
مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتان اصفهــان گفــت: بــر اســاس آمــار اورژانــس از ابتــدای  کیمیای وطن
ســال جــاری تاکنــون، 16 مــورد غرق شــدگی گــزارش شــده اســت کــه هفــت مــورد از آنهــا منجــر بــه فــوت 

شده، که از این تعداد 5 مورد طی روزهای گذشته بوده است. 
ــایی  ــف شناس ــای مختل ــط بخش ه ــه توس ــه کل رودخان ــاط پرحادث ــزود: نق ــه فروش ف ــور شیش منص
ــه دارای خلــل و فــرج  ــرای تابلوهــای شــنا ممنــوع اقــدام کننــد. رودخان شــده اند و شــهرداری ها بایــد ب
اســت و ایــن خلــل و فــرج در حــال ســاماندهی اســت و محــور این ســاماندهی نیــز شــرکت آب منطقه ای 

اســت. 
مدیــرکل بحــران اســتان اصفهــان، ادامــه داد: در موضــوع غرق شــدگی بیشــتر خطــرات به دلیل اشــتباهات 
انســانی اســت. هرچنــد کــه بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه رودخانــه زاینــده رود و کانال هــای منشــعب از 
آن خطرنــاک هســتند. از ســوی دیگــر اســتخرهای طرح هــای آبخیــزداری و محــل دریاچــه ســدها بــرای 

شــنا مناســب نیستند.
ــی  ــای غواص ــت. تیم ه ــام اس ــال انج ــاماندهی در ح ــا س ــرد: در رودخانه ه ــح ک ــه فروش تصری شیش
شــهرداری ها آماده بــاش هســتند؛ امــا بایــد ایــن نکتــه را مدنظــر قــرار دهیــم کــه طــول رودخانه زاینــده رود 

300 کیلومتــر و گردابــی اســت.

فرمانــده یــگان حفاظــت محیــط زیســت اســتان اصفهــان گفــت: بهــار مصــادف بــا فصــل زاد و ولــد  کیمیای وطن
ســنجاب ها اســت کــه در ایــن فصــل متأســفانه تعــداد زیــادی از ایــن جونــدگان بــه شــکل زنــده و بــه منظــور فــروش 

شکار می شوند.
مرتضــی جمشــیدیان اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه تنــوع آب و هوایــی در کشــور ایــران، انواعــی از حیــات وحــش در 

ــه آنهــا ســنجاب ایرانــی اســت. مناطــق حفاظت شــده ایــن اســتان زندگــی می کننــد کــه از جمل
وی افــزود: 5 گونــه از ۲6۷ گونــه شناسایی شــده ســنجاب در کشــور ایــران زندگــی می کننــد کــه زندگــی درختــی یــا 

زمینــی دارنــد. 
فرمانــده یــگان حفاظــت محیــط زیســت اســتان اصفهــان بــا بیــان اینکــه هماننــد بســیاری از دیگــر حیــات وحــش، 
تخریــب زیســتگاه ها و از میــان رفتــن درختــان بلــوط، زندگــی ســنجاب ایرانــی را تهدیــد می کنــد، بیــان داشــت: شــکار 
ایــن حیــوان بیشــتر بــه منظــور قاچــاق و فــروش آنهــا انجــام می شــود و یکــی از عوامــل تهدیدآمیــز بــرای حیــات ایــن  

گونــه مهــم و زیبــای طبیعــت خداونــدی اســت.
ــا فصــل زاد و ولــد ســنجاب ها اســت کــه در ایــن فصــل متأســفانه تعــداد  وی اضافــه کــرد: فصــل بهــار مصــادف ب
زیــادی از ایــن جونــدگان بــه شــکل زنــده شــکار و بــه روش هــای غیرانســانی ماننــد نگهــداری در داخــل کیســه گونی یا 

قفس هــای فلــزی بــه نقــاط دیگــر بــرای فــروش منتقــل می شــوند.
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شهرستانها
برگزاری جلسه و بازدید هفتگی 

کشتارگاه صنعتی نجف آباد
یکشــنبه پنجــم خردادمــاه 98، جلســه  کیمیای وطن
هفتگــی کشــتارگاه صنعتــی نجف آبــاد بــا حضــور مغــزی 

معــاون  فاضــل  نجف آبــاد،  شــهرداری  سرپرســت 
امورزیربنایــی و حمــل و نقــل شــهری و تنــی چنــد از مدیــران 

ستادی و مرتبط شهری در محل پروژه برگزار شد. 
در ایــن جلســه مــوارد و مباحــث پیشــرفت پــروژه و مباحــث 

کنتــرل پــروژه آن مــورد بحــث و تبــادل نظــر قــرار گرفــت.
در ایــن مجموعــه کــه تاکنــون بیش از بیســت میلیــارد تومان 
ــری  ــم رهب ــام معظ ــر مق ــی دفت ــارات عمران ــل اعتب از مح
)مدظلــه( بــرای آن اختصــاص پیــدا کــرده و پانــزده میلیــارد 
ــن  ــرده، در اولی ــدا ک ــرا تخصیــص پی ــز اخی ــان دیگــر نی توم
ــبک و  ــتار دام س ــالن های کش ــد س ــی مانن ــاز بخش های ف
ســنگین، ســردخانه، آغــل و فضاهــای اداری در نظــر گرفتــه 
شــده و واحدهــای بســته بندی و فــرآوری محصــوالت نیــز در 

آینــده بــه آن اضافــه خواهنــد شــد.

المان شهیده زینب کمایی در 
شاهین شهر نصب خواهد شد

شاهین شهربهجت بیرانوند
B.Biranvand@eskimia.ir

حمیدرضــا فدایــی، معــاون حــوزه اجرایــی و خدمــات 
شــهری شــهرداری شاهین شــهر و رئیــس کمیتــه زیباســازی 
ــت:  ــهرداری گف ــر ش ــد خب ــا واح ــه ب ــهرداری در مصاحب ش
ــه اینکــه شــهیده زینــب کمایــی در ســال 139۷  ــا توجــه ب ب
ــن  ــی شــد ای ــوان شــهیده شــاخص کشــوری معرف ــه عن ب
ــرار  ــهرداری ق ــازی ش ــه زیباس ــتور کار کمیت ــوع در دس  موض

 گرفت. 
وی در ادامــه افــزود: تعــدادی طــرح از المــان شــهده زینــب 
ــی  ــازی معرف ــه زیباس ــه کمیت ــهدا ب ــدان ش ــی و می کمای
ــاخت  ــه س ــبت ب ــرح، نس ــد ط ــورت تأیی ــه در ص ــده ک ش
 و نصــب آن در یکــی از میادیــن شــهر اقــدام خواهــد 

شد. 
فدایــی خاطرنشــان نمــود: شــهدای گرانقــدر حــق بزرگــی بــر 
گــردن همــه مــا دارنــد و مــا نیــز وظیفــه داریــم در راســتای 
ترویــج فرهنــگ شــهادت از هیچ کوششــی فروگذار نباشــیم.

 نصب و راه اندازی 
 سایت BTS گوشی همراه 

در روستای قاسم آباد
ســایت BTS گوشــی همــراه در روســتای  کیمیای وطن

قاسم آباد آران و بیدگل نصب و راه اندازی شد.
ــت:  ــدگل گف ــتان آران و بی ــرات شهرس ــس اداره مخاب  رئی
بــرای نصــب و راه انــدازی ایــن تجهیــزات افــزون بــر هفــت 
میلیــارد ریــال هزینــه و بــا نصــب تجهیــزات تــری  جــی نیــز 
قابلیــت اســتفاده از اینترنــت پرســرعت همــراه اول فراهــم 

شــده اســت.
ــن  ــر تأمی ــاوه ب ــایت ع ــن س ــزود: ای ــی اف ــود دهقان محم
و  قاســم آباد  درروســتای های  همــراه  پوشــش گوشــی 
ــن روســتاها را  ــه ای ــی ب ــای منته ــزدالن، پوشــش جاده ه ی

تأمیــن می کنــد.
 گفتنــی اســت، شهرســتان آران و بیــدگل با 40 هزار مشــترک 
ــت در  ــن ثاب ــترک تلف ــزار مش ــراه اول و 45 ه ــی هم گوش

شــمالی ترین نقطــه اســتان اصفهــان واقــع شــده اســت.

آغاز برداشت گیاه دارویی 
 قدومه از 50 هزار هکتار 

مراتع خور و بیابانک
رئیــس منابــع طبیعــی و آبخیــزداری  کیمیای وطن
می شــود  پیش بینــی  خوروبیابانــک گفــت:  شهرســتان 
ــال  ــارد ری ــش از 5 میلی ــردم شهرســتان بی ــرداران و م بهره ب
ــت  ــک برداش ــع خوروبیابان ــار مرات ــزار هکت ــه از 50 ه  قدوم

کنند.
مهــدی آخونــد افــزود: از یــک میلیــون و صــد هــزار مترمربــع 
مســاحت شهرســتان، 501 هــزار هکتــار مراتــع مســتعد رشــد 

گیاهــان دارویــی اســت.
رئیــس منابــع طبیعی و آبخیــزداری شهرســتان خوروبیابانک 
ــه،  ــه قدوم ــی از جمل ــان داروی ــواع گیاه ــه ان ــان اینک ــا بی ب
زیــره ســیاه، مریــم گلــی، آویشــن و آنغــوزه شــرایط رویــش 
در منطقــه خوروبیابانــک را دارنــد از مــردم و بهره بــرداران 
ــع آوری  ــه جم ــدام ب ــای الزم اق ــذ مجوزه ــا اخ ــت ب خواس

ــد. ــی کنن گیاهــان داروی

افزایش 10 برابری میزان تولید 
انواع نخ در سجزی

بــا افزایــش 10 برابــری میــزان تولیــد در  کیمیای وطن
ــزان  ــان، می ــرق اصفه ــندگی ش ــه ریس ــن کارخان بزرگ تری

تولید ساالنه در این واحد به بیش از 4 هزار تن رسید.
 مدیــر ایــن واحــد تولیــدی گفــت: ایــن کارخانــه بــه علــت 
کمبــود نقدینگــی، فرســودگی ماشــین آالت و نبود مــواد اولیه 
پــس از تعطیلــی 8 ســاله دوبــاره رونــق گرفــت و بــا پرداخت 

معوقــات 60 ماهــه پرســنل بــه چرخــه تولیــد بازگشــت.
ــه اینکــه ایــن واحــد در کمتــر از  ــا اشــاره ب علــی صادقــی ب
5 ســال رشــد 10 برابــری داشــته اســت، میــزان تولیــد روزانــه 
ــه ای، پلی اســتر، ویســکوز و  ــای پنب ــواع نخ ه ــن ان ــک ت را ی
ــرد. ــام ک ــف اع ــای مختل ــا و ضخامت ه ــی در رنگ ه ترکیب

ــر داد و  ــه خب ــن کارخان ــر در ای ــتغال زایی 3۷0 نف وی از اش
ــه منظــور صرفه جویــی اقتصــادی بیشــتر، ســاالنه  افــزود: ب
۲00 تــن ضایعــات برگشــتی از خــط تولیــد بــه انــواع نخ هــای 

ــود. ــل می ش ــم تبدی ضخی

مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان:

زایندهرودغرقشدهاند در طیروزهایگذشته5نفر
بیرویهسنجابها شکار

فصلبهار در

اخبارکوتاه
از 11 تا 16 خردادماه صورت می گیرد

 برپایی دومین نمایشگاه 
جهیزیه و ملزومات ازدواج در اصفهان

دومیــن نمایشــگاه جهیزیــه و ملزومــات  کیمیای وطن
ازدواج از یازدهــم تــا شــانزدهم خردادمــاه در اصفهــان برپــا 
می شــود تــا خانواده هــای اصفهانــی شــرایط ویــژه ای بــرای 
ــته  ــش داش ــن بخ ــوالت ای ــن محص ــد از آخری ــد و بازدی خری

باشند.

بــه گــزارش اداره رســانه شــرکت نمایشــگاه های بین المللــی 
ــن نمایشــگاه 160 شــرکت از اســتان های  ــان، در ای اســتان اصفه
اصفهــان، تهــران، قــم، گیــان، یــزد و قزویــن بــه ارائــه محصــوالت 
خــود می پردازنــد و شــرایط ویــژه ای را نیــز بــرای فــروش 

ــد. ــر گرفته ان ــود در نظ ــوالت خ محص
بــر اســاس برنامه ریزی هــای انجــام شــده، انــواع لــوازم خانگــی، 
لــوازم و ظــروف آشــپزخانه، لوســتر و چراغ هــای تزیینــی، فــرش، 
تابلــو فــرش، تزیینــات منــزل، مبلمــان، دکوراســیون، مصنوعــات 
چوبــی و کاالی خــواب در بیــش از 9 هــزار مترمربــع فضــای 

نمایشــگاهی بــه نمایــش درخواهــد آمــد.
اصفهــان  ازدواج  ملزومــات  و  جهیزیــه  نمایشــگاه  دومیــن 
ــه از آن  ــت ک ــرده اس ــع ک ــم جم ــرد ه ــی را گ ــای مطرح برنده
جملــه می تــوان بــه لــوازم خانگــی اســنوا، لــوازم خانگــی بــوش، 
ــل چوبکــده میــاد،  ســپاهان جــارو، فــرش اعظــم قیطــران، مب
ــک، لوســتر  ــی، لوســتر آنتی ــران، لوســتر خالق ــده آل ته ــل ای مب
درخشــان، تشــک و ســرویس خــواب چوبــی رویــال، مبــل آکاژو، 
مبــل دارکــوب، مبــل نــارون، لــوازم آشــپزخانه مــدرن )برلیانــت(، 
لــوازم برقــی ســیماران اشــاره   تصفیــه هــوا اســنواکوی و 

کرد.
ــد از ســاعت  ــن نمایشــگاه می توانن ــد از ای ــه بازدی ــدان ب عاقه من
1۷ تــا ۲4 روزهــای 11 تــا 16 خردادمــاه امســال بــه محــل برپایــی 
نمایشــگاه های بین المللــی اســتان اصفهــان واقــع در پــل 

شهرســتان مراجعــه کننــد.

هشدار دانشگاه علوم پزشکی
 خطر واحدهای پرورش ماهی 

در حریم زاینده رود
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان  کیمیای وطن
از  آنتی بیوتیک هــا  و  هورمونــی  بقایــای  ورود  درخصــوص 
ــه حوضــه  ــی ب ــرورش ماه ــای پ ــی و حوضچه ه ــای دام واحده

آبریز زاینده رود به ویژه در باالدست هشدار داد.
طاهــره چنگیــز در کارگــروه ســامت و امنیــت غذایــی اســتان بــا 
تأکیــد بــر اصــاح فراینــد تصفیــه فاضــاب در اصفهان گفــت: این 

موضــوع آلودگــی آنتی بیوتیکــی آب را بــه همــراه دارد.
وی بــا بیــان اینکــه افزایــش ُازن زنــی بــه کاهــش ایــن آالینده هــا 
کمــک می کنــد، افزود: شــبکه بهداشــتی ما بــرای آب آشــامیدنی 
شــاخص هایی همچــون بــار میکروبــی را اندازه گیــری می کنــد و 
الزم اســت نهادهــای مرتبــط مثــل شــرکت آب و فاضــاب ایــن 

عناصــر موجــود در آب را اندازه گیــری کننــد.
معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار اصفهــان هــم در 
ایــن نشســت، صنعتی شــدن جوامــع را در افزایــش آالینده هــای 
محیطــی مؤثــر دانســت و گفــت: در هماهنگ ســازی جامعــه بــا 

واقعیت هــای آن دچــار عقب افتادگــی شــده ایم.
ــوع  ــرای موض ــه ای ب ــکیل کمیت ــتار تش ــمی خواس ــدر قاس حی
ــت در  ــزود: الزم اس ــد و اف ــروه ش ــن کارگ ــه ای آب در زیرمجموع
کوتاه تریــن زمــان، بازدیــد میدانــی از وضعیــت و شــرایط حریــم 
رودخانــه صــورت گیــرد تــا از ورود آالینده هــای غیرمجــاز گرفتــه 

شــود.
تعــدادی از اعضــای کارگــروه ســامت و امنیــت غذایــی اســتان 
هــم فعالیــت واحدهــای پــرورش ماهــی در حریــم زاینــده رود را 
ممنــوع اعــام کردنــد و خواســتار جلوگیــری از ادامــه فعالیــت آنها 

شــدند.

 افت قیمت نوبرانه ها 
در بازار اصفهان

رئیــس اتحادیــه میادیــن میــوه و تــره بــار اصفهــان بــا اشــاره بــه 
افــت قیمــت نوبرانــه در بــازار، گفــت: در هفتــه جــاری بــاالی 30 
قلــم میــوه، صیفــی و ســبزیجات در بــازار اصفهــان کاهــش یافــت 

کــه ایــن تأثیــر مهمــی در تعــادل بــازار داشــت. 
ناصــر اطــرج در خصــوص نوســانات بــاالی نــرخ میــوه در 
بــازار، اظهــار کــرد: یکــی از دالیــل افزایــش نــرخ برخــی میــوه و 
ســبزیجات صــادرات اســت، البتــه بــا توجــه بــه مصالــح کشــور 
در شــرایط فعلــی، صــادرات بــرای ارزآوری یــک ضــرورت اســت. 
ــه  ــان گفــت: ب ــار اصفه ــره ب ــوه و ت ــن می ــه میادی رئیــس اتحادی
دنبــال گرمــای هــوا، عرضــه بــار در بــازار بیشــتر شــده کــه موجــب 

کاهــش نــرخ میــوه و ســبزیجات شــده اســت. 
وی افــزود: بــرای مثــال نــرخ زردآلــو از کیلویــی 30 هــزار تومان در 
هفتــه گذشــته، امــروز بــه 14 هــزار تومــان کاهــش یافتــه کــه این 
رقــم شــاید 10 درصــد بــار میــدان میــوه و تــره بــار باشــد و بقیــه بار 

حتــی بــا نــرخ 3000 تومــان عرضــه می شــود. 
ــش  ــازار و کاه ــادل ب ــا در تع ــعی م ــه س ــان اینک ــا بی ــرج ب اط
ــار اصفهــان اســت، افــزود: از  قیمت هــا در میــدان میــوه و تــره ب
ــا  ــوه و ســبزیجات بیــن ۲0 ت ــرخ می ــا امــروز ن ــه گذشــته ت هفت
بــاالی 100 درصــد کاهــش یافتــه و بیشــتر ایــن کاهــش قیمــت 

ــه و ســبزیجات اســت.  ــه بارهــای نوبران ــوط ب مرب
ــن  ــان همچنی ــار اصفه ــره ب ــوه و ت ــن می ــه میادی رئیــس اتحادی
ــن  ــت ای ــبزی، قیم ــرخ س ــت ن ــرای مدیری ــان ب ــت: اصفه گف
ــه  ــد ک ــن می کن ــدان تعیی ــه در می ــه صــورت روزان محصــول را ب
ایــن مــدل نــرخ گــذاری در کشــور الگــو شــده و تهــران نیــز از ایــن 

روش تبعیــت می کنــد.

زهرا نصیریگروه اصفهان
Z.Nasiri@eskimia.ir

ــان از اجــرای  ــده انتظامــی اســتان اصفه فرمان
ــه  ــدگان ک ــا رانن ــه ب ــرای مقابل ــر ب ــرح ظف ط
امنیــت شــهروندان را خدشــه دار می کننــد، 
خبــر داد و بــه ایــن مســئله اشــاره داشــت کــه 
بــا اجــرای ایــن طــرح یــک هــزار و ۲۲0 خــودرو 
توقیــف شــد و ایــن طــرح تــا پایــان تابســتان 

ــت. ــد داش ــه خواه ادام
مهــدی معصوم بیگــی، در نشســت خبــری 
خردادمــاه خــود بــا تســلیت شــهادت رئیــس 
پلیــس آگاهــی اســام آباد و مجروح شــدن 
ســه نفــر از مأمــوران نیــروی انتظامــی در ایذه با 
بیــان اینکــه پلیس بــرای تأمیــن امنیــت مردم 
جــان بــر کــف اســت، افــزود: پلیــس از بطــن و 
درون مــردم اســت و فدایــی مــردم خواهــد بود.

وی بــا بیــان اینکــه در اســتان اصفهــان چالــش 
ــارزه  ــتان مب ــت در اس ــم و اولوی ــی نداری امنیت
ــه داد:  ــت، ادام ــدر اس ــواد مخ ــای م ــا بانده ب
ــرای پیشــگیری از آســیب های اجتماعــی در  ب
فضــای مجــازی، پلیــس 110 فضــای مجــازی 
از اســفندماه ســال قبــل در اصفهــان راه انــدازی 
ــا ایــن ســامانه  شــد و متقاضیــان می تواننــد ب

تمــاس بگیرنــد.
ســردار معصوم بیگــی در خصــوص تأمیــن 
امنیــت گردشــگران تصریــح کــرد: اســتان 
ــرای گردشــگران  ــن اســتان ب ــان امن تری اصفه

اســت، در ایــن زمینــه نظــرات گردشــگران 
ــه  ــان را ب ــس اصفه ــوص پلی ــی در خص خارج

ارســال کرده ایــم. وزارت خارجــه 
 تخلفات در سایت های دیوار  و شیپور

ســایت های  ســرقت های  در خصــوص  وی 
ــه  ــایت ها ب ــن س ــت: در ای ــیپور گف ــوار و ش دی
ــن  ــه در ای ــم ک ــودرو برخوردی ــارق خ ــد س بان
ــتند  ــت داش ــدار فعالی ــوان خری ــه عن ــا ب فض
ــودرو را از  ــی، دور خ ــتن در محل ــا قرارگذاش و ب

فروشــنده ســرقت می کردنــد.
ــد 50  ــن بان ــزود: از ای ــی اف ــردار معصوم بیگ س
خــودرو کشــف شــد و از شــهروندان درخواســت 
داریــم نســبت بــه خریــد و فــروش خودروهــا 
در ایــن فضاهــا توجه بیشــتری داشــته باشــند.

وی همچنیــن بــه برخــورد بــا بانــد مؤسســات 
ــت:  ــرد و گف قرض الحســنه غیرمجــاز اشــاره ک
ــال از  ــارد ری ــزان 51۷ میلی ــه می ــد ب ــن بان ای
شــهروندان کاهبــرداری کردنــد کــه در ایــن 
پرونــده هشــت نفــر شــامل هفــت مــرد و یــک 

ــدند. ــتگیر ش زن دس
ــا بیــان اینکــه در نظــر داریــم   معصوم بیگــی ب
مبــارزه بــا آســیب های اجتماعــی را بــه داخــل 
ــر را در  ــن ام ــرد: ای ــه ک ــم، اضاف ــا ببری خانه ه
محاتــی ماننــد حصــه و بــا راه انــدازی اردوهــای 
دانش آمــوزی آغــاز کرده ایــم. تاکنــون 399 
ــان  ــتان اصفه ــطح اس ــازی در س ــرح پاکس ط
بخــش  شــامل  اســت کــه  شــده  اجــرا 

ــی  ــای مواصات ــدارس، محوره ــیه های م حاش
و بخشــی هــم در معابــر و محــات حاشــیه ای 

ــوده اســت. ب
 افزایش 100 برابری جرم 

در فضای مجازی
راه  پلیــس  محورهــای  پرتصادف تریــن  وی 
اســتان را بــه ترتیــب بــزرگ راه امیرکبیــر، محــور 
ــه – الیگــودرز  میمــه - دلیجــان و محــور دامن
نامیــد و گفــت: عــدم توجــه بــه جلــو 4۲ درصد 
ســهم تصــادف در جاده هــا را دارد، عــدم رعایــت 
ــی در  ــدم توانای ــش از 30 و ع ــدم بی ــق تق ح
کنتــرل وســیله نقلیــه نیــز ۲0 درصــد از علــت 

تصادفــات اســت.

ســردار معصوم بیگــی بــا بیــان اینکــه جــرم در 
فضــای مجــازی بــا ســرعت در حــال افزایــش 
ــش از 100  ــش بی ــرد: افزای ــح ک ــت، تصری اس
درصــدی جرائــم را داریــم کــه کاهبــرداری 
دارای  ایــن فضــا  در  برداشــت غیرمجــاز  و 

رتبه هــای اول هســتند.
وی در خصــوص مســمومیت ناشــی از مصــرف 
ــار  ــان اظه ــی در اســتان اصفه مشــروبات الکل
کــرد: 44 نفــر بــه ایــن دلیــل در مراکــز درمانــی 
ــداد  ــن تع ــه از ای ــدند ک ــتری ش ــان بس اصفه
شــش نفــر جــان باختنــد؛ امــا بــا تاش هــای 
پلیــس برای دســتگیری عامــان 11 نفــر در این 

خصــوص دســتگیر شــده اند.

بیمارستان شهید بهشتی اردستان 
نیازمند بازسازی فوری

ــت:  ــتان گف ــتان اردس ــان شهرس ــت و درم ــبکه بهداش ــر ش مدی
قدمــت ســاختمان های مراکــز بیمارســتان و ســتاد اردســتان 50 
ســال اســت کــه نیازمنــد تعمیــرات اساســی اســت و بــا بــرآوردی 
ــه بازســازی و بهســازی ســاختمان های  ــه انجــام شــده، هزین ک

ســتاد بهداشــت بیــش از 60 میلیــارد ریــال اســت. 
مهیــار حاجــی مالیــان اظهــار کــرد: مجمــوع تملــک دارایی شــبکه 
ــا 6  ــال 9۷ جمع ــتان در س ــتان اردس ــان شهرس ــت و درم بهداش
ــال ۲3.5  ــان س ــا پای ــه ت ــوده ک ــال ب ــون ری ــارد و 500 میلی میلی

درصــد تحقــق پیــدا کــرده اســت. 
وی بــا بیــان اینکــه مبــارزه بــا بیمــاری ســالک یکــی از اهــداف 
هرســاله شــبکه بهداشــت و درمــان اســت، افــزود: ســال گذشــته 
ــن  ــا ای ــارزه ب ــز و مب ــوزه تجهی ــال در ح ــون ری ــدود 500 میلی ح
بیمــاری هزینــه شــده اســت. همچنین حــدود هــزار میلیــارد ریال 
در خصــوص مراکــز بهداشــتی و بیمارســتانی هزینــه شــده اســت. 
ــا بیــان  ــر شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان اردســتان ب مدی
اینکــه فرســودگی ســاختمان های ســتاد بهداشــت و بیمارســتان 
زیــاد شــده اســت، گفــت: قدمــت ســاختمان های مراکــز 
بیمارســتان و ســتاد اردســتان 50 ســال اســت کــه نیازمنــد 
ــه  ــده هزین ــام ش ــه انج ــرآوردی ک ــت. ب ــی اس ــرات اساس تعمی
بازســازی و بهســازی ســاختمان های ســتاد بهداشــت بیــش از 

ــت.  ــال اس ــارد ری 60 میلی
حاجــی مالیــان بــا اشــاره بــه اینکــه اگــر فقــط بخواهیم سیســتم 
موتورخانــه بیمارســتان را تعویــض کنیــم حــدود 30 میلیــارد 
پــول نیــاز داریــم، اضافــه کــرد: هــر بخشــی از بیمارســتان را کــه 
بخواهیــم بازســازی کنیــم، حــدود 10 میلیــارد اعتبــار نیــاز اســت. 
ــتان دارد،  ــاختمان بیمارس ــه س ــی ک ــت باالی ــه قدم ــه ب ــا توج ب
ــه ــه صرف ــرون ب ــف بیمارســتان مق  بازســازی بخش هــای مختل

 نیست.
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ــرح  ــام در ط ــا ثبت ن ــی ب ــش اصفهان ــوکار خیراندی ــش از ۷000 نیک بی کیمیای وطن
ــیب پذیر  ــدان آس ــن نیازمن ــان ای ــع حامی ــه جم ــنین ب ــدان محس ــام و فرزن ــرام ایت اک

پیوستند.
بــه نقــل از روابــط عمومــی و اطاع رســانی کمیتــه امــداد اصفهــان، محمدرضــا متین پــور، 
مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان اصفهــان بــا بیــان اینکــه مــاه رمضــان، مــاه توجــه ویــژه 
ــه  ــا مراجعــه ب ــی ب ــدان اســت، گفــت: بیــش از ۷000 نیکــوکار اصفهان ــام و نیازمن ــه ایت ب
پایگاه هــای ثبــت حامــی و دفاتــر کمیتــه امــداد اســتان اصفهــان تــا پایــان شــب های قــدر 
امســال، بــه جمــع حامیــان ایتــام و فرزنــدان محســنین تحــت پوشــش کمیتــه امــداد 

اســتان اصفهــان پیوســتند.
ــان در  ــتان اصفه ــداد اس ــه ام ــط کمیت ــی توس ــذب حام ــگاه ج ــی 300 پای ــه برپای وی ب
شــب های قــدر اشــاره کــرد و گفــت: عــاوه بــر ایــن 150 پایــگاه ویــژه نیــز در روز ۲1 مــاه 

ــر پاشــد. ــا ســالروز شــهادت مولــی المتقیــان علــی )ع( ب مبــارک و مصــادف ب
ــدان  ــر از فرزن ــش از ۷000 نف ــان، بی ــارک رمض ــاه مب ــدای م ــه داد: در ابت ــور ادام متین پ
محســنین اصفهانــی فاقــد حامــی بودنــد کــه امیدواریــم بــا توجــه بــه اســتقبال خــوب 
مــردم بزرگــوار اســتان از ایــن طــرح تــا انتهــای ایــن مــاه شــاهد کاســته شــدن از تعــداد 

فرزنــدان در انتظــار حامــی باشــیم.
وی تأکیــد کــرد: پایگاه هــای ایــن نهــاد کمــاکان تــا انتهــای مــاه مبــارک رمضــان آمــاده 
ــی  ــگاه اینترنت ــاد و پای ــن نه ــر ای ــن دفات ــتند. همچنی ــز هس ــهریان عزی ــام همش ثبت ن
mohsenin.ir در سراســر ســال پذیــرای خیــران و نیکــوکاران خیراندیــش بــرای حمایت از 

ایتــام و فرزنــدان محســنین هســتند.

ــه  ــا ب ــی فرصت ه ــور معرف ــه منظ ــت: ب ــز گف ــهردار نطن ش کیمیای وطن

ســرمایه گذاران، ایــن شــهرداری تصمیــم گرفــت پروژه هــا را دو هفتــه یکبــار در 
فضای مجازی منتشر نماید. 

ــار داشــت:  ــده اظه ــی پیراین ــز، عل ــط عمومــی شــهرداری نطن ــل از رواب ــه نق ب
باغشــهر تاریخــی نطنــز بــه عنــوان یکــی از غنی ترین شــهرهای اســتان اصفهان 
ــای  ــتی و جاذبه ه ــع دس ــی، صنای ــر طبیع ــخ، مناظ ــوا، تاری ــر آب و ه از نظ

گردشــگری اســت. 
ــری از گردشــگران  ــل کثی ــرای خی ــن شــهر در طــول ســال پذی ــزود: ای وی اف
داخلــی و خارجــی اســت؛ امــا متأســفانه گردشــگران مــدت کوتاهــی را در شــهر 
نطنــز هســتند و بــا بازدیــد از چنــد مــکان تاریخــی بــه شــهر دیگــری می رونــد. 
پیراینــده بیــان کــرد: شــهرداری نطنــز از دو ســال گذشــته اقــدام بــه شناســایی 
پروژه هــای قابــل ســرمایه گذاری نمــود و طــی مراســمی بــا حضــور مســئولین 

شهرســتان رونمایــی کرد. 
وی اضافــه کــرد: بــه منظــور معرفــی ایــن فرصت هــا بــه ســرمایه گذاران ایــن 
ــازی  ــای مج ــار در فض ــه یکب ــا را دو هفت ــت پروژه ه ــم گرف ــهرداری تصمی ش

منتشــر نمایــد. 
شــهردار نطنــز در پایــان گفــت: از شــهروندان و دوســتان عزیــز خواهشــمندیم 
ــی  ــه می شناســند معرف ــه ســرمایه گذارانی ک ــای ســرمایه گذاری را ب فرصت ه
ــی  ــورای عال ــر ش ــی و دبی ــد مال ــه واح ــتر ب ــات بیش ــب اطاع ــرای کس و ب

ــد. ــه نماین ــز مراجع ــهرداری نطن ــرمایه گذاری ش س

رئیــس اداره هواشناســی کاشــان گفــت: بارندگی هــای ســال جــاری جبــران یــک دهــه 
خشکســالی را نکــرده و امــروز طوفــان، شــوری آب و فرونشســت زمیــن، دشــت کاشــان 

ــد.  ــد می کن را تهدی
بــه نقــل از ایســنا، عبــاس ارغوانــی در نشســت بــا خبرنــگاران، اظهــار کــرد: ترســالی در 
کاشــان موقتــی اســت. در ســال جــاری 14۷ میلی متــر بارندگــی داشــتیم کــه نســبت بــه 
ــی بارندگــی ســال  ــا 13۷ میلی متــر، 13 درصــد افزایــش داشــته اســت؛ ول بلندمــدت ب
جــاری جوابگــوی یــک دهــه خشکســالی نیســت و بــا کمتریــن بــاد منجــر بــه طوفــان 

می شــود. 
وی افــزود: جلســات هفتگی دیسکاشــن بــرای هماهنگــی ادارات میــراث فرهنگی، صنایع 
دســتی و گردشــگری، راه و شهرســازی، جهــاد کشــاورزی، منابــع طبیعــی و هواشناســی 

تشــکیل می شــود کــه تــا امــروز 15۷ جلســه بــوده اســت. 
ارغوانــی تصریــح کــرد: پیش بینــی هواشناســی در ادارات هواشناســی شهرســتان انجــام 
ــات  ــتفاده از امکان ــا اس ــان و ب ــور کارشناس ــا حض ــتان ب ــز اس ــه در مرک ــود، بلک نمی ش

ــود.  ــام می ش ــی انج تخصص
وی تأکیــد کــرد: اداره هواشناســی تنهــا متصــدی اعــام میــزان بارندگــی بــا اســتفاده از 
ابزارهــای گزارشــی اســت و دســتگاه های هشــدار ســریع و ســیل نــدارد تــا حــوادث را در 
بســتر الکترونیــک بــه شــهروندان هشــدار بدهــد، در حالــی کــه ارزش دســتگاه ها کمتــر از 

دیــه یــک نفــر اســت کــه دچــار حادثــه می شــود.
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ــان  ــهرداری اصفه ــهری ش ــات ش ــاون خدم مع کیمیای وطن
گفــت: در ســال گذشــته شــهرداری اصفهــان بــا مجموعــه اقدامــات 
در راســتای بهینه کــردن مصــرف انــرژی کــه منجــر بــه کاهــش ۲0 
ــر در  ــاد برت ــد، نه ــه ش ــن مجموع ــرق در ای ــرف ب ــدی مص درص

مدیریت مصرف انرژی شناخته شد.
حســین امیــری بــا بیــان اینکه شــهرداری اصفهان اســفندماه ســال 
گذشــته، بــه عنــوان نهــاد برتــر مدیریــت مصــرف انــرژی، شــناخته 
ــه  ــر را ب ــه دوم توســعه انرژی هــای تجدیدپذی شــد و توانســت رتب
دســت آورد، اظهــار کــرد: ایــن موفقیــت ناشــی از انجــام اقدامــات 
نرم افــزازی و ســخت افزاری در مجموعــه شــهرداری اصفهــان بــوده 

اســت.
وی بــا بیــان اینکــه شــهرداری اصفهــان یــک هــزار و ۲00 اشــتراک 
بــرق در ســطح مناطــق و ســازمان ها دارد، گفــت: مصــرف ســاالنه 
بــرق شــهرداری اصفهــان 90 هــزار مــگاوات اســت کــه هزینــه بیش 
از 1۲ میلیــارد تومانــی بــرای ایــن نهــاد بــه دنبــال دارد و بــه همیــن 
ســبب بزرگ تریــن بخــش عمومــی در اســتان اصفهــان بــه لحــاظ 

مصــرف انــرژی الکتریکــی بــه شــمار مــی رود.
ســاخت  شــهری،  تأسیســات  مانیتورینــگ  گفــت:  وی 
آموزشــی  اصــول  و  قوانیــن  تدویــن  ســبز،  ســاختمان های 

ــای  ــهرداری و امض ــه ش ــرژی در مجموع ــرف ان ــازی مص بهینه س
تفاهم نامــه بــا ســازمان بهینه ســازی مصــرف کشــور بــرای اســتفاده 
از جدیدتریــن دســتاوردهای علمــی در حــوزه انــرژی از جملــه 
اقدامــات بلندمــدت شــهرداری بــرای بهینه ســازی مصــرف انــرژی 

ــت. ــوده اس ب
ــه  ــان اینک ــا بی ــان ب ــهرداری اصفه ــهری ش ــات ش ــاون خدم مع
ــای  ــد نصــب آبگرمکن ه ــر مانن ــای تجدیدپذی اســتفاده از انرژی ه
خورشــیدی در مناطــق شــهری اصفهــان از برنامه هــای میان مــدت 
ــرای  ــزود: ب ــت، اف ــرق اس ــرف ب ــش مص ــرای کاه ــهرداری ب ش
مدیریــت مصــرف انــرژی در شــهرداری، بانــک اطاعاتــی از همــه 
تجهیــزات پرمصــرف، انشــعابات، اشــتراک ها و ممیــزی بــار انــرژی 
تهیــه شــده اســت تــا رونــد مصــرف در همــه مناطــق و ســازمان ها 

مــورد بررســی قــرار گیــرد.
وی اظهــار کــرد: در بخــش برنامه هــای کوتاه مــدت، شــهرداری بــه 
تعویــض المپ هــای پرمصــرف کــه در نورپــردازی پارک هــا، معابــر 
و ســاختمان ها از آن اســتفاده شــده، اقــدام کــرده اســت. همچنیــن 
ــم مصــرف روشــن  ــای ک ــا المپ ه ــان ب ــای شــهری اصفه آبنماه
می شــود تــا عــاوه بــر حفــظ زیبایــی شــهر از هدررفــت انــرژی در 

ایــن بخــش جلوگیــری شــود.

اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان اصفهــان بــه 
مناســبت روز جهانــی قــدس بیانیه ایــی را صــادر نمــود.

ــگ و ارشــاد  ــی اداره کل فرهن ــط عموم ــل از رواب ــه نق ب
ــاد  ــگ و ارش ــان، اداره کل فرهن ــتان اصفه ــامی اس اس
ــی  ــبت روز جهان ــه مناس ــان ب ــتان اصفه ــامی اس اس
قــدس بیانیه ایــی را صــادر نمــود. در متــن ایــن بیانیــه 

ــده اســت: آم
ــوم و  ــردم مظل ــت از م ــدس، روز حمای ــی ق روز جهان
ســتم دیده فلســطین و روز فریــاد آزادی قــدس شــریف 
از چنــگال رژیــم غاصب صهیونیســتی اســت. نامگذاری 
آخریــن جمعــه مــاه مبــارک رمضــان بــه نــام روز قدس 
ــام  ــه حضــرت ام ــر و دوراندیشــی حکیمان نشــانه تدبی
خمینــی )ره( بــرای حمایــت از ملــت مظلــوم فلســطین 
ــاد و  ــطین در ی ــئله فلس ــه مس ــرای همیش ــا ب ــوده ت ب
خاطــره مســلمانان عالــم زنــده بمانــد و فرامــوش نکنند 

ــاره تــن اســام اســت. کــه بیت المقــدس پ
اینک با گذشــت 40 ســال از ابتکار راهبــردی و معجزگون 
حضــرت امــام خمینــی )ره( در نامگــذاری جمعــه آخــر 
 مــاه مبــارک رمضــان به عنــوان روز جهانــی قــدس 

ــارک توســط  ــدام مب ــن اق ــری اهــداف ای ــداوم راهب و ت
ــر و  ــح آن حضــرت، ســکاندار شــجاع، بصی خلــف صال
دوراندیــش انقــاب اســامی حضــرت امــام خامنــه ای 
ــدس  ــان »آزادی ق ــذرد و آرم ــی( می گ ــد ظله العال )م
شــریف« و »رهایــی مــردم فلســطین« بــه یک مســئله 

و خواســت جهانــی تبدیــل شــده اســت.
ــان  ــروزی ایم ــی، پی ــنت اله ــه س ــم ک ــه می دانی هم
و حــق اســت و حق مــداران و مجاهــدان صبــور و 
خداخــواه، تحقــق »َو َلَینُصــَرنَّ هللُا َمــن َینُصــُره« و نیــز 
ابِریــَن« را یقینــا بــه زودی بــه نظــاره  »انَّ الّلــه َمــَع الصَّ

ــت. ــد نشس خواهن
مــا کارکنــان اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان 
ــا  ــدس ب ــی ق ــت روز جهان ــن گرامیداش ــان، ضم اصفه
حضــور پرشــور و باشــکوه خــود در راهپیمایــی ایــن روز، 
در کنــار مــردم شــریف اســتان اصفهــان بــا آرمان هــای 
راســتین شــهداء و حضرت امــام خمینــی )ره( در مبارزه 
بــا اســتکبار جهانــی تجدیــد میثــاق می کنیــم و از مــردم 
ــا آزادی کامــل از دســت غاصبیــن  مظلــوم فلســطین ت

حمایــت خواهیــم کــرد.
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