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اخبار
از ابتداي امسال تا کنون  ۷۳زنداني
با تالش مددکاران و کمکهاي مالي
خيرين استاني از زندان آزاد شدند.

اردبيل پروين حس�يني  :توفي��ق مهدي زاده
سرپرست زندانهاي استان ايالم ضمن تقدير
از تالشهاي موثر مددکاران و همت واالي
خيرين و نيکوکاران اس��تاني ،بيان داش��ت:
 ۲۸زندان��ي از زن��دان مرک��زي ۲۰ ،متهم از
بازداشتگاه ۴ ،مددجو از مجتمع حرفه آموزي
و کاردرماني ۱۰ ،زنداني از زندان دره ش��هر و
 ۱۱مددجو از کانون اصالح و تربيت از ابتداي
س��ال جاري تا کنون با ت�لاش مددکاران و
جلب رضايت شکات و همچنين حمايتهاي
مالي خيرين به آغوش خانواده خود بازگشتند.
ايشان تصريح کرد :تعداد  ۱۰۰خانواده زنداني
نيز تحت پوش��ش انجمن حمايت از زندانيان
قرار دارند و تعداد  ۳۱زنداني نيز توس��ط ستاد
دي��ه از زن��دان آزاد گرديدند .مه��دي زاده با
اشاره به کس��ب رتبه برتر زندانهاي استان
در ارزياب��ي اقدامات و فعاليتهاي مددکاري
در بي��ن زندانهاي سراس��ر کش��ور ،اذعان
کرد :مددکاران س��نگ صب��ور زندانيان بوده
و با تالش همه جانبه مش��کالت زندانيان را
براي بازسازگاري اجتماعي پيگيري ميکنند.
سرپرس��ت زندانهاي ايالم گفت :مددکاري
اجتماعي عبارت است از هنر کمک کردن به
افراد به منظور پيشرفت و توسع ه استعدادهاي
ن براي حل مس��ائل و
نهفته و اس��تفاده از آ 
مش��کالتي که م��ددکار در محيط اجتماعي
ش با آن روبهرو ميشود
خوي 

تمام فعاليتهاي ورزشي در ايالم تا  ۱۵اسفندماه تعطيل شد

ايلام -آذر يعقوبي�ان :مدي��رکل ورزش و
جوانان استان ايالم گفت :تمام فعاليتهاي
ورزش��ي در ايالم تا  ۱۵اس��فندماه تعطيل
شده اس��ت.مظفر علي ش��ائي اظهار کرد:
ب��ا توجه به اهميت پيش��گيري از ش��يوع
وي��روس کرونا و همچني��ن همراهي اين
اداره کل با تصميمهاي س��تاد پيش��گيري

از ويروس کرونا ،تمام فعاليتهاي ورزشي
استان ش��امل فعاليت باشگاههاي دولتي و
خصوصي،مسابقات ،همايشها ،گردهمايي،
دورهها و ساير فعاليتهاي ورزشي از شنبه
 ۱۰اسفند لغايت پنجش��نبه  ۱۵اسفند ۹۸
تعطيل اع�لام ميش��ود.مدير کل ورزش
و جوانان اس��تان اي�لام افزود :اين تصميم

تقدير معاون توانير از مديرعامل
شرکت توزيع برق استان سمنان

س�منان مهران عاش�وري  :معاون هماهنگي
توزيع ش��رکت مديريت توليد ،انتقال و توزيع
ني��روي برق ايران « تواني��ر» ،از مديرعامل و
کارکنان ش��رکت توزيع برق اس��تان سمنان
قدرداني نمود.غالمعلي رخش��ان مهر معاون
هماهنگ��ي توزيع ش��رکت تواني��ر از تالش
و زحم��ات مديرعامل و گروهه��اي عملياتي
ش��رکت توزي��ع برق اس��تان س��منان براي
بازس��ازي ش��بکههاي توزيع برق گيالن در
ش��رايط نامس��اعد ج ّوي تقدير به عمل آورد.
در بخشي از متن تقديرنامه معاون هماهنگي
توزيع توانير خطاب به سيدمحمد موسوي زاده
مديرعامل اين شرکت آمده است « :باعنايت
به ش��رايط ج ّوي چند روز گذشتـه در کشـور
که منجـر به آس��يـب ديدن بخـشهايي از
شبکههاي توزيع برق در استان گيالن گرديد،
بدينوسيله از مساعي آن شرکت و کليه مديران،
سرپرستان و اعضاي گروههاي اجرائي که در
امر خداپسندانه بازس��ازي شبکههاي شرکت
ياد ش��ده مش��ارکت ش��بانه روزي داشتهاند
تقدير ميش��ود« .ي��ادآور ميش��ود :بازديد از
هش��ت هزار و  500متر خطوط فشار متوسط
 ،بازبيني و اصالح پستهاي هوايي ،بهسازي
ش��بکه  20کيلوولت و فش��ار ضعي��ف و رفع
اتصالي خطوط برقرس��اني  ،اصالح و اصلي
نمودن ش��بکه ،تعويض تعدادي اِلمان سرخط
و رفع خاموش��يهاي م��وردي ،از مهمترين
فعاليتهاي صورت پذيرفته توسط اکيپهاي
عملياتي اين شرکت در برخي مناطق روستايي
شهرستانهاي املش و سياهکل استان گيالن
به شمار ميروند.

الزم االج��را اس��ت و تماميباش��گاهها و
مربيان موظف به رعايت آن هستند و پايان
هفت��ه آتي در صورت ضرورت تداوم توقف
فعاليتهاي ورزش��ي ط��ي اطالعيههاي
رسمياين اداره کل مراتب به اطالع عموم
مردم عزيز و ورزشکاران خواهد رسيد.علي
ش��ائي خاطرنشان کرد :اين تعطيلي شامل

بخش اداري و س��ازماني نيس��ت و بخش
اداري اي��ن اداره کل روال عادي به فعاليت
اداري و س��ازماني خود ادام��ه ميدهد در
صورت تغيير س��اعت اداري متعاقبا اعالم
خواهد شد.گفتني است ،در جهت پيشگيري
از ورود ويروس کرونا به اس��تان مدارس به
مدت س��ه روز در روزهاي شنبه ،يکشنبه و

نشست هم انديشي جهت بهرهگيري از
ظرفيت استارت آپها برگزار شد

دوشنبه و دانشگاههاي استان به مدت يک
هفته از شنبه تا پايان هفته تعطيل هستند.

رئيس دانشگاه علوم پزشکي ايالم:

 ۴۳نفر مشکوک به کرونا ويروس بستري هستند

ايالم -آذر يعقوبي�ان  :کريميان بابيان اينکه با تمهيدات
انديش��يده ش��ده م��واد ضدعفوني و ماس��ک بهزودي
بهاندازه کافي در اس��تان توزيع ميش��ود ،گفت :نمونه
آزمايش يک بيمار در اس��تان ايالم مثبت اعالمشده و
حال عموميوي مناس��ب اس��ت .رئيس دانشگاه علوم
پزش��کي و خدمات درماني اس��تان ايالم بابيان اينکه
ال��کل موردني��از در روزه��اي آين��ده در داروخانههاي
استان توزيع ميشود ،اظهار کرد :با اقدامات انجامشده
و هم��کاري کارخانه الکل کيمياگران بدره نياز اس��تان
به الکل تأمين ميش��ود.محمد کريميان» بابيان اينکه
ماسک براي همه افراد مفيد نيست ،ابراز کرد :با تدابير
انديشيده ش��ده در وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش
پزش��کي ماس��ک بهاندازه کاف��ي در روزه��اي آينده
بهوفور در اس��تان توزيع ميش��ود.رئيس دانشگاه علوم
پزش��کي ايالم با اش��اره به اينکه تلفات کرونا ويروس
از آنفوالن��زا کمت��ر بوده و در حد  ۱تا  ۲درصد اس��ت،
اف��زود :پيک اي��ن بيماري در هفته ج��اري خواهد بود

و پ��سازآن فروکش خواهد کرد و پيشبيني ميش��ود
با گرم ش��دن ه��وا و تا  ۱۵فروردين وي��روس کرونا از

بين ب��رود.وي تصريح کرد :افرادي که ش��ک ابتال به
وي��روس را دارند ميتوانند به مراکز بهداش��تي درماني

که از طريق رس��انههاي استان به ويژه صدا و سيما به
عن��وان مرکز درماني معين مش��خص و اعالم خواهند
ش��د ،مراجعه کنند.کريميان با اش��اره ب��ه اينکه تا اين
لحظه  ۴۳مورد مشکوک بستريشده داريم ،ابراز کرد:
جواب  ۳۰مورد اعالم ش��ده است که اين تعداد ،نتيجه
آزمايش يک م��ورد مثبت بوده و يک مورد براي چک
مجدد برگشتخورده است و پاسخ  ۱۳مورد ديگر هنوز
به دس��ت ما نرسيده است.رئيس دانشگاه علوم پزشکي
ايالم با اش��اره به مثبت ش��دن نمونه آزمايش کروناي
يک بيمار در اين اس��تان ،گف��ت :وضعيت عمومياين
بيمار مناس��ب ارزيابي ميش��ود.کريميان يادآور ش��د:
بيماري که تس��ت کروناي وي مثبت ش��ده ،يک خانم
است که هماکنون س��رحال بوده و احتمال درمان وي
بس��يار زياد اس��ت.وي خاطرنش��ان کرد :همه بيماران
مش��کوک به کرونا که در بيمارس��تان شهيد مصطفي
خميني شهر ايالم بستري شدهاند ،بوميهستند و شايعه
غيربوميبودن آنها صحت ندارد.

رئيس شوراي اسالميشهر نصير شهر خبر داد:

ضدعفوني مدارس شهر نصیر شهر با کمک شهرداري

پيش فروش اينترنتي بليطهاي
نوروزي ناوگان جاده اي

س�منان مهران عاشوري  :معاون حمل و نقل
اداره کل راهداري و حمل و نقل جادهاي استان
س��منان از آغاز پيش ف��روش اينترنتي بليت
سفرهاي نوروزي سال  1399خبر داد غالمرضا
طحان با اعالم اين خبر افزود :با هدف فراهم
نمودن فرصت کافي براي مس��افرين و برنامه
ري��زي دقيق س��فر پي��ش ف��روش اينترنتي
بليطهاي نوروزي از  12اس��فند ماه سالجاري
در محل پايانههاي عموميمسافر و همچنين
دفاتر فروش در سطح شهر به صورت توامان (
اينترنتي و حضوري ) به مردم عرضه ميگردد.
ايشان با اشاره به اهميت سفرهاي با برنامه گفت:
شهروندان محترم ميتوانند در فرصتي مناسب
با برنامه ريزي دقيق براي سفر خود و خانواده
با مراجعه به س��ايتهاي .http://safar724
. com ، http://www.payaneh.ir
اقدام به تهيه بليت از شركتهاي حمل ونقل
براي تمامينقاط كشور نمايند.طحان با اشاره
به اهميت کيفي��ت ارائه خدمات به هموطنان
افزود :با همکاري گس��ترده کارکنان اين اداره
کل كنترلهاي محس��وس و نامحس��وس بر
نحوه سرويسدهي به مسافران به منظور ارايه
خدمات مناسب انجام خواهد شد.

اخبار

رباط کريم س�ارا نوري  :مسعود اصغري ،رئيس شوراي
اسالميش��هر نصيرش��هر با بيان اين ک��ه به منظور

پيش��گيري از ش��يوع اپيدميکرونا الزم بود تا مدارس
گندزدايي گردند از ضدعفوني آنها توس��ط شهرداري
اين ش��هر خبر داد .مسعود اصغري گفت :متاسفانه در
يک ماه گذشته با شروع يک ويروس در سطح جهاني
مشکالت بسياري براي مردم دنيا ايجاد شده است که
ايران نيز از گزند آن در امان نمانده اس��ت .وي افزود:
با وجود اينکه کشندگي اين ويروس چندان باال نيست
اما به دليل آنکه س��طح ش��يوع اين اپيدميبسيار باال
است درصد کس��اني که معرض آسيب قرار ميگيرند
را ب��اال ميبرد و اين عاملي اس��ت ک��ه موجب خطر

خواهد ش��د .اصغري در ادامه افزود :ش��هر نصير شهر
نيز در مبارزه ملي با ش��روع اين ويروس در حال انجام
اقدامات شبانه روزي به منظور کاهش احتمال ابتدايي
شمار بيشتري از شهروندان ميباشد و به همين دليل
اقدامات مهميرا در اين راس��تا انجام ميدهد .رئيس
شوراي اسالميشهر نصيرشهر بيان داشت :شستشوي
باکسه��اي زباله ،جويها ،نهره��اي آب ،خيابانها و
همچنين اطالعرساني درخصوص نحوه مقابله با اين
ويروس و استفاده از محلولهاي ضدعفوني کننده در
مدارس ش��هر هم به صورت قرار دادن در دس��ترس

دان��ش آم��وزان و هم به صورت پاش��يدن محلول به
منظور گندزدايي از فضاهاي آموزش��ي در حال انجام
پذيرفتن ميباش��د .وي در پايان با تاکيد بر اينکه اميد
است اقدامات انجام شده بتواند سهم موثري در کاهش
شيوع اين ويروس داشته باشد گفت :شهر نصيرشهر با
بسيج عموميامکانات و همکاري سازمانها و ادارات و
با کمک شهرداري اين شهر تمام تالش خود را براي
انجام اقدامات الزم در اين راس��تا به کار خواهد گرفت
و براي همشهريان و شهروندان تماميميهن عزيزمان
آرزوي سالمتي داريم.

مديرعامل شركت آب و فاضالب استان مركزي:

مشتركان آب و فاضالب بدون خروج از منزل خدمات مورد نياز خود را دريافت نمايند
مرک�زي  -حامد نوروزي  :با توجه به ش��يوع
كرونا ويروس در برخي اس��تانها به ويژه
اس��تان مركزي خروج از خانه براي خريد
و درياف��ت خدمات ريس��ك ابتال به با اين
ويروس را بيشتر ميكند.
در اين راستا يكي از راهكارهاي جلوگيري

از ابتال به اين ويروس عدم خروج از منزل
براي دريافت خدمات است.
ب��ه گ��زارش روابط عموميش��ركت آب و
فاضالب اس��تان مركزي ،مهندس عرفاني
نس��ب مديرعام��ل ش��ركت با اش��اره به
توصيههاي ص��ورت گرفت��ه در خصوص

پرهي��ز از خ��روج از من��ازل ب��راي انجام
كاره��اي غيرض��روري گفت:ب��ه منظ��ور
جلوگيري از شيوع كرونا ويروس در جامعه
و ابتال مردم شريف به اين ويروس ،شركت
آب و فاضالب اس��تان مركزي در راستاي
مسئوليتهاي اجتماعي خود به مشتركان

توصيه مينمايد عالوه بر دريافت خدمات
فوريتي آب و فاضالب  ،تمام خدمات اداري
فروش و پس از فروش و صورتحس��اب را
كه بس��ترآن در اين ش��ركت فراهم ش��ده
اس��ت را به صورت غي��ر حضوري دريافت
نمايند.

مجموعه شهرداري رشت براي مقابله با ويروس کرونا شبانه روز فعاليت ميکند

گيالن  :از س��اعات اوليه انتش��ار خبر شيوع
وي��روس کرون��ا معاونته��ا ،مديريته��ا،
دواير و س��ازمانهاي ش��هرداري رشت با
توجه به حساس��يتهاي موجود و حس��ب
بخش��نامههاي ابالغ��ي از طرف ش��وراي
تامي��ن ،فرمان��داري و مرکز بهداش��ت بر
اساس وظيفه ذاتي وارد عمل شده و دست
به اقدامات گس��ترده زدند .به گزارش واحد
خب��ر مديريت ارتباطات و ام��ور بين الملل
شهرداري رش��ت ،علي مقصودي با اعالم
اي��ن مطلب گفت :تالش��گران ش��هرداري
رشت بر اساس اين دستورالعملها که براي
واحدها و دواير مختلف ش��هرداري ترسيم
ش��ده در مواجه��ه با اين مس��ئله مجموعه
اقدامات��ي را چ��ه در زمين��ه اجرايي و چه
آموزش��ي و چه خدماتي دنبال کردهاند که
هم اکنون نيز در حال اجرا بوده و اين قول
را به ش��هروندان محترم شهرمان ميدهيم
که تا پايان به انجام وظيفه خود و تا آخرين
لحظه کنار شهروندان باشيم.معاون خدمات
ش��هري ش��هرداري رشت س��پس افزود:
تالش��گران ش��هرداري بر اس��اس وظيفه
خود با انجام اقداماتي نس��بت به پيشگيري
از ش��يوع اين بيماري و مقابل��ه با ويروس
کرون��ا با جديت وارد عمل ش��دهاند و براي

تامين رفاه ش��هروندان به طور شبانه روزي
فعالي��ت ميکنن��د.وي ادامه داد :س��ازمان
س��يما ،منظ��ر و فضاي س��بز ش��هرداري
رش��ت با نظافت و ضدعفوني سرويسهاي
بهداشتي بوستانها ،ضدعفوني کردن وسايل
و تجهي��زات ب��ازي ک��ودکان و همچنين
ستهاي ورزش��ي و نصب نوار خطر براي
ممانعت در اس��تفاده از آنها تا اطالع ثانوي،
ضدعفوني نمودن مبلمان و ديگر تاسيسات
بوس��تانها اقدا م نموده است.مقصودي ادامه
ن مبلمان شهري ،عابر
داد :ضدعفوني کرد 
بانکها ،ايس��تگاههاي اتوبوس و ...هم به
وسيله سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني
ش��هرداري دنبال ميگردد که اين فعاليتها
در کنار حضور به موقع و هميش��گي آتش
نشانها در حوادث مختلف صورت ميگيرد.
وي افزود :ارائه خدمات ش��هري به وسيله
ل و نقل عموميازجمله تاکسي،
ناوگان حم 
ون ،مين��ي بوس و اتوبوسهاي ش��هري و
همچنين ضد عفوني ک��ردن داخل آنها به
طور مرتب با مواد شوينده و گندزدايي از اين
ناوگان ،در کنار آن ارائه برنامههاي آموزشي
به رانندگان سيست م حمل و نقل عموميدر
جهت انجام عمليات ضدعفوني که سازمان
حمل و نقل بار و مس��افر ش��هرداري انجا م

ميدهد ،در نوع خود ارزش��مند است.معاون
خدمات ش��هري ش��هرداري رش��ت سپس
گفت :سازمان ميادين و مشاغل شهري هم
در اين مدت تالشهاي قابل توجهي داشته
و با نصب بنرهاي آموزشي در بازارچههاي
مختل��ف مي��وه و تره بار نس��بت به آگاهي
بخشي به جامعه اقدام کرده است.مقصودي
همچنين خاطر نشان کرد :سازمان مديريت
پس��ماندهاي شهرداري رش��ت هم نسبت
ب��ه جمع آوري ب��ه موقع زبالهه��ا از معابر
شهري به منظور پاکيزه نگه داشتن شهر و
همچنين جمع آوري زبالههاي بيمارستاني
که فرآيند بي خطر س��ازي آنها قب ً
ال انجام
ش��ده باش��د و حمل و انتقال آن به دفنگاه
سراوان اقدا م مينماي د و تقريب ًا در طول ۲۴
ساعت س��ه بار اين فعاليت انجا م ميشود.
همچني��ن ضدعفوني کردن دفن��گاه زباله
سراوان و دفن اصولي زبالهها و نيز شست و
شوي مخازن زباله و سرويسهاي بهداشتي
س��طح ش��هر از ديگ��ر اقدامات س��ازمان
مديريت پس��ماندها اس��ت.معاون خدمات
شهري شهرداري رش��ت خاطر نشان کرد:
ب��ا توجه به اينکه يکي از مبادي خروجي از
بيمارستانها مربوط به اموات است ،سازمان
آرامس��تانهاي ش��هرداري ابتدا نسبت به

آموزش ن��کات فني و ايمني همه رانندگان
خودروه��اي حم��ل متوفي اق��دام کرده و
پس از حمل اجس��اد براي دف��ن اصولي و
بهداش��تي ،مطابق دستورالعملهاي موجود
با نظارت مرکز بهداشت و سپاه ناحيه رشت
اقدام مينمايد .مقص��ودي همچنين اظهار
کرد :بس��ياري از فعاليتهاي اطالع رساني،
آگاهي بخش��ي و فرهنگ سازي در زمينه
رعاي��ت اصول و مقررات بهداش��تي ،حفظ
بهداش��ت فردي و اجتماع��ي ،کاهش تردد
و ک م کردن سفرهاي غير ضروري شهري
و ...به چگونگي اطالعرس��اني مناس��بي بر
ميگ��ردد که به همت مديري��ت ارتباطات
و امور بي��ن الملل ش��هرداري با همکاري
س��ازمان فرهنگي ،اجتماعي و ورزش��ي در
کنار فعاليتهاي ج��اري و عمراني به انجام
رس��يده اس��ت.وي ادامه داد :در اين زمينه
مديري��ت ارتباطات ش��هرداري با همکاري
س��ازمان فرهنگ��ي ،اجتماعي و ورزش��ي
ش��هرداري ب��ا بهرهگي��ري  ۱۴بيلبورد ۶۸
اس��تند ،بيش از  ۱۰۰واتر بند و  ۹تلويزيون
شهري در سطح ش��هر ،همچنين با عرضه
کاتالوگه��ا ،اطالعيهه��ا و پمفلنته��اي
مختلف ،رعايت اصول و موازين بهداش��تي
را به همگان ي��ادآور گرديدند.ضمن اينکه

بايد بگويم س��ازمان فرهنگي ،اجتماعي و
ورزشي ش��هرداري رشت به منظور کاهش
حض��ور اف��راد در مجامع عموم��يو پرهيز
از ايج��اد اجتماع��ات و خطرآفري��ن هم��ه
فعاليتهاي تجمع��ي خود را براي فرهنگ
س��ازي در زمين��ه تعوي��ق س��فرهاي غير
ضروري لغو کردند.معاون خدمات ش��هري
ش��هرداري رشت در پايان با اشاره به اينکه
اميدوار اس��ت اين اقدامات توانس��ته باشد،
رضايتمندي شهروندان را به همراه بياورد،
گفت :بهترين اقدامات اگر به پشتوانه مرد م
نباش��د و مشارکت ش��هروندان را به همراه
نداشته باشد در عمل توفيق کامل نخواهد
يافت و ما اميدواريم با اين مجموعه اقدامات
توانسته باشيم با جلب مشارکت اجتماعي از
انج��ام س��فرهاي غير ضروري در ش��هر و
احتمال گس��ترش ويروس خطرناک کرونا
بکاهيم و زمينههاي س�لامت شهروندان را
بيش از پيش فراهم کنيم.

آماده باش نيروها و ضد عفوني اماکن عموميتوسط شهرداري نصيرشهر

رب�اط کريم س�ارا نوري  :مهندس فرش��اد
شهسواري ،شهردار نصيرشهر از آماده باش
کامل نيروه��ا و کارکنان معاونت خدمات
شهري شهرداري اين شهر براي مبارزه با
شيوع ويروس کرونا خبرداد ، .شهسواري
با بيان اينک��ه تماميامکانات و تجهيزات
موتوري و همچنين کارکنان معاونتهاي
خدمات ش��هر مديريت پسماند و سازمان
حمل و نقل و ترافيک ش��هر نصيرش��هر

براي مبارزه با ويروس کرونا در آماده باش
کامل هس��تند به تشريح برخي از اقدامات
انجام شده در خصوص ضدعفوني کردن
فضاهاي عموميپرداخت .وي افزود :يکي
از تهدي��دات مهميک��ه در خصوص اين
بيماري مطرح است شيوع گسترده آن در
فضاهاي عمومياست که تالش نموده ايم
با استفاده از ساير بخشهاي مديريتي شهر
فضاهاي عموميشهري ضدعفوني گردد.

وي در ادامه بيان داش��ت :در اين راس��تا
ضدعفوني مس��اجد  ،س��النهاي ورزشي
 ،ن��اوگان حمل و نق��ل عمومي،.تعطيلي
بازار روز  ،س��ينما ،اس��تخر  ،زمين فوتبال
و سالنهاي ورزشي صورت پذيرفته است.
شهردار نصيرش��هر همچنين خاطرنشان
کرد :اطالعرساني در سطح شهر با هدف
آگاهيرساني به ش��هروندان در خصوص
انجام اقدامات پيش��گيرانه نيز در س��طح

گس��ترده انج��ام پذيرفته اس��ت و انتظار
ميرود ش��هروندان نيز ب��ا توجه به حجم
گس��ترده اطالع رس��انيهاي انجام شده
در اي��ن خصوص ن��کات ايمني را رعايت
نمايند .وي در پايان بيان داشت :اميدواريم
تا شهروندان گراميشهر نصيرشهر با حذف
حضور غير ضروري در مراکز عموميشهر،
از خط��رات احتمال��ي دوري نماين��د و ما
نيز تا بهبود ش��رايط و بازگشت به شرايط

عادي وظايف تعريف ش��ده در زمينه ضد
عفوني ش��هر را با تمام قوا در دس��تور کار
قرار خواهيم داد.

س�منان مه�ران عاش�وري  :ب��ه منظ��ور
بهرهگيري از ظرفيت اس��تارت آپها جهت
برنامهه��اي کاهش پيک بار بخش خانگي،
نهمي��ن جلس��ه مديريت مصرف ش��رکت
توزي��ع نيروي برق اس��تان س��منان برگزار
شد.مديرعامل شرکت توزيع برق استان در
جمع اساتيد دانشگاهي  ،مدير پارک علم و
فن آوري  ،کارشناس��ان آموزش و پرورش
و مش��اورين برگزاري رويداد اس��تارت آپ
گفت :اين ش��رکت در نظر دارد با اس��تفاده
از ظرفيتهاي موجود و بهره مندي از نقطه
نظرهاي نخبگان و مشاوران حوزه استارت
آپ  ،ايدهه��اي اثرگ��ذار در زمين��ه کاهش
پيک بار تابستان سال آينـده را مـورد بهره
برداري قرار دهد.س��يد محمد موسوي زاده
افزود :با بهرهگيري از اين رويداد اس��تارت
آپ��ي در نظر داريم با تعاطي افکار ،ايدهها را
در يک فضاي تعاملي و بر اس��اس اولويت
اس��تفاده ازپتانس��يل بوم��يو منطقهاي به
صورت شايس��تهاي پ��ردازش ک��رده و به
نتيجه مطلوب برس��انيم.وي با اشاره به اين
که هدف از اجراي اين طرح آن اس��ت که
براساس روشها و دستورالعملهاي شرکت
تواني��ر  ،بارمصرف��ي را مديري��ت نموده و
مديريت س��مت تقاضا را به نحو شايستهاي
کنترل کنيم يادآور ش��د :در طي تابستان ،
حدود  200س��اعت بحراني به لحاظ پيک
مصرف داريم وش��رکتهاي اس��تارت آپي
ميتوانند تس��هيل کننده ايدههاي عملياتي
جهت رس��يدن به هدف مورد نظر باش��ند.
وي ب��ا عنوان اي��ن که با مش��ارکت مردم
و مش��ترکان  ،اي��ده را از طري��ق پي��ام به
مخاطبين اطالعرس��اني و نقط��ه هدف را
تامين ميکنيم تصريح کرد :ارائه داوطلبانه
طرحه��ا و ايدهها و اس��تفاده از ش��يوههاي
اجرائ��ي جه��ت کاه��ش مصرف ب��رق ،از
ديگر اهداف رويداد اس��تارت آپ محسوب
ميشود.موس��وي زاده خاطرنشان کرد :اين
رويداد واستارت آپها به کار آفريني کمک
ميکند و افرادي ک��ه داراي توانايي تبديل
ايده به کس��ب و کار هس��تند شناسايي و از
آنها در راس��تاي موض��وع مديريت مصرف
برق استفاده خواهد شد.گفتني است :در اين
نشست ،اساتيد دانشگاهي و دست اندرکاران
برگزاري استارت آپها و کارشناسان آموزش
و پ��رورش  ،ديدگاههاي خود را در ارتباط با
اين موضوع مطرح نموده و در جلس��ههاي
بعدي ،پيرام��ون نحوه عملياتي ش��دن آن
اتخاذ تصميم خواهد شد.
استاندار گيالن از نحوه پاکسازي و
خدماترساني شهرداري رشت در
مقابله به شيوع کرونا بازديد کردند

گيالن  :اس��تاندار گيالن با همراهي نماينده
تام االختيار وزير بهداشت ،درمان و آموزش
پزش��کي ،رئيس و برخي از اعضاي شورا از
مي��زان آمادگ��ي و نح��وه خدماترس��اني
نيروه��اي ش��هرداري رش��ت در راس��تاي
اجراي پروتکلهاي مقابله با ويروس کرونا
بازديد کردند.به گزارش واحد خبر مديريت
ارتباطات و امور بين الملل شهرداري رشت،
در جريان اين بازديد دکتر ارس�لان زارع و
دکتر مهدي شادنوش خواستار توضيح درباره
اقدامات شهرداري رش��ت و ستاد مديريت
مبارزه با کروناي اين ش��هرداري در زمينه
پاکس��ازي فضاي ش��هري شدند.اسماعيل
حاج��ي پور رئيس ش��وراي اسالميش��هر
رش��ت و دکتر ناصر حاج محمدي شهردار
اين ش��هر هم در تشريح فعاليتها و اقدامات
انجام ش��ده خط��اب به اس��تاندار گيالن و
نماينده تام االختيار وزير بهداش��ت گزارش
مفص��ل و جام��ع از مجموع��ه اقدام��ات
سازمانهاي آتش نشاني و خدمات ايمني،
سيما ،منظر و فضاي سبز شهري ،مديريت
پسماندها ،حمل و نقل بار و مسافر ،ميادين
و ساماندهي مشاغل شهري ،آرامستانها و
مجموعه خدمات شهري و مديران مناطق
ارائه دادند.همچنين بازديدکنندگان با حضور
در پياده راه فرهنگي ميدان شهداي ذهاب
رشت با تيم خدمات رسان مديريت بحران
کرونا شهرداري رش��ت به گفتگو پرداختند
و از تجهي��زات و ماش��ين آالت ضدعفوني
کننده که براي پاکسازي و گندزدايي شهر
و محيطه��اي عموميش��هري به خدمت
گرفته ميش��ود ،ديدن کردند .ش��ايان ذکر
اس��ت اس��ماعيل حاجي پور رئيس شوراي
اسالميش��هر رش��ت ،فرهام زاه��د نايب
رئيس ش��ورا ،دکتر احم��د رمضانپور ،دکتر
سيد اميرحسين علوي و محمدحسن عليپور
از اعضاي ش��وراي اسالميشهر رشت نيز
در اين برنامه بازديد حاضر بودند و شهردار
رش��ت را هم بابک رمضاني رئيس سازمان
آتش نش��اني و خدمات ايمني ش��هرداري،
عليرض��ا قانع مديريت ارتباطات و امور بين
الملل و برخي ديگر از مديران ش��هرداري
در پياده راه فرهنگي ميدان شهداي ذهاب
همراهي ميکردند.

