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  سیاست های تأمین مالی و اعتباری شرکت
منابع مالی مــورد نیاز شــرکت طی ســال مالی مورد گــزارش از 
طریق وجوه حاصــل از ارائه خدمات تأمین نیروی انســانی، 
خدمات مدیریت پسماند، فروش محصوالت  )کود کمپوست 
و ضایعــات بازیافتی( و وصــول مطالبــات معوقه، بــدون نیاز 

نسبت به سال قبل تغییرات چشمگیری را نشان می دهد و 
بیانگر افزایش تعداد دفعات گردش حساب های دریافتنی، 
کاهش دوره وصول مطالبــات و افزایش گردش کل دارایی ها 
است. این تغییرات بیانگر پویایی و استفاده به موقع و درست 
از منابع اســت. افزایش این نســبت ها نشــانگر نزدیک شدن 

کثر ظرفیت بهره برداری از دارایی ها است: شرکت به حدا

به تأمین مالــی از محل اخذ تســهیالت بانکی و ایجــاد دیون 
مالی تأمین شده است. در این راستا،شرکت بازیافت لنجان 
با تعامل سازنده با شهرداری های شهرســتان و سازمان ها و 
ارگان های طرف قرارداد موفق به وصول بخشــی از مطالبات 
سنوات قبل شــد. در تحلیل صورت های مالی، نسبت های 
فعالیت شــرکت کــه بیانگــر کارآمدی مدیریت شــرکت اســت 

 افزایش )کاهش(13981397برخی از نسبت های فعالیت
درصد تغییراتنسبت به سال قبل

45%4,232,921.31نسبت گردش حساب های دریافتنی

-31%-86,19124,9238.73دوره وصول مطالبات

کل دارایی ها 14%1,921,680.24گردش 

تغییرات در سرمایه گذاری ها

شرح
 افزایش )کاهش(درتاریخ

درصد تغییراتنسبت به سال قبل
1398/12/291397/12/29

88%21,017,755,24511,170,533,8909,847,221,355دارایی های ثابت مشهود

65%529,024,420319,952,920209,071,500دارایی های نامشهود

1127%15,336,704,5001,250,000,00014,086,704,500دارایی های درجریان تکمیل

189%36,883,484,16512,740,486,81024,142,997,355جمع دارایی ها

شرکت بازیافت لنجان طی سال 98 با رویکرد اصالح بنیادی 
ســاختار کارخانــه بازیافــت لنجــان، بــا هــدف دســتیابی بــه 
اســتفاده بهینــه از ظرفیت واقعــی کارخانــه در امــر تفکیک و 
پردازش پســماند، اقدام به اصــالح فیزیکی، تغییر ســاختار و 

نقد تخصیصی به اصــالح ســاختار تجهیزات و ماشــین آالت 
کارخانــه اســت؛ به طــوی کــه پرداخت هــای نقــدی بــرای 
خرید دارایی های ثابت مشــهود نسبت به ســال قبل بالغ بر 

826درصد رشد داشته است.

تعمیرات اساســی ماشــین آالت و تجهیزات کارخانــه کرد. با 
نگاهی اجمالی به جریان های نقدی حاصل از فعالیت های 
ســرمایه گذاری در صورت های مالی، جریان خالص )خروج( 
وجه نقد حاصل از فعالیت های ســرمایه گذاری، بیانگر وجه 

درصد تغییراتافزایش )کاهش( نسبت به سال قبل13981397جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری

-100%0630,999,022630,999,022دریافت نقدی بابت سود سپرده بانکی

70%4,840,449,4802,840,000,0002,000,449,480دریافت نقدی بابت فروش دارائی ثابت مشهود

826%31,027,257,0953,350,208,16027,677,048,935پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود

-26%209,071,500281,863,60072,792,100پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود

کوتاه مدت گذاری های  -100%02,255,000,0002,255,000,000دریافت نقدی بابت فروش سرمایه 

گذاری -1361%26,395,879,1152,093,927,26228,489,806,377جریان خالص )خروج( نقد حاصل از فعالیت های سرمایه 

درصد تغییراتسال 97سال 98واحدفرایند

39%521,155,046,882375,202,582,004ریالخدمات تأمین نیروی انسانی

-10%12,302,026,18813,676,288,350ریالخدمات حمل و دفن پسماند

کود 146%1,566,687,813638,014,000ریالفروش 

65%10,801,094,9516,565,458,174ریالفروش ضایعات

545,824,855,834396,082,342,528ریالجمع درآمدها

@bazyaftlenjan031 52210383
شماره تماساینستاگرام
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دهٔه  ما  است.  خارق العاده  واقعًا  هم  پیشرفت ها  است؛  کشور  پیشرفت  مردم ساالری،  نتیجٔه 
کلمه  کردیم و پیشرفت به معنای واقعی  چهارم انقالب را دهٔه پیشرفت و عدالت نام گذاری 
کشور اتفاق افتاده است؛ عدالت را نمی گویم؛ دربارۀ عدالت ما عقب مانده هستیم؛ در این  در 
تردیدی نیست؛ خودمان اعتراف می کنیم، اقرار می کنیم. در دهٔه پیشرفت و عدالت بایستی هم 
کلمه موفق شدیم،  در پیشرفت موفق می شدیم، هم در عدالت؛ در پیشرفت به معنای واقعی 
واقعًا پیشرفت کردیم و در همٔه زمینه ها پیشرفت اتفاق افتاده است؛ ]اما[ در زمینٔه عدالت، باید 
کار کنیم، باید از خدای متعال و از مردم عزیز عذرخواهی کنیم. دربارۀ عدالت  تالش کنیم، باید 
کارآمد و مؤمن، در این ناحیه هم پیشرفت  مشکل داریم و ان شاءاهلل با همت مردان و زنان 

خواهیم کرد؛ اما در زمینٔه پیشرفت مادی انصافًا کارهای بسیار زیاد و بسیار مهمی انجام شده.
پیشرفت این نیست که خارجی ها بیایند پول یک کشوری را ببرند و برایشان برج درست کنند؛ 
که ثروتشان  کشورهای دوروبر ما  این ها پیشرفت نیست. بعضی نگاه می کنند به بعضی از این 
نفت است، و می بینند بله، آنجا فرودگاِه فالن جور یا برج فالن جور دارد! نه، این پیشرفت نیست؛ 
اینکه خارجی ها بیایند پول یک کشوری را بگیرند، مردم آن کشور را تحقیر کنند و برایشان برج 
بلندترین برج  امروز  است، این خسارت است.  بسازند، این پیشرفت نیست، این عقب رفت 
که یک  منطقه در بی ُعرضه ترین کشور منطقه است! اینکه پیشرفت نشد! پیشرفت این است 
کشور، یک ملت، با توان خود، با ارادٔه خود، با تصمیم خود، با دانش خود، با ظرفیت خود، 
کشور ما بحمداهلل اتفاق افتاده  خودش را به صفوف مقدم برساند؛ این پیشرفت است و این در 
است. ما امروز قطب پزشکی و درمان هستیم، رتبٔه علمی باالیی در دنیا داریم، صاحب رأی 
کرده ایم، در زمینٔه نانو دانش  در مسائل منطقه هستیم، در زمینٔه هسته ای دانش باالیی پیدا 
کرده ایم، در زمینٔه دانش های  کرده ایم، در زمینٔه زیست فناوری دانش باالیی پیدا  باالیی پیدا 
مربوط به فضای مجازی رتبٔه باالیی پیدا کرده ایم، این ها پیشرفت است. بسیاری از جوان های 
این  در  ما مدیران  بگیرند. یک خرده  اوج  که  اشاره اند  منتظر یک  واقعًا  استعداد،  از شدت  ما 
کنیم با جوان ها، واقعًا پرواز می کنند در  گر یک خرده بیشتر همراهی   ا

ّ
کوتاهی داریم؛ َواال زمینه 

گوناگون؛ همچنان که در زمینه های معنوی پرواز  کارهای  زمینه های علمی و فنی و خدماتی و 
کشاورزی، در زمینٔه سالمت، در زمینٔه  می کنند. ما در زمینٔه امنیت، در زمینٔه دفاع، در زمینٔه 
علم، در زمینٔه راه های مواصالتی و امثال این ها، خیلی پیشرفت کرده ایم و پیشرفتمان الحمدهلل 
خوب است؛ دهٔه پیشرفت و عدالت، پیشرفت خوب بود. این ها ناشی از انقالب است. البته 
چون تبلیغات ما ضعیف است، مردم کشورهای دیگر ممکن است این ها را ندانند؛ ]اما[ دشمن ها 
خیلی از این ها را می دانند. این را هم عرض بکنم: ما در خیلی چیزها قوی هستیم، ]اما[ در 
کم ابتکاریم؛ در  کم کار و ضعیف و  تبلیغات ضعیفیم؛ در تبلیغات، در بیان آنچه اتفاق افتاده، 
که دشمنان ما هستند و همٔه مسائل ما را رصد  کسانی  کنیم. لکن آن  این زمینه باید پیشرفت 
می کنند، آن ها می بینند پیشرفت های کشور را، می دانند که کشور چقدر حرکت کرده است، چقدر 

جلو رفته است. ۱۳۹۶/۱۱/2۹

عدالت و پیشرفت
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نشست خبری معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان 
به مناسبت بهره برداری از پروژه های عمرانی استان در ایام اهلل 
دهه مبارک فجر در استانداری و با حضور اصحاب رسانه برگزار 
استاندار  امور عمرانی  این نشست، معاون هماهنگی  در  شد. 
گفت: در ایام دهه فجر امسال دو هزار و ۵۴۶ پروژه  اصفهان 
عمرانی در استان اصفهان با اعتباری بالغ بر چهار هزار و ۵۰۹ 
که ۳۷۷ میلیارد تومان  میلیارد تومان به بهره برداری می رسد 
 ۳۰2 و  هزار  و  استانی  اعتبار  تومان  میلیارد   ۴۴۱ ملی،  اعتبار 
میلیارد تومان اعتبارات متوازن است؛ ۶۴.۴درصد از اعتبارات 
که معادل هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان  یافته  استان تخصیص 

است.
نوبخت  محمدباقر  سفر  در  کرد:  تصریح  غالمی  حجت اهلل 
پیشرفت  ۷۰درصد  که  پروژه هایی  اتمام  برای  پیگیری  و 
فیزیکی داشته اند، اعتباری حدود  هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان 
به ما اختصاص یافت که حدود ۳۰۰ میلیارد تومان به بخش 
آب، 2۰۰ میلیارد تومان به بخش راه، 2۰۰ میلیارد تومان به 
که  متروی اصفهان-بهارستان و مابقی به پروژه های ریزی 
در سطح استان اصفهان به بهره برداری می رسد اختصاص 

یافت.
غالمی افزود: در سال۱۳۹۹ و در هفته دولت، افتتاح  هزار و ۸۴۰ 
پروژه با اعتبار سه هزار و 2۴۰ میلیارد تومان را داشتیم و در دهه 
فجر حدود دو هزار و ۵۴۶ پروژه با اعتبار حدود چهار هزار و ۵۰۹ 
اعتبارات  ۸درصد  حدود  کرد.  خواهیم  افتتاح  تومان  میلیارد 
ملی، ۱۰درصد اعتبارات استانی و 2۹درصد اعتباراتی است که از 
محل بخش خصوصی تأمین می شود و ۵۰درصد از  شهرداری و 

تعاونی ها و منابع داخلی دستگاه های اجرایی است.
ملی  مقیاس  در  پروژه های  مجموعه  اینکه  به  اشاره  با  او 
افزود: در استان حدود ۱۶۷ پروژه و بخش  22۱ پروژه است، 
خصوصی ۳۸۷ پروژه شهرداری و از سایر دستگاه های اجرایی 

هزار و ۵۹۰ پروژه عمرانی را افتتاح خواهیم کرد.

  بیشترین حجم پروژه برای مخابرات
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان ادامه داد: 
عملیات  شروع  شهرستان  هر  در  پروژه   ۷۴ فجر  دهه  ایام  در 
کلنگ زنی را خواهند داشت، همچنین بیشترین حجم پروژه 
افتتاحی به شبکه مخابرات با حدود  هزار و ۵۰ پروژه و با هزینه 
کشاورزی  ۳۴۱ میلیارد تومان اختصاص دارد و بعد از آن جهاد 
با 2۶۷ پروژه و هزینه 2۶۶ میلیارد تومان، شهرداری 2۴۰ پروژه 
با ۱۱۹  با اعتبار  هزار و ۶۸ میلیارد تومان و شرکت توزیع برق 
کرد:  پروژه و اعتبار ۱۰۸ میلیارد تومان قرار دارند.غالمی تصریح 

خواهیم کرد.
بیان  با  اصفهان  استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
و  گلخانه ای  کشت های  توسعه  و  کشت  الگوی  بحث  اینکه 
است،  برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از  آب  مصرف  بهینه سازی 
که  ادامه داد: در این زمینه ۵۳ برنامه تدوین و تصویب شده 

باید اجرایی شود.

در  عمرانی  پروژه های  اجرای  در  اشتغال    
اولویت است

که چه میزان به وضعیت بحرانی  او در پاسخ به این پرسش 
مناطق برای بهره برداری از پروژه ها توجه داشته اید، گفت: نگاه 
که در این زمینه پروژه های در دستور  ما اشتغال محوری است 

کار، ۳۷ هزار و ۷۸۰ نفر اشتغال مستقیم را ایجاد کرد.
مطالعات  که  داشت  توجه  باید  دیگر  سوی  از  افزود:  غالمی 
طرح آمایش استان را انجام داده ایم؛ اصفهان به هفت منطقه 
تقسیم شده و ظرفیت ها و قابلیت ها شناسایی و برای اجرای 

پروژه ها به همه دستگاه ها ابالغ شده است.

  پروژه های آبی استان
کرد: امیدواریم  غالمی با اشاره به پروژه های آب در استان بیان 
مرحله نخست سامانه دوم آب رسانی تا اواخر اردیبهشت سال 
 ۳۰۰ حدود  با  ح  طر این  موردنیاز  اعتبارات  و  عملیاتی  آینده 
میلیارد تأمین شود تا تابستان سال آینده با بحران آب مواجه 

نشویم.
۹۱درصد  سه  کوهرنگ  پروژه  حاضر  زمان  در  کرد:  اضافه  او 
عملیات  مقدمات  امیدواریم  که  داشته  فیزیکی  پیشرفت 

بتن ریزی سد آغاز شود.
گفت:  اصفهان  استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
است.  شده  انجام  خلیج فارس  از  آب  انتقال  کنون مکاتبات  ا
بر این اساس، ساالنه 2۵۵ میلیون مترمکعب آب برای صنایع 

تأمین  خواهد شد.
او با بیان اینکه سد سرداب تاکنون بیش از ۷۰درصد پیشرفت 
زیست محیطی  مطالعات  کرد:  تصریح  است،  داشته  فیزیکی 
شد که  محیط زیست  سازمان  تحویل  بهشت آباد  پروژه 

ح نهایی شود. امیدواریم با اتمام کار، کارشناسی این طر
غالمی با بیان اینکه استفاده از پساب در صنعت و فضای سبز 
تاکنون ساالنه حدود  کرد:  اظهار  بوده است،  اقدامات مؤثر  از 
و  صنایع  با  پساب  از  استفاده  قرارداد  مترمکعب  میلیون   ۱۱۰

شهرداری ها منعقد شده است.
توسعه  کشت،  الگوی  کشاورزی،  بخش  در  کرد:  تصریح  او 
گلخانه ای و بهینه سازی مصرف آب حائز اهمیت  کشت های 
است که خوشبختانه برنامه سازگاری با کم آبی با ۵۳ زیربرنامه 
امور  هماهنگی  معاون  گفته  است.به  شده  تدوین  استان  در 
با  سازگاری  برنامه  براساس  اصفهان،  استانداری  عمرانی 
شیوه های  از  کم آب،  و  مقاوم  گونه های  کشت  برای  کم آبی 
استفاده  گلخانه ای  کشت  توسعه  و  آبیاری  از  استفاده   نوین 

می کنیم.

تولید  کانون  هکتار  یک میلیون  شناسایی    
گردوغبار در استان 

گفت:  گردوغبار اصفهان  کانون های آالیندگی و  او با اشاره به 
 ۹۰ و  یک میلیون  حدود  انجام شده،  مطالعات  به  توجه  با 
استان شناسایی و ۳۷۰  گردوغبار در  تولید  کانون  هزار هکتار 
انجام روان  شن های  تثبیت  و  مقاوم  گونه  کشت   هکتار 
 شده است.غالمی، آالیندگی در کالن شهر اصفهان را ناشی از سه 
کانون های متحرک از جمله حمل ونقل، صنایع و  عامل اصلی 

گردوغبار اطراف اصفهان دانست.

شهرستان اصفهان به لحاظ گستردگی بیشترین پروژه را داشته 
که حدود ۳۱۷ پروژه اعتباری هزار و ۴۵۳ میلیارد تومانی داشته 
است؛ همچنین شهرستان تیران و کرون و کاشان به ترتیب در 
رده دوم و سوم هستند که اعتبارات این شهرستان ها به ترتیب 

۱۴2 میلیارد تومان و 22۸ میلیارد تومان است.

  افتتاح روزانه سه پروژه در ایام فجر
حضور  با  فجر  دهه  در  که  است  شده  برنامه ریزی  گفت:  او 
و  کنیم  افتتاح  شهرستان ها  در  پروژه   ۳ تا   2 روزانه  استاندار 
همین طور پروژه هایی با سقف بیش از ۱۰ میلیارد تومان را جدا 

کرده ایم تا در شرایط ویژه انجام دهیم.
فوالد،  تجارت،  و  معدن  صنعت،  بخش  کرد:  اظهار  او 
ذوب آهن و شرکت پخش فراورده های نفتی عالوه بر اعتبارات 

ریالی، اعتبارات ارزی هم دارند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان با اشاره به 
تأمین آب موردنیاز شهرک های صنعتی از محل تصفیه پساب 
گفت: 2۳ پروژه با اعتباری بالغ بر ۳۷۷ میلیارد تومان در دهه 
فجر توسط شرکت شهرک های صنعتی اصفهان افتتاح خواهد 
شد. غالمی افزود: عالوه بر اینکه در طول سال هر پروژه قابلیت 
بهره برداری دارد، در دو بازه زمانی خاص پروژه ها را به صورت 

گسترده و متمرکز افتتاح می کنیم.

  ساخت 3۰۰۰ منزل مسکونی برای محرومان
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان با بیان اینکه 
ساخت سه هزار منزل مسکونی برای محرومان با ۳۰ میلیون 
برای  گفت:  داریم،  کار  دستور  در  را  بالعوض  کمک  تومان 
که تاکنون دو  متقاضیان ۵۰ میلیون تومان وام ۵درصد داریم 

هزار و ۷۰۰ واحد عملیات اجرایی را آغاز کرده اند.
غالمی با بیان اینکه یک هزار و ۱۵۰ واحد هم برای افراد تحت 
کار داریم، عنوان کرد: برای این  پوشش کمیته امداد در دستور 
افراد ۵۰ میلیون تومان کمک بالعوض و ۵۰ میلیون تومان وام 

۵درصد داریم.

در  مسکن  ملی  اقدام  متقاضی  ۹3هزار    
اصفهان

خاطرنشان  اصفهان  استاندار  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
اصفهان  استان  در  مسکن  ملی  اقدام  متقاضی  هزار   ۹۳ کرد: 
داریم و از این تعداد تاکنون ۱۷ هزار و ۸۹۰ نفر تأیید شده اند.

را  واحد  هزار   ۷۰ ساخت  اصفهان  استان  برای  گفت:  غالمی 
او  است.  شده  تعریف  ظرفیت  از  بیش  ثبت نام  که  داشتیم 
افزود: تاکنون برای ۴۷ هزار و ۴2۰ واحد زمین جهت اقدام ملی 
مسکن تأمین شده و این زمین در همه شهرستان های استان در 

نظر گرفته شده است.

ح تفصیلی ندارند   3۱ شهر استان طر
گر بتوانیم طرح های تفصیلی را در ۱۰۸ شهر  او با بیان اینکه ا
استان به اتمام برسانیم حجم کار کمیسیون ماده پنج را کاهش 
خواهیم داد، ادامه داد: هنوز طرح تفصیلی ۳۱ شهر استان در 

دست بررسی است.
اظهار  شیراز  اصفهان  آزادراه  سوم  قطعه  به  اشاره  با  غالمی 
سرمایه گذار  جذب  برای  فراخوان  اعالم  پروژه  این  برای  کرد: 
کار کند. داشته ایم که امیدواریم هر چه زودتر این پروژه آغاز به 
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: برای 
اصفهان،  اطراف  شهرهای  با  ارتباطی  مسیر  در  مترو  خط  هر 
کار قرار داده ایم؛  استفاده از ظرفیت سرمایه گذاران را در دستور 
مانند  صنایعی  از  اصفهان  شاهین شهر  متروی  در  مثال  برای 
پاالیشگاه، پتروشیمی، شهرک صنعتی محمودآباد و… استفاده 

 افتتاح 2546 پروژه استانـــݡی 
در دهه فجر

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان مطرح کرد:

 امور عمرانی 
استانداری اصفهان

مکاتبات 
انتقال آب از 
خلیج فارس 
انجام شده 

است. بر این 
اساس ساالنه 
255 میلیون 
مترمکعب آب 
برای صنایع 

تأمین خواهد شد

37780

ایجاد 37780 
شغل مستقیم 

در پروژه های در 
کار دستور 
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از  ۱۵درصد  که  است  ایران  استان  صنعتی ترین  اصفهان 
 تولید ناخالص کشور متعلق به این استان است و باید گفت

ساختمانی،  صنایع  از  ۴۵درصد  فوالد،  از  ۴۵درصد 
فراورده های  از  2۰درصد  و  طالیی  مصنوعات  ۵۵درصد 

کشورمان متعلق به نصف جهان است. نفتی 
و  تولیـدی  و  صنعتـی  واحـد  ۹هـزار  از  بیـش  بـا  اصفهـان 
۱2هـزار هکتـار مسـاحت شـهرک ها و نواحـی صنعتـی در ایـن 
بخـش رتبـه نخسـت را در بیـن اسـتان های کشـور در اختیـار 
کتشـافات جـزو پنـج اسـتان اول  دارد و در بخـش معـدن و ا

کشـور اسـت.
گلخانه و رتبه  اصفهان رتبه اول کشور در صدور مجوزهای 
کشور )۱/۳ میلیون تن در سال( را از  اول تولید شیرخام در 

کرده است. آن خود 
این شهر با داشتن 22۵۱ واحد تولید سنگ و نساجی، رتبه 
کشور دارد؛ همچنین در زمینه صنایع دستی پس  اول را در 

کیپور هند رتبه دوم جهان را دارد. از شهر 
غ و سطح زیرکشت و تولید  غ و تخم مر گوشت مر در تولید 
محصوالت نیز رتبه دوم را دارد؛ ضمن این که این شهر در 

کشور رتبه اول را دارد. جذب تسهیالت تبصره ۱۸ در 

فعاالن؛
صنعت  در  موجود  اضطراری  چالش های  و  موانع  رفع   

گردشگری؛
    تقویت و جریان سازی گردشگری استان؛

کاربرد ابزارهای مختلف و     تبلیغات، بازاریابی و بازارسازی با 
گردشگری  گونه های جدید و انطباقی  بر پایه تعریف و ترویج 

در استان؛
    کمیته بهداشت و گردشگری ایمن؛

    نظارت بر رعایت و کاربست پروتکل های بهداشتی در سفر؛
   ارائه توصیه های ویژه و تخصصی جهت افزایش ایمنی در 

سفر؛
    کمیته رصد و پایش؛

کشف استنکاف و تعیین نحوه مقابله و برخورد با     بازرسی، 
مستنکفان؛

بهبود  و  ارتقا  در  مصوب  فعالیت های  زمانمند  ارزیابی   
گردشگری اصفهان؛

احیای  ستاد  اقدامات  فعاالن  بازخورد  نشر  و  نظرسنجی    
از  بازدیدکنندگان  و  گردشگران  بازخورد  نشر  و  نظرسنجی 

خدمات فعاالن گردشگری جهت اصالح و بهبود.

گردشگری:   مصوبات ستاد احیای 
    کمیته سیاست گذاری؛

    تبیین و تعیین سیاست ها و راهبردهای موردنیاز و اضطراری 
جهت احیا و رونق صنعت گردشگری؛

    تدوین برنامه های تفکیکی و سطح بندی شده برای تمام 
ذی نفعان صنعت گردشگری؛

    راهبری نظری و  بهنگام فعاالن صنعت گردشگری؛
جهت  الگوبرداری  و  الگوسازی  موردی،  مطالعات  انجام   
اقتباس و بومی سازی اقدامات موفق سایر کشورها در مقابله با 

چالش ها و بحران های گردشگری؛
    کمیته هماهنگی اقدامات؛

 تهیه و تدوین پیشنهادهای عملیاتی احیا و توسعه گردشگری 
استان اصفهان به شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی 
با تعیین متولی و مجری اصلی، بودجه، جدول زمانی و ضمانت 

اجرایی؛
گفت وگو، هم گرایی و همکاری عملیاتی بین      ایجاد فضای 

تمام فعاالن صنعت گردشگری و دستگاه های اجرایی مرتبط؛
    استخراج و اولویت بندی مشکالت فعاالن صنعت گردشگری 
با  مستقیم  تعامل  و  هماهنگی  در  عملیاتی  رسیدگی  جهت 

  اهداف و برنامه ها مطابق با زیست بوم 
ݡکسب وݡکار استان اجرایـــــݡی شد

مهم ترین برنامه های معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان

اصفهان با 
بیش از 9هزار 

واحد صنعتی و 
تولیدی و 12هزار 
هکتار مساحت 

شهرک ها و 
نواحی صنعتی در 

این بخش رتبه 
نخست را در بین 
استان های کشور 
در اختیار دارد و 
در بخش معدن 
کتشافات جزو  و ا
پنج استان اول 

کشور است

معاونت هماهنگی امور 
اقتصادی استانداری

کارگروه تنظیم بازار   عملکرد 
بازار  تنظیم  کمیسیون  اصلی  جلسه   ۳۰ حداقل  برگزاری   

استان؛
  برگزاری حداقل ۱۱۸ جلسه هفتگی کمیته های کارشناسی 

چهارگانه مصوب تنظیم بازار استان شامل:
و  غ  مر )گوشت،  پروتئینی  مواد  تخصصی  کمیته   

غ(؛ تخم مر
    کمیته تخصصی شکر و برنج؛

کاالهای یارانه دار و راه اندازی سامانه رهتاب  توزیع عادالنه 
کشور؛ برای اولین بار در 

استان  بازار  تنظیم  وظایف  از  بخشی  اختیار  تفویض    
سهمیه ها،  توزیع  ازجمله  شهرستانی  کارگروه های  به 

خ گذاری و تعیین شبکه توزیع؛ نر
    پیگیری دریافت سهمیه های فوق العاده کاالهای اساسی و 

برنامه ریزی به منظور جلوگیری از هرگونه کمبود کاال؛
  برنامه ریزی برگزاری گشت های مشترک بازرسی و نظارتی 

و تشدید نظارت بر بازار.

     کمیته تخصصی میوه؛
کاال و خدمات حساس.      کمیته نظارت و قیمت گذاری 

   اهم دستاوردها:
کشور و    برگزاری جلسات متعدد با مسئوالن تنظیم بازار 
حذف  به  که  غیرهدفمند  و  کور  یارانه  حذف  مجاب کردن 

کاالها منجر شد؛ تأمین ارز یارانه ای برای برخی از 
   استفاده از فناوری اطالعات و بهره گیری از نخبگان مستقر 
در شهرک علمی تحقیقاتی استان به منظور هوشمندسازی و 

توسعه صنایع 
كم آب بر و سبز

 توسعه
گردشگری و خدمات  

توسعه 
صادرات

 گلخانه های 
خودپایدار

ایمپلنت
مدیریت 
پسماند

 توسعه
 اقتصاد دیجیتال

توسعه صنایع 
ریلی و وابسته 

تكمیل زنجیره 
ارزش نساجی 

گزارش توسعه فناوری های نوین در استان

فناوری  پیشران  پروژه های   .۱-۱
بازی  درمانیمصوب شورای سیاست گذاری آب

 شیرین كن های 
بدون پساب

خدمات 
دورپزشكی
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شركت های  از  اجرایی  دستگاه های  حمایت های   .2-۱
پیشران، مصوب شورای سیاست گذاری منطقه ویژه

گانه برای هرپروژه؛   ایجاد کنسرسیوم جدا
 خدمات مشاوره ای توسط شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، 
اداره کل امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی، اداره کل تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی و اتاق بازرگانی اصفهان؛
   تأمین تسهیالت لیزینگ توسط صندوق پژوهش و فناوری و 

بانک های عامل مرتبط؛
و  صداوسیما  توسط  مردم  عموم  به  فناوری ها  معرفی   

آموزش وپرورش؛
کار و     تأمین نیروی انسانی داوطلب توسط اداره کل تعاون، 

رفاه اجتماعی؛
استانداری  با مدیریت  اصفهان  در  بزرگ  پروژه  اجرای یک    

اصفهان و با سرمایه گذاری صنایع بزرگ استان؛
صادرکننده  دستگاه های  توسط  سرمایه گذاران  به  معرفی    

مجوز مانند سازمان نظام مهندسی کشاورزی؛
   حمایت های ویژه شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان از ایجاد 

اسپین آف های فناورانه؛
این  به سمت  تکمیلی  تحصیالت  پایان نامه های  هدایت   

پروژه ها در دانشگاه های بزرگ استان.

  سامانه رهتاب
کارگــروه  رهتــاب )راهــکار هوشــمند تنظیــم الکترونیکــی بــازار( در 
گرفــت.  تنظیــم بــازار اســتان مــورد بررســی و تصویــب اولیــه قــرار 
ح پــس از بررســی های مختلــف از ابعــاد اجرایــی، فنــی  ایــن طــر
و... اجــرای یــک فــاز آزمایشــی موفــق بــه اخــذ تأییدیــه وزارت 
بــا  اطالعاتــی  ارتبــاط  برقــراری  و  تجــارت  و  معــدن  صنعــت، 
ســامانه جامــع تجــارت شــد و بــه اســتناد مجــوز بهره بــرداری 
وارد  عمــاًل  تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  وزارت  توســط  صــادره 
شــهروندان  از  هریــک  ح  طــر ایــن  در  شــد.  بهره بــرداری  فــاز 
ــام )از طریــق SMS( بــه دریافــت اقــالم  می تواننــد پــس از ثبت ن
غ و...( بــر  غ، تخم مــر تنظیــم بــازاری )برنــج، روغــن، شــکر، مــر
 اســاس ســهمیه تعیین شــده در بیــش از ۵۰۰ فروشــگاه اقــدام 

کنند.

کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی   عملکرد 
کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی استان؛   برگزاری ۱۰ جلسه 

گندم، آرد و نان کارگروه ساماندهی   عملکرد 
ماه  دو  کثر  حدا فواصل  در  کارگروه  جلسات  منظم  برگزاری    

یک بار؛
کاری به منظور  کمیته    برنامه ریزی و برگزاری منظم هفتگی 
بررسی وضعیت تولید و مصرف نان یارانه ای، تعیین سهمیه ها 

و برخورد با تخلفات.

  اهم دستاوردها:
کشور مرتبط با عرضه آرد و    اجرای سیاست های تنظیم بازار 

نان یارانه ای؛
   قیمت گذاری سالیانه نان در راستای حفظ حقوق تولیدکننده 

و مصرف کننده؛
   ارزیابی عملکرد شهرستان ها، کارخانجات آردسازی و خبازان 

و تأثیر آن بر توزیع آرد یارانه ای.

  اهم اقدامات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید:
شفق ریس  ازجمله  نساجی  واحدهای  مشکالت  رفع    

کاشان در حوزه تأمین اجتماعی، امور مالیاتی و بانکی؛
نایین؛  اصفهان،  سیمانی  واحدهای  مشکالت  رفع     

ازجمله ساروج و سپاهان؛
پتروشیمی،  ازجمله  شیمیایی؛  صنایع  مشکالت  رفع       
کریل در خصوص تأمین اجتماعی، بانکی،  پتروایمن، پلی ا

مواد اولیه و...؛
و  فوالدمبارکه  ازجمله  ذوب؛  صنایع  مشکالت  رفع   

ذوب آهن در خصوص مشکالت بانکی؛
    ارائه تسهیالت، مشکالت آب و...؛

اصفهان،  کاشی  ازجمله  کاشی؛  صنایع  مشکالت  رفع    
کاشی نیلو و بهسرام در حوزه تأمین اجتماعی.

  اهم دستاوردها:
کشور؛     کسب رتبه اول در 

   تدوین بسته های حمایتی دستگاه های اجرایی مرتبط 
با فضای کسب وکار؛ ازجمله امور مالیاتی، تأمین اجتماعی، 
گمرک، شرکت شهرک ها و سازمان صنعت به منظور بهبود 

فضای کسب وکار؛
    برگزاری مستمر جلسات با تشکل های فعاالن اقتصادی؛
   ارائه بیشترین مصوبات ملی در ارتباط با اصالح ضوابط 

و مقررات.

 هماهنگی و حضور در جلسات کارشناسی تحلیل آمار صادرات 
و واردات؛

مشکالت  و  موانع  بررسی  کارشناسی  جلسات  در  حضور    
صادرکنندگان؛

   برگزاری همایش های مرتبط با انتخاب صادرکنندگان برتر.

   اهم دستاوردها:
و  صادرات  ضمانت  صندوق  بین  تفاهم نامه  امضای   
جهت  تنوع بخشی  و  توسعه  و  حمایت  هدف  با  استانداری 
از  استفاده  و  اصفهان  استان  صادرکنندگان  ریسک  کاهش 

ظرفیت های قانونی و مالی؛
  ایجاد نمایشگاه مجازی کاالهای صادراتی؛

ح های زیرساختی صادراتی به منظور بهره مندی    تصویب طر
ازمشوق های صادراتی؛

اتاق  در  اوراسیا  میز  راه اندازی  جهت  الزم  پیگیری های   
اصفهان؛

  عملکرد کمیسیون تعزیرات حکومتی؛
  برگزاری حداقل شش جلسه تعزیرات حکومتی استان؛

  برگزاری جلسات کارشناسی مرتبط؛
  پیگیری مصوبات.

کاال و خدمات در ایام     برنامه ریزی تشدید نظارت بر عرضه 
ماه های  مدارس،  شروع  نوروز،  ایام  همچون  سال  پرمصرف 

رمضان، محرم و صفر؛
و  تولیدکنندگان  با  مرتبط  تعزیراتی  پرونده های  بررسی    

کثری از قوانین و حمایت  از تولید؛ استفاده حدا
قاضی  حضور  با  مشترک  نظارتی  تیم های  تشکیل   

تعزیرات.

 عملݡکرد منطقه ویژه
 علم و فناوری

سیاست گذاری  شورای  و  اجرایی  هیئت  اعضای   .۱-۱
منطقه ویژه و مصوبات آن

 آقای دكتر خسروی
 دبیر اجرایی 

 منطقه ویژه علم و فناوری اصفهان

 آقای دكتر درویشی 
معاون توسعه مدیریت و منابع 

استانداری و نایب رئیس شورای 
سیاست گذاری منطقه ویژه علم و 

فناوری اصفهان

 آقای دكتر رضایی
  استاندار اصفهان و

  رئیس شورای سیاست گذاری
 منطقه ویژه علم و فناوری اصفهان

 آقای دكتر قیصری
 رئیس شهرک علمی تحقیقاتی 

اصفهان و نایب رئیس هیئت 
اجرایی منطقه ویژه علم و فناوری

 آقای دكتر  قاضی عسگر
 معاون هماهنگی امور اقتصادی 

استانداری و رئیس هیئت اجرایی 
منطقه ویژه علم و فناوری
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شتاب قطار عمران
 در ݡکالن شهر اصفهان

مهم ترین پروژه های عمرانی شهر اصفهان بررسی شد

مدیریت شهری اصفهان، به رغم شرایط سخت اقتصادی، 
کالن شهر  است.  کرده  حفظ  را  عمرانی  پروژه های  شتاب 
حوزه های  به  توجه  کنار  در  گذشته،  سال  سه  در  اصفهان 
فرهنگی و اجتماعی، محیط زیستی، اقتصادی و حمل ونقل 
را  توسعه  و  امید  مسیر  نیز  شهری  عمران  حوزه  در  عمومی، 
کم بر  گرفت. با وجود شرایط سخت اقتصادی حا در پیش 
کرونا، پروژه های شهری با قوت و  کالن شهرها و چالش های 
استمرار، راه خود را ادامه دادند تا چرخ عمران و پویایی شهر از 
گزارش، برخی از مهم ترین پروژه های  حرکت نایستد. در این 

عمرانی شهر اصفهان را مرور می کنیم.

  خط دوم مترو
کیلومتر طول از شمال شرق   خط دوم متروی اصفهان با 2۳ 
شهر )دارک( شروع شده و آخرین ایستگاه آن به خمینی شهر 

در غرب اصفهان، متصل می شود.
۱۴.۵ کیلومتر از کفل مسیر خط دوم مترو )تا ایستگاه کهندژ( در 
اولویت اول ساخت، تجهیز و بهره برداری است. برای تحقق 
واقعی این برنامه هم حفاری ایستگاه از همان ابتدای پروژه 
از دو جبهه شرقی و غربی انجام شد. این مسیر ۱۶ ایستگاه 
کهندژ، شهید خرازی، کاشانی، خلجا، میدان امام حسین)ع(، 
فلسطین،  نقش جهان،  امام علی)ع(،  ابن سینا،  قدس، شاهد، 
الله، مهدیه، عمان سامانی، زینبیه و دارک را شامل می شود.

  رینگ چهارم حفاظتی شهر اصفهان
کیلومتر آن  که ۴۵.۸  کیلومتر است  طول مسیر رینگ ۷۸.2 
کالن شهر اصفهان( در محدوده شهر قرار  )شامل ۱۱ منطقه از 
کیلومتر،  دارد. عرض آسفالت این رینگ در هر طرف ۱۹.۶۰ 
تعداد خطوط عبور چهار خط رفت و چهار خط برگشت، تعداد 
تقاطع غیرهمسطح 2۳ دستگاه در محل عبور از جاده های 
این  در  است.  بزرگ  پل  دستگاه  هفت  و  آن  محدوده  مهم 
دوره مدیریت شهری 2۶۵ میلیارد تومان قرارداد برای اجرای 
که ثمره آن اجرای پل آفتاب،  این پروژه عظیم منعقد شد 

ادامه بلوار فرزانگان و مسیر رینگ در منطقه ۱۴ بود.

  مجموعه پل ها و تقاطع شهید سلیمانی
سلیمانی،  سردار  شهید  تقاطع  و  پل ها  مجموعه  پروژه 
است  شده  واقع  حفاظتی  رینگ  شروع  صفر  کیلومتر  در 
طول های  با  سطح  پنج  در  پل  قطعه  پنج  آن  در  که 
بخش  این  می شود.  ساخته  متر   ۴۹۳،2۰۰،۱۷۷،۱۰۷،۱2۴
اصفهان  شهر  ترافیکی  حلقه  از  کیلومتر  یک ونیم  رینگ  از 
را  نفر  هزار   ۳۵۰ جانی  امنیت  پروژه  این  می شود.  شامل  را 
محورهای  تصادف های  دیگر  که  چرا کرد؛  خواهد  تضمین 
خطرسازی مانند میدان جوان، سه راه نقشینه، خیابان بعثت 

و زیرگذر عاشق اصفهانی به کمترین میزان ممکن می رسد.

 ساخت پل و تقاطع غیرهمسطح قهجاورستان
چهارم  رینگ  پروژه  امتداد  در  قهجاورستان  زیرگذر  پل 
مساحت  با  قهجاورستان  پل  جمله  از  پل  دو  ترافیکی، 
به  آب  کانال  روی  بر  اجرای پل  و  مترمربع  و ۹۰۰  هزار  یک 
مساحت دو هزار و 2۰۰ متر مربع را شامل می شود. پل زیرگذر 
قهجاورستان یکی از پل های رینگ چهارم است. این بخش 
از رینگ از کیلومتر چهار تا هفت را شامل و با احداث آن حدود 

هفت کیلومتر از رینگ به هم متصل می شود.

گلستان شهدا   احداث سالن و پارکینگ 
ح، اما به نتیجه نرسیده بود.  ح سال ها مطر ساخت این طر

با تصویب شورای اسالمی شهر و دستور شهردار اصفهان این 
پروژه با صرف حدود ۷۰۰میلیارد ریال اعتبار در مدت ۱۵ ماه 
گلستان شهدا حدود پنج هزار  تکمیل شد. سالن اجتماعات 
مترمربع فضا دارد. در این پروژه رواق ها به مساحت دوهزار 
متر  به وسعت ۱2هزارو۴۰۰  پارکینگ ضلع شرقی  و  مترمربع 

ساخته شده است.

  تکمیل ساخت سالن همایش های 
بین المللی اصفهان

و  شده  واقع  هکتار   ۷۱,۵ وسعت  به  زمینی  در  پروژه  این 
از سالن اصلی،  کل مجموعه )اعم  زیربنای ساختمان های 
مترمربع  ۴2۵هزار  مرتبط(  ساختمان های  و  تجاری  هتل، 
این  همایش ها  مرکز  پروژه  اصلی  سالن  مهم  ویژگی  است. 
که در آن ترجمه هم زمان هشت زبان زنده دنیا انجام  است 
مرکز  پروژه  در  تومان  ۳۸۰میلیارد  از  بیش  تاکنون  می شود. 
همایش ها هزینه شده و پیش بینی می شود ۳۰۰میلیارد تومان 

اعتبار دیگر برای تکمیل آن نیاز باشد.

  میدان شهدای هسته ای
محل  مترمربع،  وسعت ۱۵هزار  با  هسته ای  شهدای  میدان 
و  روشن دشت  فارسی،  سلمان  ازجمله  خیابان  سه  تقاطع 
ارغوانیه است. با پیشرفتی که در مرحله اجرا در میدان حاصل 
ابتدای ۱۴۰۰ در اختیار شهروندان  ح در  شده است، این طر
کاهش  به ویژه ساکنان منطقه ۴ شهر اصفهان قرار می گیرد. 
فرودگاه  به  دسترسی  تسهیل  و  پینارت  محور  در  تصادفات 
شهید بهشتی، نمایشگاه بین المللی اصفهان، بازار گل و گیاه 
ارغوان، باغ رضوان و... ازجمله مزیت های ترافیکی اجرای 

این پروژه است.

کف سازی میدان امام حسین)ع(   
از  قسمتی  نیز  و  عباسی  چهارباغ  پیاده راه شدن  به  توجه  با 
نقش  که  امام حسین)ع(  میدان  ساماندهی  سپاه،  خیابان 
ارتباطی این دو پروژه را دارد، اجرا شد. با اجرای این پروژه 
سی وسه پل  تا  نقش جهان  میدان  از  می توانند  گردشگران 
طی  آزاردهنده  ترافیک  از  دور  به  و  مطمئن  مسیری  در  را 

وسعت  با  امام حسین)ع(  میدان  پروژه  اجرای  برای  کنند. 
هزینه  ریال  ۴2میلیارد  معادل  اعتباری  مترمربع   شش هزار 

شد.

کمکی ارتش   احداث خیابان 
این خیابان به طول سه کیلومتر، عرض ۶۰ تا ۷۵ متر و عرض 
ترافیکی ۴۵ متر از بلوار شهدای صفه تا بلوار جانبازان را شامل 
می شود. هزینه اجرایی این طرح ۱۰۰میلیارد ریال است و با 
دکتر  خیابان  امیریه،  شهرک  ورودی  از  مسیرهای،  از  عبور 
حسابی، خیابان ملک الشعرای بهار و پل دکتر حسابی به بلوار 

جانبازان منتهی می شود.

  پردیس هنر اصفهان
روباز  آمفی تئاتر  بزرگ ترین  به عنوان  اصفهان  هنر  پردیس 
بهشت،  داالن  همچون  متعددی  بخش های  شامل  کشور، 
گل است. این مکان می تواند محلی برای  برج آب و فرش 
تعامل و گردهمایی اهالی فرهنگ و هنر باشد؛ به همین سبب 
شهرداری اصفهان فضایی از حاشیه زاینده رود را که در اختیار 
کرده تا  شهروندان قرار نداشت، به فضایی بسیار زیبا تبدیل 
زیرساخت های مهم فرهنگی و هنری شهر اصفهان تکمیل 

شود.
که  است  مساحت  مترمربع  ۷۵هزار  دارای  هنر  پردیس 
اختصاص  پارکینگ  ساخت  به  فضا  این  از  مترمربع  ۱۰هزار 
همچنین  دارد؛  را  خودرو   ۳۰۰ حدود  پارک  ظرفیت  و   یافته 
شش هزارو۵۰۰ اصله درخت و درختچه در فضای این پروژه 
تومان صرف هزینه  که 2۵میلیاردو۶۰۰میلیون  کاشته شده 
شده طرح  این  در  سبز  فضای  ایجاد  و  عمرانی   کارهای 

 است.

  فاز نخست نمایشگاه بین المللی اصفهان
منطقه  در  هکتار   ۴۵ وسعت  به  زمینی  در  پروژه  این 
که در مجاورت رینگ چهارم ترافیکی اصفهان  روشن دشت 
است و به پروژه هایی همچون سیتی سنتر، مرکز همایش ها، 
خوراسگان،  اسالمی  آزاد  دانشگاه  بهشتی،  شهید  فرودگاه 
گردشگری  میدان مرکزی میوه وتره بار، شهر رویاها، منطقه 
ساخته  است،  نزدیک  زاینده رود  رودخانه  و  اصفهان  شرق 

شد.
پروژه نمایشگاه بین المللی اصفهان سال ها در انتظار تأمین 
اصفهان  شهرداری  بود.  اجرا  برای  مشکالت  رفع  و  اعتبار 
که  را  بزرگ  نمایشگاه  پروژه  اجرای   ،۱۳۹۶ دوم  نیمه  از 
از  یکی  به عنوان  بود  شده  متوقف  پیشرفت  ۱۵درصد  با 
پروژه های اصلی و محوری مدیریت شهری در دستور کار قرار 
گذشته پروژه به  با تزریق و تأمین مالی، بدهی های  داد و 
پیمانکاران و بانک را پرداخت کرد.پس از آن ادامه عملیات 
با  پروژه  و  شد  آغاز  جدی  عزم  و  قوت  با  نمایشگاه  احداث 
انعقاد 2۱2 قرارداد با هزینه ای بالغ بر 2, 2۰۰ میلیارد ریال در 

مدت سه سال تکمیل و به اتمام رسید.

  ساخت تقاطع غیرهمسطح آفتاب
پروژه تقاطع غیرهمســطح آفتاب در بزرگراه شهید اردستانی 
در محدوده مناطــق ۱۰ و ۱۴ و در محل تقاطع حلقه حفاظتی 
شــهر اصفهان با اتوبان فرودگاه واقع شده اســت که بخشی از 
رینگ چهارم حفاظتی شــهر به شــمار می رود. این طرح طی 
بازه زمانــی ۱۰ماهه و پیــش از موعد مقــرر در مســاحتی بالغ بر 
چهار هزارو 9۰۰ متر مربع و هزینه ای بالغ بر یک هزار و 5۰ میلیارد 

ریال به اجرا رسید.

شهرداری اصفهان

23

کیلومتر طول   23
خط دوم مترو 

شمال شرق شهر 
تا خمینی شهر 

78/2

78.2 طول مسیر 
رینگ چهارم 
حفاظتی شهر 

اصفهان

71/5

7۱,۵ هکتار 
مساحت زمین محل 

دائمی نمایشگاه 
بین المللی اصفهان
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)خیابان های  فرزانگان  بلوار  ادامه  ساخت    
تابان و آسمان(

احداث ادامه بلــوار فرزانگان بــه عنوان بخش دیگــری از پازل 
رینگ چهارم شهر اصفهان، در قالب خیابانی جدید به بزرگراه 
شــهید اردســتانی وصل شــد و راهــکار مدیریت شــهری برای 
رفع مشکل منطقه ۱۴ بود. این طرح اهدافی چون دسترسی 
وسایط نقلیه سبک و سنگین از بلوار فرزانگان به بزرگراه شهید 
اردســتانی، کاهــش ترافیــک در محــور بلــوار بعثــت و عاشــق 
اصفهانــی، افزایــش ایمنــی، کاهــش آلودگی هــوا، خطــرات و 

تصادف های جاده ای را تأمین می کند.

  بهره برداری از فاز سوم خط اول مترو
اســفندماه ۱396خــط یک قطــار شــهری اصفهان بر اســاس 
وعده مدیریت شــهری تکمیل و در اختیار مــردم قرار گرفت تا 
شهروندان به ســهولت بتوانند مســیر قدس تا صفه را با مترو 
طی کنند. سال 97 بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان )یک سوم بودجه 
شهر( برای مترو اختصاص یافت که این امر در تاریخ شهرداری 
اصفهان بی نظیر بود. در این مدت شاهد افزایش طول خط از 
۱6 کیلومتر به 2۱ کیلومتر، کاهش سرفاصله زمانی از 3۰ دقیقه 
به ۱۰ دقیقه،  افزایش ساعت ســرویس دهی تا 2۱:3۰،  افزایش 
تعداد ســفرها از ۱۸ هزار به ۱۰۰ هزار ســفر در روز و افزایش تعداد 

رام های قطار شهری بودیم.
احداث خط دوم متروی اصفهان
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  بیمه سالمت
 استان اصفهان

توجه به اهمیت مقوله سالمت به عنوان یکی از مهم ترین 
شاخصه های توسعه جوامع، اهتمام جدی در بهره مندی از 
الکترونیک سالمت بر اساس قانون برنامه  سامانه پرونده 
کید مدیرعامل سازمان بیمه سالمت مبنی  ششم توسعه و تأ
اول  فاز  در  الکترونیک،  سازمان  ایجاد  و  مکانیزه کردن  بر 
رسیدگی و پردازش اسناد بستری به صورت الکترونیک به 
پیشنهاد اصفهان به این استان محول و به صورت پایلوت 
از ۱۳۹۶ سامانه تبادل الکترونیک اسناد بستری شروع شد. 
با انعقاد تفاهم نامه چهارجانبه با وزارت بهداشت، سازمان 
اداره کل  و  اصفهان  علوم پزشکی  دانشگاه  سالمت،  بیمه 
در  رسمی  به صورت  ح  طر اصفهان،  استان  سالمت  بیمه 
بیمارستان های  کلیه  در   ۱۳۹۹ در  و  آغاز  اصفهان  استان 
کشور استقرار یافت. از مهم ترین مزایای  دولتی و خصوصی 
مکانیزه  رسیدگی  مانند  مواردی  به  می توان  سامانه  این 
کاغذ،  حذف  شخصی،  سلیقه  اعمال  از  جلوگیری  و  اسناد 
به روزشدن اطالعات پزشکان و بیماران، ایجاد وحدت رویه 
به منظور  مدیریتی  داشبوردهای  و  گزارش گیری  توانایی  و 
تصمیم گیری سیاست های کالن نظام سالمت اشاره کرد که 
کیفیت خدمات درمانی به مردم  به تبع آن موجب ارائه با

عزیز خواهد شد.
ح: نسخه نویسی و نسخه پیچی     فاز دوم طر

الكترونیک
بیمه  اداره کل  سالمت،  بیمه  سازمان  الزامات  براساس 
نحوه  یکسان سازی  به  مکلف  اصفهان  استان  سالمت 

 مدیرݡکل بیمه سالمت استان اصفهان
 ایام اهلل دهه فجر را تبریک ݡگفت

بیمه سالمت  
توانسته است با 
تحت پوشش 

قراردادن نزدیک 
به 40میلیون 
نفر از جامعه 
به ویژه اقشار 

آسیب پذیر در 
حوزه بهداشت 
و درمان به آنان 

کمک شایانی 
کند و این اقدام 
ارزشمند هم سو 

با فرمایشات 
رهبری در حوزه  

سالمت و در 
زمره مهم ترین 

عملکردهای نظام 
بیمه ای در کشور 
محسوب می شود

حقوق  از  صیانت  فرهنگ  ارتقای  تقویت     
شهروندی در سازمان بیمه سالمت

کثر میزان  سازمان بیمه سالمت ایران برای دستیابی به حدا
سه گانه  محورهای  اساس  بر  بیمه شدگان،  رضایتمندی 
دسترسی عادالنه، سالمت محوری و حفاظت مالی، اهداف 

گرفته است: راهبردی ذیل را در نظر 
   خرید راهبردی خدمات سالمت؛

   مشارکت در استقرار پزشک خانواده و نظام ارجاع؛
   تأمین منابع مالی پایدار؛

کامل سازمان الکترونیک؛    استقرار 
   استقرار راهنماهای بالینی؛

کارایی و ارتقای بهره وری؛    افزایش 
   ایجاد خریدار واحد خدمات سالمت با محوریت سازمان 

بیمه سالمت ایران؛
  پوشش اجباری و همگانی بیمه پایه سالمت؛

گاهی های عمومی. کارآمد و ارتقای سطح آ    اطالع رسانی 
مهم ترین  که  تعیین شده  اهداف  با  ایران  سالمت  نظام 
جامعه  آحاد  به  بهینه  بهداشتی درمانی  خدمات  ارائه  آن 
حوزه  این  در  اجتماعی  عدالت  برقراری  با  توانسته  است، 
به  عادالنه  دسترسی  افزایش  راستای  در  برنامه ریزی  و 

برای قشر محروم  کشور  نقاط  از دورترین  خدمات سالمت 
و  صادر  رایگان  درمانی  دفاتر  روستائیان  و  عشایر  به ویژه 
شاخص های  ارتقای  و  خدمت  گیرندگان  رضایت  جلب 
کند. بیمه سالمت مقوله ای مهم  بهداشتی درمانی را فراهم 
بزرگ ترین  ازجمله  و  می شود  محسوب  اجتماعی  حوزه  در 
بیمه سالمت   امید است.  و  تدبیر  رفاهی دولت   ح های  طر
به  نزدیک  قراردادن  تحت پوشش  با  است   توانسته 
۴۰میلیون نفر از جامعه، به ویژه اقشار آسیب پذیر در حوزه 
کند و این اقدام  کمک شایانی  بهداشت و درمان، به آنان 
سالمت  حوزه   در  رهبری  فرمایشات  با  هم سو  ارزشمند، 
کشور  در  بیمه ای  نظام  عملکردهای  مهم ترین  زمره  در  و 

محسوب می شود.
پروژه های  الکترونیک  سازمان  استقرار  راستای  در 
نسخه نویسی  به ویژه  سالمت،  بیمه  سازمان  الکترونیک 
الکترونیک، سبب افزایش دسترسی، شفاف سازی خدمات 

و رضایتمندی بیشترمردم و بیمه شدگان شده است.

   نسخه الکترونیک
ح: تبادل الكترونیک اسناد بستری    فاز اول طر

فرایندها،  شفاف سازی  و  کسب وکار  تسهیل  به منظور 
با  است.  اجتناب ناپذیر  الکترونیک  دولت  توسعه  ضرورت 

دهه فجر،   خاستگاه ارزش های اسالمی، مقطع رهایی ملت ایران و بخشی از تاریخ ماست که گذشته را از آینده جدا ساخته است.
   پیام تبریک مدیركل بیمه سالمت استان اصفهان به مناسبت آغاز ایام اهلل دهه فجر

کاَن َزُهوقًا( )االسراء: ۸۱( )َوُقْل َجاَء اْلَحّقُ َوَزَهَق اْلَباِطُل ِإّنَ اْلَباِطَل 
گذشته را از آینده  که  دهه فجر،  سرآغاز طلوع اسالم،  خاستگاه ارزش های اسالمی، مقطع رهایی ملت ایران و بخشی از تاریخ ماست 
که انقالب بزرگ و شکوهمند ایران اسالمی به رهبری امام خمینی)ره( مهم ترین حرکت  گفت  جدا ساخته است. به جرئت می توان 

اسالمی و جنبش انقالبی در تاریخ اسالم و متأثر از فرهنگ عاشورایی سیدالشهدا )ع( بوده است.
کبیر انقالب حضرت امام خمینی)ره( و شهدای واالمقام انقالب، فرارسیدن  گرامیداشت یاد و خاطره رهبر  این جانب ضمن تبریک و 
چهل ودومین سالروز دهه فجر و پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی را به همه فجر آفرینان جامعه بزرگ بیمه شدگان سازمان بیمه 
سالمت و مؤسسات درمانی طرف قرارداد تبریک و تهنیت عرض نموده و عزت و سربلندی روزافزون ایران اسالمی را در سایه راهبری 

مقام معظم رهبری )مدظله العالی( از درگاه خداوند منان خواستارم.
دكتر حسین بانک، مدیر كل

40

40 میلیون افراد 
تحت پوشش
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کامل  با اجرای 
نسخه نویسی 
الکترونیک، 

پرونده سالمت 
الکترونیک 

تحقق یافته 
و باعث رصد 

کامل و نظارت 
بر نحوه تجویز 
دارو بر اساس 

راهنماهای 
بالینی می شود

کنان روستاها و شهرهای زیر بیست هزار نفر و عشایر نیز  سا
می توانند تا پایان امسال بدون ارزیابی توان مالی، پوشش 
یا  دریافت  را  شش ماهه  اعتبار  با  رایگان  روستائیان  بیمه 
تمدید  اعتبار  اتمام  صورت  در  را  خود  فعلی  بیمه  پوشش 

کنند.
که پیش از این از پوشش بیمه ای رایگان برخوردار  افرادی 
بودند، برای تمدید دفترچه خود نیاز به ارزیابی توان مالی 
نداشته و دفترچه بیمه آنان تا پایان فروردین ۱۴۰۰ تمدید 

می شود.
به منظور  ایرانیان،  بیمه  پوشش  متقاضی  خانوارهای 
بر  می توانند  کان  کما خصوصی  بخش  خدمات  از  استفاده 
کامل یا با درخواست  پایه خوداظهاری و پرداخت حق بیمه 
ارزیابی توان مالی و نتیجه آن )۵۰ یا ۱۰۰درصد حق بیمه( و 
رعایت ضوابط مربوط به دوره انتظار، پوشش بیمه ایرانیان 

کنند. را دریافت 

   راه های ارتباطی اداره کل بیمه سالمت استان 
اصفهان

جایگزینی  و  بیمه شدگان  به  درمانی  خدمات  دریافت 
شده  الکترونیکی  ابزارهای  با  کاغذی  دفترچه های 
پزشکان  ۸۰درصد  از  بیش  حاضر  حال  در  است. 
که  الکترونیک  نسخه نویسی  ح  طر در  قرارداد  طرف 
مشارکت است،  شده  آغاز  امسال  نخست  ماه های   از 
کنار  در  سالمت  الکترونیک  پرونده  تشکیل  داشته اند. 
اجرای  به همراه  خانواده  پزشک  و  ارجاع  نظام  اجرای 
بیمه  سازمان  برنامه های  ازجمله  الکترونیک  نسخه 
کشور  کنترل هزینه های سالمت در  که برای  سالمت است 

اجرا شده است.
نظــام  متولیــان  دغدغه هــای  از  کاغــذی  نســخه های 
گــزاف  کــه عــالوه  بــر اتــالف بودجــه  کشــور اســت  ســالمت 
کاغــذ و نســخه، بــا خطاهایــی در تجویــز دارو  بابــت تأمیــن 
کامــل نسخه نویســی الکترونیــک،  همــراه اســت. بــا اجــرای 
پرونــده ســالمت الکترونیــک تحقــق یافتــه و باعــث رصــد 
کامــل و نظــارت بــر نحــوه تجویــز دارو بــر اســاس راهنماهــای 

می شــود. بالینــی 
ح ملی نسخه نویسی و نسخه پیچی  کامل طر برای اجرای 
الکترونیک، مشارکت و همکاری مضاعف مردم و مؤسسات 

درمانی تأثیر بسزایی دارند.

کرونا، تمدید     با توجه به تصویب ستاد ملی 
اعتبار دفاتر بیمه سالمت به صورت سیستمی تا پایان 

فروردین ۱4۰۰
ضـرورت  و  کرونـا  ویـروس  ع  شـیو اسـتمرار  بـه  عنایـت  بـا 
کاسـتن از مراجعـات بیمه شـدگان بـه دفاتـر پیشـخوان، در 
صنـدوق  )به جـز  سـازمان  بیمـه ای  صندوق هـای  تمامـی 
اعتبـار  پایـان  تاریـخ  کـه  بیمه شـدگانی  پوشـش  ایرانیـان( 
تـا پایـان  آن هـا در سـامانه، در بـازه زمانـی ابتـدای مهرمـاه 
سـال جاری اسـت، تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ معتبر شـده اسـت. 
در صنـدوق بیمـه ایرانیـان نیـز صرفًا جهت بیمـاران خاص، 
رویه فوق در سـامانه پیاده سـازی شـده اسـت. بیمه شـدگان 
می تواننـد از طریـق #۱۶۶۶* از اعتبـار دفترچـه بیمـه خـود 

مطلـع شـوند.

   بیماران خاص به صورت رایگان تحت پوشش 
سازمان بیمه سالمت قرار دارند 

در حال حاضر پنج گروه بیماری )شامل بیماران تحت دیالیز، 
کلیه، هموفیلی، تاالسمی و ام اس( در سازمان بیمه  پیوند 
سالمت به عنوان بیماری خاص تحت پوشش قرار دارند که 
بیماران هیچ حق  از  گروه  این  برای پوشش  بیمه سالمت 

بیمه ای دریافت نمی کند.
سازمان  تحت پوشش  رایگان  به صورت  خاص  بیماران 
بیمه سالمت قرار دارند؛ همچنین بیماران خاص عالوه بر 
دریافت سایر خدمات موجود در بسته خدمات مورد تعهد، 
از مزایای یک بسته اختصاصی هم بهره مند هستند. این 
بسته شامل داروها، لوازم، تجهیزات و خدمات تخصصی 

که به طور عمده به شکل  مرتبط با نوع بیماری آنان است 
رایگان به این بیمه شدگان ارائه می شود.

به  منحصر  خاص  بیماران  خدمات  بسته  در  فرانشیز 
داروهای مربوط به بیماری  ام اس است که آن هم به صورت 
قرار  بیماران  اختیار  در  ۱۰درصد  فرانشیز  با  و  تعدیل شده 

می گیرد.
سالمت  بیمه  سازمان  در  خاص  بیماران  شناسایی 
امکان پذیر است. پس از تأیید بیماری خاص،  فرد می تواند 
کند و تحت پوشش بیمه  از دفترچه بیماران خاص استفاده 
بودن  دارا  با  نیز  پایه  بیمه  پوشش  فاقد  افراد  گیرد.  قرار 
شرایط بیماری خاص می توانند تحت پوشش بیمه سالمت 

قرار گیرند.

کز درمانی طرف قرارداد     پرداخت مطالبات مرا
بیمه سالمت اصفهان

از  بیش  ساالنه  اصفهان  استان  سالمت  بیمه  اداره کل 
به  بیمه شدگان  درمان  هزینه  برای  ریال  هفت هزارمیلیارد 
می کند  پرداخت  استان  قرارداد  طرف  درمانی  مؤسسات 
سالمت  بیمه  سازمان  بیمه شده  جمعیت  این  بیشتر  که 
به صورت رایگان و بدون پرداخت حق سرانه تحت پوشش 
بیمه سالمت قرار دارند. یقینًا تأمین اعتبار و پرداختی منظم 
به مؤسسات، موجب رضایتمندی هرچه بیشتر مؤسسات 

درمانی و بیمه شدگان خواهد شد.

کالهبرداری با استفاده از نام بیمه سالمت    
با توجه به اطالع رسانی مکرر و اعالم موارد قابل کالهبرداری 
توسط افراد شیاد و سودجو با سوءاستفاده از شرایط روحی 
کز درمانی و طی تماس های  بیماران در بیمارستان ها یا مرا
تلفنی یا ارتباط حضوری و مجازی با خانواده ها و بیماران، 
عناوین  سایر  یا  بهداشت،  وزارت  سالمت،  بیمه  نام  به 
اخاذی  کالهبرداری،  به  اقدام  مجهول، متأسفانه عده ای 
و درخواست وجه از بیمار یا همراهان او  با عناوین مختلف 
کارت سالمت، تأمین  کارت بیمه تکمیلی،  )ازجمله صدور 
دارو، کیسه خون، ملزومات پزشکی، مشاوره و...( می کنند.
گیر بیمه سالمت و ارتقای  این سازمان پوشش همگانی و فرا
بسته بیمه پایه سالمت محور، جهت حمایت از بیمه شدگان 
بیمه گر  سازمان  بزرگ ترین  به عنوان  و  داشته  برعهده  را 
تماس  از  افراد،  بیمه کردن  برای  هرگز  کشور،  پایه  درمان 
تلفنی استفاده نکرده و هرگونه فراخوان عمومی را از طریق 
سایت رسمی سازمان یا از طریق صدور پیام در رسانه های 

جمعی، اطالع رسانی می کند.

   حذف آزمون ارزیابی وسع
و  بهداشتی  خدمات  به  جامعه  افراد  همه  دسترسی  برای 
درمانی دولتی، دفترچه بیمه پایه سالمت، رایگان و بدون 
هرگونه  فاقد  افراد  همه  برای  مالی  توان  ارزیابی  به  الزام 

پوشش بیمه ای صادر می شود.
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یکــی از اجــزای بســیار مهــم بودجــه دولــت، درآمدهــای مالیاتــی 
کــه از  کشــور اســت. مالیــات در صورتــی می توانــد مفیــد باشــد 
کارآمــدی، اقتصادی بــودن و عادالنه بــودن تبعیــت  ســه اصــل 
تأثیــرات  و  برســد  خــود  اهــداف  بــه  نمی توانــد  وگرنــه  کنــد؛ 
ــر اقتصــاد می گــذارد. از ایــن رو ترویــج و ارتقــای  معکــوس نیــز ب
ــرای  ــت. اج ــوردار اس ــزایی برخ ــت بس ــی از اهمی ــگ مالیات فرهن
بــرای بازســازی  بــه عنــوان طرحــی  ح تحــول اقتصــادی  طــر
ســاختارهای اقتصــادی ایــران، نیازمنــد ســاز وکار قانونی اســت و 
بایــد پیــش از هــر چیــز زیــر ســاخت های اجرایــی آن را در جامعــه 
کنــد. مســئولیت برنامه ریــزان اقتصــادی بــا نــگاه بــه  فراهــم 
گام دوم انقــالب و افــق ۱۴۰۴ حساســیت بیشــتری پیــدا  بیانیــه 
ــه یکــی از ســاختارهای اقتصــادی  ک ــد  ــح می کن ــد و تصری می کن
کــه  کــه نیــاز بــه تحــوالت اساســی دارد، نظــام مالیاتــی اســت 
طبــق اهــداف ســند چشــم انداز توســعه، تــا ســال ۱۴۰۴ ســاختار 
کــه رقــم اول  کشــورمان بایــد بــه نحــوی تنظیــم شــود  مالیاتــی 

ــد. ــه درآمدهــای مالیاتــی اختصــاص یاب کشــور ب بودجــه 

گام اساسی در اصالح نظام مالیاتی    
در  اساســی  گامــی  اقتصــادی  تحــول  ح  طــر مالیاتــی  محــور 
اصــالح نظــام مالیاتــی اســت؛ چنان چــه اصالحــات در نظــام 
ح  مالیاتــی در ســال های اخیــر و حتــی پیــش از تصویــب طــر
ح  ایــن طــر امــا اجــرای  آغــاز شــده اســت،  تحــول اقتصــادی 
تکمیل کننــده حلقــه اصالحــات نظــام مالیاتــی و تســهیل کننده 
آن خواهــد بــود. فرهنگ ســازی پرداخــت مالیــات مؤلفــه ای از 
فرهنــگ عمومــی اســت و پایبنــدی بــه اصــول و قوانیــن مربــوط 

و  مالیاتــی  بخشــودگی های  از  حمایــت  تولیــد،  از  حمایــت 
مبــارزه بــا فــرار مالیاتــی متمرکــز ســاخته اســت. اجــرای مــاده 
تمکیــن(  و  )ریســک   ۹۷ مســتقیم  مالیات هــای  قانــون 
به عنــوان یــک مأموریــت و رســالت اصلــی بــرای ســازمان امــور 

می شــود. محســوب  مالیاتــی 

  مبارزه با فرار مالیاتی
 بــر ایــن اســاس مــا بــه ســراغ مؤدیــان مالیاتــی نخواهیــم رفــت 
کــه ریســک بــاال در فــرار  و صرفــا بــه ســراغ افــرادی می رویــم 

ــد. ــی دارن مالیات
و  اقتصــاد  عرصــه  در  اخیــر  ســال های  گران بهــای  تجــارب 
لــزوم مبــارزه جــدی بــا پدیــده شــوم فســاد اقتصــادی و نیــز 
حســاس،  و  خــاص  کامــال  برهــه ای  در  کشــور  قرار گرفتــن 
مســئوالن  توجــه  تــا  داده  هــم  دســت  بــه  دســت  همگــی 
اقتصــادی  شــفافیت  امــر  بــه  را  کشــور  دســت اندرکاران  و 
کنــد. جلــب  اقتصــادی  کالن  ســطح  در  ابهــام  رفــع   و 

کشــور  در  اقتصــادی  بــزرگ  مفاســد  ســابقه  متأســفانه 
ایــن قبیــل  کــه  انــکار اســت  ایــن واقعیــت غیر قابــل  بیانگــر 
مشــکالت تلــخ صرفــا تحــت لــوای عــدم شــفافیت در عرصــه 
خ نمــوده و در نتیجــه بــرای رفــع ایــن معضــالت  اقتصــادی ر
در  ابهامــات  رفــع  جهــت  در  تــالش  اساســی  گام  نخســتین 
اســت. کشــور  بانکــی  و  اقتصــادی  فعالیت هــای   عرصــه 
کــه حرکــت یک جانبــه یــک دســتگاه یــا  امــا بایــد توجــه داشــت 
ســازمان اقتصــادی و نظارتــی بــه تنهایــی نمی توانــد از عهــده 
حجــم عــدم شــفافیت در اقتصــاد بکاهــد و در این راســتا حرکت 
نظارتــی  و  اقتصــادی  مختلــف  دســتگاه های  همه جانبــه 
شــفافیت  افزایــش  جهــت  در  مســیر  ســاده ترین  و  بهتریــن 
ایــن خصــوص  در  کشــور می شــود.  در  اقتصــادی  پویایــی  و 
کشــور  مالیاتــی  امــور  ســازمان  چــون  ســازمان هایی  وظایــف 
می توانــد بــه یکــی از اصلی تریــن نقش هــای دولــت در راســتای 
 تحقــق چشــم اندازهای درآمــدی و نظارتــی دولــت بــدل شــود.
کشــور  اتخــاذ قوانیــن و مقــررات پویــا و بــه روز در نظــام مالیاتــی 
مفاســد  از  توجهــی  قابــل  بخــش  می توانــد  به تنهایــی  خــود 
و  مالیاتــی  جامــع  نظــام  کنــد.  مهــار  کشــور  در  را  اقتصــادی 
بهره منــدی از خدمــات آن در زمینــه مبــارزه بــا فــرار مالیاتــی 
باعــث می شــود تــا بخش هــای مختلــف نظارتــی نســبت بــه 
فراریــان مالیاتــی و مفســدان اقتصــادی اشــراف الزم را داشــته 

باشــند.
کشــور بــه مالیــات و شــرایط ســخت  بایــد بیــن اتــکای درآمــد 
کرونــا موازنــه ای برقــرار شــود. حصــول مالیات  تحریــم و تهدیــد 
کشــور اســت. بــدون شــک  بــا اصــول شــعار ســازمان مالیاتــی 
یکــی از مهم تریــن چالش هــای موجــود در مبــارزه بــا مفاســد 
اقتصــادی همچــون پول شــویی یــا فــرار مالیاتــی، عــدم وجــود 
ــا  ــود ت کشــور ب ــل اعتمــاد در  ــی قاب ــع و بانــک اطالعات یــک منب
از طریــق آن بتــوان منافــع یــا فعالیت هــای اقتصــادی فعــاالن 
کــرد. همیــن امــر باعــث شــد  اقتصــادی را از طریــق آن رصــد 
تــا زمینــه بــرای فســاد و رانــت بســیاری از مفســدان اقتصــادی 

مهیــا شــود.
کشــور اراده مصمم تــری در برخــورد  کــه در نظــام قضایــی  حــال 
بــا مفاســد و جرایــم اقتصــادی مهیــا شــده اســت، چــه خــوب 
ســازمان  نظــام،  و  دولــت  مختلــف  بخش هــای  کــه  اســت 
کشــور را در امــر خطیــر ایجــاد و تکمیــل بانــک  امــور مالیاتــی 
یــک  شــاهد  تــا  کننــد  همراهــی  مالیاتــی  مؤدیــان  اطالعاتــی 
ــی قدرتمنــد در زمینــه فعالیت هــای اقتصــادی  مرجــع اطالعات
مؤدیــان مالیاتــی باشــیم و از ایــن طریــق نیــز راه را بــر بســیاری 

از مفســده های اقتصــادی آینــده ببندیــم.

بــه آن می توانــد شــاخص مناســبی بــه منظــور ســنجش میــزان 
اجتماعــی  و  فــردی  ســطح  در  اشــخاص  عمومــی  فرهنــگ 
محســوب شــود. بــه عبــارت دیگــر، فرهنــگ پرداخــت مالیــات 
ذهنیــت  مبیــن  عمومــی،  فرهنــگ  از  رشــته ای  عنــوان  بــه 
ــه ماهیــت امــر مالیــات اســت و معیــاری جهــت  افــراد نســبت ب
و  شــناخت  و  انســان ها  درک  و  فهــم  اندازه گیــری  و  ارزیابــی 
گاهــی آن هــا در زمینــه مالیــات بــه شــمار مــی رود. فرهنــگ  آ
مالیاتــی نیــز همچــون فرهنــگ عمومــی یــک امــر تحقق یافتــه 
کــه در جامعــه نســبت  اســت و بیانگــر نــگاه و واقعیتــی اســت 
بــه امــر مالیــات وجــود دارد. فرهنگ ســازی در حــوزه مالیــات 
ایــن مقولــه نظــم دهــد و  بــرای  بــه رفتــار عمومــی  می توانــد 
تقویت کننــده همدلــی و همــکاری میــان مــردم در درک الــزام 
بــه تبعیــت از قوانیــن مالیاتــی و توســعه اقتصــادی حاصــل از آن 
کــه اصیل تریــن و پایدارتریــن  باشــد. فرهنــگ مالیاتــی از آنجــا 
ابــزار بینــش و تلقــی عمومــی از مقولــه مالیــات اســت، ایجــاد 
کوتاه مــدت  گرفتــه و در  کنــدی صــورت  هرگونــه تغییــر در آن بــه 
متحــول نمی شــود و همــواره نیازمنــد فراینــدی تحــت عنــوان 
کــه زمان بــر اســت و تحقــق آن در بــازه  فرهنگ ســازی اســت 

زمانــی طوالنــی امکان پذیــر اســت.
درآمدهــای  افزایــش  بــرای  پایــدار  راهــکاری  مالیات ســتانی 
دولــت، تــالش در جهــت ایجــاد یــک فرهنــگ مالیاتــی پیشــرو 
ــا،  ــش هزینه ه کاه ــی در  ــر مهم ــد تأثی ــور می توان کش ــوی در  و ق
و  پولــی  سیاســت های  ایجــاد  و  دولــت  درآمدهــای  افزایــش 
کــه نتیجــه آن افزایــش عدالــت  مالــی مناســب داشــته باشــد 
اجتماعــی و رفــاه عمومــی اســت. بــا ایجــاد یــک نظــام مالیاتــی 
و  شــده  کــم  نفتــی  درآمدهــای  بــه  دولــت  اتــکای  منســجم، 
تأمیــن  از هزینه هــای جــاری و عمرانــی آن  بخــش عظیمــی 
گاهــی مــردم از  می شــود. بــرای ارتقــای فرهنــگ مالیاتــی بایــد آ
ــد بداننــد  ضــرورت پرداخــت مالیــات را افزایــش داد، مــردم بای
کــه مالیــات اخذ شــده از آنــان صــرف امــور آبادانــی و توســعه 
امــور رفاهــی آنــان می شــود؛ در ایــن صــورت مطمئنــا داوطلبانــه 
کــرد. البتــه در ســال های  مالیــات خــود را پرداخــت خواهنــد 
اخیــر شــاهد رشــد بســیار مناســب فرهنــگ پرداخــت مالیــات 
بوده ایــم. ارائــه اظهارنامه هــای مالیاتــی و همچنیــن پرداخــت 
ــی  ــگ مالیات ــای فرهن ــاخصه های ارتق ــات از ش ــه مالی داوطلبان
مســیر  ایــن  در  کــه  داشــت  توجــه  بایــد  امــا  می شــود.  تلقــی 
صعــب، نظــام مالیاتــی بــه تنهایــی نمی توانــد از عهــده مســائل 
و  دســتگاه ها  همراهــی  و  تعامــل  برآیــد.  موجــود  مشــکالت  و 
بانــک  کمیتــی در تکمیــل  بخش هــای مختلــف دولتــی و حا
نظــام  اجــرای  زمینــه  در  مالیاتــی  امــور  ســازمان  اطالعاتــی 
کــه  جامــع مالیاتــی از جملــه شــاه راه های بســیار مهمــی اســت 
کشــور و نظــام اقتصــادی  باعــث یــک نفــع چند جانبــه بــرای 
اطالعــات  بانــک  از  بهره گیــری  و  تکمیــل  بــود.  خواهــد  آن 
نظــام جامــع مالیاتــی از یــک ســو زمینه ســاز شناســایی مؤدیــان 
ســوی  از  و  بــود  خواهــد  مالیاتــی  فراریــان  یــا  جدیــد  مالیاتــی 
کــه  کشــور؛ امــا آنچــه  دیگــر زمینه ســاز یــک عدالــت مالیاتــی در 
ــع و  ــتن مرج ــد، داش ــوق باش ــورد ف ــر دو م ــر از ه ــد مهم ت می توان
کامــل مؤدیــان و فعــاالن  کــه بتوانــد اطالعــات  منبعــی اســت 

کنــد. اقتصــادی را در خــود ثبــت و ضبــط 

   حمایــت از تولیــد، حمایــت از بخشــودگی های 
مالیاتــی و مبــارزه بــا فــرار مالیاتــی؛ برنامه هــای محــوری 

ســازمان امــور مالیاتــی
امــروزه مالیــات به عنــوان قــدرت ذاتــی و بهتریــن ابــزار بــرای 
تأمیــن منابــع مالــی دولــت بــه شــمار مــی رود؛ ســازمان امــور 
ع  ــو ــه موض ــر س ــود را ب ــوری خ ــای مح ــور برنامه ه کش ــی  مالیات

 پرداخت داوطلبانه مالیات
 از شاخصه های ارتقای فرهنگ مالیاتــݡی تلقــݡی مــݡی شود

تقویت فرهنگ مالیاتــݡی، عدالت اجتماعــݡی می آورد

 اداره کل امور مالیاتی 
استان اصفهان
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   مشوق های مالیاتی تسهیل کننده هستند
تولیــدی  واحدهــای  جهــت  مالیاتــی  مشــوق های  ارائــه 
برنامه هــای  از  حمایتــی  بســته  تدویــن  بــا  غیر تولیــدی  و 
و  تولیــدی  واحدهــای  بــه  خدمــت  ارائــه  تســهیل کننده 
اســت.  اصفهــان  اســتان  در  صنایــع  محتــرم  صاحبــان 
ایــن بســته حمایتــی بــه تمــام واحدهــای تولیــدی بخــش 
کارگــر داشــته باشــند  گــر دو  خصوصــی و افــراد حقیقــی حتــی ا
کارگــر دارنــد  کــه بیــش از ۵۰  و بــرای واحدهــای خدماتــی هــم 
در  مالیات دهنــدگان  بــرای  شــرایطی  می یابــد.  اختصــاص 
گرفتــه شــده تــا انگیــزه بیشــتری بــرای پرداخــت مالیــات  نظــر 
داشــته باشــند و ایــن بســته بــر پایــه نظــام جامــع مالیاتــی 
ارائــه شــده اســت؛ یکــی از محورهــای ایــن بســته، حــذف 
کاهــش مشــکالت ناشــی از  عنــوان مالیــات علی الــرأس بــرای 
اختــالف مــؤدی و ســازمان مالیاتی اســت. ســال های گذشــته 
مالیاتــی  امــور  ســازمان  اختیــار  در  اطالعاتــی  بانک هــای 
کنــون بــا تهیــه ایــن بانک هــای اطالعاتــی  کشــور نبــود؛ امــا ا
به راحتــی می توانیــم بــه اطالعــات مربــوط بــه فعالیت هــای 
یابیــم و شناســایی درآمدهــای مالیاتــی  اقتصــادی دســت 
اشــخاص بــرای ســازمان مالیاتــی کار چنــدان ســختی نیســت 
کاملــی بــه درآمدهــای افــراد  و ایــن ســازمان وقــوف نســبتا 
کــه فــرار مالیاتــی دارنــد، خــود در  داشــته و بهتــر اســت افــرادی 

باشــند. درآمدهایشــان  پــی شفاف ســازی 

   مالیات؛ منبع درآمد پایدار
کــه  مالیــات مهم تریــن منبــع درآمــدی هــر دولتــی اســت 
بین المللــی،  سیاســت  چالش هــای  و  مســائل  از  غ  فــار

بــه  مالیــات  وصــول  رو،  ایــن  از  اســت.  مســتمر  و  باثبــات 
قطعــا  پیش بینــی  و  اتــکا  قابــل  درآمــدی  منبــع  عنــوان 
ــه خدمــات  ــرای ارائ ــت ب موجــب ثبــات در برنامه ریــزی دول
گــون می شــود. ولــی  گونا کشــور در زمینه هــای  مــورد نیــاز 
کشــور مــا خصوصــا در  کــه در  کــرد  متأســفانه بایــد اذعــان 
ســال های قبــل از انقــالب و حتــی در اوایــل پیــروزی انقــالب 
کلیشــه ای  شــکوهمند اســالمی بــه دلیــل تفکــرات منفــی و 
تاریخــی  بــه مقولــه پرداخــت مالیــات )کــه ریشــه  نســبت 
داشــته(  مــردم  مذهبــی  تعابیــر  برخــی  از  سوء برداشــت  و 
و  مالیــات  پرداخــت  چرایــی  درخصــوص  همین طــور  و 
وجــود  مثبتــی  فرهنــگ  و...  آن  کــردن  هزینــه  چگونگــی 
نداشــت. بدیــن دلیــل خصوصــا از ســال های پــس از جنــگ 
گــذار بــه رشــد و شــکوفایی اقتصــادی  کــه دوره  تحمیلــی 
فرهنــگ  ریشــه ای  بازســازی  خالــی  جــای  همیشــه  بــود، 
عمومــی درخصــوص مقولــه مالیــات بــه عنــوان درآمــدی 
ــه باعــث  ک ک احســاس می شــد  ــا ــل اعتمــاد و پ مســتمر، قاب
آحــاد  مطالبه گــری  و  اجتماعــی  مشــارکت  و  ملــی  وفــاق 
کنتــرل و نظــارت بــر مــوارد هزینه کــرد  جامعــه درخصــوص 
ــه  ــه توســعه فرهنگــی، ب ک ــه ایــن حقیقــت  ــا توجــه ب ــود. ب ب

کشــور همــواره از  عنــوان یکــی از ابعــاد مهــم توســعه یــک 
ــا  کشــور عزیــز مــا نیــز ب اهمیتــی اساســی برخــوردار بــوده، در 
کثریــت صاحب نظــران بــر ایــن حقایــق  توجــه بــه اجمــاع ا
توســعه  بــرای  اساســی  شــاخصه ای  فرهنــگ  عنصــر  کــه 
کیفــی نظــام مالیاتــی بــدون توجــه  اقتصــادی اســت و بهبــود 
اجــرای سیاســت های جــدی  بــه  و دولتمــردان  مســئوالن 
همچنیــن  و  بــوده  غیر ممکــن  مالیاتــی  فرهنــگ  ارتقــای 
همچــون  اقتصــادی  کالن  سیاســت های  بــه  توجــه  بــا 
کلــی اصــل ۴۴  ســند چشــم انداز 2۰ ســاله، سیاســت های 
کشــور، مبحــث  قانــون اساســی و برنامــه تحــول اقتصــادی، 
فرهنگ ســازی مالیاتــی بیــش از پیــش و بــه طــور جــدی در 
کشــور  کانــون توجــه دولتمــردان و برنامــه ریــزان اقتصــادی 
گرفــت. از ایــن رو در ســال های اخیــر توســعه فرهنگــی  قــرار 
توســعه ای  کالن  برنامه هــای  رویکــرد  اصلی تریــن  بــه 
تبدیــل شــد و در برنامــه چهــارم توســعه نیــز بــه عنــوان یــک 
کالن اقتصــادی  ــرای تحقــق اهــداف  اســتراتژی محــوری ب
کارشناســان  ــان و  ــه اعتقــاد اقتصاددان ــده شــده اســت. ب دی
کشــور بــدون  اقتصــاد اجتماعــی، بــا اصــالح فرهنــگ مالیاتــی 
ــای  ــر درآمده ــه ب ــا تکی ــط ب ــی و فق ــد نفت ــه درآم ــتگی ب وابس
کشــور در محــور  ک همچــون مالیــات،  ــدار و پــا درون زا و پای
ایــن  گرفــت.  خواهــد  قــرار  اقتصــادی  اعتــالی  و  توســعه 
کــه  کارشناســان بنابــر دالیــل علمــی و عملــی بــر ایــن باورنــد 
بــا فرهنگ ســازی و اصــالح نظــر آحــاد جامعــه نســبت بــه 
مقولــه مالیــات، از مهم تریــن معضــالت اقتصــادی ماننــد 

اتــالف منابــع ملــی و... جلو گیــری خواهــد شــد.
روابط  عمومی اداره كل امور مالیاتی استان اصفهان

سال های گذشته 
بانک های 

اطالعاتی در 
اختیار سازمان 

امور مالیاتی 
کشور نبود؛ اما 
کنون با تهیه  ا

این بانک های 
اطالعاتی 
به راحتی 

می توانیم به 
اطالعات مربوط 
به فعالیت های 

اقتصادی دست 
یابیم و شناسایی 

درآمدهای 
مالیاتی اشخاص 

برای سازمان 
کار  مالیاتی 

چندان سختی 
نیست
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۱4

 ݡگزارش عملݡکرد جذب مشارݡکت های مردمــݡی توسط مراݡکز دولتــݡی بهزیستــــݡی
و مؤسسات خیریه تحت نظارت به تفݡکیک نوع درآمد از بهمن 98 لغایت بهمن 99

درآمدنقدیردیف
 )به میلیون ریال(

درآمد غیرنقدی 
)به میلیون ریال(

درآمد خدماتی
)به میلیون ریال(

جمع کل
)به میلیون ریال(

کز دولتی بهزیستی۱ ۳۹/۰۶۴۱۴2/۵۸۶2۹/۴۶۱2۱۱/۱۱۱مرا

۱۸۱/۳۷۷2۴۱/۸۷۵۶۱/۹۶2۴۸۵/2۱۴مؤسسات خیریه و هیئت امنایی2

22۰/۴۴۱۳۸۴/۴۶۱۹۱/۴2۳۶۹۶/۳2۵جمع کل

آمار ارائه خدمات مراقبتی

تعداد مراقبان از نام مرکز
اعضای خانواده

 تعداد مراقبان 
غیر اعضای خانواده

تعداد مراقبان به تفکیک تعداد توان خواه تحت پوشش

بیش از 4 نفرچهار نفرسه نفردو نفریک نفر

2۶۱۹2۵۱۰۱۱۹جامع توان بخشی سالمندان ترنم

2۴۱۶2۱2۱۱۱۵توان بخشی نورالمهدی)عج(

۱2۱۰۱۰2۰۰۱۰فرزانگان

۱۴۶۱۴۰۰۰۶بزرگان صاحبدل

کز شبانه روزی آمار مرا

کز شبانه روزی نوع خدمت مرا
یارانه بگیر

تعداد 
خدمت گیرنده 

یارانه ای

کز  مرا
 شبانه روزی 
غیر یارانه ای

تعداد خدمت گیرنده 
غیر یارانه ای

کز خدمات  مرا
توان بخشی در 
منزل یارانه بگیر

تعداد 
خدمت گیرنده

کز توان بخشی  مرا
مبتنی بر خانواده

تعداد 
خدمت گیرنده

2۱۶۱۸۱۱۷۱۳۱۹۹۱۵۰۰سالمندان

۱۳۶۴۰۰2۹۴2۰۱۰۷۸۰۰اعصاب و روان

۱۹۱۴۶۵۰۱۰۳۶۱۱۰۰۰ذهنی و جسمی*

2۶۷۰۴۰۰۰۰جسمی حرکتی

۱۷۰۰۰۰۰۰اتیسم

تمام گروه های 
۰۰۰۰۰۰۵۴۱۰معلوالن

۵۴2۷۹۷۱۱۱۱۱۴۴۵2۱۰۳۵۴۱۰جمع کل

دفتر امور مراݡکز توان بخشــݡی مراقبتــݡی

از فجر تا فجر

كز توان بخشی  مرا
و نگهداری 
شبانه روزی

خانه های كوچک 
گروهی  و حمایتی و 

توان بخشی

ارائه خدمات 
توان بخشی مبتنی 

ارائه مراقبت و بر خانواده
خدمات در منزل به 
افراد دارای معلولیت 

و سالمندان

حق پرستاری و 
مددكاری افراد 

دارای معلولیت 
خدمات حمایتی در خانواده

و مستمری

ارائه خدمات 
توان بخشی در 
منزل )ویزیت 

درمنزل(

اداره کل بهزیستی
استان اصفهان

نگاهی به فعالیت های بهزیستی استان اصفهان طی یک سال گذشته

حوزه مشارکت های مردمی

حوزه توان بخشی

گزارش  روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان اصفهان، دکتر ولی اله نصر، مدیرکل بهزیستی استان اصفهان،  به  
گذشته را در  ضمن  تبریک  چهل ودومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، عملکرد بهزیستی استان طی یک سال 

کرد: ح ذیل عنوان  چهار حوزه تخصصی مشارکت های مردمی، توان بخشی، اجتماعی و پیشگیری به شر



۱5

آمار توان خواهان دریافت ݡکننده مستمری به تفݡکیک نوع معلولیت

 برقراری شهریه دانشجویی
تأمین بخشــݡی از هزینه های تحصیلــݡی 

دانش آموزان و هزینه های ایاب وذهاب

خدمات توان بخشــݡی مبتنی بر جامعه

کز شبانه روزی تعداد کل خدمت گیرندهنگهداری در مرا

۱۳۳۵سالمندان

۹۳۴اعصاب و روان

۱۵۶۸ذهنی

۶۷جسمی حرکتی

۷اتیسم

۳۹۱۱جمع کل

تعدادمعلولیت

۳۰۹۶۵جسمی حرکتی

2۴2۳۴ذهنی

۱۴۰۹۸اعصاب و روان

۱۸۰۵۵شنوایی

۸۶۰۱بینایی

2۷۰۴۷سالمندان

۱2۳۰۰۰جمع کل

تعداد افراد خدمت گیرندهعنوان خدمت

۱۴۳۶کمک هزینه تحصیلی دانش آموزان

۶۷۰کمک هزینه شهریه دانشجویی

۹۶۸کمک هزینه ایاب وذهاب

۱۴2پرداخت کمک هزینه مهدکودک

تعداد خدمات ارائه شدهعنوان خدمت

22۵۴آموزش در خانواده

ج از خانواده 2۱۱2آموزش در خار

کز تخصصی ۵۴۹۱ارجاع به مرا

2۱۴۳ارائه وسایل کمک توان بخشی

2۳۰۵حمایت های شغلی

۴2۳مناسب سازی منزل

۵۶۸۰فعالیت های اجتماعی )ورزشی، هنری، اوقات فراغت(

گروه های خودیار ۸۰۳عضویت در 

 حمایت های موردی )تهیه جهیزیه، سبد غذایی،
کمک  مالی موردی(  ۱۰2۳

۳۸۹جلسات شورای توان بخشی روستا

افزایش چهار مرکز جدید در بخش تولیدی حمایتی و 
ضایعه نخاعی در شهرستان های اصفهان و شهرضا

اداره کل بهزیستی
استان اصفهان

 ذهنی  زیرنوع خدمات
۱4 سال

پیش حرفه ای و 
حرفه ای

روانی 
كز جامع شنواییبیناییسالمندمزمن  مرا

چندمعلولیتی
اختالل طیف 

اتیسم
جسمی 
حركتی

كارگاه تولیدی 
حمایتی

كز پشتیبانی  مرا
SE شغلی

جمع 
كل

2۵۴۸۱۷۴222۱۱2۱۰2۱2۵تعداد مرکز

 تعداد 
۸۶۷۱۷۵۷۵۵۴۴2۰۷۷۶۹۱2۷۳۵۹۵۹۳۶2۹۰۴۷۴۱خدمت گیرنده

تعداد 
خدمت گیرنده 

یارانه بگیر
۷۴۳۱۶۰۹۵۴۶۷۳۴۹۶۸۱۰۴۳۴۱۵۴۳2۴۹۰۴۰۰۱
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۱6

الف: اقدامات دفتر توانمندسازی

۹۱۶۴مستمری ماهیانه و معیشت زنان۱

۹۶۰پرداخت مستمری به خانواده چندقلو )سه قلو و باالتر ، دو قلو دارای دهک درآمدی پایین(2

۳۵۷۳پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانش آموزان۳

۴۸۵پرداخت شهریه به فرزندان دانشجویان تحت پوشش۴

2۰معافیت یکی از فرزندان ذکور خانواده۵

۱۱۰پرداخت کمک هزینه مسکن۶

۳۰۰پرداخت کمک موردی۷

۱۳۳پرداخت کمک هزینه به خانواده های نیازمند باردار و شیرده۸

۱۱۰پرداخت کمک هزینه غربالگری سالمت زنان سرپرست خانوار۹

۳۵۹۵پرداخت کمک هزینه بیمه اجتماعی زنان شهری/زنان روستایی۱۰

کار۱۱ ۱۰۰پرداخت کمک هزینه سرمایه 

2۶پرداخت کمک هزینه فرصت های شغلی )آموزش زنان از طریق فنی و حرفه ای(۱2

گروه های همیار زنان سرپرست خانوار۱۳ ۳تشکیل 

کز غیر دولتی تا شش ماه اول ۱۴۹۹ گذاری پرونده به مرا ۵۵2۹وا

۸۵۵2پایش پرونده های مددجویان در سال ۱۵۹۸

کز دولتی و غیر دولتی۱۶ ۵۰۰بر گزاری جلسات آموزشی برای مددکاران مرا

۳۵۰۰برگزاری جلسات آموزشی برای زنان سرپرست خانوار۱۷

گروه های همیار زنان سرپرست خانوار۱۸ ۳تشکیل 

کشاورزی بدون ضامن و وثیقه(۱۹ گروه های مالی خرد در مناطق روستایی و آسیب پذیر )پرداخت وام از طریق بانک  ۱۵۰تشکیل 

گروه های اجتماع محور در مناطق روستایی )فقر زدایی(2۰ ۵تشکیل 

۱2۸۷پایش پرونده های مددجویان2۱

کز دولتی و غیر دولتی22 ۵ جلسهبرگزاری جلسات آموزشی برای مددکاران مرا

گان و ماسک2۳ ۱۰۰۰۰دوخت لباس بیمارستان، 

۷۸پرداخت موبایل و تبلت2۴

۳۵۰۰تحویل لوازم التحریر2۵

 تعداد پرونده های 
تحت پوشش )امدادبگیر(

تعداد افراد تحت 
پوشش )امدادبگیر(

تعداد دانشجویان تعداد فرزندان خانه هاتعداد کودکان شیرخوارگاه
تحت پوشش دفتر 

شبه خانواده

فرزند خواندگی و امین موقت

فرزندخواندهمشکپسردخترپسردختر

۵۹2۶۰۳۱۵۱۶2۰222۶۱۹۶۰۹۳

اقدامات دفتر شبه خانواده

اقدامات دفتر آسیب دیدݡگان استان

افتتاحیه پایگاه 
خدمات اجتماعی 

 قائمیه 
در فروردین ۱399

افتتاحیه اورژانس 
شماره 2 در منطقه 

 عاشق آباد 
بهمن ۱399

راه اندازی مركز 
قرنطینه پسران در 
اورژانس اجتماعی 

در اردیبهشت 
۱399

نصب چراغ 
گردان خودروهای 
خط ۱23 جهت 

مداخالت تخصصی

تشكیل مدیریت 
شبانه جهت 

پذیرش مددجویان 
خارج از وقت اداری 

ع وقت در اسر
تهیه تبلت برای 

كز  مددجویان مرا
شبانه روزی جهت 
كالس های آنالین 

در ایام كرونا

تعداد پذیرش 
خدمت گیرندگان 
از بهمن ۱398 
تا بهمن ۱399: 

تعداد 32۱97

حوزه اجتماعی

اداره کل بهزیستی
استان اصفهان
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 اهم فعالیت ها:

کز دفاتر معاونت پیشگیری  تعداد مرا

معلولیت هامشاورهآسیب هادفتر اعتیاد

کز مشاورهتعداد پایگاه های سالمت روان اجتماعیتعداد تیم های اجتماع محور پیشگیری از اعتیاد کز ژنتیکتعداد مرا تعداد مرا

22۵۴۸۳۰۰2۶

خدمت گیرندگان دفاتر معاونت پیشگیری 

دفتر 
پیشگیری از 
آسیب های 

اجتماعی

دفتر پیشگیری از معلولیت هادفتر مشاوره و روان شناختی

خدمات درمان و 
بازتوانی اعتیاد

خدمات 
کاهش آسیب

خدمات 
توانمند سازی 

اشتغال و 
بهبودیافتگان

خدمت 
گیرندگان 

پیشگیری از 
آسیب های 

اجتماعی

خدمت گیرندگان 
مشاوره 

غیرحضوری

 
خدمت گیرندگان 
مشاوره حضوری

خدمت گیرندگان 
مشاوره ژنتیک

خدمت گیرندگان غربالگری 
شنوایی نوزادان و 

شیرخواران

خدمت 
گیرندگان  
غربالگری 

بینایی

۴۵2۰۰2۵۰۰۸۰۰۷۵۰۰۸2۳۰۸۱۱۰۰۰۰۱۳2۵۳۸۵۹۰۶۱۹۷۱

دفتر مهدهای ݡکودک

برگزاری 5 كمیته مشک 
)طرح مشاركت مراقبتی( و 

كمیته فرزندخواندگی
 و 8 كمیته جابه جایی
)پذیرش و ترخیص(

انجام 33 مورد 
كز  بازدید از مرا
شبه خانواده 

)ستاد -پذیرش- 
شهرستان(

ازدواج 3 فرزند
 )3 دختر و پسر(

كز    در مرا
شبه خانواده

ثبت اطالعات 
خانه ها- فرزندان 

امدادبگیر و یارانه بگیر 
در سامانه ارمغان و 

سامانه آماری
شبه خانواده

پایش پرونده 
فرزندان خانه ها 
با همكاری اداره 

پذیرش  برگزاری و ارزیابی
3 مورد 

خواستگاری 
فرزندان

تعداد مهدهای كودک 
تحت  نظارت

تعداد كودكان 
پذیرش شده

747 
واحد

7670 
نفر

حوزه پیشگیری

اداره کل بهزیستی
استان اصفهان
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۱8

اداره کل امور اقتصادی و دارایی اصفهان به عنوان نماینده 
ستادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان، عالوه بر 
کمیتی  حا تکالیف  انجام  راستای  در  تالش  و  برنامه ریزی 
هماهنگی  مسئولیت  ع،  متبو وزارت  اهداف  با  منطبق 
ع را در سطح استان  واحدهای تخصصی تابعه وزارت متبو

عهده دار است.
ساختار سازمانی این اداره کل شامل سه معاونت تخصصی  
توسعه  و  اقتصادی  استان،  خزانه  رئیس  و  مالی  )نظارت 

مدیریت و منابع( است.

   معاونت نظارت مالی و رئیس خزانه استان
   اداره خزانه معین

این اداره متناظر اداره کل خزانه در استان به منظور اجرای 
تکالیف  اجرای  راستای  در  مالی دولت  از عملیات  بخشی 

کشور است. اهم فعالیت آن عبارت اند از: بودجه ساالنه 
اعتبارات  پرداخت  و  استان  اعتبارات  پیگیری دریافت   .۱

   اداره نظارت مالی
۱. حسابرسی دستگاه های اجرایی استان موضوع ماده )۹۰( 

ق.م.ع؛
2. رسیدگی به اسناد و صورت حساب های نهادهای عمومی 

غیردولتی موضوع تبصره )۵( ماده )۷2( ق.م.ع؛
۳. رسیدگی به صورتمجلس تحویل و تحول ذی حسابان 

دستگاه های اجرایی موضوع ماده )۹۷( ق.م.ع؛
و  اجرایی  دستگاه های  ذی حسابان  عملکرد  ارزیابی   .۴

و  مالی  نظارت  معاونت  توسط  دولت(  مالی  عملیات 
مقاومتی  اقتصاد  ح های  طر از  که  کشور  کل  خزانه داری 
ع است. ازجمله اقدامات مربوط در این زمینه  وزارت متبو

عبارت اند از:
به منظور  مرکزی  بانک  به  دولتی  حساب های  انتقال   .۱
شفافیت مالی و رصد وجوه دولتی از مبدأ تا هزینه نهایی و 

جلوگیری از رسوب نقدینگی در حساب های دولتی؛
با  کشور  خزانه  به  سپرده ها  و  درآمدها  روزانه  انتقال   .2

قابلیت شناسه واریز حساب ها؛
۳. پرداخت وجوه به حساب دستگاه های اجرایی توسط 

چک الکترونیک به طور مستقیم از بانک مرکزی؛
و  دولتی  حساب های  تمامی  از  کاغذی  چک  حذف   .۴

پرداخت الکترونیکی وجوه دولتی؛
استان ها  معین  خزانه  جامع  سامانه  پیاده سازی   .۵
با  کشور  استان های  معین  خزانه  تمامی  با  هماهنگ 

قابلیت درخواست وجه الکترونیک.

)۱( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و رسیدگی به اطالعات 
ثبت شده و ارسال به وزارت متبوع؛

کارشناسان رسمی،  امور دبیرخانه هیئت تعیین  انجام   .۷
حسب درخواست شرکت های دولتی به منظور ارزیابی اموال 
شرکت بابت فروش اموال با ارزش برآوردی بیشتر از ده برابر 

نصاب معامالت عمده و معرفی کارشناس دارای صالحیت؛
استان شهرداری های  ذی حسابان  احکام  صدور   .۸ 

بر اساس تفویض اختیار وزارت متبوع.

اجرایی  دستگاه های  حساب  وجه  در  تخصیص یافته 
استان؛

سایر  و  مالیات  از  اعم  عمومی  درآمدهای  دریافت   .2
دستگاه های  توسط  قانون  موجب  به  که  درآمدهایی 
اجرایی به نمایندگی دولت وصول می شود و انتقال آن به 

کشور به صورت روزانه؛ خزانه 
کنترل درآمدهای اختصاصی و واریز در وجه  ۳. دریافت و 

ذی نفعان؛
۴. دریافت و پرداخت وجوه سپرده قانونی از دستگاه های 

اجرایی؛
۵. مدیریت حساب های دولتی در استان؛

گذاری اسناد خزانه اسالمی به منظور تسویه  ۶. پذیرش و وا
بدهی های مسجل دولت و استمرار پرداخت های خزانه با 

حفظ قدرت خرید؛
استقرار  و  توسعه  پروژه  از  عمده  بخش  اجرای   .۷
شفاف سازی  و  )هوشمندسازی  الکترونیک  خزانه داری 

نهادهای عمومی غیر دولتی؛
به  سرمایه  و  پول  بازار  و  بدهی ها  سامانه  آموزش   .۵
ابالغ اسناد  ایرادهای سامانه و  دستگاه های بدهکار و رفع 
تسویه خزانه صادره به ذی نفعان، موضوع بند )و( تبصره 

)۵( قانون بودجه؛
بدهی ها  به  مربوط  اطالعات  ثبت  به منظور  پیگیری   .۶
دولتی،  شرکت های  اجرایی،  دستگاه های  مطالبات  و 
مؤسسات دولتی و نهادهای عموی غیردولتی موضوع ماده 

 مروری بر عملݡکرد یکݡ ساله
اداره ݡکل امور اقتصادی و دارایــــݡی استان اصفهان

خالصه عملکرد خزانه معین استان در 1398 و 10ماهه 1399  )ارقام: میلیون ریال(

10ماهه سال 99سال 1398عنوان

۸2.۵۶۷۵2۳۹۴.۰2۸.۱۰۴درآمد عمومی )استانی(۱

۷.2۹۰۴۰۶۶.۰۰۹.۵۳۹پرداخت اعتبارات هزینه ای2

۶.۹۰۹.۹۳۰۷.۳۸۰.۶2۳پرداخت اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای۳

سپرده دستگاه های اجرایی۴
۱۹.۰۶۷.۷۷۰2۰.۳2۳.۹۸۰دریافت

۱۷.۰۸۷.۴۹۶۱۸.۹۵۴.۸۵۰پرداخت

اداره ݡکل امور
اقتصادی و دارایــــݡی

استان اصفهان

علی صبوحی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان



۱۹

   اداره تلفیق حساب ها و امور بدهی ها
   گزارش اداره هماهنگی و تلفیق حساب ها در خصوص 

تنظیم صورت حساب عملكرد نهایی سال ۱398
در راستای تهیه صورت حساب عملکرد ساالنه بودجه طبق 
بر   ،۱۳۹۹ در  کشور،  عمومی  محاسبات  قانون   ۱۰۳ ماده 
اساس ماده ۹۵، ۹۹ و ۱۰۰ قانون محاسبات عمومی، تعداد 
ارائه صورت حساب عملکرد  به  اجرایی مکلف  ۱۸۱ دستگاه 
عمومی  نهاد   ۱۱۶ تعداد  این  از  که  بوده اند   ۱۳۹۸ بودجه 
موسسه   ۳۶ دولتی،  شرکت  دانشگاه،۱۴   ۱۵ غیردولتی، 
دولتی و شامل ۴۹ فقره صورت حساب هزینه ای و 2۰ فقره 
صورت حساب اختصاصی هزینه ای، ۱۸۱ فقره صورت حساب 
صورت حساب  فقره   ۱۵ و  سرمایه ای  دارایی های  تملک 
تملک دارایی های اختصاصی سرمایه ای، سه فقره حساب 
کسری  حساب  فقره  پنج  و  هزینه ای  ابواب جمعی  کسری 
است  سرمایه ای  دارایی های  تملک  حساب  ابواب جمعی 
اداره  همکاران  توسط  صورت حساب  فقره   2۷۳ جمعًا  که 
گرفته  هماهنگی و امور بدهی ها وصول و مورد رسیدگی قرار 
دارایی  تملک  و  هزینه ای  اعتبارات  صورت حساب  و  است 
مهلت  از  )زودتر   ۱۳۹۹/۰۷/۹ تاریخ  در  استان  سرمایه ای 

قانونی( به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شد.
   وصول، رسیدگی و اعالم واخواهی صورت حساب های 
آنی  نظارت  )سامانه  سناما  سامانه  طریق  از  ماهانه 

كشور( كل  معاونت نظارت مالی و خزانه داری 
کشور،  کل  عمومی  محاسبات  قانون   ۹۵ ماده  اساس  بر 
ماهانه  حساب  ارائه  به  مکلف  گزارشگر  واحدهای  تعداد 
که هرکدام یک صورت حساب بر  ۳۱ دستگاه اجرایی است 
مبنای تعهدی ارائه می کنند و طی سال مالی ۱۳۹۹ تعداد 
گیرد  ۳۷2 فقره صورت حساب ماهانه باید مورد بررسی قرار 
که تا پایان آذرماه جمعًا تعداد 2۷۹ فقره صورت حساب مورد 

گرفته است. رسیدگی حسابرسان این مجموعه قرار 
بدهی ها  مطالبات  سامانه  گزارش های  به  رسیدگی     

)سامانه سماد(
با عنایت به تکالیف وزارت امور اقتصادی و دارایی در احصا و 
تمرکز آمار بدهی ها و مطالبات مجموعه دولت و شرکت های 
تولید  موانع  رفع  قانون   )۱( ماده  حکم  اجرای  در  و  دولتی 
و   ۱۳۹۴ مصوب  دولت  مالی  نظام  ارتقای  و  رقابت پذیر 
به  اجرایی  الزام دستگاه های  بر  مبنی  آن  اجرایی  آیین نامه 
کلیه  از  گزارش مربوط به بدهی و مطالبات با استفاده  ارائه 
گزارشگر در استان به  سازوکارهای ممکن، تعداد 2۸۴ واحد 
گزارش های مربوطه خود اعم از سه ماهه و ساالنه در  ارسال 
کارشناسی توسط  کرده و پس از بررسی های  این زمینه اقدام 
ترتیبات  امور بدهی ها،  تلفیق حساب ها و  حسابرسان واحد 
استفاده از ظرفیت های اوراق بهادار پیش بینی شده در قانون 
بودجه ۱۳۹۹ کل کشور برای آن ها فراهم شد. به طور خالصه 
و  فقره   2۷۴ تعداد   ۱۳۹۸ ساالنه  بررسی شده  گزارش های 
سه ماهه اول، دوم و سوم ۱۳۹۹ به ترتیب 2۷۷،2۷۸،2۷۳ 

فقره است.
   اداره اموال و اوراق بهادار

۱. مولدسازی و فروش دارایی های دولت:
کثری از ظرفیت قانونی بند  )د( تبصره  به منظور استفاده حدا

۱2 قانون بودجه ۱۳۹۹ کل کشور و در اجرای اجزای )2( و )۳( بند )د( تبصره مذکور، در ۱۰ماهه سال جاری با شناسایی و احصای ۷۴ 
مورد اموال مازاد در اختیار دستگاه های اجرایی، به تشکیل و تکمیل پرونده های امالک مذکور با فوریت اقدام و سپس کلیه پرونده ها 
کارگروه  کارگروه تخصصی شناسایی و بررسی و تکمیل پرونده های اموال مازاد دستگاه های اجرایی استان مطرح و درنتیجه  در 
استانی با فروش ۷۱ ملک مازاد به ارزش تقریبی ۱2.۸۶۳.۴۷۰ میلیون ریال و مولدسازی سه ملک از لیست مذکور به ارزش تقریبی 
۱۷.۸۷۳.۰۰۰ میلون ریال موافقت و مراتب برای اخذ مجوز فروش و مولدسازی به وزارت متبوع ارسال شد. از امالک یادشده تعداد ۴2 
ملک به ارزش تقریبی ۵.۱۴۹.۱۸۷ میلیون ریال، مجوز فروش آن ها از وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، اخذ و مراتب برای ادامه 

فرایند کار، به دستگاه های اجرایی ذی ربط ابالغ شده است و تعداد چهار ملک نیز به فروش رسیده است.
ح جدول ذیل(: 2. مستندسازی اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی استان )به شر

تعداد - بهمن 99شرحردیف

۱۵2۷2اسناد موجود در مخزن۱

۹۳مجوزهای صادره جهت مستندسازی2

۵۳2اسناد دریافتی از دستگاه های اجرایی۳

۶2۹اسناد ارسالی به دستگاه های اجرایی۴

۱۳2بازدیدهای میدانی انجام شده۵

۹۵گواهی های بند )د ( صادر شده۶

۳۶۵۸تبدیل اسناد مالکیت تک برگی عادی به تک برگ دولتی )بنفش رنگ(۷

2۶۳۱تبدیل اسناد مالکیت دفترچه ای به تک برگ دولتی۸

ح جدول ذیل(: 3. اقدامات صورت گرفته در خصوص ساماندهی خودروهای دولتی )به  شر

كمیسیون ماده 2 )اتومبیل ها( مجوز صادره در 

تعداد - بهمن 99شرحردیف

۱۱2صدور مجوز خرید و دریافت از مرکز )تهران(۱

۱22صدور مجوز فروش و اسقاط و تمدید آن ها2

۴نقل وانتقال بین دستگاه های اجرایی۳

ک شخصی به دولتی۴ ۱2تبدیل پال

ح جدول ذیل(: 4. اقدامات صورت گرفته در خصوص اموال منقول دستگاه های اجرایی )به شر

رسیدگی به صورت حساب های اموال منقول

تعداد نامه صادره بهمن 99موضوع عملكردردیف

۴2اعالم وصول صورت حساب اموال رسیده و فرستاده۱

۱۱2صدور مجوز فروش2

کمیسیون ماده ۱۰ آیین نامه اموال دولتی۳ ۴2مجوز برگزاری 

۱2استرداد صورت حساب های ارسالی۴

۱۱2صدور مجوز فروش۵

ک موتورسیکلت۶ ۴2تعویض پال

خالصه عملکرد واحد نظارت مالی بهمن ماه 1398 لغایت بهمن ماه 1399

درصد تحققعملکرد واحدپیش بینیموضوع فعالیت

ع مواد )۹۰،۹۴ و ۱۰۵( قانون محاسبات عمومی ۹۶.۴%۵۶۵۴اعمال نظارت بر ذی حسابان دستگاه های اجرایی موضو

ع تبصره )۵( ماده )۷2( قانون محاسبات عمومی ۱۰۰%۱۱۰۱۱۰حسابرسی نهادهای عمومی غیر دولتی موضو

ع ماده )۹۷( قانون محاسبات عمومی ۱۰۰%2۸2۸رسیدگی به صورتمجلس تحویل و تحول سوابق ذی حسابی موضو

ع ماده )۱( قانون رفع موانع تولید  گزارش های ارسالی بدهی و مطالبات توسط دستگاه های اجرایی موضو رسیدگی به 
کشور و آیین نامه اجرایی آن ۹۸%۱۷۱۰۱۶۸۰رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی 

ع بند )و( تبصره )۵( قانون بودجه ۱۳۹۸( ۱۰۰%۵۴۵۴ابالغ اسناد تسویه خزانه صادره به ذی نفعان )موضو

خ ۱۳۸۷/۴/۵ ع تصویب نامه ۴۹۳2۷/ت ۳۹۰۴۰ هـ مور کارشناسان رسمی موضو ۱۰۰%۸۸برگزاری هیئت استانی تعیین 
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2۰

   معاونت اقتصادی
گزارش راهبردی تحلیلی درباره توسعه  الف( تهیه 2۸ جلد 

و سیاست های اقتصادی استان ۱۳۹۹.
ساالنه  و  اقتصادی  و  آماری  گزارش  جلد   ۱۵ تهیه  ب( 

کارشناسی ۱۳۹۹. گزارش  استانی و تهیه ۳۳ مورد 
ج( برنامه ریزی و انجام اقدامات الزم جهت بهبود محیط 

کسب وکار استان:
مخل  مقررات  و  قوانین  شناسایی  و  احصاء  پیگیری   .۱
صدور  متولی  دستگاه های  طریق  از  استان  کسب وکار 
مجوز و اتاق بازرگانی و انعکاس به هیئت مقررات زدایی و 
کشور باموضوعات اراضی ملی، قوانین  کسب وکار  تسهیل 

کار و بانکی؛ گمرکی، مالیاتی،  نیروی 
و  موانع  بررسی  درخصوص  متعدد  جلسات  برگزاری   .2
مشکالت در فرایند اخذ مجوزهای مرتبط با سرمایه گذاری 

نیروگاه های تجدیدپذیر در مرکز خدمات استان اصفهان؛
۳. پیگیری آماده سازی، راه اندازی و نظارت پنجره واحد 

کسب وکار استان؛ فیزیکی شروع 
واحد  پنجره  و  جامع  پرتال  راه اندازی  و  آماده سازی   .۴
سرمایه گذاری استان اصفهان و ارائه اطلس سرمایه گذاری 

استان در این پرتال )www.isfisw.ir(؛
۵. رصد و پیگیری مشکالت و نقایص پیاده سازی »سامانه 
شکایات  به  رسیدگی  و  پیگیری  انعکاس،  دریافت، 
کسب وکار )دادور(« و تکمیل  متقاضیان صدور مجوزهای 

کسب وکار )یاور(«؛ پیاده سازی »سامانه میز مشاوره 
هیئت  مصوبات  اجرای  مداوم  و  مستمر  پایش   .۶
گزارش های  پیگیری  و  استان  سطح  در  مقررات زدایی 

موارد مغایر؛
استان  تخصصی  کارگروه های  در  مؤثر  و  فعال  ۷.حضور 
رفع  و  تسهیل  کارگروه  صادرات،  توسعه  کارگروه  ازقبیل 
کارگروه آمایش سرزمین، آمار، محیط زیست و  موانع تولید، 
توسعه پایدار، شورای هماهنگی مدیران استانی و شورای 
دولت  گفت وگوی  شورای  و  استان  توسعه  و  برنامه ریزی 
اقتصاد  مدیریت  و  راهبردی  ستاد  و  خصوصی  بخش  و 

مقاومتی استان و...؛
بهبود  استانی جهت  اجرایی  با دستگاه های  ۸. همکاری 

کسب وکار استان؛ محیط 
۹.  مشارکت مؤثر در جلسات اتاق بازرگانی در جهت بهبود 

کسب وکار استان؛ محیط 
مدیریت  و  راهبردی  ستاد  جلسات  در  مؤثر  مشارکت   .۱۰

اقتصاد مقاومتی استان؛
موانع  کشف  هدف  با  مطالعاتی  ح های  طر انجام   .۱۱

کسب وکار استان و راهکارهای رفع آن موانع؛
۱2. ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان در بهبود 

کار. کسب و  محیط 
وضعیت  بهبود  جهت  الزم  اقدام  و  برنامه ریزی  د( 

سرمایه گذاری خارجی استان:
۱. برگزاری جلسات متعدد در مرکز خدمات سرمایه گذاری 
با  اجرایی  دستگاه های  تام االختیار  نمایندگان  حضور  با 
سرمایه گذاری،  فرصت های  به روزرسانی  موضوعات: 
سرمایه گذاری،  متقاضیان  مشکالت  و  مسائل  پیگیری 

اداره کل امور اقتصادی و دارایی ضمن برنامه ریزی و تالش 
در  تعیین شده  تکالیف  نیز  و  محوله  وظایف  انجام  برای 
برنامه های  کامل  اجرای  با  اداری  نظام  اصالح  نقشه راه 
جشنواره  بیست وسومین  در  اهداف،  تحقق  و  عملیاتی 
رتبه  کسب  به  موفق   ۱۳۹۹ در  استان  رجایی  شهید 
ع  مجمو در  اجرایی  دستگاه های  عملکرد  ارزیابی  برتر 

شاخص های عمومی و اختصاصی استان شده است.
   اهم فعالیت های حوزه معاونت توسعه مدیریت و 

منابع:
منظم  تشکیل  خصوص  در  الزم  اقدام  و  برنامه ریزی   .۱
اداری،  سالمت  مدیریت،  توسعه  کارگروه های  جلسات 

توسعه دولت الکترونیک؛
کارکنان و  2. برنامه ریزی و اقدام الزم برای توانمندسازی 

مدیران از بستر آموزش های تخصصی؛
و  ساماندهی  جهت  الزم  اقدام  و  برنامه ریزی   .۳

متناسب سازی نیروی انسانی متخصص؛
دولت  اجرای  راستای  در  الزم  اقدام  و  برنامه ریزی   .۴
و  اداره کل  تارنمای  استانداردسازی  و  الکترونیک 
اصالح  و  بین دستگاهی  مکاتبات  الکترونیکی کردن 
سامانه های  ایجاد  همچنین  و  خدمات  ارائه  فرایندهای 
و  ذی حسابان  به  پیامک  ارسال  سامانه  ازقبیل  مختلف 

سامانه های سماد، سادا، سناما، یاور و...؛
از  بهینه  استفاده  راستای  در  الزم  اقدام  و  برنامه ریزی   .۵
دقیق  اجرای  صرفه جویی،  کثر  حدا با  دارایی ها  و  اموال 
سیستم پیاده سازی  و  علمی  اصول  اساس  بر   انبارگردانی 

 S ۵ در انبار و سایر واحدها؛
۶. برنامه ریزی و اقدام الزم جهت خرید ملزومات اداری و 

تهیه و تدارک امکانات انگیزشی و رفاهی همکاران.
   هیئت ماده 25۱ مكرر قانون مالیات های مستقیم

بر  مبنی  استان  به  انجام شده  اختیار  تفویض  اجرای  در 
با  استان  در  )ق.م.م(  مکرر   2۵۱ ماده  هیئت  تشکیل 
کاهش زمان رسیدگی به شکوائیه مودیان مالیاتی،  هدف 
براساس شیوه نامه  تمهیدهای الزم،  و  برنامه ریزی  ضمن 
دبیرخانه  و  دادرسی  واحد  تیم  با  مذکور  هیئت  ابالغی، 
مستقل، تعیین و استقرار یافت و در سال جاری با رویکرد 
اقتصادی  فعاالن  مشکالت  و  مسائل  »حل  اولویت بخشی 
رسیدگی  در  تسریع  تولید«،  جهش  از  »حمایت  و  استان« 
اصالح  و  ویژه  وقت گذاری  با  ذی نفعان  به  پاسخ گویی  و 

فرایند رسیدگی، عملیاتی شد.
استان،  در  هیئت  یک  وجود  به رغم  خصوص  این  در 
به  توجه  با  ولی  هستیم؛  شاهد  را  قابل قبولی  عملکرد 
صحیح  و  کامل  اجرای  الزامات  و  تقاضاها  زیاد  تعداد 
با  گزارش شده و  ع  فرایند رسیدگی، مراتب به وزارت متبو
توجه  با  لذا  است؛  پیگیری  و  کار  دستور  در  ویژه  اولویت 
ارجاع و رسیدگی  امکان  راه اندازی سامانه 2۵۱ مکرر و  به 
صرفًا در محیط سامانه، زمان رسیدگی به طور چشمگیری 
کاهش یافته و عملکرد هیئت 2۵۱ مکرر استان در ده ماهه 
و  قطعی  رأی   ۱2۹ صدور  و  رسیدگی  سال جاری،  ابتدایی 
کارشناسی و عملکرد واحد دادرسی نیز بررسی  ۱۰2 رأی قرار 
شده  ثبت  مکرر   2۵۱ هیات  سامانه  در  که  شکوائیه   ۶۰۵

است.

تهیه  سرمایه گذاری،  خدمات  مرکز  سایت  به روزرسانی 
مالی  تأمین  راه  نقشه  تهیه  استان،  سرمایه گذاری  اطلس 

کنون(؛ سرمایه گذاری )۱۰۴ جلسه در ۱۳۹۹ تا
2. برگزاری دوره های آموزشی برای نمایندگان دستگاه ها 

درخصوص تهیه فرصت ها و روش های تأمین مالی؛
کلیه پروژه های سرمایه گذاری خارجی  ۳. بازدید میدانی از 
به  انعکاس  و  مشکالت  و  موانع  بررسی  به منظور  فعال 
سال  در  مورد   ۳۸( مشکل  رفع  برای  مربوط  واحدهای 

۱۳۹۹(؛
موضوعات  با  متقاضیان  درخواست های  پیگیری   .۴
و  ماشین آالت  ورود  بانکی،  سیستم  طریق  از  ارز  انتقال 
گمرک استان و  تجهیزات خط تولید و مواد اولیه از طریق 

موضوعات محیط زیست؛
واحد  پنجره  و  جامع  پرتال  راه اندازی  و  آماده سازی   .۵
ارائه اطلس سرمایه گذاری  و  استان اصفهان  سرمایه گذاری 

استان؛
۶. به رغم تداوم تحریم های ظالمانه آمریکا علیه جمهوری 
اسالمی ایران تشکیل و تکمیل پرونده های سرمایه گذاری 
کمک های  خارجی و انعکاس به سازمان سرمایه گذاری و 

اقتصادی و فنی ایران و پیگیری تا مرحله تصویب:
مصوب  سرمایه گذاری  میزان  به  پروژه  دو   .۶-۱
در  )چهارمیلیون وپانصدوهفتادهزاردالر(  دالر   ۴/۵۷۰/۰۰۰

۱۳۹۸؛
مصوب  سرمایه گذاری  میزان  به  پروژه  هشت   .۶-2

کنون. ۶۶/۸۶2/۰۰۰ دالر در ۱۳۹۹ تا

   معاونت توسعه مدیریت و منابع
در  تمامًا  معاونت  این  اقدامات  و  فعالیت ها  مجموعه 
کلیه واحدهای درون سازمانی اداره کل  تجهیز و پشتیبانی 
حسب  و  تعریف شده  سازمانی  اهداف  به  رسیدن  برای 
واحدهای  توسط  مراتب  درون سازمانی  پشتیبانی  وظیفه 
تدارکات،  و  اداری  امور  اداره  ازجمله  مربوطه  تخصصی 
ذی حسابی اداره کل، واحدهای حقوقی، آموزش، بودجه، 

رفاه و تعاون و انفورماتیک برنامه ریزی و اجرا می شود.
در راستای راهبردهای تدوینی برنامه اصالح نظام اداری، 
توسعه،  برنامه های  و  کشوری  خدمات  مدیریت  قانون 
سازماندهی  انسانی،  نیروی  مدیریت  و  برنامه ریزی  با 
اهداف  تحقق  زمینه  سازمانی،  ساختار  کوچک سازی  و 
منتج  که  آمده  فراهم  تدوینی  برنامه های  در  موصوف 
کارمندان،  انتصاب  و  ارتقا  انسانی،  نیروی  کاهش  به 
ارزیابی  و  معرفی  انسانی،  نیروی  وتوانمندسازی  آموزش 
مدیران  عمومی  شایستگی  گواهینامه  اخذ  جهت  مدیران 
بانوان و  بانوان مدیر و مشارکت بیشتر  افزایش  حرفه ای، 
کووید  ع ویروس  به شیو توجه  با  جوان گرایی شده است. 
معاونت   ۱۳۹۸ اواخر  از  کرونا  بیماری  همه گیری  و   ۱۹
خصوص  در  برنامه ریزی  ضمن  منابع  و  مدیریت  توسعه 
و  اطالع رسانی  با  بهداشتی  پروتکل های  کامل  اجرای 
ماسک،  ازقبیل  بهداشتی  مواد  تهیه  و  الزم  گاهی بخشی  آ
با  دست  و  سطوح  ضدعفونی کننده  مواد  دستکش، 
اقدامات  فوق،  بیماری  انتقال  از  جلوگیری  در  توان  تمام 

پیشگیرانه را در سطح اداره کل انجام داده است.

اداره کل امور 
اقتصادی و 

دارایی ضمن 
برنامه ریزی و 

تالش برای انجام 
وظایف محوله 

و نیز تکالیف 
تعیین شده در 

نقشه راه اصالح 
نظام اداری با 
کامل  اجرای 
برنامه های 

عملیاتی و تحقق 
اهداف، در 

بیست وسومین 
جشنواره شهید 
رجایی استان 

در 1399 موفق 
کسب رتبه برتر  به 
ارزیابی عملکرد 

دستگاه های 
اجرایی در 

مجموع 
شاخص های 

عمومی و 
اختصاصی استان 

شده است

اداره ݡکل امور
اقتصادی و دارایــــݡی

استان اصفهان
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سازمان های  کرد:  اظهار  اصفهان  نظام پزشکی  قائم مقام 
رشته های  در  عضو   ۱۸۷۴۰ اصفهان  استان  نظام پزشکی 
که این عدد در شهر اصفهان ۱2۸۸۴  مختلف پزشکی دارند 
نفر است. سازمان نظام پزشکی اصفهان چهار معاونت دارد 
که شامل معاونت نظارت و برنامه ریزی، معاونت انتظامی، 
رفاهی  و  پشتیبانی  معاونت  و  پژوهش  و  آموزش  معاونت 
مربوط  امور  کرد:   تصریح  مصلحی  محسن  دکتر  می شوند. 
به صدور شماره نظام پزشکی و صدور پروانه مطب یا پروانه 
اشتغال، توسط معاونت نظارت و برنامه ریزی انجام می شود، 
صدور مجوز تبلیغ برای تبلیغات محیطی و فضای مجازی 
نیز به وسیله کمیسیون تبلیغات این معاونت صورت می گیرد؛ 
کارت عضویت و پروانه مطب نیز از  همچنین صدور و تمدید 

وظایف معاونت نظارت و برنامه ریزی است.
کرد: معاونت آموزش و  قائم مقام نظام پزشکی اصفهان اظهار 
پژوهش وظیفه ارتقای سطح علمی همکاران را بر عهده دارد. 
علمی  مختلف  دوره های  برگزاری  با  کرونا  ایام  در  مهم  این 
به صورت مجازی و در قالب وبینار و... دنبال شد. در طول 
اجرایی و شش  این معاونت 2۴ جلسه هیئت  گذشته  سال 
اجرای  و  تصمیم گیری  آن  طی  که  داشت  کمیسیون  جلسه 
2۵ برنامه بازآموزی غیرحضوری انجام شد؛ همچنین حدود 
پنج وبینار و شش الیو در اینستاگرام برگزار شده، هشت فیلم 
آموزشی تهیه شده و به نمایش درآمده و از کلیپ های مختلف 

ساخته شده، شش کلیپ منتشر شده است.
او توضیح داد: یکی از مهم ترین کارهایی که معاونت آموزشی 
در سال جاری بر آن متمرکز شد، بحث جذب و جلب همکاری 
علمی تخصصی  انجمن   ۴۰ حدود  بود.  علمی  انجمن های 
نمایندگان  به عنوان  که  دارد  وجود  گوناگون  رشته های  در 
وظیفه  انجام  سازمان  کنار  در  پزشکی  مختلف  گروه های 
را  آن ها  کارشناسی  نظرات  بسیاری  امور  در  ما  و  می کنند 
با  آموزشی خوبی  برنامه های  اخیر،  در دوره  جویا می شویم. 

همکاری این انجمن ها برگزار  شده است.
انتظامی  رسیدگی  آیین  طبق  کرد:  بیان  مصلحی  دکتر 
در  بیماران  شکوائیه های  به  انتظامی  معاونت  در  سازمان، 
که از سوی  خصوص همکاران عضو سازمان یا استعالم هایی 
خواسته  پزشکی  پرونده های  کارشناسی  برای  قضائیه  قوه 
می شود، رسیدگی می گردد. این موضوع، بخش عمده ای از 
کار سازمان نظام پزشکی را تشکیل می دهد. حوزه انتظامی، 

مشتمل بر دادستان و دادیاران  و هیئت های انتظامی  است.

شود،  صادر  تعقیب  منع  قرار  دادسرا  مرحله  در  گر  ا افزود:  او 
پرونده در سازمان مختومه اعالم می شود؛ در غیر این صورت، 
می شود.  فرستاده  بدوی  هیئت  به  و  صادر  کیفرخواست، 
بدوی  هیئت  دو  دارای  کنون  هم ا اصفهان  نظام پزشکی 
کمیته  که پرونده به آن ها ارجاع داده شده، سپس به  است 
در  کارشناسی  نتیجه  درنهایت،  می شود.  ارسال  کارشناسی 
هیئت، مطرح و رأی صادر می شود. چنانچه طرفین شکوائیه 
به  آن ها  اعتراض  باشند،  داشته  اعتراضی  صادره  رأی  به 
هیئت تجدیدنظر استان ارجاع می شود و چنانچه به رأی این 
هیئت نیز اعتراضی وجود داشته باشد، پرونده به هیئت عالی 

انتظامی در سازمان مرکزی فرستاده می شود.
قائم مقام نظام پزشکی اصفهان گفت: در کنار پرونده هایی که 
به طور مستقیم در سازمان تشکیل می شود، تعدادی پرونده 
نیز برای کارشناسی از سوی قوه قضائیه به نظام پزشکی ارجاع 
داده می شود. قانون اجازه داده است قاضی برخی پرونده ها 
کارشناسی به سازمان نظام پزشکی یا پزشکی قانونی  را برای 

ارسال کند. 
جاری  سال  در  سازمان  این  انتظامی  معاونت  داد:  ادامه  او 
همچنین  است؛  کرده  صادر  سوءپیشینه  عدم  گواهی   ۶۰۰
کارشناسی به مرجع قضایی ارائه  در سال جاری 2۹۵ نظریۀ 
شده است. ۴۵۱ پرونده هم به هیئت بدوی فرستاده شده که 
تاکنون برای ۵۰ پرونده رأی انتظامی صادر شده است. 2۰۱ 
پرونده دیگر نیز به هیئت تجدید نظر فرستاده شده که تاکنون 
کارشناسی و ۹۰ رأی انتظامی درباره آن ها صادر  ۱۷۳ نظریه 

شده است.
است  این  بر  انتظامی  دادسرای  سعی  افزود:  مصلحی  دکتر 
ورودی های  مقدماتی،  بررسی های  و  طرفین  توجیه  با  که 
کاهش دهد تا پرونده وارد مراحل پیچیده  حوزه انتظامی را 
برای  که  پرونده هایی  تعداد  حال،  این  با  نشود؛  رسیدگی 
که  کیفرخواست صادر می شود، نسبت به پرونده هایی  آن ها 
می شود،  صادر  تعقیب  منع  قرار  دادسرا  حوزه  در  آن ها  برای 
دوبرابر است. سازمان نظام پزشکی اصفهان به تازگی اقدام به 
که به منظور صلح  کرده است  راه اندازی شورای حل اختالف 
و سازش بین طرفین فعالیت می کند تا در اقدامی پیشگیرانه، 

پرونده های دادگستری کمتر شود. 
قائم مقام نظام پزشکی اصفهان توضیح داد: باتوجه به شیوع 
غافلگیرانه بیماری کووید ۱۹، ستاد مدیریت حوادث و سوانح 
کار قرار  غیرمترقبه تشکیل شد و چندین اقدام مهم در دستور 

کز دولتی ما در بدو این  گرفت. در مرحله اول به دلیل اینکه مرا
گذشته( با حجم بسیار زیادی  پاندمی )بهمن و اسفند سال 
و  انسانی  نیروی  نظر  از  الزم  آمادگی  و  شد  روبه رو  بیماران  از 
مواد  تا  ماسک  انواع  مانند  ساده  بسیار  اقالم  )از  تجهیزات 
ضدعفونی کننده، گان و شیلد( وجود نداشت، نظام پزشکی با 
جلب کمک همکاران و خیران محترم اقداماتی انجام داد که 

ارزش ریالی آن بالغ بر دومیلیارد تومان بود. 
دکتر مصلحی ادامه داد: این اقالم که شامل دستگاه ونتیالتور، 
سی پپ، بی پپ و بقیه اقالم حفاظتی و ضدعفونی کننده بود، 
فقط در بیمارستان های دولتی و شبکه های بهداشت و درمان 
توزیع شد؛ همچنین افتخار داشتیم به برخی از بیمارانی که از 
مناطق محروم مراجعه می کردند و ازلحاظ معیشتی در مضیقه 
نظام پزشکی های  توسط  )که  معیشتی  بسته  دوهزار  بودند، 

استان تهیه شده بود( تقدیم کنیم. 
آسیب های  کرد:  عنوان  اصفهان  نظام پزشکی  قائم مقام 
کرونا در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی،  پاندمی 
بنابراین  می طلبید؛  را  زیادی  توجه  سیاسی  حتی  و  علمی 
سازمان نظام پزشکی در اقدامی بدیع، فراخوانی برای جذب 
بودند،  شده  پرداخته  و  ساخته  کرونا  از  تأثیر  با  که  آثاری 
گروه  توسط  جشنواره  دبیرخانه  به  ارسالی  آثار  کرد.  منتشر 
کنون در حال  داوران در هیئت های مختلف بررسی شد و هم ا

برنامه ریزی برای تقدیر از پدیدآورندگان این آثار هستیم.

با  مختلف  حوزه های  در  مشاور   ۱4 همکاری   
نظام پزشکی

سال  در  که  کارهایی  مهم ترین  از  کرد:  بیان  مصلحی  دکتر 
جاری انجام شد، همکاری ۱۴ مشاور در حوزه های مختلف با 
که در سطح نظام پزشکی های  کاری بی نظیر  سازمان است؛ 
کشور وجود ندارد. ما، چه از نظر رسانه ای و چه از نظر حقوقی، 
که به طور روزافزون از  مالیاتی و جامعه شناسی، نیازمند آنیم 

نقطه نظر کارشناسان مختلف بهره ببریم.
او گفت:  یکی از مشکالت عدیده ای که متأسفانه نهادینه شده 
و سال ها با آن مواجه بوده ایم، عدم ارتباط مستمر و حرفه ای 
با اصحاب رسانه بوده است؛ نه ما از تخصص آن ها چندان 
سررشته داشتیم و نه آن ها از حوزه پیچیده پزشکی شناخت 
گذشته  سال های  در  متقابل  درک  نبود  داشتند.  خوبی 
نگرانی ها  سوءتفاهم ها،  مواقع  برخی  که  بود  شده  باعث 
که  اخباری  به خاطر  آن هم  شود؛  ایجاد  گله مندی هایی  یا 
تخصصی  که  موضوعاتی  درباره  مختلف  رسانه های  توسط 
بود، منتشر می شد؛ درحالی که بایستی به نحو دیگری به آن 
می داد؛  رخ  هم  عکس  به صورت  ماجرا  این  می پرداختند. 
موضوعی  درباره  بودند  درصدد  رسانه  اصحاب  به طورمثال، 
که  اطالع رسانی درست و دقیق داشته باشند؛ اما ممکن بود 

این کار به خوبی مدیریت نشود.
شد؛  حادث  اتفاق  دو  میان  این  در  افزود:   مصلحی  دکتر 
یکی اینکه، روابط عمومی سازمان به نحو جدیدی سامان 
و  روابط عمومی  مشورتی  تخصصی  کمیسیون  و  گرفت 
اطالع رسانی ایجاد شد؛ دیگر اینکه، مشاوران مرتبط و خبره 
این حوزه دعوت شدند و نشست های خبری در این حوزه 
برگزار شد. بولتن خبری سازمان نیز فعال شد که ماهیانه در 
حال انتشار است؛ همچنین کانال مجازی و سایت سازمان 
کردیم مفهوم واقعی روابط عمومی و  راه اندازی شد. سعی 
ارتباط ما با اصحاب رسانه و مردم و مسئوالن بسیار بهتر و 
آمادگی  نیز  کنون  هم ا بگیرد.  از پیش شکل  تعریف شده تر 
ع یا مسئله ای به سرعت پاسخ گو  که درباره هر موضو داریم 
باشیم تا اطالعات از طریق مرجعی معتبر منتشر شود؛ زیرا 
از اهمیت باالیی برای سازمان برخوردار  سرمایه اجتماعی 

است.

 صیانت از سالمت مردم
وظیفه ماست

عملݡکرد سال جاری سازمان نظام پزشݡکــݡی اصفهان در ݡگفت وݡگو با قائم مقام این سازمان بررســݡی شد

سازمان نظام پزشکی 
اصفهان

طبق آیین 
رسیدگی انتظامی 

سازمان، در 
معاونت انتظامی 
به شکوائیه های 

بیماران در 
خصوص 

همکاران عضو 
سازمان یا 

استعالم هایی 
که از سوی 
قوه قضائیه 

برای کارشناسی 
پرونده های 

پزشکی خواسته 
می شود، 

رسیدگی می گردد

14

 ۱4 مشاور در
حوزه های مختلف 
با سازمان همکاری 

دارند
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کشاورزی،  استان اصفهان با داشتن ۵۶۹ هزار هکتار اراضی 
اراضی  از  ۳/۹درصد  و  استان  مساحت  از  ۵درصد  معادل 
کشور را به خود اختصاص داده و با برخورداری از  کشاورزی 
محصوالت  انواع  تولید  استعداد  آب وهوایی،  متنوع  شرایط 
استان  در  کشاورزی  اینکه  به  توجه  با  دارد.  را  کشاورزی 
اصفهان از مهم ترین و تأثیرگذارترین بخش های اقتصادی 
کشاورزی در  محسوب می شود و از جایگاه ممتازی درزمینه 
کشور برخوردار است، طبق روال هرساله، پروژه های  سطح 
کشاورزی به مناسبت دهه مبارک فجر  مهم و بزرگ بخش 
می رسند.  بهره برداری  به  استان  سطح  در  اسالمی  انقالب 
اصفهان  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس  دراین باره 
به مناسبت  کشاورزی  گفت: درمجموع ۳2۸ پروژه بخش 

دهه مبارک فجر در سطح استان به بهره برداری می رسند.
وسعت  و  گستردگی  به  نظر  کرد:  تصریح  مرادمند  مهرداد 
سال های  همچون  نیز  امسال  استان،  کشاورزی  بخش 
گذشته تعداد زیادی پروژه آماده بهره برداری در دهه مبارک 
فجر هستند که امید است با بهره برداری از آن ها شاهد توسعه 

هرچه بیشتر کمی و کیفی در این بخش باشیم.
به  کشاورزی  بخش  پروژه   ۳2۸ درمجموع  داد:  ادامه  او 
بهره برداری  به  استان  مبارک فجر در سطح  مناسبت دهه 
می رسند که شامل ۱۵2 پروژه در بخش تولیدات گیاهی؛ ۱۰۷ 
پروژه در بخش آب وخاک و امور فنی و مهندسی؛ 2۶ پروژه در 
بخش دام، طیور و آبزیان؛ ۱۸ پروژه درزمینه منابع طبیعی و 
آبخیزداری، ۱۳ پروژه درزمینه امور عشایر؛ ۹ پروژه در بخش 
تعاون روستایی و سه پروژه در بخش صنایع کشاورزی است.

کشاورزی استان اصفهان خاطرنشان  رئیس سازمان جهاد 
کرد: با بهره برداری از این طرح ها، زمینه ایجاد اشتغال برای 
یک هزارو۱۰۹ نفر و تثبیت اشتغال بیش از یک هزارو2۴۵ نفر 

ریال و ایجاد اشتغال برای ۴۷ نفر و تثبیت اشتغال برای ۷۹۰ 
نفر؛ 2۶ پروژه تولیدات دام، طیور و آبزیان با اعتبار ۴۷۶۰۰۰ 
میلیون ریال و ایجاد اشتغال برای ۱۰۹ نفر و تثبیت اشتغال 
۱۴ نفر؛ ۱۸ پروژه منابع طبیعی و آبخیزداری با اعتبار 2۸۹۰۰۰ 
میلیون ریال و ایجاد اشتغال برای ۱۱۵ نفر و ۴۸ نفر تثبیت 
اشتغال؛ ۱۳ طرح امور عشایر با اعتبار ۱۹۸۰۰۰ میلیون ریال 
نفر و تثبیت اشتغال برای ۳۳۷  برای سه  ایجاد اشتغال  و 
نفر؛ ۹ طرح تعاون روستایی با اعتبار ۵2۳۰۰۰ میلیون ریال با 
ایجاد اشتغال برای ۱2 نفر و تثبیت اشتغال برای ۵۶ نفر و سه 
کشاورزی با اعتبار ۹۷۰۰۰ میلیون ریال و ایجاد  طرح صنایع 

اشتغال برای ۳۳ نفر به بهره برداری می رسند.
اجرای  که  گرفت  شکل  برنامه ریزی هایی  کرد:  اظهار  او 
باشد.  شهرستان  هر  شرایط  به  توجه  با  پروژه ها  و  طرح ها 
خوشبختانه توزیع اجرای این طرح ها در تمام شهرستان ها 
مناسب است و تالش شده هرکدام از شهرستان ها طرح های 

مناسبی در این بخش داشته باشند.
کشاورزی استان اصفهان ادامه داد: در  رئیس سازمان جهاد 
با ۱۰2  تیران وکرون  شهرستان  استان،  شهرستان های  بین 
شهرستان  اول؛  رتبه  ریال  میلیون   ۱۰۱۹۰۰۰ اعتبار  و  پروژه 
دهاقان با ۴2 پروژه و اعتبار ۴۱۹۰۰۰ میلیون ریال رتبه دوم؛ 
شهرستان سمیرم با 2۰ طرح و اعتبار ۱۵۶۰۰۰ میلیون ریال 
اعتبار ۱۸۶۰۰۰  و  پروژه  با ۱۹  کاشان  شهرستان  سوم؛  رتبه 
میلیون ریال رتبه چهارم و شهرستان اصفهان با ۱۸ پروژه و 
اعتبار ۷۳۰۰۰۰ میلیون ریال رتبه پنجم را به خود اختصاص 
داده اند. مرادمند افزود: سه طرح بزرگ نیز هم زمان با دهه 
کلنگ زنی خواهند شد. احداث  مبارک فجر در سطح استان 
دولت آباد  شهر  در  هکتار   ۱۹ از  بیش  مساحت  با  گلخانه 
ایجاد  و  ریال  میلیون   ۱۰۰۰۰۰ اعتبار  با  برخوار  شهرستان 
اشتغال برای ۱۹۰ نفر؛ طرح توسعه سردخانه بهار اصفهان 
با مساحت بیش از ۸۷۰۰ مترمربع در شهرستان شاهین شهر 
با  دالر  هزار   ۱۵۰ و  ریال  میلیون   ۱۷۴۰۰۰۰ اعتبار  با  میمه  و 
ایجاد اشتغال برای ۵۰ نفر، احداث سورتینگ، بسته بندی 
و سردخانه فلفل در شهرستان تیران وکرون با اعتبار 2۰۰۰۰۰ 
میلیون ریال و ایجاد اشتغال برای بیش از ۱۰۰ نفر، سه طرح 
بزرگی هستند که با کلنگ زنی آن ها می توان به توسعه بخش 

کشاورزی در نقاط مختلف استان کمک کرد.

در سطح استان فراهم می شود و به بهبود وضعیت اقتصادی 
فعاالن بخش کشاورزی استان کمک زیادی می کند.

کشاورزی استان اصفهان  کرد: ۳2۸ پروژه بخش  کید  او تأ
بهره برداری  به  ریال  میلیون   ۴۸۴۸۰۰۰ بالغ بر  اعتباری  با 
ریال  میلیون   2۴۰۴۰۰۰ اعتبار،  میزان  این  از  که  می رسند 
آورده شخصی یا خودیاری و میزان ۱۰۷۳۰۰۰ میلیون ریال نیز 
از محل تسهیالت بانکی تأمین شده اند. عالوه بر این بخشی 
از این پروژه ها با اعتبارات دولتی به مبلغ ۱۳۷2۰۰۰ میلیون 
که 2۵۸۰۰۰ میلیون  ایجاد و به بهره برداری می رسند  ریال 
 ۱۱۱۴۰۰۰ و  استانی  منابع  به  مربوط  اعتبارات  این  از  ریال 

میلیون ریال از محل اعتبارات ملی تأمین شده است.
کرد: از مجموع ۳2۸ طرح آماده بهره برداری  مرادمند اضافه 
 2۶۳۵۰۰۰ اعتبار  با  گیاهی  تولیدات  پروژه   ۱۵2 استان، 
پروژه   ۱۰۷ نفر؛   ۷۹۰ برای  اشتغال  ایجاد  و  ریال  میلیون 
آب وخاک و امور فنی و مهندسی با اعتبار ۶۳2۰۰۰ میلیون 

 بهره برداری از 328 پروژه
بخش ݡکشاورزی استان اصفهان در دهه فجر

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان عنوان کرد:

328

این تعداد پروژه در 
بخش کشاورزی 

بهره برداری 
می شود

1109

۱۱09نفر  با 
بهره برداری از این 

طرح ها اشتغال 
پیدا می کنند

102

این تعداد پروژه 
تیران وکرون را 

به رتبه اول بین 
شهرستان ها مبدل 

کرده است

کشاورزی  سازمان جهاد 
استان اصفهان
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به منزله  شرق  کنارگذر  ملی  پروژه  اجرای  برای  سرمایه گذاری 
انجام  شده  شهر  توسعه  راستای  در  و  پایدار  درآمد  تحقق 
می شود.  تقدیم  مردم  به  تکمیل  از  پس  و  به زودی  که  است 
شهرداری های  همیاری  سازمان  روابط عمومی  گزارش  به 
شهرداری های  همیاری  سازمان  مدیرعامل  اصفهان،  استان 
فجر  چهل وسومین  فرارسیدن  مناسبت  به  اصفهان  استان 
بازکردن  به دنبال  همواره  سازمان  این  گفت:  اسالمی  انقالب 
در  سرمایه گذاری  و  بوده  استان  گشوده  نا گره های  از  گره ای 
سازمان  است.  مهم  اصل  این  به  پایبندی  بیانگر  پروژه  این 
در  استان  شهرداری های  همه  از  نمایندگی  به  هم  همیاری 
کرد:  نفری تصریح  است.ناصر  کرده  پروژه سرمایه گذاری  این 
بعد  پروژه تجربه دوم سازمان همیاری  این  سرمایه گذاری در 
از  یکی  به عنوان  کاشان  نطنز  اصفهان  آزادراه  پروژه  اجرای  از 
که دو دهه پیش  کشور است  آزادراه های  بهترین و امن ترین 

اجرایی شد.
او با اشاره به اینکه حلقه مفقوده کنارگذر شرقی و غربی استان با 
این پازل تمام می شود، ادامه داد: با تکمیل قطعه سوم کنارگذر 
شرق اصفهان، دیگر ترافیک جنوب به شمال وارد شهر اصفهان 
نمی شود. نفری یادآور شد: کریدور شمال جنوب از شیراز شروع و 
تا تهران ادامه دارد. ۳2 کیلومتر از این پروژه که بیشترین حجم 
کنون با مشکالت زیادی  رقم ریالی را دارد و برای اجرای آن تا
است. شهرداری ها  همیاری  سازمان  عهده  بر  بوده،  مواجه 

اصفهان نایین  مسیر  در  پروژه  این  سوم  قطعه  به  اشاره  با  او 
همیاری  سازمان  سرمایه گذاری  با  که  مبارکه  سه راهی  تا 
گفت: بر  کلید خورد،  شهرداری های استان اصفهان در ۱۳۹۸ 
اساس این مشارکت ۷۰درصد منابع مالی این قطعه از پروژه با 
سرمایه گذاری سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان 
تأمین می شود. قرار است ۳۰درصد باقی مانده آن از سوی دولت 
تخصیص یابد که با پیگیری های انجام شده می خواهیم سهم 

دو طرف در این پروژه را به ۵۰_ ۵۰ تغییر دهیم.
گفته نفری، بر اساس برنامه تدوین شده مقرر شد این پروژه  به 
در مدت سه سال و با اعتبار ۶۴۵میلیارد تومان اجرا شود و بر 
با  اما  برسد؛  بهره برداری  به   ۱۴۰۰ سال  تا  زمان بندی  اساس 
کشور پیش بینی می کنیم  کم بر  توجه به شرایط اقتصادی حا

تردد خودروی مسافران عبوری و ماشین های سنگین از شهر را 
از دیگر مهم ترین این ویژگی ها عنوان کرد.

او یکی دیگر از اتفاق های مثبت این پروژه را ایجاد تحول در 
که سال ها  کرد: در منطقه ای  کید  تأ شرق اصفهان دانست و 
زندگی  زاینده رود  به دلیل شرایط خشک سالی و خشکی  است 
کشاورزانش به مخاطره افتاده است، این پروژه می تواند برای 
شرق اصفهان منافع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به ارمغان 
گردشگری  و  رفاهی  خدماتی،  مجتمع های  ساخت  با  آورد. 
در حاشیه این پروژه عالوه بر ایجاد اشتغال برای مردم شرق 
اصفهان شاهد ایجاد ارزش افزوده هم خواهیم بود.او ادامه داد: 
قابل اندازه گیری  اصفهان  شرق  برای  پروژه  این  مثبت  نتایج 
نیست؛ اما مهم ترین آن نشاط اجتماعی است؛ البته درمجموع، 

همه استان از این پروژه منتفع خواهند شد.
نفری با اشاره به اینکه سازمان همیاری استان در ۱۳۷۴ برای 
ساخت آزادراه اصفهان_ نطنز _کاشان بالغ بر 2۷میلیارد تومان 
سود  و  اصل  بازگشت  شاهد  کنون  هم ا گفت:  می کند،  هزینه 
امسال  پایان  تا  اینکه  بیان  با  او  هستیم.  سرمایه گذاری  این 
2۵میلیارد تومان درآمد سازمان برای بهسازی آزادراه اصفهان_ 
قرارداد  اساس  بر  کرد:  اظهار  می شود،  هزینه  کاشان  نطنز_ 
انجام شده سازمان تا ۷۰میلیارد تومان برای اجرای پروژه های 
آزادراه هزینه می کند و این محور تا سال ۱۴۱۰ در  مختلف در 
خودش  به  داشته  درآمد  هرچه  آزادراه  تاکنون  ماست.  دست 
برگشته است و پیش بینی می کنیم تا سه سال این روند ادامه 
داشته باشد تا آزادراه به استانداردهای بین المللی نزدیک شود.

اقدامات  دیگر  از  را  آزادراه  این  در  هوایی  امداد  باند  ایجاد  او 
خدماتی  مجتمع های  راه اندازی  و  دانست  منحصربه فرد 
کرد  بین راهی در طول آزادراه را از دیگر برنامه های آینده عنوان 
و ادامه داد: تاکنون چهار مجتمع خدماتی بین راهی در طول 
آزادراه و در مسیر رفت وبرگشت احداث شده است که با توجه به 
نیاز مسافران در آینده چهار مجتمع دیگر به این تعداد افزوده 

خواهد شد.

هزینه ها برای اجرای این پروژه چند برابر شود.
و  مشکالت  با  خود  مسیر  در  پروژه  این  اینکه  بر  کید  تأ با  او   
کرد، افزود: ازجمله  کند  که سرعت اجرا را  گره هایی روبه رو شد 
مسیر  در  ویال  غیرقانونی  ساخت  به  می توان  مشکالت  این 
تومان  آزادسازی ۶۰میلیارد  برای  که  کرد  اشاره  پروژه  مصوب 
کرده است؛ اما با پیگیری های قضایی  هزینه به پروژه تحمیل 
همه  قانونی  اعمال  با  توانستیم  باالخره  پذیرفت،  صورت  که 
کنیم.  مدیرعامل سازمان  آن ویالهای ساخته شده را تخریب 
پروژه  اینکه  بیان  با  اصفهان  استان  شهرداری های  همیاری 
دارد،  زیست محیطی  پیوست  اینکه  بر  عالوه  شرق  کنارگذر 
راهکارهایی را هم برای کاهش تبعات زیست محیطی در دست 
تدوین داشته و دارد، یادآور شد: نکته قابل تأمل این که، این 
عبور  کاله قاضی  حفاظت شده  منطقه  از  اجرا  مسیر  در  پروژه 
موارد  همه  هزینه ها  افزایش  به رغم  پروژه  مجریان  و  کرده 
کرده و موفق به عبور از  موردنظر محیط زیست را در اجرا لحاظ 
کنارگذر شرق را دارای مزیت های  این منطقه شده اند.او پروژه 
کوتاه شدن ۴۵  منحصربه فردی دانست و افزود: مهم ترین آن 
کیلومتر از مسافت مسیر اصفهان به شیراز )معادل یک ساعت( 
است. از سوی دیگر، با تکمیل پروژه، مسیر تهران به شیراز نیز 
کاهش می یابد. این مزیت برای مسافرانی است  هفت ساعت 
گفته او، این پروژه  کریدور شمال جنوب تردد می کنند.به  که در 
با محورهای مواصالتی مختلف همچون اصفهان نایین، براآن 
شمالی و جنوبی، قلعه شور، شهر جدید بهارستان، پارک ملی 
گردنه الشتر، جاده اصلی اصفهان شیراز و رودخانه  کاله قاضی، 
پل های  ذکرشده  مسیرهای  در  که  دارد  تالقی  زاینده رود 
و  ترافیک  بار  کاهش  نفری  می شود.  ساخته  غیرهمسطح 
آلودگی های زیست محیطی شهر اصفهان، کاهش 2۵کیلومتری 
گره ترافیکی محور زینبیه - مسیر اصفهان به تهران، بازکردن 
کاوه _ پل چمران با حذف  چهارراه عاشق اصفهانی و خیابان 

 ݡکنارݡگذر شرق اصفهان نماد توسعه شهری
 برای مردم استان اصفهان است

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان:

سازمان همیاری 
شهرداری های استان

70

70 میلیارد تومان
برای اجرای 

پروژه های مختلف 
در آزادراه

سرمایه گذاری 
در این پروژه 

تجربه دوم 
سازمان همیاری 

بعد از اجرای 
پروژه آزادراه 
اصفهان نطنز 

کاشان به عنوان 
یکی از بهترین 

و امن ترین 
کشور  آزادراه های 
که دو دهه  است 
پیش اجرایی شد
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گرفتـــه تـــا ســـال  بـــر اســـاس پیـــش بینی هـــای صـــورت 
2۰5۰، بیـــش از 7۰درصـــد جمعیـــت جهـــان در قالـــب زندگـــی 
شـــهری در شـــهرها قـــرار خواهنـــد گرفـــت. برایـــن اســـاس 
مدیـــران شـــهری مجبـــور بـــه به کارگیـــری و ابـــداع روش هـــای 
نویـــن و کارآمـــد بـــرای ســـازماندهی و مدیریـــت شـــهرها 
به منظـــور کاهـــش تأثیـــرات منفـــی و پیچیدگی هـــای ناشـــی 
از افزایـــش جمعیـــت و در عیـــن حـــال افزایـــش کیفیـــت 

زندگـــی شـــهروندان هســـتند.
مفهـــوم شـــهر هوشـــمند راهـــکاری فنی مدیریتـــی به منظـــور 
ارتقـــای ســـطح کیفـــی زندگـــی شـــهروندان در شـــهرها و 
کاهـــش فشـــارهای ناشـــی از پیچیدگی هـــای شـــهرهای 
پرجمعیـــت اســـت. ارائـــه خدمـــات شـــهری در شـــهر 
هوشـــمند بـــا اســـتفاده از تکنولوژی هـــای نویـــن و در 
کیفیـــت زندگـــی، افزایـــش بهـــره وری  راســـتای بهبـــود 
عملکـــرد، ایجـــاد فضـــای رقابتـــی بـــا تضمیـــن اطمینـــان 
خاطـــر از تأمیـــن نیازهـــای نســـل های آینـــده و بـــا درنظـــر 
گرفتـــن همـــه جنبه هـــای حیاتـــی یـــک شـــهر در راســـتای 
تحقـــق توســـعه پایـــدار اعـــم از اقتصـــادی، اجتماعـــی و 

محیطـــی صـــورت می پذیـــرد.

رشـــد روزافـــزون مفاهیـــم علـــم و تکنولـــوژی در دهه هـــای 
اخیـــر زمینه ســـاز اســـتفاده گســـترده از ایـــن مفاهیـــم در 
مدیریـــت شـــهری کالن شـــهرهای جهـــان شـــده اســـت. 
 ،)IoT( اینترنـــت اشـــیا ،Big Data مفاهیمـــی از قبیـــل
ک چیـــن  بال و  مصنوعـــی  هـــوش  ماشـــین،  یادگیـــری 
نمونه هایـــی از ایـــن مـــوارد اســـت کـــه موجـــب تغییـــر در 
ماهیـــت و مکانیـــزم ارائـــه خدمـــات شـــهری می شـــود؛ 
کـــه ایـــن خدمـــات از روش هـــای مرســـوم  به گونـــه ای 
به ســـمت روش هـــای الکترونیکـــی و ســـپس بـــه خدمـــات 
هوشـــمند خواهنـــد رســـید. در کشـــور عزیزمـــان ایـــران 
از  خدمـــات  شـــدن  الکترونیکـــی  ســـمت  بـــه  حرکـــت 
ســـال ها پیـــش شـــروع شـــده و در حـــال حاضـــر بســـیاری 
از کالن شـــهرها در حـــال برنامه ریـــزی و اجـــرای نقشـــه راه 
ـــه  ـــت الکترونیکـــی ب ـــذار از حال راهبـــردی خـــود در راســـتای گ

حالـــت هوشـــمند در قالـــب شـــهر هوشـــمند هســـتند. برایـــن 
اســـاس، شـــهر اصفهـــان به عنـــوان یکـــی از پیشـــگامان 
هوشمندســـازی در میـــان کالن شـــهرهای کشـــور، از ســـال 
96 و بـــا شـــروع به کار دوره پنجـــم شـــورای اســـالمی شـــهر و 
ـــهر  ـــهری جدیـــد، بـــا تشـــکیل ســـتاد ش اســـتقرار مدیریـــت ش
هوشـــمند، اقـــدام بـــه برنامه ریـــزی و پیاده ســـازی اقدامـــات 
اجرایـــی جهـــت محقـــق شـــدن مفهـــوم شـــهر هوشـــمند در 
چهارچـــوب شـــهرداری اصفهـــان کـــرده اســـت. به روزرســـانی 
و نظـــارت بـــر نقشـــه راه هوشمندســـازی شـــهر اصفهـــان، 
منجـــر بـــه ارائـــه راهکارهـــا و اقدامـــات مختلـــف در حوزه هـــای 
گـــون شـــهرداری اصفهـــان و مباحـــث شـــهر هوشـــمند  گونا
ــمند  ــهر هوشـ ــه راه شـ ــی در نقشـ ــور کلـ ــه طـ ــت. بـ ــده اسـ شـ
ـــردن  ـــزی و عملیاتی ک ـــه برنامه ری ـــار گام ب ـــی چه ـــان ط اصفه

شـــهر هوشـــمند پرداختـــه شـــده اســـت.

 عملݡکرد سال جاری معاونت برنامه ریزی
و توسعه سرمایه انسانــݡی شهرداری اصفهان بررسـݡی شد

زیروبم شهر هوشمند اصفهان

مفاهیمی از قبیل 
Big Data، اینترنت 

 ،)IoT( اشیا
یادگیری ماشین، 
هوش مصنوعی 

ک چین  و بال
نمونه هایی از این 

که  موارد است 
موجب تغییر در 

ماهیت و مکانیزم 
ارائه خدمات شهری 
می شود؛ به گونه ای 
که این خدمات از 
روش های مرسوم 

به سمت روش های 
الکترونیکی و سپس 

به خدمات هوشمند 
خواهند رسید

 معاونت
 برنامه ریزی و توسعه

سرمایه انسانی
شهرداری اصفهان
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   برخی اقدامات شاخص عنوان شده شامل موارد زیر است:
1.تهیـــه و ارائـــه بوم پروژه های عملیاتی شـــهر هوشـــمند اصفهـــان: ایـــن بوم به منظـــور ارائـــه دیدگاهـــی کلـــی از وضعیـــت پروژه هـــای ارائـــه شـــده در برنامه های عملیاتی نقشـــه راه شـــهر هوشـــمند اصفهان، 
بـــه همـــراه دســـته بنـــدی حوزه هـــای مختلـــف قابـــل اجـــرا در مجموعـــه شـــهرداری های کشـــور و درصـــد پیشـــرفت آن هـــا تهیـــه و تنظیـــم شـــده اســـت؛ همچنیـــن به منظـــور تخصیـــص و تحقـــق بودجه هـــای 

متناظـــر بـــا ایـــن پروژه هـــا، بـــرای نخســـتین بار در مجموعـــه شـــهرداری اصفهـــان، کـــد پروژه هـــای هوشـــمند تهیـــه شـــد وبـــه هریـــک از ایـــن عناویـــن تعلـــق گرفـــت.

کنون در شهرداری اصفهان صورت پذیرفته است: براساس توضیحات ذکر شده، اقدمات راهبردی مختلفی تا
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 از دیگر اقدامات 
راهبردی شهرداری 

اصفهان در خصوص 
توسعه شهرهای 

هوشمند، پیشنهاد 
طرح شبکه شهرهای 
هوشمند ملی، برای 
گسترش ارتباطات، 
ک تجارب و  اشترا
ظرفیت های فنی 

و اقتصادی در بین 
شهرهای کشور است

2. تهیه و ارائه پیوست هوشمندسازی پروژه ها: همان گونه 
که در بوم پروژه ها ذکر شد، به منظور تخصیص بودجه به هریک 
از پروژه هـا، کـد هوشمندسـازی پـروژه تعریـف شـده اسـت. بـه 
منظـور دریافـت ایـن کـد، هـر پـروژه ملـزم بـه احـراز الزامـات فنی 
ویژه ای است که این الزامات در قالب پیوست هوشمندسازی 

پروژه ها، تهیـه و در کل به سـازمان ابالغ شـده اسـت.
هوشـمند:  شـهر  تخصصـی  کمیته هـای  راه انـدازی   .3

به منظور تصمیم سـازی بـرای برنامه ریـزان و سیاسـت گذاران 
مدیریت شهری، هماهنگی بیشتر و پوشش هوشمندسازی 
همـه فعالیت هـای شـهرداری، کمیته هـای تخصصـی )پنـج 
کمیته( ذیل ستاد شـهر هوشمند تشـکیل شـد تا در اقدامات 
انجام شـده، در حـال انجـام و آینـده شـهرداری، الزامـات شـهر 

هوشـمند رعایـت شـود.
4. شـبکه شـهرهای هوشـمند ملـی: از دیگـر اقدامـات 

راهبـردی شـهرداری اصفهان در خصوص توسـعه شـهرهای 
هوشـمند، پیشـنهاد طرح شبکه شـهرهای هوشـمند ملی، 
ک تجارب و ظرفیت های فنی  برای گسترش ارتباطات، اشترا
و اقتصـادی در بین شـهرهای کشـور اسـت. در ایـن خصوص 
شـهرداری اصفهـان، بـه تنظیـم طـرح کلـی شـبکه شـهرهای 
هوشمند ایران، شرح خدمات و اقدامات آن و همچنین ارائه 

شـیوه نامـه عضویـت در ایـن شـبکه پرداخته اسـت.

 معاونت
 برنامه ریزی و توسعه

سرمایه انسانی
شهرداری اصفهان
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با پاندمی 
کرونا  بیماری 

سیاست گذاری 
آموزشی 

شهرداری نیز 
تحت تأثیر 
قرارگرفت و 

روش اجرای 
بیشتر آموزش ها 

به صورت 
غیرحضوری از 

قبیل مکاتبه ای و 
مجازی )آنالین و 
کرد آفالین( تغییر 

   اداره آموزش

ح زیر است: گزارش آن به شر که  شهرداری اصفهان در راستای توسعه فردی سرمایه انسانی خود، آموزش را به عنوان یکی از اقدامات مؤثر مورد توجه قرار داده 

آمار آموزش انجام شده

1396139713981399عنوان

کارکنان شهرداری ۳۳۴۴ ساعت2۳ ساعت2۹ ساعتسرانه آموزش 

۱۰۹۱۳۵۱۵۶۶۹تعداد آموزش تخصصی

۱۱۱۵۹۳۱تعداد آموزش عمومی

۷۰۹۸۴۱۳2۳۶22۱۱۵۱2۳۶نفرساعت آموزش تخصصی

222۰۱۱۳۰۳۱۳۷۴۱۵2۷۹2نفرساعت آموزش عمومی

۱2۳۴۱۷۶۱2۳۷۴۱۵۳۶نفرساعت آموزش مدیران

ع نفرساعت آموزش ۷۳2۰۱۵۴۳۸۷۷۸۳2۶۱۰۵۵۶۴مجمو

ازجملـــه فعالیت هـــای بـــارز  اداره آموزش در ســـه ســـال گذشـــته 
بـــه شـــرح زیـــر اســـت:

    تشـــکیل کمیتـــه آمـــوزش شـــهرداری اصفهـــان و برگـــزاری آن 
جهـــت تعییـــن سیاســـت های کالن و خـــرد آمـــوزش کارکنـــان 

شـــهرداری اصفهـــان؛
    تغییـــر در فراینـــد اجـــرای نیازســـنجی آموزشـــی در راســـتای 

پیاده ســـازی اســـتاندارد ایـــزو ۱۰۰۱5؛
    تمرکـــز زدایـــی آموزشـــی از طریـــق فعال کـــردن آمـــوزش در 
ـــه؛ ـــر منطق ـــود ه ـــرایط موج ـــه ش ـــه ب ـــا توج ـــب ب ـــق داوطل مناط

    نظارت بر فرایند آموزش سازمان ها؛
کردن آمـــوزش ســـازمان ها بـــا فرایندهـــای آمـــوزش       هم راســـتا

کارکنـــان شـــهرداری اصفهان؛

     ایجـــاد دسترســـی کلیه ســـازمان های وابســـته به شـــهرداری 
اصفهان به ســـامانه آموزشـــی جـــام و برخوردارکردن پرســـنل از 

شناسنامه آموزشی الکترونیکی؛
    برون ســـپاری هدفمنـــد برگـــزاری برخـــی عناویـــن آموزشـــی 
کـــز  عمومـــی و تخصصـــی بـــه دانشـــگاه ها، مؤسســـات و مرا

ــر؛ ــی معتبـ آموزشـ
    ایجـــاد بانـــک اطالعـــات مدرســـان داخلـــی در قالـــب اعـــالم 
فراخـــوان مدرســـان و برگـــزاری کالس هـــای آمـــوزش تخصصـــی 

تربیـــت مـــدرس؛
   کسب استاندارد بین المللی آموزش ISO ۱۰۰۱5؛

    بزرگداشـــت روز جهانـــی آموزش بـــرای اولین بار درکشـــور بین 
ـــهرداری های کالن شهر؛ ش

     طراحـــی، تدویـــن و تصویـــب طـــرح آموزشـــی کتـــاب معنـــای 
زندگـــی بـــا هـــدف توســـعه فـــردی کارکنـــان و ترغیـــب کارکنـــان 

ـــه. ـــه مطالع ب
با پاندمی بیمـــاری کرونا سیاســـت گذاری آموزشـــی شـــهرداری 
نیـــز تحـــت تأثیـــر قرارگرفـــت و روش اجـــرای بیشـــتر آموزش هـــا 
به صـــورت غیرحضـــوری از قبیـــل مکاتبـــه ای و مجـــازی 
)آنالیـــن و آفالیـــن( تغییـــر کـــرد. در ایـــن راســـتا تهیـــه، تدویـــن 
و تولیـــد محتـــوا و تقویـــت کاربســـت فناوری هـــای نویـــن مـــورد 
ـــه  ـــا را ب ـــروس کرون ـــد وی ـــت و تهدی ـــرار گرف ـــوزش ق ـــه اداره آم توج
فرصـــت تبدیـــل کـــرد. افزایـــش ســـرانه و نفـــر ســـاعت آمـــوزش در 
 ســـال جـــاری نســـبت بـــه ســـال های گذشـــته مؤیـــد ایـــن گفتـــه 

است.
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   تعالی سازمانی
  ارزیابی بیرونی شهرداری اصفهان

   به منظور شناسایی و ایجاد تحول در شهرداری نیاز بود وضعیت شهرداری ارزیابی شده و پروژه های بهبود استخراج شوند؛ لذا شهرداری اصفهان به عنوان اولین شهرداری در بین کالن شهرهای 
کرد.  کسب تقدیرنامه و سه و چهار ستاره شد و در سال جاری نیز در سطح تندیس شرکت  که در دو سال متوالی موفق به  کرد  کشور از ۱۳۹۷ در فرایند ارزیابی جایزه ملی تعالی سازمانی شرکت 

جدول زیر نتایج شرکت در این ارزیابی را نشان می دهد.

نتایج شرکت در ارزیابی تعالی

کسب شدهسطح شرکت در جایزه تعالیسال شرکت نتایج 

اخذ شدتقدیرنامه سه ستاره۱۳۹۷

اخذ شدتقدیرنامه چهارستاره۱۳۹۸

اعالم نشدهتندیس بلورین۱۳۹۹

 اقدامات صورت گرفته در فرایند ارزیابی بیرونی
ـــدل و  ـــا م ـــیع ب ـــی وس ـــک ارزیاب ـــام ی ـــرای انج ـــات الزم ب اقدام
کـــه برخـــی از  ابـــزار بین المللـــی همه جانبـــه و فشـــرده اســـت 

ـــر اســـت: ح زی ـــه شـــر آن هـــا ب
  تدوین نظام نامه تعالی سازمانی؛

کارگروه هـــای تعالـــی  کمیته هـــای تخصصـــی و    تشـــکیل 
ـــی ســـازمانی(؛ کارگـــروه تعال ـــرای آن هـــا )۱۶  و ابـــالغ احـــکام ب
ـــق  ـــازمانی از طری ـــی س ـــدل تعال ـــری م ـــازی و تس   فرهنگ س
ــه  ــی بـ ــوزش تعالـ ــاعت آمـ ــر سـ ــزار نفـ آمـــوزش )بیـــش از ۱۱هـ

کارکنـــان شـــهرداری اصفهـــان(؛
  تدوین اظهارنامه شهرداری اصفهان؛
گزارش بازخورد از دبیرخانه؛   دریافت 

ــزارش  گـ ــل از  ــودی حاصـ ــروژه بهبـ ــدام و پـ ــف ۸۰ اقـ   تعریـ

بازخـــورد طـــی ســـال های ۹۷ و ۹۸ و انجـــام آن هـــا.
 ارزیابی داخلی شهرداری اصفهان

ـــق  ـــازمان ها و مناط ـــه س ـــی در هم ـــرش تعال ـــری نگ ـــرای تس ب
ــی  ــد ارزیابـ ــی فراینـ ــطوح عملیاتـ ــر و در سـ ــی دقیق تـ و ارزیابـ
داخلـــی ســـازمان ها و مناطـــق بـــر اســـاس الگـــوی تعالـــی 
ســـازمانی توســـط اداره کل نوســـازی و تحـــول اداری و بـــا 

کمـــک مشـــاور برگـــزار شـــد.

 فرایند ارزیابی تعالی داخلی شهرداری اصفهان
  تشکیل دبیرخانه داخلی تعالی؛

کارکنان و مدیران؛   آموزش تخصصی ارزیابی به 
ابـــالغ احـــکام مدیـــران تعالـــی ســـازمان ها و مناطـــق و    

میثاق نامـــه؛ امضـــای 
  تکمیـــل اظهارنامـــه توســـط مناطـــق و ســـازمان ها و ارســـال 

بـــه دبیرخانـــه؛
گروه ارزیابی؛   بررسی اولیه اظهارنامه توسط 

  ارزیابی میدانی و جمع بندی و اعالم نتایج؛
گزارش بازخورد به تفکیک مناطق و سازمان ها؛   تهیه 

  تعریـــف بیـــش از 2۰۰ اقـــدام و پـــروژه توســـط مناطـــق و 
آن هـــا. اجرایی  کـــردن  و  ســـازمان ها 

شـــهرداری  منطقـــه  و  ســـازمان   ۳۱ تعـــداد   ۱۳۹۸ در 
گرفـــت و نتایـــج آن از ســـطح  مـــورد ارزیابـــی داخلـــی قـــرار 
گواهینامـــه تـــا تقدیرنامـــه  ســـه ســـتاره ابـــالغ شـــد. بـــا توجـــه 
بـــه بازخوردهـــای مناســـب و مؤثـــر ایـــن ارزیابـــی در ســـال 
جـــاری عـــالوه بـــر ۳۱ مـــورد فـــوق معاونت هـــا و شـــرکت های 
وابســـته بـــه شـــهرداری نیـــز در فراینـــد ارزیابـــی شـــرکت داده 
ــال  ــی در حـ ــزارش ارزیابـ گـ ــن  ــه ایـ ــان تهیـ ــه در زمـ کـ ــدند  شـ
انجـــام اســـت. بـــه ایـــن ترتیـــب ارزیابـــی داخلـــی در ســـال 

جـــاری بـــرای ۴۱ حـــوزه انجـــام می شـــود.

در 1398 تعداد 31 
سازمان و منطقه 
شهرداری مورد 

ارزیابی داخلی قرار 
گرفت و نتایج آن از 
سطح گواهینامه تا 

تقدیرنامه  سه ستاره 
ابالغ شد. با توجه 

به بازخوردهای 
مناسب و مؤثر این 

ارزیابی در سال 
جاری عالوه بر 31 

مورد فوق معاونت ها 
و شرکت های وابسته 
به شهرداری نیز در 

فرایند ارزیابی شرکت 
که  داده شدند 

در زمان تهیه این 
گزارش ارزیابی در 
حال انجام است

 معاونت
 برنامه ریزی و توسعه

سرمایه انسانی
شهرداری اصفهان
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مقایسه عملکرد ارزیابی سال 98 و 99 در جدول زیر نشان داده  شده است

ح  عملکرد 99 عملکرد 98شر
)تا زمان تهیه پروژه(

۵۳ ارزیاب داخلی۶۳ ارزیاب داخلیتعداد ارزیابان داخلی

2۶ مورد۳۱ موردتعداد حوزه های مورد ارزیابی

۱۰ هفته۱۳ هفتهمدت زمان

2۰۸۰ نفر ساعت ۳۳۰۰ نفر ساعتنفر ساعت ارزیابان داخلی

۱۰۴2 نفر ساعت ۹۳۰ نفر ساعتنفر ساعت ارزیابان بیرونی

۳۱22 نفر ساعت ۴2۳۰ نفر ساعتمجموع نفر ساعت ارزیابی

کسب شده از سوی سازمان ها و مناطق رتبه 

نتایج ارزیابی مناطقنتایج ارزیابی سازمان ها

کسب شدهنام سازمان کسب شدهنام منطقهرتبه  رتبه 

تقدیرنامه دوستارهمنطقه ۱تقدیرنامه سه ستارهقطار شهری

تقدیرنامه یک ستارهمنطقه 2تقدیرنامه سه ستارهاتوبوس رانی

تقدیرنامه یک ستارهمنطقه ۳تقدیرنامه دوستارهفرهنگی و تفریحی

تقدیرنامه یک ستارهمنطقه ۴تقدیرنامه دوستارهسامان دهی مشاغل

تقدیرنامه دوستارهمنطقه ۵تقدیرنامه دوستارهایمنی و آتش نشانی و خدمات ایمنی

تقدیرنامه دوستارهمنطقه ۶تقدیرنامه دوستارهمدیریت پسماند

تقدیرنامه یک ستارهمنطقه ۷تقدیرنامه دوستارهعمران

تقدیرنامه یک ستارهمنطقه ۸تقدیرنامه یک ستارهفناوری اطالعات و ارتباطات

کسی رانی تقدیرنامه یک ستارهمنطقه ۹تقدیرنامه یک ستارهتا

تقدیرنامه دوستارهمنطقه ۱۰تقدیرنامه یک ستارهآرامستان ها

تقدیرنامه یک ستارهمنطقه ۱۱تقدیرنامه یک ستارهپارک ها و فضای سبز

تقدیرنامه یک ستارهمنطقه ۱2تقدیرنامه یک ستارهپایانه ها

تقدیرنامه یک ستارهمنطقه ۱۳تقدیرنامه یک ستارهحمل ونقل و بار

تقدیرنامه یک ستارهمنطقه ۱۴گواهینامهزیباسازی

تقدیرنامه یک ستارهمنطقه ۱۵گواهینامهنوسازی و بهسازی

گواهینامهخدمات موتوری

   ارزیابی داخلی شهرداری اصفهان
   فرایند ارزیابی تعالی داخلی شهرداری اصفهان

کارکنان و مدیران؛    آموزش تخصصی ارزیاب به 
   ابـــالغ احـــکام مدیـــران تعالـــی ســـازمان ها و مناطـــق و 

میثاق نامـــه؛ امضـــای 
و  ســـازمان ها  و  مناطـــق  توســـط  اظهارنامـــه  تکمیـــل     

دبیرخانـــه؛ بـــه  ارســـال 
   بررسی اولیه اظهارنامه توسط تیم ارزیابی؛
   ارزیابی میدانی و جمع بندی و اعالم نتایج؛

و  مناطـــق  تفکیـــک  بـــه  بازخـــورد  گـــزارش  تهیـــه    
؛ ن ها ما ز ســـا

   تعریـــف بیـــش از 2۰۰ اقـــدام و پـــروژه توســـط مناطـــق و 

آن هـــا. اجرایی کـــردن  و  ســـازمان ها 
 بـــرای تســـری نگـــرش تعالـــی در همـــه ســـازمان ها و مناطـــق 
فراینـــد ارزیابـــی داخلـــی ســـازمان ها و مناطـــق بـــر اســـاس 
الگـــوی تعالـــی ســـازمانی توســـط اداره کل نوســـازی و تحـــول 
ــه  کـ ــد  ــزار شـ ــال ۱۳۹۸برگـ ــاور در سـ ــک مشـ کمـ ــا  اداری و بـ

نتایـــج آن در جـــدول بعـــدی نمایـــش داده شـــده اســـت.
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مقایسه تعداد حوزه های شرکت کننده در فرایند ارزیابی داخلی شهرداری اصفهان

سال 1399سال 1398

۳۱۴۱تعداد حوزه های مورد ارزیابی

 حوزه تشکیالت و فرایندها
ح وظایـــف و بازنگـــری ســـاختار بـــر اســـاس مصوبـــات باالدســـتی و نیازهـــای مجموعـــه شـــهرداری و بازتدویـــن اساســـنامه ســـازمان ها در ایـــن  تشـــكیالت: تعریـــف ســـاختار ســـازمانی، تعریـــف شـــر

بخـــش انجـــام می شـــود. برخـــی از اقدامـــات انجام شـــده در ایـــن حـــوزه در جـــدول ذیـــل ارائـــه شـــده اســـت.

خالصه فعالیت های تشکیالت

تعدادعنوان

ح وظایف پستی 2۰ پست سازمانیغنی سازی شر

بازنگری ساختار سازمانی
ستاد، مناطق )۱۷ حوزه(

۷ حوزه نهایی
۵ حوزه در دست بررسی

بازنگری ساختار سازمان ها با نیم نگاه ماده ۸۴ و 
۱2 سازمانماده ۵۴

Hrm ۷ سازماننهایی شده و ثبت در

Hrm گزارش مربوطهسامان دهی بررسی اطالعات واردشده در سامانه و تهیه 

  مدیریت فرایند
و  کالن  اســـتراتژی های  بـــا  هم راســـتایی  به منظـــور 
هم افزایـــی فعالیت هـــا، نقشـــه راه مدیریـــت فرایندهـــا بـــا 
ـــر اســـاس نقشـــه راه برنامـــه  ـــی تهیـــه شـــد. ب ـــرد اصل ســـه راهب
ـــب مدیریـــت  عملیاتـــی پنج ســـاله، ۳2 اقـــدام و پـــروژه در قال
کشـــف،  گام شناســـایی،  جامـــع عملکـــرد فرایندهـــا )شـــش 
فراینـــد(  کنتـــرل  و  پیاده ســـازی  بازطراحـــی،  تحلیـــل، 

ــد. ــف شـ تعریـ
کـــه پـــس از تدویـــن نقشـــه راه انجـــام  ازجملـــه اقداماتـــی 

کـــرد: شـــد، می تـــوان بـــه مـــوارد زیـــر اشـــاره 
برنامـــه  تهیـــه  و  فرایندهـــا  مدیریـــت  راه  نقشـــه  تهیـــه   
عملیاتـــی پنج ســـاله و تعریـــف ۳2 اقـــدام و پـــروژه در قالـــب 
گام شناســـایی،  مدیریـــت جامـــع عملکـــرد فرایندهـــا بـــا شـــش 
کنتـــرل فراینـــد  کشـــف، تحلیـــل، بازطراحـــی، پیاده ســـازی و 

در ســـطح شـــهرداری.

 بازنگری مدل فرایندی شهرداری اصفهان
ــه  ــا در زمینـ ــدل طبقه بنـــدی فرایندهـ ــن مـ ــی آخریـ    بررسـ

مدیریـــت شـــهری؛
   تطبیـــق مـــدل پیشـــنهادی بـــا وضـــع موجـــود فرایندهـــای 

شـــهرداری اصفهـــان.

qpr غنی سازی سیستم 
ج مدل طبقه بندی جدید در سیستم qpr؛    در

در  فراینـــد  سیســـتم  ارتبـــاط  برقـــراری  و  غنی ســـازی     
qpr؛ سیســـتم 

.qpr غنی سازی و ترسیم فرایندها در سیستم   

خالصه اقدامات انجام شده در مدیریت فرایندها  

کلیدیشناسایی عناوین فرایندها شناسایی فرایندهای 
غنی سازی فرایندها

تعریف شاخص های پایش)تهیه شناسنامه(

درصد پیشرفتدرصد پیشرفتدرصد پیشرفتتعداد فرایندهادرصد پیشرفت

۱2درصد۳۰درصد، ۴۵ شناسنامه۷۰ درصد۶۱۱۵2 درصد

کلیدیتعداد فرایندهاحوزه تعداد فرایندهای 

۱۴۸حمل ونقل و ترافیک

2۵مالی و اقتصادی

۳۳۹خدمات شهری

۸۴شهرسازی

۶۴عمران

۱۳۴فرهنگی، ورزشی و اجتماعی

۱۱ستاد شهردار )بازنگری نشده(

۴2معاونت برنامه ریزی )بازنگری نشده(

۱۵22۷

 معاونت
 برنامه ریزی و توسعه

سرمایه انسانی
شهرداری اصفهان
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در راستای 
فرهنگ سازی 
و پیاده سازی 
بهره وری در 

کلیه بخش های 
شهرداری، از 

زمستان 1398 
کنون و با  تا 
برنامه ریزی 

صورت گرفته، 
بالغ بر 120 نفر از 
پرسنل مناطق، 

معاونت ها و 
سازمان های 

شهرداری 
به عنوان مروج 

بهره وری 
شناسایی شده 

است

بهبودهای فرایندی: حوزه های بهبود در فرایندها یا دستورالعمل های مرتبط، شناسایی و اقدامات مرتبط انجام می شود. برخی از اقدامات در این زمینه در جدول ذیل ارائه شده است.

عملیات بهبودی

تعدادبهبود

تهیه دستورالعمل / فرایند جدید

   تهیه دستورالعمل مدیریت فرایندها
   تهیه دستورالعمل عقد و ابالغ قرارداد

   دستورالعمل اخذ مجوز نیروهای حجمی
   دستورالعمل منطق هدف گذاری شاخص ها

   تهیه فرایند تأمین سخت افزار
   تهیه فرایند تأمین نرم افزار

   تهیه دستورالعمل خزانه داری غیرنقدی* )در حال انجام(
   شیوه نامه صندوق سرمایه گذاری*)در حال انجام(

   تهیه فرایند ثبت شکایات در سیستم میز خدمت
کمیته عالی نت شهرداری )بازنگری(    نظام نامه 

شیوه نامه شبکه اجرایی هوشمند

۱۵ مورداصالح دستورالعمل و فرایند

سیستم پیشگیری و رفع تخلفات )یک مورد(اصالح و تهیه سند نیازمندی های سیستم

۹ خدمتمیز خدمت الکترونیک )اصالح فرایندهای مربوطه(

۱۵ فرماصالح و بازنگری فرم ها

  بهره وری
ـــزوم پیاده ســـازی چرخـــه مدیریـــت بهـــره وری در شـــهرداری اصفهـــان، از ۱۳۹۵ اقداماتـــی به صـــورت مســـتمر در ایـــن خصـــوص انجـــام شـــده اســـت؛ ازجملـــه شـــرکت در فراینـــد ســـاالنه  ـــا توجـــه بـــه ل ب
ع فراینـــدی ۱۰۰۰امتیـــازی اســـت، برگـــزار  کـــه درمجمـــو کـــه توســـط ســـازمان مدیریـــت و برنامه ریـــزی اســـتان در قالـــب هشـــت معیـــار مختلـــف  تقدیـــر از ســـازمان های برتـــر اســـتان در حـــوزه بهـــره وری 

می شـــود. نتایـــج آن در جـــدول ذیـــل آمـــده اســـت.
نتایج ارزیابی شهرداری اصفهان در حوزه بهره وری

کسب شده از 1000سال شرکت رتبه اخذشده در بین امتیاز 
سازمان های خدماتی

۱۳۹۵۵۸۹.۹۴22

۱۳۹۶۶۴۴.۵۶۱۸

۱۳۹۷۷۰۵.۶۱۱۱

۱۳۹۸۷۸۹/۷۰۸

در  بهــره وری  پیاده ســازی  و  فرهنگ ســازی  راســتای  در 
کنــون  کلیــه بخش هــای شــهرداری، از زمســتان ۱۳۹۸ تــا 
و بــا برنامه ریــزی صورت گرفتــه، بالغ بــر ۱2۰ نفــر از پرســنل 
به عنــوان  شــهرداری  ســازمان های  و  مناطــق، معاونت هــا 
گام نخســت، بســته  مــروج بهــره وری شناســایی شــده و در 
آموزشــی تربیــت مروجیــن بهــره وری بــر مبنای ســرفصل های 
آموزشــی تربیــت مروجیــن بهــره وری ســازمان بهــره وری آســیا 
)APO( بــرای آمــوزش آن هــا تــدارک دیــده شــده کــه از ابتدای 

ــزاری اســت. ســال جــاری در حــال برگ

ــا ســازمان ملــی بهــره وری در    عقــد تفاهم نامــه ب
۱3۹8

   تعهدات شهرداری:
ارتقــای بهــره وری در شــهرداری، تدویــن  ۱. تدویــن ســند 
ســند برنامــه اســتقرار چرخــه بهــره وری و ارتقــای بهــره وری در 

شــهرداری و ســازمان های وابســته؛
2. اجــرای چرخــه بهــره وری در شــهرداری و توابــع آن مطابــق 
بــا راهنمــای اجرایــی بنــد »الــف« مــاده )۵( قانــون برنامــه 

ششــم توســعه؛
مدیریــت  ماننــد  بهــره وری  بهبــود  طرح هــای  اجــرای   .۳
دانــش )KM(، بهــره وری ســبز )GP(، مدیریــت مبتنــی بــر 
نتیجــه )RBM(، توســعه یکپارچــه جوامــع محلــی و ارتقــای 

بهــره وری نیــروی انســانی؛
اعــالم  و  شــهرداری  در  بهــره وری  دوره ای  اندازه گیــری   .۴

نتایــج بــه ســازمان ملــی بهــره وری ایــران؛
گزارش هــای دوره ای از وضعیــت اســتقرار و اجــرای  ــه  ۵. ارائ
برنامه هــای ارتقــای بهــره وری در شــهرداری بــه ســازمان ملــی 

بهــره وری ایــران؛
گــزارش بازخــورد اجرای طرح هــای بهبود در  ۶. ارائــه مســتمر 

راســتای اهداف تعیین شــده؛
اجــرای  و  اســتقرار  در  تجــارب  تدویــن  و  مستندســازی   .۷

شــهرداری ها؛ ســایر  بــه  آن  انتقــال  و  بهــره وری  چرخــه 
ــا هــدف  ۸. اجــرای برنامه هــای فرهنگ ســازی و ترویجــی ب

ارتقــای فرهنــگ شــهروندی در حــوزه بهــره وری؛
خدمــات  ارائــه  جهــت  موبایلــی  اپلیکیــش  طراحــی   .۹
ــت  ــه شــهروندان به منظــور بهبــود فراینــد دول الکترونیکــی ب

بهــره وری؛ راهبــرد  بــا  الکترونیــک 
۱۰.   فراهم ســازی زمینــه الگوبــرداری و بهینــه کاوی ســایر 

مشــابه؛ ســازمان های 
کــه توســط ســازمان  ۱۱. حضــور در جلســات ادواری بهــره وری 

برنامه ریــزی می شــود؛
۱2. همــکاری بــا ارزیابــان ســازمان در خصــوص ارزیابــی و 

شــهرداری. بهــره وری  ســنجش 
    تعهدات سازمان ملی بهره وری:

چرخــه  اســتقرار  به منظــور  مشــاوره  ارائــه  و  هدایــت   .۱
شــهرداری؛ در  بهــره وری 

2. همــکاری در اندازه گیــری و ســنجش بهــره وری مطابــق بــا 
راهنمــای بنــد »الــف« مــاده )۵( قانــون برنامه ششــم توســعه؛

۳. به کارگیــری ظرفیــت شــبکه ملــی بهــره وری در تســهیل و 
تســریع اقدامــات شــهرداری به منظــور دســتیابی بــه هــدف 

غایــی دســتیابی بــه شــهرداری بهــره ور؛
ــرای اجــرای طرح هــای بهبــود بهــره وری  ۴. ارائــه مشــاوره ب
 ،)GP( ســبز  بهــره وری   ،)KM( دانــش  مدیریــت  ماننــد 
بــر نتیجــه )RBM( و ارتقــای بهــره وری  مدیریــت مبتنــی 

انســانی؛ نیــروی 
۵. فراهم کــردن فرصت هــای آموزشــی بــرای شــهرداری در 

ــور؛ کش ــارج از  ــل و خ داخ
موضــوع  بــا  شــهرداران  ادواری  نشســت های  برگــزاری   .۶

بهــره وری حداقــل هــر شــش  مــاه یک بــار؛
۷. همــکاری بــا شــهرداری در اجــرای برنامه هــای ترویجــی، 

فرهنگــی، علمــی و آموزشــی؛
از  اســتفاده  و  تجــارب  و  دانــش  انتقــال  در  همــکاری   .۸
ظرفیت هــا، توانمندی هــا و دانــش فنــی موجــود در ســازمان 

شــهرداری؛ بــه   )APO( آســیایی  بهــره وری 
شــهرداری  در  موجــود  دانــش  و  توانمندی هــا  اشــاعه   .۹
درزمینــه بهــره وری توســط تارنمــای ســازمان و در صــورت 
ســازمان  بــه  آن  انعــکاس  ســازمان،  تشــخیص  و  امــکان 

آســیایی؛ بهــره وری 
۱۰. فراهم کــردن امــکان بهینــه کاوی در اقدامــات و نتایــج 
بــرای  بین المللــی  و  ملــی  ســطح  در  برتــر  ســازمان های 

شــهرداری؛
۱۱. رتبه بندی شهرداری ها بر اساس بهره وری؛

۱2. مشــاوره در تعریــف شــاخص های عمومــی و اختصاصــی 
شــهرداری ها؛

۱۳. انعــکاس مــوارد ضــروری مرتبــط بــا بهــره وری شــهرداری 
در برنامه هــای توســعه؛

کارشناســان حرفــه ای بــرای ارزیابــی و ســنجش  ۱۴. اعــزام 
بهــره وری شــهرداری؛

۱۵. برگــزاری تورهــای بهــره وری به منظــور انتقــال تجــارب 
برتــر؛

۱۶. اختصاص پاداش بهره وری به شهرداری برتر.
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شهردار  نوروزی،  قدرت اله     
سفرهای  شهروندان  اصفهان: 
دوچــرخـــه  بــا  را  درون شــهـــری 

انجام دهند
کرد:  اظهار  اصـــفــهــان  شـــهـــردار 
مــسیــرهـــای دوچــرخــه سواری با 
هدف کاهش استفاده شهروندان 
از خودروهای شخصی راه اندازی می شود؛ بنابراین انتظار 
می رود شهروندان تا حد امکان سفرهای درون شهری خود 
گفت: تحول  را با استفاده از دوچرخه انجام دهند. نوروزی 
به عنوان  نصف جهان  در  دوچرخه  مسیر  ۷۷۷کیلومتری 
اقدامی مؤثر در این زمینه به شمار می رود و می تواند ضمن 
حفظ سالمت مردم، کاهش مشکالت ترافیکی و آلودگی هوا 
کیلومتر  ح ۷۷۷  را نیز در بر داشته باشد. به موجب این طر
مسیر ویژه، ایمن، استاندارد و پیوسته دوچرخه سواری در 

شهر اصفهان و در مناطق ۱۵گانه شهر اجرا می شود.
ترافیک  شورای  تصویب  با  کرد:  عنوان  اصفهان  شهردار 
دوچرخه سواری  ایمن  و  استاندارد  مسیر  کیلومتر   ۷۷۷
در  اقدام  این  انجام  شد.  خواهد  ایجاد  اصفهان  شهر  در 
مؤثر  مردم  سالمت  حفظ  برای  کرونایی  سخت  شرایط 
است و به تحقق حمل ونقل روان، رفع معضل ترافیکی و 
که  است  حالی  در  این  می کند.  کمک  هوا  آلودگی  کاهش 
زیادی  بخش  امسال  پایان  تا  برنامه ریزی ها،  اساس  بر 
شد.  خواهد  اجرا  شهر  در  دوچرخه  جدید  مسیرهای  از 
مسیر  کیلومتر   ۷۷۷ ایجاد  برای  برنامه ریزی  درباره  او 
از  کیلومتر   ۱۵۰ اجرای  و  شهر  در  جدید  دوچرخه سواری 
کرد: این در حالی  این مسیرها تا پایان سال جاری تصریح 
کل طول معابر و خیابان های اصلی شهر اصفهان  که  است 
کرد:  بیان  اصفهان  شهردار  است.  کیلومتر  یک هزارو2۰۰ 
استفاده  کاهش  هدف  با  دوچرخه سواری  مسیرهای 
می شود؛  راه اندازی  شخصی  خودروهای  از  شهروندان 
سفرهای  امکان  حد  تا  شهروندان  می رود  انتظار  بنابراین 
درون شهری خود را با استفاده از دوچرخه انجام دهند. او 
گفت: مسیرهای دوچرخه باید شلوغ تر از خیابان های شهر 
باشد؛ درضمن مردم باید در تکمیل زیرساخت ها همکاری 

کنند. کرده و بیشتر از دوچرخه استفاده 

   علیرضا نصر اصفهانی، 
رئیس شورای اسالمی شهر 

اصفهان: اختصاص اعتبار در 
بودجه ۱400 برای حضور 

پررنگ دوچرخه ها در شهر 
اصفهان

شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
شرایط  هوا  آلودگی  اخیر  روزهای  در  کرد:  اظهار  اصفهان 
که یکی از راه های  کرده  سختی را برای شهروندان ایجاد 

ک است.  گسترش حمل ونقل پا مقابله با آن، 
نمودهای حمل ونقل  از  یکی  افزود:  علیرضا نصراصفهانی 
کیلومتر   ۷۷۷ ایجاد  که  است  دوچرخه  از  استفاده  ک،  پا
به  تبدیل  و  بوده  راستا  همین  در  شهر  در  دوچرخه  مسیر 

ظرفیتی خوب برای شهر می شود.
یک  به  دوچرخه  مسیر  ایجاد  باید  اینکه  بر  کید  تأ با  او 
مناطق  در  کرد:  خاطرنشان  شود،  تبدیل  شهر  در   فرهنگ 
انجام  دوچرخه  مسیرهای  ایجاد  برای  اقداماتی  ۱۵گانه 
کار باید به صورت پیوسته پیش رفته و  که این   شده است 
که پس از مدتی ایجاد مسیرها به فراموشی  این گونه نباشد 

سپرده شود.
شهروندان،  خواسته  طبق  کرد:  خاطرنشان  نصراصفهانی 
گرفته است  شهرداری مناطق ایمنی را برای آن ها در نظر 
ع  موضو این  روی آورند.  دوچرخه  از  استفاده  به  بیشتر  تا 
شهر  تحقق  و  خود  گذشته  به  اصفهان  شد  خواهد  باعث 
نیز   ۱۴۰۰ بودجه  در  امر  این  برای  که  بازگردد  دوچرخه ها 

ردیف اعتباری خاصی اختصاص خواهد یافت.

   مسعود بنده خدا، معاون 
حمل ونقل و ترافیک شهرداری 

اصفهان: اجرای بخش های 
مهمی از احداث مسیرهای 

دوچرخه تا پایان سال
مــعـــاون حــمـــل ونــقــل و تــرافـیــک 
اشـــاره  با  اصــفــهـــان  شـــهـــرداری 
به اهمیت توسعه مسیرهای ایمن برای دوچرخه سواران اظهار 
کید و پیگیری های شهردار اصفهان و تصویب اخیر  داشت: با تأ
شورای هماهنگی ترافیک استان، عملیات احداث مسیرهای 
پایان  تا  صورت گرفته  برنامه ریزی های  طبق  و  آغاز  دوچرخه 
کیلومتر از آن اجرایی می شود. مسعود بنده خدا  سال حدود ۱۵۰ 
که تقریبًا تمام معابر اصلی و شریانی شهر را  افزود: این مسیرها 
کارشناسان معاونت حمل ونقل و ترافیک  در برمی گیرد، توسط 
شهرداری اصفهان بررسی، طراحی و تدوین شده است. او تصریح 
کرد: از این ۷۷۷ کیلومتر، ۳۰۰ کیلومتر مسیر درجه یک با عرض 
دو متر و بیشتر با جدول گذاری به صورت ایمن، جداسازی شده 
مسیر  کیلومتر  دوطرفه، ۵۵  و  یک طرفه  مسیرهای  قالب  در  و 
درجه دو با خط کشی و عالئم ترافیکی در سمت راست خیابان و 
کیلومتر مسیر درجه سه با خط کشی در  خط توقف ممنوع، ۳۵۰ 
کیلومتر مسیر درجه چهار  پیاده رو و سمت چپ خط پارک، ۳۰ 
کیلومتر مسیرهای موجود  مجاور مسیرهای ویژه اتوبوس و ۴2 
کنار توسعه  باید اصالح و استانداردسازی شود. او ادامه داد: در 
ارتقای  آموزشی و فرهنگی به منظور  برنامه های  این مسیرها، 
کار قرار دارد  فرهنگ رعایت ایمنی در دوچرخه سواری در دستور 

که به زودی محتواهای متنوع برای شهروندان اجرا خواهد شد.

هوایاران شهریم...
خدمتــݡی ماندݡگار به همت معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان

777 کیلومتر مسیر ویژه دوچرخه برای نصف جهان

معاونت حمل ونقل و 
ترافیک شهرداری اصفهان

با تصویب شورای 
ترافیک ۷۷۷ 
کیلومتر مسیر 

استاندارد و ایمن 
دوچرخه سواری 
در شهر اصفهان 

ایجاد خواهد 
شد. انجام این 
اقدام در شرایط 
سخت کرونایی 

برای حفظ 
سالمت مردم 
مؤثر است و به 

تحقق حمل ونقل 
روان، رفع معضل 
کاهش  ترافیکی و 
کمک  لودگی هوا  آ

می کند

777

777 کیلومتر 
مسیر دوچرخه 

در نصف جهان؛ 
مصوبه شورای 

ترافیک

 تقدیر و حمایت جامعه پزشݡکان
از اجرای مسیرهای دوچرخه شهر اصفهان

امضاکنندگان:
   دکتر طاهره چنگیز ، رئیس دانشگاه 

علوم پزشکی اصفهان
   دکتر نضال صراف زادگان، رئیس 

پژوهشکده قلب و عروق اصفهان
   دکتر علی اکبر توسلی، رئیس انجمن قلب 

اصفهان
   دکتر عباسعلی خادمی، رئیس نظام پزشکی 

اصفهان
   دکتر ساحل جوان بخت، مؤسس انجمن 

علمی دوستان قلب
   احمد صرامی، رئیس انجمن دوستان قلب 

اصفهان
   جمال الدین گوهریان، مؤسس تشکل 

هم رکابان اسپادانا
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کیلومتر مسیر دوچرخه در   58
سطح منطقه یک اجرا می شود

شــهــرداری  یــک  مــنـطـقــه  مــدیــر 
مــســیــر  کــرد:  اظــهــار  اصــفــهــان 
دوچرخه سواری در خیابان صائب 
خیابان  تا  مارنان  پل  )حدفاصل 
طول  به  بهشتی(  دکتر  شهید 
در  دوچرخه  قبلی  مسیر  اجراست.  حال  در  متر  یک هزارو۱۵۰ 
میدان  تا  شهدا  میدان  حدفاصل  پایین،  چهارباغ  خیابان 
امام حسین)ع(، در حال ترمیم و اصالح است. مهین شکرانی 
طیب  خیابان  در  دوچرخه  مسیر  جاری  سال  در  کرد:  عنوان 
)حدفاصل خیابان های میرداماد و مسجد سید( به طول ۴۰۰ 
متر اجرا می شود، از تقاطع خیابان های مسجد سید و طیب به 
سمت چهارراه تختی به طول حدود ۳۰۰ متر نیز مسیر دوچرخه 
شهرداری  یک  منطقه  مدیر  می شود.  اجرا  و  شده  طراحی 
سطح  در  دوچرخه  مسیر  کیلومتر   ۵۸ کرد:  اظهار  اصفهان 
منطقه یک اجرا می شود. در بودجه سال جاری این منطقه 
اعتبار در  ایجاد مسیرهای دوچرخه 2۵۰میلیون تومان  برای 
نظر گرفته شده بود که امیدواریم در اصالح بودجه ۷۰۰ میلیون 

تومان دیگر برای این اقدام مهم در نظر گرفته شود.

کیلومتر مسیر دوچرخه در   28
سطح منطقه 2 اجرا می شود

مدیر منطقه 2 شهرداری اصفهان 
کیلومتر  پنج  طراحی  به  اشاره  با 
ایــن  در  دوچــرخــه ســواری  مــسیــر 
طراحی شده  مسیر  گفت:  منطقه 
کهندژ )خیابان  حد فاصل خیابان 
کیلومتر  به صورت 2,۵  تا مادی شمس آباد  اشرفی اصفهانی( 
حقانی  کاووس  بود.  خواهد  برگشت  کیلومتر   2,۵ و  رفت 
کرد: برای اجرای مسیر دوچرخه سواری حد فاصل  خاطرنشان 
خیابان کهندژ تا مادی شمس آباد سه میلیارد ریال اعتبار در نظر 
با بیان  گرفته شده است. مدیر منطقه 2 شهرداری اصفهان 
اجرا  منطقه  این  سطح  در  دوچرخه  مسیر  کیلومتر   2۸ اینکه 
می شود، اظهار کرد: یکی از مسائل مهم و دغدغه های مدیران 
حمل ونقل  مسیرهای  توسعه  برای  برنامه ریزی  کالن شهرها، 
افزایش جمعیت است.  و  گسترش شهرها  موازات  به  شهری 
در طراحی این مسیرها چگونگی انتخاب معیارهای صحیح و 
مناسب با توجه به موقعیت مکانی و عوامل مؤثر بر آن مورد 

توجه قرار گرفته است.

کیلومتر مسیر دوچرخه در   62
سطح منطقه 3 اجرا می شود

مدیر منطقه ۳ شهرداری اصفهان 
جاری  سال  ابتدای  از  کرد:  اظهار 
مسیرهای دوچرخه سواری خیابان 
احداث  آمادگاه  خیابان  و  حافظ 
استقبال  راستای  در  و  است  شده 
و  خود  سالمت  حفظ  به منظور  دوچرخه سواری  از  شهروندان 
عملیات  نقلیه،  وسایل  زیست محیطی  آالیندگی های  کاهش 
بافت  معابر  در  دوچرخه سواری  شبکه  تکمیل  و  ساماندهی 
مرکزی شهر اصفهان سیر صعودی به خود گرفته است. حسین 
کارگر تصریح کرد: پس از احداث مسیر دوچرخه سواری به طول 
کنون  ا جاری(،  سال  ابتدای  )در  حافظ  خیابان  در  متر   ۴۵۰
مسیر دوچرخه خیابان آمادگاه راه اندازی شده است. او با اشاره 
خیابان  دوچرخه  مسیر  احداث  ۷۰۰میلیون ریالی  هزینه  به 
کرد: در این مسیر دوچرخه سواری به طول ۴۵۰  آمادگاه عنوان 
متر برای استفاده شهروندان، عملیات جدول گذاری به منظور 
تفکیک ترافیک ماشین رو از این مسیر به همراه نصب تابلوها، 

عالئم راهنمایی و خط کشی ترافیکی انجام شده است.
کارگر  با بیان اینکه ۶2کیلومتر مسیر دوچرخه در سطح منطقه 

کرد: طول مسیرهای دوچرخه در  ۳ اجرا می شود، خاطرنشان 
که تا پایان سال  منطقه ۳ به هشت هزارو ۵۰۰ متر رسیده است 
جاری در راستای تکمیل رینگ دوچرخه سواری، طول آن ها 

به ۱۱ هزار متر افزایش خواهد یافت.

کیلومتر مسیر دوچرخه در   ۷3
سطح منطقه 4 اجرا می شود

شـــهـــرداری   ۴ مـــنــطـــقـــه  مـــدیـــر 
اصفهان اظهار کرد: مسیرهای ویژه 
دوچرخه سواری در این منطقه به 
در  موجود،  مسیرهای  دسته  سه 
کار تقسیم  حال احداث و در دستور 
شده است. مسیر موجود دوچرخه در خیابان های حمزه و الهور 
)حدفاصل خیابان سلمان فارسی تا خیابان جی( به طول پنج 
سلمان  خیابان  دوچرخه  مسیر  رفت وبرگشت،  مسیر  کیلومتر 
فارسی حدفاصل پل بزرگمهر تا پل غدیر به طول حدود یک 
کیلومتر و مسیر دوچرخه خیابان بازارچه حدفاصل تقاطع الله 
تا تقاطع خیابان عالمه امینی شرقی به طول حدود یک ونیم 
کرد: در خیابان  کیلومتر بهسازی می شود.  رضا اخوان تصریح 
خیابان  تا  22بهمن  خیابان  )حدفاصل  غربی  امینی  عالمه 
حمزه جنوبی( اخیرًا مسیر ویژه دوچرخه سواری به طول ۷۰۰ 
با  متر احداث شده است. مدیر منطقه ۴ شهرداری اصفهان 
و  حمل ونقل  معاونت  پیشنهادی  جدید  مسیرهای  به  اشاره 
حدفاصل  مسیرها  این  از  یکی  کرد:  اظهار  شهرداری  ترافیک 
که  است  هسته ای  شهدای  میدان  تا  فارسی  سلمان  خیابان 
ادامه داد: دیگر مسیرهای  او  گرفته است.  قرار  کار  در دستور 
صیاد  شهید  بزرگراه  کندروی  در   ۴ منطقه  برای  دوچرخه 
شیرازی )حدفاصل میدان غدیر تا خیابان جی(، خیابان عالمه 
امینی شرقی ،22بهمن، خیابان الله شرقی، باغ مشهد، جی و 
هشت بهشت شرقی طراحی شده است. اخوان با بیان اینکه 
می شود،  اجرا  منطقه  سطح  در  دوچرخه  مسیر  کیلومتر   ۷۳
گفت: مسیرهای جدید دوچرخه در سطح این منطقه با صرف 

اعتباری معادل حدود چهارمیلیارد تومان احداث خواهد شد.

کیلومتر مسیر دوچرخه در   56
سطح منطقه 5 اجرا می شود

مدیر منطقه ۵ شهرداری اصفهان 
مسیر  کیلومتر   ۵۶ احداث  از 
منطقه  این  در  دوچرخه سواری 
خبر داد و گفت: تا ۱۴۰۰ مسیر ویژه 
هزارجریب،  خیابان  در  دوچرخه 
کشاورز و خیابان سهروردی احداث خواهد  بلوار  ارتش،  بلوار 
برای  منطقه  این  اقدامات  به  اشاره  با  رضایی  احمد  شد. 
کیلومتر   ۱۰ کرد:  اظهار  دوچرخه سواری،  مسیرهای  توسعه 
قالب  در  ایمن سازی،  و  جدول گذاری  با  درجه یک  مسیر 
مسیرهای یک طرفه و دوطرفه احداث می شود. مدیر منطقه 
کیلومتر از مسیرهای  کرد: شش  ۵ شهرداری اصفهان تصریح 
با خط کشی و نصب عالئم  که  بوده  جدید دوچرخه درجه دو 
ترافیکی چون توقف ممنوع در سمت راست خیابان احداث 
در  خط کشی  با  درجه سه  مسیرهای  کیلومتر   ۹ و  می شود 
کیلومتر درجه چهار در  پیاده رو )سمت چپ خط پارک( و 2,۱ 
مسیر ویژه اتوبوس احداث خواهد شد. او از اصالح و بهسازی 
عنوان  و  داد  خبر  منطقه  این  در  دوچرخه  موجود  مسیرهای 
حدفاصل  جنوبی  ضلع  در  دوچرخه  ویژه  مسیر  احداث  کرد: 
کیلومتر  یک  طول  به  آزادی  میدان  تا  غزه  شهدای  چهارراه 
و عرض دو متر به اتمام رسیده است و اجرای مسیر ویژه در 
اواخر  تا  متر  دو  عرض  و  کیلومتر  دو  طول  به  توحید  خیابان 
 ۱۴۰۰ تا  کرد:  خاطرنشان  رضایی  می شود.  تکمیل  بهمن ماه 
مسیر ویژه دوچرخه در خیابان هزار جریب، بلوار ارتش، بلوار 
کرد:  کید  کشاورز و خیابان سهروردی احداث خواهد شد. او تأ
کیلومتر درمجموع هدف گذاری اصلی در منطقه ۵ قلمداد   ۵۶

می شود که در صورت تحقق این مهم می توان اعالم کرد مسیر 
این  امیدواریم  و  شده  کامل  منطقه  این  در  دوچرخه سواری 
میزان تا پایان ۱۴۰۰ تکمیل شود. او با دعوت از شهروندان به 
گسترش فرهنگ دوچرخه سواری اظهار  استفاده از دوچرخه و 
از دوچرخه،  افزایش انگیزه شهروندان به استفاده  کرد: برای 

زیرساخت های الزم در سطح منطقه فراهم می شود.

کیلومتر مسیر دوچرخه   6۷
در سطح منطقه 6 اجرا می شود

مدیر منطقه ۶ شهرداری اصفهان 
کرد: با طراحی و اجرای ۶۷  اظهار 
کیلومتر مسیر دوچرخه سواری ایمن 
شهروندان  منطقه،  این  سطح  در 
کنان منطقه،  اصفهانی، به ویژه سا
به دوچرخه سواری ترغیب می شوند و این امر تأثیر بسیار مثبتی 
دارد.  شهر  سالمت  ارتقای  و  هوا  آلودگی  و  ترافیک  کاهش  بر 
محمدرضا برکت با اشاره به برنامه ریزی و تعریف پروژه های 
با  کرد:  این منطقه، تصریح  در  متعدد مسیر دوچرخه سواری 
که  ایمن دوچرخه سواری  ایجاد مسیرهای  به ضرورت  توجه 
یکی از مهم ترین راه های پیشگیری از بروز ترافیک و آلودگی 
تسهیل  برای  دوچرخه سواران  مطالبه  همچنین  هواست، 
مسیر  کیلومتر   ۶۷ منطقه  این  در  درون شهری،  سفرهای 

دوچرخه در قالب ۱۳ پروژه تعریف شده است.
نیمی  از  بیش  اجرای  از  اصفهان  شهرداری   ۶ منطقه  مدیر 
بودجه ای  گفت:  و  داد  خبر  جاری  سال  در  پروژه ها  این  از 
مسیرهای  اجرای  و  توسعه  برای  ریال  ۴۳میلیارد  بالغ بر 
دوچرخه سواری سطح این منطقه تخصیص یافته است و تا 
پایان سال جاری تعداد هشت پروژه از مسیرهای تعریف شده 
کنون مسیر دوچرخه سواری  کرد. او افزود: هم ا را اجرا خواهیم 
خیابان نیکبخت غربی به طول ۶۰۰ متر با استفاده از جدول 
کننده و نصب تابلو و عالئم مربوط، همچنین خط کشی  جدا
توسط همکاران اداره ترافیک منطقه ۶ انجام و تکمیل شده 
است، اجرای مسیرهای دوچرخه سواری در منطقه ۶ براساس 
از  کرد:  خاطرنشان  برکت  است.  شده  اولویت بندی  اهمیت 
مهم ترین این مسیرها می توان به مسیرهای دوچرخه سواری 
جنوبی،  و  شمالی  صدوق  شیخ  باال،  چهارباغ  خیابان های 
خیابان آزادی، نیکبخت شرقی، آبشار اول و دوم، هزارجریب 
کیلومتر اشاره  و مسیر ۳۳ پل تا پل شهرستان به طول چهار 
که با اجرای این مسیرها دوچرخه سواران با امنیت خاطر  کرد 

مسیرهای درون شهری شان را طی خواهند داد.

کیلومتر مسیر دوچرخه در   63
سطح منطقه ۷ اجرا می شود

مدیر منطقه ۷ شهرداری اصفهان 
کیلومتر   ۶۳ حدود  کرد:  اظهار 
خطوط درجه یک، دو و سه مسیر 
دوچرخه در این منطقه با صرف 
اعتباری بالغ بر پنج میلیارد تومان 
مدرس  خیابان  در  دوچرخه  مسیر  احداث  و  می شود  اجرا 
با  قدیم به طول یک هزار متر به صورت درجه یک دوطرفه 
کننده در دستور کار قرار گرفته است. علی اصغر شاطوری  جدا
کرد: یکی دیگر از مسیرهای دوچرخه این منطقه در  تصریح 
کت اصفهانی به طول یک هزارو2۰۰ متر به صورت  خیابان سا
مسیر  احداث  بود،  خواهد  کننده  جدا با  دوطرفه  درجه یک 
دوطرفه  درجه یک  مسیر  به صورت  خیابان ها  در  دوچرخه 
مولوی  خیابان  در  دوچرخه  مسیر  همچنین  کننده،  جدا با 
به صورت درجه سه با خط کشی در پیاده رو یا سمت چپ الین 

پارک اجرایی می شود.      
مسیر  اجرای  داد:  ادامه  اصفهان  شهرداری  منطقه ۷  مدیر 
درجه سه دوچرخه با خط کشی در پیاده رو یا سمت چپ الین 
کمالی، نخل،  پارک در خیابان های شاهد، آل محمد، سردار 
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خردمند، فرزانگان، غرضی و گلستان اجرا خواهد شد.

کیلومتر مسیر دوچرخه در   69
سطح منطقه 8 اجرا می شود 

مدیر منطقه ۸ شهرداری اصفهان 
منطقه  این  در  امسال  کرد:  اظهار 
خیابان  در  دوچرخه  مسیرهای 
خیابان های  حدفاصل  بهارستان 
طول  به  کاوه  و  امام خمینی)ره( 
شش هزارو ۸۰۰ متر، خیابان آیت اهلل صادقی حدفاصل خیابان 
۴۰۰متر،  و  یک هزار  طول  به  ردانی پور  شهید  بزرگراه  و  رباط 
گلخانه به  خیابان نوبهار حدفاصل خیابان های بهارستان و 
طول دوهزارو۶۰۰ متر، خیابان سپاه حدفاصل میدان پنج طبقه 
تا خیابان رزمندگان به طول یک هزارو2۰۰ متر، خیابان نوبهار 
حدفاصل میدان نگهبانی تا فلکه نوبهار به طول ۳۵۰ متر و در 
خیابان باهنر )مسیر ویژه اتوبوس دو طرف( به طول یک هزارو 

۸۰۰ متر ایجاد می شود.
مسیرهای  این  اجرای  برای  کرد:  تصریح   کیهانی  محمد 
۳۱میلیاردو۳۷هزارمیلیون  بر  افزون  اعتباری  دوچرخه 
 ۸ منطقه  مدیر  است.  شده  گرفته  نظر  در  اعتبار  ریال 
کرد: برای اینکه احداث مسیرهای  کید  شهرداری اصفهان تأ
مردم  بیشتر  استقبال  با  شهرداری  سوی  از  دوچرخه سواری 
موضوع  در  باید  مسیرها  توسعه  با  هم زمان  شود،  روبه رو 
ک در بین  از این وسیله حمل ونقل پا فرهنگ سازی استفاده 

شهروندان  اقدامات اساسی انجام شود.

کیلومتر مسیر دوچرخه در   35 
سطح منطقه 9  اجرا می شود

مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان 
کرد: برای اجرای مسیرهای  اظهار 
این  در  دوچرخه سواری  ویژه 
در  اعتبار  ریال  22میلیارد  منطقه 
نظر گرفته شده است. در این راستا 
بهشت،  قدس،  کهندژ،  خیابان های  در  ۳۵کیلومتری  مسیر 
نبوی منش، آتشگاه، میرزاطاهر و... اجرایی می شود. علیرضا 
شهید  بزرگراه  کندرو  در  دوچرخه  مسیر  کرد:  تصریح  رفیعی 
مسیر  ممتدبودن  و  پیوستگی  شد،  خواهد  اجرا  نیز  خرازی 
دارای  آن  زیرساخت های  فراهم ساختن  و  دوچرخه  حرکت 
اهمیت بوده و مورد توجه مدیران شهری است. مدیر منطقه 
و  زیرساخت ها  ایجاد  کرد:  خاطرنشان  اصفهان  شهرداری   ۹
احداث مسیر ویژه دوچرخه، همچنین پدیدارساختن شرایط 
گرفته شده برای ایجاد حلقه  مطلوب در محدوده های در نظر 
بزرگ دوچرخه سواری در شهر با توجه به توسعه شهر و افزایش 

کن در آن  دارای اهمیت است. جمعیت سا

کیلومتر مسیر دوچرخه در   82
سطح منطقه 10 اجرا می شود

شهرداری   ۱۰ مــنــطــقــه  مـــدیـــر 
به  توجه  با  کرد:  اظهار  اصفهان 
اهمیت  و  پایدار  توسعه  ضرورت 
شهری،  مسائل  در  آن  روزافزون 
امروزه در شهرهای مختلف دنیا، 
دوچرخه به عنوان وسیله نقلیه اصلی و پایدار جابه جایی در 

کنار پیاده روی، روزبه روز مورد توجه بیشتری قرار می گیرد.
کرد: مزایای منحصربه فرد دوچرخه  حمید شهبازی عنوان 
به عنوان یک وسیله حمل ونقل شهری، امروزه در بسیاری 
از شهرهای دنیا شناخته شده است، این وسیله نقلیه سالم، 
کوتاه و متوسط شهری به عنوان  مفید و باصرفه در سفرهای 

ح شده است. یک جایگزین برای اتومبیل سواری مطر

شهبازی از ایجاد ۸2کیلومتر مسیر دوچرخه در سطح منطقه 
در  مسیرها  این  اجرای  اولویت  کرد:  تصریح  و  داد  خبر   ۱۰
خیابان های پروین و دشتستان است که برای اجرای آن ۶۰ 

میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.

کیلومتر مسیر دوچرخه در   23
سطح منطقه 11 اجرا می شود

شــهــرداری   ۱۱ مــنطــقــه  مـــدیــــر 
این  برای  کرد:  اظهار  اصفهان 
منطقه 2۳ کیلومتر مسیر دوچرخه 
فاز  دو  در  و  شده  گرفته  نظر  در 
نخست،  فاز  در  می شود؛  اجرا 
ایجاد  ابوذر  و  لیمجیر  خیابان های  در  دوچرخه  مسیرهای 

خواهد شد. 
کرد: در فاز دوم، خیابان های آیت اهلل  حمید اشرفی عنوان 
ویژه  مسیرهای  دارای  امام رضا)ع(  و  اصفهانی  اشرفی 
کرد: ۵۰درصد مسیرها  دوچرخه سواری می شوند. او تصریح 
خواهد  یک طرفه  به صورت  ۵۰درصد  و  دوطرفه  به صورت 
برای  افزود:  اصفهان  شهرداری   ۱۱ منطقه  مدیر  بود. 
بر  بالغ  منطقه  این  در  دوچرخه سواری  مسیرهای  ایجاد 
دومیلیاردو۸۰۰میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

کیلومتر مسیر دوچرخه در   36
سطح منطقه 12 اجرا می شود

مدیر منطقه ۱2 شهرداری اصفهان 
مسیر  کیلومتر   ۳۶ کرد:  اظهار 
منطقه  این  در  دوچرخه سواری 
اجرا می شود. مسیر موردنظر برای 
اجرا در شهرک نگین طراحی شده 
کرد: مسیر دوچرخه سواری منطقه  است. علی باقری تصریح 
۱2 از خیابان میدان مادر و خیابان علم الهدی تا خیابان دانش 
شهرداری  منطقه ۱2  مدیر  می شود.  اجرایی  نگین  میدان  و 
کرد: با توجه به ضرورت توسعه پایدار و  اصفهان خاطرنشان 
اهمیت روز افزون آن در مسائل شهری، امروزه در شهرهای 
مختلف دنیا، دوچرخه به عنوان وسیله نقلیه اصلی و پایدار 
کنار پیاده روی مورد توجه قرار می گیرد. این امر  جابه جایی در 
که حفظ محیط زیست،  از آنجا اهمیت بیشتری پیدا می کند 
که از ارکان مهم توسعه پایدار هستند،  منابع طبیعی و انرژی، 

به شدت تحت تأثیر حمل ونقل شهری قرار دارد.

کیلومتر مسیر دوچرخه در   32
سطح منطقه 13 اجرا می شود 

شـــهــرداری   ۱۳ مــنطــقــه  مــدیــر 
کیلومتر مسیر  اصفهان از ایجاد ۳2 
منطقه  این  در  دوچرخه سواری 
گفت: با توجه به اینکه  خبر داد و 
در  که  است  شهری  اصفهان 
بسیاری از روزهای سال با آلودگی هوا مواجه است، باید فرهنگ 
دوچرخه سواری و استفاده از حمل ونقل پاک را در میان مردم 
ایمن  مسیری  باید  رو  همین  از  دهیم؛  گسترش  بیش ازپیش 
کرد:  کنیم.  محمد شرفا تصریح  برای دوچرخه سواران ایجاد 
 ۳2 اصفهان،  شهر  ۷۷۷کیلومتری  تحول  ایجاد  راستای  در 
کیلومتر مسیر دوچرخه با هزینه چهارمیلیارد تومان در منطقه 
۱۳ در دستور کار قرار گرفت. مدیر منطقه ۱۳ شهرداری اصفهان 
که از میدان سهروردی تا خیابان های  افزود: این مسیر ایمن 
و  دی  میدان ۹  همایونی،  علویه  بانو  و  جانبازان  سهروردی، 
خیابان کشاورزی ادامه دارد، لوپی است که 2۰ کیلومتر را کامل 
می کند و مردم می توانند فضایی ایمن را برای دوچرخه سواری 
با برنامه ریزی های  کرد:  او بیان  در منطقه ۱۳ داشته باشند. 

کیلومتر  انجام شده در حوزه ترافیک منطقه در سال جاری ۱۰ 
نیز ۱۰  آینده  در سال  اینکه  اجرا خواهد شد؛ ضمن  این مسیر 
عرض  اینکه  بیان  با  شرفا  شد.  خواهد  تکمیل  دیگر  کیلومتر 
در  است،گفت:  کیلومتر   2۰ هم  طول  و  متر  دو  حدود  مسیر 
قسمت هایی از مسیر ممکن است با خط کشی جداسازی انجام 
کار انجام  کننده این  شود، اما در بیشتر طول مسیر با یک جدا
می شود. امیدوارم با همت شهرداری و استقبال مردم بتوانیم 
اصفهان  شهر  در  و   ۱۳ منطقه  در  را  دوچرخه سواری  فرهنگ 
کالن شهر اصفهان  کاهش آلودگی  گسترش دهیم و سهمی در 

داشته باشیم.

کیلومتر مسیر دوچرخه در   41
سطح منطقه 14 اجرا می شود

شـــهــرداری   ۱۴ مــنطــقـــه  مـــدیــر 
کرد: در این منطقه  اصفهان اظهار 
دو  در  دوچرخه سواری  مسیرهای 
که فاز نخست آن  فاز طراحی شده 
سال  در  دوم  فاز  و  سال  جاری  در 
گفت: فاز نخست مسیر  آینده افتتاح خواهد شد. علی شمسی 
کیلومتر در  ویژه دوچرخه سواری در منطقه ۱۴ به طول شش 

خیابان های ابوریحان، فالطوری و ایمان اجرایی خواهد شد.
آینده  سال  کرد:  تصریح  اصفهان  شهرداری   ۱۴ منطقه  مدیر 
کیلومتر در  فاز دو این مسیرها به طول حدود شش تا هشت 
اتوبان  و  گلستان  و  بعثت  آل بویه،  آل یاسین،  خیابان های 
گفت: درمجموع برای اجرای دو  چمران ایجاد خواهد شد. او 
فاز مسیرهای ویژه دوچرخه سواری در منطقه ۱۴ اعتباری بالغ 

بر ۳,۵ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

کیلومتر مسیر دوچرخه در   52
سطح منطقه 15 اجرا می شود

مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان  
مسیرهای  کیلومتر   ۵2 اجرای  از 
منطقه  این  در  دوچرخه  ویژه 
استفاده  امروزه  گفت:  و  داد  خبر 
وسیله  یک  به عنوان  دوچرخه  از 
حمل ونقل عمومی، موضوعی است که در کشورهای پیشرفته 
مورد توجه قرار گرفته و در کشور ما نبود زیرساخت های مناسب 
استقبال  موجب شده  که  است  عاملی  آن،  برای  مطمئن  و 
چندانی از این شیوه حمل ونقل صورت نگیرد.  مسعود قاسمی 
تصریح کرد: رشد روزافزون شهرنشینی، جمعیت شهری و به تبع 
آن رشد عبورومرور و رفت وآمدهای ساکنان شهر با وسایل نقلیه 
موتوری، مشکالت بسیاری را در سیستم حمل ونقل ایجاد کرده 
کاهش معضالت ترافیک، حمل ونقل و آلودگی  که برای  است 
شهری  مدیران  سوی  از  متنوعی  ح های  طر و  برنامه ها  هوا، 
که با اجرای عملی  اجرا می شود. او افزود: یکی از برنامه هایی 
و صحیح آن می توان تا حد چشمگیری آرامش را به سیستم 
حمل ونقل  توسعه  بازگرداند،  شهری  عبورومرور  و  حمل ونقل 
انسان گرا و فراهم کردن امکانات و شرایط مناسب ازجمله ایجاد 
مسیرهای مخصوص دوچرخه سواری است.  مدیر منطقه ۱۵ 
شهرداری اصفهان ادامه داد: در این راستا و با توجه به ابالغ 
ابالغ  و  دوچرخه  ویژه  مسیر  احداث  بر  مبنی  اصفهان  شهردار 
ویژه  مسیر  احداث  جهت  معابر  تعیین  و  مسیر  صفر  فاز  طرح 
ارزیابی  منطقه،  این  ترافیک  و  حمل ونقل  معاونت  طرف  از 
برآورد  و  منطقه  سطح  معابر  در  ویژه  مسیر  اجرای  جزئیات 
میلیون   ۶۰۰ و  میلیارد  هفت  حدود  مبلغی  که  احداث  هزینه 
است.  شده  انجام  اعتبار  تأمین  پیگیری  برای  است،  تومان 
کرد: این منطقه در خصوص مکاتبه با شرکت  او خاطرنشان 
احداث مسیر ویژه دوچرخه  به منظور  مهندسان نیک اندیش 
کرده و تا پایان  در خیابان جی به عنوان فاز اول احداث اقدام 
سال جاری این منطقه برای اجرای ۳۰ درصدی این پروژه در 

معابر تعیین شده، برنامه ریزی و اقدام  کرده است.

777

777 کیلومتر 
مسیر ویژه 

دوچرخه برای 
نصف جهان

معاونت حمل ونقل و 
ترافیک شهرداری اصفهان
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 امور ارتباطات معاونت 
عمران شهری

ایرج مظفر، معاون عمران شهری شهرداری  اصفهان عنوان کرد: 

انقالب عمرانــݡی در نصف جهان
اعداد با شما سخن مݡی ݡگویند 

کنون  فعالیت حدود دوهزارو22۷ قرارداد با هزینه هزارو۹۰۷میلیارد تومان آغاز شده است.  از این تعداد هزار  گزارش امور ارتباطات معاونت عمران شهری شهرداری اصفهان از مهر ۹۶ تا به 
که حجم  و ۶۹۹ قرارداد با هزینه بیش از  ۸۰2میلیارد تومان تحویل داده شده است و در حال حاضر بیش از هزارو۱۰۰میلیارد تومان قرارداد در سطح شهر  فعال هستند. الزم به ذکر است 

گانه ارائه خواهد شد. قراردادهای مشارکتی و قطار شهری شامل قراردادهای اعالم شده نیست و این قراردادها به صورت جدا

عملكرد چهارساله معاونت عمران شهری شهرداری اصفهان

تحویل شده از ۹۶/۰۷/۱ شروع از ۹۶/۰۷/۱ کل قرارداد ها از ۰۷/۱/ ۹۶

۱۷ ۱۳ 22 تعداد 

2۱۹,۸۹۴,۷۶2,۱۱۰میدان امام علی)ع(  ۵۹۰,2۸۸,۶۹۷,۸۸۶ ۷۷۰,۰۴۷,۷2۵,2۳2 مبلغ)ریال(

۱۰۰ ۸۳ ۹۰ درصد پیشرفت

2۸ ۳۰ ۵۰ تعداد
مركز همایش های

۱,۹۷۸,۹۵۴,۸2۴,2۶۶بین المللی اصفهان 2,۷۴2,۳۸۹,۴۵۶,۳۵۴ ۴,۴۰۶,۵۳۶,۰۱۸,۷۰۰ مبلغ)ریال(

۱۰۰ ۷۱ ۸2 درصد پیشرفت

۱۳ 2۱ 2۴ تعداد

۱۱۱,۴۷۵,۹۱۶,۴۸۷گلستان شهدا ۳۳۵,2۹۱,۰۷2,۶۰۳ ۳۹۰,۱۶۴,۵۴۱,۱۱۰ مبلغ)ریال(

۱۰۰ ۸۷ ۸۸ درصد پیشرفت

۳ 2۶ 2۹ تعداد

2۰۱,۸۵۰,2۸۳,۸۵۷حلقه حفاظتی شهر 2,۹22,۳۵۱,۶۷۷,۴2۴ ۳,۱2۴,2۰۱,۹۶۱,2۸۱ مبلغ )ریال(

۱۰۰ ۷۹ ۸۰ درصد پیشرفت 

۰ 2 2 تعداد

۰شهید كشوری ۴۰۰,۹۰2,۰۱۵,2۶۷ ۴۰۰,۹۰2,۰۱۵,2۶۷ مبلغ)ریال(

۰ 22 22 درصد پیشرفت 

پایگاه اینترنتی
معاونت عمران شهری:



4۱

 امور ارتباطات معاونت 
عمران شهری

عملكرد چهارساله معاونت عمران شهری شهرداری اصفهان

۸ ۱2 ۱۳ تعداد

۶,۶۳۸,۱۹۱,۸۰۵چهارباغ ۶۰,2۴۹,۱۹۱,۸۰۵ ۶۱,۱2۴,۱۹۱,۸۰۵ مبلغ)ریال(

۱۰۰ ۷۹ ۸۰ درصد پیشرفت 

۱۶ ۳ ۱۶ تعداد

پل استقالل و خیابان 
استقالل

۳۸۱,2۹۹,۴۴۹,۰۷۴ ۴,۸۱۴,۶۶۰,۰۰۰ ۳۸۱,2۹۹,۴۴۹,۰۷۴ مبلغ)ریال(

۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ درصد پیشرفت

2 ۴ ۴ تعداد

۱۹,۸۰۳,۷۵۰,۰۰۰تاالرهنر  ۳2,۷۷۸,۷۵۰,۰۰۰ ۳2,۷۷۸,۷۵۰,۰۰۰ مبلغ )ریال( 

۱۰۰ ۶۸ ۸۳ درصد پیشرفت 

۷ ۶ ۷ تعداد

۱۸۷,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰پردیس هنر ۱۱2,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۷,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ مبلغ)ریال(

۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ درصد پیشرفت 

۳۸۶ ۴2۵ ۴۹۰ تعداد
تعمیرات و نگهداری و 

بهبود بافت قدیمی 
۳۸2,2۰۸,۹۴۶,۱۹۶ ۵۱۸,۰۴۸,2۳۵,۹۶۴ ۵۶۹,۵۴۵,۳۰۱,2۱۵ مبلغ) ریال( 

۱۰۰ ۸2 ۸۷ درصد پیشرفت

۶۳ ۶۳ ۷۰ تعداد 
 مناسب سازی معابر 

۷۰,۰۴۹,۶۸۴,۰۰2جهت معلوالن ۷۶,۴۷۶,۶۱۶,2۳۹ ۸۱,۶۱۶,۵۳۳,۳۵۹  مبلغ)ریال(

۱۰۰ ۹2 ۹۳ درصد پیشرفت 

۱۳ ۱۴  ۱۶ تعداد

۱۰۹/۶۰۷/2۴۷/۱۰۸پاركینگ ۱2۵/۴۴۶/۱۱2/۳۶۸ ۱۸۸/۹۶۴/2۴۷/۱۰۸ مبلغ )ریال(

۱۰۰ ۹۱ ۹2 درصد پیشرفت

۴۷ ۶۰    ۷۱ تعداد

۱۳2/۱۳۶/۸۰۹/۷۷۵تقاطع و پل ۳۳۶/2۷۹/۶۰۷/2۷۶ ۳۸۷/2۰۱/22۷/۰۸۶ مبلغ )ریال(

۱۰۰ ۵۷ ۶۴ درصد پیشرفت

2۷۹ 2۹۳ ۳۵۴ تعداد

خیابان و ساماندهی و 
جدول گذاری

۷۷۰/۸۴۹/۰۴2/۶۵۵ ۱/۵۸۷/۳۰۵/۰۴۸/۶۴2 ۱/۷۹2/۴۷۵/۶۳۴/۶۹۹ مبلغ )ریال(

۱۰۰ ۸۳ ۸۹ درصد پیشرفت

۵۰ ۴۵ ۵۴ تعداد

سرویس بهداشتی
و آب نما

۷2/۵2۶/۷۱۷/۶۱۹ ۷۳/۵۱۴/۵۶۱/۴۱۹ ۸۱/۹۸۸/۴۸۹/۰۱۷ مبلغ )ریال(

۱۰۰ ۶۷ ۵۹ درصد پیشرفت

۶۷ ۷۰ ۹2 تعداد

تأسیسات زیربنایی و 
آب رسانی

۴22/۹۷۱/2۷2/۱۵۰ ۸۳۰/۷۱۳/۱۰۷/22۹ ۱/۰2۸/۰۷۷/۸۸۳/2۰۴ مبلغ )ریال(

۱۰۰ ۷۳ ۸۴ درصد پیشرفت

۴2 ۴۸ ۵۷ تعداد

۶۴/۰۷۷/۵۴۱/۱۷۴مادی  ۸2/۴۸2/۹۹۰/۴۳۹ ۸۹/۸۱۸/۷۳2/۰۷۴ مبلغ )ریال(

۱۰۰ ۵۴ ۶۰ درصد پیشرفت

۸۱ ۶۹ ۹۳ تعداد

2۴۸/۶۳۳/۴۴۸/۹۱۵پارک و فضای سبز 2۱۰/۹۷۰/۸۷۸/۶2۸ ۳2۵/۰۴۴/۹۱۷/۸۱۱ مبلغ)ریال(

۱۰۰ ۶2 ۹2 درصد پیشرفت
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تقاطع غیر همسطح آفتاب

 پروژه ادامه بلوار فرزانگان

پروژه تقاطع غیرهمسطح شهید سپهبد سلیمانی

سالن اجتماعات جدید گلستان شهدا مجموعه پل ها و تقاطع غیر همسطح سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی

پروژه سالن جدید اجتماعات گلستان شهدا

مرکز همایش های بین المللی اصفهان

 امور ارتباطات معاونت 
عمران شهری
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بازدید مدیران دستگاه های اجرایی از پروژه مرکز همایش های بین المللی اصفهان

بازدید از کارگاه پروژه سالن جدید اجتماعات گلستان شهدا

بازدید معاون عمران شهری از نمایشگاه توانمندی های سازمان عمران

پروژه پیاده روسازی چهارباغ عباسی

جلسه کارگاهی راهبردی پروژه آفتاب و کیلومتر 4تا7 رینگ حفاظتی

پروژه تقاطع غیرهمسطح شهید سپهبد سلیمانی

جلسه کارگاهی راهبردی پروژه های شاخص عمرانی

 پروژه ساماندهی میدان امام حسین)ع( 
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ایجاد رونق در صنعت 
ساخت وساز در شهر اصفهان

پروانه   ۵2۰۹ اصفهان  شهر  در   ۹۹ سال  ده ماهه  در 
برای  پروانه  تعداد  این  است.  شده  صادر  ساختمانی 
به  نسبت  که  بوده  مترمربع   ۴۹۱۴۵۸۴ متراژ  با  زیربنایی 
گذشته 2۵درصد در تعداد و ۳۱درصد در متراژ  مشابه سال 
پروانه صادر، رشد داشته و این ناشی از ایجاد تسهیالت در 
و  الکترونیکی  از طریق سیستم های  به خدمات  دسترسی 
نظارت سیستمی بر مراحل صدور پروانه و رفع موانع بوده 

است.

  راه اندازی و فعالیت دفاتر مشارکت و بازآفرینی 
کارآمد محالت مناطق شهرداری اصفهان بافت های نا

اصلی  ارکان  از  یکی  به عنوان  شهروندان  مشارکت  امروزه 
گرفته  برنامه ریزی و مدیریت شهری جامعه شهری در نظر 
وجود  آن  بر  که  کیدهایی  تأ همه  وجود  با  اما  می شود؛ 

شده  عملیاتی  ایران  شهرهای  در  کمتر  ع  موضو این  دارد، 
است. یکی از مظاهر جلب مشارکت شهروندان در نوسازی 
معاونت  است.  مشارکت  و  بازآفرینی  دفاتر  ایجاد  محالت، 
پاسخ گویی  و  بازآفرینی  هدف  با  معماری  و  شهرسازی 
در  کالبدی  و  اقتصادی  اجتماعی،  مختلف  مشکالت  به 
و  بازآفرینی  دفاتر  راه اندازی  به  اقدام  کارآمد  نا بافت های 
راه اندازی شده و  کنون شش دفتر  کرده است. تا مشارکت 
به  در ۱۴۰۰  دفاتر  این  افزایش  برای  برنامه ریزی های الزم 

۱۵ دفتر انجام شده است.

برای  »فضایی  طراحی  رقابتی  کارگاه  برگزاری    
ماندن« در محله قائمیه-منطقه ۱3

از محالت، دفتر مشارکت  کارآمد یکی  در محدوده بافت نا
همکاری  و  هماهنگی  با  محله،  آن  در  مستقر  بازآفرینی  و 
شهرداری منطقه، معاونت شهرسازی و معماری و سازمان 
رقابتی  کارگاه  یک  برگزاری  به  اقدام  بهسازی  و  نوسازی 
کرد. ایــن پــروژه  ع »فضایی برای ماندن«  طراحی با موضو
کارخانــه لولــه و تبدیــل آن بــه  بــه دنبــال ســاماندهی بدنــه 
بدنـه  حاضـر  حـال  در  اسـت.  سـرزنده  و  فعـال  راســته  یــک 
کارخانـه لولـه در بلـوار قائمیه، فضـایی غیرفعـال و  خامـوش 

ناایمـن را در مجـاورت خـود پدید آورده اسـت.

ح آموزشی »تربیت نیروی متخصص    برگزاری طر
کارآمد شهر اصفهان« دفاتر تسهیلگری بافت های نا

در راستای افزایش مهارت ها، دانش و تخصص کارشناسان 
مستقر در دفاتر تسهیلگری بافت فرسوده و به منظور نیل به 

اهداف بازآفرینی و دستیابی به نتایج مطلوب، بایستی افراد 
شاغل در این دفاتر با ادبیات موضوع بازآفرینی، شیوه ها و 
اجرای  و  تعریف  ضرورت  شهروندان،  با  ارتباط  روش های 
شوند.  آشنا  ویژه  به صورت  بافت ها  در  نیازمند  پروژه های 
سازمان  و  معماری  و  شهرسازی  معاونت  راستا،  این  در 
نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان اقدام به برنامه ریزی 
آموزش  ح  »طر عنوان  با  آموزشی  ح  طر اجرای  به منظور 
کارآمد  نیروی متخصص دفاتر تسهیلگری در بافت های نا

کرد. شهر اصفهان« 

مناطـق در  توسعه  محرک  پروژه های  تعریف    
 ۱5گانه شهرداری اصفـهان و ناژوان

از سیاست های نوین در توسعه شهری به طور عام و  یکی 
خاص،  به طور  شهری  نابسامان  بافت های  بازآفرینی  در 
هدف  با  توسعه  محرک  پروژه های  و  اقدامات  به کارگیری 
از  بهره گیری  با  بافت ها  این  در  فرایند  تسهیل  و  تسریع 
ظرفیت  از  استفاده  و  کنان  سا اجتماعی  توان  و  مشارکت 
و  ۱۵گانه  مناطق  در  پروژه   ۱۶ راستا  این  در  است.  موجود 
شش  براساس  و  شده  تعریف  اصفهان  شهرداری  ناژوان 
کثر بهره وری، توانایی بسیج منابع، برندسازی،  معیار )حدا
مورد  پیرامونی(  تأثیر  و  محیط  بهبود  شهری،  بازآفرینی 
و  مناطق ۱۵گانه  تمامی  در  گرفتند؛ همچنین  قرار  ارزیابی 

ناژوان پروژه محرک توسعه تعریف شد.

نام پروژهمنطقهنام پروژهمنطقه

مجموعه تجاری، تفریحی، گردشگری منارجنبان۹مرکز محله جوزدان۱

ساماندهی مادی چشمه مرغاب۱۰پارک کودک قلمستان2

محور تاریخی، گردشگری رهنان۱۱محله دردشت، عصارخانه جماله۳

مرکز محله ناصرخسرو۱2پردیس اشراق۴

ح گردشگری قائمیه۱۳مرکز محله حسین آباد۵ طر

احیای مادی ارزنان۱۴پاتوق شهری محله احمدیه۶

گردشگری۱۵مرکز رفاهی خدماتی میدان قدس و مرکز محله جنب بیمارستان فیض۷ حمام نقاشی و محور 

گله شمسه آباد و شهریار جنوبی۸ مجموعه تاریخی گردشگری ناژوانناژوانمرکز محله باغ 

  پروژه پیرایش شهری محورهای اصلی مناطق 
۱5گانه شهر اصفهان

کالن شامل بی توجهی به سیمای  معضالت موجود از منظر 
کالبدی شهرهاست  کلی هدایت تحوالت  شهری در نظام 
و  اضافات  نیز  خرد  منظر  از  و  بوده  بی هویتی  سبب  که 
لزوم  بی ضابطه  تابلوهای  و  نماها  فرسودگی  الحاقات، 

پیرایش، مرمت و ساماندهی را ضروری ساخته است.
ک هرمحور، تهیه گزارش  ک به پال خروجی آن، شناسایی پال
و  ک  پال هر  برای  شناسنامه  ارائه  محورها،  آسیب شناسی 
ک، معرفی  اجرایی موردنیاز هرپال اقدامات  مشخص شدن 
محدوده پایلوت برای آغاز عملیات اجرایی، نقشه برداری 
در  پایلوت  محدوده های  بدنه  پانارومای  ح  طر ارائه  و 

عالوه  است.  بوده  ۱۵گانه  مناطق  منتخب  محورهای 
محورهای  همه جانبه  ارتقای  هدف  با  اقدامات  این،  بر 
منتخب به موازات موضوع پیرایش، آسیب شناسی و ارائه 
ح مناسب سازی محورهای منتخب در مناطق ۱۵گانه و  طر

ارتقای فضای سبز این محورها پیگیری و انجام شد.

رونمایی از فراخوان شورای مشورتی کودکان و نوجوانان با حضور اعضای یونیسف و وزارت
کشور و معاونان شهردار اصفهان در حاشیه مراسم دریافت نشان شهر دوستدار کودک اصفهان

 معاونت شهرسازی و
معماری شهرداری اصفهان

معاونت 
شهرسازی و 

معماری با هدف 
بازآفرینی و 

پاسخ گویی به 
مشکالت مختلف 

اجتماعی، 
اقتصادی 

کالبدی در  و 
بافت های 

کارآمد اقدام  نا
به راه اندازی 

دفاتر بازآفرینی 
کرده  و مشارکت 

است
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محدوده محورمنطقهمحدوده محورمنطقه

کاشانی از صاحب روضات تا چهارراه هفتم محرممنطقه ۱ خیابان میرزاطاهر از میدان شهرداری تا خیابان شهید مظاهریمنطقه ۹خیابان 

خیابان عسگریه حدفاصل پروین تا دشتستانمنطقه ۱۰شهیدان غربی از اتوبان تا خیابان بابکمنطقه 2

خیابان شریف غربیمنطقه ۱۱چهارباغ خواجو حدفاصل مکینه خواجو تا میدان خواجومنطقه ۳

خیابان علم الهدی )رباط سوم( میدان علیخانی تا چهارراه شایانمنطقه ۱2خیابان عالمه امینی شرقیمنطقه ۴

کشاورزمنطقه ۱۳خیابان حکیم نظامی از پل فلزی و چهارراه حکیم نظامیمنطقه ۵ میدان ۹ دی و بخشی از بلوار 

خیابان شیخ صدوق جنوبی حدفاصل خیابان سعادت آباد تا میدان منطقه ۶
ج خیابان الله شمالی از خیابان محوری تا مهدیهمنطقه ۱۴بر

کاوه از فلکه شهدا تا پل 2۵ آبانمنطقه ۷ خیابان شریعتیمنطقه ۱۵خیابان 

کاوه از فلکه شهدا تا پل 2۵ آبانمنطقه ۸ خیابان 
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آزادسازی و امالک

حمل ونقل و ترافیک

آزادسازی 
ایستگاه های مترو-

خط دوم

بازݡگشایـــــݡی
ݡگلوݡگاه های 

خیابان میرداماد

مسیرویژه دوچرخه 
منطقه1

دوربین نظارت 
تصویری میدان 

مارنان

ایمن سازی بزرگراه 
شهید خرازی

پارݡکینگ خیابان 
شهید بهشتـــݡی

بازݡگشایــــــݡی ݡگلوݡگاه 
خیابان جامــݡی خیابان اردیبهشت

بازگشایی گلوگاه 
گذر جوزدان

200

660.5

11

680

1340

390

٪35

٪47.2

٪95.6

٪20

٪75
میلیارد ریال

برآورد کل

میلیارد ریال
برآورد کل

میلیارد ریال
برآورد کل

میلیارد ریال
برآورد کل

میلیارد ریال
برآورد کل

میلیارد ریال
 پیشرفت برآورد کل

40درصدی. در 
این طرح 90 پالک 
درگیر است. در فاز 

اول که بیشترین 
متراژ را در مسیر 
دارد، نزدیک به 

50 درصد پیشرفت 
دارد. 

زمینی به مساحت 
2800 مترمربع جهت 
احداث پارکینگ در 
ابتدای خیابان شهید 
بهشتی در حال توافق 
بوده  که با احداث 
آن یک پارکینگ 
طبقاتی قابل توجه 
آماده خدمت رسانی 
به شهروندان  خواهد 
بود و مشکل پارک 
حاشیه ای برطرف 
خواهد شد.

15 مسیر جهت احداث  در سال 
99 و 1400 برنامه ریزی شده است 
که مسیرهای پیش بینی شده برای 
سال 99 در مرحله اجرا قرار دارد.

عملیات احداث خیابان 
پیشرفت 95 درصدی 
داشته. باآزادسازی دو 

پالک باقی مانده در 
مسیر خیابان به مرحله 

بهره برداری خواهد 
رسید.

12/5

1/2

3

میلیارد ریال
برآورد کل

میلیارد ریال
برآورد کل

میلیارد ریال
برآورد کل

٪47/5

٪10

٪10

در چهل ودومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی منطقه یک 
شهرداری اصفهان همگام با همه دستگاه ها و مردم انقالبی 
رویدادهای  و  ویژه برنامه ها  برپایی  و  نشاط  و  شور  ایجاد  با 
پرتردد  محورهای  همه  آذین بندی  همچنین  و  محله محور 
منطقه، هم صدا با مردم شریف و شهیدپرور، یاد ایام مبارزات 

مجاهدان را گرامی داشت.
جهادگران و خدمتگزاران شهروندان در منطقه یک شهرداری، 
گذشته با تالش شبانه روزی در حوزه های آزادسازی  در سال 
و امالک ضمن توافق و تملک سه ایستگاه از چهار ایستگاه 
جوزدان،  جامی،  گلوگاه های  آزادسازی  منطقه،  در  مترو 
ادامه  خیابان  از  زیادی  قسمت های  همچنین  و  میرداماد 
در  مردمی  درخواست های  از  زیادی  بخش  به  اردیبهشت 
کم ساخت،  محالت مذکور رسیدگی کرده است. با توجه به ترا
شهر  تاریخی  بافت های  از  عمده ای  بخش  وجود  همچنین 
اماکنی  بازسازی  و  مرمت  با  شهرداری  منطقه،  در  اصفهان 
مادی  و  محور  احیای  و  باززنده سازی  روغنی،  خانه  چون 
کف سازی محور  نیاصرم، ساماندهی اطراف مسجد پاچنار و 
بیدآباد از بازار علیقلی آقا تا مسجد سید سعی در توجه به این 
بسیاری  درخواست های  یک  منطقه  در  است.  کرده  مهم 
معابر  ساماندهی  و  پیاده راه ها  مرمت  حوزه  در  شهروندان  از 
ازجمله  محورهایی  در  عمرانی  حوزه های  در  برنامه ریزی  با 
نوسازی پیاده رو خیابان شهید مطهری، پیاده روسازی ضلع 
غربی ۵ رمضان، ایجاد مسیرویژه دوچرخه، نوسازی پیاده رو 
حاشیه زاینده رود و در زمینه بهسازی و ساماندهی خیابان ها 
اقداماتی ازجمله مناسب سازی خیابان مطهری، ساماندهی 
انجام  عباس آباد  خیابان  ساماندهی  و  شیخ بهایی  خیابان 
و  بهره برداری  آماده  پروژه ها  این  از  تعدادی  که  است  شده 
چندین نقطه محل دیگر در دست اقدام است. پیرایش منظر 
شهر با درنظرگرفتن بافت تاریخی منطقه و محیط های مورد 
کارشناسان حوزه زیباسازی در قالب پروژه هایی   نیاز با بررسی 
ازجمله زیباسازی و آرام سازی محیطی در خیابان مطهری، 
مبلمان ویژه کودکان در پارک کودک، اجرای هنر شهری محور 
جامی، نورپردازی درختان خیابان میرداماد، زیباسازی میدان 
شهدا، ساماندهی آب نمای میدان جمهوری و نورپردازی پل 
اتمام بخش عمده ای  که ضمن  برنامه ریزی شده است  آذر 
عمران  ادارات  در  ما  همکاران  تالش  ذکرشده،  طرح های  از 
اتمام  برای  شبانه روزی  به صورت  منطقه  شهری  خدمات  و 
منطقه  ویژه  اقدامات  ازجمله  دارد.   ادامه  جاری  پروژه های 
کلکتور آب رسانی فضای سبز  در حوزه خدمات شهری احداث 
که با ایجاد این ظرفیت در منطقه،  محور شرقی غربی است 
کمترین  کمبودهای آب،  بحران هایی چون خشک سالی ها و 
آسیب را برای فضای سبز و پارک ها خواهد داشت و این مهم 
کارشناسی در حوزه مدیریت بحران در فضای  با آینده نگری و 

سبز برنامه ریزی شده است.

جهاد آزادسازی در 
خدمت رسانــݡی به 

شهروندان 
منطقه 1 شهرداری

مهندس شکرانی، شهردار منطقه یک

جهادگران و 
خدمتگزاران 

شهروندان در 
منطقه یک 

شهرداری، در 
گذشته با  سال 

تالش شبانه روزی 
در حوزه های 

آزادسازی و 
ک ضمن  امال

توافق و تملک سه 
ایستگاه از چهار 
ایستگاه مترو در 

منطقه، آزادسازی 
گلوگاه های 

جامی، جوزدان، 
میرداماد و 
همچنین 

قسمت های 
زیادی از 

خیابان ادامه 
اردیبهشت به 

بخش زیادی از 
درخواست های 

مردمی در 
محالت مذکور 
کرده  رسیدگی 

است
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عمرانـــݡی

خدمات
شهری و زیباسازی

مناسب سازی 
خیابان مطهری

پارکینگ
اردیبهشت

ساماندهی
مادی نیاصرم 

مرمت
خانه روغنی

نوسازی پیاده رو 
خیابان شهید 

مطهری 

ݡکلݡکتور آب رسانــݡی 
فضای سبز

تعویض 
آسانسورهای پل 

عابرپیاده خیابان 
مطهری

تونل آب و نور

فضای سبز 
شاداب

نورپردازی 
پل آذر

ساماندهــݡی 
آب نمای میدان 

جمهوری
اجرای

هنر شهری محور 
جامی-حدفاصل 
چهارباغ تا مسجد 

پاچنار

باززنده سازی
محور تاریخــݡی مادی 

نیاصرم از پل مارنان تا 
آرامݡگاه صائب

ایستݡگاه آتش نشانــݡی 
چهارباغ پایین

زیباسازی و آرام سازی 
محیطی در خیابان 

مطهری 

مبلمان ویژه
کودکان در پارک

کودک

مناسب سازی 
خیابان طیب

ساماندهی بازارچه 
علی قلی آقا

ساماندهی اطراف 
مسجد پاچنار 

نوسازی پیاده رو 
حاشیه زاینده رود

 کف سازی محور 
بیدآباد از بازار 

 علیقلی آقا تا
مسجد سید

ساماندهی خیابان 
شیخ بهایی

ساماندهی خیابان 
عباس آباد

پیاده روسازی ضلع 
غربی 5 رمضان

2

130

80

میلیارد ریال
برآورد کل

میلیارد ریال
برآورد کل

میلیارد ریال
برآورد کل

پیشرفت 10درصدی.مادی 
نیاصرم یکی از مادی های اصلی 
شهر اصفهان بوده که هدف  از 

این ساماندهی  مسیر گردشگری، 
پیاده راه  و دوچرخه در کنار این 

مادی است.

این پروژه هم 
اکنون در مرحله 

اجرا قرار دارد.

در مرحله مناقصه قرار 
داشته و قبل از پایان 
سال به بهره برداری 

خواهد رسید.

عملیات مرمت 
ابنیه به پایان 

رسیده است و 
در مرحله نصب 
درب های چوبی 
و گچ بری ها قرار 

دارد.

عملیات پیاده روهای خیابان  
به اتمام رسیده و عملیات 

پیاده راه سازی خیابان برای 
اجرا در 1400 برنامه ریزی 

شده است.

در مرحله توافق نرخ با 
سازمان نوسازی و بهسازی 

جهت اجرا قرار داشته و  از 
ابتدای اسفندماه عملیات 
اجرایی آن آغاز می شود.

پروژه به بهره برداری 
رسیده است.

٪30/4

٪50/5
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٪92/5

٪92/5

٪15

٪75/25

٪10٪15

٪100

٪83/21
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185

4
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33

27

9

میلیارد ریال
برآورد کل

میلیارد ریال
برآورد کل

میلیارد ریال
برآورد کل

میلیارد ریال
برآورد کل

میلیارد ریال
برآورد کل

میلیارد ریال
برآورد کل

میلیارد ریال
برآورد کل

میلیارد ریال
برآورد کل

میلیارد ریال
برآورد کل

میلیارد ریال
برآورد کل

میلیارد ریال
برآورد کل

میلیارد ریال
برآورد کل

میلیارد ریال
برآورد کل

میلیارد ریال
برآورد کل

میلیارد ریال
برآورد کل

میلیارد ریال
برآورد کل

میلیارد ریال
برآورد کل

3/3
میلیارد ریال

برآورد کل

تملک پروژه پیشرفت 
85درصدی داشته 

است. عملیات احداث 
پروژه تا انتهای سال 
آغاز خواهد شد.هم 

اکنون پروژه به مناقصه 
گذاشته شده است.

٪57

٪28/5

٪100

پنج عدد پاتوق در ٪100
مسیر خیابان صائب 

ساخته شده است.

پیشرفت 30درصد 
عملیات ساخت

تا عید نوروز به 
پایان خواهد رسید.

٪41

٪48/25

٪5/5

٪7/6

٪50



ویژه دهه فجر 99

48

ثار تاریخــݡی  تبلور آ
در منطقه 3 شهرداری اصفهان

منطقه ۳ شهرداری اصفهان یکی از مناطقی است که به دلیل مرکزیت شهر در قدیم و سه دوره حکومتی )ایلخانیان، سلجوقیان و صفویان(، همچنین وجود آثاری از دوره قاجاریه، مملو از آثار تاریخی 
متعدد همراه با  ظرفیت ها و پتانسیل های گردشگری خاص است. به طور کل در شهرهایی که به عنوان پایتخت محسوب می شدند، تمامی کارکردهای زندگی شهری و کشوری در آن بنا نهاده می شد 

و  آثار تاریخی از انواع مختلف )همچون نخستین دانشگاه )مدرس ابن سینا، باباقاسم و...( کارخانه عصاری، ضراب خانه، مناره ها در کنار سایر بناهای دیگر؛ حمام ها، بازارها، سراها، تیمچه ها، 
مدارس، خانه ها، زورخانه ها، مقبره ها، امامزاده ها و مساجد( در آن ها به چشم می خورد. شهرداری اصفهان طی سه دهه گذشته با توجه به اهمیت دادن به فرهنگ و تمدن ایران قدیم بیش از ۱۰۰ 

بنای تاریخی را در محدوده منطقه ۳ مرمت و احیا کرده است که اطالع رسانی این زحمات باید به نحو شایسته انجام شود.
واحد ارتباطات منطقه ۳ با ابداع شعار »میراث داران شهر« طی دو سال گذشته مبادرت به اطالع رسانی از طریق رسانه های مختلف شهرداری اصفهان، سایر رسانه ها و فضاهای مجازی کرده است؛ 
همچنین در سال گذشته به همت سایر همکاران محترم منطقه مبادرت به برگزاری همایش میراث داران شهر کرده  که نتیجه آن ایجاد برقراری ارتباط مؤثر بین مالکان، مرمتگران و سرمایه گذاران 

بخش خصوصی با مدیران شهری در راستای هموارسازی مشکالت در این عرصه بوده است. در سال جاری نیز با برگزاری نمایشگاه دائمی از مجموعه تصاویر مرمت شده در ساختمان اداری و 
پس ازآن با گردآوری تصاویر و مطالب مربوط به ابنیه های تاریخی مبادرت به تدوین و چاپ کتابی با همین عنوان )میراث داران شهر( جهت اطالع رسانی مؤثر کرده است. امیدواریم با اطالع رسانی 

مؤثر بتوانیم شاهد جذب بیشتر سرمایه گذاران به منظور احیای بافت های تاریخی و ارزشمند این شهر در سال های آتی توسط ارگان ها و بخش های خصوصی باشیم.
امور ارتباطات منطقه 3 شهرداری اصفهان

چهارباغ عباسی

 شهرداری
منطقه 3

واحد ارتباطات 
منطقه 3 با 
ابداع شعار 

»میراث داران 
شهر« طی دو 
سال گذشته 
مبادرت به 

اطالع رسانی از 
طریق رسانه های 

مختلف 
شهرداری 

اصفهان، سایر 
رسانه ها و 

فضاهای مجازی 
کرده است
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برگـزاری  بـا  هرسـاله  اسـالمی  انقـالب  فجـر  دهـه  ایـام اهلل 
سـازمان ها،  سـوی  از  متعـدد  ویژه برنامه هـای  و  برنامه هـا 
کـز و نهادهـای دولتـی و غیردولتـی همراه اسـت.  ارگان هـا، مرا
در ایـن میـان، مناطـق مختلـف شـهرداری اصفهـان نیـز برای 
برگـزاری ایـن برنامه هـا از مدت هـا قبل برنامه ریزی هـای الزم 
را بـه عمـل می آورنـد تـا برنامه هـا بـا کیفیـت قابل قبـول برگـزار 
شـود. منطقـه ۹ شـهرداری اصفهـان نیـز امسـال برنامه هـای 
کـه البتـه بـه دلیـل  متعـددی را ویـژه ایـن ایـام تـدارک دیـده 
کشـورهای  کـه بـر کل  کرونـا و شـرایط خاصـی  شـیوع ویـروس 
کـم اسـت، ایـن برنامه هـا غالبـا بـا محوریـت فضای  جهـان حا
بـوده  کاهـش حضـور فیزیکـی شـهروندان همـراه  مجـازی و 

اسـت. 
»علیرضـا  سـوی  از  توضیحاتـی  می خوانیـد،  ادامـه  در  آنچـه 
کـه بـه  رفیعـی«، مدیـر منطقـه ۹ شـهرداری اصفهـان، اسـت 
تشـریح برنامه هـای ایـن منطقـه در ایـام دهـه فجـر انقـالب 

اسـالمی در سـال جـاری پرداختـه اسـت.

  سـبز و سـفید و قرمـز؛ »سـه رنـگ عشـق« پرچـم 
ایران

شـهرداری   ۹ منطقـه  مدیـر 
بـا  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  اصفهـان 
بیمـاری  بـه شـرایط شـیوع  توجـه 
دهـه  ویژه برنامه هـای  کرونـا 
مبـارک فجـر در قالـب برنامه هـای 
می گویـد:  شـد،  اجـرا  مجـازی 
رنـگ  »سـه  نـام  بـا  »برنامـه ای 
محوریـت  بـا  و  نوجـوان  و  کـودک  سـنی  گـروه  ویـژه  عشـق« 
سـاخت پرچـم جمهـوری اسـالمی ایـران با کاغـذ و پارچه های 
رنگـی برنامه ریـزی شـد. به این ترتیـب کـه کـودکان در خانـه و 
بـا اسـتفاده از وسـایل الزم پرچـم را سـاختند و والدیـن آن هـا 
فیلمـی کوتـاه در قالـب ۱2۰ ثانیـه از رونـد ایـن فعالیـت تهیـه و 

برای ما ارسال کردند.«

  زیباترین جمالت درباره »شکوه پایداری«
گرامیداشـت یـاد و خاطـره بنیان گـذار  علیرضـا رفیعـی ضمـن 
کبیـر انقـالب اسـالمی، امـام خمینـی )ره( و رهبـری مدبرانـه 

مقـام معظم رهبـری معظم له گفت: »تفاوت انقالب اسـالمی 
بـا انقـالب کشـورهای دیگـر در نعمـت رهبری و هدایت کشـور 
از میـان بحران هـای توطئه های دشـمنان توسـط امـام راحل 
و مقـام معظـم رهبـری اسـت. ایـن انقـالب ارزشـمند حاصـل 
انقـالب  شـهیدان  جان گذشـتگی های  از  و  رهبـری  تدابیـر 
اسـت.« او از »شـکوه پایـداری« به عنـوان برنامـه دیگـری در 
گـروه  کـرده و می افزایـد: »ایـن برنامـه نیـز ویـژه  ایـن ایـام یـاد 
سـنی جوانـان و بزرگ سـاالن بـود کـه از آن هـا خواسـته می شـد 
بهتریـن و زیباتریـن جملـه دربـاره جمهـوری اسـالمی ایـران و 
گـراف نوشـته و بـرای مـا  دسـتاوردهای آن را در قالـب یـک پارا

کننـد تـا در فضـای مجـازی منتشـر شـود.« ارسـال 

  ایستاده بر »سکوی افتخار«
شـکوهمند  پیـروزی  محوریـت  بـا  »دکلمه خوانـی«  مسـابقه 
کـه او بـا اشـاره بـه آن  انقـالب اسـالمی برنامـه دیگـری اسـت 
می گوید: »در این برنامه نیز کودکان و نوجوانان دکلمه هایی 
را در قالـب سـه تـا پنـج دقیقـه خوانـده و فیلـم آن را بـرای مـا 
ارسـال کردند. در این میان مسـابقه »دارت« به صورت فردی 
و گروهـی بـا عنـوان »سـکوی افتخـار« ویـژه بانـوان منطقـه در 
مجتمع فرهنگی ورزشـی امام خمینی)ره( برگزار و به برندگان 

جوایـزی اهـدا شـد.«

  تاریخ انقالب نوشته بر دیوار...
دوران  در  انقالبـی  مبـارزان  مرسـوم  عـادات  از  دیوارنویسـی 
اسـت. منطقـه ۹ شـهرداری  بـوده  اسـالمی  انقـالب  از  پیـش 
کـه مدیـر  اصفهـان نیـز برنامـه ای را بـا همیـن نـام تهیه کـرده 
ایـن منطقـه درباره آن می گویـد: »از دیگر برنامه های مجازی 
کـه در فضـای مجـازی  مـا دیوارنویسـی بـود؛ بـا ایـن مضمـون 
شـهروندان  از  و  کردیـم  ارائـه  کلمـه  و  لغـت  زیـادی  تعـداد 
خواسـتیم تـا از بیـن کلمـات شـعارهای مربـوط بـه ایـام فجـر و 

کننـد.« پیـروزی انقـالب را سـاخته و بـرای مـا ارسـال 

گراف معروف از یک کتاب معروف   یک پارا
معرفـی  از  ادامـه  در  اصفهـان  شـهرداری   ۹ منطقـه  مدیـر 
کـرده و  کتـاب به عنـوان بخـش دیگـری از ایـن برنامه هـا یـاد 
می افزایـد: »از شـهروندان خواسـته شـد تـا از میـان کتاب هـای 

معروف درباره روز 22 بهمن و انقالب اسالمی یکی را انتخاب 
گراف خاص و برجسته از کتاب  کرده، مطالعه کنند و یک پارا
کـه بـه نظـر خودشـان حائـز اهمیـت اسـت، بـرای مـا ارسـال  را 
کتـاب و نویسـنده اش در  گـراف بـا نـام اصلـی  کننـد. ایـن پارا

فضـای مجـازی منتشـر شـد.«
بـه گفتـه او، »کتابسـتان انقـالب« برنامـه دیگـری اسـت که در 
ایـن ایـام ویـژه نوجوانـان منطقـه برگـزار شـد. در ایـن برنامـه 
کتاب هـای مرتبـط بـا انقـالب  گرافـی از یکـی از  نوجوانـان پارا
اسـالمی را بـا صـدای خودشـان روخوانـی کـرده و فایـل صوتـی 

کردنـد. آن را بـرای برگزارکننـدگان ارسـال 

  جشنواره فرهنگی ورزشی منطقه ۹
 ۹ منطقـه  در  ایـام  ایـن  در  کـه  دیگـری  ویژه برنامه هـای  از 
شـهرداری اصفهـان برگـزار شـد، »جشـنواره فرهنگـی ورزشـی 
کـه رفیعـی دربـاره آن می گویـد: »افتتاحیـه  منطقـه ۹« اسـت 
ایـن برنامـه روز پنجشـنبه )۱۶ بهمـن( بـا حضـور مقـام آوران 
کـه در امـر ورزش مطـرح هسـتند، برگـزار شـد. در  و دوسـتانی 
کارخانـه سـیمان  یـزدی زاده مدیرعامـل  آقـای  برنامـه،  ایـن 
سـپاهان، آقـای ناظریـان معاون سـازمان فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشـی شـهرداری اصفهـان و رئیـس هیئـت کاراته اسـتان و 
آقای سـاکت مدیرعامل باشـگاه فرهنگی ورزشی فوالدمبارکه 
سـپاهان و بسـیاری از مـدال آوران و مقـام آوران مطرح منطقه 
۹ حضـور داشـتند.« او بابیـان اینکـه منطقـه ۹ ورزشـکاران و 
کـه در ایـن مراسـم از آن هـا  مـدال آوران زیـادی در خـود دارد 
بـه حضـور شـد، توضیـح می دهـد: »شـورای ورزشـی  دعـوت 
منطقـه ۹ در مهرمـاه سـال ۹۸ تشـکیل، امـا با توجه به شـیوع 
بیمـاری کرونـا ادامـه فعالیـت آن بـه بعـد موکـول شـد. با توجه 
بـه ادامه دارشـدن ایـن شـرایط، در تابسـتان امسـال برنامه هـا 
پیش کسـوتان  فوتسـال  ماننـد  مصـوب  جشـنواره های  و 
گـروه سـنی آزاد برگـزار شـد. حاصـل  غـرب شـهر و والیبـال در 
ایـن برنامه هـا نیـز بـه جشـنواره دهـه فجـر رسـید و منجـر بـه 
اجـرای برنامـه ای بـا نـام افتتاحیه جشـنواره ورزشـی منطقه ۹ 
شـد.« او اضافـه می کنـد: »در ایـن جشـنواره ویژه برنامه هایـی 
ماننـد طناب کشـی بیـن شـرکت کنندگان، فوتسـال نونهـاالن، 
ویژگـی  شـد.  برگـزار  میـز  روی  تنیـس  و  والیبـال  تیرانـدازی، 
کـه بـا مشـارکت خـود شـهروندان بـه  ایـن برنامه هـا ایـن بـود 

کردیـم.« برنامه ریـزی و اجـرای آن هـا اقـدام 
محمد نصری
رئیس اداره فرهنگی، اجتماعی و ورزشی منطقه 9

اهـداف  از  اسـتعدادیابی  و  اسـتعدادپروری    
بـود جشـنواره  ایـن  برگـزاری 

مدیـر منطقـه ۹ شـهرداری اصفهان دعوت از شـخصیت های 
انگیـزه  ایجـاد  را  مراسـم  ایـن  بـه  شناخته شـده  و  برجسـته 
بـرای قشـر نوجـوان و جـوان می دانـد و می افزایـد: »همچنیـن 
کمیته هـای  کـه  خواسـتیم  ورزشـی  چهره هـای  ایـن  از 
بـه محـل  برگـزاری مسـابقات  را در حیـن  استعدادیابی شـان 
کـودکان و نوجوانـان بـه  برگـزاری بفرسـتند تـا ضمـن جـذب 
باشـگاه، در خصـوص اسـتعدادیابی و اسـتعدادپروری آن هـا 

نیـز اقـدام شـود.«

  تجلیل از پیش کسوتان
از  تجلیـل  منطقـه ۹،  ورزشـی  جشـنواره  آیتم هـای  از  »یکـی 
کـه مدت هـا در امـر ورزش بـه شـهروندان  پیش کسـوتان بـود 
موضـوع  ایـن  بابیـان  رفیعـی  می کننـد.«  خدمـت  منطقـه 
ایـن  بـه  ورزشـی  پیش کسـوتان  از  نفـر   2۰ »حـدود  می گویـد: 
مراسـم دعوت شـده و توسـط مدعویـن برنامـه بـه آن هـا لـوح 
تقدیر و مدال افتخار داده شد تا از تالش های داوطلبانه شان 

 مروری بر برنامه های منطقه 9 شݠهرداری اصفݠهان
 در ایام اهلل دهه فجر انقالب اسالمــݡی

دهه فجِر نوآورانه در منطقه ۹

  منطقه 9 
شهرداری اصفهان

برنامه ای با نام 
»سه رنگ عشق« 
گروه سنی  ویژه 

کودک و نوجوان 
و با محوریت 
ساخت پرچم 

جمهوری اسالمی 
کاغذ و  ایران با 

پارچه های رنگی 
برنامه ریزی شد. 
به این ترتیب که 
کودکان در خانه 

و با استفاده 
از وسایل الزم 

پرچم را ساختند 
و والدین آن ها 
کوتاه در  فیلمی 

قالب 120 ثانیه از 
روند این فعالیت 

تهیه و برای ما 
کردند ارسال 
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در امـر ورزش بـرای منطقـه ۹ تجلیـل شـود. در ایـن لیسـت، 
پیش کسـوتان مربی هـای فوتبـال، فوتسـال، والیبال، تنیس 
روی میـز و تیرانـدازی دیـده می شـد کـه به صـورت خودجوش 
برای تشـکیل تیم های ورزشـی و تشویق آن تیم ها و برگزاری 
مسـابقات محـالت اقـدام می کردنـد؛ امـا بـا شـرایط اقتصـادی 
فعلـی برخـی اقدامـات آن هـا مسـکوت مانـده بـود و ارگانـی از 

آن هـا حمایـت نمی کـرد.«

  گرامیداشت یاد سردار سلیمانی
گرامیداشـت یـاد و  مدیـر منطقـه ۹ شـهرداری اصفهـان بـه 

از  نیـز به عنـوان یکـی  خاطـره سـردار حـاج قاسـم سـلیمانی 
اشـاره کرده و می گویـد: »در قسـمت  ایـن مراسـم  آیتم هـای 
ورود  افـراد ضمـن  کـه  ایجـاد شـد  سـالن چیدمانـی  ورودی 

کننـد.« گلـی را نثـار تصویـر سـردار سـلیمانی  شـاخه 
او می افزایـد: »هم زمـان بـا شـروع برنامـه همـه ورزشـکاران 
وارد  ورزشـگاه  بـه  محله شـان  اسـم  تابلـوی  بـا  منطقـه 
بـا  را  ورزشی شـان  تیم هـای  محلـه   ۱2 ورزشـکاران  شـدند. 
کردنـد.  لباس هـای منظـم بـه شـکل پرچـم ایـران همراهـی 
ازجملـه دعوت شـدگان بـه ایـن مراسـم هـم جناب سـرهنگ 
آقـای  امام رضـا)ع(،  ناحیـه  فرمانـده  جانشـین  شـکیل فر 

جنـاب  امام رضـا)ع(،  ناحیـه  تربیت بدنـی  مسـئول  اسـتکی 
مشـاور  قاسـمی  سـرهنگ  جنـاب  و  عمومهـدی  سـرهنگ 

بودنـد.« بزرگـواران  دیگـر  و  کت  سـا آقـای 

در  همگانی  ورزش های  توسعه  به  توجه    
کرونا  زمان 

حمیـد باربـازان، مدیـر ارتباطـات 
اصفهـان  شـهرداری   ٩ منطقـه 
کـه در  گفـت: »از جملـه مشـکالتی 
کرونـا  ویـروس  ع  شـیو زمـان 
جهـت توسـعه ورزش شـهروندی 
حرکتـی،  فقـر  شـده ایم  مواجـه 
بوسـتان ها  در  حضـور  کمبـود 
کـه بـا چاقـی مـردم مواجـه شـده و ریشـه در تعطیلـی  اسـت 
کـن  اما در  ورزش  از  شـهروندان  تـرس  و  ورزشـی  کـن  اما

عمومی شده است.« 
ورزشـی  کـن  اما توسـعه  از  »گذشـته  افـزود:  باربـازان  حمیـد 
دوچرخه سـواری  مسـیرهای  و  تفرجگاهـی  سـبز  فضـای  و 
کـه شـاخص ترین آن توسـعه مسـیر دوچرخـه  در منطقـه ٩ 
امتـداد توسـعه  و  روبـاز  افتتـاح ورزشـگاه  و  خیابـان بهشـت 
کـه متاسـفانه   کـوه آتشـگاه اسـت  بوسـتان مهـر در مجـاورت 
کرونـا شـهروندان نتوانسـتند اسـتفاده  بـا افزایـش  ویـروس 
ایـن بوسـتان جهـت  از فضـای سـبز  را  آرامـش الزم  کافـی و 
کـن  ورزشـی  ورزش همگانـی داشـته باشـند، ولـی توسـعه اما
میـان،  ایـن  در  و  اسـت   ٩ منطقـه  کالن  اهـداف  از  روبـاز 
خیابـان  در  اصفهـان  غـرب  شـهدای  ورزشـگاه  کلنگ زنـی 
در  منطقـه  ایـن  و  شـده  انجـام   ۹۹/٩/۹ خ  مـور بهشـت 
ایـام اهلل دهـه فجـر بـا رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی اقـدام 
غـرب  شـهدای  ورزشـی  فرهنگـی  جشـنواره  برگـزاری  بـه 

اسـت.« کـرده  اصفهـان  شـهر  ماربیـن  در  اصفهـان 
وی افزود: »منطقه ٩ سهم خود را در حفظ  و توسعه ورزش 
همچنیـن   و  سـالمت محور  زندگـی  سـبک  بـا  شـهروندی 
زندگـی  سـبک  بیـن   ٩ منطقـه  سـطح  در  تعـادل  ایجـاد 
به جـا  جامعـه  سـالمت  محوربودن  بـه  نـگاه  بـا  شـهروندان 
سالمت محـــــــور  بایـد  زیست پذیـــــــر  شهــــــــر  اسـت.   آورده 

باشد.«

منطقه ٩ سهم 
خود را در حفظ  
و توسعه ورزش 

شهروندی با 
سبک زندگی 

سالمت محور و 
همچنین  ایجاد 
تعادل در سطح 

منطقه ٩ بین 
سبک زندگی 

شهروندان با نگاه 
به سالمت  محور 

بودن جامعه 
به جا آورده است
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 انقالب عمرانــݡی در منطقه 10
با اجرایــــی  شدن همه  پروژه ها

مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان:

با اســتناد به اطالعات  مربوط به مناطق شهرداری اصفهان، 
منطقه ۱۰ در بخش شمال شرقی کالن شهر اصفهان با گستره 
حریم 5۱9 هکتار و محدوده قانونی ۱627 هکتار واقع شده و در 
مجموع، کل محدوده و حریم این منطقه 2۱6۴ هکتار است. 
 به طور نســبی 2۴درصد از کل مســاحت مذکور سهم حریم و

 76درصــد ســهم محــدوده قانونــی اســت. حــدود چهارگانه 
محدوده و حریم آن عبارت است از:

   شمال: میدان الله در امتداد اتوبان چمران تا حصه؛
   شرق: حصه - جوهران - بوزان تا خیابان جی؛

   جنــوب: محلــه بــوزان در امتــداد خیابــان جــی تــا میــدان 
احمدآباد؛

   غرب: میدان احمدآباد در امتداد خیابان سروش تا میدان 
قدس در امتداد خیابان الله تا میدان الله.

منطقه ۱۰ شــهرداری اصفهان بــا جمعیت حــدود 2۰6۰۰۰ نفر 
دومین منطقه پرجمعیت شهر اصفهان است.

گی های مذهبی   ویژ
امامزاده سید ابراهیم ابن موسی ابن جعفر )ع(، در محله گرکان 
در محدوده شهر اصفهان قرار دارد. نسب این امامزاده با توجه 
به شجره نامه موجود، به امام موســی بن جعفر )ع( می رسد: 
امامزاده سید ابراهیم بن سیدبهاء الدین بن شاه میرحمزه بن 

موسی بن جعفر )ع(.
مصــالی تخــت پــوالد قریــب 2۰ جریب مســاحت داشــت که 
قدیم االیــام، روز بیســت ویکم رمضــان و شــب های جمعــه 
مشــحون از مردم بــود. از هــزار و ســیصد هجری به بعــد که در 
تخت پوالد مصلی ساخته  شد، مصالی خارج دروازه طوقچی 

که قبل از دیالمه، مصالی شهر بود، کم کم از اهمیت افتاد.
در اطشــاران، امامــزاده ای بــه نــام حســن ابــن ابوابراهیم ابن 
موســی کاظم )ع( وجوددارد که به اعتقــاد بزرگان و معتمدان 
محــل، نســب ایــن امامــزاده، از طــرف مــادر بــا پنــج واســطه 
 به امــام زیــن العابدیــن )ع( و از طــرف پدر بــا چهار واســطه به 

امام موسی کاظم)ع( می رسد.

پروژه های  در  خصوصی  بخش  مشارکت    
مشارکتی

مدیــر منطقــه ۱۰ شــهرداری اصفهــان اظهار کــرد: شــهرداری 
منطقه ۱۰ مانند سال های گذشته، براساس سبد پروژه هایی 
که در بودجه برای شــهرداری مشــخص شــده بود، توانســت 
در قالــب یــک برنامــه ریــزی مناســب و برنامــه ریــزی دقیــق 
هماهنگی های الزم را انجام دهد و براســاس زمان مشخص، 
پروژه ها را آغاز کند و در زمان بندی مشــخص آن ها را به اتمام 

برساند.

حمید شــهبازی تصریــح کــرد: پروژه هــای مختلفــی درحوزه 
عمرانــی، خدمــات شــهری، فرهنگــی و ورزشــی داشــتیم. به 
صورت صد درصد پروژه هایی که برای منطقه ۱۰ در سال جاری 
پیش بینی شده بود، انجام شده است و از این حیث توانستیم 

شرایط خوبی را برای مردم منطقه فراهم کنیم.
شهبازی عنوان کرد: انجام پروژه های مشارکتی در منطقه ۱۰ 
در دستور کار قرار گرفته است. درواقع به دلیل ظرفیت هایی 
که در منطقه وجود دارد و رویکردی که در شهرداری اصفهان 
مبنی بر مشــارکت بخش خصوصی در توســعه شــهری وجود 
دارد، توانســتیم فضایــی را فراهــم کنیــم که مشــارکت بخش 
خصوصی را در پروژه های مشارکتی داشته باشیم و از این حیث 
منطقــه ۱۰ درانجام پروژه ها بیــن مناطق، رتبــه اول را از لحاظ 

سرمایه گذاری دارد.
او گفــت: پروژه هــای مشــارکتی را با حضــور شــهردار و اعضای 

شورای اسالمی شهر افتتاح و کلنگ زنی می کنیم.

  پروژه هایی برای افزایش سرمایه اجتماعی
مدیر منطقه ۱۰ شــهرداری اصفهان عنــوان کــرد: پروژه هایی 
نیز در راستای افزایش ســرمایه اجتماعی انجام شده است. از 
این حیث که تعامل با مردم در محالت مختلف، با معتمدان، 
نخبگان و افرادی که تأثیرگذار بودند با عنوان گروه های مرجع 
در دستور کار قرار گیرد، از این حیث توانستیم از نقطه نظرات 

آن ها در اداره منطقه بهره ببریم.
او افــزود: خوشــبختانه از ایــن حیث تعامــل ســازنده و خوبی 
بین شهرداری منطقه ۱۰ و شهروندان این منطقه وجود دارد 
و این به عنوان یکی از شــاخصه های شــهرداری منطقه ۱۰ به 
حســاب می آید؛ البته یکی از سیاســت های کلی شــهرداری، 
توزیع عادالنه امکانات فضایی بــود و از این حیث پروژه هایی 
طی دو سال گذشته مبتنی بر رفع محرومیت زدایی و توسعه 
همه جانبه و یکسان منطقه پیش بینی و ایجاد شده است و 
برای مردم محالت کم برخوردارتر و محالتی که نیاز به رسیدگی 

بیشتر داشتند، توانستیم شرایط خوبی را رقم بزنیم.
مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان گفت: بخشی از آزادسازی 
پروژه های شاخص شهری مانند پروژه حلقه حفاظتی چاه که 
در حوزه شهردای منطقه ۱۰ بوده اســت به صورت صددرصد 
انجام شد؛ ضمن اینکه آزادسازی ایستگاه های قدس و شاهد 

نیز انجام شده است.

توسعه  و  تسهیلگری  دفاتر  از  بهره برداری    
محلی

مدیر منطقه ۱۰ شــهرداری اصفهان گفت: هم زمان با ایام اهلل 
دهه فجر خانه هالل در دفتر تسهیلگری و توسعه محلی هفتون 

به بهره برداری رسید.
حمید شــهبازی اظهار کــرد: از آنجــا که یکــی از وظایــف دفاتر 
تســهیلگری و توســعه محلــی، آمــوزش جامعــه محلــی در 
زمینه هــای مهارت های پایــه، مهارت های فنــی و حرفه ای، 
بهداشت عمومی و بهداشت خانواده، مهارت های شغل یابی، 
کسب درآمد و نوآوری است، دفتر تسهیلگری و توسعه محلی 
هفتــون از ابتــدا دنبــال شناســایی ظرفیت هــای موجــود در 
نهادهــا و ســازمان های عمومــی، خصوصــی یــا دولتــی بوده 
اســت و می کوشــد با ایجاد هماهنگی های الزم از فرصت ها و 
گاهی از  ظرفیت های موجود که اهالی محله تنهــا به دلیل ناآ

آن ها بی بهره مانده اند، به نحو احسن استفاده شود.
مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان ادامه داد: در همین راستا 
با هماهنگی جمعیت هالل احمر شهرستان اصفهان، »خانه 
هالل هفتــون« در دفتر تســهیلگری و توســعه محلی هفتون 
کنون مورد استقبال اهالی این محله قرار  راه اندازی شد که تا

گرفته است.
او با بیان اینکه خانه های هالل احمر به منظور افزایش میزان 
مشارکت های مردمی تشکیل می شود تا در گام نخست فرد، 
ســپس خانــواده و در نهایت محلــه آمــاده مقابله بــا خطرات 
داشته باشیم، تصریح کرد: این خانه ها در واقع شعب محلی 
کز هالل احمر هستند و تمامی اقدامات شامل  و کوچکی از مرا
گاه ســازی آنــان در برابر خطرات  جذب داوطلبان و آموزش و آ
و سوانح را با هماهنگی و تحت نظارت هالل احمر شهرستان 

انجام می دهند.

  برنامه های منطقه ۱۰ برای دهه فجر
مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان گفت: به مناسبت چهل و 
دومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران ۱2 عنوان برنامه 
ویــژه در ایــن منطقه اجــرا شــد. حمید شــهبازی اظهــار کرد: 
هم زمان با ایام فجر انقالب، ویژه برنامه »شــب های روشــن« 
شامل نمایش واره نور، صدا و تصویر در میدان احمدآباد اجرا 
شد. مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان با اشاره به ویژه برنامه 
»سرود فاطمی« افزود: در این برنامه اجرای سرود خیابانی به 
مناســبت والدت حضرت زهرا )س( در معابر این منطقه اجرا 
شد. او ادامه داد: ویژه برنامه آسنا یک ویژه برنامه تلویزیونی به 
مناسبت دهه فجر و والدت حضرت زهرا )س( است که از شبکه 

تلویزیونی اصفهان و امید پخش شد.
شــهبازی با بیان اینکه ویژه برنامه جشــن »فجــر فاطمی« به 
مناسبت دهه فجر و والدت حضرت زهرا )س( از طریق فضای 
مجازی برگزار شــد، افزود: مســابقه »باغ و برج« یک مســابقه 
ترکیبــی بازی های فکــری و تحرکی اســت کــه از طریق فضای 
مجازی برگزار می شود؛ همچنین به مناسبت این ایام مسابقه 

کز فرهنگی منطقه اجرا شد. پازل در مرا
او با بیــان اینکه افتتاحیه دفتــر هالل با همــکاری هالل احمر 
اصفهان در دفتر تسهیلگری هفتون برگزار شــد، تصریح کرد: 
تجلیل از برگزیدگان مسابقات کتاب خوانی در فرهنگ سرای 
اســتاد همایی )شــانزدهم بهمن ماه( از دیگر برنامه های این 
منطقه بود که در این برنامه »مسابقه کتاب تک صفحه ای، 

صد ثانیه با کتاب و رفیق خوشبخت ما« برگزار شد.
مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان از اجرای نورافشانی و نوای 
انقالب در میدان شهید فهمیده خبر داد و گفت: نمایشگاه آثار 
هنری و صنایع دستی بانوان در خانه فرهنگ دشتستان برگزار 
شد؛ همچنین ویژه برنامه »زندگی به سبک روح اهلل« و برگزاری 
مسابقه کتاب خوانی از کتاب زندگی به سبک روح اهلل در این 

ایام در خانه فرهنگ ابوالفرج اصفهانی برگزار شد.
او خاطر نشان کرد: ویژه برنامه ایستگاه انقالب و آذین بندی 

خیابان ویژه ایام دهه فجر در خیابان شیخ طوسی برگزار شد.

 شهرداری
منطقه 10

 به صورت 
صددرصد 

پروژه هایی که 
برای منطقه 10 
در سال جاری 

پیش بینی شده 
بود، انجام شده 

است و از این 
حیث توانستیم 
شرایط خوبی را 

برای مردم منطقه 
فراهم کنیم

206000

با جمعیتی حدود 
206000 نفر 

دومین منطقه 
پرجمعیت شهر
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پروژه های بهره برداری شده )عمرانـݡی، خدماتـݡی، ترافیݡکݡی و 
فرهنݡگݡی(شهرداری منطقه ١٠ اصفهان در ١٣٩٩

 شهرداری
منطقه 10
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مشارݡکتــݡی در حال اجرای منطقه 10 اصفهان در 1399
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برنامه های ستاد بزرگ

برگزاری  پی  در   ۱۱ منطقه  فجر  دهه  بزرگداشت  ستاد 
ایام  این  تقارن  و  فجر  مبارک  دهه  باشکوه تر  هرچه 
حضرت رسول)ص(،  دختر  یگانه  باسعادت  میالد  با 
را  هنری  و  فرهنگی  ویژه برنامه های  فاطمه زهرا)س( 

کرد. برنامه ریزی 
خیمه  و  هنری  و  فرهنگی  رویدادهای  مقدس،  پرچم  رژه 
مجازی،  فضای  در  فرهنگی  و  ورزشی  مسابقات  انقالب، 
گلزار شهدا، جشن های فخر  مراسم عطر افشانی و گل آرایی 
نورافشانی  و  تکبیر  مراسم  شهر،  سطح  مساجد  در  فاطمی 
در میدان شاهد، بام های منازل و مساجد، اجرای برنامه 
ستاد  برنامه های  ماندگاری،  آقا  حاج  مداحی  و  سخنرانی 

بزرگداشت دهه فجر در منطقه ۱۱ بودند.

 شهرداری
منطقه 11



5۹
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 توسعه محالت قدیمــݡی
در اولویت است

مدیر منطقه ۱3 شهرداری اصفهان از اقدامات شهرداری این منطقه در سال های اخیر خبر داد

بــه پایــان ســال 99 و پایــان دوره مدیریــت شــهری نزدیــک 
می شــویم. شــهرداری های مناطق در ایــن دوره اقداماتی را 
در سطح شهر انجام داده اند که این اقدامات برای رفاه حال 
 شــهروندان انجام می شــود، هرســاله بودجه ای بــه مناطق

 ۱5 گانه شهرداری ارائه می شود تا آن ها برای بهبود وضعیت 
هر منطقه پروژه ها و اقداماتی را انجام دهند.

در این باره محمد شــرفا اظهار کرد: با توجه به توســعه هایی 
کــه در محالت این منطقه وجود داشــت، توزیــع عادالنه ای 
را در دســتور کار داشــتیم. ولیعصــر، امیــر حمزه و شــفق جزو 
محله هایــی بودنــد که توســعه خوبی داشــتند. ســعی شــد 
امســال توزیــع عادالنــه ای انجــام شــود تــا محــالت قدیمی 

ازجمله قائمیه و دستگرد نیز توسعه بهتری پیدا کنند.
او ادامه داد: حدود ۸۸ درصد بافت فرسوده در محله ها وجود 
دارد. در همین راســتا دفتر بــاز آفرینی بافت های فرســوده را 
ایجاد کردیم که در سال گذشته اتفاق های خوبی را رقم زد و 
پروژه هایی نیز در همین راستا تعریف شد تا بتوانیم از لحاظ 
اقتصادی، اجتماعی و شهرسازی در این منطقه گام مفیدی 
برداریم. کارگاه آموزشــی فضایی برای ماندن را در دستور کار 
قرار دادیم که از ضایعات در المان های شهری استفاده شد. 
از این کارگاه نیز اســتقبال خوبی صورت گرفت. هدف اصلی 

آن استفاده از هنرمندان این زمینه و توسعه بود.
مدیر منطقه ۱3 شهرداری اصفهان با اشاره به پروژه افق شهر 
در خیابان قائمیه، افزود: این پــروژه در کنار خیابان قائمیه 
وجود دارد که در حال طراحی اســت و ســعی شــده بــرای آن 
از بخش خصوصی اســتفاده شــود، میدان پیوند در انتهای 
خیابان قائمیه یکی دیگر از پروژه ها است. این پروژه می تواند 

فضای شهری خوبی را ایجاد کند.
کار  دســتور  در  توســعه  محــرک  پروژه هــای  افــزود:  او 

شــهرداری منطقــه ۱3 قــرار دارد کــه کم بــودن ارزش زمین و 
ساخت وســازهای غیر مجاز آن را تحت تأثیر قرار داده است. 
باید مردم به  سمتی بروند که محله خود را به توسعه برسانند. 
این رویداد را در محله قائمیه و دستگرد آغاز کردیم. امیدوارم 

مردم نتایج خوب این پروژه را ببینند.
شــرفا گفــت: امســال ســعی داشــتیم بــه فضــای ســبز توجه 
ویژه تری داشته باشیم. خوشبختانه در این راستا دو قطعه 
زمین که توسط شــهرداری به تملک رســیده بود، در اختیار 
کنون در حال طراحی  محله دســتگرد و قائمیه قرار گرفت و ا
اســت. فضای ســبز شــهری در این بخش ها کمتر اســت که 

امیدوارم با احداث این پارک شاهد پیشرفت خوبی باشیم.
او افــزود: بــاغ فــردوس یکــی از معضالت مــردم اســت. آن ها 
همیشــه از شــهرداری می خواســتند که به این بخش توجه 
بیشتری داشته باشد. موضوعات ترافیکی یکی از مشکالت 
ایــن محلــه بــود. پیــچ ترافیکــی زیــاد بــود و همیــن موضوع 
باعث آزار شــهروندان شــده بود. ابتد ا خیابان ساماندهی و 
پیاده روســازی ها در ســال های اخیر به بهترین شکل انجام 
شــد؛ همچنین برای حل این موضوع، المان ها و تابلوهای 
ترافیکی مربوط ایجاد شد. او ادامه داد: احداث جاده کمکی، 
راه دومی اســت که برای بهبود این مسیر در نظر گرفته شده 
خ دهــد، بــار ترافیکی این مســیر کم  گر  ایــن اتفــاق ر اســت. ا
می شــود. بودجه ای برای بازگشــایی گلوگاه های منطقه در 
نظر گرفته شده است که می تواند بر روان سازی خیابان باغ 

فردوس تأثیر داشته باشد.

  احداث فرهنگ سرا در محله قائمیه
شرفا تصریح کرد: قصد داریم در محله قائمیه یک فرهنگ سرا 
احداث کنیم. این فرهنگ ســرا نیاز محله قائمیــه بود که در 
دســتور کار ما قرار گرفت؛ همچنین طراحی توسعه ورزشگاه 
قائمیه آماده شده است. این اتفاق ها در بافت های قدیمی 
منطقه ۱3 صورت گرفته تا مردم این محالت محروم نباشند 

و رو به توسعه گام بردارند.
مدیر منطقــه ۱3 شــهرداری اصفهــان عنوان کرد: در ســطح 
شــهر اقداماتی را بــرای رفع نیــاز مردم انجــام دادیــم. کندرو 
خیابان شهید حبیب الهی و کمکی خیابان دسترسی گل ها 
به بلوار کشاورز از جمله این پروژه ها است. به علت عرض کم 
خیابان دسترســی گل ها به بلوار کشــاورز مجبــور به احداث 
این مســیر  بــوده و بــرای ایــن اتفــاق نیــز دچــار چالش هایی 
بودیم. او ادامه داد: مقابل باغ بانوان پردیس کنارگذر خیابان 
حبیب الهی وجود نداشت. شهروندان برای رسیدن به این 
مکان می بایست این مســیر را دور می زدند؛ اما با این اتفاق، 
دسترسی به آن آسان تر  و خطرات و بار ترافیکی این خیابان 
کمتر شده است. پل عابرپیاده نیز در این خیابان قرار گرفت و 

تا پایان سال آسفالت این خیابان نیز  انجام می شود.
مدیــر منطقــه ۱3 شــهرداری اصفهان بــا اشــاره به اینکــه فاز 
دوم خیابان دســتگرد یکــی دیگر از مــواردی اســت که مردم 
مطالباتی را در این زمینه انجام داده انــد، گفت: فاز اول این 
کنون  خیابان که حدود 5۰۰ متر بود، ســال 97 افتتاح شد. ا
شهرداری روی 5۰۰ متر دوم آن که خیابان کشاورز را به قائمیه 
متصل می کند در تالش است تملک های الزم را انجام دهد. 

باالی 7۰ درصد این مســیر آزادسازی شده اســت. امیدوارم 
تا پنج ماه آینده این خیابان به صورت کامل احداث شــود و 

مردم از آن استفاده کنند.
او بیان کــرد: راســت گردی که اتوبان شــهید اقارب پرســت را 
به خیابان حبیب الهی متصل می کرد، دچار مشــکالتی بود 
و تصادف هــای زیــادی را ایجــاد می کــرد. این مشــکل ســال 
9۸ برطرف شد؛ آســفالت و پیاده رو ســازی معابر در محالت 
قائمیــه، دســتگرد و ولیعصــر انجــام شــده اســت؛ همچنین 
آسفالت مسیر بی آر تی و مسقف کردن برخی ایستگاه ها دیگر 
کارهایی بــوده که شــهرداری منطقه ۱3 برای بهبود شــرایط 

انجام داده است.

  احداث پل زندان تا سه ماه آینده
شــرفا افزود: پل زندان یکی از پروژه هایی اســت که اخیرا آغاز 
شده و جزو پروژه های بزرگ ماست. ترافیک روی پل زندان 
و اتوبان ذوب آهن یکی از مشکالتی بود که با توجه به فعالیت 
خ می داد. در حــال حاضر پلی را  زیاد اتوبوس های بــی آر تی ر
مدنظر داریم تا در این مکان جای گذاری کنیم و فشار ترافیکی 
را از روی پل زندان برداریم. پیمانکاران برای این پروژه سخت 
کار می کننــد و پیش بینی می شــود تا ســه ماه آینــده این پل 
احداث شود. به شهرک قدس کمتر توجه می شد؛ به همین 
دلیل امســال ســعی کردیم به آن توجــه کنیــم و پیاده روها و 
پارک هــای این مــکان را بهبــود ببخشــیم تا مردم احســاس 

نزدیک تری به شهرداری داشته باشند.
مدیر منطقه ۱3 شــهرداری اصفهــان اذعان کــرد: ورودی به 
خیابان بــاغ فردوس اصالح شــد تــا به حل مشــکل ترافیکی 
این خیابان کمک کند. با توجه به اتفاق های سال گذشته 
پل های منطقه آســیب دید؛ اما ما آن هارا بازســازی کردیم. 
پل مکانیزه مقابل مسجد امام صادق)ع( در حال اجراست.

  ایمن سازی اتوبان شهید اقارب پرست
شــرفا با اشــاره به اینکه موضــوع ایمن ســازی اتوبان شــهید 
اقارب پرســت دیگر اقدامی بود که توســط شــهرداری انجام 
شد، ادامه داد: سه کیلومتر مســیر خروجی اقارب پرست به 
سمت امیریه بازســازی و ایمن ســازی شــد. با انجام این کار 
آمــار تصادفــات کاهش پیدا کــرد. حــدود 2۰ کیلومتر مســیر 
دوچرخه در منطقه ۱3 پیش بینی شده و شهرداری این کار 
کنون برای ایجاد این مسیر،  روی خیابان  را آغاز کرده است.ا

سهروردی کار می کنیم.
او عنوان کرد: جلسات مختلفی با معتمدان محل برگزار شد. 
شــهرداری ســعی داشــت با آن ها )معتمدان محلــه( ارتباط 
خوبی بگیرد تا در بحث بودجه بتوانیم انتظارهای مردمی را 
برآورده کنیم. برای دهه فجر امسال سعی کردیم از پرچم های 
جدید و رنگارنگ با تعداد زیاد در نقاط مختلف شهر و میادین 
اســتفاده کنیم. با بســیج محــالت ارتبــاط خوبــی گرفتیم تا 
با کمک آن ها برنامه هــای دهه فجر انجام شــود. گروه های 
فرهنگی زیادی در منطقه وجود دارد که شهرداری سعی کرده 

است در بخش های مختلف از آن ها استفاده کند.
مدیر منطقه ۱3 شهرداری اصفهان در پایان گفت: شهرداری 
منطقه ســعی کرده اســت پارک هــا را استانداردســازی کند تا 
پارک های قدیمی شــهر اصالح شــود. المان های شــهری نیز 
کنــون به دنبــال طرح  در ورودی شــهر نصــب خواهد شــد. تا
این المان ها بودیــم که به زودی نصب خواهد شــد. نقاشــی 
دیواره های زنــدان مرکزی یکی دیگر از برنامه های شــهرداری 
کنون طــرح آن آماده شــده اســت. این کار  منطقه اســت که ا

باعث می شود در ورودی شهر مردم شاهد نمایی زیبا باشند.

 شهرداری
منطقه 13

حدود 88درصد 
بافت فرسوده 

در محله ها 
وجود دارد. 

در همین راستا 
دفتر بازآفرینی 

بافت های 
فرسوده را ایجاد 

که در سال  کردیم 
گذشته اتفاق های 

خوبی را رقم زد 
و پروژه هایی 
نیز در همین 
راستا تعریف 

شد تا بتوانیم از 
لحاظ اقتصادی، 

اجتماعی و 
شهرسازی در 

این منطقه گام 
مفیدی برداریم

70

70درصد 
تملک های 

خیابان دستگرد 
انجام شده است
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ایجاد کندرو  در  اتوبان شهید حبیب الهی

استقبال از دهه فجر در ویژه برنامه های پیروزی انقالب اسالمی

برگزاری کارگاه رقابتی فضایی برای ماندن در محله قائمیه

ایمن سازی اتوبان شهید اقارب پرست

بهره برداری از بوستان محله ای کازرونی

رونمایی از کتاب گلستان خیال دستگرد در خصوص شعرای دستگرد

برگزاری کارگاه رقابتی فضایی برای ماندن در محله قائمیه

ایمن سازی اتوبان شهید ا قارب پرست
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 شهرداری
منطقه 14

کنار فضای  در 
سبز در انتهای 

محله های 
عمان سامانی؛ 

16متری آیت اهلل 
طالقانی، 8متری 

له و انتهای  ال
محله سودان از 
بن بست برای 
همیشه خارج 

می شود و ترافیک 
له  بزرگ خیابان ال

شمالی کاهش 
پیدا می کند تا 
مردم به راحتی 

تردد  کنند

 محله های 16متری طالقانـــݡی، عمان سامانــݡی و سودان
 از بن بست درمـــݡی آید

شهردار منطقه ۱4  عنوان کرد:

کــرد: در ابتــدای دوره مدیریــت   شــهردار منطقــه ۱۴ اظهــار 
بحث هــای  اســالمی(  شــورای  پنجــم  )دوره  شــهری 
کــه  ح شــده در خصــوص عدالــت فضایــی و عدالتــی  مطر
در بیــن شــهروندان اصفهــان جــزو شــعارهای اولیــه بــود، در 

منطقــه ۱۴ بــه واقعیــت پیوســت.
به منظــور  خوبــی  اقدامــات  کــرد:  تصریــح  شمســی  علــی 
بــه  حوزه هــا  بیشــتر  در  مــا  و  شــد  انجــام  منطقــه  توســعه 

کردیــم. پیــدا  ورود  عمرانــی  فعالیت هــای 
کــرد: در فجــر امســال، حــدود چهــار ایســتگاه  او خاطرنشــان 
متــرو و درضمــن ردشــدن »تــی بــی ام« از ایســتگاه چهــارم بــه 

کار خــود رســیده اند. پایــان 
گفــت: در حــوزه اقدامــات فرهنگــی،  شــهردار منطقــه ۱۴ 
توســط  ورزشــگاه  دو  احــداث  صــد  تــا  صفــر  نیــز  ورزشــی 
شــهرداری انجــام شــده اســت؛ ورزشــگاه دوم نیــز بــه نــام 
کــه تکمیــل و تجهیزشــده و آمــاده بهره بــرداری  رســتم اســت 

در ایــن ایــام اســت.
در  ســبز  فضــای  توســعه  بحــث  در  کــرد:  عنــوان  شمســی 
صحــرای ســودان زمینــی بــه مســاحت 2۵ هکتــار مصوبــات 
شــهری  اســتانی،  مختلــف  کمیســیون های  در  را  خــود 
گذرانــده اســت؛ ضمــن اینکــه شــش هکتــار فضــای ســبز 
ایــن  در  شــهرداری  کــه  شــده  پیش بینــی  صحــرا  ایــن  در 

اســت. شــده  اولیــه  توافق هــای  وارد  خصــوص 
در  ســبز  فضــای  کنــار  در  داد:  ادامــه   ۱۴ منطقــه  شــهردار 
آیــت اهلل  ۱۶متــری  ســامانی؛  عمــان  محله هــای  انتهــای 
طالقانــی، ۸متــری اللــه و انتهــای محله ســودان از بن بســت 
ج می شــود و ترافیــک بــزرگ خیابــان الله  بــرای همیشــه خــار
کاهــش پیــدا می کنــد تــا مــردم به راحتــی تــردد  کننــد. شــمالی 
و  تابــان  خیابان هــای  روشــنایی  کــرد:  عنــوان  شمســی 
بــه  بــود،  کــه به صــورت غیررســمی افتتــاح شــده  آســمان 

بــه  رســمی  به صــورت  آن  افتتــاح  منتظــر  و  رســید  پایــان 
هســتیم. ایــام  ایــن  در  شــهری  مدیــران  دســت 

تعــداد  اداری،  حوزه هــای  در  گفــت:   ۱۴ منطقــه  شــهردار 
را  اســتعالم ها  دادیــم،  کاهــش  را  پروانــه  صــدور  روزهــای 
به راحتــی انجــام داده و تــالش می کنیــم بــا توجــه بــه برنامــه 
شــهر ترکیبــی پاســخ های مــردم را در حوزه هــای شهرســازی 

بدهیــم.
کــرد: قراردادهــای اولیــه مجموعــه کارهایی  شمســی اذعــان 
کــه در حــوزه خدمــات شــهری و حــوزه ترافیــک بــرای ۱۴۰۰ 
به این ترتیــب  اســت.  نشســته  ثمــر  بــه  شــده  پیش بینــی 
ــه  ــردم منطق ــار م ــان در اختی ــهر اصفه ــور ش ــه ای درخ منطق

۱۴ قــرار می گیــرد.

25

هکتار توسعه 
فضای سبز در 

صحرای سودان

خیابان 36متری

خیابان تابان ورزشگاه رستم

ساختمان آتش نشانی منتظر المهدی
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مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان از پیشرفت ۹۰درصدی 
پروژه اجرای سنگ فرش محوطه بیرونی حمام نقاشی واقع 
کرد: همواره تالش مدیریت  در محله سفلی خبر داد و اظهار 
زیرساختی،  ح های  طر اجرای  با  که  است  این  بر  شهری 
شود.   ایجاد  شهر  سطح  در  مطلوب تری  بصری  زیبایی 
و  سنگ فرش  از  شهروندان  که  است  داده  نشان  تجربه 
استقبال  معابر  پیاده محورشدن  و  شهری  منظر  بهبود 

می کنند.
اصفهان،   ۱۵ منطقه  شهرداری  روابط عمومی  گزارش  به 
سنگ فرش  انجام  مزایای  از  داد:  ادامه  قاسمی  مسعود 
که  است  این  فرهنگی  و  تاریخی  آثار  اطراف  خیابان های 
به  نیاز  که  خودروهایی  و  می کنند  حرکت  کندتر  خودروها 
تردد از این مسیرها دارند، در صورت لزوم از مسیر جایگزین 
استفاده می کنند. درمجموع این وضعیت موجب می شود 
کمتر شود و فقط  آثار تاریخی و فرهنگی  تردد در محدوده 
گزیر به تردد در محدوده این مکان ها هستند،  افرادی که نا
کنند. با توجه  کن عبور  از مسیرهای منتهی به این گونه اما
این  را در  گردشگری  باید زیرساخت های  به این موضوع، 
منطقه که از آثار تاریخی چشمگیری همچون حمام نقاشی 
ع  نو و  کنیم  فراهم  برخوردار است،  نیز  با قدمت ۶۰۰ساله 
مبلمان شهری را هم در محدوده این آثار در سطح کف و در 
جداره ها تغییر داده و فضای شهری سرزنده، پویا و مطلوب 
عاملی  و  شهروندان  فرهنگی  و  اجتماعی  تعامالت  برای  را 

کنیم. گردشگران ایجاد  برای جذب 
واقع  شده  علیا  محله  در  نقاشی  حمام  شد:  یادآور  قاسمی 
از مهم ترین  و  دارد  بنا حدود ۶۰۰ سال قدمت  این  است. 
می شود.  محسوب  منطقه  این  جاذبه های  زیباترین  و 
گذر  به وسیله  غرب  سمت  از  نقاشی  حمام  تاریخی  بنای 
سمت  از  علی،  مسجد  خیابان  به  مسجدعلی  شهدای 
از  بهمن،   22 خیابان  به  اعتباری  شهید  گذر  با  جنوب 
سمت  از  و  اباذر  خیابان  به  توحید  گذر  با  شرق  سمت 
غربی  جی  خیابان  به  اصغرزاده  شهید  گذر  با   شمال 

می رسد.

غیرهمسطح  تقاطع  86درصدی  پیشرفت    
سپهبد قاسم سلیمانی

مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان از پیشرفت ۸۶درصدی 
تقاطع غیرهمسطح سپهبد قاسم سلیمانی خبر داد و اظهار 
گسترش شهرها و افزایش روزافزون  کرد: امروزه با توجه به 
که از آن به ترافیک  وسایل نقلیه و به وجودآمدن معضلی 
یاد می شود، مدیران شهری بر آن شده اند تا برای حل این 
معضل مهم و کاهش گره های ترافیکی به بررسی مشکالت 
ترافیک و ارائه راه حل های مناسب برای تغییر وضعیت آن 
عمرانی ترافیکی  پروژه های  اجرای  بنابراین  کنند؛  اقدام 
سیاست های  مهم ترین  از  یکی  شهروندان  نیاز  با  هم سو 
ح های توسعه شهری  مدیریت شهری به منظور تحقق طر
هویت  به مرورزمان  عمرانی  پروژه  هر  اجرای  که  چرا است؛ 
قرار  شهروندان  دید  معرض  در  همواره  و  ساخته  را  شهر 
می گیرد؛ لذا توجه به لحاظ کردن میزان نیاز شهروندان در 

پروژه ها موضوعی مهم در طراحی آن هاست.
کالن شهر  اصلی  دغدغه های  از  یکی  کرد:  بیان  قاسمی 
اصفهان اجرای پروژه های بزرگ حلقه حفاظتی شهر است 
همه  شبانه روزی  تالش  و  همیاری  با  حاضر  حال  در  که 
این  اجراست.  حال  در  مربوط  دست اندرکاران  و  مدیران 
پروژه  این  از  بزرگی  که سهم  دارد  را  آن  افتخار  نیز  منطقه 

کارنامه فعالیت های خود داشته باشد. عظیم را در 

غربی  ضلع  عملیات  78درصدی  پیشرفت    
خیابان مقداد دوم

قاسمی از پیشرفت ۷۸درصدی عملیات عمرانی زیرسازی 
و روکش آسفالت ضلع غربی خیابان مقداد دوم »حدفاصل 
گفت:  و  داد  خبر  اندوان«  میدان  تا  سلمان  میدان 
عموم  که  است  مکان هایی  از  یکی  شهری  خیابان های 
بسزایی  نقش  آن  کیفیت  و  دارند  دسترسی  آن  به  مردم 
خیابان های  دارد.  شهروندان  زندگی  کیفیت  باالرفتن  در 
بستر  که  شهری اند  عمومی  فضاهای  مهم ترین  از  شهری 
فعالیت های انسانی و تعامالت اجتماعی را فراهم می کنند؛ 
لذا مدیریت شهری همواره کوشیده است از تمامی امکانات 
مسیرهای  بازسازی  و  مرمت  خیابان ها،  احداث  جهت  در 
عبورومرور و... در راستای ایجاد و توسعه شهرها استفاده 
به  را  شهر  زیبایی  جامعه،  مردم  حال  رفاه  بر  عالوه  تا  کند 

ارمغان دارد.
او افزود: پروژه آسفالت خیابان مقداد دوم به منظور بهبود 
خواهد  انجام  خیابان  این  در  شهروندان  تردد  وضعیت 
ک برداری،  شد. این پروژه شامل اجرای عملیاتی نظیر خا
و  تابلو  گاردریل،  اجرای  آسفالت،  و  زیرسازی  بتن ریزی، 
متر  و عرض ۸,۵  متر  به طول ۳۵۶۰  و...  ترافیکی  عالئم 
خواهد  بر  در  را  ریال  ۶۰میلیارد  بالغ بر  هزینه ای  که  است 

داشت.

  پیشرفت 55درصدی اجرای عملیات عمرانی 
کبوترخانه توحید ج  بر

و  بازسازی  مرمت،  عمرانی  عملیات  اجرای  از  قاسمی 
این  در  واقع  توحید  کبوترخانه  ج  بر استحکام بخشی 
را  کبوترخانه ها  ساخت  داشت:  اظهار  و  داد  خبر  منطقه 
میراثی  و  گذشتگان  از  هنری  شاهکاری  به نوعی  می توان 
را  آن  ما  کان  نیا که  دانست  فرهنگ  و  تمدن  یک  از  کهن 
گذرا به این بناهای استوار و بلند  برجا نهاده اند. با نگاهی 
گل و در پهنای دشت های استان اصفهان  که از خشت و 

اعجاز  و  هنرمند  و  قدرتمند  دستان  به  قرارگرفته اند، 
شکوهمند  و  سترگ  بناهای  این  خلق  در  ایرانی  معماران 

پی می بریم.
کرد و ادامه  کبوترخانه های واقع در این منطقه اشاره  او به 
که تعداد بی شماری  داد: منطقه ۱۵ یکی از مناطقی است 
کبوترخانه و بناهای تاریخی مختلف را در خود جای داده 
و این به سبب نگاه عالمانه معماران ایرانی به اقلیم و علم 
زیست شناسی در خلق عجایبی حیرت انگیز و ماندگار مانند 
مکانی  سال  سرد  و  گرم  فصول  در  که  کبوترخانه هاست 
بوده  با مدل های یک شکل  و منظم،  زیبا  ح،  و مفر ایمن 
است. این بناها بعضا محل اجتماع بیش از چندین هزار 
کود  کارخانه ای برای ساخت مرغوب ترین  کبوتر و درواقع 

کشاورزی بوده است. برای 

احداث  پروژه  تکمیل  سرعت  افزایش  لزوم   
رینگ حفاظتی

ایـــن  انجـــام  مـــوارد،  بســـیاری  در  کـــرد:  اظهـــار  قاســـمی 
وظایـــف مســـتلزم دسترســـی شـــهرداری بـــه مالـــک، اراضـــی 
ـــه  ک ـــان و  بناهایـــی اســـت  ـــا حقـــوق مـــردم در خصـــوص اعی ی

ح قـــرار دارد. در مســـیر اجـــرای طـــر
ک  ــن امـــال ــی در ایـ ــدام عمرانـ ــه اقـ ــورت، هرگونـ ــن صـ  در ایـ
ک را  کـــه شـــهرداری ابتـــدا ایـــن امـــال مســــتلزم آن اســــت 
ـــزرگ  ـــروژه ب کنـــد؛ بنابرایـــن در اجـــرای پ ـــداری و تملـــک  خری
آزادســـازی و عملیـــات اجرایـــی حلقـــه حفاظتـــی ایـــن منطقـــه 
کامـــل بـــه  حـــق مالکیـــت اشـــخاص، اقـــدام  ضمـــن احتـــرام 
ک  ــا مالـــکان امـــال کســـب رضایـــت بـ ــا و  ــام توافق هـ ــه انجـ بـ
ــی از  ــه بخشـ کـ ــت  ــرده اسـ کـ ــروژه  ــرای پـ ــیر اجـ ــع در مسـ واقـ
تملـــک  ماننـــد  پـــروژه  اجـــرای  شـــروع  از  قبـــل  تملک هـــا 
ــر  کارخانـــه قنـــد و... و بخـــش دیگـ زمین هـــای مربـــوط بـــه 
هم زمـــان بـــا اجـــرای ایـــن پـــروژه بـــزرگ در دســـت اقـــدام قـــرار 

گرفتـــه اســـت.
تکمیـــل  ســـرعت  افزایـــش  لـــزوم  بـــر   ۱۵ منطقـــه  مدیـــر 
افـــزود:  و  کـــرد  کیـــد  تأ حفاظتـــی  رینـــگ  احـــداث  پـــروژه 
اجـــرای  کنـــون  هم ا کـــه  پـــروژه  ایـــن  از  بهره بـــرداری  بـــا 
برنامه ریزی هـــای  بـــا  و  دارد  چشـــمگیری  ســـرعت  آن 
آتـــی نیـــز ســـرعت اجـــرای آن  انجام شـــده طـــی ماه هـــای 
ــردد روان و  کاهـــش ترافیـــک، تـ ــاهد  ــد و شـ افزایـــش می یابـ
ــود؛  ــم بـ ــه خواهیـ ــایل نقلیـ ــرور وسـ ــی عبورومـ افزایـــش ایمنـ
ازایـــن رو طراحـــی ســـه رینـــگ ترافیکـــی مســـیرهای عبـــوری 
اصلـــی در شـــهر اصفهـــان شـــامل رینـــگ اول در محـــدوده 
ـــای  ـــامل خیابان ه ـــر ش کیلومت ـــول ۵،۱2  ـــه ط ـــهر ب ـــزی ش مرک
ــه  ــهر بـ ــی شـ ــدوده میانـ ــی، رینـــگ دوم در محـ ــریان فرعـ شـ
بـــا  درجـــه2  شـــریان های  شـــامل  کیلومتـــر   ۵،2۴ طـــول 
کیلومتـــر  تقاطـــع غیرهمســـطح، رینـــگ ســـوم بـــه طـــول ۴۶ 
بـــه مرکـــز  بیرونی تریـــن مســـیر حرکـــت نســـبت  به عنـــوان 
شـــهر شـــامل ۱2 بزرگـــراه درون شـــهری و ۳۰ تقاطـــع اجـــرا 
شـــده اســـت و رینـــگ حفاظتـــی شـــهر یـــا رینـــگ چهـــارم بـــه 
کیلومتـــر نیـــز به عنـــوان محـــور مواصالتـــی شـــهری  طـــول ۷۸ 
ـــر آن  کیلومت ـــه ۶،۷  ک ـــرار دارد  کار ق ـــتور  ـــهری در دس و بین ش

در محـــدوده شـــهرداری منطقـــه ۱۵ قـــرار دارد.
از  پـــروژه  ایـــن  ک  امـــال تملـــک  کـــه  اســـت  ذکـــر  بـــه  الزم   
ــوده  ــته بـ گذشـ ــنوات  ــرای آن در سـ ــدم اجـ ــی عـ ــل اصلـ دالیـ
ــا مالـــکان توســـط  ــا توافق هـــای انجام شـــده بـ کنـــون بـ کـــه ا
شـــهرداری منطقـــه ۱۵، عرصـــه موردنیـــاز اجـــرای پـــروژه بـــه 
پیمانـــکار مربـــوط تحویـــل داده شـــد وامیدواریـــم بـــه زودی 

ــیم. ــراه باشـ ــن بزرگـ ــاح ایـ ــاهد افتتـ شـ

 پیشرفت 88درصدی عملیات اجرایــــݡی 
فاز اول حلقه حفاظتــݡی شݠهر اصفݠهان

شݠهردار منطقه ۱5 مطرح ݡکرد:

  منطقه 15 
شهرداری اصفهان

از مزایای انجام 
سنگ فرش 

خیابان های 
ثار  اطراف آ

تاریخی و فرهنگی 
که  این است 

خودروها کندتر 
حرکت می کنند 
و خودروهایی 
که نیاز به تردد 
از این مسیرها 

دارند، در صورت 
لزوم از مسیر 

جایگزین استفاده 
می کنند
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معرفی سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان
و  حفــظ  کــه  بــاور  ایــن  بــا   ۱۳۶۳ در  اصفهــان  شــهرداری 
نگهــداری تخت فــوالد به عنــوان ســومین آرامســتان جهــان 
گران بهــا از معاریــف، ابــرار و نوابــغ  گنجینــه ای  کــه  تشــیع 
اصلــی  وظایــف  از  یکــی  آرمیده انــد  آن  در  پیــش  روزگاران 
شــهرداری اســت، اقــدام بــه احــداث آرامســتان جدیــد شــهر 
در  اســتواری  گام  کار  ایــن  وبــا  کــرد  رضــوان  بــاغ  نــام  بــه 

توســعه و ســاماندهی شــهری برداشــت.
شــهر  شــرق  پنج کیلومتــری  در  رضــوان  بــاغ  آرامســتان    
در  مســلمین  امــوات  دفــن  وخدمــات  دارد  قــرار  اصفهــان 
آن عرضــه  بــر ۱۳۰۵ هکتــار در  بالــغ  بــه مســاحت  زمینــی 

. د می شــو
از  یکــی  اصفهــان  شــهرداری  آرامســتان های  ســازمان    
بــوده وخدمــات  تابعــه شــهرداری اصفهــان  ســازمان های 
هنــگام  در  مــردم  فرهنگــی  و  اموراجرایــی  بــر  آن مشــتمل 

اســت. آن  از  پــس  و  وابســتگان  ازدســت دادن 
کنــون بــا ارائــه خدمــات    ایــن ســازمان از بــدو تأســیس تا
ویــژه توانســته اســت در دگرگونــی ســیمای شــهری نقشــی 

کنــد. ــا  ــر ایف موث
  امــروز آرامســتان بــاغ رضــوان در مقــام یکــی از زیباتریــن و 
کشــور شــهرت و جایــگاه برتــری  مجهزتریــن آرامســتان های 

را بــه خــود اختصــاص داده اســت.
  ســازمان آرامســتان های شــهرداری اصفهــان، متولــی ارائــه 
کفــن و دفــن و ارائــه خدمــات  خدمــات مربــوط بــه حمــل، 
کــه بــا  ک ســپاری امــوات، در شــهر اصفهــان اســت  پــس از خا
عنایــات الهــی، زمینه ســاز تســلی خاطــر بازمانــدگان، ترحیــم 
متوفیــان و تذکــر و تنبــه زائــران قبــور مؤمنیــن و مؤمنــات 

اســت.
الهــی و رعایــت  کســب رضــای  بــا هــدف    ایــن ســازمان 
اصــول دیــن مبیــن اســالم و همــگام بــا فرهنــگ و آداب و 

درصــدد شــهروندان  رســوم 
  انجام دقیق  امور شرعی متوفیان،

بــه  مراجعــه  هنــگام  بازمانــدگان  رفــاه  ســطح  افزایــش    
ســازمان،

  ایجــاد بســتری مناســب و مؤثــر به منظــور عبرت پذیــری 
زائــران از محیــط آرامســتان ها،

  و تجلی یاد معاد در زندگی روزمره مراجعان است.

ضربان سریع خدمت رسانــݡی
در آرامستان باغ رضوان

سازمان آرامستان های 
شهرداری اصفهان

کــه مجموعــه ای زیبــا و سرســبز و جایــگاه  »"بــاغ رضــوان" 
کــه  ابــدی آدم هاســت، ایــن روزهــا از نفــس افتــاده از بــس 
جــان دادگان کرونایــی را در آغــوش کشــیده اســت. مرگ های 
کــه ایــن روزهــا بــر دل هــا  کرونایــی داغ تریــن مرگ هایــی اســت 
نشســته اســت و در میــان ایــن همــه درد و انــدوه، نه تنها کادر 
قصه هــای  افتاده انــد،  تب وتــاب  از  بیمارســتان ها  درمــان 
غصه دارتــر  دفن کننــدگان  و  غســاالن  انتقال دهنــدگان، 
بــا  وداع  بــرای  داغ دیــده  مــردم  ورود  ســو،  یــک  از  اســت: 
دســتورالعمل های  رعایــت  دیگــر،  ســوی  از  و  عزیزانشــان 
کــرده و »باغ  بهداشــتی آرامســتان هــای کشــور را دچــار بحران 
رضــوان« اصفهــان نیــز از ایــن قاعــده مســتثنا نبــوده اســت. 
ک تــر شــده و  کنــون شــرایط ایــن مجموعــه ســخت و دردنا ا
مدیریــت ایــن شــرایط و راضــی نگــه داشــتن اذهــان عمومــی 

ــت.« ــرده اس ک ــوارتر  ــازمان را دش ــن س ــرد ای عملک
مدیرعامــل ســازمان آرامســتان های شــهرداری می گویــد: از 
کــرد  کرونــا افزایــش پیــدا  کــه آمــار فوتی هــای ناشــی از  زمانــی 
کــه ورودی آرامســتان ها بســته بــود، بــاغ رضــوان  تــا روزهایــی 

اصفهــان فــراز و فــرود بســیاری دیــد.
آرامســتان های  ســازمان  مــرادی،  احمدرضــا  گفتــه  بــه 
شــهرداری اصفهــان، مدیریــت آرامســتان بــاغ رضــوان و دیگــر 
برنامه ریــزی  و  ســاماندهی  وظیفــه  و  شــهر  آرامســتان های 
بــرای رســیدگی بــه امــور متوفیــان شــهر اصفهــان را بــر عهــده 
دارد و آرامســتان بــاغ رضــوان بــر اســاس بنــد ۱۳ مــاده ۵۵ 
برنامه ریــزی   و  خدمت رســانی  بــرای  شــهرداری ها  قانــون 
کــه  خدماتــی  می کنــد؛  فعالیــت  اصفهــان  متوفیــان  امــور 
بــا مســائل فرهنگــی، اجتماعــی، مذهبــی، آداب و رســوم، 
امــر  همیــن  و  شــده  عجیــن  مــردم  باورهــای  و  ســنت ها 
ایــن  در  کــه  اســت  فعالیت هایــی  وســعت  نشــان دهنده 

می شــود. انجــام  ســازمان 

آرامستان  به  کرونایی  فوتی  فرد  اولین  ورود    
باغ رضوان

کــه  ــود  گذشــته ب او ادامــه می دهــد: چهــارم اســفندماه ســال 
کرونــا بــه آرامســتان بــاغ رضــوان آورده شــد.  اولیــن فــرد فوتــی 
علوم پزشــکی  دانشــگاه  بهداشــتی  معاونــت  بــا  آن  از  پــس 
و  دســتورات  شــد  خواســته  آن هــا  از  و  انجــام  مکاتبــه ای 
را  افــراد  ایــن  ک ســپاری  خا و  تغســیل  بــه  مربــوط  موازیــن 
پروتکل هــا  ابــالغ  از  پــس  کننــد.  ابــالغ  ایــن مجموعــه  بــه 
کــه  کارکنانــی را  کارشناســان بهداشــت،  درخواســت شــد تــا 
بــا متوفــی در ارتبــاط هســتند، آمــوزش دهنــد. مدیرعامــل 
تصریــح  اصفهــان  شــهرداری  آرامســتان های  ســازمان 
کرونــا یکــی از معضالتــی  می کنــد: در ابتــدای شــیوع ویــروس 
کــه در برگه هــای فــوت،  ــا آن مواجــه بودیــم، ایــن بــود  کــه ب
کوویــد ۱۹  بخشــی بــرای مشــخص کردن فوتــی مبتالیــان بــه 
کــه  پیش بینــی نشــده بــود و در برخــی مواقــع نوشــته می شــد 

کوویــد۱۹؛ همیــن  بیمــاری حــاد تنفســی و برخــی می نوشــتند 
موضــوع باعــث شــده بــود هنــگام مراجعــه خانــواده متوفیان، 
کوویــد۱۹ در برگــه فــوت معتــرض  برخــی بــه نوشته شــدن 
بــوده و برخــی دیگــر بــه نوشته نشــدن آن اعتــراض داشــته 
دانشــگاه  بــا  جلســاتی  موضــوع،  ایــن  حــل  بــرای  باشــند. 
کوویــد۱۹  علوم پزشــکی برگــزار و ردیــف علــت فــوت ناشــی از 
در برگه هــای فــوت اضافــه شــد. مــرادی خاطرنشــان می کنــد: 
فــوت  کرونــا  به دلیــل  کــه  متوفــی  اطرافیــان  و  خانواده هــا 
کــرده بــود بــا محدودیت هایــی بــرای مراجعــه بــه آرامســتان 
کــه طبــق دســتورالعمل بایــد مراســم مربــوط،  روبــه رو بودنــد 
به صــورت محــدود بــا حضــور تعــداد حداقلــی وابســتگان، 
برگــزار  اجتماعــی  فاصلــه  رعایــت  بــا  و  ماســک  از  اســتفاده 
می شــد. برخــی خانواده هــا ایــن موضــوع را به خوبــی رعایــت 
کمــک  کــرده و در مدیریــت شــرایط بــه ســازمان آرامســتان ها 

ــد. کردن

اوایل  از  کرونایی  متوفیان  تعداد  افزایش    
شهریور

کرونایــی  گفتــه او، از اوایــل شــهریورماه تعــداد متوفیــان  بــه 
کثــر خــود  افزایــش یافــت و در مهــر و آبــان ایــن عــدد بــه حدا
را  فــوت  آمــار  ۱۰۰درصــدی  افزایــش  به نحوی کــه  رســید؛ 
گذشــته و در  ــه مــدت مشــابه ســال   در ایــن دو مــاه نســبت ب
۹ماهــه اول ســال ۹۹ رشــد ۵۴درصــد متوفــی نســبت بــه ۹ 
ــه  ک ــود  ــرایط طــوری ب گذشــته را داشــتیم. ش مــاه اول ســال 
در هشــت ماهه اول ســال جــاری بــه انــدازه تمــام ســال ۹۸ 

گرفتنــد. متوفــی در آرامســتان آرام 
اصفهــان  شــهرداری  آرامســتان های  ســازمان  مدیرعامــل 
می گویــد: بــا افزایــش آمــار متوفیــان قبــور خالــی به ســرعت 
پــر شــد. بــر ایــن اســاس، راهکارهــای مدیریــت بحــران بــرای 
ــکل  ــن مش ــع ای ــرای رف ــتیم ب ــد و توانس ــه ش گرفت ــر  آن در نظ
کنیــم. در ایــن راســتا، قبــور جدیــدی ایجــاد  برنامه ریــزی 
شــد؛ همچنیــن ســاخت قبــور بــا قطعــات پیش ســاخته بتنــی 
ــت. در  گرف ــرار  ــر ق ــه مدنظ ک ــود  ــی ب ــر از راهکارهای ــی دیگ یک
تعــداد  قبــور،  ســاخت  ســرعت  افزایــش  بــرای  راســتا  ایــن 
کردیــم. مــرادی اضافــه می کنــد:  پیمانــکاران را نیــز بیشــتر 
و  قرمــز  اصفهــان  کرونــای  وضعیــت  کــه  زمانــی  همــان  در 
برگــزاری هرگونــه مراســم ممنــوع بــود، فشــار زیــادی از ســوی 
کــه  مــردم بــه مــا تحمیــل می شــد. آن هــا انتظــار داشــتند 
امــکان برگــزاری مراســم فراهــم شــود؛ امــا از ســوی معاونــت 
کرونــا  بهداشــت دانشــگاه علوم پزشــکی و ســتاد مدیریــت 
اســتان مصوبــه ای بــه ســازمان آرامســتان ها ابــالغ و منجــر 
مــاه  یــک  مــدت  بــه  آرامســتان  ورودی  مسدودشــدن  بــه 
)از ۸ آذر تــا ۸ دی( شــد. همیــن امــر مــا را بــا چالش هــای 
بــا  ک ســپاری متوفیــان  بــرای خا کــرد. ورود  دیگــر مواجــه 
چهــار خــودرو مجــاز بــود تــا افــراد تجمعــی نداشــته باشــند؛ 
امــا در مقابــل، فشــار خانواده هــای داغــدار چالشــی بــرای مــا 
کــرد. در ایــن زمینــه، مراســم ســوگواری مجــازی برگــزار  ایجــاد 
ایــن  از آالم شــهروندان پاســخ داده شــود؛  تــا بخشــی  شــد 
ــی  ــا زمان ــد ت ــام ش ــا انج کرون ــری  ــان اوج گی ــا در زم مدیریت ه
 کــه ســتاد کرونــا اســتان بــرای بازکــردن ورودی ســازمان مجــوز

 داد.

  اجرای تمامی دستورالعمل ها به بهترین شکل
اســت  تــالش شــده  آرامســتان ها  او، در ســازمان  گفتــه  بــه 
تمامــی دســتورالعمل ها بــه بهتریــن شــکل اجــرا شــود. در ایــن 
کرونــا در ســازمان نداشــته ایم  مــدت هیــچ فوتــی ناشــی از 
کــه ایــن موضــوع نشــانگر رعایــت تمامــی پروتکل هــا بــوده 
در  پروتکل هــا  ایــن  رعایــت  بــرای  الزم  تجهیــزات  تمــام  و 

کرد؟ کرونایی را چگونه طی  »باغ رضوان« یک سال 

که  در همان زمانی 
وضعیت کرونای 
اصفهان قرمز و 
برگزاری هرگونه 
مراسم ممنوع 

بود، فشار زیادی 
از سوی مردم به 

ما تحمیل می شد. 
آن ها انتظار داشتند 

که امکان برگزاری 
مراسم فراهم شود؛ 
اما از سوی معاونت 
بهداشت دانشگاه 

علوم پزشکی و 
ستاد مدیریت کرونا 
استان مصوبه ای به 
سازمان آرامستان ها 
که منجر  ابالغ شد 

به مسدودشدن 
ورودی آرامستان به 
مدت یک ماه )از 8 

آذر تا 8 دی( شد
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گرفتــه اســت. البتــه تعــدادی  کارکنــان ســازمان قــرار  اختیــار 
کارکنــان بخش هــای مختلــف آرامســتان بــه ایــن بیمــاری  از 
کار  ــه محــل  مبتــال شــدند و تمامــی آن هــا پــس از بهبــودی ب

ــتند. ــود بازگش خ
اصفهــان  شــهرداری  آرامســتان های  ســازمان  مدیرعامــل 
هرکــدام  و  شــده  انجــام  غربالگــری  چندمرتبــه  می افزایــد: 
ــز  ک ــه مرا ــد ب ــاری بودن ــن بیم ــه ای ــکوک ب ــه مش ک ــان  کارکن از 
کامــل روی آن هــا انجــام  بهداشــت انتقــال یافتنــد و تســت 
ــه اســتراحت می رفتنــد  ــا 2۱ روز ب شــد. افــراد مبتــال بیــن ۱۵ ت
مکتــوب  گواهــی  دریافــت  و  تســت  منفی بــودن  از  پــس  و 
ســازمان  فعالیت هــای  بــه  ورود  اجــازه  پزشــک  ســوی  از 
رعایــت  خصــوص  در  اســت،  ذکــر  بــه  الزم  داشــتند.  را 
مراجعــان  و  زائــران  از  بســیاری  بهداشــتی  پروتکل هــای 
کامــل موازیــن بهداشــتی را رعایــت می کننــد؛ امــا  به صــورت 
برخــی دیگــر بــه ایــن موضــوع پایبنــد نیســتند و بــه تذکــرات 
کــه بخــش انتظامــات ســازمان بــه آن هــا  نیــز توجــه نمی کننــد 
تذکــر می دهــد. انتظامــات در محیــط آرامســتان بــاغ رضــوان 
کــه پروتکل هــا را رعایــت  گشــت زنی می کنــد و بــه افــرادی 
نمی کننــد، تذکــر می دهــد. مــرادی می گویــد: اجــازه تجمــع 
بــا  بعضی هــا  نمی شــود.  داده  مــردم  بــه  تطهیــر  ســالن  در 
کــه داده می شــود بازهــم ایــن موضــوع را  وجــود اخطارهایــی 
کرونــا را ســاده می گیرنــد. از مــردم  رعایــت نمی کننــد و مســئله 
بــرای ســالمتی خــود و حفــظ ســالمت جامعــه  می خواهــم 
اهتمــام بیشــتری در رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی داشــته 

باشــند.

کرونا و  کرامت متوفیان ناشی از بیماری    حفظ 
خانواده آن ها

ــاغ رضــوان قطعــه  کــه چــرا در ب ــه ایــن پرســش  او در پاســخ ب
از  می گویــد:  نشــد،  ایجــاد  کرونایــی  متوفیــان  مخصــوص 
کرامــت متوفیــان  کرونــا ســعی شــد  همــان ابتــدای شــیوع 
و  شــود  حفــظ  آن هــا  خانــواده  و  بیمــاری  ایــن  از  ناشــی 
مشــکالتی برایشــان ایجــاد نشــود. برخــی شهرســتان ها محــل 
یــا قطعــه ای را بــرای متوفیــان کرونایــی در نظــر گرفتــه بودنــد 
تــا محــل تدفیــن ایــن افــراد از قطعه هــای دیگــر جــدا باشــد؛ 
امــا در اصفهــان بــا توجــه بــه دســتورالعمل ابالغ شــده متوجــه 

ــت. ــاز نیس کار نی ــن  ــدیم ای ش
اصفهــان  هــای شــهرداری  آرامســتان  ســازمان  مدیرعامــل 
کــه  بیــان می کنــد: در ایــن دســتورالعمل اعــالم شــده بــود 
کننــده  ــا مــواد ضدعفونــی  ــا ب کرون متوفیــان ناشــی از ابتــالی 
شســت و شــو شــوند و تدفیــن نیــز در عمــق دو متــر باشــد. 
طبــق ایــن پروتــکل تمامــی خودروهــای حمــل متوفــی بعــد از 
هــر مأموریــت، ســالن تطهیــر و مکان هــای عمومــی آرامســتان 
کامــل و مســتمر هــر روز ضدعفونــی  بــاغ رضــوان را به صــورت 

می کننــد.

مناطق  در  محلی  آرامستان   ۱8 فعالیت    
مختلف شهر

مــرادی بــا اشــاره بــه اینکــه ۱۸ آرامســتان محلــی فعــال در 
کــه ایــن آرامســتان ها ۱۱  مناطــق مختلــف شــهر وجــود دارد 
ــاس  ــر اس ــد: ب ــان می کن ــتند، خاطرنش ــال داش ــالخانه فع غس
ــدگان  ــی نماین ــا همراه ــتانی و ب ــرم دادس ــاون محت ــم مع حک
کارشناســان ســازمان  کــز بهداشــتی و نیــروی انتظامــی و  مرا
آرامســتان ها حاضــر شــدیم و  ایــن  آرامســتان ها، در محــل 
مقــرر شــد بهره بــرداری از ایــن غســالخانه ها متوقــف شــود. 
بــرای تســهیل در ایــن زمینــه قــرار شــد یــک مســیر از حمــل 
متوفــی بــرای ایــن آرامســتان ها بــه آرامســتان بــاغ رضــوان 
گرفتــه شــود تــا ایــن آرامســتان ها فعــاًل در  رایــگان در نظــر 
نکننــد.  امــوات  تغســیل  بــه  اقــدام  خــود  غســالخانه های 
کــه بــا هــدف رعایــت موازین بهداشــتی  اغلــب بــه خواســته مــا 
گذاشــتند؛ امــا معــدودی نیــز تمکیــن نکردنــد.  بــود، احتــرام 
ذکرشــده  غســالخانه های  شــد،  انجــام  کــه  مکاتباتــی  بــا 
کنــون تمامی  پلمــب شــده و اجــازه فعالیــت ندارنــد؛ بنابرایــن ا
کــه  غســالخانه های محلــی تعطیــل شــده اســت. متوفیانــی 
ک ســپرده می شــوند  در بقــاع متبرکــه و امامــزادگان بــه خــا

گذشــته در آرامســتان بــاغ رضــوان تغســیل می شــدند  نیــز از 
در  دیگــر  موضــوع  نیســت.  مشــکلی  خصــوص  ایــن  در  و 
کــه  بازمی گــردد  کرونــا  شــیوع  اوایــل  بــه  خصــوص  ایــن 
برخــی شــهرهای اطــراف اصفهــان زیــر بــار تغســیل متوفیــان 
کرونــا قــرار بــر ایــن شــد  کرونایــی نمی رفتنــد. بــا تصمیــم ســتاد 
کــه متوفیــان نیــز بــرای تغســیل بــه مرکــز شهرســتان فرســتاده 
در  مــردم  کــه  شــد  گــزارش  مــا  بــه  نیــز  مــورد  شــوند. چنــد 
محیط هــای عمومــی و منــازل، اقــدام بــه تغســیل متوفیــان 
ــد از  ــه ش ک ــکایتی  ــا ش ــایی و ب ــوارد شناس ــن م ــه ای ک ــد  کرده ان
تــداوم ایــن اقدامــات جلوگیــری کردیــم. از مــردم می خواهیــم 
گــر چنیــن مــواردی را در اطــراف محــل ســکونت خــود  کــه ا
قبیــل  ایــن  بــا  تــا  کننــد  گــزارش  حتمــًا  کردنــد،  مشــاهده 
زیــرا تغســیل متوفیــان در منــازل  اقدامــات برخــورد شــود؛ 
بــرای تمامــی اهــل محــل آســیب زا بــوده و می توانــد منجــر بــه 

تبعــات زیــادی شــود.
او اظهــار می کنــد: یکــی از خواســته های مــا از مــردم ایــن اســت 
کــه در بــاغ رضــوان  کــه در حفــظ و نگهــداری فضــای ســبزی 
کمربنــد ســبز اصفهــان نیــز محســوب  وجــود دارد و بــه نوعــی 

می شــود، همــکاری و همراهــی ویــژه ای داشــته باشــند.
اصفهــان،  شــهرداری  آرامســتان های  ســازمان  مدیرعامــل 
ایــن  آرامســتان ها  ســازمان  ویژگی هــای  از  یکــی  می گویــد: 
کــه بــا ارگان هــا و دســتگاه های مختلــف در ارتبــاط  اســت 
کمیتــه امــداد، بهزیســتی، ثبت احــوال،  اســت. بنیــاد شــهید، 
اصفهــان،  و  علوم پزشــکی  دانشــگاه های  پزشــکی قانونی، 
نهادهــای امنیتــی، انتظامــی و قضایــی بخشــی از آن هســتند 
و هرکــدام انتظارهایــی از ســازمان دارنــد؛ بدیــن ســبب انتظــار 
کــه از ســازمان دارنــد در مــواردی  کنــار توقعاتــی  داریــم در 
بیاینــد؛  آرامســتان ها  ســازمان  یــاری  بــه  دارد  امــکان  کــه 
کــه  چــون بایــد بــاغ رضــوان بــرای آینــده شــهر و توســعه ای 
تطهیــر  ســالن  به طورمثــال،  شــود؛  آمــاده  داشــت  خواهــد 
ایــن آرامســتان ســال ۶۷ بــا ظرفیــت پذیــرش ۱۰ فوتــی در روز 

ــه ۱۰۰ نفــر برســد. ــد ایــن ظرفیــت ب ــه بای ک ســاخته شــده 
ح  گفتــه شــده و ایــن بــار نیــز مطــر خواســته دیگــر نیــز پیش تــر 
ج نهــادن بــه خدماتــی  ــرای ار کــه شایســته اســت ب می کنیــم 
کشــور انجــام می دهنــد،  کارکنــان آرامســتان ها در سراســر  کــه 
پنجشــنبه آخــر هرســال بــا نــام روز آرامســتان ها نام گــذاری 
کشــور  شــود. امیدواریــم مقدمــات ایــن نام گــذاری در ســطح 

زودتــر اتفــاق بیفتــد.

  اجرای پروژه های عمرانی در باغ رضوان
مــرادی در ادامــه دربــاره اجــرای پروژه هــای عمرانــی در ایــن 
مجموعــه می گویــد: مهــر امســال آغــاز عملیــات اجرایــی و 
ســازمان  عمرانــی  و  خدماتــی  پروژه هــای  از  بهره بــرداری 
آرامســتان های شــهرداری اصفهــان بــا هزینــه ای بالــغ بــر ۴۱۰ 

ــال انجــام شــد. میلیــارد ری

او ادامــه می دهــد: تکمیــل و راه انــدازی ســاختمان خدمــات 
در  بهره بــرداری  آمــاده  پروژه هــای  از  یکــی  متوفیــان  امــور 

آرامستان هاســت. ســازمان 
اصفهــان،  شــهرداری  آرامســتان های  ســازمان  مدیرعامــل 
ارائــه  در  تســهیل  و  تســریع  راســتای  در  می کنــد:  بیــان 
ارباب رجــوع  تکریــم  و  مراجعــان  و  زائــران  بــه  خدمــات 
شــهرداری  آرامســتان های  ســازمان   2 شــماره  ســاختمان 
 بــرای ارائــه خدمــات امــور متوفیــان تکمیــل و راه اندازی شــده 

است.
گفتــه او، آغــاز عملیــات عمرانــی و فضــای ســبز فــاز ســوم  بــه 
آرامســتان ها  پــروژه ســازمان  بــاغ رضــوان دیگــر  آرامســتان 
اســت. در ایــن فــاز، جدول گــذاری، خیابان ســازی، تأمیــن 
روشــنایی، احــداث شــبکه آب رســانی و ایجــاد فضــای ســبز، 
همچنیــن ســاخت ســرویس های بهداشــتی، پارکینگ هــا و 
کار قرارگرفتــه و بــا جدیــت و ســرعت  خیابان هــا در دســتور 

انجــام می شــود.
شــهرداری  آرامســتان های  ســازمان  مدیرعامــل  بیــان  بــه 
اصفهان، طراحی و ســاخت ســالن جلســات ســاختمان اداری 
بــا پیش بینــی ظرفیــت و امکانــات الزم، دیگــر پــروژه ایــن 
ســازمان اســت؛ همچنیــن بــه روز رســانی اپلیکیشــن خدماتــی 
ســازمان آرامســتان ها )ویــژه تلفــن همــراه( بــا امکانــات ویــژه 

انجــام شــده اســت.
گرافیــک محیطــی  مــرادی می گویــد: تغییــر هویــت بصــری و 
کارکــردی و اقداماتــی از جنس  آرامســتان بــاغ رضــوان بــا نــگاه 
خالقیــت و نــوآوری اجــرا شــده و روح، معنــا و مفهــوم تــازه ای 
ــا  ــاغ رضــوان بخشــیده و ســعی شــده اســت ب ــه آرامســتان ب ب
و  المان هــا  گرافیــک،  بالقــوه،  ظرفیت هــای  از  بهره بــردن 
کــه  اقدامــات فرهنگــی رســالت های فرهنگــی و مذهبــی را 
گذاشــته اســت، بــه خوبــی  فرهنــگ دینــی بــر عهــده همــگان 

کنــد. ایفــا 
بــرای  بتنــی  پیش ســاخته  قبــور  اجــرای  می کنــد:  بیــان  او 
تســریع در ارائــه خدمــات بــه مراجعــان از دیگرخدمــات جدیــد 
اقــدام  ایــن  مــی رود.  به شــمار  رضــوان  بــاغ  آرامســتان  در 
انجــام  مراجعــان  بــه  خدمــات  ارائــه  در  تســریع  به منظــور 
تــردد  در  تســهیل  بــرای  قطعــات  مناسب ســازی  می شــود، 
ســالمندان، جانبــازان، معلــوالن و زائــران اهــل قبــور نیز گامی 

ارزشــمند در جهــت تکریــم ارباب رجــوع و زائــران اســت.
احــداث ســامانه تصفیــه پســاب غســالخانه آرامســتان بــاغ 
خیابــان  دروازه ای  ترافیکــی  تابلــوی  ســاخت  رضــوان، 
نــوری، اصــالح و بازســازی  ثامن االئمــه)ع( و اجــرای فیبــر 
رضــوان،  بــاغ  آرامســتان  آب رســانی  شــبکه  و  بــرق  شــبکه 
نصــب ســکوها و شــیرهای برداشــت آب در قطعــات، برگزاری 
آیین هــای نکوداشــت نــام آوران و مفاخــر و ده هــا اقــدام دیگــر 
از دیگــر پروژه هــای ســازمان آرامســتان های شــهرداری اســت 

کــه مــرادی بــه آن هــا اشــاره می کنــد.

در راستای تسریع 
و تسهیل در 

ارائه خدمات 
به زائران و 

مراجعان و تکریم 
ارباب رجوع 

ساختمان 
شماره 2 سازمان 

آرامستان های 
شهرداری برای 
ارائه خدمات 
امور متوفیان 

تکمیل و 
راه اندازی شده 

است
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خدمات پس از دفن در آرامستان باغ رضوان

 شبݡکه اطالع رسانــݡی و ارتباطــݡی
سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان

اعزام مداحان 
و قاریان برای 

برگزاری مجالس 
ترحیم، قرآن پس 
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طراحی و چاپ 
عكس رنگی روی 

سرامیک
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غرفه های فروش 
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شبکه های اجتماعی

 مرکز اعزام خودرو
حمل متوفی  مرکز تلفن 

سامانه پیامک 

به روزرسانی اپلیکیشن موبایلی سازمان آرامستان های 
شهرداری اصفهان

شهرداری  آرامستان های  سازمان  موبایلی  اپلیکیشن 
جدید  کاربردی  قابلیت های  افزوده شدن  با  اصفهان 
تکریم  راستای  در  اپلیکیشن  این  شد.  به روزرسانی 
ع و ارائه خدمات شایسته و بهینه به شهروندان  ارباب رجو
گرامی با امکاناتی چون جست وجوی مزار متوفیان همراه 
ثبت  نقشه،  در  قبور  مسیریابی  زندگی نامه،  و  عکس  با 
مداحان  درخواست  ترحیم،  و  مجالس  خدمات  سفارش 
مشاهیر  معرفی  باغ رضوان،  آرامستان  تاریخچه  قاریان،  و 
باغ  آرامستان  نقشه  به  دسترسی  آن ها،  زندگی نامه  و 
آرامستان و همچنین  رضوان، بارکدخوان، مشاهده اخبار 
با آداب زیارت و ادعیه و مناجات برای دسترسی  آشنایی 
ذکر  شایان  است.  دسترس  در  و  آماده  مردم  سهولت  و 
است، استفاده از خدمات الکترونیکی برای ثبت سفارش 
موجب  قاریان،  و  مداحان  درخواست  و  مجالس  خدمات 
در  فیزیکی  حضور  به  نیازی  دیگر  متوفیان  خانواده  شده 
نرم افزار  طریق  از  بتوانند  و  نداشته  رضوان  باغ  آرامستان 
موصوف خدمات موردنیاز خود را سفارش دهند؛ همچنین 
نام آوران  با  می توانند  اپلیکیشن  این  طریق  از  شهروندان 
آشنا  آن ها  زندگی نامه  و  رضوان  باغ  آرامستان  در  مدفون 
کنند.  مسیریابی  دقیق  به طور  را  دفنشان  محل  و  شوند 
حال  در  دارد.  وجود  نیز  متوفیان  سایر  برای  امکان  این 
افزودن  و  قبلی  نسخه  ارتقای  با  اپلیکیشن  این  حاضر 
طراحی  به روزرسانی  همچون:  جدیدی  قابلیت های 
برنامه،  به   GIS نقشه  افزودن  نرم افزار،  پوسته  و  ظاهری 
ارائه خدمت مانیتورینگ وضعیت متوفی به صورت روزانه 
و افزایش سرعت جست وجو در اختیار همشهریان عزیز قرار 
گرفته است. شهروندان می توانند اپلیکیشن موردنظر را از 
کافه بازار دانلود  سایت آرمستان های شهرداری اصفهان یا 

کرده و از خدمات آن بهره ببرند.
 روابط عمومی و امور فرهنگی
سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان

سازمان آرامستان های 
شهرداری اصفهان

شهروندان از طریق 
این اپلیکیشن 
می توانند با 

نام آوران مدفون 
در آرامستان 
باغ رضوان و 

زندگی نامه آن ها 
آشنا شوند و محل 
دفنشان را به طور 
دقیق مسیریابی 

کنند
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ساختمان شماره 2  )ساختمان خدمات امور متوفیان (

ساخت تابلوی ترافیکی دروازه ای

ساخت سرویس های بهداشتی فاز 3 آرامگاه خانوادگی

ساخت قبور با قطعات پیش ساخته بتنی

تغییر هویت بصری و گرافیک محیطی

سالن جلسات ساختمان اداری

تغییر هویت بصری و گرافیک محیطی

مناسب سازی قطعات جهت تردد

ساختمان شماره 2

ساخت قبور با بلوک
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اجرای سازه های برگزاری مراسم

اصالح و باز سازی شبکه آبرسانی

حضور در نمایشگاه جامع مدیریت شهری خیابان سازی و جدول گذاری فاز 3

تغییر هویت بصری و گرافیک محیطیبرگزاری برنامه های سوگواری مجازی

نصب سکو ها و شیرهای برداشت آب

اقدامات در ایام کرونایی

ارائه خدمات تابلوهای یادبود

ایجاد فضای سبز و گلکاری



6۹

سازمان مدیریت 
حمل ونقل بار

نݡگاهــݡی بر عملݡکرد سازمان مدیریت حمل ونقل بار 
شهرداری اصفهان

معرفی سازمان مدیریت حمل ونقل بار شهرداری اصفهان 
بـه مدیرعاملـی دکتـر مجیـد طهماسـبی: در راسـتای اجـرای 
قانـون توسـعه حمل ونقـل و مدیریـت مصـرف سـوخت کشـور 
مصوبه مجلس محترم شـورای اسالمی و همچنین آیین نامه 
مدیریـت حمل ونقـل بـار و مسـافر در شـهر و حومـه، مصـوب 
هیئت محتـرم دولـت به منظـور سـاماندهی و بهبـود وضعیت 
حمل ونقل بار در شـهر اصفهان و حومه آن، سازمان مدیریت 
حمل ونقـل بـار درون شـهری شـهرداری اصفهـان ایجـاد و از 

ابتـدای ۱393، کار اجرایـی خـود را آغـاز کـرد.
   اهـداف سـازمان: تـالش به منظـور سـاماندهی و بهبـود 
وضعیـت حمل ونقـل کاال و بـار در شـهر اصفهـان و حومـه آن از 
طریـق مطالعـه، برنامه ریـزی، آمـوزش، نظـارت، هماهنگـی و 
مدیریـت در امر حمل ونقل جهت جابه جایی ایمن، مناسـب 
و سـریع کاال و بـار طبـق تعاریـف قانونـی و اقدامـات ضـروری در 
راسـتای کاهش تقاضای سـفر بـا اسـتفاده از توانمنـدی دولت 

الکترونیـک و سـامانه های هوشـمند حمل ونقـل.

  وظایف سازمان
۱. مدیریت یکپارچه حمل ونقل بار شهری از قبیل شناسایی، 
سـاماندهی و نظـارت برسـامانه هـای حمل ونقـل بـار، صـدور 
باربرگ و اعمال ضوابط ایمنی و حفاظت به ویـژه برای بارهای 
ک و ترافیکی و مدیریت سـاخت، توسـعه، بهره برداری  خطرنا

کز عمـده بـار )باراندازها(؛ و نگهـداری پایانه ها و مرا
ح هـای موضعـی و موضوعـی مرتبـط  2. مطالعـه و اجـرای طر
بـا توسـعه، سـاماندهی و ارتقـای شـاخص های سـامانه های 
حمل ونقـل بـار در چهارچـوب مطالعـات بـار شـهری، از قبیـل 
مدیریت یکپارچه فعاالن و نحوه ارتباط آن ها با یکدیگر، ایجاد 
محدودیـت مکانـی و زمانـی بـرای فعالیـت نـاوگان بـار، بهبـود 
ایمنی و نظم تردد، نحوه توزیع و مدیریت ناوگان و ساماندهی 

کـز عمـده بـار )باراندازهـا(؛ و جانمایـی پایانه هـا و مرا
3. مدیریـت اجـرای سـامانه های هوشـمند حمل ونقـل بـار 
در چهارچـوب مطالعـات سـامانه های هوشـمند حمل ونقـل 

و ترافیـک؛
۴. مدیریـت اجـرای طرح هـای مرتبـط بـا کاهـش آالینده های 

زیسـت محیطی ناشـی از حمل ونقـل بـار؛
5. صدور، تمدیـد و لغو پروانه های مرتبـط با حوزه حمل ونقل 
بـار ازجملـه: پروانـه بهره بـرداری و رتبه بنـدی شـرکت های 
خصوصـی و تعاونـی حمل ونقـل بـار، پروانـه اشـتغال راهبـران 
ناوگان حمل ونقـل بار وپروانـه فعالیت نـاوگان حمل ونقل بار.

  اقدامات شاخص سازمان مدیریت حمل ونقل 
بار شهرداری اصفهان

   صـدور سـند حمـل بـرای اولین بـار در کشـور در کالن شـهر 
اصفهان به منظـور سـاماندهی، کنتـرل، شناسـنامه دار کردن 
و هویت بخشـی به حمل ونقل بار در سـطح شـهر و جلوگیری از 
قاچاق بار و کاال و جلوگیری از ایراد خسارت به زیرساخت های 

شـهری درحـوزه حمل ونقـل بـار؛
   پیگیـری و اجرایی کـردن مـاده ۱۰۸ قانـون پنج سـاله برنامـه 
به کارگیـری  بـا  ایـران  اسـالمی  جمهـوری  توسـعه  ششـم 
ظرفیت هـای تعاملـی پلیـس محتـرم راهـور و شـهرداری در 
ح محـدوده  راسـتای اجـرای تعهـدات مـاده ۱۰۸ و اجـرای طـر
زمانی مکانی برای ناوگان بار )LEZ( و صدور مجوز تردد ناوگان 

بـار درون شـهری؛
   شناسـایی، سـاماندهی و ثبت نام فعاالن حـوزه حمل ونقل 
بار در قالب سـامانه hamlebar.com برای حـدود 9هزار ناوگان 
بـاری دیـزل و حـدود ۱25۰۰ نـاوگان بـاری بنزیـن سـوز و صـدور 
و تمدیـد پروانـه فعالیـت نـاوگان بــار و پروانـه اشـتغال راهبـران 

نـاوگان بـار و صـدور موافقـت اصولـی و پروانـه بهره بـرداری 
شـرکت های فعـال بـا رویکـرد توزیـع عدالـت محـور نـاوگان و 

جلوگیـری از فسـاد و رانـت؛
   صـدور انـواع سـند حمـل ازجملـه بارنامـه، باربـرگ و مجـوز 
تردد وسـیله نقلیـه باربـر درون شـهری بـرای اولین بـار در کشـور 
از طریق »سامانه هوشمند و اپلیکیشـن خدمات حمل ونقل 
بار و مجوز تردد درون شـهری اصفهان )باریـار 72۴(« با رویکرد 
تأمین دسترسی آسان، سریع و با کیفیت ذی نفعان و فعاالن 
حوزه خدمات حمل ونقل بار به خدمات ارائه شـده به صورت 
غیرحضوری، با استفاده از خدمات دولت الکترونیک و ابزارها 

و فناوری هـای نویـن؛
کـز معاینـه فنـی     راه انـدازی سـامانه نوبت دهـی اینترنتـی مرا
خودروی شهرداری اصفهان )fani.hamlebar.com( با رویکرد 
گسـترش خدمـات الکترونیـک و بهره گیـری از سیسـتم های 
مدیریت هوشمند، با هدف کاهش زمان انجام پروسه معاینه 
کز معاینه فنی؛ خودروها، مدیریت زمان و افزایش بهره وری مرا
کشـوری و ارائـه خدمـات  کارگـروه بـار     عضویـت فعـال در 
ح هـای حـوزه  مشـاوره ای در زمینـه تدویـن و اجـرای طر
حمل ونقل بار به عنوان سازمانی پیشرو به دیگر سازمان های 
بـار کشـور و دو مرحلـه میزبانـی کارگـروه بـار کشـوری بـا حضـور 
مدیـران ارشـد کشـور در حـوزه حمل ونقـل بـار درون شـهری و 
تصمیم سـازی در حوزه تدوین قوانین با هدف رفع مشـکالت 
حـوزه حمل ونقـل بـار درون شـهری به منظـور بهره منـدی 
راهبـران نـاوگان بـار از بسـته های تشـویقی وزارت کشـور در 
خصوص سهمیه سـوخت، بیمه نامه، السـتیک خودرو و...؛
   برقراری تعامل کم نظیر در تاریخ تعامالت شهرداری-اصناف 
و ایجاد تعامل با اتحادیه هـای فعال در حـوزه حمل ونقل بار با 
همکاری و مساعدت پلیس محترم راهور با هدف ساماندهی 
و تحـت پوشـش قـرار دادن اتحادیه هـا و الـزام اتحادیه هـای 
مختلـف بـه تشـکیل شـرکت های دارای مجـوز و تحـت نظارت 
سازمان و تعامل با اصناف فعال در حوزه حمل ونقل بار درون 
کمیتی در خصوص توجیه و اقناع ایشان  شهری و نهادهای حا
دربـاره مسـتندات قانونـی، مـوارد اجرایـی طرح هـای سـازمان 
حمل ونقـل بـار و ایجـاد روحیـه تعاملـی در شـرایط حسـاس 
فعلـی جامعـه و جلوگیـری از تنـش در حـوزه مسـتعد تنـش 

حمل ونقـل بـار و کاال؛
   انجام مطالعات جامع حمل ونقل بار درون شهری اصفهان 
و تبییـن برنامـه ای مـدون در زمینـۀ سیاسـت ها و چشـم انـداز 
جابه جایـی بـار و کاال در شـهر اصفهـان و ارائـه یـک طـرح کلـی 
مطلـوب از وضعیـت آتـی و برنامـه ریـزی بـرای حمل ونقـل بـار 

در شـهر؛
   احـداث اولیـن مرکـز مکانیـزه معاینـه فنـی خودروهـای 
نیمه سنگین و سنگین درون شهری شهرداری، الزام راهبران 
ناوگان بار تحت پوشش سازمان به اخذ معاینه فنی در هنگام 
صدور و تمدید پروانه هـای مرتبط، برقراری شـیفت های ویژه 
برای افزایش خدمت رسانی به ناوگان سازمان های شهرداری 

و دریافـت صـدور مجـوز کـد برون شـهری مرکز؛
   ارائـه خدمـات معاینـه فنـی بـه خودروهـای سـبک در هفـت 
مرکز مکانیزه )۱۱ خط( تحت پوشش ستاد معاینه فنی خودرو 

شـهرداری اصفهـان؛
    تدویـن و اخـذ مصوبـه لوایـح پایـه و راهبـردی در حـوزه 
حمل ونقـل بـار درون شـهری در شـورای محتـرم اسـالمی 
شـهر؛ از جملـه، الیحـه برقـراری عـوارض حمـل بـار )عـوارض 
زیسـت محیطی تـردد(، الیحـه عـوارض اضافه بـار )اضافـه تناژ( 
خودروهـای باربـر و ارزیابـی خسـارت بـر تأسیسـات شـهری، 
الیحه تعیین بهای خدمات مبنا )پایه( تعرفه صدور هر باربرگ 
برای وسـائل نقلیه باربر، الیحه تعدیل ضرایب بهای خدمات 

صدور برگ بـار ویـژه ترافیکی )مجـوز تـردد( و الیحه تغییـر روش 
دوره هـای آموزشـی راهبـران نـاوگان بـار؛

   برگـزاری دوره هـای آمـوزش تکلیفی ۱3سـاعته بـرای راهبران 
نـاوگان حمـل بـار در جهـت ارتقـای اطالعـات، فرهنـگ و 
توانمندی هـای ایشـان و اجـرای 52 دوره آموزشـی حضـوری 
طـی سـال های ۱39۴ تـا ۱39۸ و آمـوزش حـدود هفت هـزار 
نفـر از راهبـران نـاوگان بـار در قالـب حـدودا 9۰هـزار نفـر- سـاعت 

آموزشـی؛
   راه انـدازی سـامانه مکانیـزه و هوشـمند آمـوزش در ۱399 و 
بهره گیـری از ظرفیت هـای آمـوزش مجـازی و اسـتمرار ارائـه 
خدمات با کیفیت به فعاالن حـوزه حمل ونقل بار و جلوگیری 
از تضییـع حقـوق ایشـان و آمـوزش ۴2۰۰ نفـر از راهبـران نـاوگان 
کـم بـر  بـار تـا پایـان دی مـاه 99 به رغـم اسـتقرار شـرایط ویـژه حا
کشـور بـه جهـت شـیوع روز افـزون بیمـاری کرونـا و مالحظـات 
دسـتگاه های بهداشـتی در خصوص عدم برگزاری تجمعات و 

جلسـات حضـوری در قالـب آمـوزش و همایـش؛
   توزیـن هوشـمند نـاوگان بـار بـا سیسـتم های توزیـن نـاوگان 
در حـال حرکـت )WIM( و توزیـن نـاوگان بـار بـا سیسـتم های 
توزین قابل حمـل )چمدانـی( و نصـب سـامانه توزیـن در حال 
حرکـت در محور بلـوار رضـوان به عنـوان نقطـه گلوگاهی تخلیه 
حجم انبوه نخاله شهری در گام نخسـت و خرید و تحویل سه 
دسـتگاه باسـکول چمدانـی بـه واحدهـای بازرسـی و نظـارت 
سـازمان بـا هـدف کنتـرل و محاسـبه بـار محـوری و وزن کل 
ناوگان بار و اعمال قانون، کنترل سرعت ناوگان، تعیین میزان 
عوارض به صورت هوشمند و دریافت عوارض بر اساس اضافه 
تنـاژ، قابلیـت اتصـال بـه سـایر سـامانه های هوشـمند و کنترل 
مجوزهای مربـوط، ارتقـای اسـتانداردهای زیسـت محیطی و 

افزایـش ایمنـی تـردد شـهروندان و نـاوگان حمـل بـار؛
   مانیتورینگ و نظارت مستمر بر فعالیت و عملکرد هفت مرکز 
مکانیزه معاینه فنی خودروی سبک و یک مرکز مکانیزه معاینه 
فنـی ویـژه خودروهـای سـنگین و نیمه سـنگین و راهنمایـی 
کـز بـا  شـهروندان متقاضـی اخـذ خدمـات معاینـه فنـی بـه مرا
کز  طول صف کمتر، نظـارت بر حضور فعـال کارشناسـان در مرا
معاینـه فنـی و اجرایی شـدن امـکان انجام معاینـه فنی برتـر در 

کـز معاینـه فنی؛ تمامی مرا
   حضـور پیوسـته سـازمان مدیریـت حمل ونقـل بـار در میـان 
سـازمان های دارای رتبه برتر در ارزیابی عملکرد سـازمان های 

شـهرداری اصفهـان در سـال های ۱397 و ۱39۸؛
   تمهیـد برگـزاری فراخـوان عمومـی احـداث و راه انـدازی 
کـز معاینـه فنـی خودروهـای سـبک و موتورسـیکلت و  مرا
جلـب مشـارکت از سـوی سـازمان ها و شـرکت های وابسـته بـه 

شـهرداری اصفهـان بـا رویکـرد هـم افزایـی و تسـهیل امـور؛
   استانداردسـازی محیطـی و ابنیـه دو مرکـز معاینـه فنـی 

خودروهـای سـبک درشـهراصفهان در سـال ۱399.

4200

4200 نفر از راهبران 
ناوگان بار در سال 

۱399 تا پایان 
دی ماه آموزش 

دیده اند
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اطلس آمایش مشــارکت اجتماعی شــهر اصفهان به عنوان 
نقشــه راه »عمــل اجتماعــی« در ایــام دهــه فجــر بــا حضــور 
قدرت الــه نــوروزی شــهردار اصفهــان، معاونــان شــهردار و 
شــهرداران مناطــق رونمایــی شــد. ایــن اطلس بــه تحلیل 
مقایسه ای وضعیت مشارکت اجتماعی در هر منطقه از شهر 
اصفهــان پرداخته کــه نتیجه تالشــی یک ســاله در معاونت 
اجتماعــی و مشــارکت های مردمــی ســازمان فرهنگــی، 

اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان است.

  اطلس آمایش مشارکت اجتماعی چیست؟
 دسـت اندرکاران تهیـه ایـن اطلـس در سـازمان فرهنگـی،

اجتماعـی و ورزشـی شـهرداری اصفهـان معتقدنـد بهـره وری 
کـه ضـرورت آن در سـال های  اجتماعـی موضوعـی اسـت 
اخیـر هم پـای افزایـش آسـیب های اجتماعـی و نیـز گسـترش 
دامنـه مسـئله اجتماعـی بیـش از پیـش احسـاس می شـود. 
در واقـع بـرای تحقـق بهـره وری اجتماعـی نیازمنـد پرداختـن 
بـه اثربخشـی و کارایـی اجتماعـی هسـتیم و بایـد مشـخص 
کار خوب کـردن در حـوزه اجتماعـی مشـتمل بـر چـه  کنیـم 
موضوعاتـی اسـت و خـوب کارکـردن مسـتلزم در پیش گرفتـن 
کید دارنـد که برای اثربخشـی  چه روش هایی اسـت. آن هـا تأ
نیازمنـد  خوب کـردن  کار  دیگـر،  تعبیـر  بـه  و  اجتماعـی 
ع مندشـدن عمـل اجتماعـی و بـرای کارایـی اجتماعـی  موضو
و بـه تعبیـر بهتـر، خـوب کارکـردن نیازمنـد جغرافیامندشـدن 
عمل اجتماعی هسـتیم؛ به همیـن دلیل، معاونـت اجتماعی 
سـازمان فرهنگی، اجتماعـی  و ورزشـی شـهرداری اصفهـان بـا 
تحلیلی منسجم و روشمند اجتماعی به تدوین اطلس هایی 
به منظـور شـناخت مسـائل اجتماعـی اصفهـان و آمایـش 
مشـارکت اجتماعـی در مناطـق و محـالت شـهری اقـدام 

بـا درنظرگرفتـن  اجتماعـی،  ایـن تحلیـل  اسـت.در  کـرده 
کـم  شـاخص هایی ماننـد تعـداد جمعیـت، بعـد خانـوار، ترا
جمعیـت، بافـت سـنی، وضعیـت ازدواج، درصـد متولـدان 
اصفهانـی و غیراصفهانی و غیـره در مناطق ۱۵گانـه و محالت 
22۸گانـه اصفهـان، نوعـی داده پـردازی اجتماعـی صـورت 
گرفتـه و داده هایـی کـه پیـش از ایـن در آمارنامـه شـهرداری 
بـه  مربـوط  داده هـای  و  فرهنگی اجتماعـی  رصدخانـه  و 
سرشـماری نفوس و مسـکن وجود داشـته، پردازش و تحلیل 
اجتماعـی شـده و نقشـه راه »عمـل اجتماعـی« در اصفهـان 
ترسـیم شـده اسـت.در ۱۵ اطلـس آمایـش مشـارکت اجتماعی 
شـهر اصفهـان شـاخص هایی ماننـد تثبیـت ازدواج، میـل بـه 
تجـرد، معلوالن، سـالمندان، انباشـت فرهنگی، بی سـازمانی 
اجتماعی، سـوادآموزی، اشـتغال زنان، حاشیه نشینی، زنان 
سرپرسـت خانـوار، فرزندپـروری و جامعه پذیـری، جوانـان، 
غ التحصیـالن و طـالق به عنـوان موضوعـات  اشـتغال فار
ح و مشـخص شـده  مطلـوب بـرای مشـارکت اجتماعـی مطـر
اسـت کـه ایـن شـاخص ها در هرمنطقـه و در هرمحلـه چـه 
وضعیتـی دارنـد و نهادهـای مدنـی و سـازمان های مردم نهـاد 

بایـد در هـر منطقـه چـه اقداماتـی انجـام دهنـد.

  تهیه اطلس، اقدامی علمی و بزرگ است
شهردار اصفهان در آیین رونمایی، تهیه این اطلس را اقدامی 
علمی و بزرگ دانســت و اظهار کــرد: اطلس آمایش مشــارکت 
اجتماعی شــهر اصفهان می تواند کار بســیاری از دســتگاه ها 
مانند بهزیستی را تسهیل کند و هرکدام از بندهای آن می تواند 
موضوع یک پایان نامه دانشــگاهی قرار گیرد؛ به همین دلیل 
کز علمــی و دانشــگاهی و بهزیســتی از نتایج این  امیدوارم مرا

اقدام بهره مند شوند.
قدرت اله نوروزی افزود: توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی 
روحی است که باید در تمام اقدامات ما در شهر اصفهان دمیده 
شود. محمد عیدی، معاون فرهنگی شهردار و رئیس سازمان 
فرهنگی،  اجتماعی و  ورزشی شهرداری اصفهان نیز تصریح کرد: 
سند آمایش مشارکت اجتماعی مناطق ۱5گانه شهر اصفهان 
برای نخستین بار در کالن شهرهای کشــور تدوین و به عنوان 
طرح برتر کشور نیز انتخاب شده است. در این سند ۱۴ مسئله 
اجتماعی در ۱5 منطقه و 22۸ محله شهر اصفهان آمایش شده 
است. به گفته او، این سند به مدیران مناطق کمک می کند 
محله به محله به بررسی مسائل اجتماعی مناطق بپردازند؛ 
همچنین شهرداران می توانند ظرفیت مشارکت های مدنی 
در مناطق را شناســایی و تقویــت کنند. عیدی بــا بیان اینکه 
قرار است اطالعات این اطلس هر دو سال یک بار به روز شود، 
افــزود: امیــدوارم بــا توجه بــه سیاســت های فرهنگــی ابالغی 
شــهردار اصفهــان در برنامه شــهروندی فرهنگی، شــهرداران 
مناطق این موضوع را در قالب برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی 
در هر منطقــه از معاونان فرهنگی مناطق طلــب کنند؛ چون 
این اطلس ها وضعیت اجتماعی و فرهنگی را در کوچک ترین 
محالت شهر اصفهان نشان می دهند و منبع اطالعاتی بسیار 
 خوبی محسوب می شوند که برای نخستین بار در کشور تهیه 
شــده اســت. معــاون فرهنگــی شــهردار اصفهــان ادامــه 
ک، شــیراز و کرمــان از مــا  داد: مســئوالن کالن شــهرهای ارا
درخواســت کرده انــد مشــابه چنیــن اقدامــی را بــرای آن هــا 
نیز انجــام دهیــم. او اضافــه کــرد: یکــی از مؤلفه هــای مهم در 
 پیوست فرهنگی پروژه های عمرانی همین مسائل اجتماعی

 است.

این اطلس به تحلیل مقایسه ای وضعیت مشارݡکت 
اجتماعـݡی در هر منطقه از شهر اصفهان مـݡی پردازد

اطلس آمایش مشارکت اجتماعی شهر اصفهان رونمایی شد

سازمان
فرهنگی، اجتماعی  و 

ورزشی شهرداری اصفهان

در 15 اطلس 
آمایش مشارکت 

اجتماعی 
شهر اصفهان 

شاخص هایی 
مانند تثبیت 

ازدواج، میل به 
تجرد، معلوالن، 

سالمندان، 
انباشت فرهنگی، 

بی سازمانی 
اجتماعی، 

سوادآموزی، 
اشتغال زنان، 
حاشیه نشینی، 
زنان سرپرست 

خانوار، 
فرزندپروری و 
جامعه پذیری، 

جوانان، اشتغال 
فارغ التحصیالن 
و طالق به عنوان 

موضوعات 
مطلوب برای 

مشارکت اجتماعی 
مطرح و مشخص 

که این  شده 
شاخص ها در هر 

منطقه و در هر 
محله چه وضعیتی 

دارند
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  گرامیداشت فجر فاطمی
معاونـت فرهنگـی و سـازمان فرهنگـی،  اجتماعـی  و ورزشـی 
شـهرداری اصفهـان بـا برگـزاری بیـش از ۱۳۰ عنـوان برنامـه بـه 

گرامیداشـت دهـه فجـر انقـالب اسـالمی رفتنـد. اسـتقبال 
رئیـس هماهنگـی امـور مناطـق معاونـت فرهنگـی شـهرداری 
اصفهان با اعـالم این خبر اظهـار کرد: شـهرداری اصفهـان نهادی 
اسـت کـه مخاطبـان آن همه شـهروندان بـا تمـام سـالیق و عالیق 
هسـتند کـه درواقـع گسـتره بزرگـی از ذی نفعـان را شـامل می شـود؛ 
لـذا می تـوان گفـت شـهرداری بیشـترین مخاطـب را در میـان 
تمـام نهادهـا و دسـتگاه ها دارد کـه بـر همیـن اسـاس، رکـن اصلـی 
گـون در مناسـبت های فرهنگـی و  گونا برگـزاری برنامه هـای 
اجتماعی همچون دهه فجر و سایر مناسبت ها بوده و پشتیبانی و 
بسترسازی برگزاری هر رویدادی در سطح شهر به عهده شهرداری 
اسـت. امیرحسـین سـتوده فر با اشـاره به وظیفه این نهـاد مبنی بر 
خدمات رسـانی به شـهروندان در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، 
عمرانـی و خدمات شـهری افـزود: برنامه ریـزی برای گرامیداشـت 
دهـه فجـر از دو مـاه گذشـته آغـاز و جلسـه ای با حضـور نماینـدگان 
شـورای هماهنگـی تبلیغـات اسـالمی، سـازمان زیباسـازی، اداره 
ارتباطات و معاونت خدمات شهری شهرداری و معاونان فرهنگی 

مناطـق در معاونـت فرهنگـی شـهرداری اصفهـان تشـکیل شـد.
او با اشـاره بـه آذین بندی شـهر در دهـه فجر به صـورت ویـژه ادامه 
داد: شـعار و پوسـترهای برنامه های دهه فجر طراحی و آماده شـد 
و فضاسـازی تبلیغاتـی و اطالع رسـانی گسـترده ای از سـوی اداره 

ارتباطـات در سـطح شـهر انجام شـد.
رئیـس هماهنگـی امـور مناطـق معاونـت فرهنگـی شـهرداری 
اصفهـان از تـدارک برگـزاری بیـش از ۱۳۰ عنـوان برنامـه بـا ۵۰۰ 
اجـرا در دهـه فجـر خبـر داد و گفـت: ایـن برنامه هـای فرهنگـی، 
 اجتماعی،  هنـری و ورزشـی از ۱2 تا 22 بهمن ماه از سـوی سـازمان 

فرهنگی، اجتماعـی و ورزشـی و ادارات فرهنگی اجتماعی مناطق 
۱۵گانـه شـهرداری در شـهر اصفهـان برگـزار شـد. او تصریح کـرد: به 
دلیل تقارن دهه فجر انقالب اسـالمی و میالد حضرت زهـرا )س(، 
تـالش کردیـم رویکـرد برنامه هـا نشـاط آفرین باشـد و بـا توزیعـی 
عادالنـه در تمـام مناطـق ۱۵گانـه و محـالت شـهر اصفهـان و حتـی 
حاشیه شهر با رعایت شیوه نامه های بهداشتی و مدنظر قراردادن 
سـالمت شـهروندان به اجرای برنامه ها بپردازیم. ستوده فر »فجر 
فاطمـی« و »ایـران قـوی« را ازجملـه شـعارهای ویژه برنامه هـای 
دهه فجر امسـال دانسـت و بیان کرد: شـهرداری اصفهان در دهه 
گـون، فضاسـازی  فجر هـر سـال عـالوه بـر اجـرای برنامه هـای گونا
میـدان امام خمینـی)ره( و تولیـد محصـوالت فرهنگـی و توزیـع 
آن هـا در راهپیمایـی 22 بهمـن را نیـز بـر عهـده دارد کـه امسـال نیـز 
بـه شـیوه دیگـری انجـام شـد. او بـا اشـاره بـه برگـزاری نمایـش واره 
»شـب های روشـن« ادامـه داد: در ایـن ویژه برنامـه یک خیابـان یا 
میـدان اصلـی در هـر منطقـه شـهر اصفهـان انتخـاب و بـه صـورت 
متفـاوت و خالقانـه آذین بنـدی و چراغانـی شـد و رویدادهـای 
فرهنگـی و هنـری شـامل سـرود، پرفورمنـس و خلـق اثـر از سـوی 
هنرمنـدان هنرهـای تجسـمی در ایـن مکان هـا اتفـاق افتـاد کـه 
بـا نمایـش نـور، صـدا و تصویـر همـراه بـود و بـه شـکلی برگـزار شـد 
کـه شـهروندان و خانواده هـا در حـال گـذر و بـدون تجمـع از آن هـا 
اسـتفاده کـرده و لـذت بردنـد. رئیـس هماهنگـی امـور مناطـق 
سـازمان فرهنگی،  اجتماعی  و ورزشـی شـهرداری اصفهـان گفت: 
برنامه های هنری، مسابقات ورزشی، برگزاری جشن به مناسبت 
میـالد حضرت زهـرا)س( و روز مـادر، مسـابقات کتاب خوانـی و 
برنامه هـای ویـژه نوجوانـان و بانـوان از دیگـر برنامه هـای دهـه 
فجـر بـود کـه در جشـن پیـروزی انقـالب اسـالمی لحظـات خوشـی 
بـرای تمـام شـهروندان فراهـم کرد تـا اندکـی از اثـرات روحی شـیوع 
بیمـاری کرونـا کاسـته شـود. گفتنـی اسـت، عالقه منـدان بـرای 

 دریافـت جـدول برنامه هـای دهـه فجـر می توانسـتند بـه سـایت
 esfahanfarhang.ir مراجعه کنند.

شهرداری  کتابخانه های  پورتال  از  رونمایی    
اصفهان در ایام دهه فجر

پورتـال کتابخانه هـای شـهرداری اصفهـان به منظـور نهادینـه 
کردن فرهنـگ مطالعـه از دوران کودکی هم زمان بـا ایام دهه فجر 
رونمایی شـد. رئیـس اداره امـور کتابخانه ها و سـالن های مطالعه 
سـازمان فرهنگـی، اجتماعـی و ورزشـی شـهرداری اصفهـان اظهار 
کـه بـا  داشـت: مطالعـه در زمان هـای اسـتراتژیک مؤثـر اسـت؛ چرا
شـکل گیری عـادت بـه مطالعـه در زمان هـای کودکـی و نوجوانـی 
می تـوان از دسـتاوردهای آن در زمان هـای سرنوشت سـاز زندگـی 
بهره جست. طیبه فاطمی در راستای مطالعه بیشتر و بهره مندی 
کتابخانه هـای  کتابخانه هـا از رونمایـی پورتـال  از امکانـات 
شهرداری اصفهان خبر داد و گفت: این پورتال با هدف دسترسی 
بـه آخریـن اخبـار، اطالعـات، رویدادهـا، برنامه هـا، خدمـات و 
گـون  فعالیت هـای اداره امـور کتابخانه هـا در قالب هـای گونا
چندرسـانه ای و با رویکرد دسترسـی بـه منابع دیجیتـال اطالعات 
علمی پژوهشـی و کتابخانـه ای آمـاده شـده اسـت. او افـزود: اداره 
امور کتابخانه ها و سالن های مطالعه سازمان فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشـی شـهرداری اصفهـان بـا راه انـدازی پورتـال کتابخانـه 
شهرداری درصدد نهادینه کردن فرهنگ مطالعه از دوران کودکی 
اسـت. او تصریح کـرد: تمـام کتابخانه های وابسـته به شـهرداری 
بـا اتصـال بـه ایـن پورتـال و انتخـاب قالب هـا می توانند در توسـعه 
عـادت بـه مطالعـه سـهیم شـوند. گفتنـی اسـت، عالقه منـدان بـه 
مطالعـه و کتـاب می تواننـد بـه آدرس mysite1.ir/cle مراجعـه 

کننـد.

130

۱30 عنوان  
برنامه به مناسبت 

 گرامیداشت
 دهه فجر

انقالب اسالمی
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 اصفهان را به جهانــݡی از فرصت های سرمایه ݡگذاری
تبدیل ݡکنیم

مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری شهرداری اصفهان:

پایدار  درآمدهای  افزایش  و  ایجاد  سمت  به  حرکت  امروزه 
در  است.  اجتناب ناپذیر  شهر  در  سرمایه گذاری  ارتقای  و 
شهری  به عنوان  اصفهان  شهری،  مدیریت  چشم انداز 
هوشمند  روان،  و  ایمن  ارزش مدار،  اسالمی،  تمدن  مظهر 
و  خالق  بهره ور،  و  پویا  اقتصاد  با  توسعه یافته  پیشرفته،  و 
و  سرآمد  آینده نگر،  مشارکت جو،  و  مردم محور  نظام مند، 

ایدئال برای زندگی ترسیم شده است.
جذب و پشتیبانی از سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی 
اعتالی  در  شهری  مدیریت  اهداف  از  یکی  شهر  در  ویژه 
هویت متمایز و ایجاد یک تصویر ملی پویا از شهر اصفهان 
و حرکت به سوی رشد و توسعه پایدار شهری است. تعامل 
به عنوان  خصوصی  بخش  اقتصادی  فعاالن  با  سازنده 
و  شهر  توسعه  و  رشد  در  شهری  مدیریت  تجاری  همکاران 
گسترده از توان و دانش سرمایه گذاران با رویکرد  بهره گیری 
هم افزایی، اعتماد و ارزش آفرینی اقتصادی برای ذی نفعان 
به عنوان  سرمایه گذاران(،  اجتماع،  شهری،  )مدیریت 
کمی  راهبردی دوراندیش و آینده نگر، باعث ارتقای سطح 
درروند  تسهیل  و  تسریع  شهر،  در  »سرمایه گذاری«  کیفی  و 
ح ها و پروژه های شهری، مولدسازی  اجرا و بهره برداری از طر
دارایی های شهر )داری(، دستیابی به منابع درآمدی پایدار 

و توسعه مشارکتی شهر می شود.
با  خصوصی  بخش  سرمایه های  به کارگیری  و  هدایت 
هدف تأمین منابع پایدار برای توسعه همه جانبه و موزون 
شهری(،  مأموریت  حیطه  )در  شهری  زیرساخت های 
سرمایه گذاری،  و  مشارکت  مناسب  فرصت های  شناسایی 
راستای  در  بالقوه  و  موجود  بازارهای  سرمایه گذاری  جلب 
منابع  تأمین  شهرداری،  منافع  به  کثری  حدا دستیابی 
اقتصادی  ارزیابی  غیرمتمرکز،  و  عوارضی  غیر  درآمدی 
اقتصادی  توجیهی  ح های  طر تهیه  و  پروژه ها  و  ح ها  طر
پروژه ها از مهم ترین وظایف سازمان در راستای چشم انداز 
راستای  در  تا  آنیم  بر  منظور  بدین  است.  آن  مأموریتی  و 
توسعه پایدار شهری و با رویکرد ارزش آفرینی اقتصادی برای 
را به شهری سرآمد، فرصت جهانی و  ذی نفعان، اصفهان 

جهانی از فرصت های سرمایه گذاری تبدیل کنیم.
شهرام رئیسی دهكردی
 مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری شهرداری اصفهان

زمینه های سرمایه گذاری در شهر اصفهان

حمل ونقل و ترافیک

گردشگری و هتل

فرهنگی، تفریحی و 
نشاط اجتماعی

خدمات شهری و 
محیط زیست

عمرانی و ساختمان های 
چندمنظوره

 اهداف اصلی
جذب سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی

افزایش بهره وری

مدیریت منابع )زمان، 
هزینه، کیفیت(

کاهش هزینه

سرزندگی، پویایی 
اقتصادی و اجتماعی

سازمان سرمایه گذاری 
شهرداری اصفهان

جذب و پشتیبانی 
از سرمایه گذاری 
و فعالیت های 
اقتصادی ویژه 
در شهر یکی از 

اهداف مدیریت 
شهری در اعتالی 

هویت متمایز و 
ایجاد یک تصویر 
ملی پویا از شهر 

اصفهان و حرکت 
به سوی رشد و 
توسعه پایدار 
شهری است
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 مروری بر آمار و داده های
سازمان سرمایه ݡگذاری شهرداری اصفهان

 تعداد پروژه های مشارکتی شهر اصفهان به تفکیک سال
   تعداد پروژه های مشارکتی از سال ۸۵ تا پایان آذر سال ۹۹ برابر 22۷ پروژه است.

   تعداد پروژه های مشارکتی از سال ۹۶ تا پایان آذر سال ۹۹ برابر ۷۱ پروژه است.
گذارده     در سال ۹۹ )منتهی به آذرماه( تعداد ۳۶ پروژه جهت شناسایی سرمایه گذار به فراخوان 
که تا آذرماه ۹۹ تعداد ۱۸ پروژه به مرحله انعقاد قرارداد رسیده است. سایر پروژه ها در حال طی  شده 

مراحل شناسایی سرمایه گذار و انعقاد قرارداد است.

 تعداد قرارداد پروژه های مشارکتی
تعداد پروژه های مشارکتی از سال ۹۶ لغایت آذر ۹۹ برابر ۷۱ پروژه است.

کل پروژه های مشارکتی  ارزش ریالی 
ارزش ریالی پروژه های مشارکتی از سال ۹۶ لغایت آذر ۹۹ بالغ بر ۱۶,۰۴۰ میلیارد 

ریال است.

 تعداد فراخوان های برگزارشده
و  فنی  ارزیابی  از  پس  و   ۹۹ آذر  لغایت   ۹۷ سال  از  که  پروژه هایی  تعداد 
گذارده شده است برابر  اقتصادی برای شناسایی سرمایه گذار به فراخوان 

۹۶ پروژه است.
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مجموع زیربنای پروژه های مشارکتی )مترمربع(

۱۸,2۴۰سال ۹۶

۱۳۷,۳۰۶سال ۹۷

۱۷۴,۹۷۱سال ۹۸

۶۴,۹۴۰سال ۹۹ )منتهی به آذر(

 نسبت ارزش ریالی آورده شهرداری و 
سرمایه گذار در پروژه های مشارکتی

 مجموع زیربنای پروژه های مشارکتی )مترمربع(
مترمربع   ۳۹۵,۴۵۷ بالغ بر   ۹۹ آذر  لغایت   ۹۶ سال  از  مشارکتی  پروژه های  زیربنای  متراژ 

است.

نسبت ارزش ریالی 
آورده شهرداری به 
آورده سرمایه گذار 
کاهش پیداکرده 

است.

%53

%47

%36

%64

%2۹

%71

نسبت ارزش ریالی 
آورده سرمایه گذار 
به آورده شهرداری 
افزایش پیداکرده 

است.

افزایش زیربنای ساخت در پروژه های مشارکتی باعث می شود سرانه قدرالسهم شهرداری از محصول نهایی مشارکت افزایش یابد و منابع ملکی مناسبی 
گیرد. برای تأمین اعتبار انجام سایر پروژه های شهری در اختیار مدیریت شهری قرار 

سازمان سرمایه گذاری 
شهرداری اصفهان
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پروژه های شاخص سرمایه ݡگذاری و مشارݡکت
در سال های 9۷ لغایت زمستان 99

مشخصات پروژه
مجموعه مسکونی گل نرگس - قطعه ۱2نام پروژه

مشارکت مدنیمدل مشاركت
۴۷,۵۹۶ مترمربعمساحت زیربنا
۴۸ ماهمدت زمان اجرا

۱۳۹۷سال
اهداف پروژه

   مولدسازی و بهره برداری بهینه از دارایی های شهر )داری(؛
   جلب سرمایه گذاری و فعالیت های ویژه اقتصادی در شهر؛

   ارزش آفرینی اقتصادی برای ذی نفعان.

مشخصات پروژه
مجموعه مسکونی گل نرگس - قطعه 2۶نام پروژه

مشارکت مدنیمدل مشاركت
۱۸,۰۰۰ مترمربعمساحت زیربنا
۳۶ ماهمدت زمان اجرا

۱۳۹۷سال
اهداف پروژه

   مولدسازی و بهره برداری بهینه از دارایی های شهر )داری(؛
   جلب سرمایه گذاری و فعالیت های ویژه اقتصادی در شهر؛

   ارزش آفرینی اقتصادی برای ذی نفعان.

مشخصات پروژه
مجموعه مسکونی گل نرگس - قطعه ۳۱نام پروژه

مشارکت مدنیمدل مشاركت
۱۶,۸۴۹ مترمربعمساحت زیربنا
۴2 ماهمدت زمان اجرا

۱۳۹۷سال
اهداف پروژه

   مولدسازی و بهره برداری بهینه از دارایی های شهر )داری(؛
   جلب سرمایه گذاری و فعالیت های ویژه اقتصادی در شهر؛

  ارزش آفرینی اقتصادی برای ذی نفعان.

مشخصات پروژه
مجموعه مسکونی گل نرگس - قطعه ۳۴نام پروژه

مشارکت مدنیمدل مشاركت
2۰,۱۶۰ مترمربعمساحت زیربنا
۳۶ ماهمدت زمان اجرا

۱۳۹۹سال
اهداف پروژه

   مولدسازی و بهره برداری بهینه از دارایی های شهر )داری(؛
   جلب سرمایه گذاری و فعالیت های ویژه اقتصادی در شهر؛

   ارزش آفرینی اقتصادی برای ذی نفعان.

مشخصات پروژه

سامانه یکپارچه مدیریت تقاضای سفر و پرداخت الکترونیک نام پروژه
)AVL & AFC( شرکت اتوبوس رانی

B.O.Tمدل مشاركت
۶۰ ماهمدت بهره برداری

۱۳۹۷سال
اهداف پروژه

اهداف پروژه
   توسعه زیرساخت های حمل ونقل و خدمات عمومی؛

  کاهش هزینه های مدیریت شهری؛
کیفیت ناوگان اتوبوس رانی در ارائه خدمت به ذی نفعان.    افزایش 

مشخصات پروژه
مجموعه مسکونی اقاقیا واقع در اتوبان شهید آقابابایینام پروژه

مشارکت مدنیمدل مشاركت
۱۹,2۳۰ مترمربعمساحت زیربنا
۳۰ ماهمدت زمان اجرا

۱۳۹۸سال
اهداف پروژه

   مولدسازی و بهره برداری بهینه از دارایی های شهر )داری(؛
   جلب سرمایه گذاری و فعالیت های ویژه اقتصادی در شهر؛

   ارزش آفرینی اقتصادی برای ذی نفعان.

مشخصات پروژه
گندم واقع در اتوبان شهید آقابابایینام پروژه مجموعه مسکونی 

مشارکت مدنیمدل مشاركت
۱۹,2۳۰ مترمربعمساحت زیربنا
۳۰ ماهمدت زمان اجرا

۱۳۹۸سال
اهداف پروژه

   مولدسازی و بهره برداری بهینه از دارایی های شهر )داری(؛
   جلب سرمایه گذاری و فعالیت های ویژه اقتصادی در شهر؛

  ارزش آفرینی اقتصادی برای ذی نفعان.

مشخصات پروژه
مجموعه مسکونی یاس واقع در اتوبان شهید آقابابایینام پروژه

مشارکت مدنیمدل مشاركت
۳۰,2۳۰ مترمربعمساحت زیربنا
۳2 ماهمدت زمان اجرا

۱۳۹۸سال
اهداف پروژه

   مولدسازی و بهره برداری بهینه از دارایی های شهر )داری(؛
   جلب سرمایه گذاری و فعالیت های ویژه اقتصادی در شهر؛

  ارزش آفرینی اقتصادی برای ذی نفعان.

مشخصات پروژه
مجموعه مسکونی نیلوفر واقع در اتوبان شهید آقابابایینام پروژه

مشارکت مدنیمدل مشاركت
۳2,۷۷۰ مترمربعمساحت زیربنا
۳2 ماهمدت زمان اجرا

۱۳۹۸سال
اهداف پروژه

   مولدسازی و بهره برداری بهینه از دارایی های شهر )داری(؛
   جلب سرمایه گذاری و فعالیت های ویژه اقتصادی در شهر؛

   ارزش آفرینی اقتصادی برای ذی نفعان.

مشخصات پروژه
بازسازی و تجهیز سینما بهمن، سینما مهتابنام پروژه

B.O.Tمدل مشاركت
۹۶ ماه - ۱2۰ ماهمدت بهره برداری

۱۳۹۷سال
اهداف پروژه

اهداف پروژه
   توسعه زیرساخت های فرهنگی و تفریحی؛

   افزایش نشاط اجتماعی در شهر؛
   مولدسازی و بهره برداری بهینه از دارایی های شهر )داری(.
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 مهم ترین رسالت ما
افزایش سرانه فضای سبز است

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان:

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان 
استاندارد  اساس  بر  هرشهر  سبز  فضای  سرانه  کرد:  اظهار 
است؛  مترمربع  هشت  حداقل  بین المللی  و  ملی  موجود 
به ویژه  و  شهرها  از  برخی  در  آالیندگی  میزان  نسبت  به 
که  را   22 قانونی  ماده  دولت  محترم  هیئت  کالن شهرها، 
کرده و در آن حداقل  ک است، ابالغ  همان قانون هوای پا
کرده  سرانه استاندارد را برای هرشهروند ۱۵ مترمربع اعالم 

است.
شهر  در  خوشبختانه  کرد:  عنوان  مرتضایی نژاد  فروغ 
که از دیرباز  اصفهان با توجه به وجود رودخانه زاینده رود 
توسط  که  آب  انتقال  به  توجه  با  و  بوده  جاری  شهر  در 
کیلومتر   ۳۰۰ )حدود  است  شده  انجام  شهر  مادی های 
کنار  سبز  فضای  دارد(  وجود  اصفهان  شهر  داخل  مادی 
گرفته است. خوشبختانه در شهر  از دیرباز شکل  مادی ها 
که  است  قابل قبول  نسبتًا  سبز،  فضای  سرانه  اصفهان 
آب  انتقال  الگوی  چگونگی  نحوه  مرهون  آن  از  بخشی 

توسط مادی ها بوده است.
باوجود  گذشته  سال های  در  کرد:  عنوان  مرتضایی نژاد 
هم  مادی ها  و  است  داشته  رودخانه  که  فرازوفرودهایی 
به تبع رودخانه خشک شدند، درختان محافظت شدند و 
شهر  در  می دهد  نشان  آمارها  تاجایی که  شد؛  حفظ  سرانه 
اصفهان سرانه فضای سبز تا سال ۹۷ حدود 2۷ مترمربع 

بود.
گذشته سرانه فضای سبز تا 2۶ متر و  گفت: در سنوات  او 
کرد و سال ۹۸  از سال ۹۶ و ۹۷ حدود 2۷ متر افزایش پیدا 
سرانه به 2۸/۰۸ رسید. خوشبختانه عملکرد ۹ماهه سال 
کولوژیک در شهر اصفهان 2۸,2  ۹۹ نشان می دهد سرانه ا
افزایش جمعیت،  به  توجه  با  اینکه  مترمربع است؛ ضمن 

عدد سرانه حفظ شده است.
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان 

که در داخل فضای سبز شهر در  کرد: با توسعه هایی  بیان 
شرق  و  شمال  منطقه  جنگل  اطراف  و  چهارم  رینگ  کنار 
 2۸,2 به  و  شد  حفظ  سرانه  این  خوشبختانه  شد،  انجام 
هم  تفرجگاهی  فضاهای  باید  البته  کرد؛  پیدا  افزایش 
کند. این سرانه در بافت های مرکزی مناطق  افزایش پیدا 
شهری شکل می گیرد و امیدواریم این سرانه تفرجگاهی از 

عدد ۳/۶ باالتر رود و به پنج مترمربع برسد.

کت پارک   اجرای پا

پارک های  یا  پارک  کت  پا ایجاد  کرد:  اذعان  مرتضایی نژاد 
در  محله ها  و  شهری  بافت های  دل  در  کوچک  مقیاس 
دستور کار قرار دارد؛ به عنوان مثال، در حاشیه چهارراه خلجا 
که هدف آن تقویت  کت پارک اجرا شده  نمونه ای از یک پا
ابعاد فرهنگی، اجتماعی و تاریخی است. ابعاد تاریخی این 
نشان دهنده   مادی ها،  نقش  برجسته کردن  ضمن  اقدام، 
قدمت درخت چنار موجود در محل است. چنار موجود در 
این محل، شناسنامه دار است؛ درواقع شناسنامه درختان 
که جزو پروژه های سازمان پارک ها است، ضمن  کهن سال 
شناسایی درختان کهن سال شهر، نام درخت، سال کاشت، 

سن دقیق، موقعیت و مشخصات درخت را ثبت می کند.
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان 
در  پارک ها  کت  پا اجرای  و  طراحی  ضوابط  کرد:  اذعان 
طراحی  پروژه های  جزو  سبز  فضای  و  پارک ها  سازمان 
بررسی های  و  مطالعات  نتایج  که  است  شهری  فضاهای 
کت پارک هایی در سطح  گرفته منجر به احداث پا صورت 
کتابی مربوط به  شهر خواهد شد؛ همچنین در این زمینه 
که  کت پارک دیزاین در دست چاپ است  کتاب پا ترجمه 
کت  در این کتاب مخاطبان با مفاهیمی همچون طراحی پا
فراهم شدن  امکان  اینکه  ضمن  می شوند؛  آشنا  پارک ها 
کمترین  بسترهای آموزشی و ارتقای فرهنگ شهروندی با 
میزان هزینه در پارک های محلی وجود دارد. او افزود: این 
کتاب  کالن شهر اصفهان و در  ضوابط برای نخستین بار در 
کتاب  ح شد. خوشبختانه در این  کت پارک دیزاین مطر پا
با توجه به اینکه ترجمه بوده، به نمونه های اجراشده در 
مرتضایی نژاد  است.  شده  اشاره  داخلی  نمونه های  و  دنیا 
برگزاری  برای  فضاهایی  پارک ها  کت  پا کرد:  خاطرنشان 
رویدادهای کوچک، استراحت و مالقات، کاهش فشارهای 
شهر  در  بدمنظر  فضاهای  منظره  بهبود  درنهایت  و  روحی 
برنامه  در  افزود:  هستند.او  گفت وگو  پاتوق های  ایجاد  و 
کار  کت پارک های متعدد در دستور  شهر اصفهان اجرای پا
تا  است  کالن شهرها  سایر  راهگشای  اقدام  این  دارد.  قرار 

کنند. فضاهای سبز کوچک موردی را اجرا 

کت پارک ها   اهمیت اجرای پا

آن ها  اهمیت  و  پارک ها  کت  پا طراحی  لزوم  به  اشاره  با  او 
شهری  فضای  توسعه  در  رو  پیش  معضالت  داد:  توضیح 
ازجمله کمبود زمین شهری، زمین داخل شهر، بحران آب و 
کاهش  گذشته منجر به  هزینه های آزادسازی در سال های 
ازجمله  کالن شهرهایی  در  سبز  فضاهای  توسعه  میزان 

اصفهان شده است.
پارک ها  سازمان  در  مقوله  این  کرد:  عنوان  مرتضایی نژاد 
کشورهای  که در  ح و قرار شد با استفاده از راهکارهایی  مطر
توسعه یافته وجود دارد، جایگزین شود و توسعه فضای سبز 
کت پارک راهکار جدیدی در مسیر  را تقویت کند؛ بنابراین پا

توسعه فضای سبز شهری قلمداد می شود.
نقاط  ایجاد  درگرو  اصفهان  باغ شهر  تکمیل  کرد:  بیان  او 
سبز در فواصل مشخص از پارک های شهری و در راستای 

تکمیل فضاهای سبز خطی است. 
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان 
به  اجتماعی در فضاهای سبز شهری  تعامالت  کرد:  اظهار 
عنوان سیاست فرهنگی در بدنه سیستم شهرداری ها باید 
کت پارک ها می تواند منجر به  در نظر گرفته شود؛ بنابراین پا
ارتقای بستر آموزش و ارتقای فرهنگ شهروندی با کمترین 

هزینه برای شهرداری ها شود.
به  منجر  می تواند  پارک  کت  پا کرد:  تصریح  مرتضایی نژاد 
شود  اصفهان  شهر  خواهرخواندگی  الگوی  نقش  تقویت 
کت  را نشان دهد. پا ابعاد معماری و فرهنگی سایر ملل  و 

پارک ها پاتوق های شهری سبز و کوچک مقیاس هستند.

  تهیه شناسنامه مدون مادی ها
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان 
کتاب  چاپ  و  مادی ها  مدون  شناسنامه  تهیه  کرد:  اظهار 
دالیل  است.  انجام  دست  در  اصفهان  شهر  مادی های 
کتاب شده این است  که منجر به تهیه  اجرای این پروژه 
تاریخی  مقیاس  مهندسی،  شاهکار  به عنوان  مادی ها  که 
و فرهنگی شهر اصفهان به حفاظت و حراست نیاز دارند؛ 

سازمان پارک ها و فضای 
سبز شهرداری اصفهان

کت پارک ها   پا
فضاهایی 

برای برگزاری 
رویدادهای 

کوچک، استراحت 
و مالقات، کاهش 
فشارهای روحی 
و درنهایت بهبود 
منظره فضاهای 

بدمنظر در شهر و 
ایجاد پاتوق های 

گفت وگو هستند
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مادی ها  متولی  به عنوان  اصفهان  شهرداری  اینکه  ضمن 
ملزومات  ترتیب  همین  به  نداشت؛  دست  در  مدونی  سند 
اولین ساختار  برای ثبت ملی و جهانی مادی ها،  موردنیاز 

تدوین شده از مادی است.
و  پارک ها  سازمان  در  مادی ها  شناسنامه  کرد:  اذعان  او 
کتابی با عنوان شناسنامه مدون  فضای سبز تهیه شده و 
مادی در پنج فصل در دست تدوین است؛ در فصل اول، 
گذشته  ابتدا به تاریخ و مفاهیم مادی، تاریخچه و عملکرد 
ضوابط  و  قوانین  بررسی  آن  از  پس  و  می شود  پرداخته 
تا  مبدأ  از  مادی  هر  مجرای  بررسی  مادی ها،  درخصوص 
مادی  و سازوکارهای شبکه  مادی  تصاویر  با  انتها، همراه 
کیلومتر مادی  و ثبت مادی ها از ابتدا تا انتها )درباره ۳۰۰ 
کتابی با قطع وزیری به  در شهر اصفهان( انجام شده و در 

چاپ می رسد.

  عملکرد مرکز تولید جروکان
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان 
گفت: مرکز تولید جروکان در خیابان نبوی منش قرار دارد. 
برای  موردنیاز  دائم  و  فصلی  گل های  انواع  مرکز  این  در 
گلخانه  استفاده در طراحی های شهری در ۱۱هزار مترمربع 
بیش  تولید  و  کاشت  مرکز  این  در  می شود.  تولید  سازمان 
گلدان فصلی و دائمی جهت انتقال به مناطق  از ۷۰۰هزار 

مختلف انجام می شود.
برای  بستر  بهترین  ک برگ  خا کرد:  اذعان  مرتضایی نژاد 
مناطق  در  پاییز  فصل  در  است.  فصلی  گل های  کاشت 
از دپو و عملیات  ۱۵گانه برگ ها جمع آوری می شود و پس 
گل ها  تولید  برای  بستر  بهترین  ک برگ  خا تولید  فراوری 

فراهم می شود.
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان 
کار تحقیقاتی به منظور فراهم  کرد: در مرکز جروکان  عنوان 
کشت انجام می شود؛ ضمن اینکه  کردن بسترهای جدید 
به صورت  که  گیاهانی  و  فصلی  گیاهان  تولید  بحث  در 
گل ها  مناسب  تغذیه  برای  بستری  باید  هستند،  گلدانی 

کیفیت گل ها ایجاد شود. به منظور افزایش 
گیاهان پیازی،  گفت: در مرکز جروکان انواع  مرتضایی نژاد 
سبز  فضای  دائمی  مکمل  که  پیازی  اختر  و  زنبق  انواع 
هستند، در فضای آزاد تکثیر می شوند. این مرکز به عنوان 
شهری  منظر  زیباسازی  برای  پشتوانه ای  تولیدی،  مرکز 

است.

  عملکرد واحد پایش پساب
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان 
شد  شروع   ۹۸ سال  از  پارک ها  سازمان  در  پروژه ای  گفت: 
شروع  را  فعالیتش  پساب  پایش  واحد  عنوان  با  واحدی  و 
کرد. در این واحد، تأثیرات استفاده از پساب بر فضای سبز 
رودخانه  اینکه  به  باتوجه  نهایتًا  می شود.  بررسی  شهری 
زاینده رود خشک است، تکیه کردن بر آب زاینده رود و آب 

زیرزمینی عبث است.
مرتضایی نژاد افزود: در شهر اصفهان با ۱2۰ میلی متر بارندگی 
باید از پساب تصفیه شده استفاده کرد؛ بنابراین تمهیدهای 
الزم برای فراهم شدن پساب با تصفیه خانه های تکمیلی و 
مخازن انتقال پساب انجام شد؛ اما نکته مهم این است که 
پروژه پایش پساب بر اساس استانداردهای کیفی استفاده از 

پساب در فضای سبز شهری انجام شود.
در  خشک سالی  بحران  به  توجه  با  کرد:  خاطرنشان  او 
به  مقاوم  مختلف  گونه های  از  استفاده  اخیر،  سال های 
گرفته است. در  کار سازمان پارک ها قرار  خشکی در دستور 
که غیرمقاوم  شهر اصفهان ۵۴۰ هکتار چمن وجود داشت 
که  کاری ارائه شد  گذشته دستور  بودند؛ ولی در چند سال 

این چمن ها با چمن های مقاوم جایگزین شوند. 
در  مقاوم  چمن های  انبوه  تولید  کرد:  بیان  مرتضایی نژاد 
ولی  شد؛  شروع  گذشته  سال  چند  طی  محمودآباد  مرکز 
زمین محدود بود. با مساعدت شهرداری 2۴ هکتار زمین 

به صورت موقت به سازمان پارک ها برای تولید انواع چمن 
گذار شد. وا

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان 
کرد: برای تولید چمن های غیرمقاوم در سطح شهر  اذعان 
این  داد.  قرار  ک  خا در  می توان  را  بذر  مناسب  فصل  در 
بذرها طی 2۰ روز رشد می کنند؛ اما چمن های مقاوم مشابه 
چمن های مصنوعی به فرم چمن رول در سطح شهر پهن 
تا  باشد  داشته  وجود  مناسب  زمین  باید  درواقع  می شوند. 
از زمین  بنابراین ۱۰ هکتار  انجام شود؛  تولید چمن مقاوم 
پساب  از  استفاده  با  مقاوم  چمن  تولید  به  2۴هکتاری 
اوایل  در  که  داده شده  اختصاص  استاندارد  و  تصفیه شده 

سال آینده به بهره برداری می رسد.
گونه های  سایر  به  زمین  این  از  دیگری  بخش  افزود:  او 
مقاوم اختصاص یافت؛ درواقع هم برای تولید چمن مقاوم 
زینتی،  دارویی،  گیاهان  پیازها،  انواع  تولید  برای  هم  و 
آبی  نیاز  که  گیاهانی  و  دائمی  بلوط های  مقاوم،  گیاهان 
عالوه  هکتار   2۴ این  در  اینکه  ضمن  باشند؛  داشته  کمی 
گیاهان مقاوم به خشکی  کشت  بر تولید چمن های مقاوم 

انجام می شود.

کوپارک کاشت ا   
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان 
تفریحی  فعالیت های  که  کوپارک مکانی است  ا کرد:  بیان 
با مسائل زیست محیطی همراه است و اقدامات منسجمی 
برقرار  پارک  و  تشکیل دهنده  عناصر  بین  توازن  برای 

می شود.
بحث  مجاور  اقلیم  با  رابطه  در  کوپارک  ا کرد:  کید  تأ او 
شرایط  با  سازگار  و  مقاوم  بومی  گونه های  باید  می کند. 
آب  منابع  از  و  گرفت  نظر  در  کاشت  طراحی  در  را  اقلیمی 
کستری و پساب تصفیه شده و از روش های آبیاری نوین  خا

استفاده کرد.
مرتضایی نژاد گفت: در حال حاضر با توجه به عرصه مجاور 
شهر اصفهان در سمت شمال غربی ۵۳ هکتار زمین از منابع 
گونه های بومی  انواع  با  کوپارک  ا گذار شد و این  طبیعی وا
کاشت قرار  مقاوم وسازگار با شرایط اقلیمی در فاز طراحی و 

گرفت.
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان 
بلوط  گرس،  زا بلوط  درختی  گونه های  انواع  کرد:  بیان 
زیتون، عرعر، داغداغان و... درختچه های  همیشه سبز، 
مقاوم مثل انارگل، گل ارغوان و طاووسی پیش بینی شده تا 
هم منظر زیبایی ایجاد شده و هم نیاز تفریحی شهروندان 

فراهم شود.

کوپارک ۵۳ هکتاری  او عنوان کرد: تا پایان سال ۹۹ کاشت ا
طبیعی  منابع  با  توافق  اساس  بر  ادامه  در  و  می شود  آغار 
به سرانه  تا یک مترمربع  توسعه می یابد  پارک  این  استان 

کولوژیکی شهر اصفهان اضافه شود. ا
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان 
شبکه  طراحی  سبز،  فضای  و  پارک ها  سازمان  در  گفت: 
اساس  بر  پساب  تخصیص  و  انجام  عرصه  این  آب رسانی 
گونه ها فراهم شد. عالوه بر بحث سیستم آبیاری  نیاز آبی 
تا  شد  طراحی  گیاهی  پوشش  پلن  سایت  آنالیز  براساس 

گیاهی تعیین شود. براساس شیب، پوشش 
همکاران  و  سازمان  توسط  مطالعه ای  کرد:  اذعان  او 
دانشگاهی انجام شده است. در این نقطه روان آب زیادی 
منظر  و  می شود  جمع آوری  روان آب ها  این  دارد.  وجود 

ایستایی از آب را فراهم می کند.

گیاه پزشکی کلینیک    اقدامات 

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان 
گیاه پزشکی در پارک ملت متعلق به  کلینیک  کرد:  عنوان 
اقدامات متعددی  اصفهان  و فضای سبز  پارک ها  سازمان 
که در عرصه  شامل شناسایی آفات و بیماری های مختلف 

فضای سبز اصفهان وجود دارد، انجام می دهد.
مجاورت  در  ملت  پارک  ساختمان  در  کرد:  خاطرنشان  او 
گیاه پزشکی  کلینیک  کتابخانه تخصصی سازمان پارک ها، 
که انواع تجهیزات آزمایشگاهی را شامل می شود.  قرار دارد 
ساده ترین تجهیزات شامل میکروسکوپ تا پیشرفته ترین 
تجهیزات است که آفات و بیماری ها در سطح شهر اصفهان 
را آنالیز می کند و با توصیه های درست گیاه پزشکی اقداماتی 
خشکیدن  به عنوان مثال،  می شود؛  انجام  شهر  سطح  در 
خشکیدن  و   ۴ منطقه  در  بلوط  درخت های  یک طرفه 
از  متعددی  مثال های   ۵ منطقه  در  الوسون  سرو  درختان 
گیاه پزشکی نمونه گیری  کلینیک  که در  این موارد هستند 

شده و درنهایت راهکارهای الزم ارائه می شود.

  استفاده از پتانسیل خیران
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان 
کنیم.  استفاده  پتانسیل خیران  از  کرد: ما می توانیم  بیان 

در شهر اصفهان 
540 هکتار چمن 
که  وجود داشت 
غیرمقاوم بودند؛ 

ولی در چند سال 
گذشته دستور 

که  کاری ارائه شد 
این چمن ها با 

چمن های مقاوم 
جایگزین شوند
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۵3 هکتار  مساحت 
کوپارک ا

 تا پایان سال 99 
کاشت می شود
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در این راستا رایزنی های متعدد انجام شد. یکی از رایزنی ها 
با اداره اوقاف انجام شد. باتوجه به اینکه وقف در بحث 
محیط زیست جایگاه ویژه ای دارد و با توجه به آلودگی هوا، 
از خیران خواستیم در بحث وقف و اوقاف در فضای سبز 

کنند تا ظرفیتی به سازمان پارک ها اضافه شود. یاری 
مدرسه سازی،  سالمت،  بحث های  در  خیران  افزود:  او 
کنون  تا  اما  دارند؛  همیاری  قرآنی  فضای  و  مسکن سازی 
اقدامات  آن،  کاشت  و  درخت  وقف  بر  کیدات  تأ به رغم 
می بایست  مهم  این  و  بود  نشده  انجام  چشمگیری 
نمونه  اینکه  در شهر شود؛ ضمن  ممتاز  اتفاق های  سرآغاز 
در  می شود.  ساخته  خیران  توسط  کشور  در  بوستان هایی 
بوشهر بوستانی توسط خیران ساخته شد. ازجمله اقداماتی 
کت پارک  که توسط اداره اوقاف انجام شد، تأسیس یک پا
به  کار  این  درخت کاری  بود.  واقفان  توسط   ۹ منطقه  در 
و  و دیوارنویسی  انجام  پارک ها  و سازمان  دست منطقه ۹ 
و  شد  انجام  سبز  فضای  درون  تجهیزات  برای  زیباسازی 
شهرداری  و  اوقاف  اداره  همکاری  نمونه،  اولین  به عنوان 

گرفت. انجام  و  مورد استقبال قرار 

  مهم ترین رسالت سازمان پارک ها
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان 
که ابتدا  گفت: مهم ترین رسالت سازمان پارک ها این است 
سرانه فضای سبز را در حد قابل قبول داشته باشد؛ ضمن 
اینکه با ثابت نگه داشتن سرانه بتواند سرانه فضای سبز را 

افزایش دهد.
او ادامه داد: در سال ۹۹ سرانه های فضای سبز در مناطق 
به دلیل   ۴ منطقه  در  سرانه  باالترین  است.  متفاوت 
قرارگرفتن جنگل شرق در این منطقه وجود دارد و در سایر 
مناطق میانگین قابل قبولی دارد؛ اما نکته مهم در سال های 
که تملک هایی در داخل  گذشته به ویژه سال ۹۹ این است 
ایجاد  شهری  پارک های  آ ن ها،  براساس  و  انجام   شهر 

شد.
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان 
با  کوچک مقیاس  محلی  پارک های  احداث  کرد:  اذعان 
هماهنگی مناطق مختلف مانند یک، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱2 
که  بود  به گونه ای  سبز  فضای  عرصه  تملک  شد.  انجام 
کاربری سبز پیش بینی شد، با عدد ریالی  که در  زمین هایی 
بحث  در  شد.  ایجاد  مختلف  پارک های  و  تملک  باالیی 
توسعه سطحی نیز در همه مناطق ۱۵گانه توسعه سطحی و 

حجم قابل قبولی انجام شد.
در  سپاهان شهر  در  خوبی  سطحی  توسعه  داد:  ادامه  او   
سالن  سطحی  توسعه   ۶ منطقه  در  شد،  انجام   ۵ منطقه 
اجالس با بیش از ۳۰ هکتار فضای سبز در سال ۹۹ تکمیل 
در  شد،  انجام   ۹۹ نه ماهه  در   ۱۰ منطقه  در  آفتاب  پل  و 
گل ها انجام و در ناژوان  منطقه ۱۳ نیز توسعه سطحی بلوار 
در بخش های از قبل تملک شده، اقدامات مناسبی انجام 

شد.
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان 
 ۹۹ سال  نه ماهه  در  شهری  پارک های  در  کرد:  اذعان 
در   ،۸ منطقه  پارک  ازجمله  است؛  شده  اضافه  مساحت 
پارک منطقه ۹ حدود شش هزارو۷۰۰ مترمربع پارک شهری 
اضافه شد و ۳۵۰۰ مترمربع در پارک های همسایگی منطقه 
۸ و همین طور بوستان جمیرا، بوستان الزهرا در منطقه ۱۱ 
مقیاس  در  سبز  فضای  هکتار   ۱/۶ حدود   ۱۵ منطقه  در  و 
پارک های  داد:  ادامه  او  شد.  انجام  محلی  پارک های 
فضای  می تواند  که  شد  احداث  شهر  سطح  در  متعددی 
به  باتوجه  باشد.  شهروندان  برای  خوبی  تفرجگاهی  سبز 
شهری  فضای  سرانه  عدد  موجود  سبز  فضاهای  میانگین 
سرانه  باالترین  که  است  سرانه  مترمربع   2۸/2 اصفهان 

فضای سبز کشور را تشکیل می دهد.
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان 
حریم  که  بود  رینگی  درواقع  چهارم  رینگ  کرد:  عنوان 
ج از شهر انتقال  شهری بیرون را دور می زد تا آالیندگی به خار
کنار  کند. عملیات عمرانی رینگ چهارم فضای سبزی  پیدا 

گرفت. این رینگ شکل 

و   ۱۰ مناطق  در  آفتاب  غیرهمسطح  تقاطع  در  افزود:  او 
از  استفاده  با  سبز،  فضای  ۱۵۰/2۱۵مترمربع  حدود   ۱۴
آبیاری  سیستم  با  که  شد  ایجاد  مقاوم  گیاهی  گونه های 
گیاهان خزان کننده و  از انواع  تحت فشار آبیاری می شود. 

غیرخزان کننده نیز  استفاده شد.
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان 
این  از  دیگری  بخش  در  فرهیختگان  بلوار  کرد:  عنوان 

رینگ در منطقه ۱۴ قرار دارد. در منطقه ۱۴، ۸۴هزارو۸۷۵ 
خطوط  هم  منطقه  این  در  شد.  اجرا  سبز  فضای  مترمربع 
ح  انتقال فشار  قوی فشار طر بود. در خطوط  برق  انتقال 
کردیم  استفاده  گونه هایی  از  خطوط  انتقال  براساس  را 
از  نکند.  ایجاد  آینده  در  را  مشکالتی  و  نباشد  مترفع  که 
گیاهان همیشه  از  و هم  زیبا  گلدار  گونه های درختچه ای 

سبز و از درختچه های مختلف استفاده شده است.

سازمان پارک ها و فضای 
سبز شهرداری اصفهان

در تقاطع 
غیرهمسطح 

آفتاب در مناطق 
10 و 14 حدود 

150/215مترمربع 
فضای سبز، 
با استفاده از 

گونه های گیاهی 
مقاوم ایجاد 

شد که با سیستم 
آبیاری تحت فشار 

آبیاری می شود



7۹
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»بابای_من_یک_تاکسیران_است« این عنوان مانوری است که 
کمیته شهروندی در راستای  با مشارکت سازمان تاکسی رانی و 
ناوگان  از  حمایت  در  فرهنگ سازی  و  رانندگان  شغلی  کرامت 
کالن شهر  از  هشت نقطه  و  کشور  در  اولین بار  برای  تاکسی، 
شهر  در  تاکسی ها  نوسازی  روند  اجراست.  درحال  اصفهان 
اصفهان نیز نسبت به جمعیت در کشور اول است و از این بابت 
اصفهان  شهرداری  تاکسی رانی  بر  نظارت  و  مدیریت  سازمان 
کسب رتبه عالی و دریافت  پیشتاز است. این سازمان عالوه بر 
استان  روابط عمومی های  جشنواره  پانزدهمین  از  تندیس 
همچون  کالن  سطح  در  را  ح هایی  طر انجام  سال ۱۳۹۹،  در 
بهسازی ناوگان تاکسی رانی، نوسازی تاکسی های شهر اصفهان 
با پرداخت وام ۵۰ میلیون تومانی، راه اندازی سامانه مرخصی 
که رانندگان می توانند با توجه به  آنالین رانندگان و دیگر موارد 
کار خود  نیازهای خود از خدمات آن بهره مند شوند، در دستور 

قرار داد.
منوچهری با اشاره به اینکه مسئولیت نوسازی ناوگان با دولت 
کشور  است، متأسفانه دولت به دلیل شرایط خاص حاکم بر 
عمل  خود  وظیفه  به  گذشته  سال  چند  طی  است  نتوانسته 
کند؛ لذا تاکسی رانی اصفهان با عنایت شهردار محترم اصفهان 
توانست نوسازی ناوگان را با تأمین اعتبار از منابع شهرداری آغاز 
کند؛ امیدواریم که خودروساز با تأمین به موقع خودرو ما را جهت 
کند؛  یاری  خودرو  دوهزار  یعنی  تعیین شده  هدف  به  رسیدن 

شهرداری اصفهان است. این سازمان شش میلیون تومان وام 
کرونا، ۵۰ میلیون تومان وام نوسازی تاکسی با اقساط ۴۸ ماهه و 
دومیلیون تومان وام قرض الحسنه پرداخت کرده است. ضمن 
اینکه برای تأمین رفاه بیشتر،  هزار بسته معیشتی که هزینه هر 
غ، حبوبات  بسته ۳۰۰ هزار تومان است و شامل برنج، روغن، مر
این  تاکسی های  تعداد  است.  داده  اختصاص  می شود  رب  و 
سازمان ۹۰۴۵ تاکسی است؛ ۱۷۹۴ تاکسی خطی، ۵۰۹۰ تاکسی 
گردشی، ۸۷۰۰ سرویس مدرسه، ۷۵۰تاکسی بی سیم فرودگاه، 
ترمینال و راه آهن که مجموع آن ها به 2۱ هزار تاکسی می رسد از 
سوی این سازمان فعال هستند. سازمان تاکسی رانی شهرداری 
اصفهان همچنین ۱۵هزار حلقه الستیک، ۷۵۰۰ روکش صندلی 
دیگر  از  است.  کرده  توزیع  رایگان  صورت  به  رانندگان  بین 
کرونا، توزیع رایگان  اقدامات این سازمان درحوزه پیشگیری از 
کننده، ۳۵ هزار عدد ماسک، 2۵هزار دستکش و  ۷۵۰۰ کاور جدا

2۰ هزار بروشور اطالع رسانی کرونا بین رانندگان است.

کسی فرسوده تا پایان سال   پروژه نوسازی هزار تا
سازمان  مدیرعامل  اصفهان  در  نوساز  تاکسی های  آمار  درباره 
گفت:  اصفهان  شهرداری  تاکسی رانی  بر  نظارت  و  مدیریت 
کرده و  امیدواریم تا پایان سال بتوانیم هزار تاکسی را نوسازی 
عمر ناوگان را به زیر هفت سال برسانیم، انجام این مهم تأثیر 
کاهش آالیندگی ها و ارائه خدمات بهتر به  بسزایی در موضوع 

شهروندان دارد.
تاکسی  هزار   2۱ حاضر  حال  در  کرد:  اظهار  منوچهری  هادی 
 ۱۸ همچنین  مدرسه  سرویس  و  بی سیم  آژانس،  زرد،  ک  پال
شهروندان  به  اصفهان  شهر  سطح  در  آنالین  تاکسی  هزار 

سرویس دهی می کنند.
شهرداری  تاکسی رانی  سازمان  برخط  تاکسی های  افزود:  او 
اصفهان بین ۱۵ تا 2۰ هزار خودرو شناور است، در شرایط عادی 
سازمان تاکسی رانی بیش از ۵۰۰ هزار سفر موفق را در سطح شهر 
رقم می زند که به خاطر شیوع کرونا این رقم کاهش پیدا کرده و 

به حدود ۳۵۰ هزار سفر رسیده است.
منوچهری تصریح کرد: سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسی رانی 
وظایفی مانند سفر ایمن، سریع و ارزان در حوزه ارائه خدمات 
سازمان  این  وظیفه  مهم ترین  که  دارد  شهروندان  به  بهتر 
ح ها و برنامه ها که  به شمار می آید و امیدواریم با پیاده سازی طر

بخشی از آن پیاده سازی شده شرایط باز هم بهتر از قبل شود.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسی رانی شهرداری 
در  تاکسی  سواری  خودروهای  مالکیت  داد:  ادامه  اصفهان 
حوزه های  سایر  با  سازمان  تفاوت  و  است  اشخاص  اختیار 
که سازمان تاکسی رانی را با  حمل و نقلی در همین بخش است 
هزاران مالک روبه رو می کند؛ با این وجود هدف ما ارائه خدمت 

بهتر به شهروندان خواهد بود.

کسی  تا  3۰۰ خروج  کسی؛  تا  3۰۰ نوسازی    
کنون فرسوده تا

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسی رانی شهرداری 
کرد  اصفهان مهم ترین وظیفه سازمان را نوسازی ناوگان ذکر 
تاکسی رانی  سازمان  محوریت  با  اصفهان  شهرداری  افزود:  و 
وظیفه  یک  عنوان  به  تاکسی رانی  ناوگان  نوسازی  بحث  در 
رانندگان  از  حمایت  راستای  در  اجتماعی  مسئولیت  و  قانونی 
از مهر ۹۹  و شهروندان و محیط زیست به صورت خودجوش 
کرده است و تاکنون ۳۰۰ خودرو نوساز  ح را آغاز  ورود و این طر
از ناوگان خارج  جایگزین همین تعداد خودرو فرسوده شده و 

شده است.

همچنین او اشاره کرد که تسهیالت نوسازی ۵۰ میلیون تومانی 
گذاری  وا کرد:  کید  تأ منوچهری  است.  ۴درصد  کارمزد  با  و 
تاکسی های جدید با حمایت شهرداری و شورای شهر اصفهان و 
با ارائه تسهیالت وام برای هر تاکسی به مبلغ ۵۰ میلیون تومان 

)با سود چهار درصد( انجام می شود.

واجد  رانندگان  به  معیشتی  بسته های  ارائه    
شرایط

ارائه  اصکیف،  سامانه  طریق  از  الکترونیک  کرایه  پرداخت 
بسته های معیشتی به رانندگان واجد شرایط، تبلیغات درون و 
برون تاکسی، زیباسازی و دلپذیرسازی تابلوها و ایستگاه های 
شاد،  بانوی  آموزشی  نمایشی  برنامه  برگزاری  و  شهر  تاکسی 
بانوی  رانندگان  از  نفر  پنج هزار  از  بیش  برای  شاد  جامعه 
از  اینترنتی  تاکسی های  سامان دهی  و  سازمان  پوشش  تحت 
تاکسی رانی  سازمان  سوی  از  که  است  کالنی  طرح های  دیگر 

شهرداری اصفهان انجام شده است.
نصب و راه اندازی هوشمند نظارت تصویری و ارتقای سیستم 
امنیتی حفاظتی و اصالح هندسی ورودی سازمان، راه اندازی 
2۱ پروژه در حوزه فناوری و اطالعات در راستای ارتقای خدمات 
و بازمهندسی شبکه passiu در راستای اصفهان شهر هوشمند 
اداری شرکت های حمل و نقل  اتوماسیون  راه اندازی سامانه  و 
تاکسی رانی  سازمان  کار  دستور  در  که  است  اقداماتی  دیگر  از 

شهرداری اصفهان قرار گرفته است.

  پرداخت شش میلیون تومان وام کرونا
تاکسی رانی  سازمان  عملکردهای  جزو  نیز  رفاهی  اقدامات 

 اصفهان پیشݡگام در نوسازی
ناوݡگان تاݡکسی رانـــݡی ݡکشور

کسی رانی شهرداری اصفهان: مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تا

50

 ۵0میلیون تومان 
کسی  وام نوسازی تا

با اقساط 48ماهه

18

کسی   ۱8هزار تا
آنالین در سطح 

شهر اصفهان

 سازمان مدیریت و نظارت بر
کسی رانی شهرداری اصفهان   تا

سازمان 
کسی رانی  تا
شهرداری 

اصفهان 15هزار 
حلقه الستیک 
و ۷500 روکش 
صندلی بین 

رانندگان 
به صورت رایگان 
کرده است توزیع 
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  پیش بینی تسهیالت و بسته های معیشتی برای 
کسی در شرایط کرونایی حمایت از رانندگان تا

از  جلوگیری  برای  تاکسی رانی  سازمان  اقدامات  به  اشاره  با  او 
خصوص  این  در  گفت:  مردم،  و  رانندگان  میان  کرونا  شیوع 
و ۳۵ هزار  و ۳۵ هزار ماسک  کاور جدا کننده  و ۵۰۰  هفت هزار 
دستکش به عالوه هزاران بروشور آموزشی توزیع شده که جهت 
کمک به رانندگان ارائه شده است؛ عالوه بر این  کرونا و  کنترل 
اقالم مواد ضدعفونی کننده نیز به دفعات توزیع شد، همچنین 
ارائه وام شش میلیون تومانی و دو میلیون تومانی و تخفیف 
گرفته شده است تا  کارت شهری رانندگان در نظر  ۵۰ درصدی 

رانندگان با آسیب های مالی کمتری مواجه شوند.
و  شهروندان  ابتالی  از  پیشگیری  جهت  اینکه  به  اشاره  با  او 
کرونا تعداد سرنشینان خودروهای  رانندگان و با مصوبه ستاد 
این  به  توجه  با  آن ها  کرایه  نرخ  و  کاهش  نفر  به سه  تاکسی 
شرایط نیز اصالح شد. اخیرا طرحی به شورای محترم اسالمی 
شهر پیشنهاد شد که کرایه نفر چهارم سرشکن و چهل درصد آن 
را راننده و شصت درصد باقی مانده را سه مسافر دیگر پرداخت 

خواهند کرد.
با  قرارداد  عقد  به  اشاره  با  تاکسی رانی  سازمان  مدیرعامل 
بخشی  داشت  بیان  اینترنتی  مسافر  حمل و نقل  شرکت های 
از نظارت بر این شرکت ها به شهرداری و سازمان تاکسی رانی 
گذار شد و این امر امنیت روانی مسافران و شهروندان را بیش  وا
از پیش تأمین و همچنین نسبت به سامان دهی آن ها مبادرت 
دغدغه های  از  بخشی  انجام شده  توافقات  با  همچنین  کرد؛ 
تاکسی رانان بر طرف و در حدود دوهزار راننده تاکسی پالک زرد 
به صورت شناور دراین شرکت ها فعال شدند و از خدمات آن ها 

بهره مند شدند.

کسی متر را جبران کرد   اصکیف، شکست پروژه تا
طرح  اجرای  تاکسی رانی  سازمان  پروژه های  از  دیگر  یکی 
پروژه  طرح  شکست  به  اشاره  با  منوچهری  است.  اصکیف 

کسی متر( در سال های گذشته،  سامانه هوشمند تاکسی رانی )تا
که اجرای آن از سال ۹۰ آغاز شده بود، در  کرد: این طرح  اظهار 
که از دالیل آن می توان  سال ۹۴ به دالیل مختلف متوقف شد 
رانندگان،  و  شهروندان  میان  مناسب  فرهنگ سازی  عدم  به 

عدم استقبال مردم و دالیل فنی اشاره کرد.
نصب  با  صرفا  و  بوده  رایگان  کامال  صورت  به  پروژه  این 
بارکدهای دو بعدی در داخل خودرو و نصب اپلیکیشن جهت 
مسافر و راننده قابل دسترس بوده و مشکل پول خرد را حل 

می کند.
کنون 2۵۰۰ سامانه اصکیف روی خودروهای تاکسی سطح  هم ا
شهر نصب و فعال شده که در شرایط کرونای حاکم، بسیار اقدام 

مؤثر و پیشگیرانه ای است.
او با بیان اینکه برای جبران خسارت رانندگان ناشی از خرید 
کید کرد: با تصمیم  این سامانه هوشمند اقداماتی انجام شد، تأ
شورای شهر و شهردار اصفهان قرار بر این شده این مشکل تا 
جایی که ممکن است برطرف شود که به همین منظور می توان 
به کمک های معیشتی در جهت جبران خسارت رانندگان مانند 
اهدای هفت هزار و ۵۰۰ جفت حلقه الستیک و تعداد هفت هزار 
کرد. همچنین رانندگان از پرداخت  و ۵۰۰ روکش صندلی اشاره 

هزینه کارت های شهری در یک سال معاف شدند.

  طرحی برای حل و فصل مشکل کرایه مسافران
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسی رانی شهرداری 
اصفهان با اشاره به موضوع پرداخت سهمیه سوخت رانندگان 
گفت: این طرح از 2۰ آذرماه ۹۹ اجرا  بر اساس طرح پیمایش، 
که قبال برای  شد و بر اساس آن رانندگان آژانس های تاکسی 

لیتر   ۶۰ دوگانه سوز  برای  و  لیتر   ۱2۰ یگانه سوز  خودروهای 
پیمایش  میزان  ح،  این طر اساس  بر  واریز می کردند،  سوخت 

مالک عمل خواهد بود.

  اقدامات فرهنگی و پیشگیری از  کرونا
تاکسی رانی  سازمان  اقدامات  دیگر  از  را  فرهنگی  اقدامات  او 
کرد و با بیان اینکه بیش از ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار برای  ذکر 
اجرای پروژه های فرهنگی تاکسی رانی در نظر گرفته شده است، 
گذشته  سال های  از  فرهنگی  اقدامات  از  بخش هایی  افزود: 
سطح  در  فرهنگ  رفتن  باال  به  زیادی  کمک  که  شده  انجام 
به سازمان  کنون مراجعه  ا کرده است؛ هم  این حوزه  شهر در 
کرده و بیش از ۷۵ درصد فعالیت های  کاهش پیدا  به شدت 

سازمان برون سپاری شده است.
مبتالیان  تعداد  خوشبختانه  اینکه  به  اشاره  با  منوچهری 
کرونا در ناوگان این سازمان بسیار پایین  رانندگان تاکسی به 
است، مهم ترین دالیل آن را توزیع به موقع اقالم محافظتی، 

کننده و اطالع رسانی به موقع اعالم کرد. کاورهای جدا
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سازمان قطار شهری 
شهرداری اصفهان

خط سوم قطار 
شهری اصفهان 

که در حال مطالعه 
است از ایستگاه 
میدان آزادی 
آغاز می شود و 
با عبور از بلوار 
دانشگاه و بلوار 
ارتش به پایانه 

جنوب غرب شهر 
اصفهان )واقع 

در جنوب تقاطع 
اندیشه( می رسد 

و به خط قطار 
شهری فوالدشهر و 
زرین شهر متصل 

می شود

20

کیلومتر طول خط 
اول قطار شهری 

اصفهان

خط دوم مترو ابرپروژه ݡکالن شهر اصفهان است
ایستگاه های خط دوم مترو در مسیر پیشرفت

به  جنوب(  )شمال  یک  خط  نهایی  ح  طر  ۱۳۸۰ سال  در 
کیلومتر مصوب و عملیات اجرایی ساخت تونل  طول ۱2،۵ 
کاوه _ قدس  مسیر  کیلومتر   ۷،۷ شدن  اضافه  با  و  آغاز  آن 
شمال  از  اصفهان  شهری  قطار  اول  خط  غرب(،  )شمال 
این  خورد.  کلید  کیلومتر   2۰،2 طول  به  جنوب  تا  غرب 
طی  از  پس  و  شروع  شده  اصفهان  شهر  شمال  از  خط 
پایانه مسافربری صفه  به  کیلومتر  به طول 2۰،2  مسیری 
در جنوب اصفهان می رسد. در این خط 2۰ ایستگاه وجود 
شد،  آغاز   ۱۳۸۱ سال  در  خط  این  ساخت  بااینکه  دارد. 
نخست  فاز  شد.  افتتاح  کامل  به طور  سال   ۱۵ از  پس  اما 
 2۳ در  که  بود  کیلومتر   ۱۱ طول  به  ۱۰ایستگاه  شامل 
مهرماه ۱۳۹۴ افتتاح و فاز دوم یک سال بعد، در ۱۳ آبان 
۱۳۹۵ به بهره برداری رسید. در مردادماه ۱۳۹۶ فاز سوم، 
آزادی  و  شریعتی  دکتر  سی وسه پل،  ایستگاه های  یعنی 
)دروازه شیراز( به بهره برداری آزمایشی رسیدند و قطار برای 
پروژه،  این  فاز چهارم  کرد.  عبور  زاینده رود  زیر  از  اولین بار 
شامل شش ایستگاه امام حسین )دروازه دولت(، انقالب، 
کارگر، کوی امام و دفاع مقدس )صفه( در آخرین  دانشگاه، 
روزهای سال ۱۳۹۶ به بهره برداری رسید و خط یک مترو 

اصفهان تکمیل شد.
   مسیر خط دوم مترو

امام  شهرک  از  است.  شرقی غربی  مترو،  دوم  خط  مسیر 
تقاطعی  ایستگاه  از  عبور  با  و  شروع  )دارک(  حسین)ع( 
امام حسین به سمت خمینی شهر ادامه پیدا می کند. طول 
کیلومتر و دارای 2۳ ایستگاه است. فاز یک  کل مسیر 2۴.۴ 
این مسیر حدفاصل ایستگاه دارک تا ایستگاه کهندژ اجرای 
که  آن آغاز شده است. خط سوم قطار شهری اصفهان نیز 
در حال مطالعه است، از ایستگاه میدان آزادی آغاز می شود 
و با عبور از بلوار دانشگاه و بلوار ارتش به پایانه جنوب غرب 
به  و  می رسد  اندیشه  تقاطع  جنوب  در  واقع  اصفهان  شهر 
می شود.  متصل  زرین شهر  و  فوالدشهر  شهری  قطار  خط 
کیلومتر و شامل هشت ایستگاه  طول این مسیر حدود ۸،۸ 
است و ادامه این خط از میدان آزادی تا میدان الله است 
که الزم است مصوبه شورای عالی ترافیک مربوطه دریافت 

شود.
كالن شهر اصفهان    خط دوم مترو؛ ابرپروژه 

کالن شهر  در  ابرپروژه  یک  می توان  را  مترو  دوم  خط  امروز 
اصفهان نامید. با احداث خط دوم مترو حمل ونقل مسافر 
راحت تر، سریع تر و ترافیک در مسیر خط دوم قطار شهری 

اصفهان به شدت کاهش می یابد.
به  خمینی شهر  تا  زینبیه  دپوی  حدفاصل  مترو،  دوم  خط 
طول 2۴،۴ کیلومتر در سال ۱۳۸۵ به تصویب شورای عالی 
هماهنگی ترافیک شهرهای کشور رسیده و مطالعات آن در 
سال ۱۳۹۰ توسط مشارکت مترا، پژوهش، سیسترا آغاز شده 
عملیات  انجام شده  برنامه ریزی  با  مطابق  بود  قرار  است. 
حفاری  اما  شود،  شروع   ۱۳۹۴ سال  در  دوم  خط  اجرایی 

این خط از ماه های پایانی سال ۱۳۹۷ شروع شد. محدوده 
امام حسین)ع(  شهرک  از  اصفهان  شهری  قطار  دوم  خط 
آیت اهلل  خیابان  از  عبور  با  و  شده  شروع   دارک  محله  در 
عالمه مجلسی،  جنوبی،  الله  شمالی،  الله  زینبیه،  غفاری 
و  آمادگاه  فلسطین،  نشاط،  هاتف،  امام علی )ع(،  میدان 
می رسد.  )ع(  امام حسین  میدان  ایستگاه  به  گلدسته  باغ 
کرده و  خط دوم در این قسمت از زیر خط یک مترو عبور 
زیر  و  روضات  از خیابان طالقانی، خیابان صاحب  با عبور 
فاز اول  کهندژ می شود.  بزرگراه شهید خرازی وارد خیابان 
کیلومتر   ۱۴،۵ حدود  اصفهان  در  شهری  قطار  دوم  خط 
گرفته  مسافت دارد و برای این قسمت ۱۶ ایستگاه در نظر 
که عملیات عمرانی ۱2 ایستگاه از آن ها آغازشده و در  شده 

حال انجام است.
   ركورد بی سابقه حفاری در فاز اول خط دوم

فاز یک خط  به  مربوط  تونل های  انجام عملیات عمرانی 
ح است. این بخش  دوم یکی دیگر از بخش مهم این طر
اوایل  از  اصفهان  شهرداری  به  متعلق  ادامه  جبهه  دو  از 
عملیات  که  شمالی  قسمت  در  می کند.  پیدا   ۱۳۹۸ سال 
و  شده  آغاز  گذشته  تی بی ام  دستگاه  دو  با  آن  حفاری 
شده  احداث  تونل  کیلومتر   ۵،۵ حدود  درمجموع  کنون  ا
غربی  شهر  برای  حفاری  بی سابقه  رکورد  یک  این  است. 
که توانسته طی یک سال، ۵،۵  )T.B.M( اصفهان است 
کیلومتر حفاری مکانیزه داشته باشد. در حال حاضر دستگاه 
ایستگاه عمان سامانی، در فاصله ۸۰۰  از  با عبور  تی بی ام 
متری ایستگاه الله است. برای مدیریت در زمان، مقدمات 
حفاری تونل مترو از سمت غرب شهر هم شروع شده است 
کار می کند و همچنین  و در دهه فجر تی بی ام سوم آغاز به 
مراحل احداث ایستگاه های خرازی، چهارسوق و خلجا هم 
اینکه تی بی ام به آنجا برسد، سازه  از  تا قبل  آغاز شده و 

نگهبان مورد نظر در این ایستگاه ها اجرا خواهد شد.
   حذف مشكالت احداث خط یک، در عملیات عمرانی 

خط دوم
باعث  که  بود  همراه  زیادی  مشکالت  با  یک  خط  احداث 
احداث  روند  در  تا  شده  تالش  شد.  پروژه  شدن  طوالنی تر 
ایستگاه ها  سفت کاری  و  نگهبان  سازه  ابتدا  دوم،  خط 
و  زمان  در  تا  ام شوند  بی  تی  ورود دستگاه  آماده  و  انجام 
منابع صرفه جویی شود. از دیگر اقدامات قابل توجه در روند 
که سعی شده است  احداث خط دوم قطار شهری این بوده 
کامال  زیرزمینی و  امکان عملیات آن به صورت  در صورت 

کند. کمتر درگیر  مکانیزه انجام شود و ترافیک شهری را 
تالش شهرداری برای تأمین هزینه سنگین احداث     

خط دوم

را  است  زیاد  بسیار  به حق  که  دوم  خط  اجرای  هزینه 
هزینه  کند.  تأمین  توانسته  کنون  تا اصفهان  شهرداری 
احداث خط دوم مترو در زمان شروع در مرحله اول هزینه 
 ۱۵۰۰ اول  فاز  ایستگاه های  سفت کاری  و  تونل  ساخت 
که در سه فاز عملیاتی شد. هزینه  میلیارد تومان برآورد شد 
یافته،  افزایش  برابر  به سه  در حال حاضر  پیش بینی شده 
این  برای  مشارکت  اوراق  قالب  در  که  منابعی  که  درحالی 
کمتر شده  گاهی حتی  پروژه تخصیص یافته ثابت مانده و 
صورت  این  به  مشارکت  اوراق  از  استفاده  نحوه  است. 
اوراق  پرداخت  بابت  را  سقفی  هرسال،  دولت  که  است 
در  مترو  مانند  بزرگی  پروژه های  راه اندازی  برای  مشارکت 
سهم  که  می شود  تقسیم  کالن شهرها  بین  و  می گیرد  نظر 
اصفهان از این بودجه ناچیز است. در حال حاضر با توجه 
کمک  بدون  مبلغ  این  هزینه ها،  چندبرابری  افزایش  به 
اجرای  تأمین  هزینه  بود.  خواهد  اندک  بسیار  شهرداری 
به  گن  وا تأمین  همچنین  و  مکانیکی  و  برقی  عملیات 
از طریق  و  از وظایف دولت است  یورو،  میلیون  مبلغ ۶۰۰ 
نابسامان  شرایط  به  توجه  با  شد.  خواهد  تأمین  فاینانس 
به  اصفهان  شهردار  و  شهر  شورای  اعضای  اقتصادی، 
تأمین  و  راهگشایی  برای  الزم  بودجه  تأمین  پیگیر  شدت 
تقریبا  که  خصوص  به  بوده اند.  دوم  خط  برای  کسری ها 
گر خط دوم  دوسوم عملیات عمرانی خط دوم آغاز شده و ا
که آغاز و با  کسری بودجه مواجه شود، این حرکت بزرگ  با 
کرده،  گذشته ادامه پیدا  سرعت غیرقابل تصوری در سال 
دچار مشکل می شود. شهرداری اصفهان برای درآمدزایی 
است،  گران  بسیار  و  هزینه زا  پروژه ای  معموال  که  مترو  از 
کز  مرا احداث  با  دارد  نظر  در  شهرداری  دارد.  برنامه هایی 
که  تجاری در ایستگاه های مترو و محوطه های اطراف آن 
کز درآمدزا استفاده  شعاع نفوذی باالیی دارند، به عنوان مرا
گرفته  کار قرار  ح از یکی دو سال قبل در دستور  کند. این طر
وارد  مشارکت  برای  خصوصی  بخش  با  شهرداری  است. 
پیگیری  و  نشده  اجرایی  هنوز  ح  طر این  اما  شده،  تعامل 
حال  در  جدی  صورت  به  سرمایه گذاران  با  تعامل  برای 

انجام است.
   ایستگاه های خط دوم در مسیر پیشرفت

کیلومتر   ۱۴،۵ طول  به  عمیق  تونل  دارای  مترو  دوم  خط 
خط  این  است.  کیلومتر   ۱۰،2۵ طول  به  کم عمق  تونل  و 
عملیات  دارد.  کم عمق  ایستگاه   ۷ و  عمیق  ایستگاه   ۱۶
ساختمانی تونل و ایستگاه های قطعه اول مسیر حدفاصل 
کیلومتر تونل  کهندژ، شامل ۱۴،۵  ایستگاه دارک تا ایستگاه 
ایستگاه  تا  دارک  از  تونل شش متری  دو  به صورت  عمیق 
امام علی )ع( و یک تونل ۸،۵ متری از ایستگاه امام علی)ع( 
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سهم اصفهان از 
کلی خرید  قرارداد 
گن های دولت  وا

و شهرداری

که دارای ۱۶ ایستگاه عمیق دو و سه طبقه  کهندژ بوده  تا 
است. عملیات ساختمانی تونل و ایستگاه های قطعه دوم 
شهر،  خمینی  ایستگاه  تا  کهندژ  ایستگاه  حدفاصل  مسیر 
و  حفر(  و  )پوشش  عمق  کم  کیلومترتونل   ۱۰،2۵ شامل 
احداث  عملیات  کنون  تا است.  کم عمق  ایستگاه  هفت 
ایستگاه های خط دوم مترو پیشرفت خوبی داشته است. 
تونل  دوم،  خط  احداث  قراردادهای  گزارش  آخرین  طبق 
دارک تا امام علی)ع( ۴۶ درصد، تونل کهندژ تا امام علی )ع( 
عاشق  ایستگاه  درصد،   ۷۹ زینبیه  ایستگاه  درصد،   2۰
۷2 درصد،  سامانی  عمان  ایستگاه  ۹۹درصد،  اصفهانی 
ایستگاه الله ۸۷ درصد، ایستگاه شاهد ۱۸ درصد، ایستگاه 
درصد،   ۳ امام حسین )ع(  ایستگاه  درصد،    ۳ طوقچی 
و  درصد   ۵۰ چهارسو  ایستگاه  درصد،   22 خلجا  ایستگاه 

ایستگاه خرازی ۵۹ درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند.
دقیقه   8 به  قطارها  حركت  سرفاصله  كاهش     

در خط یک
حال  در  مداوم  صورت  به   ۹۶ سال  از  مترو  یک  خط 
خدمات رسانی به شهروندان اصفهانی است و نقش موثری 
کاهش آلودگی و ترافیک سطح شهر  در حمل ونقل مسافر و 
داشته است. سریع تر رسیدن مسافران به مقصدشان، یکی 
که  از دالیل مهم استقبال شهروندان از مترو اصفهان است 
تعداد  بر  قطارها  رسیدن  فاصله  کم شدن  با  زمان  مرور  به 
رسیدن  زمان  کم شدن  برای  حاال  شد.  افزوده  مسافران 

یک  خط  ناوگان  به  نیز  گن(  وا  ۱۰( قطار  رام  دو  قطارها 
یک  خط  قطارهای  حرکت  سرفاصله  تا  است  شده  اضافه 
گن های  ارزش محموله وا از ۱2 دقیقه به ۸ دقیقه برسد. 
شد،  اضافه  اصفهان  شهری  قطار  اول  خط  به  که  مترو 
۳۰۰میلیارد تومان است. این اقدام در قالب یک قراداد کلی 
کشور  دهیاری های  و  شهرداری ها  همیاری  سازمان  بین 
شهری  قطار  تأمین  برای  که  است  چین  پوژن  شرکت  و 
است.  شده  اجرایی  تبریز  و  شیراز  اصفهان،  شهرهای 
 ۶۳ که  است  دستگاه   ۳۱۵ قرارداد  این  گن های  وا تعداد 
عهده  بر  قرارداد  این  اعتبار  تأمین  می دهد؛  تشکیل  را  رام 
خط  در  موردی  صورت  به  جدید  گن های  وا است.  دولت 
یک تست می شود و بهره برداری آزمایشی صورت می گیرد 
موکول  کرونا  از  بعد  به شرایط  گن ها  وا از  استفاده  و عمده 

خواهد شد.
رام   38 به  دقیقه   2،5 سرفاصله  به  رسیدن  برای     

قطار نیاز است
ساخته  مترو  یک  خط  الزامات  اساس  بر  جدید  گن های  وا
شده و در این خط نیز استفاده می شود. البته این ظرفیت 
گن ها  که خط دوم و سوم ساخته شد، وا وجود دارد زمانی 
در  باشند.  داشته  نیز  را  خطوط  این  در  استفاده  قابلیت 
گن های  وا خرید  کلی  قرارداد  از  اصفهان  سهم  مجموع 
که طی سال های اخیر  دولت و شهرداری، ۸۵ عدد است 
باید  نیز  گن دیگر  وا و ۴۵  گن تحویل شده  وا امسال ۴۰  و 

کنون در خط یک  به شهر اصفهان تحویل داده شود. هم ا
که با دو رام جدید، به ۱۴رام افزایش  ۱2رام قطار وجود دارد 
گن در حدود یک میلیون یورو قیمت دارد.  می یابد. هر وا
شکل  خطوط  شبکه  وقتی  ح،  طر افق  در  اصلی  سرفاصله 
هدف گذاری،  این  برای  که  است  دقیقه  دوونیم  گیرد، 
حداقل ۳۸ رام قطار در خط یک نیاز است. در شرایط قبل 
هزار   ۱2۰ جابه جایی  رکورد  قطار،  رام   ۱۰ حدود  با  کرونا  از 
کنون تعداد مسافران مترو  مسافر در خط یک شکسته شد. ا
که برای  اصفهان ۳۰ هزار نفر در روز است. در افق طرحی 
است،  شده  دیده  اصفهان  متروی  دقیقه   2,۵ سرفاصله 
باید 2۵ هزار نفر در ساعت مسافرگیری شود. با راه اندازی 
سوم  و  دوم  اول،  )خط های  اصفهان  مترو  خطوط  شبکه 
مترو( می توان جابه جایی حدود ۸۰۰ هزار مسافر در روز را با 

متروی شهر اصفهان انجام داد.
ریل  تكمیل  شاه كلید  مترو؛  برون شهری  خطوط     

حمل ونقل سریع
مترو  خطوط  شبکه  درون شهری  خط  سه  طراحی  کنار  در 
شده  دیده  نیز  برون شهری  خط  چهار  اصفهان،  شهری 
شاهد  شوند،  افتتاح  و  راه اندازی  خطوط  این  گر  ا است. 
کالن شهر  کاهش آلودگی هوا در  عبورومروری آسان با روند 
خط  چهار  برون شهری  خطوط  بود.  خواهیم  اصفهان 
شامل  است،  اصفهان  با  کوچک  شهرهای  بین  مواسالتی 
اصفهان-شاهین شهر،  خط  اصفهان-زرین شهر،  خط 

مجلسی   _ بهارستان  خط  و  بهارستان   _ اصفهان  خط 
کیلومتر   ۵۷ طول  به  شهر،  زرین   - اصفهان  خط  است. 
شهرهای  از  عبور  با  و  آغاز  اصفهان  آزادی  ایستگاه  از 
ذوب آهن  کارخانه  و  شهر  زرین  فوالدشهر،  فالورجان، 
کنان این مناطق نیز سرویس دهی می کند.  اصفهان به سا
دانشگاه  ایستگاه  ابتدای  از  اصفهان-شاهین شهر،  خط 
صنعتی آغاز شده به بختیاردشت و سپس از سمت غرب به 
شهرستان شاهین شهر می رسد. اجرای این خط با مشارکت 
کیلومتر طول مسیر  شرکت چینی نورینکو خواهد بود. از 2۰ 
کیلومتر در حوزه شهرستان شاهین شهر و  این خط، ۱۶.۷ 
اصفهان  خط  است.  اصفهان  شهرستان  حوزه  در  مابقی 
اصفهان  شهری  قطار  یک  خط  انتهای  از  بهارستان،   _
از سپاهان شهر به بهارستان ختم  از عبور  آغاز شده و پس 
کیلومتر خواهد بود.  خواهد شد. طول این خط برابر ۱۴.۵ 
با طی  و  بهارستان شروع  از شهر  بهارستان_مجلسی،  خط 
خ،  دهسر روستای  مبارکه،  سه راهی  از  گذر  و  ۵۱کیلومتر 
مقدس  دفاع  میدان  و  نصوحی  شهید  میدان  زیباشهر، 
مبارکه و مجتمع فوالدمبارکه، نهایتا به شهر جدید مجلسی 

ختم می شود.
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پروژه های شاخص سازمان مدیریت پسماند
 بر مدار توسعه پایدار

کید کرد: مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان تأ

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان ضمن 
تبریک ایام دهه فجر و سالروز پیروزی انقالب اسالمی با اشاره 
به محوریت توسعه پایدار در برنامه ریزی و اجرای پروژه های 
گفت: دستیابی به توسعه  مختلف سازمان مدیریت پسماند 
سه  منابع  بهینه سازی  و  اجرایی  فرایندهای  بهبود  پایدار، 
هدف اصلی تعیین شده در راستای تدوین برنامه ها و اجرای 
راهبردهای این سازمان است. بر اساس همین رویکردها در 
نهایت ۱2 پروژه شاخص برای سازمان تعریف و طراحی شده 
است تا ذیل این پروژه ها دستیابی به اهداف پیش بینی شده 

محقق شود.

 پروژه احداث خطوط جدید پردازش پسماند

رحیم محمدی به تعیین نقشه راه این سازمان و شفاف سازی 
کرد و افزود: یکی از  فعالیت ها منطبق بر این نقشه راه اشاره 
مهم ترین پروژه های سازمان، احداث خطوط جدید پردازش 
پسماند است. این پروژه با هدف افزایش راندمان جداسازی 
دفن  میزان  کاهش  و  آلی  کود  کیفیت  ارتقای  پسماندها، 
جدید  خطوط  احداث  به  منجر  و  خورده  کلید  پسماندها 
پردازش پسماند، با ظرفیت هریک 2۵۰ تن در روز خواهد شد. 
پیش بینی شده است فاز اول آن تا پایان سال جاری به اتمام 

برسد.

   پروژه هاضم بی هوازی

به عنوان  بی هوازی  هاضم  پایلوت  پروژه  راه اندازی  به  او 
بی هوازی  هاضم  افزود:  و  کرد  اشاره  شاخص  دیگرپروژه 
که در صورت اجرا در فاز اصلی می تواند  پروژه ای مهم است 
همین  به  دهد.  کاهش  زیادی  میزان  به  را  پسماند  دفن 
منظور برنامه ریزی شده است تا با حل مسائل مالی و تکیه 
بر توان داخلی بتوانیم از فاز پایلوت نتایج خوبی بگیریم و 
کنیم  در فاز اصلی با مشارکت دیگرمجموعه ها آن را اجرایی 
بزرگ در سطح ملی قلمداد  این می تواند یک پیشرفت  که 
شود و نتایجی ازجمله جلوگیری از هدررفت بیش از ۹۰هزار 
تولید  شیرابه،  انتشار  از  جلوگیری  روز،  در  بیوگاز  مترمکعب 
کمپوست  کود  حدود ۸ مگاوات برق، تولید بیش از ۹۰ تن 
مترمکعب  صدهاهزار  انتشار  از  جلوگیری  و  روز  در  مرغوب 
گلخانه ای ناشی از پردازش پسماندها در روز را به همراه  گاز 

بیاورد.
سازمان  شاخص  دیگرپروژه های  توضیح  در  محمدی 
سخت افزاری  بهینه سازی  راستای  در  پسماند  مدیریت 
ترنر  دستگاه  یک  خرید  داد:  توضیح  پردازش  فرایندهای 
اصالح  و  توسعه  کمپوست،  کود  تولید  فرایند  بهبود  جهت 

پسماند  پردازش  مرکز  زیرساخت  بهسازی  و  انتقال  سکوی 
خشک و توسعه و نوسازی ناوگان جمع آوری پسماند خشک 
که با هدف  در شهر اصفهان از جمله دیگر پروژه هایی است 
بهبود کمی و کیفی جداسازی و پردازش پسماندها به منظور 
بازیافت پسماندهای خشک و تولید کمپوست از پسماندهای 

تر اجرا می شوند.
اول  فاز  از  بهره برداری  و  احداث  پروژه  این که  بیان  با  او 
پیرولیز به عنوان یکی از ۱2 پروژه شاخص سازمان با هدف 
مدیریت بخش غیرارگانیک پسماند و دستیابی به توسعه 
هدف  پروژه،  این  در  کرد:  اضافه  است،  خورده  کلید  پایدار 
نیاز به دفن بخش  کاهش  اقتصادی و  ارزش افزوده  ایجاد 
غیر آلی پسماندها و پردازش آن ها برای به دست آوردن مواد 
که همراه با دیگر پروژه های مدیریت و پردازش  نفتی است 
پسماند، زمینه مدیریت بهینه پسماندها جهت کاهش دفن 
پسماند را فراهم می کند و در صورتی که بتوان به اهداف مورد 
انتظار در فاز اول دست یافت، فازهای بعدی در مقیاس های 
به  می تواند  آن  محصول  و  شد  خواهند  اجرا  گسترده تری 
قرار  استفاده  مورد  صادرات  قابل  و  باارزش  ماده ای  عنوان 

بگیرد.
پروژه های  طراحی  این که  به  اشاره  با  مسئول  مقام  این 
فعالیت های  برای  تعیین شده  راه  نقشه   مبنای  بر  مختلف 
سازمان صورت گرفته است، اضافه کرد: روزانه بین ۳۰ تا ۵۰ 
هزار لیتر شیرابه از پسماندهای شهر اصفهان تولید می شود 
که مدیریت آن جهت جلوگیری از ورود به منابع آبی و خاکی 
گون تبخیری به عنوان  ضروری است؛ از این رو احداث شش ال
را  محیط زیست  و  شهروندان  سالمت  می تواند  که  اقدامی 
به عنوان منتفعان اصلی خدمات مدیریت پسماند ارتقا دهد 
گرفته تا مدیریت شیرابه به طور استاندارد  کار قرار  در دستور 
مطالعات  و  برنامه ریزی  نیز  آن  کنار  در  بگیرد،  صورت 
قرار  کار  دستور  در  شیرابه  تصفیه  پروژه  اجرای  برای   الزم 

دارد.

یکپارچه  سامانه  راه اندازی  پروژه  به  ادامه  در  محمدی 
کرده  اشاره  ساختمانی  و  عمرانی  پسماندهای  مدیریت 
در  روزانه حدود هفت هزار تن پسماند ساختمانی  گفت:  و 
که تنها سه هزار تن آن در محل مناسب  شهر تولید می شود 
دفع می شد؛ اما با راه اندازی سامانه مدیریت پسماندهای 
و  جمع آوری  فرایند  به  نظم دهی  و  ساختمانی  و  عمرانی 
این  کاهش تخلیه غیرمجاز  این پسماندها، شاهد  تخلیه 
آن  بهداشتی  و  زیست محیطی  زیان آور  اثرات  و  پسماندها 
برای  تحقیقاتی  و  مطالعات  هم  دیگر  سوی  از  هستیم. 
بازیافت این نوع پسماندها به منظور تبدیل به مواد اولیه 
کار  دستور  در  آینده  در  می تواند  که  است  گرفته  صورت 
شهرداری  پسماند  مدیریت  سازمان  مدیرعامل  گیرد.  قرار 
جمع آوری  ماشین آالت  و  ناوگان  نوسازی  افزود:  اصفهان 
پسماند خشک، اصالح و بهسازی سکوی دریافت پسماند 
آمار،  تحلیل  و  ثبت  مکانیزه  سیستم  ایجاد  شهری، 
مرکز  نخستین  احداث  و  شهروندی  اپلیکیشن  راه اندازی 
ازجمله  نیز  پسماند  مدیریت  حوزه  در  هوشمند  آموزشی 
کلید خورده و طی برنامه زمانبندی  که  دیگر اقداماتی است 
اتمام و بهره برداری می رسند. مجموع این  تعیین شده به 
فرایندهای  کیفیت  در  اساسی  تحولی  می تواند  پروژه ها 
ایجاد  پردازش  و  انتقال  تا  جمع آوری  از  پسماند  مدیریت 
برای مدیریت  اهداف متصور  به  به دستیابی  و منجر  کند 
و  هزینه ها  کاهش  دفن،  کاهش  پسماندها،  مطلوب 
کود آلی شود. او همچنین  افزایش بازدهی بازیافت و تولید 
به تغییرات آماری صورت گرفته در سال ۹۹ نسبت به مدت 
مجموعًا  افزود:  و  کرد  اشاره  نیز  قبل  سال  در  مشابه  زمان 
یک درصد  قبل  سال  به  نسبت   ۹۹ سال  در  پسماند  دفن 
کمک به محیط زیست  که این امر برای  کاهش یافته است 
بسیار ارزشمند است؛ همچنین شاهد افزایش ۶۳درصدی 
تالش های  موید  خود  امر  این  که  بوده ایم  نیز  کود  فروش 
است  تر  پسماندهای  از  بهینه  استفاده  برای  صورت گرفته 
پروژه های  شدن  اجرایی  صورت  در  می شود  پیش بینی  و 
تعریف شده، بتوانیم در عدد کاهش میزان پسماند، کاهش 

کنیم. کود آلی به تغییرات بهتری دست پیدا  دفن و تولید 
و  محیط زیست  پسماند  مدیریت  سازمان  مدیرعامل   
سازمان  این  فعالیت های  اصلی  ذی نفعان  را  شهروندان 
کرد: تالش بر این است تا با مدیریت  عنوان و خاطرنشان 
صحیح، بهره گیری از توان علمی نیروهای جوان سازمان 
و استفاده بهینه از منابع موجود بتوانیم از این پروژه ها در 

مسیر تحقق توسعه پایدار بهره بگیریم.

 سازمان مدیریت
پسماند شهرداری

پروژه احداث 
خطوط جدید 

پردازش پسماند 
با هدف افزایش 

راندمان 
جداسازی 

پسماندها، ارتقای 
کیفیت کود آلی 
و کاهش میزان 
دفن پسماندها 
کلید خورده و 

منجر به احداث 
خطوط جدید 

پردازش پسماند، 
با ظرفیت هریک 
250 تن در روز 

خواهد شد

63

63درصد 
افزایش در فروش 

کود
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شهرداری  مصوب  بودجه  در  عمرانی  طرح  صدها  ساالنه 
کار شهرداری در  اصفهان مورد تصویب واقع شده و در دستور 
کل  از  بر ۷۰درصد  بالغ  که  قرار می گیرد  بخش عمران شهری 
نیمه دوم هرسال ضمن تکمیل  را شامل می شود. در  بودجه 
پروژه های  طراحی  مراحل  شروع  به  اقدام  سال،  طرح های 
سال آینده نیز می شود و با هماهنگی با حوزه های بهره بردار و 
و مهندسی  با طرح ها  مرتبط  انجام شده  جمع آوری مطالعات 
خواسته ها، مراحل طراحی فاز یک آغاز و پس از تهیه طرح های 
کمیسیون تصویب طرح ها توسط  کمیته های فنی و  اولیه در 
بخش های ذی ربط بررسی و نهایتا به تصویب ارکان شهرداری 
نیز می رسد. روند تهیه نقشه های اجرایی و برآورد نیز پس از آن 

خواهد بود.
از  ناشی  محدودیت های  و  مشکالت  باوجود  جاری  سال  در 
بیماری کرونا )همچون مباحث دورکاری و عدم امکان تشکیل 
جلسات حضوری فنی( از همان روزهای ابتدایی سال فرایند 
بدون  مستمر  به صورت  و  آنالین  و  مجازی  به طور  جلسات 
کمیته  از ۴۰ جلسه  بیش  تاکنون  و  انجام  وقفه  کوچک ترین 
کارشناسان و مدیران حوزه ها و  فنی آنالین با مشارکت تمامی 
بخش های مختلف شهرداری تشکیل و فرایند طراحی به سمت 
و سوی نتیجه، هدایت شد و در مجموع نیز هرچند در سنوات 
گذشته عمدتا در هر سال کمتر از ۳۰۰ طرح تهیه و ابالغ می شده، 
در سال های اخیر به ترتیب ۳۵۰ و ۴۰۰ طرح حاصل عملکرد 

مجموعه طراحان این اداره کل بوده است.
طرح   2۳۷ جاری  سال  در  ابالغی  طرح   ۴۰۰ از  بیش  بین  از 

طرح   ۷۰ تعداد  ترافیکی،   موضوعات  به  مربوط  )۵۹درصد( 
 ۴۶ تعداد  شهری،  خدمات  پروژه های  به  مربوط  )۱۷درصد( 
طرح )۱2درصد(  مربوط به پروژه های حوزه فرهنگی و ۴۸ طرح 

مربوط به دیگر حوزه ها و بخش ها بوده است.
پروژه های ترافیکی شامل تقاطع های غیرهمسطح و بزرگراه ها، 
 ،BRT اتوبوس  ویژه  مسیرهای  پیاده روها،  و  خیابان سازی 
در  هستند.  بزرگراه ها  ایمن سازی  و  درون شهری  پایانه های 
حوزه خدمات شهری شامل پارک های شهری و مسیر مادی ها، 
دیگر  و  بهداشتی  سرویس های  آتش نشانی،  ایستگاه های 

ساختمان های خدماتی خواهد بود.
ورزشی،  سالن های  و  روباز  مجموعه های  فرهنگی،  حوزه   در 
کز مختلف فرهنگی و نمایشی و سالن ها  سالن های مطالعه، مرا
اجتماعات را شامل می شود.  ازجمله پروژه های شاخص که در 
دوره های اخیر طراحی شده و عمدتا به مرحله اجرا نیز رسیده 

است، می توان به پروژه های ذکر شده ذیل اشاره کرد:
تقاطع های غیرهمسطح و بزرگراه های رینگ حفاظتی در شرق و 
شمال شرق اصفهان، تقاطع های شهید کشوری، تقاطع میدان 
میوه و تره بار، تقاطع فرزانگان، تقاطع شهید آیت اهلل غفاری، 
پارکینگ  زندان،  پل  تعریض  و  اندیشه  تقاطع  تکمیلی  فاز 
زیرسطحی توحید، ادامه خیابان توحید، ایستگاه آتش نشانی 
چهارباغ، مرکز نگهداری حیوانات بی سرپرست، پارک باغ گله، 
مجاورت  در  زمزم  پارک  ردانی پور،  شهید  بزرگراه  مجاور  پارک 
بزرگراه شهید حبیب اللهی، پارک میالد اطشاران، خطوط انتقال 
آب و مخازن ذخیره برای فضای سبز درمناطق ۴، ۵، ۸، ۱۰، 

۱2 و ۱۴، پروژه عظیم خانه کودک در منطقه 2، فرهنگ سرای 
حسین آباد، سالن مطالعه سپاهان شهر، فرهنگ سرای رسالت، 
طرح های  توانمندسازی،  مرکز  هنر،  پردیس  بلک باکس 
صدها  و  پیاده روسازی  ح  طر ده ها  و  شهدا  گلستان  مجموعه 
طرح کوچک و بزرگ دیگر همگی به دستان توانمند کارشناسان 
از  بهره گیری  با  نیز  موارد  معدود  در  و  اداره کل  این  طراحان  و 
گروه های مهندسان مشاور شهر اصفهان تهیه و تکمیل شده 

است.
مدیركل طراحی شهرداری اصفهان
 سعید كورنگ بهشتی

 400 طرح حاصل عملݡکرد مجموعه طراحان
اداره ݡکل طراحـــݡی شهرداری اصفهان است

طراحی پروژه های شهری

تقاطع غیرهمسطح شهدای ورزشکار

سالن گلستان شهدا

خانه کودک

 اداره کل طراحی
شهرداری اصفهان

از بین بیش از 
400 طرح ابالغی 

در سال جاری 
23۷ طرح 
)59درصد( 
مربوط به 

موضوعات 
ترافیکی،  تعداد 

۷0 طرح 
)1۷درصد( مربوط 

به پروژه های 
خدمات شهری، 
تعداد 46 طرح 

)12درصد(  
مربوط به 

پروژه های حوزه 
فرهنگی و 48 

طرح مربوط به 
دیگر حوزه ها و 
بخش ها بوده 

است

بازیکده امیرالمومنین )ع(

تقاطع غیرهمسطح آیت اهلل غفاری

فرهنگ سرای حصه
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دکتر وحید مهدویان، رئیس اداره خالقیت و نوآوری شهرداری اصفهان:

ایده ݡکاپ
 بستری برای به ݡکارݡگیری ایده ها

مشارکت  با  فجر  دهه  ایام  با  مقارن  امسال  نهم،  ایده کاپ 
شهرداری  نوین  فناوری های  و  خالقیت  پژوهش،  مدیریت 
اصفهان، اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان و سازمان 
مدیریت پسماند شهرداری اصفهان ویژه دانش آموزان شهر 

اصفهان شروع شده است.
حل  در  شهروندان  مشارکت  جلب  برای  روشی  ایده کاپ، 
است؛  ح  طر و  ایده  ارائه  مسیر  از  شهری  مدیریت  مسائل 
کند با موج آفرینی درباره یکی از مسائل  ایده کاپ تالش می 

ایده کاپ  جشن  در  برتر  ایده های  پایان  در  و  کنند  شرکت 
ح های برتر با ارائه خدمت یا محصول  معرفی می شوند و طر

جدید به رویدادهای شنبه های خالق راه می یابند. 
دارای   اصفهان  خالق  شهر  است  معتقد  اصفهان  شهرداری 
خالق  شهر  نوجوانان  و  کودکان  و  است  خالق  شهروندان 
ساختن  برای  نو  اندیشه هایی  و  ایده ها  صاحب  اصفهان 
بیان،  برای  بستری  ایده کاپ  هستند.  بهتر  آینده ای 

دیده شدن و شنیده شدن این اندیشه هاست.

مدیریت شهری، در عین اینکه توجه شهروندان را نسبت به 
کارگزاران شهری را به  مسائل شهری جلب می کند، مدیران و 
گون  گونا توجه عمیق نسبت به تنوع اندیشه ها و روش های 
حل مسئله که از سوی شهروندان بیان می شود،  دعوت کند.

تجربه  را  خود  سوم  سال  امسال  دانش آموزی،  ایده کاپ 
می کند که در دو سال گذشته همراه با مشارکت بسیار مطلوبی 

از سوی دانش آموزان عالقه مند بوده است. 
پژوهش سراهای  نزدیک  همکاری  با  ایده کاپ  امسال 
شهر  پرورش  و  آموزش  شش گانه  نواحی  در  دانش آموزی 
متوسطه  اول،  متوسطه  دبستان،  رده  چهار  در  و  اصفهان 
تا  عالقه مند  می شود.دانش آموزان  اجرا  هنرستان  و  نظری 
ح در رویداد  ۱۵اسفند ماه امسال فرصت دارند با ارائه ایده و طر

شهرداری 
اصفهان معتقد 

است شهر خالق 
اصفهان دارای  

شهروندان خالق 
کودکان  است و 
و نوجوانان شهر 
خالق اصفهان 
صاحب ایده ها 
و اندیشه هایی 
نو برای ساختن 

آینده ای بهتر 
هستند

اداره خالقیت و نوآوری 
شهرداری اصفهان
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اداره خالقیت و نوآوری شهرداری 
اصفهان در جایگاه دبیرخانه شهر 
جهانی  شبکه  در  اصفهان  خالق 
است.  یونسکو  خالق  شهرهای 
اخذ  برای  مناسب  بستر  ایجاد 
و  مدل ها  طرح ها،  ایده ها، 
در  نوآورانه  و   محصوالت خالقانه 
راستای حل مشکالت شهری و به عبارتی، مشارکت مردم در 
تصمیم سازی های شهری است. در سال جاری این اداره، به 
فعالیت های  ادامه  در  و  تعیین شده  اهداف   تحقق  جهت 
سال های گذشته خود که طبق ارزیابی یونسکو، نمره عالی را 
به خود اختصاص داده است، اقدامات متعددی را با حمایت 

مدیریت  سازمان  فرایندهای   
پسماند براساس برنامه مشخصی 
دستاوردهای  تمامی  تا  است 
برای  را  روز  فناوری های  و  علمی 
گرفته  کار  اجرای فرایندهایش به 
در  شهروندان  رفتار  بررسی  به  و 
بپردازد؛  پسماند  مدیریت  بحث 
کز دریافت  همچنین جمع آوری پسماند و انتقال آن ها به مرا
پسماند و پردازش پسماند بخشی از اقداماتمان در سازمان 
کار ما  مدیریت پسماند شهرداری اصفهان است. بخشی از 
که بعد از  کارخانه ارتباط پیدا می کند؛ یعنی فرایندهایی  به 
جمع آوری پسماند باید انجام دهیم که در تمامی این  مسیر، 
این  بهینه شدن  به  می تواند  نوآورانه  و  خالق  ایده های 
فرایندها کمک کند. نوع مدیریت پسماند توسط شهروندان 
که این خود به نوعی نشان دادن سطح  کنیم  را باید رصد 
فرهنگ جامعه و شهروندان است. از این حیث توجه مردم 
و شهروندان درخصوص چگونگی مدیریت پسماند اهمیت 
دارد. در این راستا نوع جلب مشارکت شهروندان در مدیریت 
ایده های  از   که استفاده  از فرایندهایی است  پسماند یکی 

ایده کاپ مدیریت پسماند در خانه، 
مدرسه و شهر با ایده ها و طرح های 
دانش آموزان  خاص  دانش آموزی، 
و  اصفهان  شهرداری  همکاری  با 
دانش آموزی  پژوهش سراهای 
فعالیت  اجراست.  حال  در  نواحی 
با  استان  سطح  در  پژوهش سراها 
تخصصی کردن امور و زیر نظر ۱۰ قطب استانی مدیریت می شود، 
کارآفرینی در  به طور مثال قطب استانی ایده پردازی، خالقیت و 
پژوهش سرای خیام ناحیه 2 مستقر است. در خصوص ایده کاپ 
که روند ثبت نام دانش آموزان در حال اجراست، ۳ جلسه با اداره 
خالقیت و نوآوری شهرداری برگزار شد و با هدف آسیب شناسی 
دوره های قبل و ترویج جریان سازی شهری در راستای فرهنگ 
ایده پردازی از طریق پژوهش سراهای دانش آموزی، اطالع رسانی 
برای تمام دوره های تحصیلی انجام  و مقرر شد در دو مرحله 

کنیم؛  دنبال  را  کار  می توانیم  و  می شود  افتتاح  آینده  ماه 
مرکز  این  از  میانگین  طور  به  دانش آموز  هزار   2۵ سالیانه 
انتقال  برای  خوبی  ظرفیت  می تواند  و  می کنند  بازدید 
که  مفاهیم در حوزه مدیریت پسماند به دانش آموزان باشد 
در نهایت در تغییر رفتار خانواده ها مؤثر است. این مجموعه 
گروه های هدف توسعه دهیم؛ یکی  را می توانیم با مشارکت 
در  ایده کاپ  برگزاری  اصل  در  دادیم  انجام  که  اقداماتی  از 
هم   و  دانش آموزان  نظر  هم   که  است  پسماند  حوزه 
کنیم و براساس فرایند  دانشجویان رادر این زمینه دریافت 
تجاری سازی ایده ها به محصوالت و خدمات و تجهیزاتی 
که به بهبود فرایند مدیریت پسماند در سطح شهر  برسیم 
کند. اقداماتی در حوزه انتقال مدیریت پردازش اقالم  کمک 
که  به دو دسته تقسیم می شوند؛ روزانه  انجام می دهیم  
کارخانه پردازش  هزار تن زباله در شهر جمع می شوند و به 
که این هزار تن دربرگیرنده مواد  شهرداری منتقل می شود 
که  مواد آلی در فرایند تولید  گونه ای  آلی و غیر آلی است؛ به 

کود قرار می گیرد .
 رحیم محمدی
 مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان

کدنویسی،  هواوفضا،  فناوری های  و  پیشرفته  حمل ونقل 
و  بنیادی  سلول های  علوم انسانی،  و  ادبیات  نانو،  فناوری 
پزشکی بازساختی، علوم آزمایشگاهی، نجوم، زیست فناوری و 
که  گونه ای  گیاهان دارویی و طب ایرانی فعالیت می کنند؛ به 
در موضوعات مورد اشاره، پژوهش سراهای دانش آموزی برای 
شده اند.   مجهز  تخصصی  تجهیزات  به  دانش آموزان  آموزش 
و  ناحیه ۵  پژوهش سرای شهید شهریاری  دو  بهمن ماه  در 2۱ 
صائب ناحیه ۱ با همکاری ستاد توسعه زیست فناوری معاونت 
و  مجهز  فناوری  زیست  تجهیزات  به  ریاست جمهوری  علمی 
آماده بهره برداری شدند. امید است در تعامل با شهرداری بتوان 
بالندگی  و  به رشد  امور شهری و شهروندی  را در  دانش آموزان 
رساند که ضمن آموزش پژوهش محور در پژوهش سراها، آموزش 
کاربردی و ساحت اجتماعی و اقتصادی یادگیری را تقویت کرد.
 محمدرضا  ناظم زاده
معاون آموزش متوسطه اداره كل آموزش وپرورش اصفهان 

اسالمی  شورای  محترم  اعضای  و  شهرداری  ارشد  مدیران 
شهر، محقق کرده است که از آن جمله می توان به این موارد 
بر  پیشنهادات  نظام  دوزبانه  سامانه  راه اندازی  کرد:  اشاره 
با  نهم  ایده کاپ  برگزاری   ، شهروندان  برای  اینترنت  بستر 
و  آموزش  اداره کل  مشارکت  با  پسماند  مدیریت  موضوع 
رقابت  برای  خالق  شنبه  رویداد   ۱2 برگزای  پرورش، 
محصوالت نوآورانه و خالقانه، برگزاری سه مسابقه طراحی و 
شهرداری،  در  مسابقات  دستورالعمل  ارسال  و  تدوین  نیز 
حضور  با  خالق  شهر  موضوع  با  آموزشی  دوره های  برگزاری 
سایر شهرهای خالق ایران، عقد تفاهم نامه های همکاری با 
های  فعالیت  انجام  برای  دولتی  و   خصوصی  بخش های 
تولید  شهری،  نوآوری های  و  خالقیت  زمینه  در  مشترک 

کار  خالق و نوآورانه را می طلبد. از لحاظ  فرایندی نیز دونوع 
برای  شهروندان  به  خودمان  اول،  می دهیم؛  انجام  را 
مدیریت پسماند و تحویل زباله ها مراجعه می کنیم و دوم، 
شهروندان برای تحویل پسماند به ما مراجعه می کنند. برای 
این منظور  یک ناوگان سیار گسترده در سطح شهر داریم که 
دریافت  ایستگاه   ۷۰ به  قریب  دهد.  می  انجام  را  کار  این 
پسماند خشک داریم که در این چرخه به ما کمک می کنند. 
نیازمند  کنیم  مرتبط  را  حلقه ها  این  بتوانیم  اینکه  برای 
کنیم،   رصد  را  شهروندان  رفتار  که  هستیم  سامانه ای 
اطالع رسانی انجام دهیم و مدیریت کنیم و نهایتا  جمع آوری 
زباله به صورت بهینه انجام شود؛ اقداماتی که  در این زمینه 
ایجاد  بنیان،  دانش  شرکت های  کمک  با  شده  انجام 
اپلیکیشن شهروندی برای مدیریت پسماند شهری است. 
تجمع  که  محل هایی  در  زباله،  حمل  خودروهای  برای 
سعی  پاساژها  و  عمومی  معابر  مثل  داریم،  زباله  دریافت 
که  کنیم  زباله استفاده  از سیستم هوشمند دریافت  کردیم 
یک اقدام نوآورانه در سطح شهر اصفهان است و به صورت 
مرکز  یک  دانش آموزان   برای  شود.  می  انجام  پایلوت 
که این مرکز تا دو  هوشمند آموزش پسماند را ایجاد می کنیم 

دوم  مرحله  در  و  ناحیه ای  اول  مرحله  در  شود.  انجام  داوری 
دو  بین  که  گونه ای  به  می شود؛  انجام  بین ناحیه ای  داوری 
مرحله یک بسته آموزشی برای آموزش روش های ایده پردازی 

به دانش آموزان در مرحله دوم توزیع خواهد شد.
گاهی  ایده کاپ در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ با هدف ارتقای آ
دانش آموزان در حوزه مسائل محیط زیست و مدیریت پسماند 
که دانش آموزان ابتدایی و  گونه ای  شهری انجام می شود، به 
متوسطه اول در ارائه ایده و دانش آموزان متوسطه دوم )نظری 
و فنی و حرفه ای( در ارائه طرح با یکدیگر رقابت سالم و اثربخش 
همراه  به  محصول  تولید  امکان  برتر  طرح  تا  داشت  خواهند 

داشته و بتواند با شهرداری قرارداد ببندد. 
گذشته در سه محور  پژوهش سراهای استان در سال تحصیلی 
اول  رتبه  بنیادی  سلول های  و  نجوم  آزمایشگاهی،  مسابقات 
پژوهش سراهای  استان،  سطح  در  کردند.   کسب  را  کشوری 
کارآفرینی،  نوین،  انرژی های  موضوعات  با  دانش آموزی 

و  خالق  شهر  زمینه  در  مکتوب  و  دیجیتال  محتواهای 
نظر  در  نوآوری  و  اداره خالقیت  و...  صنایع دستی اصفهان 
آینده،  سال  در  به عمل آمده  برنامه ریزی  اساس  بر  دارد 
فعالیت های خود را حول سه محور  شهر خالق، صنایع دستی 
و هنرهای مردمی و نیز نظام پیشنهادات گسترش دهد و در 
در  شهروندان  مشارکت  بستر  توسعه  با  راستا،  این 
تصمیم سازی های شهری، ساختار گفتمان سازمانی در شهر 
راه حل  شهر،  در  خالق  طبقه  تشکیل   ضمن  و  ایجاد  را 
عنوان  به  شهروندان  تصمیم  و  نظر  با  را  شهری  مشکالت 

ذی نفعان، به مدیران شهری، منعکس کند. 
وحید مهدویان
رئیس اداره خالقیت و نوآوری شهرداری اصفهان

 ݡگسترش فعالیت ها با محور شهر خالق 
 صنایع دستــݡی و هنرهای مردمــݡی 

افتتاح مرݡکز هوشمند آموزش پسماند تا دوماه آینده

اجرای ایده ݡکاپ مدیریت پسماند در خانه، مدرسه و شهر 
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شرکت نمایشگاه های 
بین المللی اصفهان

نمایشگاهی  صنعت  برای  فراموش نشدنی  سالی   ،۱۳۹۹
روی  دو  شبیه  سال،  این  می رود.  به  شمار  اصفهان 
بسیاری  تعطیلی  باعث  کرونا  سویی،  از  بود:  سکه  یک 
سوی  از  ولی  شد؛  اصفهان  نمایشگاهی  رویدادهای  از 
برگزاری  دائمی  محل  و  داد  خ  ر هم  بی نظیر  اتفاقی  دیگر، 
رسید.  بهره برداری  به  اصفهان  بین المللی  نمایشگاه های 
ساخت و تکمیل این زیرساخت مهم اقتصادی که به عنوان 
کشور نیز شناخته  کز نمایشگاهی  یکی از استانداردترین مرا
کرده است.  را طی  پرنوسانی  و  پرپیچ وخم  می شود، مسیر 
کشور با تحریم های  که  این مجموعه در حالی ساخته شده 
همه جانبه و رکود تورمی بی سابقه ای روبه رو بود. هم زمانی 
به دلیل  نمایشگاهی  فعالیت های  رکود  با  اتفاق ها  این 
کرونا، روزهای سخت و پرفشاری را به تیم اجرایی  بیماری 
بااین حال،  کرد؛  تحمیل  اصفهان  بین المللی  نمایشگاه 
نمایشگاه های  شرکت  مدیرعامل  یارمحمدیان،  علی 
که این اتفاق، یکی  بین المللی استان اصفهان، اعتقاد دارد 
در  استان  شهری  و  اقتصادی  فعالیت های  ماندگارترین  از 
سال های اخیر به شمار می رود. به اعتقاد او، شرایط دشوار 
در  را  جبران ناپذیری  تأخیر  می توانست  نمایشگاه،  ساخت 
کند؛ اما با همت و تالش  بهره برداری از این نمایشگاه ایجاد 
که در این حوزه فعال بوده اند، از این حادثه  همه افرادی 
جلوگیری شد. صحبت های مدیرعامل نمایشگاه اصفهان را 

در ادامه بخوانید:

كنیــم،  كــه بخواهیــم بررســی  ازلحــاظ عملكــردی هــم 
هــم  گذاشــتید:  ســر  پشــت  را  خــاص  ســال  یــک 
ــد  ــم چن ــاخته و ه ــان س ــی اصفه ــگاه بین الملل نمایش
ــما  ــرای ش ــد. ۱399 ب ــزار ش ــی برگ ــگاه تخصص نمایش

گذشــت؟ چگونــه 
پیگیری  و  تالش  بسیار  بود.  سختی  بسیار  سال   ،۱۳۹۹
کردیم تا دو مأموریت اصلی را در حوزه صنعت نمایشگاهی 
از  بهره برداری  و  تکمیل  نخست،  دهیم:  انجام  اصفهان 
اصفهان  بین المللی  نمایشگاه های  برگزاری  دائمی  محل 
کامل  رعایت  با  تخصصی  نمایشگاه  چند  برگزاری  دوم،  و 
پروتکل های بهداشتی. خوشبختانه هر دو کار را به سرانجام 

خود،  نوع  در  نیز  موضوع  این  که  بود  اصفهان  بین المللی 
کردیم  پیچیدگی های بسیاری داشت. در درجه اول، تالش 
کنیم تا فعالیت  بدهی های پروژه به پیمانکاران را پرداخت 
صورت  مسیر  این  در  که  ممارست هایی  با  گیرند.  سر  از  را 
و  شد  پرداخت  پیمانکاران  بدهی های  سرانجام  گرفت، 
کار خود بازگردند. پس ازآن، تالش  کردیم به  آن ها را مجاب 
کن به پروژه  کردیم با برنامه ریزی مجدد، پروژه را از حالت سا
قراردادهای  عقد  به  پروژه  فعال کردن  کنیم.  تبدیل  فعال 
اجرایی با پیمانکاران بخش های مختلف نیاز داشت؛ پس، 
کردیم.  اقدامات الزم برای عقد قراردادهای اجرایی را آغاز 
تا پیش  از این اقدامات، تعداد قراردادهای ثبت شده برای 
هم  دست  دو  انگشتان  تعداد  به  جدید  نمایشگاه  اجرای 
برنامه ریزی های  از  پس  کوتاهی  مدت  در  اما  نمی رسید؛ 
اولیه، تعداد قراردادها افزایش یافت و به ۷۰ قرارداد رسید. 
شرایط به گونه ای پیش رفت که تا پایان ۱۳۹۷، بیش از ۱۰۰ 
نمایشگاه  پروژه  در  مختلف  پیمانکاران  با  فعالیت  قرارداد 
بین المللی اصفهان منعقد شده بود و شرکت های مختلف 
درنهایت،  می کردند.  تالش  نمایشگاه  این  ساخت  برای 
که زمان  تا امروز  تعداد قراردادهای اجرای این نمایشگاه، 
بهره برداری فرارسیده، به بیش از 2۱۰ قرارداد رسیده است 
نشده اند.  متوقف  پرداخت  مرحله  در  هم  هیچ یک  که 
کنیم، قرارداد جدید  کار جدید تعریف  درواقع، توانسته ایم 
درنهایت،  و  کنیم  کار  به  مشغول  را  پیمانکاران  ببندیم، 
این  همه  که  برسانیم  بهره برداری  مرحله  به  را  نمایشگاه 
و  اجرایی  قانونی،  جنبه های  تمامی  رعایت  با  نیز  مسیرها 

نظارتی طی شده است.

اندكــی دربــاره ویژگی هــای نمایشــگاه جدیــد اصفهــان 
ظرفیت هایــی  چــه  محــل،  ایــن  در  دهیــد.  توضیــح 

كرده ایــد؟ پیش بینــی 
به صورت خالصه بگویم که پتانسیل های نمایشگاه جدید، 
است.  قدیمی  نمایشگاه  پتانسیل های  از  بیشتر  بسیار 
این  نمایشگاه ها  برگزاری  قدیم  محل  مشکل  بزرگ ترین 
نمایشگاهی  رویدادهای  برگزاری  برای  مکان  این  که  بود 
ساخته نشده بود، استانداردهای الزم را نداشت و از زمینه 
بود  الزم  بنابراین،  نبود؛  برخوردار  نیز  توسعه  برای  کافی 
زمینه های پیشرفت در حوزه صنعت نمایشگاهی اصفهان 
کنون محل دائمی برگزاری نمایشگاه های  کنیم. ا را فراهم 
با  روشن دشت(  منطقه  )در  اصفهان  استان  بین المللی 
دبی  مونیخ،  نمایشگاه های  استانداردهای  و  تکنولوژی ها 
مدرن ترین  ازجمله  و  است  شده  ساخته   و  طراحی  کیش  و 
این  می رود.  شمار  به  کشور  نمایشگاهی  کز  مرا و  سایت ها 
به  تفکیک  قابلیت  با  پیوسته  سالن  یک  شامل  مجموعه 
سه سالن پنج هزارمتری است که فضاهایی مانند ساختمان 
کرات بین المللی، سالن گردهمایی ها  رجیستری، پاویون مذا
و  رستوران  کره،  مذا سالن های  خبری،  نشست های  و 
کافی شاپ، پارکینگ متمرکز، فضای باز برگزاری نمایشگاه 
و... را در خود جای داده است. برای این سایت نمایشگاهی 
خدماتی  اداری،  ساختمان  مانند  مهمی  زیرساخت های 
ساختمان  مترمربع،  ۹هزار  حدود  مساحت  به  پشتیبانی  و 
تأسیساتی  تونل های  سبز،  فضای  مکانیکی،  تأسیسات 
آدم رو، فضاهای سواره رو و پیاده رو، سرویس های بهداشتی 
و  آشامیدنی  آب  مخزن  الکتریکال،  ساختمان  محوطه، 
پل های  و  سبز  فضای  کستری  خا آب  مخزن  آتش نشانی، 
عابرپیاده طرفین سالن اصلی نیز پیش بینی و ساخته شده 
است. پوشش سقف و سازه این نمایشگاه هم از تکنولوژی 
و  زیبایی  از  خود  نوع  در  که  گرفته شده  نظر  در   »ziptech«

کنون زمان برنامه ریزی برای آینده است تا به  رساندیم و ا
است  الزم  دیگر،  طرف  از  کنیم.  پیدا  دست  نتایج  بهترین 
گذاشتن سختی ها و  با پشت سر  که  بگویم همه ما زمانی 
که مورد انتظار  مشقت ها و مرارت های بسیار، نتیجه ای را 
است به دست می آوریم، حسی جز خوشحالی نداریم؛ برای 
توانسته ام  اینکه  از  واقعًا  کنون  ا است.  همین طور  هم  من 
که یک زیرساخت ماندگار اقتصادی  کنم  شرایطی را فراهم 
تغییرات مثبت در حوزه  ایجاد شود و سرمنشأ  در اصفهان 
دارم.  خوبی  حس  باشد،  کسب وکار  و  اقتصاد  تجارت، 
شرایط  این  به  دستیابی  برای  که  است  این  موضوع  اما 
را  پرفرازونشیبی  و  پرپیچ وخم  بسیار  راه  حس،  این  به  و 
اجرای  در  که  همکارانم  همه  و  من  گذاشته ایم.  سر  پشت 
را  سختی  بسیار  روزهای  بوده ایم،  سهیم  نمایشگاه  این 
که  جز با امید و  گذرانده ایم و فعالیت هایی را انجام داده ایم 

ایمان به نتیجه نمی رسید.

چــه مشــكالتی پیــش روی ســاخت و بهره بــرداری از 
محــل دائمــی نمایشــگاه های بین المللــی اصفهــان 

ــت؟ ــرار داش ق
بین المللی  نمایشگاه های  شرکت  مدیریت  که   ۱۳۹۶ در 
کاری  جبهه  دو  با  گرفتم،  برعهده  را  اصفهان  استان 
رویدادهای  برگزاری  جبهه،  یک  شدم:  روبه رو  متفاوت 
سخت  دشوار،  فعالیتی  خود،  نوع  در  که  بود  نمایشگاهی 
برگزاری  که  می دانید  شما  می شود.  محسوب  پیچیده  و 
به  دنیا  از ۱۰ شغل دشوار  یکی  ازنظر سختی شغل،  رویداد 
نمایشگاه  و تکمیل  شمار می رود. جبهه دوم هم، ساخت 

 بهره برداری از نمایشݡگاه اصفهان
بهترین رویداد اقتصادی 1399 بود

مدیرعامل شرݡکت نمایشݡگاه های بین المللــــݡی اصفهان:

محل دائمی برگزاری 
نمایشگاه های 

بین المللی استان 
اصفهان )در منطقه 

روشن دشت( با 
تکنولوژی ها و 
استانداردهای 
نمایشگاه های 

مونیخ، دبی و کیش 
طراحی و ساخته  

شده است و ازجمله 
مدرن ترین سایت ها 
کز نمایشگاهی  و مرا

کشور به شمار می رود

210

2۱0 قرارداد با 
شرکت های مختلف 

برای ساخت 
نمایشگاه جدید

4/9

4.9 مگاوات 
توان انشعاب برق 

اختصاص داده 
شده به نمایشگاه
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یکی از اصلی ترین 
برنامه هایی که 

در نمایشگاه 
اصفهان دنبال 
می شود، توسعه 

فعالیت های 
نمایشگاهی 

به ویژه در فضای 
بین المللی است. 

در این زمینه، 
که  کید داریم  تأ

کشورهای  پا را از 
همسایه فراتر 

گذاشته و حضور 
فعاالن اقتصادی 

اصفهانی و 
ایرانی را در 

نمایشگاه های 
بین المللی خارج 
کشور افزایش  از 

دهیم

پیوستگی خاصی برخوردار است و یکی از سازه های بی نظیر 
سبب  عوامل،  همین  می رود.  شمار  به  کشور  و  استان  در 
نمایشگاهی،  شهر  یک  به عنوان  بتواند  اصفهان  می شود 
بسیاری از رویدادهای معتبر و مهم صنعت نمایشگاهی را 
کسب وکار  کند و تأثیرگذاری خود در حوزه اقتصاد و  میزبانی 

را افزایش دهد.

بــا حداقل هــا  را  نمایشــگاه  ایــن  شــما می توانســتید 
كــه فقــط امــكان  كنیــد؛ به گونــه ای  بســازید و افتتــاح 
برگــزاری نمایشــگاه را داشــته باشــد. چــه موضوعــی 
كار ســرمایه گذاری  باعــث شــد تــا ایــن انــدازه روی ایــن 

كنیــد؟
نمایشگاه اصفهان باید به مرکز تحوالت اقتصادی اصفهان 
ساخت  برای  انجام شده  اقدامات  همه  شود.  تبدیل 
گرفت.  شکل  تفکر  همین  محور  حول  نمایشگاه،  این 
اقتصادی  حوزه  در  تأثیرگذار  بخشی  اصفهان،  نمایشگاه 
شود.  ساخته  استانداردها  باالترین  با  است  الزم  و  است 
دائمی  محل  بین المللی  استانداردهای  و  به روز  امکانات 
برگزاری نمایشگاه های اصفهان سبب می شود پاسخ گویی 
دهیم.  انجام  شکل  بهترین  به  را  زیرساختی  نیازهای  به 
و  الکتریکی  تجهیزات  بهترین  از  اصفهان  نمایشگاه  در 
منحصربه فرد  بسیار  که  است  شده  استفاده   الکترونیکی 
هستند. با توجه به انشعاب برق ۴,۹ مگاوات در نمایشگاه 
 ۹۸۰ مصرف  معادل  برق  میزان  این  اصفهان،  بین المللی 
واحد مسکونی است. بر اساس میزان مصرف هرخانوار در 
هستیم؛  برق  کلیووات  پنج  مصرف  شاهد  مسکونی  واحد 
اصفهان  نمایشگاه  شرکت  ورودی  برق  میزان  بنابراین 
توسعه  ح  طر بعدی  فازهای  در  که  طراحی شده  به گونه ای 
نباشیم؛ همچنین محل جدید  روبه رو  برق  ولتاژ  کمبود  با 
مترمربع  ۴2هزار  درنظرگیری  با  اصفهان  نمایشگاه های 
فضای سبز، شرایطی را فراهم آورده است تا بازدیدکنندگان 
فعالیت  پراسترس  شرایط  از  اندکی  مشارکت کنندگان،  و 
گل ها  کنار  ج شوند و فضای ذهنی شان را در  تجاری خار

آنجا  از  تفکر  این  بخشند.  بهبود  سبز  فضای  و  گیاهان  و 
از  شهری  سبز  فضاهای  و  پارک ها  که  گرفته  سرچشمه 
و  برخوردارند  مردم  زندگی  کیفیت  در  استراتژیکی  اهمیت 
و  گیاهان  اجزای طبیعی مثل درختان،  و  حضور مکان ها 
خدمات  بر  عالوه  شهری،  فعالیت های  پس زمینه  در  آب 
اجتماعی  و  فیزیولوژیکی  خدمات  زیست محیطی،  مهم 
است.  مهم  شهرها  در  زندگی  قبال  در  که  می کند  فراهم 
ازجمله  نمایشگاهی  رویدادهای  برگزاری  دیگر،  طرف  از 
چالش های  با  همواره  که  است  دشواری  مشاغل 
طریق  از  چالش ها  این  مدیریت  روبه روست.  فراوانی 
و  سرعت  افزایش  هماهنگی ها،  میزان  کثررساندن  به حدا
کم امکان پذیر است. در این میان،  باالبردن میزان نظم حا
مدیریت مراجعه کنندگان امری به نسبت دشوار محسوب 
لزوم  و  هرنمایشگاه  بازدیدکنندگان  باالی  حجم  می شود. 
برقراری ارتباطات میان مشارکت کنندگان و بازدیدکنندگان 
کاری در آینده وضعیت پیچیده ای را فراهم  برای مراودات 
گانه  باید به صورت جدا که در جریان آن غرفه دار  می آورد 
شمار  و  کند  دریافت  را  مراجعه کنندگان  تماس  اطالعات 
تکرار  شود.  ردوبدل  طرفین  میان  کارت ویزیت  بسیاری 
حرفه ای  محیط  با  مسئله  این  و  است  زمان بر  روند،  این 
ندارد؛  چندانی  هم خوانی  نمایشگاهی  فعالیت  سرعت  و 
طی  را  سردرگمی  مسیر  اطالعات  فرایند  این  در  به عالوه 
اطالعات  دریافت  فرم های  زیاد  حجم  کرد.  خواهند 
کار سازماندهی و بهره برداری  مراجعه کنندگان در هرغرفه 

نمایشگاه  بازدیدکنندگان  برای  و  می کند  دشوار  را  آن ها  از 
به صورتی  هرغرفه  در  را  اطالعاتشان  هستند  ناچار  که  نیز 
کنند، موجبات دردسر می شود. بدیهی است  گانه وارد  جدا
گرفتن اطالعات از  غرفه دار به جای آنکه درگیری و دغدغه 
مراجعه کننده را داشته باشد باید زمان خود را برای بازاریابی 
صرف  شرکتش  خدمات  و  محصول  درباره  صحبت  و 
کامل  رجیستری  ساختمان  یک  اقدام،  این  برای  کند. 
ع خود منحصربه فرد است. این  که در نو کردیم  پیش بینی 
ساختمان، هم معرف هنر و معماری اصیل اصفهان است 
و هم امکان ثبت اطالعات را برای بازدیدکنندگان فراهم 
کرات، اتاق امانات،  کرده است. استفاده از فضای اتاق مذا
کنفرانس ها، جلسات و... در  بخش ثبت اطالعات، سالن 
شبکه سازی  ایجاد  برای  ایدئالی  فضای  ساختمان،  این 
کرده است. در همه بخش های دیگر هم  اقتصادی فراهم 

کرده ایم. از به روزترین امکانات و تجهیزات استفاده 

كــه نمایشــگاه  گفتیــد    شــما در صحبت هــای خــود 
اصفهــان می توانــد موجــب تحــول اقتصاد این اســتان 
و درنهایت بخشــی از اقتصاد كشــور شــود؛ نمایشگاه 
اصفهــان چگونــه بــه ایــن هدف گــذاری دســت پیــدا 

كــرد؟ خواهــد 
در شرایط فعلی که فعالیت های اقتصادی کمی با رکود مواجه 
کم است، نمایشگاه ها  شده و وضعیت نامطلوبی در کشور حا
منجر  اقتصادی  فعاالن  بین  در  امید  افزایش  به  می توانند 
به عنوان  را  نمایشگاهی  مجموعه فعالیت های  گر  ا شوند. 
اینکه  باب  از  صنعت  این  بگیریم،  نظر  در  صنعت  یک 
کند،  معرفی  مصرف کنندگان  به  را  دیگر  صنایع  می تواند 
اهمیت فراوانی دارد؛ همچنین نمایشگاه ها به دلیل ارتقای 
سطح کمی و کیفی تولیدات کشور و هموارکردن راه صادرات 
اهمیت  دیگر،  کشورهای  به  مختلف  صنایع  محصوالت 
گذشته،  به سنوات  نسبت  گرچه  ا دارند.  ویژه ای  و  خاص 
نمایشگاهی  و صنعت  بین المللی  نمایشگاه  کنون جایگاه  ا
برای تجار و صنعتگران آشکارتر شده، اما به نظر می رسد این 

کار فراوان دارد. صنعت هنوز در کشور ما جای 

پیش بینــی  خاصــی  برنامــه  تغییــر  ایــن  بــرای  آیــا    
یــد؟ كرده ا

بله؛ طبیعی است که هرصنعتی، موضوع های خاص خودش 
نمایشگاه  در  که  برنامه هایی  اصلی ترین  از  یکی  دارد.  را 
اصفهان دنبال می شود، توسعه فعالیت های نمایشگاهی 
کید  تأ زمینه،  این  در  است.  بین المللی  فضای  در  به ویژه 
گذاشته و حضور  کشورهای همسایه فراتر  که پا را از  داریم 
نمایشگاه های  در  را  ایرانی  و  اصفهانی  اقتصادی  فعاالن 
آن هم  نمونه  دهیم.  افزایش  کشور  از  ج  خار بین المللی 
مشارکت در برگزاری نمایشگاه های مختلف بین المللی در 
تاجیکستان،  قطر،  کنیا،  عمان،  ترکیه،  مانند  کشورهایی 
بازارهای  که  است  جهان  مختلف  کشورهای  و  مالزی 
قرار  کشورمان  اقتصادی  فعاالن  روی  پیش  را  ارزشمندی 
داشت  توجه  نکته  این  به  باید  دیگر،  طرف  از  می دهند. 
نسبت  نمایشگاه ها  اخیر،  سال های  در  خوشبختانه  که 
هم  و  وسعت  ازنظر  هم  بهتری  رشد  قبل،  دوره های  به 
کاهش  کیفیت برگزاری داشته و دارد.  ازنظر منابع مالی و 
شرکت  برای  خوبی  کمک  بیشتر،  سودآوری  و  هزینه ها 
نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان به منظور حرکت 
در مسیر افزایش خدمات و فضای نمایشگاهی در داخل و 
کشور است.  ج از  تالش برای حضور در نمایشگاه های خار
برای تأثیر بیشتر نمایشگاه ها بر مجموعه اقتصاد، صنعت، 
کشور، باید سازوکار  تجارت، صادرات و تولید ناخالص ملی 
و روش هایی عملی برای بررسی و اندازه گیری میزان تأثیر 
کنیم.  طراحی  ملی  اقتصاد  و  تولید  پیکره  بر  هرنمایشگاه 
میزان  رقم،  و  عدد  زبان  با  بتوانیم  که  بیابیم  زبانی  باید 
تأثیر هرنمایشگاه بر شاخص های اجتماعی و اقتصادی آن 
کنیم. شرکت نمایشگاه های بین المللی  صنعت را محاسبه 
انجام  ویژه ای  اقدامات  زمینه،  این  در  اصفهان  استان 

داده است.
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آغاز عملیات اجرایی

آذر 1394
زمان بهره برداری از فاز اول

آبان 1399
پروژه نمایشگاه های اصفهان از آذرماه 1394 با حضور دکتر محمدجواد ظریف کلنگ خورد؛ اما روند پیشرفت آن تا 

1396 محدود بود و در اوایل این سال تنها با پیشرفت 15درصدی متوقف شد. 
گرفته شد. در این زمان، مجموعه 25میلیارد  با تغییرات مدیریت شهری، بار دیگر روند تکمیل پروژه در نیمه 1396 از سر 

که با انعقاد 212 قرارداد پروژه در  تومان بدهی داشت و برای فاز اول پیش بینی می شد به 1500میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد 
مدت سه سال تکمیل شد و به اتمام رسید.

22
هزار مترمربع

پارکینگ مجموعه 
با امکان گنجایش 

800 دستگاه خودرو

42
هزار مترمربع

فضای سبز  با  ۱۱0 
گونه گیاهی

470
هزار مترمربع

مساحت زمین پروژه
در مقطع فعلی

21000
مترمربع

سالن اصلی با قابلیت 
برگزاری سه نمایشگاه 
شامل رجیسترینگ، 
کره و  اتاق های مذا

جلسات،
اتاق مدیریت، 

کافی شاپ،
نمازخانه و انبار

150
هکتار*

 مساحت محدوده
طرح توسعه نهایی

کاربری در  * تغییر 
کارگروه امور تخصصی 

زیربنایی استان

اتاق بازرگانی اصفهان

شهرداری اصفهان

225میلیارد تومان %63
%35

مجموع 
هزینه های 
انجام شده 

 در کنار  رینگ چهارم
ترافیکی اصفهان

 نمایشگاه
بین المللی

اصفهان

اصفهان  
سیتی سنتر

سالن اجالس 
بین المللی 

اصفهان

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

خوراسگان

فرودگاه شهید 
بهشتی اصفهان

 میدان مرکزی
میوه وتره بار

راه آهن

موقعیت سایت 
و هم جواری با 

پروژه ها

فضاهای سالن نمایشگاه )سالن اصلی 15000 مترمربع(

ساختمان رجیسترینگ به مساحت تقریبی زیربنایی 3000 مترمربع

ساختمان اداری، خدماتی پشتیبانی به مساحت حدود 9000 مترمربع

فضاهای نمایشگاهی روباز، پارکینگ روباز، ساختمان تأسیسات مکانیکی، فضای سبز

فضاهای سواره رو و پیاده رو، رستوران، کافی شاپ، سرویس های بهداشتی محوطه

تونل های تأسیساتی آدم رو، ساختمان الکتریکال، مخزن آب آشامیدنی و آتش نشانی، مخزن آب خاکستری فضای سبز و پل های عابرپیاده
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 سامانه حمل و نقل ریلـــݡی
بهترین وسیله برای تردد شهروندان

تأسیس شرکت مترو در ۱۳۷۰ با هدف طراحی، برنامه ریزی، 
توجیه فنی و اقتصادی تصویب شد و بهره برداری خطوط در 
مقیاس منطقه ای برای اصفهان انجام شد. خط یک متروی 
کیلومتر و با 2۰ ایستگاه در تاریخ 2۸  اصفهان به طول 2/2۰ 
اسفند ۱۳۹۶ به طور کامل بهره برداری شد؛ این در حالی است 
تا  قدس  ایستگاه  از  مهر ۱۳۹۴  تاریخ 2۴  در  آن  اول  فاز  که 
ایستگاه شهدا، فاز دوم از ایستگاه شهدا تا ایستگاه تختی در 
۱۳ آبان ۱۳۹۵ و فاز سوم از ایستگاه تختی تا ایستگاه آزادی در 

تاریخ ۱۶ مرداد ۹۶ افتتاح شده بود.
2۰هزارمیلیارد  اصفهان  متروی  یک  خط  ساخت  هزینه 
شمال  از  مترو  دوم  خط  اما  و  است  شده  برآورد  تومان 
اصفهان  غرب  تا  دارک  ایستگاه  یعنی  اصفهان  شرقی 
کیلومتر در حال  )خمینی شهر( با 22 ایستگاه و به طول 22 
ساخت است.همچنین خط سه متروی اصفهان از میدان 
کیلومتر در حال  الله تا جنوب غربی اصفهان به طول ۸,۸ 

مطالعه است.

  مدیران شرکت مترو از ابتدا تا کنون:
   مهندس غرضی از ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۹

   مهندس علیرضا فاتحی ۱۳۸۸ تا پایان ۱۳۹۸
   مهندس احمدرضا طحانیان از ابتدای ۱۳۹۹ تا کنون

طحانیان  احمدرضا  مهندس  پیشینه    
مدیرعامل شرکت متروی منطقه اصفهان

   دانشجوی دکترای مهندسی صنایع
ترافیک  کنترل  و  مدیریت  مرکز  مدیریت  سال  هشت   

شهرداری اصفهان
   ۱2 سال مدیرعامل شرکت مهندسی نیک اندیش وابسته 

به شهرداری اصفهان
  مشاور معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان در 

سیستم های حمل ونقل هوشمند

  اضافه شدن دو رام قطار به ناوگان قطارشهری
گن( قطار در تاریخ ۵ بهمن ماه سال جاری به  دو رام )۱۰ وا
گن جدید  ناوگان قطارشهری اضافه شد. با اضافه شدن ۱۰ وا
روزانه تومان،  ۳۰۰میلیارد  ارزش  به  اصفهان  متروی   برای 
افزوده  مترو  مسافران  جابه جایی  ظرفیت  به  نفر  ۳۰هزار 
کاهش  قطارها  زمانی  سرفاصله  اتفاق،  این  با  می شود. 
مسافران  و  یافته  کاهش  شهروندان  انتظار  زمان  می یابد، 
زودتر به مقصد خود می رسند. تاکنون ۱2 رام قطار در مسیر 
به  کنون  ا و  است  گن  وا  ۶۰ معادل  که  داشت  وجود  مترو 
افزودن  برای  اینکه  ضمن  است؛  یافته  افزایش  گن  وا  ۷۰
آسایش  با  شهروندان  تا  هستیم  تالش  در  بیشتر  گن های  وا
بیشتری بتوانند از این وسیله ایمن و فاقد هرگونه آالیندگی 

استفاده کنند.

  کاهش 6۰درصدی مسافران متروی اصفهان
کاهش بیش از  مدیرعامل شرکت متروی منطقه اصفهان از 
۶۰درصدی مسافران متروی اصفهان با توجه به شرایط ناشی 
از شیوع ویروس کرونا و اعمال محدودیت های جدید خبر داد 
گفت: در حال حاضر تعداد مسافران مترو به حدود ۳۵هزار  و 

نفر در روز رسیده است.
سرفاصله  حاضر  حال  در  کرد:  اظهار  طحانیان  احمدرضا 
زمان بندِی قطارها ۱۵ دقیقه است و از ساعت ۶ و ۱۵ دقیقه 
صبح تا ۱۹ ادامه دارد؛ در حالی که قبل از شیوع بیماری کرونا 
تا ساعت 2۱ و ۳۰ دقیقه برقرار بود و برگشتن به آن زمان منوط 

به تصمیِم ستاد استانی کروناست.

برای  انجام شده در متروی اصفهان  اقدامات  به  اشاره  با  او 
گفت:  کووید۱۹  ویروس  به  مسافران  ابتالی  از  پیشگیری 
کرونا مباحث مختلفی در  با توجه به شرایط ناشی از شیوع 
مترو در حال پیگیری است که از جمله آن ها می توان به لزوم 
رعایت فاصله گذاری اجتماعی و ضدعفونی کردن ایستگاه ها و 
قطارها و فروش ماسک در تمام ایستگاه های خط یک مترو 

اشاره کرد.
اینکه  بیان  با  اصفهان  منطقه  متروی  شرکت  مدیرعامل 
گوشی تلفن  کابین، تجهیزات، پنل و  کابین، در و دستگیره 
ضدعفونی  راهبر  تعویض  حین  و  هرسفر  در  کابین  داخل 
می شود، تصریح کرد: عرضه نکردن بلیت تک سفره به شکل 
و  بلیت  فروش  گیشه های  از  پول  دریافت  حذف  و  نقدی 
انتظار و  گیشه ها، سکوهای  رعایت فاصله گذاری در مقابل 

گن ها از جمله اقدامات در حال انجام است. داخل وا
شیوع  با  مقابله  ملی  ستاد  مصوبه  اساس  بر  کرد:  کید  تأ او 
ویروس کرونا استفاده از ماسک در مترو اجباری است و از سوار 

شدن افراد بدون ماسک جلوگیری می شود.
کاهش  برای  الزم  تمهیدهای  اتخاذ  به  اشاره  با  طحانیان 
سالمت  حفظ  گفت:  مترو،  در  کرونا  به  شهروندان  ابتالی 
همین  به  است؛  شهری  مدیران  مهم  دغدغه  شهروندان 
جهت با خرید دستگاه ضدعفونی فرابنفش UVC و آموزش 
گن های مترو اقدام  کارکنان به ضدعفونی وا استفاده از آن به 

شده است.

  ساعت فعالیت متروی اصفهان تغییر نمی کند
گفت: به رغم قرار  مدیرعامل شرکت متروی منطقه اصفهان 
گرفتن اصفهان در وضعیت نارنجی، دستورالعمل جدیدی از 
کرونا مبنی بر تغییر در نحوه فعالیت مترو اعالم و  سوی ستاد 
ابالغ نشده است. طحانیان در ادامه اظهار کرد: هر گونه تغییر 
در نحوه فعالیت مترو با دستور ستاد استانی مقابله با کرونا در 

اصفهان انجام خواهد شد.
مدیرعامل شرکت متروی منطقه اصفهان ادامه داد: پیش از 
شیوع ویروس کرونا روزانه در 2۰ ایستگاه خط یک بیش از ۱۰۰ 
هزار نفر مسافر جابه جا می شدند که با توجه به شرایط فعلی و 
مجازی بودن آموزش مدارس و دانشگاه ها، تعداد مسافران به 

یک سوم کاهش پیدا کرده است.

استفاده از 35درصد ظرفیت مترو در شرایط    
کرونایی

تالش  گفت:  اصفهان  منطقه  متروی  شرکت  مدیرعامل 
افزایش  هدف  با  مترو  زمانی  سرفاصله  کاهش  شهرداری 
و  ارزان  ایمن،  حمل ونقلی  وسیله  این  از  استفاده  جذابیت 
کاهش سرفاصله  کرد: تالش شهرداری  پاک است. او تصریح 
زمانی مترو با هدف افزایش جذابیت استفاده از این وسیله 
در  گفت:  طحانیان  است.  پاک  و  ارزان  ایمن،  حمل ونقلی 
حال حاضر تعداد مسافر خط یک مترو  ۳۵درصد ظرفیت قبل 
کرونایی است و نسبت به شرایط ایدئال یک ششم  از شرایط 
که هرکدام از قطارها  ظرفیت در حال استفاده است. در حالی 
باید دوهزار نفر را جابه جا کند، در حال حاضر هر قطار در رفت 
که درواقع فعالیت  و برگشت بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر مسافر دارد 
این خط توجیه اقتصادی ندارد. مدیرعامل شرکت متروی 
منطقه اصفهان اظهار کرد: در شرایط ایدئال برای جابه جایی 
هر مسافر ۱۷ هزار تومان و در شرایط کرونا 2۹ هزار تومان یارانه 
تومان  تنها ۱,2۰۰  مسافر  هر  که  حالی  در  می شود؛  پرداخت 

بهای بلیت پرداخت می کند.

 شرکت مترو
منطقه اصفهان

درحال حاضر 
سرفاصله 

زمان بندِی 
قطارها 15 دقیقه 
است و از ساعت 

6 و 15 دقیقه 
صبح تا 19 ادامه 
دارد؛ درحالی که 

قبل از شیوع 
بیماری کرونا تا 
ساعت 21 و 30 
دقیقه برقرار بود

20

20هزار میلیارد 
تومان برآورد 

هزینه ساخت 
خط یک متروی 

اصفهان
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تابعه  شرکت  یک  به عنوان  نیک اندیش،  مهندسی  شرکت 
و  تجهیزات  تولید  باهدف   ۱۳۷2 در  اصفهان،  شهرداری 
معاونت  اجرایی  بازوی  به عنوان  ترافیکی،  خدمات  ارائه 
حمل ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان تأسیس شده است. 
کارکنان سازمان  هسته اولیه این شرکت را جمعی ۴۰ نفره از 
با  دادند.  تشکیل  اصفهان  شهرداری  ترافیک  و  حمل ونقل 
بازار،  در  موجود  فرصت های  و  شهرداری  نیازهای  به  توجه 
که ۹۹,۹درصد سهام آن متعلق به  فعالیت های این شرکت 
و  نگهداری  حوزه  به  و  شد  بیشتر  به تدریج  است،  شهرداری 
گسترش  نیز  شهری  حوزه های  از  دیگر  برخی  و  تعمیرات 
کارگاه  کز شرکت در حال حاضر شامل دفتر مرکزی،  یافت. مرا
در  واقع  پاسخ گویی  مرکز  و  طالقانی  عملیات  مرکز  امیرکبیر، 

خیابان چهارباغ است.
با فعالیت ها و عملکرد شرکت نیک اندیش دو  برای آشنایی 
گفت وگوی زیر با »رضا عقدایی«، مدیرعامل شرکت مهندسی 
اجرایی  معاون  و  مشاور  فردوسی«،  »احسان  و  نیک اندیش 

این شرکت را در ادامه بخوانید.

نیک اندیش  خدمات  از  عمده ای  بخش   
درزمینٔه حمل ونقل است

شاید نخستین پرسش درباره شرکت نیک اندیش این باشد 
و  محصوالت  چه  و  چیست  شرکت  کاری  حوزه های  که 
خدماتی ارائه می دهد. رضا عقدایی در پاسخ به این پرسش 
می گوید: »در حال حاضر، بخش چشمگیری از فعالیت های 
متمرکز   )ITS( هوشمند  حمل ونقل  خدمات  بر  نیک اندیش 
پارکینگ  پایلوت  اولین  گذشته  سال  اواخر  از  است.  شده 
که  کردیم  هوشمند را با چند اقدام، در پارکینگ حکیم شروع 
صف  کوتاه شدن  به  منجر   Cashless دستگاه های  تعبیه  با 
اما  شد؛   Peak زمان های  در  مشتریان  انتظار  مدت  و  خروج 
نیروی  نقش  کاهش  به  طراحی  و  فنی  ضعف های  به دلیل 
انسانی، به عنوان یکی از اهداف اتوماسیون نرسیدیم. حال، 
روی  مطالعه  حال  در  آن،  از  حاصل  تجربیات  از  آموختن  با 
مشتریان  برای  را  بهتری  تجربه  که  هستیم  جدیدی  ح  طر
کرده و بتوان آن را به صورت یکپارچه در دیگر  )CX( ایجاد 

کرد.« پارکینگ های اصفهان نیز پیاده 
سال ها  از  پس  حاشیه ای،  پارک  »درباره  می دهد:  ادامه  او 
خردادماه  از  اصفهان،  در  آن  مختلف  نسل های  تجربه 
که  کردیم  راه اندازی  را  هوشمند  کاماًل  سیستمی  امسال، 
فرایند،  در  شهروندان  نقش  حداقل سازی  بر  تمرکز  با  آن  در 
اجزای  بخش،  این  در  می کند.  فراهم  را  مطلوب  تجربه ای 
تا همین  که  بهره برداری رسیده اند  به  و  فنی سامانه مستقر 
کرده  ایجاد  شهروندان  رفتار  در  چشمگیری  تغییرات  مرحله 

است؛ به عنوان مثال، میزان پارک های طوالنی )باالتر از چهار 
کاهش یافته است. در این میان،  کمتر از نصف  ساعت( به 
که با حل آن ها در هفته های  برخی مسائل قانونی باقی مانده 
خود  کامل  کارکرد  به  سیستم  ح،  طر دوم  فاز  آغاز  و  آتی 
از شهروندان،  اعم  نیاز همه ذ ی نفعان  به  پاسخ گویی  برای 

شهرداری و مجریان می رسد.«
به  نیک اندیش  شرکت  فعالیت های  از  دیگری  بخش 
شرکت  مدیرعامل  که  دارد  اختصاص  تعمیرات  و  نگهداری 
نگهداری  بخش  »در  می دهد:  توضیح  چنین  آن  درباره 
با  شهری،  مدیریت  مغفول  بخش  به عنوان  تعمیرات،  و 
وارد  مشاور  به عنوان  نیک اندیش  شهرداری،  نیاز  به  توجه 
پروژه مرکز همایش های بین المللی اصفهان شد تا با افزودن 
دیدگاه بهره بردار به دیدگاه توسعه دهنده، نگاهی جامع تر به 
به عنوان  اجالس  سالن  مجموعه  بزرگی  گیرد.  شکل  پروژه 
کم نظیر در سطح ملی و پیچیدگی های آن  ح و  پروژه ای مطر
دارایی های  مدیریت  استراتژی  جاری سازی  و  طراحی  لزوم 
پروژه ها  سایر  از  بیش  اصفهان  شهرداری  برای  را  فیزیکی 
از بهره برداری  با ورود ما در مرحله قبل  کرده بود و  ملموس 
پروژه  به  بهره بردار  دیدگاه  سریع تر  هرچه  شد،  تالش 
افزوده شده و در زمان آغاز بهره برداری، فرایند انتقال از تیم 

توسعه به بهره بردار به شکلی روان و مؤثر مدیریت شود.«
به گفته او، در بخش مبلمان شهری نیز ساخت ایستگاه های 
جدید اتوبوس شهری، نیمکت های BRT و پارکی انجام شده 
و پروژه ساخت پاتوق های شهری نیز به عنوان فضایی برای 
جریان  در  شهری  کوچک  گپ زدن های  و  مطالعه  نشستن، 
جایگاه های  مدیریت  »درزمینٔه  می کند:  اضافه  او  است. 
جایگاه های  مدیریت  در  ۱۰ساله  تجربه  از  بعد  نیز،  سوخت 
گرفتن اولین جایگاه بنزین، وارد مدیریت  CNG، با در اختیار 

پمپ های بنزین شدیم.«
او از اجرایی شدن دو پروژه جدید در بخش نت نیز خبر داده و 
که  می گوید: »دو پروژه جدید دیگر هم در بخش نت داشتیم 
شامل نت ۸ پارکینگ اصلی شهر اصفهان و ۱۴۰ پل سواره رو 
راهنمایی  چراغ های  نت  برای  همچنین  است؛  شهر  سطح 
مدیریت  که  کردیم  راه اندازی  را  سیستمی  شهر،  سطح 

گیرد.« رخدادها و رفع خرابی ها از طریق آن صورت 

 نیک اندیش از سرتاسر ایران مشتری دارد
می شوند،  اقشاری  چه  شامل  شرکت  این  مشتریان  اینکه 
مهندسی  شرکت  مدیرعامل  که  است  دیگری  پرسش 
نیک اندیش در پاسخ به آن می گوید: »تمرکز شرکت مهندسی 
نیز  آن  مشتری  بزرگ ترین  و  اصفهان  در  نیک اندیش 
شهرداری اصفهان است؛ اما مشتریان آن در سرتاسر ایران از 
عسلویه و بندرعباس تا ارومیه گسترده هستند. این مشتریان 
قم،  شهرداری های  تا  خصوصی  کوچک  شرکت های  شامل 
ج، شهریار و شرکت های بزرگ صنعتی مانند فوالدمبارکه،  کر

ذوب آهن و نفت سپاهان می شوند.«

گردش مالی نیک اندیش  نگاهی به حجم 
گردش مالی و پروژه های نیک اندیش  عقدایی درباره حجم 
هم توضیح می دهد: »حاشیه سود نیک اندیش کمتر از رقبای 
و  خدمات  برخی  قیمت  بااین وجود  است؛  خصوصی  بخش 
کیفی  ع دو دلیل  از رقباست. این موضو باالتر  محصوالت ما 
کیفی به طور مثال درباره یک تابلوی  و قانونی دارد: از جنبه 
شامل  که  است  ح  مطر مواردی  مسیر  راهنمای  یا  انتظامی 
یا  هفت  پنج،  سه،  می تواند  که  است  شبرنگ  عمر  طول 
ده ساله باشد و تشخیص آن تنها با دستگاه رفلکتومتر ممکن 
که در اصفهان  است. در این مورد، تنها تولیدکننده تابلویی 

بر  مؤثر  دیگر  مورد  است.  نیک اندیش  شرکت  دارد،  را  آن 
قیمت، جدید بودن تاریخ تولید یک شبرنگ و برند آن است 
استفاده  بین المللی  معتبر  برندهای  از  فقط  نیک اندیش  که 

می کند. مورد سوم نیز ضمانت واقعی تعویض است.«
بخش  کیفی  جنبه های  این  کنار  در  می گوید،  او  که  آن طور 
که باعث افزایش هزینه ها و درنتیجه  قانونی هم وجود دارد 
آن هاست.  رعایت  به  مقید  که  می شود  شرکتی  قیمت های 
و  اجتماعی  تأمین  و  کار  قوانین  رعایت  همچون  مواردی 

.HSE الزامات

 دستاوردهای شرکت نیک اندیش
دوران  در  نیک اندیش  شرکت  اینکه  به  بپردازیم  حال 
مدیرعامل  است.  داشته  دستاوردهایی  چه  خود  فعالیت 
کید می کند: »هرچند شهرداری اصفهان  شرکت دراین باره تأ
نهایتًا  را  نیک اندیش  خدمات  نتایج  ماست،  مشتری 
شهرداری  واسطه  با  و  نهایی  مشتریان  به عنوان  شهروندان 
و   ITS بخش های  احتمااًل  ازاین جهت،  کنند؛  حس  باید 
نگهداری و تعمیرات محسوس تر است. در بخش حمل ونقل 
هوشمند، با تکمیل اجزای پارک حاشیه ای در آینده نزدیک، 
رونق  شهری،  ترافیک  کاهش  بر  را  آن  اثر  کاماًل  شهروندان 
کردن جای  پیدا کسب وکارهای محلی، سهل ترشدن  گرفتن 
کرد. درباره نگهداری و تعمیرات،  پارک و ... حس خواهند 
چراغ های  مانند  تسهیالتی  کیفیت  با سرویس دهی  تضمین 
اولویت  سطح  اساس  بر  آن ها  در  مشکلی  هر  )که  راهنمایی 
کم اولویت ظرف  کمتر از دو ساعت و در موارد  تقاطع، ظرف 
به زودی  و  پارکینگ ها  می شود(،  حل  ساعت  شش  از  کمتر 
کنار افزایش طول عمر و کاهش هزینه دوره  سالن اجالس، در 

کار مجموعه ماست.« عمر آن ها از نتایج 

 مجموعه فعالیت های نیک اندیش در سال ۹۹
   نظارت تصویری و زیرساخت

   نصب و راه اندازی ۶۴ دوربین نظارت تصویری؛
راه اندازی  و  نصب  برای  شبکه  کابل کشی  متر   ۳2۰۰  

دوربین های نظارت تصویری؛
   نگهداری و تعمیرات ۵۰۰ دوربین نظارت تصویری؛

تصویری،  نظارت  دوربین های  برای  آنتن   ۴۶ نصب   
دستگاه های زماندهی، VMS و ثبت تخلف؛

   نگهداری و تعمیرات فیبر نوری سازمان فاوا.

   اجرائیات
کیلومتر خط کشی طولی؛  ۸۰   

   ۱۰۰۰ مترمربع خط کشی دوجزئی؛
کیلومتر غالف گذاری؛  ۴   

   نصب 2۰۰۰ تابلوی انتظامی؛
   نصب ۴۰۰ مترمربع تابلوی اطالعاتی؛

   نگهداری و تعمیرات ۸۴ تابلوی متغیر خبری؛
   نگهداری و تعمیرات سنسورهای القایی و پردازش تصویر 

۱۸۵ تقاطع هوشمند.

   ساخت و تولید
   ساخت ۵۰۰ تابلوی راهنمای مسیر؛

   ساخت 2۵ تابلوی ریلی؛
   ساخت ۳۵۰۰ تابلوی انتظامی؛

.BRT ۱2۰ نرده و نیمکت   

   جایگاه های سوخت
   مدیریت ۱۴ جایگاه CNG؛

 ظهور ایده های نیک
در »نیک اندیش«

فعالیت های شرکت مهندسی »نیک اندیش« بررسی شد

شرکت مهندسی 
نیک اندیش

تمرکز شرکت 
مهندسی 

نیک اندیش 
در اصفهان و 

بزرگ ترین مشتری 
آن نیز شهرداری 
اصفهان است؛ 

اما مشتریان 
آن در سرتاسر 

ایران از عسلویه 
و بندرعباس تا 
ارومیه گسترده 

هستند 
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   استانداردسازی پنج جایگاه CNG؛
   تعمیرات اساسی دو جایگاه CNG؛

   فروش ۳۳۰۰۰ تن CNG؛
   مدیریت یک جایگاه پمپ بنزین.

   نگهداری ابنیه
   مشاوره بهره برداری و نت سالن اجالس اصفهان؛

 نگهداری و تعمیرات هشت پارکینگ اصلی شهرداری اصفهان؛
   نگهداری و تعمیرات ۱۴۰ پل سواره رو اصفهان.

   تأمین نیرو
مترو  و  شهرداری  برای  نیرو  نفر   ۱۵۰۰ از  بیش  تأمین     

اصفهان.

 نیک اندیش در مسیر توسعه

فعالیت هـای  بـه  مربـوط  توضیحـات  از  دیگـری  بخـش 
شـرکت نیک اندیـش را بـه روایـت مشـاور و معـاون اجرایـی 
»احسـان  بخوانیـد.  نیک اندیـش  مهندسـی  شـرکت 
سـالیان  طـول  »در  می گویـد:  دراین بـاره  فردوسـی« 
متمـادی، شـرکت مهندسـی نیک اندیـش نامـی آشـنا بـرای 
شـهری  مدیریـت  سـنگر  در  اصفهـان  مـردم  خدمتگـزاران 
کمتـر  داشـت،  اذعـان  می تـوان  به طوری کـه  اسـت؛  بـوده 
کـه  اسـت  موجـود  اصفهـان  شـهرداری  در  شـهری  مدیـر 

تجربـه اسـتفاده از خدمـات و توانایی هـای ایـن شـرکت را در 
طـول 2۸ سـال فعالیـت پرتـوان ایـن شـرکت نداشـته باشـد. 
کنون  شـرکت مهندسـی نیک اندیـش از بـدو تأسـیس خـود تا
در  اصفهـان  شـهرداری  توانمنـد  اجرایـی  بـازوی  به عنـوان 
کارنامـه  و  شناخته شـده  ترافیـک  و  حمل ونقـل  حوزه هـای 
از  یکـی  امـا  اسـت.  گذاشـته  به جـای  خـود  از  درخشـانی 
مهم تریـن علـل موفقیـت ادامـه دار ایـن شـرکت در توانایـی 
خـود  عملکـردی  حیطـه  گسـترش  و  تطبیق پذیـری  بـاالی 

اسـت.«
او ادامـه می دهـد: »در طـول عمـر فعالیـت شـرکت مهندسـی 
گسـترش سـبد خدمـات  از  نیک اندیـش تجـارب متعـددی 
ارائه شـده توسـط ایـن شـرکت ازجملـه ورود بـه زمینه هـای 
سـامانه  مدیریـت  حمل ونقـل،  هوشـمند  مدیریـت 
سـوخت،  جایگاه هـای  مدیریـت  کی،  اشـترا دوچرخه هـای 
شـهرداری  الکترونیـک  پرداخـت  تجهیـزات  پشـتیبانی 
اصفهـان و... موجـود بـوده اسـت. امـا بـا توجـه بـه اولویـت 
گسـترش هرچه بیشـتر بازار،  اول اسـتراتژی شـرکت مبنی بر 
زمینـه فعالیت هـای تـازه ای در حوزه هـای عمـران شـهری، 
فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات و خدمـات شـهری در حـال 

بـه سـبد خدمـات شـرکت اسـت.« اضافـه شـدن 
و  ابنیـه  تعمیـرات  و  نگهـداری  مدیریـت  او،  گفتـه  بـه 
حیطـه  نوظهـور  فعالیت هـای  ازجملـه  فنـی  تجهیـزات 

اسـت. شـهری  مدیریـت 
و  نگهـداری  ع  موضـو »نقـش  می دهـد:  توضیـح  فردوسـی 
و  ابنیـه  توقـف  بـدون  و  بهینـه  ارائـه عملکـرد  در  تعمیـرات 
حائـز  بسـیار  بهره بـرداری  هزینه هـای  کاهـش  و  تجهیـزات 
نیـز  اصفهـان  شـهرداری  راسـتا  همیـن  در  و  بـوده  اهمیـت 
اخیـرًا سـعی بـر تمرکـز بـر ایـن حیطـه دارد. شـرکت مهندسـی 
تجربیـات  و  خـود  فنـی  دانـش  تکیه بـر  بـا  نیک اندیـش 
شـهری  مدیریـت  گـون  گونا زمینه هـای  در  موفـق  متعـدد 
معاونـت  تعمیـرات  و  نگهـداری  مدیریـت  بـا  هماهنگـی  در 
بـه  ورود  بـه  اقـدام  اصفهـان  شـهرداری  شـهری  عمـران 
کـه به اختصـار »نـت« خوانـده  زمینـه نگهـداری و تعمیـرات 
کـرده اسـت. پروژه هـای نـت سـالن همایش هـای  می شـود، 
بین المللی شـهر اصفهان، پل های سـواره رو، پارکینگ های 
طبقاتـی و پل هـای مکانیـزه عابرپیاده سـطح شـهر اصفهان 
ازجملـه پروژه هـای نگهـداری و تعمیـرات اجراشـده توسـط 

اسـت.« نیک اندیـش  مهندسـی  شـرکت 

و  سخت افزاری  فناوری های  به کارگیری   
نرم افزاری

نیازمند  اصفهان،  چون  عظیمی  کالن شهر  مدیریت 
فناوری های  به کاربستن  با  پیشرفته  راه حل های  ارائه 
مهندسی  شرکت  است.  نرم افزاری  و  سخت افزاری  نوین 
نیک اندیش نیز در همین راستا در همکاری با شرکای تجاری 
برای  هوشمند  راه حل های  ارائه  به  اقدام  ملی  اول  طراز 

کرده است. کهنه شهر اصفهان  مشکالت 
می گوید:  دراین باره  نیک اندیش  اجرایی  معاون  و  مشاور 
که شرکت در آن ها  »ازجمله پروژه های مدیریت هوشمندی 
پروژه  به  می توان  کرده،  ایفا  را  مشاوره  یا  مدیریت  نقش 
مدیریت  و  اصفهان  شهر  حاشیه ای  پارک  هوشمند  مدیریت 
کرد.  اشاره  اصفهان  شهر  ترافیک  ح  طر محدوده  هوشمند 
فناورانه  راه حل های  از  بهره گیری  با  ذکرشده  پروژه  دو  هر 
سخت افزاری و نرم افزاری روز انجام  شده است و به اذعان 
کرده  کسب  کارشناسان امر، اولی موفقیت های چشمگیری را 
می کند:  اضافه  او  دارد.«  قرار  مسیر  همین  در  نیز  دیگری  و 
تولیدی  شرکت های  زمره  در  نیک اندیش  مهندسی  »شرکت 
قدرتمند درزمینٔه ادوات ترافیکی شناخته شده است؛ اما نیاز 
مدیریت شهری به مبلمان مدرن شهری مبتنی بر نیازهای 
روزافزون، منجر به عزم این شرکت مبنی بر تولید محصوالت 
شده  شهری  مدیریت  جدید  نیازهای  رفع  راستای  در  به روز 
ایستگاه های   ،BRT ایستگاه های  سازه های  اجرای  است. 
این شرکت  پروژه های  ازجمله  پاتوق های شهری  و  اتوبوس 

در راستای تأمین مبلمان شهری مدرن است.« 
که  گفت  می توان  »درنهایت  می کند:  خاطرنشان  فردوسی 
که از  نیک اندیش مسیر توسعه خدمات و محصوالت خود را 
ج  کید مدیران شهری در داخل و خار گذشته مورد تأ سالیان 
کرده و  با جدیت هرچه تمام تر پیگیری  از شرکت بوده است 
بر نقش آفرینی مؤثر به عنوان بازوی اجرایی مدیریت شهری 
مسیر  این  در  شرکت  که  مهمی  بسیار  گام  است.  مصمم 
در  به کاررفته  نوین  فناوری های  بومی سازی  نیز  برمی دارد 
که منجر به  زنجیره تأمین خدمات و محصوالت شرکت بوده 
ایجاد ارزش افزوده برای شهر و شهرداری اصفهان می شود. 
کاری های یکایک  در همین راستا، الزم است از زحمات و فدا
به عمل  و تشکر  تقدیر  بی ادعای شرکت  و  نیروهای تالشگر 
مسیر  این  از  ذره ای  طی  عزیزان  این  همت  بدون  زیرا  آید؛ 

پرپیچ وخم میسر نبود.«

شرکت مهندسی 
نیک اندیش از 

بدو تأسیس خود 
کنون به عنوان  تا

بازوی اجرایی 
توانمند شهرداری 

اصفهان در 
حوزه های 
حمل ونقل 

و ترافیک 
شناخته شده و 

کارنامه درخشانی 
از خود به جای 

گذاشته است
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 پیمان اول ما
با شهروندان است

که در  حمزه شفیعی  پورفرد از آن دسته مدیران جوانی است 
قدیمی ترین  از  یکی  هدایت  سکان  جدید  شهری  مدیریت 
گرفته  برعهده  را  اصفهان  شهرداری  اقماری  شرکت های 

است.
که در ۱۳۷۸ و با سهام داری بالغ بر  شرکت سبز صفه تمیز 
اصفهان،  شهرداری  بازنشستگان  و  کارکنان  از  نفر   ۷۵۰
و برخی سازمان های شهرداری اصفهان  کار  و  شرکت شهر 
تأسیس شد، در اوایل دهه ۹۰ حال وروز چندان مساعدی 
انتصاب  و  شهری  مدیریت  جدید  دوره  منتها  نداشت؛ 

ما  برای  شهری  پایدار  توسعه  جهت  در  الگویی  به عنوان 
قلمداد شود یا در حوزٔه فعالیت جمع آوری و پردازش پسماند 
با  که  وظیفه شناس  شهروندان  حقوق  احقاق  به  توجه 
در  مبدأ  از  تفکیک  به  اقدام  اجتماعی  مسئولیت  احساس 
منازل خویش می کنند و آن را در اختیار ایستگاه های ثابت 
می دهند  قرار  شهرداری  بازیافت  جمع آوری  ماشین های  یا 

کار ما قرار گرفته است. سرلوحه 
زیادی  قراردادهای  در  تمیز  صفه  سبز  شرکت  کنون  هم ا
ازجمله  است؛  شهروندان  به  خدمت رسانی  مشغول 
نگهداری  حراست،  حفظ،  مسئولیت،  و  مدیریت  قرارداد 
سخت،  سطوح  اعیان،  عرصه،  سبز،  فضای  از  حفاظت  و 
موردنیاز  نهاده های  تأمین  و  پیمان  مستحدثات محدودٔه 
ساماندهی  ح  طر مدیریت  محدوده  سبز  فضای  و  پارک ها 
ناژوان شهرداری اصفهان، قرارداد عملیات تنظیف معابر، 
ضایعات  و  تر  پسماندهای  حمل  و  جمع آوری  رفت وروب، 
بهره برداری  حق  قرارداد  اصفهان،  شهرداری   ۴ منطقه 
پسماند خشک مناطق ۱۳، ۱2، ۱۱،۹،۸،۵،2 و ۱ شهرداری 
اصفهان )محدوده غربی( و خرید، کاشت، حفظ و نگهداری 

فضای سبز پروژه نمایشگاه بین المللی اصفهان.

 ۱۳۹۸ در  شرکت  این  شد  باعث  باانگیزه  و  جوان  مدیران 
بیشترین سود سالیانه بیست سال فعالیت خود را در عرصه 
هم   ۱۳۹۹ در  آن  چشم انداز  و  کند  کسب  شهری  خدمات 

بسیار چشمگیرتر است.
موضوع فعالیت شرکت طبق بند ۳ اساسنامه عبارت است 
از انجام فعالیت های اقتصادی و بازرگانی خدمات شهری 
امور  کلیه  انجام  مقاطعه کاری(،  و  فروش  و  خرید  )شامل 
)شامل  سبز  فضای  و  بازیافت  شهری،  خدمات  به  مربوط 
کن و معابر عمومی و  طراحی، برنامه ریزی و اجرا، نظافت اما
خصوصی، جمع آوری و حمل زباله و جمع آوری و فروش مواد 
بازیافت(، تأمین نیروی انسانی موردنیاز مؤسسات دولتی و 
عمومی و خصوصی در امور اداری، خدماتی و کارگری، تولید، 
مربوط  عمرانی  امور  انجام  شهری،  مبلمان  نصب  و  تهیه 
از ساختمان، محوطه سازی، سدهای  )اعم  راه  و  ابنیه  به 
)صادرات  بازرگانی  امور  فاضالب،  و  تأسیسات  امور  بتنی(، 
و واردات( اعم از ملزومات و ادوات و ماشین آالت خدمات 
شهری، فضای سبز، باغبانی، سرمایه گذاری و مشارکت در 
سیستم های  اجرای  غیرمرتبط،  و  مرتبط  پروژه های  تهیه 
انجام  و  پارکینگ داری  امور  آبیاری قطره ای و تحت فشار، 
که برای شرکت الزم بوده و سود مشروع در  هرگونه فعالیتی 

جهت اهداف شرکت و سهام داران داشته باشد.
که با مدیرعامل این شرکت داشتیم  کوتاهی  گفت وگوی  در 
ایشان هدف اصلی فعالیت های خود را طی دو سال گذشته 
کثری برای شرکت و سهام داران  کسب منافع حدا کنار  و در 
آن، کسب رضایت شهروندان و انجام امور محوله به بهترین 

حالت ممکن عنوان کرد.
از نظر آقای شفیعی پورفرد ما تنها پیمانکار حوزه خدمات 
شهری نیستیم؛ بلکه فراتر از آن رسالت هایی برای مجموعه 
حفظ  آن،  اساس  بر  که  کرده ایم  تعریف  تمیز  صفه  سبز 
کارگران و توجه به آینده شهر در دستور  حقوق شهروندان، 
و  کارفرما  مردم  معتقدیم  ما  و  است  گرفته  قرار  شرکت  کار 

صاحب کار اصلی ما هستند.
شهر  سرمایه های  از  که  سبز،  فضای  در  فعالیت  حوزه  در 
گذشتگان به ما ارث رسیده، موظفیم در حفظ و  است و از 
نگهداری آن بکوشیم. تقلیل فعالیت شرکت به یک سال 
کثری نمی تواند  کسب منفعت حدا پیمانکاری در عرصه و 
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 مروری بر عملݡکرد یک ݡساله
شرݡکت شهرک های صنعتــݡی اصفهان

 شاخص های مهم یک ساله
شركت شهرک های صنعتی استان اصفهان

سال99 واحدشاخصردیف

۷۳۰قراردادانعقاد قرارداد۱

 مساحت 2
گذار شده ۳۸۶هکتاروا

واحدهای به ۳
۴۶۳واحدبهره برداری رسیده

۸,۰2۵نفراشتغال بهره بردار۴

 سرمایه گذاری۵
۱۹,۷۳۱میلیارد ریال بهره بردار

 مساحت اراضی ۶
۵۰هکتاردر اختیار

۱۵۰هکتاراجرای فاز عملیاتی۷

۹۰هکتارایجاد زمین صنعتی۸

۴۴هکتاراخذ اسناد تفکیکی۹

۶۰لیتر بر ثانیهتأمین پساب۱۰

2۰لیتر بر ثانیهتأمین آب شرب۱۱

۱۰لیتر بر ثانیهتأمین آب چاه۱2

۱2مگاوات برق تأمین شده۱۳

۴۵مگاواتبرق خریداری شده۱۴

شهرک /ناحیه ۱۵
دارای گاز

شهرک/
۴ناحیه

 تصفیه خانه به۱۶
 بهره برداری رسیده

مدول 
تصفیه 

خانه
۳

احداث ایستگاه ۱۷
2ایستگاهآتش نشانی

 خرید ماشین ۱۸
۳دستگاهآتش نشانی

تعداد تورهای ۱۹
۳تورصنعتی برگزار شده

 جدول خالصه اهم اقدامات
مدیریت HSEE در ۱399

انجام شدهعنوانردیف

 مطالعات طراحی ۱
تصفیه خانه های فاضالب

انجام شده: شهرک صنعتی بزرگ اصفهان، مبارکه، رامشه، کوهپایه

در دست اقدام: دهق، کمشچه، دهسرخ، خمینی شهر، مورچه خورت

 مطالعات ارزیابی اثرات 2
)EIA( زیست محیطی

 مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی برای پنج شهرک و ناحیه صنعتی در حال احداث 
یا توسعه انجام پذیرفته و درکل نیز برای تعداد ۳۰ شهرک و ناحیه صنعتی نیز انجام شده 

است

 مطالعات مدیریت۳
)EMP( انجام مطالعات برای سه شهرک صنعتی میمه، چادگان و وزیرآباد محیط زیست

مطالعات مدیریت پسماند و ۴
مکان یابی سایت دفع پسماند

انجام مطالعات تعیین مقادیر کمی و کیفی پسماندها و مکان یابی سایت های دفع پسماند 
غیر ویژه برای دو شهرک صنعتی انجام شده است. در کل نیز برای 2۰ شهرک و ناحیه 

صنعتی انجام شده است.

۵

نظارت بر بهره برداری و 
نگهداری از شبکه 

جمع آوری و تصفیه خانه 
فاضالب

۱۵ شهرک و ناحیه صنعتی

اتصال واحدهای صنعتی به ۶
اتصال 2۰۰ واحد صنعتی به شبکه جمع آوری فاضالب شهرک ها و نواحی صنعتی استانتصفیه خانه فاضالب

بهره برداری از تصفیه خانه های ۷
فاضالب

افتتاح دو تصفیه خانه فاضالب در شهرک های صنعتی سگزی و فناوری و افزایش تعداد 
تصفیه خانه های فاضالب به بهره برداری رسیده به عدد ۱۵

 خرید و تجهیز خودروی ۸
آتش نشانی

انجام شده: خرید دو دستگاه خودروی آتش نشانی و تحویل به شهرک های صنعتی 
سپهرآباد و جمبزه )در حال حاضر 2۳ ایستگاه آتش نشانی در استان در شهرک ها و نواحی 

صنعتی درحال فعالیت است(

در دست اقدام: خرید سه دستگاه خودروی آتش نشانی و تحویل به شهرک های صنعتی 
نجف آباد 2، امیرکبیر کاشان و محمدآباد جرقویه

۹

 خرید تجهیزات ایمنی و 
آتش نشانی برای ایستگاه های 
آتش نشانی و تصفیه خانه های 

فاضالب

انجام شده: خرید ۱۰ عدد ست نجات از چاه، 2۱ دستگاه ست تنفسی کوله ای، 22 عدد 
کسیژن تحت فشار، ۴2 جفت دستکش عملیاتی آتش نشانی، 22 عدد کاله  کپسول ا

آتش نشانی ضدانفجار

در دست اقدام: خرید پنج ست سه پایه نجات از چاه، پنج ست تنفسی کوله ای، ۴۰ جفت 
چکمه عملیاتی آتش نشانی و 2۰ عدد کاله آتش نشانی ضد انفجار )تا پایان سال(

خرید ۱۰۰ عدد شیر هیدرانت ایستاده جهت نصب در شهرک ها و نواحی صنعتی اولویت دارخرید شیر هیدرانت۱۰

 انجام مطالعات پدافند۱۱
 غیرعامل

انجام شده: انجام مطالعات پدافند غیرعامل در سه شهرک صنعتی رنگسازان، سگزی و 
اشترجان

در دست اقدام: انجام مطالعات پدافند غیرعامل در شهرک های صنعتی مورچه خورت، 
جی، مبارکه و بزرگ اصفهان

۱2
انجام مطالعات تهیه شناسنامه 

 HSEE
شهرک ها و نواحی صنعتی

تهیه شناسنامه ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژی ۱۰۰۰ واحد صنعتی و ۱2 شهرک و 
ناحیه صنعتی

۱۳
انجام ارزیابی ریسک واحدهای 

صنعتی پرخطر مستقر در 
شهرک صنعتی رنگ سازان

انجام ارزیابی ریسک ۴۰ واحد صنعتی پرخطر

 شرکت شهرک های
صنعتی استان اصفهان



۹۹

کوچک    معاونت صنایع 
   خالصه فعالیت های انجام شده و نتایج حاصل از آن:

استان  صنعتی  شهرک های  شرکت  کوچک  صنایع  معاونت 
کوچک  اصفهان با مأموریت سازماندهی و پشتیبانی صنایع 
و متوسط استان اصفهان و با هدف توانمندسازی و ارتقای 
کیفی این واحدها به انجام فعالیت های زیر در ۱۳۹۹  کمی و 

اقدام کرده است:
كارآفرینی   دفتر توسعه صنعتی و 

   خوشه های کسب وکار
گیر و شناسایی خوشه های كسب وكار: ح مطالعه فرا   طر
انجام  کسب وکار  خوشه های  توسعه  آیین نامه  به  توجه  با 
اولویت بندی  و  شناسایی  گیر،  فرا مطالعه  به روزرسانی 
و  بررسی  لزوم  به  توجه  با  استان  کسب وکار  خوشه های 
شناسایی آخرین وضعیت پتانسیل ها و مزیت های منطقه ای 
انجام  قرارداد  استان،  شهرستان های  سطح  در  کسب وکار 
گیر درابتدای سال ۹۹ منعقد شد. الزم به توضیح  مطالعات فرا
است، در مطالعات پیشین تعداد ۵۵ خوشه در سطح استان 

شناسایی شده است.
  خوشه های صنعتی امكان سنجی شده:

کفش اصفهان، نساجی  کاشان،  گالب و عرقیات و اسانس 
لبنی  محصوالت  خورزوق،  ک  پوشا اصفهان،  گز  دهق، 
فرش  و  اصفهان  کشاورزی  ماشین های  و  ابزار  گلپایگان، 

دست باف نایین
  خوشه های كسب وكار در حال توسعه:

   خوشه محصوالت لبنی گلپایگان؛
 خوشه های کسب وکار به بهره برداری رسیده )خاتمه یافته(؛
اصفهان،  طالی  اصفهان،  سنگ  کسب وکار  خوشه های   
آجراصفهان،  آران وبیدگل،  و  کاشان  ماشینی  فرش 
)باند  نساجی  خوشه های  و  اصفهان  پالستیکی  محصوالت 
کردآباد، حوله بافی آدریان خمینی شهر و  گاز و برزنت بافی  و 
گالب،  کفش اصفهان،  ملحفه بافی درچه(، نساجی دهق، 

عرقیات و اسانس کاشان.
  مهم ترین مباحث حمایتی در این بخش عبارت اند از:

خوشه های  توسعه  امکان سنجی  مطالعات  انجام    
شناسایی شده در استان؛

لبنی  محصوالت  خوشه  توسعه ای  برنامه های  اجرای   
گلپایگان؛

   برگزاری جلسات شورای راهبری خوشه محصوالت لبنی 
گلپایگان؛

   برنامه ریزی برای مشارکت دستگاه های پشتیبان در انجام 
برنامه های عمل مصوب خوشه های در حال توسعه؛

   بازنگری و به روزرسانی مطالعات شناختی و برنامه عمل هر 
یک از خوشه های درحال توسعه؛

ویژه  تخصصی  آموزشی  دوره های  و  سمینارها  برگزاری     
صنعتگران هر یک از خوشه ها؛

و  داخلی  تخصصی  صنعتی  تورهای  و  بازدیدها  برگزاری     
خارجی؛

   فعال کردن ارائه دهندگان خدمات تخصصی )BDS( در هر 

انتقال تجربه، پرزنت حضوری و معرفی خدمات  و نشست 
فن بازار به تیم های شرکت کننده در نمایشگاه و توسعه شبکه 

ارتباطی؛
فناوری  ح های  طر اطالعات  جمع آوری  و  مشاوره  ارائه     
جهت  آن ها  فناورانه  نیازهای  همچنین  و  مراجعه کنندگان 

همکاری؛
   به روزرسانی مستمر سامانه، تهیه و انتشار خبر برنامه ها، 

فعالیت ها و رویدادهای فن بازار استان در سامانه.

مستعد  صنعتی  واحدهای  شناسایی   
دانش بنیان و گرفتن مجوز اعتبار دانش بنیان شده ها

مستعد  متوسط  و  کوچک  صنعتی  واحد   ۶۰ جاری  سال  در 
دانش بنیان شناسایی و هفت واحد صنعتی دیگر مجوز اعتبار 
با  ریاست جمهوری  فناوری  و  علمی  معاونت  از  دانش بنیان 
کرده اند و مابقی در دست  حمایت مالی این شرکت دریافت 
بررسی و اقدام هستند که تاپایان سال نتایج آن اعالم وبه طور 
گواهی  دارای  و  تأیید  شناسایی شده  موارد  بیشتر  یقین 

دانش بنیان خواهند شد.

پیمانکاری  نظام  توسعه  و  ایجاد  از  حمایت   
فرعی

جهت  مناسب  پیمانکاران  معرفی  به  که  ساختاری  ایجاد 
کارفرمایان پرداخته و همچنین در  برآورده ساختن نیازهای 
حوزه های  در  پوشش  تحت  پیمانکاران  بازار  توسعه  جهت 

صنعتی و دارای مزیت تالش می کند.
شرکت ها،   )ispx( فرعی  پیمانکاری  نظام  متدولوژی  در 
که بنا به سفارش  کارخانجاتی را پیمانکار می نامد  کارگاه ها و 
کارفرمایان  اقدام به تولید نموده و تولیدات خود را در اختیار 

قرار می دهد.
مؤثر  و  مدرن  راه های  از  یکی  صنعتی،  فرعی  پیمانکاری 
همکاری  راه  از  صنعتی  محصوالت  تولید  برای  سازمانی 
واحدهای تولیدی مکمل است. در این حالت یک پیمانکار 
متعدد،  فرعی  پیمــانکاری  عرضــه کنندگان  با  همراه  اصلی، 
وجــود دارند. به عبـــارت دیگر، در نظام پیمانکاری فرعی، 
گروه، یعنی پیمانکاری اصلی و پیمانکاری  تـــوافق بین دو 
تولید  گذاری  وا به  اقدام  اصلی  پیمانکاری  است.  فرعی، 
خدمات  از  بخشی  یا  فرعی  مونتاژ  قابل  اجزای  و  قطعه ها 
تولیدی  بنگاه  چند  یا  یک  به  نهایی  محصول  نیاز  مورد 
تعیین  فنی  مشخصات  براساس  فرعی  پیمانکاری  می کند. 
بدیهی  می دهد.  انجام  را  کار  اصلی  پیمانکار  توسط  شده 
است در نظام تولید، به ویژه در حوزه های صنعت، تقسیم 
ارتقای  موجب  می پذیرد،  انجام  روش  این  به  که  کاری 
 روزافزون و تخصص پیمانکار فرعی در یک یا چند فرایند فنی

می شود.
کوچک و  از اجرای این مدل، تقویت توانایی صنایع  هدف 
متوسط برای افزایش تولید و اشتغال، به روز آوری فرایندهای 
جذب  بین المللی،  قابلیت  بهبود  محصوالت،  و  فنی 

یک از خوشه ها به منظور پوشش برنامه های آموزشی، توسعه 
بازار و ارتقای کیفیت و بهره وری؛

   ایجاد شبکه های تخصصی در خوشه در حال توسعه؛
شرکت های  و  مؤسسات  با  کاری  نشست های  برگزاری   

مرتبط با کسب وکار خوشه؛
ح های مطالعاتی و پژوهشی در حوزه خوشه های     انجام طر

صنعتی و کاربردی سازی آن؛
   تکمیل و به روزرسانی سامانه جامع مدیریت خوشه های 

کسب وکار کشور؛
به   خوشه های  پیشنهادی  برنامه های  از  حمایت   

بهره برداری  رسیده )خاتمه یافته(؛
  ارائه برنامه های راهبردی در جهت فعال کردن خوشه های 

به بهره برداری رسیده )خاتمه یافته(؛
اجرای  در  دانشگاه ها  با  همکاری  تفاهم نامه  عقد     
صنعت  ارتباط  افزایش  و  کسب وکار  خوشه های  برنامه های 

با دانشگاه؛
کیفیت  بهبود  جهت  در  پژوهشی  مطالعات  انجام     
در  و  استان  کسب وکار  خوشه های  توسعه  و  محصوالت 
محصوالت  سبد  در  نوآوری  و  رقابتی  مزیت  ایجاد  راستای 

خوشه ها؛
خوشه های  ذی نفعان  برای  آموزشی  دوره  برگزاری   

کسب وکار استان؛
صادرات  و  بازار  توسعه  در  مؤثر  برنامه های  اجرای    

خوشه های در حال توسعه.

   فن بازار منطقه ای استان اصفهان
فن بازار منطقه ای استان اصفهان بر اساس تکالیف بند »د« 
ماده ۱۷ برنامه پنجم توسعه در خصوص »حمایت دولت از 
ایجاد و توسعه بورس ایده و بازار فناوری« با هدف مدیریت 
فناوری  بازارهای  سایر  با  ارتباط  و  استان  در  فناوری  بازار 
در  افراد  اطالعاتی  نیازهای  رفع  استان ها،  دیگر  سطح  در 
خصوص مقوله تجاری سازی دانش فنی و مبادله آن، کمک 
نیازهای  رفع  و  نوآوری ها  تجاری سازی  مشکالت  رفع  به 

متقاضیان فناوری ایجاد شده است.
طی سال های گذشته فن بازار منطقه ای اصفهان در مقایسه 
حائز  و  بوده  موفق  بازارهای  فن  جزء  کشور،  بازارهای  فن 

رتبه های اول و دوم شده است.
  اهم اقدامات انجام شده فن بازار منطقه ای اصفهان از 

ابتدای سال 99:
   قرارداد با شرکت پژوهشگران فناوری های پیشرفته آسیا 

به عنوان کارگزار فن بازار منطقه ای استان اصفهان؛
نیاز  دو  رفع  و  فناورانه  نیاز  مستندسازی ۱۶  و  شناسایی     

فناورانه تا پایان آذرماه سال جاری؛
   برگزاری نشست های شناسایی ورفع نیازهای فناورانه؛

   معرفی مأموریت ها و اهداف فن بازار-خدمات قابل ارائه 
توسط فن بازار ازجمله برگزاری نشست های تخصصی عرضه 

و تقاضا، بازاریابی محصوالت دانش بنیان و...؛
ح های نوین برای سرمایه گذاران     شرکت در نشست ارائه طر

فن بازار 
منطقه ای استان 
اصفهان بر اساس 
تکالیف بند »د« 
ماده 1۷ برنامه 

پنجم توسعه 
در خصوص 

»حمایت دولت 
از ایجاد و توسعه 

بورس ایده و 
بازار فناوری« با 
هدف مدیریت 
بازار فناوری در 
استان و ارتباط 
با سایر بازارهای 
فناوری در سطح 

دیگر استان ها، 
رفع نیازهای 

اطالعاتی 
افراد در 

خصوص مقوله 
تجاری سازی 
دانش فنی و 

کمک  مبادله آن، 
به رفع مشکالت 

تجاری سازی 
نوآوری ها و 

رفع نیازهای 
متقاضیان فناوری 
ایجاد شده است
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کرونا و  که طی این مدت با توجه به شرایط بیماری  می شود 
رعایت پروتکل های بهداشتی، شش تور صنعتی با بیش از ۹۰ 

نفر اجرایی شده است.

یافتن  و  نوین  راه حل های  ارائه  رویداد  برگزاری   
مدل کسب وکارجدید )استارتاپی(

به منظور شناسایی و رفع نیازهای فناورانه واحدهای صنعتی 
از  استفاده  و  استان  صنعتی  شهرک های  و  نواحی  در  مستقر 
اندیشه  صاحبان  و  جوانان  در  خالق  ظرفیت های  و  توانایی 
اقدام به برگزاری رویداد ارائه راه حل های نوین و یافتن مدل 
کار جدید )استارتاپ( با موضوع »راهکارهای مبتنی بر  کسب و 
نوآوری و فناوری در ایجاد، مدیریت و توسعه شهرک ها و نواحی 

صنعتی و واحدهای مستقر در آن ها« شد.

و  نواحی  در  کارآفرینی  تجارب  گردآوری   
شهرک های صنعتی و خوشه های کسب وکار استان

موفق  کارآفرینان  تجربه های  از  استفاده  فراهم شدن  برای 
توسط جوانان و افرادی که قصد دارند وارد حوزه تولید و صنعت 
افزایش  و  از هزینه های مازاد در سطح ملی  شوند و جلوگیری 
کسب وکار  عرصه  به  ورود  قصد  که  کسانی  موفقیت  امکان 
سطح  در  کارآفرینان  چشمگیر  تعداد  وجود  به  نظر  و  دارند  را 
شهرک های  و  نواحی  در  صنعتی  واحدهای  دارای  که  استان 
صنعتی استان هستند، طی برنامه ریزی انجام شده سه مورد 
کارآفرینان استان انتخاب و برای جمع آوری تجارب ایشان  از 
مصاحبه  انجام  به  مجری،  توسط  قبلی  هماهنگی های  با 
ویراستاری،  و  پیاده سازی  از  پس  و  اقدام  تصویری  و  صوتی 
 مصاحبه ها تدوین و در جراید چاپ و به صورت ویژه نامه منتشر 

شد.
 

  دفتر تأمین مالی و توسعه بازار
توسعه بازار و امور بین الملل

ایجاد و توسعه كنسرسیوم های صادراتی
تشكیل  و  كوچک  صنایع  بازاریابی  به  كمک   

كنسرسیوم های صادراتی:
کنسرسیوم های صادراتی یک شبکه همکاری بین بنگاه های 
کاهش ریسک  برای  تمایل دارند  که  و متوسط است  کوچک 
و بهره وری بیشتر، با هدف ورود به حوزه صادرات و تصاحب 
بازارهای خارجی با یکدیگر همکاری کنند.  این همکاری می تواند 
 در قالب های حقوقی مشخص پایدار شده و منجر به ثبت نیز

 شوند.
صنایع  معاونت  توسط  كه  فعالیت هایی  مهم ترین   
برای  اصفهان  استان  صنعتی  شهرک های  شركت  كوچک 
انجام  صادراتی  كنسرسیوم های  از  حمایت  و  تشكیل 

می شود، عبارت اند از:
کنسرسیوم و انعقاد قرارداد با آن برای     انتخاب عامل توسعه 

مدت شش ماه فعالیت؛
کنسرسیوم ها و شناسایی و رفع     ارتقای سطح دانش اعضای 

عارضه های واحد صنعتی عضو؛
   انتقال فناوری؛

جایگزینی  تشویق  خارجی،  سفارش های  و  سرمایه گذاری 
واردات و رشد صادرات محصوالت است.

:)ispx( سامانه مبادالت پیمانكاری فرعی ایران   
در  ایران  پیمانکاران  اطالعاتی  بانک  شامل  سامانه  این   
تخصصی  و  عمومی  مشخصات  و  تخصصی  حوزه های 
پیمانکار  انتخاب  و  شناسایی  جست وجو،  که  آن هاست 
به  را   )Match Making( کارفرمایان  نیازهای  با  متناسب 

سهولت امکان پذیر می کند.
  اهم اقدامات انجام شده مركز نظام پیمانكاری فرعی 

)ispx( استان اصفهان در سال ۱399:
کاتالوگ فارسی و انگلیسی )دو مورد(؛ ۱. چاپ 

2. فعالیت های بازاریابی انجام شده )۱۱ مورد(؛
کارفرمایان و ثبت و به روزرسانی آن؛ ۳. جمع آوری اطالعات 

۴. فعالیت های توانمندسازی انجام شده )2۵ مورد(؛
۵. جلسه Supply day خارجی )سه مورد(؛

۶. جلسه Partnership داخلی )دو مورد(؛
۷. جلسه Partnership خارجی )یک مورد(.

 دوره های آموزشی
خرد  صنعتی  واحدهای  گیران  فرا برای  آموزشی  دوره های 
حوزه های  در  کسب وکار  خوشه های  و  متوسط  و  کوچک  و 
کارشناسی، مدیریتی، تحقیق وتوسعه،  کارآفرینی، مهارتی، 
موسسه ها  توسط   )HSE( بهداشت  و  ایمنی  و  خوشه ها 
برگزار  برگزیده  و  صالحیت  صاحب  آموزشی  شرکت های  و 
بر  شرکت  رویکرد   ۹۹ سال  شرایط  به  توجه  با  که  می شوند 
سوق  مجازی  فضای  بر  مبتنی  آموزشی  دوره های  برگزاری 

پیدا  کرد.
و  برنامه ها  انجام شده،  نیازسنجی های  اساس  بر  دوره ها 
و  متبوع  سازمان  طرف  از  ابالغ شده  آموزشی  ضرورت های 
صنعتی  واحدهای  طرف  از  که  استقبالی  میزان  به  توجه  با 
ارائه  برگزیده  آموزشی  مجریان  توسط  و  انتخاب  می شود، 

می شود. 
کارآفرینی با برگزاری بیش از 2۰۰ دوره  دفتر توسعه صنعتی و 
آموزشی در ۱۳۹۹ همواره سعی در برگزاری دوره های آموزشی 
با درنظرداشتن افزایش کیفیت در برگزاری دوره های آموزشی 
کارکنان  و  مدیران  آموزش  از  سطح  باالترین  به  تخصصی 

واحدهای صنعتی داشته است.

 تورهای صنعتی
و  پیشرفت  عوامل  ضروری ترین  از  یکی  صنعتی  تورهای 
تجارب  از  بهره مندی  متوسط،  و  کوچک  صنایع  توسعه 
کارخانجات مشابه موفق و همکاری و هم افزایی واحدهای 
صنعتی در جهت تکمیل و تقویت فرایندهای تولیدی است. 
برگزاری تورهای صنعتی موجبات آشنایی و هم افزایی صنایع 
با یکدیگر فراهم می آورد. در این راستا  را  کوچک و متوسط 
به منظور بهره گیری هرچه بیشتر از تورهای صنعتی، با توجه 
به برنامه های توسعه ای همانند توسعه خوشه های صنعتی 
و توسعه پیمانکاری فرعی، بازدیدهای صنعتی از واحدهای 
اجرا  و  برنامه ریزی  استان ها  دیگر  یا  استان  موفق  صنعتی 

   تحقیقات بازاریابی؛
   مشخص کردن اطالعات پایه ای محصوالت صادراتی؛

   حضور در نمایشگاه ها و هیئت های صنعتی؛
   تأمین زیرساخت های موردنیاز در بازار هدف؛

   تبلیغات و اطالع رسانی در بازار هدف؛
   کنسرسیوم مشترک.

خواهد  به شرطی  دوم  سال  برای  کنسرسیوم  هر  از  حمایت 
که در طول فعالیت های سال اول، حداقل ۵۰۰ هزار دالر  بود 
شرطی  به  سوم  سال  برای  حمایت  و  باشد  داشته  صادرات 
که در طول مدت سال دوم، حداقل یک میلیون  خواهد بود 

دالر صادرات داشته باشد.
)EMC( حمایت از شركت های توسعه صادرات  

که میزان آن براساس دستورالعمل های ابالغی     حمایت ها 
زیر  موارد  شامل  تعیین شده  هرسال  در  متبوع   سازمان 

می شود:
   تحقیقات بازار یابی

کتابخانه ای و میدانی بازار هدف برای انجام یک     مطالعه 
مطالعه بازار محصول در یک کشور هدف.
  بازدید میدانی و هیئت تجاری خارجی

کشورهای صادراتی برای شناسایی بازار    بازدید میدانی از 
کثر ۵۰درصد هزینه و دو  محصوالت صادراتی با حمایت حدا

نوبت در سال؛
از  ج  خار به  اعزامی  تجاری صنعتی  هیئت های  در  حضور    

کشور؛
حمایت  با  تجاری  هیئت های  از  پذیرایی  و  دعوت   

مالی.  
  تأمین زیرساخت های موردنیاز در بازارهای هدف

کارمند   کمک هزینه خرید دفتر و انبار، سردخانه و استخدام 
یک  برای   )showroom( نمایشگاهی  راه اندازی  و  محلی 

نوبت در سال.
    كمک به توسعه ونفوذ در بازار هدف

کثر دو نوبت در سال.  خرید اسناد مناقصه حدا
  مشخص  كردن اطالعات پایه ای محصوالت صادراتی

  برای ایجاد سایت چندزبانه؛
کثر برای دو کشور؛ کاتالوگ چندزبانه حدا    به ازای یک 

   اخذ مجوز تجاری، ثبت برند و عالمت تجاری مشترک در 
بازار هدف به مبلغ 2۰ میلیون ریال؛

  ثبت شرکت و اخذ پروانه در کشور هدف.
  حضور در نمایشگاه های داخلی و خارجی

شامل هزینه های اجاره و تجهیز غرفه، حمل ونقل بار، بلیت و 
اسکان و بسته های تبلیغاتی و غیره

  اخذ غرفه درنمایشگاه های داخلی؛
  اخذ غرفه درنمایشگاه های خارجی؛

  بازدید از نمایشگاه های داخلی؛
  بازدید از نمایشگاه های خارجی.

بازار  در  اطالع رسانی  و  تبلیغات    طراحی، بسته بندی، 
هدف

  هزینه طراحی و امور گرافیکی بسته بندی جدید محصوالت 
صادراتی واحدهای صنعتی تا سقف ۵۰درصد؛

 شرکت شهرک های
صنعتی استان اصفهان

دفتر توسعه 
صنعتی و 

کارآفرینی با 
برگزاری بیش 
از 200 دوره 

آموزشی در 1399 
همواره سعی در 

برگزاری دوره های 
آموزشی با 

درنظرداشتن 
افزایش کیفیت 

در برگزاری 
دوره های 

آموزشی تخصصی 
ترین  به باال

سطح از آموزش 
کارکنان  مدیران و 

واحدهای 
صنعتی داشته 

است
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 دفتر تأمین مالی
   كارگروه تسهیل و رفع موانع تولید

و  مشکالت  مرتفع کردن  راستای  در  وزیران  محترم  هیئت 
تنگناهای واحدهای تولیدی که در شرایط حاضر درگیر مشکالت 
و نابسامانی های اقتصادی ناشی از اعمال تحریم های ظالمانه 
کارگروه های  در  مراتب  کرد  مقرر  شده اند،  کشورمان  علیه 
به  استان ها  تولید  موانع  رفع  و  تسهیل  ستاد  ذیل  تخصصی 
ریاست استاندار محترم، دبیری ریاست سازمان صمت استان و 
عضویت دستگاهای تخصصی عضو ستاد مطرح و تصمیم های 
مقتضی به منظور مرتفع کردن مشکالت و تسهیل و روان سازی 

فعالیت واحدهای تولید انجام شود.
كد   راه اندازی مجدد واحدهای را

و  کـد  را صنعتـی  واحدهـای  از  حمایتـی  اقدامـات  از  یکـی 
مشـکل دار و دارای فعالیت زیر ظرفیت مسـتقر در شـهرک ها 
کـه هرسـاله بـا توجه بـه بازدیدهای  و نواحـی صنعتـی اسـت 
در  واحدهـا  شناسـایی  و  اطالعـات  جمـع آوری  و  میدانـی 
رونـق  )کارگـروه  کارگروه هـا  طریـق  از  پیگیـری  و  شـهرک ها 
و تسـهیل و رفـع موانـع تولیـد( بـه رفـع موانـع و راه انـدازی 
شـاخص  بـه  بنـا  شـد.  اقـدام  متقاضـی  واحدهـای  مجـدد 
کوچـک تعـداد ۵۶ واحـد اعـالم  تعییـن شـده بـرای صنایـع 
کنـون ۶۴ مـورد شناسـایی و بـه چرخـه تولیـد بـاز  کـه تا شـده 

گشـته اند.

  بورس و فرابورس
و  کوچـک  صنایـع  سـازمان  بیـن  تفاهم نامـه  بـه  عنایـت  بـا 
شـهرک های صنعتـی ایـران بـا سـازمان بـورس و اوراق بهـادار 
صنعتـی  واحدهـای  مالـی  تأمیـن  ایـران،  فرابـورس  شـرکت  و 
سـرمایه ای  بازارهـای  در  پذیـرش  و  ورود  طریـق  از  متقاضـی 
کارآمـد و تخصصـی  از راهبردهـای  فرابـورس به عنـوان یکـی 
مطابـق  لـذا  اسـت؛  موردنظـر  صنعتـی  و  تولیـدی  کارگاه هـای 
بـرای  فرابـورس  حـوزه   ۱۳۹۹ در  تعیین شـده  شـاخص  بـا 
متقاضـی  سـپاهان«  بـرق  کوشـش  »شـرکت  اسـتان،  ایـن 
تعیین شـده  مالـی  حمایـت  از  اسـتفاده  و  بـازار  ایـن  بـه  ورود 
سـازمان  بـه  الزم  مسـتندات  ارائـه  بـا  کـه  اسـت  مربـوط 
معرفـی ایـران  فرابـورس  شـرکت  بـه  تأییـد  از  پـس  تـا   اعـالم 

 شود.

کمک هزینه تبلیغات شهری، رسانه ای، فضای مجازی،    
sampeling و غیره در کشور هدف تا سقف ۵۰درصد؛

گواهی رتبه بندی، مجوز از سازمان توسعه تجارت    داشتن 
ایران و قرارداد منعقده با واحدهای صنعتی از شرایط حمایت 

از شرکت های توسعه صادرات )EMC( است.

سال
كنسرسیوم 

صادراتی 
ایجاد شده

تعداد 
برنامه های 

عمل توسعه 
بازار

میزان صادرات 
انجام شده 

توسط 
كنسرسیوم

۱۳۹۴---

۱۳۹۵2۵-

۱۳۹۶۱۵-

۱۳۹۷۱۴-

۱۳۹۸-۱۴۵۹۳۸

۱۳۹۹
۱2۱۰۰۰)ده ماهه(

   بیمه

سال

تعداد نماینده 
)واحد( بیمه مستقر 
شده در شهرک ها و 

نواحی صنعتی

تعداد بیمه نامه های 
صادره برای صنایع 

كوچک

۱۳۹۴--

۱۳۹۵-۱۸۰

۱۳۹۶-۳۳۵

۱۳۹۷-۳۷۰

۱۳۹۸۱2۸2

۱۳۹۹
2۰۰-)ده ماهه(

   نمایشگاه

تعداد واحدهای صنعتی كوچک شركت كننده سال
در نمایشگاه های داخلی و خارجی

۱۳۹۴2۱۹۵

۱۳۹۵۱۳۰۶

۱۳۹۶۶۰۶

۱۳۹۷۴۰۵

۱۳۹۸۴۰۷

۱۳۹۹
2۳)ده ماهه(

 جذب سرمایه گذار خارجی

سال

تعداد 
واحدهای 

دارای سرمایه 
گذار خارجی

میزان جذب 
سرمایه 

گذاری

میزان صادرات 
واحدهای 

 صنعتی كوچک 
دارای صادرات

۱۳۹۴۴2۴۴۱-

۱۳۹۵۴۳۵۰۰۱۰۸2۱2

۱۳۹۶۳۳۹۶۵۱۹۳۰۰۰

۱۳۹۷۳۳۷۶2۹۱۷2۴

۱۳۹۸2۴۵۷۰۱۰۵۶۶۸

۱۳۹۹
۱۱2۰۰۱۱۷۶۰۱۸)ده ماهه(

   معرفی واحدهای متقاضی ورود به فرابورس

 

پذیرشمعرفیسال

۱۳۹۴--

۱۳۹۵۵-

۱۳۹۶۴۱

۱۳۹۷۶-

۱۳۹۸۶-

۱۳۹۹
)شش ماهه 

اول سال(
۱-

  پایان نامه هـای دانشـجویی
کمـی دیگـر ایـن سـازمان حمایـت از پایان نامه هـای  از اهـداف 
دانشـجویی بـا هـدف بهـره وری بیشـتر و اسـتفاده از پایه هـای 
علمی و تکنولوژی برتر در راسـتای پیشـبرد سـازوکارهای کمی 

و کیفـی بهبـود وضعیـت صنعت اسـت.
کمـی سـال ۹۹ ایـن   درایـن راسـتا، سـه پایان نامـه در اهـداف 
معرفـی  پایان نامـه  سـه  تعـداد  کـه  بـود  شـده  تعییـن  حـوزه 
شـده از جمـع پایان نامه هـای ارسـالی از دانشـگاه های اسـتان 
انتخـاب و پـس از تأییـد موضوعـات مرتبـط بـا حـوزه صنعـت 
 طـی قراردادهـای منعقـده بـا دانشـجویان مـورد حمایـت قـرار 

گرفت.
  حمایت از پایان نامه های دانشجویی

كارشناسی سال
دكتریارشد

۱۳۹۴۱2

۱۳۹۵۳-

۱۳۹۶۵۱

۱۳۹۷۵۱

۱۳۹۸۳۳

۱۳۹۹
 )شش ماهه 

اول سال(
۳-

  گزارش یک ساله )۹۹( واحد حقوقی شرکت
   تعداد جلسات هیئت حل اختالف و داوری: شش جلسه؛

و داوری:  اختالف  پرونده مطروحه در هیئت حل  تعداد     
2۸۵ پرونده؛

و  اختالف  حل  هیئت  در  فسخ شده  قراردادهای  تعداد    
داوری: ۹۹ پرونده؛

  تعداد قراردادهای مهلت داده شده در هیئت حل اختالف 
و داوری: ۱۸۶ پرونده؛

  ثبت حدود ۳۹۰ پرونده حقوقی در سیستم MIS؛
  ثبت حدود ۹۹ رأی داوری در دفاتر خدمات قضایی؛

آزادسازی حدود ۳۵ هکتار در شهرک ها و نواحی صنعتی    
استان؛

  جلسات کمیته تعهدات قراردادی به تعداد ۴۱ جلسه و 2۹۰ 
پرونده مطروحه؛

کمیته وصول مطالبات مالی به تعداد ۱۱ جلسه و    جلسات 
حدود ۱۹۰ پرونده مطروحه؛

کمیته وصول مطالبات مالی به تعداد ۳2 جلسه و    جلسات 
حدود ۵۷۰ پرونده مطروحه.

بنا به شاخص 
تعیین شده برای 

صنایع کوچک 
تعداد 56 واحد 
که  اعالم شده 

کنون 64 مورد  تا
شناسایی و به 
 چرخه تولید 

گشته اند باز
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۱۰2

 شرݡکت
 پاالیش نفت اصفهان

ع فراورده  تولیدات شرکت پاالیش نفت اصفهان شامل ۳۰ نو
سفید،  نفت  بنزین،  شامل  آن ها  از  برخی  که  است  نفتی 
حالل های  خام،  روغن  مایع،  گاز  کوره،  نفت  گاز،  نفت 
فراورده های  سایر  و  هواپیما  سوخت  انواع  گوگرد،  ویژه، 
وکیوم  آیزوریسایکل،  فراورده های  کنون  هم ا می شود.  نفتی 
به صورت  حالل ها  انواع  و  گوگرد  سنگین،  لوبکات  باتوم، 
از  می شوند.  عرضه  ایران  کاالی  بورس  تاالر  در  مستمر 
پاالیشگاه  تولیدی  بنزین  کل   ،۱۳۹۷ اردیبهشت  ابتدای 
است   ۵ یورو  است،  لیتر  ۱2میلیون  حدود  که  اصفهان 
حدود  پاالیشگاه  تولیدی  گازوئیل  لیتر  2۰میلیون  از  و 
راه اندازی  با  آینده  از سال  که  لیتر یورو ۵ است  چهارمیلیون 
کامل،  به طور  محصول  این  تولید  گازوئیل،  تصفیه  واحد 
یورو ۵ خواهد شد. پاالیشگاه اصفهان ۱۱۴/۵ هکتار از ۳۴۰ 
این  داده،  اختصاص  سبز  فضای  به  را  خود  وسعت  هکتار 
پاالیشگاه ها برای  سبز  فضای  استاندارد  که  است  حالی   در 
 2۰درصد مساحت کل آن ها تعیین  و ۳۶درصد این شرکت به 

فضای سبز اختصاص داده شده است.

پاالیش  شرکت  مصرفی  آب  ۹۰درصد  بازیافت   
نفت اصفهان

واحد  این  مصرفی  آب  بازیابی  راه های  از  استفاده  با 
استفاده  چرخه  به  را  آب  ۹۰درصد  توانسته ایم  صنعتی، 
نیز  پساب  مابقی  ۱۰درصد  درحالی که  بازگردانیم.  مجدد 
پساب های  می شود،  نگهداری  تبخیر  استخرهای  در 
آبیاری  برای  و  گندزدایی   uv سیستم  با  بهداشتی  فاضالب 
مقابله  راستای  در  می شود.  استفاده  سبز  فضای  و  درختان 
در  اسالمی،  ایران  دشمنان  تحریم زدایی  و  انحصارطلبی  با 
کارشناسان  توانمند  دست  به  شرکت  این  گذشته  سال   2۰
خود توانسته است تجهیزات مهم و ارزشمندی را به صورت 
بومی درآورد و امید است در سال های آینده تمام تجهیزات 
کاهش  ضمن  تا  شود  تولید  داخل  در  اصفهان  پاالیشگاه 

کشور را به صفر برساند. ج از  مصارف ارزی، وابستگی به خار

در  اصفهان  نفت  پاالیش  شرکت  فعالیت های   
یک سال اخیر

به  ریال  ۵۱هزارمیلیارد  از  اصفهان  نفت  پاالیش  شرکت 
جلسه  در  است.  داده  سرمایه  افزایش  ریال  ۷۶هزارمیلیارد 

آروماتیکی،  ترکیبات  از  عاری  اصفهان  پاالیشگاه  تولیدی 
محیط زیست  دوستدار  و  سبز  محصولی  و  گوگردی  و  الفینی 
۹۹درصد  از  بیش  محصول  این  در  پنتان  خلوص  است. 
این  در  پنتان  ایزو  به  پنتان  نرمال  نسبت  و  بود  خواهد 
محصول مطابق با استانداردهای روز دنیاست و با توجه به 
دارد،  وجود  محصول  این  تولید  فرایند  در  که  قابلیت هایی 
نیاز  با  متناسب  پنتان  نرمال  به  پنتان  ایزو  ترکیبات  نسبت 

همه صنایع، قابل تنظیم است. 

 حالل AW-4۰6++ و حالل نرمال هگزان 
ح جدید تولید نرمال هگزان و AW-۴۰۶++ با ظرفیت  دو طر
تولید ۱۰۰۰ بشکه در روز در پاالیشگاه اصفهان به بهره برداری 
رسید. نرمال هگزان تولیدشده در پاالیشگاه اصفهان عاری از 
گوگردی و آروماتیکی است؛ به همین دلیل  هرگونه ترکیبات 
نیازی به فراورش و تصفیه های ثانویه ندارد. این محصول 
که محصولی سبز و دوستدار محیط زیست محسوب می شود، 
نگاهداشت  و  حفظ  راستای  در  مثبتی  بسیار  تأثیرات 

محیط زیست دارد.

تصفیه  و  برق  تأمین  برای  شرکت  اقدامات    
پساب

شرکت پاالیش نفت اصفهان به منظور تأمین برق واحدهای 
قابلیت  با  پایدار  و  پیوسته  به صورت  پاالیشگاه  عملیاتی 
از شبکه برق سراسری، اقدام به خرید  اطمینان باال و ایمن 
کرده است.  MW۶۰ دیماند از شرکت برق منطقه ای اصفهان 
نخستین پروژه ملی زیست محیطی تصفیه و استفاده صنعتی 
از فاضالب شهری در شرکت پاالیش نفت اصفهان با رویکرد 
کاهش مصرف منابع آب شرب با ظرفیت ۷۵۰ مترمکعب در 
ساعت راه اندازی شد. در این پروژه بر اساس برنامه ریزی ها، 
شرکت  دو  همکاری  با  شاهین شهر  پساب  تصفیه  و  انتقال 
محل  در  پساب  پمپاژ  ایستگاه  ساخت  مرحله  سه  در  داخلی 
و  پاالیشگاه  به  پساب  انتقال  خط  احداث  تصفیه خانه، 
است؛  شده  انجام  شرکت  این  محل  در  تصفیه خانه  ساخت 
را  ساعت  در  شهری  پساب  مترمکعب   ۷۵۰ به طوری که 
هزینه ای  با  و  ماه   2۴ مدت  در  پروژه  این  می کند.  تصفیه 
نفت  شرکت پاالیش  محل  در  تومان  ۱۰۰میلیارد  بالغ بر 

اصفهان احداث شد.

  احداث سکوهای بارگیری فراورده های ویژه
بارگیری فراورده های  شرکت پاالیش نفت اصفهان به منظور 
ویژه خود، ۱۸ سکوی بارگیری با هدف بارگیری محصوالتی 
وکیوم  و  حالل ها  انواع  آیزوریسایکل،  کات،  لوب  همچون 
هکتار   ۱.۵ مساحت  در  و  طراحی  خأل(  ج  بر )ته مانده  باتوم 
است.  کرده  احداث  تومان  ۶۰میلیارد  بالغ بر  هزینه ای  با 
بهینه سازی  و  فرایند  بهبود  ح  طر طبیعی  گاز  تأمین  باهدف 
طبیعی  گاز  فشار  تقلیل  ایستگاه  پروژه  اصفهان،  پاالیشگاه 
شد.  احداث   EPC به صورت   )Gas Reducing Station(
با   )Gas Reducing Station( گاز  فشار  تقلیل  ایستگاه  ح  طر
به همراه  ساعت  بر  مترمکعب  استاندارد   ۳۰۰,۰۰۰ ظرفیت 
مترمکعب  استاندارد   ۱۵۰,۰۰۰ ظرفیت  با  RUN)خط(  یک 

به صورت یدکی است.

 صادرات محموله صادراتی حالل 4۰2
انرژی،  بورس  طریق  از   »۴۰2 »حالل  صادراتی  محموله 
اصفهان  نفت  پاالیش  شرکت  شد.  صادر  کشور  از  ج  خار به 
با  که  می شود  محسوب  پاالیشی  شرکت  اولین  به عنوان 
به  اقدام   ۱۳۸۹ دی ماه  در  خصوصی،  بخش  به  گذاری  وا

پاالیش  شرکت  سهام  صاحبان  فوق العاده  عمومی  مجمع 
روز سه شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۱۵  در  اصفهان )سهامی عام(  نفت 
به مبلغ  ریال  از مبلغ ۰۰۰, ۵۱میلیارد  افزایش سرمایه شرکت 
سود  محل  از  ۴۹درصد(  )معادل  ریال  میلیارد   ۷۶,۰۰۰
سهام  صدور  طریق  از  و  توسعه  و  ح  طر اندوخته  و  انباشته 
گازوئیل  تصفیه  پروژه  گرفت.  قرار  تصویب  مورد  جدید 
سال  و  است  انجام  حال  در  اصفهان  نفت  پاالیش  شرکت 
تصفیه  پروژه  پایان یافتن  با  می رسد.  بهره برداری  به   ۱۴۰۰
گازوئیل تولیدی شپنا، مطابق  گازوئیل، تمام 2۰میلیون لیتر 
در  ح  طر این  شد.  خواهد   ۵ یورو  بین المللی  استاندارد  با 
است.  پیش راه اندازی  و  نصب  مراحل  نهایی شدن  حال 
افزایش  و  عملیاتی  فرایندهای  بهبود  آن،  اجرای  هدف 
سولفور  ترکیبات  حذف  و  تولیدی  سوخت های  کیفیت 
بهره برداری  با  است.  گازوئیل  تصفیه  و  تولیدی  دیزل  از 
به  ۱۰هزار  از  محصول،  گوگردی  ترکیبات  ح،  طر از  رسمی 
معادل  هزینه ای  با  ح  طر این  می یابد.  کاهش   ،۱۰PPM
می شود.  احداث  تومان  ۳۱۹۱میلیارد  و  یورو  ۴۹۵میلیون 
ج های تقطیر )RHU( از دیگر  گوگردزدایی از ته مانده بر پروژه 
ج های  ح هایی است که با هدف گوگردزدایی از ته مانده بر طر
تقطیر شرکت پاالیش نفت اصفهان در حال انجام است و در 
پروژه  این  انجام  پایان می رسد. پیش بینی هزینه  به   ۱۴۰۳
حدود ۶۰۰میلیون یورو است. در سال گذشته باهدف کاهش 
ک نفت خام  ترافیکی خورا بار  کاهش  و  تنگناهای عملیاتی 
گاز مایع شماره ۳ راه اندازی شد. هزینه  در واحدهای تقطیر و 
این پروژه ۴۰ میلیون یورو و ۴۱۵ میلیارد تومان است. آنچه 
ع  برای شرکت پاالیش نفت اصفهان اهمیت دارد، عدم وقو
 ۱۳۹۹ ۱۳۹۸و  در  خوشبختانه  که  است  شرکت  در  حادثه 
از  این یکی  و  نداشتیم  ناتوان کننده ای  حادثه  هیچ گونه 

مزیت های بزرگ شرکت در این سال ها است.

جدید  محصول  دو  موفقیت آمیز  تولید    
زیست محیطی

به  موفق  اصفهان  نفت  پاالیش  شرکت  نخستین بار  برای 
تولید حالل پنتان با خلوص باالی ۹۹درصد و با ظرفیت ۱۰۰۰ 
که به عنوان  بشکه در روز شده است. با تولید این محصول 
کشور،  محصولی سبز شناخته می شود، عالوه بر رفع نیازهای 
پنتان  دارد.  وجود  نیز  کشور  از  ج  خار به  آن  صادرات  امکان 

 شرݡکت پاالیش نفت اصفهان
 پیشرو در تنوع تولید و مسئولیت های اجتماعــݡی

این شرݡکت در حوزه های متنوع اقدامات مختلف انجام داده است

پروژه 
گوگردزدایی از 

ته مانده برج های 
تقطیر )RHU( از 
دیگر طرح هایی 

که با هدف  است 
گوگردزدایی 
از ته مانده 

برج های تقطیر 
شرکت پاالیش 

نفت اصفهان در 
حال انجام است 

و در 1403 به 
پایان می رسد. 

پیش بینی 
هزینه انجام این 

پروژه حدود 
600میلیون یورو 

است

1000

۱000 بشکه در روز 
تولید حالل پنتان 
با خلوص باالی 
99درصد برای 

اولین بار
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حاضر  حال  در  کرد.  کاال  بورس  در  خود  محصوالت  عرضه 
شرکت پاالیش نفت اصفهان محصوالت خود همچون وکیوم 
آیزوریسایکل  و  کاال  بورس  در  را  کات  لوب  و  گوگرد  باتوم، 
فروش  به  انرژی  بورس  در  را  تولیدی  حالل های  انواع  و 

می رساند.

کونومایزر   نصب تجهیز ا
بهینه  استفاده  به منظور   )Economizer( کونومایزر  ا تجهیز 
گازهای  مسیر  در  بخارها  دیگ  راندمان  افزایش  و  انرژی  از 
درنتیجه  شد.  نصب  دودکش  از  قبل  و  آن ها  خروجی  داغ 
احتراق  از  حاصل  تلف شده  انرژی  از  بخشی  کار  این  انجام 
از طریق دودکش به محیط اطراف وارد  که  را  دیگ بخارها 
کونومایزر با آب ورودی دیگ بخار تبادل  می شود، در تجهیز ا
گاز خروجی از دیگ بخار  حرارت می کند. با این عمل دمای 
بخار  دیگ  به  ورودی  آب  دمای  هم زمان  و  کاهش یافته 

افزایش می یابد.

  عملیات اجرایی خط انتقال آب رسانی درچه 
به پاالیشگاه اصفهان

انتقال  خط  اجرای  عملیات  جاری،  سال  دی ماه  ابتدای  از 
آب از آب رسانی درچه به شرکت پاالیش نفت اصفهان شروع 
انتقال  خط  کیلومتر   ۱۱ ایجاد  آب رسانی  پروژه  از  هدف  شد. 
 ۵۵۰ میزان  به  آب  انتقال  ظرفیت  پتانسیل  ایجاد  به منظور 
لیتر در ثانیه است. هزینه پیش بینی پروژه ۱۰۰۰ میلیارد ریال 

اعالم شده است.

کوره  کامل تیوب های قسمت تشعشع    تعویض 
گرانروی کاهش  واحد 

کارشناسان  نفت،  پاالیش  صنعت  در  بار  نخستین  برای   
کوره  تیوب های  شدند  موفق  اصفهان  نفت  پاالیش  شرکت 
کوره ها  سایر  برخالف  که  را   2 شماره  گرانروی  کاهش  واحد 
با صرف  اتصاالت خاص )Expand( است،  دارای ۱۰۰درصد 
کامل  کوتاه ترین زمان ممکن به طور  ۵2هزار نفر ساعت و در 

کنند. تعویض 

مسئولیت های اجتماعی شرکت
با  اصفهان  نفت  پاالیشگاه  شرکت  اجتماعی  مسئولیت های 
شرکت  است.  درهم آمیخته  و  گره خورده  سازمان  مأموریت 
کشور،  به عنوان یکی از بزرگ ترین و استراتژیک ترین صنایع 
سوخت  اجتماعی،  مسئولیت  یک  به عنوان  دارد  وظیفه 
تهیه  استاندارد  کیفیت های  با  را  مردم  و  جامعه  موردنیاز 
اطالعیه  چاپ  طریق  از  جاری  سال  در  شرکت  این  کند. 
آزمون  مرحله  گذراندن  طی  سایت  در  ج  در و  روزنامه ها  در 
نفر   ۴۰۰ از  بیش  استخدام  به  مبادرت  مصاحبه  و  کتبی 
و  تعمیرات  مهندسی،  بخش  در  افراد  این  است.  کرده 
همواره  شرکت  این  از  به غیر  جذب  شده اند.  آتش نشانی 
خود را در مقابل مصائب و مشکالت اجتماعی مردم مسئول 
اجتماعی  راستای همین مسئولیت های خطیر  در  و  می داند 
جمله  آن  از  که  است  داده  انجام  زیادی  اقدامات  مدنی  و 
کاروان همدلی  کرد: پیوستن به  می توان به موارد زیر اشاره 
دانش آموزان  به  تبلت  دستگاه   ۱۵۰۰ اهدای  و  مواسات  و 
استان  امام خمینی)ره(  امداد  کمیته  تحت حمایت  نیازمند 
استقالل  میدان  بهسازی  به  مالی  کمک های  اصفهان، 
کمک  استان،  بهزیستی  اداره  به  مالی  کمک های   اصفهان، 
۳۰۰میلیونی برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد )اصفهان(، 
گذشته،  کمک  میلیاردی به سیل زدگان ایام نوروز سال های 
کرمانشاه و بازسازی دو باب  کمک میلیاردی به زلزله زدگان 
کمک به تکمیل پروژه  کرمانشاه،  مدرسه در مناطق زلزله زده 
کمک  شاهین شهر،  سالمت(  )پایگاه  فرهنگیان  کلینیک 
و...،  )خمینی شهر(  اصفهان  استان  عمرانی  پروژه های  به 
مشارکت در پروژه های شاهین شهر اصفهان )تکمیل ورزشگاه( 
کرونا این  ع ویروس  گذشته نیز با توجه به شیو و... از سال 
کمک مالی  شرکت فعالیت های زیر را انجام داده و می دهد: 
پزشکی  علوم  دانشگاه  و  شهرداری  به  تومانی  ۹میلیارد   
ماده  لیتر  هزار   ۳۰۰ از  بیش  توزیع  و  تولید  اصفهان، 

ضدعفونی کننده برای سازمان ها و ادارات متقاضی اصفهان 
و... .

   پروژه های زیست محیطی شرکت پاالیش نفت 
اصفهان

مدیریت پسماند: مدیریت ضایعات و پسماندهای عادی، 
و  لجن ها  مدیریت  و  نگهداری  انتقال،  ویژه؛  و  صنعتی 
ک های آلوده به مواد نفتی در سایت مخصوص؛ استفاده  خا
کارخانه  در  نفتی  مواد  به  آلوده  ک های  خا و  لجن ها  از 
 N.E.S سیمان اردستان؛ الیروبی مخازن نفت خام به روش
سنتی؛  روش  به  الیروبی  از  حاصل  لجن  کاهش  به منظور 
نگهداری  به منظور  )سردخانه(  سرمایشی  سیستم  نصب 
موقت و پیشگیری از فساد زباله و پسماند تر؛ پروژه تفکیک 
دانشکده  آنالیز  اساس  بر  مستعمل  حرارتی  عایق های 
بهره گیری  و  استقرار  تهران؛  علوم پزشکی  دانشگاه  بهداشت 
مصرف  کاهش  برای  اداری  اتوماسیون  مکانیزه  سیستم  از 

کاغذ در شرکت.

در  مترمکعب   ۳2۰ بازگردانی  و  تصفیه  پساب:  مدیریت 
تصفیه خانه  در  عملیاتی  واحدهای  از  ارسالی  پساب  ساعت 
ساعت  در  مترمکعب   ۴۰۰ بازگردانی  و  تصفیه  صنعتی؛ 
ج های خنک کننده  پساب تصفیه خانه صنعتی، بویلرها و بر
در  مترمکعب   ۴۰ تصفیه  )RO(؛  معکوس  اسمز  واحد  در 
فضای  آبیاری  برای  استفاده  و  بهداشتی  فاضالب  ساعت 
سیستم  نصب  توسط  آب  بازیافت  واحد  بهینه سازی  سبز؛ 
به منظور   UV دستگاه  از  استفاده  UF؛  و   RO کالریفایر، 
جدید  واحد  از  بهره برداری  بهداشتی؛  فاضالب  گندزدایی 
RO۵ برای استفاده از پساب واحد RO؛ بهره برداری از پروژه 
کستری(  خا آب  از  )استفاده  شاهین شهر  پساب  تصفیه خانه 
استفاده  برای  ساعت  در  مترمکعب   ۷۵۰ تقریبی  ظرفیت  با 
معتمد  شرکت های  با  قرارداد  عقد  صنعتی؛  مصارف  در 
آالینده های  پایش  جهت  محیط زیست  حفاظت  سازمان 
کاهش مصرف  کنترل و  آب؛ نصب سیستم های الکترونیکی 
از یک صد عدد شیر دارای سنسور(؛ حذف روش  آب )بیش 
آبیاری غرقابی و جایگزین کردن آبیاری تحت فشار و آبیاری 
پارامترهای  آنالین  پایش  دستگاه  خرید  پروژه  قطره ای؛ 
و  اندازه گیری  به منظور  پساب(  )آناالیزر  بهداشتی  فاضالب 

ارسال آنالین اطالعات به سازمان حفاظت محیط زیست.

یورو  استاندارد  با  مطابق  تولید سوخت  هوا:  آلودگی  كنترل 
 ۵ یور  بنزین  لیتر  ۱2میلیون  روزانه  تقریبی  میزان  )به    ۵
پخش  شرکت  به  ارائه  و   )۵ یورو  گازوئیل  لیتر  ۴میلیون  و 
احداث  کشور؛  سطح  در  توزیع  جهت  نفتی  فراورده های 
به منظور   ۳ مایع  گاز  و   ۳ تقطیر  واحدهای  از  بهره برداری  و 

نهایی  و  میانی  محصوالت  تولید  و  عملیاتی  تنگناهای  رفع 
بر  آنالین  آناالیزرهای  نصب  پروژه  مرغوب تر؛  کیفیت  با
خروجی دودکش ها بر اساس توافق با اداره کل محیط زیست 
وب؛  سامانه  تحت  اطالعات  آنالین  ارسال  و  استان 
 Enviromix جدید  مشعل های  خرید  با  کوره ها  گازسوزکردن 
جایگزینی  گوگرد؛  تن   ۵۵ حدود  روزانه  انتشار  از  جلوگیری  و 
مخرب  فرئون های  و  هالون ها  با  ازن  الیه  دوستدار  گازهای 
سیستم های  و  حریق  اطفای  سیستم های  در  ازن  الیه 
 VOC آنالین  پایش  دستگاه  پنج  خرید  پروژه  سرمایشی؛ 
به  اطالعات  آنالین  ارسال  و  اندازه گیری  برای   ))BTEX
ماشین آالت  جایگزینی  محیط زیست؛  حفاظت  سازمان 
دستگاه  ده  خرید  با  فرسوده  ماشین آالت  به جای  جدید 
کوره های شرکت  جرثقیل از کشور آلمان؛ بهینه سازی سوخت 
کوره ها(؛ عقد  گاز و تنظیم هوای اضافی  )استفاده از سوخت 
با شرکت های معتمد سازمان حفاظت محیط زیست  قرارداد 
چهارم  و  سوم  فلر  نصب  هوا؛  آالینده های  پایش  به منظور 
در  موجود  فلر  دو  در  ناقص  احتراق  از  پیشگیری  جهت 
مخازن  شناور  سقف  کردن  سیل  دبل  اضطراری؛  مواقع 
استمرار  هوا؛  به  متصاعدشده  نفتی  بخارات  کاهش  باهدف 
بهره برداری از مبدل حرارتی Packinox در واحدهای تبدیل 
کاهش  به منظور  خورشیدی  سل های  نصب  کاتالیستی؛ 
جهت  دوچرخه  از  استفاده  فسیلی؛  سوخت های  مصرف 
کارکنان در سطح شرکت؛ نگهداشت فضای سبز  جابه جایی 
هوا؛  آالینده های  پاالیش  به منظور  هکتار   ۱۱۴/۵ به وسعت 
نصب سل های خورشیدی در منازل سازمانی؛ بهره برداری از 

.)SSU( گوگرد جامد تولیدی گرانوله سازی  پروژه 

با  مطابق  بنزین  تولید  كالن:  زیست محیطی  پروژه های 
ح بهبود فرایند  استاندارد یورو ۵ در مجتمع بنزین سازی؛ طر
دنیا؛  روز  استانداردهای  با  مطابق  سوخت  تولید  هدف  با 
پروژه احداث مسیر راه آهن و اتصال به شبکه ریلی سراسری 
تانکرهای  تردد  کاهش  و  محصوالت  ارسال  به منظور  کشور 
 HERO )High Efficient واحد  احداث  پروژه  حمل ونقل؛ 
راندمان  و  بازدهی  افزایش  برای   )Reverse Osmosis
 ZLD )Zero Liquid واحد  احداث  پروژه  بازیافت؛  واحد 
کامل از پساب تولیدی  Discharge( برای بازیابی و استفاده 

.RO واحد

ک و آب های زیرزمینی: استفاده از فناوری  كنترل آلودگی خا
نفتی  آلودگی  حذف  به منظور  گیاه پاالیی  و  زیست پاالیی 
حفاظت  سازمان  معتمد  شرکت های  با  قرارداد  عقد  ک؛  خا
ک سازی  پا آب؛  آالینده های  پایش  برای  محیط زیست 
پلوم های  استحصال  روش  به  زیرزمینی  آب  سفره های 
به منظور  ک  خا در  فرار  آلی  گازهای  اندازه گیری  آلودگی؛ 

ک. حصول اطمینان از عدم نشت مواد به خا

750

7۵0 مترمکعب در 
ساعت بهره برداری 
از پروژه تصفیه خانه 
پساب شاهین شهر 

9

9 میلیارد تومان کمک 
مالی به شهرداری و 

دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان در دوران 

کرونا
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 دستاوردهای شاخص ذوب آهن اصفهان
 در سال 1399 

چدن  تن  هزار  و ۴۸  دو میلیون  جاری  سال  اول  ماه  ده  در    
کک  گلومره، ۹۹۰ هزار تن  مذاب، دومیلیون و ۵۶۵ هزار تن آ
خشک، یک میلیون و ۹۴۴ هزار تن شمش آماده و یک میلیون و 

۸۶۷ هزار تن محصول نهایی تولید شده است؛ 
   انعقاد نخستین قرارداد صادرات ریل ذوب آهن اصفهان؛ 

  پذیرش و عرضه ریل ذوب آهن برای اولین بار در بورس کاال؛
  طراحی و اجرای نسوز بدنه کوره بلند برای اولین بار در کشور؛

  آغاز بهره برداری از کوره بلند شماره یک با شروع عملیات دمش 
هوای گرم و خشک کردن کوره؛ 

   دریافت گواهینامه استاندارد ملی ایران برای تولید ریل؛
   شروع تزریق پودر زغال به کوره بلند شماره 2؛

  کسب مدال ملی صادرات؛ 
 دریافت لوح تقدیر و تندیس مسئولیت های اجتماعی توسط 

ذوب آهن اصفهان؛ 
 کسب لوح رضایت مندی مشتری توسط ذوب آهن اصفهان؛

کز آموزش عالی؛     انعقاد قرارداد و تفاهم نامه با دانشگاه ها و مرا
کنورتور  مخروطی  تولید  آسیا،  غرب  در  نخستین بار  برای   

    طراحی و تولید ریل زبانه سوزن ۶۰E۱A۱؛
    ایجاد آمادگی های الزم به منظور تولید کالف آج دار نمره۷؛

    طراحی و تولید تیرآهن نیمه سبک نمره I(۱۶-۷( مطابق با 
استاندارد ملی ایران؛ 

تولید  و  طراحی  با  فوالدی  سازه های  ورق  سبد  تکمیل   
سایزهای جدید؛ 

  تولید آزمایشی میل گرد آج دار قطر ۴۰ و ۵۰ مطابق با استاندارد 
ملی ایران )۳۱۳2(؛

ظرفیت  افزایش  و   R2۶۰ ذوب  تولید  شرایط  پایدار شدن      
تولید این گرید در بخش فوالدسازی؛ 

    پایدارشدن تولید ریل ۶۰E۱ و افزایش ظرفیت تولید این 
پروفیل در نورد؛  

    طراحی و توسعه آرک معدن و فوالد آن؛ 
    ایجاد تمام آمادگی های الزم به منظور تولید ریل۵۴E۱؛

    افزایش ۱۴2 درصدی تولید ریل در ۹ ماهه اول سال جاری 
نسبت به سال گذشته؛

. H22کالیبراسیون تیرآهن بال پهن     انجام مراحل 

داخلی  متخصصان  همت  به  و  کشور  داخل  در  سه  شماره 
ذوب آهن اصفهان؛

برای  تندیس طالیی رعایت حقوق مصرف کنندگان  کسب   
ششمین سال پیاپی توسط شرکت ذوب آهن اصفهان؛

 2 شماره  کنورتور  اوتیلیزاتور  دیگ  موفقیت آمیز  تعمیرات   
بخش فوالدسازی؛

چابهار   - زاهدان  محور  ریل  تولیدی  محموله  نخستین   
خاتم االنبیا  قرارگاه  به  اصفهان  ذوب آهن  شرکت  تعهدات  از 

تحویل داده شد؛
گاه خاتم االنبیا برای      انعقاد قرارداد شرکت زیر ساخت و قرار 
 ۱2۰۰ از  بیش  طول  به  کشور  مواصالتی  محور   ۶ ریل  تأمین 
کیلومتر و بالغ بر ۱۵۰ هزار تن در محورهای  )زاهدان - چابهار(، 
اردبیل(،   - )میانه  میانه(،   - )بستان  سنندج(،   - )همدان 

)رشت _ کاسپین(، )یزد - اقلید(.

   تولید محصوالت جدید 
    تولید انبوه ریل معدن تیپ R۱۸؛

   تثبیت سودآوری شركت ذوب آهن اصفهان برای چهارمین سال متوالی در  ۱399 

ج از زیان انباشته    خرو

 شرکت 
ذوب آهن اصفهان
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   فعالیت های حوزه مسئولیت های اجتماعی، 
کارگری و خدمات رفاهی و منابع انسانی

) اتوبوس رانی(  عمومی  هزینه  حمل و نقل  پرداخت    
ک؛ شهرستان لنجان به مناسبت روز هوای پا

زرین شهر،  فوالدشهر،  شهرهای  پساب  انتقال  و  خرید    
ایمانشهر و نجف آباد و احداث تصفیه خانه جهت بازیافت و 

صرفه جویی در مصرف آب ؛
فلکسیبل  درب  عدد   ۷۴ نصب  و  ساخت  طراحی،     
گازهای  باتری های ُکک سازی در راستای جلوگیری از انتشار 
آالینده )هر درب به طول ۷ متر، وزن ۷ تن و شامل حدود 

۸۰۰ قطعه و  هزار شیت نقشه(؛ 
ارزش  به  زیست محیطی  پروژه  هشت  اجرای  و  طراحی    

حدود ۳۰۰ میلیارد ریال؛
سبز  فضای  واحد  توسط  نهال  اصل  هزار   ۳2 کاشت    

ذوب آهن؛ 
ذوب آهن  مطهری  شهید  درجه یک  بیمارستان  تجهیز   
کرونایی )خانواده ذوب آهن،  برای پذیرش و درمان بیماران 

مردم شهرستان لنجان و استان اصفهان (؛ 
کارگاه تولید ماسک بهداشتی؛    تجهیز و راه اندازی 

اصفهان،  آهن  ذوب  ورزشی  فرهنگی  باشگاه  از  حمایت   
مشتمل بر تیم های ورزشی آقایان و بانوان در رده های سنی 

که  کمک به معیشت شاغالن و افراد تحت تکفل    جهت 
یک میلیارد  مبلغ  شده اند،  مزدوج  سال  اول  ماهه  شش  در 
کمک هزینه  و ۵۹2 میلیون و ۸۸۶ هزار ریال تحت عنوان 

ازدواج پرداخت شده است؛
جهت   داخل  تولید  یخچال  دستگاه   2۳۰۰ تخصیص   
اقساط  صورت  به  و  شرکت  کارکنان  رفاهیات  به  کمک 

ماهیانه با حمایت هلدینگ صدر تأمین؛
گواهینامه انطباق معیار مصرف انرژی از سازمان    دریافت 

ملی استاندارد از سال ۱۳۹2؛
کارکنان شرکت در   سامان دهی مشارکت بیش از ۸۵۰۰ نفر از 
قالب خیریه والفجر ذوب آهن اصفهان و جمع آوری بیش از 
کمک نقدی به حدود هزار خانواده نیازمند؛ ده میلیارد ریال 

آزادسازی  برنامه یک شهر، ضیافت )گلریزان   مشارکت در 
میزان  به  آن ها(  خانواده  به  کمک  و  نیازمند  زندانیان 

یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال؛
زندگی  درمان،  هزینه های  جهت  ریال  میلیون   ۶۰۰ مبلغ   
والفجر  خیریه  مؤسسه  توسط  جهیزیه  تهیه  هزینه  کمک  و 

کارکنان ذوب آهن اصفهان؛
آسیب دیدگان  به  مؤمنانه  کمک  ریال  میلیون   ۷۸۰ مبلغ   

کرونا از جمله رسانه ها. بیماری 

در  قهرمانی  روحیه  و  همگانی  ورزش  ترویج  جهت  مختلف 
جامعه؛ 

متوفیان  و  حادثه دیده  پرسنل  خانواده های  از  بازدید     
کار شرکت و پرداخت هزینه ۳۰۰ میلیون ریال؛ ناشی از 

کارآموز و هنرجوی شاغل و غیرشاغل از      پذیرش  ۱۵۰  نفر 
کشور ؛ کز آموزشی سراسر  دانشگاه ها و مرا

   برگزاری ۱۰۵۷۵۷ ساعت دوره آموزشی با ۱۸۴۳۸ نفر از 
کارکنان؛

پرسنل  معیشت  به  کمک  جهت  غیر نقدی  پرداخت های   
کارگر ، هدیه اعیاد  و بسته حمایتی  شاغل تحت عنوان )روز 

( به ۱۳2۳۴ نفر از پرسنل طی بازه های زمانی متعدد؛ 
از  جلوگیری  و  سالمت  و  بهداشتی  کمک های  برای   
درخصوص  پزشکی  و  دارویی  سنگین  هزینه های  تحمیل 

بازنشستگان صندوق فوالد افراد تحت تکفل ایشان؛ 

 اهم پروژه های سرمایه ݡگذاری )در حال اجرا(
 شرݡکت ذوب آهن اصفهان

درصد پیشرفت تجمعی )فیزیکی(تاریخ خاتمهتاریخ شروعنوع پروژهعنوان پروژه

کسیژن ۰۴/۹2۰۹/۱۴۰۰۷۸/۹توسعهاحداث واحد ا

)LF۱( ۱ کوره پاتیلی شماره کوره پاتیلی شماره LF۳( ۳( و بازسازی  ۰2/۹۹۱۱/۱۴۰۰۵/۸۸توسعه و بازسازی احداث 

کوره بلند شماره ۱ ۱۱/۹۶۹۹/۰۹۱۰۰تعمیرات اساسیتعمیرات اساسی 

تأمین مالی تکمیل تأسیسات فاضالب شهرهای فوالدشهر و ایمانشهر و روستاهای 
فالورجان

گذاری پساب حاصله )به روش بیع متقابل( ۰۵/۹۷۰۵/۱۴۰۰۷۶/۱۷تأمین آبدر ازای وا

BOT کارخانه به روش ۰۹/۹۸۰۶/۱۴۰۰۱۱/۹۶احداث تصفیه خانه پساب  در 

 
 ریل

 با مدت مشابه سال قبل 99ماهه سال  9مقایسه میزان تولید ریل 

تولید 9 ماهه 98     تولید 9 ماهه 99     

3633۲

1498۲
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اصفهان  استان  انبوه سازان  انجمن  هیئت مدیره  عضو 
حمایتی  مسکن  ساخت  با  تنها  دولت  که  است  معتقد 

کند. می تواند معضل تأمین مسکن را حل 
کارشناس ارشد صنعت ساختمان معتقد است دولت  یک 
باید برای حل مشکل تأمین مسکن، سراغ ساخت مسکن 
ح مسکن مهر نشان داد با منابع  که طر حمایتی برود؛ چرا

کرد. نامحدود هم نمی توان مشکل مسکن را حل 
مهدی شیخ سجادیه با بیان ضعف دولت در بحث مسکن 
دوره های  در  مهر  مسکن  به  ورود  با  دولت  گفت:  مهر 
پول  با  حتی  داد  نشان  نامحدود،  منابع  صرف  و  قبل 
نامحدود قادر به حل مشکل مسکن در بلندمدت نیست، 
)دومیلیون در بیش از ۱۰سال و هر سال 2۰۰ هزار مسکن( و 
ح اقدام ملی نیاز به زمین نامحدود و  در دوره فعلی هم طر
در ادامه منابع بانکی ارزان قیمت و تأمین مصالح به قیمت 
تمام شده دارد و قطعا راهکار مناسب و بلندمدتی نیست؛ 

چون زمین های دولتی محدودند.
ساختمان  مهندسی  نظام   سازمان  هیئت مدیره  عضو 
ح مسکن  راهکار طر که  این مهم  بیان  با  استان اصفهان 
با  دولت  افزود:  است  دولت  توسط  آن  اجرای  حمایتی 
حمایت  و  مساعدت  و  انبوه سازان  و  سازندگان  از  حمایت 
تأمین  شهرسازی،  ضوابط  تسهیل  قبیل  از  همه جانبه 
مازاد  هزینه های  حذف  شهری،  زیرساخت های  رایگان 
دولتی و سازمانی، ارائه تسهیالت طبق ضوابط بانک های 
محدوده های  در  را  حمایتی  مسکن  می تواند،  و...  عامل 
شهرها  توسعه یافته  کمتر  مناطق  از  بعضی  در  تعیین شده 
بخش  مشارکت  امکان  و  ایجاد  فرسوده  بافت های  و 
مسکن  عنوان  تحت  مسکن  تولید  جهت  در  را  خصوصی 

حمایتی فراهم آورد.
شیخ سجادیه در ادامه بحث مسکن حمایتی خاطرنشان 
مسیر  می توان،  مناسب  راهکارهای  ارائه  با  ادامه  در  کرد: 
و  بدون مسکن  افراد  به سمت  را  مصرف مسکن حمایتی 
خانه اولی ها سوق داد. وی با اشاره به توسعه فعالیت های 

را به همکاری با خود درمی آورد.
حفظ  به  ما  فرهنگ  در  اینکه  به  اشاره  با  سجادیه  شیخ 
از حقوق  انسانی بسیار توجه شده است، یکی  ارزش های 
و  انسانی آن ها دانست  کرامات  را حفظ  خریداران مسکن 
افزود: جامعه بدون انسان معنایی ندارد و نباید به انسان 
ارائه خدمات مطلوب  ابزاری شود. بر این اساس به  نگاه 

به مردم بسیار توجه شده است.
مبتنی  نقش جهان  عقیق  شرکت  گفت:  شیخ سجادیه 
فعالیت  بومی  دانش  ظرفیت  با  بین المللی  الگوهای  بر 
کز  مرا از  استفاده  دانشگاه ها،  ظرفیت  از  استفاده  می کند؛ 
آموزشی ، استفاده از مجامع آموزشی بین المللی، رویدادها، 

نمایشگاه ها و سمینارها برای ما دارای اهمیت است.
پیشرفت،  و  توسعه  در  ما  رویکرد  مهم ترین  افزود:  او 
از  استفاده  همکارانمان،  اجرایی  و  علمی  فنی،  دانش 
استفاده  آموزشی،  کز  مرا از  استفاده  دانشگاه ها،  ظرفیت 
می رود. شمار  به  رویدادها  و  بین المللی  مجامع   از 
نقش جهان  عقیق  ساختمانی  هلدینگ  مدیرعامل 
شامل    )CRM( مشتریان  با  ارتباط  مدیریت  کرد:  عنوان 
اولویت های  مهم ترین  از  بالفعل  و  بالقوه  مشتریان 
نقش جهان  عقیق  ساختمانی  هلدینگ  مجموعه 
انجام  زیادی  برنامه ریزی های  راستا  این  در  است؛ 
هستیم. نوین  سیستم های  به  مجهز  و   شده 
کرد: ما بزرگ ترین مشارکت کننده با  شیخ سجادیه اذعان 
ما همواره  اصفهان محسوب می شویم؛ درواقع  شهرداری 
مختلف  های  دوره  در  شهری  مدیریت  یاور  و  یار  و  بازو 
و  همکاران  تمامی  از  می کنیم  تشکر  و  تقدیر  و  بودیم 
که این سال ها باعث شدند ما بتوانیم  همراهان و همیاران 
شهرداری  مشارکت کننده  بزرگ ترین  از  یکی  عنوان  به 
مدیران  و  مسئوالن  همه  قطع  طور  به  باشیم؛  اصفهان 
و  متوسط  اقشار  برای  مسکن  تولید  دغدغه  باید  شهری 
کم درآمد را داشته باشند و همواره در این مسیر یاری رسان 

باشند.

ساخت  حوزه  در  جهان  نقش  عقیق  ساختمانی  هلدینگ 
ارزان  مسکن  ساخت  که  داشت  توجه  باید  گفت:  مسکن 
این هلدینگ  کار  فاقد مسکن در دستور  اقشار  برای همه 
درخواست  ساختمان  حوزه  فعاالن  همه  از  و  دارد  قرار 
می شود  تا با مشارکت مناسب بتوان اقشار فاقد مسکن را 

کرد. صاحب خانه 
ابتدایی ترین  از  مسکونی  منزل  کرد:  کید  تا سجادیه  شیخ 
این  چنانچه  و  شود  تامین  باید  که  است  بشر  نیازهای 
انواع  بروز  منتظر  باید  نشود  تامین  خانواده ای  هر  نیاز 
هیچ  زیبنده  امر  این  که  باشیم  اجتماعی  آسیب های 

انسانی نیست.
افتد  ایران به حرکت نمی  اقتصاد  اینکه چرخه  بیان  با  او 
کرد: این امر  مگر با رونق و توسعه ساخت مسکن، اذعان 
به این دلیل است که صنعت ساختمان، بیش از ۳۰۰ شغل 

 رویݡکرد هلدینگ عقیق
 آینده پژوهــݡی و توسعه مسݡکن اجتماعــݡی است

مدیرعامل هلدینگ ساختمانــݡی عقیق نقش جهان:

  هلدینگ ساختمانی 
عقیق نقش جهان

مهم ترین رویکرد 
ما در توسعه 
و پیشرفت، 
دانش فنی، 

علمی و اجرایی 
همکارانمان، 

استفاده 
از ظرفیت 

دانشگاه ها، 
کز  استفاده از مرا

آموزشی، استفاده 
از مجامع 

بین المللی و 
رویدادها به شمار 

می رود

  مسکن از 
ابتدایی ترین 
نیازهای بشر 

است
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پیــش از ورود بــه مرحلــه اجــرا تشــخیص می دهنــد و باعــث 
می شــوند مصالــح به انــدازه و صحیــح مصــرف شــوند و زمــان 
بنابرایــن  کنــد؛  پیــدا  کاهــش  اجــرا 
ــش  کاه ــری  کارگ ــا  ــتقیم ی ــروی مس نی
بازگشــت  بــه  منجــر  و  می کنــد  پیــدا 
ع  اســر در  و  می شــود  ســرمایه  ســود 
وقــت واحدهــای مســکونی در اختیــار 
می گیــرد. قــرار  مــردم  و  بهره بــرداران 
امـروز  رقابتـی  بـازار  در  کـرد:  کیـد  تأ او 
شـرط بقای شـرکتی مثل عتیق سـازان 
برنـد  یـک  به عنـوان  کـه  اسـت  ایـن 
در  و  کنـد  رعایـت  را  کیفیـت  خـوب، 
ضمـن  باشـد؛  نـوآور  مصالـح  تأمیـن 
اینکـه واحدهـای مسـکونی را در سـریع ترین زمـان ممکـن در 

دهـد. قـرار  خریـداران  اختیـار 

عقیـق  هلدینـگ  زیرمجموعـه  شـرکت های  از  یکـی 
حـوزه  در  کـه  اسـت  عتیق سـازان  شـرکت  نقش جهـان، 
ساخت وسـاز فعالیـت می کند. دربـاره مهم ترین فعالیت های 
کرد: دیگر  این شـرکت مدیرعامل شـرکت عتیق سـازان اظهار 
انجـام  را  ساخت وسـاز  کار  گذشـته  روش هـای  بـا  نمی تـوان 
داد. دنیـا در حـال تغییـر اسـت و بایـد از روش هـای نویـن در 
حـال  در  توانایـی  انبوه سـازاِن  کـرد.  اسـتفاده  ساخت وسـاز 
کـوزو یـا  فعالیـت هسـتند؛ ماننـد انبوه سـاز ترکیـه ای بـه نـام 
مسـکونی  واحـد  ده هـزار  ونزوئـال  در  کـه  کیسـون  انبوه سـاز 
کارنامـه  می سـازد و سـابقه تولیـد یـک واحـد در سـاعت را در 
خـود دارنـد. باوجـود چنیـن رقبایـی چشـم انداز آینـده شـرکت 

بـود. خواهـد  صنعتی سـازی  بـر  منطبـق  حتـم  به طـور 
کـرده و تـا  شـرکت عتیق سـازان از ۱۳۸۸ شـروع بـه فعالیـت 
تحویـل  و  رسـانده  اتمـام  بـه  را  مسـکونی  واحـد   ۶۰۰ امـروز 
مشـتریان داده اسـت کـه مشـتمل بـر ۱۱۵هـزار مترمربـع تولیـد 
اسـت. شـرکت عتیق سـازان در حـال حاضـر نیـز هـزار و ۵۷۰ 
کـه افـزون بـر 22۰هـزار  واحـد مسـکونی در دسـت اجـرا دارد 

می شـود. زیرسـاخت  مترمربـع 
در  عتیق سـازان  شـرکت  کـرد:  تصریـح  سـودی  جعفـر 
قالـب  در  و  تجـاری  مسـکونی،  انبوه سـازی  بخش هـای 
بـرای  پیمانـکار  به عنـوان  و  شـهرداری ها  بـا  مشـارکت 
شـهرداری فعالیت ساخت وسـاز دو مجموعه اداری و ورزشـی 

اسـت. داده  انجـام  را 
کـرد: شـرکت عتیق سـازان در ابنیـه، در حـال  سـودی عنـوان 
را  گریـد 2 و ۱  ادامـه  بـوده و تـالش می کنـد در  گریـد ۳  اخـذ 
کنـد. ایـن مهـم در فضـای امـروز اصفهـان و در  نیـز دریافـت 
کـه بسـیاری از شـرکت ها بـا توجـه بـه نوسـان های  شـرایطی 
شـدید ارز، مصالـح و دسـتمزدها از دور رقابت هـا جـا مانده انـد 
کننـد یـا چرخـه مالـی ایـن شـرکت ها دچـار  و نتوانسـتند تولیـد 
کیفیـت سـاخت،   کیـد بـر حفـظ و افزایـش  مشـکل شـد، بـا تأ
به شـمار  رقبـا  سـایر  بـا  شـرکت  ایـن  تمایـز  وجـه  به عنـوان 

مـی رود.
کـرد: در شـرایطی که  مدیرعامـل شـرکت عتیق سـازان عنـوان 
قیمت مصالحی مانند آرماتور، سـیمان و دسـتمزدها افزایش 
چشـمگیری داشـته اسـت، بـه شـرطی می توانیـم در صحنـه 
صنعتی سـازی  بـه  سنتی سـازی  از  کـه  شـویم  پیـروز  رقابـت 

  ۱۴۰۱ تـا   ۱۴۰۰ سـال های  در  گفـت:  سـودی  کنیـم.  حرکـت 
کسـب وکار و احتمـال ورود شـرکت های  بـا بازشـدن فضـای 

انبوه سـاز سـرمایه گذار خارجی، شرایط 
کـرده و الزم اسـت عتیق سـازان  تغییـر 
کیفیـت سـاخت و  بـا حفـظ و افزایـش 
اسـتفاده از مصالـح اسـتاندارد و نویـن 
منطبـق  رقابتـی  فضـای  بـا  را  خـود 
کنند. مدیرعامل شـرکت عتیق سـازان 
افـزود: روش های نوین ساخت وسـاز، 
و  نویـن  لـوازم  و  مصالـح  از  اسـتفاده 
مهم تـر از آن، بـر بسـتر دیجیتـال جـزو 

اسـت. ساخت وسـاز  الزام هـای 
کــرد: نرم افزارهایــی  ســودی تصریــح 

کار را مدیریــت می کننــد و  تــا پایــان  ماننــد BIM، طراحــی 
می افتنــد،  اتفــاق  اجــرا  و  نقشــه ها  در  کــه  را  برخوردهایــی 

 رویݡکرد شرݡکت عتیق سازان
تولید مسݡکن؛ ݡگذر از سنتــݡی سازی به صنعتـݡی

شرکت عتیق سازان

مدیرعامل شرکت پیمانکاری عتیق سازان )زیرمجموعه هلدینگ عقیق نقش جهان(:

600

واحد مسکونی 
اتمام شده از 

کار شرکت  ابتدای 
کنون تا 

1570

واحد مسکونی
در دست اجرا

شرکت 
عتیق سازان در 
ابنیه، در حال 

گرید 3 بوده  اخذ 
و تالش می کند 
گرید 2  در ادامه 
و 1 را نیز دریافت 

کند

  هدف ما 
تولید و تکمیل 

روزانه یک واحد 
ساختمانی است
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که با فن طراحی و ساختن  معماری، یک هنر اجتماعی است 
بیرونی  و  درونی  فضاهای  دیگر  و  شهری  فضاهای  بناها، 
زیباشناسانه،  و  کاربردی  نیازهای  به  هم آهنگ  پاسخ  برای 

جان بخشی حکیمانه ای به عناصر عمرانی می بخشد.
تلفیقی یکپارچه از زیبایی، ایستایی و کاربری عرصه ها، محیطی 
معنادار  اشکال  عناصر،  زیبایی،  از  الهام پذیری  با  را  تابناک 
می دهد.  قرار  شهروندان  اختیار  در  زندگی  محیط  و  طبیعت 
شرکت مهندسین مشاور ایده پردازان عتیق نقش جهان در سال 
۱۳۸۸ به منظور ارائه خدمات مهندسی در عرصه سازندگی و 
کرد و به مرور زمان فعالیت  کار  آبادانی میهن عزیزمان آغاز به 
گسترش داد، تا  حرفه ای خود را در حوزه معماری و شهرسازی 
گذشت هفت سال، حدود ۶۰۰  که توانسته است پس از  آنجا 

هزار مترمربع را در بیش از ۵۰ پروژه ساختمانی طراحی کند.
زمینه های فعالیت شرکت مهندسین مشاور ایده پردازان شامل 
خدماتی،  پروژه های  طراحی  نظارت(،  و  طراحی  )مشاوره، 
ورزشی،  گردشگری،  فرهنگی،  مسکونی،  اداری،  تجاری، 
باز طراحی  شهری،  فضاهای  طراحی  آموزشی،  تفریحی، 
گردشگری تفریحی، برنامه ریزی و شهرسازی،  مناطق تاریخی 
ح های آماده سازی، سامان دهی و توانمندسازی بافت های  طر
از  شرکت  می شود.این  غیر رسمی  سکونتگاه های  و  فرسوده 
و  می کند  استفاده  کارآمد  و  متعهد  پرسنل  توانایی  و  تجارب 
کیفیت فعالیت هایش را پیش  کنترل و  با استفاده از مدیریت 
کرد:  می برد. مدیر شرکت مهندسین مشاور ایده پردازان اظهار 
هلدینگ  زیرمجموعه  ایده پردازان  مشاور  مهندسین  شرکت 
نظارت  و  طراحی  مشاوره،  کار  شرکت  این  است؛  نقش جهان 
از  خارج  پروژه های  و  عقیق  شرکت  پروژه های  تمامی  روی 
سیستم را انجام می دهد.  سیدمهدی حسینی تصریح کرد: کار 
طراحی از فاز صفر شروع می شود. فاز صفر یعنی طراحی اولیه 
پروژه و تا فاز دو که جزئیات کامل اجرای طرح ها ارائه می شود، 

در این سیستم انجام می گیرد.
سال  از  ایده پردازان  مشاور  مهندسین  شرکت  گفت:  حسینی 
بر ۵۰  بالغ  کاری دارد و  ۱۳۸۸ تأسیس شده و ۱۱ سال سابقه 
پروژه بزرگ در حد 2۰ هزار متر در این سیستم تعریف شده است. 
حسینی گفت:  در حال حاضر، طراحی و نظارت ۱2پروژه بزرگ و 
در حد 2۰۰هزار متر مربع در شرکت مهندسین مشاور ایده پردازان 
گرید  دارای  شرکت  این  است.  انجام  حال  در  و  شده  تعریف 
که تا  گونه ای  گرید شرکت است؛ به  طراحی و در حال ارتقای 

سال آینده گرید 2 را در طراحی ابنیه دریافت می کنیم. 

کشیده  کمتر به چالش  که وارد فاز سه می شود پروژه  و زمانی 
شرکت  در  که  انسانی  نیروی  کرد:  عنوان  حسینی  می شود. 
مهندسین  جزو  دارند  فعالیت  ایده پردازان  مشاور  مهندسین 
کل  درجه یک در حوزه طراحی هستند. نظم و هماهنگی در 
کل  در  آرام  سی  هوشمند  سیستم  و  است  حاکم  ما  سیستم 
مجموعه هلدینگ است و مدیر در این نرم افزار وظایف را برای 
کار  پرسنل تعریف می کند و تمامی پروژه ها و مراحل پیشرفت 

تحت تسلطش انجام می شود. 

مشاور  مهندسین  شرکت  چشم انداز     
ایده پردازان

کرد:  بیان  ایده پردازان  مشاور  مهندسین  شرکت  مدیرعامل 
چشم انداز این شرکت دریافت گرید 2 و همچنین در سال ۱۴۰۰ 
اخذ  و  زمینه ها  تمامی  در  نوین  از مصالح ساختمانی  استفاده 
کرد: استفاده از  گرید ۱ تا چند سال آینده است.  او خاطرنشان 
سیستم های سازه ای نوین مثل سیستم وافل، سیستم اینتل 
کیفیت و فنی در رده  که ازلحاظ  دک، سیستم بتن پیش تنیده 
که سقف های  کار قرارگرفته و مشکالتی  خوبی است در دستور 
حذف  سیستم  این  از  می کند  ایجاد  تیرچه بلوک  مثل  سنتی 
ایده پردازان  مشاور  مهندسین  شرکت  مدیرعامل  است.  شده 
گفت: سیستم نوین نما و سیستم نمای خشک که در برابر زلزله 
مقاوم هستند، در دستور کار این شرکت قرار گرفته است؛ ضمن 
پشم  و  لیکا  بلوک  دیوارهای  از  حذف شده  سفال  دیوار  اینکه 
ازلحاظ  که  نوین  و سیستم های  سنگ 
سبک بودن  و  حرارت  و  صوت  جذب 
سازه مناسب هستند، استفاده می شود. 
سه  تا  دو  فقط  کرد:  اذعان  حسینی 
شرکت در اصفهان در حوزه نمای خشک 
فعالیت می کنند، بیشتر نماها ضوابط و 
آیین نامه 2۸۰۰ زلزله را رعایت نمی کند، 
به  توجه  با  خشک  نمای  سیستم  در 
می شود  نصب  که  سازه ای  جزئیات 
قطعا  دارد  زلزله  برابر  در  که  دوامی  و 
کاهش یافته و  آسیب پذیری ساختمان 

تلفات جانی بسیار کمتری حادث می شود.  
و  تنوع  و  زیبایی  ازلحاظ  خشک  نمای  سیستم  در  گفت:  او 
نورپردازی نما دست ما باز است و ازلحاظ دوام سازه و لرزش، 

قابل مقایسه با سیستم های سنتی نیست.

کرد:  عنوان  ایده پردازان  مشاور  مهندسین  شرکت  مدیرعامل 
متأسفانه کارگروهی در زمینه طراحی به درستی انجام نمی شود؛ 
در کارهای بزرگ چهار تا پنج گروه طراحی فعالیت می کنند؛ ولی 
گروه ها  به درستی در پروژه های شرکت انجام  هماهنگی بین 

به  توجه  با  گروهی  هر  و  نمی شود 
شرایط خاص خود، کار را شروع می کند 
صورت  به  گروه ها  بین  هماهنگی  و 

صحیح انجام نمی شود.

در  طراحی  صفرتاصد     
شرکت ایده پردازان

فاز  که  زمانی  از  کرد:  اذعان  حسینی 
کمیته  می شود،  شروع  طراحی  صفر 
هماهنگ کننده  مدیر  و  تشکیل  فنی 
پروژه معرفی می شود و فرایند طراحی 

در ادامه با هماهنگی کل گروه ها پیش می رود. 
کرد:  اذعان  ایده پردازان  مشاور  مهندسین  شرکت  مدیرعامل 
سازه ای،  مسائل  می شود  انجام  معماری  طراحی  که  زمانی 
مکانیکی، برقی، توجیه فنی و اقتصادی طرح انجام می شود 

 از سیستم های سازه ای نوین
در ساختمان سازی استفاده مــݡی ݡکنیم

مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور ایده پردازان )زیرمجموعه هلدینگ عقیق نقش جهان(:

 شرکت مهندسین
مشاور ایده پردازان

50

پروژه بزرگ 
تعریف شده از 

کنون کار تا  ابتدای 

600000

مترمربع پروژه های 
 انجام شده و 

در دست اقدام

  هنر معماری
فراتر از زمان 

حرݡکت ݡکردن 
است
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ساختمان  فضای  کیفیت  در  عمده ای  نقش  داخلی  معماری 
ایفا می کند. نحوه چیدمان و تقسیم بندی فضا، جنس و رنگ 
مبلـمان  نورپردازی،  و دیوارها(،  پوشش سطوح )کف، سقف 
کارآمدی  و مجموعه عوامل مؤثر دیگر تعیین کننده زیبایی و 
فضاهای داخلی هستند. امروزه تأثیر معماری داخلی بر آرامش، 
راندمان )در فضاهای اداری(  و اثربخشی )در فضاهای تجاری( 

بسیار بدیهی و الزم به نظر می رسد.
اهمیت  روان شناسی  معیارهای  لحاظ  به  داخلی  معماری 
بسیاری دارد. میزان امنیت، صمیمیت، شور و هیجان و آرامش 
موجود در یک فضا را می توان با راهکارهای مناسب تشدید یا 
تضعیف کرد. باید دانست که هرکدام از انسان ها دارای تعلقات 
که پاسخ گویی به نیازهای آن ها  ذهنی و روحی خاصی هستند 

در معماری داخلی در اولویت قرار می گیرد.
اساسًا یکی از مسائل بسیار مهم واژه ای به نام »کیفیت« است. 

نه تنها در معماری و دکوراسیون، بلکه 
فقدان  شاهد  مختلف  حوزه های  در 
کیفیت  کارها بدون  کیفیت هستیم و 
درواقع  می شود.  انجام  الزم  ارزش  و 
کاربرد و عملکرد فضا در  هم باید نیاز 
زیبایی  هم  و  شود  داده  قرار  اولویت 
موضوع  این  دکوراسیون.  ظاهری 
باعنوان  مسئله ای  تا  می شود  باعث 
در   life style همان  یا  زندگی  سبک 
باعث  که  شود  مطرح  داخلی  طراحی 
افراد  نیاز  اساس  بر  فضا  کیفیت  شده 

افزایش یابد.
می تواند  دقیق  و  اصولی  طراحی  یک 
کند؛  رفع  را  افراد  نیازهای  از  بسیاری 
با  اتاق خواب  یک  در  به طورمثال، 
طراحی اصولی می توان عالوه برداشتن 
شب،  در  راحت  و  عمیق  خوابی 
برخاست؛  خواب آلودگی  بدون  صبح 
همچنین از همان اتاق به عنوان اتاق 

کار نیز استفاده کرد.
جلوه  و  زیبایی  در  نکته  مهم ترین 

هر مکان تمیز و مرتب بودن آن است. زیبایی بهترین بناها و 
گرفته می شوند. برای  طراحی ها، بدون داشتن نظم، نادیده 
برای  فضاهایی  ایجاد  شلوغی،  از  جلوگیری  و  نظم  برقراری 
دارد.  کارایی  بسیار  خورده ریزه ها  و  اضافی  وسایل  نگهداری 
طراحی این فضاهای ذخیره سازی، با ابتکار و خالقیت خاصی 
کاربرد  با  وسایل  )مانند  می گیرد  صورت  دکوراتورها  توسط 
که  زیرپایی(  یا  نیمکت  یا فضاهای مخفی مثل  چندمنظوره 
قسمت نشیمن آن جداشده و فضای داخل آن مورداستفاده قرار 

شرکت های روغنی، شرکت ها و هلدینگ های معدنی و بانک ها 
توانسته اقدامات خوبی انجام دهد.

کرد:  اذعان  شرکت  این  رقابتی  مزیت های  به  اشاره  با  مهنام 
دکوراسیون  عرصه  در  را  خودش  کاری  چرخه  آرتا،  شرکت 
که  داخلی به صورت صفر تا صد انجام می دهد؛ به این ترتیب 
کیپ پیمانکاری مجرب برای شرکت فعالیت می کند و تأمین  ا
می شود  انجام  شرکت  در  مستقر  کلینیک  شکل  به  مواداولیه 
تأمین  معتبر  برندهای  از  نمایندگی  دریافت  با  شرکت  این  و 
با  و  باشد  موفق  مواداولیه  فروش  امر  در  توانسته  مواداولیه، 

حداقل قیمت مواد موردنیاز را تأمین کند.
با  همچنین  شرکت  این  افزود:  آرتادیزاین  شرکت  مدیرعامل 
خدمات  توانسته  ام دی اف  و  چوب  مجهز  کارگاه  یک  ایجاد 
گذار  که به صورت قراردادی به شرکت وا چوبی در پروژه هایی 
می شود و در بخش خصوصی و دولتی هستند، فعال باشد و با 
کیپ های مختلف  تجهیز کردن این کارگاه و استخدام پرسنل و ا
در این حوزه موفق است. مهنام بیان کرد: شرکت آرتادیزاین در 
اصفهان با ایجاد فضای فروشگاهی بزرگ در شمال شهر مواد 
که در زمینه چوب و دکوراسیون داخلی دارد را  اولیه و تولیداتی 

توانسته در اختیار مشتریان قرار دهد.
تولید  حال  در  همگی  صنعت  این  در  ما  همکاران  که  امروزه 
در  طراحی  فلسفه  می باشند،  کف پوش  و  دیوارکوب  نصب  و 
شرکت آرتا دیزاین براساس درک فضای آینده برای نسل امروز 
است  الزم  را  آینده  نسل های  تجربه  واقع  در  می باشد.  فردا  و 
کرد:  اذعان  آرتادیزاین  نماییم. مدیرعامل شرکت  امروز درک 
که  چشم انداز شرکت آرتا در سه سال آینده به این ترتیب است 
تصمیم دارد در حوزه صنعت ساختمان و در حوزه تخصصی 
فعالیتش را در اصفهان و تهران گسترش دهد که جهت تحقق 
با  هم  اصفهان  در  و  شده  ایجاد  تهران  در  دفتری  هدف  این 
را  تولیدات خودش  وجود فضای فروشگاهی بزرگ قصد دارد 
به فروش برساند و در معرض دید عموم قرار دهد. مهنام افزود: 
در بخش صنعت ساختمان هم این شرکت تصمیم دارد تا در 
قراردادهای بزرگ پیمانکاری و مشارکت های ساخت و ساز به 
صورت سرمایه گذاری یا پیمانکاری ساخت و ساز ساختمان های 

لوکس و برند را انجام دهد.

که در طراحی  می گیرد. تعادل و تناسب از نکات دیگری است 
هرفضا باید رعایت شود. قراردادن تمام وسایل در یک سمت 
و خالی ماندن سایر فضاها عدم تعادل ایجاد می کند؛ همچنین 
بالعکس،  یا  کوچک  فضایی  در  بزرگ  کاناپه  یک  قراردادن 

تناسب محیط را برهم می زند.
با  فضایی  خلق  سبب  هم،  کنار  در  رنگ آمیزی  و  نورپردازی 
طراحی به خصوص شده و دو رکن اصلی در طراحی هر فضایی 
محسوب می شوند. داشتن اطالعات درباره رنگ ها و استفاده 
گوناگون، نه تنها دل زدگی و خستگی در  مناسب از رنگ های 
طوالنی مدت ایجاد نمی کند، بلکه موجب نشاط و شادابی در 

افراد خانه و خستگی ناپذیری در محیط کار می شود.
ایده سازان«  »آرتا  داخلی  طراحی  و  معماری  مهندسی  شرکت 
هلدینگ  شرکت های  از  یکی  دیزاین«  »آرتا  تجاری  برند  با 
سرمایه گذاری عقیق نقش جهان است که با بهره گیری از دانش 
کارشناسان  روز، خالقیت و با تکیه  بر مدیران، متخصصان و 
در  صاحب نام  شرکت های  از  یکی  به  است  توانسته  خود 
بازسازی و  حوزه طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی، به ویژه 
بهینه سازی ساختمان های فرسوده در مرکز کشور تبدیل شود. 
ارائه  و  پروژه  از  بازدید  شامل  شرکت  فعالیت های  مهم ترین 
اجرایی  نقشه های  تهیه  و  معماری  طراحی  رایگان،  مشاوره 
و  فروشگاهی  اداری،  صنعتی،  تجاری،  مسکونی،  پروژه های 
نمایشگاهی  )فاز ۱ و 2 معماری(، طراحی و اجرای دکوراسیون 
داخلی و طراحی سه بعدی، ساخت، بازسازی، مدرن سازی و 
بهینه سازی فضاهای قدیمی و فرسوده، دکوراسیون، مبلمان 
و چیدمان، طراحی و اجرای نمای خارجی ساختمان، طراحی 
فضاهای بیرونی شامل محوطه سازی، فضای سبز و پارکینگ 
و  چوب  خدمات  اختصاصی  کارگاه  سبز،  بام  اجرای  روباز، 
تزییناتی  محصوالت  انواع  ارائه  آرتادیزاین،  کابینت سازی 
پارکت،  از  اعم  تخصصی  کلینیک  در 
کف پوش،  دیوارکوب،  کاغذدیواری، 
کناف می شود. حوزه ها  آینه دکوراتیو  و 
و بخش های فعالیتی آرتادیزاین شامل 
حوزه  خارجی،  و  داخلی  طراحی  حوزه 
تخصصی  کارگاه  پروژه ها،  اجرایی 
فروش  تخصصی  کلینیک  آرتا،  چوب 
تجهیزات و ملزومات داخلی ساختمان 
هستند.  تزیینات  محصوالت  و 
مدیرعامل  شرکت  این  عملکرد  درباره 
شرکت  کرد:  تصریح  آرتادیزاین  شرکت 
آرتادیزاین با برند تجاری »آرتا دیزاین« 
شرکت های  از  یکی  و  می شود  شناخته 
می رود  شمار  به  نقش جهان  هلدینگ 
که توانسته با بهره گیری از متخصصان 
و دانش روز در حوزه دکوراسیون داخلی 
ساختمان های  بهسازی  و  بازسازی  و 

فرسوده در کشور مطرح شود.
کرد: حوزه فعالیت  امین مهنام تصریح 
شرکت آرتادیزاین، دفتر مرکزی اصفهان 
و دفتر تهران است، این شرکت در شهر 

تهران در امر بازسازی فعال است.
سال  پنج  طی  در  ایده پردازن  آرتا  شرکت  کرد:  عنوان  مهنام 
فعالیت در بخش دکوراسیون داخلی و بازسازی توانسته است 
که خدمات بازسازی، طراحی و دکوراسیون ۵۰۰ واحد مسکونی 

در بخش خصوصی را انجام دهد.
دولتی  بخش  در  شرکت  این  گفت:  شرکت  این  مدیرعامل 
اصفهان،  شهرداری  مانند  شرکت هایی  و  سازمان ها  با  هم 
پتروشیمی اصفهان، شرکت فنی و سرمایه و کارگزاری در تهران، 

 سبک نوین، استفاده از متخصصان و دانش روز
برای بازسازی و دݡکوراسیون داخلــݡی

کید کرد: مدیرعامل آرتا  دیزاین )زیرمجموعه هلدینگ عقیق نقش جهان( تأ

قبل از بازسازی

بعد از بازسازی

شرکت
آرتا ایده دیزاین

500

واحد مسکونی 
خدمات بازسازی، 

طراحی و دکوراسیون 
انجام شد

  طراحی 
آرتادیزاین 
بر اساس 

نیازسنجی 
مخاطب

  آینده پژوهــݡی 
در طراحــݡی 

رویݡکرد 
آرتادیزاین
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کرد: شرکت  مدیر دفاتر تسهیلگری و بازآفرینی شهری اظهار 
نوسازی  سازمان  با   ۱۳۹۸ سال  در  نقش جهان  عقیق 
توسعه  نهاد  راه اندازی  برای  اصفهان  شهر  بهسازی  و 
کارآمد  نا محالت  این  که  کرد  امضا  قرارداد  کارآمد  نا محله 
انتخاب شده شامل دو محله شاهد در منطقه ۷ شهرداری 
اصفهان و محله شمس آباد در منطقه ۸ شهرداری اصفهان 
کارآمد از  می شود. پیمان مرادیان تصریح کرد: این محالت نا
محالت قدیمی و روستاهای پیرامون شهر اصفهان در دوره 
قاجار بوده اند که در طول ۷۰ سال گذشته آن ها به بافت های 
به صورت  تبدیل،  پروسه  این  اما  تبدیل شده،  مسکونی 
ازنظر  محله ها  این  امروزه  و  است  نیفتاده  اتفاق  مطلوب 
امکانات و بهره مندی از مواهب توسعه شهر از محالت دیگر 
کرد:  و معمول شهر اصفهان عقب تر هستند. مرادیان بیان 
این  بازآفرینی  برای  که شرکت عقیق نقش جهان  اقداماتی 
محالت و راه اندازی نهاد توسعه این محالت انجام می دهد، 
اول،  مرحله  می شود:  تقسیم  مرحله  چند  به  به طورکلی 
جمع آوری اطالعات از وضعیت موجود محله است؛ مرحله 
دوم، مرحله مراجعه به مردم و ساکنان محله به ویژه گروه ها 
جهت  محالت  در  موجود  غیررسمی  و  رسمی  نهادهای  و 
گفت وگو با فعاالن و معتمدان و افراد محالت است. او افزود: 
گروه ها  پس از مراجعه و معرفی اهداف دفتر به این افراد و 
محله،  توسعه  یک نهاد  پایه گذاری  برای  آن ها  از  دعوت  و 
شرکت عقیق نقش جهان فرایند تشکیل و بسترسازی برای 
این گروه را انجام می دهد. مدیر دفاتر تسهیلگری و بازآفرینی 
کرد: شرکت عقیق با همکاری شهرداری هر  شهری عنوان 
منطقه، مکانی را در هر محله اجاره و به بازسازی، تعمیر و 
کارشناس و  کرده است تا برای استقرار چند نفر  تجهیز اقدام 

مکانی مناسب برای برگزاری جلسات تبدیل شود.
و  گروه  این  تشکیل  از  پس  بعدی،  مرحله  گفت:  مرادیان 
چند گروه کوچک تر، بررسی مشکالت محله و تحلیل مسائل 
آن به روش مشارکتی و در قسمت آخر، رسیدن به طرح ها 
پروژه ها  این  روی  درواقع  است.  پیشنهادی  پروژه های  و 
وقت گذاشته می شود و به ساکنان خبره در محالت به شکل 
کارشناسی، نقشه، اطالعات و مشاوره به گروه ارائه می شود تا 
یک طرح پیشنهادی به صورت پخته و قابل توجه )به شکلی 
که نهادهای رسمی موجود مانند شهرداری این پیشنهاد ها را 

به طور کارشناسی ارزیابی کنند( ارائه شود.
داد:  ادامه  شهری  بازآفرینی  و  تسهیلگری  دفاتر  مدیر 
محله  مختلف  موضوع های  خصوص  در  پروژه ها  این 
پروژه ها  این  از  مهمی  بخش  البته  که  می شود  تهیه  هم 

برجسته  امتیاز  یک  از  ما  شرکت  کرد:  خاطرنشان  مرادیان 
توسعه گری  توان  ما  درواقع  است؛  برخوردار  رقبا  به  نسبت 
در محالت را داریم؛ یعنی می توانیم مجری توسعه محالت 
با مشارکت ساکنین محالت باشیم. او افزود: شرکت عقیق 
مجری بسیاری از پیشنهاد ها است؛ همچنین بازویی برای 
کمک به شهر به شمار می رود تا  کمک به مدیریت شهری و 
هم بتواند منافع اقتصادی شرکت خصوصی را تأمین و هم 

موجبات توسعه یک محله را فراهم کند.
کرد: این  مدیر دفاتر تسهیلگری و بازآفرینی شهری تصریح 
عمومی  و  خصوصی  بخش  مشارکت  با  ایده ها  مجموعه 
انجام می شود؛ یعنی پروژه هایی که تا قبل از این فقط توسط 
بخش دولتی و عمومی اجرایی می شده است، امروز بخش 

خصوصی اجرا می کند.
مرادیان با اشاره به برنامه ها و چشم انداز این شرکت عنوان 
کمی به  کارها می توانیم پروژه ها را ازنظر  کرد: برای توسعه 
و  کنیم  اجرا  محله  چند  یا  دو  سطح  در  چشمگیری  تعداد 
نمونه های تحقق یافته و ساخته شده ای از این ایده ها داشته 
باشیم تا ساکنان محالت بتوانند این پروژه ها را ببینند و با 
گاه شوند. درنهایت  کنند و از روند پروژه آ سایرین صحبت 
هم نقاط قوت و ضعف شناسایی می شود. در قدم بعدی، 
در شهر  به مدیریت مشارکتی تر  فرایندها منجر  این  توسعه 
که  است  این  آینده  برای  ما  چشم انداز  افزود:  او  می شود. 
گروه های مردمی  شرکت های توسعه گر و تسهیلگر محالت و 
در محالت تشکیل  شوند و بتوانند در آینده شهر نقش مهمی 
ایفا کنند؛ همچنین پیشنهاد ها را این مجموعه ها ارائه کنند 
و شهرداری ها و شوراهای شهر به بررسی کننده این ایده ها 

تبدیل شوند و ناظر بر اجرای این ایده ها باشند.
خاطرنشان  شهری  بازآفرینی  و  تسهیلگری  دفاتر  مدیر 
شهر  مسکن  بازار  توسعه  ایده  کرد: 
خصوصی،  بخش  توسط  اصفهان 
علمی ترکردن و درواقع اجرایی ترکردن 
نظام اجرا به دست بخش خصوصی 
و شرکت های تخصصی و ساختمانی 
توسعه  درضمن  هستند؛  محالت  در 
شهر  محالت  درون  انبوه سازی 
مهمی  اهداف  آن  پیرامون  به جای 
و  است  موافق  آن  با  که  هستند 
به عنوان بخش خصوصی تمایل دارد 

این ایده ها توسعه پیدا کند.
مسئولیت های  کرد:  عنوان  مرادیان 
اجتماعی در حاشیه این پروژه انجام 
محالت  و  شهر  سطح  در  ما  می شود. 
که در سبد  اقداماتی انجام می دهیم 
اقدامات شهرداری و نهادهای دولتی و سازمان های عمومی 
کمتری  اولویت  یا  اقدامات  این  احتماال  چون  ندارد؛  وجود 
کافی برای اجرایی کردن آن ها وجود ندارد. او  دارند یا بودجه 
افزود: محالت عرصه جدیدی برای فعالیت گروه های خیریه 
توسعه  ذیل  اجتماعی  مسئولیت های  تا  می روند  به شمار 
اشتغال،  مسکن،  همچون  مباحثی  شود.  پیگیری  شهر 
معیشت و ازدواج موردتوجه شرکت های خیریه است. مدیر 
کیفیت،  گفت: امنیت،  دفاتر تسهیلگری و بازآفرینی شهری 
آموزش و روابط اجتماعی در محله مباحثی هستند که خیران 
کنند؛ البته ما هم برای  می توانند در این خصوص مشارکت 
جاانداختن این ایده ها در بین بقیه شرکت های توسعه گر شهر 
تالش می کنیم تا بخشی از مسئولیت های اجتماعی خود را به 
کرده و باب  این سمت سوق دهند و در این حوزه ها فعالیت 

جدیدی را در فعالیت های خیر در کشور باز کنند.

محله  عمرانی  بخش  در  به عنوان مثال،  است؛  ساختمانی 
مجموعه ای از ساختمان های فرسوده و قدیمی وجود دارد 
اثر نامطلوب روی محیط  ناپایدار دارند و هم  که هم ظاهر 
گروه مردمی  کمک  پیرامون می گذارند. این ساختمان ها به 
مالکان شان  همچنین  می شوند؛  اولویت بندی  و  شناسایی  
می کنند.  ترغیب  نوسازی  به  را  آن ها  و  می شوند  شناسایی 
به عنوان  نقش جهان  عقیق  شرکت  کرد:  اذعان  مرادیان 
مشارکت  وارد  نوسازی  و  تجمیع  پروژه  به  توسعه گر  شرکت 
می شود؛ به عنوان مثال، در محله شاهد چند پروژه تجمیع 
است.  رسیده  نتیجه  به  پروژه  دو  الی  یک  که  تعریف شده 
مدیر دفاتر تسهیلگری و بازآفرینی شهری گفت: در خصوص 
و  شده  صحبت  مالکان  با  پالک   ۱2 یا   ۱۰ مجموعه های 
کردند، به شهرداری های منطقه نیز  آن ها توافق نامه امضا 
ارائه شده و پیگیر اخذ پروانه ساختمانی مناسب برای این 
پروژه ها هستیم که البته این پروژه ها جزئیات بیشتری دارند. 
او افزود: نحوه اجرای پروژه به این صورت است که جزئیاتی 
این  اجرای  همچون محل اسکان مالکان زمین در مرحله 
پروژه مشخص می شود؛ درواقع شرکت عقیق جزئیات اجرای 
کرده و توانسته  این پروژه ها را تدوین و پیشنهاد هایی ارائه 
است مالکان را راضی کند. مدیر دفاتر تسهیلگری و بازآفرینی 
شهری بیان کرد: یکی دیگر از اقدامات شرکت، اجرای برخی 
مجموعه های  مانند  است؛  محالت  موردنیاز  کاربری های 
گذشته به هر دلیل زمین برای  که در طول سالیان  فرهنگی 
به  یا  است  نشده  گذار  وا دولتی  نهاد  به  طرح  این  اجرای 
عبارتی سازمان دولتی برای تملک زمین اقدام الزم را انجام 

نداده است.
گذشت  از  بعد  خدماتی  کاربری های  این  افزود:  مرادیان 
این  در  است.  باقی  مانده  اجرایی نشده  طوالنی  سالیان 

را  پروژه هایی  عقیق  شرکت  راستا، 
تامین  را  محله  موردنیاز  خدمات  که 
آن  در  اقتصادی  بهره وری  و  کنند 
این  است.  کرده  ارائه  شود،  ایجاد 
کار توسط بخش خصوصی به صورت 
نتیجه  در  می شود.  اجرا  مشارکتی 
و  فرهنگی  خدمات  مرکز  پروژه  این 
ورزش محله افتتاح خواهد شد. مدیر 
شهری  بازآفرینی  و  تسهیلگری  دفاتر 
اذعان کرد: این پروژه از ظاهر و الگوی 
مناسبی برخوردار است و می تواند روی 
پروژه  پیرامونی  بافت  و  محله  آینده 
تأثیر بگذارد و زمینه ساز بهبود و ارتقاء 
عقیق  شرکت  گفت:  مرادیان  شود. 
در  فعال  شرکت  اولین  نقش جهان 

حوزه ساخت وساز درزمینه ساختمان های مسکونی و تجاری 
گرید موردنیاز برای مداخله  که  کشور است  شهر اصفهان و 
کارآمد را در بخش های تسهیلگری،  در سامان دهی محالت نا
کرده  کارگزاری از اداره کل راه و شهرسازی اخذ  توسعه گری و 
و در قدم بعدی با شهرداری وارد قرارداد شده است. معموال 
نهادهای  راه اندازی  برای  مشاور  مهندسین  شرکت های 

توسعه محالت، فعالیت می کردند.
این  داد:  ادامه  شهری  بازآفرینی  و  تسهیلگری  دفاتر  مدیر 
عقیق  شرکت  امتیاز  ولی  هستند  تک بعدی  شرکت ها 
امین  و  که همراه  این است  بازآفرینی  نقش جهان در دفاتر 
مدیریت شهری در حوزه های مختلف است. این مجموعه 
گر پروژه هایی را پیشنهاد می دهد مجری پروژه ها  می تواند ا
مانند  مشارکت کننده  طرف های  اینکه  به شرط  باشد؛  هم 
مالکان و شهرداری های منطقه همکاری الزم را انجام دهند. 

 همیاری اجتماعݡی
مهم ترین رݡکن بازآفرینــݡی شهری است

مدیر دفاتر تسهیلگری و بازآفرینی شهری)زیرمجموعه هلدینگ عقیق نقش جهان(:

 دفاتر تسهیلگری
و بازآفرینی شهری

چشم انداز ما 
برای آینده 

که  این است 
شرکت های 

توسعه گر و تسهیلگر 
محالت و 

گروه های مردمی 
که در محالت 

تشکیل می شوند، 
بتوانند در آینده 
شهر و طرح های 
آن نقش مهمی 

ایفا کنند

  عقیق 
نقش جهان 

همراه و امین 
مدیریت شهری 

در حوزه های 
مختلف است
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»تحــول دیجیتــال« اصطالحــی اســت بــرای توصیــف انقــالب 
کــه در دنیــا بــا ظهــور فناوری هــای نویــن و  صنعتــی چهــارم 
کار بــرده  ایجــاد تغییــرات شــگرف در ســبک زندگــی بشــر، بــه 
کــه  کــرد: تــا زمانــی  می شــود.  مهــران شــیخ ســجادیه اظهــار 
کســب وکارهایی  می کنیــم،  صحبــت  دیجیتــال  تحــول  از 
از  صرفــًا  و  باقی مانــده  خــود  ســنتی  ســاختار  همــان  در  کــه 
گذاشــته  کنــار  را  می شــوند  بهره منــد  تکنولــوژی  ابزارهــای 
مــدل  و  ســاختار  کــه  می گوییــم  ســخن  ســازمان هایی  از  و 
و  فنــاوری  از  اســتفاده  بــا  را  خــود  کســب وکار  ارزش آفرینــی 

تکنولــوژی تغییــر داده انــد.
بــاال افــزود: اســتفاده از تکنولــوژی و  او در تکمیــل توضیــح 
دســتاوردهای فنــاوری اطالعــات، به تنهایــی بــه ظهــور تحول 
کــه لــزوم  دیجیتــال در یــک ســازمان منجــر نمی شــوند؛ چرا
ایجــاد تحــول دیجیتــال در یــک ســازمان، تحول در ســه حوزه 
کســب وکار  تجربــه مشــتری، فرایندهــای عملیاتــی و مــدل 

اســت. 

 وسترمن و همکارانش در کتاب
 Leading Digital  تحول دیجیتال را به عنوان 

تحولی سازمانی مورد توجه قرار می دهد.

کنـــار لـــزوم به کارگیـــری اصطالحـــات تکنولـــوژی و فنـــاوری  در 
ــا  ــود اساسـ ــادآور شـ ــال، مهـــم اســـت یـ ــار تحـــول دیجیتـ کنـ در 
تحـــول دیجیتـــال از جنـــس اســـتراتژی اســـت و هرگـــز نمی تـــوان 
دیجیتـــال  تحـــول  بـــا  را  دیجیتـــال  ابزارهـــای  از  اســـتفاده 
گرفـــت. در اصـــل صحبـــت از یـــک تحـــول اســـت،  اشـــتباه 
تحولـــی بـــزرگ بـــه دوراز هیجـــان و بـــا اجتنـــاب از تصمیمـــات 
و راهکارهـــای طاقت فرســـا و تنهـــا بـــا اتـــکا بـــر یـــک اســـتراتژی 

قدرتمنـــد و راه حل هـــای هوشـــمندانه.

 اهمیت تحول دیجیتال
و  درد  نقـــاط  شناســـایی  و  مصرف کننـــده  رفتـــار  تغییـــر  بـــا 
چالش هـــای جدیـــد در هنـــگام رویارویـــی بـــا نیازهـــای مشـــتری 
و در مقابـــل نیـــاز هـــر ســـازمان بـــرای بقـــا درمیابیـــم تحـــول در 
اجتناب ناپذیـــر  کســـب وکار  پیشـــبرد  شـــیوه های  و   مـــدل 

است.

 تحــول دیجیتالــی ســازمان، ســفری پرمخاطــره 
اســت

ـــا نداشـــتن پاســـخی مناســـب بـــرای ســـه ســـؤال مهـــم چیســـتی  ب
تحـــول دیجیتـــال، چرایـــی تحـــول دیجیتـــال و چگونگـــی 
نـــام درک  بـــه  بـــا یـــک چالشـــی اساســـی  تحـــول دیجیتـــال 
ـــارت  ـــش مه ـــتیم. از چال ـــه رو هس ـــال روب ـــول دیجیت ـــوم تح مفه
چالش هـــای  از  دیگـــر  یکـــی  بـــه  نیـــز  دیجیتـــال  اســـتعداد  و 
شناخته شـــده در مســـیر تحـــول دیجیتـــال می تـــوان نـــام بـــرد. 
کـــه ۹۴درصـــد از رهبـــران فنـــاوری در دنیـــا معتقدنـــد شـــکاف  چـــرا 

ــال اســـت. ــول دیجیتـ ــه تحـ ــه زدن بـ ــال ضربـ ــی در حـ مهارتـ

همه بخش های سازمان به مهارت و 
 استعدادهای دیجیتال نیاز دارند؛

نه فقط فناوری اطالعات !

 ،VR مجـــازی  واقعیـــت  ماننـــد  فناورانـــه  مهارت هـــای 
ابزارهـــای   ،AIمصنوعـــی هـــوش   ،  ARافـــزوده واقعیـــت 
ــرم  ک چیـــن )Block Chain( و مهارت هـــای نـ ــیدنی، بال پوشـ
ــتمی،   ــر سیسـ ــروژه، تفکـ ــرح و پـ ــری، مدیریـــت طـ ــد رهبـ ماننـ
دیجیتـــال  کســـب و کار  مدل هـــای  دیجیتـــال،  فرایندهـــای 
و...  از جملـــه مهارت هـــای مـــورد نیـــاز جهـــت ایجـــاد تحـــول 

دیجیتـــال هســـتند.

صنعــت  یــک  بــه  محــدود  دیجیتــال،  تحــول   
نیســت  خــاص 

ــد و  ــاره شـ ــاال اشـ ــا در بـ ــه آن هـ ــه بـ کـ ــی  ــود چالش هایـ ــا وجـ بـ
ـــاد  ـــرای ایج ـــب ب ـــاخت مناس ـــازی و زیرس ـــود بسترس ـــدم وج ع
گفـــت تحـــول  تحـــول دیجیتـــال در یـــک ســـازمان، بایـــد 
و  نیســـت  خـــاص  صنعـــت  یـــک  بـــه  محـــدود  دیجیتـــال 
ـــرای ایجـــاد ایـــن  ـــع موجـــود از پتانســـیل باالیـــی ب اغلـــب صنای
تحـــول برخـــوردار هســـتند. صنایعـــی نظیـــر خرده فروشـــی، 
گاز، صنعـــت ســـاختمان، پتروشـــیمی،  نیـــرو، تولیـــد، نفـــت و 
بانکـــداری، توریســـم، دارو، های تـــک، بیمـــه، تلـــکام و ... از 

کـــه پتانســـیل تحـــول را دارنـــد. ــتند  جملـــه صنایعـــی هسـ

کوسیستم جدید صنعت ساختمان  ظهور ا
بخش هـــای  بزرگ تریـــن  از  یکـــی  ســـاختمان  صنعـــت 
نفـــت  از  پـــس  صنعـــت  ایـــن  اســـت.  کشـــور  اقتصـــادی 
رشـــد  بـــرای  فرصت آفریـــن  صنایـــع  از  یکـــی  به عنـــوان 
و  داخلـــی  ناخالـــص  تولیـــد  افزایـــش  و  اقتصـــادی 
کشـــورهای  در  می رود.امـــروز  شـــمار  بـــه  اشـــتغال زایی 
درحال توســـعه بیـــش از ۳۵ درصـــد فرصت هـــای شـــغلی بـــه 
طـــور مســـتقیم و غیرمســـتقیم در حـــوزه صنعـــت ســـاختمان 
اســـت. بااین حـــال بررســـی ایـــن صنعـــت نشـــان می دهـــد 
کـــه بـــا وجـــود دارابـــودن پتانســـیل بـــاال بـــرای ایجـــاد تحـــول 
اقتصـــادی  بخش هـــای  ســـایر  بـــه  نســـبت  دیجیتـــال 
زیـــادی  حـــد  تـــا  جامعـــه  در  موجـــود  کســـب وکارهای  و 
اســـت.  داشـــته  فاصلـــه  حاضـــر  عصـــر  نویـــن  تحـــوالت  از 
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مدیرعامل شرکت عقیق هوشمند)مرکز نوآوری اونیکس( زیرمجموعه هلدینگ عقیق نقش جهان

به عنوان مثـــال فناوری هایـــی نظیـــر اینترنـــت اشـــیا، هـــوش 
مصنوعـــی و رباتیـــک به عنـــوان راهکارهـــای اســـتراتژیک 
ـــرده می شـــود. ـــاختمان نام ب ـــال در صنعـــت س تحـــول دیجیت
دراین بیـــن اینترنـــت اشـــیا به تنهایـــی در صـــدر فناوری هـــای 
کســـب وکارها در ســـه ســـال آتـــی قـــرار  ایجادکننـــده تحـــول 
 دارد و ســـهم صنعـــت ســـاختمان از ایـــن فنـــاوری ۳۳درصـــد

 است.

 مرکز نوآوری اونیکس
ـــوآوری  ـــز ن ـــا قدرت گرفتـــن از مرک مجموعـــه عقیـــق هوشـــمند ب
ـــاختمان  ـــت س ـــال در صنع ـــول دیجیت ـــیر تح ـــس در مس اونیک
بـــا  و عمـــران شـــهری قـــدم نهـــاده اســـت و امیـــد مـــی رود 
همـــت و تـــالش همـــکاران متخصـــص و بـــا پشـــتوانه ۱۵ ســـال 
تجربـــه در صنعـــت ســـاختمان، شـــاهد ایـــن تحـــول شـــگرف 
بـــرای اولین بـــار در ایـــران باشـــد.با اشـــاره بـــه چالش هـــای 
آمـــاده  و  مناســـب  زیرســـاخت  نبـــود  و  دیجیتـــال  تحـــول 
بـــرای شـــروع ایـــن تغییـــر بـــزرگ، مرکـــز نـــوآوری اونیکـــس 
و  زیرســـاخت  فراهـــم آوردن  بـــا  تـــا  می دانـــد  الزم  خـــود  بـــر 
فرهنگ ســـازی قـــوی بســـتر مناســـبی را بـــرای فعـــاالن حـــوزه 
از  کمتـــر  آینـــده ای  در  تـــا  آورد  فراهـــم  ســـاختمان  صنعـــت 
۱۰ســـال، بتواننـــد بـــه دور از تکنولوژی زدگـــی و بـــا اســـتفاده 
از پتانســـیل های موجـــود رهســـپار ســـفر تحـــول دیجیتـــال 

ــوند. شـ

شرکت عقیق هوشمند 
نقش جهان

چالش مهارت 
و استعداد 
دیجیتال 

را می توان 
یکی دیگر از 
چالش های 

شناخته شده 
در مسیر تحول 

دیجیتال نام برد؛ 
که 94درصد  چرا
از رهبران فناوری 
در دنیا معتقدند 
شکاف مهارتی در 
حال ضربه زدن 

به تحول 
دیجیتال است
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 آموزش فلسفه ݡکودک
در بنیاد فرهنݡگی آموزشــݡی امام صادق)ع(

این بنیاد افرادی مطالبه گر تحویل جامعه می دهد

هفتاد  و  کالس  دو  با  امام صادق)ع(  فرهنگی آموزشی  بنیاد 
دانش آموزانی  تربیت  اساسی  اهداف  با   ۱۳۷۸ از  دانش آموز 
کنون با دوازده آموزشگاه از پیش دبستانی  خردورز تأسیس و هم ا
تا پایان دیپلم با حدود سه هزاروششصدوپنجاه دانش آموز ادامه 
که مجموعه  فعالیت می دهد. تمام تالش این بنیاد برآن بوده 
راستا  این  در  و  شده  آشنا  خردورزی  دیدگاه  با  دانش آموزان 
باشد.  را داشته  کشور  به  آمادگی خدمت  که  کند  نسلی ظهور 
گام های مهمی برداشته شده است؛ به طوری که  در این جهت 
کشور  خارج  و  داخل  مختلف  نقاط  در  بنیاد  غ التحصیالن  فار
گذراندن دوره های مختلف تحصیالت  به خدمات تحقیقی و 
مقطع  در  تنها  تاکنون  بنیاد  این  هستند.  مشغول  تکمیلی 
داشته  غ التحصیل  فار نفر  پنج هزاروسیصد  حدود  دبیرستان 
که افرادی اثرگذار در سطح جامعه هستند. از این تعداد حدود 
پانصد نفر دارای رتبه های تک رقمی، دورقمی و سه رقمی در 

کنکور سراسری بوده اند.
افرادی مطالبه گر تحویل  که  راستا بوده  این  بنیاد در  اهتمام 
کودک در دستور  جامعه دهد و بر این اساس، آموزش فلسفه 
که از دوره اول ابتدایی شروع و تاکنون  گرفته  کار این مرکز قرار 
به کالس هشتم راهنمایی تحصیلی تسری پیدا کرده است و تا 
پایان دیپلم ادامه خواهد داشت. هدف از این آموزش تعقیب 

اهداف سه گانه بوده است:
 ۱. تفکِر چرایی و پرسش راجع به هر آنچه به ذهن می رسد؛ 

2. شهامت ابراز نظر، درباره آنچه اندیشیده است؛
باشد.  را داشته  تفکر خود  ۳. تحمل شنیدن نظرات مخالِف 
جامعه ای  یابد،  تحقق  فوق  اهداف  چنانچه  است  بدیهی 
که زیستن درآن آسان خواهد بود. شایان ذکر  خواهیم داشت 
حدود  برای  آموزشی  خدمات  ارائه  بر  عالوه  بنیاد  این  است، 
دویست وبیست ونه نفر از جوانان ایجاد اشتغال نموده که طبق 
قانون اداره کار استخدام رسمی بنیاد هستند. الزم به ذکر است، 
با توجه به نگرانی خانواده ها در اولین سال کرونا تمام تجهیزات 
ممکن جهت آموزش در فضای مجازی مهیا و در تمام مدارس 
بنیاد اجرا شده؛ همچنین در استودیوی ضبِط این بنیاد، اقدام 
به برگزاری کالس های بازآموزی جهت کنکور برای دانش آموزان 

سراسر کشور کرده است که مورد استقبال قرار گرفت.

 بنیاد فرهنگی آموزشی
امام صادق)ع(

اهتمام بنیاد در 
که  این راستا بوده 
افرادی مطالبه گر 
تحویل جامعه 
دهد و بر این 

اساس، آموزش 
فلسفه کودک در 
کار این  دستور 
مرکز قرار گرفته 
که از دوره اول 

ابتدایی شروع و 
کنون به کالس  تا
هشتم راهنمایی 
تحصیلی تسری 
پیدا کرده است 
و تا پایان دیپلم 
ادامه خواهد 

داشت
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برق منطقه ای
اصفهان

ایستگاه 230 به 
کیلوولت   63

لنجان یکی دیگر 
از پنج پست 

انتقال نیروی 
که  برق است 
با اعتبار بانک 
توسعه اسالمی 
به ظرفیت 320 
مگاولت آمپر با 

اعتباری معادل 
280 میلیارد 

تومان و در زمینی 
به مساحت 6.25 

هکتار در غرب 
اصفهان و در 

مجاورت شهرک 
صنعتی فوالد 
قرارگرفته است

 بهره برداری از 9 پروژه برق منطقه ای اصفهان 
با اعتباری بالغ بر 800میلیارد تومان

در سی وچهارمین هفته طرح پویش الف _ ب _ ایران انجام شد:

ح پویــش الــف _ ب _ ایــران،  در هفتــه ســی و چهــارم طــر
بهره بــرداری از 25 پروژه مهــم صنعت آب و بــرق در قالب ۱۴ 
طرح در استان های آذربایجان غربی، اصفهان، مازندران و 
اردبیل با حضور دکتر حســن روحانی، رئیس جمهور، و دکتر 

رضا اردکانیان، وزیر نیرو، از طریق ویدئو کنفرانس آغاز شد.
گــزارش روابط عمومــی برق منطقــه ای اصفهــان در  بــه 
سی وچهارمین هفته طرح پویش الف _ ب _ ایران و با حضور 
مهندس همایــون حائری، معــاون وزیر نیــرو در امــور برق و 
انرژی، اســتاندار اصفهــان و جمعــی از مســئوالن محلی در 
پست ۴۰۰ به 63 کیلوولت هسنیجه، هم زمان با بهره برداری 
از چندین طرح صنعت آب و برق در سراســر کشــور، 9 پروژه 
برق منطقه ای اصفهان با اعتباری بالغ بر ۸۰۰ میلیارد تومان 

به بهره برداری رسید.
بنا بر این گزارش 9 پروژه صنعت برق شــامل پروژه های برق 
منطقه ای به شرح ایستگاه ۴۰۰ به 63 کیلوولت هسنیجه، 
ایســتگاه 23۰ بــه 63 کیلوولــت لنجــان، نیــروگاه مقیــاس 
کوچــک ۱۰ مگاواتــی ســبز ســپاهان، ایســتگاه ســیار 63 بــه 
2۰ کیلوولت گز، ایســتگاه ســیار 63 کیلوولت شــهرک بزرگ 
صنعتی اصفهان، بخشــی از اتصــاالت فوق توزیع ایســتگاه 
23۰ کیلوولت کهندژ، بخشی از اتصاالت فوق توزیع ایستگاه 
23۰ لنجان، بخشی از اتصاالت انتقال ایستگاه 23۰ لنجان 
و اتصال انتقال ایســتگاه ۴۰۰ کیلوولت هســنیجه اســت که 

بهره برداری از آن آغاز شد.
کــی اســت، ایســتگاه ۴۰۰ بــه 63 کیلوولــت  ایــن گــزارش حا
هســنیجه با اعتباری معادل 32۰ میلیارد تومــان در زمینی 
به مساحت ۱9 هکتار با دو قسمت ۴۰۰ و 63 کیلوولت، یکی 
از پروژه های مهم و زیربنایی صنعت برق اصفهان است که 

بهره برداری از آن آغاز  شد.
پســت مذکــور یکــی از پنج پســتی اســت کــه بــا اعتبــار بانک 

توسعه اسالمی و باهدف افزایش پایداری شبکه سراسری، 
کاهش افت ولتــاژ مصارف صنعتی، تأمیــن دیماند مصرفی 
متقاضیان و مشــترکین مناطق شــمال اصفهــان و افزایش 
قابلیــت اطمینــان برق رســانی بــه مشــترکین و تغذیــه 
ایســتگاه های 63 بــه 2۰ کیلوولت مورچه خورت ۱، شــهرک 
بزرگ صنعتــی ۱ و 2، هســنیجه، علویجه، آزادگان، ســیمان 
ســاروج و نــورد لولــه کاویــان احــداث شــده و بــرق ایســتگاه 
مذکــور از ورود و خروج خطوط  ۴۰۰ کیلوولت نیروگاه شــهید 

منتظری-پست ۴۰۰ کیلوولت گلپایگان تأمین می شود.

در ادامــه ایــن گــزارش آمــده اســت: ایســتگاه 23۰ بــه 63 
کیلوولت لنجــان نیز یکــی دیگر از پنج پســت انتقــال نیروی 
برق اســت کــه بــا اعتبــار بانک توســعه اســالمی بــه ظرفیت 
32۰ مگاولــت آمپر با اعتباری معــادل 2۸۰ میلیــارد تومان و 
در زمینی بــه مســاحت 6.25 هکتــار در غرب اصفهــان و در 

مجاورت شهرک صنعتی فوالد قرارگرفته است.
عملیات اجرایی این پست با دو ترانسفورماتور ۱6۰ مگاولت 
آمپری،۱7 فیدر خط 63 کیلوولت و دو فیدر 23۰ کیلوولت از 

اسفندماه ۱393 شروع و  بهره برداری از آن آغاز شد.
نیــروگاه مقیاس کوچــک ســبز ســپاهان از دیگــر پروژه های 
افتتاحی بــرق منطقه ای اصفهــان در این مراســم بود. این 
نیــروگاه، دهمیــن نیــروگاه مقیــاس کوچک تحت پوشــش 
شــرکت بــرق منطقــه ای اصفهــان بــه ظرفیــت ۱۰ مــگاوات 
ح  است که توســط بخش خصوصی و با حمایت مجری طر
کنــده ایــن شــرکت بــا  نیروگاه هــای تجدیدپذیــر و تولیــد پرا
اعتبــاری معــادل ۱۱2 میلیارد تومان مــورد بهره بــرداری قرار 

گرفت.
گــزارش مذکــور در پایــان، ســایر پروژه هــای بــرق منطقه ای 
اصفهان را شامل بخشی از اتصاالت فوق توزیع ایستگاه 23۰ 
کیلوولت کهندژ، بخشی از اتصاالت فوق توزیع ایستگاه 23۰ 
لنجان، بخشــی از اتصاالت انتقــال ایســتگاه 23۰ کیلوولت 
لنجــان و اتصــال انتقــال ایســتگاه ۴۰۰ کیلوولت هســنیجه 

برشمرد.

320

320میلیارد تومان 
برای بهره برداری 

ایستگاه 400 به 63 
کیلوولت هسنیجه
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بـــا  خمینی شـــهر  شـــهرداری  عمرانـــی  پروژه هـــای 
فرهنگـــی،  میـــراث  مدیـــرکل  اللهیـــاری  فریـــدون  حضـــور 
ــاون  ــی، معـ ــت اهلل غالمـ ــگری، حجـ گردشـ ــتی و  صنایع دسـ
شهرســـتان  مســـئوالن  و  اصفهـــان  اســـتانداری  عمرانـــی 
افتتـــاح پروژه هـــای  آییـــن  افتتـــاح شـــد. در  خمینی شـــهر 
شـــهرداری خمینی شـــهر، فرمانـــدار ایـــن شهرســـتان در جمـــع 
گفـــت: پـــارک ســـالمت یکـــی از ایـــن پروژه هـــا  مســـئوالن 
ــاز مـــردم محلـــه انـــدان را برطـــرف  کـــه نیـ به شـــمار مـــی رود 

. می کنـــد
علیرضـــا بصیـــری بـــا بیـــان اینکـــه مـــردم طـــی چهل و دوســـالی 
ــان و دل  ــا جـ ــذرد، بـ ــروزی انقـــالب اســـالمی می گـ ــه از پیـ کـ
ـــد، افـــزود:  خمینی شـــهر، شـــهری  کرده ان ـــاری  مســـئوالن را ی
کـــرده و  کـــه 2۳۰۰ شـــهید تقدیـــم اســـالم و انقـــالب  اســـت 
کـــرده و امـــروز وظیفـــه  ِدیـــن خـــود را بـــه ایـــن نظـــام ادا 
کـــه بـــا خدمت رســـانی قســـمتی از ایـــن  مســـئوالن اســـت 

کننـــد.  تالش هـــا را جبـــران 
تالش هایـــی  گفـــت:  خمینی شـــهر  شهرســـتان  فرمانـــدار 
ــم  ــهر  و تیـ ــهردار خمینی شـ ــدری، شـ ــه مهنـــدس حاج حیـ کـ
شـــورای اســـالمی شـــهر انجـــام می دهنـــد، تحســـین برانگیز 
ـــه  ـــز ب ـــتان نی ـــر شهرس ـــهرهای دیگ ـــالش در ش ـــن ت ـــت و ای اس

چشـــم می خـــورد.

را  آبادانی  و  عمران  روزهای  خمینی شهر    
می گذراند

پــارک  افتتــاح  آییــن  در  خمینی شــهر  شــهردار  ادامــه،  در 
ــه  ک ــر شــده اســت  ــع ذک ــرد: در برخــی مناب ک ســالمت اظهــار 
و  می رســد  ســال  هفت هــزار  بــه  شهرســتان  ایــن  قدمــت 
هرکــدام از نام هــای محــالت خمینی شــهر نشــان از اصالــت 

ایــن شــهر دارد.
چنــد  انــدان  محلــه  در  کــرد:  عنــوان  حاج حیــدری  اصغــر 
ــرداری رســید و مجموعه هــای  ــه بهره ب ــان و میــدان ب خیاب
گســترش یافــت.  رفاهــی مــردم خمینی شــهر در ایــن دوره 
بــا توافــق ســازمان مســکن و شهرســازی فعالیــت عمرانــی 
شــهرک منظریــه بعــد از بیســت و پنج ســال آغــاز و اقدامــات 

ــه ســرانجام خواهــد رســید. نیمــه کاره ایــن منطقــه ب
نــو  از  کــه  بلوارهایــی  تعــداد  داد:  توضیــح  حاج حیــدری 
کــم نیســت و امــروز آزادســازی های  بهســازی و اصــالح شــد، 

نزدیــک،  روزهــای  در  و  انجــام  موســوی  شــهیدان  بلــوار 
گرفتــه و بــه بلــوار آیــت اهلل  کار قــرار  اصــالح آن نیــز در دســتور 

اشــرفی منتهــی می شــود.
کــرد: در پــارک ســالمت محلــه انــدان درخت هــای   او اظهــار 
قدیمــی حفــظ شــد؛ حتــی در جــوی آب ایــن پــارک دخــل و 

تصرفــی نشــد.
حاج حیــدری بــه بافــت فرســوده و تخریــب آســفالت ســطح 
اســتفاده  قابــل  شــهر  آســفالت  گفــت:  و  کــرد  اشــاره  شــهر 
ــود  ــر و بلوارهــا ب ــازی معاب ــازی و بهس ــه زیرس ــاز ب ــود و نی نب
کارکنــان شــهرداری و شــورای اســالمی شــهر  کــه بــا تــالش 
خمینی شــهر  ۳۶۷ هــزار مترمربــع در معابــر اصلــی و در معابــر 
فرعــی ۱۹۰ هــزار مترمربــع آســفالت انجــام شــد و هزینــه ای 
اختصــاص امــر  ایــن  بــه  تومــان  ۶۳میلیــارد  بــر   بالــغ 

یافت.
وازیچــه  منطقــه  در  کــرد:  اظهــار  خمینی شــهر  شــهردار 
شــده  خریــداری  متــر  پنج هــزار  مســاحت  بــه  زمینــی 
مــردم تقدیــم  محلــی  پــارک  یــک  به عنــوان  کــه   اســت 

 می شود.

   ۱5 پروژه در آستانه افتتاح
کــرد: در روز ۱۴ اســفند، ۱۵  شــهردار خمینی شــهر تصریــح 
افتتــاح  رئیس جمهــور  معــاون  دســت  بــه  عظیــم  پــروژه 
کــه بلــوار آیــت اهلل احمــدی و بلــوار مرکــزی ازجملــه  می شــود 

آ ن هاســت.
و  اصــالح  ماربیــن  بانــد  دو  اســفریز  محلــه  در  گفــت:  او 
همچنیــن  شــد؛  ایجــاد  مــردم  رفت وآمــد  در  تســهیل 
کرمــی از وازیچــه شــروع و بــه بلــوار امیرکبیــر  خیابــان شــهید 
ــاد منطقــه  ــه هرســتان ختــم و باعــث ایج ــه محل رســید و ب
ــا  گردشــگری در جنــوب شــهر شــد. ایــن مناظــر زیب جــذاب 
زیبایــی  دارد،  وجــود  جــاده  دوطــرف  در  کــه  درختانــی  و 

اســت. ایــن منطقــه بخشــیده  بــه  خاصــی 
گوشه گوشــه ایــن  کــرد:  شــهردار خمینی شــهر خاطرنشــان 
ــا پایــان  شــهر از عمــران و آبادانــی برخــوردار شــده اســت و ت
ح هــای  طر تمــام  شــهر  اســالمی  شــوراهای  از  دوره  ایــن 

می شــود. اجرایــی  نیمه تمــام 
ــا طــول 2۶۰۰  ــوار پروفســور میردامــادی ب گفتنــی اســت،  بل
متــر و هزینــه ای بالــغ بــر ۱۰۰ میلیــارد ریــال شــامل ده هــزار 
کانیــو، ۶۴ هــزار مترمربــع زیرســازی  متــر جدول گــذاری و 
کمــن،  و آســفالت و 2۳۰۰ متــر زهکشــی، تجهیــز تقاطــع پا
راهنمایــی  چــراغ  بــه  ارتــش  چهــارراه  و  کشــاورز  ســه راه 
اجــرای  و  ســبز  فضــای  و  هندســی  اصــالح  فرمــان دار، 
لوله گــذاری افتتــاح شــد. بوســتان ســالمت بــا هشــت هزار 
بلــوار  و  ریــال  2۵۰میلیــارد  بالغ بــر  هزینــه ای  و  مترمربــع 
باغبــان بــا طــول ۱۶۰۰ متــر و اعتبــاری بالغ بــر ۶۵میلیــارد 

ریــال افتتــاح شــد.

  افتتاح 2546 پروژه در 24 شهرستان
ــای  ــاح پروژه هـ ــتانداری در آییـــن افتتـ ــاون عمرانـــی اسـ معـ
گفـــت:  نیـــز  ســـالمت  پـــارک  در  خمینی شـــهر  شـــهرداری 
به ســـر  ناجوانمردانـــه  تحریم هـــای  ســـخت  دوران  در 
می بریـــم. درآمدهـــای حاصـــل از نفـــت بـــر اثـــر تحریم هـــا 
کشـــور از طریـــق  بـــه صفـــر رســـیده اســـت و عمـــده درآمـــد 
بـــر  را  فراوانـــی  فشـــار  کـــه  می شـــود  تأمیـــن  مالیات هـــا 

اســـت. کـــرده  تحمیـــل  اقتصـــادی  بنگاه هـــای 
اصفهـــان  اســـتان  در  کـــرد:  بیـــان  غالمـــی  حجـــت اهلل 
بـــا  پـــروژه   ۱۸۴۰ از  بیـــش  دولـــت  هفتـــه  بـــا   هم زمـــان 

بـــر ۳2۰۰ میلیـــارد تومـــان افتتـــاح شـــد.    هزینـــه ای بالـــغ 
در  پـــروژه   2۵۴۶ فجـــر  مبـــارک  دهـــه  در  افـــزود:  او 
2۴شهرســـتان اســـتان بـــا اعتبـــاری بالـــغ بـــر چهارهـــزار و 
کـــه تـــالش مدیـــران در  ۵۰۹ میلیـــارد تومـــان افتتـــاح شـــد 
کســـب  ــد و باعـــث  ــان می دهـ ــی را نشـ ــتگاه های اجرایـ دسـ

می شـــود. آمـــد  در 
اســـتان  بخـــش  شـــرقی ترین  در  کـــرد:  اظهـــار  غالمـــی 
اعتبـــار  بـــا  پـــروژه    2۰ از  بیـــش  خوروبیابانـــک(  )شـــهر 
نقطـــه  غربی تریـــن  در  و  تومـــان  بیســـت و یک میلیارد 
بـــا  عمرانـــی  پـــروژه   ۳۵ از  (بیـــش  )فریدون شـــهر  اســـتان 
ـــا اعتبـــار  اعتبـــار ۴۰ میلیـــارد تومـــان و در فریـــدن ۳۰ پـــروژه ب
ــا پایـــان دهـــه  ــارد تومـــان افتتـــاح شـــده اســـت و تـ ۴۵ میلیـ

داشـــت. ادامـــه  پروژه هـــا  افتتـــاح  فجـــر  مبـــارک 
خیـــران  دســـت  بـــه  پروژه هایـــی  اصفهـــان  در  افـــزود:  او 
کلنـــگ بزرگ تریـــن دانشـــکده معـــارف و علـــوم  ســـاخته و 
زده  زمیـــن  بـــه  اصفهـــان   دانشـــگاه  در  اســـتان   قرآنـــی  

شد.
ــاح  ــروژه افتتـ ــز 2۷ پـ ــه نیـ ــهر درچـ ــه داد: در شـ ــی ادامـ غالمـ
کـــه ایـــن افتتاح هـــا در بخش هـــای ورزشـــی و فرهنگـــی  شـــد 
کـــه  گرفـــت؛ ضمـــن اینکـــه خانـــه امیـــد،  و اداری صـــورت 
ــمند  ــای ارزشـ ــت، از پروژه هـ ــتگان اسـ ــوص بازنشسـ مخصـ
افتتـــاح  شـــاهد  نیـــز  خمینی شـــهر  در  بـــود.  درچـــه  شـــهر 
بـــر ۱۶۰ میلیـــارد  بالـــغ  بـــا اعتبـــاری  پروژه هـــای عمرانـــی 

تومـــان هســـتیم.
اســـتانداری  کـــرد:  اذعـــان  اســـتانداری  عمرانـــی  معـــاون 
انتخـــاب  را  شـــهرداری  چنـــد  اســـفند   ۱۴ در  اصفهـــان 
کـــه به صـــورت ویدئوکنفرانـــس بـــا حضـــور معـــاون  کـــرده 
گفـــت  رئیس جمهـــور چندیـــن پـــروژه افتتـــاح می شـــود. بایـــد 
 کـــه شـــهرداری خمینی شـــهر یکـــی از شـــهرهای منتخـــب

 است.
افـــزود: ســـرانه شـــهرداری اصفهـــان دو و نیم میلیـــون  او 
ــهرداری ها را  ــد شـ ــرانه درآمـ ــد اســـت سـ ــوده و امیـ ــان بـ تومـ

بتـــوان افزایـــش داد. 
کـــه  کـــرد: در جلســـه ای  کیـــد  حجـــت اهلل غالمـــی در انتهـــا تأ
ــا مهـــدی جمالی نـــژاد، معـــاون وزیـــر، صـــورت پذیرفـــت،  بـ
ـــاد  ـــکاری بنی ـــا هم ـــه ب ک ـــژه  ـــارات وی ـــل اعتب ـــد از مح ـــرر ش مق
کمیتـــه امـــداد امـــام و از طـــرف مقـــام معظـــم  مســـتضعفان و 
حاشیه نشـــین  مناطـــق  بـــه  می پذیـــرد،  صـــورت  رهبـــری 
مناطـــق  ایـــن  در  را  عمرانـــی  پـــروژه  چنـــد  و  بپردازیـــم 

کنیـــم. راه انـــدازی 

کارهای نیمه تمام در اولویت باشد    اتمام 
نماینــده مــردم شهرســتان خمینی شــهر در مجلــس شــورای 
ــدان  ــه ان ــالمت محل ــارک س ــاح پ ــن افتت ــز در آیی ــالمی نی اس
کارهایــی  اتمــام  مــردم،  دغدغه هــای  از  یکــی  گفــت: 
کــه در شهرســتان بــر زمیــن مانــده اســت؛ البتــه در  اســت 
کارهــای خوبــی در شهرســتان انجــام شــده اســت،  اینکــه 
کاســتی ها نیــز بایــد مدنظــر  کمی هــا و   شــکی نیســت؛ امــا 

باشد.
اظهــار  نقد علــی  محمد تقــی  حجت االسالم والمســلمین 
ســر  بــه  در محرومیــت  مناطــق خمینی شــهر  برخــی  کــرد: 
می برنــدو از امکانــات ورزشــی و آموزشــی برخــوردار نیســتند.
او بــه ورزشــگاه نیمــه کاره و زمیــن چمــن محلــه انــدان اشــاره 
کــه  کــرد  کــرد و از معــاون عمرانــی اســتانداری درخواســت 
کوچــه بخشــداری بــه  کمــک و تعامــل، ایــن پروژه هــا و  ــا  ب

نتیجــه برســد.

 خمینــــݡی شهر 
در مسیر توسعه و سازندݡگݡی

افتتاح پروژه های عمرانی در شهرستان خمینی شهر

شهرداری خمینی شهر
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۱۵ پروژه عظیم
در روز ۱4 اسفند 

افتتاح می شود



۱۱5

 افتتاح چهارراه شهدای ارتش و بلوار دستگرد
ح عمرانــی، خدماتــی،  گفــت: ۶۸ طــر فرمانــدار خمینی شــهر 
میلیــارد   ۱۶۰ بالغ بــر  اعتبــاری  بــا  صنعتــی  و  فرهنگــی 
 تومــان در ایــام دهــه فجــر در خمینی شــهر بــه بهره بــرداری

 رسید.
چهــارراه  افتتــاح  و  انقــالب  جشــن  در  بصیــری  علیرضــا 
ح هــای افتتاح شــده در دهــه  ارتــش، دربــاره طر شــهدای 
ــی  ــی، فرهنگ ــی، خدمات ح عمران ــر ــرد: ۶۸ ط ک ــار  ــر اظه فج
و صنعتــی بــا اعتبــاری بالغ بــر ۱۶۰میلیــارد تومــان در ایــن 

رســید. بهره بــرداری  بــه  خمینی شــهر  در  ایــام 
شــهید خمینی شــهری  افــزود: ۳۰۰  فرمانــدار خمینی شــهر 
ــارراه را  ــن چه ــام ای ــا ن ــت ت ــر آن داش ــهرداری را ب ــش، ش ارت
کنــد. در طــول ایــن ۴2 ســال  بــه نــام شــهدای ارتــش مزیــن 
کــرده و  کشــور دفــاع  کنــار ســپاه و بســیج از امنیــت  ارتــش در 
کســی  نقــش ارتــش در پیــروزی انقــالب و دفــاع از میهــن بــر 
کاهــش تصادف هــا  ــه باعــث  ک ــی  پوشــیده نیســت؛ خدمات

و تلفــات می شــود.

 افتتاح بلوار دستگرد بااعتبار 2۰میلیارد تومان
شــهردار خمینی شــهر نیــز از همــکاری مــردم و اهالــی محلــه 

کــرد  تشــکر  آزادســازی ها  در  همــکاری  بــرای  دســتگرد 
گفــت: ۸۵ توافــق و آزادســازی ظــرف یــک مــاه در ایــن  و 

منطقــه انجــام  شــده اســت.
ماربیــن  گذشــته  ســال  افــزود:  حاج حیــدری  علی اصغــر 
میانــی بــا 2۰میلیــارد تومــان اعتبــار افتتــاح شــد؛ همچنیــن 
پــروژه ورزشــگاه بــزرگ شــهدا در ایــن منطقــه تقدیــم مــردم 

ــت. ــده اس ش
گفــت: بلــوار دســتگرد نیــز بــا اعتبــار  او دربــاره بلــوار دســتگرد 
2۰میلیــارد تومــان آزادســازی، زیرســازی و آســفالت شــد و 

ــید. ــرداری رس ــه بهره ب ب

  ارتش در پیروزی انقالب نقش پررنگی داشت
گــروه ۴۴ توپخانــه اصفهــان نیــز در ایــن مراســم  فرمانــده 
گســترده ارتــش بــه انقــالب اســالمی،  بــا اشــاره بــه خدمــات 
کــه ارتشــیان از  کــرد: تاریــخ بــه مــا نشــان داده اســت  اظهــار 
همــان زمــان قبــل از انقــالب مقلــد امام خمینــی)ره( بــوده و 

بــا علمــا و روحانیــان و مراجــع تقلیــد ارتبــاط داشــتند.
ســرهنگ ســیاوش میهن دوســت نقش ارتش را در پیروزی 
انقــالب پررنــگ دانســت و گفت: پیوســتن ارتــش به انقالب 
اســالمی به عنــوان یکــی از عوامــل مــهــــم تســریــع کنــنــــده 

فــروپــاشــــی رژیــم پهلــوی، نقــش تعیین کننــده ای داشــت. 
کــه دل آن هــا بــرای مــردم  او افــزود: ارتــش پــر از کســانی بــود 
می تپیــد و بــه آزادی مــردم عالقــه داشــتند و نمی توانســتند 
آن هــا  کننــد.  تحمــل  را  طاغــوت  دوران  در  مــردم  زجــر 
نــشــــان  را  خــود  و  درخشــیــدنــــد  به خــوبــــی  انــقــــالب   در 

دادند.
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شهرداری خمینی شهر



۱۱7

عمده بودجه برای فعالیت های
 عمرانــݡی و زیر ساختــݡی هزینه شد

شهردار کوشک مطرح کرد:

اظهار  کوشک  شهر  پتانسیل های  به  اشاره  با  کوشک  شهردار 
کوشک به عنوان یکی از شهرهای اصفهان دارای شرایط  کرد: 
تنفسی    ریه  اصفهان،  باغ شهر  به عنوان  و  اقلیمی  ویژه  خاص 
اصفهان محسوب می شود؛ از طرفی حفظ باغات و جلوگیری از 
که  کاربری های غیرمجاز درسطح آن ها اولین وظیفه ای  بوده 
این شهرداری بر عهده داشته است. مجید قربانی رنانی تصریح 
کرد: جمعیت این شهر بالغ بر ۱۵ هزار نفر و دارای درجه ۶ است 
از پنج میلیارد  را توانستیم  که ما دراین سه سال، بودجه شهر 

تومان به ۱۰میلیارد تومان افزایش دهیم.
اشاره به اختصاص بودجه به فعالیت های عمرانی  با  قربانی 
که  بودجه ای  عمده   کرد:  تصریح  کوشک  شهرداری  توسط 
و  عمرانی  فعالیت های  برای  کردیم  هزینه  سال  چند  این  در 
باغ  مانند  است؛  بوده  نیاز  شهر  در  که  بوده  زیرساخت هایی 
فرهنگی تفریحی  سرانه  افزایش  ورزشی،  مجموعه  بانوان، 
کل شهر و حتی  شهر و فضای سبز و تسهیل در عبورومرور در 
با هدف تسهیل در  گفت:  کوشک  ورودی های شهر. شهردار 
که  عبورومرور، توافق برای آزادسازی حدود ۷۰ باب از منازلی 
در مسیرهای عبورومرور درسطح شهر حضور داشتند انجام شده 

است که البته تمامی این منازل در یک مسیر قرار داشتند.

کوشک در حوزه آزادسازی    اقدامات شهرداری 
خیابان ها

کرد: چهارخیابان اصلی شهر ازجمله خیابان سلمان  او عنوان 
و  شهداست  خیابان  و  جنت  خیابان  پیونددهنده  که  فارسی 
در انتها به فلکه ایثار می رسد و خیابان آزادگان غربی را نیز در 
دستور کار قرار دادیم؛ ضمن اینکه با توجه به ضعف حمل ونقل 
شده  راه اندازی  اتوبوس  ایستگاه های  شهر  شمال  قسمت  در 
این  و خوشبختانه  این مسیرها عبور می کنند  از  اتوبوس ها  و 

دغدغه اصلی مردم هم حل وفصل شده است.
حوزه  در  شهرداری  اقدامات  به  اشاره  با  کوشک  شهردار   
و  خیابان ها  اصلی ترین  از  یکی  آزادگان  داد:  ادامه  آزادسازی 
پرترددترین خیابان ها بود. عرض این خیابان نهایتًا هشت متر 
بود؛ ولی االن به 22 متر رسیده است. دومین اقدام نیز اجرای 
فلکه سردار شهید سلیمانی و سومین اقدام، آزادسازی خیابان 
است.  رسیده  پایان  به  آزادسازی  این  ۹۰درصد  که  بود  بازار 
که  چهارمین خیابان نیز خیابان شهید نصراهلل محرابی است 
کرد: دراوایل ورود به  آزادسازی آن انجام می شود. قربانی بیان 
کوشک، اولین درخواست مردم همین آزادسازی ها  شهرداری 
که با برنامه ریزی های انجام شده در حدود دو سال این  بود 
آزادسازی ها بامبلغی بالغ بر چهارمیلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان 

انجام شد.

  زیرسازی آسفالت معابر
سازی  زیر  همچون  اقداماتی  به  اشاره  با  کوشک  شهردار 

گفت: دومین مرحله،  کوشک  آسفالت معابر توسط شهرداری 
زیرسازی آسفالت معابر و همچنین ورودی ها و خروجی های 
شهر کوشک است. کوشک بین چهار شهر خمینی شهر، زازران، 
گر به  کدام از شهرها ا که هر  کهریزسنگ و اصغرآباد واقع شده 
کوشک  مرکز خمینی شهر وصل شوند، مسیر اصلی شان شهر 
است؛ ضمن اینکه اولین ورودی و خروجی که داشتیم و شرایط 
که آزادسازی  کارگر شمالی بود  نابسامانی هم داشت، خیابان 

آن نیز انجام شد.
جداول  و  آسفالت  زیرسازی  برای  الزم  اقدامات  کرد:  بیان  او 
که  کارگر شمالی نیز انجام شد  راهنمایی و رانندگی در خیابان 
طول آن نزدیک به ۸۵۰ متر و عرض آن به ۱2 متر با رعایت 
کوشک  تمامی اصول ترافیکی رسید؛ سومین مسیر نیز مسیر 
کانالی عبور می کند  کهریزسنگ بود. یکی از این مسیرها از  تا 
که پلی به عرض چهار متر دارد. از آنجایی که رفت وآمد در این 
کشید تا نقشه موردنظر به تأیید  پل زیاد بود، شش ماه طول 
سازمان آب منطقه ای برسد؛ درواقع عملیات آزادسازی پل بین 
کهریزسنگ با خیابان های اطرافش حدود ۴۰۰ متر  کوشک و 
از هر دو طرف انجام و این پل به دو پل مجزا به طول  ۹ متر 
کرد: آزادسازی چهار باب از منازلی  تبدیل شد. قربانی عنوان 
داشتند  قرار  خمینی شهر  به سمت  جنت  خیابان  مسیر  در  که 
ماده ۵  کمیسیون  از  که  تأییدیه ای  به   توجه  با  شد.  انجام 
گرفتیم، عرض این خیابان از ۱۵ متر به 2۵ متر افزایش پیدا 
که حدفاصل خیابان  کرد. خیابان بعدی نیز خیابان بهار بود 
جنت و شهید بهشتی قرار داشت و باطول ۱2۰۰ متر زیرسازی 
آسفالت و مرمت شد. شهردار کوشک گفت: زیرسازی آسفالت و 
جدول گذاری خیابان گلزار نیز به طول تقریبی ۷۰۰ متر و عرض 
۹ متر انجام شد؛ ضمن اینکه آسفالت و زیرسازی خیابان های 
که در سطح  کلیه فرعی هایی  ابوذر، بافت شمالی بلوار امام و 
شهر و جزو خواسته های مردم در خصوص آسفالت و زیرسازی 
خواسته های  ۹۵درصد  به  خوشبختانه  و  شد  انجام  نیز  بود 

مردم در این زمینه جامه عمل پوشانده شد.

  اقدامات شهرداری کوشک در حوزه فضای سبز 
و تفریحی

او بیان کرد: در خصوص فضاهای سبز و تفریحی می توان به باغ 
بانوان اشاره کرد که ساخت فیزیکی این پروژه ۳۰درصد پیشرفت 
داشته و محوطه ای است درحدود سه هزار متر که درحال انجام 
گل محمدی در مرکز  شهر به  است؛ ضمن اینکه پارک بوستان 
مساحت هزارمتر واقع شده و آماده بهره برداری و در حال استفاده 
است. مساحت این بوستان در ورودی این شهر به دوهزار متر 
می رسد. پارک گل محمدی به بهره برداری رسیده، عالوه بر آن 
بوستان ورودی شهر نیز 2 هزار متر گسترش پیدا کرده و بزرگ تر 
شده است؛ عالوه بر این استراحتگاه بین شهری نیز در بلوار الغدیر 

به مساحت هزار متر مربع در حال آماده شدن است.

  احداث میدان در ورودی شهر کوشک
شهردار کوشک خاطرنشان کرد: احداث یک مجموعه ورزشی که 
خواسته خانم ها و آقایان شهر برای انجام ورزش های ایروبیک و 
ژیمناستیک بوده نیز با مساحت حدود ۶۵۰ متر در حال ساخت 
کرد:  اذعان  او  می رسد.  بهره برداری  به  آینده  تاسال  و  است 
یکی از مهم ترین خواسته های مردم در 2۰ سال اخیر در رابطه 
کوشک  با بحث عبورومرور، احداث یک میدان در ورودی شهر 
که در واحدهای مختلف شهرداری انجام  بوده است. با تالشی 
شده یک فلکه در ورودی شهر در بلوار فعلی اجرایی شده است 
تأثیر زیادی  اقتصادی  گردشگری، رونق تجاری و  ازلحاظ  که 
بهره برداری  به  امسال  پایان  تا  و  کوشک داشته است  بر شهر 
تأسیس شهرداری،  ابتدای  از  گفت:  کوشک  می رسد. شهردار 
پایدار  راه های درآمد  از  که یکی  نوسازی شهرداری  فیش های 
اینکه  ضمن  شد؛  صادر  امسال  می شود،  محسوب  شهرداری 
مطالعات مرحله اول آب های سطحی انجام و برای تأیید به 
تهران فرستاده شد. این مطالعات حدود ۵۰ هکتار بافت فرسوده 
بود که مرحله اول و دوم آن به اتمام رسیده است. قربانی اظهار 
کدهای پستی  کرد: »جی آی اس« کل شهر انجام شده و نصب 
در حال اجراست و ۶۰درصد پیشرفت داشته است؛ ضمن اینکه 
هفت شیر هیدرات نیز خریداری و در بخش های مختلف شهر 
 ۶۰ موتوربرق  دستگاه  یک  این  بر  عالوه  است؛  شده  نصب 
برق  مواقع بحران می تواند  در  که  نیز خریداری شده  مگاوات 
نزدیک به چهارهزار خانوار را تأمین کند. شهردارکوشک تصریح 
عمران  حوزه  در  سال  چهار  این  طی  شهرداری  خدمات  کرد: 
استفاده  خدمات  ازاین  مردم  امیدواریم  و  است  بوده  مناسب 
کنند. در حوزه فرهنگی نیز چندین دوره آموزشی برای خانواده ها 
که هرسه ماه  گونه ای  به نام حیات طیبه برگزار شده است؛ به 
کارگاه های آموزشی  کالس دونفره برای زوجین و  یک بار چهار 
صورت  به  نیز  آینده  سال  در  و  می شود  برگزار  خانواده ها  برای 

مجازی این دوره های آموزشی برگزار می شود.

شهرداری کوشک

10

۱0 میلیارد تومان 
افزایش سقف 

بودجه شهر
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۱۱8

 شهرداری 
گلشن

 پیام تبریک شهردار ݡگلشن
 به مناسبت ایام اهلل دهه فجر

با سالم و درود بر خاتم پیامبران حضرت محمدمصطفی)ص( 
امام  ملکوتی  روح  و  شهدا  طیبه  ارواح  به  فراوان  درود  با  و 
معظم  رهبر  برای  باعزت  عمر  طول  آرزوی  با  و  راحل)ره( 
گلشن،  بزرگوار  و  فهیم  شهروندان  و  انقالب)مدظله العالی( 
سال  چهار  به  نزدیک  داد  توفیق  که  را  بزرگ  خداوند  سپاس 

درکنار شما شهروندان گرامی، شهد شیرین خدمت را بچشم.
تنگناهای  و  چالش ها  حال،  و  گذشته  به  کوتاه  نگاهی 
بافت  می سازد.  آشکار  را  شهری  مدیریت  با  مرتبط  فراوان 
باریک،  بعضًا  کوچه های  و  شهری  فرسوده  و  کم  مترا
ح های نیمه تمام شهری، سدمعبر  انتظارهای شهروندی، طر
با که  است  بزرگ  معضلی  هریک  و...  ساختمانی  تخلفات   و 
کار و  یکصد  و اندی وظیفه شهرداری، مدیریت شهری را به 
تالش شبانه روزی و خدمتگزاری صادقانه و بی منت به مردم 
وامی دارد. در این راستا، سرعت بخشیدن به روند رفع موانع 

موجود هم خواسته شهروندان فهیم است و هم خواسته ما.
اسالمی  شورای  پنجم  دوره  در  که  کریم  شا را  منان  خداوند 
کمک های بی دریغ و حمایت های بی شائبه اعضای  شهر و با 
یکصد  از  بیش  توانستیم  گلشن  شهر  اسالمی  شورای  محترم 
افتتاح  را  گلشن  شهرداری  عمرانی  پروژه های  ریال  میلیارد 
کنیم. باور داریم همه این خدمات و تالش ها در مقابل ارزش 
مردم شهیدپرور بسیار ناچیز است؛ اما به وسع خود و در کمتر از 
چهار سال با همه مشکالت پیش رو )همچون تورم و افزایش 

گلشن در دوره پنجم شورای اسالمی شهر گوشه ای از عملکرد شهرداری     
۱. پیگیری مستمر انجام مناقصه و پس از آن، مراحل اجرا و افتتاح پروژه زیرگذر ورودی و جاده 

روبه روی شهر گلشن به طور مستمر؛
گلشن با اعتباری بالغ بر ۱۳میلیارد ریال )در حال  2. اصالح هندسی ورودی و خروجی های شهر 

انجام(؛
۳. آزادسازی و افتتاح بلوار شاهد )۹۶ تا ۹۸(؛

۴. اجرای پروژه روشنایی بلوار شاهد در ۱۳۹۸؛
۵. اجرای پروژه دفع آب های سطحی زیرگذر هشت متری )با هزینه ای بالغ بر دومیلیارد ریال(؛

۶. اجرای پروژه روشنایی بلوار کشاورز در ۱۳۹۸؛
۷. پیاده روسازی معابر اصلی و فرعی شهر؛

۸. آسفالت و لکه گیری بیش از ۷۰هزار مترمربع از معابر سطح شهر؛
۹. اجرای سیل بند اطراف شهر گلشن در ۱۳۹۷؛

ک واقع در معابر؛ ۱۰. تملک و آزادسازی امال
ح های مطالعاتی قنوات شهرگلشن به منظور تأمین اعتبار الزم در خصوص بازسازی  ۱۱. تهیه طر

قنوات در ۱۳۹۹؛
۱2. آزادسازی حریم و بستر رودخانه با همکاری اداره منابع آب شهرستان؛

۱۳. اجرا و افتتاح فازدوم پارک شهدای گمنام در ۱۳۹۸ )بااعتباری بالغ بر شش میلیارد ریال(؛
۱۴. اجرای استخرذخیره آب فضای سبز در پارک شهدای گمنام در ۱۳۹۸؛

۱۵. جداسازی خیابان امام حسین)ع( و آرام سازی ترافیک در معابر شهر در ۱۳۹۹؛
گاز، برق و آبفای شهری برای اصالح شبکه های فرسوده )از  ۱۶. همکاری با ادارات مخابرات، 

کنون(؛ ۱۳۹۶ تا
۱۷. همکاری با اداره آبفا برای تأمین آب شرب الزم شهر و تکمیل منبع ذخیره آب دوهزارمترمکعبی 

در ۱۳۹۸؛
مجموعه  چهار  احداث  و  کلنگ زنی  به منظور  شهرستان  آموزش وپرورش  اداره  با  همکاری   .۱۸

آموزشی جدید؛
۱۹. اجرای پروژه آبیاری مکانیزه به منظور فضای سبز شهر با اعتباری بالغ بر پنج میلیارد ریال؛

2۰. آسفالت معابر آرامستان، خروجی جاده سورمنده و ضلع جنوب و شمال پارک شهدای گمنام؛
2۱. اجرای پروژه اصالح وتکمیل پایش تصویری شهر گلشن؛

ک شهرگلشن؛ 22. اجرای ممیزی نوسازی امال
2۳. نصب و اجرای سیستم درآمد و شهرسازی و تجهیز ساختار فرسوده اداری و شبکه ترافیک و 

اتاق سرورشهرداری؛
ح تفصیلی شهر گلشن؛ 2۴. تهیه طر

2۵. پیگیری تملک مجموعه کارگاه های مزاحم ۱۱هکتاری شهرگلشن.

کرونا(با تالش شبانه روزی  قیمت ها و شیوع ویروس منحوس 
موفق شدیم پروژه های عمرانی، خدماتی و مشارکتی شهرداری 
ارائه  فرهنگی اجتماعی  و  خدماتی  پروژه های  سایر  کنار  در  را 
ایجاد  بر  مبنی  بیشتر  شهرداری  تالش  دوره،  این  در  کنیم. 
و  مالی  فنی،  اداری،  زیرساخت های  به  استحکام بخشی  و 
نوسازی،  شهرسازی،  سیستم های  که  بوده  شهری  خدمات 
عوارض، توسعه شبکه ترانک و توسعه آبیاری مکانیزه فضای 

سبز شهر از اهم این موارد است.
گلشن روزبه روز به سمت آبادی و پیشرفت بیشتر  بدون شک، 
و  همکاری  با  جوانب  همه  در  تعالی  قله های  به  رسیدن  و 

همدلی دوجانبه مردم و مسئوالن حرکت خواهد کرد.
و  استان  محترم  استاندار  بی دریغ  حمایت های  از  خاتمه  در 
سایر  و  شهری  امور  دفتر  مدیرکل  و  عمرانی  محترم  معاونت 
در  مردم  محترم  نماینده  معزز،  امام جمعه  استان،  مدیران 
مجلس شورای اسالمی، اعضای محترم پنجمین دوره شورای 
و  ادارات  محترم  مسئوالن  محترم،  فرماندار  شهر،  اسالمی 
و  گلشن  شهرداری  خدوم  و  زحمت کش  کارکنان  و  ارگان ها 
که در طول این مدت ما را یاری دادند تشکر  تمامی عزیزانی 
متعال  از خداوند  را  توفیق همه عزیزان  و  قدردانی می کنم  و 

آرزومندم.
 حسنعلی رضایی
 شهردار گلشن

افتتاح فاز دوم پارک شهدای گمنام

افتتاح فاز دوم پارک شهدای گمنام

70

70 هزار مترمربع 
آسفالت و 

لکه گیری معابر 
سطح شهر



۱۱۹

بلوک فرش معابر سطح شهر

تقویت سیل بندهای اطراف شهر  و بازگشایی مسیل ها آسفالت معابر شهر

آسفالت معابر شهر

زیرسازی و آسفالت آرامستان

زیرسازی و آسفالت آرامستان

افتتاح فازدوم بلوار شاهد

اجرای اصالح هندسی ورودی وخروجی شهر پس ازافتتاح زیرگذر

اصالح هندسی ورودی

آسفالت معابر شهر

زیرسازی و آسفالت آرامستان
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۱2۰

معابر  کل  مترمربع   2۴۰۰ حدود  کرد:  اظهار  بافران  شهردار 
سنگ فرش  و  بلوک فرش  است،  شده  آسفالت  شهری 
متر   ۱۵۰۰ و  انجام شده  مترمربع  دوهزار  پیاده روها 
گرفته و ۳۵۰ متر هم مناسب سازی  جدول کاری نیز صورت 
و  کودکان  کهن سال،  افراد  وضعیت  به  باتوجه  پیاده روها 

معلوالن انجام شده است.
 مهندس احمد دهقانی تصریح کرد: بافران جزو شهرهای زیر 
اولویت  دو  ما  ندارد.  پایدار  درآمد  و  است  نفر  2۰هزار 
کار قرار دادیم؛  کوتاه مدت و بلندمدت برای شهر در دستور 
درخصوص  که  بود  شهر  ک  امال ممیزی  نخست،  اولویت 
براساس  و  بود  نشده  انجام  تجاری  و  مسکونی  ک  امال
اولویت ما این ممیزی ها انجام شد. اولویت بعدی در بحث 

درآمد پایدار برای شهرداری و شهر است.
برای  کیلوواتی   ۱۰۰ خورشیدی  نیروگاه  احداث  گفت:  او 
بودجه پیش بینی  در  گرفت.  قرار  کار  در دستور  بهمن   22
در  اینکه  ضمن  دهیم؛  انجام  را  اقدام  این  که  است  شده 
بخش مبلمان شهری نیز دو پارک احداث و اقداماتی برای 

روشنایی و اصالح پارک اصلی شهر انجام شد.
او بیان کرد: اقدامات مربوط به بحث آب نما و مناسب سازی 
نیز  نوروز  ایام  در  و  شد  انجام  ورزشی  وسایل  و  جداول 

ݡگزیده ای از فعالیت ها و اقدامات
 انجام  شده شهرداری بافران

شهردار بافران مطرح کرد:

 شهرداری
 بافران

از سه مجموعه 
ورزشی در 
شهر بافران 

برخورداریم؛ یک 
سالن سرپوشیده 
که  کف تاتمی  و 
در چندسانس 

مشغول هستند. 
درواقع یک 

سانس خانم ها 
و چندسانس 

برادران صبح تا 
بعدازظهر فعال 
هستند. سالن 

کوچک تر ورزشی 
نیز در شهرکی از 

بافران برای انجام 
ورزش های تنیس 

و والیبال است

100

کیلووات   ۱00
توان نیروگاه 

خورشیدی در 
حال احداث

گرفت. رنگ کاری جداول و آسفالت تراشه ها صورت 
کرد: از سه مجموعه ورزشی در شهر  شهردار بافران اذعان 
که  کف تاتمی  بافران برخورداریم؛ یک سالن سرپوشیده و 
در چندسانس مشغول هستند. درواقع یک سانس خانم ها 
هستند.  فعال  بعدازظهر  تا  صبح  برادران  چندسانس  و 
کوچک تر ورزشی نیز در شهرکی از بافران برای انجام  سالن 

ورزش های تنیس و والیبال است.
و  شهر  جنوب  ضلع  در  هم  ورزشی  مجموعه ای  افزود:  او 
والیبال  که در آن، ورزش  بافت قدیمی شهر واقع شده  در 
شهرستان های  محترم  نماینده  می شود.  انجام  فوتبال  و 
دکتر  آقای  جناب  و  آزاد  خانم  بیابانک  و  خور  نائین، 
تقی زاده، معاون امور ورزش به شهر بافران دعوت شدند و 
گرفتند تا بتوانیم  در جریان مشکالت ورزشی این شهر قرار 
احداث  را  بانوان  باغ  بگذاریم،  دیوار  استادیوم  دورتادور 
برخوردار  مناسبی  فضای  از  ورزش  برای  بانوان  و  کنیم 
اصفهان  استان  بحران  محترم  مدیریت  همچنین  شوند؛ 
رودخانه های  مسیر  از  شیشه فروش  مهندس  آقای  جناب 
اقدامات  جریان  در  و  کردند  بازدید  سیل بندها  و  فصلی 

گرفتند.  انجام شده  شهرداری در این زمینه  قرار 

گذری بر اقدامات و عملکرد شهرداری بافران    
در ۱3۹۹

  پروژه های عمرانی
  روکش آسفالت و ترمیم ترانشه های خطوط انرژی معابر 

اصلی و فرعی به میزان 2۰هزار مترمربع؛
ح های ترافیک شهری    خط کشی معابر در جهت اجرای طر

کیلومتر طول؛ به میزان ۱۰ 
ح بهینه سازی و اصالح شبکه روشنایی خیابان    اجرای طر

گلزار شهدا؛ منتهی به 
واحدهای  برای  کدپستی  و  ک  پال  ۱۱۰۰ نصب  و  ساخت    

تجاری و مسکونی شهروندان؛
پروانه های  ساخت  پایان  و  اصالح  تمدید،  صدور،   
ساختمانی به تعداد ۱۱۴ فقره به عالوه ۵۰ فقره پروانه های 

ساختمانی مسکن مهر؛
ح بازسازی و ترمیم خانه بوم گردی به    تملک و اجرای طر

مساحت ۴۰۰ مترمربع؛
ح مناسب سازی ورودی شهر با نصب تابلوی    اجرای طر

ورودی شهر؛
ح های  طر اجرای  زیرسازی،  تعریض،  پروژه  شروع    
ترافیکی و بهینه سازی روشنایی محور بافران-مزرعه امام؛

مـــیــدان  اطــراف  حــاشــیـــه هــای  و  مــیـــدان  کف ســـازی    
امام علی)ع( به مساحت ۵۸۰ مترمربع؛

  انجام پروژه تجهیز فضای سبز شهری به آبیاری قطره ای؛
  نصب المان یادبود بانو بی کسی در محل آب انبار قدیمی؛

  اجرای پروژه دیوارکشی ساختمان شهرداری با ۱۵۰۰ متر 
طول؛

گذر جنب مکان مذهبی قدمگاه امام رضا)ع(    دیوارکشی 
و رفع خطر؛

  ایجاد سرعت کاه های خیابان اصلی شهر در جهت اجرای 
ح های ترافیک شهری؛ طر

  جدول گذاری و سنگ فرش پیاده روهای شهرک شهدا و 
شهرک فاطمیه؛

ک دایر و بایر سطح شهر و به روزرسانی  کلیه امال   ممیزی 
اطالعات شهروندان به تعداد دوهزار ملک در محدوده شهر 

و ۹۰۰ ملک در حریم شهر؛
ح تفصیلی شهر )پهنه بندی( جهت نقشه راه و    تهیه طر

شهرسازی؛
  پیش بینی احداث نیروگاه خورشیدی ۱۰۰ کیلووات جهت 

درآمد پایدار شهرداری؛
  نصب المان تصاویر شهدا در بلوار شهرداری.

   پروژه های فرهنگی اجتماعی و روابط عمومی
22بهمن،  ازجمله  سال  مختلف  مناسبت های  برگزاری    
روز قدس و عطرافشانی قبور مطهر شهدای شهر و مسابقات 

فرهنگی عید غدیر و نیمه شعبان؛
  برگزاری نمایشگاه هفته دفاع مقدس؛

ایجاد  و  مناسبت ها  با  مناسب  بنرهای  و  استیکر  نصب    
فرهنگ سازی مدون؛

  تجلیل از خانواده شهدا و جانبازان معظم؛
  راه اندازی صفحه مجازی شهرداری در فضای مجازی در 

بستر وب سایت و پیام رسان های داخلی؛
غیرحضوری  خدمات  انجام  برای  مناسب  بستر  ایجاد    
در بستر میز خدمت الکترونیک برای رفاه حال شهروندان؛

  پیش بینی باغ بانوان در مجموعه ورزشی شهر.



۱2۱

جاده  کنار  در  کهن  روستایی  اما  نوپا،  شهری  بافران 
بین المللی شمال به جنوب، در قلب ایران اسالمی است. بر 
کویری بودنش  که با وجود  بستر آن رشته قنات وجود دارد 
روزگاری  شهر  این  است.  گرفته  قرار  سرسبز  دشتی  قلب  در 
نایین  شهرستان  سطح  در  دام  تولید  و  انبارغله  همچون 
گویای قدمت این شهر  بوده است. بناهای باستانی متعدد 
هرسو  از  نگینی  همچون  که  رستم  قلعه  ازجمله،  نوپاست؛ 
در  امام رضا)ع(  قدمگاه  آن،  بر  افزون  می کند؛  خودنمایی 
مبارک  قدوم  به  شهر  این  که  است  دیگر  افتخاری  کنارش 
که  درختی  کنار  در  مردم  است.  شده  مزین  امام هشتم)ع( 
امام سکنی گزیده، طلب حاجت می کنند. یخچال که بنایی 
دیگر،  سوی  در  است،  شهر  این  کان  نیا از  به یادگارمانده 
از  قسمتی  در  اینک  که  مصال  مسجد  می کند.  خودنمایی 
باشد.  سازه  قدیمی ترین  شاید  دارد  قرار  نیستانی  کتابخانه 
گویای شهامت و دالوری مردم بافران  گلزارشهدای این شهر 
گرچه بازسازی  گواهی بر دیار دالوران است. حسینیه شهر  و 
شده است، یاد سید و ساالر شهیدان حضرت اباعبداهلل)ع( و 
اباالفضل)ع( را تداعی می کند. دو  سپهساالر ایشان حضرت 
و خدادوست  مردم والیی  زیارتگاه  تاج سر  نیز  گمنام  شهید 
ازجمله،  دارند؛  زیادی  رسوم  شهر  این  مردمان  است. 
که درپایان بهمن یا اوایل اسفند هرسال به یاد  اسفندملتی 
اموات برگزار می شود و از سراسر کشور حضور به هم می رسانند 
یا سیرک پزی که هرسال در ماه شعبان المعظم )برات( انجام 

می شود تا خیرات آن به روح درگذشتگان برسد.
ابوالفضل پوربافرانی، معلم بازنشسته

یادݡگارهای بافران
بافران از نگاه یک شهروند

بناهای باستانی 
متعدد گویای 

قدمت این شهر 
نوپاست؛ ازجمله، 

که  قلعه رستم 
همچون نگینی از 
هرسو خودنمایی 

می کند؛ افزون 
بر آن، قدمگاه 
امام رضا)ع( در 
کنارش افتخاری 

که  دیگر است 
این شهر به 

قدوم مبارک 
امام هشتم)ع( 

مزین شده است
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۱22

شهری آباد درخور نام ورزنه بسازیم

کـش و  کـرم)ص( و خانـدان پا بـا سـالم و صلـوات بـر پیامبـر ا
ج آقـا امام زمان)عـج( و بـا آرزوی سـالمت مقـام  تعجیـل در فـر
معظـم رهبـری امـام خامنـه ای )مدظلـه العالـی( و همچنیـن 
ضمـن تبریـک ایـام اهلل دهـه فجـر انقـالب اسـالمی بـه مـردم 
انقالبـی شـهر ورزنـه، خداونـد متعـال را سپاسـگزارم از اینکـه 
بـه شـهروندان فهیـم، شـریف و شـهیدپرور  توفیـق خدمـت 

کـرد. شـهر ورزنـه را بـه این جانـب عطـا 
اسـالمی  شـورای  در  مـردم  منتخبـان  دعـوت  بـه  این جانـب 
دوره پنجـم شـهر ورزنـه فعالیـت خـود را بـا اندیشـه رسـیدن 
بـه سـرمنزل تعالـی عمـران و آبـادی شـهر، اجـرای پروژه هـای 
زیربنایـی و ایجـاد رضایـت شـهروندان آغـاز کـردم و از خداوند 
کـه مـرا ناظـر و یـاور در تمامـی مراحـل  متعـال مسـئلت دارم 

کاری و خدمت رسـانی خـود بـه مـردم باشـد.
بـا توجـه بـه خشک سـالی های سـالیان اخیـر و اینکـه درآمـد 
بـر  و  می شـود  حاصـل  کشـاورزی  راه  از  شـهروندان  کثریـت  ا
ایـن اسـاس و بـا توجـه بـه اینکـه هیچ گونـه صنعتـی نیـز در 
لـذا  نشـده،  اجـرا  توریسـتی  از خدمـات  بـه غیـر  ایـن منطقـه 
کـم و قابل قیـاس  درآمدهـای شـهرداری در ورزنـه به شـدت 
کـه  همچنـان  نیسـت.  اسـتان  شـهرداری های  دیگـر  بـا 
بیمـاری  شـیوع  بـا  و  گذشـته  سـال  یـک  طـی  مسـتحضرید 
بـه  ولـی  شـد؛  گذشـته  از  سـخت تر  به مراتـب  شـرایط  کرونـا 

بسم اهلل الرحمن الرحیم
»جـاَء اْلَحـّقُ َو َزَهـَق اْلباِطُل ِإّنَ اْلباِطَل کاَن َزُهوقا«؛ »حق آمد 
کـه باطـل خـود سـزاوار محـو و  و باطـل نابـود شـد. به درسـتی 

نابودی اسـت.« )اسـرا -۸۱(
تجلـی  فجـر،  مبـارک  دهـه  َعْشـر...«.  َلیـاٍل  و  »والفجـِر 
عصـر  در  کـه  اسـت  ملتـی  سـرافرازی  و  حماسـه  شـکوهمند 
انقـالب  بـا  انسـانیت،  قحطـی  روزگار  در  و  انسـان  اسـارت 
اسـالمی خویـش، صفحـه ای زرّیـن را در تاریـخ حیـات آدمـی 
گشـود و صالی خداخواهی، معنویت، آزادی و اسـتقالل را در 

کـرد. طنین انـداز  جهانیـان  جـان  گـوش 
انقـالب شـکوهمند  از  بهـاری دیگـر  ایـام اهلل دهـه فجـر و  در 
و  شـهدا  خاطـره  و  یـاد  گرامیداشـت  ضمـن  اسـالمی،  ایـران 
امـام شـهدا، دهـه فجـر پیـروزی انقـالب اسـالمی را بـه محضر 
رهبـر فرزانـه انقـالب و همـه مسـئوالن و خدمتگـزاران نظـام و 
به ویـژه مـردم دالور و همیشـه در صحنـه شـهر ورزنه تبریک و 
شـادباش عـرض می کنـم و از خـدای سـبحان توفیـق احیـای 
همیشـگی و پاسداشـت ارزش های انقالب اسالمی را مسئلت 

دارم.
ایـن روز فرصـت و بهانـٔه خوبـی شـد تـا بتوانیـم از زحمـات و 
شـهر  در  دوره  ایـن  طـی  کـه  رضایـی  مهنـدس  تالش هـای 

یـاری خداونـد و دعـای خیـر مـردم و همـت اعضـای شـورای 
شـهر، با اسـتفاده از پتانسـیل های موجود توانسـتیم طی سـه 
گذشـته فعالیت هـای بزرگـی در راسـتای خدمـت  سـال ونیم 
بـه مـردم فهیم و شـریف شـهر ورزنـه به انجام برسـانیم، امید 
کـه بـا اقـدام و عمـل مناسـب و همـکاری و همدلـی  آن داریـم 
مـردم و مسـئوالن شـهر و اسـتان، در ایـام باقی مانـده بتوانیـم 
را  خدماتـی  و  عمرانـی  نیمه تمـام  پروژه هـای  و  فعالیت هـا 

ان شـاءاهلل. کنیـم  تکمیـل  احسـن  به نحـو 
این جانـب به همـراه اعضـای محتـرم شـورای اسـالمی شـهر و 
کـه در  کلیـه پرسـنل محتـرم شـهرداری برخـود الزم دانسـتیم 
ایـن گـزارش کوتـاه گوشـه ای از خدمـات چندماهـه خـود را در 
اختیـار شـهروندان و مسـئوالن محتـرم قـرار دهیـم تـا متقابـاًل 
انتقادها و پیشنهادهای واصله را تبدیل به فرصت و اصالح 
امـور خـود در مدیریـت شـهر کنیـم و بتوانیـم شـهری آبـاد و در 

خـور نـام شـهر ورزنه بسـازیم.
در پایـان جـا دارد از حمایت هـای بی شـائبه شـورای محتـرم 
اسـالمی شـهر و تالش هـای وافـر پرسـنل محتـرم شـهرداری و 
نیز از همکاری و مسـاعدت های بی دریغ مسـئوالن اسـتانی و 
مسـئوالن شـهر در راسـتای کمـک بـه شـهر و شـهرداری کمال 

تشـکر و سپاسـگزاری را بجـا آورم.
مهندس رضایی، شهردار شهر ورزنه

ورزنـه زحمـات فراوانـی را کشـیدند و در ارائه خدمات عمرانی، 
فرهنگـی، بهداشـتی، ایجـاد فضـای سـبز، مبلمـان شـهری، 
زیباسـازی و... پرتـالش و موفـق ظاهـر شـدند، نهایـت تقدیـر 
و تشـکر را داشـته باشـیم. بی شک خدماتی که در دوره پنجم 
گرفـت، هیـچ گاه از ذهـن مـردم  شـورا بـرای ایـن شـهر صـورت 

شـریف و قـدر شـناس محـو نخواهـد شـد.
گـر امـروز شـهر ورزنـه بـا عنـوان شـهر فرشـتگان سـپیدپوش و  ا
ح شـده و از نظـر  بـه عنـوان یـک شـهر توریسـتی در کشـور مطـر
فعالیت های عمرانی و زیبایی شـهری در شـرق اسـتان زبانزد 
ایـن عزیـزان و  خـاص و عـام اسـت، قطعـًا مرهـون زحمـات 

پرسـنل زحمتکـش ایـن شـهرداری بـوده اسـت.
نباشـید خدمـت  پایـان ضمـن عـرض خداقـوت و خسـته  در 
تالشـگر  توانمنـد،  شـهردار  رضایـی،  مهنـدس  آقـای  جنـاب 
از  اعـم  پرسـنل محتـرم شـهرداری  و همـٔه  و خسـتگی ناپذیر 
کارمنـدان و نیروهـای پیمانـکار، آرزوی صحـت و سـالمتی و 
موفقیت هرچه بیشـتر در انجام مسئولیتشـان از خدای بزرگ 

دارم. مسـئلت 

 وحید رمضانی
رئیس شورای اسالمی دوره پنجم شهر ورزنه

  فعالیت های عمرانی شهرداری ورزنه
۱. احداث باند دوم خیابان شهرداری و خیابان تمدن؛

2. محوطه سـازی و سـاخت نشـیمنگاه و اجـرای روشـنایی در 
پـارک تمـدن، ۵۰۰۰ مترمربـع؛

۳. احـداث جایـگاه جهـت نصـب و اسـتقرار فـاز دوم مجموعـه 
کـودک )پـارک تمـدن(، ۴۵۰ مترمربـع؛ بـازی پـارک 

مجموعـه  اسـتقرار  و  نصـب  جهـت  جایـگاه  محوطه سـازی   .۴

اسـتثنایی(؛ محلـه ای  )پـارک  کـودک  پـارک  بـازی 
بهداشـت  شـبکه  بـا  توافـق  طـی  پزشـکی  پانسـیون  اجـرای   .۵

شـهرداری؛ خیابـان  دوم  بانـد  احـداث  طـرح  در  اسـتان 
۶. دیوارکشی ساختمان شهرداری به سبک سنتی؛

اجـرای طـرح و  بـا  بلـوار شـیخ بهایی  رفیـوژ وسـط  ۷. بهسـازی 
کاهش مصرف آب،  ۳/۶۰۰  پوشش شن رنگی جهت زیبایی و 

مترمربع؛
سیسـتم  و  تاسیسـات  شـامل  مردم شناسـی  مـوزه  تکمیـل   .۸

پیام رئیس شورای اسالمی شهر ورزنه

پیام شهردار

ݡگزارش عملݡکرد 
شهرداری ورزنه

 شهرداری
 ورزنه
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نظارتـی، خریـد و نصـب مجسـمه های متحـرک و احیـای آداب 
گذشـتگان )تنهـا مـوزه متحـرک ایـران(؛ و رسـوم 

مالـون، 2۶۰  بـا سـنگ  آتش نشـانی  ۹. دیوارکشـی سـاختمان 
مترمکعـب؛

بـا  زاینـده رود  رودخانـه  مسـیر  در  روبـاز  سـینمای  احـداث   .۱۰
مترمربـع؛  ۴2۰۰ زیربنـای 

زیرسـازی،  ســاختــمـــانــــی،  نــخــالــه هــــای  بــارگیـــری   .۱۱
کانیوگذاری و آسـفالت کامل مجموعه مسـکن مهر فاز 2 و ۳ به 

مترمربـع؛  ۳۰/۰۰۰ متـراژ 
۱2. لکه گیـری، ترمیـم ترانشـه و آسـفالت معابـر فرعـی و اصلـی 

شـهر ورزنـه بـه میـزان ۱۳۰۰۰ تـن؛
۱۳. بهسـازی و محوطه سـازی پارک های محله ای سـطح شهر 
کری، پارک مسـجد ابوالفضل، پارک محله ای  )پارک شـهید شـا
بلـوار شـهید فهمیـده،  پـارک  اسـتثنایی،  پـارک  دکتـر بهشـتی، 

کـر و پـارک هفتـادر(؛ پـارک چاپا
۱۴. اجـرای روشـنایی پـل اسـتاد سـیف - میـدان شـهرداری- 

کبوترخانـه؛ بـرج 
۱۵. آغاز عملیات احداث باغ بانوان؛

بارگیـری  و  حمـل  شـامل  زاینـده رود  رودخانـه  الی روبـی   .۱۶
لجـن؛ مکعـب  متـر   ۴۵۰۰۰

۱۷. ساخت و بهسازی منزل بوم گردی شهرداری ورزنه؛
تـن   ۱۳۰۰۰ پخـش  و  آماده سـازی  زیرسـازی،  و  بارگیـری   .۱۸
آسـفالت کوچـه شـهید یـزدی، کوچـه شـهید ابوالقاسـم فاضلی، 
کوچـه شـهید رضاعلـی فاضلـی، خیابان هـای فاز کانـون، کوچه 

گلبهار؛
۱۹.  احـداث تونـل دفـع آب هـای سـطحی و لوله گـذاری )بلـوار 
بسـیج، خیابان تاالب، بلوار شـیخ بهایی، خیابان ساحل و...(؛

2۰. بهسازی کامل ساختمان کشتارگاه؛
2۱. نصب المان دروازه دیزی؛

22. نصب المان زن چادر سفید )نماد فرهنگی و تاریخی شهر 
ورزنه( در میدان شهرداری.

  حمل ونقل، ترافیک و آتش نشانی
پنـج  گـذاری  وا بـا  موافقـت  و  شـهری  تاکسـی  درخواسـت   .۱

اقسـاط؛ به صـورت  برلیانـس  دسـتگاه 
شـهری  واحـد  اتوبـوس  دسـتگاه  دو  گـذاری  وا و  پیگیـری   .2

اصفهـان؛ شـهرداری  از  رایـگان  به صـورت  بهسازی شـده 
۳. احداث ایستگاه تمام مکانیزه اتوبوس شهری؛

۴. تهیه و نصب پنج دسـتگاه ایسـتگاه اتوبوس واحد در سـطح 
شهر؛

پرتـردد  مکان هـای  در  مسـیر  راهنمـای  تابلوهـای  نصـب   .۵
مسـافران؛ جهـت 

تابلوهـای  و  سـرعت گیرها  رنگ آمیـزی  و  اصـالح   .۶
شـهر؛ سـطح  در  راهنمایی و رانندگـی 

گذشـت دو  ۷. تکمیـل و راه انـدازی ترمینـال مسـافربری بعـد از 
سال؛

۸. تحویـل یـک دسـتگاه آمبوالنـس و راه انـدازی بـرای حمـل 
متوفـی؛

کالس هـای آموزشـی آتش نشـانی بـرای مـدارس،  ۹. برگـزاری 
کارمنـدان ادارات شـهر؛ شـهروندان و مسـئوالن و 

۱۰. راه اندازی بی سیم آتش نشانی و خدمات شهری؛
محوطـه  و  سـاختمان  مداربسـته  دوربین هـای  نصـب   .۱۱

شـهر؛ سـطح  دوربین هـای  کلیـه  بهسـازی  و  آتش نشـانی 
ماشـین آالت  سـایه بان  موتـوری،  سـاختمان  احـداث   .۱2

سـیمان. سـیلوی  نصـب  و  شـهرداری 

  اقدامات شهرداری برای مبارزه با بیماری سالک
۱. الی روبی رودخانه زاینده رود؛

کالس هـای آموزشـی و جلسـات متعـدد  2. جلسـات و برگـزاری 
بـرای پیشـگیری از بیمـاری سـالک؛

پـارک  شـهر،  سـطح  مخروبه هـای  مه پاشـی  و  سم پاشـی   .۳
و...؛ جنگلبانـی 

سـرویس   ۳۳۰۰ مقـدار  بـه  سـاختمانی  نخالـه  بارگیـری   .۴
کامیـون، الی روبـی کانـال شـورابه سـجزی و همکاری با شـبکه 
ازجملـه،  بیمـاری سـالک؛  ناقـل  ازبین بـردن  بهداشـت جهـت 

. و...  مـوش 

آغاز عملیات احداث باغ بانوان

آسفالت معابر در بافت قدیم شهر

آسفالت معابر در بافت قدیم شهر
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  فضای سبز
کاشـت ارقـام مختلـف دائـم و فصلـی مقـاوم به خشـکی و   .۱
گیاهـی مقابله با  ح  کم آبـی و احـداث پرچیـن خرزهـره در طـر

پشـه ناقل سـالک؛
2. تعمیـر و بهسـازی تأسیسـات چاه هـای آب شـهرداری بـه 

مبلـغ یک میلیـارد ریـال؛
بـه  از ۱۰هـزار مترمربـع چمن هـای مقـاوم  کاشـت بیـش   .۳

ژاپنـی؛ آفریقایـی و  گرمسـیری  ع  نـو از  کم آبـی  خشـکی و 
ح تعریض خیابان  ۴. جابه جایـی درخـت و درختچـه در طـر

شـهرداری، تمدن و بهسـازی بلوار شـیخ بهایی؛
آبیـاری  جهـت  شـهری  فاضـالب  پسـاب  از  اسـتفاده   .۵

شـهر؛ محـدوده  از  ج  خـار و  جنـگل کاری  عرصه هـای 
۶. بهسازی شبکه آب رسانی فضای سبز؛

۷. زیباسـازی لچکـی و میادیـن سـطح شـهر بـا شـن رنگـی 
)میـدان نمـاز، لچکـی میـدان نمـاز، بلـوار شـیخ بهایی، بلـوار 

شـهدا و لچکـی میـدان شـهدا(.
ع آفریقایـی و ژاپنـی به  ۸. تولیـد چمن هـای گرمسـیری از نـو

میـزان 2۰۰۰ مترمربع

  فرهنگی، اجتماعی
جشـنواره  و  بانـوان  سـالمت  همایـش  اولیـن  برگـزاری   .۱

ورزنـه؛ شـهر  مردم شناسـی  مـوزه  در  سـنتی  غذاهـای 
کارگـران،  همـکاران،  سـالمت،  حافظـان  از  تجلیـل   .2
خانـواده  رسـانه،  اصحـاب  ادارات،  مدیـران  نخبـگان، 

ایثارگـران؛ و  جانبـازان  شـهدا، 
و  ایـام  در  همایـش  و  جشـن   ۵۰ از  بیـش  برگـزاری   .۳
اسـالمی،  اعیـاد  مناسـبت های مختلـف سـال )دهـه فجـر، 
کتـاب و کتاب خوانی، روز زن، روز درختکاری،  مانـور زلزلـه، 

و...(؛ افتتاحیه هـا  یلـدا،  شـب 
بـا  دیگـر  سـفری  تلویزیونـی  برنامـه  تولیـد  و  همـکاری   .۴
گردشـگری  ع معرفـی جاذبه هـای  شـبکه دو سـیما بـا موضـو

ورزنـه؛ شـهر 
گـزارش  ۵. همـکاری بـا برنامـه اصفهـان امـروز جهـت تهیـه 

کرامـت و معرفـی شـهر ورزنـه؛ به مناسـبت دهـه 
پیـاده روی  همایـش  برگـزاری  جهـت  در  همـکاری   .۶

غدیـر؛ سـعید  عیـد  به مناسـبت  خانوادگـی 
۷. برگـزاری جشـن بـا عنوان هفته فرهنگـی آب با همکاری 

شـهرداری اصفهان به مناسـبت عید سـعید غدیر؛
۸. دیـدار و تقدیـر و تشـکر از جانبـازان، خانواده هـای شـهدا 

و ایثارگـران در مناسـبت های مختلـف؛
سـطح  چراغانـی  و  ریسه کشـی  بنـر،  آذین بندی،نصـب   .۹

مختلـف؛  مناسـبت های  در  شـهر 
مسـئوالن  حضـور  بـا   ۹۸ نـوروزی  بازارچـه  افتتاحیـه    .۱۰

اسـتانی؛
در  شترسـواری  ملـی   مسـابقات  برگـزاری  در  همـکاری   .۱۱

ورزنـه.  کویـر 

  اقدامات شهرداری به منظور مبارزه با بیماری 
کرونا

کرونا ۱. تشکیل چندین جلسه مدیریت بیماری 
2. خرید تجهیزات ایمنی و بهداشتی

کـن عمومـی و ادارات  ۳. ضدعفونـی معابـر سـطح شـهر و اما
خدمات رسـان

روز  بازارهـای  و  گردشـگری  کـن  اما و  پارک هـا  ۴.تعطیلـی 
درمـان و  بهداشـت  وزارت  پروتکل هـای  طبـق 

عالئـم  کنتـرل  جهـت  سـالمت  ایسـتگاه های  ایجـاد   .۵
محدودیـت  اعمـال  و  شـهر  ورودی هـای  در  بیمـاری 

آن هـا در  تـردد  و  عبورومـرور 
۶. نصب بنرها و اطالع رسـانی های فوری در سـطح شـهر در 

گاهی بخشـی عمومی. خصـوص بیماری در جهت آ
کامل سطح شهر و بخش در ۹۱ نوبت ۷. ضدعفونی 

به روزرسانی مجموعه بازی کودکان و بهسازی کلیه پارک های محلی

احداث بوستان شهدای گم نام

احداث سینمای روباز

 شهرداری
 ورزنه



۱25

احداث تونل دفع آب های سطحی بلوار بسیج

بهسازی و به روزرسانی پارک کودک اجرای آسفالت معابر شهرک

ساخت هلی پد اورژانس

نصب مجسمه زن چادر سفید

تکمیل عملیات محوطه سازی  مقبره شهدای گمنام
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۱26

 شهرداری
کلیشاد و سودرجان

یکی از پروژه های 
بسیار مهمی که 

شهرداری کلیشاد 
و سودرجان 

در سال جاری 
تکمیل کرد، 
مرمت حمام 

ارباب در محله 
کلیشاد بود. پس 
از ثبت ملی این 

بنا، مرمت آن 
کار  در دستور 
شهرداری قرار 

گرفت

 تحقق توسعه پایدار شهری
 رویݡکرد اصلــݡی شهرداری ݡکلیشاد و سودرجان

شهردار کلیشاد و سودرجان مطرح کرد:

کــرد: یکــی از راهبردهــا و  کلیشــاد و ســودرجان اظهــار  شــهردار 
ــا توجــه  کلیشــاد و ســودرجان ب ــی شــهرداری  سیاســت های اصل
کرونــا در ابتــدای ســال جــاری، مقابلــه  بــه مصوبــات ســتاد ملــی 
و بســیج عمومــی مردمــی بــرای مقابلــه بــا ایــن ویــروس بــود؛ 
کــه شــهرداری بــا همــکاری بســیج مردمــی  لــذا اولیــن اقدامــی 
ــی  گندزدای ــی و  ــام داد، ضدعفون ــهر انج ــطح ش ــالت در س و مح
معابــر شــهری به صــورت مســتمر بــود؛ همچنیــن در ایــام عیــد 
گروه هــای موردنیــاز بــرای ایــن  بــا توجــه بــه مصوبــه منــع تــردد، 
کــه ایــن موضــوع نتیجــه اســتفاده از ظرفیــت  مهــم تشــکیل شــد 

ــود. مشــارکت اجتماعــی و ســرمایه اجتماعــی در شــهر ب
کــرد: درعین حــال بــا اســتفاده از ظرفیــت  حامــد اخگــر تصریــح 
خیــران و در راســتای سیاســت های مشــارکت پذیری اجتماعــی، 
گفتــن بــه منویــات مقــام معظــم  ــا لبیــک  شــهرداری توانســت ب
کمک هــای  رهبــری در حــوزه طــرح مواســات، بــه جمــع آوری 
از  آســیب دیده  قشــرهای  بیــن  توزیــع  و  مردمــی  خیرخواهانــه 
موضوع کرونا و قشــرهای ضعیف در ســطح شــهر در ســطح چهار 

کنــد. کلیشــاد، ســودرجان، افجــد و آغچــه بــدی اقــدام  محلــه 

  مرمت حمام ارباب در محله کلیشاد
کــه  مهمــی  بســیار  پروژه هــای  از  یکــی  کــرد:  عنــوان  اخگــر   
کــرد،  کلیشــاد و ســودرجان در ســال جــاری تکمیــل  شــهرداری 
کلیشــاد بــود. پــس از ثبــت ملــی  مرمــت حمــام اربــاب در محلــه 
گرفــت. ایــن  کار شــهرداری قــرار  ایــن بنــا، مرمــت آن در دســتور 
کــه در شهرســتان فالورجــان یــا شــهرهای اطــراف،  درحالی  اســت 
شــهری  مرمــت  موضــوع  بــه  پرداختــن  یعنــی  موضــوع  ایــن 
کــه در بودجــه  بی ســابقه بــود. پیــش از ایــن نیــز ســابقه نداشــت 
جــاری شــهرداری، موضــوع مرمــت بناهــا قــرار بگیــرد. در ایــن 
پــروژه دو فــاز شــامل جداره ســازی، احیــا، مرمــت، بازســازی طــرح 
قدیــم حمــام و محوطه ســازی و بهســازی فضــای پیرامونــی 
کــه اقــدام بســیار مؤثــری در حفــظ بنــای  حمــام اربــاب اجــرا شــد 
تاریخــی و هویت آفرینــی بــه موضــوع فضاهــای کالبــدی تاریخی 

ــود. ــمند ب و ارزش
کلیشــاد  کــرد: شــهرداری  کلیشــاد و ســودرجان اذعــان  شــهردار 
و ســودرجان توانســت در ســال جدیــد موضــوع مستندســازی 
اراضــی یــا بناهــای ارزشــمند تاریخــی خــود را هــم در میــراث 
در  را  مختلفــی  پرونده هــای  و  کــرده  پیگیــری  فرهنگــی 
در  را  آن هــا  و  انداختــه  جریــان  بــه  گــون  گونا محله هــای 
کــه  فراینــد ثبــت ملــی قــرار دهــد. یکــی دیگــر از برنامه هایــی 
کلیشــاد و ســودرجان توانســت در حــوزه شــهری و  شــهرداری 
پروژه هــای عمرانــی پیــش ببــرد، زیرســازی و آســفالت معابــر 

کــه در مقیــاس کوچــک شــامل لکه گیــری معابــر یــا آســفالت  بــود 
کوچه هــای فرعــی و در مقیــاس بزرگ تــر شــامل زیرســازی و 
ــوع  ــن موض ــود. ای ــل ب ــنوات قب ــده از س ــای مان ــفالت بلواره آس
بــود.  نگرفتــه  قــرار  توجــه  مــورد  قبــل  ســالیان  در  متأســفانه 
فعالیــت  بارگــذاری  بــا  کــرد:  خاطرنشــان  اخگــر  درعین حــال 
کــه در ســال های اخیــر اضافــه شــده بــود، نقــش  و جمعیتــی 
عملکــردی خــود را بــه عنــوان معابــر جمــع و پخش کننــده یــا 
معابــر شــریانی اصلــی از دســت داده بــود که شــهرداری توانســت 
در ســال جــاری فازهــای زیرســازی و آســفالت را انجــام دهــد و از 
ایــن نظــر نســبت بــه ســایر شــهرهای مجــاور توانســت نهضتــی 
کــه صرفــًا آســفالت ریزی  کنــد  را در قالــب نهضــت آســفالت اجــرا 
کیفیــت آن را مطابــق اســتاندارد  نبــود؛ بلکــه ســرانه آســفالت و 

شــرکت های معتبــر و اداره اســتاندارد، ارتقــا داد.

گلزار شهدای افجد   سامان دهی 
کــرد: بــدون شــک یکــی از  کلیشــاد و ســودرجان بیــان  شــهردار 
کلیشــاد و ســودرجان بســیار بــارز اســت،  کــه در شــهر  مــواردی 
کلیشــاد و  نقــش پررنــگ مفهــوم »شــهید و شــهادت« اســت. 
ســودرجان بــا بیــش از ۱۵۱ شــهید نقــش بســزایی در هشــت ســال 
کــه دو  گلــزار شــهدا دارد  دفــاع مقــدس داشــت. ایــن شــهر ســه 
گلــزار شــهدا توســط شــهرداری و بنیــاد شــهید ســاماندهی شــده، 
ــران  ــرای جب ــود. ب ــزار شــهدای ســوم توجهــی نشــده ب گل ــه  ــا ب ام
ــزار  گل ایــن مهــم، در بودجــه ســال جــاری موضــوع ســامان دهی 
گرفــت و شــهرداری توانســت  شــهدای افجــد مــورد توجــه قــرار 
کنــد تــا ضمــن ارتقــای  بــا اختصــاص بودجــه آن را ســامان دهی 
مفهــوم شــهادت و ارج نهــادن بــه مقــام شــهیدان، در راســتای 
گلــزار شــهدا در راســتای  حمایــت از خانــواده شــهدا و ســامان دهی 
توســعه موضوعــات فرهنگــی و اجتماعی نیز گام مؤثری بــردارد.

کــرد: بــدون شــک تحقــق ایــن امــر توانســت شــهر  او عنــوان 
مفهــوم  ارتقــای  بــرای  شهرســتان  در  را  ســودرجان  و  کلیشــاد 
شــهادت و ارج نهــادن بــه جایــگاه شــهیدان نســبت بــه ســایر 
پیشــتاز و  پیشــرو  فالورجــان  شهرســتان  در  شــهری   نقــاط 

 کند.

تنفســی  ریه هــای  توســعه  و  نشــاط  افزایــش    
شــهر

کـرد: تحقـق توسـعه پایـدار   شـهردار کلیشـاد و سـودرجان اذعـان 
شهری یکی از سیاست های مهم شهرداری کلیشاد و سودرجان 
که در این راستا امسال در حوزه، حفظ، نگهداری و توسعه  بود 
کارهای بسـیار ارزنده ای را انجام دهیم؛  فضای سـبز توانسـتیم 
ازجملـه اجـرای طـرح آبیاری قطره ای بیش از سـه هکتـار اراضی 
پارک کوهسـتانی، سـامان دهی و احیای پارک سـاحلی کلیشاد و 
کاوی و  سـودرجان با مسـاحت بیش از شـش هکتار، احداث و وا
گیاهانی که دوره آبیاری  بهینه سـازی فضای سـبز با اسـتفاده از 
کمتـری نسـبت بـه گیاهان معمولـی دارند، تغییر الگوی کاشـت 
فضـای سـبز بـا الگـوی کاشـت و موافـق و منطبـق بـا الگـوی گرم 
فضاهـای  از  اسـتفاده  همچنیـن  و  اصفهـان  اسـتان  خشـک  و 
زینتی مصنوعی به جای اسـتفاده از چمن. شـهرداری توانسـت 
ایـن اقدامـات را ذیـل مفهوم توسـعه پایدار شـهری انجـام دهد و 

فضاهای سـبز شـهر را سـامان دهی کند. 
کـرد: در ایـن راسـتا توسـعه فضـای سـبز شـهر از ۱2  اخگـر عنـوان 
هکتار به ۱۶ هکتار در برنامه آتی شهرداری قرار دارد و این نوید 
کـه تـا ۱۸ هکتـار افزایـش خواهـد  بـه شـهروندان داده می شـود 
یافـت. ایـن مهـم بـا افزایـش نشـاط و توسـعه ریه هـای تنفسـی 
کولوژیکی می تواند در تحقق شهر پایدار و  شهر و افزایش تعادل ا
توسعه پایدار شهری نقشی بسیار مؤثر و راهبردی داشته باشد.
او مطـرح کـرد: عـالوه بـر اسـتفاده از سـرمایه اجتماعـی و افزایـش 

مشـارکت پذیری در مقابله با بیماری کرونا، شـهرداری کلیشاد و 
سـودرجان برنامه هـای مختلـف فرهنگی در مناسـبت های ملی 
و مذهبـی مثـل ایـام مـاه رمضان، دهـه فجر، ایام فاطمیـه و ایام 
کـرد. در ایـن راسـتا، فراخوان هایـی در قالـب  محـرم و صفـر اجـرا 
مضمون هـا  بـا  نقاشـی  دل نوشـته ها،  کتاب خوانـی،  مسـابقات 
و موضوع هـای مختلـف و... در فضـای مجـازی ارائـه شـد و در 
راسـتای وظیفـه و رسـالت فرهنگـی و اجتماعـی خـود از ظرفیـت 
مردمـی نیـز  بهـره برد. شـهردار کلیشـاد و سـودرجان تصریح کرد: 
بصیـر  افـراد  و  سـخنرانان  از  دعـوت  بـا  شـهرداری  درعین حـال 
و  گاهی افزایـی  آ جهـت  در  مختلـف،  موضوعـات  در  مطلـع  و 
هم افزایـی شـهروندان بـا موضوعـات مختلـف که بیشـتر مبتنی 
بـر تفکـر و اندیشـه ورزی در موضـوع حقـوق شـهروندی و حقـوق 
گام برداشـت. البتـه همـه ایـن مـوارد بـه صـورت  شـهری بـود، 
مجـازی برگـزار و سـعی شـد ضمـن افزایـش هم افزایـی، دانـش 
شـهری و حقوقـی نیـز افزایـش یابـد؛ امـری کـه بـدون شـک یـک 
اقـدام جدیـد و راهبـردی در طـول بیـش از ۶۰ سـال سـابقه ایـن 

شـهرداری بـود.

کلیشاد وسودرجان در   اهم فعالیت شهرداری 
سال جاری

راسـتای  در  شـهر  سـطح  معابـر  گندزدایـی  و  ضدعفونـی   .۱
مـداوم؛ به صـورت  کرونـا  ویـروس  شـیوع  از  پیشـگیری 

2. توزیع بسته های بهداشتی و معیشتی در بین اقشار مختلف 
با همکاری خیران و سـپاه؛

زحمـات  از  قدردانـی  و  شـفا  بیمارسـتان  پرسـنل  از  تجلیـل   .۳
بـا  مبـارزه  در  سـالمت  عرصـه  جهادگـران  به عنـوان  آن  پرسـنل 

پرسـتار؛ روز  مناسـبت  بـه  کرونـا  ویـروس 
مناسـبت های  بـه  شـهر  سـطح  در  المان هـا  و  عالئـم  ۴.نصـب 

؛ مختلـف
که ثبت ملی میراث فرهنگی  ۵. مرمت و بازسـازی حمام ارباب 

است؛
۶. طراحی و اجرای هندسی میدان شهدا؛

۷. تعمیر و بهسازی سالن اجتماعات فرهنگ سرای شهرداری؛
۸. اجرای عملیات لوله گذاری و آبیاری قطره ای؛

۹. نصب عالئم ترافیکی سطح شهر؛
ح های دفع آب های سطحی؛ ۱۰. اجرای طر

۱۱. اجرای عملیات لکه گیری و آسفالت معابر؛
)خیابـان  شـهر  معابـر  پیاده روسـازی  عملیـات  اجـرای   .۱2

؛ ) یی جا ر شـهید
۱۳. آزادسـازی و تخریـب کوچـه امام صـادق)ع( به منظـور بهبود 
عبورومـرور شـهری و کاهـش تصادف هـا و تداخل هـای ترافیکی 

و رفـاه حال شـهروندان؛
۱۴. زیرسازی و ساماندهی و بیس ریزی بلوار کشاورز؛

فرهنگ سـرای  اجتماعـات  سـالن  و  شـهدا  میـدان  افتتـاح   .۱۵
شـهدای  گلـزار  عطرافشـانی  و  غبارروبـی  مراسـم  و  شـهرداری 
شـهر کلیشـاد و سـودرجان بـا حضور سـردار فـدا، فرماندهی سـپاه 
صاحب الزمان)عج( استان اصفهان، حجت االسالم والمسلمین 
حاج آقـا موسـوی، نماینـده مـردم شهرسـتان در مجلـس شـورای 

اسـالمی و جمعـی از مسـئوالن شهرسـتان؛
گلـزار شـهدای محلـه  ۱۶. اجـرای پـروژه بهسـازی و سـاماندهی 

افجـد به منظـور احیـا و زنـده نگه داشـتن یـاد و خاطـره شـهدا؛
۱۷. عملیات اجرایی پروژه زیرسازی و آسفالت بلوار نگارستان؛

۱۸. سـاماندهی و بهسـازی خیابـان کمربنـدی باهنـر جنـب بازار 
روز؛

کاله  عـدد  دو  )ازجملـه  آتش نشـانی  تجهیـزات  خریـد   .۱۹
نفجـار(؛ ضدا

2۰. خرید تجهیزات پایش تصویری و نصب در سطح شهر.



۱27

کمک های مومنانهتجلیل از کادر پزشکی و پرستاری بیمارستان شفا

ساماندهی گلزار شهدای افجد

مرمت و بازسازی حمام ارباب

افتتاح سالن اجتماعات فرهنگ سرای شهرداری

ساماندهی فضای سبز

پیاده روسازی معابر شهر

زیر سازی آسفالت خیابان نگارستان
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۱28

لیاژ پالستیک ݡکارخانه آ
 در آستانه افتتاح و بهره برداری

عمرانی  فعالیت  شروع  با  در ۱۳۹۸  لنجان  بازیافت  شرکت 
برای  نو  و تالشی  بازیافت  رویکردی جدید در عرصه  خود، 
کارخانه های صنایع  احداث مکان هایی به منظور تأسیس 
تبدیلی و استفاده مجدد از پسماند خشک در عرصه بازیافت 
گرفت. شروع این عملیات عمرانی در شرکت  کشور در پیش 
کلید  پالستیک  آلیاژ  کارخانه  احداث  با  لنجان  بازیافت 
و  ساخت  عملیات  شروع  جهت  اولیه  مطالعات  در  خورد. 
برنامه ریزی های صورت گرفته و مکان یابی برای برپایی این 
کارخانه بازیافت وجود سازه سوله ای  پروژه، در ضلع غربی 
ساخته شده که در ۱۳۹2 برپا شده بود، مسیر را برای پیشرفت 
کرد. با وجود نواقص در اجرای این سوله و به  پروژه تسهیل 
علت بدون استفاده بودن این سازه در این چند سال، نیاز 
به بازسازی از الزامات ابتدایی برای شروع آن بود. در ادامٔه 
ساخت این پروژه با طراحی های الزم و نیازهای زیرساختی 
با  کرد.  کار  به  آن شروع  راه اندازی، عملیات عمرانی  برای 
برآورد مالی ۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ عملیات اجرایی آن با اصالح و 
ساخت سوله به مساحت ۶2۴ مترمربع، ساخت انبار ماده 
استخر  مترمربع،   ۱۴۴۰ مساحت  به  محصول  انبار  و  اولیه 
ذخیره آب ۳۳۶ متر مکعب، دو عدد سپتینگ تصفیه ۱۱2 
کار قرار  مترمکعب و محوطه سازی ۶۰۰ مترمربع در دستور 
گودبرداری،  ک برداری،  از خا اعم  گرفت. عملیات عمرانی 
در  و...  محوطه سازی  نماسازی،  زیرسازی،  دیوارچینی، 
آب رسانی  تأسیسات  و  رسیده  پایان  به   ۱۳۹۸ اسفندماه 
این مرحله  اتمام  با  که  اجراست  در حال  آن  آتش نشانی  و 
کاری، پروژه آلیاژ پالستیک با ظرفیت راه اندازی دو خط آلیاژ 

پالستیک و تولید پرک و کندور نایلون، آماده افتتاح است.

  عملیات عمرانی سوله پردازش
کارخانه بازیافت لنجان  سوله پردازش و سالن دریافت در 
عمرانی  عملیات  شروع  از  قبل  تا  و  شد  احداث   ۱۳۸۳ در 
هیچ گونه اصالح و ترمیمی در ساختار سازه ای و عمرانی آن 
صورت نگرفت. با بررسی ها و مطالعات انجام شده، اصالح 
کاری واحد عمران  سوله پردازش و سالن دریافت در برنامه 
شرکت بازیافت لنجان قرار گرفت. با مشاهده عیوب متعدد 
عمق  در  شیرابه  نفوذ  سوله،  ستون های  خوردگی  از  اعم 
آب رسانی  تأسیسات  اجرای  عدم  سوله،  کف  چهارمتری 
به  شروع  عمرانی  عملیات  نواقص  سایر  و  آتش نشانی  و 
زیرسازی  و  آسیب دیده  سطوح  در  گودبرداری  با  کرد.  کار 
شیرابه،  نفوذ  با  دریافت  سالن  و  سوله  کف  تضعیف شده 
کرد. در ادامه به علت  عملیات عمرانی فعالیت خود را آغاز 
جدید  ستون  ساخت  پردازش،  سوله  ستون های  خوردگی 
ستون ها،  ایزوالسیون  و  فرسوده  ستون های  تعویض  و 
ازجمله  شیب بندی  و  تسطیح  کف سازی،  دیوارچینی، 
است.  پردازش  سوله  در  انجام شده  عمرانی  فعالیت های 
 ۱۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ پروژه  این  عمرانی  عملیات  مالی  برآورد 
با توجه به خرید دستگاه سرند پردازش  ریال خواهد بود. 
جانمایی  و  طراحی  با  شرکت  عمران  واحد  ۹/۵متری، 
و طراحی سازه  تفکیک  نقاله  نوار  و طراحی  دستگاه سرند 
تسریع  را  خود  فعالیت های  اجرایی  روند  نقاله  نوار  پلتفرم 
و  اجراست  حال  در  پروژه  این  پایانی  مراحل  بخشید. 
عملیات  پردازش،  به روزشده  خط  افتتاح  با  به زودی 
چشمگیر  کاهش  و  ۷۰درصدی  حدود  بازدهی  با  تفکیک 

دفن زباله را خواهد داشت.

آلیاژ  و  پردازش  سوله  زیست محیطی  تأثیرات   
پالستیک

زباله  پردازش  سیستم  در  موجود  نقاط ضعف  شناسایی  با 
هر  در  پسماند  مدیریت  اصلی  مرکز  اینکه  به  توجه  با  و 

کاهش چشمگیری پیدا  دفنی به حدود ۳۵درصد رسیده و 
کود آلی به بیش از  کرده است. به دنبال آن، میزان تولید 
در  الزم  تحقیقات  همچنان  و  است  رسیده  ۶۰درصد   
کاهش پسماند  خصوص اضافه کردن دستگاه هایی جهت 
میزان  داریم  انتظار  آن  به دنبال  که  می شود  انجام  دفنی 

کمتر از 2۵درصد برسد. پسماند دفنی به 

کلی بر عملکرد شرکت بازیافت لنجان   مرور 
صورت های  در  ارائه شده  اطالعات  بر  مبتنی  گزارش  این 
شرکت  عمومی  وضع  درخصوص  را  اطالعاتی  و  بوده  مالی 
هیئت مدیره،  از  اعم  شرکت  مدیریت  تیم  عملکرد  و 
می آورد.  فراهم  اجرایی  و  اداری  مالی،  ارکان  و  مدیرعامل 
به همراه  سنگین  اقتصادی  رکود  گذشت،  که  سالی  در 
درنهایت  و  هزینه ها  افزایش  موجبات  افسارگسیخته  تورم 
فراهم  را  اجتماعی  و  اقتصادی  فعالیت های  در  اختالل 
سنگین  افزایش  کنار  در  موضوع  این  که  مسروریم  کرد. 
هزینه های مدیریت پسماند شامل تفکیک، پردازش، تولید 
با تدبیر مدیران و  کود و دفن بهداشتی و اصولی پسماند، 
بازیافت  شرکت  کارکنان  شبانه روزی  کوشش  و  تالش 
و  نشده  شرکت  برای  ارزش آفرینی  کاهش  موجب  لنجان، 
به رغم وجود نوسان های متعدد، نتایج عملکرد همکاران 
بنیادی محکم، پویا و  که  بیانگر آن است  در سال جاری 
بازیافت  شرکت  سازوکارهای  و  زیرساخت ها  در  منعطف 
به دنبال  تنها  گزارش،  این  است.در  شده  نهادینه  لنجان 
مجالی  آن  را  بلکه  نیستیم،  موفقیت ها  فهرست کردن 
شمه ای  با  عزیزان  شما  ذهنی  مشارکت  برای  یافته ایم 
رهنمودهای  دریافت  به منظور  همکاران  فعالیت های  از 
ارزش آفرینی  تداوم  جهت  راهبردها،  تصحیح  برای  ارزنده 

برای ذی نفعان.
 مهندس سبحان نظری
مدیرعامل شركت بازیافت لنجان

و  کاربردی  تجهیزات  و  پردازش  سالن  بازیافت،  کارخانه 
عملیات  گذشته  سال  یک  در  است،  مربوطه  ماشین آالت 
و  دریافت«  و  پردازش  سالن  بازسازی  و  »اصالح  اجرایی 
عملیات »عمرانی ساخت آلیاژ پالستیک« انجام شده است 
پسماند  مدیریت  به منظور  اولیه  گام های  روش  بدین  تا 
شهرستان به روش سیستماتیک و نظام مند اجرا و به دنبال 
این اصالحات، عملیات جداسازی به بهترین روش انجام و 
گفت  کنترل شود. می توان  شیرابه به مطلوب ترین صورت 
کود آلی مطلوب تر با  با اقدامات صورت گرفته امکان تولید 
کنترلی مناسب تری وجود دارد؛ همچنین ما  شاخص های 
پسماند  کاهش  با  دفن  کز  مرا عمر  طول  افزایش  به دنبال 
از  هکتار  چندین  سالیانه  هدررفتن  از  جلوگیری  و  دفنی 
کاهش هزینه های  که سرمایه های ملی ما هستند و  اراضی 

مالی مربوط به حفر لندفیل و پوشش آن هستیم. 
جمع آوری  امکان  پالستیک  آلیاژ  سالن  راه اندازی  با 
کارخانه را  که حجم زیادی از پسماند دفنی این  نایلون ها 
تشکیل می دهند، فراهم می شود. با انجام عملیات مربوط 
می توان آن ها را به چرخه مجدد تبدیل، وارد و با تولید کندر 
گرانول مواد اولیه صنایع مادر را برای تولید مواد نایلونی  و 
اولیه محافظت  بکر  از منابع  کار  این  با  کرد.  فراهم  جدید 
کلیه پسماندهای  خواهد شد؛ همچنین با پردازش روزانه 
شهری ورودی، امکان »مدیریت شیرابه پسماند« به خوبی 
گون های  ال به  شیرابه  انتقال  با  و  بود  خواهد  اجرا  قابل 
و  اطراف  زمین های  به  آن  تراوش  از  می توان  بیولوژیکی 

کرد. نفوذ شیرابه به آب های زیرزمینی جلوگیری 
طبق آنالیزهای صورت گرفته در ابتدا میزان پسماند دفنی 
آلی  کود  تولید  میزان  و  ۷۰درصد  از  بیش  کارخانه  این 
با  سپس  است؛  بوده  ورودی  زباله  ۱۵درصد  )کمپوست( 
ترمیناتور  دستگاه  ازقبیل  تخصصی  ماشین آالت  تعمیر 
ورودی  پسماند  ۵۵درصد  حدود  به  دفنی  پسماند  میزان 
اضافه  و  پردازش  جدید  خط  راه اندازی  با  و  است  رسیده 
از قبیل سرند ۹/۵ متر میزان پسماند  کردن دستگاه هایی 

 شرکت
بازیافت لنجان

با راه اندازی 
لیاژ  سالن آ

پالستیک امکان 
جمع آوری 

نایلون ها که 
حجم زیادی از 
پسماند دفنی 
کارخانه  این 

را تشکیل 
می دهند، فراهم 
می شود. با انجام 
عملیات مربوط 
می توان آن ها را 
به چرخه مجدد 
تبدیل، وارد و 
کندر و  با تولید 

گرانول مواد اولیه 
صنایع مادر را 

برای تولید مواد 
نایلونی جدید 

کرد فراهم 

13

۱3 میلیارد ریال برآورد 
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پروژه اصالح و 
ترمیمی سوله پردازش 

و سالن دریافت
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صاحب امتیاز شـرݡکت فرهنݡگـݡی، هنری، مطبوعاتـــݡی پیام اصفهان زیبا

مدیر مسئول دݡکتر قدرت اله نوروزی                                      مدیرعامل و   سردبیر   امیر طاهری

مدیر بازرݡگانـــــݡی نازنین شیخ صراف            
مدیر هنری محمدحسن لطیفــــݡی

دبیر مینا ایزدی
 امور بازرݡگانــــݡی نسیبه شعبانـــݡی، سمیه عبدالــــݡی و سیدیوسف هاشمــݡی

طراح ݡگرافیݡکـ ݡ علیرضا مظاهری
صفحه آرایـــــــݡی  سولماز رجبــــــݡی، ملیݡکه حیدرزاده و رضا موحدی فرد

ویـــراسـتـاران عذرا دیانـــݡی، افسانه دهݡکامه، مــائــده رئــوفـــݡی  و  
وحیده سادات ماهری

دبیر عݡکس حمیدرضا نیݡکومرام
عݡکس سیدمحمدرضا شریف، آزاده عزیزیان و مجید اسالم دوست

با تشݡکر از  ایمان حجتـــݡی، عاطفه صفری، محسن حیدری فرد
بهمن منتشلو، شهربانو بهارلو، پیوند صادقیان، آرزو شجاعـــݡی

علیرضا حق شناس، فرناز ݡکلباســݡی، زهره قندهاری
سیدمحمدمهدی هادیان، عادل امیری، فاطمه قدیری

سعید ابوالقاسمــــݡی، سید محمدرضا ابطحــــݡی، شیوا  امانــــݡی
سعید امامـــݡی، مریم ایروانــــݡی، حمید باربازان، احمد بدیهـــــݡی
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سام جوع عطا، روح اله حاج حیدری، مصطفـــݡی حیدری
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و  محمدعلــݡی وطن خواه

ت
رس

فه

  سیاست های تأمین مالی و اعتباری شرکت
منابع مالی مــورد نیاز شــرکت طی ســال مالی مورد گــزارش از 
طریق وجوه حاصــل از ارائه خدمات تأمین نیروی انســانی، 
خدمات مدیریت پسماند، فروش محصوالت  )کود کمپوست 
و ضایعــات بازیافتی( و وصــول مطالبــات معوقه، بــدون نیاز 

نسبت به سال قبل تغییرات چشمگیری را نشان می دهد و 
بیانگر افزایش تعداد دفعات گردش حساب های دریافتنی، 
کاهش دوره وصول مطالبــات و افزایش گردش کل دارایی ها 
است. این تغییرات بیانگر پویایی و استفاده به موقع و درست 
از منابع اســت. افزایش این نســبت ها نشــانگر نزدیک شدن 

کثر ظرفیت بهره برداری از دارایی ها است: شرکت به حدا

به تأمین مالــی از محل اخذ تســهیالت بانکی و ایجــاد دیون 
مالی تأمین شده است. در این راستا،شرکت بازیافت لنجان 
با تعامل سازنده با شهرداری های شهرســتان و سازمان ها و 
ارگان های طرف قرارداد موفق به وصول بخشــی از مطالبات 
سنوات قبل شــد. در تحلیل صورت های مالی، نسبت های 
فعالیت شــرکت کــه بیانگــر کارآمدی مدیریت شــرکت اســت 

 افزایش )کاهش(13981397برخی از نسبت های فعالیت
درصد تغییراتنسبت به سال قبل

45%4,232,921.31نسبت گردش حساب های دریافتنی

-31%-86,19124,9238.73دوره وصول مطالبات

کل دارایی ها 14%1,921,680.24گردش 

تغییرات در سرمایه گذاری ها

شرح
 افزایش )کاهش(درتاریخ

درصد تغییراتنسبت به سال قبل
1398/12/291397/12/29

88%21,017,755,24511,170,533,8909,847,221,355دارایی های ثابت مشهود

65%529,024,420319,952,920209,071,500دارایی های نامشهود

1127%15,336,704,5001,250,000,00014,086,704,500دارایی های درجریان تکمیل

189%36,883,484,16512,740,486,81024,142,997,355جمع دارایی ها

شرکت بازیافت لنجان طی سال 98 با رویکرد اصالح بنیادی 
ســاختار کارخانــه بازیافــت لنجــان، بــا هــدف دســتیابی بــه 
اســتفاده بهینــه از ظرفیت واقعــی کارخانــه در امــر تفکیک و 
پردازش پســماند، اقدام به اصــالح فیزیکی، تغییر ســاختار و 

نقد تخصیصی به اصــالح ســاختار تجهیزات و ماشــین آالت 
کارخانــه اســت؛ به طــوی کــه پرداخت هــای نقــدی بــرای 
خرید دارایی های ثابت مشــهود نسبت به ســال قبل بالغ بر 

826درصد رشد داشته است.

تعمیرات اساســی ماشــین آالت و تجهیزات کارخانــه کرد. با 
نگاهی اجمالی به جریان های نقدی حاصل از فعالیت های 
ســرمایه گذاری در صورت های مالی، جریان خالص )خروج( 
وجه نقد حاصل از فعالیت های ســرمایه گذاری، بیانگر وجه 

درصد تغییراتافزایش )کاهش( نسبت به سال قبل13981397جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری

-100%0630,999,022630,999,022دریافت نقدی بابت سود سپرده بانکی

70%4,840,449,4802,840,000,0002,000,449,480دریافت نقدی بابت فروش دارائی ثابت مشهود

826%31,027,257,0953,350,208,16027,677,048,935پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود

-26%209,071,500281,863,60072,792,100پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود

کوتاه مدت گذاری های  -100%02,255,000,0002,255,000,000دریافت نقدی بابت فروش سرمایه 

گذاری -1361%26,395,879,1152,093,927,26228,489,806,377جریان خالص )خروج( نقد حاصل از فعالیت های سرمایه 

درصد تغییراتسال 97سال 98واحدفرایند

39%521,155,046,882375,202,582,004ریالخدمات تأمین نیروی انسانی

-10%12,302,026,18813,676,288,350ریالخدمات حمل و دفن پسماند

کود 146%1,566,687,813638,014,000ریالفروش 

65%10,801,094,9516,565,458,174ریالفروش ضایعات

545,824,855,834396,082,342,528ریالجمع درآمدها

@bazyaftlenjan031 52210383
شماره تماساینستاگرام
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طلوع به وقت فجر
عملکرد  یک ساله شهرداری ها،  اداره های دولتی، سازمان ها و شرکت های خصوصی   

به مناسبت ایام اهلل دهه فجر 99 بررسی شد
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