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حضور امير سرتيپ دوم رضايي فرمانده ارشد 
نظامي ارتش در فارس در مراسم

برگزاري مسابقات بزرگ تيراندازي 
كشوري در شيراز

مسابقات بزرگ تيراندازي كشوري به مناسبت سالروز 
آزاد سازي خرمشــهر به ميزباني هيئت تيراندازي 
فارس و با همكاري ارتش جمهوري اســامي ايران 
طي دو روز در دو كاس 400 متر و 200 متر برگزار 

و در پايان نفرات برنده مورد تقدير قرار گرفت.
فرمان امير ســرتيپ رضايي و اعضاي كميته هاي 
مختلف هيئت تيرانــدازي فارس باعث رقم خوردن 
اتفاقــي مهم در بخــش همگاني اين رشــته مورد 
تاكيد گرديد. شــايان ذكر است حضور امير سرتيپ 
دوم رضايي فرمانده ارشــد نظامــي ارتش در فارس 
كه خود از قهرمانان اين رشــته ورزشي مي باشد در 
روز برگزاري اين مســابقات در بين تيراندازان باعث 
ايجاد شور و هيجان گرديد و تيراندازان ضمن تشكر 
از حمايتهاي ايشان خواستار تداوم اين گونه همكاري 
و حمايت از سوي ارتش در آينده شدنداين مسابقات 
كــه در دو كاس 400 متر بــا دوربين و 200 متر 
و با حضور بي ســابقه بيش از 170 وزشــكار داراي 
ساحهاي مجوزدار از سراسر كشور برگزار شد كه به 
گفته حاضرين از استاندارد و سطح بااليي برخوردار 
بود براي اولين بار در اســتان فارس برگزار ميگرديد 
و جوايز نقدي به  ارزش مجموع يك ميليارد ريال و 
همچنين جوايز غير نقدي به برگزيدگان هر ماده اهدا 
گرديد.براي آماده سازي و ايجاد ميدان تير مناسب 
براي برگزاري كاس 400 متر با تاش قريب به يك 
ماه يگانهاي مختلف ارتــش در ميدان تير اكبر آباد 
شــيراز خط آتش 400 متر احداث و آماده برگزاري 
اين مســابقه گرديد.مســعود مهدي زاده سرپرست 
هيئت تيراندازي فارس با اشــاره به آمار باالي ساح 
مجوزدار موجود در اســتان فارس كه بيانگر عاقه و 
پتانسيل موجود در استان در اين رشته ورزشي است 
عنوان داشــت كه اين اولين قدم در دوره مديريت 
جديد هيئت تيراندازي براي اعتاي اين رشته است 
و ابراز اميدواري كرد با به كارگيري همه دلســوزان 
و كمك مسئولين استان براي بازپس گيري جايگاه 
تيراندازي فارس در ســطح اول كشور در همه ماده 
هاي اين رشته ورزشي تاش كند.وي ضمن تشكر 
از ارتش جمهوري اسامي ايران افزود براي برگزاري 
اين مســابقات كه در سطح اســتان بي نظير و در 
سطح كشــور تقريبا كم نظير است ، همكاري قابل 
ستايش و تاش شبانه روزي يگانهاي مختلف ارتش 
تحت مراســم اختتاميــه كاس 400 متر با حضور 
اميرســرتيپ دوم رضايي برگزار شد كه ايشان طي 
سخناني از لزوم توجه به ورزش تيراندازي سخناني 
بيان داشــتند و در جهت همكاري و حمايت از اين 

رشته در آينده قول مساعد دادند.
در كاس 400 متر كه بصورت فينال برگزار گرديد:

علي حاوي از تيم اراك مقام اول
مهدي مددي از اراك مقام دوم

سيد حسندهقان منشادي از يزد مقام سوم
فريده مرادي ميرشكاري ازهرمزگان مقام چهارم
بهنام مائي ازاهوازمقام پنجم را بدست آوردند.

.كه به برندگان جوايز نقدي و حكم قهرماني اهدا شد. 
همچنين از نفرات پنجم تا دهم با اهداي جوايز غير 

نقدي تجليل شد.

با امضای تفاهم نامه ميان شهرداری اصفهان و بنياد 
جهانی انرژی؛

اصفهان به عنوان نخستين شهر كشور، به 
شبکه جهانی شهرهای پایدار پيوست

اصفهان- مراديــان: تفاهم نامه همكاری دوجانبه در 
راستای تحقق شهر پايدار بين شهرداری اصفهان و 
بنياد جهانی انرژی به امضا رسيد و اصفهان به عنوان 
نخستين شهر كشور، به شبكه جهانی شهرهای پايدار 

پيوست.
به گــزارش اداره ارتباطات رســانه ای شــهرداری 
اصفهان، نشست بين المللی شــهر پايدار اصفهان، 
عصر روز دوشــنبه 26 ارديبهشت با حضور جمعی 
از مديران ارشــد شهرداری اصفهان، اعضای شورای 
اسامی شهر، دبيركل دفتر منطقه ای بنياد جهانی 
انرژی در ايران و... برگزار شــد و امضای تفاهم نامه 
همكاری در خصوص شــهر پايدار و هوشمند ميان 
شــهرداری اصفهــان و بنياد جهانی انــرژی، ثمره 
قابل توجه اين نشســت بود.شهردار اصفهان در اين 
نشست اظهار كرد: بر اساس شعار محوری اين دوره 
از مديريت شــهری كه »اصفهان من، شهر زندگی« 
اســت، توجه به شــاخص هايی همچون پايداری و 

هوشمندی شهر در دستور كار قرار دارد.
»علی قاســم زاده« افزود: پس از پيگيری مذاكرات 
دوجانبه در خصوص توسعه شهر پايدار و هوشمند 
و تأميــن منافع متقابل بين بنيــاد جهانی انرژی و 
شهرداری اصفهان، در مورد راه هايی برای همكاری 
در جهت عملياتی كردن مفاهيم شهر پايدار توافق 
شــد، كه از مفاد اين توافق می تــوان به جمع آوری 
اطاعــات و داده های شــهری، طبقه بندی، تجزيه 
و تحليــل داده ها مطابق با شــاخص ها و معيارهای 
شــهرهای پايدار و هوشمند ســازمان ملل متحد، 
ارزيابی گام به گام داده های اســتخراج شده و تهيه 

گزارش براساس تجزيه و تحليل داده ها اشاره كرد.
او تاكيــد كرد: قرار دادن شــهر اصفهان در پلتفرم 
جهانــی U4SSC با هدف تأمين مالــی و اجرای 
پروژه های بهبود در شبكه جهانی و استقرار و اجرای 
سيستم ســاختمان پايدار بر اساس اســتانداردها 
و شــاخص های بين المللــی DGNBدر يكــی از 
پروژه های ساختمان های اداری و تجاری در اصفهان 
به صورت پايلوت در اكوسيستم شهر هوشمند پايدار 

از ديگر موارد تاكيد شده است.

خبر

زیباسازی محيط شهری با انجام عمليات 
رنگ آميزی جداول در مناطق پنجگانه 

شهر رشت
گيالن - تکتــم محمودی: با هدف زيباســازی 
منظر و محيط شــهری بــرای شــهروندان، رنگ 
آميزی جداول در سطح مناطق پنجگانه شهر رشت 
به انجام رســيد و فرآيند آن همچنــان ادامه دارد.

بــه گزارش واحــد خبر مديريت ارتباطــات و امور 
بين الملل شــهرداری رشــت - از آنجا كه در حال 
حاضر شــرايط آب و هوايی برای رنگ آميزی مهيا 
می باشــد، عمليات رنگ آميزی جــداول معابر در 
ســطح مناطق پنجگانه شهر رشــت با هدف بهبود 
و زيباســازی منظر و محيط شــهری و در راستای 
انجام اقدامات روبنايی با تاش شــبانه روزی و بی 
وقفه اكيپ های شهرداری اجرايی شده و همچنان 
هم ادامه دارد.بر همين اســاس مســيرهايی كه در 
منطقه يك رنگ آميزی شــدند، شامل بلوار شهيد 
رجايی، بلوار شمسی پور، بلوار وليعصر، بلوار شهيد 
انصاری، بلوار معلم، بلوار توحيد، ميدان ســرگل و 
بلوار بوسار می باشد.همچنين طبق اعام شهرداری 
منطقــه دو بيش از 1۵ هزار متــر مربع از جداول 
محــدوده اين منطقه در دو مــاه اخير رنگ آميزی 
شده است كه مسيرهای رنگ آميزی آن هم شامل 
خيابانهای حافظ، امام خمينی)ره(، منظريه، شهيد 
حبيب زاده، ضيابری، شــريعتی، مطهری، پرستار، 
حشمت، ملت، الكانی، بيستون، پاسداران، مدرس، 
جوان، نامجو، مدافعان ســامت و خيابان آزادگان 
است.در منطقه سه هم حدود ۵0 هزار متر مربع از 
نيمه دوم 1400 تاكنون رنگ آميزی در مسيرهای 
رفت و برگشــت بلوار امام علی )ع(، بلوار رســالت، 
بلوار چمران، بلوار مدرس، بلوار خرمشهر و بلوار امام 
رضا )ع( عملياتی شــده است.عمليات رنگ آميزی 
جــداول در منطقــه چهار نيز در مســيرهای بلوار 
شــهيد افتخاری و محدوده پــل رو گذر و زير گذر 
يخسازی، بلوار شهيد بهشتی و بلوار شهدای گمنام 
انجام گرفت.و اما در مورد اجرای پروژه های عمليات 
رنگ آميزی جداول منطقه پنج شــهرداری رشت، 
طبق برآوردهای بــه عمل آمده اين كار تا به امروز 
در 7000 متر و در مســيرهای ورودی مسكن مهر 
تا خيابان عاشری، ميدان مســافر تا خيابان باهنر، 
ميدان توشــيبا، بلوار امام و ميــدان گيل به انجام 
رسيده و رنگ آميزی 7000 متر باقی مانده هم در 

دستور كار قرار گرفته است.

هنوز هم دوم خرداد
همان آزادی كه شــهيد بهشــتی و سران حزب 
تــوده در تلويزيــون جمهوری اســامی، مناظره 
می كردند، همان جمهوريتی كه بنا بود به معنای 
واقعی كلمــه همانند همــه جمهوری های ديگر، 
جاری باشد. اگرچه آن دوران با بحران های متعدد 
همراه شــد ولی با تنش زدايی نســبی از خارج و 
داخل، باالترين نرخ رشد ناخالص ملی و كمترين 
تورم همــه دولت های بعد از انقــاب، در دوران 
هشت ســاله دولت اصاحات، به ثبت رسيد. اينك 
كه جامعه ايران با بحران های متعدد و ناكارآمدی 
در حكمرانــی در حوزه های مختلــف اقتصادی، 
اجتماعی و سياسی در داخل و در سطح بين المللی 
رنج می برد، برای فائق آمدن بر بحران های متعدد 
جامعه ايران و ناكارآمدی ســاختار كان كشــور، 
راهی جز رجعت به همان آرمان ها نيست. به همه 
سياست گذاران كشور توصيه می شود كه بحران ها 
به رســميت شناخته شــوند و به جای فرافكنی و 
سپردن مسئوليت به ديگران و دشمنان، به دنبال 
ارزيابی و آسيب شناســی راه رفته و چاره انديشــی 
برای آينده باشــيم. در نتيجــه هيچ راهی جز بها 
دادن به همه سرمايه های اجتماعی جامعه ايران، 
دلســوزان  و  انديشــمندان  نخبگان،  خردجمعی 

جامعه نيست. 

خبر

ادامه یادداشت از صفحه اول

گيان - علی ســيفی:به گــزارش مديريت 
روابــط عمومی و امور بين الملل ســازمان 
منطقه آزاد انزلی مهندس علی اوسط اكبری 
مقدم، رييــس هيأت مديــره و مديرعامل 
سازمان در جريان رويداد افتتاح های طرح 
های زيرســاختی،عمرانی و سرمايه گذاری 
مناطــق آزاد و ويژه اقتصــادی كه همزمان 
و به صورت ويدئوكنفرانس با دســتور دكتر 
ابراهيم رييســی انجام شــد با بيــان اينكه 
منطقه آزاد انزلی يكــی از قطب های مهم 
اقتصادی در ارتباط با كشــورهای اوراسيا و 
حاشــيه دريای خزر اســت اظهار داشت: با 
عنايت به برخورداری اين منطقه از موقعيت 
ويژه در كريدورهــای ترانزيتی و دارا بودن 
زير ســاخت های بندری، صنعتی، تجاری، 
گردشگری و استقرار واحدهای دانش بنيان، 
به عنوان تنها منطقه آزاد شــمال كشــور، 
از جايگاه متمايزی در توســعه مناسبات با 
كشــورهای همســايه برخوردار می باشد؛ 
توانمنديهايــی كــه در جريان ســفر اخير 
حضرتعالــی به منطقه آزاد انزلی مشــاهده 
فرموديــد.وی در خصوص طــرح هايی كه 
با دســتور رييس جمهور به صورت رسمی 
مورد بهره برداری قــرار گرفته و يا در مدار 
توليد قرار می گيرند؛ چنين توضيح داد كه 
در مراســم امروز 12 پروژه سرمايه گذاری 
و عمرانی با اســتفاده از ظرفيت حداكثری 
بخــش خصوصی با ســرمايه بالغ بر ۳470 
ميليارد ريال و اشــتغال آفرينی مســتقيم 
بــرای ۳۵۵ نفر در بخش هــای صنعتی و 

بندری، افتتاح می شوند.مديرعامل سازمان 
منطقــه آزاد انزلــی طرح های در دســت 
احداث در منطقــه متبوع خود را ۳0 پروژه 
عمده سرمايه گذاری و زيربنايی عنوان كرد 
كه با اعتبار حــدود 20 هزار ميليارد ريالی 
صرف شده زمينه اشتغالزايی بيش از 2000 
نقر را فراهم مــی كنند.اكبری مقدم تعداد 
واحدهــای توليدی صنعتی كه با دســتور 
رييــس جمهور مــورد بهره بــرداری قرار 
گرفتنــد را 7 طرح بيان نمود و گفت: واحد 
توليدی تجهيزات پزشكی با سرمايه گذاری 
مشــترك خارج ؛ 2 واحد توليد پوشاك؛ 2 

كارخانــه توليد لوازم رايانــه و لوازم جانبی 
تلفــن همراه و يــك واحد توليــدی چراغ 
روشنايی و همچنين توسعه يك واحد توليد 
لوازم آشــپزخانه؛ تنوع كااليــی واحدهای 

توليدی افتتاح شده می باشد.
وی تعــداد طرح هــای زيرســاختی حوزه 
بندری و لجســتيكی را ۵ طرح اعام نمود 
و افــزود: اين طرح ها شــامل ۵.7 كيلومتر 
خــط لوله انتقال فراورده هــای فله مايع؛ 2 
پست اسكله دلفين در محدوده بندر انزلی با 
مديريت اداره كل بنادر و دريانوردی استان 
گيان؛ توســعه و تكميــل تجهيزات تخليه 

و بارگيــری در مجتمــع بندری كاســپين؛ 
ساختمان خدمات حمل و نقل كريدور های 
بين المللی بهمراه 2 باب انبار سرپوشــيده و 

تجهيزات مربوطه می باشند.
گفتنــی اســت در اين برنامه كــه در مركز 
همايش های منطقه آزاد انزلی برگزار شــد؛ 
دكتر اسدا...عباسی اســتاندار گيان، حجت 
االسام سيد عبدالجواد شــمس الدين امام 
انزلی؛نماينده مجلس  بندر  جمعه شهرستان 
شورای اسامی، فرماندار و معاونين استاندار و 
مديران كل دستگاههای اجرايی، فرماندهان 

نظامی و انتظامی استان حضور داشتند.

مهندس اکبری مقدم در برنامه افتتاحيه های مناطق آزاد و ويژه اقتصادی به دستور رييس جمهور: 

منطقه آزاد انزلی قطب مهم اقتصادی در منطقه است

اصفهــان – مراديان:همايــش تجليــل از جهادگران فاطمی 
شهرستان لنجان با حضور نماينده مردم شهرستان، فرماندار 
لنجان، مســئول بسيج سازندگی ســپاه صاحب الزمان)عج(، 
معاون پشتيبانی و خدمات اجتماعی و فرمانده بسيج ذوب آهن 
اصفهان، ائمه جمعه و جماعات و تعدادی از مسئولين گروهای 

جهادی شهرستان در فرهنگسرای امام رضا )ع( برگزار شد. 
دكتر رجائی نماينده مردم شهرستان لنجان در مجلس شورای 
اســامی در اين آيين با قدردانی از گروه های جهادی گفت: 
برای تحقق اهداف بســيج سازندگی و گسترش فعاليت های 

جهادی، بايد بستر و پشتيبانی های الزم صورت گيرد. 
وی ضمن قدردانی از گــروه های جهادی ذوب آهن اصفهان 
كه در طی دوســال گذشته در بخش محروميت زدايی، تعداد 
۳4 واحد مسكونی را جهت نيازمندان به بهره برداری رسانده 
اند، تصريح نمــود: همكاری و تعامل صنايع مختلف همچون 
فوالد مباركه می تواند فصل جديدی را در توسعه فعاليت های 

جهادی در منطقه محقق نمايد. دكتر رجائی نسبت به تشكيل 
»واحد پشتيبانی« گروه های جهادی با حضور صنايع منطقه، 

بسيج و سپاه و خيرين تاكيد نمود. 
نماينده مردم لنجان در مجلس شورای اسامی گفت: با همه 
توان در خدمت گروه های جهادی برای رفع چالش های موجود 
هســتم و دستگاه های اجرايی نيز ضمن پرهيز از بوروكراسی 

اداری، در جهت اتمام پروژه های مورد نظر تاش كنند.
محمدی فرماندار لنجان نيز ضمن قدردانی از زحمات و تاش  
گروه های جهــادی به ويژه حمايت جدی ذوب آهن اصفهان 
گفت: خوشبختانه با ورود گروه های جهادی و گسترش فعاليت 

های جهادی، بارقه اميد در جامعه زنده شده است. 
وی با تاكيد بر توســعه بسيج سازندگی، اظهار اميدواری كرد: 
با تشكيل »ستاد پشــتيبانی« از گروه های جهادی، در محل 
فرمانداری و با حضور مسئولين و صنايع منطقه، بتوان برنامه 
ريزی مناســب و قدم های بيشــتری در محروميت زدايی و 

فعاليت های جهادی برداشت.
وی كارنامــه فعاليــت های جهادی در شهرســتان لنجان را 
درخشان و ارزنده توصيف كرد و ياد آور شد: اينگونه فعاليت ها 

الگويی ارزشمندی برای مديران شهرستان است.
سرهنگ خداميان فرمانده سپاه ناحيه لنجان نيز در ابتدای اين 
آيين، با اشاره به رهنمود های قرآن در خصوص جهاد و شرايط 
رســتگاری در اين زمينه گفت: واژه جهاد از واژه های مهمی 
است كه زياد درقرآن به كار رفته و جايگاه اهل جهاد و صابران 

در اين عرصه به خوبی نشان داده شده است.
وی افزود: بر اســاس نظر قرآن، جهادگــران واقعی در مقابل 

سختی ها و مشكات با همه وجود تاش می كنند.
سرهنگ خداميان با تبيين شرايط امروز جامعه ياد آور شد: در 
شرايط فعلی كه هدفمندی يارانه ها در حال اجراست، تنها با 
روحيه جهادی و خدمت خالصانه می توان مشكات را پشت 

سر گذاشت و دشمنان را مأيوس نمود.

همایش تجلیل از جهادگران فاطمی شهرستان لنجان

اســتاندار فارس در ســفر به شهرســتان 
فيروزآباد از دو واحد توليدی و صنعتی در 
شــهرك صنعتی روزبدان فيروزآباد بازديد 
كرد.دكتــر ايمانيه در ايــن بازديداز واحد 
آماده توليد لبنيات اينان فيروزآباد و واحد 
لبنيــات امين لبن بازديد و دســتوراتی به 
منظور تامين ســرمايه درگردش اين واحد 

ها صادر كرد.
 مديرعامل شــركت شــهرك های صنعتی 
فــارس نيز در ايــن بازديــد  گفت: 1۵۳ 
قرارداد ســرمايه گذاری در شهرك صنعتی 
روزبدان شهرســتان فيروزآبــاد منعقد كه 
در قالب ايــن قرارداد ها۳۳ هكتار زمين به 
متقاضيان واگذار شده است.سيد مصطفی 
هاشــمی  اضافه كرد: در شــهرك صنعتی 
روزبدان فيروز آباد كه در شمار شهرك های 
تقاضا محور اســتان اســت،  واگــذاری از 
طريــق فرآيند مزايده برگزار می شــود كه 
نقدی  پرداخت20درصد  نظير  مشوق هايی 
با   اقســاط  اعمال می شود.هاشمی ادامه 
داد:  تاكنــون 42 واحد توليدی و صنعتی 
با اشتغال ۳00 نفر در مرحله توليد و بهره 
بــرداری و مابقی نيز در مرحله ســاخت و 

ساز قرار دارند.
مدير عامل شــركت شــهرك های صنعتی 
فارس افزود: به علت واگذار شــدن بخش 
زيادی از اين شهرك صنعتی، مراحل طرح 

ايجــاد دو ناحيه جديد در مناطق دو قات 
و كنارســياه  را در اولويت قرار داده ايم كه 
اميدواريم با همكاری دستگاه های اجرايی  
بتوانيم ايجا نواحی جديد را عملياتی كنيم.

استاندار فارس همچنين از مجموعه توليد 
ظروف بطری در شهرك صنعتی ميمند نيز 
بازديد و دستور الزم برام تامين سرمايه در 

گردش آن را صادر كرد. 
مدير عامل شــركت شــهركهای صنعتی 
فارس به واگذاری زمين در شهرك صنعتی 
ميمند فيروزآباد اشاره كرد و گفت: در اين 
شــهرك صنعتی نيز تاكنــون 4۳ قرارداد 
منعقد  متقاضيان  با  قرارداد سرمايه گذاری 
و در قالب ايــن قرارداد ها 12 هكتار زمين 
واگذار شده است.هاشمی افزود: در شهرك 
صنعتــی ميمنــد نيز 7 واحــد توليدی با 
اشتغال 70 نفر مشغول به فعاليت هستند.

مدير عامل شــركت شــهرك های صنعتی 
فارس با اشــاره به مزيت های نسبی ناحيه 
صنعتی جايدشــت نظير برخورداری از آب 
مناسب، گفت: اين ناحيه صنعتی نيزدارای 
مشــوق های ســرمايه گذاری مناطق كمتر 
توســعه يافته اســت و اخيرا چند شركت 
بزرگ برای ســرمايه گذاری در اين ناحيه 
صنعتی وارد مذاكره شدند كه اميدواريم با 
اســتقرار اين صنايع اين ناحيه صنعتی نيز 

به مرحله فعاليت و رونق برسد.

دستورات استاندار فارس در جريان سفر به شهرستان فيروزآباد

 تخصیص تسهیالت سرمایه درگردش 
به واحدهای صنعتی فیروزآباد و میمند

رئيس شورای اسالمی شهر اصفهان خبر داد:

كارخانه ریسباف به موزه بزرگ اصفهان تبدیل می شود
اصفهان – مراديان: رئيس شورای اسامی شهر اصفهان از تبديل كارخانه ريسباف به موزه بزرگ اصفهان 
خبر داد.به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، باالخره خبر از وقوع اتفاق تازه ای درباره يكی 
از مهم ترين ســرمايه های ميراثی شهر اصفهان به گوش رسيد و رئيس شورای اسامی شهر اصفهان، 2۵ 
ارديبهشــت ماه  در نطق پيش از دستور چهل و دومين جلسه علنی شورای اسامی شهر اصفهان خبر داد 
كه بر اساس تصويب كميسيون اصل ۹0 مجلس شورای اسامی، نقل و انتقال كارخانه ريسباف بين بانك 
ملی و شركت بازآفرينی شهری به زودی انجام می شود.محمد نورصالحی با اشاره به روز جهانی موزه و ميراث 
فرهنگی، درباره طرح ايجاد موزه بزرگ اصفهان گفت: اين طرح در برنامه سال 1401 شورای اسامی شهر و 
شهرداری ديده شده كه البته نيازمند همراهی مسئوالن ذی ربط در كشور و استان است تا اين موزه بی بديل 
آنچنان كه شايسته اصفهان است در اين شهر ايجاد شود.او با تاكيد بر اينكه در مجموعه شورای اسامی شهر 
و شهرداری اهتمام ويژه ای برای احداث موزه بزرگ شهر وجود دارد، گفت: كارخانه ريسباف كه ثبت ملی نيز 
شده است، به عنوان آخرين بازمانده صنعت ريسندگی اصفهان نقطه هدفی برای ايجاد موزه در نظر گرفته 
شده است.آنطور كه رئيس شورای اسامی شهر اصفهان خبر داد، در آخرين جلسه با حضور اعضای شورای 
اسامی شهر و نمايندگان مجلس شورای اسامی، مقرر شده است كه با همت نمايندگان از طريق كميسيون 

اصل ۹0 مجلس شورای اسامی اين موضوع پيگيری شود. 


