استان
در سیزدهمین جشنواره تعاونیهای برتر
استان اصفهان مطرح شد؛

آمادگیتعاونیهایاستان
برای تکمیل و بهره برداری از
طرحهای نیمه تمام دولتی
نسل فردا  /گروه استان
news@ naslefarda.net

نسل فردا  :مدیرکل دامپزشکی اصفهان با تاکید بر رعایت دستورالعملهای پیشگیرانه گفت :تاکنون خسارت صنعت مرغداری این
استان از بیماری آنفلوآنزای فوق پرندگان  110میلیارد ریال برآورد شد.
شهرام موحدی با بیان این که  265هزار و  10قطعه پرنده در کانونهای آلوده استان معدوم شد ،افزود :مبلغی که باید برای جبران
خسارت به مرغداران پرداخت شود حدود  9میلیارد و  300میلیون ریال است .وی اظهارداشــت :این بیماری از چهارم ماه تیر به
مدت  30روز در استان شیوع یافت و  183هزار و  110قطعه پرنده در شهرستان نجف آباد و  81هزار و  900قطعه در تیران و کرون را
مواجه

درگیر کرد .وی بیمه طیور را اجباری ذکر کردو افزود :مرغداران باید طیور خود را بیمه کنند تا در مواقع بروز خسارت با مشکل
نشوند.
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نسل فردا :مدیرعامل شرکت عمران شهرجدید فوالدشهر درآیین بهره برداری ازپروژه های شرکت عمران گفت :من ازسال  95افتخار
مدیریت عمران فوالدشهر را دارم که تا سال 95در هر دوسال سه مدرسه در فوالدشهر ساخته میشد؛ اما از سال 95تاکنون ما همزمان آگهی
 6مدرسهرابهمناقصهگذاشتیمواکنون 5مدرسهکهازلحاظکیفیت،فضایبازیوموقعیتقرارگیریمناسبهستندبهبهرهبرداریرسیدند.
حمیدرضاشیروانیافزود:مدرسه 12کالسهمهردانشدرمحلهفرهنگپنجباعرصه 2547مترمربعوزیربنای 1261مترمربعومدرسه12
کالسه نام آوران در محله فرهنگ شش با عرصه 2472مترمربع و زیربنای 1261مترمربع ،مدرسه 12کالسه والیت در شرق مرکز برزن
فرهنگ با عرصه 5166مترمربع وزیربنای 1261مترمربع و همچنین دو مدرسه عدالت و رسالت در مرکز برزن ایثار مسکن مهر به ترتیب با
عرصه 5322مترمربع وزیربنای 2171مترمربع وبا عرصه 6181مترمربع و زیربنای 2172مترمربع در هفته دولت به بهره برداری رسیدند.

naslefardanews
naslfarda

استانها

کوتاه از استانها
رئیس اداره توسعه فرهنگ شهروندی خبر داد:

Provinces

توزیع پنج هزار گلدان آپارتمانی
در ادارههای شهر اصفهان

در نشست مدیرکل راهداری استان اصفهان عنوان شد:

احداث 29مجتمعخدماتیورفاهیدراصفهان
دریا قدرتی پور  /گروه استان
powerfulsea@gmail.com

 29مجتمع خدماتــی و رفاهی در محورهای
مواصالتی استان اصفهان در حال احداث است
که  2مجتمع خدماتــی و رفاهی «اصفهان-
میمه» و «اصفهان-شهرضا» در هفته دولت
با ســرمایهگذاری  6میلیــارد تومانی بخش
خصوصی و تأمین بودجــه  6میلیارد تومانی
دولت افتتاح میشــود .مدیرکل راهداری و
حمل و نقل جادهای استان اصفهان در جمع
خبرنگاران گفت :در سال گذشته  15میلیون
مسافر توســط ناوگان حمل و نقل مسافر در
جادههای اســتان اصفهان جابهجا شدهاند؛
 58هزار راننده فعال در حــوزه حمل و نقل
بار و مســافر و  35هزار ناوگان فعال در حمل
و نقل بار اســتان اصفهان فعالیت میکنند؛
همچنین  9هــزار و  500نــاوگان فعال در
حمل و نقل مسافربری استان اصفهان فعال
هستند  .مهدی خضری با بیان این که مقرر
شده محاسبه کرایه حمل و نقل بار براساس
تنکیلومتر صورت گیرد ،گفــت :امیدواریم
تا پایان شهریور این وعده عملیاتی و اجرایی
شود تا بتوانیم خبر خوشی به رانندگان دهیم.
وی اظهار کــرد :اداره کل راهداری و حمل و
نقل جادهای استان اصفهان در هفته دولت،
 60پروژه عمرانی در حوزه راهداری و حمل و
نقل جادهای را با هزینهای بالغ بر هزار میلیارد

ریال افتتاح میکند.مدیر کل راهداری و حمل
و نقل جادهای استان اصفهان افزود :تعریض،
روکش آسفالت ،ایمنسازی محورها ،راهاندازی
دهمین مرکز معاینه فنی و راهاندازی و ایجاد
پروژههای WIMو ITSاز جمله مهمترین این
پروژههاست.خضریگفت:درشرایطنامناسب
اقتصادیکشور،راهداریوحملونقلجادهای
اســتان اصفهان پس از همــکاری با بخش
خصوصی موفق به اتمام بســیاری از پروژهها
شده است .وی با بیان این که روشنایی گردنه
دوشاخ به طول 3کیلومتر انجام شد که در رفع
نقاط حادثهخیز بسیار مؤثر بود ،خاطرنشان
کرد :استان اصفهان با  12هزار کیلومتر جاده
جزو محورهای اصلی مواصالتی کشور بوده
و رتبه نخســت حمل و نقل جادهای کشور را
دارد .مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای
استان اصفهان با بیان این که در سال 96حدود
 268میلیون تــردد در محورهای مواصالتی
استان اصفهان وجود داشت ،اذعان داشت :در
 5ماهه نخست سال  142 ،97میلیون تردد
توسط دوربینهای ترددشمار در محورهای
مواصالتی اســتان اصفهان ثبت شده که این
میزان تردد افزایش  10.4درصدی نسبت به
مدت مشابه ســال قبل را نشان میدهد .وی
از استقرار  34دوربین نظارتی و  105دوربین
ثبت تخلف با نظارت تصویری کنترل سرعت
در محورهای مواصالتی استان اصفهان خبر

داد و یادآور شد :اســتان اصفهان در سال 96
با  48میلیون تن جابهجایی کاال رتبه نخست
کشور را به خود اختصاص داده است .وی بیان
داشت:شرایطاقتصادیشرایطمناسبینیست
و تورمی که در حوزه ارز وجود داشــت ،تأثیر
مستقیم بر بخش حمل و نقل گذاشت و باعث
اعتراضات رانندگان شد که با برنامهریزیهای
انجامشده در استان اصفهان مطالبات این قشر
تا حدی پاسخ داده شــد .مدیرکل راهداری و
حمل و نقل جادهای اســتان اصفهان با اشاره
به افزایش قیمت الستیک و قطعات مصرفی
رانندگان حمل و نقل بار اظهار داشت :قیمت
الستیک از چند ماه گذشته به صورت صعودی
باال رفته بود که بــا پیگیریهای الزم ،قیمت
الستیک هماکنون به قیمت عرضه مستقیم
و توســط کامیونداران توزیع میشود .وی
خاطرنشانکرد:باافزایشنرخارزواختالفاتبر
سر واردات الستیک ،هنوز ساماندهی خوبی در
این خصوص صورت نگرفته؛ اما نرخ ارز دولتی
با عدد 4200برای واردات الستیک اختصاص
یافتهکهدرصورتآمادگیتشکلهایصنفی،
ارز  4200تومانی در اختیار آنان قرار میگیرد
و میتوانند الستیک را با این نرخ وارد کنند.
وی تأکید کرد :اقدامات اصالحی در  14نقطه
از نقاط پرتصادف استان اصفهان انجام شده
است؛ با افزایش قیمت قیر ،قیمت آسفالت نیز
افزایش یافته و به قیمت هر کیلومتر  250تا

مریم محسنی  /گروه استان
sanaye_77_66@yahoo.com

عکس :نسل فردا

در سیزدهمین جشــنواره تعاونیهای برتر استان
اصفهان از  40شرکت تعاونی تجلیل و همزمان 67
طرح تعاونی به بهره برداری رسید .به مناسبت هفته
تعاون در آیینی با حضور معاون توسعه مدیریت و
منابع وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی از مدیران
عامل  40شرکت تعاونی برتر استان اصفهان در 18
گرایش حوزه تعاون به مناســبت طلیعه چهلمین
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی تجلیل شد .نصراله
بازوند در این مراسم با اشاره به شناسایی بیش از 92
هزار و 500شرکتتعاونی فعال درکشورگفت :از این
تعداد حدود 3500شرکت تعاونی در استان اصفهان
بهفعالیتمشغولاست.ویباتوجهبه 7راهبرداصلی
برای توسعه تعاونیها در کشور گفت :بعد از ادغام
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به بدنه حوزه تعاون
کشور شوکی وارد شد که به همین منظور دولت با
اتخاذ این 7راهبرد کوشش کرده تا جایگاه تعاون در
کشورتقویتشود.
مدیرکل اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اســتان
اصفهان نیز در این مراسم گفت %25 :سهم اقتصاد
کشور مربوط به تعاونیهاست؛ اما بر اساس آمار ،این
میزان به %5هم نمیرسد .محسن نیرومند به افتتاح
 425طرح تعاونی در هفته تعاون در کشور اشاره کرد
و گفت :از این تعداد 67طرح یعنی %16آن به استان
اصفهان اختصاص دارد که موفق به کسب رتبه اول
کشور شده است.
وی افزود :برای بهره بــرداری از این طرحها بیش از
 277میلیاردتومانسرمایهگذاریشدهکهفقط%13
آن تسهیالت بانکی بوده و نزدیک به  240میلیارد
تومان ،آورده اعضای شرکتهای تعاونی بوده است.
رئیس اتاق تعاون اســتان اصفهان نیز با بیان اینکه
هنوز  %80اقتصاد کشــور دولتی است گفت :این
در حالی است که بر مبنای اصل  44قانون اساسی
قرار بود دولت تنها در  %20اقتصاد کشور که جنبه
حاکمیتی دارد ،نقش آفرینی کند و مابقی به مردم
واگذار شود .حبیب اله بهرامی افزود :اقتصاد کشور
بایدبهمردممحولشودومسیرآنهمایجادوتوسعه
و حمایت از تعاونیهاست .وی همچنین از آمادگی
تعاونیهای اســتان اصفهان بــرای تکمیل و بهره
برداری از طرحهای نیمه تمام دولتی در این استان
خبر داد.

خسارت آنفلوآنزای مرغی در اصفهان  110میلیارد برآورد شد

به مدیریت عمران فوالدشهر افتخار میکنم

 300میلیون تومان رسیده است.
ایجادسامانهحملونقلهوشمند
معاون فنیو نظارت ادارهکلراهداری
و حمل و نقل جادهای اســتان اصفهان بیان
داشت :ایجاد رفاه ،کاهش تصادفات ،ارتقای
امنیت در سفر و توسعه گردشگری از جمله
دالیل توسعه مجتمعهای خدماتی و رفاهی
است .وی از ایجاد سامانه حمل و نقل هوشمند
در محورهای مواصالتی استان اصفهان خبر
داد و گفت :سامانه حمل و نقل هوشمند در

محورهای مواصالتی اســتان اصفهان برای
ایمنی راهها ،امنیت مسافران و ارتقای حمل
و نقل جادهای با اعتبار 30میلیارد ریالی ایجاد
شد.صلواتیازاستقرار 120دستگاهترددشمار
در محورهای مواصالتی استان اصفهان خبر
داد و تصریح کرد 105 :دوربین ثبت تخلف و
 34دوربین نظارت تصویری در استان اصفهان
فعال است؛ همچنین  4دستگاه «توزین در
حال حرکت» جهــت اندازهگیری تناژ بار در
جادههای اســتان اصفهان مســتقر شده تا
تخلفاتباربریراثبتوکنترلکند.

رئیس اداره توسعه فرهنگ شهروندی شهرداری
اصفهان از توزیع پنج هزار گلــدان آپارتمانی در
ادارهها با هدف فرهنگ سازی حفظ فضای سبز به
صورت نمادین خبر داد.
احمد رضایی دارافشــانی ،ایجاد فضایی شاد در
محیط کار کارمندان را از دیگر اهداف این کار اعالم
کرد و گفت :این گلدانها از هفته جاری و در چند
مرحلهتوزیعخواهدشد.
وی افزود :در مرحله نخست بیش از  600گلدان
و بقیه گلدانها تا پایان آبان مــاه بین کارمندان
ادارهها توزیع میشود.رئیس اداره توسعه فرهنگ
شهروندی ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی
شهرداریاصفهانبابیاناینکهاینگلهانیازکمی
به آب دارند گفت :کارمندانی که از این گلدانها
به خوبی نگهــداری کنند و در پــرورش آن گل
کوشا باشند ،هدایایی در هفته درختکاری که در
اسفندماه است به آنها اهدا خواهد شد.
رضایی دارافشــانی در ادامه با اعالم اینکه نقش و
رویکرد اداره توسعه فرهنگ شهروندی در آیندهای
نزدیک تغییــر خواهد کرد افزود :ســازمانهای
وابسته به شــهرداری در حوزه آموزش فرهنگ
شهروندی باید پویا و کارآمد شــوند تا بتوانند از
همه توان و امکانات خود در این حوزه اســتفاده
کنند .عالقه مندان برای کسب اطالعات بیشتراز
تولیداتفرهنگیوبرنامههایادارهتوسعهفرهنگ
شهروندی وابسته به سازمان فرهنگی اجتماعی
ورزشی شــهرداری اصفهان میتوانند با شماره
 34467360-61تماس بگیرندیا به وب سایت
 shahrvandi.netمراجعه کنند.

به مناسبت هفته دولت و با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی:

سید مهرشاد صدرهاشمی  /نسل فردا

احداث ایستگاه متروی بهارستان آغاز شد

در هفته دولت به بهرهبرداری رســید .مدیرعامل
شرکت عمران بهارستان متذکر شد :این شرکت
در تکمیل پروژههای روبنایی پیشگام بوده و همواره
ســعی کرده تا برای جلب رضایت مردم گامهای
ارزشــمندی بردارد و با وجود تمام مشکالتی که
در پروژههای عمرانی وجود دارد ،شــرکت عمران
بهارستان ،ششمین مدرســه این شهر را در کمتر
از یک ســال احداث و مورد بهره برداری قرار داد.
احمدی سیاست مهم شرکت عمران را کنترل بازار
مسکن دانست و افزود :با توجه به احداث  ۵۰هزار
واحد مسکونی در شــهرهای جدید کشور ،هشت
هزار و  ۵۰۰واحد در شــهر بهارستان با همراهی
بنیاد مسکن انقالب اسالمی ساخته شده و تعداد
 ۹هزار واحد مسکونی نیز در حال طراحی است.

baharestan.naslefarda@gmail.com

معاون وزیر راه و شهرســازی :مترو
تاثیر ویژه ای در ارتقاء جایگاه شهر
بهارستان خواهد داشت
حبیبا ...طاهرخانی ،معاون وزیر راه و شهرسازی در
این مراسم گفت :شهر بهارستان یکی از شهرهای
پیشرو در کشور است که از نظر فعالیتهای عمرانی
و جذب جمعیت ،بســیار خوب عمل کرده است

عکس :نسل فردا

آیین افتتاح و بهرهبــرداری از پروژههای عمرانی
شــرکت عمران شهر جدید بهارســتان با حضور
طاهرخانی ،معاون وزیر راه و شهرســازی ،سردار
معصوم بیگی ،فرمانده انتظامی اســتان اصفهان،
غالمی مدیر کل راه و شهرسازی استان اصفهان،
احمدی مدیرعامل شــرکت عمران بهارســتان،
روانفر عضو هیئت مدیره شــرکت مادر تخصصی
شهرهای جدید ،شهردار و اعضای شورای اسالمی
شهر بهارســتان و جمعی از مســئوالن استانی و
شهری برگزار شد .در این مراسم عملیات احداث
ایستگاه متروی بهارســتان با مساحت چهار هزار
مترمربع و زیربنای هشت هزار و  ۵۰۰مترمربع با
هزینه  ۴۰۰میلیارد ریال و  ۹پروژه مهم دیگر شامل
بهرهبرداری از مدرســه مرحوم مهندس کازرونی
وزیر اسبق مسکن و شهرســازی با مساحت یک
هزار و  ۸۱۷مترمربع با هزینــه  ۲۰میلیارد ریال،
مدرسه شهید محسن حججی با مساحت دو هزار
و  ۱۵۰مترمربع با هزینه  ۱۹میلیارد ریال ،مسجد
امام رضا (ع) با مســاحت دو هزار و  ۸۶۰متر مربع
با هزینه  ۲۰میلیارد ریال ،کالنتری بهارســتان با
مســاحت یک هزار و  ۹۰۰مترمربع با هزینه ۱۹
میلیارد ریال ،روشنایی بلوارهای رسالت و بلوارهای
قائم مقام فراهانی با طول مسیر  ۹کیلومتر با هزینه
 ۲۰میلیارد ریال ،پیادهروسازی مسکن مهر جنوبی
با مساحت  ۳۹هزار مترمربع و هزینه  ۱۷میلیارد
ریال ،پارک سایت جانبازان با مساحت هشت هزار
و  ۵۰۰مترمربع با هزینه هفت و نیم میلیارد ریال،
پیادهروســازی محور میانی پردیــس و عملیات
اجرایی پروژههای مشــارکتی به مناسبت هفته
دولت و با حضور معاون وزیر راه و شهرســازی و
همراهان آغاز شد.

در پنجماهه سال جاري
تعداد  574ف؟؟؟؟امه
ابالغي محقق شده است

به طوری که در حال حاضر جمعیت این شــهر به
 ۱۰۰هزار نفر رســیده و قاعدتا این افزایش سبب
بروز نیازهای متنوعی در آن شده است .وی ادامه
داد :یکی از موضوعات مهم و کلیدی ،دسترسی به
حمل و نقل ایمن ،سریع و مناسب بین اصفهان و

بهارستان است که در این راستا پروژه قطار شهری
بهارستان با پیشرفت خوبی در حال انجام است و
ان شاءا ...ایستگاه متروی بهارستان نیز در مدت ۱۸
ماه به بهره برداری خواهد رسید؛ زیرا که مترو ،تأثیر
ویژهای در ارتقای جایگاه شــهر بهارستان خواهد
داشت و اقبال مردم به ســکونت و سرمایهگذاری
در این شــهر را افزایش خواهــد داد .وی با بیان
اینکه امکان فرصت برای سرمایه گذاری در شهر
بهارســتان فراهم شده اســت ،تصریح کرد :شهر
جدید بهارستان باید از فضای کالن سرمایهگذاری
ملی و استانی بهره مند شود .مجموعه وزارت راه و
شهرسازی در پنج سال گذشــته به شدت درگیر
اتمام پروژه مسکن مهر بوده و در دورانی که کشور با
کمبود شدید منابع مالی مواجه شده است ،شرکت
عمران به تنهایی بار کاستی سایر دستگاهها در ارائه
خدمات روبنایی مسکن مهر را به دوش میکشد.
وی اجتماع سازی را موضوع بسیار مهمی دانست
و ابراز داشت :اجتماع سازی موضوع بسیار مهم و
جدیدی است که باید مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا
وقتی مقیاس پروژهها بزرگ میشود با فرهنگها
و نیازهای مختلف مواجه میشویم؛ بنابراین باید

امکان توسعه فعالیتهای فرهنگی و آشنایی مردم
با یکدیگر را فراهم کنیم؛ چرا که توجه به این مهم
قوام دهنده بافت شهر است و البته تبدیل آنها به
یک اجتماع ،جزو مأموریتهای ویژه شرکت عمران
به شمار میرود .طاهرخانی با بیان اینکه مسکن
مهر پروژهای به جا مانده از سیاستهای دولت قبل
بوده است ،گفت :انتقاد به طرح مسکن مهر باعث
مسئولیت پذیری بیشــتر دولت تدبیر و امید در
طرحهای مسکن شده است و البته همه توان خود
را برای تکمیل پروژه مسکن مهر به کار بستهایم.
گاهی نیز انتقاد میشود که وزارت راه و شهرسازی
در دولت یازدهم و دوازدهم پروژه مسکونی را در
کشور شروع نکرده اســت که در پاسخ باید گفت:
ما اعتقادی به شــروع پروژه با تصدی گری دولت
نداریم؛ چرا که باعث اتالف منابع میشود.
مدیرعامل شرکت عمران بهارستان:
همواره در تکمیل پروژههای روبنایی
پیشگام بودهایم
محمدرضا احمدی ،مدیرعامل شــرکت عمران
بهارستان نیز در این مراسم گفت :امروز در آستانه

 ۱۰۰هزار نفری شدن شهر جدید بهارستان۱۰ ،
میلیارد تومان پروژه در این شهر مورد بهره برداری
قرار گرفت و  ۲۵۰میلیارد تومان نیز پروژه جدید
آغاز خواهد شــد .وی ادامــه داد :مدارس مرحوم
کازرونی و شــهید حججی به عنوان ششــمین و
هفتمین مدرســه در پروژه مسکن مهر بهارستان
مورد بهرهبرداری قرار گرفت و ســاخت ســه تا
چهار مدرسه دیگر را نیز در دســت اقدام داریم؛
همچنین ســاختمان کالنتری بهارستان افتتاح
و محور پیاده ســایت جنوبی مسکن مهر و پارک
جانبازان در ســایتی به همین نام به بهره برداری
رسید .احداث ایستگاه متروی بهارستان با هزینه
بالغ بر  ۴۰میلیارد تومان در مــدت زمان  18ماه
آغاز شد و بنابر سیاست مجمع عمومی شهرهای
جدید به منظور ســاخت  ۵۰هزار واحد مسکونی
در شهرهای جدید ،ساخت  8هزار و  ۵۰۰واحد از
این تعداد برای شهر بهارستان تکلیف شده است.
وی افزود :با وجود اینکه عمــده منابع مالی برای
اتمام ســاخت مســکن مهر هزینه میشود ،ولی
ســعی کردیم تا در پروژههای زیربنایی نیز فعال
باشیم و بر این اساس پروژههای عمرانی مختلفی

فرمانده انتظامی اســتان اصفهان:
اســتقرار ســه کالنتری در شهر
بهارستان برنامه ریزی شده است
سردار مهدی معصوم بیگی ،فرمانده انتظامی استان
اصفهان نیز در مراسم افتتاح ســاختمان جدید
کالنتری بهارستان اظهار داشت :به منظور توسعه
هر شهر و جامعهای وجود امنیت شرط اول است؛
به نوعی که امنیت بســتر و اساس هر توسعهای را
شــکل میهد .وی با بیان اینکه بهارستان یکی از
شــهرهای جدید و خوب کشور است و باید بخش
امنیتی آن نیز الگو و نمونه باشد ،افزود :به همین
منظور کالنتری در این شهر در راستای افزایش و
ارتقای امنیت ،آرامش و نظم عمومی افتتاح شد و
در آینده نزدیک ،استقرار نیرو و تجهیزات پلیسی را
نیز در این مکان شاهد خواهیم بود .وی تاکید کرد:
استقرار سه کالنتری در بهارستان برنامهیزی شده
و با دستور معاون وزیر راه و شهرسازی ،یک واحد
ســاختمان کالنتری دیگر نیز در شهر بهارستان
احداث خواهد شــد .وی متذکر شد :اعتقاد داریم
امنیت در حوزه شهر بهارســتان خوب است؛ اما
به منظور در دسترس بودن بیشــتر پلیس و ارائه
خدمات انتظامی ،این مرکز به مناسبت هفته دولت
به عنوان دومین کالنتری در شهر بهارستان افتتاح
شد و امیدواریم بهتر از گذشــته در حوزه امنیت
عمومی در خدمت مردم شــریف شهر بهارستان
باشیم.

