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در نشســت رســانه ای نخســتین نمایشــگاه صنعــت 
ــه  ــینما ب ــت س ــعه صنع ــان، توس ــینمای اصفه س
ــور  ــی کش ــرایط فعل ــی در ش ــی و کیف ــاظ کم لح
ــتغال و  ــاد اش ــت ایج ــردی در جه ــوان راهب ــه عن ب
درآمدزایــی و از پرپتانســیل ترین عوامــل هنــری 

ــد. ــرح ش مط
ــازمان  ــری س ــاون فرهنگی هن ــی، مع ــا روحان رض
فرهنگی اجتماعــی شــهرداری اصفهــان، افتتــاح 
ــان  ــت ســینمای اصفه نخســتین نمایشــگاه صنع
ــان  ــر اصفه ــاد هن ــازی اقتص ــدف فعال س ــا ه را ب
در عرصــه ســینما عنــوان کــرد و ســینما را یکــی از 
پرپتانســیل ترین عوامــل هنــری نامیــد کــه بایــد بــا 
نــگاه صنعتــی و اقتصــادی مــورد توجــه قــرار گیــرد. 

وی بــا اشــاره بــه شــرایط اقلیمــی و کم آبــی و 
اینکــه اقتصــاد کشــاورزی رشــد و توســعه ای بیــش 
ــق  ــا راه خل ــد، تنه ــته باش ــد داش ــن نمی توان از ای
ثــروت و معیشــت جامعــه را صنایــع خــاق بیــان 
ــرای  ــرد ب ــن رویک ــا ای ــهرداری ب ــزود: ش ــرد و اف ک

بسترســازی وارد می شــود. 
روحانــی از قدمــت دیرینــه هنر و صنعــت در اصفهان 
ــاد  ــدن اقتص ــل حاکم ش ــه دلی ــه ب ــد ک ــخن ران س
نفتــی، پویایــی خــود را از دســت داده و اکنــون 
فعــاالن ســینما، اصفهــان را عرصــه مناســبی در ایــن 
ــا خــارج از کشــور  ــه تهــران ی ــد و ب راســتا نمی بینن

ــد.  ــوچ می کنن ک
یــک  ســینما،  نمایشــگاه صنعــت  وی گفــت: 
پایــش اولیــه اســت کــه بــه بررســی نرم افــزاری و 
ــی  ــردازد و در طــول 3 روز برپای ســخت افزاری می پ

نمایشــگاه در سیتی ســنتر اصفهــان، ایده هــا داوری 
ــوند.  ــرمایه گذاری ش ــان س ــا وارد جری ــوند ت می ش
برگــزاری  از  سیاســت گذاری  شــورای  دبیــر 
ــگاه و  ــن نمایش ــار ای ــی در کن ــای تخصص کارگاه ه
نشســت های تخصصــی بــا موضــوع اقتصــاد هنــر، 
عطــف بــه ســینما و انجــام تســت بازیگــری خبــر 
داد و افــزود: بررســی تــوان و ظرفیــت اصفهــان در 
حــوزه ســینما و جلوگیــری از خــروج نخبــه ســینما 
ــا  ــران ب ــرمایه گذاران از ته ــذب س ــان و ج از اصفه
ایــن مشــوق کــه در اصفهــان هزینه هــا کمتــر اســت، 

ــن نمایشــگاه اســت.  دیگــر اهــداف ای
ــا  ــان را ب ــی در اصفه ــینمای مل ــود س ــی نب روحان
ــادآور شــد و  ــن شــهر ی ــت تاریخــی ای وجــود هوی
ــی در  ــت ایران ــی و هوی ــت تاریخ ــت: کان روای گف

ــرآورد. ــر ب ــان س ــد از اصفه ــینما می توان س

وی در پاســخ بــه خبرنــگار کیمیــای وطــن مبنــی بر 
اینکــه آیــا وقفــه امــروز در صنعت ســینما مربــوط به 
برهــه ای اســت کــه مــا بــا ســینمای خــود نامهربــان 
ــدون  ــی و ب ــات غیرکارشناس ــا تصمیم ــم و ب بودی
پژوهــش مانــع از ارتقــای جایــگاه واقعــی ایــن هنر 
شــدیم، گفــت: بخشــی مربــوط بــه ایجــاد اقتصــاد 
ــه  ــت. البت ــی اس ــای نفت ــه درآمده ــی درنتیج رانت
ــات  ــی مطالب ــامل خروج ــش ش ــه پژوه دو مرحل
شــورای شــهر و مرکــز مطالعــات و خروجــی نهایــی، 
طرحــی اســت کــه مفهــوم توســعه ســینما و اقتصاد 

ســینما در اصفهــان را بررســی می کنــد.
ــت گذاری  ــورای سیاس ــو ش ــوی، عض ــن صف محس
ــان،  نخســتین نمایشــگاه صنعــت ســینمای اصفه
ــن  ــدن در ای ــرای جهانی ش ــان ب ــدی اصفه از توانمن
عرصــه خبــر داد و بــا اشــاره بــه وضعیت ورشکســته 

ــی  ــروت اصل ــای جمعــی را ث ــران، رؤی ســینمای ای
ــه ای  ــوان حلق ــه عن ــینما ب ــب س ــذب مخاط در ج
ــای  ــن رؤی ــزود: یافت ــرد و اف ــف ک ــده توصی گمش
جمعــی بــا نیروهــای متخصــص، راهگشــای مــا در 
اصفهــان اســت و می توانیــم ســرمایه گذار ســرگردان 
 را بــه ســینما هدایــت کنیــم کــه درآمدزایــی زیــادی

دارد.
ســعید امامــی، دبیــر اجرایــی نمایشــگاه از شــروع 
کارگاه هــای پیچینــگ، خبــر داد و گفــت: از 50 فیلــم 
کوتــاه ارســالی، 14 طــرح و فیلمنامــه توســط داوران 
برگزیــده شــده اســت و صاحبــان فیلمنامــه در 

ــد.  ــرار می گیرن ــرمایه گذار ق ــا س ــل ب تعام
وی رونمایــی از کتــاب »زیباشناســی ســینمای 
هالیــوود« را از دیگــر برنامه هــای جنبــی نمایشــگاه 

اعــام کــرد.
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شهرستانها
وداع با شهدای مدافع امنیت 

در فالورجان
بــه نقــل از روابــط عمومــی شــهرداری و  کیمیای وطن
شــورای اســامی شــهر فاورجــان، مراســم شــب وداع بــا 

شــهدای مدافــع امنیــت، شــهیدان محســن صفــری و 
ــرب و  ــاز مغ ــس از نم ــب پ ــی یکشنبه ش ــی مهراب محمدتق
عشــا ســاعت 19:00 در مصــای نمــاز جمعــه بــا حضــور امــام 
ــئوالن  ــی از مس ــدار و جمع ــان و فرمان ــهر فاورج ــه ش جمع
شهرســتان، شــهردار، ریاســت و اعضــای شــورای اســامی 
ــردم  ــان و م ــهرداری فاورج ــان ش ــان و کارکن ــهر، معاون ش

شهیدپرور شهرستان فاورجان برگزار شد.

ایــن دو شــهید بزرگــوار در پی فاجعه تروریســتی سیســتان و 
بلوچســتان در جمــع رزمنــدگان لشــکر 14 امــام حســین )ع( 

اصفهــان بودنــد کــه بــه درجــه رفیــع شــهادت نائــل آمدند.
ــهادت  ــی ش ــی پیام ــان، ط ــهردار فاورج ــری، ش ــواد نص ج
مظلومانــه شــهدای مدافــع امنیــت، شــهیدان محســن 
صفــری و محمدتقــی مهرابــی را تســلیت گفــت. متــن پیــام 

ــر اســت: ــه شــرح زی ب
ــْل  ــا َب ــِه أَْمَواًت ــِبیِل الّل ــی َس ــوْا ِف ــَن ُقِتُل ِذی ــَبنَّ الَّ »و الَ َتْحَس

ــوَن« ــْم ُیْرَزُق ــَد َربِِّه ــاء ِعن أَْحی
شــهادت شــهیدان مدافــع امنیــت، شــهید محســن صفــری 
و شــهید محمدتقــی مهرابــی از شهرســتان فاورجــان را کــه 
ــان  ــتان ج ــتان و بلوچس ــتی سیس ــه تروریس ــی فاجع در پ
ــرده و  ــدا ک ــن اســامی ف ــش را در راه پاســداری از میه خوی
بــا شــهادت خویــش بــرگ زریــن دیگــری از حدیــث عشــق 
ــت  ــد، خدم ــم زده ان ــود را رق ــرور خ ــوال و س ــت از م و تبعی
ــد  ــری )م ــم رهب ــام معظ ــج(، مق ــی عصــر )ع حضــرت ول
ــان شــهیدپرور  ــران، مردم ــت شــریف ای ــی(، مل ــه العال ظل
شهرســتان فاورجــان و خانواده هــای معظمشــان تبریــک و 

ــم. ــرض می کن ــلیت ع تس

وداع مردم درچه با 
شهدای حادثه تروریستی 

سیستان و بلوچستان
در تاریــخ 1397/11/28 پیکــر پــاک و  کیمیای وطن
مطهــر شــهدای واالمقــام مدافعــان حریــم امنیــت و انقــاب 
ــان و  ــنعلی ترکی ــی، حس ــم برات ــهیدان ابراهی ــامی، ش اس
یحیی براتی که در حادثه تروریســتی سیســتان و بلوچســتان 

ــر دســتان مــردم  ــد، ب ــل آمدن ــه درجــه رفیــع شــهادت نائ ب
قدرشــناس و شــهیدپرور درچــه، شــهر شــاهد نمونه کشــور به 
طــرف گلــزار شــهدای احمدآبــاد و محله والشــان تشــییع و به 

خاک سپرده شد.

 اجرای عملیات بیابان زدایی 
در اردستان

مجیــد خداپرســتان، رئیــس اداره منابع طبیعــی و آبخیزداری 
اردســتان، گفــت: کاهــش ســطح بیابان هــای اســتان و 
احیــای آن هــا بــه طــرق مختلــف همــواره یکــی از برنامه های 
مهــم ایــن اداره بــوده اســت و ایــن برنامــه بــرای ســال های 

آتــی نیــز ادامــه خواهــد داشــت. 
ــی  ــی بیابان ــار از اراض ــدود 30 هکت ــی ح ــزود: به تازگ وی اف
ــی  ــده و قلمه زن شهرســتان اردســتان در طــرح بادشــکن زن
درخــت تــاغ بــا اعتبــار 630 میلیــون ریــال از اعتبــارات اســتان 
اجرایــی شــده اســت. وی اضافــه کــرد: در ســطح شهرســتان 
اردســتان بــا مســاحت 1200 هــزار هکتــار وســعت حــدودا 600 

هــزار هکتــار منطقــه بیابانــی و نیمه بیابانــی وجــود دارد.

پردیس ســینمایی سیتی ســنتر اصفهان، میزبان نخســتین نمایشــگاه صنعت ســینمای اصفهان

اخبارکوتاه

 سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی اصفهان:

بیشترین کتابخانه عمومی کشور 
مربوط به اصفهان است

سرپرســت اداره کل کتابخانه هــای عمومــی  کیمیای وطن
اصفهــان گفــت: بیشــترین تعــداد کتابخانه هــای عمومــی کشــور 

مربوط به این استان به تعداد 300 باب است.

امیــر هاکویــی در آییــن »چهــل قلــم« و تجلیــل از اهالــی قلــم 
ــان  ــا بی ــب« ب ــی »صائ ــه عموم ــد و برجســته در کتابخان متعه
ــه مشــارکتی و  ــادی، 120 کتابخان ــه نه ــاب کتابخان اینکــه 183 ب
5 بــاب کتابخانــه مســتقل در اصفهــان فعالیــت دارد، افــزود: 3 
ــتان در  ــای اس ــاب در کتابخانه ه ــد کت ــزار جل ــون و 200 ه میلی

ــرار دارد. ــار مــردم ق ــدی در اختی ــب 10 رده بن قال
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســالیانه 10 هــزار برنامــه در کتابخانه های 
عمومــی اســتان اجــرا می شــود، تصریــح کــرد: ســه حــوزه بــرای 
ــاس  ــوزه براس ــه ح ــن س ــه ای ــم ک ــف کرده ای ــا تعری فعالیت ه

ایجــاد انگیــزه، ایجــاد دسترســی و ایجــاد مهــارت اســت..
ــه اهــداف نهــاد کتابخانه هــا ادامــه داد: در ایــن  ــا اشــاره ب وی ب
ــر  ــرای ه ــاب ب ــد کت ــون جل ــو و 40 میلی ــون عض ــاد 2 میلی نه
ســلیقه ای داریــم کــه بخشــی از آن هــا در اختیــار کتابفروشــی ها 
و توزیع کننــدگان قــرار دارد و گام مهمــی بــرای پیداکــردن حلقــه 

گمشــده ارتبــاط بیــن نویســندگان و کتابخانه هاســت.

رئیس هیئت و اداره امور ورزش کارگران 
استان اصفهان خبر داد:

 اسفندماه اصفهان، میزبان بزرگ ترین 
گردهمایی ورزشی بانوان کارگر کشور

ــران  ــور ورزش کارگ ــت و اداره ام ــس هیئ رئی کیمیای وطن
اســتان اصفهــان گفــت: دومیــن دوره المپیــاد ورزشــی اتحادیــه 
ــور ورزش  ــت و اداره ام ــی هیئ ــه میزبان ــور ب ــر کش ــوان کارگ بان
ــان  ــان در اردوگاه شــهید کشــوری اصفه ــران اســتان اصفه کارگ

برگزار می شود.
جــواد شــیرانی افــزود: دومیــن المپیــاد ورزشــی بانــوان کارگــر 
کشــور از 11 تــا 13 اســفندماه ســال جــاری در 5 رشــته ورزشــی 
شــنا، دارت، آمادگــی جســمانی، بســکتبال ســه نفره و تنیــس 

ــود. ــزار می ش ــز برگ روی می
ــاره  ــری کشــور درب عضــو هیئت رئیســه فدراســیون ورزش کارگ
وضعیــت هیئــت اســتان اصفهــان گفــت: هیئــت ورزش کارگــران 
ــف  ــته های مختل ــال، رش ــن فع ــا 30 انجم ــان ب ــتان اصفه اس
ورزشــی را تحــت پوشــش دارد و تاکنــون توانســته ورزشــکاران 
زن و مــرد بســیاری را بــه ســوی خــود جلــب و جــذب کنــد کــه 
ــی در مســابقات کشــوری در مســابقات  ــر افتخارآفرین ــاوه ب ع
بــه کســب  موفــق  نیــز  جهانــی کارگــران  و  برون مــرزی 

مدال هــای رنگارنــگ شــده اند.
شــیرانی بــا بیــان اینکــه جاانداختــن ایــن  همــه رشــته ورزشــی 
ــر دوش  ــز ب ــی آن نی ــار اصل ــت و ب ــنگینی اس ــخت و س کار س
انجمن هــای ورزشــی کارگــران اســتان اســت، افــزود: بســیاری 
از رشــته های ورزشــی ایــن هیئــت المپیکــی، آســیایی و جهانــی 
اســت و بیشــتر مســابقات مــا حکــم انتخابی تیــم ملــی را دارد و 

در ســطح بســیار باالیــی برگــزار می شــود.

 رئیس اداره حقوقی اداره کل راهداری استان اصفهان:

بیمه هیچ خسارتی 
به مسافران بدون بلیت نمی پردازد

رئیــس اداره حقوقــی اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای 
ــدون  ــفر ب ــرد از س ــه ک ــافران توصی ــه مس ــان ب ــتان اصفه اس

دریافــت بلیــت اکیــدا خــودداری کننــد.
احمــد انصــاری بــا بیــان اینکــه یکــی از مشــکاتی کــه در مواقــع 
اوج تعطیــات گریبانگیــر مســافران می شــود ســفر بــدون 
بلیــت اســت، ادامــه داد: در صــورت وقــوع هرگونــه حادثــه بــرای 
ایــن افــراد، بیمــه هیچ گونــه خســارتی را متقبــل نخواهــد شــد. 
مســافران و شــرکت های مســافربری هــر دو بایــد دربــاره صــدور 
بلیــت بــرای مســافر و درج دقیــق اطاعــات مســافر اعــم از مبدأ، 
مقصــد، تاریــخ، زمــان و اطاعــات اتوبــوس حساســیت ویــژه بــه 

خــرج دهنــد.
وی گفــت: عمــده شــکایت دریافت شــده از مســافران در اســتان 
ــرر و  ــای مک ــا، توقف ه ــت اتوبوس ه ــر در حرک ــان تأخی اصفه

حمــل بــار توســط نــاوگان حمــل مســافر اســت.
وی تصریــح کــرد: مســافران می تواننــد بــا تمــاس بــا ســامانه 
141 در ســامانه »شــهراه« شــکایت کننــد و ایــن شــکایت برابــر 
ــل  ــل و نق ــداری و حم ــط اداره کل راه ــن توس ــط و قوانی ضواب

ــود. ــورد می ش ــان برخ ــا متخلف ــیدگی و ب ــاده ای رس ج
انصــاری گفــت: ضوابــط حمــل و نقــل مســافر در موضــوع مــاده 
9 آیین نامــه حمــل بــار و مســافر بــه صراحــت ذکــر شــده اســت 

و عــدول از ایــن شــرایط بــه معنــای تخلــف تلقــی می شــود.
ــان  ــتان اصفه ــافری اس ــل مس ــل و نق ــرکت های حم وی از ش
ــه  ــژه ای ب ــه وی ــافر توج ــوق مس ــت حق ــرای رعای ــت ب خواس
مــاده ســه آیین نامــه موضــوع مــاده 9 آیین نامــه حمــل و نقــل 
ــرای  ــد ب مســافر داشــته باشــند. شــرکت های مســافربری بای
جابه جایــی اتبــاع خارجــی حتمــا کارت تــردد مســافر را بررســی 

و ســپس بــرای صــدور بلیــت اقــدام کننــد.
رئیــس اداره حقوقــی اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای 
اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه پیــش رو بــودن نــوروز و افزایــش 
جالــب توجــه حجــم مســافر ادامــه داد: جابه جایــی مــازاد بــر 
ظرفیــت اتوبوس هــای مســافربری مشــکات عدیــده ای بــرای 
ــوع  ــرد. در صــورت وق ــد ک شــرکت ها و مســافران ایجــاد خواه
هرگونــه حادثــه سرنشــینان مــازاد فاقــد هرگونــه حقــوق بیمه ای 

خواهنــد بــود.

ــه  ــر راه و شهرســازی، ب ــد اســامی، وزی محم
همــراه زهــرا ســعیدی نماینــده مــردم مبارکــه 
ــارزادگان  ــامی، عص ــورای اس ــس ش در مجل
فرمانــدار شهرســتان مبارکــه و جمعــی از 
ــاح  ــس از افتت ــتان، پ ــن شهرس ــئوالن ای مس
و کلنگ زنــی چندیــن طــرح در شهرســتان 

ــرد. ــد ک ــه بازدی ــوالد مبارک ــه، از ف مبارک
ــوالد  ــت: شــرکت ف ــر راه و شهرســازی گف وزی
مبارکــه، یکــی از بنگاه هــای اقتصــادی کشــور 
اســت کــه از بــدو تأســیس همــواره به توســعه 
راه هــا و مســئولیت های اجتماعــی متعهــد 
بــوده و در ایــن راه ایفــای نقــش کــرده اســت.

ــوالد  ــادی ف ــش اقتص ــه نق ــاره ب ــا اش وی ب
ــه  واســطه ایــن  ــاری کــه ب مبارکــه و میــزان ب
شــرکت در ناوگان هــای ریلــی و جــاده ای 
کشــور حمــل می شــود، تصریــح کــرد: به طــور 
ــون  ــش از 20 میلی ــال بی ــر س ــط در ه متوس
تــن مــواد اولیــه و محصــوالت فــوالد مبارکــه 

از طریــق ریــل و جــاده جابه جــا می شــود 
ــاده  ــل و ج ــعه ری ــه توس ــر ب ــه مؤث ــه توج ک
به مــوازات افزایــش تولیــد از نقــاط قــوت بــارز 

ــت. ــرکت اس ــن ش ای
در جریــان ایــن بازدیــد، زهــرا ســعیدی، 
ــورای  ــس ش ــه در مجل ــردم مبارک ــده م نماین
اســامی، نیــز در مصاحبــه بــا خبرنــگار فــوالد 
گفــت: فــوالد مبارکــه نقــش چشــمگیری 
ــته  ــه داش ــور و منطق ــادی کش ــق اقتص در رون

ــت. اس
وی بــا اشــاره بــه پــروژه خــط متــروی 
اصفهــان- مبارکــه و نقــش فــوالد مبارکــه در 
احــداث ایــن خــط گفــت: بــرای احــداث ایــن 
خــط متــرو ردیــف و اعتبــار ملی در نظــر گرفته 
ــارکت  ــع مش ــور قط ــا به ط ــت؛ ام ــده اس ش
فــوالد مبارکــه در تســریع اجــرای ایــن پــروژه 
بســیار کارگشــا خواهــد بــود؛ ضمــن اینکــه بــا 
ــده  ــروژه در آین ــن پ ــرداری از ای ــرا و بهره ب اج
روزانــه تعــداد زیــادی از کارکنــان شــرکت 
می تواننــد از ایــن امــکان بهره منــد شــوند.
 افزایش صددرصدی ظرفیت بارگیری 

و حمل ریلی کالف گرم
ــی  ــط ریل ــه خ ــداث س ــروژه اح ــرای پ ــا اج ب
انبــار روبــاز واحــد اسیدشــویی، ظرفیــت 
ــن  ــرم در ای ــی کاف گ ــل ریل ــری و حم بارگی

بخــش صددرصــد افزایــش یافــت.
و  جنبــی  پروژه هــای  اجــرای  کارشــناس 
پشــتیبانی فــوالد مبارکــه ضمــن اعــام ایــن 
ــروژه را کاهــش  ــن پ ــدف اجــرای ای ــر، ه خب
ــی  ــای ایمن ــرژی، ارتق ــرف ان ــمگیر مص چش

خوش قولــی  ضریــب  افزایــش  و  حمــل 
بیشــتر  هرچــه  رضایتمنــدی  درنهایــت  و 

ــرد. ــام ک ــه اع ــوالد مبارک ــتریان ف مش
محســن توســلی بــا تأکیــد بــر اینکــه توســعه 
شــبکه حمل ونقــل ریلــی بــدون تردیــد در 
ــص  ــد ناخال ــدار، تولی ــوازن و پای ــعه مت توس
ــت،  ــارت، صنع ــادی، تج ــق اقتص ــی، رون مل
ــش  ــتغال زایی نق ــژه در اش ــاورزی و به وی کش
تعیین کننــده ای دارد، از وجــود 93 کیلومتــر 
مســیر ریلــی اصلــی و فرعــی در کارخانه هــای 
فــوالد مبارکــه و مجتمــع فــوالد ســبا خبــر داد.

وی در همیــن زمینــه افزود: در راســتای اجرای 
طرح هــای توســعه بــرای تولیــد 7/2 میلیــون 
ــش  ــم، افزای ــوارد مه ــی از م ــوالد، یک ــن ف ت
ظرفیــت حمــل ریلــی کاف از فــوالد مبارکــه به 
ــا بررســی های  ــه ب ــود ک ــاط کشــور ب ســایر نق

ــی  ــروژه احــداث ســه خــط ریل انجام شــده، پ
ــع  ــن واق ــل دروازه ای 41 ت ــه جرثقی در محوط
ــاز اسیدشــویی در دســتورکار قــرار  ــار روب در انب
ــی  گرفــت و پــس از انجــام فازهــای مطالعات
و طراحــی در واحــد مهندســی کارخانــه و 
ــا نظــارت واحــد اجــرای  برگــزاری مناقصــه، ب
پروژه هــای جنبــی و پشــتیبانی، در مــدت 
ــا صــرف مبلــغ 20  9 مــاه ایــن پــروژه مهــم ب

میلیــارد ریــال اجــرا شــد.
و  جنبــی  پروژه هــای  اجــرای  کارشــناس 
پشــتیبانی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن خطــوط 
در انبارهــای L ،E1 و K به منظــور حمــل ریلــی 
ــه شــده  کاف و ورق هــای گــرم در نظــر گرفت
اســت، گفــت: پــروژه یادشــده شــامل 930 متر 
خــط راه آهــن مشــتمل بــر ســه خــط اســت که 
دو خــط آن در محــدوده جنوبــی جرثقیــل 41 

تــن بــرای بارگیــری کاف بــه طــول مســتقیم 
400 متــر اســت و خــط ســوم بــرای بارگیــری 
کاف از ســالن در دســت احــداث در واحــد 52 

ــت. ــده اس ــی ش پیش بین
وی خاطرنشــان کــرد: بــا احــداث خطــوط 
یادشــده امــکان مانــور همزمــان 16 واگــن در 
دو خــط بــرای بارگیــری کاف فراهــم شــده که 
منجــر بــه افزایــش ظرفیــت ســالیانه 600 هزار 
تــن بارگیــری و حمــل کاف گــرم خواهد شــد.

ــاش  ــه از همــت و ت ــن زمین توســلی در همی
اجــرای  مدیریــت  از  اعــم  اجرایــی  تیــم 
ــای  ــتیبانی، واحده ــی و پش ــای جنب پروژه ه
ــه،  حمل ونقــل و پشــتیبانی، مهندســی کارخان
ــرژی و ســیاالت،  ــد، ان امــور قراردادهــای خری
شــرکت مهندســی فــوالد و شــرکت قائــم رضــا 

ــرد. ــی ک ــی قدردان ــکار اجرای ــوان پیمان به عن

،،
بــا اجــرای پــروژه احــداث ســه خــط ریلــی 
انبــار روباز واحد اسیدشــویی، ظرفیت 
بارگیــری و حمل ریلی کالف گــرم در این 

بخــش صددرصــد افزایــش یافت

وزیر راه و شهرسازی:

فوالد مبارکه همواره به توسعه راه ها و مسئولیت های اجتماعی متعهد بوده است

رئیــس ســازمان فرهنگــی،  کیمیای وطن
اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری اصفهــان بــا 
ــان  ــر از کارگردان ــی ســه اث ــه راهیاب اشــاره ب
ــنواره  ــت وهفتمین جش ــه بیس ــی ب اصفهان
ــن  ــت ای ــا حمای ــر ب ــر فج ــی تئات بین الملل
ــه ای  ســازمان گفــت: جشــنواره فجــر، زمین
اســت کــه تئاتــر اصفهــان را در دنیــا بیشــتر 

بشناسند.
محمــد عیــدی اظهــار داشــت: یکــی از 

سیاســت های معاونــت فرهنگــی و ســازمان 
ــهرداری  ــی ش ــی و ورزش ــی، اجتماع فرهنگ
و  خــاق  صنایــع  بــه  توجــه  اصفهــان، 
اهمیــت دادن بــه آنهــا بــه عنــوان کاالهایــی 

ــت. ــی اس هویت
ــا بیــان اینکــه زمانــی کــه بــه صنایــع  وی ب
خــاق توجــه می کنیــم نمی توانیــم بــه 
ــزود: از  ــم، اف ــگ توجــه نکنی اقتصــاد فرهن
طــرف دیگــر ایــن رویکــرد نشــان می دهــد 

فرهنــگ صرفــا یک پدیــده هزینه بر نیســت 
و می توانیــم بــا اســتفاده از ظرفیت هــای 
بومــی خــود، کاالهــای هویتــی خــود را تولید 
ــذار  ــی اثرگ ــی و جهان ــرده و در عرصــه مل ک
باشــیم و اقتصــاد فرهنــگ را در یــک زنجیره 

ــارور کنیــم. ارزشــی ب
ــه داد: یکــی  ــان ادام ــاون شــهردار اصفه مع
ــت  ــد مزی ــان واج ــه اصفه ــی ک از حوزه های
نســبی در آن بــوده، هنــر تئاتــر اســت 
کــه از دیربــاز بــه آن نامبــردار و مشــهور 
ــر از اســتاد  ــزرگان تئات ــوده و بســیاری از ب ب
ارحام صــدر گرفتــه تــا دیگرانــی ماننــد 
ــر  ــأ اث ــهر منش ــن ش ــد از ای ــتاد فرهمن اس
فرهنگــی،  ســازمان  طبیعتــا  بوده انــد. 
ــان  ــهرداری اصفه ــی ش ــی و ورزش اجتماع
بایــد بــر ایــن مزیــت هنــری شــهر اصفهــان 
انگشــت تأکیــد بگــذارد؛ چنانچــه شــهرداری 
از همــان ابتــدا بــا ســاخت تــاالر هنــر کانونی 
ــام  ــا از مق ــن قابلیت ه ــا ای ــرد ت ــاد ک را ایج
قــوه بــه فعــل دربیایــد و همــواره اعتباراتــی 
را بــرای حمایــت از گروه هــای تئاتــر تعریــف 

ــت. ــرده اس ک
رئیــس ســازمان فرهنگــی، اجتماعــی و 
ورزشــی شــهرداری اصفهــان گفــت: بســیار 
خرســندیم و مایــه ابتهــاج و افتخــار اســت 
کــه بــرای نخســتین بــار در تاریــخ برگــزاری 
جشــنواره تئاتــر فجــر هفــت اثــر از اصفهــان 

بــه ایــن جشــنواره راه یافتــه که شــامل چهار 
تئاتــر صحنــه ای، یک نمایــش رادیویــی و دو 
نمایــش در بخــش دیگرگونه هاســت؛ از ایــن 
میــان ســه نمایــش صحنــه ای بــا حمایــت 
ســازمان فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی 
ــنواره راه  ــن جش ــه ای ــان ب ــهرداری اصفه ش
ــرای  ــز ب ــاق نی ــن اتف ــه ای ــت ک ــه اس یافت

می افتــد. نخســتین بار 
ــه  عیــدی تصریــح کــرد: نمایــش »افــرا« ب
کارگردانــی احســان جانمــی و نمایــش 
ــدی  ــماعیل موح ــی اس ــه کارگردان »دام« ب
متعلــق بــه ســازمان فرهنگــی، اجتماعــی و 
ــش »اســترالیا«  ورزشــی شــهرداری و نمای
ــول  ــی محص ــان کریم ــی پیم ــه کارگردان ب
ــری  ــوزه هن ــازمان و ح ــن س ــترک ای مش
اســتان اســت. دو نمایــش »دام« و »افــرا« 
در روز نخســت جشــنواره در روز 22 بهمن در 
ســالن اصلــی و قشــقایی تئاتــر شــهر روی 
ــز  ــد و نمایــش »اســترالیا« نی ــه رفتن صحن
ــرا  ــقایی اج ــالن قش ــفندماه در س دوم اس

می شــود.
ــا تبریــک ایــن اتفــاق بــه شــهروندان  وی ب
اصفهانــی بیــان داشــت: امیــدوارم ایــن 
ــان در  ــود اصفه ــث ش ــون باع ــاق میم اتف
ــن  ــش در ای ــش از پی ــده بی ــال های آین س
ــروز داشــته  ــور و ب ــی ظه ــزرگ مل ــداد ب روی

ــد. باش

اجتماعــی  فرهنگــی،  ســازمان  رئیــس 
و ورزشــی شــهرداری اصفهــان بــا بیــان 
اینکــه جشــنواره فجــر زمینــه ای اســت کــه 
تئاتــر اصفهــان را در دنیــا بیشــتر بشناســند، 
افــزود: ایــن اتفــاق انگیــزه بیشــتری در بین 
ــد  ــاد می کن ــان ایج ــر اصفه ــدان تئات هنرمن
تــا بــا اســتفاده از خاقیــت فرهنگــی خــود 
کارهــای بیشــتری بســازند تــا در ســال های 
آینــده بــا قــدرت بیشــتری در ایــن رویــداد 

ملــی شــرکت کنیــم.
عیــدی دربــاره وضعیــت زیرســاخت های 
خاطرنشــان  اصفهــان  شــهر  در  تئاتــر 
کــرد: خوشــبختانه تــاالر هنــر، یکــی از 
زیرســاخت های خــوب شــهرداری اصفهــان 
در بخــش تئاتــر اســت. البتــه در ایــن 
بخــش هم افزایــی داریــم و از تئاترهایــی کــه 
در ســالن فرشــچیان روی صحنــه مــی رود، 
 98 ســال  بــرای  می کنیــم.  حمایــت 
برنامه هــای ویــژه ای بــرای ســاخت پاتوهــا 
ــن  ــم از ای ــا بتوانی ــم ت و بلک باکس هــا داری
ظرفیت هــا بــه نحــو احســن اســتفاده کنیم. 
همچنیــن چنــد طــرح برای ســاخت ســالن 
تئاتــر در مناطــق مختلــف شــهر در ســال 98 
ــث  ــر باع ــن ام ــم و همی ــتورکار داری در دس
می شــود هنرمنــدان تئاتــر امــکان بیشــتری 
ــود  ــای خ ــردن نمایش ه ــه صحنه ب ــرای ب ب

داشــته باشــند.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری:

جشنواره فجر، زمینه ای برای شناساندن بیشتر تئاتر اصفهان به دنیاست

نمایشــگاه های  برگــزاری  محــل  کیمیای وطن
بین المللــی اســتان اصفهــان واقــع در پــل شهرســتان از 
بیســت ودومین  میزبــان  اســفندماه،  روز  نخســتین 

نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی می شود.
نمایشــگاه های  شــرکت  رســانه  اداره  از  نقــل  بــه 
بین المللــی اســتان اصفهــان، ایــن نمایشــگاه کــه تــا 5 
ــان شــرکت هایی از  ــود، میزب ــا خواهــد ب اســفندماه برپ
اســتان های اصفهــان، تهــران، مشــهد و تبریــز اســت تــا 
انــواع لــوازم خانگــی برقــی بــزرگ و کوچــک، خدمــات 
پشــتیبانی فــروش و خدمــات پــس از فــروش، انــواع 
ظــروف چینــی و بلــور و لــوازم صوتــی و تصویــری را بــه 

نمایــش عمومــی بگذارنــد.
ــه نمایــش  ــدام ب در نمایشــگاه امســال 82 شــرکت اق
ــرد  ــد ک ــود خواهن ــات خ ــوالت و خدم ــه محص و عرض
ــی در  ــوازم خانگ ــوزه ل ــه ح ــدان ب ــردم و عاقه من ــا م ت
روزهــای پایانــی ســال فرصــت بهتــری بــرای آشــنایی 

و انتخــاب لــوازم خانگــی مــورد نیــاز خــود در نــوروز 98 
داشــته باشــند.

ــی  ــوازم خانگ ــی ل ــگاه بین الملل ــن دوره از نمایش در ای
ــعی شــده تمامــی فعــاالن و برندهــای  اصفهــان س
مطــرح ایــن حــوزه حضــور فعالــی در نمایشــگاه داشــته 
باشــند. بــر ایــن اســاس برندهــای مطرحــی همچــون 
دوو، اســنوا، برفــاب، چینــی تــوس، چینــی زریــن، 
پــار، کاخلــر، لوپــز، زیــرووات، پاکتیــن، مادیــران، 
بــوش، تکنــو، بلســون، شــاپ ســرویس، فریدولیــن و 
ــد. ــور یافته ان ــال حض ــگاه امس ــپاهان جارو در نمایش س

ایــن نمایشــگاه در 8500 مترمربــع فضــای نمایشــگاهی 
آن  از  بازدیــد  بــه  عاقه منــدان  و  می شــود  برگــزار 
می تواننــد از ســاعت 15 تــا 23 روزهــای یکــم تــا 
ــگاه های  ــی نمایش ــل برپای ــه مح ــفندماه ب ــم اس پنج
ــل شهرســتان  ــع در پ ــان واق ــی اســتان اصفه بین الملل

ــد. ــه کنن مراجع

در هفتــه جــاری مســعود منتظــری  کیمیای وطن
ــدون  ــان فری ــاد، میزب ــهردار نجف آب ــادی، ش نجف آب
هللا یــاری، مدیــر کل میــراث فرهنگی، صنایع  دســتی 
و گردشــگری اســتان اصفهــان، و معاون و مشــاور آن 

مجموعه در دفتر خویش بود.
ــهردار،  ــام ش ــزی قائم مق ــه مغ ــه ک ــن جلس در ای
ــر جــذب  ــاری مدی ــاون شهرســازی، ی احمــدی مع
شــهرداری،  مشــارکت های  و  ســرمایه گذاری  و 

فردوســی مدیــر عامــل ســازمان فرهنگــی، اجتماعی 
و ورزشــی شــهرداری و تنــی چنــد از دیگــر مدیــران 
ــت  ــاره باف ــتند درب ــور داش ــز در آن حض ــهری نی ش
شــهری نجف آبــاد، خانه هــای تاریخــی بالفعــل 
ــیل های  ــا و پتانس ــاد و ظرفیت ه ــوه نجف آب و بالق

ــادل نظــر شــد. حــوزه گردشــگری بحــث و تب
پــس از جلســه نیــز از خانــه تاریخــی مهرپــرور )موزه 
ــان  ــی نوری ــه تاریخ ــاد(، خان ــی نجف آب مردم شناس
)مکتب خانــه علــوم خواجــه نصیرالدیــن طوســی(، 
ــان  ــه میزب ــارون ک ــرج خ ــت ب ــهر، هف ــوزه ش باغ م
جشــنواره صنایــع دســتی و هنرهــای ســنتی کشــور 

افغانســتان بــود و ... بازدیــد کردنــد.
در ایــن جلســه و بازدیــد همچنیــن دربــاره مســائل 
و مــوارد تعاملــی، گردشــگری، برنامه هــای نــوروزی 
ــت بعضــی از آداب و رســوم و  ــوروزی، ثب و ســتاد ن

ــادل نظــر شــد. ــاد بحــث و تب غذاهــای نجف آب

اصفهان، میزبان 
بیست ودومین نمایشگاه لوازم خانگی می شود

بازدید مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان 
از نجف آباد

روزنامه کیمیای وطن

ای  محمد سالم�ت دوم �ت آ
ا�ب � �ن مکار گر�می �ب �ه

ما گر�می �باد. ر �ش کر�ر �ب
ن �ت وری ��ی

آ
دی �س�ت ،�یاد� د�و�ن دو�ری �ن کر�ر �م�ی

ولد �ت
�ت


