
معــاون خدمــات مشــترکین و  کیمیای وطن
درآمــد شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفهــان 
ــذف  ــرح ح ــی ط ــه آزمایش ــد: مرحل ــی گوی م
ــان از  ــتان اصفه ــا در اس ــذی آب به ــض کاغ قب

ابتدای تیرماه آغاز می شود.
ــدف  ــا ه ــرح ب ــن ط ــزود: ای ــی اف ــا رضای رض
کمــک بــه حفــظ محیــط زیســت، ایجــاد 
ــمند،  ــهر هوش ــک ش ــرای ی ــترهای الزم ب بس
دسترســی راحــت بــه خدمــات از طریــق 
برقــراری ارتبــاط بین مشــترکین و ســامانه های 
الکترونیکی،کاهــش مراجعه مأموران شــرکت و 
حــذف خطاهــای انســانی، افزایــش ســرعت و 
دقــت در ارائــه خدمــات و صرفه جویــی در زمــان 

و هزینه هــا بــه اجــرا در می آیــد. 

ــی  ــه آزمایش ــه مرحل ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
طــرح حــذف قبــض کاغــذی آب بهــا، نخســین 
بــار در ســه محلــه شــهر اصفهــان، شــامل کــوی 
ــوی  ــن و ک ــازمانی راه آه ــازل س ــپاهان، من س
ــه یــک  ــک ب ــرای نزدی ــو در بختیاردشــت ب پرت
ــرا می شــود،  ــن شــرکت اج ــزار مشــترک ای ه
افــزود: بــا اجــرای ایــن طــرح، بــه جــای قبــض 
ــرف  ــات مص ــاوی اطاع ــی ح ــذی، پیامک کاغ
ــا شناســه قبــض و شناســه  ــغ، همــراه ب و مبل
ــود. ــال می ش ــترکین ارس ــرای مش ــت ب پرداخ

افــزود: مشــترکین شــرکت آب و  رضایــی 
ــد پــس از  ــان می توانن فاضــاب اســتان اصفه
ــق ســامانه های  ــک از طری ــن پیام ــت ای دریاف
ــا شــماره  ــا تمــاس ب پرداخــت غیرحضــوری ی

تلفــن 1522 و  ثبــت کلیــد شــماره 1 نســبت بــه 
وارد کــردن شناســه قبــض و شناســه پرداخــت، 
اقــدام و قبــض خــود را در هــر ســاعت از 

ــد. شــبانه روز پرداخــت کنن
وی در عیــن حــال افــزود: شــهروندان می توانند 
در صــورت نیــاز بــه قبــض میــان دوره یــا حضور 
نداشــتن در ملــک و قرائــت نشــدن کنتــور آب 
توســط مأمــوران قرائــت، از طریــق ســامانه 
تلفنــی 1522 و انتخــاب کلیــد شــماره 5 قبــض 

پیامکــی خــود را دریافــت کننــد.
معــاون خدمــات مشــترکین و درآمــد شــرکت 
آبفــای اســتان اصفهــان همچنین از مشــترکین 
ایــن شــرکت خواســت، بــه منظــور اطمینــان از 
ثبت نــام و درج شــماره گوشــی همراه شــان 

در برنامــه جامــع خدمــات مشــترکین آبفــا، بــا 
ســامانه 1522 تمــاس گرفتــه یــا از طریــق میــز 
خدمــت الکترونیکــی پرتال شــرکت به نشــانی 
صحیــح  شــماره   www.Abfaesfahan.ir

گوشــی همــراه خــود را ثبــت کننــد. 
وی در پایــان ســخنانش افــزود: امــکان دریافت 
قبــض الکترونیکــی و همچنیــن پرداخــت 
غیرحضــوری در میــز خدمــت الکترونیکــی 
پرتــال شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفهــان 
بــه نشــانی www.Abfaesfahan.ir فراهــم 
بــا  می تواننــد  شــهروندان  و  اســت  شــده 
مراجعــه بــه نشــانی یادشــده، ریــز محاســبات 
ــاهده  ــود را مش ــاب خ ــورت حس ــا و ص آب به

کننــد.
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شهرستانها
برگزاری نشست خادمان ستاد 

برگزاری نماز جمعه نجف آباد
ــگار پایــگاه خبــری  ــه نقــل از خبرن ب کیمیای وطن
شــهرداری نجف آبــاد، شــنبه 25 خردادمــاه 98، نشســت 

صمیمــی خادمــان ســتاد برگــزاری نمــاز جمعــه در 
مجموعه شهید احمد کاظمی نجف آباد برگزار شد. 

ــا و  ــرب و عش ــاز مغ ــه نم ــس از اقام ــت پ ــن نشس در ای
ســخنرانی حجت االســام حســناتی، نماینــده ولــی فقیــه 
و امــام جمعــه نجف آبــاد، حجت االســام صالحیــان، 
رئیــس دفتــر شــورای سیاســت گزاری ائمــه جمعــه 
اســتان اصفهــان و نجفیــان، از فعالین مردمــی، انتظامی و 
نظامــی و دســتگاه های اجرایــی در برگــزاری نمــاز جمعــه 

ــد. ــه عمــل آم ــل ب ــاد تجلی نجف آب

 برگزاری نخستین دوره
 آموزش حرفه ای »قصه گویی 

کودکان« در آران و بیدگل
حمیدرضــا خلیلــی، مدیــر دفتر حــوزه هنــری آران و بیدگل 
از برگــزاری نخســتین دوره آمــوزش حرفــه ای قصه گویــی 

کــودکان در ایــن شهرســتان خبــر داد.
بــه نقــل از روابــط عمومــی حــوزه هنــری اســتان اصفهــان، 
نخســتین دوره آمــوزش حرفــه ای قصه گویــی ویــژه 
کــودکان ۷ تــا 12 ســال بــا همــکاری حــوزه هنــری، اداره 
ــگ و  ــدگل و اداره فرهن ــی آران و بی ــای عموم کتابخانه ه
ارشــاد اســامی، انجمــن هنرهــای نمایشــی شهرســتان، 
شــورای اســامی شــهر، شــهرداری آران و بیــدگل و خانــه 
بــازی کــودک یــاس و آفتــاب مهربــون در کتابخانــه 
عمومــی اســتاد عبــاس مؤذن پــور ایــن شهرســتان برگــزار 

می شــود.
ــن  ــزود: ای ــدگل اف ــری آران و بی ــوزه هن ــر ح ــر دفت مدی
کاس هــا بــه مــدت ۳۰ ســاعت در 15 جلســه بــا حضــور 
ــن  ــا تمری ــراه ب ــف، هم ــای مختل ــتاد در زمینه ه ــه اس س

ــه اجــرا درخواهــد آمــد. ــودکان ب ک
ــت  ــن تقوی ــا ضم ــن کاس ه ــرد: ای ــان ک وی خاطرنش
ــدن،  ــان ب ــان، زب ــن بی ــد ف ــه رش ــی ب ــارت قصه گوی مه
روش هــای ســخن گویی، خاقیــت، رقابــت و مهارت هــای 

ــد. ــیاری می کن ــک بس ــم کم ــی ه ارتباط
گفتنــی اســت، عاقه منــدان تــا اول تیرمــاه فرصــت 
دارنــد تــا بــا مراجعــه بــه کتابخانــه مــؤذن زاده در ایــن دوره 

ــد. ــام نماین ثبت ن

 آموزش و پرورش 
به هنر بها نمی دهد

رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی اردســتان گفــت: 
متأســفانه آمــوزش و پــرورش نــگاه متفاوتــی به هنــر دارد 

ــا نمی دهــد.  ــه آن به و ب
فضــل هللا بصیــرت اظهــار کــرد: آمــوزش هنــر در مــدارس از 
کیفیــت الزم برخــوردار نیســت و فرهنگ ســازی در مقولــه 
هنــر کــه باید از ســطح مــدارس و کودکــی آغاز شــود، دچار 

چالش هــای جــدی اســت. 
ــگاه  ــا بیــان اینکــه متأســفانه آمــوزش و پــرورش ن وی ب
ــزود:  ــد، اف ــا نمی ده ــه آن به ــر دارد و ب ــه هن ــی ب متفاوت
گاهــی مواقــع تدریــس دروس هنــر در مــدارس بــه 
ــن  ــه اصــا تخصصــی در ای معلمــان ســپرده می شــود ک
موضــوع ندارنــد و در نتیجــه اســتعداد دانش آمــوز درســت 

شــناخته نشــود. 
رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی اردســتان بــا بیــان 
ــه  ــتری ب ــت بیش ــد اهمی ــرورش بای ــوزش و پ ــه آم اینک
درس هنــر در مــدارس بدهــد، گفــت: آمــوزش و پــرورش 
ــه هنــر تغییــر دهــد.  ــگاه والدیــن را نســبت ب ــد ن می توان
هنــر در جامعــه شهرســتانی مــا خیلــی مظلــوم اســت و به 

آن ســطحی کــه بایــد باشــد نرســیده اســت. 
بصیــرت بــا بیــان اینکــه اگــر هنــر در جامعــه در جریــان 
ــی  ــه را در پ ــودن آن جامع ــده ب ــراوت و زن ــد روح ط باش
خواهــد داشــت، تصریــح کــرد: اگــر به هنــر اهمیــت دهیم 
ــم کاهــش  ــی را می توانی بســیاری از آســیب های اجتماع
دهیــم. بــه اعتقــاد بنــده درس هنــر کمتــر از دروس 
ــا  ــفانه خانواده ه ــی متأس ــت؛ ول ــی نیس ــی و تجرب ریاض
موفقیــت فرزنــدان خــود را در تحصیــل اینگونــه رشــته ها 

می بیننــد.

صدور 40 مجوز احداث گلخانه 
در چادگان

ــودن  ــود ب ــه موج ــه ب ــا توج ــت: ب ــادگان گف ــدار چ فرمان
شــرایط و موقعیــت جغرافیایــی چــادگان تاکنــون بــا ارائــه 
ــه، ۴۰ مــورد مجــوز در ایــن  1۰۰ درخواســت احــداث گلخان

حــوزه صــادر شــده اســت. 
عبــاس توکلــی در جلســه کارگــروه آب، خــاک، کشــاورزی 
ــش از  ــه بی ــان اینک ــا بی ــتان، ب ــی شهرس ــع طبیع و مناب
نیمــی از اقتصــاد شهرســتان وابســته به بخش کشــاورزی 
اســت، اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه نام گــذاری ســال از ســوی 
مقــام معظــم رهبــری در خصــوص رونــق تولیــد بایــد بــا 
تــاش بیشــتر در همــه واحدهــا و دســتگاه های اجرایــی، 

کشــاورزی را گســترش دهیــم. 
ــدم در  ــاق گن ــدم قاچ ــرل و ع ــر کنت ــد ب ــا تأکی ــی ب توکل
شهرســتان، افــزود: امیدواریــم بــا همــکاری اعضــای 
ــا در دســتور قــرار دادن مــواردی چــون کنتــرل  کارگــروه ب
میادیــن ورودی و خروجــی و برگــزاری دوره های آموزشــی 
کمتریــن آمــار محصــوالت کشــاورزی را داشــته باشــیم.

فرمانــدار چــادگان بــا بیــان اینکه رتبــه شهرســتان در بحث 
خریــد گنــدم اســتان، رتبــه خوبــی اســت، اظهــار کــرد: بــا 
ــدم در شهرســتان طــی  ــد گن ــم تولی ــه رق ــه اینک توجــه ب
ــه  ــد هم ــت بای ــناوری اس ــدد ش ــف ع ــال های مختل س
دســت در دســت هــم دهیــم تــا بهتریــن کیفیت ممکــن را 

در محصــول گنــدم داشــته باشــیم.

ح حذف قبض کاغذی آب بها   آغاز مرحله آزمایشی طر
در استان اصفهان 

اخبارکوتاه
رفتار مسئوالنه مدیرکل هواشناسی استان اصفهان

 عذرخواهی از مردم اصفهان 
بابت پیش بینی نکردن غبار آلودگی

ــار  ــردن غب ــی نک ــت پیش بین ــتان، باب ــی اس ــرکل هواشناس مدی
ــرد. ــی ک ــردم عذرخواه ــی از م آلودگ

حمیدرضــا خورشــیدی، ریزگردهــا و گــرد و غبــار روز شــنبه را پدیــده 
ــت:  ــود و گف ــده ب ــاز ش ــان آغ ــرق اصفه ــه از ش ــت ک ــی دانس محل
ــامل  ــه ش ــا ک ــای م ــا مقیاس ه ــی ب ــای محل ــخیص پدیده ه تش

ــت. ــوار اس ــی دش ــود کم ــاس می ش ــزرگ مقی ب
وی افــزود: بــرای برطــرف کــردن ایــن مشــکل بــه ابزارهایــی ماننــد 
ــی  ــه خوب ــز ب ــای کوچــک را نی ــوان پدیده ه ــه بت ــاز اســت ک رادار نی

شناســایی کــرد.
مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری هــم گفــت: در پــی وزش بــاد 
ــا  ــت آالینده ه ــان، غلظ ــرق اصفه ــار از ش ــرد و غب ــدید و ورود گ ش
ــهر،  ــهرهای زرین ش ــان و ش ــهر اصفه ــم در کانش ــنبه ه روز یکش
ــرای عمــوم ناســالم  ــه ب ــاد، ســجزی، شاهین شــهر و مبارک دولت آب
بــود و کیفیــت هــوای نجف آبــاد ناســالم بــرای گروه هــای حســاس 

گــزارش شــد.
منصــور شیشــه فروش بــه افــراد آســیب پذیر جامعــه در ایــن 
مناطــق توصیــه کــرد از تــردد غیرضــروری در مناطــق کانــون گردوغبار 
خــودداری و در صــورت ضــروری بودن از ماســک اســتاندارد اســتفاده 

. کنند
 معاون حمایت و سالمت خانواده 

کمیته امداد اصفهان:
ماهیانه ۲۶ میلیارد تومان مستمری به 

نیازمندان اصفهانی پرداخت می شود
بیــش از 2۶ میلیــارد و ۳8۳ میلیــون تومــان  کیمیای وطن
ــوار  ــزار و ۴۴۰ خان ــه 1۰۴ ه ــال ب ــت ماه امس ــتمری در اردیبهش مس

تحت حمایت کمیته امداد اصفهان پرداخت شد.

امــداد  اطاع رســانی کمیتــه  و  عمومــی  روابــط  از  نقــل  بــه 
اصفهــان، هــادی بنایــی، معــاون حمایــت و ســامت خانــواده 
کمیتــه امــداد اســتان اصفهــان بــا بیــان اینکــه بیــش از 1۰۴ 
ــرار  ــاد ق ــن نه ــت ای ــت حمای ــتان تح ــوار در اس ــزار و ۴۴۰ خان ه
ــتمری  ــه مس ــورت ماهیان ــدان به ص ــن نیازمن ــه ای ــت: ب ــد، گف دارن
پرداخــت می شــود کــه در اردیبهشــت ماه امســال، 2۶ میلیــارد 
 و ۳8۳ میلیــون تومــان در ایــن زمینــه بــه آن هــا پرداخــت 

شد.
ــی  ــات حمایت ــن خدم ــی از مهم تری ــتمری را یک ــت مس وی پرداخ
کمیتــه امــداد در اســتان اصفهــان عنــوان کــرد و تأکیــد کــرد: 
ــوده و  ــتمری نب ــت مس ــه پرداخ ــر ب ــداد منحص ــای ام فعالیت ه
ــز  ــتغال نی ــه و اش ــل، جهیزی ــان، تحصی ــت و درم ــه بهداش در زمین
کمک هــای متعــددی در اختیــار جامعــه تحــت حمایــت قــرار 

می گیــرد.
بنایــی رویکــرد کمیتــه امــداد اصفهــان در زمینه پرداخت مســتمری و 
ایجــاد پوشــش های بیمــه ای و درمانــی را تثبیت وضعیــت نیازمندان 
و جلوگیــری از قــرار گرفتــن آن هــا زیــر خــط فقــر مطلــق دانســت 
ــه ازدواج،  ــاد در زمینه ــن نه ــای ای ــر کمک ه ــوی دیگ ــت: از س و گف
ــا رویکــرد توانمندســازی و افزایــش کیفیــت  تحصیــل و اشــتغال ب

ــود. ــزی می ش ــان برنامه ری ــی مددجوی زندگ
معــاون حمایــت و ســامت خانــواده کمیته امــداد اصفهــان نیازمندی 
را در جوامــع پویــا و ســالم یــک وضعیــت اورژانســی قلمــداد کــرد و 
توضیــح داد: به جــز ســالمندان و بیمارانــی کــه توانایــی کار کــردن را از 
دســت  داده انــد، حمایت هــای ارائه شــده بــه مددجویــان بــا رســیدن 
ــدی اقتصــادی قطــع و  ــی و توانمن ــدار و خودکفای ــت پای ــه وضعی ب

نیازمنــدان جدیــد جایگزیــن می شــوند.

 جاری ماندن زاینده رود 
مطالبه به حق مردم اصفهان است

رئیــس کمیســیون اجتماعــی و محیــط زیســت شــورای اســامی 
ــروه  ــان و کارگ ــردم اصفه ــدی م ــه ج ــت: مطالب ــان گف ــهر اصفه ش
تخصصــی ویــژه آب شــورا را زاینــده رود اعــام می کنــم و می گویــم 
ــان  ــردم اصفه ــه به حــق و شــدنی م ــده رود مطالب ــدن زاین جاری مان

اســت.
کــوروش محمــدی، روز یکشــنبه در صحــن علنــی شــورای اســامی 
شــهر اصفهــان، اظهار کــرد: ســالیان درازی اســت که مطالبــات جدی 
مــردم اصفهــان حق آبــه زاینــده رود اســت کــه ســنددار هــم هســت.

ــز  ــرای حوضــه آبری ــری ب ــزود: متأســفانه مرجــع تصمیم گی وی اف
ــات مــردم توجــه نکــرده اســت، حتــی  ــه مطالب ــده رود هرگــز ب زاین
ــی  ــتند گزارش ــر نیس ــردم حاض ــه م ــم ب ــتان ه ــه ای اس  آب منطق

بدهند.
رئیــس کمیســیون اجتماعــی و محیــط زیســت شــورای اســامی 
شــهر اصفهــان ادامــه داد: امــروز ۷5۰ تــا ۷9۰ میلیــون مترمکعب آب 
پشــت ســد زاینــده رود اســت و هیــچ مشــکلی بــرای جاری مانــدن 

زاینــده رود نیســت.
ــان  ــع جری ــی و قط ــم هیجان ــا تصمی ــرد: ب ــح ک ــدی تصری محم
زاینــده رود، روح و روان و ســامت روان شــهرهای اطــراف زاینــده رود 

ــد. ــره می افت ــه مخاط ب
وی تأکیــد کــرد: مطالبــه جــدی مــردم اصفهــان و کارگــروه 
تخصصــی ویــژه آب شــورا را زاینــده رود اعــام می کنــم و می گویــم 
ــان  ــردم اصفه ــه به حــق و شــدنی م ــده رود مطالب ــدن زاین جاری مان

ــت. اس

گروه اصفهان فاطیما جالی
F.Jalali@eskimia.ir

ــاره شــیوع  ــا آغــاز فصــل گرمــا، دامپزشــکی اصفهــان درب همزمــان ب
ــدار داد. ــو هش ــه کنگ ــده کریم ــب خونریزی دهن ــاری ت بیم

معــاون ســامت اداره کل دامپزشــکی اســتان اصفهــان گفــت: 
شــهروندان بــرای پیشــگیری از ابتــا به بیمــاری خطرناک تــب کریمه 
کنگــو حتمــا گوشــت قرمــز مــورد نیــاز را از مراکــز تحــت نظــارت و مورد 
تأییــد دامپزشــکی خریــداری و بــه مهــر دامپزشــکی بــر روی الشــه ها 

دقــت کننــد.
محمــد کشــتکار افــزود: این بیمــاری خطرنــاک هیچ گونــه عائمی در 
دام زنــده نــدارد و در صــورت آلوده بــودن دام فقــط زمانــی می تــوان از 
گوشــت آن اســتفاده کــرد که شــرایط پــس از کشــتار و نگهداری الشــه 

در ســالن پیــش ســرد بــه مــدت 2۴ ســاعت رعایت شــده باشــد.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن بیمــاری در دامــداران و اشــخاصی کــه بــا دام 
ــاط هســتند، شــایع اســت، افــزود: سمپاشــی و  در کشــتارگاه در ارتب
پاک کــردن گلــه از هــر نــوع کنــه در جلوگیــری از ایــن بیمــاری بســیار 

اهمیــت دارد.
ــداران  ــان از دام ــتان اصفه ــکی اس ــامت اداره کل دامپزش ــاون س مع

خواســت در صــورت مشــاهده کنــه روی پوســت حیوانــات از له کــردن 
ــاری  ــال بیم ــه انتق ــر ب ــرا منج ــد؛ زی ــودداری کنن ــت خ ــا دس آن ب

می شــود.
وی بــه شــهروندان هــم توصیــه کــرد از قصابی هــای غیرمجــاز اطــراف 
شــهرها کــه بــدون نظــارت بهداشــتی اقــدام بــه ذبــح و فــروش دام 
کرده انــد، خریــد نکننــد و از مصــرف گوشــت، جگــر و دل و قلــوه خــام 

خــودداری کننــد.
ــگام خردکــردن گوشــت در  وی ادامــه داد: اســتفاده از دســتکش هن
مراکــز عرضــه و منــازل، خــودداری از جــدا و له کــردن کنه هــا توســط 
شیردوشــان و دامــداران، خــودداری از پشــم چینی دام هــا بــدون 
اســتفاده از تجهیــزات و لــوازم ایمنــی و حفاظت کننــده از مــوارد 

ــد رعایــت شــود. بهداشــتی اســت کــه بای
گفتنــی اســت،CCHF یــا همان تــب کریمه کنگــو، بیمــاری خطرناک 
و قابــل انتقــال بــه انســان اســت کــه در صــورت ابتــای فــرد بــه ایــن 
بیمــاری، اگــر اقدامــات تشــخیصی و درمانــی بــه موقــع انجام نشــود، 
ــاس  ــا تم ــروس ب ــن وی ــود. ای ــا می ش ــرد مبت ــرگ ف ــب م موج
مســتقیم بــا خــون یــا ترشــحات بیمــار، الشــه حیــوان آلــوده موجــب 

ــود. ــی می ش ــای ناگهان ــاد همه گیری ه ایج

یــزدی زاده، مدیرعامــل ذوب آهــن اصفهان  کیمیای وطن
در برنامــه زنــده رود شــبکه اصفهــان گفــت: ایــن شــرکت در 
ســال گذشــته، رکــورد جدیــدی در تولیــد بــا دو کــوره بلنــد 
ثبــت کــرد و از ابتــدای امســال تاکنــون نســبت بــه مــدت 
مشــابه ســال قبــل، رشــد درخــور توجهــی در تولیــد 

داشتیم.
ــال  ــه امس ــزود: برنام ــان  اف ــن اصفه ــل ذوب آه مدیرعام
ــن  ــد بیــش از ۳ میلیــون ت ــه تولی ذوب آهــن دســتیابی ب

ــم. ــش رفته ای ــه پی ــاس برنام ــون براس ــت و تاکن اس
ــه کاهــش مصــرف آب در شــرکت  ــا اشــاره ب ــزدی زاده ب ی
ذوب آهــن اصفهــان گفــت: در مصــرف آب خــام بــا 
ــر آن  ــاوه ب ــم و ع ــی کردی ــترده، صرفه جوی ــات گس اقدام
بازچرخانــی آب نیــز صــورت گرفــت و از پســاب شــهرهای 
ــش  ــل آن کاه ــه حاص ــم ک ــتفاده می کنی ــز اس ــراف نی اط
ــده رود اســت و ســال گذشــته  شــدید برداشــت آب از زاین
 فقــط ۴۰ درصــد دیمانــد خــود از ایــن رودخانــه را اســتفاده 

کردیم. 
بــا ایــن اقدامــات، ظــرف ۴ ســال آینــده کمتریــن برداشــت 

آب از زاینــده رود را خواهیــم داشــت.
ــه موفقیت هــای باشــگاه ذوب آهــن  ــزدی زاده ب منصــور ی
اصفهــان نیــز اشــاره نمــود و گفــت: ایــن باشــگاه بخشــی 
از برنــد معتبــر ذوب آهــن اســت و خدمــات بســیاری بــه 

ورزش کشــور نمــوده اســت. 
ــران را در  ــه پرچــم ای ــال ذوب آهــن ک ــم فوتب ــدوارم تی امی
ــر  ــه مراحــل باالت باشــگاه های آســیا برافراشــته اســت، ب

صعــود کنــد.
ــه  ــان  ب ــن اصفه ــل ذوب آه ــزدی زاده مدیرعام ــور ی منص
محصــوالت جدیــد ذوب آهــن و دســتاوردهای مانــدگار این 
شــرکت در دوران تحریــم اشــاره کــرد و گفــت: بیــش از 12۰ 
ســال اســت کــه دارای حمــل و نقــل ریلــی هســتیم؛ امــا 

همــواره واردکننــده ریــل بودیــم. 
مدیرعامــل ذوب آهــن اصفهــان افــزود: ذوب آهــن اصفهان، 
ــای  ــا تحریم ه ــه ب ــی ک ــی را در زمان ــل تاریخ ــن معض ای
ــه مواجــه هســتیم، رفــع نمــود و حــاال قطارهــا در  ظالمان
مســیرهای بیــن شــهری و متــرو می تواننــد بــر روی ریــل 

ایرانــی تــردد کننــد.

ع بیماری   هشدار دامپزشکی درباره شیو
یمه کنگو تب کر

ذوب آهن تالش می کند امسال یک میلیون و 50 هزار تن 
صادرات داشته باشد

گروه اصفهانمحبوبه وکیلی
M.Vakili@eskimia.ir

نشســت تخصصــی شــرکت های توزیــع بــرق معیــن 
ــرق  ــع ب ــرکت توزی ــی ش ــه میزبان ــترکین ب ــات مش خدم

اصفهــان 22 خردادمــاه برگــزار شــد.
ــع  ــا حضــور معــاون هماهنگــی توزی در ایــن نشســت کــه ب
شــرکت توانیــر، مدیــرکل و معــاون دفتــر مدیریــت مصــرف 
و خدمــات مشــترکین شــرکت توانیــر، معــاون اجرایــی طرح 
ــمال  ــیراز، ش ــتان های ش ــع اس ــرکت های توزی ــام و ش فه
ــه  ــان ب کرمــان، مشــهد، گلســتان و زنجــان و اســتان اصفه
ــزار  ــان برگ ــرق شهرســتان اصفه ــع ب ــی شــرکت توزی میزبان
شــد؛ پــس از گزارش هــای مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق 
ــاخصه ها و  ــام ش ــرکت در تم ــن ش ــرد ای ــان از عملک اصفه
ــه بحــث و  ــوض کاغــذی، ب ــف حــذف قب فرایندهــای مختل

تبــادل نظــر گذاشــته شــد.
در حاشــیه ایــن نشســت، رخشــانی مهــر، معــاون هماهنگی 
توزیــع توانیــر در پاســخ بــه برنامه هــا و چالش هــای پیــش 
ــی در وزارت  ــت: طرح ــذی گف ــوض کاغ ــذف قب ــرای ح رو ب

نیــرو کلیــد خــورد بــه نــام قبــض ســبز الکترونیکــی و تمــام 
هــدف آن کاهــش مراجعــه بــه درِ منــازل مــردم و همچنیــن 
کاهــش هزینه هــای مختلــف بــود کــه بــا الکترونیکی شــدن 

ــق می شــود. ــم محق ــن مه ــا ای قبض ه
ــا  ــر گفــت: یکــی از روش ه ــع توانی ــاون هماهنگــی توزی مع
ارســال پیامــک بــه مشــترکین اســت و روش دیگــر اســتفاده 
از آپ هــای اســت کــه بــه صــورت الکترونیکــی و بــه شــکل 
ــود  ــر وج ــود و دیگ ــر می ش ــض میس ــه قب ــای اولی فرم ه
شــرکت های psb کــه در کشــور مــا زیــاد اســت و می توانــد 
قبــوض را بــه صــورت الکترونیکــی در اختیــار مشــترکین قرار 

دهــد.
رخشــانی بیــان داشــت: ایــن فراینــد تــا ابتــدای مهرماه ســال 
جــاری بایــد اجرایــی شــود کــه به صــورت آزمایشــی در مــرداد 
ــرای کل  ــه ب ــن برنام ــود و ای ــی می ش ــهریورماه اجرای و ش
کشــور برنامه ریــزی شــده اســت و منــوط بــه چنــد اســتان و 
شهرســتان نیســت به عبارتی نزدیک به ۳۶ میلیون مشــترک 
ــک  ــوند و نزدی ــد می ش ــرح بهره من ــن ط ــای ای ــرق از مزای ب
ــر اســت. ــارد تومــان در کاهــش هزینه هــا مؤث ــه ۳۰۰ میلی  ب

وی در پاســخ بــه پرســش های اختصاصــی کارشــناس خبــر 
شــرکت توزیــع بــرق اصفهــان گفــت: مــا تجربه هــای زیــادی 
را بــرای الکترونیکــی نمــودن فرایندهــا در کشــور داشــته ایم؛ 
ــر  ــال حاض ــت، در ح ــدی اس ــم و کلی ــه مه ــه ک ــی آنچ ول
چالــش زمــان اســت و بایــد در مــدت تعیین شــده فرایندهــا 

را عملیاتــی نماییــم.
 رخشــانی، در خصــوص چالش هایــی کــه بــه طــور احتمالــی 
در وصــول مطالبــات مردمــی ایجــاد می شــود، تصریــح 
ــکلی  ــا مش ــوص ب ــن خص ــا در ای ــه م ــچ وج ــه هی ــرد: ب ک
روبــه رو نخواهیــم شــد؛ زیــرا بــا هوشــمندنمودن سیســتم ها، 
روش هــای پرداخــت مردمــی و وصــول مطالبــات بــه راحتــی 
مــورد ارزیابــی قــرار می گیــرد و خطاهــا را بررســی می کنــد، 
البتــه ایــن پردازش هــا بــه آســانی شــکل نمی گیــرد، بلکــه 
ــال دارد  ــه دنب ــکاران را ب ــاش و کوشــش 2۴ ســاعتی هم ت
و همانطــور کــه می دانیــم ارائــه خدمــات همیشــه بــه طــور 
شــبانه روزی بــوده اســت کــه ایــن پــروژه را نیــز در برمی گیــرد 
و بــه عبارتــی هــم در مباحــث ســخت افزار و هــم نرم افــزاری 
و امنیــت شــبکه بایــد تــاش مضاعفــی صــورت گیرد کــه این 

مهــم صــورت گیــرد.
از  پــس  پایــان،  در  توانیــر  توزیــع  معــاون هماهنگــی 
بازدیــد از ســمیع و دیســپاچینگ شــرکت توزیــع بــرق 
ــی  ــمند و مهم ــای ارزش ــرد: کاره ــان ک ــان، خاطرنش اصفه
صــورت  بهره بــرداری  و  غیرحضــوری  بخش هــای  در 
ــکاران  ــاش هم ــتکار و ت ــان از پش ــه نش ــت ک ــه اس گرفت
ــات  ــش خدم ــد در بخ ــر می رس ــه نظ ــان دارد و ب در اصفه
غیرحضــوری مشــترکین بــا وجــود آپ هــا بتواننــد بــه 
ــته  ــری داش ــی راحت ت ــود دسترس ــاز خ ــورد نی ــات م  خدم

باشند.

ــازان از  ــوالن و جانب ــرای معل ــی ب ــن عموم ــازی اماک ــورای مناسب س ــه ش در جلس
ــد.  ــر داده ش ــهرضا خب ــرورش ش ــوزش و پ ــوالن در آم ــژه معل ــزار وی ــی نرم اف طراح
بــه نقــل از خبرگــزاری تســنیم از شــهرضا، ســید علــی موســوی صبــح روز یکشــنبه در 
جلســه شــورای مناسب ســازی اماکــن عمومــی بــرای معلــوالن و جانبــازان بــا بیــان 
ــار  ــد، اظه ــدام کنن ــرای مناسب ســازی اق ــص بودجــه ب ــه ادارات در تخصی ــه هم اینک
داشــت: تیــم نظارتــی متشــکل از بهزیســتی، دادســتانی و فرمانــداری تشــکیل و از 5۷ 
اداره دولتــی، مدرســه و بانــک در راســتای مناسب ســازی بــرای معلــوالن و جانبــازان 

بازدیــد بــه عمــل آمــد. 
رئیــس اداره بهزیســتی شــهرضا بــا بیــان اینکــه شــهرضا تنهــا شهرســتانی در اســتان 
اســت کــه خودپــرداز ســه بانــک آن بــرای معلــوالن و جانبــازان مناسب ســازی شــده 
اســت، افــزود: شهرســتان شــهرضا 8 هــزار جانبــاز و معلــول دارد کــه بایــد در مــراودات 

اجتماعــی مدنظــر قــرار بگیرنــد. 
رئیــس اداره آمــوزش و پــرورش شــهرضا در ادامــه ایــن جلســه از طراحــی نرم افــزار 
ویــژه معلــوالن خبــر داد و افــزود: نرم افــزاری در آمــوزش و پــرورش شــهرضا در حــال 
طراحــی اســت کــه وظیفــه اصلــی آن اطاع رســانی و آگاهی بخشــی دربــاره معلــوالن 

اســت.
مصطفــی مطهــری بــا بیــان اینکــه ایــن نرم افــزار در شــهریورماه 98 آمــاده رونمایــی 
اســت، گفــت: در ایــن نرم افــزار کــه یــک تیــم 5 نفــره مشــغول کار بــر روی آن هســتند، 
اطاعــات مربــوط بــه مناسب ســازی و آمــوزش حقــوق معلــوالن و جانبــازان بــه مــردم 

ــود. ــانی می ش اطاع رس

معاون هماهنگی توزیع توانیر عنوان کرد:

چالش زمان، تنها مسئله در حذف قبوض کاغذی است
 نرم افزار ویژه معلوالن به همت

 آموزش و پرورش شهرضا طراحی شد

ــان  ــی اســتان اصفه ــل شــرکت نمایشــگاه های بین الملل مدیرعام
ــی  ــروژه نمایشــگاه بین الملل از پیشــرفت فیزیکــی ۶2 درصــدی پ
بــزرگ ایــن اســتان خبــر داد. علــی یارمحمدیــان با اشــاره بــه اینکه 
رونــد ســاخت ایــن پــروژه بــزرگ اقتصــادی شــهری، در چندیــن 
جبهــه همزمــان ادامــه دارد و میــزان پیشــرفت آن نیــز بــه ۶2 درصد 
ــور  ــه منظ ــترده ای ب ــای گس ــت: برنامه ریزی ه ــت، گف ــیده اس رس
تکمیــل ایــن پــروژه انجــام شــده تــا در ســریع ترین زمــان ممکــن 
ــی در  ــای عمران ــز فعالیت ه ــون نی ــد؛ هم اکن ــرداری برس ــه بهره ب ب
ــای کاری  ــک، جبهه ه ــده نزدی ــه دارد و در آین ــه ادام ــن جبه چندی
ــه  ــان اینک ــا بی ــود. وی ب ــه می ش ــرح اضاف ــن ط ــه ای ــدی ب جدی
تمامــی اصــول علمــی و اســتانداردهای بــه روز را در ســاخت و 
تکمیــل پــروژه نمایشــگاه بین المللــی بــزرگ اســتان اصفهــان بــه 
ــه های  ــا و نقش ــتفاده از طرح ه ــرد: اس ــح ک ــم، تصری کار گرفته ای
ــری  ــی، به کارگی ــتانداردهای بین الملل ــاس اس ــر اس ــه ب بهبودیافت
مصالــح اســتاندارد و همچنیــن نظارت هــای ویــژه در زمینــه 
ســاخت، از جملــه مباحثــی اســت کــه بــرای ســاخت این پــروژه در 

دســتور کار قــرار گرفتــه اســت.
ــا یــک ســال دیگــر،  ــم ت ــاش می کنی ــه اینکــه ت ــا اشــاره ب وی ب
فــاز نخســت پــروژه نمایشــگاه بین المللــی بــزرگ بــه بهره بــرداری 

برســد، ادامــه داد: فــاز نخســت ایــن پــروژه شــامل فضاهای ســالن 
اصلی نمایشــگاه به مســاحت حــدود 1۷ هــزار مترمربع، ســاختمان 
رجیســترینگ، ســاختمان اداری خدماتــی پشــتیبانی بــه مســاحت 
حــدود 9۰۰۰ مترمربــع، فضاهــای نمایشــگاهی روبــاز بــه مســاحت 
1/۷ هکتــار، پارکینگ هــا، ســاختمان تأسیســات مکانیکــی، فضــای 
ســبز، تونل هــای تأسیســاتی نفــررو، فضاهــای ســواره رو و پیــاده رو، 
ســرویس های بهداشــتی، ســاختمان الکتریــکال، مخــزن آب 
آشــامیدنی و آتش نشــانی و مخــزن آب خاکســتری فضای ســبز و 

پل هــای عابــر پیــاده طرفیــن ســالن اصلــی اســت.
ــروژه  ــن پ ــکاران ای ــر پیمان ــا اکث ــن از تسویه حســاب ب وی همچنی
خبــر داد و گفــت: پرداخــت مطالبــات پیمانــکاران ایــن پــروژه به روز 
شــده و برنامه ریــزی بــرای آغــاز مراحــل نهایــی تکمیــل پــروژه نیــز 
ــر اینکــه فــاز دوم  ــد ب ــا تأکی ــان ب ــه اســت. یارمحمدی انجــام گرفت
پــروژه نمایشــگاه بــزرگ اصفهــان را بــا افزایــش ســرمایه شــرکت 
ــت: در  ــرد، گف ــم ک ــرا خواهی ــی اج ــش خصوص ــارکت بخ ــا مش ی
فــاز دوم هشــت ســالن جدیــد نمایشــگاهی ایجــاد می شــود کــه 
در ایــن صــورت متــراژ نمایشــگاه چنــد برابــر افزایــش می یابــد؛ در 
ایــن صــورت نمایشــگاه اصفهان به نخســتین شــهرک نمایشــگاهی 

کشــور تبدیــل خواهــد شــد.

همایــش گرامیداشــت اهداکننــدگان برتــر  کیمیای وطن
خــون در اصفهــان بــه مناســبت 2۴ خــرداد مصــادف بــا 1۴ 
ژوئــن، روز جهانــی اهداکننــدگان خــون در آمفی تئاتــر روباز 
پردیــس هنــر واقــع در منطقــه شــش شــهرداری اصفهــان 

برگزار شد.
ــان،  ــات رســانه ای شــهرداری اصفه ــل از اداره ارتباط ــه نق ب
شــهردار اصفهــان در ایــن همایــش کــه بــا حضور جمعــی از 
مدیران شــهری و اســتانی، اعضای شــورای اســامی شــهر، 
هنرمنــدان و جمــع کثیــری از مــردم برگزار شــد، اظهــار کرد: 
در اســفندماه ســال گذشــته و زمــان افتتــاح پردیــس هنــر 
اعــام کردیــم در عیــد نــوروز و تابســتان، ایــن محــل، مرکــز 
شــادی مــردم خواهــد شــد و امشــب ایــن موضــوع را بــه 
عینــه دیدیــم و شــما جمــع پرشــور شــاهد ایــن موضــوع 

بودید.
ــال  ــه دو س ــی ک ــرد: زمان ــح ک ــوروزی تصری ــدرت هللا ن ق
پیــش مســئولیت شــهرداری اصفهــان را بــر عهــده گرفتــم، 
محــل پردیــس هنــر فقــط 2۰ درصــد پیشــرفت فیزیکــی 
ــت و ۳۰  ــرعت، دق ــا س ــرد ب ــاور نمی ک ــی ب ــت و کس داش
میلیــارد تومــان هزینــه امــروز چنیــن مــکان روبــازی کــه 

ــه آن  ــد و نمون ــد باش ــا می توان ــش خانواده ه ــل آرام مح
ــرار  ــرداری ق ــورد بهره ب ــود م ــدا می ش ــی پی ــر جای  در کمت

گیرد.
وی بــا بیــان اینکــه انســان حقــوق متعــددی دارد، افــزود: 
حــق حیــات، حــق دسترســی بــه آب شــرب ســالم، حــق 
داشــتن هــوای پــاک و ... از جملــه حقــوق متعــدد بشــر 
اســت؛ امــا حقــی ماننــد خــون کــه نیازمنــدان بــه آن نیــاز 
دارنــد، حقــی اســت کــه می توانــد جــان انســانی را نجــات 
داده و حیاتــی را تــداوم بخشــد. کســانی کــه ایــن حــق را 
مــورد توجــه قــرار می دهنــد و بــه نیازمنــدان خــون خویــش 
ــد و  ــه انجــام می دهن ــد، اقدامــی ایثارگران ــه می کنن را هدی
مــا بایــد تــاش کنیــم چنیــن فرهنگ هایــی متناســب بــا 

کرامــت انســانی افــراد، نهادینــه شــود.
نــوروزی تأکیــد کــرد: ایــن عمــل ایثارگرانــه بایــد بــه یــک 
فرهنــگ تبدیــل شــود؛ اگــر هــر نیازمنــدی احســاس کنــد 
کســانی هســتند کــه با احســاس مســئولیت نیازهــای آنان 
ــت.  ــد داش ــه ای نخواه ــر دغدغ ــد، دیگ ــن می کنن را تأمی
اهداکننــدگان خــون انســان های ایثارگــری هســتند کــه از 
خــود می گذرنــد تــا دیگــران نیازهــای خــود را مرتفــع کننــد.

 پیشرفت 62 درصدی
 پروژه نمایشگاه بین المللی بزرگ اصفهان

 اهدای خون اقدامی ایثارگرانه است 
که باید به فرهنگ تبدیل شود


