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ساخت و راه اندازی  سامانه 
پیشگیری از سرقت برق

مدیر امور برق غرب اصفهان با بیان اینکه سامانه پیشگیری از سرقت  طراحی و ساخته شده  است، گفت: راه اندازی این 
سامانه تاثیر بسزایی در کاهش سرقت ها داشته است.

 به گزارش خبرنگار جام جم  اصفهان ، محمد رضا  آریان پور  ۳۰ دی در نشست خبری  اموربرق غرب اصفهان، اظهار 
کرد: سامانه پیشگیری از سرقت برق روی شبکه ها نصب شده و زمانی که سیم شبکه برق به سرقت می رود پیامکی به 

مسئول بهره برداری ارسال می شود و بالفاصله ماموران به محل اعزام می شوند.
وی افزود: این سامانه امکان تشخیص و گزارش موارد سرقت شبکه و تجهیزات، گزارش موارد فیوز سوزی و تشخیص 

آن از سرقت را دارد که تاثیر بسزایی در کاهش سرقت ها داشته است...
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چهارشنبه  3 بهمن 1397/شماره 5307
 ضمیمه رایگان روزنامه در استان اصفهان

سرمایهگذاری۱۱۱۹میلیاردتومانیبخش
خصوصیدرتاسیساتفاضالباستان

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: از سال ۹۲ تا کنون ۱۹ 
پروژه در بخش فاضالب با ســرمایه گذاری یک هــزار و ۱۱۹ میلیارد تومانی بخش 

خصوصی در استان اصفهان عملیاتی شده است.
به گزارش جام جم  هاشم امینی با اشاره به اجرای تاسیسات فاضالب در شهرهای 
مبارکــه و لنجان که با ســرمایه گذاری بخش خصوصی در دســتور کار قرار گرفت، 
اظهار کرد: سرعت اجرای تاسیسات فاضالب در شهرهای مبارکه، کرکوند، زیباشهر، 
دیزیچه، زرین شــهر، چمگردان، زاینده رود، سده و لنجان و ورنامخواست با مشارکت 
بخش خصوصی ۱۴ برابر میانگین ۲۵ سال گذشته بوده است.وی افزود: در شهرهای 
مذکور از سال ۶۸ تا ۹۲ حدود ۱۶۵ کیلومتر و از سال ۹۲ تا کنون بیش از ۵۷۰ کیلومتر 

شبکه فاضالب اجرا شده است.
وی با بیان اینکه هم اکنون اجرای تاسیســات فاضالب در این شهرها از پیشرفت 
فیزیکی ۸۹ درصد برخوردار است، اعالم کرد: مطابق با انعقاد قرارداد بیع متقابل میان 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان و شرکت فوالد مبارکه در راستای اجرای شبکه 
فاضالب در مقابل تخصیص پســاب مقرر شــد؛ ۶۴۰ کیلومتر شبکه فاضالب در این 
شهرها اجرا شود که تا کنون ۵۷۰ کیلومتر از این رقم عملیاتی شده است.امینی عنوان 
کرد: با استفاده از توان بخش خصوصی در اجرای تاسیسات فاضالب شهرستان های 
مبارکه و لنجان به طور میانگین در هر سال بیش از ۹۸ کیلومتر شبکه فاضالب در این 
شــهرها اجرا شد، در حالی که قبل از انعقاد این قرارداد میانگین اجرای شبکه فاضالب 
در این شــهرها حدود هفت کیلومتر بوده اســت. وی به احداث ایستگاه های پمپاژ و 
خطوط انتقال فاضالب و پســاب در شهرســتان مبارکه پرداخت و خاطرنشان کرد: 
هم اکنون ۹ ایستگاه پمپاژ فاضالب و دو ایستگاه پمپاژ پساب در شهرستان مبارکه به 
منظور انتقال ۲۶۰ لیتر بر ثانیه پســاب به شرکت فوالدمبارکه در دستور کار قرار دارد. 
امینی ادامه داد: دو ایســتگاه پمپاژ محله وینیچه و ایستگاه پمپاژ محله های حسن آباد 
و نکوآباد در شــهرهای زیباشهر و دیزیچه برای انتقال پساب به شرکت فوالد مبارکه 
در حال احداث اســت. وی به انعقاد قرارداد بیع متقابل میان شــرکت آبفا و ذوب آهن 
اصفهان اشاره کرد و افزود: در سال جاری قراردادی در قالب سرمایه گذاری بیع متقابل 
به  مبلغ ۲۱۰ میلیارد تومان میان شــرکت آبفا و ذوب آهن اصفهان در راستای تکمیل 
شــبکه فاضالب فوالدشهر و ایمانشــهر منعقد شد که بر این اســاس ۱۲۵ میلیون 

مترمکعب پساب طی ۲۰ سال در اختیار شرکت ذوب آهن قرار خواهد گرفت.

عمارت هنرمند، محلی برای دست گیری 
از هنرمندانی شــد که دیده نشده اند و نمایشگاه 
معلــوالن حرکتــی، اینبار موضوع نمایشــگاه 

برگزار شده در این عمارت است.
نمایشــگاه آثار جمعی از معلولین اصفهان در 
عمــارت هنرمند اصفهان آغاز به نمایش آثارش 

کرد.
این نمایشــگاه که آثار کم توانان حرکتی را 
در معــرض دید همگان قرار می داد، با نوای آواز 
احمــد مراتب و محمد بطالنــی و همراهی قره 
نــی مصطفی قناعــت در حضور هنردوســتان 
اصفهانــی، رضــا روحانی-معــاون فرهنگی 
ســازمان فرهنگی تفریحــی اصفهان، محمود 
ابراهیمی-معــاون امور اجتماعــی و فرهنگی 

استاندار اصفهان افتتاح شد.
ابراهیمی بــا بیان اینکه "بــه توانایی های 
معلــوالن غبطــه می خورم" افــزود: از این که 
بیشــتر از ایــن نمیتوانیم معلولیــن را دریابیم 
شــرمنده ایم اما بحث مناسب سازی باید توسط 

ما و شهرداری پیگیری شود. 
سید محمد منصوری،مشاور استاندار در امور 
معلوالن نیز در آیین افتتاح این نمایشــگاه گفت: 
پیشــتر معلوالن فرصت صحبت با مســئوالن 
فرهنگــی را نمی یافتنــد، مــا را راه نمی دادند، 
چون جلســه داشتند! اما امروز شــرایط با قدیم 
فــرق کرده اســت، معلولین را شــناخته اند وما 
تالش می کنیم این توجهات بیشــتر هم بشوند.

همچنیــن رضاروحانــی معــاون فرهنگی 

ســازمان فرهنگــی تفریحی اصفهــان  گفت: 
متاســفانه در جامعه ایران به وضعیتی رسیده ایم 
که مســایل پیچیده را ســاده و مسایل پیچیده و 
نیازمند توجه را ساده میبینیم و به آن ها رسیدگی 
می کنیــم و در مورد فعالیت معلولین شــهر هم 
این شــرایط حاکم بود از آداب رســوم ضروری 

نمی توانیم بیرون برویم.
وی معتقد اســت که فریــد صلواتی-مدیر 
عمارت هنرمند، با فعالیت هایش در این عمارت 
از قید و بند بروکراتیک خارج شــده است و نشان 
داده بعضی امور خیلی هم دشوار نیست و ما آنها 
را ســخت می کنیم، امیــدوارم بقیه ارگان های 
شــهری هم مسیر عمارت هنرمند را طی کرده و 

مسایل را ساده کنند.
مرضیه معتمدی، سرپرست معلوالن هنرمند 
نیــز در این نمایشــگاه گفــت: اینکه ۱۰ درصد 
اجتماع دیده نشــوند، درد بزرگ جامعه است، اما 
خوشحالم که باالخره مســئوالن ما معلول نگر 
شــدند و تالش هایی در جهت تســهیل شرایط 
زندگی آن ها در نظر گرفتند اما نیاز است تا زودتر 
این تصمیمات در شــهر علنی شوند، کم توانان 
حرکتــی هــم نیازمند برخــورداری از امکانات 
تفریحی-رفاهی هســتند و باید مسئولین زودتر 

اقدام به تامین این شرایط بکنند.
این نمایشــگاه تا ۸ بهمن در عمارت هنرمند، 
واقع در میدان شــهدا، خیابان ابن ســینا، کوچه 
چهارم در ســاعات اداری میزبان هنردوســتان 

اصفهانی خواهد بود.

محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیســیون اقتصادی مجلس 
شــورای اســالمی با حضور در غرفه ذوب آهن در اولین نمایشگاه 
زنجیــره تامین فــوالد کرمان عنوان کرد: با توجــه به ذخایر غنی 
ســنگ آهن در کشور ، حق ذوب آهن بهره برداری از معدن بصورت 
اختصاصی اســت. باید تدابیری اتخاذ شود تا انسجام و هماهنگی 
الزم بین واحدهای معدنی با تولیدکنندگان فوالد از جمله ذوب آهن 

اصفهان به وجود آید و این واحدها به پویایی و ثبات برســند.رییس 
کمیسیون اقتصادی مجلس با اشــاره به توانمندی معادن کرمان 
گفت: با توجه به شناسایی یک میلیارد تن ذخیره قطعی سنگ آهن 
در اســتان کرمان آماده هرگونه همکاری هستیم تا ارتباط بین ذوب 
آهن اصفهان و معادن اســتان کرمان را برقرار کنیم که این مستلزم 
دیده شدن منافع دو طرف در این فرآیند است .پورابراهیمی ادامه داد: 

ظرفیت تولید فوالد مرحله عملیاتی و باید مبنای حرکت سایر فعالیت 
ها شــود. در ســنگ آهن هر  گام رو به جلو  ارزش افزوده بیشتری را 
به وجود مــی آورد و ذوب آهن اصفهان اکنون این ظرفیت را دارد و 
باید مورد حمایت جدی قرارگیرد.رییس کمیسیون اقتصادی مجلس 
افزود: باید دست مدیران واحدهای تولیدی را که فعالیت امروزشان به 

مثابه مبارزه در خط اول جبهه است بوسید .

شهردار اصفهان در صحن علني شوراي 
شهر از افزایش ۴۲ درصدي بودجه عمراني شهر 

اصفهان در سال ۹۸ خبر داد.
 قــدرت اهلل نوروزي با حضور در شــصت و 
چهارمین جلسه علنی شــورای اسالمی شهر 
اصفهان به منظور تقدیم الیحه بودجه ســال 
۹۸ شــهرداری اصفهان به شورای شهر با بیان 
اینکه بودجه سال آینده دومین بودجه  ای است 
که در دوره جدید مدیریت شــهري تدوین می 
 کنیم، اظهار کرد: در این دوره ســعي شد نقطه 
نظرات شوراي شهر و کمیسیون هاي مربوطه را 
در برنامه لحاظ کنیم.  وي تصریح کرد: در بودجه 
ســال ۹۸ پروژه هاي نیمه تمام را در تخصیص 
منابع در اولویت قرار دادیم. توسعه برنامه ریزي 
با تاکید بر اهداف کمي و کیفي و شــاخص هاي 
ارزیابي عملکرد از سیاســت هایــي بود که در 

برنامه و بودجه اعمال شد.  
ارائه هماهنگ بودجه براي نخستین 

بار
شهردار اصفهان با بیان اینکه در این برنامه 
حرکت شهرداري به سمت کاهش تصدي گري 
اســت، افزود: برقراري نظام کنترل پروژه ها با 
رویکرد مدیریت هزینه یکي دیگر از سیاســت 

هایي است که در برنامه اعمال شده است.  
وي توســعه ناوگان حمل و نقل عمومي از 
جمله قطار شــهري، اتوبوس و خطوط تندرو و 
در صــورت امکان راه انــدازي تراموا را از دیگر 
سیاست هاي اعمال شــده در بودجه سال ۹۸ 
شــهرداري ذکر کرد و گفت: تعریف پروژه هاي 
خاص و محرك توســعه در مناطق ۱۵ گانه، از 

اولویت هاي بودجه سال آینده است.
نوروزي با بیان اینکه ناهماهنگي بین ارائه 
بودجه شــهرداري و سازمان ها را حل کردیم تا 
ارائه همزمان و هماهنگ بودجه شــهرداري با 
بودجه ســازمان ها انجام شود، تاکید کرد: براي 
نخستین بار بودجه شهرداری و مجموعه های 

وابسته به صورت هماهنگ تحویل شورا شد. 
رشد 37 درصدي بودجه براي سال 

آينده 
نوروزي با بیان اینکه بودجه سال ۹۷ سه هزار 
میلیارد تومان بود، تاکید کرد: در صورت تصویب 
شوراي شهر بودجه ســال آینده ۴ هزار و ۱۰۰ 
میلیارد تومان خواهد بود که رشــد ۳۷ درصدي 
را نشان مي دهد که با رشد اقتصادي منفي ۳.۵ 
درصدي ســال آینده کشــور کار در حوزه هاي 
عملیاتي سخت مي شود. با این وجود امیدوارم 
با کمک اعضاي شــوراي شهر و جدیتي که در 
مدیریت شهري در تمام بخش ها وجود دارد این 

موضوع تحقق پیدا کند. 
وي افزود: بودجه جاري امسال ۹۴۶ میلیارد 
تومان بوده که ۳۱ درصد از کل بودجه را شــامل 
مي شــد اما براي سال آینده هزار و ۱۸۷ میلیارد 
است که ۲۹ درصد از کل بودجه را شامل مي شود. 
شهردار اصفهان با بیان اینکه با توجه به افزایش 
حقوق ها و قیمت ها و مشکالت احتمالي سال 
آینده، این افزایش منطقي در نظر گرفته شــده 
است، ادامه داد: ۲۵ درصد افزایش بودجه جاري، 
افزایــش ۴۲ درصدي بودجه عمراني و افزایش 
۳۷ درصدي در کل بودجه سال آینده از وی ژگي 

هاي بودجه ۹۸ شهر اصفهان است. 
تغییرات كمي بودجه سال 98

وي با اشــاره به اینکه بودجه عمراني امسال 
۲ هزار میلیارد تومان معادل ۶۹ درصد بودجه و 
بودجه عمراني ســال ۹۸ دو هزار و ۹۱۳ میلیارد 
تومان معادل ۷۱ درصد است، گفت: در مقایسه 
نسبت بودجه جاري به عمراني براي سال آینده 
با کاهش ۲ درصدي در بودجه جاري و به همان 
نسبت با افزایش در بودجه عمراني مواجه هستیم 
که امیدواریم با این افزایش بودجه شاهد رشد و 

شکوفایي بیشتر در حوزه عمراني باشیم.  
نوروزي اظهار داشــت: هزینه هاي جاري 
امسال شهر اصفهان بدون ماده ۱۸، ۲۵ درصد 
و براي ســال آینده ۲۱ درصد خواهد بود که در 
هزینه هاي جاري کاهش ۴ درصدي را نشــان 
مي دهد که خود این نیز یک موفقیت محسوب 
مي شود. هزینه هاي عمراني امسال ۷۵ درصد 
از بودجه و سال آینده ۷۹ درصد را شامل مي شود 
کــه امیدوارم با این برنامه و بودجه و تصویب آن 
در شــوراي شهر و حمایت همه جانبه در تحقق 
بودجه ها، شــاهد خدمات رساني بیشتر در سال 

۹۸ به شهروندان باشیم. 
ويژگــي هاي بودجه ســال 98 و 

تغییرات كیفي
وي ادامه داد: بهبود و افزایش کیفیت زیست 
محیطي براي شــهروندان با سیاست کاهش 
آالینده ها و توسعه هوشمند فضاي سبز، توجه 
ویژه به مقوله بازآفریني شهري در نوسازي بافت 
هاي فرســوده و تاریخي،  تدوین فرآیند و آماده 
سازي زیرساخت هاي مطالعات مهندسي ارزش 
براي پروژه هاي شهري،  تمرکز بر تامین منابع 
آبي پایدار مانند خرید پساب و ایجاد تصفیه خانه 
ها براي آبیاري فضاي سبز، تعریف پروژه هاي 
جدید با رویکرد ارزش آفریني حداکثري از جمله 
سیاســت هایي است که در بودجه سال آینده در 
نظر گرفته شــده است. وي با بیان اینکه برنامه 
عملیاتي ما در این برنامه و بودجه مبتني بر مباني 
برنامه ۱۴۰۰ و برنامه سنجش پذیري شهرداري، 
سیاســت هاي مدیریت جدید شهري و نقطه 
نظرات اعضاي شــورا و روساي کمیسیون ها 
است، اضافه کرد: این برنامه فرآیندي دارد که در 
۶ گام بیان شده است. از جمله این گام ها شامل 
سنجش عملکرد و سیاست هاي کالن،  تعیین 
مقاصد راهبردي به عنوان نقاط تمرکز فعالیت 
هاي سه ساله آتي شهرداري، برآورد درآمد سال 
۹۸ بر اســاس تحلیل عملکرد گذشــته و روند 
شاخص هاي اقتصادي گذشته نگر و آینده نگر 

است.  

پذیرشآگهیدرروزنامهجامجم:
36637500

حق بهره برداری از معدن اختصاصی توسط ذوب آهن اصفهان جهت تکمیل زنجیره تولید
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احتمال وام مسکن 35 میلیون تومانی روستایی

جشنواره شهر برفی در افوس برگزار می شود

رییس بنیاد مســکن استان اصفهان گفت: 
احتماال امســال وام مســکن روستایی روی ۳۵ 

میلیون تومان بسته خواهد شد.
بــه گزارش  جام جم اصفهان ، غالمحســین 
خانی  در  نشســت مشــترك شــورای استان با 
مدیران بنیاد مســکن انقالب اســالمی استان 
اصفهان، اظهار کرد: طی ســال گذشــته برای 
تولیــد، معیشــت و صنایع دســتی روســتاها 
قراردادی با جهاددانشــگاهی، دانشگاه اصفهان 
و بنیاد مســکن بسته شد و طی آن ۱۲۳ روستا در 
۱۸ دهستان مورد بررسی قرار گرفت و قرار است 

۵ سال این مطالعات و بررسی صورت بگیرد. 
وی افزود: بر این اساس در سال ۹۶ و با تحقق 
اعتبارات ســه طرح در شورای برنامه ریزی تایید 
شد. همچنین بنیاد مسکن طرح هادی روستایی 
را نیز برعهده دارد که از ســال ۶۶ مطرح اســت، 
در برنامه ششم توسعه مشخص شد طرح هادی 
زیر نظر هفت دســتگاه جلســاتش مطرح شود. 
در برنامــه ششــم تصویب طرح هــای هادی 
بنیاد مســکن فرماندار و بخشدار اعضای اصلی 
هســتند. امروز هیچ شهری نداریم که طرح بیش 

از یک ماه تا یک ماه و نیم طول نمی کشــد.
رییس بنیاد مسکن اســتان اصفهان تصریح 
کرد: تنها دســتگاهی بودیم کــه اعتبارات این 
بخش در دســتمان بود و امروز کار مشترکی بین 

بنیاد مسکن و دهیاری ها در حال انجام است، این 
اعتبارات خوشبختانه در روستاها هزینه می شود 
و با توجه به اینکه اعتبارات روستایی کمتر هزینه 
می شــود، این کمک را به فــال نیک می گیریم 
اســتفاده خوبی از آن می شود، همه این تالشی 
که انجام شــده فقط و فقط برای توسعه روستاها 

بوده است.
خانــی اضافه کرد: ۱۷ درصــد قیر دولتی در 
اختیار بنیاد مسکن انقالب اسالمی قرار می گیرد 
که از طریق بنیاد مســکن در روســتاها مصرف 
می شود و طی چهار سال گذشته همکاری خوبی 
میــان بنیــاد و دهیاران وجود دارد و توانســتیم 

دوبرابر سهمیه استان بتوانیم استفاده کنیم.
وی اظهــار کــرد: ۵۶ هزار قطعــه زمین در 
روستاها واگذار شده است و اگر تالش های بنیاد 
مسکن نبود شــاید همین ۳۰ درصد در روستاها 
امــروز زندگی نمی کردند. از ســال ۷۵ تا کنون 
برای روســتاها  ۱۹۰ هزار ســند روستایی ثبت 

کرده ایم.
رییس بنیاد مســکن استان اصفهان گفت: در 
ســال ۸۴ با مصوبه هیئت وزیران در روســتاها 
ســاالنه ۲۰۰ هزار مسکن توسط این بنیاد ایجاد 
شــود. خانی اضافه کــرد: احتماال امســال وام 
مسکن روســتایی روی ۳۵ میلیون تومان بسته 
خواهد شد. متاســفانه در اصفهان بانک ها بحث 
ضمانتنامه سفته را نمی دهند، سند معتبر گرفتند 
و ۲۵ درصد در اصفهان و ۴۱ درصد در کشور بوده 
کــه این یک هشــدار اســت.وی تاکیــد کرد: 
بیشــترین و پرحجم ترین کار کرمانشــاه توسط 
اصفهــان صورت گرفته اســت ۲۷ هــزار واحد 
مسکونی احداثی و ۵۶ هزار واحد تعمیری در این 
اســتان به بنیاد مسکن واگذار شده است که بنیاد 
مسکن استان اصفهان ۱۲ هزار واحد تعمیری را 
تحویل و ۷ هزار واحد احداثی ۶۰ درصد پیشرفت 

داشته است.

سارقنابغهدردامافتاد

مدیرعامــل ســازمان مدیریــت و نظارت بر تاکســیرانی 
شــهرداری اصفهــان گفت: پــروژه کیف پــول الکترونیکی در 
راســتای حل مشــکل پول خرد، ســهولت در پرداخــت کرایه، 
پرداخت به وســیله تلفن همراه و عدم نیاز به کارت بانکی تا پایان 

بهمن سال جاری رونمایی خواهد شد. 
به گزارش خبر نگار  جام جم اصفهان  در آیین طرح ســفرهای 
فیــروزه ای در قالــب افتتــاح و رونمایی از طرح های ســازمان 
تاکســیرانی اظهار کرد: ناوگان تاکسیرانی شهرداری اصفهان ۲۲ 
هزار خودرو را شامل می شود که از این تعداد ۹ هزار و ۱۰۰ تاکسی 
پالك »ت« و ۱۲ هزار و ۲۰۰ خودرو سرویس مدارس هستند که 

ســهم ۱۴ درصدی در سفرهای روزنامه شهروندان دارند.
وی افــزود: با توجه به اینکه تاکســی ســهم باالیی در انجام 
ســفرهای روزانه شــهر دارد و فعالیت آن کمتر از مترو و اتوبوس 
نیســت باید به مباحث بودجه ریزی برای این ســازمان بیشــتر 

توجه شود.
مدیرعامل ســازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری 
اصفهان با اشــاره به ارائه بسته حمایتی به رانندگان تاکسی گفت: 
از ســال ۸۹ سامانه هوشمندی در اصفهان اجرایی و بر روی تعداد 
زیادی از تاکســی های شهر نصب شــد، اما در سال ۹۴ این طرح 
بنا به دالیلی متوقف شــد؛ از آن زمان تاکنون ســه دوره مدیریت 
شــهری تغییر پیدا کرده و حاال پس از ســه نسل مدیریت شهری، 
شــورا و شــهرداری فعلی به این موضوع ورود کردند و در فاز اول 
بســته های حمایتی بــه افرادی که به نوعی بابت نصب ســامانه 

متضرر شده بودند، ارائه می شود.
وی ادامه داد: این بســته حمایتــی در دل رانندگانی که روزانه 
حداقل ۷۰ نفر را ســوار و پیاده می کنند، امید ایجاد کرده اســت، 
البته باید نوید دهم که فازهای بعدی بســته تشویقی ادامه خواهد 

داشت.
منوچهری با بیان اینکه در ســال جــاری چهار هزارو ۵۰۰ نفر 
از راننــدگان مرد از ابتدای مهر فرم متحدالشــکل دریافت کرده 
اند، اظهار کرد: کاهش ۵۱ درصدی میزان شــکایات از ســرویس 
مدارس اتفاق خوشــایندی بود که امسال شاهد بودیم و دلیل آن 
افزایش بازرســی ها و آموزش ها بوده اســت؛ از ابتدای مهر سال 
جــاری تاکنون ۱۲ هزار نفر- ســاعت آموزش بــه ۱۴۸۳ نفر از 

رانندگان تاکسی ارائه شده است.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری 
اصفهان با اشــاره به تدوین ســند جامع آموزشــی گردشــگری 
تاکســیرانی گفت: برای نخســتین بار این ســند با هدف افزایش 
رضایت مندی گردشــگران در حوزه حمل ونقل، امکان افزایش 
درآمد پایدار رانندگان در حوزه گردشــگری و معرفی مطلوب شهر 
اصفهان به عنوان شــهر خالق و پایتخت فرهنگی ایران اسالمی 

تدوین شده است.
وی به چاپ و نشــر مجله فرهنگی، آموزشی و رفاهی رانندگان 
اشــاره و خاطرنشــان کرد: در این مجله بیان مباحث آموزشی و 
فرهنگی ویژه رانندگان تاکســی، ارائه دیدگاه مدیریت شهری در 
حوزه حمل و نقل مســافر درون شهری و امور رفاهی ویژه ناوگان 

تاکســیرانی با تخفیف های ویژه اطالع رسانی می شود.
منوچهری گفت: به زودی از سامانه مرخصی آنالین رانندگان 
تاکســی نیز رونمایی خواهد شــد چرا که در گذشته رانندگانی که 
در روزهای تعطیل درخواســت مرخصی داشتند با مشکل مواجه 
می شــدند، اما باحمایــت پلیس راهور امــکان مرخصی آنالین 

فراهم شده است.
وی افزود: پروژه کیف پول الکترونیکی در راستای حل مشکل 
پــول خرد، ســهولت در پرداخت کرایه، پرداخت به وســیله تلفن 
همــراه و عدم نیاز بــه کارت بانکی تا پایان بهمن ســال جاری 

رونمایی خواهد شد. 
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری 
اصفهان تأکید کرد: سازمان تاکسیرانی در سه بخش فنی اجرایی 
و آموزشــی و فرهنگی رفع مشکالت صنفی را در دستور کار خود 

قرار داده است.

فرمانده انتظامی استان از دستگیری یک سارق حرفه ای منازل 
در عملیات ویژه کارآگاهان پلیس آگاهی این فرماندهی و کشــف ۴۵ 

میلیارد ریال اموال مسروقه از مخفیگاه او خبر داد. 
بــه گزارش جام جم اصفهان مهــدی معصوم بیگی اظهار کرد: در 
پی وقوع چندین فقره ســرقت منزل و شکایت مال باختگان، موضوع 
این پرونده با حساســیت ویژه ای در دســتور کار پلیس آگاهی استان 
اصفهــان قرار گرفت.وی افزود: در این زمینه تیمی از کارآگاهان زبده 
اداره عملیات ویژه و پایگاه شــرق پلیس آگاهی استان تحقیقات خود 
را به منظور شناســایی عامل یا عامالن این ســرقت ها آغاز کرده و در 
نهایت موفق شدند با به کارگیری یک سری اقدامات ویژه و تخصصی 
هویت عامل اصلی ارتکاب ســرقت از منازل را به دست آورند.فرمانده 
انتظامــی اســتان اصفهان با بیان اینکه متهم از ســارقان حرفه ای و 
سابقه دار منازل اســت، گفت: پس از شناسایی هویت وی، بالفاصله 
کارآگاهان وارد عمل شــده و با اقدامات پیچیده علمی، توانستند طی 
یک عملیات ویژه و غافلگیرانه ســارق را در حال ســرقت از یک منزل 
دســتگیر کنند.سردار معصوم بیگی خاطر نشان کرد: با پی جویی های 
انتظامی در بازرســی از منزل و مخفیگاه های متهم ۱۳۵ ســکه تمام 
بهار آزادی، ۷۴ نیم سکه، ۱۹۵ ربع سکه، ۱۳ هزار و ۲۰۰ دالر آمریکا، 
۸هزار و ۵۰۰ یورو، ۲۰ تخته فرش دســتباف، ۳ تابلو فرش و وجوه نقد 
حاصل از فروش اموال مســروقه کشف شد.فرمانده انتظامی استان در 
ادامه مجموع ارزش تقریبی اموال و وجوه کشف شده از مخفیگاه های 

متهم را برابر اعالم کارشناســان مربوطه ۴۵ میلیارد ریال عنوان کرد و 
اظهار داشــت: سارق دستگیر شده تاکنون به تعدادی سرقت منزل در 
شــهر اصفهان اعتراف کرده که تالش برای شناسایی مال باختگان و 

کشف سایر اموال مسروقه ادامه دارد.
این مقام ارشــد انتظامی اســتان اصفهان گفت: متهم با استفاده از 
دســتگاه های مخصوص طالهاي مســروقه را پس از ذوب کردن به 
صورت شمش درآورده و آنها را به فروش رسانده و با وجوهات حاصله 
اقــدام به خرید منزل ، زمین و خودرو کرده که تحقیقات برای کشــف 
ابعاد این پرونده همچنان در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی است.

فرمانده انتظامی اســتان اصفهان، با هشــدار به مردم در خصوص 
نگهداری اموال با ارزش در منازل گفت: به شهروندان توصیه می کنیم 
از نگهــداری طال، ســکه، ارز و وجوه نقــد به مقدار زیــاد در منازل 

خود،خودداری کنند.

خیابان میرفندرســکی، حد فاصل فلکــه فیض و چهارراه 
آب ۲۵۰ نشست کرده است.

بخشــی از خیابان میرفندرســکی که مدتی نیــز به دلیل 
عملیات عمرانی بهبود شــبکه فاضالب مســدود بود، نشست 

کرده است.
محسن گالبی- مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات 

ایمنــی شــهرداری اصفهان ضمــن تایید این خبر به ایســنا 
گفت: به نظر می رســد این نشســت به دلیل عملیات عمرانی 
و حفاری هــای اخیــر رخ داده و بارندگی هــا در آن بی تاثیر 

نبوده است.
وی تاکیــد کرد: نیروهای خدماتی و ایمنی در محل حضور 
داشــتند و کسی آسیب ندیده اســت. همچنین از شرکت گاز 

درخواســت شــده تا گاز منطقه را قطع کنند. جزییات حادثه 
پس از فرایندهای کارشناســی اطالع رسانی خواهد شد.

این بار سوم اســت که این خیابان قربانی فرونشست شده 
که نگرانی هایی را برای شــهروندان ایجاد کرده اســت. بار 
نخســت در ســال ۱۳۹۱ و بار دوم در سال ۱۳۹۳ این خیابان 

دچار فرونشست شده بود.

تجلیل از ذوب آهن اصفهان به عنوان صادر کننده نمونه ملی
در آییــن تجلیل از صادر 
کنندگان نمونه استان اصفهان 
با حضــور رضا رحمانــی وزیر 
صنعــت ، معدن و تجارت ، ذوب 
آهن اصفهان بــه عنوان صادر 
کننــده نمونه ملی در اســتان 
اصفهان مورد تجلیل قرار گرفت 
و لوح و تندیــس ویژه به  یزدی 
زاده مدیرعامــل ذوب آهــن 

اصفهان اهدا شد. 
 در آســتانه چهلمین سالگرد 
پیــروزی  انقالب شــکوهمند 
اســالمی ایران، ایــن آیین با 
حضــور رضــا رحمانــی وزیر 
صنعت،معدن و تجارت و هیات 
همــراه ، اســتاندار اصفهــان ، 
تعدادی از نمایندگان این استان 
در مجلس شــورای اســالمی ، 
جمعی از مســئولین بخش های 
دولتــی و خصوصی و همچنین 
فعاالن عرصه صادرات ۲۷ دی 
در اتاق بازرگانی،صنایع،معادن 
و کشاورزی اصفهان برگزار شد. 
 در حاشــیه آییــن مذکــور 
یزدی زاده در گفتگو با خبرنگار 
ما ضمــن تبریک کســب این 
موفقیــت بــه کلیــه کارکنان 
تالشــگر ذوب آهنــی ، عوامل 

انتخاب این شــرکت به عنوان 
صــادر کننده نمونه ملی را بدین 
شــرح بیان نمود : تداوم رشــد 
صــادرات این شــرکت در طی 
ســالهای اخیــر ، افزایش تعداد 
بازارهای هدف صادراتی ، توجه 
خاص به صــادرات محصوالت 
به کشورهای آفریقایی ، آسیای 
جنوب شــرقی و کشــورهای 
اروپایــی ، صادرات محصوالت 
فوالدی بــا ارزش افزوده باالتر 
، تنــوع در روشــهای پرداخت ، 
حفظ کیفیــت برتر محصوالت 
، همکاری نزدیک با مؤسســات 
مالی و اعتبــاری نظیر صندوق 
ضمانت صــادرات ایران ، ثبت 
جهانــی برند و لوگــوی ذوب 

 ESCO ، آهــن اصفهــان
حضــور    ZOBESCO
موفــق و پررنگ در همایشــها 
و ســمینارهای تخصصی بین 
المللی و ایراد سخنرانی ، استفاده 
بهینه از قوانین مرتبط بر واردات 
و صادرات کاال به ویژه در ارتباط 
با اســترداد حقوق ورودی و رفع 
تعهد از پروانــه های کاالهای 

وارداتی از محل صادرات . 
یزدی زاده با اشــاره به رشد 
تولید محصوالت ساختمانی در 
کشور گفت : ذوب آهن اصفهان 
به عنوان بزرگترین تولید کننده 
این محصوالت ، دو هدف عمده 
را مد نظر دارد که شــامل تولید 
محصــوالت صنعتــی جدید و 

توســعه صادرات می باشــد که  
تمامی تالشگران ذوب آهن در 
دستیابی به این دو هدف ، نقش 

آفرین هستند .
 وی در خصــوص موانــع 
توســعه صادرات گفت : در این 
خصوص با چالش های بیرونی 
و داخلی مواجه هستیم که عمده 
موانــع بیرونی مربوط به تحریم 

های ظالمانه غرب است .   
موانع داخلــی هم مربوط به 
تعــدد بخش نامه هــای دولتی 
اســت که وزیر صنعت ، معدن 
و تجــارت در خصوص رفع این 
موانع برنامه های ســازنده ای 
را اعالم نمود و با شــکل گیری 
کارگروه های مربوطه ، به زودی 
شــاهد رفع این موانع و توسعه 

صادرات خواهیم بود . 
 مدیرعامل ذوب آهن با اشاره 
به اینکه مجموعه مشــکالت از 
جمله تحریم ، موجب ســختی 
صادرات در ســال جاری شــده 
است ، گفت : با اقدامات و تالش 
های صورت گرفته ، امسال نیز ، 
صادرات خوبی خواهیم داشت و 
خبرهــای خوبی در این زمینه به 

زودی منتشر می شود . 

چهارباغشمارابهپیادهرویدعوتمیکند

تبدیل چهارباغ عباسی اصفهان از یک محور خودرویی به محور پیاده راه مزایا 
و البته معایبی دارد. از آنجا که بسیاری از شهروندان شهر اصفهان به استفاده از خودرو 
عــادت کرده اند، در اولین مواجهه بــا پیاده راه این محور به محورهای ســواره رو 

جایگزین روی آوردند. 
 پیامــد آنی این موضوع خلوتی و خمودی این محور تاریخی و اقتصادی شــهر 
است. با این حال، تبدیل شدن چهارباغ به پیاده راه با سابقه ی پیشین اصفهان و کوچه 
باغ ها و گذرهای پیاده محور همخوانی دارد؛ انتظار می رود که این نخســتین اقدام 
در جهت ارتقای پیاده مداری، به واســطه افزایش امکان حضور، روحیه ی پیاده روی 

در شهروندان را تقویت کند.
پیاده راه شدن چهارباغ برای گروه هایی از شهروندان امکان جدیدی برای بهره 
برداری از این محیط را فراهم کرده اســت. از جمله این گروه ها کودکان هستند. در 
گذشــته ی نزدیک که چهارباغ جوالنگاه خودروها بود کودکان از جمله گروه های 
آســیب پذیری بودند که برای تردد نیازمند مراقبت بوده و محدودیت های عبوری 
داشــتند. آنها امکان حرکت آزادانه در فضای چهارباغ را نداشته و فضا بر آنها تسلط 
داشت. در حالی که وضعیت جدید چهارباغ  امکان چابکی و رها بودن را که الزمه ی 
رشد ذهنی و فکری کودکان است فراهم می  کند. این گروه از شهروندان هم اکنون 
می توانند تمامی عرصه ها از کناره های مغازه ها، داالن درختان و  گذر وســیعی که 
در گذشــته به خودروها اختصاص داشــت را تجربه کنند. عالوه براین، والدین  این 
کودکان نیز به خاطر کاهش خطرات ناشی از حمل و نقل شهری آرامش خاطر دارند. 
از این جهت، چهارباغ با چهره ی جدید فراخواننده خانواده های دارای کودك است. 
اما خلوتی کنونی چهارباغ پیاده راه شده ناشی از آن است که بهره مندی بخشی از 
شهروندانی که در گذشته دسترسی بیشتری به این محیط داشتند محدود شده است. 
این گروه همان شــهروندانی هستند که یا به خودرو سواری عادت دارند یا به جهت 
تردد متکی بر وسیله اند، یعنی توانایی جسمی کافی برای پیاده روی در این محور را 
ندارند، از جمله افراد مسن. عالوه بر این، دلیل دیگر این خلوتی و کم تحرکی ناشی 
از آن اســت که ملزومات حضور گروه های خاص )مانند ویلچر سواران، افراد نابینا و 

معلوالن( هنوز در این فضا فراهم نشده است. 
به نظر می رسد، برای الصاق کردن شور و تحرك گذشته به هیبت جدید چهارباغ 
الزم است مدیریت شهری امکانات الزم جهت حضور حداکثری گروه های شهری 
را فراهم آورد. به عنوان مثال مبلمان شهری وزین و متناسب با بافت تاریخی در این 
محور تعبیه شــود )به ویژه در ورودی های آن( تا ســالمندان و معلوالن جســمی-

حرکتی امکان حضور و بهره مندی بیشــتری از این محیط داشــته باشند. به عالوه 
امکانات در نظر گرفته شــده )مانند خودروهای برقی( هم از نظر زمانی و هم از نظر 

تعداد فزونی یابد. 

شهردار شــهر افوس از برگزاری جشنواره 
شــهر برفی در این شــهر خبر داد و گفت: از همه 
حجم ســازان و عالقمندان بــه حجم های برفی 

دعوت می شود در این برف آورد شرکت کنند.
 بــه گزارش جام جم  اصفهــان روح اله بابایی 
با اشــاره به بارش های اخیر برف در شهر افوس 
اظهار کرد: سومین دوره جشنواره ملی شهر برفی 
۲۵ و ۲۶ بهمــن به میزبانی اســتان اصفهان در 
پیست اســکی منطقه گردشــگری شهر برفی 

افوس برگزار می شود.
وی ادامــه داد: با توجه به میزان بارش برف در 
شــهر افوس، شرایط مطلوبی برای برگزاری این 
جشنواره در این شــهر وجود دارد به همین سبب 
ستاد دائمی جشــنواره در نظر دارد از هنرمندان، 
مجســمه ســازان و عالقــه مندان به ســاخت 

ســازه های برفی، برای شــرکت در بزرگ ترین 
برف آورد کشور دعوت کند .

شــهردار با اشــاره به همزمانی برگزاری این 
جشــنواره با چهلمین ســالگرد پیروزی انقالب 
اسالمی گفت: این جشنواره با هدف ایجاد روحیه 
نشــاط اجتماعی و امید در شــهر افــوس برگزار 

خواهد شد.
بابایی گفت: با توجه به سابقه برگزاری دو دوره 
پیشین این جشنواره در شهر افوس، برنامه ریزی 
برای فراهم آوردن مقدمــات پذیرایی از بیش از 
۱۰۰ هــزار نفر را فراهم خواهیــم کرد. بابایی در 
پایان با دعوت از عالقه مندان برای حضور و ثبت 
نام در جشنواره گفت: اطالعیه های برگزاری این 
جشنواره در سایت شهرداری افوس و کانال های 

اطالع رسانی جشنواره منتشر خواهد شد.

مدیر امور برق غرب اصفهان با بیان اینکه ســامانه پیشگیری از سرقت  طراحی و 
ســاخته شده  است، گفت: راه اندازی این سامانه تاثیر بسزایی در کاهش سرقت ها داشته 

است. 
به گزارش خبرنگار جام جم اصفهان ، محمد رضا  آریان پور  ۳۰ دی در نشست خبری  
اموربرق غرب اصفهان، اظهار کرد: سامانه پیشگیری از سرقت برق روی شبکه ها نصب 
شده و زمانی که سیم شبکه برق به سرقت می رود پیامکی به مسئول بهره برداری ارسال 

می شود و بالفاصله ماموران به محل اعزام می شوند.
وی افزود: این ســامانه امکان تشــخیص و گزارش موارد سرقت شبکه و تجهیزات، 
گزارش موارد فیوز سوزی و تشخیص آن از سرقت را دارد که تاثیر بسزایی در کاهش سرقت 
ها داشته است.مدیر امور برق غرب با بیان اینکه  این دستگاه در جایی نصب شده که قابلیت 
شناسایی برای سارق ندارد، گفت : هزینه هر کدام از این دستگاه ها ۴۰۰هزار تومان به ازای 
هر فیدر است که با توجه به وجود سه هزار فیدر در امور برق هزینه زیادی است اما بهتر از 
سرقت است.آریان پور با اشاره به اینکه شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان از سال ۱۳۹۴ 
اهدافی را تهیه کرد که از ابتدای ســال ۹۵ ابالغ شــد، گفت: ارائه خدمات  تا افق ۱۴۰۵ به 
صورت تمام الکترونیک، مدیریت ایمنی،  کاهش تلفات تا ۵ درصد، کاهش خاموشی ها 
به ۳۰ دقیقه به ازای هر مشــترك در سال، اجرای پروژه ها، مدیریت رشد بار به میزان ۵۰ 
درصد، وصول مطالبات به صورت صد درصد   اهداف  این شرکت است.وی افزود: در ابتدای 
سال ۹۷ به چند مشکل برخوردیم از جمله آن مشکالت اقتصادی و افزایش قیمت ها که 
پروژه های ما را تحت اثر قرار داد، همچنین ۵۰ درصد از ظرفیت نیروگاه های آبی را از دست 
دادیم و به واسطه کاهش نزوالت آسمانی افزایش بی رویه مصرف به خاطر نصب کولرهای 
گازی و پمپ ها شاهد بودیم.مدیر امور برق غرب اصفهان اضافه کرد:  به رغم مشکالت 
اقتصادی  در توســعه شبکه ها رشد داشتیم و بالغ بر ۷ میلیارد تومان از اعتباراتی که به ما 
تخصیص داده شد اجرایی شد.  آریان پور با بیان اینکه در شش ماهه اول سال ۹۷ امور برق 
غرب رتبه اول ارزیابی شــرکت های توزیع استان را کسب کرده است، گفت: بالغ بر ۱۱۸ 
هزار مشــترك در امور برق غرب وجود دارد ۱۱۵هزار و ۶۰۰ مشــترك در امور برق غرب 
وجود داشته که ۳۰۰۰ مشترك جدید به ان اضافه شد.وی افزود: ۷۸ درصد این مشترکین 
در بخش خانگی، ۳، چهار هزار درصد از آن عمومی ، ۵۳۹ مشترك کشاورزی و هزار و ۳۳۳ 
صنعتی و ۱۹ هزار و ۵۵۶ مشترك سایر مصارف می باشد.مدیر امور برق غرب خاطر نشان 
کرد: ۵۷ درصد مصرف برق توسط مشترکین خانگی، ۹ درصد عمومی، ۵ درصد کشاورزی، 
۵ درصد صنعتی، سایر ۲۰ درصد و ۳ درصد سایر مصارف است. آریان پور با بیان اینکه در 
۹ ماهه امسال ۳.۴ درصد رشد مشترك داشته ایم  که در مصارف خانگی چهار درصد رشد 
مصرف داشته ایم، گفت: در مصارف عمومی به دلیل تفاهم نامه هایی که با ادارات امضا 
شد منفی دو درصد رشد میزان مصرف بوده است. وی افزود: در معابر نیز با هماهنگی هایی 
که با شهرداری انجام شد استفاده از ریسه ها  و تبدیل چراغ ها به LED پر بازده ۱۰ درصد 
کاهش مصرف داشته ایم.مدیر امور برق غرب اصفهان با بیان اینکه بودجه این سازمان در 
ســه سرفصل توسعه و نوسازی، اصالح و بهینه سازی و روشنایی معابر تقسیم می شود، 
گفت: باهزینه ای بالغ بر ۷ میلیارد و ۳۰ میلیون تومان پروژه هایی نظیر باز آرایی و بهینه 
سازی شبکه های فشار ضعیف فرسوده با استفاده از کابل های خود نگهادار هوایی، بهینه 
سازی و مقاوم سازی شبکه های فشارضعیف، تعویض کابل های روغنی وقدیمی، تنظیم 
و تعدیل بار پست ها و شبکه ها، نصب و بهره برداری از کلیدهای گازی هوایی جدید با قابلیت 
اتوماسیون شبکه و امکان صدور فرمان از راه دور در ۳۶ نقطه، استفاده گسترده از اکیپ های 

خط گرم و شناسایی و حذف نقاط خطر افرین شبکه  انجام شده است. 

ساختوراهاندازیسامانهپیشگیری
ازسرقتبرق

کشف خالقانه ترین شیوه جاسازی کاالی قاچاق

پلیس اصفهان موفق به کشــف کامیونی 
شده است که در آن کاالهای قاچاق و مواد مخدر 
به شــیوه ای خالق، علمی و دانش بنیان جاســاز 
می شــده.به گزارش خبرنــگار  جام جم اصفهان  
پلیس  اصفهان خودرویی را به نمایش گذاشت که 
به ظاهر ویژه حمل گاز بود اما با شــیوه ای کامال 
فنــی و دانش بنیــان بــه حمــل کاالی قاچاق 

می پرداخت.
این تریلر که فرمانده انتظامی استان اصفهان 
آن را "زیرکانه ترین جاســازی کاالی قاچاق" در 
ســال جاری نامیده، مجهز به ســامانه ای بیسیم 
اســت که امکان دسترســی به داخل تانکر گاز را 

فراهم می کند.
تانکر ایــن خودرو که برای حمل فراورده های 
گازی طراحی شده بود، از قسمت پایین به شیوه ای 

هنرمندانه و مطابق با درز های شاسی برش خورده 
بود. بخش بــرش خورده، به وســیله پمپ های 
هیدرولیک و شیارهای ریل گذاری شده تبدیل به 
یک در متحرك شده بود که به کمک یک ریموت 
کنترل، از راه دور به صورت اتوماتیک باز و بســته 
می شد.مشــکل دوم آزمون وجود گاز در این تریلر 
بــود کــه "دانشــمند قاچاقچی" بــرای آن نیز 
راهــکاری در نظــر گرفته بود. دو کپســول گاز 
شهری، درون تانکر فیکس شده بود که به وسیله 
یک لوله کشــی ساده، گاز را تا پشت نشانگر وجود 
گاز آورده و حتــی در صورت باز کردن شــیرهای 
خروجی گاز توسط پلیسی که قصد راستی آزمایی 
داشته، گاز شــهری به بیرون نشت می کرده.این 
تریلر در عملیات پلیس اصفهان کشــف شــده و 

قاچاقچیان نابغه در دست قانون هستند.
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صاحب امتیاز :           
 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی 

ایران                                                 

سرپرست استان اصفهان: هاجر مقضی              

تحریریه شهرستانها:            021-44233511
 

دفتر سرپرستی استان اصفهان:
031 -36637500 

یارب آن آهوی مشکین به ختن باز رسان
وان سهی سرو خرامان به چمن باز رسان   

دل آزرده ما را به نسیمی بنواز
یعنی آن جان زتن رفته به تن باز رسان   

w w w . j a m e j a m o n l i n e . i r w w w . d a n e s h p a y a m . i rضمیمه رایگان روزنامه در استان اصفهان 
حافظ

امکانانگشتنگاریاخذویزایشنگندراصفهانمحققشد
به خاطر كم شــدن قیمــت، كیفیت را 
پايیــن نمی آوريم، در اصفهان شــركت 
خدمات مســافرت هوايی و جهانگردی 
پرنديس را يــک آژانس لوكس فروش و 
گران قیمت می شناسند اما به نظر می رسد 
كه اين بیشتر يک ســوء تفاهم باشد چرا 
كه خدمات باكیفیت قطعا هزينه متناسب 
هــم دارد و الزاما هر قیمت ارزانی همراه با 
كیفیت نیســت. ما معتقديم كسانی كه از 
خدمات ســفر به خارج كشور استفاده می 
كنند بايد متناســب با هزينه ای كه انجام 
می دهند خدمات دريافت كنند و ما مدعی 

خدمات با كیفیت هستیم.
اين بخشــی از صحبت هــای روح اهلل 
يوســفی مدير جوان شــركت خدمات 
مســافرت هوايی و جهانگردی پرنديس 
و فارغ التحصیل رشــته فیزيک هسته ای 
دانشــگاه صنعتی امیر كبیر)پلی تکنیک( 
تهران اســت كه علیرغم عالقه مندی به 
اين رشــته اكنون در حوزه گردشگری نیز 

فعال است. 
در زير گفتگوی روزنامه جام جم را با اين 

مدير موفق را می خوانید.
شركت مسافرتی پرنديس از چه سالی 
شروع به فعالیت كرد و نحوه خدمات اين 

شركت مسافرتی به چه صورت است؟
آژانس پرنديس در سال 1386 شروع 
به كار كرد و اكنون حدود 11 سال متمادی 
اســت كه به فعالیت گردشگری در حوزه 
های متنوع و به ويژه اروپا مشــغول است. 
اين شــركت عضو برند گردشگری گروه 
سفرهای ماژالن است كه شركت پرنديس 
مستقر در اصفهان، شركت پرنديس ايتالیا 
در كشور ايتالیا و شركت خدمات مسافرتی 
صونا پرواز در تهران اســت كه اكنون در 
اين سه مجموعه حدود 33 نفر مشغول كار 

هستند.
 بیشتر كار اين آژانس مسافرتی فروش 
بلیط های داخلی و خارجــی و اجرای تور 
است و خوشــبختانه از جمله چند آژانس 
برتر اصفهان در اجرای تور و مجری ارائه 
خدمات حرفه ای است و اين در حالی است 
كه در اصفهان اكثرا، آژانس های مسافرتی 
صرفا فروشنده خدمات از ديگران به ويژه 
آژانس های مســتقر در تهــران به مردم 
هستند. اين نوع كسب و كار را در اصطالح 
واســطه گری میگويند به اين صورت كه 
خدماتی توسط آژانس مادر تولید و آژانس 
واســطه آن را با دريافت مبلغی كمیسیون 
در بازار می فروشــد، اما شركت پرنديس 
در طول مدت فعالیت خود سعی كرده تمام 
خدمات گردشگری خود را مستقل و دسته 
اول به شهروندان ارائه دهد، از صدور بلیط 
داخلی و خارجی گرفته تا رزرو هتل، حمل و 
نقل، راهنمای تور و اجرای تورهای گروهی 
همه و همه توســط خود اين شركت انجام 

می شود.
در واقع شركت ما از معدود شركت های 
خدمات مسافرتی است كه فقط 10 درصد 
از خدمــات را از جمله، پرواز و تور چارتری 
را به ناچار از شركت های ديگر دريافت می 

كند و مابقی خدمات را خود ارائه می دهد.
به ارائــه 90 درصد خدمات مســتقل 
شــركت خدمــات مســافرت هوايی و 
جهانگردی پرنديس اشاره كرديد، به چند 
خصوصیت مهم و اصلی ديگر اين شركت 

اشاره می كنید؟
يکی از خصوصیات شــركت مسافرتی 
پرنديس اين اســت كه از ســال 1389 
عضو انجمن بین المللی حمل و نقل هوايی، 
ياتا )IATA( قرار گرفته اســت .در واقع 
برای عضويــت در انجمن "ياتا" رعايت 

يک ســری اســتانداردها و نیز پرداخت 
حق عضويت و مجوز آژانس مالک اســت 
كه شــركت پرنديس توانسته عضو اين 
انجمن شده و در اين مسیر اعتبار جهانی 
كسب كند. در واقع توسعه و ترغیب حمل 
و نقل هوايی ايمــن، مرتب و اقتصادی به 
گردشــگران داخلی و خارجی به پشتوانه 

اين شركت انجام می شود.
"مــاژالن كارت گامی نويــن در ارائه 
خدمات بانکی كامال آنالين به گردشگران 

خارجی"
يکی از تفاوت های ديگر اين شــركت 
مســافرتی كه شــايد مهمترين خدمات 
منحصــر به فرد به گردشــگران خارجی 

باشــد، ارائه خدمات نوين بانکی"ماژالن 
كارت"می باشــد كه هلدينگ ســه گانه 
شركت صونا پرواز در تهران و پرنديس در 
اصفهان و پرنديس ايتالیا در كشور ايتالیا 

آن را پوشش می هند.
در مورد "ماژالن"كارت بیشتر توضیح 

می دهید؟
بله حتما، ماژالن كارت خدمات منحصر 
به فرد ارائه كارت بانکی عضو شتاب با درج 
نام صاحب كارت و شارژ آنالين بین اللمی 
آن بای تمامی گردشگران خارجی است. 
در اين پروژه كه با همــکاری بانک آينده 
صورت گرفته است گردشگران می توانند 
با مراجعه به وب ســايت ماژالن و تکمیل 
درخواســت صدور كارت از طريق درگاه 
بین المللی بانکی نسبت به دريافت كارت 
در آدرس كشور خود و سپس شارژكارت 
بانکی خود به صــورت كامال آنالين و آنی 
اقدام كننــد. در اين روش عالوه بر كارت 
سفارش كارت گردشــگران می توانند با 
كرديت كارت های بیــن المللی خود مثل 
مستر كارت )Master Card( ويزا كارت 
)Visa( , ساير كارت های معتبر نسبت به 
شارژ آنی حساب خود و دريافت آنی آن به 
ريال در كارت خود اقدام نمايند اين كارت 
ها در تمامی فروشــگاه ها و بانک ها و حتی 
خريد های اينترنتی قابل استفاده است.. در 
واقع اين سرگردانی گردشگران خارجی 

برای تبديل ارز و نیز گشتن به دنبال صرافی 
ها از بین رفته اســت و گردشگر با امنیت 
خاطر بیشــتری به خريد و گشت و گذار در 
ايران می پردازند. و از اين پس واســطه 
گری پول بانکی حذف شــده است و ديگر 
اسکناسی بابت تبديل ارز مسافر به ريال 
صورت نمی گیرد و مشــکل گردشگران 
برای حجم پول زيــاد و اتالف وقت برای 
تبديل ارز به ريال را به كلی حل كرده است و 
همه خريدها و رزروها با همین كارت انجام 

می شود.
شــرايط تحريم،تغییر و نوسان نرخ ارز 

چه تاثیری بر كار آژانس داشته است ؟
يکــی از اخبــار خوب اين اســت كه 

گردشگری هرگز جزو صنايع تحت تحريم 
نبوده اســت اما متاسفانه صنايع مرتبط با 
گردشــگری مانند حمل و نقــل هوايی، 
تبادالت بانکی، نرخ ارز و غیره از تحريم ها 
شديدا اثر پذيرفته و روی اين صنعت نیز اثر 
گذاشته است كه در اين زمینه با مشکالت 
جدی مواجه هســتیم .كمــا اينکه در يک 
سال گذشــته فشار زيادی بر گردشگران 
خروجی وارده شــد اما ما در اين شرايط به 
سمت ارز آوری و آوردن توريست به ايران 
هستیم و از سال 86 بیشتر فعالیت های ما 
در اتحاديه اروپا برای جذب گردشــگر به 
ايران بوده است و پروژه ماژالن كارت نیز 
به منظور تسهیل همین موضوع بوده است. 
"تالش ما اين اســت كه سرمايه ای كه 
در اصفهان وجود دارد، در حوزه گردشگری 
شهر اصفهان هزينه شود و شهرهای ديگه 

بیشتر از اصفهان منتفع نشوند"
نکته حائز اهمیت اين اســت كه ساالنه 
شركت پرنديس برای حدود 700 گردشگر 
اصفهانی برای محدوده شــینگن ويزا و 
خدمات گردشگری تهیه می كندكه توسط 
پروازهای اصفهان به خصوص هواپیمايی 
قطری و تركیش ايرالين مستقیما در رفت 

و آمد هستند.
تالش ما اين است كه سرمايه ای كه در 
توســط اصفهانی ها در حوزه های مختلف 
تولید می شــود در خود همین شهر صرف 

گــردد و در اين زمینه بايد مســتقل وارد 
عمل شــد. تالش زيادی داريم اصفهان از 
پايتخت تا حد امکان مستقل باشد و بیشتر 

خدمات در خود اصفهان صورت گیرد. 
بــه ارائه خدمات ويژه به گردشــگران 
خارجی اشاره كرديد،آيا خدمات ويژه ای 
هم برای گردشگران داخلی و ايرانی برای 

سفرهای خارجی ارائه می دهید؟
بله دو خدمت ويژه در اين آژانس فراهم 
كرديم كه نه تنها برای اســتان اصفهان 
كه برای اســتان های همجوار و شــیراز 
و يزد حائز اهمیت اســت. هــر فردی كه 
متقاضی ويزای كشورهای عضو اتحاديه 
اروپا هســت حتما می بايست برای انجام 

مصاحبه حضوری، انگشــت نگاری و ارائه 
فرم درخواست ويزا به همراه همه مدارک 
مورد نیاز بر اســاس قوانین و مقررات به 
ســفارت خانه يا كنسولگری كشور مقصد 
مراجعه كند. شــركت مسافرتی پرنديس 
بــرای حذف رفت و آمدهــای هزينه بر از 
اصفهان به تهران اين امــکان را فراهم 
كرده اســت كه اين مراحل در داخل خود 
آژانس انجام شود در حال حاضر تشريفات 
اداری ويزا و انگشــت نگاری كشورهای 
هندوستان و اسپانیا در اصفهان و در محل 
شــركت مســافرت هوايی و جهانگردی 
پرنديس انجام می شود كه اين نويد را می 
دهیم كه از ارديبهشت سال آينده اقدامات 
الزم برای انتقال اين تشريفات به اصفهان 
برای ساير ســفارت ها نیز انجام میشود. 
اين باعث می شــود شهروندان اصفهانی 
در هزينه و وقت خود صرفه جويی نموده و 
كلیه مراحل ســفرخود را از قبیل اخذ ويزا و 
انجام پرواز را از خود شهر اصفهان انجام 

گیرد. 
"اصفهانی ها به صورت اقســاطی می 

توانند اروپا گردی كنند"
از ديگر خدمات مهم شركت پرنديس به 
همشهريان اصفهانی ارائه پکیج اروپايی و 
 Tailor-( خدمات به دلخواه مسافر است
Made(. در حال حاضر يک تور اروپايی كه 
از آژانس های بزرگ تهران خريداری می 

شود با توجه به نرخ ارز در بازار آزاد حداقل 
هر نفر 50 الی 60 میلیون تومان هزينه در بر 
دارد كه برای يک خانواده بسیار گران بوده 
و مقرون به صرفه نیســت و يا شايد اصال 
اين مقدار هزينه جزو سیاست های خانوار 
برای سفر نباشد. ما در چنین شرايطی حق 
انتخاب را به مشــتری می دهیم كه خود بر 
اساس بودجه ای كه مد نظر دارد سفر خود 
را برنامه ريزی كند. هم اكنون يک ســفر 
اروپايی به محدوده شــنگن با حدود 12 

میلیون تومان نیز امکان پذير است. 
آيا به صورت اقساط هم سفرهای خارج 

كشور می بريد؟
در گذشــته به دلیل نابســامانی بانکی 
در اســتفاده از چــک چنــدان رغبتی به 
ارائه خدمات به صورت چکی و اقســاطی 
نداشتیم اما اكنون با تصويب قانون جديد 
چک و بازگشــت اعتبار مجدد به چک اين 
امر برای ما نیز امکان پذير شــده است . 
البته اين نکته را هم عــرض كنم كه بايد 
فرهنگ سفر رفتن بخصوص در كشورهای 
اروپايی را بیشتر بین مردم جا بندازيم، چرا 
كه بســیاری از گردشگران ايرانی به جای 
اينکه خود ســفر و تفريح برايشان اهمیت 
داشته باشد اقامتگاه ها و هتل های لوكس 
گران قیمت برايشان اهمیت دارد كه اين به 
نظر ما يک فرهنگ اشتباه است چرا كه خود 
گردشگران خارجی به دنبال اقامتگاه های 
گران قیمت نیستند و گاها حاضر به اقامت 

در هتل های ارزان می شوند.
به نظر من بايد انعطاف را بیشتر و سطح 
انتظاراتمان را از امکانات ســفر كم كنیم و 
از حداقل اســتانداردها يا هتل های چهار 
ستاره يا مکان های با فاصله از مركز شهر 
اســتفاده كنیم تا هزينه های سفر كاهش 

پیدا كند.
شــركت  امتیــاز  مهمتريــن 
توريســتی  و  مسافرتی،گردشــگری 

پرنديس چیست؟ 
بزرگترين امتیاز شركت پرنديس عالوه 
بر همه مزايای مشترک با ساير آژانس ها 
خالقیت در تولیــد خدمات جديد در حوزه 
گردشگری است و همچنین فراهم كردم 
امکان منحصر به فرد مشاوره نسبتا دقیق 
حرفــه ای با در نظر گرفتن زمان و هزينه و 
درک لذت ســفر است. مجموعه ما به يک 
نکته كلیدی اعتقــاد دارد و آن اينکه الزاما 
نرخ پايین تر بهتر نیســت و لذت در سفر 
الزاما ربطی به قیمــت ارزان ندارد. البته 
ســفر با كیفیت هزينه هم دارد و الزاما هر 
قیمت ارزانی به صرفه نیســت و كسانی 
كه از خدمات ســفر خارج كشور استفاده 
می كنند بايد متناســب با هزينه خدمات با 
كیفیت دريافت كنند كه در اين زمینه مدعی 
هستیم و به خاطر كم كردن قیمت كیفیت 

را پايین نمی آوريم.
به عنوان ســئوال آخر مقصد گرشگری 
شــركت پرنديس به چند كشور خارجی 
اســت و آيا مقصد جديــدی هم در برنامه 

داريد؟
شــركت پرنديس عالوه بر كشورهای 
عضو اتحاديه اروپا، 50 مقصد گردشگری 
و توريســتی از حوزه خلیج فارس گرفته تا 
حوزه شرق آســیا در برنامه خود دارد و به 
زودی نیز، با توجه به پرواز مســتقیم قطر 
از اصفهان، اين امکان برای سفر به دوحه 
پايتخت قطر كه جزو مقاصد نزديک است 
فراهم شده است. همچنین كشور كرواسی 
را به عنوان مقصدی جديد و بسیار جذاب 
به اصفهانی ها معرفی می كنیم. استراحت 
كامل در ســاحل آدرياتیک و شهر زيبای 

دوبرونیک را به همه توصیه می كنیم.


