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اخبار
با حضور شریعتمداری

کلنگ احداث کارخانه الستیکسازی
الیگودرز به زمین زده شد

طی مراسمی و با حضور وزیر تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی کلنگ احداث کارخانه الستیک سازی در
الیگودرز به زمین زده شد.
محمد خدابخشی نماینده مردم الیگودرز در ارتباط با
جزئیات این پروژه گفت :کارخانه الستیکسازی الیگودرز
در زمینی به مساحت  43هکتار احداث خواهد شد.
وی افزود :برای احداث این کارخانه هزار و 500
میلیارد تومان اعتبار پیشبینی شده است.
به گفته نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای
اسالمی با احداث این کارخانه که تولیدات آن مورد نیاز
کشور است ،حدود  4هزار شغل به صورت مستقیم و
غیرمستقیم ایجاد خواهد شد.

ردپای «گربه کارکال» بر کوههای
قالرنگ و کبیرکوه

کاراکال ،گربهای وحشی و تیزهوش با پرشهای بلند
و سریع است که با جهشهای سریع به راحتی پرندگان را
در آسمان شکار میکند.
کوهها و دشتهای ایران زیستگاه حیوانات متنوع و
گوناگونی است .از پرندگانی در اوج آسمان تا خزندگانی در
دل زمین ،از جمله این حیوانات که به فراوانی در دشتها
و کوهستانهای ایران یافت میشوند گربهسانان هستند،
گربهسانانی که فقط هشت گونه از آنها باقی مانده است و
دو دسته آنها یعنی ببرها و شیرها منقرض شدهاند.
از میان این گونههای باقیمانده شش گونه در استان
ایالم وجود دارند که یکی از آنها گربهای به نام «کاراکال»
است؛ گربهای وحشی و تیزهوش با پرشهای بلند و
سریع،که با همین جهشهای سریع به راحتی پرندگان را
در آسمان شکار میکند و از سرعت باالی خود برای به دام
انداختن پستانداران کوچک استفاده میکند.
این گربه بسیار باهوش است بطوریکه در گذشته
ایرانیان آن را اهلی و برای شکار پرندگان و پستانداران
استفاده میکردند ،کارکال سالهاست که در کوهستانهای
ایالم به حیات خود ادامهمیدهد اما متاسفانه در سالهای
اخیر در معرض انقراض قرار گرفته است.
اکبر محمد زاده رئیس اداره نظارت بر امور حیاتوحش
محیط زیست ایالم در گفتوگو با خبرنگار فارس گفت:
کاراکال در مناطق کوهستانی ایالم مانند قالرنگ ،مانشت
و کبیرکوه مشاهده شده است اما متاسفانه بدیل تخریب
زیستگاه و نبود طعمه در خطر نابودی قرار گرفته است و
اگر مورد توجه قرار نگیرد مانند یوزها در معرض انقراض
خواهد بود.
امید است با توجه بیشتر به زیستگاههای این حیوانات
و تالش برای کاهش عوامل خطرساز و از بین برنده این
گونهها ،کماکان شاهد ادامه حیات این حیوانات نادر در
استان ایالم باشیم.

رئیس ستاد اجرایی خدمات سفر شهر اصفهان خبر داد:

افزایش  70درصدی ظرفیت اسکان مسافران اصفهان
همزمان با بازگشایی زاینده رود
رئیس ستاد اجرایی خدمات سفر شهر
اصفهان گفت :با توجه به بازگشایی زاینده
رود ظرفیت اسکان در شهر اصفهان را
نسبت به گذشته  70درصد افزایش داده
ایم و پیش بینی می شود هرروز  180هزار
مسافر در اصفهان اسکان یابند.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای
شهرداری اصفهان ،حسین امیری در نشست
خبری خود با اصحاب رسانه از سلسله
نشست های «سه شنبه ها با رسانه» در
خصوص فعالیت های ستاد اجرایی خدمات
سفر شهر اصفهان اظهار کرد :فعالیت ستاد
اجرایی خدمات سفر شهر اصفهان از سه ماه
پیش آغاز شد تا توزیع سفر و گردشگری در
شهر برای استفاده حداکثری از ظرفیت های
طبیعی ،تاریخی و تفریحی اصفهان فراهم
شود.
وی ادامه داد :با دستور شهردار اصفهان
امسال رویکرد ما در اجرای برنامه های ویژه
مسافران نوروزی در ستاد اجرایی خدمات
سفر ایجاد نشاط ،امید و شادمانی است.
ُ
شهرداری به عنوان متولی و هماهنگ کننده
ستاد عالوه بر انجام وظایف خود در قبال
مسافران ،زمینه ساز رونق اقتصادی برای
شهروندان نیز خواهد بود.
رئیس ستاد اجرایی خدمات سفر شهر
اصفهان افزود :همکاران ما در شهرداری
از یک ماه فعالیت خود برای آماده سازی
بخش های مختلف مرتبط با سفرهای
نوروزی را آغاز کرده اند که نتایج آن در
روزهای آینده در شهر متجلی خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه برای اطالع
رسانی خدمات ستاد سفر و تامین ایمنی
مسافران و شهروندان از همه ظرفیت ها
استفاده می کنیم ،گفت :ساختار ستاد
اجرایی خدمات سفر شهر اصفهان متشکل
از  10کمیته در ستاد مرکزی و  15کمیته
در مناطق مختلف شهر است.
امیری با اشاره به اینکه تاکنون 10
جلسه در ستاد مرکزی تشکیل و هماهنگی
با سازمان های متولی مسافرت های
نوروزی انجام شده است .همچنین با
شهرداری های غرب ،شرق و شمال شهر
اصفهان نیز هماهنگی الزم برای استقرار و

اسکان مسافران صورت گرفته است.
وی ادامه داد :کمیته های ستاد
اجرایی خدمات سفر شهر اصفهان متشکل
از؛ اسکان و اصناف ،ایمنی و حوادث ،اطالع
رسانی و روابط عمومی و سخنگوی ستاد،
قضایی و انتظامی ،بازرسی و رسیدگی به
شکایات ،امنیت و حراست ،منابع انسانی،
فرهنگی – تفریحی و گردشگری ،حمل
و نقل و ترافیک و کمیته پشتیبانی و
تدارکات است و  15کمیته نیز در مناطق
با مسئولیت شهرداران مناطق فعالیت
می کند.
معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان
تصریح کرد :پنج ستاد هدایت و اسکان در
محورهای ورودی شهر اصفهان تشکیل شده
که در آزادراه معلم (شمال) با مسئولیت
شهرداری منطقه  ،12بلوار آزادگان (شمال
غرب) با مسئولیت منطقه  ،2محور جنوب با
مسئولیت شهرداری منطقه شش ،محور غرب
با مسئولیت منطقه  ،9ورودی روستای تیران
چی (محور نجف آباد به اصفهان) و محور
شرق (بلوار امام رضا) با مسئولیت منطقه 15
مستقر خواهند شد.
وی با بیان اینکه در محور جنوب شهر
اصفهان نیز هماهنگی الزم با شهرداری
بهارستان برای هدایت و اسکان مسافران
نوروزی انجام شده است ،اظهار کرد :سال
گذشته از  28اسفندماه  96تا  13فروردین

 97یک میلیون و 200هزار مسافر در
شهر اصفهان اسکان یافتند که  33درصد
در مراکز آموزشی 37 ،درصد در منازل
استیجاری 12 ،درصد در کمپ فدک،
حدود  5درصد در هتل ها و مهمانپذیرها
و  3درصد در فرهنگسراها و سالن های
ورزشی شهر اصفهان مستقر شدند.
مسافران اصفهان قبل از رسیدن به
شهر محل اسکان خود را رزرو می کنند
امیری بیان کرد :برای نوروز سال 98
هم پیش بینی استقرار  180هزار مسافر
در هر شب را داریم که  15هزار نفر در
 72هتل و  28مهمانپذیر اسکان می یابند.
وی با بیان اینکه با هماهنگی یکصد
بنگاه مشاور امالک 80،هزار نفر در
منازل استیجاری 5 ،هزار نفر در مدارس
و خوابگاه های شهر اصفهان 15 ،هزار
مسافر در کمپ فدک و  20هزار نفر نیز
در  30سالن ورزشی شهرداری و 10
سالن ورزشی سایر ادارات و سازمان ها
مستقر می شوند ،گفت :برای نخستین بار
مسافران شهر اصفهان می توانند قبل از
ورود به شهرمحل اسکان خود را از طریق
سامانه  ereserving.comرا انتخاب
و رزرو کنند .این سامانه به صورت 24
ساعته از سوی فاوا پشتیبانی می شود و
اگر مسافران در این زمینه مشکلی داشتند
می توانند با سامانه  137مطرح کنند.

معاون خدمات شهری شهرداری
اصفهان تصریح کرد :بعد از پایان سفرهای
نوروزی توسط کمیته ارزیابی همه
فعالیت های این ستاد مورد ارزیابی قرار
گرفته و دراختیار مسئوالن اجرایی قرار
می گیرد.
وی با اشاره به اینکه اطالع رسانی در
مورد فعالیت های ستاد هم از طریق رسانه
های گروهی و شبکه های مجازی و 137
در اختیار مسافران قرار می گیرد ،گفت:
 20هزار نقشه راهنمای شهر در اختیار
مسافران نوروزی قرار می گیرد و در 20
نقشه شهر کیوسک اطالع رسانی مستقر
می شود 30 .دوچرخه سوار راهنما نیز در
سطح شهر تردد می کنند.
یک هزار برنامه فرهنگی و تفریحی در
نوروز اجرا می شود
امیری با بیان اینکه هزار اجرا در
قالب  70برنامه از سوی کمیته فرهنگی
و تفریحی ستاد اجرایی خدمات سفر شهر
اصفهان در نوروز انجام می شود ،اظهار
کرد :این برنامه ها شامل مسابقات عکاسی،
نقاشی و ورزشی در مکان های تفریحی و
گردشگری شهر اصفهان است.
وی با اشاره به اینکه افزایش ظرفیت
پارکینگ ناژوان و آماده سازی تله کابین
صفه و پارک وحش برای تامین نیازهای
تفریحی مسافران و شهروندان نیز انجام
شده است ،گفت :از  28اسفندماه سال
جاری باغ گل ها آماده پذیرش مسافران
نوروزی است.
رئیس ستاد اجرایی خدمات سفر شهر
اصفهان ادامه داد :از سوی کمیته حمل و
نقل و ترافیک  21هزار فضای پارک در
شهر اصفهان فراهم شده است که 4500
فضا در هسته مرکزی شهر و نقاط پرتردد
قرار دارد .برای افزایش ظرفیت پارک
خودرو امسال فضای ادارات و مدارس نیز
دراختیار مسافران برای پارک خودرو قرار
می گیرد.
وی ادامه داد :امسال برای نخستین بار
متروی شهر اصفهان نیز در اختیار شهروندان
اصفهانی و مسافران است و ساعات کاری
اتوبوسرانی و تاکسیرانی نیز افزایش می یابد.

خبر كوتاه

پویش قدردانی از «پدر بلوط ایران»
راه اندازی شد

پویش قدردانی از پدر بلوط ایران توسط مخاطبان در
سامانه فارس من به ثبت رسید.
پویش قدردانی از پدر بلوط ایران توسط مخاطبان
خبرگزاری فارس تحت عنوان «قدردان پدر بلوط ایران
باشیم» در سامانه فارس من به ثبت رسیده است.
مخاطبان میتوانند با مراجعه به این سامانه قدردانی
خود را از پدر بلوط ایران اعالم کنند.
مظفر افشار دوستدار طبیعت و فعال زیست محیطی
اهل خرمآباد است که به واسطه تالشهای مداوم و دلسوزانه
خود در راستای ترویج کاشت درخت بلوط و فرهنگ سازی
برای حفاظت از محیط زیست به عنوان «پدر بلوط ایران»
شناخته میشود.
یکی از اقدامات ماندگار آقای افشار در خرمآباد این
بوده که با همکاری دادستان این شهر توانسته  20زندانی را
به جای اینکه در زندان باشند در کاشت درخت در منطقه
بام خرمآباد بکارگیری کند.
پدر بلوط ایران در بین دوستداران طبیعت و محیط
زیست دارای محبوبیت باالیی بوده و عالوه بر استان
لرستان در اکثر مناطق زاگرس نشین برنامههایی در
راستای حفاظت از طبیعت انجام داده است.

مسیرگشایی فاز دوم کوچه ارک تبریز
یک مطالبه عمومی است

پروژه پیادهراه و سواره رو «ارک» در آستانه بهره
برداری است
پروژه پیاده راه و سواره رو «ارک» در منطقه
گردشگرپذیر و هسته مرکزی تبریز به همت شهرداری
بعداز  ۳۰سال انتظار در آستانه بهرهبرداری قرار گرفته
است.
محمدحسین اسحقی معاون عمرانی شهردار تبریز
اظهار داشت :به دلیل گردشگر پذیر بودن و پرتردد بودن
مسیر خیابان ارک در طرح جدید مسیرگشایی قسمتی از
عرض مسیر به صورت پیاده راه و قسمت دیگری نیز به
صورت خودرو محور تعریف شده و این مسیر به صورت
پیاده راه و سواره رو استفاده میشود.
وی از هزینه کل  ۷۰میلیاد ریالی برای اجرای پروژه
پیاده راه و سواره رو «ارک» خبر داد و گفت :این مسیر
گردشگرپذیر تا آغاز سال نو تقدیم شهروندان و گردشگران
می شود.
وی ادامه داد :هزینه تملک قطعات باقی مانده در این
مسیر  ۶۰میلیارد ریال بود ،جمع هزینه عمرانی این پروژه
نیز  ۸میلیارد ریال بوده است.
اسحقی ادامه داد :حدود  ۲۰۰۰متر مکعب خاکبرداری
و نخاله برداری در این مسیر انجام شد.
بدون شک این پروژه را به نوعی عیدی عمرانی
شهرداری تبریز در آستانه سال جدید می توان عنوان کرد
که به انتظار  ۳۰ساله اهالی این منطقه پایان داد.

