خبر ویژه
نوروزی خبر داد:

افتتاح پمپ گازوئیل صفه
تا  ۶ماه آینده

شهردار اصفهان گفت :پمپ گازوئیل پایانه صفه با
اعتباری بالغ بر یک و نیم میلیارد تومان طی شش
ماه آینده افتتاح میشود.
قدرتاله نوروزی در آیین کلنگزنی احداث پمپ
گازوئیل پایانه صفه اظهار کرد :امروز در جریان
بازدید از پایانه صفه ،کلنگ احداث پمپ گازوئیل
این پایانه به زمین زده شد؛ این جایگاه برای ۱۵۰
دستگاه اتوبوس که در این پایانه فعال هستند،
روزانه ۷۵هزار لیتر گازوئیل سوخترسانی خواهد
کرد .وی ادامه داد :به گونهای برنامهریزی شده تا
درزمانهاییکهاتوبوسهایپایانههایمسافربری
از جایگاه استفاده نمیکنند ،اتوبوسهای شهری
بتوانندبرایسوختگیریاستفادهکنند.
شهرداراصفهان بابیاناینکه جایگاهسوخت پایانه
صفه با صرف اعتباری افزون بر یک و نیم میلیارد
تومان تا شش ماه آینده احداث میشود ،تأکید
کرد :با کمک جدی مســئوالن مربوطه تا شش
ماه آینده شاهد سوختگیری نخستین اتوبوس در
این جایگاه خواهیم بود .نوروزی خاطر نشان کرد:
امروز همچنین در پایانه صفه یک رستوران برای
رفاه حال مسافران افتتاح و چندین اصله درخت به
یاد شهدای کارکنان سازمان پایانههای مسافربری
شهرداری اصفهان کاشته شد.
وی با اشاره به آمادگی کامل سازمان پایانههای
مسافربری شهرداری اصفهان افزود :با توجه به
اینکه قرار است نوروز امسال آب در بستر زایندهرود
جاری شود پیشبینیهای الزم برای استقبال از
مسافران نوروزی در تمام پایانههای شهر اصفهان
انجام شــده است و امسال ســتاد خدمات سفر
شهر اصفهان با برنامهریزی بیشــتر و دقیقتر
فعالیت خود را آغاز خواهد کرد .شهردار اصفهان
با اشاره به برنامههای مســافربری شهر در سال
آینده ادامه داد :در سال آینده پایانههای اندیشه،
حفاری ،صمدیه و پارک سوارهایی در مجاورت
پایانه صفه و انتهای خط یک مترو در عاشقآباد
احداث خواهد شد که این خدمات میتواند تحول
عظیمیدربخشحملونقلبهویژهپایانههابرای
مسافران ایجاد کند؛ انتهای فرآیند این موضوع
سرزندگی ،شــادابی ،ایمنی و افزایش کیفیت
هوای شهر را همراه خواهد داشت.اخیرا ًدر حاشیه
بازدید شهردار از پایانه مسافربری صفه شش اصله
درخت سرو به یاد شش شهید کارکنان سازمان
پایانهها با نامهای «علیرضا فرشادفر»« ،حجت اهلل
صادقی»« ،محمود باقری»« ،قدرتاهلل رضایی»،
«حسنعلی غفوری» و «اصغر ربیعی» به دست
شهردار اصفهان کاشته شد.

بهرهبرداری مخزن  ۲هزارمترمکعبی
خط انتقال و ایستگاه پمپاژ قهجاورستان

نسل فردا :معاون بهرهبرداری شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
گفت :با در مدار قرار گرفتن ایستگاه پمپاژ و مخزن دوهزار متر مکعبی
قهجاورستان ،آب شرب مشــترکان با فشار یکسان به صورت پایدار
تأمین میشود.
ناصر اکبری افزود :با اجرای این پروژه دو ایستگاه پمپاژ که به صورت
مســتقیم از خط انتقال  ۱۵۰میلیمتری شــهرک بهار و خط 2۰۰

اصفهان

قهجاورستان آب را در مدار بهرهبرداری قرار میدادند ،حذف شدند.
وی تصریح کرد :هم اکنون آب شرب قجهاورستان از شیرخانه پایگاه
هشتم شکاری از طریق شــش کیلومتر خط انتقال وارد مخزن دو
هزار مترمکعبی شده و سپس با فشار یکسان در ایستگاه پمپاژ بین
مشترکان توزیع میشود.
معاون بهرهبرداری شرکت آب و فاضالب استان افزود :مسکن مهردر
باالدست شهرقراردارد که تا قبل از اجرایی این پروژه بعضابا افت فشار
و قطعی آب در مواقع پیک مصرف مواجه بودند که این مشکل رفع
شد.
اکبری به چگونگی توزیع عادالنه آب پرداخت و بیان کرد :در ابتدای

سال آینده با استقرار سیســتم تلهمتری و تلهکنترل درتاسیسات
آبرســانی این منطقه ،آب به صورت عادالنه میان بیش از سه هزار و
 ۳۰۰مشترک در قهجاورستان توزیع میشود.
وی اعالم کرد :اجرای این پروژه باهزینهای بالغ بر دو میلیارد و ۲۸۰
میلیون تومان در دستور کار قرار گرفت.
اکبری در پاسخ به اجرای شبکه فاضالب درشهر قهجاورستان گفت:
برآورد شده که اجرای شــبکه فاضالب در این منطقه به بیش از ۴۰
میلیارد تومان سرمایه نیاز دارد ،بر این اساس باید با سرمایهگذاری
بخش خصوصی این پروژه عملیاتی شود.
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اخبار کوتاه
 جاری شدن زاینده رود
تا اواسط خرداد

مسئول کمیته فرهنگی و تفریحی ستاد اجرایی خدمات سفر شهر اصفهان خبر داد:

اصفهانمیزبانهزاررویدادفرهنگیدرنوروز98
مریم محسنی  /گروه استانها
mmohseni@ gmail.com

مسئول کمیته فرهنگی و تفریحی ستاد
اجرایی خدمات سفر شــهر اصفهان از
برگــزاری  ۷۰برنامــه و هــزار رویداد
فرهنگی تفریحی و اجتماعی همزمان با
ایام نوروز  98در اصفهان خبر داد.
مرتضی رشیدی با اعالم این خبر گفت:
ویژه برنامههایی که برای ایام نوروز 98
تدارک دیده شده با محتوایی شاد ویژه
گردشگران نوروزی و شهروندان اصفهانی
تهیه شده که تمامی نقاط پررفت و آمد
و شلوغ شهر را مد نظر قرار داده است.
وی افــزود :در ایــام نــوروز برنامهای
با محوریت معرفی مشــاغل ســنتی
اصفهــان و همچنین بازی چــوگان از

بازیهای قدیمی اصفهان در میدان امام
خمینی(ره) برگزار میشود.
رشیدی با بیان اینکه بخشی از برنامهها
در ستادهای هدایت مسافران در چهار
نقطه شــمال ،جنوب ،شــرق و غرب
اصفهان اجرا میشــود ،تاکید کرد :در
ایام نوروز در صفه منطقه گردشــگری،
ناژوان و مجموعه باغ غدیر ،برنامههای
متنوع ســرگرمی و جنگهای شادی
برگزار میشود.
او ادامه داد :بیش از  ۱۵۰تئاتر خیابانی
نیز تهیه شــده که در ســطح شــهر با
محتواهای مختلف فرهنگی به نمایش
در میآید .رشیدی باغ فدک را از جمله
مراکز برگزاری برنامههــا و رویدادهای
فرهنگی در ایام نوروز دانســت و گفت:
باغ فدک از مراکز مسافرپذیر در این ایام

مدیر عامل سازمان خدمات موتوری
شهرداری اصفهان:

الیروبی و آمادهسازی زایندهرود
برای جاری شدن آب
مریم یادگاری  /گروه استانها
m.yadegari@ gmail.com

مدیر عامل ســازمان خدمات موتوری شهرداری
اصفهان گفت :با نزدیک شــدن به ایام پایانی سال،

است و به همین جهت ویژه برنامه تحویل
سال ،اســتقبال از مســافران نوروزی،
ُجنگ شــادی و برنامههای میدانی از
جمله برنامههای پیشبینی شده برای
مسافران نوروزی در این باغ است.
او همچنین ادامه داد :موزهها و بناهای
تاریخی همچون موزه گرمابه علیقلی آقا،
عصارخانه شاهی و موزه هنرهای معاصر
که در اختیار شهرداری قرار دارند نیز در
نوروز خدمات خوبی را به شــهروندان و
گردشگران ارائه خواهند داد.
مسئول کمیته فرهنگی و تفریحی ستاد
اجرایی خدمات سفر شهر اصفهان افزود:
امسال تورهای گردشگری برای تسهیل
در امر گردشــگری ،کمــک به کاهش
معضل ترافیک و راهنمایی گردشگران
در نظر گرفته شده که در تمام ستادهای

ســازمان خدمات موتوری شهرداری اصفهان همه
توان خــود را به کار میگیرد تا بــا حفظ تمیزی و
زیبایی شهر به استقبال ســال جدید برود و در این
راستا همه ماشینآالت این سازمان برای جمعآوری
پسماند در اختیار نظافت شهر قرار میگیرد.
حسن نظامزاده اظهار کرد :سازمان خدمات موتوری
شــهرداری اصفهان ،سازمانی اســت که در تمام
طول ســال به صورت شــبانهروزی مشغول انجام
فعالیت اســت و در ایام تعطیل وظایف ســازمان
سنگینتر میشود .وی افزود :با توجه به ایام پایانی
سال و نزدیک شدن به ســال جدید ،ماشینآالت

اسکان و مراکز پر تردد شهری به ثبت نام
و ساماندهی سفرهای درون شهری برای
شهروندان میپردازد.
او با تاکید بر اینکــه مجموعه فرهنگی
تاریخــی و مذهبــی تخت فــوالد از
جاذبههای مهم گردشــگری اصفهان
محســوب میشــود ،اظهار کــرد :در
مجموعه تخت فوالد نیز ویژه برنامههایی

تنظیف سازمان شامل انواع جاروهای نظافت معابر،
جدولشویها ،دیوارشــوی و نردهشوی به صورت
ویژه فعالیت میکنند .برنامه کاری جاروها در این
روزها به گونهای تنظیم شــده اســت تا با افزایش
ســاعت کاری ،با تمــام توان و ظرفیت مشــغول
انجام خدمت باشــند .مدیر عامل سازمان خدمات
موتوری شهرداری اصفهان تصریح کرد :همچنین
ماشینآالت جدول شوی هم در سه شیفت کاری
فعالیت میکننــد تا با تمیزی خیابانهای شــهر
زیبایی بهار را برای شهروندان نمایان کنند.
وی با اشــاره به بازگشــایی رودخانه زایندهرود در

همچــون «نمایشــگاه گنجینــه» و
«ایستگاه تخت فوالد» اجرا میشود.
او با اشــاره به اجرای نمایشهای طنز
در ایــام نــوروز ،گفــت :نمایشهای
«پنجهطــا» و «یک حبــه نبات» در
مجموعه فرشچیان از  ۲۶اسفندماه سال
جاری تا  ۱۵فروردین  ۹۸به روی صحنه
خواهد رفت.

آستانه ســال جدید در مورد الیروبی کف رودخانه
هم گفت :نظافت و الیروبی زایندهرود یکی از وظایف
این سازمان است؛ در همین راستا و با توجه به دستور
رئیس جمهور محترم در خصوص جاری شدن آب
در ایام نوروز ،سازمان خدمات موتوری هماکنون در
حال آمادهسازی بســتر زایندهرود برای بازگشایی
آب است.
نظامزاده اظهار کرد :تمام ماشینآالت این سازمان
نیز برای جمعآوری پسماند روزهای پایانی سال و
نیز ایام آغازین سال جدید که حجم زبالههای شهر
افزایش مییابد ،در اختیار شهر است.

ایمنا :مدیر عامل شرکت آب منطقهای استان
اصفهان بدون اشاره به تاریخ دقیق بازگشایی
زایندهرود برای ایام نوروز  ،۹۸گفت :خروجی
از ســد زایندهرود به گونهای افزایش مییابد
که در تعطیالت نوروز آب در بستر و مسیر این
رودخانه جاری باشد .مسعود میرمحمد صادقی
در گفتوگو با خبرنگار ایمنا با تاکید بر اینکه
افزایش خروجی مشکلی در تخصیص سهم آب
شرب ،کشاورزی و صنعت ایجاد نمیکند ،اظهار
کرد :زایندهرود حداکثر تا اواســط خردادماه
جریان دارد .وی گفت :در حال حاضر ذخیره
سد زایندهرود  ۱۷۰میلیون مترمکعب و آمار
تجمعی بارشها یکهــزار و  ۴۰۰میلیمتر در
ایستگاه چلگرد به ثبت رسیده است .میرمحمد
صادقی خاطر نشان کرد :آب برای کشاورزان
شــرق و غرب طبق برنامهریزیها پیشبینی
شده و در موعد مقرر توزیع میشود.

عرضه میوه تنظیم بازار شب عید
در سراسر کشور آغاز شد

مهر :مدیرعامل ســازمان مرکــزی تعاون
روستایی ایران اعالم کرد :عرضه میوه تنظیم
بازار شب عید در سراسر کشور آغاز شد .حسین
شیرزاد اظهار کرد :براساس ابالغیه وزیر جهاد
کشــاورزی عرضه بالغ بر  ۳۰هزار تن سیب
درختی و  ۴۰هزار تن پرتقال شمال (تامسون)
و جنوب (والنسیا) با قیمت ،کیفیت و کمیت
مناســب و با هدایت و رهبری شــبکه بزرگ
تعاون روستایی کشــور در نزدیک به ۳۰۰۰
مرکز عمــده ،در تمامی کالنشــهرها و دور
افتادهترین مناطق شــهری ،با قیمت مصوب
کمیتههای تنظیم بازار اســتانهای مختلف
آغاز شده است.

