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اخبار
بهبود روند پاسخگویی سامانه اینترنت
 ۲۰۲۰مخابرات اصفهان

سرپرست مخابرات منطقه اصفهان در بازدید
سرزده شب گذشته از مرکز پاسخگویی ۲۰۲۰
با اعالم این خبر گف��ت  :با توجه به اهمیت
مولف��ه پاس��خگویی در افزایش رضایتمندی
مشتریان  ،با پیگیری های مجدانه ،ساز و کار
پاس��خگویی سامانه اینترنت  ۲۰۲۰مخابرات
ارتقاء خواهد یافت .به گزارش روابط عمومی
مخابرات منطقه اصفهان،ناصر مشایخی در
حاش��یه بازدید میدانی از مرکز پاس��خگویی
اینترنت  ۲۰۲۰با تاکید بر استانداردس��ازی
کلیه ام��ور مربوط به این مراکز در راس��تای
خدمت رس��انی به مردم عزیز اس��تان اظهار
کرد :کاهش زمان پاسخگویی ،تعامل صحیح
ب��ا مش��تریان و افزایش کیفیت س��امانه از
مهم ترین اهداف اس��تاندارد س��ازی مراکز
پاسخگویی است که ثمره آن دسترسی سریع
و آسان مشترکین به خدمات در هر ساعت از
ش��بانه روز خواهد بود .وی افزود  :تالش و
همت مجموعه مخاب��رات از ابتدا تاکنون بر
کاهش دغدغه و مش��کالت مشتریان بوده و
امیدواریم با انج��ام تغییرات اصولی در آینده
نزدیک ش��اهد تحقق واقعی شعار «ارتباطی
فراگیر « برای کلیه هم اس��تانی ها باش��یم.
گفتنی اس��ت سرپرس��ت مخاب��رات منطقه
اصفهان در این بازدید ضمن نظارت بر نحوه
پاسخگویی به مش��تریان با همکاران حاضر
دیدار و گفتگو کرد و دستورات الزم به منظور
رفع مشکالت و موانع کاری را صادر نمود.
مددجویان ایالم اشتراک رایگان گاز
دریافت می کنند

عباس ش��مس الله��ی مدیرعامل ش��رکت
گاز اس��تان ای�لام ،گف��ت :در ش��ش ماهه
اول س��ال جاری  ۹۹۳اش��تراک رایگان به
خانوارهای تحت پوش��ش نهادهای حمایتی
(بهزیس��تی،کمیته امداد ،بنیاد ش��هید و امور
ایثارگران) واگذار کرده است .وی افزود :مبلغ
ریالی بخش��ودگی این تعداد حق انش��عاب و
اشتراک واگذار ش��ده در  ۶ماهه سال جاری
بی��ش از  ۲۲۳میلی��ون تومان می باش��د.
مدیرعامل ش��رکت گاز ایالم اظهار کرد :در
مجموع از ابتدای فعالیت ش��رکت گاز استان
تاکنون  ۱۷هزار  ۴۱۵اشتراک به خانوارهای
تحت پوش��ش به صورت رایگان واگذار شده
است .ش��مس الهی ادامه داد :بر اساس آمار
موج��ود در س��ال گذش��ته ۲ ،ه��زار و ۷۴۷
مش��ترک گاز استان از تس��هیالت اشتراک
رای��گان اس��تفاده نمودند .وی بیان داش��ت:
بر اس��اس بند (د) از م��اده  ۳۹قانون بودجه
س��ال  ،۹۲افراد تحت پوشش س��ازمانها و
نهادهای حمایتی منجمله کمیته امداد امام
خمینی (ره) و س��ازمان بهزیستی از پرداخت
حق انش��عاب گاز معاف هس��تند .مدیرعامل
شرکت گاز ایالم خاطرنشان کرد :مددجویان
نهادهای حمایت��ی در صورتی که تاکنون از
امتیاز انشعاب گاز بهرهمند نشده اند ،میتوانند
پ��س از دریافت معرفینامه از نهاد مربوطه و
ارائه آن به اداره گاز محل سکونت خود ،صرفا
از یک امتیاز اشتراک رایگان بهر ه مند شده و
کنتور و اشتراک رایگان دریافت کنند.
تجدید میثاق کارکنان شرکت گاز
استان ایالم با شهدای گمنام

در آخرین روز هفته دفاع مقدس که بنام روز
بزرگداشت فرماندهان شهید نامگذاری شده
اس��ت ،مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم به
همراه اعضای هیأت مدیره ،کارکنان بسیجی
پای��گاه مقاومت کربال ،جمع��ی از ایثارگران
و کارکنان ش��رکت ،در مزار ش��هدای گمنام
ش��هر ایالم حضور یافتند .ب��ه گزارش روابط
عمومی؛ کارکنان شرکت گاز استان ایالم در
ای��ن حضور ضمن قرائت فاتحه ،اهدای گل،
غبار روبی و عطر افشانی مزار شهدای گمنام،
به مقام شامخ شهدای واال مقام ادای احترام
نمودن��د .عباس ش��مس الله��ی مدیر عامل
شرکت گاز اس��تان ایالم ضمن گرامیداشت
هفته دفاع مقدس ،تجدید میثاق با آرمانهای
ش��هدا را مایه مباه��ات و افتخار عنوان نمود
و پاسداش��ت ارزش��ها و صیانت از آرمانهای
انقالب ،زنده نگهداش��تن یاد و خاطره شهدا،
ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال آن به
نسلهای آینده را وظیفه هر فرد ایرانی دانست
و از کارکنان شرکت خواست با تأسی و الگو
گرفتن از س��یره ش��هدای گرانقدر و تالش
جهادی در گازرس��انی س��ریعتر ب��ه مناطق
مح��روم و باقیمان��ده اس��تان ،در تحقق این
اهداف و کس��ب رضایت ارواح طیبه ش��هدا
عمل نمایند.

آئین گرامیداشت هفته دفاع مقدس و تجلیل ازایثار گران ،جانبازان وپیشكسوتان

آئی��ن گرامیداش��ت هفته دف��اع مقدس و
تجلیل ازایثار گران ،جانبازان وپیشكسوتان
همكاروس��ربازان وظیفه ماموردرش��ركت
آب وفاضالب اس��تان اردبیل برگزارشد .در
مراسمی که به مناسبت هفته دفاع مقدس
برگزار ش��د به گزارش دفتر روابط عمومی
و آموزش همگانی ش��رکت آب و فاضالب
استان اردبیل ،آئین گرامیداشت هفته دفاع

مقدس و تجلی��ل ازایثار گ��ران ،جانبازان
وپیشكس��وتان همكاروس��ربازان وظیف��ه
ماموردرشركت آب وفاضالب استان اردبیل
برگزارشد .در مراسمی که به مناسبت هفته
دفاع مقدس برگزار شد ،ضمن گرامیداشت
یاد و خاطره شهدای واال مقام  ،از کارکنان
رزمنده ایثارگر وپیشکس��وتان و س��ربازان
وظیفه مامور درش��رکت آبفا استان اردبیل

تقدی��ر وتجلیل بعمل آمد در این مراس��م
مهندس به نژاد رئیس هیئت مدیره و مدیر
عامل شرکت آب وفاضالب استان اردبیل
 ،ضمن گرامیداش��ت هفت��ه دفاع مقدس،
بر ادامه راه ش��هیدان و پی��روی از منویات
فرمانده کل قوا تاکید کردند وضمن اش��اره
به وظایف کارکنان دولت در شرایط جنگ
اقتصادی ب��رای خدمت رس��انی به مردم

خواستار استقامت در برابر زرورگویی های
استکبار جهانی شدند.دراین مراسم معنوی
ک��ه با تالوتی از کالم اهلل مجید آغاز ش��د
،مستند دیدنی از حضور دالورانه اهالی غیور
منطقه اردبیل در عرصه  ۸سال دفاع مقدس
و حضور رزمندگان دالور لشگر  ۳۱عاشورا
آذربایجان قبل از عملیات خیبرپخش ش��د
که موردتوجه حاضران قرارگرفت.

اجرای موفقیت آمیز پروژۀ بازسازی و بهینه سازی اساسی باسكول درب غربی مجتمع فوالد سبا

ابزار دقیق مجتمع فوالد سبا و استفاده از خدمات داخلی
تعمی��رات مرک��زی و مکانیس��مهای حملونقل داخلی
بهصورت یک پروژه انجام ش��ود ،به گفتۀ نصر اصفهانی
در طی اجرای این پروژه ،اقدامات اساسی زیر انجام شد:
بازسازی و بهینهس��ازی باسکول مذکور؛ دمونتاژ پلتفرم
باس��کول از روی پایهها ،تخریب کلی��ۀ پایهها و احداث
پایههای جدید؛ تبدیل لودس��لها وجانکش��ن باکس از
حالت آنالوگ به دیجیتال؛ اصالح همۀ مسیرهای قدیمی
عب��ور کابلها؛ بازس��ازی و رفع کلی��ۀ انحرافات ابعادی
صفحۀ باس��کول؛ اصالح جادۀ دسترسی به باسکول در
ورودی و خروجی با توجه به افزایش ارتفاع سطح پلتفرم
جدید .این کارش��ناس تعمیرات باسکول تأکید کرد :این
پ��روژه در طی ۴۵روز انجام ش��د و ب��رآورد اولیه حاکی
از صرفهجوی��ی بیش از ۱۰میلیارد ریالی برای ش��رکت
است.

سعید نصر اصفهانی ،کارشناس تعمیرات باسکول ،ضمن
تأیی��د این مطل��ب از خرابیهای مکرر ،زمانبر ش��دن
تعمی��رات ،عدم امکان رفع کامل عیوب و خراب ش��دن
ساختار باسکول که اختالف وزن با ِر مبدأ و مقصد و ضرر
و زیان زیاد برای س��ازمان یا مش��تریان فوالد به همراه
داش��ت ،بهعنوان مهمترین عوامل اجرای این پروژه یاد
کرد .وی با اش��اره به اینکه ابتدا تصمیم بر آن ش��د که
باس��کول جدید جایگزین باسکول فعلی شود ،گفت :این
امر مستلزم صرف حدود دو سال زمان و بودجهای بالغبر
 15میلی��ارد ریال بود که با توجه به اضطرار این پروژه و
اینکه عمال در مدتزمان جایگزینی نارضایتی از عملکرد
باسکول خسارات زیادی به بار میآورد ،عدم بهرهبرداری
از آن غیرممکن بود .بنابراین تصمیم بر آن شد که برای
صرفهجوی��ی در وقت و هزینهها ،ای��ن کار با محوریت
کارشناسان و کارکنان قسمت بازرسی فنی و اتوماسیون

شهردار کرمان تأکید کرد:

ضرورت پیگیری جدیتر پروژههای عمرانی شهر در نیمۀ دوم سال

ش��هردار کرمان گفت :با توجه به فرارس��یدن
فصول سرد سال و احتمال بارشها ،مسئوالن
پروژههای شهری باید وقت و انرژی مضاعفی
برای پیگیری پیشرفت پروژهها صرف کرده و
نظارت جدیتری اعمال کنند تا موانع هرچه

سریعتر برطرف شود .به گزارش کرمانآنالین،
سیدمهرانعالمزادهدرجلسۀپیگیریپروژههای
عمرانی ش��هر کرمان افزود :انتخاب و طراحی
مسیرهای دوچرخه در پنج منطقۀ شهر کرمان،
باید بهگونهای باشد که به هم متصل شوند تا در

هر بخش از شهر ،یک مسیر ایمن و استاندارد
برای دوچرخهس��واران داشته باشیم .وی ادامه
داد :شهرداران مناطق هرچه زودتر مسیرهای
پیشنهادی دوچرخه را طراحی و اعالم کنند تا
در شورای ترافیک تعیینتکلیف شود .شهردار

کرمان با تأکید ب��ر طراحی پارکهای کودک
در مناطق پنجگانۀ شهر افزود :پارکهای ویژۀ
کودک در پنج منطقۀ ش��هر طراحی و تأمین
اعتبار ش��ود تا بعد از عزاداریهای ماه صفر در
مراسم روز جهانی کودک ،کلنگزنی شود.

طرح «همبازی» برای اهدای اسباببازی و کتاب به کودکان نیازمند خوزستانی

مدی��رکل کمیته امداد خوزس��تان ط��رح «همبازی»
در قالب مرحل��ه دوم پویش ای��ران در روزهای پایانی
شورعاطفه ها با همکاری ادارهکل پست استان برگزار
می شود .به گزارش پایگاه خبری کمیته امداد ،مرتضی
موصلی ،مدیرکل کمیته امداد خوزستان در افتتاح طرح
«همبازی» که در پست مرکزی اهواز با همکاری اداره
کل پست خوزستان در جهت مشارکت حداکثری مردم
برگزار ش��د گفت :عالوه بر ادارات کمیته امداد و مراکز
نیکوکاری ،ادارات پس��ت نیز در این کار معنوی کمیته
ام��داد را همراهی و همی��اری نماید .وی اف��زود :این
طرح با همکاری کمیته امداد ،ش��رکت پست و پایگاه

اطالعرس��انی مق��ام معظم رهب��ری Khamenei.
 irانج��ام میش��ود ،مردم نوعدوس��ت خوزس��تانی و
تولیدکنندگان اس��باببازی میتوانند با خرید یا ساخت
عروس��ک و اس��باببازی  ،به یاری فرزن��دان محروم
بش��تابند .موصلی با اش��اره به اینکه زمان اجرای طرح
همبازی هدیهای برای بچههای ایران درروزهای پایانی
ش��ور عاطفهها از تاریخ  ۹لغایت  ۱۱مهرماه می باش��د
گف��ت  :هدایای خود را به کامیونهای ویژه پس��ت در
س��طح شهرها که مخصوص این طرح پیشبینی شده
اس��ت ،تحویل دهند تا به دست کودکان نیازمند برسد.
وی گفت  :باجههای ادارات پس��ت در سراسر استان از

امروز تا پایان هفته آماده دریافت اقالم اهدایی شهروندان
و ارسال آن برای کودکان نیازمند هستند افزود :عالوه بر
پایگاه پست ،تمامی ادارات کمیته امداد در استانها نیز
در این طرح مش��ارکت دارند و جمعآوری اقالم اهدایی
کمکهای غیرنقدی به دانشآموزان تا یک هفته ادامه
خواهد داشت .موصلی گفت :طرح «همبازی» در قالب
مرحله دوم پویش ایران همدل ش��کل گرفته اس��ت تا
موجبات شادی دلهای کوچک کودکان محروم کشور
فراهم ش��ود تا گامی برای رف��ع نیازهای دانشآموزان
تحت حمایت کمیته امداد برداش��ته ش��ود .وی افزود
 :ط��رح همب��ازی از خانوادهها و خیرین خوزس��تانی،

سازندگان و فروشندگان اس��باببازی و ناشران کتاب
ک��ودک و نوج��وان دعوت میکنیم تا هدی��های برای
فرزندان نیازمند اس��تان تدارک ببینند .مدیرکل کمیته
امداد خوزس��تان با اشاره به شرایط خاص کشور گفت:
کمکهای اهدایی ضدعفونی و پس از بس��تهبندی با
رعایت شیوه نامه های بهداشتی در کوتاهترین زمان در
اختیار دانشآموزان نیازمند قرار داده میشود .موصلی در
پایان مردم اس��تان می توانند به صورت غیر حضوری
کمک های خود را با شماره گیری *۸۸۷۷*۱*061#
و  *۱۴#از طری��ق تلفن همراه به دریافت کمک های
مردمی اختصاص یافته به نیازمندان اهدا کنند.

مدیرعامل شرکت گاز:

هم اکنون ایثارگران دفاع مقدس ،در سنگر شرکت گاز استان گیالن مشغول خدمت به مردم هستند

مراس��م گرامیداش��ت هفته دفاع مقدس با
حضور س��ردار نعمتی از جانبازان و آزادگان
هش��ت س��ال دفاع مق��دس و مدیرعامل و
جمعی از پرسنل ش��رکت گاز استان گیالن
در س��الن همایش روابط عمومی ش��رکت
برگ��زار ش��د .روابط عموم��ی گاز گیالن –
حس��ین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان
گیالن در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد
و خاطره شهدای واالمقام هشت سال دفاع
مقدس اظهار داش��ت :رزمندگان سرافراز با
جانفش��انی و از خودگذشتگی سبب عزت و
س��ربلندی ایران اسالمی شدند و جانفشانی

این عزیزان موجب ش��د تا در پایان جنگ،
با وج��ود حمایت های جهانی از صدام ،یک
وجب از خاک کشور به دست دشمن نیفتد.
وی ادامه داد :هم اکن��ون تعدادی از همان
ایثارگران هشت سال دفاع مقدس ،در سنگر
شرکت گاز استان گیالن مشغول خدمت به
مردم عزیز اس��تان می باشند که نمود عینی
آن مدیریت و مهار بحران برف سال گذشته
می باشد .مهندس اکبر اظهار داشت :در حال
حاضر جنگ کالسیک جای خود را به جنگ
اقتص��ادی و فرهنگی داده اس��ت و همه ما
باید با همدلی و افزایش بصیرت و آگاهی در

مقابل توطئه های اس��تکبار جهانی مقاومت
نماییم .در ادامه س��ردار نعمت��ی از جانبازان
و آزادگان هشت س��ال دفاع مقدس ضمن
تبریک هفته دفاع مقدس ،به بیان رش��ادت
ها و دستاوردهای رزمندگان اسالم در جنگ
تحمیلی پرداخت .وی با قدردانی از خدمات
ارزش��مند ش��رکت گاز در بحران برف سال
های گذش��ته بیان نمود :اهمی��ت و ارزش
کار ی��ک مجموعه را می توان در بحران ها
س��نجید و پایداری جریان گاز مشترکین در
بارش سنگین برف نشان از مدیریت توانمند
و پرس��نلی پرتالش و وظیفه ش��ناس دارد.

سردار نعمتی با برش��مردن خطرات ،بحران
ها و مش��کالت پیش روی انقالب اسالمی
اظهار داش��ت :اس��تکبار جهان��ی از همان
ابتدای انق�لاب با تجهیز دش��منان داخلی
برای نابودی انق�لاب تالش نمود و پس از
شکست این نقش��ه با تجهیز صدام ،جنگی
هش��ت س��اله را به ملت ایران تحمیل کرد.
وی با تشریح نحوه ش��کل گیری داعش و
حمایت استکبار جهانی برای مقابله با انقالب
اسالمی بیان کرد :این توطئه خطرناک نیز در
پایان با رشادت سردار سلیمانی و رزمندگان
مدافع حرم ناکام ماند .سردار نعمتی در پایان

اظهار داش��ت :همه ما باید تالش نماییم تا
با همت ،همدلی و پی��روی از منویات مقام
معظم رهبری این انق�لاب را به پیش برده
و به صاحب اصلی آن یعنی حضرت مهدی
(عج) برسانیم .همچنین در این مراسم آقای
حس��ین محقق رئیس منابع انسانی شرکت
گاز اس��تان گیالن ضمن گرامیداشت هفته
دف��اع مقدس به تش��ریح نحوه بررس��ی و
انتخ��اب کارمندان نمونه ش��رکت پرداخت.
در پایان این مراس��م با اهدای لوح تقدیر از
ایثارگران و همچنین کارمندان نمونه شرکت
گاز استان گیالن تجلیل بعمل آمد.

افزایش  51درصدی تعهدات بلندمدت در تامین اجتماعی شعبه یک رشت

 15درصد بیمه ش��دگان اصل��ی  17 ،درصد
مس��تمری بگیران و  11درصد کارگاههای
مشمول تامین اجتماعی گیالن تحت پوشش
شعبه یک رشت می باشند  .محمد هرمزی
رئیس تامین اجتماعی ش��عبه یک رش��ت با
اعالم این خبر افزود  :بدنبال اعمال افزایش
ساالنه میزان مستمری ها و همچنین اجرای
متناس��ب سازی برای این قشر عزیز  ،میزان
تعهدات پرداختی بابت انواع مستمری ها در
نیمه نخس��ت س��الجاری با  51درصد رشد

هم��راه ب��وده و از رقم  238میلی��ارد تومان
در س��ال  98به  361میلیارد تومان در سال
 99رس��ید  .ایشان با اشاره به اینکه تا پایان
ش��هریورماه تعداد  63668بیمه شده اصلی ،
 23541مستمری بگیر و  4140کارگاه تحت
پوش��ش تامین اجتماعی ش��عبه یک رشت
قرار داشته اند سهم این شاخصها از مجموع
اس��تانی را به ترتی��ب  17 ، 15و  11درصد
اعالم نمود  .رئیس تامین اجتماعی ش��عبه
یک رشت در بخش دیگری از گزارش ارائه

ش��ده با بیان اینکه در این مدت بیش از 13
میلیارد تومان تعهدات کوتاه مدت شامل انواع
غرامتها و کم��ک هزینه ها پرداخت گردیده
 ،اظهار داش��ت  :بدنبال اعمال افزایش مبلغ
س��االنه مس��تمری ها و همچنی��ن اجرای
متناسب س��ازی  ،میزان مستمری پرداخت
ش��ده در این شعبه از  238مس��لیارد تومان
در ش��ش ماهه اول سال  98به  361میلیارد
تومان در سالجاری افزایش یافت که بیانگر
رشد  51درصدی و پرداخت ماهانه افزون بر

 60میلیارد تومان مس��تمری است  .ایشان
پرداخت حدود  12میلیارد تومان مقرری بیمه
بیکاری و انجام  8059فقره بازرسی کارگاهی
را از دیگ��ر اقدام��ات ص��ورت گرفته در این
مدت برشمرده و تاکید نمود  :تعداد مستمری
بگیران تحت پوشش شعبه یک رشت بعنوان
بزرگترین واحدتابعه تامین اجتماعی استان با
 4درصد رش��د طی یکس��ال اخیر از 22612
نف��ر به  23541نفر رس��یده اس��ت  .محمد
هرمزی س��هم بیمه ش��دگان اجباری شعبه

به نس��بت کل اس��تان را  16درص��د  ،بیمه
ش��دگان مش��اغل آزاد را  21درص��د  ،بیمه
اختیاری را  18درصد و کارگران س��اختمانی
تحت پوش��ش را  13درصد دانسته و اظهار
داش��ت  16753 :بازنشسته  5733 ،بازمانده
و  1055ازکارافتاده  ،جامعه مستمری بگیران
تحت پوشش این شعبه را تشکیل می دهند .
شایان ذکر است کارفرمایان حوزه عمل این
ش��عبه بیش از  252میلیارد تومان به تامین
اجتماعی بدهکار هستند .

در چهاردهمین ایستگاه از پویش«افتتاح»؛

در چهاردهمین ایس��تگاه از پویش«افتتاح»،
با ش��عار «هر هفته یک افتت��اح»« ،آرامراه
س�لامت» در بلوار هوانیروز به بهرهبرداری
رس��ید و س��اخت پیادهراههای س�لامت در
مناطق پنجگانه شهری کرمان آغاز شد.
به گ��زارش کرمانآنالین ،ش��هردار کرمان
در ای��ن آیین که با حض��ور رییس و جمعی
از اعضای ش��ورای اسالمی شهر ،و مدیران
ش��هری برگ��زار ش��د ،با اش��اره ب��ه اینکه
ساخت «آرامراه س�لامت» در سال گذشته
برنامهریزی و آغاز شد ،گفت :این «آرامراه»
ب��ه ط��ول  ۴۰۰متر در س��الجاری تکمیل
ش��د و امش��ب در قالب پویش «افتتاح» به

فاز نخست آرامراه سالمت در بلوار هوانیروز به بهرهبرداری رسید

بهرهبرداری رسید.
ش��هردار کرم��ان همچنین با بی��ان اینکه
همزمان با بهرهبرداری از «آرامراه سالمت»،
س��اخت پیادهراهه��ای س�لامت در مناطق
ِ
پنجگانه شهری کرمان نیز شروع خواهد شد،
ساخت پیادهراهها در مناطق پنجگانه،
گفت:
ِ
امش��ب با کلنگزنی پیادهراه س�لامت ،در
منطقه دو شهر کرمان در محدوده روبهروی
ش��هرک «بعثت» تا میدان «پ��رواز» ،آغاز
خواهد شد.
عالمزاده با اشاره به اینکه گسترش فضاهای
پیادهروی ،نهتنها س��یمای کالبدی ش��هرها
را ع��وض میکند؛ بلکه تغیی��رات نوینی در

کیفی��ت زندگی ش��هری و رفت��ار اجتماعی
و فرهن��گ م��ردم بهوجود م��یآورد ،گفت:
در واق��ع ایجاد پیادهراهه��ا ،یکی از بهترین
روشه��ا برای تحقق ش��هر انس��انمحور
بهشمار میآید.
وی افزود :یکی از ظرفیتهای باالی شهری
که ت��ا کنون کمتر ب��ه آن پرداخته ش��ده،
س��اخت پیادهراه و گس��ترش پیادهمحوری
است؛ بنابراین ،با توجه به توسعه زندگیهای
ساخت
مدرن و ماشینی ،الزم است در جهت
ِ
پیادهراهها طبق ضوابط و مقررات شهرسازی
بهصورت جدی اقدام شود.
ش��هردار کرمان هدف از ایجاد پی��ادهراه را

ایجاد آرامش ،تحرک و پویایی در شهروندان
دانست و گفت :ایجاد پیادهراهها در شهرها و
اماکن عمومی بهعنوان یک رویکرد عمومی
و تأثیرگذار در جهت ارتقای کیفیت و کارکرد
زیست شهری ،مهم و ضروری است.
ش��هردار منطق��ه دو ش��هر کرم��ان نیز در
حاش��یه این مراس��م ،با اش��اره به ضرورت
س��اخت پارکهای محلهای برای اس��تفاده
س��هلتر س��اکنان محلهه��ا از پارکه��ا و
بوس��تانها گفت :به همین منظ��ور در این
دوره از مدیریت شهری ،ساخت بوستانهای
محلهای و مس��یرهای پی��ادهروی در عمق
محلهها در دستور کار قرار گرفته است.

رضا خیاطزاده توجه به افراد دارای معلولیت را
مهم و ضروری دانست و افزود :در بوستانها
و پیادهراههای جدید ،مس��یرهای ویژه تردد
افراد دارای معلولیت نیز اجرا میشود.
وی ادام��ه داد« :آرامراه س�لامت» ،دارای
مس��یر پیادهروی ،دوچرخهسواری ،ایستگاه
دوچرخ��ه ،ایس��تگاه تعمی��رات ،ایس��تگاه
استراحت و مبلمان شهری است.
شهردار منطقه دو بیان کرد :در طراحی این
مسیر ،از سایبان شهری (پرگوال) نیز استفاده
ش��ده که با نورپردازی اختصاصی ،محیطی
زیبا و آرامبخش بهخصوص در شب را برای
استفاده همشهریان فراهم آورده است.

اخبار
تعطیلیبازارهفتگیشهرگلساردر
راستای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا

با توجه به ش��یوع موج س��وم ویروس کرونا
و اعالم وضعی��ت قرمز در اس��تان البرز در
راستای جلوگیری از احتمال افزایش ابتالی
شهروندان به این ویروس و ارتقای سالمت
با تصمیم س��تاد مقابله با کرونا شهر گلسار
بازار هفتگی(س��ه ش��نبه بازار) شهر گلسار
تعطیل گردید .سادات رسول شهردار گلسار
بیان داشت بازارهای هفتگی از جمله مکان
های پر تردد است که باعث انتشار ویروس
کرونا در بین افراد می ش��ود ،بر این اساس
تعطیلی آن میتواند اقدام مؤثری در راستای
پیشگیری از شیوع این بیماری باشد .سادات
رس��ول از مردم خواست که در منزل بمانند
و از بی��رون رفت��ن و تردد در اماکن ش��لوغ
خ��ودداری و در صورت ضرورت نس��بت به
رعایت اصول پیشگیری اقدام نمایند.
مراسم یاد یاران در امام زاده برهان
الدین قوهه با حضور مسوولین و خانواده
های معظم شهدای چهارباغ برگزار شد

مراس��م یاد یاران ویژه بزگداشت مقام شامخ
ش��هدای عرب آباد خس��روی ،قوهه و ملک
آباد با حضور مسوولین چهارباغ و خانواده های
معظم ش��هدا در جوار بارگاه ام��ام زاده برهان
الدین «ع» قوهه برگزار شد در این مراسم امام
جمعه ،بخشدار ،اعضای شورای اسالمی شهر،
شهردار ،مسوول اداره تبلیغات اسالمی ،فرمانده
حوزه بسیج ابوذر غفاری و خانواده های معظم
شهدا ،ضمن بزرگداشت مقام واالی شهیدان،
به روح پر فتوح امام راحل و ش��هدای  8سال
دفاع مقدس ادای احترام کردند.
افزایش مشارکت شهروندان سمنانی
در مدیریت پسماند شهری

کاهش  ۷۸تنی پسماند شهری در سال جاری
نسبت به شش ماه نخست در سال گذشته به
گزارش مدیری��ت ارتباطات و امور بین الملل
شهرداری سمنان ،مدیرعامل سازمان مدیریت
پسماند شهرداری سمنان از افزایش مشارکت
ش��هروندان س��منانی در مدیریت شهری و
کاهش  ۷۸تنی پسماند شهری در سالجاری
نسبت به شش ماه نخس��ت در سال گذشته
خبر داد .حمیدرضا پیوندی در تش��ریح این
خبر گفت :با توجه به بررسیها و شواهد موجود
حاکی از افزایش مشارکت شهروندان سمنانی
در مدیریت صحیح پسماندهای خانگی می
باشد که در شش ماه نخست در سال گذشته
 ۵۴۶تن بوده و در مقایسه با شش ماه نخست
در س��ال جاری که میزان  ۴۶۸تن پس��ماند
شهری که در ایستگاه انتقال موقت بارگیری
و به مرکز دفن بهداش��تی پسماند تر منتقل ،
خاکریزی و پوش��ش دهی ترانشه انجام شده
است حاکی از کاهش  ۷۸تنی می باشد .وی
در ادامه افزود :در شهر سمنان سرانه تولید زباله
هر ش��هروند سمنانی بصورت میانگین روزانه
 ۵۵۰تا  ۶۰۰گرم و میزان زباله ش��هر سمنان
با توج��ه به آمار  ۲۰۱نف��ری جمعیت بر پایه
سرشماری کشوری زباله های پذیرش شده در
ایستگاه انتقال موقت هرشب  ۱۰۰تن بوده که
در سالجاری به  ۹۰نرسیده است که مواد زائد
جامد و پسماندها پس از انتقال به مرکز دفن و
جداسازی شیرابه ها در سپتیک با یک دستگاه
لودر وارد خط پردازش می شوند که این اقدام
تفکیک  ۷درصدی را در پی دارد .پیوندی در
خصوص اهمیت تفکیکی زباله از مبداء عنوان
کرد :با اش��اره به اهمیت بازیافت و به دنبال
آنالیز مواد زائد جامد شهرسمنان کاغذ ،کارتون،
مقوا ،پالستیک ،آهن ،چودن ،آلومینیوم ،روی و
حلب می باشد که طرح تفکیک زباله از مبداء
ظرفیت اقتصادی نهفته در خود دارد .تفکیک
زباله از مبداء شروعی است برای ورود به یک
مسیر سبز و اگر زیرساخت و تمرکز مدیریت
ش��هری و زیست محیطی به تعمیق و اشاعه
فرهنگ تفکیک از مبداء مبتنی باشد ،هزینه
مادی و معن��وی مدیریت پس��ماند در دیگر
مراحل مدیریتی بخصوص جمع آوری و حمل
و نقل زباله ها به حداقل می رسد.
رفع شکستگی خط
خروجی تاسیسات آبرسانی ماهشهر

اهواز  :لی�لا زرگانیان -رئیس به��ره برداری
منطقه آبفا بندرماهش��هر ،از رفع شکس��تگی
خ��ط  ۱۶اینچ خروجی تلمبه خانه ماهش��هر
خبر داد .ابراهیم زبیدی ضمن تش��کر از صبر
و بردباری مشترکین در قطعی  ۱۰ساعته آب
ماهشهر ،گفت :عملیات رفع شکستگی شبکه
آبرسانی به مناطق فاز  ۲و فاز  ۶با موفقیت به
پایان رسید .زبیدی ادامه داد :خط خروجی از
تاسیسات که آبرسانی به دو منطقه فاز  ۲و فاز
 ۶بندر ماهشهر را برعهده دارد ،دچار شکستگی
ش��ده بود که با تالش پرسنل اتفاقات شبکه
آب طی عملیات  ۱۰ساعته به صورت مستمر،
به اتمام رس��ید .وی اظهار داشت :با توجه به
گرما و رطوبت باالی هوا و افزون بر آن اجرای
تعمیرات در عمق بیش از  ۳متر از سطح زمین،
تالش نیروهای اتفاقات شبکه آب برای خدمت
رسانی به همشهریان عزیزمان ستودنی است.

