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نرخ رشد جمعیت در استان به زیر یک درصد رسیده است
استاندار اصفهان گفت :براساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال  ،۹۵نرخ رشد
جمعیت در اصفهان  ۰.۹۷درصد است که باید سیاست های ...
وزیر راه و شهرسازی در بازدید از
راه آهن کرمانشاه:

وزیـر راه و شهرسـازی گفـت :کار ریـل گـذاری
راه آهـن غرب کشـور ،قطعـه فیروزان  -کرمانشـاه
بـا سـرعت خوبـی در حـال اجراسـت و همـه مصمم
هسـتند تـا هرچه سـریعتر ایـن کار انجام شـود.
بـه گـزارش خبرنـگار ایرنـا ،عبـاس آخونـدی روز
جمعه در حاشـیه بازدیـد از راه آهن کرمانشـاه اظهار
کـرد :راه آهن غرب کشـور تـا فیروزان تکمیل شـده
و هـم اکنـون مسـیر فیـروزان بـه کرمانشـاه در حال
انجام اسـت.
وی یـادآوری کرد :مسـیر فیـروزان به کرمانشـاه نیز
حـدود  110کیلومتر اسـت کـه عملیات ریـل گذاری
آن در پنـج جبهـه ادامه دارد.
آخونـدی همچنیـن بـا ابـراز رضایـت از پیشـرفت
کار ریـل گـذاری در ایـن مسـیر اظهـار داشـت :ماه
گذشـته که از پـروژه بازدید کردم کمتـر از  2کیلومتر
ریـل گـذاری شـده بـود امـا امـروز ایـن مقـدار بـه
حـدود  11کیلومتـر رسـیده اسـت.
وزیـر راه و شهرسـازی در ادامـه و بـا بیـان اینکـه
راه آهـن غـرب از دو جنبـه ملـی و بین المللـی دارای
اهمیـت اسـت ،گفـت :از جنبـه ملـی اسـتان هـای
غربـی نظیـر کرمانشـاه ،همـدان ،کردسـتان و ایالم
کـه جمعیـت زیادی هـم دارند بـه مرکز کشـور وصل
مـی شـوند و از جنبـه بین المللـی نیز پـروژه راه آهن
غـرب ،ایـران را بـه عـراق وصـل مـی کند زیـرا که
ایـن خـط راه آهـن تـا قصرشـیرین ادامـه خواهـد
یا فت .
وی گفـت :علاوه بـر مباحـث تجـارت و نظیـر آن،
سـاالنه حـدود  2میلیون نفر از کشـورمان در مراسـم
روز اربعیـن شـرکت مـی کننـد کـه بایـد بتوانیـم
بخشـی از ایـن تـردد را بـه حـوزه حمل و نقـل ریلی
منتقـل کنیم.
آخونـدی در پایـان گفت :یکـی دیگـر از برنامه های
مـا اتصال خـط ریلـی بین اسـتان هـای کرمانشـاه،
کردسـتان و همـدان بـرای اتصال شـمال بـه جنوب
اسـت کـه در توسـعه ایـن مناطـق نقـش بسـزایی
خواهد داشـت.
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محدودیت ترافیکی برای چند خیابان مرکزی کاشان در تعطیالت نوروزی
شورای ترافیک شهرستان کاشان با هدف تسهیل در رفت و آمد شهری در نقاط مرکزی
شهر کاشان با صدور اطالعیه ای محدودیت های ترافیکی ...

مدیــرکل میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و
گردشــگری اســتان اصفهــان از آمــاده ســازی
 300مجموعــه تاریخــی و گردشــگری در اســتان
اصفهــان بــرای خدمــات رســانی و اجــرای
نــوروزی متفــاوت ویــژه گردشــگران خبــر داد.
بــه گــزارش روز پنجشــنبه ایرنــا بــه نقــل از
روابــط عمومــی اداره کل میــراث فرهنگــی اســتان
اصفهــان ،فریــدون الــه یــاری افــزود :امســال
ســتاد هماهنگــی خدمــات ســفر اســتان اصفهــان
بــا محوریــت ســفرهای نــوروزی از دی مــاه ســال
جــاری فعالیتهــای خــود را آغــاز کــرد.
وی اظهــار کرد :در این راســتا و بــا هماهنگی های
بــه عمــل آمــده در زمینــه اقامــت ،ایــن اســتان
آمــاده اســکان 350هــزار گردشــگر در هــر شــب
در پهنــه اســتان اســت کــه ایــن اســکان شــامل
اقامــت گردشــگران در واحــد هــای اقامتــی
تحــت نظــارت حــوزه گردشــگری ،آمــاده ســازی
13هــزار کالس درس از طریــق مــدارس اداره کل
آمــوزش و پــرورش اســتان و اقامــت در کمپهــای
موقــت شــهرداریها و همچنیــن خانــه هــای
مســافر اســت.
مدیــر کل میــراث فرهنگــی اســتان اصفهــان در
زمینــه تبلیغــات گردشــگری نیــز تاکیــد کــرد:
در ســال  1396تــاش داریــم تــا شــیوه هــای
نویــن تبلیغــات گردشــگری بــه ویــژه تبلیغــات
الکترونیــک بــه تدریــج جایگزیــن شــیوه هــای
ســنتی گــردد ،بــا ایــن وصــف در ســال جــاری
نــرم افزارهــای الکترونیــک "مســافر یــار" و
"ســینا" بــا قابلیــت نصــب بــر روی تلفــن هــای
همــراه گردشــگران ،انقالبــی را در حــوزه اطــاع
رســانی در ســطح اســتان ایجــاد خواهــد کــرد.
دبیــر ســتاد هماهنگــی خدمــات ســفر اســتان
اصفهــان در راســتای ســایر شــاخصه هــای
تبلیغــات نیــز گفــت :بــا توجــه بــه شــیوه هــای
الکترونیــک تــاش بــر ایــن اســت تــا از ســایر
شــیوه هــای مرســوم نیــز بــرای معرفــی اســتان
اصفهــان بــه گردشــگران بهــره بــرده شــود.
وی خاطرنشــان کــرد :در ایــن راســتا در ســال
جــاری نقشــه هــای راهنمــای گردشــگری 24
شهرســتان اســتان اصفهــان ،بــه ویــژه شهرســتان
اصفهــان بــا همــکاری فعــاالن بخــش خصوصــی
گردشــگری اســتان بــه میــزان  300هــزار
نســخه تهیــه شــده و از طریــق ســتادهای ســفر
شهرســتان هــای اســتان اصفهــان از تاریــخ 26
اســفند و همزمــان بــا آغــاز مــوج اول ســفرهای

کار ریل گذاری قطعه
فیروزان  -کرمانشاه با
سرعت خوبی در حال اجراست

ایران

کار ریل گذاری قطعه فیروزان  -کرمانشاه با سرعت خوبی در حال
اجراست
وزیر راه و شهرسازی گفت :کار ریل گذاری راه آهن غرب کشور ...

مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان:

300مجموعه تاریخی گردشگری برای
خدمت رسانی به مسافران نوروزی آماده شد

نــوروزی در اختیــار گردشــگران قــرار خواهــد
گرفــت.
الــه یــاری دربــاره اجــرای برنامــه هــای فرهنگــی
ویــژه گردشــگران در ابنیــه تاریخــی اســتان نیــز
گفــت :بــا توجــه بــه اینکــه نــوروز بــه عنــوان
یــک رویــداد فرهنگــی نقــش مهمــی در تنویــر
افــکار گردشــگران ایفــا مــی کنــد ،رویــداد
فرهنگــی نــوروزگاه ویــژه آشــنائی گردشــگران بــا

اســتان آمــاده کــرده انــد.
الــه یــاری برگــزاری موســیقی نواحــی ،برگــزاری
تئاتــر خیابانی بــا موضوعات نــوروزی ،معرفی آداب
و رســوم عشــایر اســتان ،برپائــی نمایشــگاه هــای
صنایــع دســتی در ســطح اســتان ،برپائــی آئینهای
ســنتی نــوروزی در شهرســتانها از جملــه مراســم
پخــت ســمنوی ســنتی ،برپائــی ســفره هــای
هفــت ســین بــا محوریــت صنایــع دســتی محلــی

آئیــن هــای نــوروزی و همچنیــن ایجــاد شــور و
نشــاط فرهنگــی در میــان گردشــگران از تاریــخ
دوم تــا هفتــم فروردیــن مــاه در ابنیــه تاریخــی
کاخ مــوزه چهلســتون ،مــوزه هنرهــای تزئینــی و
میــدان نقــش جهــان در شــهر اصفهــان برگــزار
مــی شــود.
وی یــادآور شــد :امســال و در یــک رویکــرد
جدیــد ،ادارات میــراث فرهنگــی  15شهرســتان
اســتان و همچنیــن اعضــای تشــکل هــای
دوســتداران میــراث فرهنگــی اســتان همزمــان بــا
شــهر تاریخــی اصفهــان آمادگــی خــود را بــرای
برگــزاری ایــن رویــداد فرهنگــی بــا تکیــه بــر
میــراث ناملمــوس فرهنگــی در مناطــق مختلــف

شهرســتانها ،برپائــی تورهــای بناهــای تاریخــی،
برپائــی کارگاه هــای صنایــع دســتی تجربــه
آمــوز ویــژه گردشــگران ،برپائــی ایســتگاه هــای
نقاشــی و قصــه خوانــی ویــژه کــودکان ،برپائــی
نمایشــگاه هــای عکــس ،برپائــی نشســت هــای
فرهنگــی معرفی آئینهــای نوروزی در کنــار اجرای
تورهــای کویــر نــوردی را از جملــه برنامــه هــای
یاد شده عنوان کرد.
وی خاطرنشــان کــرد :امســال نیــز بــا توجــه بــه
اینکــه پرونــده ثبــت جهانــی بــازی چــوگان در
ســازمان یونســکو مطرح شــده و یکــی از مهمترین
شــاخصه هــای ثبــت آثــار یونســکو جــاری و
ســاری بــودن آئیــن هــا در آن جامعــه اســت ،لــذا

بــازی چــوگان بــا همــکاری فدراســیون چــوگان
ایــران در میــدان امــام اصفهــان بــه عنــوان یکــی
از بزرگتریــن و کهــن تریــن مراکــز بــازی چــوگان
در جهــان جهــت آشــنائی گردشــگران بــا فنــون
ایــن ورزش تاریخــی اجــرا خواهــد شــد.
مدیــر کل میــراث فرهنگــی اســتان اصفهــان بــه
اســتقرار بیــش از  400نفــر از فعاالن و دوســتداران
میــراث فرهنگــی و همچنیــن کارشناســان خبــره
اداره کل در ســتاد ســفر اداره کل میــراث فرهنگــی
اســتان از بهمــن مــاه ســال جــاری اشــاره کــرد و
گفــت :در ایــن راســتا کار سرکشــی بــه  200واحــد
اقامتــی و صدهــا مراکــز خدمــات بیــن راهــی در
اســتان آغــاز شــده و بخــش اول ایــن بازدیدهــا
در روز  25اســفند بــه اتمــام رســیده و بخــش
نــوروزی ایــن بازدیدهــا نیــز از  26اســفند امســال
تــا  12فروردیــن  1396ادامــه خواهــد یافــت.
وی ،همچنیــن بــه اســتقرار راهنمایــان
گردشــگری در ابنیــه تاریخــی اســتان نیــز
اشــاره کــرد و گفــت :در نــوروز  1396در بناهــای
تاریخــی خدمــات متنوعــی بــرای ارائــه اطالعــات
دقیــق علمــی و فرهنگــی بــه گردشــگران ارائــه
خواهــد شــد.
مدیــرکل میــراث فرهنگــی اســتان افــزود :بــه
ایــن منظــور بیــش از یکصــد راهنمــای ثابــت از
بناهــای تاریخــی بــا مشــارکت دانشــجویان رشــته
گردشــگری و انجمــن صنفــی راهنمایــان در
کنــار اجــرای ســامانه هــا ی راهنماهــای صوتــی
و تصویــری و همچنــان بــا ایجــاد اطاقهــای
معرفــی در برخــی بناهــای شــاخص تاریخــی بــه
گردشــگران خدمــات ارائــه خواهنــد کــرد.
وی تصریــح کــرد :ایــن در حالــی اســت کــه
امســال بــرای اولیــن بــار در برخــی بناهــای
شــاخص اســتان ،ایســتگاه هــای مــادر و کــودک و
همچنیــن ایســتگاه هــای ارائــه خدمــات فرهنگــی
بــه کــودکان برپــا مــی شــود.
دبیرســتاد هماهنگــی خدمــات ســفر اســتان
اصفهــان دربــاره همــکاری ســایر نهادهــای

استاندار اصفهان:

نرخ رشد جمعیت در استان به زیر یک درصد رسیده است

اســتاندار اصفهــان گفــت :براســاس نتایــج
سرشــماری نفــوس و مســکن ســال  ،۹۵نــرخ
رشــد جمعیــت در اصفهــان  ۰.۹۷درصــد اســت کــه
بایــد سیاســت هــای جدیــد جمعیتــی را در قالــب
سیاســت هــای کالن بــکار گیریــم.
بــه گــزارش ایســنا منطقــه اصفهــان و بــه نقــل
از اداره کل روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل
اســتانداری اصفهــان ،رســول زرگرپــور در یکصــد
و شــصت و هشــتمین جلســه ی شــورای برنامــه
ریــزی و توســعه ی اســتان ،بــا اشــاره بــه گــزارش
ارائــه شــده در خصــوص نتایــج سرشــماری
نفــوس و مســکن ســال  ،۹۵اظهارکــرد :برگــزاری
سرشــماری ســال  ۹۵بــه دو صــورت مرحلــه ای و
اینترنتــی کار بســیار بزرگــی بــود کــه بــا مشــارکت
خــوب مــردم صــورت گرفــت.
وی بــا اشــاره بــه جایــگاه آمــار و اطالعــات
حاصــل از سرشــماری در برنامــه ریــزی هــای
کشــور ،گفــت :جایــگاه سرشــماری هــا بــه
عنــوان آمــار و ارقــام و داده هــای حاکمیتــی در
برنامــه ریــزی هــای کشــور بســیار حائــز اهمیــت
اســت و حــرف اول را مــی زنــد و دقــت و صحــت
آن نیــز بــه انــدازه ی اهمیــت آن مهــم مــی باشــد.
اســتاندار اصفهــان اضافــه کــرد :روش جدیــدی
کــه امســال مــورد اســتفاده قــرار گرفــت
مــی توانــد پایــه ای بــرای سرشــماری هــای
بعــدی قــرار گیــرد .براســاس آمــار ارائــه شــده

نــرخ رشــد جمعیتــی در اســتان اصفهــان پاییــن
و در حــدود ۹۸صــدم درصــد اســت کــه بایــد در
سیاســت هــای جمعیتــی رویکــرد جدیــدی مــورد
توجــه قــرار گیــرد و در سیاســت هــای اســتان بــه
آن توجــه شــود.

در اســتان اصفهــان بایــد بــا توجــه بــه یافتــه هــا
و تحلیــل هایــی کــه در ایــن ارتبــاط صــورت
مــی گیــرد ،سیاســت هــای جدیــد را در قالــب
سیاســت هــای کالن داشــته باشــیم.
وی ضمــن تقدیــر از همــه دســت انــدرکاران

زرگرپــور ادامــه داد :مقــام معظــم رهبــری از چنــد
ســال قبــل در ایــن خصــوص هشــدار دادنــد
و نگرانــی و دغدغــه خــود را ابــراز داشــتند و در
همیــن رابطــه هــم سیاســت جمعیتــی ابــاغ شــد.

برگــزاری سرشــماری ،گفــت :خوشــبختانه
سرشــماری نفــوس و مســکن ســال  ۹۵در
زمانبنــدی درســت و بــا کیفیــت مناســب و بــا
یافتــه هــای دقیــق ارائــه شــد.

مفقودی

گواهینامه موقت پایان تحصیالت داریوش حسن لی فرزند علی قلی به شماره شناسنامه
 259صادره از آباده متولد  42در رشــته مدیریت صنعتی در مقطع کارشناســی
مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشــد .از یابنده تقاضا می گردد با شــماره تلفن
 09171283127تماس حاصل نماید.
آگهی ابالغ دادنامه
پیرو آگهی شماره  5980مورخ  95/11/14مندرج در روزنامه عصر مردم بدینوسیله
مفاد دادنامه شماره  95-97مورخ  95/12/16در پرونده  95-47صادره از دادگاه
انقاب اســامی ویژه اصل  49اســتان فارس موضوع دادخواست و دعوی مهدی
پیوســتهگر با وکالت هومان حمیدی به طرفیت شهرامرضا و شهریاررضا همایون
به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره  89-46و اثبات مالکیت که حکم
به نقض دادنامه مورد اعتراض در ســهماالرث شهرامرضا همایون و در خصوص
شــهریاررضا و ســایر ورثه عدم صاحیت ذاتی خود به صاحیــت محاکم حقوقی
شیراز مطروحه در پرونده کاســه  95-47صادر گردیده به نامبردگان که فع ً
ا
مجهولالمکان میباشــند اباغ میگردد .رأی صادره غیابــی و پس از اباغ ظرف
مهلت بیســت روز قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف مهلت بیست
روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد.
 /29976م الف
مدیر دفتر دادگاه انقاب اسامی ویژه اصل  49استان فارس
زحمتبر

اســتاندار اصفهــان در ادامــه بــا اشــاره بــه
تخصیــص اعتبــارات هزینــه ای اســتان ،گفــت:
اعتبــارات هزینــه ای شــامل اعتبــارات حقــوق و
دســتمزد  ۱۲۰درصــد و اعتبــارات ســایر  ۹۴درصــد
و کل اعتبــارات  ۱۰۷درصــد تخصیــص یافتــه
اســت.
زرگرپــور افــزود :براســاس گــزارش ارائــه شــده
در خصــوص تصویــب الیحــه بودجــه ی ســال
 ۹۶اســتان در مجلــس شــورای اســامی ،علیرغــم
بودجــه ای کــه دولــت بــرای اســتان درنظــر گرفتــه
شــده بــود ،ایــن بودجــه در مجلــس شــورای
اســامی تعدیــل شــد در مجمــوع  ۵۱درصــد
رشــد در بودجــه عمرانــی و  ۳۸درصــد افزایــش در
بودجــه جــاری بــه تصویــب رســید.
وی در ادامــه بــه بیــان گزارشــی از رونــد فعالیــت
شــورای برنامــه ریــزی و توســعه ی اســتان
پرداخــت و اظهارکــرد :ایــن شــورا در طــول یــک
ســال گذشــته  ۱۰جلســه را بــا حضــور حداقــل
 ۴۵نفــر در هــر جلســه تشــکیل داده اســت کــه
میانگیــن زمانــی جلســات حداقــل  ۲ســاعت و ۹۰۰
نفــر ســاعت مدیریــت نیــز بــرای شــرکت در شــورا
حضــور داشــته انــد.
اســتاندار اصفهــان بــا بیــان اینکــه  ۱۳کارگــروه
در زیرمجموعــه ی ایــن شــورا فعالیــت مــی کننــد،
گفــت :بــه طــور متوســط نزدیــک بــه ۲۳۴۰
ســاعت نفــر کارشــناس مدیریــت در ایــن جلســات

حضــور یافتنــد و در مجمــوع  ۳۲۴۰ســاعت تحــت
عنــوان شــورای برنامــه ریــزی و توســعه ی اســتان
وقــت صــرف شــده اســت.
زرگرپــور بــا اشــاره بــه اینکــه  ۵۰۰مصوبــه در ایــن
شــورا بــه تصویــب رســیده اســت ،گفــت :حجــم
کار وســیع و در ســطح کارشناســی و مدیریتــی
عمیــق صــورت گرفتــه اســت.
اســتانداراصفهان شــورای برنامــه ریــزی را از
اصلــی تریــن شــوراهای اســتان برشــمرد و تصریــح
کــرد :مصوبــات این شــورا توســعه اســتان را شــکل
می دهد.
در ایــن جلســه مصوبــات کارگــروه زیربنایــی
اســتان بــه تصویــب رســید .بــر اســاس آمارهــای
ارائــه شــده از سرشــماری نفــوس و مســکن ســال
،۹۵میــزان مشــارکت مــردم اســتان در سرشــماری
اینترنتــی  ۴۳.۶درصــد و در شــهر اصفهــان ۴۱
درصــد بــوده اســت .جمعیــت اســتان ۵۱۲۰۸۵۰
بــرآورد شــده اســت کــه از ایــن تعــداد  ۲۵۹۹۴۷۷و
حــدود  ۵۱درصــد مــرد و  ۲۵۲۱۳۷۳یعنــی حــدود
 ۴۹درصــد زن هســتند کــه  ۴۴درصــد جمعیــت
اســتان در شهرســتان اصفهــان و  ۴۰درصــد در
شــهر اصفهــان زندگــی مــی کننــد.
نــرخ رشــد جمعیــت در اســتان اصفهــان
 ۰.۹۷درصــد اعــام شــده و میــزان تراکــم
جمعیــت در هــر کیلومتــر  ۴۷.۸نفــر
می باشد.

آگهی مزایده
نظر به اینکه به محکوم علیه روحاله رجبی فرزند حســین به موجب رأی شماره  94مورخ  94/3/30صادره از شعبه دوم حل اختاف
اقلید محکوم به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ هفده میلیون و هشتصد و بیست و چهار هزار ریال بابت
خسارت تأخیر تأدیه و مبلغ یکصد و شصت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ یک میلیون و هشتصد هزار ریال بابت حقالوکاله
وکیل و همچنین دادنامه شماره  95مورخ  94/3/30صادره از شعبه دوم حل اختاف اقلید محکوم به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال
بابت اصل خواســته و مبلغ بیست میلیون و هفتصد و هشتاد و یک هزار ریال بابت خسارت تأخیر تأدیه و مبلغ یکصد و شصت هزار
ریال بابت هزینه دادرســی و مبلغ یک میلیون و هشــتصد هزار ریال بابت حقالوکاله وکیل در حق ولیاله شفیعی با وکالت ماشااله
تقوا گردیده که جمع هر دو پرونده با احتســاب مبلغ پنج میلیون ریال بابت نیم عشر دولتی مبلغ  147524000ریال میباشد و محکوم
له جهت اســتیفای مطالبات خویش از محکوم علیه سند مالکیت موازی پنجاه هزار سهم مشاع از  237300سهم سهام ششدانگ یک
قطعه زمین موات واقع در بخش  16فارس ســرحد چهار دانگه فاصله تقریبی  1کیلومتری شمال روستای دردانه تحت پاک 2/53
از نامبرده را معرفی نموده اســت که طبق نظریه شــماره  121/33مورخ  95/10/28کارشناس رسمی دادگستری مساحت قطعه
زمین مزبور با دســتگاه  GPSحدود  6/4هکتار میباشــد که از لحاظ قیمت و ارزش هر هکتار زمین فوق به میزان شصت میلیون
و هفتصد هزار ریال ارزیابی شده اســت لذا حسب تقاضای محکوم له مزایده فروش مال غیر منقول برای نوبت اول به شرح ذیل
برگزار میگردد:
 -1مزایده فروش از قیمت ارزیابی شروع شده و شخص یا اشخاصی برنده مزایده خواهند بود که باالترین قیمت را ارائه نمایند و
برنده مزایده مکلف است ده درصد بهای مورد مزایده را به صندوق سپرده دادگستری اقلید واریز نماید.
 -2محل برگزاری مزایده دفتر اجرای احکام حقوقی شــوراهای حل اختاف اقلید و تاریخ آن از روز دوشنبه مورخ  95/12/16شروع و
مزایده روز دوشــنبه مورخ  96/1/14ساعت  10صبح میباشد .متقاضیان میتوانند  5روز قبل از روز مزایده با هماهنگی محکوم علیه
و اجرای احکام از اموال توقیف شده بازدید به عمل آورند و در روز مزایده شرکت نمایند.
 /563م الف
قاضی اجرای احکام حقوقی شورای حل اختاف اقلید
سجاد سلیمانی شکوه
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فرهنگــی اســتان در راســتای ارائــه خدمــات
فرهنگــی بــه گردشــگران نــوروزی تصریــح کــرد:
در نــوروز  1396در چهــار نقطــه ورودی و خروجــی
شــهر اصفهــان بــا مشــارکت فعــال شــهرداری
اصفهــان ،ایســتگاه هــای هدایــت و اســکان
گردشــگران در کنــار ارائــه خدمــات اطالع رســانی
و اســکان ،انــواع خدمــات فرهنگــی در ایــام
حضــور گردشــگران در ایــن ایســتگاه ها متناســب
بــا نیــاز آنهــا برپــا خواهــد شــد.
الــه یــاری افــزود :در کنــار ایــن ایســتگاه هــا
فعالیــت هــای فرهنگــی گســترده ای در بیــش
از  1357مدرســه در ســطح اســتان بــه ویــژه در
ســتادهای اســکان آمــوزش و پــرورش اســتان،
از جملــه ایســتگاه هــای ارائــه پیــام هــای دینــی
ویــژه کــودکان ،ایســتگاه هــای نقاشــی و حتــی
ایســتگاه هــای آشــنائی بــا صنایــع دســتی و
تجربــه آمــوزی ویــژه کــودکان و نوجوانــان و
ایســتگاه هــای کتابخوانــی ویــژه کــودکان در
نظــر گرفتــه شــده اســت.
وی ادامــه داد :امســال و همزمــان بــا ارائــه
خدمــات متفــاوت بــه گردشــگران و ایجــاد
نــوروزی متفــاوت تــاش شــده تــا تمامــی
فعالیتهــای تبلیغــی اســتان مزیــن بــه تصاویــر
ابنیــه تاریخــی و جاذبــه هــای گردشــگری و
طبیعــی اســتان باشــد.
مدیــر کل میــراث فرهنگــی اســتان همچنیــن بــه
فعالیتهــای مذهبــی نهادهــای فرهنگــی اســتان
نیــز اشــاره کــرد و گفــت :امســال از ابتــدای
شــروع فعالیــت ســتاد نــوروزی اســتان در بیــش
از  340امامــزاده و بقــاع متبرکــه اســتان ،طــرح
آرامــش بهــاری توســط اداره کل اوقــاف و امــور
خیریــه اســتان اصفهــان برپــا خواهــد شــد و ایــن
در حالــی اســت کــه همــکاران ایــن اداره کل
بــه مشــارکت روحانیــان پیــش بینــی کــرده انــد
کــه بیــش از  307خیمــه معرفــت شــامل:
اســتقرار روحانیــان جهــت رفــع مشــکالت شــرعی
گردشــگران ،برپائــی غرفــه کــودک و نمایشــگاه
اقــام فرهنگــی ویــژه کــودکان در اماکــن مذهبی
اســتان برپــا خواهــد شــد.
اســتان اصفهــان بــا بیــش از  22هــزار بنــا و
اثــر تاریخــی کــه یکهــزار و  850مــورد آن بــه
ثبــت ملــی و چهــار اثــر آن بــه نــام هــای میــدان
نقــش جهــان ،کاخ چهلســتون ،بــاغ فیــن کاشــان
و مســجد جامــع بــه ثبــت جهانــی رســیده ،کانــون
توجــه گردشــگران داخلــی و خارجــی اســت.

محدودیت ترافیکی برای
چند خیابان مرکزی کاشان
در تعطیالت نوروزی

شـورای ترافیـک شهرسـتان کاشـان بـا هدف تسـهیل
در رفـت و آمـد شـهری در نقاط مرکزی شـهر کاشـان
بـا صـدور اطالعیـه ای محدودیـت هـای ترافیکـی در
تعطیلات نـوروز ایجـاد مـی کند.
بـر اسـاس مصوبه ایـن شـورا کـه نسـخه ای از آن در
اختیـار ایرنـا قرار گرفته 4 ،خیابان هسـته مرکزی شـهر
کاشـان از بیسـت و نهم اسـفند امسـال تا اطلاع بعدی
یـک طرفه اعالم شـده اسـت.
ایـن خیابـان هـا شـامل خیابـان بابـا افضـل از میـدان
کمـال الملـک بـه طـرف چهـار راه آیـت اهلل کاشـانی،
خیابـان شـهید رجایـی از چهـار راه آیـت اهلل کاشـانی
بـه طـرف میـدان  15خـرداد ،خیابـان ابـاذر از میـدان
 15خـرداد بـه سـمت میدان امـام خمینـی (ره) وخیابان
محتشـم از میـدان امـام خمینـی (ره) بـه طـرف میدان
کمـال الملک اسـت.
شـورای ترافیک شهرسـتان کاشـان در ایـن اطالعیه از
تمام شـهروندان همـکاری الزم را با پلیـس راهنمایی و
رانندگی خواسـتار شـده است.

با حضور وزیر راه و شهرسازی

بزرگراه کنارگذر غربی
کرمانشاه افتتاح شد
بزرگـراه کنارگـذر غربـی کرمانشـاه (قطعـه  11بزرگراه
میانـدوآب  -کرمانشـاه) روز جمعـه بـا حضـور عبـاس
آخونـدی وزیر راه و شهرسـازی به بهره برداری رسـید.
بـه گـزارش خبرنـگار ایرنـا ،طـول بزرگـراه کنارگـذر
غربـی کرمانشـاه  23کیلومتـر مـی باشـد و بـرای
بهـره بـرداری از آن یـک هـزار و  200میلیـارد ریـال
اعتبـار هزینـه شـده اسـت.
ایـن پـروژه کـه کار سـاخت آن از سـال  86آغاز شـده
بخشـی از محـور شـمال بـه جنـوب کشـور اسـت و
تمامـی بـار ترانزیتـی اسـتان های شـمال غرب کشـور
بخصـوص مـرز بـازرگان از طریـق ایـن کریـدور بـه
مناطـق جنوبـی کشـور و آب هـای خلیـج فـارس حمـل
می شـود.
همپنیـن ایـن مسـیر علاوه بـر تسـهیل در ترافیـک
کاال و مسـافر ،بـه دلیـل عبـور از دامنـه هـای
زاگـرس دارای جاذبـه توریسـتی و گردشـگری نیـز
می باشد.
افزایـش ایمنـی راه و بهبـود کیفیـت خدمـات
سـفر ،کاهـش ترافیـک ،کاهـش مصـرف سـوخت و
ترافیـک درون شـهری ،کاهـش تلفـات و تصادفـات
جـاده ای و کاهـش  15دقیقـه ای زمـان سـفر از
جملـه مزایـای بزرگـراه کنـار گـذر غربـی کرمانشـاه
است.
بـرای احداث این پـروژه  57هزار متـر مکعب بتن ریزی
شده و  200هزار تن آسفالت نیز به کار رفته است.

