دریچه
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری قم
خبرداد:

آغاز طرح سهشنبههای بدون
خودرو در قم

افزایش  ۶۵درصدی صید میگو در بوشهر

مشکل خروج کامیونها در مرز مهران حل شد

بوشهر  /گروه استانها :در حالی که میزان صید میگو در آبهای استان بوشــهر حدود  ۶۵درصد افزایش یافته است ،پیشبینی
میشود میزان تولید میگوی پرورشــی اســتان نیز بیش از  ۳۰درصد افزایش یابد .معاون صید و بنادر ماهیگیری اداره کل شیالت
استان بوشهر اظهار داشت :صید میگو در استان بوشهر از  ۱۳مردادماه آغاز شــد و تا  ۲۸شهریورماه ادامه یافت .رضا جعفر ابراهیمی
با اشاره به اینکه طی این مدت  ۷۸۲فروند شناور از استان بوشهر راهی دریا شــدند ،تصریح کرد ۳۸۸ :فروند لنج و  ۳۹۴فروند قایق
در آبهای استان بوشهر مجوز صید دریافت کردند و راهی دریا شــدند .وی از صید هزار و  ۸۹۳تن میگو در آبهای بوشهر خبر داد
و اضافه کرد :پیشبینی میشــود با جمعبندی دقیق میزان میگوهای صید شده در استان بوشــهر ،دو هزار تن میگو در استان صید
شده باشد.

ایالم  /گروه اســتانها :رئیس اداره صمت مهران اظهار کرد :با توجه به وقفه  ۴۸ســاعته در خروج کامیونهای عراقی حامل بار
کاال ایرانی در مرز بینالمللی مهران به علت خرابی دســتگاه ایکس ری گمرک زرباطیه (عراق) ،با پیگیریهای مســئوالن اســتان
و رایزنی بازرگانی جمهوری اســامی ایران در بغداد این مشــکل مرتفع شده اســت .فرزاد مرادی گفت :حدود  ۲۰۰دستگاه تریلر
کفی و یخچالدار ،کامیون ،کامیونت عراقی حامل مــواد غذایی ،میوه و تره بار و ...که به علت مشــکل فنی پیش آمده در تجهیزات
گمرکی زرباطیه پشــت َدر ورودی گمرک خود معطل شده بودند تا اینکه موفق به خروج شــدند .وی افزود :در حال حاضر عملیات
صادرات کاال در مرز رسمی و بینالمللی مهران عادی و روان است و سازمان صمت استان ایالم تمام امور صادرات را به صورت آنالین
رصد میکند.
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قم /محمد توکلی

tavakoli.m.1987@gmail.com

در سطح منطقه یک اسالمشهر؛

اجرای طرح استقبال از مهر

naslfarda

Provinces

برگزاریدورهآموزشیمسئولیت
اجتماعیدرشرکتنفتوگازغرب
کرمانشاه /اکبر میثاقی

kermanshahnaslefarda@yahoo.com

با حضور دکتر حسین محمودی عضو شورای راهبری
مسئولیت اجتماعی وزارت نفت دوره آموزشی مسئولیت
اجتماعی به مدت دو روز در ستاد کرمانشاه برگزار شد.
کامران چقازردی رئیس آموزش شــرکت بهرهبرداری
نفت و گاز غرب اظهار داشت :دوره آموزشی مسئولیت
اجتماعی در راســتای ابالغیه وزارت نفــت و اهتمام
شرکتهای نفتی در عمل به مسئولیت اجتماعی خود
و با هدف درک مفاهیم مســئولیت اجتماعی ،چرایی و
اهمیت مسئولیت اجتماعی برای شرکت و ذینفعان،
پیامدهای مثبت توجه به مسئولیت اجتماعی ،راهنماها و
مقررات مربوط به مسئولیت اجتماعی ،تعریف استراتژی

مســئولیت اجتماعی و در نهایــت راهکارهای الزم به
منظور پیادهســازی مســئولیت اجتماعی در شرکت
برگزار شد .وی تصریح کرد :با برنامهریزیهای صورت
گرفته و حمایت مدیریت شرکت این دورهها همچنان
تداوم مییابد و با همکاری و مشارکت همه واحدها در
ستاد و مناطق عملیاتی بســتر حضور مؤثر این شرکت
در مســئولیت اجتماعی فراهم خواهد شد .همچنین
جاللالدین بنیعامریان رئیس روابط عمومی شرکت
بهرهبرداری نفت و گاز غرب با اعــام این خبر گفت :با
توجه به گستردگی حوزه عملیاتی شرکت در چندین
استان غرب کشور و درهم تنیدگی مناطق عملیاتی با
جوامع محلی و بروز بحرانهای مختلف طبیعی در چند
سال اخیر (نظیر سیل ،زلزله ،بیماری کرونا و ) ...شرکت با
همکاری شرکت نفت مناطق مرکزی ایران و شرکت ملی

فوالدشهر  /محمدرضا شریفی
news@ naslefarda.net

نفت ایران اقداماتی در زمینه کنترل و کمک به رفع این
بحرانها به انجام رسانده و همچنین فعالیتهایی نیز در
ارتباط با زیر ساختهای جوامع محلی صورت گرفته است
که برگزاری این دورهها میتواند در ارتقای سطح آگاهی و
ساختارمند کردن عمل به مسئولیت اجتماعی مؤثر باشد.
وی در پایان افزود :در این دوره آموزشی مدیران و روسای
شرکت ،اعضای کمیته مسئولیت اجتماعی ،کارشناسان

کرمانشاه
معاون استاندار کرمانشاه:

اتمام پروژه تصفیهخانه کرمانشاه با مشکل تأمین اعتبار مواجه است
عمرانی استاندار کرمانشاه گفت :طرح تصفیهخانه شهر
کرمانشاه با پیشــرفت فیزیکی  ۹۰درصدی با مشکل
تأمین اعتبار مواجه است .مهرداد ساالری ظهر یکشنبه
در حاشیه بهرهبرداری از طرح آبرسانی به  ۵۹روستا
در استان کرمانشــاه در قالب پویش «هر هفته الف ب
ایران» که در روستای عزیزآباد شهرستان صحنه برگزار
کرمانشاه /گروه استانها :معاون هماهنگی امور شد ،اظهار کرد :در ماههای اخیر پروژههای بزرگ آبی

همچون طرح سامانه گرمسیری در کرمانشاه افتتاح
شد که با نگاهی به هزینههای این طرحها باید قدردان
دولت بود .وی افزود :طرح تصفیهخانه شهر کرمانشاه
که بیش از یــک میلیون نفر از آن بهــره خواهند برد
نزدیک به  ۹۰درصد پیشــرفت فیزیکی داشته و االن
با مشکل تأمین اعتبار مواجه هستیم که امیدواریم با
تأمین اعتبار به زودی شاهد بهرهبرداری از این پروژه

تدوین گزارش پایداری شــرکت و مســئوالن اجرایی
کمیته مســئولیت اجتماعی حضور داشتند و شرکت
کنندگان از طریق مهارتیابی در چارچوبهای اجرایی
و مهارتی مســئولیت اجتماعی شرکت (ایزو ،)۲۶۰۰۰
ارزیابی تاثیرات محیطزیستی و اجتماعی و تسهیلگری
اجتماعی زمینه و امکان تعامل هدفمند و مســئوالنه
شرکت با ذینفعان ،به ویژه جوامع محلی فراهم آمد.
باشیم .معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمانشاه
به اهمیت ساماندهی رودخانه قرهسو که از وسط شهر
عبور میکند و میتوان آن را ظرفیت خوب گردشگری
شهری دانست ،اشاره کرد و افزود :مقدمات ساماندهی و
جداسازی این رودخانه در استان کرمانشاه انجام گرفته
که امیدواریم با حمایت وزارت نیرو مراحل اجرایی آن
آغاز شود .ســاالری تصریح کرد :شبکه فاضالب شهر
کرمانشاه فرسوده و نیازمند دستور و تاکید شخص وزیر
نیروست تا بتوانیم با کمک مجموعههای مرتبط استانی
شاهد بازسازی آن باشیم.

زنجان

اردبیل

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان:

افتتاح موزه دفاعمقدس اردبیل دوم مهر

دو روستا تحت پوشش خدمات شرکت آب و فاضالب قرار میگیرند

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
مطرح کرد:

کرونا در مسیر اوجگیری مجدد

کرمان  /گروه استانها :ســخنگوی دانشگاه
علوم پزشــکی کرمان با اشــاره به اینکه در اواخر
هفته گذشته روند شیوع کرونا در کرمان ثابت شد،
گفت :به نظر میآید این هفته شاهد روند افزایشی
کرونا در استان باشیم .مهدی شفیعی در خصوص
آخرین وضعیت کرونا در استان کرمان اظهار کرد:
طی هفته گذشته و هفته ماقبل آن موارد بستری
و قطعی ابتال و مرگومیر ناشــی از کووید  ۱۹در
استان کرمان روند کاهشــی داشت و خوشبین
بودیم که با رعایت نکات پیشگیری توسط مردم
پیک دوم بیماری مهار شــود .وی این شرایط را
ناشــی از شــکننده بودن مهار اپیدمی دانست و
توضیح داد :اپیدمی کرونا بسیار به رفتارهای مردم
وابسته است.
هر زمان که مردم نکات بهداشتی و پیشگیرانه را
بیشــتر رعایت میکنند اپیدمی در مسیر کنترل
قرار میگیرد اما وقتی که رعایت این نکات کمی
کمرنگتر میشود بالفاصله اپیدمی بر میگردد. .
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان بیان کرد:
این اپیدمی زمانی کنترل میشود که حداقل ۸۵
تا  ۹۰درصد مردم از ماسک استفاده کنند؛ مردم
باید در مکانهای عمومی ،محل کار و محیطهای
جمعی مراقب فاصله فیزیکی باشند.

زنجان  /صحرا رضایی :مدیرعامل شرکت آب
و فاضالب استان زنجان گفت :به مناسبت هفته
دفاع مقدس دو روستا در شهرستان خدابنده تحت
پوشش خدمات این شرکت قرار میگیرند .علیرضا
جزءقاســمی اظهار کرد :در راســتای تأمین آب
شرب بهداشتی و ارائه خدمات مطلوب به ساکنان
روســتاهای نهاویس و قرهولی که دارای مشکل
آب شــرب در دو بخش سجاسرود و افشار بودند،
اجرایی

عملیات طرح آبرســانی به این دو روستا
شد.
وی افزود :طرح آبرســانی به روســتای قرهولی
با مشــارکت اهالی قرارگاه پیشــرفت و آبادانی،
دهیاری و شورای اسالمی این روستا ،با اعتباری
بالغ بر ســه میلیارد ریال اجرایی شــده اســت.

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان زنجان
خاطرنشان کرد :طرح آبرسانی به روستای نهاویس
هم با مشارکت بسیج ســازندگی و دهیاری و با
اعتباری بالغ بر پنج میلیارد ریال به بهرهبرداری
میرسد .وی تصریح کرد :با اتمام عملیات اجرایی،
تست شبکه موجود و با نظارت کارشناسان شرکت،
این دو پــروژه به بهرهبرداری میرســد که 209
خانوار را از نعمت آب شــرب ســالم ،بهداشتی
و پایدار بهرهمند خواهد ســاخت .این مســئول
یادآور شــد :آب به عنوان یک نعمت الهی نقش
مهمی در پیشگیری از مهاجرت مردم از روستاها
ایفا کرده و با افزایش زیرســاختهای آبرسانی،
شاهد مهاجرت معکوس از شــهرها به روستاها
خواهیم بود.

 ۱۴۶۰۰رزمنده تجلیل میشوند

اردبیل /گروه استانها :مدیــرکل حفظ آثار و
نشر ارزشهای دفاعمقدس اردبیل گفت ۱۴ :هزار
و  ۶۰۰نفر از رزمندگان دوران دفاعمقدس همزمان
با سراســر کشــور توســط نهادها و دستگاههای
اجرایــی اســتان اردبیل تجلیل میشــوند .علی
واحد در نشست خبری به مناســبت فرا رسیدن
هفته دفاعمقدس ،از برگزاری بیش از  ۲۵۰عنوان
برنامه در سطح اســتان خبر داد و گفت :امسال به
مناسبت چهلمین سالگرد دفاعمقدس ،برنامههای
مختلف فرهنگی در ســطح اســتان با همکاری
دستگاههای اجرایی برگزار میشــود .وی افزود:
در سطح اســتان در دو بخش حضوری و مجازی
تعداد  ۱۱۰یادواره شــهدا با حضور خانواده شهدا،
ایثارگران و رزمندگان دفاعمقدس با رعایت تمام

موازین بهداشتی و فاصلهگذاری اجتماعی برگزار
میشود .واحد از برپایی نمایشگاه رزمی فرهنگی
دفاعمقدس بــا محوریت عملیــات کربالی  ۵در
اردبیل خبر داد و افزود :این نمایشــگاه در محل
موزه دفاعمقدس اطراف دریاچه شورابیل با اجرای
برنامههایی از قبیل روایتگری دفاعمقدس ،نمایش
صحنهای «افالکیان خاکی» ،غرفههای مربوط به
دستاوردهای چهل ساله ادارات و نهادهای دولتی
و ...با راهاندازی مســیر سالمت جهت رعایت حال
بازدیدکنندگان و جلوگیــری از هر گونه احتمال
انتشــار ویروس کرونا برگزار میشــود .مدیرکل
حفظ آثار و نشــر ارزشهای دفاعمقدس اردبیل
از بهرهبــرداری فــاز اول پروژه مرکــز فرهنگی
دفاعمقدس اردبیل نیز خبر داد.

اصفهان
با حضور وزیر نیرو در بیست و یکمین هفته پویش هر هفته الف -ب  -ایران صورت پذیرفت؛

طرح آبرسانی پایدار به  32روستا در استان اصفهان آغاز شد

نسلفردا  /گروه اســتانها :با حضور وزیر نیرو ،از طریق ویدئو
کنفراس و همزمان با طرحهای آبرســانی به  400روســتا در 20
استان کشور در قالب طرح پویش هر هفته الف-ب – ایران 32 ،طرح
آبرسانی پایدار به روستاییان در استان اصفهان افتتاح شد .مدیرعامل
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان پیرامون اجرای طرح آبرسانی
پایدار به  32روستا در استان گفت :با اجرای این طرح بیش از هشت
هزار و  200نفر از روستاییان در استان اصفهان از آب شرب پایدار
برخوردار میشوند .هاشم امینی با بیان اینکه در این طرح جمعیتی
از روستاهای شهرســتان اصفهان ،اردستان ،ســمیرم ،نجفآباد،
گلپایگان و چادگان دسترسی پایدار به آب شرب سالم و بهداشتی
خواهند داشت ،تصریح کرد :هماکنون شرکت آبفا استان اصفهان

در لنجان انجام شد؛

افتتاح هنرستان فنی و حرفهای
پسرانه غیردولتی سما

با هدف شناسایی راهکارهای ارتقای مسئولیت اجتماعی انجام شد

اسالمشهر /سمیه داداشزاده
news@ naslefarda.net

با شروع ســال تحصیلی جدید و در راستای طرح
اســتقبال از مهر ،عملیات رنگآمیزی ،طراحی و
زیباسازی دیوارهای مشرف به معابر برخی مدارس
در سطح منطقه یک به شــرح ذیل به مرحله اجرا
درآمد-۱ :مدرسه شریعتی ،خیابان امام رضا (ع)،
 ۱۲۰متر مربع -۲مدرسه مسلم ابن عقیل ،خیابان
المهدی نبش کوچه  ۱۸۰ ،۱۳متر مربع -۳مدرسه
پروین اعتصامی ،خیابــان  ۲۰متری امام خمینی
انتهای کوچه  ۱۳۵ ، ۸متر مربع -۴مدرسه سرافراز،
خیابان  ۲۰متری ،کوچه  ۹۰ ،۱۲مترمربع.



عکس :نسل فردا

معاون حملونقل و ترافیک شــهرداری قم از آغاز
طرح سهشــنبههای بدون خودرو در قم خبر داد و
گفت :سهشــنبه اول مهرماه مصادف با روز جهانی
بدون خودرو از ســاعت  16الی  22تــردد خودرو
در خیابان شــهدا ممنوع بــوده و عابــران پیاده و
دوچرخهسواران فرصت استفاده از معابر و پیادهروها
را خواهند داشت .عباس ذاکریان با اشاره به اهمیت
کاهش اســتفاده از خودروی شخصی در سفرهای
درونشــهری ،اظهار کرد :متأســفانه امروز شاهد
حاکمیت خودروهای شــخصی در ســطح شهر و
ترافیکی بیش ازپتانسیلهای محورها و رینگهای
ترافیکی شــهر قم هســتیم .معاون حملونقل و
ترافیک شهرداری قم سهم  ۱۳درصدی اتوبوسرانی
در سفرهای درونشــهری را مورد توجه قرارداد و
افزود :امروز بیشترین سهم از سفرهای درونشهری
به خودروهای شخصی با  ۴۶درصد اختصاص داشته
درحالیکه باید این ســهم بــه حملونقل عمومی
اختصاص داده شــود .ذاکریان تغییــر ذائقه مردم
برای عدم اســتفاده از خودروی شخصی را نیازمند
فرهنگسازی دانست و تأکید کرد :یکی از برنامههای
شهرداری قم برای تشویق مردم در استفاده نکردن از
خودرو آغاز سهشنبههای بدون خودرو در قم است.
وی با بیان لزوم بازگشت به فرهنگ انسانمحوری
در حوزه حملونقــل و احترام به حقــوق عابران
پیاده ،تصریح کرد :آغاز سهشنبههای بدون خودرو
با حضور مســئوالن و مدیران شــهر میتواند گام
مؤثری در تشــویق شهروندان در شــرکت در این
پویش مردمی باشــد .معاون حملونقل و ترافیک
شهرداری قم سهشــنبه روز اول مهرماه را آغاز این
حرکت اعالم کرد .ذاکریان فرصت ایجادشده برای
عابران پیاده و دوچرخهسواران را در روز سهشنبه اول
مهرماه آغاز توجه و احترام به اصالت انسان در شهر
خواند و یادآور شد :اجرای پیادهراههای خیابان ارم،
خیابان بهار و انقالب نیز باهدف کاهش تردد خودرو
و فرصت حضور عابران پیاده در مرکز شهر طراحی
و اجراشده است.
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استانها

کوتاه از استانها

وظیفه تأمین آب شرب ســالم و پایدار برای حدود  1000روستای
تحت پوشش با بیش از  600هزار نفر جمعیت را بر عهده دارد .وی
ادامه داد :عواملی مانند پراکندگی روســتاها و صعبالعبور بودن
مسیرهای ارتباطی ،تأمین پایدار آب شرب روستاییان را با چالش
مواجه میکند که با تالش صنعتگران آبفا در استان سعی بر غلبه بر
این گونه مشکالت شده تا روستاییان در هر نقطه از استان دسترسی
پایدار به آب شرب سالم و بهداشتی داشته باشند.
مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان اجرای طرح یکپارچهسازی
شرکتهای آبفا شــهری و روستایی در اســتان اصفهان را موفق
دانســت و عنوان کرد :پس از یکپارچهســازی شــرکتهای آبفا
شهری و روستایی در استان اصفهان ،آبرســانی پایدار به روستاها
در اولویت برنامههای ســال  99قرار گرفته است .هاشم امینی در
خصوص تأمین پایدار آب شــرب روستاییان در استان خاطرنشان
ســاخت :در ســالجاری برنامهریزی برای تأمین پایدار آب شرب
بیش از  70روستا که در حاشیه شــهرها قرار دارند در دستور کار
قرار گرفته است این در حالیست که هماکنون آب شرب  32روستا
در شش شهرستان با اتصال به شــبکه آب شهری به صورت پایدار

تأمین میشــود .وی درخصوص اقداماتی که منجر به اجرای طرح
آبرسانی پایدار به  32روستا در اســتان شده ،بیان داشت :اصالح و
توسعه بیش از  10کیلومتر خطوط انتقال و شبکه توزیع آب ،احداث،
بهسازی و ارتقای پنج باب حوضچه شیرآالت و شیرخانه تاسیسات
مربوط به انشعابگیری ،بهسازی ،تعویض پمپ و شیرآالت ،اصالح
لولهگذاری در دو ایستگاه پمپاژ از جمله اقدامات در راستای اجرای
این طرح بوده است.
وی افزود :روســتاهای مندآباد ،جزه ،علیآباد ،مشکنان ،امامزاده
قاسم جندابه ،سسناباد ،میرهمایون ،هماگران از شهرستان اصفهان؛
روســتاهای فیلور ،رحمتآباد ،علیآباد و خونداب از شهرســتان
نجفآباد؛ روستاهای دم آسمان ،فاویان و شــادگان از شهرستان
گلپایگان؛ روستاهای علی عرب و معروفآباد از شهرستان چادگان؛
روستاهای ریگســتان ،امیرآباد ،جهانآباد ،حسینآباد ،خالقآباد،
عباسآبادموغــار ،رحمتآباد ،دولتآباد ،جعفرآباد ،حســنآباد و
خشکآباد از شهرستان اردستان؛ روستاهای کاسگان علیا ،کاسگان
سلفی و حسنآباد در شهرستان سمیرم تحت پوشش این طرح قرار
میگیرند.

هنرستان فنی و حرفهای پســرانه غیردولتی
سما وابسته به دانشــگاه آزاد اسالمی لنجان
با حضور مسئوالن این شهرســتان و خانواده
دانشآموزان در شــهر سده لنجان افتتاح شد.
سرپرست دانشــگاه آزاد اسالمی واحد لنجان
در حاشیه این مراسم با تاکید بر اهمیت نقش
آموزشهای مهارتی و کارآفرینی و به کارگیری
ساز و کارهای نوین آموزشی اظهار داشت :یکی
از اهداف آموزش کارآفرینی در هنرســتانها،
بهبود تواناییهای فردی و تخصصی هنرجویان
است و آموزشهای مهارتی میتواند از طریق
دانشافزایی ،باعث افزایــش فرصتهای بازار
شده و سطح تقاضای کارآفرینی را ارتقا بخشد.
سیدمسعود داودی با اشاره به نگاه ویژه دانشگاه
آزاد اسالمی به تحصیل و علم افزود :دانشگاه آزاد
اسالمی با بسترسازی برای اشتغال دانشبنیان
و لــزوم اهمیت نقشآفرینی فعــال در عرصه
مهارتآموزی ،به سمت دانشگاه کارآفرین در
حرکت است .سرپرست دانشگاه آزاد اسالمی
واحد لنجان با اشاره به ضرورت اهمیت به دانش
کاربردی در کشور تصریح کرد :هدف آموزش
کاربردی به هنرجویان ،تربیت افراد متخصص
در راستای رفع نیازمندیهای جامعه خواهد
بود .به طوری که تمام فارغالتحصیالن این دوره،
بتوانند بالفاصله به نیروی انسانی فعال بپیوندند.
داودی با اشاره به نقش بسیار مهم مهارتآموزی
در غنیســازی اوقات فراغــت دانشآموزان
خاطرنشان کرد :انتخاب شعار «هر دانشآموز
یک مهارت» در فعالیتهای فوق برنامه برای
دانشآموزان میتوانــد طرحی نو برای غنیتر
شدن برنامههای اوقات فراغت و راهکاری برای
بروز خالقیــت و نوآوری دانشآموزان باشــد.
وی با تشــریح طرح پویش اظهــار کرد :طرح
پویش فرصتی برای کار و تحصیل همزمان و کار
داوطلبانه برای دانشآموزانی است که تمایل به
ادامه تحصیل در مقطع بعدی را دارند.
سخنگوی شورای شهر اراک:

ایجاد پیادهراه ،از مطالبات
شهروندان است
اراک  /رضوان داودی جم

News.arak93@gmail.com

سعید نادری در نشست خبری با اصحاب رسانه
در خصوص اقدامات شورای شهر در سه سال
اخیر گفت :زمانی که شورای شهر تشکیل شد با
تعدادی از ابر پروژههای نیمهکاره روبهرو شدیم
که بیشترین بودجه شــهر به آنها اختصاص
مییافت .سخنگوی شــورای شهر اراک بیان
کرد :تمرکز اصلی شورا بر تکمیل این پروژهها
قرار گرفت و تمام تالشــمان را کردیم تا این
پروژهها زودتر به اتمام برسد .نادری اضافه کرد:
یکی از مهمترین پروژههای تقاطع غیر همسطح
اراک پل شهید صیدی بود که بهزودی به اتمام
میرســد و در تاریخ  ۱۰مهرماه ســال جاری
افتتاح میشود .وی افزود :در کنار این پروژهها
موضوع بعدی بحث اصالحات ســاختاری در
حوزه شهری بود که بیشتر در حوزه شفافیت
تمرکز داشت که در فاز اول به دنبال آن بودیم
تا ساختاری تعریف کنیم که همه قراردادها و
اقدامات در اختیار شهروندان باشد و به همین
منظور سامانه عیان راهاندازی شد .سخنگوی
شورای شهر اراک با بیان اینکه یکی از مطالبات
شهروندان اراکی بحث ایجاد پیادهراه بود اظهار
کرد :پــروژه پیادهراهســازی اراک از خیابان
امیرکبیر شروع شده و در فازهای بعدی خیابان
محسنی ،خیابان حصار و میدان ارگ وارد فاز
عملیاتی خواهد شد .وی افزود :با شیوع کرونا
و مشکالت پیش آمده مصوبهای در خصوص
بسته شــدن دربهای ورودی آرامستان در
ســتاد مبارزه با کرونا تصویب شد و به همین
منظور شــهرداری با صرف هزینههای نسبتاً
زیاد این ورودیها را مسدود کرد ولی در حال
حاضر در ساعت خاصی این محدودیت برداشته
شده است.

