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شهرستان

شهردار اصفهان مطرح كرد: 

| قاسم اسد -  شــهردار اصفهان گفت: تمام تالش ما 
رســاندن اصفهان به جايگاه واقعي خود و حفظ برند فرهنگي و 

جهاني اين شهر است. 
به گزارش اداره ارتباطات رسانه اي شهرداري اصفهان، قدرت 
اهللا نوروزي با حضور در برنامه تلويزيوني از فراز الوند كه از شبكه 
دو ســيما پخش مي شــود، اظهار كرد: تمام تالش ما رساندن 
اصفهان به جايگاه واقعي خودش است. اصفهان يك شهر جهاني 

و قابل مقايسه با شهرهاي بزرگ و تاريخي دنياست. 
وي تصريح كرد: يكي از محورهاي مهم برنامه ما در شهرداري 
اصفهان موضوع گردشگري است. در اين راستا تالشمان اين بوده 

كه اين شهر را به عنوان محور گردشگري ايران معرفي كنيم.  
وي در پاســخ به سوال كارشناس شــهري برنامه در خصوص 
وضعيت خطرپذيري اصفهان تاكيد كرد: اصفهان در معرض خطر 
گسل ها نيســت اما اين خطر براي استان اصفهان وجود دارد. با 
اين وجود اصفهان از دو جهت بافت فرسوده و فرونشست زمين 
تهديد مي شود. زيرا اصفهان داراي مادي هاي متعدد است و اگر 
آب در اين مادي ها جريان نداشته و در زمين نفوذ نكند احتمال 
اينكه زمين دچار فرونشست بشود وجود دارد و چنين خطري از 

خطر زلزله كمتر نيست.  
نوروزي با بيان اينكه اصفهان داراي 2 هزار و 100 هكتار بافت 
فرسوده است، افزود: بايد اين بافت ها ترميم و اصالح شود. بيش 
از 500 هكتار از آن بافت فرسوده تاريخي است كه نمي شود آن 
ها را بازسازي كرد بلكه بايد آن را ترميم كرد. با توجه به سياست 
هاي دولت براي احياي بافت هاي فرســوده و كارآمد كردن آن 

ها بخشي از كار شــروع شده و به دنبال اين هستيم تا بافت هاي 
فرسوده از اين حالت بيرون بيايد.  

وي با بيان اينكه براي احياي اين بافت ها اقداماتي شده است، 
افزود: هر احيايي مشاركت مردم را مي طلبد. يكي از شعارهاي 
اصلي ما نيز مشاركت مردم بوده كه اميدواريم با همكاري آنها و 
سرمايه گذاران بتوانيم اصفهان را به عنوان يك شهر مهم تاريخي 

از خطري كه آن را تهديد مي كند رها كنيم. 
شهردار اصفهان با اشاره به روز شــهرهاي جهان، تاكيد كرد: 
جلسه اي تخصصي را در خصوص شهرهاي تاب آور به عنوان تنها 
شهر در ايران برگزار كرديم. سياست ما در راستاي تاب آوري شهر 
براي يك زندگي بهتر و آسايش و رفاه عمومي شهروندان است. 

نوروزي گفت: از همــه مقامات تقاضا دارم كمك كنند تا تونل 
بهشــت آباد و تونل سوم كوهرنگ ساخته شــود. اگر اين اتفاق 
نيفتد بزرگترين دستاورد شهرهاي تاريخي ايران يعني اصفهان 
در معرض تهديد قرار مي گيرد. هر فــردي كه مي تواند در اين 
خصوص بايد كمك كند. همين جا از همه شهرسازان، معماران، 
متخصصان و افــراد خالق مي خواهم راهكارهــاي خود را به ما 
بگويند كه در وضعيت خشكســالي چگونه مي شود اصفهان را 
حفظ كرد. چون اصفهان بر مبناي وجود زاينده رود ساخته شده 
و بدون وجود زاينده رود آسيب مي بيند. هيچ لحظه اي نيست كه 
اين دغدغه ما را رها كند. اين كه در نبود زاينده رود بزرگ ترين 

دستاوردهاي ميراثي كشور در معرض خطر است.
وي در پاســخ به ســوالي در خصوص منظر و سيماي شهري 
اصفهان ادامه داد: نحوه شهرسازي در اصفهان آيين نامه و ضوابط 

مربوط به خود را دارد كه در كميسيون ماده پنج نيز تصويب شده 
است. در بافت تاريخي اصفهان بايد حداقل 60 درصد از نماها آجر 
و در مكان هاي ديگر نبايد بيش از 20 درصد ســنگ باشد و اگر 

تخلفاتي صورت گرفته بايد آنها را مورد توجه قرار داد.
نوروزي با بيان اينكه مشكالت مالي براي شهرداري وجود دارد، 
تصريح كرد: با وجود مشــكالت مالي موفق شديم 500 ميليارد 
تومان اوراق مشــاركت را براي مترو به فروش برسانيم و در حال 
حاضر براي خط دو اعتبار الزم وجود دارد. اگرچه ســال گذشته 
براي هر كيلومتر 250 ميليارد تومان هزينه صورت مي گرفته و 
امسال بايد براي همان يك كيلومتر 400 ميليارد هزينه شود كه 

اين موضوع كار را بسيار سخت كرده است.  
وي در ادامه با اشاره به خط سوم قطار شهري اصفهان، گفت: 
قرار اســت براي اين خط كنسرسيومي تشكيل شود. اين خط از 
ميدان آزادي شروع شده و اميدواريم به ذوب آهن و فوالدمباركه 
نيز ســرويس دهد. در اين مســير نيازمند كمــك همه ارگانها 

هستيم. 
شهردار اصفهان تاكيد كرد: تصميم گيري براي عبور خط يك 
مترو از زيرچهارباغ مربوط به ســاليان گذشته است و متولي امر 
ديگران بوده اند. با بررسي هاي صورت گرفته مراقبت هاي ويژه 
صورت گرفته تا به ســي و سه پل آسيب نرسد. ميلياردها تومان 
هزينه شده و به گونه اي زير ريل ها اقدامات فني و لرزه سنجي 
صورت گرفته كه خطري در اين خصوص وجود نداشته باشد. با 
اين وجود من خودم جزو كساني بوده ام كه منتقد عبور مترو از 

زير چهارباغ و كنار سي و سه پل بوده ام. 

وي با اشاره به پياده راه كردن چهارباغ اضافه كرد: اين خيابان 
از چهار يا 5 دهه قبل بر اساس طرح تفصيلي كه وجود داشته قرار 
بوده پياده راه شود كه ايده درســتي نيز بوده است. با اين وجود 
شرايط خاصي مانند افكار عمومي و مسائل اجتماعي اجازه اين 
كار را نمي داده است. پياده راه كردن چهارباغ پيش از آمدن من 
به شهرداري اصفهان آغاز شده بود اما ادامه آن كار سنگيني بود. 

شهردار اصفهان در پاسخ به سوالي در خصوص نبود سرويس 
هاي بهداشتي در خيابان چهارباغ به عنوان يك محور گردشگري، 
تصريح كرد: در حدود 40 جلسه هم انديشي با گروه هاي مختلف 
در اصفهان برگــزار كرديم. در يكي از اين جلســات در موضوع 
گردشــگري، همين موضوع اشاره شد كه گردشــگران از نبود 

سرويس هاي بهداشتي گله دارند كه اين موضوع مدنظر است.

انتصاب مدیران جدید امور آب و فاضالب 
شهرستان های خنداب و فراهان

| طى احكامى جداگانه از ســوى مهندس خليلى مديرعامل 
شركت آب و فاضالب اســتان مركزى، محمد كاكايى شمس منفرد به 
عنوان مدير امور آب و فاضالب شهرستان خنداب و مبين صحاف كاشانى 
به عنوان مدير امور آب و فاضالب شهرستان فراهان منصوب شدند.به 
گزارش روابط عمومى شركت آب و فاضالب استان مركزى در جلسه اى 
كه به منظور توديع و معارفه مدير امور آب و فاضالب شهرستان خنداب 
با حضور عبدالرضا حاجى على بيگى فرماندار خنداب، مهندس عبدالرضا 
خليلى مديرعامل و جمعى از مديران و معاونان شــركت آب و فاضالب 
استان در محل فرماندارى شهرستان خنداب برگزار شد ضمن قدردانى 
از زحمات و تالش هاى مبين صحاف كاشــانى مدير پيشين امور آبفا 

شهرستان خنداب ، محمد كاكايى شمس منفرد به عنوان مدير جديد اين امور معرفى گرديد.همچنين در جلسه 
اى مشابه  با حضور سجادى فرماندار شهرستان فراهان و مسئوالن شركت آب و فاضالب در محل فرماندارى 
اين شهرستان از تالش ها و خدمات مهندس رحيم كريمى مهرآبادى مدير پيشين  امور آب و فاضالب فراهان 

قدردانى و مبين صحاف كاشانى به عنوان مدير جديد اين امور معرفى گرديد.  

ارایه خدمات فرهنگی درحوزه کتاب درغرفه اداره 
کل کتابخانه های عمومی گلستان

| رضا قوانلو از اجراى برنامه هاى فرهنگى درغرفه كتابخانه 
هاى گلستان درنمايشگاه بزرگ كتاب گلستان خبرداد . به گزارش 
روابط عمومى كتابخانه هاى عمومى گلستان، هرسال پاييز درمهرماه 
گلستان شــاهد برپايى نمايشــگاه بزرگ كتاب اســت . امسال نيز 
دوازدهمين نمايشــگاه بزرگ كتاب گلســتان در 18 مهرماه افتتاح 
مى شود . رضا قوانلو مدير كل كتابخانه هاى عمومى استان گلستان 
به مناســبت افتتاح دوازدهمين نمايشگاه كتاب از خدمات فرهنگى 
درحوزه كتابدارى خبرداد. رضا قوانلو مديركل كتابخانه هاى عمومى 
استان گلســتان دراين زمينه گفت: اداره كل كتابخانه هاى عمومى 
اســتان باايجاد غرفه به خدمات رسانى به شــهروندان گلستانى مى 

پردازد. رضا قوانلو مديركل كتابخانه هاى عمومى استان گلستان درادامه افزود: عضويت رايگان ، معرفى كتاب 
،مسابقات كتاب خوانى ، نقد كتاب ، ارايه سيرمطالعاتى توسط مشاوران كتاب ، امضاى تفاهم نامه همكارى با 
برخى دستگاه هاى فرهنگى دراستان ، توزيع رايگان مجالت ونشريات تاريخ گذشته  و... از جمله خدماتى است 

كه درغرفه اداره كل كتابخانه هاى عمومى استان به شهروندان داده خواهد شد.

123 جابجایي بيش از پنج و نيم ميليون تن کاال 
درمحورهاي استان کرمانشاه

| مديــركل راهداري و حمل و نقل جاده اي اســتان كرمانشــاه 
ازجابجايى بيش از پنج و نيم ميليون تن كاال طى هفت ماه ابتداى سال در 
محورهاي استان خبر داد.به گزارش روابط عمومى اد اره كل راهدارى وحمل 
و نقل جاده اى استان كرمانشاه مهندس فريبرز كرمى گفت :آمار واصله از 
ابتداي سال 97 تاكنون نشانگر جابجايي پنج ميليون و 685 هزار و 257 تن 
كاال از محورهاي استان مي باشد.وى افزود:اين ميزان كاالي جابجا شده در 
قالب 378 هزار و 645 سفر كاميون صورت گرفته است.مديركل راهداري 
و حمل و نقل جاده اي اســتان كرمانشاه گفت: عمده كاالهاي جابجا شده 
شامل:سيمان،گندم انسانى،كود اوره،كنجاله،كلينگر،گازوييل،مازوت،پلي 
اتيلن،چغندرقند و ساير مي باشد.وي با تأكيد براينكه حدود 50 درصد از 

توليدات و بار استان،مختص به سيمان و محصوالت پتروشيمي مي باشد افزود: ازمجموع كاالهاي جابجا شده در 
استان ،سيمان با مقدار يك ميليون و 115 هزار و347 تن در قالب 55 هزار و 909 سفر بيشترين سهم جابجايي را به 
خود اختصاص داده است.كرمى همچنين اظهار داشت:پس از سيمان،گندم انسانى با 367 هزار و 488 تن در قالب 
15 هزار و 364 سفر وكود اوره با 350 هزار و 678 تن در قالب 14 هزار و 693 سفر كاميون جايگاه دوم و سوم را دارند.

خبرنامه

برگزاری کمیته حمل و نقل پاک و فرهنگ سازی شهرداری اراک

تهديدآثارتاريخي؛دغدغهايكهاصفهانرارهانميكند

| به همت معاونت امور زيربنايى و حمل و نقل شهرى، وركشاپ ترويج و توسعه فرهنگ دوچرخه سوارى و 
زيرساخت مربوطه در اراك شهر پيشرو در دوچرخه سوارى كشور، با حضور اولين خانواده مسافر با دوچرخه همراه 
فرزند شيرخواره در ايران، در پارك ترافيك واقع در كوى صنعتى خيابان پامچال برگزار شد.
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| نشست خبرى مديركل اوقاف و امور خيريه استان بوشهر با اصحاب رسانه 
به مناسبت هفته وقف در محل سالن كنفرانس اين اداره كل برگزار شد . به گزارش 
روابط عمومى اداره كل اوقاف وامورخيريه اســتان بوشهر، حجت االسالم اسماعيل 
پور، غبارروبى قبور شهدا را يكى ديگر از برنامه هاى دهه وقف عنوان كرد و افزود: در 
اين دهه از ياوران وقف شامل اصحاب رسانه، واقفان و خادمان بقاع متبرك قدردانى 

خواهد شد.
مديركل اوقاف و امور خيريه استان بوشهر تصريح كرد: جمعه اين هفته 18 آبان 
ماه نيز مسوالن اين اداره كل در برنامه اى با عنوان «شوق تكريم» از ساعت 10 و 30 
دقيقه در مصالى جمعه بوشــهر حضور مى يابند و پاسخگوى پرسش هاى مردم در 

زمينه وقف خواهند بود.
حجت االسالم اسماعيل پور به اين نكته نيز اشاره كرد كه در ابتداى سال تحصيلى 

جديد، به دو هزار و 500 دانش آموز نوشت افزاراهدا شد.

رسانه ها منافع فرهنگ وقف را گسترش و نشر دهند
حجت االسالم و المسلمين محمدرضا اســماعيل پور در اين نشست به تشريح 
فرهنگ غنى و كارساز وقف در جامعه پرداخت و اظهار كرد: رسانه ها منافع فرهنگ 
وقف را گسترش و نشر دهند و در تمامى حوزه ها بايد وقف مشاركتى را نهادينه و 

احكام وقف را بيان كنيم.

وقف؛ حق الناس عمومی
عضو شوراى فرهنگ عمومى استان بوشهر با بيان اينكه وقف حق الناس عمومى 
است، افزود: درآمد حاصل از وقف بايد صرف فقرا و خدمت رسانى به نيازمندان شود.

سازمان اوقاف و امورخیریه متولی صیانت و حمایت از وقف
وى با اشاره به اينكه ســازمان اوقاف و امورخيريه متولى صيانت و حمايت از وقف 
است، ادامه داد: خيلى از برنامه هاى دينى و فرهنگى تشكل هاى مردمى و مذهبى با 
مشكل مالى مواجه هستند و مى توانند اين موانع را با درآمد از محل وقف مشاركتى 

مرتفع كنند.

سهمیه ۶ هزار نفری طرح تربیت حفظ قرآن كریم اوقاف بوشهر
مديركل اوقاف و امور خيريه استان بوشهر از اعالم سهميه 6 هزار نفرى طرح تربيت 
حفظ قرآن كريم خبرداد و گفت: 1 هزار و 200 نفر نيز سهم طرح تربيت حفظ قرآن 
كريم اداره اوقاف و امورخيريه شهرستان بوشهر مى باشد كه مى بايست اسامى حفاظ 

در سامانه قرآنى سازمان ثبت گردد.

افتتاح فاز اول مجتمع دارالقرآن امام جعفر )ع( كوی شهید عاشوری
حجت االسالم اســماعيل پور از افتتاح فاز اول مجتمع دارالقرآن امام جعفر (ع) 

كوى شهيد عاشورى تا پايان ســال خبرداد و عنوان كرد: با وجود اينكه اين استان 
استعدادهاى درخشان قرآنى مطرح و به نام در عرصه ملى و بين المللى دارا است اما 
در مجموعه موقوفات اوقاف بوشهر با كمبود موقوفات قرآنى و درآمد موقوفات قرآنى 

مواجه هستيم.

ثبت 2 وقف جدید قرآنی در شهرهای جم و دیر
وى با اشاره به اينكه امســال 2 وقف جديد قرآنى در شهرستان هاى جم و دير به 
ثبت رسيده است، اعالم كرد: دو نفر از قاريان بوشهرى در رشته هاى قرائت 10 جزء 
و 20 جزء چهل و يكمين دوره مســابقات سراسرى قرآن در شهر اراك درخشيدند و 

مقام برتر را كسب كردند.

2۵ آبان؛ دومین دوره روخوانی و روانخوانی ویژه مربیان طرح حفظ
مديركل اوقاف و امور خيريه اســتان بوشهر با اعالم اينكه دومين دوره روخوانى و 
روانخوانى ويژه مربيان طرح حفظ 25 آبان برگزار خواهد شد، گفت: 180 نفر مربيان 
قرآنى آقا و خانم در دوره طرح تربيت مربى حفظ شركت كردند و براى ساير شركت 

كنندگان گواهى پايان دوره صادر شده است.

202 رقبه كشاورزی در استان بوشهر

حجت االسالم اسماعيل پور در پايان با اشاره به اينكه 155 رقبه كشاورزى 2 هزار 
و 57 هكتارى فاقد درآمد در سامانه اوقاف استان بوشهر ثبت شده است، اظهار كرد: 
202 رقبه كشــاورزى 1 هزار و 153 هكتارى در سامانه اوقاف بوشهر ثبت است كه 

اكثرا درآمدزا هستند.

در نشست خبری مدیركل اوقاف استان بوشهر مطرح شد:

حجت االسالم محمدرضا اسماعيل پور:وجود ۲۰۲ رقبه کشاورزی درآمدزا در بوشهر

خبرنامه
مدیرعامل شركت گاز استان گیالن: 

با فراهم آمدن بسترهای قانونی، امکان 
گازرسانی به منازل نسقی فراهم شده است 
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آبان ماه حسين اكبر مديرعامل شركت گاز 
استان گيالن در نشست خبرى با جمع 
كثيرى از خبرنگاران و نمايندگان روزنامه 
ها و جرايد كثيراالنتشار، خبرگزارى ها 
و پايگاه هاى خبرى به ســؤاالت ايشان 
درخصوص مسائل مرتبط با گاز پاسخ داد. 
در اين نشست خبرى مديرعامل شركت 
گاز استان گيالن با بيان اقدامات گسترده 
اين شركت در زمينه گازرسانى به شهرها 
و روستاهاى اســتان اظهار داشت: هم 
اكنون همه شــهرهاى استان (بجز شهر 

ماسوله بجهت دارا بودن بافت تاريخى) و 94,2 درصد خانوارهاى روستايى استان از نعمت 
گاز بهره مند مى باشند كه در مقايسه با متوسط كشورى (97,1درصد بهره مندى شهرى 
و 80,3 درصد بهره مندى روستايى) در وضعيت مناسبى قرار داريم.وى در اين خصوص 
اظهار داشت: درصد بهره مندى خانوارهاى روستايى استان در ابتداى سال 92 در حدود 
60 درصد بود كه اين ميزان در طى كمتر از 5 سال و بويژه با اجراى پروژه هاى بند «ق» 
بيش از 30 درصد رشــد يافته است و شركت گاز اســتان گيالن با برنامه ريزى مناسب 
توانسته با كمترين هزينه اين طرح را به اجرا در آورد.مهندس اكبر با اعالم اين موضوع كه 
هم اكنون طرح گازرسانى به 62 روستاى صعب العبور و كوهستانى در حال انجام مى باشد 
گفت: خوشبختانه با ابالغ وزير محترم نفت، اجازه گازرسانى به روستاهاى سردسيرى كه 
هزينه گازرسانى به هر خانوار آن تا 12 ميليون تومان برآورد مى شود نيز داده شده است 
فلذا با تحقق اين مهم امكان گازرسانى به روستاهاى باقيمانده در استان فراهم مى گردد.
مديرعامل شركت گاز استان گيالن ادامه داد: اين شركت هم اكنون داراى بيش از 20 هزار 
كيلومتر شبكه، بيش از 574 هزار انشعاب گاز و بيش از يك ميليون و 31 هزار مشترك 
گاز مى باشد كه اين موفقيت را مديون زحمات شبانه روزى مجموعه1400 نفرى پرسنل 
خود مى داند.وى گفت: اولويت شركت گاز در سالهاى گذشته گسترش شبكه هاى گاز و 
گازرسانى به اقصى نقاط استان بود ولى هم اكنون با نزديك شدن به پايان عمليات توسعه 
گاز، پروژه هاى كيفى در اولويت قرار گرفته است.مهندس اكبر با بيان اين مطلب اظهار 
داشت: پروژه هاى قرائت و چاپ همزمان صورتحساب، GIS، سفيران انرژى، بهينه سازى 
مصرف سوخت گرمكن هاى ايستگاه هاى تقليل فشار گاز و مركز پيام و اتفاقات متمركز 
و نرم افزار موبايلى خدمات الكترونيك گاز گيالن از جمله اقدامات شركت گاز در جهت 

كيفى سازى خدمات مى باشد.

معاون استانداروفرماندار شاهرود: 

معدن بوکسيت تاش تا زمانی که شرکت 
آلومينا به تعهداتش عمل نکند تعطيل می گردد   

| محمد كــرم محمدى 
بــه ســابقه نشســت هايى كه 
مديران شهرستان شــاهرود با 
مسووالن شركت آلومينا داشته 
اند، اشــاره كرد و گفت: در 25 
شهريور امسال نشســتى براى 
بررســى وضعيت ايــن معدن با 
حضور عسگرى معاون استاندار 

برگزار شد.
به گــزارش كائنات و به نقل از 
روابط عمومى معاونت استاندارى 
وفرماندارى شاهرود ؛ محمد كرم 

محمدى معاون استانداروفرماندار شاهرود ادامه داد: در اين نشست كه معاون 
هماهنگى امور اقتصادى و توسعه منابع اســتاندارى ،مديركل دفتر جذب و 
حمايت از سرمايه گذارى استاندارى ســمنان ، مديرعامل شركت آلوميناى 
ايران ، نمايندگانى از ادارات كل مربوط شــركت داشتند، شركت بهره بردار 
تعهداتى در زمينه حفظ محيط زيست ، بازســازى و احياى منابع طبيعى ، 
كنترل كيفيت آب ، كمك به اجراى كانال روستاى تاش و تعريض راه از سه 

راهى مجن به توسكستان به طول 9 كيلومتر داد.
محمدى افزود: در نشســتى كه ديروز برگزارشــد، تعهدات داده شده اين 
شركت مورد بررسى قرار گفت، اما مشخص شد اين تعهدات فقط بر روى كاغذ 
بوده و اجرايى نشده و عزمى هم براى اجراى آن هاوجود ندارد. وى افزود: از 
سال 92 تا كنون نشست هاى زيادى دراين خصوص برگزار شده كه تا كنون 

هيچ كدام از مصوبات آن ها اجرا نشده ونتيجه اى حاصل نگرديده است .
معاون استاندار سمنان به ماده 14 مصوبات شهريور هم اشاره كرد و گفت: 
براساس اين ماده فرماندار شــاهرود اختيار دارد، چنانچه هر يك از مصوبات 
اجرا نشود، از ادامه فعاليت اين معدن جلوگيرى نموده ومراتب را به استاندارى 

سمنان اعالم نمايد.
محمدى گفت: با توجه به شرايط موجود ، توقف فعاليت شركت آلومينا در 
معدن بوكســيت تاش تا حصول كليه تعهدات كه در نشستى با حضور وزير 
سابق صمت و دكترحسينى نماينده مردم شاهرودوميامى داده شد، مورد نظر 

فرماندارى ويژه شاهرود است.


