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مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ه( گلستان:
۸6 درصد اعتبارات اشتغال کمیته 

امداد گلستان جذب شد
  مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ه( گلســتان 
گفــت: از مجموع اعتبار ۷ هــزار و ۴۰۰ میلیارد 
ریالی اعتبار اشتغال امسال استان تاکنون ۵ هزار 
و ۵۰۰ میلیارد ریال معادل ۸۶ درصد جذب شد. 
عیســی بابایی روز چهارشنبه در جمع ائمه جمعه 
گلســتان افزود: با جذب این اعتبار ۹ هزار و ۷۳۰ 
فرصت شغلی جدید برای مددجویان و متقاضیان 

دهک های یک تا پنجم ساکن استان ایجاد شد.
وی از شناســایی ۲ هزار خانوار مددجوی کمیته 
امداد به ویژه نوار شــمالی اســتان در استفاده از 
طرح تولید برق خانگی خبر داد و افزود: این طرح 
از سال جاری به اجرا درآمده که تاکنون ۲۰۰ پنل 
خورشیدی تولید برق به مددجویان واجد شرایط 
با ارایه وام ارزان قیمت واگذار شــد.بابایی گفت: با 
اجرای این طرح بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون ریال درآمد 
ماهانه برای خانواده مددجویان ایجاد می شود.وی 
به افزایش سهمیه ساخت هزار و ۲۰۰ خانه برای 
خانواده محروم کمیته امداد گلســتان اشاره کرد 
و گفت: این ســهمیه در ابتدای ســال ۳۰۰ خانه 
بوده که با پیگیری مسووالن دستگاه های مرتبط 
اســتانی افزایش یافت.وی ادامه داد: با ساخت این 
تعداد واحد، دیگر مددجوی روســتایی گلســتان 
فاقد خانه نخواهــد بود.مدیرکل کمیته امداد امام 
خمینی )ره( گلســتان از آمادگی برای طرح جمع 
آوری زکات محصوالت کشاورزی در سال ۱۴۰۲ 
خبرداد و خواســتار همراهی بیش از گذشته ائمه 
جمعه در اجرای آن و رفــع محرومیت از مناطق 
روستایی منطقه شــد.به گفته وی امسال بیش از 
۹۶۰ میلیارد ریال زکات از کشاورزان استان جمع 
آوری شد.کمیته امداد گلســتان ۷۹ هزار خانوار 
با ۱۵۰ هزار نفر جمعیت را زیر پوشــش خدمات 
خود دارد.۴۲۹ طرح اشتغالزایی مددجویان کمیته 

امداد گلستان آماده بهره برداری است.

دو ویژه برنامه فرهنگی در هفته پایانی سال 
برگزار می شود

از دورهمی عالقمندان نجوم تا 
»شبی با قهرمانان«

همزمان با آخرین هفته از اســفندماه و در آستانه 
ســال نو دو ویژه برنامه »شــبی بــا قهرمانان« و 
»از فضای ونیز تا زمان گالیله« از ســوی سازمان 
فرهنگی اجتماعی ورزشــی شــهرداری اصفهان 
برگزار می شــود.در روزهای پایانی زمســتان و در 
آستانه ســال ۱۴۰۲ مرکز نجوم ادیب وابسته به 
ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشــی شهرداری 
اصفهان، نشســت دویست و ســوم باشگاه نجوم 
اصفهان را با عنوان »از فضای ونیز تا زمان گالیله« 
برگزار می کند.این نشست همراه با دورهمی پایان 
ســال دانش آموختگان نجوم ادیب از دوران قدیم 
تا امروز در این مرکز واقع در خیابان سعادت آباد،  
جنب مجموعه ورزشــی امین، ســالن میرزاخانی 
شهر علم برگزار می شود. »عمران مرادی« مدرس 
و عضو شــورای علمی مرکز نجوم ادیب سخنرانی 
در این نشســت را برعهده دارد.»شبی با قهرمانان 
۲« برنامه دیگری اســت که با مشارکت اداره کل 
ورزش و جوانان استان اصفهان ویژه افتخارآفرینان 
ورزش اصفهان در سال ۱۴۰۱ برگزار می شود. این 
برنامه روز چهارشــنبه ۲۴ اســفندماه ساعت ۱۸ 
در ســالن همایش هتل پیــروزی واقع در خیابان 

چهارباغ پایین میزبان عالقمندان است. 

رئیس اداره میراث فرهنگی نطنز خبر داد:
رفع پلمب کمپ گردشگری 

متین آباد 
رئیــس اداره میراث فرهنگی نطنــز گفت: کمپ 
گردشــگری متین آباد که ۵ روز قبل پلمب شده 
بود، رفع پلمب شد.حســین یزدانمهر اظهار کرد: 
۵ روز قبــل کمپ گردشــگری متین آباد به دلیل 
عدم رعایت موازین اســالمی پلمب شــده  بود که 
بازگشــایی شــد. وی افزود: این مهم با پیگیری 
وزارت میراث فرهنگی و مساعدت دستگاه قضایی 

و همچنین اخذ تعهد، انجام و رفع پلمب شد.
رئیس اداره میــراث فرهنگی نطنز گفت: از امروز 
ایــن کمــپ پذیرای مســافران و گردشــگران و 
میهمانان نــوروزی خواهد بــود.وی تصریح کرد: 
در هفته اخیر هم نشســت توجیهی برای مدیران 
اقامتگاه هــای بوم گــردی و مدیران آنهــا، برگزار 
و مقرر شــد قوانین مرتبط با گردشــگری و الزام 

رعایت حجاب و موازین اسالمی نیز برقرار شود.
یزدانمهر خاطرنشــان کرد: رعایت عفاف و حجاب 
الزامی است و حتی گردشگران خارجی نیز به این 

قانون پایبند هستند.

خبر

معاون استاندار فارس خبر داد:
 معرفی دستیار مردمی سازی دولت

 در فارس و شهرستان های استان
  معاون سیاســی ، امنیتی و اجتماعی اســتانداری 
فارس با بیان اینکه به زودی دســتیار مردمی سازی 
دولت در اســتانداری و فرمانداری ها معرفی خواهند 
شد ، گفت: موضوع مردمی کردن فعالیت های قانونی 
مورد تاکید اســت و دستگاه های اجرایی باید از این 
پتانســیل اســتفاده کنند. به گزارش ایرنا، اسماعیل 
محبی پور چهارشــنبه در نشست ستاد جوان سازی 
جمعیت استان فارس افزود: سال ۱۴۰۱ سال معرفی 
انتظارات دولت ســیزدهم از دســتگاه هــا و اعالم 
سیاست های دولت به مردم بوده است.وی ادامه داد: 
موضوع قانون حمتیــت از خانواده و جوانی جمعیت 
در دولت کنونی با حساســیت دنبال می شود و باید 
در ســال جدید سیاســت های این حوزه به مرحله 
اجرا و نتیجه گیری برســد.محبی پور با بیان اینکه 
اســتانداری فارس از اجرای سیاست های الزم برای 
جوانــی جمعیت حمایت کامــل خواهد کرد، گفت: 
مدیران دستگاه های اجرایی باید در راستای مردمی 
کردن فعالیت های دولت، موضوع جوانی جمعیت را 
در نظر داشته باشــند.معاون استاندار فارس با طرح 
این سوال که چگونه باید از ظرفیت های مردمی در 
راستای جوانی جمعیت و حمایت از خانواده استفاده 
کــرد؟ افزود: در حوزه هــای مختلف باید از ظرفیت 
های مردمی استفاده کرد زیرا مردمی سازی فعالیت 
ها جزو سیاست های دولت سیزدهم است.وی عنوان 
کرد: اســتفاده از ابزارهای قانونی مانند کمک هزینه 
تامین مســکن یا تخصیص فوق العاده حقوق توسط 
دستگاه های اجرایی برای کارکنتن چند فرزندی از 
جمله مواردی اســت که می تواند برای جوان سازی 
جمعیت مورد اســتفاده قرار گیرد.محبی پور تاکید 
کرد: طبق قانون با مدیرانی که کارمندان زن را زمان 
بــارداری و یا زایمان برکنار و یا پســت آنها را تغییر 
دهند برخورد خواهد شــد.وی بــا بیان اینکه ممکن 
اســت مدیران از این قوانین مطلع نباشــند، گفت: 
باید هیات هایی در سطح استان فارس برای آگاهی 
بخشــی در این خصوص به مدیران و کارکنان ایجاد 
شود.معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی استانداری 
فــارس ادامه داد: اســتفاده از ایده های مردمی برای 
جوان ســازی جمعیت نیز مطلب دیگری اســت که 
باید از آن بهره برد. وی اضافه کرد: در مراحل بعدی 
باید در مورد مشوق های مثل متراژ ساخت و زیربنا 
در موضوع تامین منزل برای جوان ســازی جمعیت 

استفاده کرد .
* توجه به جوانان و مردمی سازی از اولویت 

های دولت است
معاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعی اســتانداری 
فارس با تاکید بر مشــارکت مردمــی در انجام امور 
گفت: توجه به جوانان و مردمی ســازی امور مختلف 
از اولویت های دولت ســیزده است. اسماعیل محبی 
پور سه شنبه در حاشــیه برگزاری ستاد ساماندهی 
امور جوانان اســتان فارس افزود: توجه به جوانان و 
مردمی ســازی امور از سیاست کلی دولت سیزدهم 
اســت و باید از ظرفیت جوانان و مردم در پیشــبرد 
امور استفاده شود.این مقام مسئول تاکید کرد: عبور 
از محدودیت ها و حصار ها و اجرای طرح نو موجب 
رشد و موفقیت خواهد شــد.معاون سیاسی امنیتی 
و اجتماعی اســتانداری فارس اســتفاده از ظرفیت 
های قانونــی موجود را مهم برشــمرد و افزود: الزم 
است قوانین و مقررات جهت توجه به بخش جوانان 
و اســتفاده از این ظرفیت ها توســط دستگاه های 

اجرایی، احصا شود.
محبی پــور در بخش دیگری از ســخنانش به طرح 
بشری ۳ و اعالم نیاز نوجوانان به مشاوره گفت: فارس 
اســتان فکر و فرهنگ اســت و همواره پــس از ارائه 
مشــاوره در عرصه های مختلف موفقیت ها در استان 
نمود پیدا کرده است.دغدغه جوانان مورد تاکید مقام 
معظم رهبری است همچنین در این جلسه مدیرکل 
ورزش و جوانان اســتان گفت: امروز داشــتن دغدغه 
جوانان مورد تاکید موکد مقام معظم رهبری اســت و 
ضرورت دارد این مهم در استان فارس توسط دستگاه 
های اجرایی با اهتمام ویژه تری نگاه شود.حیدر صفر 
پور افزود: جوانان حوزه بین بخشــی ، بین دستگاهی 
و بین وزارتی اســت و همه دستگاه های اجرایی باید 
با اهتمام پای کار باشــند.وی با اشــاره به پیشتازی 
استان فارس در برخی شاخص های حوزه جوانان بیان 
داشت: این شــاخص ها باید از نظر کیفی در زندگی 
جوانان ملموس شود تا آنها این افزایش کمیت ها را در 

زندگی  خود به صورت کیفی احساس کنند.

خبر

  مدیرکل آموزش و پرورش خراســان شمالی گفت: امسال چهار هزار و ۵۲۲ دانش 
آموز اســتان در مرحله اول آزمون المپیادهای علمی کشور شرکت کردند که ۴۸۳ 

دانش آموز به مرحله دوم راه یافتند. 
ابوالقاسم اکبری روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: مرحله اول 
المپیادهای علمی از یکم تا هفتم بهمن ماه سال جاری همزمان با سراسر کشور در 

۲ نوبت صبح و عصر در خراسان شمالی برگزار شد.
وی افــزود: چهار هزار و ۵۲۲ دانش آموز اســتان در مرحله اول آزمون المپیادهای 
علمی کشــور شرکت کردند که از این تعداد ۲ هزار و ۳۱۳ نفر دختر و مابقی پسر 

بودند.
مدیرکل آموزش و پرورش خراســان شمالی افزود: از مجموع ۴۸۳ دانش آموزی که 
به مرحله دوم المپیاد راه یافتند، ۳۸ نفر در المپیاد ادبی، ۲۷ نفر در المپیاد اقتصاد 
و مدیریــت، ۲۳ نفر در المپیاد تفکر و کارآفرینی، ۱۲۸ نفر در المپیاد جغرافیا، ۱۹ 
نفــر در المپیاد ریاضی، ۲۵ نفر در المپیاد زیست شناســی، ۴۴ نفر در ســلول های 
بنیادی، ۲۱ نفر در سواد رسانه ای، ۲۵ نفر در المپیاد شیمی، ۸۰ نفر در علوم زمین، 

۱۰ نفر در علوم و فناوری نانو، ۱۴ نفر در المپیاد فیزیک، ۱۱ نفر در کامپیوتر و ۱۸ 
نفر در المپیاد نجوم و اخترفیزیک راهی مرحله دوم شدند. 

اکبری تصریح کرد: بیشترین آمار دانش آموزان راه یافته به مرحله دوم المپیادهای 
علمی کشــور به ترتیب ۲۷۸ دانش آموز مربوط به شهرســتان شــیروان، ۹۹ نفر 
بجنورد، ۷۱ نفر شهرستان اسفراین، ۱۹ نفر مانه و سملقان، ۹ نفر فاروج، چهار نفر 
جاجرم و از شهرستانهای راز و جرگالن، گرمه و بام و صفی آباد هر کدام یک نفر در 

رشته های مختلف راهی مرحله دوم شدند.
وی بیان کرد: دانش آموزان این استان ظرفیت و توان بسیار برای موفقیت در عرصه 

های مختلف علمی و پژوهشی از خود نشان داده اند.
۱۸۹ هزار و ۸۳۶ دانش آموز خراســان شــمالی در بیش از ۲ هزار باب آموزشگاه 
استان زیر نظر ۱۹ هزار نفر معلم تحصیل می کنند که از این تعداد ۱۰۸ هزار دانش 

آموز در مقطع ابتدایی و مابقی متوسطه است.
در مجموع ۴۸ درصد دانش آموزان استان را دختران تشکیل می دهند و ۳۶ درصد 

دانش آموزان در مناطق روستایی مشغول به تحصیل هستند.

  مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی:

۴۸۳ دانش آموز خراسان شمالی به المپیادهای علمی کشور راه یافتند

معاون محیط زیســت و خدمات شهری شهردار 
اصفهان با اعالم اینکه شهر اصفهان امسال ظرفیت 
اسکان ۱۲۸ هزار نفر مسافر را در یک شب دارد، 
گفت: کمپ اسکان باغ فدک به عنوان بزرگترین و 

جامع ترین کمپ در کشور بی نظیر است.
مهدی بقایی، در نشســت خبری درباره اقدامات 
و برنامه های ســتاد خدمات سفر شهر اصفهان، 
اظهار کرد: آخرین مصوبه شورای عالی برنامه ریزی 
شهری، ستاد دائمی سفر را محور همه برنامه های 
شــهرداری در حوزه گردشگری و خدمت رسانی 
به مســافران و شــهروندان دانســته است. در 
آســتانه نوروز ۱۴۰۲ به منظور آیین استقبال از 
میهمانان نوروزی، خانه تکانی شهر تحت عنوان 
»شــهرتکانی« با کمک ۲۵۰۰ نفــر از نیروهای 
خدمات شهری در مدت حدود ۴۰ روز انجام شد. 
معابر شهری، رفیوژها و محالت شهر پاکسازی، 

بهسازی و نظافت شده است.
وی با بیان اینکه شست وشو بیشتر معابر شهری 
با دستگاه های مکانیزه انجام شد، افزود: در ۲۲۰ 
محله شــهر اصفهان نیروهای خدمات شــهری 
حداقل یک بار حضور یافته اند و نظافت و پاکسازی 
را انجام دادند. همچنین اصفهان نخستین شهری 
است که با استفاده از ظرفیت زندانیان و ظرفیت 
سازمان حمایت از زندانیان عملیات رنگ آمیزی 
جداول و نرده های شهر را به کمک ۷۵۰ نفر انجام 

داد.
معاون محیط زیســت و خدمات شهری شهردار 
اصفهان با اعالم اینکه یک میلیون و ۵۰۰ هزار متر 
از جداول شهر و ۵۰۰ هزار متر نرده رنگ آمیزی 
شــده اســت، توضیح داد: رنگ آمیــزی جداول 
امســال به دلیل شــرایط جوی خاص با سرعت 
زیاد و به صورت شــبانه روزی انجام شد، بازسازی 
آسفالت های شــهر و جداول شکسته نیز توسط 
معاونان زیباسازی مناطق به صورت جدی پیگیری 
شده است. همچنین به منظور جوان سازی و مانع 
شدن از پیری زود هنگام درختان در آستانه سال 
جدید، هرس پالرد درختان توت و نارون در شهر 

اصفهان انجام شد.
وی با بیان اینکه اصفهان به عنوان یک باغ شهر 
از گذشــته تا به امروز مطرح است و حدود هزار 
فالورباکس در سطح شهر برای ایام نوروز ۱۴۰۲ 
نصب می شود.، تصریح کرد: به مناسبت ایام نوروز 
گل کاری گسترده در سطح شهر انجام شده اما در 
این راستا برای سال آینده آذین بندی های شهر 
را بر اساس رویدادهای گل محور طراحی کردیم. 
یکی دیگر از دغدغه های اصلی مدیریت شهری 
حفظ فضای سبز است که میراثی برای اصفهان 
بوده و امروز با چنگ و دندان این فضای ســبز را 

حفظ می کنیم.
بقایی ایمنی را یکی از موضوعات مهم در آستانه 
نوروز ۱۴۰۲، گفت: ورزشگاه هایی را برای اسکان 
اضطراری در مواقع بحرانی پیش بینی کرده ایم که 
حضور نیروهای آتش نشانی و تأیید نکات ایمنی 
جهت اســکان مســافران در منازل استیجاری، 
خوابگاه های دانشــجویی و مــدارس آموزش  و 
پرورش پیش از ورود مسافر امری ضروری است. 
در ایام نوروز حدود ۶۰۰ آتش نشان آماده همکاری 

در زمینه تأمین ایمنی و امنیت هستند.
وی از  نقاشی دیواری ۱۴ هزار مترمربع در رینگ 
دوم در خیابان های ســروش و بزرگمهر و محور 
کاوه تا میدان شهدا خبر داد و افزود:  جانمایی آثار 
تولید شده سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی در 
محور خیابان کمال اسماعیل حدفاصل سی وسه 
پل تا پل فردوســی برای ایام نوروز انجام شــده 
است. در گذشته هفت بنای تاریخی همچون کاخ 
نمکدان و کاخ آئینه خانه در محور تاریخی اصفهان 

وجود داشته که امروز تخریب شده است.
معاون محیط زیســت و خدمات شهری شهردار 
اصفهان اضافه کرد: این هفت اثر تاریخی شــهر 
اصفهان در سازه هایی با متریال فلز در حاشیه پل 
خواجو یا بلوار هشت بهشت در معرض تماشا قرار 
می گیرد، بر این اساس برنامه ریزی شده است که 
در سال ۱۴۰۲ یک باغ مینیاتوری از ابنیه تاریخی 

اصفهان از گذشته تاکنون تهیه شود.

وی بــا بیان اینکــه تعمیر و نگهداری شــهر از 
دیگر نکات مهم پیش از ایام نوروز اســت، ادامه 
داد: المان های نوری که ســال گذشته در محور 
هشت بهشت نصب شده بود، امســال در باغ رز 
ناژوان نصب و در ســاعات شب برای مسافران به 
نمایش گذاشته می شود. تمام تجهیزات شهری 
شناسنامه دار شده است در این راستا ۱۵۰ هزار 
تجهیزات شهری، تاسیســاتی و مکانیکی دارای 
کیو آر کد بوده و در نرم افزار نت بین برای ناظر و 

پیمانکارها بارگذاری شده است.
بقایی با اعالم اینکه حدود ۲ هزار و ۹۰۰  چشمه 
از ســرویس های بهداشتی در سطح شهر وجود 
دارد که بعضی از آن ها از جمله حاشیه زاینده رود 
بــه صورت ۲۴ ســاعته باز اســت، توضیح داد: 
تجهیزات سرویس های بهداشتی برای نوروز مورد 

بررسی قرار گرفته است. 
وی با بیان اینکه ۶۰ مســجد نیز به کمک شهر 
آمده و برای رفاه حال مســافران و اســتفاده از 
گردشگران سرویس های بهداشتی آنها باز است، 
بیان کرد: ســالن های ورزشی و مساجد نیز برای 
زمان اضطرار در نظر گرفته شده است،  به دلیل 
اینکــه اصفهان به غیر از نــوروز در فصول دیگر 
نیز میهمان و مســافر دارد.معاون محیط زیست 
و خدمات شهری شــهردار اصفهان تشکیل ۱۵ 
کمیته در ستاد خدمات سفر خبر داد و گفت: این 
۱۵ کمیته در ستاد خدمات سفر مسئولیت های 
متعددی را برعهده دارند که با همگرایی و همدلی 
ارگان های مختلف مشغول به فعالیت هستند، چرا 
که ستاد خدمات سفر تنها ستاد سفر شهرداری 

نیست بلکه متعلق به شهر اصفهان است.
وی خاطرنشــان کــرد: کمیته اســکان یکی از 
مهم ترین کمیته های ســتاد اســت، هدف این 
است که از مبدا مکان اسکان در مقصد مشخص 
شــود، به ترتیب اولویت ســتاد خدمات سفر در 
اسکان به ترتیب هتل ها، مهمان پذیرها، خوابگاه 
دانشــجویی، مدارس آمــوزش و پرورش، منازل 
استیجاری و باغ فدک است.بقایی با اعالم اینکه 
شهر اصفهان امســال ظرفیت اسکان ۱۲۸ هزار 
نفر مسافر را در یک شب دارد، افزود: شش ستاد 
هدایت در سطح شــهر داریم که در مناطق دو، 
شــش، ۹،۱۲، ۱۳ و ۱۵ به میهمانان و مسافران 
نوروزی خدمت رسانی می کنند. کمپ اسکان باغ 
فدک به عنوان بزرگ ترین و جامع ترین کمپ در 
کشور بی نظیر است. امسال بعد از مدت ها کمیته 
عالی باغ فدک شــکل گرفته و تاکنون هشــت 
جلسه این کمیته برگزاری شده است. همچنین 
بازارچه ای برای عرضه محصوالت و سوغات در باغ 
فدک احداث شد.وی از پنج کیلومتر لوله گذاری 
منبــع آب در باغ فدک، خبــر داد و اظهار کرد: 
برای استفاده میهمانان و مسافراناز  آب شرب و 
شست و شو ۲۵۰ سکو جدید در باغ فدک اضافه 
شده است. باغ فدک دوربین های تصویری نداشت 
که امسال دوربین ها با هزینه یک میلیارد و ۵۰۰ 
میلیون تومان نصب شده، در مجموع برای ایجاد 
زیرساخت در باغ فدک ۱۸ میلیارد تومان هزینه 

شده است. همچنین در بودجه سال آینده نیز ۲۰ 
میلیارد تومان ردیف اعتباری برای تکمیل و اصالح 

زیرساخت های باغ فدک دیده شده است.
بقایی بیــان کرد: در ســال ۱۴۰۱ بالغ بر ۱۰۰ 
میلیارد تومان برای آبرسانی با تانکر جهت آبیاری 
درختان و فضای ســبز هزینه شده است، اظهار 
کرد: در ایام تابستان با سختی فراوان و بر اساس 
یک دغدغه آب پساب تصفیه شده را از سپاهان 
شــهر به منظور آبیاری فضای ســبز باغ رضوان 
انتقال دادیم. شهر اصفهان به عنوان نخستین شهر 
کشور به سمت اســتفاده از پساب تصفیه شده 
جهت آبیاری فضای سبز حرکت کرد و امیدواریم 
اردیبهشت سال آینده خبر از یک انقالب در زمینه 

پساب تصفیه شده با استفاده از نانو ازن بدهیم.
معاون محیط زیســت و خدمات شهری شهردار 
اصفهان تاکید کرد: باتوجه به تقارن ماه رمضان و 
نوروز، تعداد رستوران ها که در شهر در ماه رمضان 
به مسافران خدمت رسانی می کنند، افزایش پیدا 
کرده، فضاهایی نیز در سطح شهر جانمایی شده 
تا مسافران به غیر از رستوران ها، بتوانند صرف غذا 

کنند تا در مأل عام روزه خواری نشود.
وی توضیح داد: تبلیغاتی در سطح شهر انجام شده 
است تا مسافران با آداب شهر اصفهان و مباحث 
فرهنگی آن آشنا شوند و گروه هزار نفری تحت 
عنوان »شهربان های شهر« طی دو ماه با محوریت 
ســتاد احیا امر به معروف و نهی از منکر آموزش 
دیدند که همراه شهروندان برای تبیین موضوعات 
مختلف برای نظم بخشی به فضای شهری فعالیت 
می کنند.بقایی با اشــاره به میــزان بارش ها در 
استان، گفت: میانگین بارش ساالنه در اصفهان 
۱۳۰ میلیمتر اســت که سال گذشته حدود ۵۰ 
میلیمتر بوده، امــا در روزهای پربارش اخیر این 
عدد به ۹۴.۶ میلیمتر رسید که باعث بروز برخی 
از مشکالت در سطح شهر شد. بر این اساس برای 
ممانعت از هرگونه ناهماهنگی و همچنین مدیریت 
بحران در زمان بارش ها، ســیالب ها و استحصال 
آب باران در شهر هر دو هفته یک بار جلسات به 

صورت منظم در این زمینه برگزار می شود.
وی با اعالم اینکه در سطح شهر از نظر زیرساخت 
برای استحصال آب دچار مشکل هستیم ولی در 
صدد رفع نقاط ضعف بوده و با آماده باش کامل 
نیروهای خدماتی آنها را جبران می کنیم، اضافه 
کرد: حدود پنج نقطه شــهری به صورت اساسی 
وجود دارد کــه ما را با مشــکل در زمان بارش 
مواجه می کند که بــه زودی اصالح معابر آن ها 
چون زیرگذر غزه انجام می گیرد. نیاز به فعالیت 
بیشــتر و هوشــمندی برای مقابله با بحران در 
مواقع بارش باران و آب گرفتگی داریم، پمپ های 
خدمات شــهری در زمان بارش باران آب ها را به 
سمت مادی ها هدایت می کند همچنین به منظور 
رفع آبگرفتگی در محالت، امسال بیش از هزار چاه 
جذبی در سطح محالت شهر اصفهان احداث شد.

معاون محیط زیســت و خدمات شهری شهردار 
اصفهان ترافیک را یکی از مسائل مهم در ایام نوروز 
دانست و گفت: افزایش ظرفیت پارکینگ ها قبل از 

ورود خودروها به هسته مرکز ی شهر انجام شد، 
امسال نیز عالوه بر افزایش ظرفیت پارکینگ ها، 
ســاعات کار مترو در نوروز نیز افزایش پیدا کرده 
و چند پارک سوار در کنار ایستگاه های مترو قرار 

داده شده است.
وی خطاب به شهروندان، عنوان کرد: درخواست 
می شــود که در ایــام نوروز کمتــر از خودروی 
شخصی برای تردد به مرکز هسته شهری استفاده 
شود، ۱۴ دستگاه اتوبوس گردشگری سیار در سه 
خط فعالیت می کننــد، ۲ خط در باغ فدک با ۴ 
دستگاه اتوبوس و یک خط با ۱۰ دستگاه اتوبوس 
از میدان امام حسین)ره( تا منارجنبان به منظور 
حضور در مقاصد گردشگری شهر اصفهان طراحی 

شده است.
بقایی توضیــح داد: ۲۶ عنــوان برنامه فرهنگی 
تحت ۳۰۰ اجــرا با محوریت هــای مختلف در 
نوروز طراحی شده است، که در محورهایی مانند 
مناجات خوانی، گردشگری، ایثار و شهادت، قرآن 
خوانی و بازی ها گنجانده شــده، باغ غدیر، کوه 
صفه، گلستان شهدا، چهارباغ، باغ گل ها و میدان 
نقش جهان از جمله نقاط و محل های پیش بینی 
شده برای اجرای برنامه های فرهنگی در ایام نوروز 
۱۴۰۲ است، همچنین ویژه برنامه هایی به منظور 
سال تحویل از ساعت ۱۰ شب تا ۲ بامداد در پل 

خواجو و گلستان شهدا پیش بینی شده است.
معاون شــهردار اصفهان درباره ویژه برنامه های 
ماه مبارک رمضان در میدان نقش جهان، گفت: 
در ایــام نوروز، برنامه جز خوانی و مناجات خوانی 
در ایام ماه مبارک رمضــان در چهارباغ برگزار و 
برنامه هــای بازی های فکــری و هیجانی در باغ 
غدیر برگزار خواهد شد.وی با بیان اینکه با توجه 
به هوشمندســازی و حرکت به سمت فضاهای 
هوشــمندی که یکی از مهم تریــن اولویت های 
مدیریت شــهری اســت، اعالم کــرد:   نرم افزار 
»اصفهان من« که شامل تجمع همه نرم افزارها 
و نیازهای مورد احتیاج شهروندان و گردشگران 
اســت در ایام نــوروز رونمایی می شــود در این 
اپلیکیشن ۱۶ محور تحت عنوان خدمات اصناف، 
حمل و نقل، اسکان در حوزه گردشگری در ایام 
نوروز بارگذاری شــده و به مرور امکانات دیگری 
چون ساعت رسیدن اتوبوس، ساعات جمع آوری 
پسماند تر و خشــک و حتی نرم افزار مربوط به 

آرامستان نیز در آن بارگذاری می شود.
بقایی در پاسخ به خبرنگار ایسنا مبنی بر موضوع 
دائمی شدن ستاد اســکان مسافران در اصفهان 
به کجا رســید؟، توضیح داد: ما چیزی به عنوان 
ستاد دائمی اسکان نداریم، اما ستاد دائمی سفر 
به صورت دائمی از خردادماه شکل گرفته است و 
در سال های آینده ساختار منظمی خواهد داشت. 
از سال ۱۴۰۱ دبیرخانه دائمی ستاد سفر شکل 
گرفت، بر این اساس از شهریور امسال فعالیت این 
دبیرخانه با تمرکز بر نــوروز فعالیت خود را آغاز 
کرد. در این راستا نخستین شورای سیاست گذاری 
ستاد سفر آذرماه شکل گرفت و تاکنون ۴۰ جلسه 

کاری تشکیل شده است.

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهردار اصفهان خبر داد:

 ظرفیت اسکان ۱۲۸ هزار نفری اصفهان 
ویژه مسافران نوروزی

سازمان آگهی ها
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