
گروه اصفهان پریسا خاکبازان
P.Khakbazan@eskimia.ir

اســتاندار اصفهــان در دیــدار با سرپرســت مدیریت 

امــور پردیس هــای دانشــگاه فرهنگیــان اســتان 
اصفهــان، بیــان داشــت: تعلیــم و تربیــت اهمیت 
باالیــی دارد؛ بــا عنایــت بــه وضعیت بازنشســتگی 

در آمــوزش و پــرورش، کمبــود نیــرو یــک دغدغــه 
اساســی اســت و دانشــگاه فرهنگیــان بــا افزایش 
ظرفیت هــا بایــد در ایــن حــوزه و بــا تربیــت نیــرو 

و معلــم خــوب دغدغه هــا را کاهــش دهــد.
رســالت  نمــود:  عنــوان  رضایــی  عبــاس 
دانشــگاه خیلــی مهــم اســت و هرگــز نبایــد وارد 
چالش هــای سیاســی شــود. دانشــگاه یــک 
واحــد مســتقل و اســتقالل دانشــگاه یــک مــورد 

ــت. ــکار اس ــل ان ــاص و غیرقاب خ
وی اظهــار کــرد: شــأن و حیثیــت دانشــگاه را 
ــرد  ــت دانشــگاه در نظــر بگی ــه ماهی ــا توجــه ب ب
و در جهــت حفــظ شــأن و منزلــت بــاالی آن 
تــالش کنیــد. در خصــوص حمایــت از دانشــگاه 
ــاخت  ــرای س ــن ب ــاص زمی ــان و اختص فرهنگی

ــای الزم  ــان، حمایت ه ــع فرهنگی ــگاه جام دانش
ــا شــرایط  ــاز اســت ت صــورت خواهــد گرفــت؛ نی
ــا شــود  ــز محی ــاز از ســوی دانشــگاه نی ــورد نی م
تــا امــکان حمایــت، اختصــاص زمیــن و ســاخت 

ــم شــود. دانشــگاه فراه
اســتاندار اصفهــان بــا تأکیــد بــر برگــزاری منظــم 
ــد  ــا دانشــگاه و بازدی ــه هیئت امن جلســات کمیت
ــن  ــوص تأمی ــت: در خص ــان داش ــگاه بی از دانش
ــات  ــد، امکان ــب وارد ش ــد از راه مناس ــه بای بودج
ــتفاده  ــل اس ــه قاب ــود دارد ک ــادی وج ــیار زی بس

اســت.
 وظیفه اصلی تربیت و تولید معلم بر 

عهده دانشگاه فرهنگیان است
سرپرســت مدیریــت امــور پردیس های دانشــگاه 

ــت  ــدار و نشس ــز در دی ــان نی ــان اصفه فرهنگی
ــان، ضمــن توصیــف شــرایط  ــا اســتاندار اصفه ب
دانشــگاه فرهنگیــان در اســتان اصفهــان، بــه 
نــگاه ویــژه و خــاص اســتاندار بــه حــوزه تعلیــم و 
تربیــت اشــاره و بیــان داشــت: نــگاه و نظــر ویــژه 
اســتاندار بــه تعلیــم و تربیــت جــای خرســندی و 
خوشــبختی دارد و نشــان از داریــت و آینده نگــری 
ــگاه  ــوع ن ــن ن ــر همیــن اصــل ای شــما اســت؛ ب
طبیعتا نســبت بــه دانشــگاه فرهنگیان نیــز وجود 
دارد؛ زیــرا ایــن دانشــگاه مرجــع پــرورش معلــم، 
مکمــل و هیئــت اندیشــه ورز آمــوزش و پــرورش 

اســت.
شــهرام عــروف زاد افــزود: بــا عنایــت بــه تأکیدات 
ــر  ــگاه شایســته تقدی ــری و ن ــام معظــم رهب مق

حضرتعالــی بــه تعلیــم و تربیــت در اســتان، الزم 
اســت تــا از دانشــگاه فرهنگیــان حمایــت شــود و 
بــا توجــه به اینکه شــخص شــما فرد دانشــگاهی 
بــا  هیئت امنــا  جلســات  برگــزاری  هســتید 
حضــور شــما و بهره گیــری از رهنمودهــا و نــکات 
ارزنــده شــما حتمــا نقشــه راه خــوب و راهگشــا 
 بــرای دانشــگاه فرهنگیــان اســتان خواهــد 

بود.
ــدید  ــود ش ــه کمب ــه ب ــا توج ــرد: ب ــوان ک وی عن
معلــم در ســال های پیــش رو در اســتان، وظیفــه 
اصلــی تربیــت و تولیــد معلــم بــر عهــده دانشــگاه 
ــام  ــان تم ــگاه فرهنگی ــت و دانش ــان اس فرهنگی
ــه  ــه کار گرفت ــن راســتا ب تــالش خویــش را در ای

اســت.
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شهرستانها
سرپرست شهرداری نجف آباد خبر داد:

آغاز تخفیف های 40 درصدی 
 شهرداری نجف آباد 
تا پایان شهریورماه

نجف آبــاد  شــهرداری  سرپرســت  کیمیای وطن

ــورای  ــب ش ــا تصوی ــته ب ــال گذش ــد س ــت: همانن گف
اســالمی شــهر، بــازه زمانــی محــدود و غیرقابــل 
بــه  درصــدی  تخفیــف 40  ارائــه  بــرای  تمدیــدی 
پروانه هــای تجــاری، مســکونی و کارگاهــی در نظــر 
گرفتــه شــده کــه از ابتــدای خردادمــاه تــا پایــان 

شهریورماه این روند ادامه خواهد داشت. 

ــاد در  ــهرداری نجف آب ــت ش ــزی، سرپرس ــد مغ محم
مصاحبــه بــا خبرنــگار پایــگاه خبری شــهرداری بــا اعالم 
ایــن مطلــب کــه اعمــال تخفیــف مذکــور شــامل تمامی 
آیتم هــای عــوارض نظیــر زیربنــا، تراکم، تفکیــک، تغییر 
کاربــری، پذیــره، زیرحدنصاب و... اســت، عنوان داشــت: 
پیــش از ایــن مقطــع معمــوال مقطــع پایــان ســال برای 
ــد؛  ــه می ش ــر گرفت ــی در نظ ــن تخفیف های ــه چنی ارائ
ــا توجــه بــه حجــم بســیار بــاالی فعالیت هــای  ولــی ب
شــهرداری در چنیــن روزهایــی و امــکان عــدم تکمیــل 
ــه  ــه ب ــرر ک ــان مق ــاب رجــوع در زم ــده برخــی ارب پرون
ــنهاد و  ــا پیش ــد، ب ــر می ش ــا منج ــق آن ه ــع ح تضیی
تصویــب شــورای شــهر مقطــع پایانــی نیمــه اول ســال 

بــرای چنیــن منظــوری در نظــر گرفتــه شــده اســت.

 حضور فعال سازمان 
تش نشانی شاهین شهر در  آ

بیش از 300 عملیات امدادرسانی
شاهین شهربهجت بیرانوند

B.Biranvand@eskimia.ir

ــی  ــات ایمن ــان ســازمان آتش نشــانی و خدم جان برکف
شــهرداری شاهین شــهر از ابتــدای ســال جــاری تاکنون، 

در بیــش از 300 حادثــه حضــور فعــال داشــته اند.
مجتبــی رســتمی، رئیــس ســازمان آتش نشــانی و 
ــه  ــی شــهرداری شاهین شــهر در مصاحب ــات ایمن خدم
ــن  ــان ای ــت: جان برکف ــهرداری گف ــر ش ــد خب ــا واح ب
ســازمان از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون، در بیــش از 

ــته اند. ــال داش ــور فع ــه حض 300 حادث
وی در ادامــه اظهــار داشــت: باتوجــه بــه اینکــه ســازمان 
آتش نشــانی و خدمــات ایمنی شــهرداری شاهین شــهر 
از تجهیــزات بــه روز و نیروهــای مجــرب برخــوردار اســت؛ 
ــز  ــدوده نی ــارج از مح ــای خ ــه مأموریت ه ــن ب بنابرای

ــود. ــزام می ش اع
رســتمی در بخــش آمــوزش آتش نشــانی گفــت: 
از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون 1700 نفــر از ادارات 
و نهادهــا، مقاطــع مختلــف مــدارس و محله هــای 
ــا  ــدی ت ــانی از مبت ــای آتش نش ــواع آموزش ه ــهر ان ش

را فراگرفته انــد. پیشــرفته 
رئیــس ســازمان آتش نشــانی و خدمــات ایمنــی 
شــهرداری شاهین شــهر بــا اشــاره بــه امدادرســانی 
بــه هموطنــان ســیل زده در ابتــدای ســال جــاری 
گفــت: حســب دســتور حمیــد عشــقی، شــهردار 
مرحلــه  پنــج  در  ســازمان  ایــن  شاهین شــهر 
 تجهیــزات و نیــرو را بــه مناطــق مذکــور ارســال نمــوده

است.
رســتمی خاطرنشــان نمــود: ســازمان آتش نشــانی 
و خدمــات ایمنــی شــهرداری شاهین شــهر دارای 4 

ــت. ــی اس ــروی عملیات ــتگاه و 95 نی ایس

حاجی دلیگانی:

چرا حقابه کشاورزان برخوار 
پرداخت نمی شود؟

نماینــده مــردم شاهین شــهر در مجلــس پرســید: آقــای 
ــت  ــوار را پرداخ ــاورزان برخ ــه کش ــرا حقاب ــان چ اردکانی

نمی کنیــد؟
ــی در  ــی دلیگان ــینعلی حاج ــنا، حس ــل از ایس ــه نق ب
ــب  ــا مخاط ــس ب ــنبه مجل ــی روز سه ش ــه علن جلس
ــب  ــون مترمکع ــت: ۸0 میلی ــرو، گف ــر نی ــراردادن وزی ق
ــه  ــردم هم ــد و م ــردم فروختی ــه م ــه 70 ب آب در ده
ــردن، چــرا  ــد آب پرداخــت ک ــرای خری دارایی شــان را ب
آب را نمی دهیــد و چــرا تبعیــض قائــل می شــوید؟

وی ادامــه داد: دو کانــال در کنــار هــم در اصفهــان 
امــا  اســت؛  آب  از  پــر  دائــم  یکــی  می گذرنــد، 
ــودی  ــا وج ــذرد ب ــوار می گ ــت برخ ــه از دش ــری ک دیگ
را خریــداری کرده انــد، ولــی  پــول داده و آب  کــه 
ــاالی  ــه ب ــم ک ــال ه ــود. امس ــان داده نمی ش حقابه ش
زاینــده رود  سرشــاخه های  در  بــاران  میلیمتــر   ۲000
ــد. ۲0  ــل نمی کنن ــان عم ــه تعهدش ــاز ب ــا ب ــد؛ ام باری
ــد،  ــردم گرفته ان ــش را از م ــه پول ــی ک ــت آب ــال اس س
نمی دهنــد و نــه پــول دریافــت شــده را بــه مــردم 
بــاز می گرداننــد. آقــای اردکانیــان اگــر نمی توانیــد 
ــد،  ــن کنی ــرارداد تأمی ــاس ق ــده را براس آب فروخته ش
 دســت کم قــرارداد را فســخ کنیــد، چــرا تبعیــض قائــل 

می شوید؟ 
ــرح  ــا ط ــس ب ــهر در مجل ــردم شاهین ش ــده م نماین
ایــن پرســش کــه چــرا مــردم شــرق اســتان اصفهــان 
ــه داد: از 300  ــد، ادام ــت می کنن ــود را دریاف ــه خ حقاب
میلیــون مترمکعــب آب فقــط ۸0 میلیــون مترمکعب به 
مــردم شاهین شــهر، میمــه و برخــوار تعلــق می گیــرد. 
منطقــه شــرق اســتان ۲۲0 میلیــون مترمکعــب آب خود 
ــا  ــب م ــون مترمکع ــا ۸0 میلی ــد؛ ام ــت می کنن را دریاف
تخصیــص نمی یابــد. آقــای اردکانیــان این قــدر بــه 
ــا  ــن ظلم کردن ه ــد، ای ــم نکنی ــوار ظل ــاورزان برخ کش

ــدی دارد.  عاقبــت ب
علــی الریجانــی نیــز خواســتار رســیدگی موضوع توســط 

وزیــر نیــرو شــد.

استاندار اصفهان در دیدار با سرپرست مدیریت امور پردیس های دانشگاه فرهنگیان اصفهان عنوان کرد:

دانشگاه نباید وارد چالش های سیاسی شود

اخبارکوتاه
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 

استان اصفهان:
شیوه نامه برگزاری کارگاه های 

فرهنگی هنری و مهارت های زندگی 
مورد توجه قرار گیرد
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مدیــرکل کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان اســتان 
ــای  ــزاری کارگاه ه ــیوه نامه برگ ــق ش ــرای دقی ــت: اج ــان گف اصفه
ــه خصــوص در  ــی ب ــای زندگ ــی و مهارت ه ــری و ادب ــی، هن فرهنگ
فصــل تابســتان در مراکــز کانونــی اســتان مــورد توجــه قــرار گیــرد.

مهــدی قربانــی، در ســومین نشســت شــورای فرهنگی هنــری کانون 
پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان اســتان اصفهــان کــه در ســال 
ــا موضــوع تشــریح سیاســت ها و خــط مشــی ســتادی  جــاری، ب
مدیریــت کانــون اســتان اصفهــان برگــزار شــد، در خصــوص ابــالغ و 
اجــرای دقیــق شــیوه نامه برگــزاری کارگاه هــای فرهنگــی، هنــری و 

ادبــی و مهارت هــای زندگــی در مراکــز اســتان تأکیــد کــرد.
ــد  ــیوه نامه و رون ــوص، ش ــزی در خص ــه برنامه ری ــاره ب ــا اش وی ب
و  تخصصــی  توســعه کارگاه هــای  ویــژه،  ثبت نــام کارگاه هــای 
ــق  ــه اشــاره داشــت: بایســتی اجــرای دقی ــن نکت ــه ای انجمن هــا ب
ادبــی و  شــیوه نامه برگــزاری کارگاه هــای فرهنگــی، هنــری و 
ــرد. ــرار گی ــه ق ــورد توج ــتان م ــز اس ــی در مراک ــای زندگ مهارت ه

وی تأکیــد کــرد: خــوب اســت کــه کانــون پــرورش فکــری کــودکان و 
نوجوانــان را از نظــر ســازمانی بشناســیم و بدانیــم در چــه ارگانــی کار 
می کنیــم؛ وقتــی کــه بدانیــم در کجــا هســتیم، انتظــارات و توقعــات 

ــر اســت. ــر و پیگیــری آن راحت ت مــا منطقی ت
گفتنــی اســت، در ادامــه هریــک از واحدهــای کارشناســی فرهنگــی، 
ــاره موضوع هــای  هنــری، ادبــی و آمــوزش دیدگاه هــای خــود را درب

ــد. مطرح شــده، اعــالم کردن

 جذب ۱3 هزار حامی برای
 ایتام اصفهانی در ماه مبارک رمضان

در مــاه رمضــان امســال، 13 هــزار و 5۲ نیکــوکار  کیمیای وطن

ــد  ــدان نیازمن ــام و فرزن ــان ایت ــه جمــع حامی ــی ب ــدر اصفهان گران ق
پیوستند.

بــه نقــل از روابــط عمومــی و اطالع رســانی کمیتــه امــداد اصفهــان، 
محمدرضــا متین پــور، مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان اصفهــان بابیان 
اینکــه طرح هــای اکــرام ایتــام و فرزنــدان محســنین بــرای ایجــاد 
بســتر حمایــت مؤثــر و منظــم نیکــوکاران از ایــن فرزنــدان راه انــدازی 
شــده اســت، گفــت: اســتقبال مــردم نیکــوکار و یتیم نــواز اصفهــان در 
همــه ســال های گذشــته از ایــن طرح هــا بســیار درخــور  توجــه بــوده 
اســت و در مــاه رمضــان امســال نیــز 13 هــزار و 5۲ نیکــوکار گران قدر 

اصفهانــی بــه جمــع حامیــان ایــن فرزنــدان نیازمند پیوســتند.
ــط  ــدر توس ــان گران ق ــن حامی ــن از ای ــزار و 704 ت ــزود: 11 ه وی اف
پایگاه هــا و دفاتــر ایــن نهــاد و 134۸ حامــی نیــز بــا همــکاری مراکز 

نیکــوکاری در سراســر اســتان جــذب  شــده اند.
متین پــور همچنیــن گفــت: ایــن تعــداد نیکــوکار جذب شــده حمایت 
از 550۲ یتیــم و 914۲ فرزنــد نیازمنــد غیــر یتیــم را بر عهــده گرفتند.

ــر  ــرای عمــوم مــردم خی ــدان، ب ــت از فرزن ــول حمای وی امــکان قب
اســتان را در همــه طــول ســال فراهــم دانســت و گفــت: واحــد اکــرام 
ایتــام و فرزنــدان محســنین در همــه دفاتــر کمیتــه امداد در سراســر 
اســتان مســتقر و آمــاده پذیــرش نیکــوکاران عزیــز اصفهانــی اســت.

 میزبانی اصفهان 
از 37 نفر از سفرای کشورهای مختلف 

در روزهای آینده
رئیــس اتــاق بازرگانــی اصفهــان در دیدار با ســفیر  کیمیای وطن
ــد، از  ــزار ش ــم برگ ــه دوره نه ــت رئیس ــور هیئ ــا حض ــه ب ــل ک برزی
ــف در  ــورهای مختل ــفرای کش ــر از س ــان از 37 نف ــی اصفه میزبان
روزهــای آینــده خبــر داد و تحریم هــای یکجانبــه آمریــکا علیــه ایــران 
ــا  ــاری ب ــادی و تج ــط اقتص ــعه رواب ــرای توس ــبی ب ــتر مناس را بس

کشورهای غیر اروپایی مانند برزیل دانست.
بــه نقــل از روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و 
کشــاورزی اصفهــان، مســعود گلشــیرازی بــا بیــان اینکــه ایــن اولین 
دیــدار وی بــا ســفیران مقیــم ایــران در اتــاق بازرگانــی اصفهان اســت، 
از میزبانــی 37 نفــر از ســفرای کشــورهای مختلــف در اصفهــان طــی 
ــرای  ــی ب هفته هــای آتــی خبــر داد و ایــن نشســت را فرصــت خوب
ــادی و  ــای اقتص ــعه همکاری ه ــرای توس ــب ب ــتر مناس ــاد بس ایج

تجــاری دانســت. 
ــای  ــال تحریم ه ــه اعم ــه ب ــا توج ــروز، ب ــه ام ــان اینک ــا بی وی ب
ــط  ــا رواب ــت ت ــبی اس ــت مناس ــران، فرص ــر ای ــکا ب ــه آمری یکجانب
ــرد:  ــح ک ــم، تصری ــعه دهی ــل توس ــور برزی ــا کش ــان را ب تجاری م
اصفهــان صنعتی تریــن اســتان ایــران بــوده و ایــن فرصــت مغتنمــی 
اســت تــا بــا اســتفاده از تســهیالت مالــی ارائــه شــده توســط دولــت 
برزیــل، همکاری هــای بیــن دو کشــور را در بخــش صنعــت اصفهــان 

نیــز توســعه دهیــم. 
گلشــیرازی بــا اشــاره بــه وجــود روابــط ســنتی دیرینــه در مــراودات 
کشــاورزی بیــن ایــران و برزیــل افــزود: تخصیــص خــط فاینانــس 
بــرای مبــادالت تجــاری بــا ایــران از ســوی برزیــل بســتر مناســبی 

بــرای توســعه روابــط تجــاری بــا ایــران اســت. 

گروه اصفهان زهرانصیری
Z.Nasiri@eskimia.ir  

شــهردار منطقــه دو اصفهــان بــا بیــان اینکــه دو پــروژه 
خانــه کــودک و پــارک ســوار صمدیــه، پروژه هــای 
ــد  ــمار می رون ــه ش ــه ب ــن منطق ــعه ای ــرک توس مح
گفــت: 13 و نیــم میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای اجــرای 
ــروژه  ــت. پ ــده اس ــه ش ــر گرفت ــروژه در نظ ــن دو پ ای
ــکلی  ــی ش ــه مثلث ــه، پهن ــوار صمدی ــارک س ــزرگ پ ب
ــازمان  ــن رو س ــوده، از ای ــا ب ــال ها ره ــه س ــت ک اس
میادیــن و ســازمان پایانه هــا بخشــی از زمین هــای آن 

ــرد. ــداری ک را خری
ــا  ــی، در اولیــن نشســت خبــری خــود ب محمــد کیهان
رســانه ها و در ســی ویکمین نشســت »سه شــنبه ها 
ــا رســانه، پاســخگویی در مســیر امیــد« اظهــار کــرد:  ب
منطقــه دو تنهــا منطقــه ســه تکــه شــهرداری اصفهــان 
اصفهــان  شــهر  مناطــق  قدیمی تریــن  واز  اســت 
ــت،  ــک، هش ــق ی ــا مناط ــه ب ــود ک ــوب می ش محس
ــنتی  ــت س ــبختانه باف ــت؛ خوش ــاور اس 9، 11، 1۲ مج
ــاب  ــب و ت ــده و ت ــظ ش ــاز حف ــه از دیرب ــن منطق ای

ــت. ــرده اس ــون نک ــت آن را دگرگ ــینی باف شهرنش
وی بــا اشــاره بــه اینکــه منطقــه دو با جمعیــت صدهزار 
نفــر دارای 9 محلــه از جملــه محله هــای جــاوان، 
ــزود:  ــت، اف ــدان اس ــکین و ول ــالت، مش ــوکان، رس باب
104 هکتــار از وســعت ایــن منطقــه را بافــت فرســوده 
تشــکیل می دهــد و فقــط 17 درصــد زمین هــای 
ــرای درآمدزایــی  ــوان ب موجــود در ایــن منطقــه را می ت
بــه حســاب آورد. تخفیف هــای خوبــی بــرای بازآفرینی 
ایــن بافت هــا در نظــر گرفتــه شــده؛ امــا بیشــتر 
مــردم ســاکن در ایــن بافت هــا مخالــف ســکونت در 
ــد گفــت  ــن رو بای ــی هســتند؛ از ای واحدهــای آپارتمان

ــی بافــت فرســوده همــت مشــترک مــردم و  بازآفرین
مســئوالن را می طلبــد.

کیهانــی بــا اشــاره بــه اینکــه منطقــه دو یــک منطقــه 
محــروم نیســت، بلکــه پتانســیل کمــک بــه شــهرداری 
ــت:  ــژه دارد، گف ــگاه وی ــه ن ــاز ب ــا نی ــزی را دارد؛ ام مرک
بایــد درآمدهــای پایــدار بــرای شــهر و شــهرداری ایجــاد 
ــد و  ــا رش ــرد ت ــاز ک ــزی را ب ــای مغ ــد گره ه ــود، بای ش

توســعه اتفــاق افتــد.
 آزادسازی بخشی از اراضی پارک سوار

ــا  ــازی زمین ه ــی از آزادس ــه بخش ــان اینک ــا بی وی ب
ــا  ــده و ب ــام ش ــوار انج ــرح پارک س ــرای ط ــرای اج ب
توجــه بــه دســتورات و تأکید شــهردار اصفهــان در زمینه 
احــداث ایــن پارک ســوار، همــکاری خوبــی بــا ســازمان 
ــه  ــن زمین پایانه هــا انجــام و جلســات متعــددی در ای
ــرح  ــدن ط ــا اجرایی ش ــت: ب ــت، گف ــده اس ــزار ش برگ
جدیــد، خدمت رســانی ارتقــا پیــدا کــرده و ایــن پایانــه 
بــه یکــی از ایســتگاه های مهــم اتوبوس هــای شــهری 

ــل می شــود. ــان تبدی ــرب اصفه در غ
مدیــر منطقــه دو شــهرداری اصفهــان ادامــه داد: 
ردیــف بودجــه تخصیص یافتــه بــرای ایــن پارک ســوار 
صمدیــه 10 میلیــارد تومــان از محــل بودجــه پروژه هــای 
محــرک توســعه اســت و بــرای آغــاز عملیــات عمرانــی 
ــای الزم انجــام می شــود. ــن پارک ســوار، پیگیری ه ای

 بهشت گمشده
وی منطقــه دو را بهشــت گمشــده عنــوان کــرد و افــزود: 
در ایــن منطقــه پتانســیل تبدیــل زمین های کشــاورزی 
بــه باغ شــهر وجــود دارد؛ زیــرا آب و زمیــن بــه میــزان 
ــد  ــم نبای ــاد داری ــه اعتق ــود دارد، البت ــی درآن وج کاف
اجــازه دهیــم بــه بهــای کســب درآمــد چــوب حــراج به 

ــم. زمین هــای کشــاورزی بزنی

وی بــا بیــان اینکــه قیمــت زمیــن و پروانــه در منطقــه 
ــیار  ــان بس ــهر اصفه ــق ش ــایر مناط ــه س ــبت ب دو نس
پاییــن اســت، افــزود: ایــن پتانســیل باتوجــه بــه اینکه 
ــم، بســتر مناســبی  ــه نداری ــی در منطق مشــکل میراث
منطقــه در  ســرمایه گذاری  و  انبوه ســازی   بــرای 

است.
برنامه هــای  اجــرای  اینکــه  بیــان  بــا  کیهانــی 
ــته  ــش داش ــد افزای ــه دو، 3۶0 درص ــی در منطق ورزش
اســت، خاطرنشــان کــرد: ســال 95، تعــداد افــراد 
اســتفاده کننده از برنامه هــای فرهنگــی شــهرداری 5۶ 
هــزار و 700 نفــر بــوده کــه ایــن آمار در ســال 97 بــه 149 

ــت. ــه اس ــش یافت ــر افزای ــزار و 700 نف ه
از احــداث  مدیــر منطقــه دو شــهرداری اصفهــان 
بزرگ تریــن مجموعــه اســتخر آبــی در خیابــان صمدیــه 
خبــر داد و افــزود: خوشــبختانه مجموعــه هتلینــگ و 
ــی در  ــم مل ــای تی ــزاری اردوه ــرای برگ ــی ب زمین های

ــه دو ایجــاد شــده اســت. منطق
وی ســرانه فضــای ســبز منطقــه دو شــهرداری اصفهان 
ــه در  ــن منطق ــرد و گفــت: ای ــوان ک ــع عن را ۲۶ مترمرب
رتبــه چهــارم مناطــق 15 گانه شــهرداری اصفهــان از نظر 

ســرانه فضــای ســبز قــرار گرفتــه اســت.
 شهرفروشی نکرده ایم

ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــهرداری اصفه ــه دو ش ــر منطق مدی
رشــد صددرصــدی صــدور پروانــه ســاختمانی در 
ســال گذشــته نســبت بــه ســال 9۶ گفــت: منطقــه دو 
ــدور  ــر ص ــته از نظ ــال گذش ــان در س ــهرداری اصفه ش
پروانــه ســاختمانی، رتبــه دو را در بیــن مناطــق 15 گانــه 
بــه خــود اختصــاص داده اســت و موفــق بــه جلب نظر 
ــی  ــاد آبادان ــاز و ایج ــرای ساخت وس ــرمایه گذاران ب س

در منطقــه شــد.

وی ادامــه داد: متــراژ پروانه هــای صــادر شــده در هفــت 
ماهــه پایانــی ســال گذشــته، 1۲9 هــزار و ۲۸3 مترمربع 
ــوان  ــچ عن ــه هی ــه ب ــه در منطق ــی ک ــت، در حال اس

ــم. ــی نکرده ای شهرفروش
کارگاه هــای  انتقــال  خصــوص  در  کیهانــی 
بــه  شــمس آباد  محــدوده  از  موزاییک ســازی 
ــه درخواســت  ــا ب بختیاردشــت، گفــت: در ســال 79 بن
زمین هــای  از  قســمتی  موزاییک ســازان،  اتحادیــه 
بختیاردشــت بــرای انتقــال کارگاه هــا خریــداری شــد و 
از ســال ۸1 بــا رعایــت تمامــی مــوارد قانونــی، تعــدادی 
پروانــه ســاختمانی بــا کاربــری صنایــع کارگاهــی صــادر 
ــال  ــل مشــکالتی در ســال ۸3 انتق ــه دلی ــا ب شــد؛ ام

متوقــف شــد. موزاییک ســازان 
ــه داد: در  ــان ادام ــهرداری اصفه ــه دو ش ــر منطق مدی
ــاره  ــهرداری، دوب ــدد ش ــری مج ــا پیگی ــال ۸۶ و ب س
ــه  ــال ب ــن ح ــا ای ــاد؛ ب ــان افت ــه جری ــال ب ــرح انتق ط
دلیــل بی اعتمــادی میــان شــهرداری و نهادهــای 

ــه  ــال 9 ســال ب ــد انتق ــاز هــم فراین ــی، ب ــی دولت متول
طــول انجامیــد تــا اینکــه در ســال 95، یــک لیســت 1۲ 
نفــره از صاحبــان موزاییک ســازی آمــاده و بــرای انتقال 
ارســال شــد، البتــه فراینــد انتقــال بســیار کنــد صــورت 
ــداد. ــازه ای رخ ن ــا ســال 9۶ اتفــاق ت گرفــت و عمــال ت

وی بــا بیــان اینکــه تاکنــون بــا انتقــال 1۲ کارگاه 
ــت  ــت موافق ــه بختیاردش ــه منطق ــازی ب موزاییک س
شــده اســت، افــزود: عــالوه بــر تغییــر کاربــری 
زمین هــای بختیاردشــت، جابه جایــی شــش کارگاه 

ــت. ــی اس ــت بررس ــز در دس ــر نی دیگ
 احداث بزرگ ترین خانه کودک

وی احــداث خانــه کــودک در حاشــیه پــارک قلمســتان 
پروژه هــای  از  را  صمدیــه  پارک ســوار  احــداث  و 
محــرک توســعه منطقــه دو برشــمرد و گفــت: طراحــی 
ایجــاد فضــای پــارک کــودک در حاشــیه پــارک بــزرگ 
ــن  ــه های ای ــت و نقش ــام اس ــال انج ــتان در ح قلمس

ــود. ــی می ش ــاه 9۸ نهای ــا 15 مردادم ــرح ت ط

ح کرد: شهردار منطقه دو اصفهان مطر

بهشت گمشده شهر اصفهان، نیازمند نگاه ویژه مسئوالن

قــرارداد تولیــد 15 هــزار تــن ریــل بــا شــرکت  کیمیای وطن
ســاخت و توســعه زیربناهــای حمــل و نقل کشــور، امســال به 
ــش  ــت ش ــده و فرص ــته ش ــد بس ــل در مقص ــورت تحوی ص

ماهه ای نیز برای تحویل آن تعیین شده است.
مدیرعامــل شــرکت ذوب آهــن اصفهــان در نشســت خبــری 
کــه در نمایشــگاه حمــل و نقــل ریلــی و صنایــع وابســته برگزار 
ــرای  ــن ب ــی ذوب آه ــب از آمادگ ــن مطل ــالم ای ــا اع ــد، ب ش
تحویــل ریــل در راســتای قــراردادی کــه بــا وزارت راه داشــت، 
 UIC۶0 ــر داد و گفــت: در حــال حاضــر ۲ هــزار تــن ریــل خب
تولیــد شــده و در حضــور بازرســان شــرکت زیرســاخت آمــاده 

تأییــد نهایــی و تحویــل براســاس قــرارداد هســتیم.
منصــور یــزدی زاده افــزود: ایــن محصــول پیشــتر وارد می شــد 
و امــروز در داخــل، در انــواع مختلــف متناســب بــا نیــاز کشــور 
تولیــد می شــود. ذوب آهــن در حــال حاضــر توانایــی تأمیــن 
ریل هــای مــورد نیــاز راه آهــن و متــرو در اغلــب نقــاط کشــور را 
دارد و بــا توجــه بــه رشــد قیمــت ارز، نــرخ ریل هــای وارداتــی 
بــا کیفیــت مشــابه بیــش از محصــول ذوب آهن قیمــت دارد.

ــوی  ــرارداد از س ــتن ق ــر در بس ــل تأخی ــوص دالی وی در خص

وزارت راه بــرای تأمیــن ریــل از ذوب آهــن گفــت: بخشــی از 
تأخیــر بــه مــا و بخشــی دیگــر بــه طــرف مقابــل برمی گــردد؛ 
ــی  ــد ط ــل بای ــد ری ــوده و خری ــت ب ــل، دول ــدار ری ــرا خری زی
تشــریفات اداری از طریــق مناقصــه انجــام شــود و قــراردادی 
کــه بــه تازگــی بســته شــده، روالــی حــدود 4 ماهــه را طــی 
کــرده اســت تــا بــه نتیجه منجــر شــده و برای بســتن قــرارداد 

بعــدی نیــز در حــال مذاکــره هســتیم.
ــتاندارد  ــاس اس ــای U33 براس ــه ریل ه ــان اینک ــا بی  وی ب
ــرای خطــوط  ــل ب EN-13۶74 تولیــد شــده، گفــت: ایــن ری
فرعــی اســت کــه راه آهــن در مقطعــی قــرارداد 40 هــزار تنــی 

در ایــن بــاره بــا مــا بســت، کــه 5000 تــن تحویــل داده ایــم.
مدیرعامــل شــرکت ســهامی ذوب آهــن اصفهان اظهار داشــت: 
قــرار بــود قیمت هــا در ایــن قــرارداد ارزی باشــد؛ امــا ریالــی 
شــد. مــا درخواســت تغییــرات قیمتــی از راه آهــن و تعدیــل 
قیمــت دادیــم کــه مدیرعامــل راه آهــن هــم پذیرفتــه اســت 
ــل  ــل را تحوی ــن ری ــزار ت ــان 40 ه ــود، هم ــق ش ــر محق و اگ
تغییــر   UIC۶0 ریل هــای بــه  را  قــرارداد  یــا  می دهیــم 

می دهیــم.

گروه اصفهان فاطیما جاللی
F.Jalali@eskimia.ir

ــطح  ــت: در س ــان گف ــاف اصفه ــارت اصن ــی و نظ ــر بازرس مدی
شهرســتان اصفهــان، ۲۲ واحــد صنفــی برند مطــرح داریــم که در 
بازرســی های بــه عمــل آمــده در ۲0 خــرداد، بــا 4 واحــد صنفــی 
برخــورد الزم صــورت گرفــت و کاالهــای قاچــاق جمــع آوری شــد.

جــواد محمــدی فشــارکی بــا اشــاره بــه طــرح مبــارزه با پوشــاک 
ــتاد  ــتور س ــا دس ــت: ب ــار داش ــان اظه ــتان اصفه ــاق در اس قاچ
ــا کاالی قاچــاق، ایــن طــرح از دی مــاه ســال  مرکــزی مبــارزه ب
ــاز شــد  ــان آغ ــن اصفه گذشــته و در تمامــی اســتان ها همچنی
کــه بــر ایــن اســاس تعــدادی از واحدهــای صنفــی برنــد اســتان 
در مدیریــت بازرســی و نظــارت اصنــاف اســتان توجیــه شــدند.

ــه ایــن افــراد فرصتــی داده شــد و  وی افــزود: در ایــن راســتا ب
متعهــد شــدند که کاالهــای خارجــی و قاچاق خــود را جمــع آوری 
کننــد؛ ایــن در حالــی اســت کــه پــس آن بازرس هــای مــا وارد 

عمــل خواهنــد شــد.
مدیــر بازرســی و نظــارت اصنــاف اصفهــان بیــان کــرد: پــس از آن 
 بــه تعــداد ۲ مرتبــه دیگــر نیــز بــه ایــن افــراد فرصــت داده شــد 

ــن  ــد و ای ــاز کردن ــن طــرح را آغ ــا از روز جــاری ای و بازرســان م
ــی در حــال انجــام اســت. ــه خوب طــرح ب

 وی ادامــه داد: اگــر مشــاهده شــود کــه یــک واحد صنفــی دارای 
کاالی قاچــاق باشــد، عــالوه بــر جمــع آوری کاال بــا فــرد خاطــی 

برخــورد خواهــد شــد.
ــرد:  ــح ک ــتان تصری ــی اس ــای صنف ــاره واحده ــدی درب محم
مــا در ســطح شهرســتان اصفهــان دارای ۲۲ واحــد صنفــی 
ــی  ــا 4 واحــد صنف ــه در بازرســی ها ب ــرح هســتیم ک ــد مط برن
 برخــورد الزم صــورت گرفــت و کاالهــای قاچــاق جمــع آوری 

شد.
وی بیــان کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه عنــوان ســال جــاری، رونــق 
تولیــد اســت و در حمایــت از تولیدکننــده داخلــی دیگــر اجــازه 
ــاک  ــری از ورود پوش ــرای جلوگی ــی ب ــراد خاط ــه اف ــت ب فعالی

ــود. ــازار داده نمی ش ــه ب ــاق ب قاچ
ــرد:  ــان ک ــان خاطرنش ــاف اصفه ــارت اصن ــی و نظ ــر بازرس مدی
متأســفانه بیشــترین کاالی قاچــاق در کشــور مربوط به پوشــاک 
ــاک  ــوزه پوش ــرح در ح ــتین ط ــتا نخس ــن راس ــود؛ در ای می ش

صــورت گرفــت.

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در نمایشگاه حمل و نقل ریلی و صنایع وابسته خبر داد:

یل در ذوب آهن اصفهان ممانعت از خروج ارز با تولید ر
  آغاز جمع آوری پوشاک قاچاق

 از واحدهای صنفی برند اصفهان

مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری اصفهــان گفــت: بــارش 
ــای  ــیل در بخش ه ــدن س ــاری ش ــث ج ــاران باع ــرگ و ب تگ

کوهپایــه و جلگــه شهرســتان اصفهــان شــد. 
بــه نقــل از خبرگــزاری مهــر، منصــور شیشــه فروش بــا اشــاره 
ــان در  ــتان اصفه ــاران در اس ــرگ و ب ــی تگ ــارش ناگهان ــه ب ب
اواخــر روز دوشــنبه، اظهــار داشــت: بــارش ناگهانــی تگــرگ و 
ــه و  ــای کوهپای ــیل در بخش ه ــدن س ــث جاری ش ــاران باع ب
جلگــه شهرســتان اصفهــان و آب گرفتگــی تعــدادی از منــازل 
مســکونی، تخریــب بخشــی از راه هــا، قنــوات و اراضــی 

ــد.  ــه ش ــتاهای منطق ــاورزی در روس کش
وی بــا اشــاره بــه اینکــه دبــی این ســیالب حــدود 10 مترمکعب 
بــر ثانیــه تخمین زده شــده اســت، گفــت: این ســیالب در حال 
هدایــت بــه رودخانــه زاینــده رود در آن منطقــه اســت کــه پــس 

از آن نیــز وارد تــاالب بین المللــی گاوخونــی شــود. 

مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری اصفهــان بــا تأکیــد بــر 
اینکــه عوامــل مدیریــت بحــران در حــال آماده بــاش هســتند، 
ــداری ها،  ــه بخش ــیالب ب ــن س ــال ای ــه دنب ــت: ب ــان داش بی
آماده بــاش  منطقــه  ایــن  شــهرداری های  و  دهیاری هــا 
ــور  ــل حض ــم در مح ــدادی ه ــل ام ــت و عوام ــده اس  داده ش

دارند. 
ــانی  ــال کمک رس ــدادی در ح ــل ام ــه عوام ــان اینک ــا بی وی ب
بــه رفــع آســیب ها، تخلیــه آب از منــازل و کنتــرل جریــان آب 
در مســیر زاینــده رود هســتند، گفــت: حــدود 30 نفــر امدادگــر 
و ۶ تیــم در منطقــه حضــور دارنــد کــه بــا اســتفاده از هشــت 
دســتگاه موتــور آب کــش و ۶ دســتگاه کف کــش آب را از 
منــازل تخلیــه کردنــد. شیشــه فــروش گفــت: امیــد داریــم بــا 
ــه زاینــده رود در منطقــه بــن رود،  ــه رودخان هدایــت ایــن آب ب

خســارتی از ســیل را شــاهد نباشــیم.

گروه اصفهان فاطیما جاللی
F.Jalali@eskimia.ir

معــاون امــداد و نجــات جمعیــت هــالل احمــر اســتان اصفهــان 
بــا اشــاره بــه جزئیــات امدادرســانی روســتاهای آب گرفتــه شــرق 
اصفهــان از امدادرســانی ۲1 نیــروی عملیاتــی بــه 150 نفــر از 
ســاکنان 10 روســتا در شــرق اصفهــان، بــه علــت بــارش تگــرگ 

ناگهانــی روز دوشــنبه خبــر داد.
داریــوش کریمــی، بــا اشــاره بــه خســارت وارده ناشــی از بــارش 
شــدید تگــرگ در شــرق اصفهــان، بــه منــازل روســتاییان اظهــار 
داشــت: ســاعت 14:۲0 دقیقــه روز دوشــنبه ایــن حادثــه بــه واحد 
EOC هــالل احمــر اعــالم و بــه ســرعت تیم هــای ســیالب 

منطقــه شــرق بــه 10 روســتا اعــزام شــدند کــه تــا ســاعت ۲1 ایــن 
ــد. ــات به طــول انجامی عملی

وی افــزود: 45 واحــد مســکونی در 10 روســتا از جملــه ســیدآباد، 
مزرعــه یزدی، عطرافشــان، بــرآن، مجیدآباد، جوشــقان، حیدرآباد، 
کیلــی و غیــره دچــار آب گرفتگــی شــدند کــه بــا کمــک نیروهــای 

امــدادی کار تخلیــه آب خانــه بــه خانــه انجــام شــد.
معــاون امــداد و نجــات جمعیــت هــالل احمــر اســتان اصفهــان با 
بیــان اینکــه ۲1 نیــروی عملیاتــی شــامل 3 پرســنل و 1۸ امدادگــر 
و نجاتگــر داوطلــب بــه ایــن روســتاها اعــزام شــدند، گفــت: یــک 
دســتگاه آمبوالنــس، ســه دســتگاه کمــک دار وانــت تــک کابیــن 
ــتگاه  ــک دس ــنگین، ی ــک دار س ــتگاه کم ــک دس ــن، ی و دو کابی
ــورد  ــات م ــن عملی ــش در ای ــتگاه لجن ک ــوس و 1۶ دس مینی ب

اســتفاده قــرار گرفــت.
ــن  ــرگ در ای ــارش ســریع تگ ــرد: خوشــبختانه ب ــح ک وی تصری
روســتا باوجــود تخریــب دو منــزل، خســارت جانــی نداشــت و 
نیروهــای امــدادی بــه 150 نفر از ســاکنان منــازل آب گرفته شــده 
ــق  ــادی شــدن شــرایط مناط ــر ع ــد؛ به خاط خدمت رســانی کردن
نیــازی بــه توزیــع اقالم و اســکان اضطــراری بــه روســتاییان نبود.

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان:جاری شدن سیل در شرق اصفهان

تخلیه آب از واحدهای مسکونی در ۱۰ روستا در شرق اصفهان
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گهی مزایده نوبت اولآ

شهرداری گلپایگان در نظر دارد شهرک ترافیک واقع در پارک شهر به انضمام یک واحد تجاری واقع در شهرک ترافیک و دفتر 
آموزش  را از طریق مزایده به واجدین شرایط واگذار نماید. 

متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند به سایت شهرداری به نشانی www.Golpayegancity.ir یا به 
رئیس اداره مالی و ذیحسابی شهرداری گلپایگان مراجعه نمایند. 
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