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 اصفهــان- مریــم مومنــی ، 
خبرنگارتوسعه ایرانی- شهردار اصفهان 
گفت: امروز در ســازندگی و طراحی 
شهری به خالقیت و نوآوری نیاز داریم 
و به دنبال انســان هایی می گردیم که 
ادراک و احســاس قوی داشته باشند 
و بتوانند ایــن ادراک را در معماری ما 

تجسم کنند و خالق مکان شوند

علــی قاســم زاده  در اجــالس 
ســازندگان و طراحان اصفهان افزود: 
باید با تفکر جوانانی همچون سازندگان 
و طراحان، فصــل جدیدی را در تاریخ 
تحول اصفهــان رقم بزنیــم ؛ جهان 
هستی چه ما بخواهیم و چه نخواهیم، 
چه بدانیم و چه ندانیم، در حال تغییر 
است و منتظر عزم اراده ما نخواهد ماند.

وی افــزود: وقتی ســخن از تغییر 
جهان هستی مطرح می کنیم به تبع 
آن باید معماری نیز تحول داشته باشد و 
بدین سبب  در برابر تغییرات و تحوالت 
مستمر جهان هســتی می توانیم سه 

موضع متفاوت داشته باشیم.
قاسم زاده ادامه داد: نخستین موضع 
آن اســت که در مقابل دنیای در حال 

تغییر و تحول مقاومت و در مقابل تغییر 
ایســتادگی کنیم که این نمود تحجر 
است ؛ تجربه تاریخی نشان داده است 
که هرکســی بخواهد در مقابل تغییر 
بایســتد، الجرم زیر چرخ های تغییر 

خرد می شود.
شــهردار اصفهان افزود: همچنین 
در مقابل تغییر یــک حالت وادادگی 

و تسلیم داشــته باشــیم، خود را در 
جریان تغییر رها کنیم و بدون اراده با 
جریان تغییر حرکت کنیم  و نکته سوم 
تاکید دارد نه در مقابل تغییر بایستیم 
و نه اینکه خود را رهــا کنیم، بلکه این 
رویکرد ما را به ایجاد تغییر دعوت کند 
و پیشگام تغییر باشیم و مغلوب مکان 

و زمان نشویم.
قاسم زاده تصریح کرد: بحث جدی 
که اکنــون روی میــز کاری من قرار 
دارد، این است که اصفهان نوین یعنی 
چه،ما اصفهان نویــن می خواهیم یا 
نمی خواهیم، اگر قرار شــد اصفهان 
نوین بخواهیم آیا بایــد به طور کامل 

شبیه اصفهان قدیم باشد.
شهردار اصفهان افزود: در این دنیای 
پیوسته و در حال تغییر نباید شخصیت 
خود را گم کنیم، زیرا آنچه به ما هویت 
می دهد، شخصیت است و هر شهری به 
اقتضای عناصر هویتی خود شخصیتی 

دارد.
قاســم زاده گفــت: اگــر بتوانیم 
شخصیت شهر را بشناسیم، توانسته ایم 
اصفهان نوینــی را طراحی کنیم که با 
شــخصیت آن در تعارض نباشد؛ باید 
بتوانیم زبان نسل امروز را بفهمیم و با 
درک روایت شهر اصفهان و این روایت 
متصل را با ترجمان نسل امروز تبدیل 
به مکان، زمان و جذابیت هایی کنیم که 

برای آیندگان به یادگار بماند.
شــهردار اصفهان ادامه داد: از هر 
نسلی انتظار می رود از خود چیزی به 
یادگار بگذارد و در تاریخ تحول اصفهان 
نیز باید نگاه و تغییر جدید وجود داشته 
باشد و در راستای شخصیت اصفهان 
به وقوع بپیوندد؛ باید روایت اصفهان 
را فهمید و قصه اصفهان را شــناخت و 
طراحان و سازندگان نیز قصه اصفهان را 
متوجه شوند، باید زبان روایت اصفهان 

را از زبان مردم اصفهان درک کرد.

  شهردار اصفهان: طراحی شهری مستلزم خالقیت و نوآوری است

قاسم زاده گفت: اگر 
بتوانیم شخصیت شهر را 

بشناسیم، توانسته ایم 
اصفهان نوینی را طراحی 
کنیم که با شخصیت آن 

در تعارض نباشد؛ باید 
بتوانیم زبان نسل امروز را 

بفهمیم و با درک روایت شهر 
اصفهان و این روایت متصل 

را با ترجمان نسل امروز 
تبدیل به مکان، زمان و 

جذابیت هایی کنیم که برای 
آیندگان به یادگار بماند.

 خرم آباد - خبرنگارتوسعه ایرانی- مدیرکل راه و شهرسازی لرستان 
گفت: نقاط حادثه خیز موسوم به » پیچ گاوکش« به طول سه کیلومتر 

واقع در جاده ارتباطی خرم آباد به نورآباد اصالح و رفع شد.
“وحید کرم الهی«  افزود: جاده خرم آباد - نورآباد ۸۱ کیلومتر طول دارد و کار چهاربانده کردن آن در قالب ســه قطعه 

اجرایی شده است.
وی اظهار داشت: قطعه اول به طول ۳۷ کیلومتر از خرم آباد تا پلیس راه الشتر طی سال های قبل احداث و بهره برداری شده 

است و قطعه دوم از پلیس راه تا فیروزآباد ۱۹ کیلومتر طول دارد.
وی با بیان اینکه از این قطعه نیز ۱۰ کیلومتر چهارخطه و بهره برداری شده است ادامه داد: از مجموع ۹ کیلومتر باقی مانده 
نیز ۵.۵ کیلومتر در مرحله آسفالت است که تا شهریور امسال تکمیل می شود و ۲.۵ کیلومتر نیز در محدوده پلیس راه تا پل 

دوآب در حال انجام عملیات اجرایی است.
کرم الهی گفت: قطعه ســوم مســیر نیز از فیروزآباد تا نورآباد ۲۶ کیلومتر طول دارد که ۱۴ کیلومتر آن سال های قبل 
چهارخطه شده است، از ۱۲ کیلومتر باقی مانده هشت کیلومتر در مرحله آسفالت است و امروز سه کیلومتر آن در محدوده 

روستا و پیچ حادثه خیز گاوکش تکمیل و بهره برداری شد.
وی همچنین اضافه کرد: هزینه پیمانکاران اجرای این طرح  در قالب ۲ قرارداد ۱۵۰ میلیارد تومان است که ۷۰ میلیارد 

تومان برای طرح های زیرساختی و مابقی مربوط به آسفالت مسیر می باشد.
وی گفت: پیشــرفت کلی طرح چهارخطه کردن جاده خرم آباد - نورآباد حدود ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که با 
تداوم روند کنونی، تا پایان هفته دولت به بیش از ۹۰ می رسد و در صورت تامین اعتبار تا پایان سال مالی ۱۴۰۱ بهره برداری 

می شود چراکه هزینه به روز احداث و بهره برداری یک کیلومتر راه در این منطقه حدود ۹ میلیارد تومان برآورد شده است.

همدان-مریم قاسمی،خبرنگارتوسعه ایرانی-معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان گفت: هوشمندسازی یارانه 
نان در استان اجرایی و نانوایی ها به دستگاه کارتخوان هوشمند مجهز می شود.

ظاهر پورمجاهد،گفت: مقرر شده تا پایان خرداد همه نانوایی های استان همدان به دستگاه کارتخوان هوشمند مجهز شوند.
او  درباره جزئیات اجرای طرح کارتی شدن نان در همدان، گفت: بر اســاس آخرین نشستی که با نماینده بانک سپه کشور 

برگزارشد تا پایان خرداد ماه به صورت مرحله ای دستگاه های هوشمند نانوایی ها نصب می شود. معاون هماهنگی امور اقتصادی 
استاندار همدان گفت: در برخی استان ها به صورت آزمایشی طرح کارتی شــدن اجرا شده است و این طرح به زودی در استان 
همدان هم راه اندازی می شود. پور مجاهد درباره مزایای کارتی شدن نان، گفت: با اجرای این طرح به خاطر برداشته شدن اختالف 

قیمت آرد آزاد و یارانه ای، تخلفاتی نظیر قاچاق آرد و توزیع خارج از شبکه کاهش می یابد.

سمنان-خبرنگارتوســعه ایرانی - مدیرعامل شــرکت 
شهرک های صنعتی استان ســمنان، با اشاره به گستردگی 
شهرک صنعتی سمنان و لزوم حفظ امنیت سرمایه گذاری 

خواستار ایجاد یگان انتظامی در این شهرک صنعتی شد.
محمدرضا باقری در دیدار با سردار حسنی فرمانده نیروی 
انتظامی استان با تقدیر از توجه ویژه به مسائل امنیتی شهرک، 
از تالش های عوامل انتظامی جهت برقراری تامین آرامش 

در شهرک ها و نواحی صنعتی استان سمنان قدردانی کرد.
وی با اشاره به اقدامات انجام شــده برای ارتقای امنیت 
شهرک ها و نواحی صنعتی استان سمنان، تصریح کرد: ایجاد 

گشت انتظامات، گشت شبانه و روزانه و نصب دوربین های مداربسته، احداث گیت نگهبانی در ضلع جنوبی شهرک  صنعتی 
سمنان توسط شرکت خدماتی، اخذ برگه تردد در شهرک های غرب استان از جمله اقدامات و برنامه ها در این زمینه است.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان ســمنان تأکید کرد: با توجه به ضرورت و اولویت تامین امنیت سرمایه 
کارآفرینان و صنعتگران، از مجموعه نیروی انتظامی تقاضا می شود که نســبت به تأمین هر چه بیشتر شهرک ها و نواحی 

صنعتی استان اقدام کند.
باقری گفت: شرکت شهرک های صنعتی استان سمنان برای هرگونه همکاری و تعامل با نیروی انتظامی به منظور پیشبرد 

اهداف آمادگی دارد.
فرمانده انتظامی اســتان ســمنان گفت: انگیزه ها در انجام و وقوع جرم متنوع بوده و مکان هایی که در آن جرم به وقوع 

می پیوندد از گستردگی برخوردار است.

 نقاط حادثه خیز »پیچ گاوکش« 
در مسیر نورآباد به خرم آباد رفع شد

 همه نانوایی های همدان تا پایان خرداد   به دستگاه کارتخوان هوشمند مجهز می شوند

در نشست مدیرعامل شرکت شهرک ها و فرماندهی انتظامی استان تاکید شد:

ضرورت تامین امنیت شهرک ها و نواحی صنعتی سمنان

تبریز-امیدمحمدزاده،اصل النجق،خبرنگارتوسعه ایرانی -  در برنامه ای 
ابتکاری، ۴۰ نفر از خبرنگاران منتخب تبریز، دورهمِی صمیمانه و دوستانه ای 

را در اسکو برگزار کردند.
این خبرنگاران  به هّمت »حاج احمد بادیران« پیشکسوت عرصۀ رسانۀ 
آذربایجان شرقی و »اسد بابایی« فعال و مدیر رسانه اِی باسابقۀ استان دور هم 
جمع شده اند تا با سفر به دامنه های سهند در اسکو، اولین دورهمِی دوستانۀ 

پساکرونا را تجربه کنند.
مقصد، »باغ معلم« اسکو است اسد بابایی که  در تدارک برنامۀ خوب است، 
می گوید: چندی قبل، این تفرجگاه میزبان برنامۀ فرهنگِی ویژۀ روحانیون بود 
و همانجا احساس کردم می تواند گزینۀ خوبی برای دورهمی خبرنگاران نیز 
باشد. بعد از صرف صبحانه، حاضران در چند گروه، به بازدید از گوشه و کنار این 
تفرجگاه بزرگ می روند که آب و هوای بی نظیر، صدای رودخانه و خنکای آن 
نویِد روز دلچسب و خاطره انگیزی را می دهد. در این فضای صمیمی، عّده 
ای خاطرات جّذاب خبری را با یکدیگر به اشتراک می گذارند و عدۀ دیگری 
ترجیح می دهند گوجه سبز، آلبالو و گیالِس درختان باغ را چیده و پای درخت، 
نوِش جان کنند. حوالی ظهر است که »حسین فیروزی« فرماندار اسکو با 
همراهی»محمدعلی قلیزاده« رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اسکو، 
»عبداهلل نظامی« شهردار اسکو،»محمدحسین منافی« شهردار ایلخچی 
و »فاطمه مظفری« رئیس شورای اسالمی اســکو وارد محّوطۀ تفرجگاه 

می شوند تا به جمع  خبرنگاران بپیوندند. خبرنگاران، از فرصت حضور این 
مسئوالن نهایت استفاده را کرده و جلسۀ تشکیل شده در آمفی تئاتر تفرجگاه 
را به جلسه ای خبری تبدیل می کنند.  اظهارات جداگانۀ فرماندار، شهرداران 
اسکو و ایلخچی و همچنین رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اسکو این است 
که رسانه ها و مطبوعات در مسیر معرفی ظرفیت های متنّوع و بی همتای 
گردشگری اسکو اهتمام بیشتری داشته و این ظرفیت ها را در سطح استانی 
و ملی معرفی کنند. .پس از صرف ناهار ، کیکی به افتخار سالروز تولد یکی از 
خبرنگاراِن حاضر در دورهمی، تهیه شده بود بین حاضرین توزیع شد.دورهمی 
اسکو در آستانۀ سالروز میالد امام رئوف حضرت رضا)ع( با خوشی به پایان رسید 
اما بانیان برنامه می گویند از همین حاال در تدارک دورهمی ماه آینده )تیر( در 
کلیبر هستند. با این حساب باید گفت که سومین و بیادماندنی ترین جمعۀ 
خرداد ۱۴۰۱، سرآغاز دورهمی های خودجوش و جّذابی شد که به صورت 

ادواری استمرار خواهد داشت.

بوشهر-خبرنگارتوســعه ایرانی- مدیرکل 
استاندارد استان بوشــهر از رایگان شدن طرح 
استانداردســازی ۱۰ هزار ســیلندر گاز مایع 

سطح استان خبر داد.
محمدرحیــم بهره منــد  اظهار کــرد: با 
پیگیری های صورت گرفته و طی نشست امروز 
کمیته مرکزی نظارت بر نوسازی سیلندرهای 
گاز مایع کشور مصوب شد که ۱۰ هزار سیلندر 
گاز مایع )LPG( غیر استاندارد سطح استان 
به شــکل رایگان و بدون اعمال هیچ هزینه ای 

به مردم و حتی جایگاه داران، نوسازی شوند.
وی اضافــه کــرد: مدیــرکل اســتاندارد 
استان بوشــهر گفت: در فاز اول اجرای طرح 
استانداردسازی و نوســازی سیلندرهای گاز 
مایع استان حدود ۶ هزار سیلندر نوسازی شد. 
مدیرکل استاندارد بوشــهر خاطر نشان کرد: 
در نشســت امروز با کمیته مرکزی نظارت بر 
نوسازی ســیلندرهای گاز مایع کشور، اعتبار 
موردنیاز برای بهســازی و نوســازی ۱۰ هزار 

سیلندر باقیمانده استان بوشهر تامین گردید 
تا بدون تحمیل هزینه به مردم و ایستگاه های 
توزیع در این اســتان، هزینه  های آن توســط 

کمیته مرکزی تامین می شود.
بهره مند تصریح کرد: این طرح می تواند یک 
نوع ایمن سازی در زمینه سیلندرهای گاز مایع 
در استان بوشهر باشد که ظرف سه تا چهار ماه 

آینده به سرانجام خواهد رسید.
وی عنوان کرد: در اجرای طرح سیلندرهای 
فرســوده  ای که از سایر اســتان ها وارد بوشهر 
شــده کار جمع آوری و جایگزینی آن ها انجام 

می شود.

  روز بیادماندنی خبرنگاران تبریز در دورهمی اسکو سیلندرهای گاز در بوشهر به صورت رایگان نو می شوند
خبرخبر

مدیرکل محیط زیست آذربایجان 
شرقی تاکید کرد؛

 ضرورت همکاری
  مردم محلی در احیاء تاالب

 بین المللی قوریگل 

 تبریــز - امیــد محمــد زاده اصــل 
النجق،خبرنگارتوسعه ایرانی-مدیرکل محیط 
زیست اســتان در هفته محیط زیست به همراه 
جمعی از مسئولین ســتادی اداره کل حفاظت 
محیط زیست استان و شهرســتان بستان آباد از 
وضعیت آبرســانی به تاالب بین المللی قوریگل 

بازدیدکردند.
دکتر شهنام اشتری مدیر کل حاظت محیط 
زیست استان در این بازدید که نمایندگان جوامع 
محلی و حاشیه تاالب و کانال آبریز حضور داشتند، 
ضمن بیان نقــش و اهمیت تاالب در معیشــت 
جوامع محلی ضــرورت حفاظــت و احیای این 
تاالب را خاطرنشان کرد و گفت: احیای تاالب جز 
با همدلی و همکاری مردم محلی و سایر دستگاه 

های اجرایی ذیربط امکان پذیر نیست.
وی با اشاره به مشکالت مربوط به تامین حقابه 
زیســت محیطی تاالب، اصــالح و مرمت کانال 
آبرسانی تاالب اظهار کرد : همکاری بهره برداران 
حاشــیه کانال مذکور در فصــل آبگیری تاالب 
بسیار مهم و حیاتی بوده و مشارکت مردم محلی 
در اجرای برنامه های آبرسانی بسیار مهم و قابل 

توجه است.
اشتری افزود : امیدواریم با رفع نقایص جزئی 
کانال آبرسانی و شرایط اقلیمی مناسب، آبگیری 
تاالب به خوبی انجام شود این که حقابه  تاالب ۳.۸ 
میلیون متر مکعب است، حفظ تنوع زیستی در 
این تاالب بستگی به تامین حق آبه ی تاالب دارد و 
اگر آبگیری تاالب به خوبی انجام شود در سال آتی 
شاهد شکوفایی اکوسیستمی منطقه خواهیم بود.
تاالب قــوری گل در ۱۸ کیلومتری شــمال 
غرب بســتان آباد و ۴۵ کیلومتری جنوب شرقی 
تبریز قرار گرفته و در سال ۱۳۵۴ به عنوان تاالب 
بین المللی در کنواســیون رامسر به ثبت رسیده 
است و از سال ۱۳۷۳ به عنوان مناطق شکار ممنوع 

مدیریت می شود.
    

اجراي 12 هزار  مترمربع 
زیرسازي و آسفالت شهرک 

صنعتي کیاسر
ساری-خبرنگارتوســعه ایرانی-امینــي 
مدیرعامل شرکت شهرکهاي صنعتي مازندران از 
اجراي۱۲۰۰۰ مترمربع پروژه عمراني زیرسازي 
و آســفالت معابر داخلي با ۸۰ درصد پیشــرفت 
فیزیکــي و ترمیم جدول گذاري پــروژه هدایت 
آبهاي ســطحي به طول ۲ کیلومتر در شــهرک 
صنعتي کیاسر، با هزینه ۳۸ میلیارد ریال خبر داد.

 یاســر امیني با بیان اینکه اجراي زیرساختها 
و پروژه هــاي عمراني از وظایف ذاتي شــرکت 
شهرکهاي صنعتي بمنظور تسهیل حضور سرمایه 
گذاران در شهرکها و نواحي صنعتي است گفت: 
با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبري و دغدغه 
هاي دولت انقالبي درخصــوص تقویت صنایع 
کوچک و متوسط و ایجاد شــرایط مناسب براي 
حضور و گسترش شرکتهاي دانش بنیان، منظور 
افزایش سطح دانش تولید و بهره برداري از فناوري 
برتر در زمینه تولید، اجرا و تکمیل زیرساختها در 
شهرکها و نواحي صنعتي با ســرعت و دقت و در 

کمترین زمان انجام مي گردد.
مدیرعامــل شــرکت شــهرکهاي صنعتي 
مازندران اظهار داشــت: شهرک صنعتي کیاسر 
در سال ۱۳۷۴ به تصویب هیئت دولت رسیده و در 
همان سال نیز عملیات عمراني آغاز گردید که با 
انعقاد ۵۵ قرارداد با سرمایه گذاران، در حال حاضر 
تعداد ۳۱ واحد بهره بردار با حجم سرمایه گذاري 
۲۸۳ میلیارد ریال در این شهرک صنعتي مشغول 
فعالیت مي باشــند که براي ۵۳۸ نفر اشــتغال 
فراهم شده است. امیني تصریح کرد: پروژه هاي 
زیرسازي و آسفالت به وسعت ۱۲۰۰۰ مترمربع 
و ترمیم جداول گذاري هدایت آبهاي سطحي به 
طول ۲ کیلومتر و با ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکي 
در شهرک صنعتي کیاسر در حال اجرا مي باشند 
که براي انجام این پروژه ها مبلغ ۳۸ میلیارد ریال 
از محل منابع داخلي شــرکت تأمین اعتبار شده 

است.

استانها


