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خبــر
اصفهان؛ آماده اسکان  ۱۷۰هزار مسافر
شبخواب در نوروز

اصفهان -راعی
مسئول کمیته اسکان ستاد هماهنگی خدمات سفر شهر اصفهان گفت:
ظرفیت اسکان  ۱۷۰هزار مسافر شبخواب در ایام نوروز فراهم شده است
به گزارش خبرنگار ما از اصفهان ،احمد رضا مرادی گفت :از  25اس��فند
ماه تمام س��تادهای اجرایی آماده فعالیت هس��تند ،اما از  ۲۸اسفند فعالیت
خود را به صورت رسمی آغاز میکنند.
وی با بیان اینکه س��تاد خدمات س��فر شهر اصفهان شامل  ۱۰کمیته و
 ۱۵س��تاد اجرایی اس��ت ،ادامه داد :کمیتهها شامل اسکان و اصناف ،ایمنی
و ح��وادث ،کمیته قضایی و انتظامی ،کمیت��ه حمل و نقل ،امور پیشتیبانی،
بازرسی ،حراست ،اطالعرس��انی و منابع انسانی است و  ۱۵ستاد اجرایی در
مناطق شهر اصفهان نیز به ریاست مدیران منطقه تشکیل شده است.
مس��ئول کمیته اس��کان ستاد هماهنگی خدمات س��فر شهر اصفهان با
اشاره به افزایش ستادهای هدایت اسکان در نوروز امسال گفت :احداث ستاد
هدایت اسکان در مداخل ورودی شمال شهر در بزرگراه معلم و جاده شاهین
ش��هر جنب پمپ بنزین کیمیا ،در ش��مال غرب نیز قبل از میدان استقالل
مقابل در دانشگاه صنعت آب و برق ،از جنوب جنب پل راه آهن و از شرق در
ابتدای بلوار امام رضا(ع) و در غرب در جاده نجفآباد ورودی پیرانچی و ستاد
هدایت بهارستان با هماهنگی منطقه شش شهرداری مستقر میشود.
وی با بیان اینکه دس��تگاههای خدماترسان اعم از نمایندگان هتلها و
مهمانپذیره��ا و نمایندگان آموزش و پ��رورش و اتحادیه مشاوران امالک در
ستادهای هدایت مستقر و اطالعات مربوط به اقامت را در اختیار گردشگران
ق��رار میدهند ،ادامه داد :در مداخل ورودی ش��هر هالل احمر ،راهداری و...
در این س��تادها مستقر و خدمات الزم را به مسافران ارائه میدهند .مسئول
کمیته اسکان ستاد هماهنگی خدمات سفر شهر اصفهان عنوان کرد :حدود
 ۳۰کیوسک اطالعرسانی در ورودیها و میدانهای اصلی شهر برای راهنمایی
مس��افران مستقر میش��وند.وی با بیان اینکه هتلها و میهمانپذیرها ،مرجع
اصلی اس��کان گردشگران هس��تند ،اما به دلیل اینکه این مکانها گنجایش
پذیرش مس��افران نوروزی را ندارند ،مکانهای دیگ��ر همچون مدارس ،باغ
ف��دک و ...برای اقامت گردش��گران در نظر گرفته ش��ده اس��ت ،افزود :برای
اسکان مسافران حدود  ۶۵۰مدرسه و حدود  ۶۵۰۰کالس تجهیز شده است،
در این راس��تا ش��ش پایگاه آموزش و پرورش در خیابانه��ای کاوه روبروی
پایانه کاوه ،دبیرستان پس��رانه امام خمینی(ره) ،خیابان کاوه جنب بوستان
مادر ،خیابان جی جنب هتل نگین هنرستان چمران ،سه راه حکیم نظامی،
دبیرستان س��عدی و خیابان بزرگمهر روبروی قصر گل دبیرستان بانو امین
آماده پذیرایی از مهمانان نوروزی است .مرادی اضافه کرد :آموزش و پرورش
خمینی ش��هر ،برخوار و بهارس��تان نیز برای اسکان مسافران تمهیدات الزم
را پیشبینی کردهاند ،گفت :به طور متوسط ظرفیت اسکان  ۳۵هزار نفر در
مدارس آموزش و پرورش در نظر گرفته شده است.
مس��ئول کمیته اس��کان س��تاد هماهنگی خدمات سفر ش��هر اصفهان
ب��ا بی��ان اینکه تع��دادی از خوابگاهه��ای دانشجویی ب��ا هماهنگی معاونت
دانشجویی دانشگاه اصفهان برای اس��کان مسافران در نظر گرفته شده است،
اظه��ار کرد :با هماهنگ��ی که با اتحادیه مشاوران امالک انجام ش��ده حدود
 ۱۰۰واح��د صنفی مشاوره امالک در س��طح ش��هر اصفهان ب��رای ثبتنام
منازل ش��خصی فعالیت میکنند و از  ۲۸اس��فندماه این من��ازل در اختیار
گردش��گران نوروزی قرار گرفته میشود ،نیروهای مشاوران امالک به صورت
جلیقهپوش از س��وی اتحادیه به کمیته قضایی انتظامی ش��هرداری معرفی
میشوند.
وی با بیان اینکه باغ فدک تنها مکان روبازی است که برای گردشگران
در نظر گرفته ش��ده اس��ت ،گفت :در این راس��تا حدود دو هزار س��کو برای
نصب چادر در این مکان پیشبینی ش��ده و نیروهای آتشنشانی به خصوص
بعدازظهرها با دستگاه حرارتسنج دمای چادرها را بررسی و تذاکرات الزم را
به آنان مسافران ارائه میدهند ،در باغ فدک تمام امکانات خدماتی ،فرهنگی
و تفریحی برای مس��افران نوروزی در نظر گرفته ش��ده است.مسئول کمیته
اس��کان ستاد هماهنگی خدمات سفر شهر اصفهان افزود :در شبهای پیک،
اس��کان مس��افر  ۱۶۰هزار تا  ۱۷۰هزار نفر است و در شبهای عادی تعداد
اسکان مسافران به بیش از  ۱۰۰هزار نفر میرسد که این بستگی به وضعیت
آب و هوا دارد.
رئیس جمعیت هاللاحمر شهرستان دماوند:

تقویت پایگاهها و خودروهای امدادی در نوروز ۹۷

دماوند -آفرینش
رئیس جمعیت هاللاحمر شهرس��تان دماوند از اس��تقرار چهار پایگاه
ام��داد جادهای ب��ه منظور اجرای طرح نوروزی خب��ر داد و گفت :پایگاهها و
خودروه��ای امدادی در ایام نوروز  ۹۷تقویت میش��وند .س��عید طاهری در
گفتگو با خبرنگار آفرینش اظهار کرد :به مناس��بت ایام نوروز و درراس��تای
اجرای طرح نوروزی ،چهار پایگاه ش��امل دو پایگاه ام��داد جادهای ثابت در
پیس��تآبعلی و پایگاه چناران و دو پایگاه س��یار امداد و جوانان جهت ارائه
خدمات به مردم فعال خواهند شد.
وی افزود :ارائه خدمات جمعیت هاللاحمر به دو صورت سازمان جوانان،
پست ایمنی و س�لامت انسانها و دیگری به صورت امدادی است؛ در طول
سال سه نفر در پایگاههای امداد مشغول به کار هستند اما در ایام نوروز این
تعداد به پنج نفر رسیده و خودروهای امدادی تقویت میشوند.
رئیس جمعیت هاللاحمر شهرس��تان دماوند ادامه داد :پست سیار این
جمعیت در محور فیروزکوه مس��تقر ش��ده و به صورت ویژه به ارائه خدمات
میپردازن��د؛ همچنین پایگاهه��ای ثابت به صورت ش��بانهروز خدمات ارائه
میدهند.
طاهری خاطرنشان کرد :جوانان در ورودی ش��هر دماوند با نصب چادر و
کانکس ،پس��ت ایمنی و س�لامت را راهاندازی میکنند و با تعداد سه نیروی
امدادی ،دو نیروی داوطلب و تعدادی از پرسنل با استقرار در این پایگاههای
س��یار به مردم ارائه خدمت میکنند و با نصب چادر برای اس��تراحت موقت
به مس��افران نوروزی خدمات خواهند داد .وی بیان کرد :در سال گذشته در
پست ایمنی و سالمت شهرستان دماوند ،تعداد  ۱۸هزار بروشور توزیع و ۱۵
هزار نفر نیز مراجعه کردند؛ متاسفانه در طول خدمات امدادی شاهد کشته و
مسمومیتها نیز بودیم که امدادگران در این خصوص کمک کردند.
رئیس جمعی��ت هاللاحمر شهرس��تان دماوند از برپای��ی خیمه نماز،
چادر دوس��تدار کودک ،ایستگاه سالمت و سنجش سالمت به عنوان دیگر
برنامههای طرح ملی نوروز نام برد و از مردم خواست که با توجه به وضعیت
جوی ،به توصیههای پلیس و مس��ائل ترافیکی توجه کرده و با خونس��ردی
رانندگ��ی کنند؛ همچنین در طول س��فر توقف و اس��تراحت کنند تا دچار
مشکل نشوند.

سال بیستم

شماره 5795

شهردار ایالم در کنفرانس خبری با اصحاب رسانه:

فقدان طرح جامع خدمات شهری در ايالم

ایالم -خبرنگار آفرينش
ب��ه گ��زارش خبرنگ��ار م��ا ،طالب
صادقی��ان؛ ش��هردار ایالم در نشس��تي
ب��ا اصح��اب مطبوع��ات و رس��انههای
اس��تان ب��ا بی��ان اینکه نقش رس��انهها
در فرهنگس��ازی ،نق��ش انکارنشدنی
اس��ت ،بیان کرد :بسیاری از مشکالت و
مس��ائل حوزه فرهنگ با حضور رسانهها
و فرهنگسازی اصحاب مطبوعات قابل
حل و فصل است.
وی با اش��اره به اینک��ه از مهمترین
مشکالت ش��هرداری ایالم ،عدم درآمد
است و از این لحاظ ایالم بعنوان شهری
فقیر تلقی میش��ود ،افزود :پتانسیلهای
گردشگری ،صنعتی ،صنفی و ...در ایالم
باالس��ت اما این پتانسیلها بالفعل نشده
و ب��ه منبع درآمدی برای ش��هر تبدیل
نشده است.
ش��هردار ایالم به تعطیلی واحدهای
صنعتی در شهرکهای صنعتی اشاره کرد
و بیان داشت :واحدهای صنعتی شهرک
صنعتی اکثرا به تعطیلی کشیده ش��ده
و درآم��دی برای ش��هرداری ندارند و با

این اوصاف م��ا نمیتوانیم بر درآمدهای
قطرهچکانی عوارض شهری تکیه کنیم.
رنج ایلام از نبود ط�رح جامع
خدمات شهری
طالب صادقیان با انتقاد از نبود طرح
جامع خدمات ش��هری در سال گذشته
مطابق با نیاز شهر ،اظهار داشت :ناوگان
خدمات شهری شهر ایالم ضعیف بوده و
نمیتوانست پاسخگوی نیازهای شهری
شهر ایالم باشد و در مدت  ۶ماه گذشته
عآوری زباله مکانیزه به
 ۸دس��تگاه جم 
ناوگان خدمات شهری شهر ایالم افزوده
شده است.
وی ب��ا تأکی��د ب��ر تمرکززدایی از
هس��ته مرکزی ش��هر ای�لام ،ادامه داد:
معضل اصلی ش��هر ایالم ،ترافیک مرکز
شهر است که این به دلیل وجود اصناف
و مشاغل آالینده اس��ت که قصد داریم
بس��یاری از صنوف آالینده را به اطراف
ش��هر منتقل کنیم و عالوه ب��ر این در
ح��ال رایزنی ب��رای تمرکززدایی حضور
پزشکان در مرکز شهر هستیم تا بخشی
از بار ترافیکی میادین اصلی شهر کاهش
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یابد.
ش��هردار ای�لام ب��ا بی��ان اینکه در
کالن شهرهایی همچون اصفهان روزانه
المانه��ای ش��هری و معاب��ر تغییر کرده
و زیبات��ر از گذش��ته میش��وند ،گفت:
زیباس��ازی ش��هر ایالم به دالیل متعدد
پروس��های طوالنی اس��ت و ب��ه همین
دلی��ل قصد داریم تا المانهای بس��یاری
از میادین شهر ،خصوصا میادین ورودی
شهر را با استفاده از المانهای زیبا ،تغییر
داده و ش��هر را ب��ا همیاری ش��هروندان
زیباتر از گذشته کرده و یادگاری خوبی
برای آیندگان به جای بگذاریم.
ترافیک ایالم بحرانزاست!
طالب صادقی��ان ترافی��ک ایالم را
بحران بزرگی برای شهر دانست و تأکید
کرد :برای رفع این بحران که در سالمت
ش��هروندان ه��م مؤث��ر اس��ت ،احداث
زیرگ��ذر در تقاط��ع چهارراه رس��الت -
آیتاله حیدری و میدان ش��هیدکشوری
در دس��تور کار ق��رار گرفته که عملیات
اجرایی زیرگذر چهارراه رس��الت در بهار
 ۹۷آغاز خواهد ش��د و به فراخوار زمان

پروژه میدان ش��هیدکشوری نیز پس از
طی مراحل قانون��ی و انتخاب پیمانکار
شروع خواهد شد.
وی با اش��اره به ش��مارهگذاری ۱۶
هزار دس��تگاه خودرو در س��ال گذشته
در اس��تان و س��هم  ۵۰درصدی آن به
ش��هر ایالم ،اظهارداشت :خروجی ما در
ای��ن مدت تنه��ا  ۷۰۰دس��تگاه بوده و
همین موضوع ،رف��ع گرههای ترافیکی
شهر ایالم را علی رغم تمامی انتقادات و
مشکالت مهم و حیاتی کرده است.
ش��هردار ایالم با بیان اینکه س��رانه
فضای س��بز ایالم بس��یار اندک اس��ت،
گفت :در حال حاضر س��رانه فضای سبز
در ای�لام یک و  ۶دهم متر اس��ت که با
استانداردهای جهانی فاصله بسیار دارد
و ب��رای بهبود ای��ن س��رانه برنامههای
بسیاری داریم.
ایالم در خور شهروندان نیست!
طالب صادقیان مبلمان شهر ایالم را
نامناسب برای سالمندان ،روشندالن و...
دانس��ت و عنوان داشت :متأسفانه هنوز
نتوانس��تهایم در مرکز ش��هر ایالم برای
خانوادهها ،کودکان و نوجوانان المانهای
خاص و وس��ایل بازی ب��رای تفریحات
سالم ایجاد کنیم.
وی ب��ه عدم اس��تفاده از پس��ماند
بعن��وان ط�لای کثی��ف اش��اره کرد و
خاطرنشان کرد :بازیافت زباله و استفاده
از پس��ماند میتواند منبع درآمد خوبی
برای ش��هرداری باشد و استفاده صحیح
از ای��ن منابع میتواند برای ش��هرداری
ثروتآفرین باشد.
ش��هردار ایالم با اش��اره به مسکوت
مان��دن بس��یاری از پروژهها ب��ه دلیل
ع��دم همراهی بخ��ش خصوصی ،اظهار
داش��ت :بایستی برای سرمایهگذار فرش
قرمز پهن کرد و در اس��تان بس��یاری از
پروژهها به دلیل ع��دم مشارکت بخش
خصوص��ی مس��کوت مانده و بایس��تی
شرایط س��رمایهگذاری در استان و شهر
ایالم تسهیل شود.
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.|ÌWZ¼¿ ºÌ¸e ÃY{Y ¾ËY Ä] Á ~yY Â¯~» m» Y ¹Ó
1396/12/23 :Zf¿Y xËZe
ÉZ¬¨·YÁ} ZÌ¸ – ¾Ì¼y Ô»Y Á {ZÀY d^i ÃY{Y ÌW -4126/¦·Y.¹518

/fÀ» d/^i ½Â¿Z/« 14 Ã{Z/» cY/¬» \mÂ» Ä] Ä¯ Ê¸^« {Á|u |Ë|ve ÊÆ³M ÁÌa
Ä/»Z¿ ¾ÌËM 61 Ã{Z» Á Â¯~» Ã{Z» ] |Àf» Ä¸YÁ dYÂy{ \u ] ®ÀËY ,Ã|Ë{³
«¾ËY (Êf^i ÃÂu) z] { «YÁ Ô»Y Y ZZ¬e {Â» Ôa {Á|u |Ë|ve d^i ½Â¿Z
Y Êf¼/« 1 d/XÌÅ 3894 Á 2155 ÃZ¼/ ÉY {ZÀfZ] .|Z] Ê» Ë s Ä] |uYÁ
º¿Z/y Á Ê§Z/À» |/¼v» ÉZ«M dÌ°·Z» { ¾Ì¼y 2 z] Ê¸Y 63 Y °» 13 Ôa
Ã|/»ZÌ¿ ¶/¼ Ä/] ©Â§ ®¸» Ê»Â¼ {Á|u |Ë|ve ½Âq Äf§ZË Y¬fY É|À°Y YÅ
d/YÂy{ Ä/]ZÀ] Á Ã{Â/^¿ Á|¬» Ì¿ d^i ½Â¿Z« 15 Ã{Z» ¶Ë} Ã^e Ä] ¶¼ Á dY
»{ 97/1/15 ÄyÂ» t^ 9 dZ { Â¯~» Ä^« ÊZfyY {Á|u |Ë|ve ÊZ¬f
»Ä/] Ô»Y Á {ZÀY d^i ½Â¿Z« 14 Ã{Z» \mÂ» Ä] Y~· .| |ÅYÂy ¹Zn¿Y Á Á ¶v
»Á Á { Ä¯ {{³ Ê» ZyY ÊÆ³M ¾ËY Ä¸ÌÁ Ä] ¯~·Y ©Â§ ¾ËÁZn» Á Ôa ®·Z
{ ÉÁ Ê¿Â¿Z« Ã|ÀËZ¼¿ ZË ®·Z» Är¿ZÀq |À¿Z ºÅ Ä] Âu ¶v» { ÓZ] ¬» dZ
»Z/ÆY {Á|u Z] ÊÆ³M {Â» ®¸» Â]» ½Â¿Z« 15 Ã{Z» ª]Z» |Z^¿ Zu ¬» «Â
|Ä/] d^/¿ ¾ËÁZ/n» cZYfY Á | |ÅYÂy {Á|u |Ë|ve ¾ËÁZn» ¥ Y Ã
Ã{Z» ª]Z» |¿Y Ã{Â^¿ Zu ¬» «Â» { ®¸» ½Z^uZ Ì¿ Á Ê«Z¨eY ©Â¬u Á {Á|u
ÉYmY { Á | |ÅYÂy Äf§Ë~a {Á|u |Ë|ve xËZe Y Á 30 Ze ¬§ d^i ½Â¿Z« 29
Ê/» /f » Ê/f^i /^f » ÉZ/Å Ã|¿Áa ¦Ì¸°e ¾ÌÌ e ½Â¿Z« Ã|uYÁ Ã{Z» 2 Ã^e
]{Ây YfY dYÂy{Y{ ÃZ» ®Ë ¥ d^i ÃY{Y Ä] YfY ºÌ¸e xËZe Y dËZ
ÃY{Y ¾ËY Ä] Á ~yY Â¯~» m» Y ¹Ó ÊÅYÂ³ Á ºË|¬e ÊËZ« sÔË} m» Ä] Y
.|ÌWZ¼¿ ºÌ¸e
1396/12/23 :Zf¿Y xËZe
ÉZ¬¨·YÁ} ZÌ¸ – ¾Ì¼y Ô»Y Á {ZÀY d^i ÃY{Y ÌW -4125/¦·Y.¹516

dÌ°·Z» |À ½Y|¬§ ÊÆ³M
½YÆe 10 z] { «YÁ 1886/3 Êf^i Ôa Y

dÌ°·Z» |À ½Y|¬§ ÊÆ³M

27983 ÃZ¼/ Ã{YÁ Ä] ZZ¬e ±] Ê 0Zf·ZY § Ê¿Z¸ Z^Ì° º¿Zy
»ÊÅYÂ/³ Ä/¯ ©|» Ê¸v» ÄË{ZÆfY ±] Á{ ºÌ¸e Z] 96/6/15 wÂ
½Y/Æe 9 Ä¿Zyf§{ 96/6/13 wÂ» 22201 ÃZ¼ Ê ½M {ÂÆ ÉZ»Y
Ê/Æ³M {Â/» ®¸» dÌ°·Z» |À ½|{Â¬¨» ¹ÔY Z] dY Ã|Ë{³ d^i
ÉYmY { \eY» Ä¯ dY Ã{Â¼¿ Y dÌ°·Z» |À ÊÀj¼·Y Á| ÉZZ¬e
»d/Ì°·Z» |À/ :{{/³ Ê» ÊÅYÂ³ ¶Ë} s] d^i Ä»Z¿ ¾ÌWM 120 Ã{Z
|161/75 duZ/» Ä/] ½M { ÊiY|/uY ÉZÀ] Z] ¾Ì» Ä « ®Ë ²¿Y
»d/^i {Â/» ½Y/Æe 10 /z] Ê¸Y 1886 Y Ê§ 3 Ôb] ]»f
ÃZ¼//] 321 Á 369 |//¸m //f§{ 41 Á 477 Äv¨// 47707 Á 55026
¾ÌÆ» Á ÊZ§ µÂÂÀ« ºu Y|y ¹Z¿ Ä] 2/766169 Á 2/766168 ÊaZq
«b/ d/Y Ã|/Ë{³ ºÌ¸e Á {Z Á d^i (ÄËÂ·Z]) ÊZ§ µÂÂÀ
»¬|Ê/ « |À \mÂ¼] ÊZ§ µÂÂÀ« ¾ÌÆ» Ê¼Æ Z» ²¿Y{ Ä Y
¼º/u Y|/y Ä/] ½YÆe 44 Ä¿Zyf§{ 1375/10/27 wÂ» 68030 ÃZ
«Z/» ºÌ¿ Á ²¿Y{ Ä Y|¬» b dY Ã|Ë{³ ¶¬fÀ» ÊZ§ µÂÂÀ
104966 Ê/ « |À/ \/mÂ¼] Ê/Z§ µÂÂÀ« ¥ Y ²¿Y| Y
»Ã|/ ¶/¬fÀ» /§ Ê¿Z¸ Z^Ì° Ä] ½YÆe 10 Ä¿Zyf§{ 94/3/20 wÂ
º/u Y|y Ê¼Æ ²¿Y| Y Z» ²¿Y{ 2/5 d^¿ Ä°ÀËY ÄmÂe dY
«¹Ô/Y Z/] Á d/Y Ã|/Ë{³ {Z ÊÀj¼·Y dÌ°·Z» |À ÊZ§ µÂÂÀ
»¨¬Á 2/766168 ÊaZq ÉZÅ ÃZ¼ ÄÌ·ÁY dÌ°·Z» {ZÀY |¸m Á{ ½|{Â
Ê/Æ³M ¾ËY Á dY Ã|Ë{³ ¹ÔY ÊWZn]Zm ½M ½Y|¬§ d¸ Á 2/766169
¿^²/¿Y{ 2/5 Ä] d^¿ Á |Z] Ê» ²¿Y| Y Z» ²¿Y{ 3/5 Ä] d
»Ã^e ÉYmY { \eY» Y~· .dY Ã| {Z ÊÀj¼·Y dÌ°·Z» |À Z
Y Ê/°Ë { d/]Â¿ ®Ë { d^i ½Â¿Z« Ä»Z¿ ¾ÌWM 120 Ã{Z» ÊuÔY ®Ë
¹Z/n¿Y ÉZ/{Y Ê¯ Är¿ZÀq {{³ Ê» ÊÆ³M Zf¿ÓYÌj¯ ÉZÅ Ä»Z¿Á
» Z/f¿Y xËZe Y |Z] ÄfY{ {Ây {¿ Y dÌ°·Z» |À {ÂmÁ ZË Á Ä¸»Z
|À/ ¾Ì/ ¹Z¼/¿Z] Y {Â/y YfY Á 10 c|» ¥ ÊÆ³M ¾ËY
»d/Y ÊÆË|/] {/Ì³ Y« Ê³|Ì {Â» Ze ºÌ¸e ÃY{Y ¾ËY Ä] dÌ°·Z
Ôa dÌ°·Z» |À ÊÀj¼·Y {{´¿ ¶YÁ ÊYfY ¬» d¸Æ» { Är¿ZÀq
»«.{{³ Ê» ºÌ¸e ÊZ¬f» Ä] Á {Z ¹Â
{-3631/¦·Y.¹21573

- Ê¯{Á Ô»Y Á {ZÀY d^i ÃY{Y ÌW
^|É¯Z Z·Y

Ê¸v» ÄË{ZÆfY ±] Á{ ºÌ¸e Z] (®·Z») µZ] ½Á§ Ä]Y{Â º¿Zy
»|© ¯Ê¼/ Ä¿Zyf§{ 96/6/5 wÂ» 171609 ÃZ¼ dve Ä
96/6/5 xËZ/e 24214 ÃZ¼/ Ã{YÁ ÉZZ¬e ±] Á ½YÆe 122
»|{ /«YÁ ½Z¼eZaM ÃZ´f|°Ë ²¿Y| dÌ°·Z» |À ½Y|¬§ Ê
^¬Ä/] Ê°Ì°¨e ®Ë Ä « ]»f» 141/72 duZ» Ä] ¾Ì»Ë Ä
¼/z] { /«YÁ Ã|¿Z¼Ì«Z] Á Á¨» Ê¸Y -373 Y Ê§ 9 ÃZ
{ª^ cZ¯f» Á cZZ» ËZ Á Ä Y ºÆ·Y|« Z] ½YÆe Ã
«Y Ã{Z¨f/Y ª/u Z] ½M ÊWYmY Ä»Z¿ ¾ÌWM Á ZÆ¿Z¼eZaM ®¸¼e ½Â¿Z
Äv¨/ 79282 ÃZ¼/ Ä] d^i ¶Ë} Ä¯ |¿Y Ã| ÊZ» ²ÀÌ¯Za
}M /Ì»Y ¹Z/À] 678885 ÊaZ/q ÃZ¼ Ä] Ô»Y -363 f§{ 341
Ê/ « |À/ \/mÂ¼] b/ .d/Y Ã| ºÌ¸e Á {Z Ê^Ì°
¼½Á§ Ä]Y{Â º¿Zy Ä] 930 Ä¿Zyf§{ 87/4/29 wÂ» 6125 ÃZ
]ÉZ{Y|¿ZfY ÉYmY { Ä¯ tÌÂe ¾ËY Z] .dY Äf§ZË µZ¬f¿Y µZ
ÄË{ZÆ/fY ª^ .dY Ã| ¶Ë|^e Ê§ 267 Ä] d^i {Â» Ôa
{Â/¬¨» µÀ» gZiY ÊËZn]Zm d¸ Ä] .|Z^Ì¼¿ ¾Å |Ì« { ÉY]Y
d/Y Ã{Â¼¿ Y¿M ÊÀj¼·Y dÌ°·Z» |À Á| dYÂy{ Á Ã|Ë{³
·~®/Ë { ¬§ d^i ½Â¿Z« Ä»Z¿ ¾ÌWM 120 Ã{Z» ÉYmY { \eY» Y
¿{Â Ê» ÊÆ³M (Ä»Z¿Á ¾Ì¼Å) Zf¿ÓYÌj¯ Ä»Z¿Á ®Ë { d]Â
Z/Ë Á Â¯~/» ®/¸» Ä] d^¿ Ä¸»Z » ¹Zn¿Y Ê|» Ê¯ Är¿ZÀq Ze
Z/f¿Y xËZ/e Y |Z] ÄfY{ Y {Ây {¿ ½M dÌ°·Z» {ZÀY {ÂmÁ
¶/Y ¹Z¼/¿Y Ä] Y {Ây YfY Á 10 c|» ¥ ÊÆ³M ¾ËY
{/Ì³ Y« Ê³|Ì {Â» Ze |ËZ¼¿ ÄWYY ÃY{Y ¾ËY Ä] dÌ°·Z» |À
| |ÅYÂy Ã{ZY Ã|ÀÅ{ ÄWYY Ä] ÄuÔ» Y a dÌ°·Z» |À ¶Y
|ÅYÂz¿ Ã{Y{ iY \Ìee dÌ°·Z» |À ¶Y ÄËYY ½Á|] YfY Ä] Á
|,Ê¿Â¿Z/« ¬» d¸Æ» ¥ ÊÅYÂyYÁ µÂÁ ¹| cÂ { .
|ÅYÂy ºÌ¸e ÊZ¬f» Ä] Á {Z ¹Â«» Ôa dÌ°·Z» |À ÊÀj¼·Y
.|Ë{³
-d{Z^Ë Ô»Y Á {ZÀY d^i ÃY{Y ÌW {-3636/¦·Y.¹21579
ÉÂ°
ÊÆ³M

ÉÁ/§ Z |¼v» ÉZ«Y dÌ§ Ä] Ê^¿ |¼v» YÅ º¿Zy ½ZÅYÂy ÉÂ{ Ây { Ê¸^« ÉZÅ ÊÆ³Y ÁÌa
]Ê³|Ì d«Á 16 dZ 1397/02/03 wÂ» Ä^ÀÁ{ Á ÉY] 232/3/96 ÄÔ¯ Ä] Ä¬¨¿ Ä^·Z» ÄfYÂy Ä
Á ½Z/ÅYÂy d/YÂy{ Ä] dËZÀ Z] Á |Z] Ê» ½Z°¼·Y µÂÆn» Ã|¿YÂy Ä°ÀËY Ä] ÄmÂe Z] dY Ã|Ë{³ ¾ÌÌ e
{{/³ Ê/» Ê/Æ³M \eY» Ê¿|» Ê{Y{ ¾ÌËM ½Â¿Z« 73 Ã{Z» {ZÀfY Ä] Á YÂ ¹fv» dZË Âf{ \u
.| |ÅYÂy Ê³|Ì Ê]ZÌ£ cÂ ¾ËY Ì£ { {Â Zu YÂ ¾ËY { Ê³|Ì dÆm Ã{^»Z¿Ze
|¿ÁZ»{ ÃÂu ¥ÔfyY ¶u ÉYÂ ¹Â ÃÂu
-4144/¦·Y.¹1495
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در استان

ی عشایر و روستاييان استان
معرفی توانمند 
تهران در نمایشگاه کشوری

دماوند-خبرنگار آفرينش
مدیر اجرایی نمایشگاه توانمندیهای روس��تائیان و عشایر استان تهران
گفت :توانمندیهای عشایر و روس��تائیان شهرس��تانهای اس��تان تهران در
سومین نمایشگاه توانمندیهای عشایر و روستائیان کشور معرفیشده اند.
به گزارش خبرنگارآفرینش ،حمید دانشآموز در گفتوگو با خبرنگاران
اظهار داش��ت :بهمنظور تبیین نقش روس��تائیان و عشای��ر در تحقق اقتصاد
مقاومتی ،سومین نمایشگاه توانمندیهای عشایر و روستائیان کشور در محل
دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران ،برگزار شد.
وی افزود :درراستای معرفی فرصتهای اقتصادی و توانمندیهای عشایر
و روس��تائیان اس��تان تهران ،با حضور نمایندگان  16شهرستان این استان،
ضم��ن معرفی جاذبههای گردش��گری ،توانمندیهای اقتص��ادی ،فرهنگی،
سیاسی ،اجتماعی و ...شهرستانها در معرض نمایش قرار گرفت.
مدیر اجرایی نمایشگاه توانمندیهای روس��تائیان و عشایر استان تهران
با اش��اره توانمندیهای استان تهران ،بیان کرد :استان تهران با داشتن 813
روس��تا در  16شهرس��تان از ظرفیتها و پتانس��یلهای عشایر و روستائیان
ظرفیتها و پتانسیلهای بالقوهای در زمینههای مختلف دارد که در بسیاری
از موارد ناش��ناخته مانده و این نمایشگاه فرصت مناس��بی برای معرفی این
جاذبهها بود.
دانشآم��وز تأکی��د کرد :س��ومین نمایشگ��اه توانمندیه��ای عشایر و
روس��تائیان اس��تان تهران از  15تا  18اسفندماه سال جاری در سالن  8و 9
محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار شد.
وی با اش��اره به برخی جاذبههای استان تهران افزود :وجود آثار باستانی
و توانمندیهای اقتصادی بس��یار فعال برای نمونه تولید مبل در روس��تای
وهنآباد و یا تولید زعفران در برخی از روستاهای استان باکیفیت بسیار باال
از توانمندیهای روستاهای استان تهران است.
مدیر اجرایی نمایشگاه توانمندیهای روس��تائیان و عشایر استان تهران
تأکید کرد :اجرای برنامههای موس��یقی و نمایشی آیینی و س��نتی ،معرفی
جاذبهه��ای مختل��ف از طریق فضاهای مجازی و فیزیک��ی ،ایجاد چادرهای
عشایری و خانه روستای نمونه گردشگری ،ایجاد غرفه ویژه کودکان رونمایی
از چهار کتاب و ...از برنامههای جانبی این نمایشگاه بود.
دانشآموز افزود :همزم��ان با برگزاری این نمایشگاه ،گروههای نمایشی
و موس��یقیهای سنتی اس��تان تهران با حضور در ایستگاههای متروی شهر
تهران ،ضمن اجرای برنامههای زنده و شاد ،توانمندیهای هنری این استان
را نیز به نمایش درآوردند.
وی خاطرنش��ان کرد :بر اس��اس ارزیابی بهعملآمده از س��وی معاونت
توس��عه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاس��ت جمهوری ،استان تهران در
دومین دوره این نمایشگاه رتبه برتر را در میان اس��تانهای ش��رکتکننده
به دست آورد.

برگزاري جلسه کارگروه تخصصی امور سیل،
مخاطرات دریایی ،برق ،آب و فاضالب گلستان

گرگان-قهرمان
چهل و دومین جلس��ه کارگروه تخصصی سیل ،مخاطرات دریایی ،برق،
آب و فاضالب گلستان در شرکت آب منطقهای گلستان برگزار شد.
مدیر عامل این ش��رکت در ابتدای جلس��ه با اش��اره به این که بارش��ها
نسبت به سال گذش��ته  20درصد افزایش داشته است ،گفت :اما اثرات این
بارش��ها را در روانابها نداریم و رودخان ههای ما تقریبا به رودخانههای فصلی
تبدیل شدهاند.
علی نظری افزود :در آبگیری مخازن نیز شرایط خوبی نداریم وهماکنون
تنها  50میلیون متر مکعب از حجم مخازن اس��تان آبگیری شده است واگر
بخواهیم س��یل را در اس��تان مدیریت کنیم باید س��دهای نیم��ه کاره را به
سرعت بسازیم.
سدهای نرماب ،ش��صت کالته ،قرهچای و آقدکش از سدهای در دست
مطالعه و اجرایی استان است.
مدیر عامل ش��رکت آب منطقهای اس��تان با بیان این که در اس��تانهای
شمالی طبق مصوبه شورای عالی آب باید سدسازی انجام شود و در غیراین
صورت باید آب دریا را شیرینسازی کنیم و به چرخه مصرف بیاوریم ،گفت:
در جاهایی که سد ساخته شده ،مخاطرات سیل کمتر است .سدها در استان
هم میتواند مانع سیالب شود و هم میتواند در تامین آب شرب و کشاورزی
موثر باشد .مانند سد نرماب که در حال ساخت است و اولویت اولش کنترل
س��یالب است.آب ش��رب  130روستا و  4ش��هر را تامین نموده و همچنین
پشتیبان س��د وشمگیر است ودر این راس��تا هزاران هکتار اراضی را آبیاری
خواهد کرد.مهندس نظری با اشاره به این که مشارکت مردم در مدیریتهای
مختلف راهگشا اس��ت ،بیان کرد :اعتمادس��ازی از مسائل مهم است که باید
برای مردم انجام ش��ود و اعتمادس��ازی اس��ت که میتواند موجب مشارکت
بیشتر مردم در مصرف صحیح و اس��تفاده بیشتر آنان از نظرات کارشناس��ی
همکاران ما باش��د.مدیر عامل ش��رکت آب منطقهای گلستان افزود :کاهش
دبی آب رودخانهها همچنین موجب کاهش کیفیت آب رودخانهها گردیده و
نیز آلودگیهای مختلف از مسائل پر اهمیت حوزه آب است.
مدیرکل مدیریت بحران اس��تان نیز در این جلس��ه با بیان این که این
جلسه اضطراری و براساس دستور استاندار تشکیل شده است ،گفت :حضور
تمامی دستگاهها در کارگروه ضروری است و باید در استان نقاط آسیبپذیر
رودخانهها شناس��ایی شود و گزارشی نیز از اقدامات الیروبی رودخانهها ارائه
شود.

تجهیز بخش  ۲۳۰کیلوولت پست اهواز  ۲به
کلیدهای فرمان راه دور

اهواز-خبرنگار آفرينش
بخش  ۲۳۰کیلو ولت پست اهواز  ۲شرکت برق منطقهای خوزستان ،به
کلیدهای فرمان راه دور مجهز شد.
مدیر امور بهرهبرداری ناحیه ش��رق اهواز گفت :در سال اقتصاد مقاومتی
این امور اقدام به جداسازی  ۴۵عدد سلکتور فرمان کلیدهای قدرت ASEA
از تابلوهای اسقاط و نصب آنها در تابلوهای بخش  ۲۳۰کیلوولت پست اهواز
 ۲ب��ا ه��دف صرفهجویی اقتصادی و هدفمند نمودن هزینهها با اس��تفاده از
منابع مالی محدود کرد.
امیر زبیدی ادامه داد :س��لکتورهای جداسازی شده که هر کدام ارزشی
بالغ بر  ۳۰میلیون ریال دارد در کلیدهای هوایی بخش  ۲۳۰کیلو ولت نصب
و فرمان راه دور این کلیدهای هوایی راهاندازی شده است.
وی اضافه کرد :کلیدهای بخش  ۲۳۰کیلوولت این پست از بدو تاسیس
فاقد کلیدهای فرمان راه دور بودهاند.
مدیر امور بهرهبرداری ناحیه شرق اهواز بیان کرد :در همین راستا اقدام
به جداسازی صدها عدد انواع کنکتور از تجهیزات اسقاط در این پست جهت
استفاده در شبکه گردیده است.

