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ــان  ــت هــال احمــر اصفه  مدیرعامــل جمعی
امــور  مدیریــت  بــا سرپرســت  دیــدار  در 
ــان  ــان اصفه ــگاه فرهنگی ــای دانش پردیس ه

بحــران،  مدیریــت  چرخــه   در  گفــت: 
ــد و  ــش مفی ــد نق ــجومعلمان می توانن دانش
مؤثــری داشــته باشــند؛ زیــرا دانشــجویان 
ســن  در  و  جــوان  فرهنگیــان،  دانشــگاه 
یادگیــری هســتند و همچنیــن دسترســی بــه 

آن هــا بســیار خــوب اســت و مهم تــر از همــه، 
ــتند. ــده هس ــان آین ــا معلم آن ه

محســن مؤمنــی افزود: دانشــجویان دانشــگاه 
فرهنگیــان، معلمــان آینــده و تربیت کننــدگان 
دانش آمــوزان هســتند؛ از ایــن رو بهتریــن 
ــر در  ــال احم ــه ه ــک ب ــرای کم ــخاص ب اش
ــا  ــد. آن ه ــه شــمار می رون ــف ب ــورات مختل ام
هــم خــود مجهــز بــه آموزش هــا و فنــون 
ــن  ــال ای ــا انتق ــم ب ــوند و ه ــف می ش مختل
آموزش هــا بــه دیگــران، ســفیران خوبــی بــرای 

ــوند. ــر می ش ــال احم ه
وی افــزود: طرحــی در مــدارس در حــال اجــرا 
اســت بــا عنوان طــرح دادرس کــه دانش آموزان 
 را بــرای روزهــای ســخت آمــاده می کنــد؛ 

حــال اگــر دانشــجومعلم از قبــل در خصــوص 
شــرایط بحرانــی، آمــوزش الزم را دریافــت کرده 
باشــد، می توانــد در محــل خدمــت خــود بــرای 

مــردم یــاور و دادرس باشــد.
مؤمنــی ابــراز داشــت: هــال احمــر بــرای 
همــکاری بــا دانشــگاه فرهنگیــان و ارائــه  
آموزش هــا و امکانــات مختلــف در جهــت 
ــام  ــاتید اع ــجویان و اس ــوزی دانش مهارت آم

می کنــد. آمادگــی 
 دانشجومعلمان دادرس، سفیر و یاور 

خوبی برای هالل احمر هستند
 در ادامــه ایــن دیــدار، سرپرســت مدیریت امور 
پردیس هــای اســتان اصفهــان گفت: دانشــگاه 
 فرهنگیــان دارای رســالت پر اهمیتی می باشــد

و آن، پــرورش و تربیــت معلــم اســت. کســانی 
کــه وارد دانشــگاه فرهنگیان می شــوند، جوانان 
ــی  ــس و معلم ــوزش، تدری ــه آم ــد ب عاقه من
هســتند و بایــد بــرای ایــن عرصــه پــر برکــت و 

خطیــر آمــاده شــوند.
 شــهرام عــروف زاد بــر اهمیــت مهارت آمــوزی 
تــاش  کــرد:  عنــوان  دانشــجومعلمان 
ــارت  ــاظ مه ــجومعلمان از لح ــم دانش می کنی
و فنــون مختلــف در ســطح باالیــی قــرار 
ــدا  ــت پی ــرایط دس ــن ش ــه بهتری ــد و ب  بگیرن

کنند.
ــز  ــد مجه ــوب بای ــم خ ــک معل ــزود: ی وی اف
باشــد  مختلــف  فنــون  و  مهارت هــا  بــه 
ــد. ــا نمای ــرد را ایف ــن عملک ــد بهتری ــا بتوان  ت

ایــن شــرایط و رســالت خطیــر دانشــگاه، 
تعامــل بــا دســتگاه های دیگــر را ضــرورت 
ــری از ظرفیت هــای  ــا بهره گی ــا ب می بخشــد ت
دیگــر ارگان هــا از جملــه هــال احمــر کــه یــک 
ــجویان را در  ــت، دانش ــی اس ــه  مردم مجموع

ــد. ــاده نمای ــت و آم ــف تقوی ــاد مختل ابع
سرپرســت دانشــگاه فرهنگیــان اصفهــان 
ــت هــال  ــه ظرفی ــا توجــه ب ــار داشــت: ب اظه
ــجومعلمان  ــود در دانش ــی موج ــر و توانای احم
ــز  ــا و مراک ــال در پردیس ه ــای فع و کانون ه
دانشــگاه فرهنگیــان می تــوان بــا آموزش هــای 
ــه  ــجومعلمان را ب ــردی دانش ــردی و راهب کارب
ــر  ــال احم ــاور ه ــفیر و ی ــوان دادرس و س عن

ــه مــردم کــرد. ــاده کمــک ب آم
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شهرستانها
 شهردار شاهین شهر به 

پویش ملی کنترل فشار خون 
پیوست

شاهین شهربهجت بیرانوند
B.Biranvand@eskimia.ir

شــهرداری  آمــوزش  مســئول  طهماســبی،  رامیــن 
ملــی  طــرح  مناســبت  بــه  گفــت:  شاهین شــهر 
غربالگــری فشــار خــون، حمیــد عشــقی شــهردار 
اندازه گیــری  پایــگاه  در  حضــور  بــا  شاهین شــهر 
ــت  ــام تس ــهرداری و انج ــتقر در ش ــون مس ــار خ فش
ــون  ــار خ ــرل فش ــی کنت ــش مل ــه پوی ــون، ب ــار خ  فش

پیوست.
عنــوان  بــه  بــاال  ادامــه گفــت: فشــارخون  در  وی 
ــیاری از  ــرای بس ــی ب ــل اصل ــوش و عام ــاری خام بیم
بیماری هــای خطرنــاک و تهدیدکننــده ســامت مــردم 
اســت و پیامدهــای ایــن بیماری شــامل حمــات قلبی، 
ســکته های مغــزی، مــرگ و میــر و معلولیت هــای 
ــاران،  ــر دوش بیم ــنگینی را ب ــای س ــف، هزینه ه مختل

خانواده هــا، جامعــه و دولــت تحمیــل می نمایــد.
ــری  ــود: شناســایی و پیگی طهماســبی خاطرنشــان نم
بــه موقــع مبتایــان بــه ایــن بیمــاری، می توانــد رونــد 
پیشــرفت آن را کنــد کــرده و زندگــی هــزاران نفــر و تعداد 
ــا را نجــات داده و در هزینه هــای  بیشــتری از خانواده ه

مربــوط بــه ســامت نیــز صرفه جویــی شــود.
گفتنــی اســت کارکنــان شــهرداری شاهین شــهر نیــز در 

ایــن طــرح شــرکت نمودنــد.
شــایان ذکــر اســت طــرح ملــی غربالگــری فشــار خــون 
ــه  ــب دو مرحل ــاه در قال ــا ۱۵ تیرم ــت ت از ۲۷ اردیبهش
غربالگــری  و  آگاهی ســازی  اطاع رســانی،  شــامل 

ــود. ــرا می ش ــون اج ــار خ فش

 احداث مسجد 
 ،  در فاز 3 محله غدیر
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مســجد امــام موســی کاظــم )ع( بــا ۴۵ درصــد 
پیشــرفت در فــاز ۳ محلــه غدیــر، توســط شــرکت 

عمــران بهارســتان در دســت ســاخت اســت.
ــاحت  ــا مس ــجد ب ــن مس ــاخت ای ــرای س ــون ب تاکن
حــدود دوهــزار مترمربــع و زیربنــای هــزار مترمربــع، ۱۵ 

ــه شــده اســت. ــال هزین ــارد ری میلی
ســاختمان ایــن مســجد مجهــز بــه شبســتان، گنبــدی 
بــا کاشــی های ســنتی و واحدهــای تجــاری و فرهنگــی 
اســت کــه تاکنــون مراحــل ســفت کاری آن پایــان یافتــه 
و اکنــون دیگــر مراحــل آن شــامل نــازک کاری، موازییک 
ــد و نمــای مســجد  کــف شبســتان و کاشــی کاری گنب

آغــاز شــده اســت.
گفتنــی اســت، هزینــه ایــن پــروژه طــی یــک ســال و 
نیــم گذشــته ۱۵ میلیــارد ریــال بــوده اســت. پیش بینــی 
ــک  ــا ی ــم )ع( ت ــی کاظ ــام موس ــجد ام ــود مس می ش
ســال دیگــر بــرای بهره بــرداری اهالــی فــاز ســه محلــه 

غدیــر در شــهر بهارســتان تکمیــل شــود.

 همکاری شهرداری گلپایگان 
 در برگزاری ویژه برنامه های 

ماه مبارک رمضان
شــهرداری گلپایــگان همزمــان بــا  کیمیای وطن
فرارســیدن مــاه مبــارک رمضــان، عــاوه بر فضاســازی و 
تبلیغات شــهری و محیطــی، در برنامه های شهرســتانی 

به شرح زیر نیز مشارکت و همکاری نمود.
در  رمضــان  مبــارک  مــاه  برنامه ریــزی  جلســات   
ــر امــام جمعــه محتــرم شهرســتان. ــداری و دفت فرمان

ــارک  ــا خــدا در شــب های مــاه مب  مراســم مناجــات ب
رمضــان در مســجد جامــع شهرســتان.

ــگ و  ــه اداره فرهن ــالن اندیش ــزان در س ــن گلری  جش
ــتان. ــامی شهرس ــاد اس ارش

ــر  ــب های پ ــی در ش ــات مذهب ــزاداری هیئ ــم ع  مراس
فضیلــت قــدر

 مراســم راهپیمایــی روز جهانــی قــدس در آخریــن 
جمعــه مــاه مبــارک رمضــان از میــدان ۱۷ شــهریور تــا 

ــتان. ــی شهرس مصل
 برگــزاری نمــاز عیــد ســعید فطــر در امامــزادگان هفــده 

تــن)ع(.

۱۰ سال انتظار برای ساخت 
کارخانه پسماند در اردستان

رئیــس محیــط زیســت شهرســتان اردســتان گفــت: از 
کلنگ زنــی طــرح تأســیس شــرکت پســماند مشــترک 
اردســتان و نطنــز ۱۰ ســال می گــذرد و هنــوز ایــن پــروژه 

در مرحلــه عملیاتــی قــرار نگرفتــه اســت.
ــار  ــواخی اظه ــین ش ــر، حس ــگار مه ــل از خبرن ــه نق ب
داشــت: موضــوع تفکیــک و جداســازی زباله هــا از 
مبــدأ بایــد توســط شــهرداری ها در شــهرهایی بــا 
جمعیــت کمتــر از ۲۰۰ هــزار نفــر انجــام شــود کــه هنــوز 
ــرح  ــن ط ــرای ای ــاهد اج ــتان ش ــتان اردس در شهرس

ــتیم.  ــی نیس تفکیک
ــوز در  ــدون مج ــه ب ــن زبال ــکان دف ــزود: ۲۵ م وی اف
روســتاهای اردســتان شناســایی و اخطارهای قانونی در 

ایــن ارتبــاط بــه مســئوالن مربوطــه داده شــد. 
رئیــس محیــط زیســت شهرســتان اردســتان گفــت: از 
کلنگ زنــی طــرح تأســیس شــرکت پســماند مشــترک 
ــن  ــوز ای ــه هن ــذرد ک ــال می گ ــز ۱۰ س ــتان و نطن اردس

پــروژه در مرحلــه عملیاتــی قــرار نگرفتــه اســت. 
شــواخی افــزود: شهرســتان اردســتان محــل مناســبی 
ــدارد و در  ــز ن ــاختمانی نی ــای س ــن نخاله ه ــرای دف ب
ایــن خصــوص مجــوز زیســت محیطی تاکنــون صــادر 

نشــده اســت. 
وی ابــراز داشــت: شهرســتان اردســتان بــا داشــتن ۹۲ 
ــاز و همچنیــن  ــار منطقــه حفاظت شــده کهی هــزار هکت
منطقــه شــکار ممنــوع خــارو بــا ۱۰۰ هــزار هکتــار، فقط با 
هشــت نیــرو اداره می شــود کــه ایــن موجب مشــکاتی 

بــرای ایــن اداره شــده اســت.

 در دیدار مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان با سرپرست دانشگاه فرهنگیان اصفهان عنوان شد:

یت بحران، دانشجومعلمان نقش مؤثری دارند در چرخه  مدیر

اخبارکوتاه
سرپرست دانشگاه صنعتی اصفهان 

معرفی شد
گروه اصفهان فاطیما جالی

F.Jalali@eskimia.ir

آییــن تکریــم و معارفــه سرپرســت دانشــگاه صنعتــی اصفهــان 
بــا حضــور قائــم مقــام وزیــر علــوم و جمعی از مســئوالن اســتانی 

برگــزار شــد.
ــت  ــوان سرپرس ــه عن ــی ب ــدی ابطح ــید مه ــم، س ــن مراس در ای
دانشــگاه صنعتــی منصــوب شــد و از تاش هــای ســید محمــود 

مــدرس هاشــمی تقدیــر و تجلیــل بــه عمــل آمــد.
ــی  ــی ول ــاد نمایندگ ــادی، مســئول نه ــر عم حجت االســام جعف
فقیــه در دانشــگاه صنعتــی اصفهــان در این مراســم اظهار داشــت: 
مــدرس هاشــمی خدمــات ارزنــده ای را در راســتای اعتــای علــم 
در ایــن دانشــگاه انجــام داد و تاش هــای فراوانــی بــرای کســب 

عــزت در دوران مدیریــت وی صــورت گرفــت.
ــرای دیگــران  ــرای کســب عــزت و ب ــاش ب ــح کــرد: ت وی تصری
کارکــردن نتیجه بخــش اســت و مــدرس هاشــمی نیــز هیــچ گاه 
ــود و  ــی نب ــل تملق گوی ــران و اه ــزت از دیگ ــال کســب ع ــه دنب ب
پــس از اســتعفای وی، موضع گیری هــای شــدیدی صــورت 

گرفــت کــه ایــن نشــان از عــزت او اســت.
ســیدمهدی ابطحــی، عضــو هیئــت علمــی دانشــکده مهندســی 
عمــران دانشــگاه صنعتــی اصفهــان، دوره کارشناســی خــود را در 
ــد  ــی ارش ــیراز، کارشناس ــگاه ش ــاختمان در دانش ــته راه و س رش
ــرای  ــت و دکت ــم و صنع ــگاه عل ــری را در دانش ــران راه و تراب عم
ــرده  ــذ ک ــت اخ ــم و صنع ــگاه عل ــری را از دانش ــران راه و تراب عم

اســت.

  نماینده مردم اصفهان در مجلس 
برای زوج های جوان پیشنهاد داد:

برای زوج های جوان و مسکن اولی ها 
یارانه دولتی در نظر گرفته شود

نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس بــا تأکیــد بر اینکه تســهیات 
بانکــی ۱8 درصــد بــرای مســکن زیــاد اســت، گفــت: بایــد بــرای 

زوج هــای جــوان و مســکن اولی ها یارانــه در نظــر گرفتــه شــود.
ــق اشــتغال  ــرای رون ــد ب ــان اینکــه بای ــا بی حمیدرضــا فوالدگــر ب
خــود را مقیــد بــه حــل مشــکل مســکن بدانیــم، افــزود: رفــع نیاز 
جامعــه بــه خصــوص زوج هــای جــوان در حــوزه مســکن بســیار 

مهــم اســت.
وی بــا اشــاره بــه موفقیــت مســکن مهــر روســتاها گفــت: ایــن 
طــرح در شــهرهای بــزرگ مشــکل داشــت و در حــال حاضــر در 

ــی اســت. ــر خال برخــی شــهرها ۹۰ درصــد مســکن های مه
ــه در گذشــته  ــان اینک ــا بی ــس ب ــع مجل عضــو کمیســیون صنای
نســبت بــه نقدینگــی از ســکه و ارز بــه ســمت مســکن هشــدار 
داده شــده بــود افــزود: افزایــش تقاضــا در حــوزه مســکن باعــث 
ــح و  ــن افزایــش قیمــت مصال افزایــش قیمــت شــد و همچنی
عــدم بیمــه کارگــران نیــز در ایــن افزایــش تأثیــر داشــته اســت.

درخشش دانشگاه فرهنگیان اصفهان 
در آزمون عترت و معارف اسالمی

ــان در  ــان اصفه دانشــجویان دانشــگاه فرهنگی کیمیای وطن
مرحلــه کشــوری آزمــون عتــرت و معارف اســامی بیســت ونهمین 

جشنواره فرهنگی و اجتماعی رتبه های برتر را کسب کردند.
دانشــجو معلمــان دانشــگاه فرهنگیــان اصفهــان در بخــش دوم 
مرحلــه کشــوری بیســت ونهمین جشــنواره فرهنگــی و اجتماعــی، 
ــادات  ــت )ع( فاطمه س ــل بی ــث اه ــا احادی ــنایی ب ــته آش در رش
حســینی زاده رتبــه اول، در رشــته نهج الباغــه، فاطمــه عالمــی رتبه 
دوم و در رشــته صحیفــه ســجادیه، فاطمــه ســلیمانی، رتبــه ســوم 

ایــن مســابقات را کســب کردنــد.
مرحلــه کشــوری آزمــون عتــرت و معارف اســامی بیســت ونهمین 
جشــنواره فرهنگــی و اجتماعــی ویــژه دانشــجومعلمان دانشــگاه 
ــامی در  ــارف اس ــرت و مع ــه عت ــته های ۹ گان ــان در رش فرهنگی

اســتان قــم برگــزار شــد.

وام اشتغال مددجویان اصفهانی 
افزایش یافت

ســقف وام اشــتغال بانکــی مددجویــان کمیتــه امــداد اصفهــان در 
ســال ۹8 بــه ۵۰ میلیــون تومــان افزایــش یافــت.

بهــرام ســوادکوهی، معــاون اشــتغال و خودکفایــی کمیتــه امــداد 
اســتان اصفهــان بابیــان اینکــه ایجــاد شــغل بــرای مددجویــان از 
ــه  ــرای توانمندســازی جامع ــاد ب ــن نه ــای ای ــن برنامه ه مهم تری
تحــت حمایــت خــود در اســتان اســت، گفــت: ســال های زیــادی 
اســت کــه وام هــای قرض الحســنه اشــتغال توســط ایــن نهــاد بــه 
مددجویــان مســتعد پرداخــت می شــود و تأثیــر بســیار مناســبی 

در بهبــود وضعیــت ایــن خانوارهــا داشــته اســت.
وی ســقف مبلــغ پرداختــی در زمینه خوداشــتغالی بــه مددجویان 
ــت: در  ــرد و گف ــام ک ــان اع ــون توم ــته را ۲۰ میلی ــال گذش در س
ســال جدیــد و بــا توجــه بــه گرانــی کاالهــای ســرمایه و غیرممکن 
ــم  ــا تصمی ــی ب ــون تومان ــا وام ۲۰ میلی ــغل ب ــاد ش ــدن ایج ش
شــورای پــول و اعتبــار کشــور، ســقف وام اشــتغال پرداختــی بــه 
 مددجویــان نهادهــای حمایتــی بــه ۵۰ میلیــون تومــان افزایــش 

یافت.
ســوادکوهی بابیــان اینکــه ایــن وام هــای قرض الحســنه بــا 
همــکاری نظــام بانکــی کشــور بــه مددجویــان پرداخــت می شــود، 
ــا  ــاله و ب ــیدهای پنج س ــهیات در سررس ــن تس ــد: ای ــادآور ش ی
ســود چهــار درصــد در اختیــار مددجویــان مســتعد و دارای طــرح، 
ــرار  ــخصی ق ــب وکار ش ــک کس ــاد ی ــرای ایج ــه ب ــده و برنام ای

می گیــرد.
ــارت  ــان نظ ــداد اصفه ــه ام ــی کمیت ــتغال و خودکفای ــاون اش مع
ــا و حســن انجــام طرح هــای اشــتغال  ــن وام ه ــر پرداخــت ای ب
مددجویــان را از مــورد تأکیدتریــن برنامه هــای کاری ایــن نهــاد در 
اســتان اصفهــان اعــام کــرد و گفــت: توجیــه اقتصــادی و ظرفیت 
ــل  ــان در مراح ــط مددجوی ــده توس ــای ارائه ش ــدی طرح ه درآم
ابتدایــی توســط کارشناســان ایــن نهــاد بررســی می شــود و پــس 
ــارت و  ــج ســال تحــت نظ ــا پن ــا ت ــن طرح ه از پرداخــت وام، ای

پشــتیبانی کمیتــه امــداد اصفهــان خواهنــد بــود.

گروه اصفهانپروانه شریفی
P.Sharifi@eskimia.ir

مدیرعامــل شــرکت نمایشــگاه های اســتان اصفهــان 
گفــت: تاکنــون ۳۰۰ مشــارکت کننده اعــام حضــور 
کردنــد کــه در فضــای ۹ هــزار مترمربــع یازدهمیــن 
نمایشــگاه بین المللــی گردشــگری و صنایع دســتی 

شــرکت کننــد.
حســین یارمحمدیــان پیش ازظهــر یکشــنبه در 
نشســت خبــری یازدهمیــن نمایشــگاه بین المللــی 
ــار کــرد:  ــان، اظه گردشــگری و صنایع دســتی اصفه
ــد  ــم می کن ــرایطی فراه ــگاه ها ش ــرکت نمایش ش
کــه فعــاالن در تمامــی حوزه هــا در ایــن مــکان 
ــم برگــزاری ایــن  ــد و امیدواری حضــور پیــدا می کنن

ــد. ــق اقتصــادی بینجام ــه رون نمایشــگاه ب
مدیرعامــل شــرکت نمایشــگاه های اســتان اصفهــان 
بیــان کــرد: ایــن نمایشــگاه ششــمین رویــداد 
از ۵۵ نمایشــگاه در نظــر گرفتــه شــده در ســال 
جــاری اســت کــه برگــزار می کنیــم و هفتــه آینــده 
نمایشــگاه گردشــگری و صنایع دســتی را برگــزار 
خواهیــم کــرد کــه امیدواریــم نقطه عطفــی در جذب 

گردشــگر باشــد.
ــی  ــزود: شــرکت در نمایشــگاه های بین الملل وی اف
می توانــد باعــث افزایــش جــذب گردشــگر بــه یــک 
منطقــه شــود و امــروزه نمایشــگاه ها بهتریــن ابــزار 
بازاریابــی اســت؛ در نمایشــگاه اســت کــه فعالیــن 
حــوزه گردشــگری می تواننــد حضــور پیــدا کننــد و بــا 

افــراد فعــال در صنعــت خــود ماقــات کننــد.
مدیرعامــل شــرکت نمایشــگاه های اســتان اصفهــان 
ــگری و  ــگاه گردش ــن نمایش ــرد: یازدهمی ــوان ک عن
صنایع دســتی کــه در اصفهــان برگــزار می شــود، 
غالب هــای  معرفــی  بــرای  فرصتــی  می توانــد 

گردشــگری اســتان باشــد و می توانــد ظرفیــت 
ــذارد. ــش بگ ــه نمای ــتان ها را ب ــایر اس س

ــران  ــان کــرد: اصفهــان قطــب گردشــگری ای وی بی
اســت و براســاس آمــار گردشــگری و میــراث 
ــان در جــذب گردشــگران خارجــی  فرهنگــی، اصفه
رتبــه نخســت و رتبــه دوم جــذب گردشــگران داخلی 
را داشــته اســت و بــا ۲۲ هــزار اثــر ثبت شــده ملــی و 
۱۷ اثــر ثبت شــده جهانــی، پتانســیل باالیــی در ایــن 
ــی،  ــل نمایشــگاه بین الملل ــا تکمی ــه ب حــوزه دارد ک
ــه ای  ــگاه منطق ــه نمایش ــم ک ــت را داری ــن ظرفی ای

بــزرگ برگــزار کنیــم.
 اصفهان باید جایگاه خود را در 

حوزه گردشگری پیدا کند
در ادامــه ایــن نشســت، فریــدون اللهیــاری بــا 
ــرد:  ــار ک ــتی اظه ــع دس ــی صنای ــک روز جهان تبری
نمایشــگاه فرصتــی مهــم بــرای عرضــه توانمندی هــا 
ــیل های  ــا پتانس ــگری م ــوزه گردش ــت و در ح اس
ــوع گردشــگری  بســیار زیــادی داریــم؛ حــدود ۳۰ ن
در اســتان اصفهــان حوزه هایــی هســتند کــه مــورد 
توجــه قــرار گرفتنــد؛ اما مــا هنــوز نتوانســته ایم آن ها 
را معرفــی کنیــم؛ امــا در ایــن نمایشــگاه می توانیــم 

خــود را معرفــی کنیــم.
ــان  ــتان اصفه ــی اس ــراث فرهنگ ــرکل اداره می مدی
ادامــه داد: در کنــار تمــام اهدافــی کــه بــرای 
ــرح  ــی مط ــن ویژگ ــود، ای ــه می ش ــگاه گفت نمایش
اســت کــه شــهرهای مختلــف کشــور که گردشــگری 
ــا حضــور در ایــن  ــدارد ب در اقتصــاد آن جایگاهــی ن
ــد  ــز می کنن ــود تمرک ــته های خ ــر داش ــگاه ب نمایش
تــا در ایــن نمایشــگاه آن را عرضــه کننــد و بــه همین 
ــی  ــا بازاریاب ــگاه صرف ــه نمایش ــا ب ــگاه م ــل ن دلی
ــا ســطح گردشــگری اســتان و  ــه ارتق نیســت، بلک

کشــور اســت کــه در قالــب تبــادل تجربیــات صــورت 
می گیــرد.

ــود  ــگاه خ ــد جای ــان بای ــه اصفه ــان اینک ــا بی وی ب
ــاق  ــت: اتف ــد، گف ــدا کن ــگری پی ــوزه گردش را در ح
ویــژه ای کــه در ایــن نمایشــگاه افتــاده اســت، 
برگــزاری نمایشــگاه گردشــگری و صنایــع دســتی به 
ــا  ــه ارتق ــد ب ــن می توان طــور همزمــان اســت کــه ای

ــد. ــی کن نمایشــگاه کمــک بزرگ
 در تالش هستیم نمایشگاه را به 

استانداردهای بین المللی نزدیک کنیم
علیرضــا  نشســت،  ایــن  ادامــه  در  همچنیــن 
ســاالریان، نماینــده وزارت خارجه در اســتان اصفهان 
بــا بیــان اینکــه ســال گذشــته شــروع بــه معرفــی 
نمایشــگاه کردیــم، اظهــار کــرد: چنیــن نمایشــگاهی 
ــار در حــال برگــزاری اســت و در  ــرای نخســتین ب ب
ایــن راســتا تاش شــد کــه بروشــورها و پوســترهای 
مناســبی را بــرای کشــورهای مختلف ارســال کنیم تا 
نمایشــگاه شــناخته شــود و ایــن نشــان از اهمیــت 

گردشــگری و صنایــع دســتی اصفهــان اســت.
ــا  ــی م ــاظ فرهنگ ــه از لح ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
می توانیــم بــا دنیــا از طریــق شــهر اصفهــان ارتبــاط 
ــات،  ــای ارتباط ــی از راه ه ــت: یک ــم، گف ــرار کنی برق
ــه  ــه اینک ــا توجــه ب دیپلماســی شــهری اســت و ب
اصفهــان یــک »شــهر مــوزه« اســت بــا معرفــی آن 

ــت. ــا گرف ــا دنی ــی ب ــاط خوب ــوان ارتب می ت
ســاالریان بــا بیــان اینکــه ایــن نمایشــگاه بــا رویکرد 
ادامــه  می کنــد،  آغــاز  را  خــود  بین المللــی کار 
ــه  ــن نمایشــگاه را ب ــه ای ــاش هســتیم ک داد: در ت
ــروژه  اســتانداردهای بین المللــی نزدیــک کنیــم و پ
جدیــد نمایشــگاه توســط یارمحمدیــان بــه زودی به 
ســرانجام برســد تــا بتوانیــم نمایشــگاه بعــدی را در 

ایــن ســازه برگــزار کنیــم.
 رونمایی از اصفهان 2020 در نمایشگاه 

گردشگری و صنایع دستی اصفهان
رئیــس کمیســیون امــور اقتصــادی، حقوقــی و 
گردشــگری شــورای اســامی شــهر اصفهــان نیــز در 
ایــن نشســت، اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه شــرایطی 
کــه در شــهر اصفهــان بــه واســطه میراث گذشــتگان 
ــگاه  ــه ن ــد ک ــه ارث گذاشــته اند، می طلب ــا ب ــرای م ب
همــه مدیــران و سیاســت گذاران شــهری بــه حــوزه 

گردشــگری باشــد.
نصیــر ملــت بیــان کــرد: مســیر توســعه شــهر 
اصفهــان کــه پیــش از ایــن اشــتباه بــوده را اصــاح 
ــوده  ــت ب ــر صنع ــی ب ــه مبن ــعه ای ک ــم، توس کردی
اســت کــه نتیجــه آن به خشــکی اصفهــان انجامیده 

ــت. اس
وی ادامــه داد: نتیجــه ایــن نــوع نــگاه، پیامدهــای 
فراوانــی داشــته اســت و بهتریــن مســیر جایگزیــن 
 مبنای گردشــگری فرهنگی و هنری و تاریخی اســت

؛ در همیــن راســتا پیگیــر شــدیم تــا تمامــی 
دســتگاه ها را متمرکــز کنیــم تــا اصفهان ۲۰۲۰، ســال 
ورود اصفهان به مســیر توســعه گردشــگری باشــد و 

ــد مــاه پیــش آغــاز شــد. ایــن اتفــاق از چن
و  اهــداف  تهیــه  بــرای  کــرد:  عنــوان  ملــت 
ــه را  ــرات هم ــه نظ ــم ک ــاش کردی ــتراتژی ها ت اس
همــراه کنیــم و دبیرخانــه اصفهــان ۲۰۲۰ از این هفته 
ــار  ــی را در اختی ــرد و فرصت ــد ک ــه کار خواه ــاز ب آغ
ــن  ــا همــه دغدغه هایمــان در ای ــم داشــت ت خواهی

ــد. ــدا کنن ــروز پی ــد ب ــوزه بتوانن ح
ــتفاده  ــت اس ــن فرص ــد از ای ــرد: بای ــح ک وی تصری
ــی  ــی معرف ــه خوب ــان را ب ــهر اصفه ــا ش ــم ت کنی
کنیــم؛ در ایــن دوره کــه همدلــی و همزبانــی همــه 
کم نظیــر  گردشــگری  در  فعــال  دســتگاه های 
اســت، مدیریــت واحــدی کــه بتوانــد همــه فعالیــن 
را کنــار هــم جمــع کنــد، خیلــی موفــق نبــوده؛ ولــی 
 اکنــون در ایــن نمایشــگاه، ایــن اتفــاق رخ داده 

است.

پایی 300 غرفه در نمایشگاه صنایع دستی و گردشگری اصفهان بر

ــار شــهری  ــل شــرقی خــط دوم قط ــاری تون حف کیمیای وطن
اصفهــان پــس از تســت های مختلــف و همزمــان بــا عیــد ســعید فطر 

آغاز شد.
بــه نقــل از روابــط عمومــی و امــور بین الملــل ســازمان قطــار شــهری 
اصفهــان، حفــاری تونــل شــرقی خــط دوم قطــار شــهری همزمــان بــا 
ایــام عیــد ســعید فطــر و بــه منظــور افزایش جبهه هــای کاری ســاخت 

خــط دوم متــرو آغــاز شــد.
ــان از شــرق  ــار شــهری اصفه ــل خــط دوم قط ــزه تون ــاری مکانی حف
اصفهــان بــه صورت تونل دو چشــمه در مســیر ایســتگاه دارک شــهرک 
امام حســین )ع( تــا میــدان امــام علــی )ع( بــا دو دســتگاه تی بــی ام 
انجــام می شــود. عملیــات عمرانــی تونــل غربــی بــا خرید دو دســتگاه 
ــی ام خــط دوم قطارشــهری اصفهــان و  کاترهــد )تیغــه برشــی( تی ب
نصــب آن بــر ماشــین مکانیــزه حفــار، اســفند ســال ۱۳۹۷ آغــاز شــده 
بــود و حفــاری تونــل شــرقی، همزمــان بــا عیــد ســعید فطــر آغاز شــد.

دســتگاه مکانیــزه حفــار تونــل، بیــش از ۱۵۰ متــر از تونــل غربــی ایــن 
خــط را حفــاری و ســگمنت گذاری کــرده و عملیــات عمرانــی ایــن تونل 

در حــال حاضــر بــه پیــش مــی رود.
همچنیــن قــرار اســت در آینــده نزدیــک، از ســمت غــرب شــهر اصفهان 

بــه ســمت میــدان امــام علــی )ع(، حفــاری تونــل بــه صــورت تــک 
چشــمه انجــام گیــرد و از ایســتگاه مــدرس نجفــی در کهنــدژ تــا میدان 

امــام علــی )ع( بــا یــک تی بــی ام تــک چشــمه انجــام شــود.
همزمــان بــا حفــاری تونــل، حفاری و ســاخت ایســتگاه های خــط دوم 
ــون  ــف انجــام می شــود و هم اکن ــای مختل ــار شــهری در جبهه ه قط
فعالیــت عمرانــی پنــج ایســتگاه دارک، شــهرک امــام حســین )ع(، 
زینبیــه، عاشــق اصفهانــی، عمان ســامانی و اللــه خط دوم قطارشــهری 

اصفهــان در حــال اجــرا اســت.
ــه ۵۰۰ نفــر در دو شــیفت کاری در پروژه هــای قطــار  ــه نزدیــک ب روزان
شــهری اصفهان مشــغول فعالیــت هســتند و در روزهــای پایانی هفته 
گذشــته و تعطیــات عیــد فطــر نیز به صــورت متوســط روزانــه ۱۵۰ نفر 

در ایســتگاه ها و تونــل مشــغول فعالیــت عمرانــی بودنــد.
گفتنــی اســت، خــط دوم متــرو اصفهــان )خــط شــرقی-غربی( بــه 
طــول حــدود ۲۴.۷ کیلومتر و دارای ۲۳ ایســتگاه اســت که از ایســتگاه 
دارک، شــهرک امــام حســین )ع( آغــاز و بــه ایســتگاه میدان شــهدای 
خمینی شــهر ختــم می شــود. قــرار اســت در فــاز نخســت اجــرا ۱۴.6 
ــام  ــن خــط از ایســتگاه دارک، شــهرک ام ــر و ۱6 ایســتگاه ای کیلومت

حســین )ع( تــا ایســتگاه مــدرس نجفــی در کهنــدژ اجرایــی شــود.

گروه اصفهان زهرانصیری
Z.Nasiri@eskimia.ir

ــه  ــان گفــت: از جمل ــدازی اســتان اصفه ــت تیران ــر هیئ دبی
برنامه هــای هیئــت تیرانــدازی در ســال جــاری ایــن اســت 
کــه در اقدامــی بی ســابقه بــه چنــد نفــر از نخبــگان تیراندازی 

اســتان، مبلغــی در قالــب حقــوق پرداخــت کنیــم.
علــی زارعــی در گفت وگــوی اختصاصــی با خبرنــگار کیمیای 
وطــن از راه انــدازی مجــدد لیــگ اســتانی و اعطــای وام برای 
خریــد ســاح در ســال گذشــته خبــر داد و توضیــح داد: بــا 
تیرانــدازی  هیئــت  در  صورت گرفتــه  برنامه ریزی هــای 
توانســتیم در المپیادهــای ورزشــی در رشــته های تفنــگ و 

تپانچــه، عنــوان قهرمــان قهرمانــان را بــه دســت آوریــم.
ــای  ــب و زمین ه ــی مناس ــاخت های میدان ــود زیرس وی نب
اســتاندارد در بخــش اهــداف پــروازی را از دیگــر مشــکات 
ــالن های  ــود س ــرد: کمب ــد ک ــمرد و تأکی ــت برش ــن هیئ ای
فعــال و افزایــش قیمــت ســاح، از دیگــر معضــات رشــته 
تیرانــدازی اســتان اســت. بــرای ایجــاد زیرســاخت های ایــن 
رشــته اعتبــارات زیــادی نیاز اســت کــه بایــد اداره کل ورزش و 

جوانــان در ایــن زمینــه مســاعدت و کمک هــای جداگانــه ای 
را در نظــر بگیــرد.

ایــن مربــی بین المللــی رشــته اهــداف پــروازی، بــا اشــاره 
بــه مشــکات موجــود در هیئت هــای شهرســتانی و کمبــود 
زیرســاخت ها بــه ایــن مســئله اشــاره داشــت کــه هیئت های 
اصفهــان، شــهرضا، نجف آبــاد، لنجــان، فریدن، خمینی شــهر 
و شاهین شــهر از جملــه هیئت هــای فعــال شهرســتانی در 

زمینــه تیراندازی هســتند.
وی بــا ابــراز خشــنودی از عملکــرد ورزشــکاران رشــته اهــداف 
پــروازی افــزود: البتــه در رشــته تفنــگ و تپانچــه، بــا توجــه 
بــه ظرفیت هــای موجــود و مربیــان باســابقه ای کــه در 
اســتان مشــغول بــه فعالیــت هســتند، متأســفانه هنــوز این 

ــد. ــی قــرار ندارن ــگاه مطلوب رشــته ها در جای
دبیــر هیئــت تیرانــدازی اســتان اصفهــان ادامــه داد: از جملــه 
ــال  ــون در ح ــل تاکن ــال قب ــه از س ــی ک ــای مهم برنامه ه
ــته  ــی رش ــم بوم ــک تی ــکیل ی ــم، تش ــری آن بوده ای پیگی
تفنــگ و تپانچــه اســت تــا راهــی مســابقات لیــگ کشــوری 

کنیــم.

 آغاز حفاری تونل شرقی 
خط دوم قطار شهری اصفهان

تشکیل یک تیم بومی رشته تفنگ و تپانچه از اصفهان 
برای شرکت در مسابقات لیگ کشوری

شــهرداری  یــک  منطقــه  مدیــر  کیمیای وطن
از  بیــش  هفته هــای گذشــته  در  نجف آبــاد گفــت: 
ــی در نقــاط مختلــف منطقــه  ــر الیروب ســی ودو هــزار مت
حجتــی،  شــهیدان  و  الغدیــر  بلوارهــای  همچــون 
خیابان هــای قــدس، ۱۷ شــهریور، هشــت بهشــت، 
ــوذر، شــهید اســماعیلی و  ــد، اب ــر امی بشــارت، دوازده مت

سخاوت انجام گرفته است. 
ــگاه خبــری  ــگار پای ــا خبرن ــه ب جــال ربیعــی در مصاحب
ــش از  ــل بی ــری و حم ــه بارگی ــاره ب ــا اش ــهرداری ب ش
ــی،  ــه الیروب ــوط ب ــات مرب ــرویس ضایع ــج س هفتادوپن
ــه  ــی متفرق ــی، فعالیت هــای عمران ــر چاه هــای جذب حف
مــدت  همیــن  در  علف زنــی  و  چمــن  همــراه  بــه 
خاطرنشــان کــرد: ســم زنی درختــان بلــوار فجــر و 
گل هــای رز بلوارهــای طالقانــی و الغدیــر به همــراه رزهای 
نســترن بلــوار فجــر از دیگــر اقدامــات انجام شــده در ایــن 

ــتند. ــدت هس م
ــع  ربیعــی اظهــار داشــت: اجــرای هــزار و پانصــد مترمرب

زیرســازی در خیابــان فارابــی جنوبــی توســط دایــره 
موتــوری، چهــار هــزار متــر اجــرای لولــه سیســتم آبیــاری 
ــع  ــوار دفــاع مقــدس، پانصــد مترمرب تحــت فشــار در بل
باغچه کنــی در واحــد موتــوری، هــزار و ســیصد متــر 
مربــع مورت زنــی در بــاغ بانــوان و آبیــاری منظــم و 
برنامه ریزی شــده فضــای ســبز منطقــه از دیگــر اقدامــات 

ــدت هســتند.  ــن م ــر در ای درخــور ذک
ربیعــی در بخــش دوم ســخنان خــود از انجــام نزدیــک 
بــه یکصــد تــن لکه گیــری معابــر در ایــن مــدت خبــر داد 
و اظهــار داشــت: بیــش از هفــت هــزار مترمربــع اجــرای 
روکــش آســفالت نیــز انجــام گرفتــه کــه بیشــترین ســهم 
آن مربــوط بــه خیابــان قــدس بــوده و در بخــش تکمیلی 
خیابــان فرهنــگ و پــل خــرم شــرقی نیــز شــاهد عملیات 

ــم.  ــی مشــابهی بوده ای عمران
ــیه زنی  ــی و حاش ــوع چمن زن ــک مجم ــه ی ــر منطق مدی
بــر  بالــغ  را  ایــن مــدت  فضــای ســبز منطقــه در 
 دویســت وهفتاد هــزار مترمربع بــرآورد کرد و بیان داشــت:

ــدس و  ــاع مق ــر، دف ــی، الغدی ــر، طالقان ــای فج بلواره
ــا از  ــاغ گل ه ــوان و ب ــاغ بان ــار ب ــادی در کن ــت نجف آب آی
جملــه ایــن نقــاط بوده انــد و همزمــان کار غــرس یکصــد 
خرزهــره در پارکینــگ پــارک اللــه و هشــتاد تــوت در پارک 

هــزار گل نیــز انجــام گرفتــه اســت.
ــواع گل هــای شــمعدانی،  کاشــت هــزار و صــد کــوزه از ان
شاه پســند، پیــچ امین الدولــه و مغربــی در نقاطــی ماننــد 
شــهرداری مرکــزی، میــدان آزادگان، پــارک اللــه و خیابــان 
شــیخ بهایــی دیگــر مــوردی بــود کــه مدیــر منطقــه یــک 
بــا اشــاره بــه آن هــا اضافــه کــرد: بــه همــت واحــد امانــی 
نیــز اقدامــات مختلفــی همچــون یکصــد متــر اصــاح یــا 
ــام  ــرش انج ــع بلوک ف ــاه مترمرب ــداول و پنج ــرای ج اج

گرفتــه اســت.
ــرد:  ــام ک ــو اع ــن گفت وگ ــی ای ــش پایان ــی در بخ ربیع
در همیــن مــدت بــه منظــور زیباســازی هــر چــه بیشــتر 
مبلمــان شــهری، بیــش از بیست وســه هــزار متــر 
شست وشــوی جــداول در خیابان هــای شــریعتی، شــیخ 
ــه همــراه میــدان  بهایــی مرکــزی و فردوســی مرکــزی ب
ــی انجــام  ــی و بلوارهــای اســتقال و طالقان ــام خمین ام

ــه اســت. گرفت
مترمکعــب  یکصــد  انجــام  از  یــک  منطقــه  مدیــر 
الشــه چینی و دوازده مــورد نصــب پایــه روشــنایی در 
خیابــان خــرم شــرقی ســخن گفــت و ادامــه داد: در ادامه 
مراحــل مختلــف اجــرای ســاماندهی و بهســازی خیابــان 
امــام شــرقی نیــز شــاهد اقداماتــی مانند دویســت وهفتاد 
اجــرای ســنگ فرش، دویســت مترمربــع  مترمربــع 
ــرای  ــر اج ــد مت ــه یکص ــک ب ــگاژ و نزدی ــطیح و ری تس

جــدول بوده ایــم.

ــره 6۰ درصــدی آب در مخــزن  ــا اعــام ذخی ــان ب ــه ای اصفه مدیرعامــل شــرکت آب منطق
ــی ورودی، افزایــش حجــم و ارتفــاع آب  ــا افزایــش دب ــا توجــه ب ــده رود گفــت: ب ســد زاین
ســد زاینــده رود پــس از ۱۲ ســال نیــروگاه برق آبــی زاینــده رود بــا تــوان حداکثــر تولیــد در 

مــدار قــرار گرفــت. 
بــه نقــل از روابــط عمومــی شــرکت آب منطقه ای اصفهــان، مســعود میرمحمدصادقــی اظهار 
داشــت: نیــروگاه برق آبــی ســد زاینــده رود از هشــتم خردادمــاه بــا تــوان نامــی ۵۵ مــگاوات 

ســاعت در مــدار تولیــد قــرار گرفــت. 
وی بــا بیــان اینکــه توزیــع آب کشــاورزی تــا نیمــه دوم خردادمــاه ادامــه دارد، خاطرنشــان 
ــاه  ــده رود در بهمن م ــی زاین ــورای هماهنگ ــوی ش ــده از س ــه اباغ ش ــاس برنام ــرد: براس ک
ســال گذشــته )پیــش از بارندگی هــای ســال جــاری( آب تــا بیســتم خردادمــاه در زاینــده رود 
جریــان دارد و هــر تغییــری در ایــن برنامــه نیازمنــد تشــکیل جلســه شــورای هماهنگــی 

حوضــه آبریــز زاینــده رود اســت و تــا ایــن لحظــه چنیــن جلســه ای برگــزار نشــده اســت.
ــد  ــزن س ــره آب در مخ ــم ذخی ــزود: حج ــان اف ــه ای اصفه ــرکت آب منطق ــل ش مدیرعام
زاینــده رود ۷۴۷ میلیــون مترمکعــب اســت و متوســط آب ورودی و خروجــی ســد بــه ترتیب 

۱۲۳ و ۱۰۲ متــر مکعــب بــر ثانیــه اســت. 
ــون  ــده رود ۳۲۱ میلی وی خاطرنشــان کــرد: ســال گذشــته حجــم آب موجــود در ســد زاین

مترمکعــب و در بلندمــدت هــم یــک میلیــارد مترمکعــب بــوده اســت. 
میرمحمدصادقــی بــا اشــاره بــه بارش هــای اخیــر در چلگــرد کــه سرچشــمه زاینده رود اســت، 
گفــت: ۲ هــزار و ۱۴۰ میلی متــر بــارش داشــتیم و ایــن وضعیــت بســیار خوبــی نســبت بــه 

ســال گذشــته اســت.

 اجرای 3۲ هزار متر الیروبی
 در منطقه یک نجف آباد

 نیروگاه برق آبی زاینده رود پس از ۱۲ سال 
در مدار حداکثر قرار گرفت


