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خانه صنعت، معدن و تجارت 
اردستان راه اندازى مى شود

عبدالوهاب سـهل آبادى، رئیس خانه صنعت، معدن 
و تجارت اسـتان اصفهـان از راه انـدازى دوباره خانه 

صنعت و معدن در شهرستان اردستان خبر داد.

مدیران درجا نزنند
فرمانـدار گلپایـگان گفـت: بایـد نیرو هـاى جـوان 
مسـئولیت هاى مختلـف را در دسـت بگیرنـد تـا در 
نظام ادارى ما شـکاف نسـلى به وجود نیاید. حسـین 
یارمحمدیان افـزود: از مدیرانمـان مى خواهیم درجا 

نزنند و باید رو به جلو حرکت کنند. 

بدهى 11 میلیاردى مشترکان 
به شرکت گاز اردستان

مصطفى علوى، مدیرعامل شرکت گاز استان پرداخت 
گاز بهاى مصرفى از طرف مردم و شرکت ها را انتظار 
شرکت گاز استان اصفهان از عموم مردم اعالم کرد و 
گفت: در این بخش شهرسـتان هاى استان اصفهان 
بدهکارى سنگینى دارند و براى مثال حدود 11 میلیارد 
تومان بدهى مشترکان به امور گاز اردستان است که 
بخشى از آن مربوط به نیروگاه زواره، کارخانه سیمان 

و مصارف خانگى است.

کاهش مصرف برق در 
بویین میاندشت

همایون بروجى، کارشناس مدیریت مصرف شرکت 
توزیع برق اسـتان اصفهان با اشـاره به اینکه ده هزار 
و350 مشـترك برق بویین میاندشـت پارسال بیش 
از 45 میلیون کیلو وات ساعت برق مصرف کرده اند، 
گفت: امسال مصرف برق این شهرستان با همکارى 
مـردم، یـک میلیـون و800 هزارکیلـووات سـاعت 
 صرفه جویى شـد که با این میزان صرفه جویى برق، 

یک روستاى500 نفرى تأمین مى شود .

سارق برق را برق گرفت
سارق سیم برق در خمینى شـهر حین سرقت جانش 

را از دست داد.
جعفرکبیرى، معاون عملیات آتش نشانى خمینى شهر 
گفت: این سارق ، جوانى 35 ساله بود که حین سرقت 
سیم برق، در یکى از خیابان هاى اصلى خمینى شهر 
دچار برق گرفتگى شد و جان باخت . وى افزود: هنوز 
هویت این جوان مشخص نشـده و تحقیقات در این 

زمینه ادامه دارد.

دولت دست از تصدى بر 
بازار خودرو بردارد

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملى گفت: دولت 
دست از تصدى بر بازار خودرو بردارد.

حمیدرضا فوالدگر بـا بیان اینکه قرار بـود با اصل 44 
انقالب اقتصادى شـود، اظهارکرد: سال هاست که در 
جلسات مختلف تأکید مى شـود که دولت از دخالت و 
تصدیگرى به بحث نظارت ورود پیدا کند. وى با اشاره 
به اینکه دولت در بازار خودرو و انتخاب مدیر سهم دارد، 
ادامه داد: دولت باید دست از سر خودرو بردارد و اجازه 

دهد که رقابت پذیرى به وجود آید.

ثبت 55 اختراع در
 دانشگاه آزاد خمینى شهر

معاون علمى دانشگاه آزاد اسالمى واحد خمینى شهر 
از ثبت 55 اختراع توسط دانشجویان این دانشگاه در 

هشت سال اخیر خبر داد.
علـى حیـدرى اظهـار کـرد: تعـداد 202 طـرح 
پژوهشـى، 705 مقالـه در مجـالت معتبـر خارجى، 
531 مقاله در مجالت معتبر داخلـى، 1894مقاله در 
کنفرانس هاى ملـى و بین المللى و 199 عنوان کتاب 
به همت دانشجویان و اعضاى هیئت علمى این واحد 

دانشگاهى ثبت شده است.

خبر

مدیر پرستارى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: 38 
بیمارستان دولتى زیر پوشش این دانشگاه، در حال حاضر 

با کمبود2400 پرستار مواجه است.
غالمرضا جمالى اظهار کرد: این تعداد بیمارســتان، در 
زمان حاضر دستکم 8199 نفر پرستار دارند و نسبت تعداد 
کادر پرستارى به هر تخت بسترى، 1/28 است، در حالى 

که باید 1/8 نفر باشد.
وى مجموعه کادر پرســتارى را شــامل پرســتاران، 
کارشناســان اتاق عمل و بیهوشى، بهیار، کمک پرستار 
و کمک بهیار عنوان و تصریح کــرد: از بین آنها،5776 
نفر پرستار هستند که شــامل4855 پرستار زن و 661 

پرســتار مرد داراى مدرك کارشناسى، 208 پرستار زن 
داراى مدرك کارشناسى ارشد و دســتکم 50 پرستار با 

مدرك دکتراست.
مدیر پرســتارى دانشــگاه علــوم پزشــکى اصفهان 
با اشاره به اینکه نســبت تعداد پرســتار به هر تخت در
 بیمارستان هاى دولتى اصفهان 0/9 است، تصریح کرد: 
این شاخص باید 1/8 نفر در بخش هاى عمومى و یک نفر 
در بخش هاى مراقبت ویژه در هر نوبت باشد. وى با بیان 
اینکه 80 درصد پرستاران اســتان، زن و 20 درصد مرد 
هستند، یادآور شد: ما با کمبود پرستار مرد روبه رو هستیم و 

سهم آنها باید به حداقل 40 درصد افزایش یابد.

کارشــناس مســئول امور بانوان اداره کل آموزش 
و پــرورش اصفهــان از اجــراى طــرح تقویــت 
مهارت هاى گفتگو و ارتباط مؤثر در مدارس دخترانه 

استان خبر داد.
مهرالســادات هاشــمى هدف از اجراى این طرح 
را، تقویــت مهــارت هــاى ارتباطــى، همدلى، 
مفاهمــه و گفتگــو، تحکیــم و تقریــب نگرش 
با نســل قبل، ترویج گفتمان هــاى تحول آفرین 
بــراى رشــد و اجتماعى کــردن دانــش آموزان 

عنوان کرد. 
وى اضافه کــرد: این طــرح در راســتاى تقویت 

شــیوه هاى مهارت گفتگو در میان دانش آموزان 
دختر مقطع متوســطه اول و با توجه به تســهیل و 
دســتیابى نوجوانان به نیازها، ایده ها و اهداف آنها

 اجرا مى شود. 
هاشــمى با تأکید بر اجرایى شدن این طرح در تمام 
مدارس یادآور شد: در مرحله اول، این طرح در بین 
200 نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه اول نواحى 
و مناطق استان، به منظور اهداف متعالى آموزش و 
پرورش در زمینه توســعه و تقویت مهارت گفتگو با 
کمک کارشناسان و رابطان بانوان نواحى و مناطق 

اجرا مى شود.

مهارت هاى گفتگو در مدارس 
تقویت مى شود

بیمارستان هاى دولتى 
اصفهان 2400 پرستار کم دارد

معاون اول سازمان قضائى نیرو هاى مسلح دستور 
رســیدگى به ناهنجارى هــاى اجتماعى یکى از 

محالت شهر اصفهان را داد.
در پى ارســال گزارش ســاکنان یکى از محالت 
خیابان فتح واقع در زینبیه اصفهان درباره تبدیل 
شدن این محله به پاتوق فروشندگان موادمخدر 

و ایجاد ناامنى براى ســاکنان آن، حجت االسالم 
و المســلمین صالح، معاون اول سازمان قضائى 
نیرو هاى مســلح به دادســتان نظامى اســتان 
اصفهان دستور داد تا با هماهنگى مراجع ذیربط، 
موضوع را پیگیرى و مشــکالت مردم این منطقه

 را رفع کنند.

دستور رسیدگى به ناهنجارى هاى اجتماعى
 یکى از محالت اصفهان

شــهردار نجف آباد گفــت: از مجمــوع 4500 ُتن 
پســماندى که ماهانه به کارخانه بازیافت این شهر 
وارد مى شــود، بیش از 2400 تن با روش بهداشتى 

و ایمن دفن شــده و حداقل 1800 تن مواد آلى نیز 
به کود تولید مى شود. مســعود منتظرى اظهار کرد: 
این میزان پسماند از ســطح مناطق پنجگانه شهر 
نجف آباد به همراه شهرهاى کوشک، کهریزسنگ، 
گلدشــت، تیران و رضوانشــهر به مقصد کارخانه 
بازیافت جمع آورى مى شــود. وى با اشــاره به نوع 
این مواد گفت: از مجموع مواد بازیافتى جداســازى 
شــده، 43درصد از جنس الك بوده و 21 درصد نیز 
پت هستند، کارتن با 17 درصد و انواع پالستیک با 8 
درصد در جایگاه هاى بعدى قرار دارند و فلزات نیز با 5 
درصد باالتر از سهم یک درصدى گونى ها و دورریز 

میوه ها در این رده بندى قرار گرفته اند.

ورود 4500 ُتن پسماند به کارخانه بازیافت نجف آباد

سرپرست شــهردارى شــهرضا از تصویب دفترچه 
عوارض سال 98 این شهردارى خبر داد.

مجتبى فخارى با تأکید بر ســازمان دادن اتاق فکر 
شهردارى شهرضا، خاطرنشان کرد: نباید تصمیم بر 
انجام کارها، تنها از سوى یک نفر باشد، باید گروهى از 

نخبگان درباره نیازها و راهکارها تصمیم گیرى کنند.
وى در ادامه از تصویب دفترچه عوارض سال 98 این 
شهردارى خبر داد و افزود: ویرایش دوباره سند بودجه 
سال 97 شــهردارى نیز تهیه و براى بررسى تقدیم 

شوراى اسالمى شهر شد.

ویرایش و نگارش اسناد مالى شهردارى شهرضا

حسن ساســانى، معاون حفاظت و بهره بردارى شرکت 
سهامى آب منطقه اى اصفهان با بیان اینکه شنبه(امروز) 
جلسه اى با حضور کشاورزان برگزار خواهد شد، گفت: در 
این جلسه، تاریخ دقیق بازگشایى آب با حضور کشاورزان 
و نمایندگان جهاد کشــاورزى و آب منطقه اى مشخص 

خواهد شد و این بازگشایى تا 20 روز ادامه خواهد داشت.
■■■

همچنین عضــو هیئت مدیره نظام صنفى کشــاورزى 
شهرستان اصفهان گفت: زمان بازگشایى آب زاینده رود 
براى کشت پاییزه کشــاورزان شرق اصفهان ارتباطى با 

چهارمحال و بختیارى ندارد.
حسین محمدرضایى با بیان اینکه مقرر بود هفته نخست 
بهمن ماه آب زاینده رود براى کشــت کشاورزان غرب و 
شرق اصفهان جارى شود، اظهارکرد: براى هماهنگى این 
موضوع، صنف کشاورزان غرب و شرق اصفهان طى چند 
روز گذشته نشست هاى مختلفى برگزار و از این مناطق 
بازدید کردند تا تصمیم نهایى براى زمان دقیق بازگشایى 

زاینده رود اتخاذ کنند.
وى با بیان اینکه در کمیته سازگارى با کم آبى، قرار است 

تصمیم نهایى بازگشایى زاینده رود براى کشت کشاورزان 
شرق و غرب اصفهان گرفته شود، افزود: در شرق اصفهان 
به دلیل بارش هاى کمتر، زمین ها مساعد کشت بوده و 
بیشتر زمین هاى کشاورزى کشت آن انجام شده و اکنون 
براى کشــت نیاز به آب دارد اما با توجه به اقلیم متفاوت 
غرب اصفهان و بارندگى بیشتر، این منطقه دیرتر نیاز به 
آب دارند، بنابراین صنف کشاورزى غرب و شرق اصفهان 

باید با یکدیگر هماهنگ شوند.
عضو هیئت مدیره نظام صنفى کشاورزى اصفهان گفت: 
اختالف زمان بازگشایى ســد زاینده رود بین کشاورزان 

شرق و غرب اصفهان تنها ده روز است. 
وى در خصوص اظهارنظر استاندار چهارمحال و بختیارى 
مبنى بر اینکه «بازگشایى سد زاینده رود فعًال زود است و 
باید سد به حالت نرمال خود برسد»، تأکید کرد: بازگشایى 
آب زاینده رود براى کشت پاییزه کشاورزان شرق اصفهان 
ارتباطى با استاندار چهارمحال و بختیارى ندارد، چراکه 
این استان در مقامى نیست که تصمیمى براى بازگشایى 
ســد زاینده رود بگیرد، البته استان باالدست هر زمان که 
نیازمند آب باشد، به هر میزان و بدون نگرانى و بدون مجوز 

آب برداشت مى کند.
محمدرضایى با بیان اینکه کشــاورزان با نرمال شــدن 
ذخیره سد زاینده رود کارى ندارند، اظهارکرد: طى چهار ماه 
نخست سال آبى جارى نزدیک 1000 میلیمتر بارش در 
سرچشمه هاى کوهرنگ ثبت شده است و در حال حاضر 

هیچ نگرانى براى آب شرب و کشاورزى وجود ندارد. 
وى با بیان اینکه پنج ماه دیگر از سال، ماه هاى پربارشى 
است و نگرانى در این خصوص نداریم، گفت: با این حجم 
آب، حدود 40 درصد اراضى شــرق اصفهان زیر کشت 

خواهد رفت.
عضو هیئت مدیره نظام صنفى کشــاورزان اصفهان با 
اشــاره به اینکه هنوز بارش هاى کنونــى کوهرنگ به 
پشت سد زاینده رود نیامده و بخشى از آن در ماه هاى گرم 
سال به سد مى رسد، گفت: آورد 1000 میلیمتر بارش به 
ســد زاینده رود باید 800 میلیون مترمکعب آب باشد که 
متأسفانه به دلیل طرح هاى متعدد آبخیزدارى در باالدست 
و برداشت هاى غیرمجاز، این آورد کاهش یافته است. وى 
تأکید کرد: براى رسیدن آب کافى به سد زاینده رود باید با 

برداشت ها و انشعابات غیرمجاز آب برخورد شود.

امروز  زمان بازگشایى زاینده رود 
مشخص مى شود

اختالف 10 روزه زمان بازگشایى زاینده رود بین کشاورزان وجود دارد

مدیر اجرایى نهمین جشنواره فیلم فجر اصفهان گفت: 
مراسم افتتاحیه نهمین جشــنواره فیلم فجر اصفهان 
ساعت 15 روز جمعه 12 بهمن در سالن اصلى پردیس 

سینمایى سیتى سنتر برگزار خواهد شد.
رضا دهقانى با اشاره به جزییات مراسم افتتاحیه تصریح 
کرد: در مراسم افتتاحیه عالوه بر تجلیل از دو خانواده 
شهید، بزرگداشت یک هنرمند و همچنین پیشکسوت 

سینمایى اصفهان را خواهیم داشت.
وى با اشاره به بخش «سوداى پروانه ها» ویژه دانش 
آموزان در نهمین جشــنواره فیلم فجر اصفهان افزود: 
در این دوره از جشــنواره، در بخش ســوداى پروانه ها 
پنج فیلم منتخب کودك و نوجوان اکران خواهد شــد 

که اولویت حضــور در این بخش با مــدارس مناطق 
محروم است.

دهقان در پاسخ به سئوالى پیرامون قیمت و چگونگى 

فروش بلیت فیلم هاى جشنواره گفت: هزینه بلیت ها 
روز شنبه(امروز) مشخص خواهد شد اما آنچه مشخص 
اســت، بلیت  فیلم ها از طریق سایت ســینما تیکت به 

فروش خواهد رسید.
مدیر اجرایى نهمین جشــنواره فیلم فجــر اصفهان 
در خصوص تأمین هزینه فیلم هاى جشــنواره گفت: 
تأمین هزینه 14 فیلم بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمى است که ما به عنوان نماینده این وزارتخانه در 
استان اصفهان آن را پرداخت خواهیم کرد و بقیه آن را 
پردیس سینمایى سیتى سنتر بر عهده دارد و همچنین 
بنیاد سینمایى فارابى عهده دار تأمین هزینه هاى بخش 

اکران ها سوداى پروانه در این دوره از جشنواره است.

سیمرغ ها 12 بهمن در اصفهان به پرواز درمى آیند

معاون اجتماعى سازمان فرهنگى، اجتماعى شهردارى 
اصفهان گفت: نخســتین نشســت کمیته گردشگرى 
مجمع شهرداران کالنشهرهاى کشور با حضور رؤساى 
گردشــگرى 17 کالنشهر، ششــم بهمن ماه(امروز) با 

میزبانى اصفهان برگزار مى شود.
مرتضى رشیدى اظهارکرد: ایجاد ارتباط بین کالنشهرها 
در زمینه گردشگرى، هدف اصلى برگزارى این نشست 
اســت و اطالع رســانى درباره امکانــات و اطالعات 

گردشــگرى، تبادالت علمى، گردشــگرى، کارشناس 
و منابع گردشــگرى و تبلیغات گردشــگرى شهرها با 

یکدیگر، از جمله محورهاى این نشست است.
معاون اجتماعى سازمان فرهنگى، اجتماعى شهردارى 
اصفهان تصریح کرد: قرار اســت پیشــنهاداتى که در 
نشست مطرح مى شــود،  بعد از طرح در شهردارى هاى 
هر کالنشهر تصویب شــود و در نهایت یک تفاهمنامه 
بین شهرداران کالنشهرها براى رونق گردشگرى منعقد 

خواهد شد.
وى ادامه داد: شــهردارى ها تــا کنون همانند ســایر 
دستگاه هاى اجرایى به صورت مستقیم با یکدیگر ارتباط 
نداشته اند و این نشســت، زمینه اى براى برقرارى این 

ارتباط خواهد بود.
رشیدى گفت: با توجه به اینکه اصفهان دبیرخانه کمیته 
گردشگرى مجمع شهرداران کالنشهرهاست، نخستین 

نشست آن در این شهر برگزار خواهد شد.

معاون شهردارى خبر داد؛

امروز «اصفهان» میزبان رؤساى گردشگرى 17 کالنشهر است 

با پیاده سازى راهکار ها و به کارگیرى روش هاى جدید، 
مصرف آب در شرکت فوالد امیرکبیر کاشان 40درصد 
کاهش یافت. مدیرعامل شرکت فوالد امیرکبیر کاشان 

گفت: با پیاده سازى راهکارها و به کارگیرى روش هاى 
جدید در این شــرکت صنعتى این موفقیت در کاهش  

مصرف آب حاصل شده است.
عزیر قنواتى اظهار کرد: در صدد دســتیابى به کاهش 
60درصدى کاهش مصــرف آب در شــرکت فوالد 
امیرکبیر تا پایان سال آینده هستیم. وى گفت:همچنین 
امسال عالوه بر رشد 25درصدى در تولید محصوالت، 
صادرات این شــرکت صنعتى هم سه برابر بیشتر شده 
اســت. وى تحریم ها را فرصتى در خودکفایى قطعات 
صنعتى برشــمرد و افزود: با بومى سازى 95درصدى 
قطعات تولیدى در فوالد امیرکبیر کاشــان، دو میلیون 

دالر صرفه جویى ارزى شده است.

کاهش 40 درصدى مصرف آب در فوالد امیرکبیر 

معاون امور اجتماعى اداره کل بهزیســتى اســتان 
اصفهان با اشاره به انجام مطالعات بالینى روى افرادى 
که اخیراً از روى پل هاى اصفهان اقدام به خودکشى 
کرده اند، گفت: بر اساس اطالعات گردآورى شده، در 
مطالعات بالینى مشخص شد علت اصلى خودکشى 
این افراد اختالالت خلقى اســت کــه در رأس این 

اختالالت، بیمارى افسردگى قرار دارد.
مجتبى ناجــى از روند رو به کاهش خودکشــى در 

اصفهان خبر داد و گفت: طبق شواهد موجود و آمار 
ارائه شده توسط نیروى انتظامى، تعداد خودکشى ها 
در سال جارى نسبت به ســال گذشته روند کاهشى 

داشته است.
وى ادامه داد: آمار تنها تعداد خودکشى هاى به نتیجه 
رسیده را نشان مى دهد و افرادى که از خودکشى جان 
ســالم به در مى برند، در دسته آمار خودکشى ها قرار 

نمى گیرند.

علت اقدام به خودکشى هاى اخیر در اصفهان

شمارى از فرهنگیان شاغل و بازنشسته اصفهانى روز 
پنج شنبه گذشته با حضور در مقابل ساختمان اداره 
کل آموزش و پرورش استان، رسیدگى به مشکالت 

معیشتى و صنفى خود را خواستار شدند.
به گزارش ایرنا، شــرکت کننندگان در این اجتماع 
شــعارهایى صنفى بــا مضمون انتقــاد از مطالبات 

معیشتى و بیمه فرهنگیان سردادند.

آنها همچنین با گالیه از وضعیت حقوق و دســتمزد 
خــود، ورود متولیان امــر به وضعیت شــاغالن و 
بازنشستگان فرهنگى را خواستار شدند.در این اجتماع 
که با کنترل و نظارت نیروى انتظامى و بدون هر گونه 
حاشیه اى برگزار شد، رئیس پلیس استان با حضور در 
جمع اجتماع کنندگان از آنها خواست که هرچه سریعتر 
به این اقدام بدون مجوز و غیرقانونى خود پایان دهند.

تجمع دوباره فرهنگیان


