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اجرایدهپروژهبرایعبورازپیکبارسال
 ۱۳۹۹درشرکتبرقمنطقهایغرببا
اعتباریبالغبر۱۹۸۰میلیاردریال

کروناموجبتعطیلی ۳۰شرکتحملو
نقلمسافریدرمزرمهرانشده است

حسنیبابیاناینکهشیوعویروسکرونادراستانباعث
کاهشمسافروتعطیلی ۳۰شرکتوحدود ۶۰۰راننده
درمرزمهرانشدهاست،گفت:کرایهغرفههایشرکت
های پایانه مرزی مهران تا فعالیت شرکت ها بخشیده
ش��ده اس��ت .معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و
حملونقلجادهایاس��تانایالم بااش��ارهبهآس��یب
های و مشکالت ویروس کرونا در بخش حمل و نقل
استان،اظهارکرد:شیوعویروسکرونابیشترینآسیب
را در بخش حمل و نقل به ویژه حمل و نقل مسافر در
اس��تان داش��ته است .محمد حس��نی» با بیان اینکه
شیوع ویروس کرونا در استان باعث کاهش مسافر و
تعطیلی  ۳۰شرکت و حدود  ۶۰۰راننده در مرز مهران
شده است ،یادآور شد :این شرکت ها همچنان تعطیل
هستند ولی در استای کمک به این قشر زحمت کش
با اقدامات و پیگیری های این اداره کل ،برای بیش از
۶۵۰رانندهبستهحمایتیازسویستادکرونایاستاندر
نظر گرفته و تحویل شده است .وی با بیان اینکه شیوع
ویروس کرونا تاثیرات و مشکالت زیادی برای حوزه
حمل ونقل به ویژه حمل و نقل مسافری به وجود آورد
وباعثتعطیلیونیمهتعطیلیشرکتهایحملونقل
مس��افریورانندگانش��دهاست،گفت:باشیوعکرونا
اقداماتخوبیبراساسدستورالعملهایحملونقلی
وپروتکلهایبهداشتیبرایمبارزهباویروسکرونااز
سویشرکتهاورانندگانناوگانحملونقلعمومی
انجام و نظارت های الزم از س��وی این اداره کل برای
رعایت پروتکل های بهداشتی صورت گرفت .معاون
حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای
استان ایالم تصریح کرد :ضدعفونی و گندزدایی پایانه
بار و مسافر ،ضدعفونی ناوگان مسافری ،ملزم کردن
ش��رکتهایباریومس��افربرایدراختیارقراردادن
ماسکودستکشوموادضدعفونیبهرانندگان،مستقر
کردناکیبهایتبسنجیهاللاحمردرپایانههای
مسافریبرایپایشمسافرانناوگاناتوبوسیورعایت
پروتکل های بهداش��تی و رعایت فاصله اجتماعی در
راس��تایس��وارکردنمسافرازجملهاقداماتادارهکل
راهداریوحملونقلجادهایاستاندرراستایمبارزه
با کرونا بوده است .حسنی یادآور شد :در راستای کمک
و حمایت از آسیب دیدگان از شیوع کرونا در حوزه حمل
و نقل جاده ای استان ،کرایه غرفه های شرکت های
پایانه مرزی مهران تا فعالیت شرکت ها بخشیده شد و
همچنین کارت هوشمند و کارت سالمت رانندگان و
شرکتهایحملونقلتاپایانتیرماهتمدیدومبلغ۱۰
میلیون ریال از سوی دولت برای کمک به آنها در نظر
گرفته شد که پرداخت گردید .وی تصریح کرد :کمکی
دیگری که این اداره به ناوگان اتوبوسی مستقر در مرز
مهرانکردهاستاینبودکهباآزادکردنآنهاازسیستم
شرکت های حمل و نقل داخل استان ،این ناوگان می
توانندتابازگشاییمرزمهراندراستانهایدیگرفعالیت
کنندهمچنینوام۶میلیونتومانیبرایرانندگانو۱۲
میلیون تومانی با سود  ۱۲درصد و بازپرداخت  ۲۴ماهه
برای شرکت های حمل و نقل آسیب دیده از ویروس
کرونا در نظر گرفته شده است.

برای بافت اطراف
حرم مطهر

مدیرعاملپتروشیمیشازند:

اخبار

مدیرعامل شرکت برق منطقهای غرب از اجرای ده
پروژه برای عبور از پیک بار س��ال  ۱۳۹۹با اعتباری
بالغ بر  ۱۹۸۰میلیارد ریال در اس��تانهای کرمانشاه،
کردس��تان و ایالم خبر داد .مهندس "علی اس��دی"
مدیرعامل این ش��رکت در این خصوص گفت :پنج
پروژهدراس��تانکرمانش��اه،سهپروژهدراستانایالم
و دو پروژه در استان کردستان برای عبور از پیک بار
سال  ۱۳۹۹آماده بهرهبرداری شده است .وی افزود :
احداث پست  ۶۳/۲۳۰کیلوولت شاهد با اعتبار ۱۰۸۰
میلی��اردری��ال،اتصاالتخطوط ۲۳۰و ۶۳کیلوولت
پس��ت ۲۳۰ش��اهدبااعتبار ۱۰۰میلیاردریال،احداث
پست کمپکت  ۲۰/۶۳کیلوولت حمیل با اعتبار ۱۸۰
میلیارد ریال و توس��عه کلیدخانه پس��ت سیار ۲۰/۶۳
کیلوولت قرهسو با اعتبار  ۲۰میلیارد ریال پروژههایی
هستند که در استان کرمانشاه به مرحله بهرهبرداری
رس��یدهاند.مدیرعاملش��رکتبرقمنطقهایغرب
در پایان خاطرنش��ان س��اخت  :پروژه احداث خط ۶۳
کیلوولت دومداره سرابله به لومار با اعتبار  ۲۷۰میلیارد
ریال ،پروژه افزایش ظرفیت پست  ۲۰/۶۳کیلوولت
هلی�لانب��ااعتبار ۱۱۰میلیاردریالوپروژهتوس��عه
فیدرخانه پست  ۲۰/۱۳۲کیلوولت دهلران ۲با اعتبار
 ۲۰میلیارد ریال در اس��تان ایالم و پروژههای احداث
پس��ت کمپک��ت  ۲۰/۶۳کیلوولت مریوان ۲با اعتبار
 ۱۵۰میلی��ارد ری��ال و احداث خط ۶۳کیلوولت زریوار
ب��همری��وان ۲بااعتب��ار ۵۰میلیاردریالازپروژههای
تکمیل شده در استان کردستان برای گذر از پیک بار
سال  ۱۳۹۹هستند .

انتشار اوراق مشارکت

خــبرویـژه

مشهد مقدس سارا رحمتی-شهردار مشهد از انتشار 327میلیارد اوراق مشارکت برای نوسازی بافت فرسوده پیرامونی حرم مطهر رضوی خبر داد .محمدرضا کالیی افزود :با احتساب 600میلیارد اوراق مشارکت قبلی
برایتوسعهقطارشهریمشهد،درمجموعحاصلتالشمدیریتشهری 927میلیارداوراقمشارکتبرایمردممشهداست.عددیکهالبتهبهاینآسانیهابهدستنیامدهاست.محمدرضاکالئیبایادآوریتالش
نمایندگان مردم مشهد در مجلس شورای اسالمی ،همت مجموعه استانداری و به ویژه شخص استاندار و البته پیگیری اعضای شورای تدبیر و امید ،گفت :به لطف ولی نعمت مان ،حضرت رضا(ع) این خبر خوب را
می توانم به مردم شهرم بدهم که ان شاءا ...با این مبلغ می توانیم سرعت بیشتری به پروژه بزرگ حرم شهر و نوسازی بافت فرسوده اطراف حرم رضوی بدهیم و همچنین توسعه قطار شهری را شاهد باشیم.

اخبار

ابراهی��م ولدخانی در جری��ان بهره برداری از
طرح توس��عه واحد اتوکس��یالت پتروشیمی
ش��ازند بی��ان ک��رد :همکاران این ش��رکت،
س��ربازان جبه��ه خ��ط تولی��د هس��تند که با
توانمندی و تخصص خود آمادگی الزم برای
انج��ام اقدامات بزرگ و ارزش��مندی را دارند.
یکی از رس��التهای اصلی پتروشیمی شازند،
تربیت نیروی انسانی متخصص بوده و بیشتر
ش��رکتهای پتروشیمی کشور از توانمندی و
تخصص این نیروها بهرهمند شده است .وی
با اش��اره به فشارهای اقتصادی و تحریمهای
ظالمان��ه ،گفت :پتروش��یمی ش��ازند به دلیل
جایگاه اس��تراتژیک محصوالتش ،به صورت
ویژهای در لیس��ت تحریمها قرار گرفته است.
مدیرعامل پتروش��یمی شازند ،اظهار کرد :در
سال جاری یکی از اهداف بسیار مهم ساخت
قطع��ات و تجهی��زات ب��ا توانمن��دی داخلی
و ب��ه ارزش  5میلی��ون ی��ورو اس��ت و به این
منظور ،از س��ال گذش��ته واحدی به نام ساخت
و خودکفایی در این ش��رکت تاس��یس ش��ده
اس��ت .سال گذش��ته کارشناسان پتروشیمی
بدون حضور ش��رکتها و کارشناسان خارجی
و ب��ا دان��ش بومی و تخص��ص خود ،موفق به
تعمیرات اساسی(اورهال) تاریخی شدند .وی
اف��زود :از دیگر اقدام��ات ماندگار در تعمیرات
اساس��ی(اورهال) ای��ن مجتم��ع ،ایجاد خط
هیدروژن بین این ش��رکت و پاالیش��گاه امام
خمینی (ره) ش��ازند بود که با ایجاد این خط،
برای اولین بار در زمان تعمیرات اساسی برخی
از واحده��ای مجتم��ع در م��دار تولی��د بودند.
همچنین در زمان اورهال بس��یاری از قطعات
و تجهیزاتی که س��الیان متمادی تعمیر نشده
بودند ،تعمیر و نقشههای فنی آنها تهیه شد تا
در تعمیرات اساسی سالهای آینده مشکلی در
این خصوص ایجاد نشود .افزون بر این ،با توجه

رکوردفروششکستهشد

بهگستردگیوحجمباالیتعمیراتدراورهال
سال گذشته ،هزینه کلی تعمیرات اساسی این
دوره نسبت به دورههای گذشته کاهش یافته
که نش��ان از توانمندی و مدیریت صحیح در
بخشهایمختلفمجموعهپتروشیمیشازند
دارد.ولدخانیاضافهکرد:سالگذشتهعالوهبر
تشدید تحریمهای بینالمللی ،برخی از موانع
و مشکالت داخلی باعث ایجاد وقفه در حمل
محصوالت تولیدی این ش��رکت ش��د و این
در حالی اس��ت که روزانه حدود  100کامیون
خوراک مورد نیاز مجتمع بالغ بر  3هزار تن از
سراس��ر کش��ور به این مجتمع وارد میشود .با
این وجود ،در سال گذشته با پیگیری و اقدامات
موث��ر ح��دود  70درصد از خ��وراک مجتمع از
طری��ق خ��ط لوله و از مب��ادی مختلف تامین
ش��د .همچنین در حالحاض��ر اولویت اصلی
شرکتهای پاالیشگاهی کشور ،تولید بنزین
است و در اولویت بعد این شرکتهای خوراک
پتروش��یمی ش��ازند را تامین میکنند که این
موضوع گاهی مشکالتی را ایجاد میکند .وی
ادامه داد :قیمت تمام شده محصوالت تولیدی
پتروش��یمی ش��ازند ،تابع قیمت خوراک نفتا و

قیم��ت جهان��ی نفت بوده و این در حالیس��ت
ک��ه باوج��ود قیمت خوراک ،فروش ش��رکت
پتروشیمی شازند در سال  98بیش از  67هزار
میلی��ارد ری��ال بوده و رکورد جدیدی از فروش
به ثبت رس��یده است .همچنین پیگیریهای
متع��ددی در ارتباط با قیمت خوراک دریافتی
از مراجع مختلفی چون وزارت نفت و مجلس
ش��ورای اسالمی انجام شده است .مدیرعامل
ش��اراک با اش��اره به اینکه با ش��یوع کرونا و
بس��ته ش��دن مرزهای کشور ،امکان صادرات
محصوالت میسر نبود ،بیان کرد :در این مدت،
ب��رای اولین بار صادرات محصوالت تولیدی
ش��رکت از طری��ق حم��ل و نق��ل ریلی انجام
ش��د .ولدخانی عنوان کرد :این ش��رکت با 23
واحد تولیدی و فرایندی به عنوان متنوعترین
تولیدکننده محصوالت پتروش��یمی در کشور
شناخته میشود و برخی از محصوالت تولیدی
آن منحصر به فرد و برای مصرف کشور حیاتی
است .مدیرعاملپتروشیمیشازندبابیاناینکه
تامین به موقع کاتالیس��تها در ش��رکتهای
پتروش��یمی نیازی حیاتی است ،گفت :یکی از
کاتالیستهای مورد نیاز در واحدهای تولیدی

این مجتمع ،کاتالیست واحد اتوکسیالت است
که با قیمت حدود  13 ،12میلیون دالر از طریق
کشور چین تامین میشد .بنابراین ،مذاکرات با
یکی از شرکتهای داخلی به منظور همکاری
مشترک جهت ساخت داخلی کاتالیست واحد
اتوکس��یالت انجام ش��ده است .همچنین در
خصوص ساخت دیگر کاتالیستها مطالعات
وتحقیقاتبسیارخوبیانجامشدهوپتروشیمی
شازندآمادههمکاریباسایرشرکتهایداخلی
در زمینه بومیس��ازی کاتالیستها است .وی
اضاف��ه کرد :در زمین��ه گریدهای پلیمری نیز
اقدامات بسیار ارزندهای در این شرکت عملی
شده است که یکی از این اقدامات ،ساخت گرید
و مواد اولیه مورد نیاز در تولید س��رنگ و س��رم
است؛ در گذشته ،این محصول از شرکتهای
کرهای وارد میش��د که ب��ا اجرای پروژههای
تحقیقاتیمتعدد،اینگریددرکشورودرشرکت
پتروش��یمی شازند س��اخته شد .خط تولید این
گرید تا چند روز آینده مجدداً در مدار تولید قرار
خواهد گرفت .ولدخانی اظهار کرد :در بخش
ف��روش اقدامات متعددی در زمینه بازاریابی و
فروش محصوالت انجام شده که میتوان به
ایجاد بازارهای جدید در  13کش��ور در منطقه
آس��یای میانه ،همکاری با ش��رکتهای تولید
س��یمان کشور به منظور استحصال محصول
ازبرخ��یضایع��اتموجوددراینش��رکتکه
در صنای��ع س��یمان کاربرد فراوان��ی دارد ،نام
ب��رد .همچنی��ن در واحد پژوه��ش و فناوری
پژوهش��گران با اصالح روند موجود به دنبال
اجرای پروژههای تحقیقاتی متنوع برای تولید
محصول و گریدهای جدید هستند .مدیرعامل
ش��اراک گفت :اقتصاد پتروشیمی شازند تاثیر
بس��یار زیادی در اقتصاد اس��تان مرکزی دارد و
در سال  98بالغ بر  11هزار میلیارد ريال کاال و
خدمات از استان خریداری شده است.

مدیر کل میراث فرهنگی خراسان رضوی

انتخابشهرفیروزهدرفهرستشهرهایملی کشور

مشهد مقدس سمیرا رحمتی -مدیر کل میراث فرهنگی ،گردشگری و
صنایع دستی خراسان رضوی گفت :در شورای ملی شهرهای صنایع
دستی شهر فیروزه به عنوان شهر ملی صنایع دستی در رشته فیروزه
انتخابشد.ابوالفضلمکرمیفربااعالماینخبردربارهتشکیلشورای
انتخاب شهرها و روستاهای ملی صنایع دستی اظهار کرد :در جلسه
شورای انتخاب شهرها و روستاهای ملی صنايعدستی  ،ظرفیت ها و
قابلبت ها و شاخص های تعیین شده پس از بررسی باحضور مدیر کل
و سایر دستگاهای مرتبط استان و شهریتان اعم از فرماندار و نمابندگان
حضور می یابند .وی ادامه داد :اعضای شورا پس از بررسی پروندهها و
ارزيابی شاخصها به هر يك از شهرها و روستاهای مطرح شده امتياز
میدهند و در نهايت مناطقی كه حدنصاب را كسب كنند برای ثبت
ملي انتخاب میش��وند .مکرمی فر به ش��رایط ش��هر فیروزه به عنوان
ش��هر ملی صنایع دس��تی در رشته فیروزه گفت :ظرفیت تولید فیروزه
به ازای هر فرد به طور میانگین ساالنه  15تا  20کیلو سنگ فیروزه
اس��ت ،برداش��ت س��نگ از معدن به طور میانگین ساالنه 40تا 50تن
س��نگ فیروزه اس��ت .وی افزود :میزان ارزش افزوده به طور میانگین

س��االنه در هر تن س��نگ 14کیلوگرم س��نگ خالص فیروزه به دست
می آید و در ضعیف ترین حالت این نس��بت یک به ده اس��ت یعنی در
 40تن سنگ  4تن سنگ خالص استحصال می شود .مدیر کل میراث
فرهنگی ،گردش��گری و صنایع دس��تی خراسان رضوی درباره دیگر
ویژگیهای این شهربرای انتخاب به عنون شهر ملی صنایع دستی
در زمینه فیروزه اظهار کرد :درشهر فیروزه  20کارگاه درون شهری و
 50کارگاه خانگی درون شهری و  150کارگاه روستائی و هزار کارگاه
خانگی روستائی فعال است .مکرمیفر با اشاره به میزان اشتغالزایی
فیروزه تراشی در شهرستان فیروزه اظهارکرد :به صورت مستقیم دو
هزار و  300نفر و به صورت غیر مس��تقیم  22هزار و  100نفر در این
زمینه اشتغال دارند .وی ادامه داد 80 :درصد اشتغال در بخش مرکزی
شهرستان فیروزه شامل  34روستا از جمله معدن علیا و سفلی ،قالیباف،
گلشنآباد ،حیدرآباد ،شوری ،اقبالیه ،مهدیآباد ،بزقوچان و  )...که از این
تعداد  20روستا به طور مستقیم و غیر مستقیم در گیر فیروزه هستند.
مکرمیفر افزود 20 :درصد دیگر نیز  35روستای بخش قرار دارند که
این روستاها از جمله مرزان ،فهنه ،کوندر ،اردالن ،همتآباد،صمان،

شوریاب ،شورگشت ،گرماب و  ...است ،البته تعداد  15روستا به صورت
مستقیم و غیر مستقیم درگیر فیروزه هستند .مدیر کل میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی تاکید کرد :آمار کارگاهها
مربوطبهشهرس��تانفیروزهاس��تودرشهرس��تاننیش��ابوربیشاز
یک هزار نفر در رشته تراش و فروش فیروزه مشغول کار هستند .او
تصریح کرد :حداقل سن شاغالن  15سال و حداکثر  80سال است،
همچنین این حداقل و حداکثر در روستای معدن وجود ندارد و متغیر
است .مدیر کل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی خراسان
رضوی با اش��اره به پیش��ینه تاریخی فیروزه یادآور شد :تعداد  150نفر
در مجمع شهرس��تان جزو پیشکس��وتان ایت رشته هستند که در قید
حیات هستند .مکرمی فر با بیان این که فیروزه ظرفیتهای بسیاری
دارد و به همین دلیل به عنوان شهر ملی صنایع دستی ایران انتخاب
شده است ،گفت :تعداد  ۱۴۰نفر کارگر در معدن مشغول بکار هستند
و تون��ل اصل��ی معدن فیروزه به طول ۲کیلومترو تونل های فرعی به
طول حدود  ۵۰کیلومتراس��ت که این تونل ها نیز خود ظرفیت های
گردشگری محسوب میشوند.

مدیرمنطقهسهشهرداریهمدانعنوانکرد:

تخصیص 280میلیارد ریال از درآمد شهرداری منطقه سه در حوزه حمل و نقل و ترافیک

محمد رضا فیضی منش ،مدیر شهرداری منطقه
 3همدان عنوان کرد 280 :میلیارد ریال از درآمد
ش��هرداری منطقه  3در حوزه س��اماندهی حمل
و نقل و ترافیک هزینه می ش��ود .منش اضافه
کرد :به منظور اجرای پروژه ها در س��طح منطقه
در س��ال  99بودجه ای بالغ بر  900میلیارد ریال
مقرر ش��ده که از منابع داخلی ش��هرداری تأمین
خواهد ش��د .فیضی منش با بیان اینکه در حوزه
کالب��دی و شهرس��ازی مجموع�� ًا هزینه ای بالغ
ب��ر  57میلی��ارد و پانصد میلیون ریال مقرر ش��ده
است اظهار داشت :رنگ آمیزی جداول ،طراحی
و نقاش��ی دیواره ها  ،احداث و بازس��ازی میدان
ش��هید همدانی ،س��اماندهی میدان عاشورا ،بلوار

سردار شهید همدانی  ،احداث و ساماندهی جاده
مالیر تا س��ه راه س��د اکباتان از قبیل اقداماتی که
در این حوزه پیش بینی شده است .مدیر شهرداری
منطقه  3در ادامه ساماندهی معابر شهرک شهید
مدنی ،کوی قاسم آباد و حسن آباد ،طرحی ،اجرا
و نصب مبلمان شهری ،مطالعات پیوست نگاری
فرهنگ��ی و اجتماعی و همچنین طرح مطالعاتی
شناسنامه دار کردن تجهیزات پارک ها را از دیگر
وظایف شهرداری در حوزه کالبدی و شهرسازی
دانست .فیض منش احداث پارک 60هزار متری
گلستان که فاز اول آن با اعتباری بالغ بر  20میلیارد
ریال ،احداث پارک دانش در بلوار دانشگاه آزاد با 8
میلیارد ریال ،مکانیزه کردن آبیاری بلوار حضرت
امام فاز  2با  7میلیارد ریال و احداث پارک کوی
رضوان با اعتبار  3میلیارد ریال را از اقدامات مهم
شهرداری منطقه  3در حوزه محیط زیست دانست
بازس��ازی و ترمیم پارک کوی جنت  2میلیارد و
پانصد میلیون ریال ،بازس��ازی پارک آزادگان در
زمین شهری  2میلیارد ریال ،بهبود محیط زیست
و بهداش��ت ش��هری ،هدایت آب های سطحی و
دیوارکش��ی رودخانه جنب کوچه ش��هید صفری

فاز دو ۵ ،میلیارد ریال ،ادامه دیوارکشی رودخانه
پشت فرهنگسرای والیت فاز  3در کوی خضر 12
میلیارد ریال ،پوشش رودخانه جنب مجتمع فجر
در ش��هرک ش��هید مدنی  25میلیارد ریال ،ادامه
دیوارکش��ی رودخانه جنب بلوار کوثردرش��هرک
ش��هید مدن��ی  4میلی��ارد ریال ،ترمیم و الیروبی
قنوات س��طح منطق��ه  5میلیارد و پانصد میلیون
ری��ال : .زیرس��ازی و جدول گ��ذاری بلوار قدر در
ک��وی خض��ر و همچنین خری��د مصالح عمرانی
در ای��ن ح��وزه را ب��ا اعتباری بالغ ب��ر  20میلیارد
ری��ال از مهمتری��ن اقدامات ای��ن منطقه در این
حوزه است .فیض منش در ادامه خاطرنشان کرد:
تعری��ض بلوار ش��هید همدان��ی در فاز  2با اعتبار،
 15میلیارد ریال ،خط کش��ی معابر و بهس��ازی
عالئ��م راهنمایی با اعتبار  10میلیارد ریال ،طرح
تأمین پیاده رو با اعتباری بالغ بر  31میلیارد ریال
از موارد پیش بینی ش��ده در حوزه حمل و نقل و
ترافیک محسوب می شود که به منظور رفاه حال
ش��هروندان اجرایی خواهد ش��د .وی با اش��اره به
اینکه پیاده روسازی کوی رضوان و کوی خضر،
کف س��ازی محوطه س��رگذر و بازسازی پیاده راه

خیابان شهدا از مهمترین اقدامات در حوزه تامین
پیاده روها و پیاده راه هستند اذعان داشت :طرح
تملک امالک در مسیر با اعتبار 51 ،میلیارد ریال
و طرح تأمین معابر شهری با  32میلیارد و پانصد
میلیون ریال و همچنین احداث کندروها و معابر به
منظور رضایت شهروندان عزیز انجام شده است.
وی اضافه کرد :تعمیر و نگهداری فرهنگس��رای
والیت ،احداث فرهنگسرای کسب و کار در کوی
خضر ،احداث سالن ورزش فرهنگسرای والیت،
پ��ارک حبیبی  8متری س��یلو و تجهیز فضاهای
ورزشی در سطح منطقه با اعتبار  35میلیارد ریال
عملیاتی شده است .فیض منش درادامه با اشاره
به تجهیز و استانداردس��ازی و اس��تقرار وس��ایل
بازی در  18پارک س��طح منطقه از س��ال گذشته
تا به امسال گفت  :در راستای طرح شهر دوستدار
کودک از مهمترین برنامه های شهرداری منطقه
ب��ه منظ��ور رضایتمندی ک��ودکان خرید ونصب
مجموع��ه ب��ازی های اس��تاندارد پل��ی اتیلنی و
کفپ��وش ه��ای گرانولی در  18پار ک بوده که در
نظر داریم این طرح درتمامی پارک های س��طح
منطقه اجرا گردد.

ساماندهی جمعهبازار محدودۀ میدان
هفتباغعلوی

مدیرعامل س��ازمان س��اماندهی مش��اغل شهری
و فرآوردهه��ای کش��اورزی ش��هرداری کرمان از
س��اماندهی جمعهب��ازار محدودۀ می��دان هفتباغ
عل��وی خب��ر داد .به گزارش کرمانآنالین ،محمود
ایرانمنش با اش��اره به اینکه ساماندهی جمعهبازار
بهطور جدی در دس��تور کار ش��هرداری قرار دارد،
گفت :باتوجه به دس��تور اس��تاندار محترم و پیگیری
معاون خدمات ش��هری شهرداری ،این سازمان به
آمادهس��ازی زمین��ی جنب می��دان هفتباغ جهت
س��اماندهی دستفروش��ان اقدام کرده اس��ت و از
این پس دستفروش��ی در غیر محل تعیینش��ده،
تخلف محس��وب میش��ود .وی افزود :تیم بازرسی
سازمان نیز روزهای جمعه در محل مستقر میشود
تا همکاری الزم را با دستفروش��ان بهعمل آورد.
ایرانمنش ادامه داد :س��اماندهی جمعهبازار ،الزم و
ضروری است؛ زیرا تعداد زیادی از طریق این بازار
امرمعاش میکنند که بسیاری از آنها قشر ضعیف
و متوسط جامعه هستند.

بازنگری ضوابط با هدف افزایش
امکانتأمینپارکینگ

معاون شهرس��ازی و معماری ش��هردار کرمان از
بازنگ��ری ضواب��ط با هدف افزایش امکان تأمین
پارکینگ خبر داد .به گزارش کرمانآنالین ،مریم
ایالقیحس��ینی با بیان اینک��ه با هدف افزایش
ام��کان تأمی��ن پارکینگ ،ضواب��ط پارکینگ در
ام�لاک متقاض��ی اصالح و در کمیس��یون ماده
پن��ج تصویب ش��د ،گفت :با توجه به مش��کالت
ف��راوان و بالتکلیفی برای آن دس��ته از صاحبان
امالکی که امکان تأمین پارکینگ در محل ملک
را ندارند ،با هدف کاهش محدودیتها و افزایش
ام��کان تأمین پارکین��گ ،اصالحاتی در ضوابط
پارکینگ در امالک متقاضی پیش��نهاد ش��د .وی
بیان کرد :ضوابط پیش��نهادی مذکور در جلس��ات
مس��تمر بررسی ضوابط مش��اور هماهنگکنندۀ
ط��رح تفصیل��ی در محل دفتر مدیرکل دفتر فنی
اس��تانداری و ب��ا حضور نمایندگان اس��تانداری،
ادارهکل راه و شهرس��ازی ،ادارهکل می��راث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری ،شهرداری
و مشاور هماهنگکنندۀ طرح تفصیلی ،بررسی و
پس انجام اصالحات مدنظر اعضای کمیتۀ فنی،
ضوابط به تصویب کمیس��یون مادۀ پنج رس��ید.
معاون شهرسازی و معماری شهردار کرمان یادآور
ش��د :لح��اظ ضابطۀ پارک دوب��ل ،ضابطۀ پارک
مورب ،اصالح بندهایی از جدول نحوۀ محاس��بۀ
تع��داد پارکین��گ امالک تج��اری ،تغییر ضابطۀ
تأمین پارکینگ در حیاط ،ضابطۀ تأمین پارکینگ
در بام در مواردی خاص ،شیوههای سهگانۀ تأمین
پارکینگ جهت حل مشکل امالکی که به لحاظ
محدودیتهای��ی از تأمی��ن پارکینگ معذورند و
تبصره یک ذیل جدول محاس��بۀ تعداد پارکینگ
م��ورد نی��از ،ازجمله بنده��ای اصالحی بود که در
راستای کمک به کاهش محدودیتها و افزایش
تعداد پارکینگ ،مورد بررسی قرار گرفت.

تجلیل شهردار گرگان
از دختران نخبه گرگانی

با تالش دفتر امور بانوان و خانواده شهرداری گرگان
از دختران نخبه شهر گگران تجلیل شد .به گزارش
مرکز اطالع رسانی روابط عمومی و امور بین الملل
شهرداری گرگان ،عبدالرضا دادبود در مراسم تجلیل
از دخت��ران نخبه ش��هر گرگان ک��ه به تالش دفتر
امور بانوان و خانواده ش��هرداری گرگان و س��ازمان
فرهنگی ،اجتماعی و ورزش��ی ش��هرداری گرگان
برگزار ش��د ،اظهار کرد :توجه به موضوع موفقیت
بانوان در زمینههای مختلف موضوعی است که به
طور قطع باعث پیش��رفت جامعه و افزایش انگیزه
بانوان برای حرکت در مس��یر موفقیت خواهد ش��د.
وی ادامه داد :نخبه بودن تنها کس��ب مدال افتخار
و ثبت یک رکورد یا عنوان در زمینههای فرهنگی،
علمی ،ورزشی و هنری نیست بلکه نخبه بودن یک
بانو در جامعه اس�لامی موفقیت در کس��ب رتبه در
کن��ار موفقی��ت در حفظ و ترویج آموزههای دینی و
اس�لامی اس��ت .شهردار گرگان با ابراز خرسندی از
توجه دختران نخبه حاضر در جلسه به موضوع عفاف
و حج��اب و حض��ور دو قاری و حافظ قرآن کریم در
جمع نخبگان این جلسه گفت :افتخار میکنیم که
دختران این شهر در زمینههای ورزشی ،فرهنگی،
علمی ،هنری ،اجتماعی و دینی دارای رتبههای باال
هس��تند و این موفقیتها را ارج مینهیم .دادبود با
اشاره به فرامین مقام معظم رهبری بر لزوم تقویت
کشور توسط جوانان در زمینههای گوناگون گفت:
بدون ش��ک یکی از راههای رویارویی با دش��منان
افزایش دانش و اندیش��ه علمی جوانان اس��ت که
میتواند باعث رش��د و بالندگی جامعه و س��ربلندی
ایران در جهان ش��ود .وی گفت :ش��هرداری گرگان
در ح��د ت��وان از بانوان نخبه ش��هر گرگان حمایت
خواه��د کرد و هرچن��د این حمایت در وظیفه ذاتی
ش��هرداری گرگان نیست اما من همه شما عزیزان
را مشاوران خود میدانم و میتوانید از طریق دفتر
امور بانوان و خانواده شهرداری گرگان در پیشرفت
شهر راهنمای ما باشید.

