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دعای روز چهاردهم ماه مبارک رمضان
 للبلایا والآفاِت 

ً
نی فیه َغَرضا

ْ
نی فیِه من الَخطایا والَهَفواِت ولا َتْجَعل

ْ
اللهّم لا تؤاِخْذنی فیِه بالَعثراِت واِقل

ِبِعّزِتَک یا عّز المْسلمین.
خدایا، مؤاخذه مکن مرا در ایـن روز به لغزش ها و درگذر از من در آن از خطاها و بیهودگی ها و قرار مده مرا در آن نشانه تیر بالها و آفات، اى عزت دهنده 

مسلمانان!

شهرستانها
دیدار شهردار نجف آباد با 
فرماندهی نیروی انتظامی 

شهرستان
یکشنبه 29 اردیبهشــت ماه، مسعود  کیمیای وطن

منتظــری نجف آبــادی، شــهردار نجف آبــاد، بــا ســرهنگ 
ــروی  ــد نی ــی جدی ــی، فرمانده ــین باباکالن محمدحس
ــه  ــش ب ــر خوی ــداری در دفت ــاد، دی ــی نجف آب انتظام

عمل آورد. 
در ایــن دیــدار صمیمانــه، مغــزی قائم مقــام شــهردار و 
ــز  ــاد نی ــروی انتظامــی نجف آب جمعــی از مســئوالن نی
حضــور داشــتند و دربــاره مســائل و مــوارد تعاملی بحث 

و تبــادل نظــر شــد. 
 25 یکشــنبه  باباکالنــی  محمدحســین  ســرهنگ 
فروردیــن  1398 توســط ســردار مهــدی معصوم بیگــی، 
فرمانــده انتظامــی اســتان اصفهــان، به عنــوان فرمانــده 

ــد. ــی ش ــاد معرف ــتان نجف آب ــی شهرس انتظام

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای اصفهان:
انتقال آب کارون به اصفهان 

مانع سیالب خوزستان 
نمی شد

ــت:  ــان گف ــه ای اصفه ــرکت آب منطق ــل ش ــر عام مدی
عمــده ســیالب ها در خوزســتان در حوضه هــای دز و 
کرخــه بــوده و انتقــال آب از کارون بــه زاینــده رود تأثیری 

بــر کاهــش ســیالب نداشــت. 
مســعود میرمحمدصادقــی   بــا حضــور در جلســه علنــی 
شــورای اســالمی شــهر اصفهــان اظهــار کــرد: تــا امــروز 
ــش از  ــت، بی ــده رود اس ــاخه زاین ــه سرش ــرد ک در چلگ
ــی  ــر بارندگــی رخ داده اســت؛ در حال دو هــزار میلی مت
کــه میانگیــن بلندمــدت آن هــزار و چهارصــد میلی متــر 

اســت. 
وی ادامــه داد:  امســال وضــع بارندگی هــا خــوب بــوده 
و از زمانــی کــه آمــار بــارش در سرشــاخه های زاینــده رود 
ثبــت می شــود، رتبــه دوم را شــاهد هســتیم. در شــهر 
اصفهــان نیــز تــا امــروز 139 میلی متــر بــارش داشــتیم 
کــه ســال گذشــته ۶1 میلیمتــر بــوده اســت. بلندمــدت 

ایــن آمــار نیــز 11۴ میلیمتــر اســت. 
ــت:  ــان گف ــه ای اصفه ــرکت آب منطق ــل ش ــر عام مدی
حجــم پــر ســد زاینــده رود نیــز تــا امــروز ۶9۰ میلیــون 
مترمکعــب اســت و کل ظرفیــت ســد هــزار و ۴۰۰ 
میلیــون مترمکعــب اســت. ســال گذشــته ایــن ظرفیت 
ــود کــه  در چنیــن روزهایــی 2۷۰ میلیــون مترمکعــب ب
ســال بســیار ســختی را رقــم زد. ورودی هــا بــه ســد از 
اول مهــر 139۷ تاکنــون هــزار و 1۷۰ میلیــون مترمکعــب 

ــوده اســت.  ب
ــه  ــان ادام ــه ای اصفه ــرکت آب منطق ــل ش ــر عام مدی
کنتــرل  در  منطقــه ای  آب  داد: طرح هــای شــرکت 
ســیالب مؤثــر بــوده، امــا ســیالب ها بیشــتر در حوضــه 
ــه ای  ــرکت آب منطق ــا ش ــت؛ ام ــوده اس ــه ب دز و کرخ
ــن  ــاط اســت؛ بنابرای ــا حوضــه کارون در ارتب ــان ب اصفه
امــکان جلوگیــری از ایــن ســیالب ها بــا انتقــال آب بــه 

ــود.  ــده رود ممکــن نب زاین
ــاره مادی هــای اصفهــان،  میرمحمدصادقــی گفــت: درب
ــی  ــم آب ــه حج ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــن اس ــت ای واقعی
کــه کشــاورزان اســتفاده می کننــد، پرکــردن همــه 
تنهــا  نیســت.  امکان پذیــر  اصفهــان  مادی هــای 
ــرم  ــادی نیاس ــت، م ــده اس ــری ش ــه آبگی ــادی ای ک م
اســت. شــورای شــهر نامــه ای بــه شــرکت آب منطقه ای 
بزنــد و درخواســت تخصیــص آب بــرای مادی هــا 

ــد.  ــاق رخ ده ــن اتف ــاید ای ــا ش ــد ت ــته باش داش
وی تصریــح کــرد: در ســد زاینــده رود فقــط اپراتــور 
هســتیم. بــه مــا برنامــه ای می دهنــد و بایــد براســاس 
آن آب را رهاســازی کنیــم. تصمیمــات در شــورای 
ــه می شــود و در آن شــورا اســتانداران،  هماهنگــی گرفت
ــد. نماینــدگان کشــاورزان و نماینــدگان وزرا حضــور دارن

 تفکیک استان اصفهان 
توجیه اقتصادی ندارد

اســتاد اقتصــاد دانشــگاه اصفهــان بــا اشــاره بــه 
ــتان  ــک اس ــرح تفکی ــی ط ــای اداری و اجرای هزینه ه
ــه  ــش ب ــاوری و گرای ــطه فن ــه واس ــت: ب ــان گف اصفه
از  بســیاری  امــروز  الکترونیــک،  دولــت  تشــکیل 
فواصــل جغرافیایــی در حــال کاهــش اســت و تفکیــک 
ــادی  ــه اقتص ــان توجی ــون اصفه ــی همچ ــتان بزرگ  اس

ندارد. 
کمیــل طیبــی دربــاره طــرح تفکیــک اســتان اصفهــان و 
بــار هزینــه ای آن بــرای دولــت اظهــار کــرد: بــه واســطه 
ــک،  ــت الکترونی ــکیل دول ــه تش ــش ب ــاوری و گرای فن
امــروز بســیاری از فواصــل جغرافیایــی در حــال کاهــش 
اســت و تفکیــک اســتان بزرگــی همچــون اســتان 
ــرا شــهرهایی از  ــدارد؛ زی ــه اقتصــادی ن ــان توجی اصفه
اســتان نســبت بــه اصفهــان بــا فاصلــه زیــادی از جنبــه 

ــد.  رتبــه اقتصــادی و تأثیرگــذاری قــرار دارن
ــرح  ــی ط ــای اداری و اجرای ــه هزینه ه ــاره ب ــا اش وی ب
تفکیــک اســتان اصفهــان اظهــار کــرد: تغییــر تابلوهــا، 
ســربرگ ها، تفکیــک و تشــکیل ادارات جدیــد و ... بــار 
هزینــه ای زیــادی بــه همــراه خواهــد داشــت؛ بنابرایــن 
طــرح تفکیــک اســتان اصفهــان بــا توجــه بــه شــرایط 
بودجــه ای کشــور کــه بایــد راهبــرد انضبــاط مالــی دنبال 

شــود، توجیــه چندانــی نــدارد. 
طیبــی ادامــه داد: بایــد دیــد آیــا اســتان تفکیک شــده 
را می توانــد  اداری  اقتصــادی  یکپارچگــی عملیــات 
رعایــت کنــد یــا در آینــده منجــر بــه ایجــاد تنــش بیــن 

اســتان ها و مســئوالن و نماینــدگان آن می شــود. 
وی تأکیــد کــرد: تقســیم یــک اســتان بــه دو تــا چنــد 
ــر  ــد را کمت ــتان جدی ــادی اس ــت اقتص ــتان، ظرفی اس
می کنــد و اگــر تولیــد ناخالــص هــر اســتانی n تومــان 
باشــد، بایــد دیــد پــس از تفکیــک ســهم تولیــد اســتان 
جــدا شــده و رقــم تولیــد ناخالــص داخلــی آن اســتان 
چقــدر خواهــد شــد. البتــه اگــر ایــن ســهم زیــاد باشــد، 

ــد کشــور می شــود. ــادی عای منافــع اقتصــادی زی

گروه اصفهان زهرانصیری
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ــاعات اوج  ــی در س ــهروندان در صرفه جوی ــارکت ش مش
مصــرف تابســتان، راهــکار برون رفــت از مشــکالت 

ــرق اســت. ــن ب تأمی

ــرق  ــع ب ــرکت توزی ــرف ش ــت مص ــر مدیری ــر دفت مدی
شهرســتان اصفهــان بــا بیــان اینکــه فقــط بــا مدیریــت 
ــم،  ــری کنی ــی ها جلوگی ــم از خاموش ــرف می توانی مص
گفــت: درســال 98 برای کل کشــور چهــار هزار مــگاوات- 

ــرق پیش بینــی شــده اســت. ــود ب ســاعت کمب

مرســل صالحــی، در نشســتی خبــری کــه بــا موضــوع 
ــامانه های  ــر و س ــد پذی ــای تجدی ــتفاده از انرژی ه اس
شهرســتان  بــرق  توزیــع  شــرکت  در  خورشــیدی 
ــه ایــن مســئله اشــاره داشــت  اصفهــان برگــزار شــد، ب
ــان در  ــرق در لحظــه و همزم ــه بیشــترین مصــرف ب ک
بیســتم تیــر مــاه 9۷ بــه میــزان 5۷ هــزار و 9۷ مــگاوات 
در کل کشــور بــود بنابرایــن الزم اســت مباحــث مدیریت 
ــم  ــا بتوانی ــود ت ــرح ش ــا مط ــت تقاض ــن و مدیری تأمی

خاموشــی ها را کاهــش دهیــم.
وی افــزود: در اصفهــان پیــک مصــرف ســال 139۷ 
بــه میــزان یکهــزار و 18۰ مــگاوات در تاریــخ ســوم 
ــاد،  ــاق افت ــر اتف ــد از ظه ــک بع ــاعت ی ــاه س  مردادم

کــه بــا خاموشــی ها و مدیریــت مصــرف 11۶ مگاواتــی، 
توانســتیم ایــن پیــک مصــرف را مدیریــت کنیــم.

ــای  ــته در تعرفه ه ــال گذش ــرد: س ــه ک ــی اضاف صالح
ــد  ــس از عق ــی پ ــل توجه ــای قاب ــف پاداش ه مختل
تفاهم نامــه بــا شــرکت توزیــع بــرق بــه مشــترکان تعلــق 
گرفــت کــه مجمــوع آن ۴5 میلیــارد ریــال بوده اســت.

ــرق  ــع ب ــرکت توزی ــرف ش ــت مص ــر مدیری ــر دفت مدی
ــد  ــه، بای ــالح تعرف ــا اص ــت: ب ــان گف ــتان اصفه شهرس
مشــترکان شــهر اصفهــان 3۴ مــگاوات، در مصــرف خود 
صرفه جویــی کننــد، بــر اســاس دســتور العمــل هیئــت 
ــران؛ اگــر مشــترکان بیــش از الگــوی مصــرف کــه  وزی
2۰۰ کیلــو وات ســاعت در ماه هــای عــادی و در ماه هــای 

ــو وات ســاعت اســت، مصــرف داشــته  ــک 3۰۰ کیل پی
باشــند 23 درصــد افزایــش هزینــه خواهنــد داشــت، اما 
اگــر مشــترکان کاهــش مصرف داشــته باشــند، پــاداش 

می گیرنــد.
وی بــا بیــان اینکــه امســال، افزایــش هشــت درصــدی 
پیــک کشــور بــه میــزان ۶1 هــزار و 393 مــگاوات پیــش 
ــگاوات  ــزار و ۴25 م ــزود: 53 ه ــت، اف ــی شده اس بین
ایــن میــزان را نیروگاه هــا تولیــد، می کننــد و چهــار هــزار 
ــن  ــی تأمی ــای برق آب ــط نیروگاه ه ــز توس ــگاوات نی م

می شــود.
ــگاوات-  ــزار م ــار ه ــدود چه ــرد: ح ــه ک ــی اضاف صالح
ســاعت کمبــود بــرق در کل کشــور داریــم، کــه فقــط در 
ــی ها  ــم از خاموش ــرف می توانی ــت مص ــورت مدیری ص

جلوگیــری کنیــم.
ــای  ــد از نیروگاه ه ــط 3۰ درص ــه فق ــان اینک ــا بی وی ب

ــر پیــک مشــغول کار اســت، گفــت:  ــام غی کشــور در ای
حــدود 8۰ میلیــارد دالر، ســرمایه خفته وجــود دارد که در 
ایــن ســاعات از مــدار خــارج می شــود، بنابرایــن نیــازی 
ــن  ــش ای ــرا افزای ــم زی ــا نداری ــعه نیروگاه ه ــه توس ب

ظرفیــت توجیــه اقتصــادی نــدارد.
ــرق  ــع ب ــرکت توزی ــرف ش ــت مص ــر مدیری ــر دفت مدی
اظهــار کــرد: در حالــت عــادی پیــک مصــرف اصفهــان 
8۰۰ مــگاوات اســت و از 2۰ خردادمــاه تــا 15 شــهریورماه 

ــگاوات می رســد. ــزار و 2۰۰ م ــه یکه ــزان ب ــن می ای
ــال  ــی در س ــم خاموش ــر بخواهی ــرد: اگ ــه ک  وی اضاف
98 بــه صفــر برســد، بخــش صنعــت ۶۰ مــگاوات، 
کشــاورزی 9 مــگاوات، تجــاری 1۰ مــگاوات و مولدهــای 
خــود تأمیــن )واحدهــای صنعتــی کــه توانایــی تولیــد 
بــرق دارنــد و میــزان نیــاز خــود را تأمیــن می کننــد( 18 

مــگاوات بــرق را بایــد مدیریــت کننــد.

 مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان:

کلکشورفقطباصرفهجوییجبرانمیشود مگاوات-ساعتبرقدر هزار کمبودچهار

اخبارکوتاه
امام جمعه اصفهان: 

 قوانین محیط زیستی 
به دور از افراط و تفریط اجرا شود

نماینــده ولــی  فقیــه در اســتان اصفهــان بــا بیــان  کیمیای وطن
اینکــه اجــرای قوانیــن محیــط زیســتی نبایــد ســبب نارضایتــی مــردم 
ــراط و  ــه اف ــه دور از هرگون ــتی ب ــط زیس ــن محی ــت: قوانی ــود، گف ش

تفریط اجرا شود. 
ــی  ــده ول ــر نماین ــی دفت ــانی و فرهنگ ــگاه اطالع رس ــل از پای ــه نق ب
ــف  ــید یوس ــت هللا س ــان، آی ــه اصفه ــام جمع ــتان و ام ــه در اس فقی
طباطبایی نــژاد در دیــدار بــا مدیــر کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان 
ــط زیســت در  ــی محی ــالش مســئوالن قبل ــه ت ــا اشــاره ب ــان ب اصفه
اســتان اصفهــان اظهــار داشــت: گاهــی اوقــات دســتورکار های محیــط 
زیســت جلــوی پیشــرفت ها و پروژه هــای خــوب و مؤثــر را می گیــرد 

ــردم می شــود.  ــی م ــا ســبب نارضایت ی
وی بــا بیــان اینکــه قوانیــن را نمی تــوان بــه صــورت خشــک اجــرا کــرد 
و ایــن مهــم بایــد بــه همــراه عدالــت و احســان باشــد، افــزود: اجــرای 
قوانیــن بایــد بــه دور از افــراط و تفریــط باشــد و بــا گســترش فرهنــگ 
حفاظــت از محیــط زیســت در جامعــه، همراهــی مــردم، مســئوالن و 

صنایــع را بــرای اجــرای پروژه هــای محیــط زیســتی جلــب کــرد. 
ــا  ــوان ب ــرد: می ت ــان ک ــان بی ــتان اصفه ــه در اس ــی  فقی ــده ول نماین
کاشــت درختــان در حاشــیه شــهر اصفهــان، کمربنــد ســبزی را احداث 
کــرد؛ امــا اداره کل محیــط زیســت بودجــه ای بــرای چنیــن طرح هایــی 
نــدارد و فقــط می توانــد بــه بــروز بعضــی از تخلفــات رســیدگی کنــد. 
ــع  ــا وض ــوان ب ــه می ت ــت ک ــی اس ــی از کمبودهای ــوع یک ــن موض ای
قوانیــن مــورد نیــاز و اجــرای قوانیــن موجــود برطــرف کــرد؛ بــه ایــن 
ــده محیــط  ــا ســازمان های آلوده کنن ــع ی صــورت کــه هریــک از صنای
زیســت، بودجــه ای را در اختیــار محیــط زیســت قــرار دهنــد تــا بــرای 

ایجــاد فضــای ســبز و ســایر کارهــا هزینــه شــود.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان:

 حمایت و پشتیبانی مسئولین
در استقرار نظام صالحیت حرفه ای 

همه مشاغل اصفهان ضروری است
گروه اصفهان فاطیما جاللی

F.Jalali@eskimia.ir

مدیــرکل فنــی و حرفــه ای اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه اســتقرار و 
حمایــت از نظــام صالحیــت حرفــه ای در اســتان و شــهر اصفهــان بــا 
اشــاره بــه نامگــذاری ســال 98 از ســوی مقــام معظم رهبــری )مدظله 
ــت  ــتم صالحی ــت: سیس ــان داش ــد بی ــق تولی ــام رون ــه ن ــی( ب العال
حرفــه ای می توانــد بــا نیازســنجی دقیق، مشــاغل موجود را شناســایی 
نمــوده و بــا احصــاء مشــاغل براســاس ویژگی هــای کارخانه هــا، 
شایســتگی شــغلی )جســمی، رفتــاری و مهارتــی( را تعریــف نمــوده و 
پــس از آن اســتانداردهای آموزشــی تدویــن و براســاس اســتانداردها، 
ــری در  ــن گام مؤث ــه ای ــف شــود ک ــه ای تعری آزمــون صالحیــت حرف

جهــت تحقــق و رونــق تولیــدات اســت.
ــا   آرش اخــوان خواســتار اشــاعه طــرح نظــام صالحیــت حرفــه ای ب
هــدف حمایــت و پشــتیبانی مســئولین از همــه مشــاغل موجود شــهر 

و اســتان شــد.
ــه  ــا ب ــم ت ــا را کاهــش دهی ــار داشــت: بایســتی ضعف ه اخــوان اظه
یــک مــدل و الگــوی مناســبی در صنعــت و صنــف برســیم و موجبــات 

ارتقــاء چــرخ صنعــت را در اســتان و کشــور فراهــم نماییــم.
ــور  ــانی و ام ــع انس ــت مناب ــی و معاون ــاور اجرای ــت، مش ــا فره رض
اجتماعــی شــرکت ذوب آهــن نیــز ضمــن اشــاره بــه شایســتگی های 
ــه  ــه ای،  بی نتیج ــت حرف ــث صالحی ــتخدام در بح ــرای اس ــراد ب اف
ــده آل، در  ــورت ای ــه ص ــام کار ب ــی و انج ــای آموزش ــدن هزینه ه نمان
خصــوص مزیت هــای صالحیــت حرفــه ای افــراد مباحثــی را تحــت 
عنــوان مشــخص شــدن تکلیــف فــرد شــاغل، ارتقــاء عمــودی و افقی، 
جانشــین پروری، اطمینــان از ثبــات تولیــدات، انســجام در نــوع ارائــه 
خدمــات و معیارهــای اســتخدامی عنــوان نمــود و حمایــت همه جانبه 
ــن  ــداف اجرایی شــدن ای ــی از اه ــزه را یک ــاد انگی باالدســتی ها و ایج

طــرح دانســت.

حاجی دلیگانی:
 وزارت نیرو به تعهدات خود 

 در خصوص فروش آب
 به شاهین شهر عمل نمی کند

شاهین شهربهجت بیرانوند
B.Biranvand@eskimia.ir

نماینــده مــردم شاهین شــهر در مجلــس شــورای اســالمی بــا اشــاره 
بــه خریــد 8۰ میلیــون مترمکعــب آب توســط مــردم شاهین شــهر از 
ــرارداد  ــن ق ــدات خــود در ای ــه تعه ــرو ب ــت: وزارت نی ــرو، گف وزارت نی
ــی در جلســه علنــی روز  ــد. حســینعلی حاجــی دلیگان عمــل نمی کن
یکشــنبه مجلــس شــورای اســالمی در تذکــری بــه وزیــر نیــرو، گفــت: 
ــا  ــردم برخــوار و بخــش مرکــزی شاهین شــهر ب 25 ســال پیــش م
فــروش امــوال خــود مبالغــی را تهیه کرده انــد و 8۰ میلیــون مترمکعب 
ــه  ــرو ب ــد؛ امــا در طــی ایــن 25 ســال وزارت نی ــداری کرده ان آب خری
وظایــف خــود عمــل نکــرده اســت. امســال کــه وضــع بارندگــی خــوب 
ــود، چــرا ایــن گونــه عمــل می شــود و  ــود و آب در زاینــده رود روان ب ب

میــان شــرق و شــمال غــرب تفــاوت قائــل می شــوید؟
وی ادامــه داد: وزارت نیــرو بــه عنــوان فروشــنده آب بــه تعهــدات خــود 
عمــل نکــرده اســت؛ اگــر امســال هــم بــه وظایــف خــود جامــه عمــل 
ــف  ــه وظای ــود؟ ب ــه ب ــروش آب چ ــرارداد ف ــل ق ــس دلی ــاند پ نپوش
ــه نباشــد. اگــر الزم باشــد  ــم. جــای گالی ــی خــود عمــل می کن قانون

ــر هــم انجــام می دهــم. اســتیضاح وزی

گروه اصفهان زهرانصیری
Z.Nasiri@eskimia.ir

مدیــرکل حفــظ آثــار و نشــر ارزش هــای دفــاع 
ــه در  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــتان اصفه ــدس اس مق
ــه وزارت  ــکا ب ــه داری آمری ــه وزارت خزان ــرایطی ک ش
ــن  ــا ای ــد ب ــده، بای ــل ش ــران تبدی ــه ای ــگ علی جن
ــن  ــده نگــه داشــتن خاطــرات، ای گرامیداشــت و زن
ــردم و  ــه م ــدس را ب ــاع مق ــت در دف ــروزی مل پی
دشــمنان یــادآوری کنیــم، ادامــه داد: تمــام دشــمنی 
جهــان بــا مــا در ایــن اســت کــه مــا زیــر بــار ظلــم 
ــم  ــی ه ــر انقالب ــتند اگ ــا می خواس ــم، آن ه نمی روی

شــد، ایــران دست نشــانده آن هــا باشــد؛ امــا ملــت 
ــتیبانی از  ــا پش ــمن و ب ــر دش ــتقامت در براب ــا اس ب
رهبــری ایــن انقــالب را بــه ســرانجام خواهــد رســاند.

ــن  ــری تبیی ــت خب ــیروانیان، در نشس ــی ش مجتب
برنامه هــای ســی و هفتمیــن ســالگرد حماســه 
آزادســازی خرمشــهر بــا اشــاره بــه اینکــه برنامه هــای 
ــهر از اول  ــازی خرمش ــالگرد آزادس ــت س گرامیداش
تــا چهــارم خــرداد بــا توجــه بــه پیروزی هــای 
منطقــه ای و فرامنطقــه ای ملــت، بــا شــعار محــوری 
»مــا پیروزیــم« برگــزار خواهــد شــد و سمت وســوی 
ایــن برنامه هــا بــا توجــه بــه بیانیــه گام دوم انقــالب 

خواهــد بــود تــا روحیــه سلحشــوری ملــت را ارتقــاء 
دهــد، افــزود: نمایشــگاه های »فتــح تاریــخ« و 
»خرمشــهر در قــاب« در گالری هــای شــهر برگــزار و 
نمایــش »نقطــه ســر خــط« بــه روی صحنــه خواهد 

رفــت.
وی از رونمایــی پایــگاه داده دفــاع مقــدس خبــر داد 
و گفــت: ایــن ســامانه بــه معرفــی شــهدا، کتاب هــا 
مقــدس  دفــاع  هنــری  فرهنگــی  تولیــدات  و 
اختصــاص دارد کــه بــه طــور همزمــان در ســوم 
خــرداد بــا گــردآوری مســتندات 3۰ ســردار و رزمنــده 
دفــاع مقــدس رونمایــی خواهــد شــد کــه در ادامــه 
 اطالعــات تمامــی رزمنــدگان و شــهدا را در برخواهــد 
ــوم  ــه س ــا ک ــرد: از آنج ــان ک ــت. وی خاطرنش گرف
بــود،  خواهــد  قــدر  شــب  بــا  مقــارن  خــرداد 
برنامه هــای  در  تــا  اســت  شــده  برنامه ریــزی 
شــب قــدر از راویــان دفــاع مقــدس اســتفاده 
شــود و بــا همــکاری ســازمان تبلیغــات اســالمی از 
ائمــه جماعــات نیــز دعــوت شــده در ایــن شــب ها 
خاطــرات دفــاع مقدس را یــادآوری کنند، مســئولیت 
ــده صــدا و  ــر عه اطالع رســانی در فضــای مجــازی ب
ســیما اســت و آماده ســازی فضــای شــهری توســط 
شــهرداری و شــورای هماهنگــی تبلیغــات اســالمی 

ــد. ــد ش ــام خواه انج

 اجرای 220 برنامه در شهرستان ها به 
مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر

معــاون اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان 
ــاد گفــت:  ــن نه ــان در تشــریح برنامه هــای ای اصفه
ــتان  ــری در اس ــی هن ــون فرهنگ ــش از 18۰۰ کان بی
اصفهــان ثبت شــده کــه در گرامیداشــت روز حماســه 

و ایثــار بــه اجــرای برنامــه خواهنــد پرداخــت.
ــتان های  ــطح شهرس ــت: در س ــاری گف ــر مخت اصغ
ــه  ــه اجــرا خواهــد شــد ک اســتان حــدود 22۰ برنام
برگــزاری نمایشــگاه کتــاب و محفــل خوشنویســی، 
اجــرای نمایــش خیابانــی و اکــران مرتبــط بــا 
ــده از  ــاعران برگزی ــعرخوانی ش ــدس و ش ــاع مق دف

ــود. ــد ب ــام خواه ــن ای ــاخص ای ــای ش برنامه ه
 رونمایی سپاه صاحب الزمان از 

کتاب های چند زبانه
حســین قاســمی، مســئول حفــظ آثــار و نشــر 
ــان  ــپاه صاحب الزم ــدس س ــاع مق ــای دف ارزش ه
ــام  ــه ن ــوان کــرد: اولیــن مســتند کتــاب کشــور ب عن
ــکر 1۴  ــای لش ــه فعالیت ه ــه ب ــزه ک ــردان قاطری گ
ــه  ــردازد، ب ــرب کشــور می پ ــام حســین )ع( در غ ام

ــد. ــد ش ــی خواه ــبت رونمای ــن مناس ای
روایــت  دارالشــهدا،  کتــاب  داد:  ادامــه  وی 
ابتــدای  از  اصفهــان  مــردم  حماســه آفرینی های 

اســالم تــا پیــروزی انقــالب اســالمی و کتــاب خــط 
شــیر، کارنامه لشــکر 1۴ امام حســین )ع( در جنوب 
ــن  ــی شــده در ای کشــور از دیگــر کتاب هــای رونمای
ــای  ــی کتاب ه ــمی در معرف ــد بود.قاس ــام خواه ای
چنــد زبانــه منتشرشــده توســط ســپاه گفــت: کتــاب 
»امــام حســینی ها« بــه ســه زبــان فارســی، عربــی 
و انگلیســی منتشــر شــده کــه بــه فرماندهان لشــکر 
امــام حســین )ع( اشــاره دارد، کتــاب »کابــوس یک 
رؤیــا« نیــز در حــوزه اســتراتژیک بــه زندگــی شــهید 
راشــل کــوری می پــردازد کــه بــه مناســبت روز 

ــد. ــد ش ــی خواه ــدس رونمای ق
مســئول حفــظ آثــار و نشــر ارزش هــای دفــاع 
ــرد:  ــان ک ــان خاطرنش ــپاه صاحب الزم ــدس س مق
کتــاب شــهید حســین قجــه ای از فرماندهــان 
زرین شــهری لشــکر 2۷ محمدرســول هللا تهــران کــه 
در عملیــات الــی بیت المقــدس بــه شــهادت رســید، 
ــد. ــد ش ــی خواه ــهید رونمای ــن ش ــادر ای ــط م توس

وی بــه برگــزاری دوره دوم آمــوزش نویســندگی کتاب 
ــای  ــزود: یادواره ه ــاره و اف ــهدا اش ــران ش ــه همس ب
شــهدا در ســطح شهرســتان ها و حوزه هــای بســیج 
بــا عنــوان شــهید آبــروی محلــه برگــزار خواهــد شــد 
و برنامــه »نــاز نــگاه« بــا حضــور همســران شــهدا و 

همــکاری صــدا و ســیما پخــش خواهــد شــد.

ثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان اصفهان خبر داد: مدیرکل حفظ آ

آزادسازیخرمشهر سالروز پایگاهدادهدفاعمقدسدر رونماییاز

ــت:  ــان گف ــتان اصفه ــالمی اس ــاد اس ــگ و ارش ــاون اداره کل فرهن مع کیمیای وطن
ــه مناســبت ســالروز آزادســازی خرمشــهر در ســطح اســتان اجــرا  حــدود 22۰ برنامــه ب

می شود.
اصغــر مختــاری روز یکشــنبه در نشســت خبــری بــه مناســبت ســی وهفتمین ســالروز 
آزادســازی خرمشــهر اظهــار کــرد: اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی بــه واســطه وظیفه ای 

کــه بــر عهــده دارد، فعالیــت خــود را در ســه ســطح متفــاوت آغــاز کــرده اســت. 
وی بــا اشــاره بــه برنامه هایــی کــه مقــرر شــده تــا در روزهای ســالگرد آزادســازی خرمشــهر 
برگــزار شــود، گفــت: در ایــن روزهــا برنامــه بازســازی عملیــات بیت المقــدس در گلســتان 
شــهدا، مراســم پــرواز فانوس هــا در روز مقاومــت و ایثــار، اجــرای برنامه هــای فرهنگــی 

متعــدد در پاتــوق فرهنگــی گلســتان شــهدا و ... را خواهیــم داشــت.
مختــاری بــا بیــان برنامه هــای اداره ورزش و جوانــان ویــژه ســالگرد آزادســازی خرمشــهر، 
تصریــح کــرد: ایــن اداره رویدادهــای ورزشــی بــا محوریت آزادســازی خرمشــهر و بســیاری 

از برنامه هــای ورزشــی متنــوع را برگــزار خواهــد کــرد.
معــاون اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان اصفهــان دربــاره برنامه هایــی کــه در 
شهرســتان ها انجــام می شــوند، خاطرنشــان کــرد: حــدود 22۰ برنامــه در ســطح اســتان 
ــور  ــی حض ــان، هماهنگ ــش خیاب ــرای نمای ــگاه اج ــزاری نمایش ــه برگ ــود ک ــرا می ش اج
ــن  ــان خاطــرات، نمایشــگاه عکــس و ... از مهم تری ــان در ســطح شهرســتان ها و بی راوی

ــتند. ــا هس ــن برنامه ه ای

ــزاری  ــان از برگ ــتان فالورج ــه شهرس ــور خیری ــاف و ام ــس اداره اوق رئی کیمیای وطن
مراســم جشــن میــالد حضــرت امــام حســن مجتبــی )ع( در 5 بقعــه متبرکــه شــاخص 

شهرستان خبر داد.
بــه نقــل از روابــط عمومــی اداره کل اوقــاف و امــور خیریــه اســتان اصفهــان، احمــد آزادگــی 
بــا تبریــک میــالد کریــم اهــل بیــت )ع( حضــرت امــام حســن مجتبــی )ع( اظهــار داشــت: 
امــام حســن)ع( در ســخن و ســخنوری بی همتــا و یــک شــخصیت اجتماعــی بــه تمــام 

معنــا بودنــد و مــردم بــا دیــدن حضــرت تابلــوی بدیــع انســانیت را مشــاهده می کردنــد.
رئیــس اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان فالورجــان بــا اشــاره بــه برپایــی جشــن های 
ــام حســن  ــالد باســعادت ام ــرد: مراســم جشــن می ــح ک ــام تصری ــام هم ــن ام ــالد ای می
ــزار  ــان برگ ــتان فالورج ــه شهرس ــه متبرک ــان در 5 بقع ــا 15 رمض ــادف ب ــی)ع( مص مجتب
ــار کــرد: بقــاع متبرکــه شهرســتان فالورجــان در شــب و روز میــالد ایــن  می شــود.وی اظه
ــت  ــی و ضیاف ــخنرانی، مولودی خوان ــی، س ــن های مذهب ــی جش ــا برپای ــام ب ــام هم ام
افطــاری، میزبــان خیریــن و مــردم هســتند. احمــد آزادگــی بیــان داشــت: ذکــر فضایــل و 
کرامــات امــام حســن مجتبــی)ع( از مهم تریــن محورهــای ســخنرانی جشــن های میــالد 
ــزود: آســتان مقــدس امامــزادگان ســید محمــد )ع( قهدریجــان،  ــه اف اســت. وی در ادام
امامــزاده شــریف و میــر مرتضــی )ع( شــرودان، ســید محمــد )ع( الرگان و امامــزاده قاســم 
و حمــزه )ع( اشــترجان، بعضــی بقــاع متبرکــه ای هســتند کــه در آنجــا مراســم میــالد امــام 

ــزار می شــود. ــژه برگ ــه صــورت وی حســن)ع( ب

کمیتــه امــداد اســتان اصفهــان 312 میلیــون تومــان کمک بالعــوض برای  کیمیای وطن
جبــران خســارت طرح هــای اشــتغال مددجویــان کــه در بارندگی هــای اخیــر آســیب دیدنــد، 
ــان، بهــرام  ــه امــداد اصفه ــط عمومــی و اطالع رســانی کمیت ــه نقــل از رواب پرداخــت کــرد. ب
ســوادکوهی، معــاون اشــتغال و خودکفایــی کمیتــه امــداد اصفهــان، با بیــان اینکــه در جریان 
ــت  ــان تح ــتغال مددجوی ــای اش ــدادی از طرح ه ــه تع ــال ب ــن امس ــای فروردی بارندگی ه
حمایــت ایــن نهــاد آســیب وارد شــد، گفــت: ایــن طرح هــای آســیب دیده بــدون حمایــت 
قطعــا بــا مشــکل ادامــه مســیر مواجــه خواهنــد شــد و بــر همیــن اســاس بــه ۴۷ طرحــی 
کــه بیشــترین آســیب را دیده انــد، مبلــغ 312 میلیــون تومــان کمــک بالعوض پرداخت شــد.  
ســوادکوهی بــا اشــاره بــه مناطــق آســیب دیده از ایــن بارش هــا در اســتان اصفهــان یــادآور 
شــد: طرح هــای آســیب دیده مددجویــان در شهرســتان های دهاقــان، بوئیــن و میاندشــت، 
چــادگان، ســمیرم و پادنــا قــرار دارنــد.  وی افــزود: طرح هــای اشــتغال مددجویــان پادنــا و 

سمیرم بیشترین آسیب را در سیالب های اخیر متحمل شد.  
ــدون بازگشــت  ــه نقطــه ب ــا رســیدن ب ــان مســتعد و تالشــگر ت ــا مددجوی وی همراهــی ب
ــا پرداخــت وام  ــاد دانســت و گفــت: فعالیت هــای مــا ب ــه فقــر را از اولویت هــای ایــن نه ب
ــد  ــرار می گیرن ــارت ق ــا 5 ســال تحــت نظ ــا ت ــرد و طرح ه ــان نمی پذی ــان پای ــه مددجوی ب
و در صــورت لــزوم بــا ارائــه بســته های حمایتــی جدیــد ماننــد وام هــای دوبــاره یــا کمــک 
بــه جبــران خســارت ها در حوادثــی ماننــد ســیل اخیــر، از آن هــا تــا رســیدن بــه پایــداری 

حمایــت خواهــد شــد.

استان ۲۲۰برنامهدر
اجرامیشود آزادسازیخرمشهر سالروز در

برگزاریجشنمیالدحضرتامامحسن
فالورجان مجتبی)ع(در

جبرانخسارتبارندگیطرحهایاشتغال
مددجویاناصفهانی

برنامه ریــزی  و  مطالعــات  مرکــز  مدیــر  کیمیای وطن
ــاران خالقیــت«  شــهرداری اصفهــان گفــت: تشــکیل باشــگاه »ی
ــا  ــهروندان را ب ــای ش ــرای ایده ه ــیر اج ــان، مس ــهرداری اصفه ش
ارائــه مشــاوره رایــگان از ســوی کارشناســان و مدیــران شــهری بــه 

استارتاپ ها و ایده پردازان تسهیل می کند.
بــه نقــل از اداره ارتباطــات رســانه ای شــهرداری اصفهــان، ســعید 
ــت«  ــاران خالقی ــگاه »ی ــکیل باش ــه تش ــاره ب ــا اش ــی ب ابراهیم
شــهرداری اصفهــان بــه منظــور راه انــدازی تیم هــای مشــاوره بــرای 
طرح هــا و ایده هــای شــهروندان و شــرکت های اســتارتاپی اظهــار 
کــرد: ایــن باشــگاه قــرار نیســت محلــی بــرای جمــع آوری ایده هــا 
ــگاه  ــش و جای ــای شــهروندان و شــرکت ها باشــد و نق و طرح ه

ــهری دارد. ــای ش ــرای ایده ه ــهیل گری ب ــورتی و تس مش
ــی  ــگاه برخ ــن باش ــدازی ای ــش از راه ان ــه پی ــان اینک ــا بی وی ب
ــود  ــده خ ــرای ای ــرای اج ــهر ب ــتارتاپ های ش ــردازان و اس ایده پ
بــه دلیــل نشــناختن سیســتم اداری و حقوقــی شــهرداری دچــار 
ناامیــدی می شــدند، گفــت: بــا تشــکیل باشــگاه »یــاران خالقیت« 

کارشناســان و مدیــران شــهرداری در حوزه هــای تخصصــی ماننــد 
اقتصــادی، مالــی، شهرســازی، ترافیــک، حقوقــی و ... در قالــب 
ــتارتاپ هایی  ــردازان و اس ــاری ایده پ ــه ی ــاوره ای ب ــای مش تیم ه

کــه ایــده یــا طرحــی در حــوزه شــهری دارنــد، خواهنــد آمــد.
مدیــر مرکــز مطالعــات و برنامه ریــزی شــهرداری اصفهــان 
افــزود: از ایــن بــه بعــد مراجعــان مدیریــت خالقیــت و فنــاوری 
نویــن شــهرداری اصفهــان از مشــاوره کارشناســان شــهرداری هــم 
ــد  ــا پــس از تکمیــل طــرح و تســهیل فراین ــد ت اســتفاده می کنن
اجــرا، ایــده یــا طــرح بــرای اجــرا بــه بخش هــای مربوطــه ارجــاع 

ــود. داده ش
وی بــا بیــان اینکــه تــا پیــش از ایــن هــم مکاتباتــی بــرای دریافت 
مشــاوره از ســوی کارشناســان شــهرداری انجــام می گرفــت، امــا 
ایــن مســیر بــه لحــاظ زمانــی و فراینــدی کار را طوالنــی می کــرد، 
ــگاه  ــدل »باش ــه از م ــه برگرفت ــد ک ــدل جدی ــرد: در م ــح ک تصری
مشــاوران« اتــاق بازرگانــی اصفهــان اســت، بــه صــورت رایــگان بــه 

ــه خواهــد شــد. ــردازان مشــاوره ارائ ایده پ

ــتان  ــرکت گاز اس ــی ش ــط عموم ــل از رواب ــه نق ب کیمیای وطن
اصفهــان، مصطفــی علــوی، مدیــر عامــل شــرکت گاز اســتان اصفهــان، 
ــال  ــی س ــام 19۴« ط ــداد و پی ــی ام ــامانه تلفن ــرد »س ــاره عملک درب
گذشــته گفــت: بیــش از 255 هــزار مــورد خدمــت توســط ایــن مرکــز 

به مشترکان سطح شهر اصفهان ارائه شده است.
وی افــزود: از مجمــوع 123 هــزار و 589 تمــاس گرفته شــده بــا مرکــز 
19۴ شــرکت گاز اســتان اصفهــان در ســال 9۷، بیش از ۷8 هــزار و 321 
تمــاس غیرعملیاتــی و ۴5 هــزار و 2۶8 تمــاس منجــر بــه عملیــات 

امــدادی شــده اســت.
علــوی گفــت: همچنیــن بیــش از 131 هــزار و ۴2۰ خدمــت مربــوط بــه 
وصــل گاز پــس از اتمــام تعمیــرات، 33 هــزار و 8۰8 تمــاس عــادی، 1۰ 
هــزار و 88۰ تمــاس فــوری و 58۰ تمــاس جــزو تماس هــای خیلــی 

فــوری بــوده اســت.
مدیــر عامــل شــرکت گاز اســتان اصفهــان تصریــح کــرد: ایــن مرکز پل 
ارتباطــی مــردم بــا شــرکت گاز اســت کــه بــا پاســخگویی به ســؤاالت و 

مشــکالت مــردم در حــال خدمت رســانی بــه آنــان اســت.

علــوی افــزود: نحــوه  پاســخگویی بدیــن صــورت اســت کــه هــر فردی 
طــی تمــاس بــا ایــن مرکــز براســاس ضــرورت و نوع ســؤال و مشــکل 
خــود در کمتریــن زمــان و بهتریــن صورت ممکــن راهنمایی می شــود.

ــای  ــی اپراتوره ــا راهنمای ــؤاالت ب ــکالت و س ــی مش ــت: بعض وی گف
مســتقر در مرکــز بــه صــورت شــفاهی پاســخ داده می شــود؛ امــا در 
بعضــی مــوارد نیــاز بــه اعــزام نیروهــای امــدادی در محل حادثه اســت 
کــه در ایــن صــورت اپراتــور ســامانه 19۴ ابتــدا اطالعــات و آدرس کامــل 
مشــترک را اخــذ و در سیســتم ثبــت کــرده، ســپس بــه صــورت آنالین 
اطالعــات کامــل مشــترک بــه سیســتم رایانــه نزدیک تریــن خــودرو به 
محــل حادثــه ارســال می شــود و امدادگــران بــا حضــور ســریع در محل 

حادثــه اقــدام بــه امدادرســانی یــا برطرف کــردن مشــکل می کننــد.
ــری از  ــا بهره گی ــامانه 19۴ ب ــت: س ــار داش ــئول اظه ــام مس ــن مق ای
نیروهــای امــداد موتورســوار، بــا توجــه بــه ترافیــک موجــود در ســطح 
کالن شــهر اصفهــان، زمــان امدادرســانی را بــه حداقــل ممکــن رســانده 
اســت کــه ایــن اقــدام احتمــال بــروز خطــرات را بــه طــور چشــمگیری 

ــد. ــش می ده کاه
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