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افتتاح بزرگترین آمفی تئاتر 
روباز کشور در اصفهان

كنسرسیوم فعالیت هاي بین المللی مراكز علمي و 
فناوري پیشرو استان تشکیل می شود

کنسرســيوم همكاريهاي علمي بين المللي مشــترك ميان مراکز علمی و فناوری پيشــرو اصفهان با 
امضاء تفاهم نامه ميان رؤسای دانشگاه های صنعتي اصفهان، اصفهان، علوم پزشكي، هنر ...
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کسب 4  افتخار  بزرگ 
برای ذوب آهن اصفهان

تحقق اهداف فوالد مبارکه در تولید و تحویل کاال به بازار

اصفهان

تولید 8    میلیون تن گندم كشور به روش دیم
صفحه 4

شــركت پااليــش نفــت اصفهــان فعاليت خــود را در 
زمينــه پااليــش نفــت خــام و توليــد فــرآورده هــاي 
نفتــي و تأميــن خــوراك صنايــع پاييــن دســتي از 

ســال 1358  آغــاز نمــوده اســت .
ــه  ــا توج ــركت  ب ــن ش ــر اي ــال حاض         در ح
ــه  ــه موقعيــت خــاص و توانمنــدي هــاي خــود ب ب
ــا  ــه تنه ــم  ن ــي عظي ــز صنعت ــك مرك ــوان ي عن
تأميــن در حــدود يــك چهــارم از نيازهــاي روزانــه 
كشــور بــه فــرآو رده هــاي نفتــي را بــر عهــده دارد 
، بلكــه خــوراك ديگــر واحدهــاي صنعتــي ماننــد 
ــركت  ــيمي اراك، ش ــان، پتروش ــيمي اصفه پتروش
صنايــع شــيميائي )L.A.B( و واحدهايــي كــه بــه 
دنبــال سياســتهاي خصوصــي ســازي از پااليشــگاه 
اصفهــان جداشــده اند)شــركت پااليــش نفــت جــي 
و شــركت نفــت ســپاهان(را  نيــز تاميــن مــي نمايد. 
 عمليــات زيربنائــي احداث پااليشــگاه اصفهــان ، در 
زمينــي بــه مســاحت 340 هكتــار در شــمال شــهر 
اصفهــان  كــه در اوج شــكوفائي انقــاب اســامي و 
ــه پيشــرفت فيزيكــي حــدود 90 درصــد  در مرحل
ــود  ــده ب ــف گردي ــكار خارجــي متوق توســط پيمان
ــه دســت نيروهــاي متخصــص  ، در ســال 1358 ب
ــل  ــور تكمي ــل كش ــت داخ ــت نف ــد صنع و توانمن

گرديــد. 
توليدات شركت 

ــن/ نفــت ســفيد/ نفــت گاز/ نفــت كــوره/ گاز  بنزي
ــرد/  ــژه/ گوگ ــاي وي ــن خــام/ حــال ه ــع/ روغ ماي
ــاي  ــرآورده ه ــاير ف ــا/ و س ــوخت هواپيم ــواع س ان

نفتــي
گذري بر تاريخ شركت پااليش نفت اصفهان 

ــت  ــش نف ــركت پاالي ــدازي ش 1358/11/02 راه ان
اصفهــان بــا ظرفيــت اســمي  200 هــزار بشــكه در 
روز  توســط متخصصــان كشــور جمهوري اســامي 

ايــران بــدون دخالــت كشــور هــاي خارجــي  
ــاز  ــي   وني ــگ تحميل 1361/02/05: در دوران جن
ــمي               ــت اس ــش ظرفي ــوخت  افزاي ــه س ــور ب كش
ــت  ــكه نف ــان از -/200/000 بش ــگاه اصفه پااليش

خــام  بــه 284 هــزار بشــكه و پــس از آن بــه 370 
ــكه در روز ــزار بش ه

 1368/02/04: راه انــدازي واحــد جديــد قيــر 
پرنــر)PORNER( بــا ظرفيــت 11 هــزار بشــكه 
ــر  ــكه در روز قي ــا 4850 بش ــرم و ي ــر ن در روز قي
1371/03/03   راهانــدازي مجتمــع روغنســازي 
ــن  ــزار مترمكعــب در ســال روغ ــد 200 ه ــا تولي ب
ــازي،  ــات ظروفس ــه كار كارخانج ــاز ب ــور و آغ موت
توليــد قوطــي 1 و 4 ليتــري و بشــكه 220 ليتــري 

ــر  ــري قي ــراي روغــن و بشــكه 160 ليت ب
1372/04/02: آغــاز بهرهبــرداري از تأسيســات 
ــدروژن  ــا هي ــراه ب ــاني هم ــه خوراكرس ــوط ب مرب
مصرفــي در پتروشــيمي اصفهــان بــه ميــزان 9000 

ــكه در روز بش
ــات  ــرداري از تأسيس ــره ب ــاز به 1372/04/10: آغ
مربــوط بــه حمــل جادهــاي خــوراك پتروشــيمي 

ــكه در روز ــزان 12000 بش ــه مي اراك ب
1372/05/03: آغــاز بهرهبــرداري از تأسيســات 
شــركت  در  رســاني  خــوراك  بــه  مربــوط 
 )LAB( ــران ــيميايي اي ــع ش ــرمايهگذاري صناي س

بــه ميــزان 25000 هــزار بشــكه در روز
ــاي  ــد قيره ــدازي واحــد تولي 1375/03/11 : راهان
ســردجادهاي )MC-250( كــه در تاريــخ 82/11/1 

بــه بخــش خصوصــي واگــذار گرديــد.
ــد حالهــاي  ــدازي واحــد تولي 1378/06/05: راه ان

ويــژه بــا تــوان توليــد بيــش از 7 نــوع حــال
1381/01/01 : واگــذاري واحــد روغــن  ســازي بــه 

بخــش خصوصــي )شــركت نفــت ســپاهان(
1382/11/01: واگــذاري واحــد قيرســازي شــركت 
بــه بخــش خصوصــي بــا عنــوان شــركت پااليــش 

نفــت جــي
1387/04/09:  واگــذاري شــركت  بــه عنــوان 
ــاد  ــا نم ــور ب ــت كش ــگاه نف ــن پااليش بهره ورتري

ــي  ــش خصوص ــه بخ ــپنا" ي "ش
1387/08/25 :بهــره بــرداري از واحــد تصفيــه 
پســاب بــا امــاح بــاال، بــه روش اســمز معكــوس  با 

حضــور معــاون اول رئيــس جمهــور وقــت 
ــوخت  ــع س ــد و توزي ــاز  تولي 09/12/ 1392:  آغ
ــه  ــدازي اولي ــا راه ان ــان:  ب ــهر اصفه ــاك در ش پ
ــازي  ــن س ــع بنزي ــاز مجتم ــن س ــاي بنزي واحده
NHT. ــد ــرداري از دو واح ــره ب 1393/07/16: به
CCRمجتمــع بنزيــن ســازي پااليشــگاه اصفهــان

تريــن  پيچيــده  ســاخت  بــا    1394/11/13
كاتاليســت صنعــت نفــت جهــان بــه دســت 
متخصصــان ايرانــی  بهــره بــرداري از واحــد ســوم  
در  "ايزومريزاســيون"  ســازي  بنزيــن  مجتمــع 

حضــور معــاون رئيــس جمهــور و رئيــس ســازمان 
ــع  ــن مجتم ــد. اي ــورانجام ش ــت كش ــط زيس محي
ــر  ــت. از زي ــع اس ــرح جام ــاي ط ــروژه ه ــر پ از زي
پــروژه هــاي  در حــال اجــراي طــرح جامع شــركت 

ــان ــت اصفه ــش نف پاالي
پــروژه احــداث واحــد تصفيــه گازوئيــل )DHT(  با 
هــدف طــرح: حــذف تركيبــات گوگــردي از 1000 
ــه  ــر PPM 50    و تصفي ــدار زي ــه مق PPM ب
ــه  ــي و ب ــد شــده در پااليشــگاه فعل ــل تولي گازوئي

ظرفيــت 100 هــزار بشــكه در روز- 
پــروژه احــداث واحــد جامــد ســازي گوگــرد 
ــارش و  ــازي، انب ــد س ــدف : جام ــا ه )SSU(  ب
ــاي  ــتاندارد ه ــاس اس ــرد براس ــدي گوگ ــته بن بس
زيســت محيطــي بنــدي بــه ظرفيــت 300 تــن در 

ــن در روز  ــا 600 ت ــش ت ــت افزاي روز و قابلي
ــع   ــوم و گاز ماي ــر س ــد تقطي ــداث واح ــروژه اح پ
)URP( بــا  هــدف: بهينــه ســازي و رفــع تنگناهــا 

عملياتــی، افزايــش ضريــب ايمنــی واحدهــا 
پــروژه تصفيــه آب خاكســتري يــا پســاب فاضــاب 

شــهري بــراي مصــرف صنعتــي در پااليشــگاه 
ــاري، كل   ــال ج ــت س ــك ارديبهش ــداي  ي از ابت
بنزيــن توليــدي پااليشــگاه اصفهــان كه حــدود 11 
ــورو 5 اســت و از 22  ــي باشــد، ي ــر م ــون ليت ميلي
ميليــون ليتــر گازوئيــل توليــدي پااليشــگاه حــدود 
2 ميليــون ليتــر  يــورو 4 و 5 اســت كــه انشــاا...  از 
ــه  ــدازي واحــد تصفي ــا راه ان ــده ب اواخــر ســال آين
ــه طــور كامــل،   ــن محصــول ب ــد اي گازوئيــل، تولي
يــورو 5 خواهــد شــد.بخش خودگفايــي: %70 
تجهيــزات پااليشــگاه اصفهــان بومــي شــده اســت.
فضــاي ســبز پاالیشــگاه اصفهــان بيــش از 

اســتاندارد  اســت.
 اوليــن شــركت نفتــی كــه گســترش ســلول های 
ــرژی هــم در قســمت  ــرای تاميــن ان خورشــيدی ب
ــه كار  ــگاه را ب ــم در پااليش ــازمانی و ه ــازل س من
ــركت  ــي ش ــد آب مصرف ــت.90 درص ــه  اس گرفت

ــود. ــت مي ش ــان بازياف ــت اصفه ــش نف پاالي

شرکت پاالیش نفت اصفهان الماسی درخشان در تولید فرآورده های نفتی 
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ضميمه رایگان روزنامه دراستان اصفهان 

به توسعه  شهردار اصفهان: 
زیرساخت های فرهنگی و نشاط 

اجتماعی مردم فکر می کنیم 
پردیــس هنر اصفهان با اعتباري بالغ 
بر 300 میلیارد ریال به بهره برداری رسید

پردیس هنر اصفهان با حضور جمالی 
نژاد معاون وزیر کشور، شهردار اصفهان، 
رئیس و اعضای شــورای شهر، مدیران 
شــهری، هنرمندان و جمعــي از اهالي 
منطقه 6 شــهرداري اصفهــان افتتاح 
شد. اســتاد علی اصغر شاهزیدی استاد 
پیشکســوت آواز و عبــاس بهــروان از 
هنرمندان و پیشکســوتان حوزه ورزش 

روبان این پروژه را قیچی کردند. 
به گزارش  خبرنگار جام جم اصفهان  
پروژه پردیس هنر در حاشــیه زاینده  رود 
در خیابان آبشــار سوم با صرف هزینه  ای 
بالغ بر 30 میلیارد تومان افتتاح شــد. این 
مجموعه دارای امکاناتــی مانند بزرگ 
ترین آمفی تئاتر روباز کشــور، گذرهای 
متعدد و طراحی هایی چون داالن بهشت، 

فرش گل، برج آب و بوستان است. 
شــهردار اصفهــان در آیین افتتاحیه 
پردیــس هنــر اصفهان گفــت: از همه 
کسانی که برای ســاخت این پروژه که 
یک زیرساخت مهم فرهنگی و هنری در 
شهر و کشــور است، یاری کردند، تشکر 

می کنم. 
وی افــزود: هر گذر این پردیس به نام 
یکی از هنرها نامگذاری شده است. گذرها 
و برکه های متفاوت، جایگاه هایی که به 
هنرهای مختلف تعلق دارد و وجود سالن 
آمفــی تئاتری که بزرگ ترین آمفی تئاتر 
روباز کشور است، این پروژه را بسیار ویژه 

ساخته است. 
وی ادامه داد: بســیار خوشحالم که با 
حمایت شــورای شهر در یک سال و نیم 
گذشته، چندین سینما در این شهر افتتاح 
شــد و زیرساخت فرهنگی و هنری برای 
شور و نشــاط اجتماعی مردم توسعه پیدا 

کرد. 
شــهردار اصفهان گفت: در چهارباغ 
بهترین محور فرهنگی ایجاد شده است. 
زیبایی طراحی این پردیس هنر و امکانات 
آن نیز می تواند بستر اتفاقات فرهنگی و 

هنری باشد.
وی اظهار داشــت: در سایه خالقیت 
فرهنگــی می توان مــردم را تا حدودی 
از غم و غصه ها رهــا کرد. برای این کار 
بودجه های ویــژه ای در نظر گرفته ایم. 
هــدف ما ایجاد و خلــق فضاهایی برای 
شــادابی مردم است و این درک مشترک 
در مدیریت شهری و شورای شهر وجود 
دارد. همــه مدیران شــهری هر صبح و 
شــب به این فکر هستند که شهر، زیباتر 
و شــاداب تر شود و در این راه به مشارکت 

مردم نیاز است
وی ابــراز امیدواری کــرد: در همه 
مناطق شهر شاهد بهره برداری از چنین 
امکاناتی باشیم. اگرچه راه، سخت است و 
مشکالت اقتصادی زیادی وجود دارد اما  

این مسیر را طی خواهیم کرد.
وی با ابراز امیدواری نسبت به جاری 
بــودن دائمی زاینــده رود گفت: از نوروز 
امســال برنامه های فرهنگــی در این 

پردیس آغاز می شود.
 از همــه هموطنــان دعوت می کنم 
بــرای ایام نوروز، اصفهــان را به عنوان 
مقصد ســفر خود انتخــاب کنند و از این 

امکانات بهره مند شوند.
قــدرت اهلل نوروزي ادامه داد: پردیس 
های موضوع محور در دنیا در حال توسعه 
است و در شهر اصفهان برای نخستین بار 

چنین فضایی ساخته شده است. 
وی ادامــه داد: اگر مروری بر فعالیت 

یک ســال و نیم گذشته مدیریت شهری 
اصفهان داشته باشیم به خوبی می  توان 
مشــاهده کرد که در عرصه فرهنگی گام 
 های موثری برداشته شده است؛ آنچنان 
که دهه فجــر نشــان داد توانمندی در 
شــهرداری اصفهان در عرصه فرهنگی 
بســیار باال است و خوشبختانه حتی یک 
نفر نتوانست خدشه ای به فعالیت ها وارد 
کند، کســانی که در خفا حرف می زدند 
نیز اذعان کردند که بهترین کارها توسط 
حوزه فرهنگی و روابط عمومی شهرداری 
طی ۱0 روز ایام فجر در این شهر خلق شد.

نوروزی با اشاره به پروژه سالن اجالس 
اظهــار کرد: پروژه اجالس که یک پروژه 
بزرگ برای برگزاری همایش های بین 
المللی است به صورت شبانه روزی فعال 
است تا هر چه ســریعتر به بهره برداری 

برسد.
تعریف 120 پروژه عمراني در 

سال 98 براي منطقه 6
مدیر منطقه 6 شــهرداري اصفهان 
نیز در این آیین اظهار کرد: منطقه شــش 
شهرداری اصفهان با سرعت پروژه های 
عمرانــی را به پیش بــرده و ۱۲0 پروژه 
عمرانی و خدماتی را برای سال ۹۸ تعریف 

کرده است.
محمدرضــا برکــت با بیــان اینکه 
پــروژه پردیس هنر پــروژه ای منحصر 
به فرد اســت، افزود: این طرح با حمایت 
شــهرداری، اعضای شــورای اسالمی 

شــهر اصفهان، حوزه معاونت عمران و 
سازمان عمران شهرداری اصفهان اجرا 

شده است.
وي ادامــه داد: مجموعه ای که امروز 
شاهد بهره برداری آن هستیم بالغ بر 70 
درصد آن ظرف مدت یک سال گذشته به 

اتمام رسیده است.
برکــت گفــت: بنا بر قول شــهردار 
اصفهان مراســم ویــژه ای در ایام نوروز 
برای شــهروندان و مسافران در پردیس 

هنر اصفهان تدارک دیده شده است.
آمفی تئاتر روباز پردیس هنر 
میزبان برنامه های مختلف شهر 

خواهد بود
نایب رییس شــوراي اسالمي شهر 
اصفهان نیز در حاشیه افتتاح این پردیس 
با اشــاره به اینکه بــا افتتاح پردیس هنر 
اصفهــان یک کار متفاوت در شــهر در 
اختیار مردم قرار گرفت، اظهار کرد:  یکی 
از ماموریت های مدیریت شهری به روز 

بودن است. 
ما بایــد بتوانیم شــرایط جدیدی در 
شــهر ایجاد کنیم تا زمینه جذب جوانان، 
نوجوانان و خانواده ها در مکانی که برای 

همه طیف ها خدماتی دارد، فراهم شود.
علیرضــا نصر اصفهاني ادامه داد: این 
مجموعه می تواند، نیازهای مختلف مردم 
را برطرف کرده و خانواده ها یک روز خود 
را در این مجموعه با برنامه های مختلفی 

که برگزار می شود، سپری کنند.
نائب رئیس شــورای شهر اصفهان 
افزود: ماموریت مدیریت شهری فراهم 
کردن زیرســاخت های فرهنگی است و 
در کنــار این اتفاق مردم و هنرمندان می 
توانند به اداره این مجموعه کمک کرده و 

آن را سرزنده نگه دارند.
وی گفــت: در صورتیکه هنرمندان 
در این مجموعه حضور نداشــته باشــند 
این ســرمایه 30 میلیارد تومانی که برای 
احداث پردیس هنر صرف شــده است، 

مورد استفاده مطلوب قرار نمی گیرد.
وی اظهار کــرد: ظرفیت آمفی تئاتر 
روباز پردیس هنر اصفهان سه هزار و 500 
نفر است که می تواند میزبان خوبی برای 

برنامه های مختلف باشد.

افتتاح بزرگترین آمفی تئاتر  روباز کشور در اصفهان

تحقق اهداف فوالد مبارکه در تولید و تحویل کاال به بازار

كنسرسیوم فعالیت هاي بین المللی مراكز 
علمي و فناوري پیشــرو اســتان تشکیل 

می شود

در پایان بهمن سال جاری تناژ تحویل محصوالت 
نهایی )انواع ورق( فــوالد مبارکه به بازار داخل از مرز 
پنج میلیون تن گذشــت و با رشد ۸ درصدی نسبت به 
مدت مشابه سال قبل به 5 میلیون و 67 هزار تن رسید. 
معاون فروش و بازاریابی شــرکت فوالد مبارکه  در 
گفت وگو با خبرنگار جام جم اصفهان اظهار داشــت: 
علیرغم وجــود تحریمهای ظالمانــه، فوالد مبارکه 
توانســت نیاز مصرف کنندگان داخلی به محصوالت 
فــوالدی تخت را تأمین کند و بــا افزایش تأمین نیاز 
مشــتریان، از خروج ارز جلوگیری و به حفظ ســطح 
اشــتغال در کشور کمک کند.محمود اکبری افزود: در 
یازده ماهۀ سال جاری شرکت فوالد مبارکه 3 میلیون 
و 74۱ هــزار تن محصوالت گرم و اسیدشــویی را به 
مشتریان خود تحویل داده است که این میزان نسبت 
به سال گذشــته ۱۱ درصد رشد نشان می دهد. عالوه 

بر آن با توجه به نیاز مشــتریان، این شرکت تناژ تولید و 
تحویــل محصوالت گرم با ضخامت نازک را افزایش 
داده اســت؛ به طوریکه درصد رشد محصوالت گرم با 
ضخامت کمتر از 3 میلیمتر ۱0 درصد رشــد  داشــته و 
از یــک میلیون و 5۱6 هــزار تن به یک میلیون و 666 
هزار تن رسیده است.معاون فروش و بازاریابی شرکت 
فوالد مبارکه گفت: تناژ تحویل محصوالت ســرد نیز 
رشــد 3 درصدی نسبت به یازده ماه سال ۱3۹6 داشته 
و از یــک میلیون و 4۸ هزار تن بــه یک میلیون و ۸۲ 
هزار تن در ســال جاری رســیده است. در سال جاری 
تحویل محصوالت سرد به تولیدکنندگان لوازم خانگی 
و صنایع بشکه سازی افزایش قابل توجهی داشته است. 
همچنین بخشی از این محصوالت جهت پوشش دهی 
به کارخانه های مصرف کنندۀ ورق گالوانیزه و ورق قلع 
اندود اختصاص یافته است.وی ادامه داد: محصوالت 

فوالد مبارکه در ســال جاری به بیش از ۹۲5 مشتری 
تحویل داده شــده است که ازنظر تعدادی نیز رشد ۱0 
درصدی داشته است. فوالد مبارکه با افزایش تحویل 
محصول به مشتریان داخلی به تداوم تولید در کارخانه 
های تولیدی پایین دســت کمک کرده اســت؛ ولی 
متأســفانه علیرغم تأکید دولت محتــرم بر صادرات 
محصوالت فوالدی توســط شرکتهای تولیدکننده و 
اقدامات و پیگیریهای صــورت گرفته از طرف فوالد 
مبارکه، بخشــی از ورقهای فوالدی عرضه شــده به 
بازار داخلی، بدون تبدیل شــدن به محصوالت نهایی 
صادر می شود که به ایجاد اشتغال در کشور و صادرات 
محصوالت با ارزش افزوده، خسارات جبران ناپذیری 
وارد می کند و الزم اســت جهت جلوگیری از صادرات 
محصـــــوالت فوالدی توســــــط شرکــتهای 

غیرتولیدکننده اقدامات اساسی تری صورت گیرد.

کنسرســيوم همكاريهاي علمي بين المللي مشــترك ميان 
مراکز علمی و فناوری پيشــرو اصفهان با امضاء تفاهم نامه 
ميان رؤســای دانشگاه های صنعتي اصفهان، علوم پزشكي، 
هنرو شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان تشكيل می گردد.

بــه گــزارش خبرنگار جام جم اصفهان    اين کنسرســيوم به 
پيشنهاد دانشگاه صنعتي اصفهان ودر راستاي همسو نمودن 
فعاليت هاي علمي بين المللي مشــترك ميان مراکز علمی و 
فناوری پيشــرو اصفهان به منظور استفاده بهينه از توانمندی 
هــای علمي پژوهشــي و اجرائي و بهــره مندی از تجربيات 

طرفين ايجاد می گردد.
سيما فاخران گفت: موضوع اين کنسرسيوم هم افزايی ظرفيت 
هــاو مزيت هاي دانشــگاه ها و مراکــز علمي و فناوری برتر 
اصفهــان در جهــت ارتقاي همكاري علمــي و بين المللي و 
هدايت دانشــگاه ها به ســطوح بين المللي با انجام فعاليت ها 

و پروژه های مشترك مي باشد.
وی با اشاره به اهداف پيش بينی شده در راستای تشكيل اين 
مجموعه، تصريح کرد: بهره مندی دانشگاه ها و مراکز فناوری 
عضــو از مزيت های مختلف يكديگر از قبيل توانمندي هاي 
تجربي، پژوهشــي، ارتباطات بين المللي، فضای فيزيكی به 
منظور تشكيل کالس ها و هدايت پايان نامه ها و رساله های 
دکتــری و امكان بازديد از آزمايشــگاه ها و واحدهاي علمي 
پژوهشــي طرفين برای ايجاد زمينه های همكاری مشترك 
بين المللي از جمله اين اهداف می باشــد.عضو هيئت علمی 
دانشگاه صنعتی اصفهان ارتقاء سطح دانشگاه های عضو به 
رتبــه های بين المللی به صورت پايدار، مبادالت آموزشــی 
وجذب دانشــجويان خارجی را از ديگر اهداف تشــكيل اين 
کنسرسيوم توصيف کرد و ادامه داد: تبادل اطالعات و همكاری 
در زمينه برندسازي و بازاريابي بين المللي و تبادل نظر پيرامون 
اولويت های تحقيقاتی دانشــگاه هاي عضوجهت هدايت و 
تبيين طرح های تحقيقاتی مشترك بين المللي از ديگر اهداف 
ايجاد اين مجموعه است.فاخران بيان کرد: برگزاری همايشها 
وکارگاه های علمی بين المللی وتشكيل انجمن های علمی 
مشــترك، تعريف رشــته های بين رشــته ای و همكاري 
درخصوص تاليف و انتشارکتاب ها و نشريات علمي پژوهشي 
بين المللي، برگزاري غرفه هاي مشــترك در نمايشگاه هاي 
بين المللي و برگزاری مســابقات علمی فرهنگی واردوهای 
دانشــجويی با کشورهای مورد معاهده با جمهوری اسالمی 
ايران از اهداف ديگر ايجاد کنسرسيوم فعاليت هاي بين المللی 

مراکز علمي و فناوري پيشرو استان اصفهان است.
مدير روابط بين الملل دانشــگاه صنعتی اصفهان اضافه کرد: 
آئين امضاء اين تفاهم نامه با حضور رؤســای دانشــگاه های 
صنعتي اصفهان، اصفهان، علوم پزشكي، هنر و شهرك علمي 
و تحقيقاتي اصفهان، برخی مقامات شــهر و اســتان اصفهان 
و نيز اعضای هيئت علمی فعال در عرصه بين الملل چهارشنبه 

15 اسفند در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار خواهد شد.
وی درپايان ابراز اميدواری کرد که در سايه اين ائتالف مشترك 
و با هم افزايي توانمندي هاي موجود در مؤسسات عضو اين 
مجموعه،  و با توجه به چالش ها و مشكالتي که مراکز علمي 
و فناوري در شــرايط کنوني در عرصه بين الملل با آن مواجه 
مي باشــند، اين کنسرســيوم به عنوان قطب علمي اصفهان 
بتواند به پيشــرفت هاي چشــمگيري در زمينه فعاليت هاي 

علمي بين المللي دست يابد.
گفتنی اســت: عالوه بر مراودات گســترده علمی بين المللی 
اعضای اين کنسرســيوم، پيش از اين از ســوي وزارت علوم، 
تحقيقات و فناوري، دانشگاه صنعتي اصفهان به عنوان نهاد 
ملي هماهنگ کننده ارتباطات علمي ايران با کشور سوئيس، 
دانشــگاه اصفهان با کره جنوبي و دانشــگاه علوم پزشكي با 

کشور آلمان معرفی شده است. 
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یک روانشناس و مشــاور خانواده گفت: عشق 
واقعی عرصه فهمیدن است، نه فهماندن. آنچه یک 
رابطه عاشقانه نیاز دارد ادب و احترام نامشروط است، 

نه بیان مفرط "دوستت دارم".
سالن اجتماعات کتابخانه مرکزی اصفهان در 
روزهایــی که به نام روز زن و روز مادر مزین شــد، 

میزبان جمع زیادی از بانوان اصفهانی بود.
بــه گزارش خبر نگار جام جم اصفهان بهانه این 
گردهمایی همایش »افســانه عشــق« بود که به 
همت اداره امور کتابخانه ها و ســالن های مطالعه 
ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
اصفهان و با همکاری مرکز تخصصی بانوان آفتاب 
تدارک دیده شده بود.احسان کاظمی استاد دانشگاه 
و مشــاور خانواده در این همایش اظهار داشت: در 
نظــام باورهای ما هر مفهومی جایگاهی دارد و این 
جایگاه، روی فکر، احساس و تصمیم گیری های ما 
اثر می گذارد. نظام باورهای ما یا برخاســته از نفس 
اســت و یا برخاسته از عشــق.وی اضافه کرد: اگر 
نظام باورهای فرد درباره عشــق برخاسته از نفس 
باشد، معمواًل نگاهی معیوب و ناقص از عشق دارد و 
دچار سوءتفاهم می شود. در این صورت، فرد ترس 
را ســرلوحه تمام تصمیمات خود قرار می دهد و این 
احساس ترِس از دست دادن و نفر دوم بودن، تقالی 
بیهوده و احســاس بی ارزش بودن در فرد به وجود 
می آورد.این مشــاور خانواده خودفریبی را یکی از 
آفت های روابط عاشــقانه دانســت و بیان داشت: 
بزرگ تریــن فریب و در واقع شــایع ترین ویروس 
عشق این اســت که گمان کنیم طرف مقابل خود 
را به خاطر ما تغییــر می دهد.کاظمی افزود: گاهی 
وقتی عاشق می شویم به جای اینکه احساسات ما 

رشد کند، حساسیت هایمان بیشتر می شود. ترس در 
پوشش محافظت از عشق افراد را وادار به فداکاری 
و فناکاری می کند، در صورتی که فداکاری در رابطه 
عاشقانه اشــتباه است و نخستین گام برای دوست 
داشتن دیگری، دوســت داشتن خود است. کسی 
که خودش را دوســت نــدارد، هیچ کس دیگری را 
هم دوست نخواهد داشت.این مشاور خانواده با بیان 
اینکه در رابطه عاشــقانه واقعی انسان ها با زبان دل 
و زبان نگاه با هم صحبت می کنند، تصریح کرد: در 
نظام باورهای نفــس باج گیری عاطفی رواج دارد. 
مثاًل اینکه اگر من کســی را دوســت دارم انتظار 
داشــته باشم او هم مرا دوست داشته باشد. کاظمی 
خاطرنشــان کرد: عشق کســی را بیمار و رنجور 
نمی کند و اگر کســی با این مشکالت روبه رو شود، 
عاشق نیست بلکه دچار هیجانی زودگذر شده است. 
عشق توقع را باال نمی برد بلکه تحمل را باال می برد. 
عشق به جای حساسیت، احساسات را باال می برد و 

روابط فرد را با دیگران به آرامش می رساند.
وی گفت: عشــق واقعی عرصه فهمیدن است، 
نــه فهماندن. آنچه یک رابطه عاشــقانه به آن نیاز 

دارد ادب و احترام نامشــروط است، نه بیان مفرط 
"دوستت دارم".

محمدرضا نصر، استاد دانشــگاه و موالنا پژوه 
نیز در این همایش با بیان اینکه عشــق مهم ترین 
ودیعه ای است که خداوند به انسان عطا کرده است، 
اظهار داشــت: در دوســتی و محبت زیاد، حساب و 
کتابی در کار نیست بلکه انتخاب می شوید تا محبت 

بورزید.
وی افزود: برای محبت دیدن باید محبت کنید 
و عشق بورزید و لذا تا این موهبت را از دیگرن دریغ 
کنید و در عرضه آن ســخاوت نداشته باشید، مورد 

محبت قرار نمی گیرید.
این اســتاد دانشــگاه با بیان اینکه محبت باید 
بی دریغ باشد، ادامه داد: بهترین شکل تجلی محبت 
و عشــق در مادران اســت و هیچ مادری در مقابل 
محبت به فرزند خود به دنبال سود خود نیست. مادر 
بی دریغ ترین شخصیتی است که عشق می ورزد و 
به همین دلیل گفته اند بهشت زیر پای مادران است.

نصر وفاداری را دیگر رکن اساسی محبت دانست 
و گفت: دوست داشتن در گرو زمان و مکان نیست. 
عشق ورزیدن چیزی نیست که فرد با اشتباه دیگری 

آن را به یک باره رها کند.
وی تصریح کرد: عشــق یک قبله بیشتر ندارد و 
همه چیز به جز معشــوق را کنار می زند. عشــق در 
پیوند وفادارانه و پاک، انســان را برمی کشد تا دنیا را 

جور دیگری ببیند.
مردان جلوه جالل خداوند هستند. اگر زن مظهر 
زیبایی و لطافت اســت، می تواند زندگی را تبدیل 
به دریاچه ای از محبــت و دیگران را از این محبت 

سیراب کند.   

همایش انتخاب ملــی به عنوان 
بزرگترین اجالس اســتراتژی های 
توســعه خدمات ، تولیدات و صادرات 
برترین شــرکت های ایران با حضور 
تعدادی از مســئولین و کارشناســان 
شــرکت های داخلی دوازدهم اسفند 
در محل ســالن همایشــهای صدا و 

سیما ) تهران (برگزار شد .
 در آییــن اختتامیــه این اجالس 
سراسری ذوب آهن اصفهان به عنوان 
صنعت مادر در صنعت فوالد و پیشگام 
در عرصه کیفیــت ،مدیریت خالق ، 
تامین کننده نیازهای صنایع کشــور 

،کار آفریــن و حافظ منافع ملی و برند 
برتر ،همزمان موفق به کســب چهار 
موفقیت بزرگ گردید . تندیس سیمرغ 
زرین مدیریت خالق در صنعت فوالد 
و صنایع وابســته،گواهینامه بهترین 
برند صنایع فوالدی ۲0۱۹، نشان ملی 
رتبه نخســت تعهد به کیفیت و تامین 
نیازهای صنایع کشور در صنایع فوالد 
، لوح افتخار و ســپاس کارآفرینان و 
مدیران حافظ منافع ملی و خردمند در 
عرصه صنعت و تجارت و اقتصاد ملی 
به مهندس منصــور یزدی زاده مدیر 

عامل شرکت اعطا گردید.

کسب 4 افتخار بزرگ برای 
ذوب آهن اصفهان

ادب و احترام نامشروط، الزمه یک رابطه عاشقانه

اهدای انسان 8/5 سانتی متری کره ماه به موزه هنرهای معاصر اصفهان

ــوزه  ــه م ــاه ب ــره م ــری روی ک ــانتی مت ــم س ــت و نی ــان هش ــه انس نمون
ــد. ــدا ش ــان اه ــر اصفه ــای معاص هنره

ــانتی  ــم س ــت و نی ــان هش ــه انس ــان نمون ــم اصفه ــام ج ــگار ج ــر ن خب
ــه دیگــر  ــرار گرفــت و  نمون ــاه ق ــر روی کــره م ــری در ســال ۱۹7۱ ب مت
آن توســط شــرکت بیــن المللــی فرهنــگ و هنــر در پــروژه بیــن المللــی 
"انســان، هنــر و کهکشــان" بــه مــوزه هنرهــای معاصــر ســازمان فرهنگــی 
اجتماعــی ورزشــی شــهرداری اصفهــان اهــدا شــد. تیــل برکنــر در آییــن 
اهــدای مجســمه هشــت و نیــم ســانتیمتری بــه مــوزه هنرهــای معاصــر 
اظهــار کــرد: انســان، فضــا و هنــر بــا هــم اشــتراک دارنــد و نیــرو، انــرژی و 
کنجــکاوی آن هــا را تحــت تاثیــر قــرار می دهنــد.وی ادامــه داد: هــر فــردی 
نیــاز دارد بدانــد اصــل و منشــا چیســت؟ عملکــرد آن چگونــه اســت؟ افــراد 
ــورد  ــان در آن م ــا و آرزویش ــند و روی ــی از آن باش ــد جزی ــه می توانن چگون
چیســت؟مدیر شــرکت بیــن المللــی فرهنــگ و هنــر تصریــح کــرد: افــراد 
بایــد کنجــکاو باشــند و بفهمنــد در کجــای دنیــا قــرار دارند.برکنــر در مــورد 
ابــر خوشــه النیاکیــا گفــت: ایــن ابرخوشــه از ۱00 هزار کهکشــان تشــکیل 
شــده و صدهــا هــزار برابــر کهکشــان راه شــیری اســت و از یــک ســو تــا 
ســوی دیگــر 500 میلیــون ســال نــوری گســترش دارد.وی بــا بیــان اینکــه 
افــراد نیــاز اســت از خــود بپرســند همــه اینهــا از کجــا آمــده، افــزود: ممکن 
اســت همــه در مــورد انفجــار بــزرگ و اینکــه ایــن انــرژی از کجــا آمــده 
اســت شــنیده باشــید در واقــع چیزهایــی اطــراف خورشــید بــه وجــود آمــده 
کــه زندگــی کنونــی ایجــاد شــده اســت و اگــر دوبــاره فکــر کنیــد از خــود 

میپرســید آینــده و تاثیــر انســان در ایــن دنیــا چیســت؟
مدیــر شــرکت بیــن المللــی فرهنــگ و هنــر معتقــد اســت جمعیت انســانی 
هــر روز گســترش می یابــد و عناصــر نابــود مــی شــود تــا انســان پــول در 
بیــاورد و خــودرو و تلفــن همــراه داشــته باشــد تــا ایــن همــه تکنولــوژی در 

پایــان باعــث جنــگ و درگیــری شــود، بمب هــای هســته ای تولیــد شــود و 
منابــع زیــادی از بیــن بــرود.

برکنــر ادامــه داد: همــواره خطــر حادثــه میــان ســتاره ای وجــود دارد و دور 
از ذهــن نیســت. خورشــید ۱.۲ میلیــارد ســال دیگــر بــه ســتاره عظیــم قرمز 
رنگــی تبدیــل مــی شــود، زمیــن مــی ســوزد و نابــود مــی شــود و انســان 
هــا بایــد راهــی پیــدا و زمیــن را تــرک کننــد.وی داشــتن اطالعــات در مورد 
زندگــی در ســیاره دیگــر را از ضروریــات دانســت و ابــراز کــرد: دانشــمندان 
دریافتنــد از هــر شــیء کوچکــی انــرژی تولیــد و مانــدگار مــی شــود پــس 
ضــروری اســت انســان علــم کائنــات را بداند.مدیــر شــرکت بیــن المللــی 
فرهنــگ و هنــر گفــت: 750 مــگا بایــت حجــم در هر ســلول انســان و ۱00 
هزاریاختــه عصبــی در مغــزش وجــود دارد کــه هر یاختــه عصبــی ۱000 راه 
ارتباطــی بــا دیگــر یاختــه هــا دارد دانســتن همیــن موضــوع کافــی اســت تا 
انســان بدانــد چگونــه آگاهــی دارد.برکنــر معتقــد اســت امــروزه انســان هــا 
توانســته انــد هــوش مصنوعــی و ابــر کامپیوترها را بــرای نگهــداری حافظه 
بیشــتر اختــراع کننــد امــا آیــا ایــن کامپیوترهــا آگاهــی هــم دارنــد؟وی بــا 
ــان کــرد:  ــه دیگــر شــناخت انســان از جهــان اطــراف خــود بی ــان زاوی بی
زاویــه دیگــر هنــر اســت و هــر فــرد نیــاز دارد بدانــد ایــن سرمنشــا از کجــا 

آمــده و چــه طــور تحــول پیــدا کــرده اســت؟
ــام داشــت  ــور ن ــدر قوانیــن ن ــر خاطرنشــان کــرد: دانشــمندی کــه پ برکن
ــن  ــت قوانی ــترش داد و توانس ــه ها را گس ــا و شیش ــی های عینک ه عدس
ــا  ــم در کتاب ه ــن عل ــا ای ــد بعده ــترش ده ــی گس ــرای عکاس ــه را ب پای
ــد عــده ای توانســتند نقاشــی های دارای  ــت شــد و 300 هــزار ســال بع ثب
ــا بیــان اینکــه کشــورهای  پرســپکتیو را بــه منصــه ظهــور برســانند.وی ب
مختلــف در تاریــخ بــه هــم وصــل هســتند، ادامــه داد: لئونــاردو داوینچــی 
ــا   ــد بعده ــک کن ــت نزدی ــه واقعی ــرواز را ب ــای پ ــد روی ــد می توان فهمی
ــخ  ــن مل ــتند اولی ــد توانس ــه بودن ــان دوچرخ ــه مخترع ــت ک ــرادران رای ب
ــد و آن  ــراع ش ــک ها اخت ــد موش ــال بع ــد و 40 س ــراع کنن ــا را اخت هواپیم
را در هواپیماهــا گذاشــتند و ســرعت صــوت افزایــش یافت.مدیــر شــرکت 
بیــن المللــی فرهنــگ و هنــر افــزود: بعــد از اینکــه اولیــن ماهــواره بــه هــوا 
پرتــاب شــد و روســی ها توانســتند بــرای اولیــن بــار اولیــن شــخص را بــه 
فضــا بفرســتند آمریکایی هــا از ایــن اتفــاق هیجــان زده شــدند و برنامه هــای 
فضاییشــان را شــروع کردند.برکنــر در پایــان گفــت: با بیــان ایــن اتفاقات در 
دنیــا مــن بــه ایــن نتیجــه رســیدم کــه چیــزی نمی دانــم و در نقطــه آغــاز 

هســتم. شــما چطــور؟

ــی  ــه مناســبت روز مل ــن اســتان اصفهــان  ب ــک قوامی ــان شــعب بان کارکن
ــد. ــد خــون اهــداء کردن ــه بیمــاران نیازمن نیکــوکاری  ب

در راســتای ترویــج حــس نیکــوکاری و نــوع دوســتی، کارکنــان شــعب بانک 
قوامیــن اســتان اصفهــان در اقدامــی خداپســندانه خــون خــود را بــه بیمــاران 
ــا هماهنگــی  ــد. بنابــر گــزارش خبرنــگار جــام جــم اصفهــان ب اهــداء کردن
هــای صــورت گرفتــه بــا ســازمان انتقــال خــون اســتان،  مدیــر کل ، مدیران 
ــه  ــون ب ــال خ ــازمان انتق ــور در س ــا حض ــان ب ــدادی  از کارکن ــک و  تع بان

بیمــاران نیازمنــد خــون اهــداء کردنــد.
در ایــن امــر خداپســندانه کــه بــه مناســبت  روز ملــی نیکــوکاری  صــورت 
ــان   ــعب  اصفه ــعب و ش ــت ش ــان مدیری ــری از کارکن ــع کثی ــت جم گرف
شــرکت نمودنــد. محمــد شــفیعی مدیــر  روابــط عمومــی  شــعب اســتان بــا 
بیــان اینکــه: بیمــاران نیازمنــد، همــواره چشــم امیــد بــه افــرادی دارنــد کــه 
بــا اهــدای داوطلبانــه ی خــون خــود زندگــی دوبــاره بــه آنــان مــی بخشــند 
اظهــار داشــت: اهــدای خــون یــک فریضــه ی الهــی اســت و مشــارکت در 

ایــن امــر خداپســندانه وظیفــه ی تمامــی انســانهای نــوع دوســت اســت.

اهدای خون توسط کارکنان شعب بانک 
قوامین استان اصفهان



 صاحب امتياز: 
سازمان صدا و سيماي 

جمهوري اسالمي ايران                                                                                   

اصفهان:  استان  سرپرست 
هاجر مقضی

استان  سرپرستي  دفتر 
اصفهان:

031- 36637500 
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دیریست که دلدار پیامی نفرستاد
ننوشت سالمی و کالمی نفرستاد

صدنامه فرستادم و آن شاه سواران
پیکی نداونید و سالمی نفرستاد

یــزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن 
اصفهان در حاشیه برگزاری بزرگترین 
اجــالس اســتراتژی های توســعه 
خدمات، تولیــدات و صادرات برترین 
شــرکت هــای ایرانی که بــا حضور 
مســئولین کشوری و شــرکت های 
بزرگ تولیدی ۱۲ اســفند در ســالن 
همایش های صدا و ســیمای تهران 
برگزار شــد و در پی کسب 4 موفقیت 
بزرگ، با اشــاره به ایــن موضوع که 
ذوب آهن اصفهان با تکیه بر نیروهای 
متعهد ، با دانش و ســخت کوش خود 
طی چهل ســال بســیار توانمند شده 
است ، گفت: کســب جایزه های ملی 
در ابعــاد مختلف نتیجه همت و تالش 
همکاران سخت کوش است که برای 
رســیدن به قله های افتخار ما را یاری 

کرده اند .
به گزارش جام جــم اصفهان وی 
افزود : ذوب آهــن به عنوان پایه گذار 
صنعت فوالد کشــور با تربیت و انتقال 
صاحبنظران و مدیران در عرصه های 
مختلف به یک دانشــگاه تبدیل شده 
اســت به همین منظور سیمرغ زرین 
مدیریــت خالق در صنعــت فوالد و 
صنایع وابســته به این شــرکت تعلق 

گرفت.
مدیــر عامل ذوب آهــن اصفهان 
کســب نشــان ملی رتبه نخست ملی 
تعهــد کیفیت و تامین نیازهای صنایع 
کشــور در صنایع فوالد را نشان تعهد 
این شــرکت به کیفیــت محصوالت 
 و تولیــدات خــود دانســت و گفت: 
در شــرایط کنونی به خاطر نوســان 

قیمــت ها، برخــی تولیــد کنندگان 
اخــالق حرفه ای را زیر پا می گذارند تا 
بیشترین بهره را از این نوسانات ببرند 
ولــی ذوب آهن اصفهان با پایبندی به 
تعهدات خود، در زمینه کیفیت، اخالق 
حرفه ای را رعایت کرده و شایسته این 

عنوان بوده است.
وی بــه تولیــد ریل ملــی در این 
شــرکت و قطع وابســتگی از واردات 
این محصول استراتژیک اشاره کرد و 
گفت: توان داخلی در تولید ریل موجب 
گردید دشــمنان، ایــن محصول را از 
فهرســت تحریم خود بردارند و همت 
تالشگران شرکت در تولید ریل ملی و 
محصوالت جدید نیز باعث شد تا نشان 
کارآفرینان و مدیران حافظ منافع ملی 
و خردمنــد در عرصه صنعت و تجارت 

به ذوب آهن اصفهان تعلق گیرد.
وی گفت: با توجه به بررســی های 
انجام شــده در زمینــه کیفیت کاال و 
رعایت تعهــد و پارامترهای دیگر در 
شــرکت جایزه بهترین برند در صنعت 
فوالد از طرف ICME به ذوب آهن 

اصفهان رسید .
یــزدی زاده ضمــن قدردانــی از 
زحمات و تالشــهای همــکاران و با 
اشاره به این که با تالش و کوشش در 
هر زمینه ی می توان به نتیجه رسید که 
نمونه آن تولید ریل است ، خاطر نشان 
کرد: کسب این چهار موفقیت بزرگ با 
همدلی، همزبانی و همت کارکنان به 
ثمر نشست و با تالش بیشتر می توان 
ذوب آهــن اصفهان را به روزهای اوج 

خود بازگرداند.

جوایز ملی ذوب آهن، نتیجه همت و تالش نیروهای سختکوش

تولید 8 میلیون تن گندم کشور به روش دیم

پویش مردمی با شعار امید به زندگی برگزار شد

کارشــناس زراعت و بهبود تولیدات گیاهی جهاد 
کشاورزی اصفهان با بیان اینکه حدود هشت میلیون 
تن از کل گندم تولیدی کشــور از طریق کشــت دیم 
بدســت می آید، گفت: بیشترین کاشت دیم در استان 
اصفهــان مربوط به بخش هــای غربی و جنوبی این 

استان است.
شــاپور ســهرابی در گفت وگو با خبرنگار  جام جم 
اصفهان با اشاره به نقش مهم استان های شمال غربی 
کشور در تولیدات دیمی اظهار کرد: آذربایجان غربی، 
آذربایجان شــرقی، زنجان، کرمانشاه و کردستان از 

مهمترین استانهای کشور در تولید محصوالت دیمی 
هستند، اقلیم سرد مناســب ترین اقلیم برای کاشت 
محصوالت دیمی است. وی با بیان اینکه شهرستان 
فریدون شــهر بیشترین میزان کاشت با روش دیم را 
در این اســتان داراســت، افزود: ذخیره سازی و حفظ 
رطوبت در زمین های دیم باید تا پیش از کاشت انجام 
شود، هر قطعه زمینی که با روش دیم کشاورزی شده 
نیز باید پس از یک فصل برداشت، استراحت کند و در 
حالت "آیش" قرار بگیرد تا رطوبت به طور مناسب در 

زمین حفظ شود.
کارشــناس زراعت و بهبود تولیدات گیاهی جهاد 
کشــاورزی اصفهان خاطر نشــان کــرد: در فصل 
اســتراحت زمین، باید خالف جهت شیب های زمین 
کشاورزی به منظور ایجاد شــیارهای مناسب برای 
دریافت رطوبت الزم به وســیله دستگاه های تیزل و 
گاوآهن های قلمی شــخم زنی شود تا بارندگی ها در 
شــیارهای زمین قرار گرفتــه و به ماندگاری رطوبت 

در خــاک کمک کند. ســهرابی تصریح کرد: توصیه 
جهاد کشاورزی به کشاورزان در این زمینه، استفاده از 
"کولتیواتور پنجه غازی" برای زمین اســت تا در بهار 

سال بعد ذخیره مناسب رطوبت در زمین اتفاق افتد.
وی ادامه داد: یکی دیگر از عواملی که نقش مهمی 
در افزایش کمی و کیفی محصول کاشــت دیم دارد، 
عمیق کاری اســت و باید بذر های مربوط به کاشت 

دیم تا پیش از شروع بارندگی ها در زمین قرار گیرد.
ســهرابی با بیان اینکه اســتفاده از کود اوره باید با 
توجه به پیش بینی های هواشناسی انجام شود، گفت: 
در صورتی که اطالعات ارائه شده سازمان هواشناسی 
حاکی از وزش باد های شــدید باشد، نباید از کود اوره 
استفاده شــود، بارندگی هایی که می توان روی آنها 
برای کشــت دیم حساب کرد، ۱0 الی ۱5 میلی متری 
است و کشــاورز باید پس از مطلع شدن از پیش بینی 
هواشناسی در مورد بارش از کود اوره در زمین استفاده 

کند.

درراســتای ادامه ارائه خدمات به 
جامعه بیمه شدگان و کارفرمایان و به 
منظور تکریم مراجعین سازمان طرح 
جدید امید به زندگی ویژه بیمه شدگان 
و مخاطبین سازمان ۱۱ اسفند و با شعار 
نسبت به آینده شما بی تفاوت نیستیم 
در شعبه 4 اصفهان و شعبه فالورجان 

برگزار گردید.
در طرح امید به زندگی که با هدف 
خدمت رســانی بی منت بــه جامعه 
بیمه شدگان ســازمان برگزارگردید 
تعدادی از مخاطبین ســازمان ضمن 
اســتقبال ازاین طــرح نقطه نظرات و 
پیشنهاداتشــان را در مقوله طرح امید 
بــه زندگی بیان نمودند. درادامه حمید 
ایروانــی معــاون اداری مالــی اداره 
کل تامین اجتماعی اســتان اصفهان 

به نــکات مهم این طرح اشــاره کرد 
وافزود : اگربتوانیم در جامعه و سازمان 
بیشــترین و بهتریــن خدمــات را به 
مردم عزیز ارائــه نماییم و با مهربانی 
و خوشــرویی برخورد نماییم امید به 
زندگی را دردرون مردم پویا نموده ایم 

. وی به نا امیدی و مشکالت اقتصادی 
مردم در جامعه اشــاره کــرد وگفت : 
باتوجه به فشــار اقتصــادی در جامعه 
مــا باید به گونه ای عمــل کنیم که با 
ارائه بهترین خدمات بتوانیم گوشــه 
ای از این فشــارها را بکاهیم و امید به 

زندگــی را در این افراد زنده نگه داریم. 
ایروانی بــه ارائه خدمات جدیدآنالین 
سازمان اشاره کرد وافزود: همکاران ما 
آمادگی خــود را درخصوص یادگیری 
مخاطبین ســازمان از کلیه ســامانه 
های الکترونیک و نصب اپلیکیشــن 
های ســازمان اعالم مــی نمایند.  در 
ادامه با تعــدادی از مراجعین مصاحبه 
ویدئویــی انجام گردید که ضمن ارائه 
نقطه نظرات خود در خصوص امید به 
زندگی ، مســائل و مشکالت خود را به 
صورت تصویری به مدیر کل اســتان 
اعالم نمودند.شایان ذکراست در طول 
اجرای این طرح با مشــارکت شرکت 
رایتل به کلیه مراجعین ســیم کارت و 
هدایای نمادین به صورت رایگان اهدا 

گردید.  

هیچ بند ذخیره  آبی در حوضه 
آبریز زاینده رود وجود ندارد

مديــرکل منابع طبيعی و آبخيزداری اســتان اصفهان با بيان 
اينكه احداث بندهای ذخيره  آبخيزداری خالف قانون اســت، 
گفت: اگر واقعاً بندهای ايجاد شده مانع ورود آب به سد زاينده 
رود می شــود و توســعه باغات در باالدست اتفاق می افتد، بايد 
برای اصالح و يا حذف آن ها پيگيری های حقوقی انجام شود. 
به گزارش خبرنگار  جام جم اصفهان  محمدحسين شاملی 1۳ 
اســفند  در نشســت خبری که به مناسبت هفته منابع طبيعی 
برگزار شــد با بيان اينكه در خصوص بندهای آبخيزداری در 
حوضه آبريز زاينده رود بايد اطالعاتی ارائه و برای رفع ابهامات 
شــفاف ســازی شود، اظهار کرد: حوضه آبريز زاينده رود  ۴۳5 
هزار هكتار وســعت دارد که ۲۹۰ هزار هكتار آن در اســتان 
اصفهان و 1۴5 هزار هكتار در اســتان چهارمحال و بختياری 
است، بر اين اساس در سطح ۲۹۰ هزار هكتاری استان اصفهان 
هيچ طرح بزرگ آبخيزداری اجرا نشده است.وی با بيان اينكه 
طرح های آبخيزداری موجود برای کنترل سيالب و جلوگيری 
از ورود رسوبات به سد زاينده رود است، افزود: هيچ گونه توسعه 
باغات در استان اصفهان صورت نگرفته است، اما کشاورزان 
اصفهان به بندهای اين حوضه آبريز در اســتان چهار محال و 
بختياری و توسعه باغات در باالدست معترض هستند که البته 
تصميم گيری در خصوص بندها و باغات استان مجاور در شرح 
وظايف منابع طبيعی اصفهان نيست. مديرکل منابع طبيعی و 
آبخيزداری استان اصفهان ادامه داد: در جلسه ای که با صنف 
کشــاورزان اســتان اصفهان برگزار شد، پيشنهاد ما به بازديد 
مشــترك به همراه مديران اســتانی و خبرنگاران از بندهای 
باالدست رودخانه در حوضه زاينده رود استان اصفهان و بررسی 
تعداد و حجم ذخيره آبی اين بندها بود؛ اگر واقعاً بندهای ايجاد 
شده مانع ورود آب به سد زاينده رود می شود و توسعه باغات در 
باالدســت اتفــاق می افتــد بايد برای اصــالح و يا حذف آنها 
پيگيری های حقوقی انجام شــود.وی تصريح کرد: بر اساس 
اطالعاتی که ما در اختيار صنف کشاورزان قرار داده ايم، هيچ 
گونــه بند ذخيره ای بزرگــی در حوضه زاينده رود وجود ندارد.  
شاملی خاطرنشان کرد: در حال حاضر در حوضه آبريز زاينده رود 
طرح آبخيزداری تعريف نشده است و در سال جاری تنها پنج 
پروژه در شهرستان خوروبيابانک برای کنترل روان آب و تأمين 
آب شــرب اجرايی شــد.وی گفت: محدوده کوچكی از حوضه 
آبريز زاينده رود که در باالدست استان است دچار چالش های 
سياسی شده اما نبايد کل طرح های آبخيزداری در استان را به 
خاطر حوضه زاينده رود زير ســؤال برد، در تمام اســتان های 
کشــور به دنبال اجرای طرح های آبخيزداری هســتند، زيرا 
آبخيزداری در جلوگيری از فرســايش خاك و حفظ پوشــش 

گياهی مؤثر است. 
ایجاد ۶۰۰ بنــد آبخیزداری در حوضه زاینده رود 

امکان پذیر نیست 
شــاملی بــا بيان اينكه وجود  بيــش از  ۶۰۰ بند آبخيزداری در 
باالدســت اســتان اصفهان صحت ندارد، اظهار کرد: طی ۲۰ 
سال گذشته در سطح 1۰ ميليون هكتار اراضی استان اصفهان  
تنها 1۷۰ بند ايجاد شده است و وجود ۶۰۰ بند آبخيزداری در 
وسعت 1۴5 هزار هكتاری امكان پذير نيست، با اين حال ممكن 
است اعداد و ارقام عنوان شده در ساير حوضه های چهارمحال 
و بختياری باشد.  وی با تاکيد بر اينكه راه حل برای رفع ابهام 
و شــفاف ســازی در خصوص آمار و ارقام بندهای آبخيزداری 
حوضه زاينده رود، بازديد رسانه ها، صنف کشاورزان و مديران 
استانی است، گفت: با همكاران استان چهارمحال و بختياری 

در اين باره رايزنی شده است.

حافظ


