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صادرات محصوالت کشاورزی 
شهرضا با برند خارجی

سیستم تامین اجتماعی، راهی برای 

افزایش قدرت خرید مردم

فروشنده ماده مخدر گل 
در کاشان دستگیر شد

۱۱۰ تخته فرش دستباف کاشانی 
صحن حضرت زهرا )س( را 

مفروش می کند

غذای سنتی »کاچی« روستای فمی 
ثبت ملی می شود

 رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشــگری نطنز گفت: پخت غذای سنتی کاچی 
روستای فمی به زودی در فهرست آثار ملی کشور ثبت می شود.

حسین یزدانمهر در حاشیه برگزاری »جشنواره سنتی کاچی روستای فمی« در گفت و گو با خبرنگار جام جم  از 
شهرستان نطنز، اظهار کرد: با توجه به قدمت دیرینه پخت این غذای محلی و سنتی در این منطقه به زودی پرونده 

این غذای سنتی تهیه و برای ثبت در فهرست آثار ملی ارسال خواهد شد.
وی افزود: برنامه های سنتی و عناصر گردشگری جزو سرمایه های فرهنگی است و باید حفظ و تقویت شود.

رئیس اداره میراث فرهنگی...

پلمب ۴۷ واحد صنفی 
متخلف در اصفهان
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اصفهان

آینده یک گذشته را در موزه هنرهای معاصر ببینید

مــوزه هنرهای معاصــر اصفهان 
میزبــان ســیر زندگی و آثــار معمار 
نام آشــنای اصفهانی در خالل چندین 

دهه فعالیت حرفه ای او شده است. 
عصــر روز آدینه 14 دی اســت و 
تاالر گردهمایی موزه هنرهای معاصر 
اصفهــان میزبــان جمعی از اســاتید 
معماری و شهرســازی و دانشجویان 
ایــن رشــته شــده اســت.بهانه این 
گردهمایی گشایش نمایشگاه "آینده 
یک گذشــته" با محوریت درآمدی بر 
توسعه شــهر اصفهان از خالل زندگی 
و آثار محمود درویش یکی از معماران 
و شهرسازان برجســته و پیشکسوت 
اصفهانی اســت که قرار است به مدت 
یک ماه در مــوزه هنرهای معاصر برپا 

باشد.
در این مراســم شــیرین طغیانی 
رییس کمیسیون شهرسازی، معماری 
و عمران شــورای اســالمی شــهر 
اصفهــان، معماری را نمــود حقیقت 
و تجلــی فرهنــگ، عشــق و هنر و 
محکی برای تمدن و توســعه یافتگی 
یک جامعه دانســت و از اینکه با تولید 
انبوه معمار، ساختمان سازی جایگزین 

معماری شده است ابراز تأسف کرد.
وی گفت: معماری یعنی زمانی که 
یک ساختمان را در شهرهای گوناگون 
مانند اصفهان، دهق، انارک و یا زاهدان 
می بینیم اصول ســاخت آنها شــبیه 
به هم اســت، اما امروزه کار از دســت 
معماران خارج شده است و دیگر چنین 

ساختمان هایی نمی بینیم.
معمــاران دیگر تصمیم گیر 

نیستند
طغیانی با بیان اینکه متأسفانه امروزه 
معماران تصمیم گیر نیستند، ادامه داد: 
با وجود توانایی باالی معماران کشــور 
مــا، آنها کمترین اثرگــذاری و قدرت 

تصمیم گیری در رشــته خــود را دارند 
و امیدوارم معماری ایــران به جایگاه 

اصیل خود بازگردد.
آتوســا افغــان نایب رییس انجمن 
صنفی مهندسین معمار استان اصفهان 
نیز در این آیین اظهار داشت: نمایشگاه 
آینده یک گذشــته به بررسی زندگی 
یکی از مفاخــر معماری اصفهان در 7 
دهه گذشــته می پردازد و در روزگاری 
که دچــار قدرناشناســی و تلخ گویی 
شــده ایم، بزرگداشــت افراد موثر بر 
چهره معاصر شــهر اصفهان را وظیفه 
خود می دانیــم.وی محمود درویش را 
پدر معنوی انجمن صنفی مهندســین 
معمار اصفهان خواند و افزود: نمایشگاه 
گذشته یک آینده، نمایشگاهی تعاملی 
اســت و اطالعــات ارائه شــده در آن 
می توانــد با همکاری ســایر معماران 

تکمیل شود.
افغان به شکل گیری این نمایشگاه 
بر اســاس واگویی تاریخ شــفاهی از 
زبــان مهنــدس محمــود درویش و 
مســتندنگاری از آثار وی اشاره کرد و 
ادامه داد: در این نمایشگاه فعالیت های 
ایــن معمــار برجســته در ادارات و 
سازمان هایی که در آنها حضور داشته 
اســت در معرض دید عالقمندان قرار 
گرفته اســت. رضا نوربختیار عکاس 
پیشکســوت و از دوســتان محمــود 
درویش نیز در این مراســم به تصمیم 
این معمــار اصفهانی برای ســفر به 
دور دنیا در 29 ســالگی و در روزگاری 
که کمتر کســی این خطــر را به جان 
می خرید، اشــاره کرد و از تأثیر بازدید 
از حدود 80 کشــور جهان بر کارهای 

او گفت.
حاال نوبت به رضــا آزمایش معمار 
پیشکســوت اصفهانــی رســید تا از 
روزهایی بگوید که 20 مهندس معمار 

در شهرداری اصفهان حضور داشتند، 
در حالی که در شــهرداری های دیگر 
شهرهای ایران مهندس تحصیل کرده 
بســیار کمیــاب بود. بــه همین دلیل 
وزارت مسکِن وقت کتبًا اعالم کرد که 
شهرداری اصفهان می تواند خود اقدام 

به تهیه طرح تفصیلی این شهر کند.
وی اضافه کرد: دلمان می خواست 
در هــر قدمــی که در شهرســازی در 
ایران برداشــته می شد، شهر اصفهان 
اول باشــد؛ همان طور کــه اصفهان 
نصف جهان اســت و هــر کس برای 
تماشــای ایران می آید شــوق دیدار 

اصفهان را دارد.
این معمار پیشکســوت اصفهانی با 
گالیه از برخی اقدامات در کالبد شــهر 
گفت: زمانی که در اصفهان ناهماهنگی 
می بینم از جانم ســیر می شــوم.وی 
تصریح کرد: تصمیم گرفتن و دســتور 
دادن دلیل بر مدیر بودن نیســت و هنر 
مدیر این اســت که انسان های واال را 

پیدا کند و به کار بگیرد.
این معمار پیشکســوت اصفهانی 
با بیان اینکــه معمارانی مانند محمود 
درویش بسیار زیاد هستند، اما در خارج 
از کشور مشــغول به فعالیت شده اند، 
ابراز امیدواری کرد شهرداری اصفهان 
با ایجاد یک پانل تخصصی از معماران، 
نظارت بر ساختمان سازی در اصفهان 
را بــه آنها بســپارد. آزمایش ادامه داد: 
امیدوارم اصفهان را طوری بسازیم که 

همواره نصف جهان باقی بماند.
در ادامه، محمــود درویش معمار و 
شهرساز برجسته اصفهانی در سخنانی 
کوتاه اظهار داشت: متأسفانه امروزه به 
اتفاقات روزمره کمتر بها می دهیم، در 
حالی که مجموع همین اتفاقات تاریخ 

را می سازد.
در معمــاری بــه دنبــال 

خودنمایی نبودم
وی با بیــان اینکه تــالش کرده 
در نمایشــگاه آینــده یک گذشــته 
هر آنچه به یاد داشــته اســت را بیان 
کــرده و مستندســازی کنــد، گفت: 
در ساختمان ســازی همــواره تالش 
می کــردم رفاه و آســایش بهره بردار 
و همچنیــن وضعیــت مالــی او را در 
نظــر بگیــرم و در معماری بــه دنبال 
خودنمایی نبــودم. قدرت اله نوروزی 
شــهردار اصفهان نیز پــس از افتتاح و 
بازدید از نمایشــگاه آینده یک گذشته، 
اظهار داشــت: در این نمایشگاه روند 
شــکل گیری بخش هایــی از شــهر 
اصفهان از ســال 42 به بعد که شامل 
نحوه شکل گیری کارخانه ذوب آهن، 
قســمتی از محله خانه  اصفهان و غیره 
بود را می بینیم که بســیار جالب توجه 

بود.
نوروزی افزود: بســیار خرســندم 
که افرادی ماننــد محمود درویش که 
در شکل گیری شــهر اصفهان نقش 
داشــته اند آثار خــود را در معرض دید 
شهروندان گذاشــته اند تا مردم بدانند 
شــهر اصفهان در چه فرآیندی و با چه 

تالش هایی شکل گرفته است.
شهردار اصفهان ابراز امیدواری کرد 
شــهرداری اصفهان بتواند از تجارب 
معماران برجســته ای چــون محمود 
درویش و مشــورت با آنها اســتفاده 
کرده و شاهد شــکوفایی اصفهان در 
عرصه شهرسازی باشیم. عالقمندان 
به بازدیــد از نمایشــگاه "آینده یک 
گذشــته" می توانند تا 19 بهمن همه 
روزه از ســاعت 9 تــا 13 و 16 تا 19 به 
گالری شماره 3 موزه هنرهای معاصر 
وابسته به سازمان فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشی شــهرداری اصفهان مراجعه 

کنند.
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 ضمیمه رایگان روزنامه در استان اصفهان

غذای ســنتی »کاچی« روستای فمی ثبت 
ملی می شود

اصفهان »بهشت دوچرخه ها« شود

رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری نطنز گفت: پخت غذای 
سنتی کاچی روستای فمی به زودی در فهرست آثار ملی کشور ثبت می شود.

حســین یزدانمهر در حاشیه برگزاری "جشــنواره سنتی کاچی روستای فمی" در 
گفت و گو با خبرنگار جام جم  از شهرستان نطنز، اظهار کرد: با توجه به قدمت دیرینه 
پخت این غذای محلی و ســنتی در این منطقه به زودی پرونده این غذای سنتی تهیه 

و برای ثبت در فهرست آثار ملی ارسال خواهد شد.
وی افزود: برنامه های سنتی و عناصر گردشگری جزو سرمایه های فرهنگی است 

و باید حفظ و تقویت شود.
رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نطنز با بیان اینکه باید به 
خاطر مشارکت مردم روستای فمی برای حفظ داشته های تاریخی از آنان تقدیر کرد، 
افزود: مردم این خطه در توســعه زیرســاخت های تاریخی و فرهنگی نقش بسزایی 

ایفا می کنند.
وی با بیان اینکه آرایه های خرده فرهنگ ها باید به بهترین شــکل حفظ و اشــاعه  
داده شــود، ادامه داد: برگزاری جشــنواره ســنتی کاچی نقش مهمی در نشان دادن 

فرهنگ و آداب و سنن غذایی و معرفی رفتارهای تغذیه ای و محلی دارد.
یزدانمهر با اشاره به اهداف این جشنواره خاطرنشان کرد: پرهیز از غذاهای آماده و 
مضر، آگاهی دادن به مردم در خصوص روش های تغذیه سالم و ایجاد نشاط از اهداف 

برگزاری این جشنواره سنتی است.
در این جشنواره انواع غذاهای بومی و محلی) ماست و سایر فراورده های آن(، تخم 

مرغ بومی، نان گندم و نان جو در معرض فروش و دید افراد قرار گرفت.

شهردار اصفهان گفت: از این ماه با اعالم قبلي 
به مناطق شهر اصفهان خواهیم رفت تا اگر مردم 
مشکالتی دارند مطرح کرده و مورد پیگیری ویژه 

قرار گیرد.  
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری 
اصفهان، قدرت اهلل نوروزی در ارتباط زنده تلفنی 
با برنامه رادیویی "ســالم اصفهان" با اشــاره به 
اینکه هر جا مشــکالت شــهر اصفهــان نیاز به 
پیگیری ویژه داشــته باشــد در فرآیند اقدام قرار 
می گیرد، اظهار کرد: هر هفته با منتخبان مردم از 
گروه ها و اصناف مختلف در قالب سلسله نشست 
هــای "اصفهان فردا" گفت و گــو دارم و از این 
طریق با بخشی از دغدغه های شهروندان بیشتر 
آشنا می شــوم.  وی همچنین به طرح مشکالت 
شــهروندان از طریق وب سایت شهردار اصفهان 
به آدرس Isfahan.ir نیز اشــاره کرد و گفت: 
بنده شــخصا از این طریق در جریان مشــکالت 
مردم قرار مي گیرم و در جهت بررســی و رفع آنها 

با کمک همکاران اقدام می کنم. 
شــهردار اصفهان تصریح کرد: همچنین برای 
گفــت و گوی چهــره به چهره با مــردم در همه 
مناطق شــهرداری اصفهان به صورت سرزده یا 
از قبل اعالم شــده حضور پیدا می کنم تا سخنان 

شهروندان را بشنوم. 
وی با بیان اینکــه از این ماه به صورت از قبل 
اعالم شــده به مناطق خواهیــم رفت تا اگر مردم 
مشکالتی دارند مطرح شده و مورد پیگیری ویژه 

قرار گیرد، گفت: ســامانه تلفنی 137 شهرداری 
نیز مشــکالت مردم را دریافــت می کند که بنده 
از طریــق این ســامانه نیز در جریان مشــکالت 
مــردم قرار گیرم و با تــالش بخش های مختلف 

شهرداری آنها را گره گشایی می کنیم.  
نوروزی افزود: سامانه تلفنی 137 به جز دریافت 
مشکالت، یک صندوق صوتی هم دارد که مردم 
می توانند، نقطه نظرات و پیشــنهادهاي خود را از 
ایــن طریق مطرح کنند. من هم پیام های مردم را 
دنبال مي کنم و در مجموع همه ابزارهای ارتباط 
با مردم ایجاد شــده اســت تا پاسخگو باشیم. این 
ارتباط دو ســویه با شهروندان براي من به عنوان 
خادم مردم در شــهرداري داراي اهمیت ویژه اي 
است و خوشحالیم که زمینه مشارکت شهروندان 
وجود دارد.  وی اضافه کرد: از اوایل حضور من در 
شهرداری اصفهان، 7 هزار تاکسیران که در سال 
های اخیر تاکسیمتر خریداری کرده بودند، اعالم 
کردند که با خرید این تاکسیمترها به آنها اجحاف 
شده است. از این رو تصمیم گرفتیم در مرحله اول 
بســته حمایتی براي آن ها در نظر گرفته شود. در 
این راســتا 14 هزار حلقه الستیک، روغن موتور و 
فیلتر هوا به صورت رایگان با هزینه ســه میلیارد و 
400 میلیون تومان از سوی شهرداری برای هفت 
هزار راننده تاکسی خریداری شده و در اختیار آنان 
قرار مي گیرد تا این قشــر که از شریف ترین افراد 
هســتند بتوانند هرچه بهتر به شهروندان خدمت 

کنند.  

رییس پلیس امنیت عمومی اســتان اصفهان از بازدید و نظارت 
پلیس بر واحد های صنفی و پلمب 47 واحد صنفی متخلف به دلیل 
نداشتن پروانه کسب و عدم رعایت مقررات مربوطه در شهر اصفهان 

خبر داد. 
سرهنگ محمدحسن اســماعیلی اظهار کرد: در راستای ارتقاء 
امنیت اجتماعی و ساماندهی صنوف فاقد پروانه کسب، طرح نظارت 

و کنترل اصناف در شــهر اصفهان توســط مامورین اداره نظارت بر 
اماکن عمومی اجرا شد.

وی افزود : در همین راستا ماموران نظارت بر اماکن عمومی پلیس 
طی 10 روز گذشته از یک هزار و 31۵ واحد صنفی بازدید کردند.

رییس پلیس امنیت عمومی استان اصفهان اضافه کرد: همچنین 
در این طرح 47 واحد صنفی متخلف به علت نداشــتن پروانه کسب 

و عدم رعایت قوانین و مقررات مربوطه پلمب  و برای 302 واحد نیز 
اخطاریه پلمب صادر شد .

وی با اعالم تداوم و تشدید این گونه برنامه ها و اقدامات کنترلی 
و نظارتی پلیس، از عموم شــهروندان خواست، در صورت مشاهده 
هرگونه تخلف، موضوع را به مرکز فوریت های پلیسی 110 و تلفن 

گویای 2182۵82۵ اطالع دهند.

هشت اثر نمایشی از استان اصفهان به سی 
و هفتمین جشــنواره بین المللی تئاتر فجر راه 

یافت.
رئیس انجمن هنرهای نمایشی اصفهان با 
اعالم این خبر گفت: هنرمندان تئاتر اصفهان 
پس از ســالها تالش بی وقفه و به صحنه بردن 
آثار خود با کمترین هزینه و حمایت های مالی، 
توانستند امسال با ارسال 8 اثر در جشنواره بین 
المللی تئاتر خوش بدرخشــند.محمد ترابی با 
تاکید براینکه جشــنواره بین المللی تئاتر فجر 
معتبرترین جشنواره تئاتر کشور محسوب می 
شود، اظهار کرد: داورانی که متولی انتخاب آثار 
برای حضور در جشنواره هستند، با معیارهایی 
بســیار ســختگیرانه و دقیق به انجام این کار 
می پردازند.او درباره روند برگزاری جشــنواره 
بین المللی تئاتــر فجر در بخش های مختلف 
گفت: این جشــنواره بخش های مختلفی را با 
حضور داوران متفاوت برگزار می کند که از جمله 
آنها بخش تئاتر استانی، ایران یک و دو و بخش 

بین الملل است. وی ادامه داد: همچنین برخی 
از نمایش ها به صورت مســتقل و خارج از قالب 
آثار اســتانی به جشنواره ارسال می شود.رئیس 
انجمن هنرهای نمایشــی اصفهان با تاکید بر 
اینکه برای نخستین بار 8 اثر نمایشی از استان 
اصفهان به جشــنواره تئاتر فجر راه یافته است، 
گفت: هرچند نقش حمایتی ارگان های مختلف 
از تئاتر بر کســی پوشیده نیست، اما عمده دلیل 
این موفقیت چشمگیر مدیون تالش بی وقفه 
و مســتمر هنرمندان این رشــته است که گاه 
حتی بدون برخورداری از هیچ حمایتی دســت 
از تالش نکشیدند. وی تاکید کرد: درحال حاضر 

نیز متولی مشخصی برای تامین هزینه حضور 
این هنرمندان در جشــنواره فجر وجود ندارد و 
انجمن هنرهای نمایشــی نیز به دلیل کمبود 
بودجه کامــال قادر به انجام این کار نیســت. 
وی درباره نمایش های راه یافته به جشــنواره 
تئاتر فجر سی و هفتم گفت: امسال از 4 نمایش 
صحنه ای که از اســتان اصفهان انتخاب شد، 
ســه نمایش از حمایت های سازمان فرهنگی 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان برخوردار 
بود.ترابی افزود: نمایش »افرا« ساخته احسان 
جانمی ازســوی این سازمان و اداره شهروندی 
حمایت شد و از جشنواره استانی به بخش تئاتر 
ایران یک و تئاتر خیابانی جشنواره فجر راه یافت. 
نمایش »استرالیا« نیز ازسوی سازمان فرهنگی 
اجتماعی و ورزشــی شــهرداری و خانه تئاتر 
حوزه هنری اصفهان مورد حمایت قرار گرفت 
و نمایش »دام« بــا حمایت تاالر هنر از مراکز 
هنری وابسته به سازمان فرهنگی اجتماعی و 

ورزشی شهرداری به این جشنواره راه یافت.

پذیرش آگهی در روزنامه جام جم :
3663۷500

پلمب ۴7 واحد صنفی متخلف در اصفهان

عضــو کمیســیون عمران، 
معماری و شهرســازی شورای 
اسالمی شــهر اصفهان گفت: 
با تالش و همــکاری اصفهان 
مدیریت شهری، مردم و بخش 
خصوصی، اصفهان می تواند به 

بهشت دوچرخه ها تبدیل شود.
شیرین طغیانی در گفت وگو 
بــا خبرنگار جام جم  اظهار کرد: 
فعالیــت دوباره ایســتگاه های 
دوچرخــه با همــکاری بخش 
خصوصی بســیار موفقیت آمیز 
خواهد بود زیرا بخش خصوصی 
می داند چطور باید اقدام و با مردم 
در ارتباط باشد و قیمت مناسب در 

نظر بگیرد تا شهروندان استقبال 
خوبی داشته باشند.وی تصریح 
کــرد: امیدوارم زمینه حضور هر 
چه بیشتر شهروندان با استفاده 
از دوچرخه در معابر شهر فراهم 
شــود و دوچرخه سواری به یک 
فرهنــگ عمومی شــود.عضو 
کمیســیون عمران، معماری و 
شهرســازی شــورای اسالمی 
شــهر اصفهان گفت: چند روز 
پیش یک تجربه جهانی در باره 
یکی از شــهرهایی که پایتخت 
یکی از کشورهای توسعه یافته 
بــود، دیدم مبنی بر اینکه زمانی 
تمام خیابان ها آغوش خودشان 

را برای اتومبیــل باز می کنند و 
پس از مدتی شهر پر از ترافیک 
می شــود و زمانی به این نتیجه 
می رســند که باید تغییر بدهند، 
اما در این شــهر اینقدر شرایط 
حضــور اتومبیــل را ســخت 
می کنند که خــود مردم مجبور 

شوند چاره اندیشی کنند.
وی افــزود: در آن برنامــه  
تجربه ای که مطرح شــد آن بود 
که مدیران به این نتیجه رسیدند 
که جای اینکه زیرســاخت ها را 
درســت کنند، اول مــردم را به 
صــورت تهاجمی بــه خیابان 
بکشــند تا زیرساخت ها درست 

شود، بنابراین اگر فرهنگسازی 
نکنیم، زیرساخت های مهیا شده 
نیز شکســت خورده می شود؛ از 
این رو بد نیســت گاهی اوقات 
این تجربه را داشــته باشیم که 
این اســتقبال عمومی ما را وادار 
کند به شــرایط تســلیم شده و 
شــرایط را تغییر دهیم.طغیانی 
بــا بیان اینکه در هــر منطقه از 
شهرداری اصفهان حداقل باید 
دو مسیر دوچرخه احداث شود، 
تاکید کرد: ایــن موضوع مهم 
مورد توجه و تاکید شورای شهر 
قــرار گرفته و بــه مناطق ابالغ 

خواهد شد.

»افرا، استرالیا و دام« از آثار نمایشی راه یافته به جشنواره تئاتر فجر

میراث مبل رهنان، برندي براي توسعه صنعت مبل
اولین جشــنواره ملی بازار مبل رهنان با همکاری شهرداری اصفهان و در راستای 

حمایت از صنایع بومی و هنر صنعت مبل، در منطقه 11 شهر افتتاح شد. 
به گزارش اداره ارتباطات رســانه اي شهرداري اصفهان، در اولین جشنواره ملی 
بازار مبل رهنان که در منطقه رهنان اصفهان افتتاح شد، انواع مبلمان منزل، اداری، 
اتاق خواب کودک، ســرویس خواب، میز و صندلی در قالب بیش از ۵00 فروشگاه به 
مشــتریان عرضه می شود.هدف از این جشنواره ارائه توانمندی های استان اصفهان 
در زمینه صنعت چوب و مبلمان به تمام کشور است. این جشنواره با همکاری سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان، شهرداری منطقه 11 اصفهان، صدا و سیما و 

مساعدت امام جمعه رهنان برگزار شده و تا پایان سال 97 ادامه دارد.
نایب رییس شوراي اســالمي شهر اصفهان، در آیین افتتاح " جشنواره ملی بازار 
مبل رهنان " با بیان اینکه صنعت مبل رهنان در همه کشور زبانزد است، اظهار کرد: 
از زمانی که بحث الحاق رهنان به اصفهان مطرح شــد، اتفاقات خوبی در این منطقه 
افتاد که باید استمرار داشته باشد تا حق و حقوق مردم این منطقه لحاظ شود. امروز ما 

به عنوان میراث دار، مسئول حفظ و انتقال این صنعت به آیندگان هستیم.

بهره برداری از ۱6 میلیارد ریال پروژه در پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان

مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شــهرداری اصفهان گفت: چهارشنبه 
هفته جاری 16 میلیارد ریال پروژه  سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان 

به بهره برداری می رسد.
عبــاس محبوبــی در گفت و گو با خبرنگار جام جم  اظهارکرد: یکی از این پروژه ها 
بهره برداری از اتوماســیون بار در پایانه کاوه اســت که با هدف جلوگیری از قاچاق 
کاال و قاچــاق مواد مخدر، جلوگیــری از بارگیری بارهای پرخطر، بیمه نامه اطمینان 
شــهروندان نســبت به جابه جایی ایمن بار و نظارت بر حمل بار با اتوبوس ها و تجمیع 
دفاتر خارج از پایانه ها ،که باعث نارضایتی شهروندان شده بود، راه اندازی شده است.

وی افزود: اتوماسیون بار پایانه کاوه با هزینه ای بالغ بر پنج میلیارد ریال و در 47۵ 

مترسوله مورد بهره برداری قرار می گیرد.
مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان با اشاره به کلنگ زنی 
و احداث سوله جدید برای توسعه اتوماسیون بار در پایانه کاوه، تصریح کرد: این سوله 
جدید با هدف طرح توســعه پروژه اتوماســیون بار با هزینه پنج میلیارد ریال احداث 

خواهد شد.
وی از بهره برداری سیســتم مکانیزه برق پایانه کاوه خبر داد و گفت: ویژگی پروژه 
این است که 4۵0 کیلو وات برق در حالت اضطراری برای پایانه کاوه تولید و روشنایی 
پایانه را تأمین می کند؛ این پروژه در پایانه مســافربری کاوه با صرف هزینه ای بالغ بر 

شش میلیارد ریال به بهره برداری می رسد.

برای نخستین بار در کشور:
اجراي شیوه ای نوین در افزایش کیفیت و ظرفیت تولید PVC توسط محقق دانشگاه صنعتی 

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان با ارائه 
شیوه ای نوین در تولیدPVC، ضمن افزایش کیفیت 
و نرخ تولید و کاهش انرژی و هزینه تولید این محصول، 
عنــوان یکي از طرح هاي برتــر وزارت علوم را به خود 

اختصاص داد.
این طرح بــا عنوان "تدوین دانــش فنی افزایش 
  PVCتدریجی آغازگر برای بهبود خواص محصول
و کاهش مدت زمان واکنش" توســط دکتر نســرین 
اعتصامي دانشــیار دانشکده مهندسي شیمي دانشگاه 

صنعتي اصفهان ارائه شده است.
عضو هیئت علمی دانشــگاه صنعتــی اصفهان با 
اشــاره به اهمیت صنعت پلیمر به عنوان یکی از شاخه 
های ارزشــمند صنایع پتروشیمی، گفت: از مهم ترین 
محصــوالت این صنعت پلی وینیل کلراید اســت که 
عمــوم مــردم آن را با نام پي وي ســي)PVC( مي 

شناسند.
اعتصامــی با بیان این کهPVC یکی از پرمصرف 
ترین ترموپالســت هــا در دنیا اســت، تصریح کرد: 
کاربردهای متنوع، قیمت پایین، وزن کم، شــفافیت و 
انعطاف پذیري آن ســبب شــده تا با تولید بیش از 37 
میلیون تن در ســال، بعد از پلی اتیلــن و پلی پروپیلن 

بیشترین پلیمر تولیدی در دنیا باشد.
وی با اشاره به کاربردهای متعدد این پلیمر محبوب 
در صنایــع گوناگون، افزود: صنایع ســاختماني مانند 
ســاخت انواع لوله هاي آب و فاضالب، درب و پنجره، 
دکوراســیون و تزیینات، عایق سیم هاي برق، صنایع 
پوشاک و چرم مصنوعي، بطری های گوناگون، صنعت 
اســباب بازي، تجهیزات پزشکي، صنایع بسته بندي و 
حمل و نقل، از جمله کاربری های این ماده مهم است.

عضو هیئت علمی دانشــگاه صنعتی اصفهان بیان 

کرد: شیوه پلیمریزاســیون تعلیقی یکی از چهار روش 
تولید این محصول در دنیا اســت که قریب به 80 درصد 

از PVC دنیا به این روش تولید می شود.
اعتصامی با اشــاره به ابعاد و چالش های پیش روی 
تولیــد این محصول اضافه کــرد: این روش درصنعت 
بصورت ناپیوســته و در رآکتورهــاي همزن دار انجام 
می شــود که با توجه به مــدت زمان طوالني واکنش، 
ســرعت تولید محصول پایین است و با عنایت به این 
کــه همه مواد اولیــه از ابتدا به رآکتور وارد مي شــود، 
احتمال عملکرد نامناسب کاتالیست و یا انتقال حرارت 
نامناسب ســبب بروز خطر انفجار،آســیب رسیدن به 
تجهیزات رآکتور و یا تولید محصول معیوب مي گردد.

وی با بیان این که عمومًا افزایش نرخ تولید مستلزم 
توسعه تکنولوژی و سرمایه گذاری کالن است، افزود: 
یکي از برتري هاي این طرح آن اســت که بدون نیاز به 
فناوری های پیچیده و صرفًا با تغییراتي در روش های 
عملیاتي توانســته اســت تولید پذیری رآکتور را تاحد 

زیادي افزایش دهد.
عضو هیئت علمی دانشــکده مهندســی شــیمی 
دانشــگاه صنعتی اصفهان ادامــه داد: در روش های 
کنونی تولید PVC، سرعت واکنش در ابتداي فرآیند 
کــم و در انتهــا افزایش می یابد که ســبب عدم بهره 

برداری مناسب از ظرفیت سرمایشي رآکتور می شود.
اعتصامــی بیان کرد: در این طرح با تزریق تدریجي 
یک کاتالیســت خیلی ُتند با نیمــه عمر پایین و تجزیه 
ســریع آن، ضمن ثابت نگه داشتن سرعت واکنش در 
طول مدت پلیمریزاســیون و بهره برداری حداکثری از 
ظرفیت سرمایشی رآکتور، مي توان محصول مورد نظر 

را در مدت زمانی بسیارکمتر به دست آورد.
وی با اشــاره به این که اجرای ایــن طرح به دلیل 

مشــکالت انتقال و نگهداري مــواد اولیه واکنش، در 
شــرکت پژوهش و فناوري پتروشــیمي واحد جنوب 
کشــور) ماهشــهر( انجام شــد، گفت: بر این اساس، 
طراحی و ساخت یک ســامانه آزمایشی کامل، شامل 
رآکتور، کندانســور و مجموعه دســتگاه هاي الزم، با 
امــکان بهره برداری در دیگر پروژه ها، و نیز ســنتز و 
تهیه کاتالیست ُتند مورد نیاز برای این فرآیند در کشور 

از جمله دستاوردهای دیگر این طرح است. 
دانشــیار دانشــگاه صنعتی اصفهان با بیان این که 
این فناوری پیش از این در اختیار چند شــرکت خارجی 
ازکشــورهای آلمان، اسپانیا و روسیه بود، تصریح کرد: 
امــروز با افتخار مي توان گفت دانش فني این فرآیند در 

داخل کشور نیز قابل اجراست.
اعتصامی اضافه کرد: ایمنی بسیار باالی این فرآیند، 
کاهش بیش از 4۵ درصدي زمان واکنش، افزایش قابل 
مالحظه ظرفیت تولید براي اولین بار در کشــور، بهبود 
خواص محصول،کاهش هزینه ها و انتشــار ۵ مقاله در 
مجالت معتبر بین المللي از جمله دســتاوردهاي انجام 

این طرح  به شمار مي رود.
وی ادامه داد: با توجه به ســابقه پژوهشي دانشگاه 
صنعتــي اصفهان در زمینه PVC، این دانشــگاه به 
عنوان "قطب پژوهشي پلي وینیل کلراید" وزرات نفت 

تعیین و تصویب شده است.
محقق دانشــکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی 
اصفهــان در پایان تصریح کــرد: این طرح که در قالب 

یک اختراع
بــا عنوان " فرآیند پلیمریزاســیون وینیل کلراید با 
افزایش تدریجي آغازگر" به ثبت رســیده، عنوان یکي 
از طرح هاي پژوهشــی برتر وزارت علوم، تحقیقات و 

فناوری در سال 1396 را به خود اختصاص داد.
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تعیین تکلیف 53 میلیارد بودجه بازآفرینی استان اصفهان

در جدال یزد و اصفهان، حق با کشاورزان اصفهانی است

سرپرســت اداره کل راه و شهرسازی استان 
اصفهــان گفت: طبق توافقنامه ســه جانبه بین 
وزارت راه و شهرســازی، صندوق توســعه ملی 
و ســازمان برنامــه و  بودجــه ۵3 میلیارد تومان 
بابت بازآفرینی اســتان اصفهــان در نظر گرفته 

شده است.
حمیدرضــا امیرخانــی درخصــوص بحث 
بازآفرینی و اقدام مشــترک در این اســتان بابت 
اقدامات صــورت گرفتــه، اظهار کــرد: طبق 
توافقنامــه ســه جانبه ۵3 میلیــارد تومان بابت 
بازآفرینی اســتان اصفهان در نظر گرفته شــده 

است.
وی افزود: نخســتین جلسه ســتاد بازآفرینی 
اســتان قــرار اســت روز چهارشــنبه در محل 
اســتانداری اصفهان برگزار شود تا سهم هریک 

از محالت و میــزان فعالیت دیگر نهادها در این 
طرح مشخص شود.

سرپرســت اداره کل راه و شهرسازی استان 
اصفهان ادامه داد: در اســتان اصفهان 19 محله 
به عنوان محله هدف مصوب شــده است که در 
جلسه چهارشــنبه با استانداران که تمام دستگاه 
ها از جمله شهرداری ها حضور دارند، میزان سهم 
هریک از این محالت از مبلغ مصوب شده و اینکه 
چــه میزان بودجه از محــل بودجه های عمومی 

تعلق خواهد گرفت، مشخص خواهد شد. 
وی افزود: یکی از این محالت که درخصوص 
آن برنامه ریزی شــده، بازار تاریخی نایین است 
که جلسه ستاد احیای این بازار در این شهرستان 
برگزار شــد و قرار اســت یک کارگروه هشتگانه 
پیگیری و تصویب طرح های بازآفرینی شــهری 
در شــهرهای نایین، انارک و بافران را پیگیری 
کننــد. در همین خصوص یکی از برنامه ریزی ها 
در طــرح بازآفرینی شــهری بحــث اختصاص 
قیــر به این بافت ها اســت. براین اســاس طبق 
برنامه ریزی هــا قیر تنها برای بافت های تاریخی 
با اولویت گذرهــای تاریخی و به محالت هدف 

بازآفرینی اختصاص داده می شود.

صادرات محصوالت کشاورزی شهرضا با برند خارجی

رئیس بخش مســمومین بیمارســتان خورشید اصفهان گفت: 
در زمان حاضر درگیر الکلیســم مزمن نیستیم.

فرزاد قشالقی در گفت و گو با  جام جم  اظهار داشت: مسمومیت 
یــا مصرف با الکل  یک واقعه گلوبال و آمار جهانی اســت که  در 
بسیاری از کشــورهای دنیا یک عامل اقتصادی و وزنه اقتصادی 

شمرده می شود.
وی بیان داشــت: الکل شــایع ترین سمی اســت که انسان در 
جهــان علی رغم اینکــه می داند ضرر دارد امــا آگاهانه مصرف 
می کند.رئیس بخش مســمومین بیمارستان خورشید اصفهان با 
اشــاره به اینکه مصرف الکل شــیوع زیادی در جهان و جامعه ما 
دارد، ادامه داد:  با توجه به باورها، ســنت ها و مســائل اخالقی در 
ایران به طور  قطع شــیوع الکل نسبت به سایر جوامع کمتر هست.

وی ادامه داد: مصرف و مســمومیت الکل داریم که در مصرف 

الکل فرد به حالت خاصی از نظر روحی و  روانی دســت می یابد و 
در مســمومیت با الکل شاهد وارد شدن عوارض ناخواسته ای مثل 
تهوع، اســتفراغ و عدم تعادل و خونریزی گوارشی و کاهش سطح 

هوشیاری در فرد می شویم.
قشــالقی بــا اظهار اینکه 20 ســال پیش وقتی کســی الکل 
مصرف میکرد ودچار مســمومیت می شدبه خاطر تبعات قانونی به 
بیمارســتان مراجعه نمی کرد اما ایــن در حالی که امروز مردم به 
این آگاهی رســیدند که باید مســمومین به الکل را به بیمارستان 
انتقــال دهند، ادامه داد: هر چنــد الکل جرم و مجازات خاص خود 
را دارد اما باید قبل از این نگاه، به شــکل یک بیمار به فرد خدمات 
ارائه دهیم. وی ادامه داد: مردم به اشــتباه فرد مســموم شــده به 
الکل را مجبورمی کنند که اســتفراغ کند یا اینکه دوش آب ســرد 
بگیرد یا  وی رادر اســتخر آب سرد می اندازند در صورتی که تمام 
این موارد برای فرد مســموم بدتر است و الزم است وی را در یک 
ســطح صاف بخوابانند و گرم نگــه دارند و چیزی به فرد نخورانند 
و  اگر به ســطح پایینی از هوشیاری رســید که دیگر قادر به تکلم 

نیســت وی را حتما باید به بیمارستان انتقال دهند.
وی با بیان اینکه هم اکنون در بیمارســتان خورشید با همکاری 
گروه روانپزشــکی کلینیک تخصصی ترک الکل داریم، ادامه داد: 
در زمان حاضر درگیر الکلیســم مزمن نیستیم و ما یک مرحله قبل 

آن هســتیم که به صورت تفریحی الکل مصرف می شود.

صادرکنندگان محصوالت کشــاورزی بــرای عرضه محصوالت 
کشاورزی با یک برند غیر ایرانی محصوالت را به خارج از کشور صادر 
 کنند.  موتور محرکه اقتصاد، صادرات اســت؛ صادرات و تولید صادرات 
محور معیار ســنجش رشد اقتصادی کشــورهای متعدد جهان است. 
برای شناخت وضعیت صادرات در یک کشور باید به سه حوزه اساسی 
توجه کرد، تولیـد محصوالت، بازاریابی، انتقال و پشتیبانی از صادرات.

صــادرات کاالهای کشــاورزی به عنــوان یکــی از مهم ترین 
بخش های صــادرات کاالهای غیرنفتی در پایداری اقتصاد کشــور 

تأثیربسزایی دارد.
توســعه صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی 
یکــی از اهداف مــورد توجه دولتمردان در ادوار مختلف بوده اســت. 
در توســعه صادرات محصوالت کشاورزی چالش های متعددی نظیر 
کمبود صنایع تبدیلی و تکمیلی، بســته بندی نامناسب و تعرفه باالی 
صادرات ســد راه صادرکنندگان است که رفع آن، نیازمند توجه جدی 

وزارت خانه های مختلف است.
با اعمال تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران بعضی از 
محصوالت کشــاورزی ایران و از جمله شهرستان شهرضا با برندهای 

خارجی به دیگر کشورها صادر می شود.
ُمهر برند غیر ایرانی بر محصوالت کشاورزی شهرضا

مدیر جهاد کشاورزی شهرضا در گفت وگو با خبرنگار فارس با اشاره 
به وجود بیش از 28 هزار اراضی کشــاورزی در شهرســتان شهرضا، 
اظهار داشــت: زمانی شهرســتان شــهرضا به عنوان انبار غله کشور 
محســوب می شد، اما خشکســالی های یک دهه اخیر و خشک شدن 
زاینده رود و محروم شــدن دشــت مهیار از آب زاینده رود، ضرر بسیار 

زیادی را به کشاورزی شهرستان شهرضا وارد کرد.
رضا باقری با اشــاره به محصول انار شــهرضا، افزود: شهرستان 
شهرضا با سطح زیر کشت هزار و 6۵0 هکتار انار که هزار و 400 هکتار 
آن بارور و 2۵0 هکتار باغات جدیداالحداث اســت، مقام ســوم استان 
را بــه خود اختصــاص داده اما نبود صنایع تبدیلی در کنار آن یک حلقه 

مفقوده است.

رئیس ســتاد بازسازی عتبات عالیات کاشان از بافت 110 
تخته فرش دســتباف توســط بافندگان کاشانی ویژه صحن 
حضــرت زهرا )س( واقع در حــرم حضرت علی)ع( خبر داد. 
رضــا کاظمی در گفت و گو با    جــام جم از بافت 110 تخته 
فرش دســتباف 14 متری توســط بافندگان کاشانی خبر داد 
و اظهــار داشــت: این فرش ها در راســتای مفروش کردن 

صحــن حضرت فاطمه زهــرا )س(در  حــرم امیرالمومنین 
توســط بانوان کاشــانی در حال بافت هستند که تاکنون 18 
تخته از فرش ها بافته شــده اســت.وی با بیان اینکه ارزش 
ریالــی هر تخته فــرش 40 میلیون تومان اســت، افزود: از 
ایــن تعداد فرش هــا 13 دار قالی آن توســط خیرین تامین 
شــده و با توجه به نیت خیر کاشــانی این 13 دار قالی توسط 

همســران و مادران شهدای مدافع حرم بافته می شود.رئیس 
ســتاد بازسازی عتبات عالیات کاشــان ضمن اشاره به تهیه 
و ارســال پنج تریلی ســیمان توسط این ســتاد ابراز داشت: 
اقدامات، تامین و تهیه فرش ها و ســیمان ها طی هماهنگی 
با ســتاد بازســازی عتبات عالیات آران و بیدگل به صورت 

مشترک صورت می پذیرد.

سیستم تأمین اجتماعی، راهی برای افزایش قدرت خرید مردم
اســتاد اقتصــاد دانشــگاه 
اصفهان بــا بیان اینکه افزایش 
قدرت خریــد راه های مختلفی 
دارد، گفــت: کارکرد سیســتم 
تأمین اجتماعی راهکاری مهم 
از منظــر اقتصاددانــان برای 
افزایــش قدرت خریــد مردم 

است.
کمیــل طیبی در گفت وگو با 
خبرنگار جام جــم  درباره تاثیر 
مثبــت و منفی ارائه کمک های 
نقــدی دولت بــه کارمندان و 
مســتمری بگیران، اظهار کرد: 
به طور قطع افزایش تورم منجر 
بــه ایجاد هزینه هــای اضافی 
و کاهــش قــدرت خرید مردم 
می شــود، بنابرایــن مهمترین 
راه حــل برای ایــن معضل باال 

بردن قدرت خرید است.
وی با بیــان اینکه افزایش 
قدرت خریــد راه های مختلفی 
دارد، گفــت: واریزهای نقدی 
یکــی از راه هــای قدرت خرید 

مــردم اســت، اما ایــن روش 
یک شــوک آنــی و کوتاه مدت 
است و ســهم چندانی در تأمین 
انتظارات تقاضایی مردم ندارد و 
در نهایت منجر به افزایش تورم 

خواهد شد.
این اســتاد اقتصاد، کارکرد 
سیســتم تأمیــن اجتماعــی 
را راهــکاری مهــم از منظــر 
اقتصاددانــان بــرای افزایش 
قــدرت خرید مردم دانســت و 
تصریــح کرد: سیســتم تأمین 
اجتماعی بایــد کارکرد خود را 

داشته باشــد، از این طریق باید 
مصرف کننــده و تولیدکننــده 
پشتیبانی شوند و اقالم ضروری 

مورد حمایت قرار گیرد.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه 
پیاده سازی سیســتم اجتماعی 
از کانال سیســتم مالیاتی انجام 
می شــود، گفت: در این سیستم 
مالیات ها به درســتی دریافت و 
هزینه می شــود، در حال حاضر 
توزیــع مالیات در کشــور دچار 
مشکل است و شاهد فرار باالی 
مالیاتی هســتیم به نحوی که 

ناشی از عملکرد ضعیف دستگاه 
مالیاتی است.

طیبی ضعــف ارتباط اقتصاد 
کشــور با اقتصاد جهانی را دیگر 
معضل مهم دانست و گفت: این 
مسئله باعث ایجاد محدودیت، 
توقف رشــد اقتصادی مداوم، 
فشــار بــه تولید، ایجــاد فقر و 

انحصارگرایی می شود.
وی دربــاره دامنــه خط فقر 
نیز، گفــت: طبق گزارش بانک 
مرکزی در حال حاضر دامنه خط 
فقر در تهران ۵0 درصد مردم را 
پوشش می دهد، بنابراین حقوق 
کمتــر از 2 میلیون و ۵00 هزار 
تومان به عنوان خط فقر در نظر 

گرفته می شود.
اســتاد اقتصــاد دانشــگاه 
اصفهان افــزود: اصفهان نیز با 
کمی شــدت و ضعف شرایطی 
مشــابه تهران دارد، البته هزینه 
حمل ونقل و مســکن در تهران 

اندکی بیشتر است.

معادن اصفهان، در کورسوی امید

تعداد باالی معادن ورشکسته و تعطیل در استان اصفهان از جمله معضالتی است 
که فعاالن این حوزه در سال های اخیر با آن دست و پنجه نرم می کنند و در محافل 
گوناگون اقتصادی بسیار بحث برانگیز شده است، معادنی ارزشمند که بخش بزرگی 

از آن ها در شرق استان بالتکلیف بین فعالیت یا تعطیلی مانده اند! 
گویا تعدد این معادن و ارزش ذخایر آن ها باعث شده تا چندی پیش این موضوع 
مهم مورد توجه قرار بگیرد و برای احیا و شروع به کار بخشی از معادن تعطیل شرق 
اصفهان دستوراتی صادر شود که امید است هر چه سریع تر این طرح اجرایی شود.

بر اساس آمار موجود، اصفهان به عنوان یکی از استان های با ظرفیت های باالی 
معدنی در کشور، دارای حدود 840 معدن در حال بهره برداری با سرمایه گذاری بیش 
از 10 هزار میلیارد ریال اســت که نزدیک به 400 واحد از آن ها، معادن ســنگ های 

تزیینی هستند.
ظرفیت اســتخراج این معادن حدود 4۵ میلیون تن در ســال است که در زمان 
حاضر بیش از 30 میلیون تن ذخایر معدنی در سال از آن ها استخراج می شود. عالوه 

بر آنکه در کنار این معادن حدود دو هزار واحد سنگبری در این استان وجود دارد.
رکود و تعطیلی بســیاری از معادن اصفهان در این ســال ها باعث شده که اخیراً 
مســئوالن مربوطه بر طرح احیای معادن به ویژه معادن کوچک مقیاس تأکید بسیار 
داشــته باشــند به طوری که این روزها به یکی از اولویت های فعاالن حوزه معدن 

تبدیل  شده  است.
از جملــه مزایای معادن که لزوم توجه به آنها را چنــد برابر می کند؛ تأمین مواد 
اولیه بســیاری از کارخانه ها به ویژه در شــرایط تحریم و ایجاد اشتغال برای تعداد 
قابل توجهی از نیروهای کار در شــهرهای کمتر توســعه  یافته است. بنا بر اظهارات 
کارشناســان این بخش، حفظ هر شغل در معدن برابر با بقای 16 شغل غیرمستقیم 
است. بنابراین باید توجه داشت که مازاد بر پیامدهای منفی و آسیب هایی که تعطیلی 

هر معدن به دنبال دارد، خیل زیادی از افراد شاغل نیز بیکار خواهند شد.

یک کارشــناس حوزه آب با بحرانی دانستن 
وضعیت ســد زاینده رود گفت: الزم است تا نگاه 
ویژه تری برای حل مشــکالت این ســد وجود 
داشــته باشــد چراکه اگر اکنون به فکر نباشیم 
قطعــا چالش های متعــددی را تجربه خواهیم 

کرد.
وی با اشــاره به مشکالت به وجود آمده برای 
زاینــده رود و راهکارهای حل این بحران، اظهار 
کرد: مساحت حوضه آبریز سد زاینده رود 4000 
کیلومتــر مربع و حجم تنظیمی ســد زاینده رود 
1.۵میلیــارد مترمکعب تخمین زده می شــود، 
البته حجم پایداری و مرده ســد 120میلیون متر 
مکعب اســت که با این حساب در حقیقت حجم 
تنظیمی مفید سد 1.380مترمکعب برآورد شده 
اســت.وی با تاکید بر اینکــه کل آبی که در این 
ســد وجود دارد همین 1.380 میلیارد مترمکعب 
اســت، گفت: این در شــرایطی است که میزان 
نزوالت در حد نرمال باشــد، اما میزان بارش ها 

اکنون بسیار کمتر از حد نرمال است.
وی در خصوص میــزان مصارف مختلف از 
ســد، گفت: به طور میانگین 1000000هکتار 
زمیــن زیر کشــت یــک میلیارد متــر مکعب، 
30000هکتــار باغ  300 میلیون مترمکعب، آب 
شــرب ۵.۵ میلیون نفر حــدود 4۵0میلیون متر 
مکعب، تاالب گاو خونی 40 میلیون مترمکعب، 
صنایع حــدود 70میلیون مترمکعــب و تبخیر 

حدود 20میلیون متر مکعب نیاز دارد.
این کارشــناس حوزه آب  با تاکید بر اینکه در 
رابطه با سد زاینده رود حدود ۵00 میلیون بیشتر 
آب تخصیص داده شــده است، تصریح کرد: در 
جدالی که میان یزد و اصفهان ایجاد شــده حق با 
کشــاورزان اصفهانی است و باید به این موضوع 

نیز پاســخ داده شود که چه کســی حق آبه این 
کشاورزان را فروخته است!؟

به  گفته تهرانی، وزارت نیرو باید تمام خسارات 
به  وجود آمده برای کشاورزان را پرداخت کند و یا 
حقآبه آن ها را بخرد چراکه اگر اتفاقی در منطقه 
بــه  وجود آید مقصر آن وزارت نیرو اســت که با 
ندانم کاری این شرایط را به وجود آورده، از سوی 
دیگر باتوجه  به  اینکه در حال حاضر حجم ســد با 
پایدار و حجم مرده حدود 136میلیون متر مکعب 
تخمین زده شــده الزم است در منطقه وضعیت 
فوق قرمز اعالم شــود، به  دلیل آنکه این هشدار 

بســیار جدی  است و باید مورد توجه قرار گیرد.
 چندی پیش  حســن ساسانی معاون حفاظت 
و بهره برداری شــرکت آب منطقه ای اصفهان 
با بیــان اینکه در حال حاضــر کمتر از 9 درصد 
حجم سد زاینده رود آب دارد و ذخیره سد اکنون 
137 میلیــون مترمکعب و ورودی آن 12 و نیم 
مترمکعب بر ثانیه و خروجی ســد 11 مترمکعب 
بر ثانیه است، گفت: در سال آبی گذشته با میزان 
بارش بســیار اندک حجم ســد زاینده رود 14۵ 
مترمکعب بود، ذخیره ســد زاینده رود در متوسط 
بلندمدت 63۵ میلیون مترمکعب بود، همچنین 
درحالی که میزان بارش ها در ســال گذشته 70 
میلی متر و در درازمــدت 411 میلی متر بود، در 
ابتدای ســال آبی جاری تاکنون 40۵ میلی متر 

بارش در این حوضه ثبت شده است.
وی با تاکید بر این مســاله که در حال حاضر 
کمتــر از 10 تــا 9 درصد حجــم 1400 میلیون 
مترمکعبی ســد زاینده رود آب دارد، اظهار کرد: 
چندی پیش مقرر شــد در 1۵ آذر جلسه بررسی 
وضعیــت زاینده رود برای بازگشــایی رودخانه 
جهت کشت کشاورزان شــرق اصفهان برگزار 
شــود، این جلســه با حضور نماینــدگان صنف 
کشــاورزان و جهاد کشاورزی برگزار شد و مقرر 
شــد هر 1۵ روز یک بار در جلســه ای مشترک 
میزان ورودی و حجم ســد زاینده رود بررســی 
شــود تا با رعایت خطوط آب شــرب برنامه ای 
تنظیم و به شــورای هماهنگی آبریز زاینده رود 

برای اتخاذ تصمیم نهایی ارسال شود.

نماینده مردم مبارکه در مجلس شــورای اســالمی گفت: در برنامه ششم توسعه 
بانوان سرپرســت خانوار و بانوان زیر پوشش کمیته امداد از پرداخت هزینه های آب، 

برق، گاز معاف شده اند که هنوز برخی از این بانوان از چنین طرحی خبر ندارند.
 زهرا سعیدی در حاشیه نشست بانوان غرب استان اصفهان اظهار کرد: در شهرها 
گروهی از معضالت برای بانوان وجود دارد که این مشــکالت برای مدیران مرد به 

وجود نمی آید.
نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسالمی در ادامه با اشاره برخی برخوردها 
میــان بانوان و آقایــان افزود: چرا باید برای زدن حکم یک خانم توانمند فقط به جرم 

خانم بودن بهانه های زیادی آورد.
وی در ادامه گفت: مهم ترین مســأله بانوان شهرســتان حفظ اعتماد و عدم سوء 
اســتفاده از پست مدیریتی است. ســعیدی در ادامه با اشاره به تصویب برنامه ششم 
توسعه عنوان کرد: بانوان سرپرست خانوار و بانوان زیرپوشش کمیته امداد از پرداخت 
هزینه های آب، برق، گاز و تلفن معاف شــده اند کــه هنوز برخی از این بانوان خبر از 

چنین طرحی ندارد. 
نماینده مردم مبارکه در مجلس شــورای اســالمی در ادامه خاطرنشان کرد: در 
بودجه امســال ۵ صدم درصد اعتبارات هزینه ای استان ها در اختیار ادارات کل امور 
بانوان اســتانداری قرار گرفته است. وی در ادامه با اشاره به اشتغال بانوان در ادارات، 
گفت: نمایندگان از وزرا قول ظرفیت 30 درصدی اشــتغال بانوان در ادارات را قبل از 

رأی اعتماد گرفته اند.
ســعیدی در ادامه با اشاره به برنامه ششم توسعه و طرح بومی سازی استخدامی ها 
اظهار کرد: در ســال 9۵ نســبت به سال 92 فوالد مبارکه بیشــترین استخدام را در 

شهر ستان مبارکه داشته است.

هزینه انرژی برای زنان سرپرســت خانوار 
در برنامه ششم توسعه رایگان شد

تولید و فروش فوالد همچنان صعودیست

بررسی روند تولید و فروش شرکت های بزرگ 
اصفهانی در دوره تحریــم از روند صعودی تولید 
و فروش فوالدســازان و رکوردشکنی داروسازی 

فارابی در این دو ماه حکایت دارد.
 با خروج ترامپ از توافق هسته ای ایران و ۵+1 
موســوم به برجام، کلیه معادالت سیاست خارجی 
و دیپلماســی اقتصادی جمهوری اسالمی ایران 
با تغییراتی جدی مواجه شــد و روند تحریم ها که 
تــا پیش از این اتفاق نیز با کارشــکنی آمریکا در 
جریان تجارت خارجی ایران در حال قوت گرفتن 
بود، شدت بیشتری یافت و ایاالت متحده آمریکا، 
تــالش برای اخالل در جریــان صادرات ایران و 
ایجاد چالش در مبادالت پولی این کشــور را پس 
از خــروج از برجام، به عنوان موضع رســمی خود 

اعالم کرد.
ترامپ که این بار تمرکز خود را بر تشدید جنگ 

روانــی و ایجاد ناآرامی هــای اقتصادی در داخل 
ایران گذاشــته بود، طی این مدت از هیچ تالشی 
برای القای ناامیــدی در دل مردم فروگذار نکرد 
و فهرست شــرکت های تحریمی و تحریم های 
جدید را در چند نوبت در تابســتان و پاییز ســال 
جاری به روز نمــود و روز 13 آبان را نیز به عنوان 

روز بازگشت تمامی تحریم ها اعالم کرد.
در این مدت تبلیغات گســترده ای در خصوص 
اتفاقات روز 13 آبان، صفر شــدن صادرات نفت و 
اثرات غیرقابل تحمل تحریم های آمریکا در این 
روز صــورت گرفت اما واقعیــت به گونه ای دیگر 
رقــم خورد و این روز و حتــی روزهای پس از آن 
نیز اتفاقات شــومی برای اقتصاد ایران نداشت و 
تحریم کنندگان در این مدت، به هدف مدنظر خود 
نرسیدند.برای راســتی  آزمایی این ادعا نیز کافی 
اســت تا آمار تولید و فروش شــرکت های بزرگ 
صنعتی اســتان اصفهان مورد بررسی قرار گیرند. 
از این رو، شــرکت های فوالد مبارکه، ذوب آهن، 
پتروشیمی اصفهان، پلی اکریل، داروسازی فارابی 
و صنایع نسوز توکا به عنوان برخی از شرکت های 
بزرگ اصفهانی بورس مورد بررســی قرار گرفته 
و میــزان فروش آن ها در ماه های تحریمی آبان و 

آذر با مدت مشابه سال قبل مقایسه شده است.

رئیس بخش مسمومین بیمارستان خورشید اصفهان:

 درگیر الکلیسم مزمن نیستیم

فروشنده ماده مخدر گل در کاشان دستگیر شد
انتظامی شهرستان  فرمانده 
کاشان از دســتگیری فروشنده 
ماده مخدر گل بــا بیش از یک 
کیلوگــرم مــاده مخــدر آماده 

عرضه خبر داد.
مبارزه با ســوداگران مرگ، 
خرده فروشان و توزیع کنندگان 
مــواد مخــدر از اولویت های 
جمهوری  انتظامــی  نیــروی 

اسالمی است.
ســرهنگ علی پــورکاوه از 
دستگیری فروشنده ماده مخدر 
گل در کاشــان خبر داد و اظهار 
داشــت: ماموران پلیس مبارزه 
با مــواد مخدر این شهرســتان 

در راســتای اجرای طرح امنیت 
اجتماعــی، طرح شناســایی و 
برخــورد با فروشــندگان مواد 
مخــدر را در دســتور کار خود 
قــرار دادند. وی ضمن اشــاره 
به اقدامات تخصصی پلیســی 
در راســتای شناســایی توزیع 

کننــدگان مواد مخــدر افزود: 
ماموران طی هماهنگی با مقام 
قضایــی و با انجام یک ســری 
اقدامات اطالعاتی و پلیسی یک 
فروشــنده ماده مخدر گل بنام 
و-ع 29 ساله را شناسایی کردند.

انتظامی شهرستان  فرمانده 

کاشــان از دســتگیری ایــن 
فروشنده ماده مخدر گل خبر داد 
و ابراز داشت: پس از دستگیری 
و در بازرسی از مخفیگاه نامبرده 
بیش از یک کیلوگرم ماده مخدر 

آماده عرضه کشف و ضبط شد.
وی از تحویل متهم به مراجع 
قضایی همراه با پرونده متشکله 
خبر داد و گفت: مبــارزه با مواد 
مخــدر از برنامه هــای اصلی 
نیروی انتظامی اســت چرا که 
اعتیاد دامنگیــر خانواده ها می 
شــود و گاه خســارات جبران 
ناپذیــری را به انســان تحمیل 

می کند.

تصادف در محور کاشــان - قم ۲ کشته بر جا 
گذاشت

رئیس اورژانس کاشــان ضمن اشــاره به تصادف در محور کاشــان - قم گفت: 
متاسفانه در این سانحه رانندگی دو نفر جان خود را از دست دادند.

حسین ریاحی در گفت و گو با  جام جم ضمن اشاره به تصادف در محور کاشان - قم 
اظهار داشت: در ساعت 13:۵۵ تماسی با مرکز اورژانس کاشان مبنی بر تصادف یک 

دستگاه خودرو پرشیا برقرار شد.
وی محل دقیق این حادثه را بعد از شــرکت شیر پاســتوریزه کاشان عنوان کرد 
و افزود: کارشناســان مرکز اورژانس بالفاصله به محل حادثه اعزام شــدند و پس از 
اقدامات درمانی مناسب چهار مصدوم این حادثه را به بیمارستان بهشتی انتقال دادند.

رئیس اورژانس کاشــان مجروحان این حادثه را دو آقا و دو خانم برشــمرد و ابراز 
داشــت: متاســفانه در این حادثه یک خانم 3۵ ســاله و یک کودک پسر بر اثر شدت 
جراحات وارده جان خود را از دست دادند و اقدام به احیاء نیز بر روی آنان کارساز نبود.

وی با بیان اینکه حال چهار مصدوم دیگر این حادثه رضایت بخش است، گفت: از 
رانندگان تقاضا می شــود تا با سرعت مطمئنه رانندگی  کرده و در طول مسیر قوانین 

راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند تا شاهد چنین سوانح دلخراشی نباشیم.
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صاحب امتیاز :           
 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی 

ایران                                                 

سرپرست استان اصفهان: هاجر مقضی              

تحریریه شهرستانها:            021-44233511
 

دفتر سرپرستی استان اصفهان:
031 -36637500 

من نمی یابم مجال ای دوستان
گرچه دارد او جمالی بس جمیل   

پای ما لنگ است و منزل بس دراز
دست ما کوتاه و خرما بر نخیل   
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حافظ


