
رئیــس اداره راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای شهرســتان فریدونشــهر بــا اشــاره بــه بــارش  کیمیای وطن
بــرف ســنگین هفتــه گذشــته اظهــار کــرد: راهــداران هنــگام بــارش بــرف ســنگین اخیــر بــه صــورت بی وقفــه در 

حال بازگشایی راه های روستایی صعب العبور شهرستان فریدونشهر بودند.
علی  اکبــر آقایــی بــا اشــاره بــه شــرایط ســخت برف روبــی از محورهــای مواصالتــی همچــون محــور روســتایی 
پشــندگان- کمــران )گردنــه شــادی( و محورهــای روســتایی بخــش پشــتکوه دوم )گردنــه کلوســه( اظهــار کرد: 
حجــم زیــاد بــرف و شــرایط خــاص ایــن جاده هــا اجــرای عملیــات راهــداری زمســتانی را ســخت کــرده اســت.

وی افــزود: بــا وجــود مشــکالت بســیار و شــرایط ســخت کاری بیــش از 12 روز از زمــان بــارش بــرف ســنگین 
اخیــر، راهــداران در حــال بازگشــایی محورهــای صعب العبــور روســتایی شهرســتان فریدونشــهر بودنــد و بــه 

خانــه نرفتنــد.
رئیــس اداره راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای شهرســتان فریدونشــهر تصریــح کــرد: مــردم روســتا کــه از 
نزدیــک شــاهد فعالیــت ســخت راهــداران بــرای بازگشــایی راه هــای روســتایی اند، قــدردان زحمــات ایــن مردان 

از جــان گذشــته هســتند.
ــا هماهنگــی اداره روابــط عمومــی اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای  آقایــی از رســانه ها خواســت ب
اســتان، شــرایط ســخت کاری راهــداران و همچنیــن ایثــار و ازخودگذشــتگی آنــان را بــه تصویــر بکشــند تــا مردم 

شــناخت بهتــری از شــغل راهــداری داشــته باشــند.

در دهــه فجــر ســال 97 بــا هزینــه ای بیــش از 73 میلیــارد ریــال، 6 طــرح گازرســانی افتتــاح  کیمیای وطن
و با اعتباری بیش از 20 میلیارد ریال عملیات اجرایی یک طرح نیز آغاز می  شود.

بــه نقــل از روابــط عمومــی شــرکت گاز اســتان اصفهــان، مدیــر عامــل ایــن شــرکت از افتتاح 6 پــروژه گازرســانی 
ــه ای بیــش از 73 میلیــارد ریــال خبــر داد و گفــت: همچنیــن عملیــات  ــا هزین در ســطح اســتان اصفهــان ب
ــا هزینــه پیش بینی شــده 20 میلیــارد ریــال آغــاز  اجرایــی یــک پــروژه گازرســانی در ایــن روزهــای مبــارک ب

می شــود.
ســید مصطفــی علــوی از بهره بــرداری 4 طــرح بــزرگ گازرســانی بــه صنایــع اســتان اصفهــان خبــر داد و افــزود: 
ــال،  ــارد ری ــاری بیــش از 15 میلی ــا اعتب ــاد ب ــی نهضت آب ــه شــهرک صنعت ــن طرح هــا شــامل گازرســانی ب ای
شــهرک صنعتــی اردســتان بــا اعتبــاری بیــش از 14 میلیــارد ریــال، فــاز دو شــهرک صنعتــی بــزرگ اصفهــان بــا 
اعتبــاری بیــش از 11 میلیــارد ریــال و شــهرک صنعتــی تودشــک بــا اعتبــاری بیــش از 6 میلیــارد ریال هســتند.

وی تصریــح کــرد: در ایــن طرح هــای صنعتــی، واحدهــای تولیــدی زیــادی ازجملــه مرغداری هــا، گلخانه هــا، 
ــد شــده اند.  ــی بهره من ــت گاز طبیع ــا و... در ســطح اســتان از نعم دامداری ه

وی همچنیــن بــه آغــاز عملیــات اجرایــی ســاختمان پســت امــداد شــهر ســجزی اصفهــان اشــاره کــرد و گفــت: 
بــرای ایــن پــروژه اعتبــاری بــه مبلــغ 20 میلیــارد ریــال پیش بینــی شــده اســت کــه همزمــان بــا چهلمیــن 

ســالگرد پیــروزی انقــالب کلنگ زنــی خواهــد شــد.
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شهرستانها
 آغاز پروژه لوله گذاری 

مادی گارماسه فالورجان
مــادی  لوله گــذاری  پــروژه  کیمیای وطن
گارماســه پــس از ســال ها انتظــار شــهروندان 

فالورجانی آغاز شد.

شــهردار فالورجــان بــا بیــان ایــن مطلــب گفــت: ایــن 
پــروژه بــه منظــور دفــع و هدایــت آب هــای ســطحی، 
بهســازی معابــر، تســهیل در عبــور و مــرور شــهروندان 
ــروز  ــری از ب ــواره رو و جلوگی ــرض س ــش ع ــا افزای ب
هرگونــه خطــر و حوادث احتمالــی و ســقوط در مادی 

صــورت گرفتــه اســت. 
وی همچنیــن اظهــار کــرد: ایــن لوله گــذاری از جــاده 
گردشــگری شــروع و پــس از طــی مســیر بــه خیابان 
ــه  ــان بســیج و ســپس ب ــداد خیاب 15 خــرداد و امت
خیابــان بوعلــی گارماســه منتهــی خواهــد شــد کــه با 
اجــرای ایــن پــروژه، مشــکل دفــع و هدایــت آب های 

ســطحی در ایــن مســیر مرتفــع می شــود. 
جــواد نصــری در ایــن زمینــه افــزود: ایــن لوله گــذاری 
ــر در  ــک مت ــه قطــر ی ــی مســلح ب ــا لوله هــای بتن ب

سرتاســر مســیر در حــال اجراســت. 
وی همچنیــن دربــاره مشــخصات پروژه خاطرنشــان 
کــرد: عملیــات لوله گــذاری شــامل گودبــرداری، 
نقشــه برداری، شــیب بندی کــف مــادی و نصــب 
ــا مشــخصات فنــی و دتایل هــای  لوله هــای بتنــی ب
اجرایــی اســت و ایــن عملیــات بــا هــدف هدایــت و 
دفــع آب هــای ســطحی مســیر و جلوگیــری از تجمع 

نــزوالت آســمانی صــورت پذیرفتــه اســت. 
وی هــدف از انجــام ایــن عملیــات را دفــع و هدایــت 
آب هــای ســطحی در زمــان بارندگــی، کنترل ســیالب 
و ارتقــای ســطح کیفــی و ایمنــی معابر ایــن محدوده 
ــن  ــار داشــت: در طــول مســیر ای ــرد و اظه ــوان ک عن
لوله گــذاری نیــز منهول هایــی تعبیــه شــده اســت کــه 

کــف بتنــی و دریچه هــای بتــن پلیمــری دارنــد.

شهردار شاهین شهر:
سرلوحه مجموعه شهرداری 

شاهین شهر، خدمت بی منت 
به شهروندان است

شــهردار  عشــقی،  حمیــد  کیمیای وطن
ــاون  ــه مع ــع و معارف ــم تودی ــهر، در مراس شاهین ش
ــی از  ــهرداری، یک ــت: ش ــهرداری گف ــازی ش شهرس
نهادهای خدمات رســان در شــهر اســت که بیشــترین 
وظیفــه خدماتــی را بــر عهــده دارد و ســرلوحه 
شــهرداری  مجموعــه  اقدامــات  و  فعالیت هــا 
شاهین شــهر، خدمــت بی منــت بــه شــهروندان 
ارجمنــد شــهر اســت و بایــد تکریــم اربــاب رجــوع در 
اولویت هــای حــوزه شهرســازی و دیگــر بخش هــای 

شهرداری بیش از پیش قرار گیرد.

وی در ادامــه اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه گســتردگی 
وظایــف شــهرداری ها و ســطح بــاالی توقعــات 
شــهروندان عزیــز از شــهرداری، ضــروری اســت فرایند 
تســریع در ارائــه خدمــات بــه اربــاب رجــوع، تعدیــل 
یــا حــذف بوروکراســی اداری و شفاف ســازی در ارائــه 

خدمــات بــه شــهروندان صــورت گیــرد.
عشــقی خاطرنشــان کــرد: از آنجایــی کــه حــوزه 
حــوزه  مهم تریــن  شــهرداری،  شهرســازی 
خدمات رســان بــه شــهروندان شــهر اســت، الزم 
اســت کارکنــان ایــن حــوزه نهایــت همــکاری بــا ارباب 
ــند. ــته باش ــه او داش ــبت ب ــم را نس ــوع و تکری رج

شــهردار شاهین شــهر تصریــح کــرد: ان شــاءهللا همــه 
کارکنــان شــهرداری بــا نــام، یــاد و تــوکل بــر خداونــد 
ــه شــهروندان  متعــال بتواننــد خدمــات شــایانی را ب

فهیــم شــهر ارائه کننـــد. 
ــهر،  ــهردار شاهین ش ــقی، ش ــد عش ــم حمی ــا حک ب
محمدعلــی عزیــزی بــه عنــوان سرپرســت معاونــت 
حــوزه شهرســازی شــهرداری منتصــب شــد و از 
ــی و  ــاون ســابق قدردان ــوی مع زحمــات شــهریار عل

ــه عمــل آمــد. تشــکر ب

برگزاری دومین جلسه 
برنامه ریزی دهه مبارک فجر 

در چرمهین
و  هم اندیشــی  جلســه  دومیــن  کیمیای وطن
برنامه ریــزی دهــه مبــارک فجــر و گرامیداشــت 
40ســالگی انقــالب اســالمی بــا حضــور غالمــی امــام 
جمعــه چرمهیــن، رضــوی راد معــاون شــهردار، 

ــی  ــهر، مؤذن ــالمی ش ــورای اس ــو ش ــن پور عض حس
فرمانــده حــوزه مقاومــت بســیج، علیخانــی فرمانــده 
کالنتــری چرمهیــن، روحانیون معزز مســاجد شــهر و 
نماینــده اداره آمــوزش و پــرورش باغبــادران در دفتــر 

ستاد نماز جمعه شهر چرمهین برگزار شد.

یدونشهر آغاز بهره برداری و عملیات اجرایی چند پروژه گازرسانی در استان اصفهانتالش بی وقفه راهداران برای بازگشایی راه های روستایی فر

اخبارکوتاه
 برپایی نمایشگاه 

 دستاوردهای موقوفات 
یادمان شهید حججی نجف آباد

خیریــه  امــور  و  اوقــاف  اداره  رئیــس  کیمیای وطن
شهرســتان نجف آبــاد گفــت: بــه مناســبت چهلمیــن ســالگرد 
پیروزی شــکوهمند انقالب اســالمی، نمایشــگاه دســتاوردهای 
ــاد در یادمــان شــهید حججــی  موقوفــات شهرســتان نجف آب

نجف آباد برپا می شود. 

ــه  ــور خیری ــاف و ام ــی اداره کل اوق ــط عموم ــل از رواب ــه نق ب
اســتان اصفهــان، حجت االســالم روح هللا بیــدرام اظهــار داشــت: 
براســاس برنامه ریزی هــای انجام شــده، امســال همزمــان 
ــه)س(  ــرت فاطم ــهادت حض ــای ش ــر و روزه ــه فج ــا ده ب
ویژه برنامه هایــی بــا عنــوان دهــه فجــر فاطمــی در جــوار حــرم 
مطهــر 4 بقعــه متبرکــه و امامــزادگان بزرگــوار شهرســتان اجــرا 

می شــود.
ــل  ــه عم ــای ب ــاس هماهنگی ه ــن براس ــزود: همچنی وی اف
ــه مناســبت چهلمیــن ســالگرد پیــروزی شــکوهمند  آمــده ب
موقوفــات  دســتاوردهای  نمایشــگاه  اســالمی،  انقــالب 
ــاد  ــان شــهید حججــی نجف آب ــاد در یادم شهرســتان نجف آب

برپــا می شــود.
ــاد  ــتان نجف آب ــه شهرس ــور خیری ــاف و ام ــس اداره اوق رئی
ــه مناســبت  ــز ب ــا 26 بهمــن نی ــرد: از 17 ت ــه ک ــه اضاف در ادام
روزهــای شــهادت حضــرت فاطمــه)س(، مراســمی هــر روز 
ــا ســخنرانی و  ــراه ب ــرب و عشــا هم ــاز مغ ــه نم ــس از اقام پ
مداحــی ذاکــران اهــل بیــت)ع( در یادمــان شــهید حججــی 

برپــا می شــود.

برگزاری دومین آزمون استخدام 
بخش خصوصی در اصفهان

مرحلــه حضــوری دومیــن آزمــون اســتخدام  کیمیای وطن
بخــش خصوصــی پنجشــنبه 4 بهمــن در شــهر اصفهــان برگزار 

شد. 
ــب  ــت در قال ــه نخس ــدگان مرحل ــه، پذیرفته ش ــن مرحل در ای
ــی  ــرکت های بوم ــدگان ش ــط نماین ــه توس ــر مصاحب 1700 نف

اســتان مــورد مصاحبــه شــغلی قــرار گرفتنــد. 
ناحیــه اصفهــان، ســومین ناحیــه برگــزاری مرحلــه حضــوری 
دومیــن دوره آزمــون اســتخدام بخــش خصوصــی بــوده و ایــن 
آزمــون هفتــه آینــده در ناحیــه جنــوب شــرق کشــور، کرمــان، 

ــود. ــزار می ش برگ
در ۹ماهه امسال تحقق یافت:

رشد ۳۵۰درصدی پرداخت الکترونیکی 
صدقه در اصفهان

بیــش از 125 میلیــون تومــان صدقــه در  کیمیای وطن
9ماهــه امســال بــا اســتفاده از روش هــای نویــن و الکترونیکی 
ــه  ــان پرداخــت شــد ک ــوکار اســتان اصفه ــردم نیک توســط م
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل 350درصد رشــد داشــته 

است. 

ــی  ــارکت های مردم ــعه مش ــاون توس ــش، مع ــدی رنجک مه
کمیتــه امــداد اصفهــان، با بیــان اینکــه جمــع آوری الکترونیکی 
کمک هــای مردمــی از اولویت هــای ایــن نهــاد اســت، گفــت: در 
نه ماهــه امســال مــردم نیکــوکار اصفهــان بیــش از 125 میلیون 
تومــان صدقــه بــا اســتفاده از کــد #031*۸۸77*، تلفن ملی 
ــنا و  ــراه س ــن هم ــای تلف ــوکاری 096۸۸77 و نرم افزاره نیک

ســکه پرداخــت کردنــد. 
رنجکــش افــزود: ایــن رقــم در مقایســه بــا صدقــه الکترونیکی 
جمع آوری شــده در مــدت مشــابه ســال قبــل بیــش از 

350درصــد رشــد داشــته اســت. 
وی کمک هــای مردمــی جمع آوری شــده بــه روش هــای 
و گفــت:  ندانســت  صدقــه  در  منحصــر  را  الکترونیکــی 
پرداخت هــای حامیــان ایتــام و فرزنــدان محســنین، کمــک به 
اطعــام نیازمنــدان و زکات فطــره، از دیگــر زمینه هایــی اســت که 
در آن هــا مبالغــی بــا اســتفاده از روش هــای نوین توســط مردم 

نیکــوکار اســتان اصفهــان پرداخــت  شــده اســت. 
ــار  ــی در کن ــن و الکترونیک ــای نوی ــت: روش ه ــش گف رنجک
همــه مزایــای خــود ایــن امــکان را بــه نیکــوکاران می دهــد کــه 
منطقــه جغرافیایــی مدنظــر بــرای مصــرف مبلــغ کمک خــود را 

مشــخص کننــد. 
معــاون توســعه مشــارکت های مردمــی کمیتــه امــداد اصفهان 
ادامــه داد: کل کمک هــای جمع آوری شــده بــا روش هــای 
ــه  ــت ک ــان اس ــون توم ــال، 393 میلی ــه امس ــن در 9ماه نوی
ــد  ــد رش ــش از 200درص ــال بی ــابه س ــدت مش ــه م ــبت ب نس

داشــته اســت. 
ــی  ــارکت های مردم ــعه مش ــاون توس ــش، مع ــدی رنجک مه
کمیتــه امــداد اصفهــان،  حرکــت بــه ســمت افزایــش ســهم 
پرداخت هــای الکترونیکــی از کمک هــای نیکــوکاران را ناگزیــر 
ــردش نســبت  ــذی و ســکه در گ ــول کاغ ــت: پ دانســت و گف
ــت  ــه اس ــمگیری یافت ــش چش ــته کاه ــال های گذش ــه س ب
و بیشــتر مــراودات مالــی مــردم از مســیر کارت هــای بانکــی 
انجــام می شــود و ایــن مســئله ضــرورت افزایــش روش هــای 
 کمــک بــه نیازمنــدان را در بســترهای جدیــد دوچنــدان 

می کند.

گروه اصفهانفرزانه افسرطه
F.Afsartaha@eskimia.ir

ــکالت  ــدت گرفتن مش ــاهد ش ــر ش ــال های اخی در س
صنایــع اســتان اصفهــان بوده ایــم کــه البتــه مشــکالت 
و  نمی شــود  محــدود  صنایــع  بــه  صرفــا  اســتان 
دغدغه هــای دیگــری در بخش هــای دیگــر به ویــژه 
کشــاورزی، تهدیــدات زیســت محیطی و اکوسیســتمی 
و از همــه مهم تــر میراثــی، آینــده اســتان را مخاطره آمیــز 

می ســازد. 
یکــی از نماینــدگان اســتان اصفهــان در مجلس شــورای 
اســالمی علــت بیشــتر فشــارهای تحمیلــی را انتخــاب 
اصفهــان بــه عنــوان پایلــوت در اجــرای طرح هــای 

مختلــف دانســت.
 انتخاب اصفهان به عنوان پایلوت و 

فشارهای باالدستی
ــای  ــه کیمی ــی در پاســخ ب ســید ناصــر موســوی الرگان
ــکالت  ــع و مش ــی صنای ــکاری بعض ــاره بی ــن درب وط
ــاالن اقتصــادی  ــان فع ــه در اســتان اصفه ــده ای ک عدی
ــز  ــه ج ــفانه ب ــت: متأس ــد، گف ــد می کن ــتر تهدی را بیش
بعضــی صنایــع بــزرگ وابســته بــه دولــت کــه از حمایت 
دولتــی و صــادرات برخوردارنــد، بقیــه صنایــع کوچــک و 
متوســط بــا مشــکالت جــدی روبــه رو شــده اند کــه ایــن 
ربطــی بــه خــود اســتان اصفهــان نــدارد؛ بلکــه بیشــتر 
مربــوط بــه باالدســت و فشــارهایی اســت کــه بــه دلیــل 
انتخــاب اصفهــان بــه عنــوان پایلــوت در اجــرای طرح ها 

ــرد.  ــورت می گی ص
ــک و  ــع کوچ ــتر صنای ــه بیش ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــوان  ــد ت ــم و 30درص ــیار ک ــت بس ــا ظرفی ــط ب متوس
کار می کننــد، فشــار ســازمان های نظارتــی، تأمیــن 
اجتماعــی و بانک هــا را موانــع دیگــری در مقابــل تــداوم 
و تــوان تولیــد دانســت و از کارگاه کوچکــی صحبــت کرد 
کــه در قبــال 400 میلیــون وام، 1 میلیــارد و 30 میلیــون 
تومــان بــه سیســتم بانکــی پرداخــت کــرده و بــا توجــه 
ــارد  ــد 1 میلی ــا، بای ــت و جریمه ه ــودهای هنگف ــه س ب

ــت وام  ــر در پرداخ ــردازد. تأخی ــر بپ ــون دیگ و 600 میلی
ــی کارگاه و  ــک، تعطیل ــه بان ــدور اجرائی ــه ص ــر ب منج
بیــکاری کارگــران شــده؛ ضمــن آنکــه بانــک نمی توانــد 

ــد.  ــن کارگاه را اداره کن ای
ــل  ــه دلی ــه ب ــه کارگاه دیگــری اشــاره کــرد ک ــی ب الرگان
مطالبــه 4 میلیــاردی بــه عنــوان مالیــات و جریمــه، کل 
شــرکت، منــزل مســکونی و همــه زندگی صاحــب کارگاه 

تکافــوی ایــن مالیــات ســنگین نیســت. 
وی مشــکالت دیگــر را مربــوط بــه مطالبــات شــرکت ها 
از دولــت عنــوان کــرد و افــزود: تولیــدات بعضــی 
ــز  ــت و مراک ــرو، بهداش ــار وزارت نی ــا در اختی کارگاه ه
ــی  ــرد، ول ــرار می گی ــی ق ــازمان های دولت ــی و س درمان
پرداختــی انجــام نمی دهنــد؛ درنتیجــه تولیدکننــده 
ــات بانکــی و مالیــات خــود  ــد بدهــی و مطالب نمی توان
را بــه موقــع بپــردازد و مشــمول جریمه هــای ســنگین 
و افزایــش بدهی هــا می شــود و چــون ســرمایه در 
ــد ادامــه دهــد. مشــکل  ــدارد، نمی توان گردشــی هــم ن
ــنجی  ــدون نیازس ــه ب ــت ک ــی اس ــد کاالی ــر، تولی دیگ
ــدارد. ــداری ن ــد و انباشــت شــده و خری مناســب، تولی

 اصفهان، دومین استان در واریز بودجه 
به خزانه

موســوی الرگانــی در پاســخ بــه خبرنــگار کیمیــای وطن 
دربــاره موضــع مجلــس در قبــال این گونــه برخوردهــا بــا 
صنایــع و مشــکالت اســتان گفــت: در طــول یازده ســال 
فعالیــت خــود در مجلــس بــا تأســف می گویــم کــدام 
بودجــه را دولــت و مجلــس بــرای اصفهــان مشــخص 
کــرده کــه از نظــر دریافــت در ردیف هــای آخــر یعنــی 27 
و 2۸ هســتیم؛ ولــی دومیــن اســتان در واریــز بودجــه به 

ــی  ــه و حامــی اســتان های دیگــر هســتیم و زمان خزان
ــا اعتــراض  کــه بحثــی از اصفهــان مطــرح می شــود، ب

دیگــر نماینــدگان مواجــه می شــویم. 
وی از میراثی شــدن بعضــی پروژه هــای بــه زمیــن 
مانــده اصفهــان می گویــد؛ بــرای مثــال راه انــدازی 
دیگــر  اســتان های  در  متــرو کــه  و 4  خطــوط 3 
زودهنــگام اجــرا می شــود، در حالــی کــه ســال ها 
طــول خواهــد کشــید تــا ایــن خطــوط در اصفهــان بــه 

برســد. بهره بــرداری 
 گردوغبار سمی گاوخونی، تهدیدی برای 

کشور
نماینــدگان اســتان  بازتــاب اســتعفای  وی دربــاره 
ــوب  ــورت مکت ــه ص ــتعفا ب ــن اس ــت: ای ــان گف اصفه
ــرا  ــود؛ زی ــی ب ــی و سیاس ــای تبلیغات ــدون پیامده و ب
هــر ســه فراکســیون بــرای اســتعفا اقــدام کردنــد و بــا 
ایــن نگــرش بــود کــه اگــر واقعــا نمی خواهنــد بــه داد 
اصفهــان برســند، از مجلــس خــارج شــویم؛ امــا ایــن 
ــود  ــارج ش ــزوا خ ــان از ان ــه اصفه ــت ک ــاب را داش بازت
ــان  ــردم اصفه ــتخوان م ــه اس ــه کارد ب ــد ک ــت ش و ثاب
رســیده و مطرح شــدن ایــن موضــوع در مجامــع، توجــه 

ــت.  ــی داش ــدگان را در پ ــته نماین ــه خواس ب
وی درخواســت نماینــدگان بــرای احیــای زاینــده رود بــه 
عنــوان یــک رود ملــی و از طرفــی جایــگاه اصفهــان در 
ــن  ــه در تأمی ــی و نقشــی را ک ــی و مل ســطح بین الملل

بودجــه 11 اســتان دارد، مطــرح کــرد.
ــاالب  ــت محیطی ت ــدات زیس ــه تهدی ــاره ب ــا اش وی ب
و  اصفهــان  بــرای  ســمی  گردوغبــار  و  گاوخونــی 
ــای  ــتاد احی ــکیل س ــت: تش ــوار گف ــتان های همج اس

گاوخونــی از خواســته های نماینــدگان در ایــن اســتعفا 
بــود کــه بــه دســتور دولــت، ســتاد احیــای زاینــده رود و 

ــد.  ــکیل ش ــای کارون تش احی
وی آب آشــامیدنی اصفهــان را معضــل دیگــری نامیــد 
و افــزود: تأمیــن بودجــه ســامانه دوم بــه عنــوان یــک 
پــروژه پدافنــد غیرعامــل را توانســتیم در ردیــف بودجــه 

قــرار دهیــم.
 رویکرد دولت به اصفهان باید اصالح شود

ــتان  ــاورزی اس ــکالت کش ــه مش ــاره ب ــی در اش الرگان
ــار رســیده  ــر از 1000 هکت ــه کمت ــج ب ــت: کشــت برن گف
کــه در طــول 1۸ مــاه نبــود آب در رودخانــه و برداشــت 
ــیدن  ــل از رس ــب آب قب ــون مترمکع ــش از 16 میلی بی
ــا مشــکالت  بــه اصفهــان، کشــاورزان و حقابــه داران را ب
ــد  ــه 90درص ــت؛ ازجمل ــاخته اس ــه س ــده ای مواج عدی
مــردم قهدریجــان بــا کشــاورزی امــرار معــاش می کننــد 

و اکنــون زمین هــای آنهــا لــم یــزرع باقــی مانــده اســت. 
در گفت وگــو بــا نماینــدگان چهــار اســتان، وزرای نیــرو و 
جهــاد، مســئوالن امنیتــی و پدافنــد غیرعامل ثابت شــد 
کــه اصفهــان زیاده خواهــی نمی کنــد. همچنیــن طبــق 

نظــر مراجــع، تصــرف حقابــه مجــاز نیســت. 
وی گفــت: آورده دولــت 3۸4 میلیــون مترمکعــب بــوده 
و آبــی کــه در بســتر زاینــده رود اســت، حقابه کشــاورزانی 
بــوده کــه ســال ها قبــل هزینــه اش را پرداخته انــد؛ ولــی 
ــه جــای دیگــری واگــذار کــرده  ــا را ب دولــت ســهم آنه
کــه ایــن ظلــم در حــق کشــاورزان و حقابــه داران اســت و 

ــد.  ــر نمی خواهن ــزی اضافه ت چی
وی تصریــح کــرد: آنچــه نماینــدگان خواســته اند به حــق 
و منطقــی اســت و بــرای نجــات اصفهــان بــا بیشــترین 
شــهید کــه همــواره در همــه صحنه هــا پیشــتاز و حامــی 
کشــور بــوده اســت، رویکــرد دولــت بایــد اصــالح شــود.

نماینده استان اصفهان در مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با کیمیای وطن:

نشان دادیم کارد به استخوان مردم اصفهان رسیده است
رویکرد دولت به اصفهان باید اصالح شود

ــماره  ــر ش ــگ و هن ــگاه فرهن ــت دانش سرپرس کیمیای وطن
یــک اصفهــان گفــت: نمایشــگاه صنعــت ســینمای اصفهــان 
پتانســیل برگــزاری ســاالنه و متمــادی را دارد و نقطــه روشــنی بــرای 

دانشجویان رشته های هنری محسوب می شود.
محمــد قلمکاریــان بــا اشــاره بــه اینکــه نمایشــگاهی بــا موضــوع 
صنعــت ســینما می توانــد بســتر را بــرای رشــد در عرصــه ایــن هنــر 
فراهــم کنــد، افــزود: برگــزاری نمایشــگاه درزمینــه صنعــت ســینما 
ــازی،  ــد فیلم س ــری مانن ــته های هن ــجویان در رش ــد دانش می توان
تدویــن، کارگردانــی، تئاتــر و بازیگــری را در مســیر رشــد و پیشــرفت 
هدایــت کنــد؛ زیــرا دانشــجویان با دســتگاه ها و وســایل فیلمســازی 

آشــنا خواهنــد شــد.
ــا بیــان اینکــه جــای خالــی یــک رویــداد در قالــب صنعــت  وی ب
ــا همــت  ــان احســاس می شــد، گفــت: ب ســینما در اســتان اصفه
ــان  ــای اصفه ــر ارگان ه ــهر و دیگ ــالمی ش ــورای اس ــهرداری، ش ش
نخســتین نمایشــگاه صنعت ســینمای اصفهان در اســفندماه برگزار 
ــای  ــد در حوزه ه ــر می توان ــگ و هن ــگاه فرهن ــد. دانش ــد ش خواه
مختلــف ماننــد پیچینــگ و کارگاه های تخصصــی بــه برگزارکنندگان 

نمایشــگاه کمــک کنــد.

ــاز را  ــورد نی ــوای م ــد محت ــینما اول بای ــزود: در س ــان اف قلمکاری
ــه  ــرد ک ــت ک ــژه ای تربی ــای وی ــس از آن نیروه ــه وجــود آورد و پ ب
تخصــص ســینما داشــته باشــند. در آخــر بــه امکانــات و تجهیــزات 
مناســب بــرای ســاخت یــک اثر هنــری نیــاز اســت. این نمایشــگاه 

ــد دهــد. ــه هــم پیون ــا حــدودی ایــن 3 عنصــر را ب ــد ت می توان
وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه رویدادهــای ســینمایی ماننــد 
ــد  ــزان می توان ــه می ــا چ ــان ت ــت ســینمای اصفه نمایشــگاه صنع
بــه دانشــجویان کمــک کنــد، گفــت: بســیاری از دانشــجویان هنــر 
ســینما بــه صــورت گروهــی یــا فــردی در ســینما فعالیــت دارنــد. 
ــق آینده شــان  ــدای راه هســتند و اف ــه حــال در ابت دانشــجویانی ک
ــیر  ــان را در مس ــی خودش ــه نوع ــد، ب ــم می بینن ــاخت فیل را در س
ایــن نمایشــگاه قــرار می دهنــد؛ زیــرا ایــن رویــداد می توانــد کمــک 
شــایانی بــه دانشــجویان کنــد. نمایشــگاه صنعــت ســینما می توانــد 
ــرای دانشــجویان  امیدبخشــی، تعالی بخشــی، پویایــی و رشــد را ب

بــه ارمغــان بیــاورد.
وی خاطرنشــان کــرد: امیدواریــم نمایشــگاه صنعــت ســینما تبدیل 
بــه یــک رویــداد ســالیانه و هرســال نســبت بــه ســال گذشــته بهتــر 

شـود.

شــهردار نجف آباد گفــت: مطالعــات همه جانبه ای  کیمیای وطن
ــه عنــوان یکــی از  ــاد ب ــوان نجف آب ــاغ بان بــه منظــور بازطراحــی ب
ــورت  ــه در ص ــده ک ــام ش ــتان انج ــای اس ــن مجموعه ه بزرگ تری
تصویــب طــرح تهیه شــده در ایــن زمینــه در صحــن شــورای 
اســالمی شــهر، ایــن مجموعــه طــی تحولی اساســی بــه مجموعه 
بــا کاربری هایــی بســیار  فرهنگی تفریحــی »بــاغ بهشــت« 

متنوع تر تبدیل خواهد شد.
مســعود منتظــری نجف آبــادی بــا اشــاره بــه لحــاظ ایــن امــر در 
بودجــه 9۸ بیــان داشــت: ایــن پــروژه اولیــن طــرح عمرانــی شــهر 
محســوب می شــود کــه پیــش از ورود بــه فــاز عملیاتــی، مطالعات 
همه جانبــه و پیوســت فرهنگــی آن بــه صــورت دقیــق انجام شــده 
و ایــن امــر می توانــد زمینــه بهســازی یکــی از پتانســیل های شــهر 
و تبدیــل آن بــه فضایــی در خــور و شــأن قشــرهای مختلــف مردم 

به ویــژه بانــوان نجف آبــاد را فراهــم کنــد.
ــه کار ایــن  ــه هفــت ســال از آغــاز ب منتظــری گذشــت نزدیــک ب
ــات  ــاس مطالع ــت: براس ــار داش ــد و اظه ــادآور ش ــه را ی مجموع
ــه،  ــه انجــام گرفت ــن زمین ــر در ای ــه طــی ماه هــای اخی ــی ک کامل
تقویــت یــا ایجــاد زیرســاخت های آموزشــی، ورزشــی، تفریحــی، 

ــر  ــا در نظ ــر مجموعه ه ــگاه و دیگ ــگاه و فروش ــی، نمایش فرهنگ
ــه شــده اســت. گرفت

ــه تشــریح دیگــر  منتظــری بخــش دوم صحبت هــای خــود را ب
ــوان  ــاغ بان ــی ب ــب بازطراح ــده در قال ــر گرفته ش ــرات در نظ تغیی
اختصــاص داد و افــزود: در حــال حاضــر از اولیــن ســاعات صبــح 
ــی از  ــورت اختصاص ــه ص ــوان ب ــوا، بان ــدن ه ــان تاریک ش ــا زم ت
ــدن  ــا عملیاتی ش ــی ب ــد؛ ول ــتفاده می کنن ــود اس ــات موج امکان
ــول ســاعات  ــز در ط ــا نی ــه شــده، خانواده ه ــر گرفت ــروژه در نظ پ
ــتفاده از  ــکان اس ــل ام ــای تعطی ــان روزه ــب و کل زم ــه ش اولی

ــت. ــد داش ــده را خواهن ــاخت های ایجادش زیرس
ــرای  ــاغ ب ــی ب ــای آموزش ــترش فضاه ــاد از گس ــهردار نجف آب ش
ــان و  ــگری، زب ــپزی، آرایش ــای آش ــه کالس ه ــزاری مجموع برگ
کامپیوتــر خبــر داد و اضافــه کــرد: همزمــان بــا سرپوشــیده کردن 
ــرای اســتفاده عالقه منــدان  بعضــی فضاهــای ورزشــی موجــود ب
ــای  ــکتبال، زمین ه ــکواش و بس ــس، اس ــد تنی ــته هایی مانن رش
روبــازی نیــز بــرای بعضــی رشــته های ورزشــی آماده ســازی 
خواهــد شــد و پــارک ترافیــک بــاغ بانــوان نیز بــه صورت گســترده 

ــرد. ــرار می گی ــی ق ــای آموزش ــار مجموعه ه در اختی

 نخستین نمایشگاه صنعت سینمای اصفهان 
نقطه عطفی در رویدادهای هنری است

شهردار نجف آباد خبر داد:

بازطراحی باغ بانوان نجف آباد

در آســتانه چهلمیــن ســالگرد پیــروزی انقــالب شــکوهمند  کیمیای وطن

اســالمی ایــران و در ادامــه نشســت های تعاملــی مســئوالن شهرســتان لنجــان بــا 
ــی  ــن یونس ــاه محس ــنبه 02 بهمن م ــان، سه ش ــن اصفه ــل ذوب آه ــر عام مدی
معــاون فرمانــدار شهرســتان لنجــان، مصطفی اســماعیلی عضو شــورای اســالمی 
شــهر چمگــردان و رئیس شــورای اســالمی شهرســتان لنجان و همچنیــن اعضای 
شــورای اســالمی شهرســتان لنجــان بــا منصــور یــزدی زاده، مدیــر عامل شــرکت، و 

مدیران حوزه های مختلف دیدار و گفت وگو کردند.
یــزدی زاده، مدیــر عامــل ذوب آهــن اصفهــان، گفــت: ذوب آهــن اصفهــان هرگــز 
خــود را از منطقــه و مــردم شهرســتان لنجــان جــدا نمی دانــد و در همیــن راســتا 
ســعی کــرده همــواره مســئولیت های اجتماعــی خــود را بــه نحــو احســن انجــام 

دهــد. 
وی بــه قدمــت بیــش از نیم قــرن ذوب آهــن اشــاره و خاطرنشــان کــرد: ذوب آهــن 
اصفهــان در ایــن ســال ها بــرای توســعه کمــی و کیفــی اقدامــات زیــادی انجــام 
داده کــه بعضــی در جهــت تولیــد و بعضــی در جهــت حفــظ محیــط زیســت و 

مســئولیت های اجتماعــی بــوده اســت.
مدیــر عامــل شــرکت بــا اشــاره بــه اینکــه ذوب آهــن اصفهــان، بزرگ تریــن جنــگل 
ــار داشــت:  ــار دارد، اظه ــه مســاحت 16 هــزار و 500 هکت دست کاشــت کشــور را ب
ــه  ــظ فضــای ســبز شــرکت و اجــرای پروژه هــای مربوطــه ازجمل توســعه و حف
اقدامــات زیســت محیطی شــرکت بــه شــمار مــی رود و هم اکنــون نیــز ذوب آهــن 

در حــد اســتاندارد جهانــی و حتــی کمتــر از آن آلودگــی دارد.

گروه اصفهان فرزانه افضل
F.Afzal@eskimia.ir

ــان از  ــهرداری اصفه ــی ش ــازمان فرهنگی اجتماع ــالمت س ــگ س ــعه فرهن ــس اداره توس رئی
برگــزاری »40 گام ســالمتی« همزمــان بــا چهلمیــن ســالگرد پیــروزی انقــالب اســالمی در 40 

مدرســه بــرای آمــوزش بایدهــا و نبایدهــای ســالمتی خبــر داد.
ــاز توالییــان مخاطــب هــدف ایــن برنامــه را گروه هــای دبســتانی اعــالم کــرد و افــزود:  فرین
تــالش شــده چهــل گام ســالمتی در قالــب نمایــش اجــرا شــود و تمرکــز ایــن برنامه هــا در 
مــدارس دولتــی محــروم و حاشیه نشــین شــهر اســت کــه ســاکنان ایــن مناطــق دسترســی 

کمتــری بــه امکانــات دارنــد. 
وی گفــت: فــاز اول برنامــه از ۸ تــا 17 بهمــن در 20 مدرســه بــه صــورت مشــترک بیــن آمــوزش 
و پــرورش و اداره توســعه فرهنــگ ســالمت ســازمان فرهنگی اجتماعــی شــهرداری اصفهــان 
ــوان مجــری برنامــه اســت و آمــوزش و پــرورش،  ــه عن برگــزار می شــود کــه اداره ســالمت ب
مخاطــب هــدف ایــن برنامــه خواهــد بــود. فــاز دوم 40 گام ســالمتی پــس از روزهــای فاطمیــه 

و در اســفندماه در 20 مدرســه دیگــر اجــرا می شــود.
ــری گروه هــای ســنی  ــی، از آموزش پذی ــج برنامه هــای قبل ــان در بررســی بازخــورد نتای توالیی
ــون نهادینه شــدن  ــزود: چ ــرد و اف ــت ک ــا صحب ــر آنه ــوزش ب ــدگاری آم ــر مان ــر و تأثی پایین ت
ــورت  ــر ص ــنی راحت ت ــروه س ــن گ ــالمت در ای ــگ س ــوزه فرهن ــا ح ــط ب ــای مرتب آموزش ه
می گیــرد، بــه ســراغ دانش آمــوزان مقطــع دبســتان رفته ایــم. تجربــه ثابــت کــرده بزرگســاالن 
بــه دلیــل ســبک زندگــی ای کــه دارنــد، پــس از مدتــی کــه از آموزش هــا می گــذرد، ایــن مــوارد 

را فرامــوش می کننــد کــه نشــان از مانــدگاری کــم آمــوزش در آنهــا دارد.

ــت:  ــان گف ــتان اصفه ــاورزی اس ــاد کش ــازمان جه ــی س ــدات گیاه ــود تولی ــاون بهب مع
ــار از زمین هــای  ــن 40 هــزار هکت ــر کشــت رفت ــا زی ــده رود و ب ــال بازگشــایی زاین ــه دنب ب
ــا 200  ــان حــدود 1۸0 ت ــی می شــود در پای ــان، پیش بین ــرب اصفه کشــاورزی شــرق و غ

ــدم( برداشــت شــود.  ــه )گن ــن محصــول غل هــزار ت
اصغــر کرمانــی دربــاره بازگشــایی دوبــاره زاینــده رود بــرای کشــاورزان شــرق اصفهــان اظهــار 
کــرد: بــا جاری شــدن زاینــده رود 25 هــزار هکتــار زمیــن کشــاورزی در شــرق و حــدود 10 تــا 

15 هــزار هکتــار در غــرب اســتان زیــر کشــت غلــه مــی رود. 
ــده رود فقــط گنــدم کشــت خواهــد شــد، افــزود:  ــا بازگشــایی زاین ــان اینکــه ب ــا بی وی ب
ــرای  ــب آب ب ــون مترمکع ــدود 105 میلی ــت ح ــن دوره از کش ــود در ای ــی می ش پیش بین

ــل داده شــود.  ــان تحوی ــرب و شــرق اصفه ــه کشــاورزان غ ــای کشــاورزی ب زمین ه
معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان اصفهــان بــا بیــان اینکه 
ــرای کشــت در ایــن دوره انجــام  کارشناســان ســازمان جهــاد کشــاورزی نظــارت الزم را ب
خواهنــد داد، تصریــح کــرد: کشــت محصــول در ایــن فصــل و در مرحلــه دوم کشــت بــه 
طــور طبیعــی حــدود 15 تــا 20درصــد نســبت بــه کشــت اول فصــل پاییــز کاهــش می یابد. 
کرمانــی بــا بیــان اینکــه بازگشــایی 20روزه رودخانه زاینــده رود بــرای آبیاری مرحلــه ابتدایی 
کشــت کشــاورزان غــرب و شــرق اصفهــان کفایــت می کنــد، تصریــح کــرد: بــرای مرحلــه 
دوم آبیــاری کشــت، آب زاینــده رود بایــد از حــدود 15 فروردین مــاه دوبــاره بازگشــایی شــود 

و تــا 20 خــرداد جــاری باشــد.
وی پیش بینــی کــرد بــا زیــر کشــت رفتــن 40 هــزار هکتــار زمیــن کشــاورزی شــرق و غرب 

اصفهــان حــدود 1۸0 تــا 200 هــزار تــن محصــول غله )گندم( برداشــت شــود.

تالش ذوب آهن برای تولید، حفظ 
یست و مسئولیت های اجتماعی محیط ز

40 گام سالمتی در 
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی

 40 هزار هکتار زمین های کشاورزی اصفهان
 زیر کشت می رود


