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خبر
«زیتون مهیار» نشان محصول سالم
و استاندارد کشور را دریافت کرد

کرمانشــاه  -بهمــن ســلطانیان -خبرنگار
همدلی:اولین وتنها محصول زیتون استاندارد غرب
کشور توسط بانوی باغدار وکارآفرین برترکرمانشاهی
با کسب نشان محصول سالم واستاندارد ،با نام «زیتون
مهیار» به بازار عرضه شد .الزم به ذکر است؛ تمام مراحل
فرآوری این محصول ،پس ازتولید درکارگاه خانگی ،با
رعایت پروتکلهای بهداشــتی ومعیارهای استاندارد
انجام میشود« .شکوفه نیکسرشت» ،که ازیادگاران
هشت سال دفاع مقدس و جانباز شیمیایی روستای
بان زرده ازمنطقه داالهو است با تولید وبرداشت سالی
پنج تن محصول زیتون درهرهکتار ،ازسوی استاندار
کرمانشاه به عنوان باغدار نمونه وکارآفرین برتراستان
برگزیــده ومورد تجلیل قرارگرفــت .وی تنوع تولید
این محصول راهفت نوع زیتون شــامل انواع پرورده،
روغن زیتون فرابکر بدون مواد نگهدارنده وبدون رنگ
واسانس برشمرد وگفت :بارعایت دقیق پروتکلهای
بهداشتی واســتفاده ازپیشرفتهترین فناوریهای روز
دنیا درتولید وپرورش این محصول ،زیتون مهیار موفق
به کسب نشان محصول سالم واستاندارد در کشورشده
است .نیکسرشــت هدف ازمشارکت درعرصه تولید
را تحقق اهداف اقتصــاد مقاومتی وبه تبع آن ،ایجاد
جهش درتولید واقتصاد کشــورذکر کــرد وافزود :با
راهانــدازی این کارگاه برای حــدود  30نفربه صورت
فصلی و  10نفرنیز به صورت ثابت اشــتغالزایی شده
است .این بانوی کارآفرین و باغدار نمونه که درتولید
وفرآوری سایرمواد غذایی نظیر :رب انار ،انجیرخشک،
سرکه سیب ،عسل و ...نیز فعالیت دارد ،تصریح کرد :به
منظورتوسعه این کارگاه وصادرات محصوالت آن که
میتواند دراشتغالزایی پایدارمنطقه نیزبسیارمؤثر است
حمایت همه جانبه دولت ومسئولین را طلب میکند.
مسئول سازمان بسیج رسانه
کرمانشاه اعالم کرد:

ارسال بیش از  ۳۳۰اثر به دبیرخانه
چهارمین جشنواره ابوذر کرمانشاه

کرمانشــاه-خبرنگار همدلی:مســئول سازمان
بسیج رسان ه کرمانشــاه از ارسال بیش از  ۳۳۰اثر به
دبیرخانه چهارمین جشنواره ابوذر کرمانشاه خبر داد.
محمدهادی صحرایی اظهار کــرد :بیش از  ۳۳۰اثر
در  ۱۶موضــوع و در  ۱۰قالب به دبیرخانه چهارمین
جشــنواره رســانهای ابوذر برای داوری ارسال شده
است .وی با اشــاره به پایان مهلت ارسال آثار افزود:
فراخوان و دریافت آثار چهارمین جشــنواره ابوذر ۲
ماه به طول انجامید و مهلــت دریافت آثار در تاریخ
 ۲۲بهمن پایان یافت .مســئول سازمان بسیج رسانه
اســتان کرمانشاه با اشــاره به برگزاری اختتامیه این
جشــنواره در هفت ه نخست اســفند ماه تصریح کرد:
بــا توجه به برنامهریزیهای صــورت گرفته به دلیل
محدودیتهای ناشی از شیوع بیماری کرونا اختتامیه
به صورت محــدود و از طریق ویدئو کنفرانس برگزار
خواهد شد .صحرایی خاطرنشان کرد :برگزاری چنین
جشنوارههایی ارتقای کمی و کیفی رسانههای استان
کرمانشاه در تراز انقالب اسالمی را به همراه دارد.
رئیس کمیسیون عمران شورای اسالمی
شهر بندرعباس:

کارخانه آسفالتشهرداری
بندرعباس تکمیل میشود

بندرعباس-خبرنگار همدلی:رئیس کمیســیون
عمران شــورای اســامی شــهر بندرعباس گفت:
زیرساخت مناســبی برای حل مشکل آسفالت شهر
بندرعباس ایجاد شده اســت و با تداوم حمایتهای
الزم ،کارخانه ی آســفالت شــهرداری بندرعباس به
پشــتوانه ای برای تقویت زیر ساخت شهری تبدیل
خواهد شد .به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی
شــهر بنپدرعباس ،آبتین امیری در بازدیدکمسیون
عمران شــورا و ریس ســازمان عمران شــهرداری
بندرعباس از بخشهای مختلف کارخانه ی آسفالت
شهرداری بندرعباس گفت:بندرعباس دارای محالت
متعدد با بافت فرســوده است نوســازی و زیر سازی
این محالت نیازمند اقدامات زیربنایی اســت و بدون
ایجاد یک پشتوانه ی فنی و تولیدی مناسب نمیتوان
مشکالت این محالت را به صورت عمده حل کرد .این
عضو شورای اسالمی شهر بندرعباس گفت:هدف احیا
و تکمیل کارخانه آسفالت شهرداری بندرعباس این
اســت که در بخشهای مختلف زیر بنایی و عمرانی،
شهرداری بندرعباس در موقع نیاز از مصالح مورد نیاز
برای آسفالت سطح شهر برخوردار باشد.
آبتیــن امیری گفت:تحــول در مدیریت ســازمان
عمران شــهرداری بندرعباس امری قابل تقدیر است
و با تکمیل بخشهای مختلف آســفالت شهرداری
بندرعباس ،پشــتوانه مهمی برای تقویت زیر ساخت
شهری ،خصوصا در زمینه زیر ساخت محالت ایجاد
خواهد شد.
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استاندار کهگیلویه و بویراحمد با حضور در سی سخت خبر داد

توزیع ۲۶۰۰تخته چادر در بین مردم زلزلهزده سیسخت
همدلــی| در حالــی که مــردم زلزلهزده
شهر سیســخت و بســیاری از روستاییان
در روســتاهای زلزله در  4شــب گذشته ،با
مشــکالت ســرما و کمبود امکانات روبهرو
بودند و بســیاری هم به کمک گرمای چوب
شب را به صبح رســانده بودند ،روز گذشته
«حســین کالنتــری» اســتاندار کهگیلویه
و بویراحمــد از توزیع  ۲هــزار و  ۶۰۰تخته
چادر در بین مردم سیســخت و روستاهای
اطراف خبر داد .ضمن آنکه به گفته او ۱۲۰۰
واحد مســکونی در شهر ســی سخت ۱۰۰
درصد تخریب شدند و بیش از  ۳هزار واحد
مسکونی نیازمند تعمیرات اساسی است.
اســتاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به
اینکه اکیپهای بازرسی و کنترل در مناطق
زلزله زده مستقر هستند ،عنوان کرد :کاالها
و اقــام با محوریت هالل احمر بین محالت
توزیع میشود.
نماینــده عالی دولت در اســتان تاکید کرد:
همه اعضای ســتاد مدیریت بحران مصمم
هســتند که کمکها و لوازم مــورد نیاز به
دست مردم برســد .وی تصریح کرد :برآورد
خســارت و ارزیابی با نگاه به وضعیت مردم
انجام میشــود .به گزارش ایسنا ،کالنتری
با بیان اینکه ارزیابیهــا ادامه دارد ،عنوان
کرد :ممیزی شکل میگیرد و همه در حال
تالش برای ســاماندهی وضعیت مردم زلزله
زده هستند.
*نقشهبرداری رایگان از ساختمانهای آسیب
دیده سیسخت از سوی دیگر ،مدیرکل ثبت
اسناد و امالک استان کهگیلویه و بویراحمد
گفت :در راستای کمک به مردم سی سخت از
تمام ساختمانهای آسیب دیده و نیازمند به
تخریب و بازسازی شهر نقشه برداری رایگان
صــورت میگیرد« .زمان خوب» به ایســنا
تصریح کرد :این نقشهها توسط دستگاههای
 GPSپیشرفته و درقالب سیستم مختصات
جهانی با دقت باال به کمک ســامانه شمیم

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور برداشت
خواهند شــد .مدیرکل ثبت اسناد و امالک
اســتان کهگیلویه و بویراحمــد اظهار کرد:
پیادهســازی مجدد و احیای مــرز و حدود
بین امالک بعد از زمان تخریب از مهم ترین
مزایای این نقشهها خواهد بود .خوب تاکید
کرد :با توجه به ذخیره ســازی این نقشهها
در بانک پایگاه داده اداره کل ثبت اســناد و
امالک استان در زمان آتی این نقشهها جهت
انجام امور ثبتی امالک نیز قابل استفاده بود.
وی بیان کرد :تمامی مراحل برداشت نقشه
وضع موجود حدود امالک و ساختمانهای
آسیب دیده و همچنین در صورت نیاز پیاده
سازی حدود امالک توسط اداره ثبت اسناد و
امالک به صورت رایگان انجام خواهد گرفت.
بازسازی واحدهای مســکونی مناطق زلزله
زده شهرستان دنا به زودی آغاز میشود.
*واحدهــای مســکونی مناطــق زلزله زده

شهرستان دنا بازســازی میشود مدیر کل
بنیاد مســکن انقالب اســامی کهگیلویه و
بویراحمد نیز با اشاره به اینکه ارزیابی میزان
خسارتهای زلزله  ۵.۶ریشتری سی سخت
در مراحل پایانی اســت گفت :بازســازی و
تعمیر واحدهای مسکونی مناطق زلزله زده
شهرستان دنا به زودی آغاز میشود .حسین
جنتی به ایرنا اظهار داشت :با توجه به اینکه
ارزیابی تشخیص میزان خسارتها و تقسیم
بندی بــه تعمیری و بازســازی فردا چهارم
اسفند ماه به پایان میرسد ،بالفاصله عملیات
آواربرداری و نوســازی واحدهای مســکونی
آغاز میشــود .وی بیان کرد :براساس برنامه
ریزیهای انجام گرفته قرار اســت تعمیرات
واحدهای مسکونی خسارت دیده از زلزله تا
پایان فروردین ماه و نوســازی تا پایان نیمه
نخست سال  ۱۴۰۰صورت گیرد.
مدیــر کل بنیاد مســکن انقالب اســامی

کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد:تسهیالت
بالعوض و وامهای ارزان قیمت بانکی،طراحی
و پروانه ساختمان،نظارت و آواربرداری رایگان
از جمله حمایتهــای دولت برای کمک به
بازسازی واحدهای مسکونی خسارت دیده از
زلزله در شهرستان دناست.
جنتی ابراز داشت :همچنین تسهیالتی برای
تامین وسایل آســیب دیده مردم در داخل
ساختمانها نیز پیشبینی شده است.
وی تاکید کرد ۲۰:میلیون تومان تسهیالت
بالعوض برای مالکان هــر یک از واحدهای
مسکونی پیشبینی شده میشود تا ساکنان
در مدت زمــان کمتر با اســتقرار در مکان
مناســب برای بازسازی خانههای خود آماده
شوند.
براســاس برآوردها ســه هزار و  ۷۰۰واحد
مسکونی در شهرستان دنا  ۶۰تا  ۱۰۰درصد
خسارت دیده است.

در آیین آغاز فاز اجرایی پروژهخانهسازی ذوبآهن اصفهان عنوان شد:

اجرای پروژهخانهسازی برای کارکنان ذوبآهن
اصفهان-خبرنگار همدلی :آیین آغــاز فاز اجرایی پروژه
خانهســازی محله ظفر  B9فوالدشــهر همزمــان با دهه
فجر پیروزی شــکوهمند انقالب اسالمی با حضور غالمرضا
ســلیمانی مدیرعامل شرکت ســرمایه گذاری صدر تامین،
منصــور یزدیزاده مدیرعامل و مرتضی یزد خواســتی عضو
هیــأت مدیره ذوبآهــن اصفهان ،بابک محمدی شــهردار
فوالدشــهر وآرش صیادی عضو هیأت مدیره شرکت عمران
فوالدشهر  19بهمن ماه در محل این پروژه برگزار شد.
غالمرضا ســلیمانی مدیر عامل هلدینگ صدر تأمین با اشاره
به همکاری ذوبآهن اصفهان ،شــهرداری ،شــرکت عمران
فوالدشــهر و دیگر مسئوالن شهرستان لنجان در این پروژه،
گفت :در هلدینگ صدرتامین ســعی شده به منظور خانهدار
شدن کارکنان شــرکتهای تابعه ،اقدامات الزم انجام شود
که در این راســتا باید زمینهای مساعد را شناسایی و برای
بهرهبرداری و ساخت پروژههای مسکونی جهت کارکنان خود
مهیا کنند.
وی افزود :با توجه به ظرفیتهایی نظیر کارخانههای سیمان
و کاشی که داشتیم سعی کردیم تا با رعایت قانون و در جهت
تسریع و کمک به خانوادههایی که امروز با مشکالت اقتصادی
روبهرو هســتند ،برنامه ساخت این پروژهها را به نحو احسن
دنبال کنیم .سلیمانی ،گفت :در دهه مبارک فجر کار خیری
برای کارکنان ذوبآهن اصفهان شــروع شد و نباید فراموش
کرد که این تالشگران مسبب اتفاقات بسیار خوبی در چهار

سال گذشته در این شرکت نظیر تثبیت سودآوری ،خروج از
زیاندهی ،کسب مدال ملی صادرات و ...هستند .امید است با
اجرای این طرح کام کارکنان ذوبآهن اصفهان شیرین شود.
منصور یزدیزاده مدیرعامل شرکت نیز گفت :این ایام بهترین
زمان برای شروع فاز اجرایی ساخت  1000واحد مسکونی با
مشارکت بخش خصوصی و خود خریداران بود و امید است با
اجرای این امر بتوانیم بخش کوچکی از دغدغههای کارکنان
برای خانهدار شــدن را پاســخ دهیم .وی با اشاره به این که
اجرای پروژهخانهســازی برای کارکنان شرکت آرزوی قلبی
من اســت ،یاد آور شــد :اولویت اول خانهدار شدن کارکنان
ذوبآهن است و بعد از آن نیز اهالی فوالدشهر میتوانند در
این طرح شرکت کنند.

مهدی بهرامی معاون پشــتیبانی و خدمات اجتماعی در این
آیین با اشاره به این که از ابتدا فوالد شهر به منظور سکونت
کارکنان ذوبآهن اصفهان احداث شده است ،گفت :محله B9
یکی از بهترین محلهها و آخرین قسمت فوالدشهر است که
هنوز ساخته نشده است و در یکی از بهترین قسمتهای این
شــهر قرار دارد و به همین منظور این محله را برای کارکنان
زحمتکش ذوبآهن خریداری کردیم تا پروژه ساخت 1000
واحد مسکونی را برای کارکنان ذوبآهن اصفهان اجرا کنیم.
وی با قدردانی از مســئولین شهر فوالدشــهر که در جهت
اجرای ایــن پروژه با ذوبآهن همکاری کردند یادآور شــد:
با برنامهریزی که شــده جامعه هدف این پروژه اقشــار کم
درآمدتر هســتند که امید است بتوانیم با حداقل قیمت این
واحدهای مسکونی را در اختیار کارکنان قرار دهیم.
ایرج شــیرالی مجری طرحخانهســازی ذوبآهن اصفهان
با اشــاره به ارزش  1000میلیارد تومانــی این پروژه گفت:
این پــروژه  1000واحدی که منابع مالــی آن نیز خارج از
منابع جاری شرکت تامین خواهد شد ،با مشارکت کارکنان
ذوبآهن و به منظور تامین مسکن ارزان قیمت اجرا میشود.
وی با اشاره به این که در این طرح کارفرما ذوبآهن اصفهان
است خاطرنشان کرد :زمین این پروژه را از شرکت عمران به
منظور خانهدار کردن کارکنان شــرکت ذوبآهن خریداری
کردیم ،این طرح در چهار فاز طراحی شــده است 36 ،هزار
مترمربع است و قادر به اسکان  4000هزار نفر است.

مدیر مرکز حافظشناسی-کرسی پژوهشی حافظ خبر داد:

فراخوان نخستین جشنوار ه داستانی حافظ
شیراز-خبرنگار همدلی :دکتر کاووس حسنلی ،مدیر مرکز
حافظشناسی-کرسی پژوهشی حافظ ،صبح دیروز از برگزاری
«جشنوارهی داستانی حافظ» خبر داد.
وی با بیان این که جشنوارهی داستانی حافظ گامی دیگر برای
همســخنی نسل امروز با بزرگان گذشــته است ،افزود :مرکز
حافظشناسی به مناسبت بیســتوپنجمین سال (ربع قرن)
فعالیت علمی و فرهنگی خود ،با همکاری «کرسی پژوهشی
ن جشنوارهی داستاننویسی را با موضوع حافظ
حافظ» ،نخستی 
برگزار میکند .وی هدف از برگزاری این جشنواره را آشنایی و
پیوند بیشتر نسل امروز با شعر و اندیشهی حافظ و فرهنگ
اصیل و پرمای ه کهن ایران معرفی کرد و توضیح داد :کرســی
پژوهشی حافظ در مرکز حافظشناسی ،برای همسخنی نسل
امروز با شــعر حافظ ،برنامههای متنوعی دارد و جشنوارهی
داستاننویســی با موضوع حافظ یکی از همین برنامههاست.
مدیر کرسی پژوهشــی حافظ در ادامه به پیوند جهان امروز
و تاریخ کهن این مرزو بوم پرداخت و گفت:مردم ما بخشــی
بزرگان سربلند گذشته و نیاکان
از ســرفرازی امروز خود را از
ِ
افتخارانگیز خود وام گرفتهاند؛ تاریخ گذشــت ه ما کتابیست
پربرگوبار که البته صفحات تاریک هم دارد و ما هرگز نباید
دچار خودفریبی بشــویم و گمان کنیم همهی برگهای این
کتاب یکسره روشن و متعالی است؛ اما این کتاب پربرگوبار
آنقدر صفحههای زرین و روشــن دارد ،که رشک بسیاری از
ملتهای دیگر را برمیانگیزد .مدیر مرکز حافظشناسی ادامه
داد :مسلما جهان گذشتگان جهانی دیگرگونه بوده است و ما

امروز در جهانی دیگر و با شرایطی دیگر زندگی میکنیم؛ اما
این واقعیت روشــن نمیتواند و نباید موجب گسســتن ما از
ریشههای استوارمان باشد .متأسفانه در دویستسال گذشته
بســیاری بودهاند که گمان کردهاند ،برای زیستن شایسته در
جهان امروز باید از هم ه گذشــته خود برید ،گسست و از آن
دست کشــید .البته کســانی هم بودهاند و هستند که هنوز
در گذشــته زندگی میکنند و فهم درستی از جهان معاصر
ندارند .دکتر حسنلی با بیان اینکه :امروز ما ناگزیریم با درک
درست جهان معاصر ،بدون آنکه گرفتار واپسگرایی بشویم،
از سرمایههای ارزشمند فرهنگی و ادبی خود بهرهمند باشیم؛
تأکید کرد :شــاعر بزرگ «حافظ شــیرازی» یکی از همین
گنجینههای ارزشمند است که بسیاری از اندیشمندان جهان
معاصر را به ســتایش واداشته است .دبیر جشنوار ه داستانی
حافظ تأکید کرد :ادبیات داســتانی میتواند یکی از راههای
پیوند نســل امروز با شعر و اندیشهی حافظ باشد ،از همینرو
در آستانهی بیستوپنجمین سال فعالیت مرکز حافظشناسی؛
ن جشــنوارهی داستاننویسی را با
تصمیم گرفتیم نخســتی 
موضوع حافظ برگزار کنیم .وی ضمن اعالم فراخوان جشنواره
داستانی حافظ ،گفت :عالقهمندان به شرکت در این جشنواره،
میتواننــد آثار خود را حداکثر تا 15مرداد 1400بهنشــانی
 story.hafez@gmail.comارسال کنند .دکتر حسنلی
درخصوص مقررات و شــرایط شــرکت در این جشنواره نیز
این موارد را برشــمرد.۱ ::داستانها در پیوند با شعر ،اندیشه،
زندگی یا زمانه حافظ باشــد؛ .۲نویسنده در انتخاب موضوع،
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سبک داستان و زمان رویدادها (معاصر یا گذشته) محدودیتی
ندارد؛  .۳داستانهای ارسالی بهزبان فارسی و حداکثر 4000
کلمه باشد؛ .۴هر داوطلب میتواند با یک یا دو اثر در مسابقه
شرکت کند؛ .۵داستانهای ارسالی نباید پیش از این در جایی
منتشر شده باشد؛ .۶آثار برگزیده از سوی مرکز حافظشناسی
در مجموعهای چاپ و منتشــر میشود؛  .۷نویسنده با ارسال
اثر داســتانی خود و نیز تکمیل فرم ثبتنام ،حق انتشار اثر را
(در صورت انتخاب از ســوی داوران) به مرکز حافظشناسی
واگذار میکند .ایشــان از حضور خانم دکتر منیژه عبدالهی
و آقایان احمد اکبرپور ،ابوتراب خســروی ،محمد کشاورز و
حسن میرعابدینی بهعنوان هیأت داوران جشنوارهی داستانی
یاد کرد و توضیح داد :اسامی برگزیدگان جشنوارهی داستانی
حافظ ،در مراسم یادروز حافظ (20مهر  )1400اعالم میشود
و مراسم اهدای جوایز نیز در شیراز انجام میگیرد .مدیر مرکز
حافظشناسی درخصوص جوایز این جشنواره نیز گفت :مرکز
حافظشناسی-کرسی پژوهشی حافظ۴ ،جایز ه برای برگزیدگان
بدینصورت درنظر گرفته است :نفر اول مبلغ 80میلیون ریال
بههمراه تندیس «همای حافظ» و ســپاسنام ه ویژه؛ نفر دوم
مبلغ  50میلیون ریال بههمراه سپاسنامه ویژه؛ نفر سوم مبلغ
 30میلیون ریال بههمراه سپاسنام ه ویژه؛ و پنج جایز ه نقدی
 5میلیون ریالی برای آثار داستانی شایست ه قدردانی .گفتنی
است که فایل شــیوهنامه و فرم ثبتنام جشنوارهی داستانی
حافظ در وبگاه رسمی مرکز حافظشناسی ،بهنشانی www.
 hafezstudies.comموجود است.

خبر
سخنگوی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی:

پيامكهاي جريمه رانندگان
در پمپ بنزينها جعلي است

همدلی| سخنگوی شرکت ملی پخش فراوردههای
نفتی گفت :پیامکهاي منتشــر شــده در فضای
مجازی كه حــاوی پیام جریمه راننــدگان بدون
ماسک در پمپ بنزينها اســت جعلی و غیرقابل
اســتناد اســت .به گزارش پايگاه اطالع رســاني
شــركت ملي پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي
ايران به نقل از ايســنا ،فاطمه کاهی با بیان اینکه
جریمه رانندگان توســط دوربینهای جایگاههای
ســوخت به دلیل رعایت نکردن دستورالعملهای
بهداشتی ،امکانپذیر نیست ،اظهار کرد :انجام این
کار نیاز به زیرســاختهایی دارد که هنوز چنین
زیرساختهایی فراهم نیست.
وی با تاکید بر اینکه این زیرســاختها شــامل
دوربینهای ویژه ثبت تخلفات است ،گفت :اکنون
در جایگاههــا فقط دوربینهای امنیتی وجود دارد
کــه برای رصد کردن حوادث و اتفاقاتی که ممکن
است در جایگاهها رخ دهد ،استفاده میشود که با
دوربینهای ثبت تخلف تفاوت دارد.
به گفته سخنگوی شرکت ملی پخش فراوردههای
نفتی دوربینهای امنیتی جایگاهها به هیچ سامانه
آنالینی متصل نیستند و برای این که افراد متخلف
از رعایت دستورالعملهای بهداشتی جریمه شوند،
باید این دوربینها با سامانههای آنالین نظارتی در
ارتباط باشــند که اکنون چنین زیرساختی فراهم
نیســت .کاهی با تاکید بر اینکــه تا کنون هیچ
درخواســتی برای اتصال این دوربینهای امنیتی
نه از ســوی پلیس راهور و نه از ســوی هیچ یک
از ســازمانهای نظارتی دیگر به شــرکت پخش
فرآوردههای نفتی نرسیده است ،اظهار کرد :باتوجه
به اینکه این زیرساخت وجود ندارد بحث جریمه
نیز منتفی میشود.
به گفته وی پس از بررســی پالک درج شــده در
پیامکــی که در فضای مجازی منتشــر میشــود
متوجه شــدیم که چنین پالکی در آن زمان اصال
به جایگاه ســوخت وارد نشده و اساس این پیامک
جعلی و غیرقابل استناد است.
كاهــي با بیان اینکه تاکنون چنین طرحی مبنی
بر جریمه رانندگانی که پروتکلهای بهداشــتی را
رعایت نمی کنند در جایگاهها مطرح نشده است،
گفت :مردم نگران این مســئله نباشند و اگر قرار
باشد چنین اتفاقی بیفتد قطعا از قبل اطالع رسانی
خواهد شــد اما در حال حاضر چنین برنامهای در
دستور کار نیست و مهم تر از زیرساخت اجرای آن
نیز اکنون وجود ندارد.
رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای اسالمی شهر اصفهان:

جدیت مدیریت شهری اصفهان در
اجرای خط دوم مترو کمنظیر است

اصفهــان – یحیــی مرادیان-خبرنــگار
همدلی:رئیس کمیســیون حمل و نقل شــورای
اســامی شهر اصفهان با اشــاره به اینکه در خط
دو متروی اصفهان ایســتگاهها با پیشــرفت قابل
توجه در حال احداث است ،گفت :این اقدامات در
هیچ دورهای از فعالیت شــهرداری این گونه جدی
دنبال نشده است .به گزارش اداره ارتباطات رسانه
ای شــهرداری اصفهان ،امیراحمد زندآور در آئین
افزودن دو رام قطار شــهری به متروی اصفهان با
اشاره به اینکه در دوره پنجم شورای شهر اصفهان
شاهد فعالیتهای چشــمگیری در بخش حمل و
نقل بودیم که بیشــک در سازمان قطار شهری و
ل و نقلی شورا
شرکت مترو برای تحقق اهداف حم 
ش زیادی شده است ،اظهار کرد :در همین راستا
تال 
بهره برداری از دو رام قطار کار بســیار ارزشمند و
چشمگیری بوده که جا دارد از شهرداری اصفهان
به دلیل این اهتمــام و اجرای بی وقفه پروژههای
عمرانی در شهر قدردانی کرد.
وی ادامــه داد :بخش حمل و نقل شــهری یکی
از حوزههای هزینهبر اســت اما مدیریت شــهری
اصفهان با هزینه بســیار باال و علی رغم شــرایط
ســخت اقتصادی توانسته است به تعداد واگنهای
قطار شــهری اضافه کند .رئیس کمیسیون حمل
و نقل و فناوری اطالعات شــورای اســامی شهر
اصفهان بیان کرد :امیدواریم ،زیرساختهای حمل
و نقل شهر از جمله مترو که اکنون فراهم شده ،در
دورههای بعدی نیز استمرار پیدا کند تا مردم بدون
دغدغه ســفرهای درون شهری خود را با امکاناتی
مطلوب انجام دهنــد .وی افزود :در حوزه حمل و
نقل شهر به ویژه احداث مترو هزینههای سنگینی
صرف میشــود به طوری که یک شــهر زیر شهر
در حال اجراســت .زندآور اظهــار کرد :در خط دو
متروی اصفهان ایســتگاهها با پیشرفت قابل توجه
در حال احداث است؛ این اقدامات در هیچ دورهای
از فعالیت شــهرداری این گونه جدی دنبال نشده
اســت و علی رغم زمانبــر و هزینهبر بودن پروژه
مترو ،مدیریت شــهری در این دوره به اجرای خط
دو مترو ورود کرده است.
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