهری تــا پایــان 
ســال آینــده عملیاتــی می شــود. بــرای ورودی محله هــای جــوزدان 
بــرای خیابــان شــمس آبادی نیــز در صــدد  الیــادران، همچنیــن  و 
اقداماتــی هســتیم تــا بتوانیــم فضــای آرام تــری را در آن برقــرار کنیــم.
صائــب،  مقبــره  ســاماندهی  رونــد  درخصــوص  بکتاشــیان 
خاطرنشــان کــرد: جلســات هفتگــی دربــاره بررســی مباحــث مشــترک 
میــان شــهرداری اصفهــان و اداره اوقــاف بــه صــورت هفتگــی میــان 

برگــزار می شــود. ایــن دو نهــاد 
وی افــزود: ســاختمان جهان نمــا و مقبــره صائــب از منطقــه یــک، 
تصمیم گیری هــا  صائبیــه  دربــاره  کــه  بــوده  مذاکــرات  ایــن  محــور 

انجــام شــده و طــی دو هفتــه آینــده نهایــی می شــود.
* احداث تراموا در خیابان كاشانی منتفی است

مدیــر منطقــه یــک شــهرداری اصفهــان بــا اشــاره بــه ســاماندهی 
و  آن  کاربری هــای  کاشــانی  و  بهشــتی  شــهید  خیابــان  ترافیــک 
همچنیــن مدیریــت فعالیت هــای شــبانه ساخت وســاز در خیابــان 
خــرم، گفــت: خیابــان آیــت ال�ل کاشــانی و شهیدبهشــتی پیوســتگی 
دارد و رفــع مشــکات آن در حــال پیگیــری اســت، در ایــن راســتا 
ح از جملــه اتوبــوس تنــدرو و ترامــوا بــرای رفــع معضــل  چنــد طــر
ــا پــل فلــزی بررســی شــده و در نهایــت  ترافیــک میــدان جمهــوری ت
تصمیم گیــری مبتنــی بــر اســتقرار خــط BRT در ایــن منطقــه اســت، 

بنابرایــن احــداث ترامــوا بــرای خیابــان کاشــانی منتفــی اســت.
وی ادامــه داد: بــا توجــه بــه شــرایط تاریخــی و فرهنگــی منطقــه یــک 
قــراردادی بــا مشــاور منعقــد شــده اســت تــا بــرای اضــاع خیابــان 

ــه منظــور ســاماندهی مشــاغل تهیــه شــود. آیــت ال�ل کاشــانی ب
بــه  ح تفصیلــی  ایــن خیابــان در طــر کــرد:  بکتاشــیان خاطرنشــان 
عنــوان گســتره ویــژه دیــده شــده اســت و تغییــر کاربری هــا بایــد 
بعــد از بررســی در کمیســیون مــاده ۵ انجــام شــود کــه پیگیــر آن 
هســتیم. وی گفــت: درخصــوص مدیریــت ســاخت و ســاز بایــد در 
نظــر داشــت کــه منطقــه یــک مرکــز شــهر اســت و خاک بــرداری و 
بتن ریــزی در آن باعــث تراکــم ترافیکــی می شــود، بنابرایــن عمــده 
کــه البتــه مداخاتــی  تــا ۵ صــادر می شــود  مجوزهــا از ســاعت ۲۲ 
ترافیــک  کــه در  امــا چــاره ای نداریــم چــرا  بــرای همســایگان دارد، 
روز عبــور ایــن خودروهــای ســنگین، خطرآفریــن اســت و می توانــد 

باعــث مشــکاتی بــرای شــهروندان شــود.
ســاماندهی  توضیــح  در  اصفهــان  شــهرداری  یــک  منطقــه  مدیــر 
پیاده روهــا و آخریــن اقدامــات پیرامــون ســاختمان های ناایمــن در 
منطقــه یــک، گفــت: بــر اســاس دســتور اداره راه و شهرســازی و بــر 
، ســاختمان های ناایمــن در مناطــق  مبنــای اباغیــه وزارت کشــور
ــده اند. ــی ش ــهرداری معرف ــه ش ــایی و ب ــان شناس ــه اصفه ــک و س ی
همچــون  ســاختمان ها  ایــن  از  تعــدادی  دربــاره  داد:  ادامــه  وی 
بعضــی از پاســاژهای گــذر چهاربــاغ عباســی در منطقــه یــک و ســه بــا 
ــد  ــد و فراین ــام ش ــی انج ــای قانون ــه و نامه نگاری ه ــتانی مکاتب دادس

آن همچنــان در حــال پیگیــری اســت.
بکتاشــیان دربــاره پیاده راه هــای منطقــه یــک، گفــت: پیــاده راه ضلــع 
شــمالی خیابــان شــیخ بهایی در حــال مرمــت اســت و تــا اواخــر آبــان 
ــا  تکمیــل می شــود، همچنیــن ســنگ فرش حدفاصــل پــل فلــزی ت
پــل وحیــد نیــز در دســت ســاماندهی اســت. وی در توضیــح تعییــن 
موضــوع  ایــن  بــرای  کــرد:  تصریــح  جهان نمــا،  مجموعــه  تکلیــف 
بحــث مفصــل اســت و بــه طــور تخصصــی مدیــرکل اماک شــهرداری 
اصفهــان دارای صاحیــت اظهــار نظــر اســت، امــا شــهرداری منطقــه 
در  اوقــاف  چراکــه  اســت؛  رایزنــی  حــال  در  اوقــاف  اداره  بــا  یــک، 
امیدواریــم  و  اســت  مدعــی  قدیمــی  پاک هــای  بعضــی  خصــوص 
ایــن جلســات بــه جمع بنــدی برســد، چراکــه دارای مباحــث حقوقــی 
پیچیــده اســت، ایــن جلســات بــا حضــور مدیــران ارشــد دو دســتگاه 
بــه صــورت مســتمر برگــزار می شــود تــا در مــورد ادعــای مالکیــت 
آن  حــل  از  بعــد  و  مذاکــره  شــهرداری  حقوقــی  مباحــث  و  اوقــاف 

ــود./ایمنا ــدام ش ــند اق ــال س ــوص انتق درخص

مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان خبرداد:

احداث ساختمان تئاتر شهــــر در چهــارباغ



w w w . j a m e j a m d a i l y . i r     w w w . d a n e s h p a y a m . i r
ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان اصفهان

دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما
چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما
ما مریدان روی سوی قبله چون آریم چون

حافظروی سوی خانه خمار دارد پیر ما

صاحب امتیاز :           
 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

سرپرست استان اصفهان: هاجر مقضی     

          تحریریه شهرستانها:            021-44233511
 دفتر سرپرستی استان اصفهان:  36637500- 031

 صفحه آرایی: فرحناز بنده خدایزدی

پنج شنبه        19 آبان    1401   شماره 6352

درب  و  تخلیــه  ماشــین های  دوراســیون های 
بازکــن از جملــه قطعــات حســاس در مدیریــت 
شــمار  بــه  شــیمیایی  مــواد  و  کک  تولیــدات 
می رونــد کــه در ســال های گذشــته مقــرر بــود از 
کشــورهای خارجــی تامیــن شــوند امــا تحریم هــا 
َســد راه دریافــت ایــن تجهیــزات شــدند. ذوب 
از  یکــی  همــکاری  بــا  همــت  بلنــد  آهنی هــای 
بــا   ، دیگــر بــار  داخلــی  توانمنــد  شــرکت های 
ایــن  خویــش  تجربــه  و  دانــش  اراده،  گوهــر 
نقشــه  شــیت   ۵۵۰ حــدود  در  را  تجهیــزات 
طراحــی نمــوده و طــی حــدود یــک و نیــم ســال 
در  بــزرگ  دســتاورد  ایــن  کردنــد.  بومی ســازی 
گفتگــو بــا تنــی چنــد از تاشــگران ایــن عرصــه 

قــرار داده شــده اســت. کنــکاش  مــورد 
تــرکان  محمدحســین  جام جــم،  گــزارش  بــه 
اصفهــان  آهــن  ذوب  تجهیــزات  خریــد  مدیــر 
اوکرایــن،  و  روســیه  جنــگ  شــروع  بــا  گفــت: 
از  خــاص  اقــام  تهیــه  در  محدودیت هایــی 
بلــوک شــرق بــرای کشــور بــه وجــود آمده اســت. 
دلیــل  بــه  نیــز  اوکرایــن  کشــور  افــزود:  وی 
شــده،  مواجــه  آن  بــا  کــه  جنــگ  مشــکات 
ایــن  کــه  می کنــد  تجربــه  را  انــرژی  کمبــود 
موضــوع بــر ســاخت قطعــات و تحویــل آنهــا نیــز 

اســت. داشــته  مســتقیم  تاثیــر 
ــاری  ــال ج ــدی را در س ــج درص ــازی پن ــی س * بوم

هــدف قــرار دادیــم
ــا  مدیــر خریــد تجهیــزات ذوب آهــن اصفهــان ب
اعــام ایــن خبــر کــه بومــی ســازی ۵ درصــدی 
تامیــن  کشــور  از  ج  خــار از  قبــًا  کــه  کاالهایــی 
ایــن  اهــداف  مهم تریــن  جملــه  از  می شــد، 
تصریــح  اســت،  جــاری  ســال  در  مدیریــت 
و  قطعــات  بومی ســازی  شــرایط  ایــن  در  کــرد: 
تجهیــزات در داخــل کشــورمان بیــش از پیــش 
اهمیــت یافتــه اســت و ایــن رویکــرد در ذوب 
آهــن اصفهــان نیــز بــا جدیــت دنبــال می شــود.
قطعــات  خریــد  سرپرســت  رفیعــی  مســعود 

کــرد:  اضافــه  نیــز  مدیریــت  ایــن  در  ســاخت 
ســاخت  امــکان  کــه  تجهیزاتــی  و  قطعــات 
شــان  تامیــن  یــا  و  کارخانــه  داخــل  در  آنهــا 
پیگیــری  نــدارد،  وجــود  کشــور  از  ج  خــار از 
انجــام  اداره  ایــن  طریــق  از  آنهــا  ســازی   بومــی 

می گیرد.
و  بــرداری  کروکــی  منظــور  بدیــن  افــزود:  وی   
فنــی  دفتــر  توســط  تجهیــزات  از  نقشــه  تهیــه 
و  شــده  انجــام  کننــده  درخواســت  قســمت 
شــرکت  طریــق  از  آن  ســاخت  فراینــد  ســپس 
ضوابــط  بــا  منتخب،مطابــق  داخلــی  توانمنــد 
توســط ایــن مدیریــت آغــاز گردیــد. سرپرســت 
تصریــح  شــرکت  ســاخت  قطعــات  خریــد 
دوراســیون های  ســاخت  خصــوص  در  کــرد: 
در  نیــز  تخلیــه  و  بازکــن  درب  ماشــین های 
ســال ۹۱ درخواســت خریــد خارجــی آن پیگیــری 
گردیــد کــه واردات ایــن تجهیــزات میســر نشــد 

لــذا طــی برگــزاری جلســات مســتمر بــا مدیریــت 
دو  ایــن  شــیمیایی،  مــواد  و  کک  تولیــدات 
تجهیــز در مــدت زمــان یــک و نیــم ســال، توســط 
شــرکت ماشین ســازی اصفهــان ســاخته شــد و 

ایــن مدیریــت تحویــل گردیــد. بــه 
كــه مانــع خــروج ۳۳0 هــزار یــورو  * بومــی ســازی 

كشــور شــد    ،  از  ارز
داخــل  در  تجهیــزات  ایــن  گفــت:  رفیعــی 
کشــور و بــا هزینــه ای بالــغ بــر ۳۰ میلیــارد ریــال 
 از ۳۳۰ هــزار 

ً
ســاخته شــدند و بنابرایــن حــدودا

بعمــل  جلوگیــری  کشــور  از  ارز  خــروج  یــورو 
در  بازرگانــی  کاردان  بهرامــی  رضــا  آمد.احمــد 
مدیریــت خریــد تجهیــزات شــرکت نیــز گفــت: 
و  هزینــه  بــرآورد  فنــی،  بررســی های  از  پــس 
شــرکت های  از  نقشــه ها،  تکمیــل  همچنیــن 
توانمنــد داخلــی کــه ســابقه همــکاری بــا ذوب 
ــد و  ــل آم ــوت بعم ــتند، دع ــان داش ــن اصفه آه

ــا،  ــرایط آنه ــی ش ــل و بررس ــد از مح پــس از بازدی
پشــنهادات اخــذ گردیــد و مناقصــه برگــزار شــد.
بهرامــی اظهــار داشــت: در طــی مناقصــه برگــزار 
بــه  اصفهــان  ماشین ســازی  شــرکت  شــده، 
ایــن  ســاخت  و  گردیــد  اعــام  برنــده  عنــوان 

گرفــت. عهــده  بــر  را  دوراســیون ها 
حســن رضــا جــان محمــدی سرپرســت واحــد 
توجــه  بــا  داشــت:  اظهــار  نیــز  کک  تولیــد   ۲
 ۳ باتــری  عمــر  از  ســال   ۱۰ حــدود  این کــه  بــه 
قســمت  ایــن  تجهیــزات  از  برخــی  می گــذرد، 
دلیــل  ایــن  بــه  و  شــدند  اســتهاک  دچــار 
کــه  بودیــم  شــاهد  را  زیــادی  توقف هــای 
ریســک هایی ماننــد افــت کمــی و کیفــی تولیــد 
برنامه هــای  گرفتــن  قــرار  تحت الشــعاع  و 

داشــت.  پــی  در  را  تجهیــزات  تعمیــرات 
نــت  مدیریت هــای  کمــک  بــه  افــزود:  وی 
محوطــه  ســاختمان،  و  راه  نــت  و  مکانیــک 

ســازی بــرای تعویــض ایــن دوراســیون ها انجــام 
گرفــت و نیــز کروکــی بــرداری و نقشــه های الزم از 

شــد.  تهیــه  تجهیــزات 
* تعویــض و راه انــدازی دوراســیون ها، بــدون 

ــد ــام ش ــف انج توق
شــرکت  در  کک  تولیــد   ۲ واحــد  سرپرســت 
ــض  ــات تعوی ــول عملی ــرد: در ط ــان ک ــر نش خاط
گونــه  هیــچ  دوراســیون ها،  ایــن  راه انــدازی  و 
خ نــداد و لــذا از  توقفــی در تولیــد کک باتــری ۳ ر
همــکاران مکانیک،بــرق و تکنولــوژ و همچنیــن 
مدیریــت راهبــری و ماشــین آالت ســنگین کــه 
در ایــن زمینــه همــکاری بســیار خوبــی داشــتند، 

تشــکر و قدردانــی می نمایــم.
یوســف اســکندری معــاون تجهیــزات مکانیــک 
شــیمیایی  مــواد  و  کک  تولیــدات  مدیریــت 
نیــز گفــت: پــس از راه انــدازی باتــری شــماره ۳ 
بــه همــت تاشــگران ذوب آهــن اصفهــان در 
ســال ۹۱، تــداوم فرآینــد تولیــد بــه دلیــل نیــاز 
از تجهیــزات  و نگهــداری  انجــام تعمیــرات  بــه 
بــا چالش هــای فراوانــی از جملــه عــدم وجــود 
عــدم  و  فنــی  مــدارک  و  نقشــه  رزرو،  قطعــات 
جهــت  تعمیراتــی  فرم هــای  پلــت  پیش بینــی 

بــود. قطعــات حســاس مواجــه 
وی افــزود: در ادامــه شــرکت اوکراینــی بــه دلیــل 
تحریم هــا از تعهــدات ســاخت ایــن تجهیــزات 
ســر بــاز زد و قــرارداد را بــه صــورت یــک طرفــه 

فســخ نمــود.
و  کک  تولیــدات  مدیریــت  تجهیــزات  معــاون 
مــواد شــیمیایی ادامــه داد: ایــن قطعــه بــه طــور 
متوســط هــر ۱۵ دقیقــه یکبــار درب ســلول های 
ایــن  لــذا طــی  و  بــاز و بســته می کنــد  را  باتــری 
ایــن  کــه  داشــت  تعویــض  بــه  نیــاز  ســالیان 
توانمنــد  شــرکت های  از  یکــی  توســط  اقــدام 
داخلــی انجــام گرفــت و طــی هشــت شــبانه روز 
انــدازی  راه  و  نصــب  جــاری  ســال  مهرمــاه  در 

گردیــد.

به همت تالشگران ذوب آهن اصفهان :

بومی سازی دوراسیون های کک سازی،مانع خروج 330 هزار یورو ارز شد

ــرای تکمیــل رینــگ چهــارم  معــاون عمــران شــهری شــهردار اصفهــان گفــت: ب
ترافیکــی هشــت تــا ۱۰ هــزار میلیــارد تومــان اعتبــار بــرآورد شــده اســت امــا در 
حــال حاضــر بزرگتریــن مشــکل در مســیر ایــن پــروژه آزادســازی ها اســت کــه 

رونــد اجــرای پــروژه را کنــد کــرده اســت.
از  خبرنــگاران  بازدیــد  حاشــیه  در  کشــاورزراد  اصغــر  جــم  جــام  گــزارش  بــه 
بودجــه  این کــه  بــه  اشــاره  بــا  اصفهــان  شــهر  عمرانــی  شــاخص  پروژه هــای 
امســال شــهرداری اصفهــان حــدود ۱۲ هــزار میلیــارد تومــان پیش بینــی شــده 
ناخالــص  بودجــه  ایــن  تومــان  میلیــارد  هــزار  هشــت  اظهارداشــت:  اســت، 

اســت . بودجــه خالــص عمرانــی  آن  تومــان  هــزار میلیــارد  عمرانــی و ســه 
وی افــزود: حــدود ۷۰ درصــد از ســه هــزار میلیــارد تومــان بودجــه عمرانــی بــه 
پروژه هــای شــاخص و مهــم منطقــه ای اختصــاص یافتــه کــه توســط ســازمان 

عمــران شــهرداری انجــام می شــود.
 معــاون عمــران شــهری شــهردار اصفهــان در پاســخ بــه خبرنــگار جــام جــم 
کــه مهمتریــن ابــر پــروژه اصفهــان چیست،پاســخ داد: مهمتریــن ابــر پــروژه 
اصفهــان رینــگ چهــارم ترافیکــی حلقــه حفاظتــی بــه طــول 78 کیلومتــر اســت 
کــه حــدود 45 کیلومتــر در محــدوده شــهر اصفهــان 33 کیلومتــر در شــهرهای 

ــت. ــاد اس ــب اب ــاد و حبی ــت اب ــم دول ــهر ابریش ، ش ــهر ــی ش ــه، خمین درچ
وی بــا اشــاره بــه پــروژه رینــگ چهــارم حلقــه حفاظتــی، تصریــح کــرد: فــاز نخســت 
ایــن پــروژه طــی ســال های گذشــته از تقاطــع غیــر همســطح شــهید ســلیمانی 
ــا ۴۰۰۰ از  ــر ۴۰۰ ت ــاز دوم آن از کیلومت ــام و ف ــر ۴۰۰ انج ــا کیلومت ــر ت ــر صف از کیلومت

امســال بــه بعــد تعریــف شــده اســت.
ــی  ــارم ترافیک ــگ چه ــروژه رین ــا ۱۱۵۰ پ ــر ۴۰۰ ت ــی کیلومت ــات اجرای وی از آغازعملی
بــا  آبــاد خبــرداد و گفــت: عملیــات عمرانــی همــراه  در ورودی محلــه خاتــون 

آزادســازی آن نیــز بــه صــورت همزمــان انجــام می شــود.
کشــاورز راد بیــان داشــت: بیشــترین آزادســازی ها را در ایــن محــدوده وحــدود 
آزادســازی کیلومتــر ۴۰۰ تــا ۴۰۰۰ متــر در نظــر  ۴۰۰ میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای 

گرفتــه شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه پیشــرفت ۵۰ درصــدی عملیــات اجرایــی کیلومتــر ۲۵۰۰ تــا ۴۰۰۰ 
پــروژه رینــگ چهــارم ترافیکــی از بهره بــرداری کیلومتــر ۴۰۰ تــا ۴۰۰۰ متــر تــا بهمــن 

مــاه ســال ۱۴۰۲ طبــق برنامــه ریــزی انجــام شــده خبــر داد.
معــاون عمــران شــهری شــهردار اصفهــان همچنیــن اضافــه کــرد: بــرای تکمیــل 
ــا ۱۰ هــزار میلیــارد تومــان اعتبــار بــرآورد شــده  رینــگ چهــارم ترافیکــی هشــت ت
اســت امــا در حــال حاضــر بزرگتریــن مشــکل در مســیر ایــن پــروژه آزادســازی ها 

اســت کــه رونــد اجــرای پــروژه را کنــد کــرده اســت.
نیــز در محــدوده  بهــاران  روســتای  پــل ورودی  احــداث  این کــه  بیــان  بــا  وی 
تــا ۲۴۰۰ پــروژه در حــال انجــام اســت، بیــان داشــت: حــدود۳۰  کیلومتــر ۱۴۰۰ 
درصــد آزادســازی در کیلومتــر ۱۴۰۰ تــا ۲۵۰۰ انجــام شــده اســت و ۷۰ درصــد مابقــی 
ــا کنــون از کل آزادســازی های ایــن مســیر  ــا ۳۰ دی ۱۴۰۱ انجــام خواهــد شــد و ت ت

۲۸۶ میلیــارد تومــان مبلــغ ۵۰ میلیــارد تومــان پرداخــت شــده اســت.
، ۱۰۰ میلیــارد  کشــاورز راد خاطرنشــان کــرد: بــرای اجــرای کیلومتــر ۱۴۰۰ تــا ۲۵۰۰ متــر

تومــان و بــرای محــدوده ۲۵۰۰ تــا ۴۰۰۰ متــر رینــگ چهــارم نیــز ۱۱۰ میلیــارد تومــان 
اعتبــار در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه در مســیر رینــگ چهــارم حــدود ۱۱۰ هــزار 
متــر  هــزار   ۲۶ خاک ریــزی،  مکعــب  متــر  هــزار   ۷۵ خاکبــرداری،  مکعــب  متــر 
آســفالت، ۱۹ کیلومتــر اجــرای جــدول، هشــت هــزار متــر مکعــب نصــب موانــع 

بــزرگ بتنــی انجــام شــده اســت.
بــا  خــود  صحبت هــای  ادامــه  در  اصفهــان  شــهردار  شــهری  عمــران  معــاون 
اشــاره بــه پــروژه تقاطــع غیــر همســطح خروجــی شــهید کشــوری گفــت: ایــن 
پــروژه بــه دلیــل تکمیــل نشــدن آزادســازی ها متوقــف شــده بــود کــه بــا توجــه 
بــه همــت شــهرداری منطقــه شــش بــرای آزادســازی ها، عملیــات اجرایــی پــروژه 

بــه طــور مجــدد آغــاز شــد.
وی بــا بیــان این کــه بــرای اجــرای ایــن پــروژه ۴۰ میلیــارد تومــان پیش بینــی شــده 
اســت، افــزود: ایــن پــروژه بــه طــول ۹۰۰ متــر بــه منظــور تــردد آســان شــهروندان 

بــه تازگــی بــه بهــره بــرداری رســیده اســت.
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کشــاورزراد بــا اشــاره بــه احــداث پــروژه زیرگــذر اندیشــه واقــع در خیابــان بلــوار 
کشــاورز منطقــه ۱۳ شــهرداری اصفهــان، گفــت: بــا توجــه بــه بــروز تصادفــات 
اجــرای  منطقــه،  ایــن  شــهروندان  نارضایتــی  و  زنــدان  پــل  محــور  در  شــدید 
زیرگــذر اندیشــه در ایــن محــور بــه منظــور جداســازی دو مســیر کنــدرو و تنــدرو 

در دســتور کار شــهرداری قــرار گرفــت.
کانــال  قــوی و همچنیــن وجــود  بــرق فشــار  آب  لوله هــای  افــزود: عبــور  وی 
جملــه  از  خودروهــا  بــاالی  ترافیــک  حجــم  و  محــدوده  ایــن  در  قدیمــی 
محدودیت هــای اجــرای پــروژه زیرگــذر اندیشــه بــوده اســت امــا ایــن پــروژه 
و توســط ســازمان عمــران  از ســوی شــهرداری منطقــه ۱۳  تأمیــن هزینــه  بــا 

اجراســت. حــال  در  شــهرداری 
 معــاون عمــران شــهری شــهردار اصفهــان بــه اعتبــار ۴۰ میلیــارد تومانــی بــرای 
ــول ۴۰۰  ــه ط ــه ب ــروژه ک ــن پ ــزود: در ای ــاره و اف ــه اش ــذر اندیش ــروژه زیرگ ــرای پ اج
متــر و عــرض حداکثــر ۱۲ متــر طراحــی شــده، ۲۵ هــزار مترمکعــب خاکبــرداری و 
۶۰۰ مترمکعــب حفــاری انجــام شــده و تــا پایــان پــروژه نیــز ۶ هــزار متــر مکعــب 

روســازی و ۱۲۰۰ تــن آســفالت پخــش خواهــد شــد.
ــرفت  ــد پیش ــون ۵۳ درص ــروژه تاکن ــن پ ــی ای ــات اجرای ــت: عملی ــان داش وی بی
داشــته اســت کــه اگــر طبــق برنامه ریــزی پیــش رود در ایــام دهــه فجــر ایــن 

پــروژه تکمیــل می شــود.
ــد  ــطحی توحی ــر س ی ــگ ز ــروژه  پاركین ــن پ ــرای ای ــان ب ــارد توم ــون  ۸0 میلی ــا كن * ت

ینــه شــده اســت هز
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه احــداث پارکینــگ زیرســطحی توحیــد و این کــه مجهــز 
بــه آسانســور بــرای تــردد ســالمندان و معلــوالن اســت، افــزود: فــاز نخســت 

ایــن پــروژه شــامل اجــرای ســفت کاری بــا هزینــه ۷۵ میلیــارد تومــان بــه صــورت 
صددرصــد انجــام شــده اســت و فــاز دوم پــروژه نیــز شــامل نــازک کاری و اجرایــی 
تأسیســات بــا هزینــه ۴۰ میلیــارد تومــان تــا پایــان بهمــن ۱۴۰۱ نیــز تکمیــل و بــه 

می رســد. بهره بــرداری 
و  حریــق  اطفــای  سیســتم  بــه  پارکینــگ  تجهیــز  این کــه  بیــان  بــا  کشــاورزراد 
نصــب ۹۰ دوربیــن از ویژگی هــای ایــن پــروژه اســت، تصریــح کــرد: در مجمــوع 
فــاز یــک و دو پارکینــگ زیرســطحی توحیــد حــدود ۷۲ درصــد پیشــرفت فیزیکــی 

دارد.
وی بــا اشــاره بــه این کــه تاکنــون نزدیــک بــه ۸۰ میلیــارد تومــان بــرای ایــن پــروژه 
هزینــه شــده اســت، خاطرنشــان کــرد: در اجــرای پــروژه پارکینــگ زیــر ســطحی 
توحیــد کــه ظرفیــت پــارک ۳۷۰ خــودرو را دارد، ۶۰ هــزار مترمکعــب خاکبــرداری، 
شــده قالب بنــدی  مترمربــع  هــزار   ۲۱ و  بتن ریــزی  مترمکعــب  هــزار   ۲۱ 

 است.
معــاون عمــران شــهری شــهردار اصفهــان بــا تاکیــد بــر حفــظ درختــان و فضــای 
ــروژه  ــن پ ــود ای ــرار ب ــرد: ق ــار ک ــروژه اظه ــرای پ ــن اج ــد در حی ــان توحی ــبز خیاب س
تــا پایــان ســال ۱۴۰۰ تکمیــل شــود، امــا بــه دالیــل مختلفــی از جملــه تاکیــد 
پلیــس راهــور بــرای در اختیــار گذاشــتن یــک بانــد از خیابــان توحیــد بــرای تــردد 
خودروهــای ســواری و کاهــش حجــم ترافیــک و همچنیــن محدودیت هــای 

خــاص کرونایــی، اجــرای پــروژه از برنامــه زمانبنــدی عقــب افتــاد.
بهره بــرداری  بــه  ســال  پایــان  تــا  ورزشــکار  شــهدای  همســطح  غیــر  تقاطــع   *

ســد می ر
وی در بخشــی دیگــر از صحبت هــای خــود  بــا اشــاره بــه احــداث تقاطــع غیــر 
ــه  ــروژه ک ــن پ ــرد: ای ــح ک ، تصری ــر ــول ۸۰۰ مت ــه ط ــکار ب ــهدای ورزش ــطح ش همس
ــا  ــه محــدوده شــهرداری منطقــه هفــت محــدود می شــود ب از ســمت جنــوب ب
۶۵ درصــد پیشــرفت فیزیکــی بــه دلیــل حجــم بــاالی جــا بــه جایــی تأسیســات 
زیربنایــی همچــون لوله هــای آب و فاضــاب و دکل هــای فشــار قــوی بــه مــدت 

یــک ســال متوقــف شــده بــود.
ــرای  ــا اج ــان ب ــد همزم ــی بای ــات زیربنای ــی تأسیس ــه جابه جای ــان این ک ــا بی وی ب
پروژه هــا انجــام شــود و ایــن باعــث کنــدی انجــام پروژه هــا می شــود، خاطرنشــان 

کــرد: ایــن پــروژه اکنــون ۷۵ درصــد پیشــرفت فیزیکــی داشــته اســت.
اولیــه  اعتبــار  این کــه  بیــان  بــا  اصفهــان  شــهردار  شــهری  عمــران  معــاون 
ــر آن  ــرای اجــرای پــروژه ۴۰ میلیــارد بــوده اســت کــه عــاوه ب پیش بینــی شــده ب
۴۰ میلیــارد تومــان نیــز توســط شــهرداری اصفهــان بــرای جابه جایــی تأسیســات 
هزینــه شــد، اظهــار کــرد: بــرآورد می شــود ایــن پــروژه تــا پایــان ســال جــاری بــا 

هزینــه ای بالــغ بــر ۱۲۰ میلیــارد تومــان بــه بهــره بــرداری برســد.
ایــن  در  ســنگین  خودروهــای  ترافیــک  حجــم  این کــه  بیــان  بــا  راد  کشــاورز 
محــدوده لــزوم اجــرای ایــن تقاطــع غیــر همســطح را بــه اثبــات می رســاند، تاکیــد 
کــرد: ایــن پــروژه بــه صــورت اشــتراکی بیــن شــهرداری اصفهــان و شــهرداری 
از کل هزینه هــا را شــهرداری  آبــاد در حــال انجــام اســت و ۲۵ درصــد  دولــت 

دولــت آبــاد پرداختــه خواهــد کــرد.

کشاورز راد عنوان کرد؛

تکمیل رینگ چهارم ترافیکی در انتظار اعتبار 10هزار میلیارد تومانی

بیش از 44 درصد از جامعه هدف 
کمیته امداد استان اصفهان، زنان 

سرپرست خانوار هستند

تریــن  عمــده  از  متارکــه  و  طــاق  سرپرســت،  شــدن  زندانــی  فــوت، 
ــا سرپرســتی از  دالیلــی اســت کــه زنــان را بــه ســوی خودسرپرســتی و ی
خانــوار ســوق می دهــد و در ایــن مســیر بــا مشــکات متعــددی روبــرو 

می شــوند.  
ع مدیــرکل کمیتــه امداد امــام خمینی)ره(  بــه گــزارش جام جــم، کریــم زار
اســتان اصفهــان، رســالت ایــن نهــاد را عــاوه بــر کمــک بــه تامیــن 
معــاش خانواده هــای تحــت حمایــت، توانمندســازی خانوده هــا بــه 
ح کــرد و اظهــار داشــت: در حــال  ویــژه زنــان سرپرســت خانــوار مطــر
حاضــر 131هــزار و 666 خانــوار تحــت حمایــت کمیتــه امــداد اســتان 
اصفهــان هســتند کــه از ایــن تعــداد، سرپرســتی 58 هــزار و 580 خانــوار 
ع بــا اشــاره بــه این کــه بیــش از 44  بــه عهــده زنــان اســت. کریــم زار
درصــد از جامعــه هــدف ایــن نهــاد را زنــان سرپرســت خانــوار تشــکیل 
می دهنــد، ادامــه داد: ایــن زنــان بــه دالیلــی از جملــه فــوت یــا زندانــی 
شــدن سرپرســت، طــاق و متارکــه، بــا توجــه بــه نیــاز ســنجی خانــواده، 
این کــه  بیــان  بــا  وی  می گیرنــد.  قــرار  امــداد  کمیتــه  حمایــت  تحــت 
کمیتــه امــداد بــا ارائــه برنامه هــای متنــوع از ایــن خانوارهــا، حمایــت 
و  شــغلی  هدایــت  مشــاوره،  مســتمری،  پرداخــت  افــزود:  می کنــد، 
پرداخــت تســهیات قــرض الحســنه اشــتغال، وام کارگشــایی، ودیعــه 
یــا کمــک هزینــه خریــد مســکن از جملــه خدمــات ارائه شــده به ایشــان 
می باشــد. مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان اصفهــان با تاکیــد به اهمیت 
نقــش زنــان در تحکیــم بنیــان خانــواده و تربیــت فرزنــدان، گفــت: ایــن 
نهــاد بــا مشــارکت خیــران و نیکــوکاران، در تهیه جهیزیه، وام اشــتغال، 
کمــک معیشــت بــه زنــان بــاردار و شــیرده، هزینــه تحصیلــی و شــهریه 
دانشــجویی و نیــز آموزش هــای فرهنگــی، روانشــناختی و بهداشــتی 
بــه منظــور پیشــگیری یــا کمــک بــه درمــان ایــن گــروه هــدف، خدمــت 

رســانی می کنــد.


