دریچه
در موج پنجم کرونا؛

 ۱۰بیمارستان به دستگاه
اکسیژنساز مجهز شدند

افزایش  ۴۰درصدی جذب مشارکتهای مردمی در بهزیستی ایالم

دو بیمارستان صحرایی در همدان راهاندازی شد

ایالم /کوثر موسوی :مدیرکل بهزیستی ایالم گفت :میزان جذب مشــارکتهای مردمی این اداره کل در پنج ماهه نخست امسال
حدود  ۴۰درصد افزایش یافته است .زهرا همتی اظهار کرد :امسال  ۲۲میلیارد و  ۷۰۰میلیون ریال مشارکت مردمی به صورت نقدی
و غیر نقدی از مردم و موسسههای خیریه داخل و خارج استان جذب شده است .وی با ذکر اینکه بیش از  ۲۰میلیارد ریال از این مبلغ
غیر نقدی بوده است ،گفت :مابقی این مبلغ به صورت نقدی با نیت عام و خاص از سوی افراد خیر و نیکوکار اهدا شده است .مدیرکل
بهزیستی ایالم یادآور شد :کمکهای مردمی جذب شــده با اولویت کمک هزینه درمان ،معیشت ،مسکن و جهیزیه به جامعه هدف
مددجوی زیر پوشش پرداخت شده است .وی بیان کرد :مردم میتوانند کمکهای غیر نقدی خود را به  ۱۸موسسه خیریه بهزیستی
در سراسر استان و ادارات بهزیستی کلیه شهرستانها تحویل دهند.

همدان  /گروه استانها :رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان همدان از راهاندازی دو بیمارستان صحرایی در همدان خبر داد .رشید
حیدریمقدم در جلسه ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا با اشاره به شرایط قرمز اســتان اظهار کرد :تا کنون  ۱۵۱بیمار کرونایی
بستری و  ۸۹۸نفر بیمار سرپایی در استان وجود دارد .رئیس دانشــگاه علوم پزشکی استان همدان افزود :دو بیمارستان صحرایی در
استان راهاندازی شد که نقش موثری در کم کردن ورودی بیمارستانها داشت .وی با بیان اینکه وضعیت شیوع کرونای استان در شرایط
مطلوبی نیست و آمارها افزایشی است؛ اما قابل کنترل است گفت :تا کنون بیش از  ۹۱درصد جمعیت افراد باالی  ۶۰سال که بیشترین
مرگ و میر در استان را داشتند ،واکسینه شدهاند .حیدریمقدم با بیان اینکه در مجموع  ۳۵درصد جمعیت شهری و  ۲۰درصد جمعیت
روستایی واکسینه شدهاند ،گفت :علت  ۳۳درصد موارد ابتال به کرونا در استان شرکت در اجتماعات و دورهمیهای خانوادگی است.
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مازندران /محمد توکلی

tavakoli.m.1987@gmail.com

رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی مازندران در
جلسه شــورای اداری مازندران با اعالم این که
در حال حاضر  ۵۰درصــد از چهار هزار و ۲۰۰
تخت بیمارستانهای استان فقط برای بستری
بیماران کرونایی استفاده میشود ،افزود :از آن
جایی که مشــکالت تنفسی مهمترین مشکل
بیماران کرونایی است و تأمین اکسیژن از نیاز
اساسی و ضروری برای رفع مشکالت بیماران در
این بیماری است ،نگرانی جدی را در پیک پنجم
به وجود آورده بود که اکنون رفع شــده است.
سیدعباس موســوی با اعالم این که میانگین
بستری روزانه بیماران کرونایی در مازندران در
موج پنجم بیش از دو برابر میانگین کشوری و در
برخی شهرستانها تا سه برابر بوده است ،گفت:
در حالی که در کشور میانگین بستری روزانه ۱۶
نفر به ازای هر یکصد هزار نفر بود ،در مازندران
ما میانگین استانی  ۳۶نفر را داشتیم و در بعضی
شهرستانها مانند آمل ،بابل و قائمشهر تا ۵۰
نفر هم رسید.
موسوی افزود :خوشبختانه شرایط حاد و وخیم
کرونایی استان را ســتاد ملی مقابله با کرونا به
درستی درک کرد و یکی از نمونههای آن تجهیز
 ۱۰بیمارستان به دســتگاه اکسیژنساز بوده
است .رئیس دانشــگاه علوم پزشکی مازندران
یکی از مهمترین دغدغههای کنونی استان را
بیثباتی در مدیریت کرونا دانست و توضیح داد:
اکنون که ما در مسیر کاهشی بستری بیماران
کرونایی اعم از موقت و دائمی قرار گرفتیم ،این
نگرانی وجود دارد کــه با بیتوجهی و بیثباتی
مدیریت کرونا و کنترل ورود افراد غیربومی و
فعالیت بیضابطه مشاغلی مانند مراکز تفریحی
و گردشگری ،رستورانها ،تاالرها و پاساژهای
سر بسته مواجه شویم.
مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشگری و
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با حضور فرماندار اسدآباد انجام شد؛

همدان  /مریم بیگدلو

news@ naslefarda.net

همزمان با هفته دولت ،با حضور فرماندار اســدآباد و
مدیر امور آب و فاضالب این شهرستان و جمعی دیگر
از مسئوالن شهرستانی با صرف 15میلیارد ریال اعتبار
آبرسانی به روستای حسنآباد امام از روستاهای تابعه
این شهرستان عملیاتی شد .در این مراسم؛ فرماندار
اسدآباد ضمن گرامیداشــت یاد و خاطره شهیدان
رجایی و باهنر با تشکر از خدماترسانی مدیران آبفای
استان و شهرستان ،گفت :خوشبختانه در بحث آب
پروژههای خوبی با اعتبارات مناســب در شهرستان
تعریف شــده که این خود جای تقدیر از مدیرعامل
آبفای اســتان همدان را دارد .ســعید کتابی با بیان
اینکه مهندس حســینی بیدار همواره نگاه ویژهای

news@ naslefarda.net

روستای دوبراله با صرف  10میلیارد ریال اعتبارملی
بهرهبرداری شــد .در همین خصوص حسینی بیدار
توضیح داد :با اجرای طرح مجتمع آبرسانی چنارعلیا و
آبرسانی مداوم به روستاهای حاشیه مجتمع ،چاه آب
شرب روستای دوبراله به منظور تأمین آب روستاهای
دوبرالــه ،محمدآباد و پیرملو پایهگذاری شــد که با
اجرای این طرح بالغ بر یک هزار نفر از آب شرب سالم
و بهداشتی برخوردار خواهند شد .الزم به ذکر است؛

شهرداری فالورجان هرساله با هدف مبارزه با آفات
نباتی عملیات سمپاشی و پس از آن به صورت دورهای
شستشوی درختان را در دستور کار حفظ و نگهداری
فضای سبز شــهری قرار میدهد .معاونت اجرایی و
خدمات شهری شهرداری فالورجان دراین خصوص
یادآور شد :امســال نیز بر اساس برنامهریزی صورت

تنفس شهر و حفظ شادابی درختان با شستشوی درختان سطح شهر
گرفته و همچنین در نظر گرفتن شرایط آب و هوایی؛
عملیات شستشوی درختان سطح شهر در حال انجام
است .حجتاله رضایی خاطر نشان کرد :با شستشوی
درختان ،مواد سمی و آلودگیهای ناشی از گرد و خاک
موجود در سطوح برگهای درختان شسته خواهد

شد و با تمیز شدن روزنهها ،برگها راه تنفس بهتری
پیدا میکننــد .معاونت اجرایی و خدمات شــهری
شــهرداری فالورجان در ادامه تصریح کرد :یکی از
اصلیترین راهکارها بــرای مقابله بــا آفت کنهها،
شستشوی درختان است که تأثیر بسیار مثبتی برای

در ادامه افتتاحیهها ،پروژه نوسازی شبکه توزیع آب
روستای محمدآباد از توابع بخش مرکزی دهستان
چهاردولی با پیشبینی صــرف  10میلیارد ریال نیز
کلنگزنی شــد .همچنین به دلیل فرسودگی بیش
از حد شــبکه توزیع میزان هدررفت و تعداد حوادث
بسیار باال ،نوسازی شبکه توزیع به طول  4کیلومتر
در دستور کار آبفای اسدآباد قرار گرفت که همزمان با
هفته دولت امسال این پروژه کلنگزنی شد.
مقابله با آفت کنهها دارد و شهرداری فالورجان طی
چند شــب گذشــته ،درختان موجود در پارکها و
فضاهای سبز سطح شــهر را مورد شستشو قرارداده
است .وی در پایان گفت :امیدواریم با اقدامات صورت
گرفته رضایتمنــدی شــهروندان را فراهم کرده و
قسمتی از دغدغههای شهروندی در خصوص حفظ
طراوت و شادابی درختان پارکها و فضای سبز سطح
شهر را فراهم آوریم.

صنایعدستی قم:

منبت قم دارای تعدد و تنوع
بینظیر است
قم/نگین کوهستانی
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مدیــرکل میراثفرهنگــی ،گردشــگری و
صنایعدستی قم گفت« :تعدد و تنوع هنر منبت
قم در ایران بینظیر است ».علیرضا ارجمندی
در بازدید از کارگاه استاد حسین رئیسصادقی،
هنرمند مطرح منبت قم ،گفت« :هنر دســت
منبتکاران قمی در کشور خودنمایی میکند
و آنان با هنرمندی به چوب خشک و بیجان،
جــان و روحــی تــازه میدمنــد ».مدیرکل
میراثفرهنگی ،گردشــگری و صنایعدستی
قم با بیان اینکه یک اثر هنری هنگامی خلق
میشــود که در ورای آن ،اندیشه و تفکر وجود
داشته باشد ،گفت :تفکر و اندیشه یک هنرمند
اســت که حرف اصلی را در تجلی و ظهور آثار
هنری میزند .ارجمندی با بیان این که حدود
 ۱۲۰۰هنرمند منبتکار در قــم وجود دارد،
ادامه داد :هنرمندان منبت قم و انگشترسازی
بیشترین تعداد هنرمندان صنایعدستی استان
را شامل میشوند .او با اشاره به قدمت منبت در
قم ،افزود« :باتوجه به آثار به جا مانده در موزهها،
صنعت چوب و منبت حداقل از دوره صفویه در
قم فعال بوده است».
با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی
استانداری مرکزی انجام شد؛

برگزاری نشست بررسی ابعاد
پروژه گردشگری دره گردو
اراک  /رضوان داودی جم

News.arak93@gmail.com

مطالبــات شــهروندان در حــوزه تفریحی و
گردشگری شــهر ،در اولویت کاری شهرداری
و شورای شــهر قرار دارد .بر اساس این خبر ،از
آنجا که رسیدگی به مسائل فرهنگی ،تفریحی و
گردشگری شهر اراک به عنوان یکی از مطالبات
و خواستههای شهروندان ،از اولویتهای مهم
کاری شهرداری و شورای اسالمی دوره ششم
شــهر اراک اســت ،رئیس و اعضای شــورای
اسالمی شهر و سرپرست شهرداری ،در نشست
هماندیشی با زندیه وکیلی معاون هماهنگی امور
عمرانی استانداری مرکزی ،ابعاد مختلف اجرای
این پروژه مهم شــهری در حوزه گردشــگری
را بررسی و نخســتین گام جدی برای اجرای
پروژه منطقه نمونه گردشگری دره گردو توسط
شورای اسالمی دوره ششم شهر اراک ،برداشته
شد.

بندرعباس

اردبیل

عضو مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس مطرح کرد:

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی اردبیل:

خسارت غیر قابل جبران قطعی برق به صنایع

بندرعبــاس  /گروه اســتانها :عضو مجمع
نمایندگان هرمزگان با اشاره به عمل نکردن تعهدات
وزارت نیرو در حوزه تأمین برق ،گفت :وزیر صمت
و وزیر نیرو وقت ،به جــای افزایش ظرفیت تولید،
تصمیم به قطعی برق صنایع گرفتند .احمد مرادی
اظهار کرد :اگر بخواهیم دالیل کمبود تأمین برق در
استان هرمزگان و کشــور را بررسی کنیم میتوان
به عدم اجرای تعهدات و قولهای وزیر نیرو اشاره
کرد .وی ادامه داد :بر اساس تعهد وزارت نیرو،باید
طی چهار سال  ۲۵هزار مگاوات ظرفیت تولید برق
افزایش پیدا کنــد؛ بر همین اســاس این افزایش
ظرفیت در برنامه توسعه ششــم نیز لحاظ شد .اما
در عمل وزارت نیرو نتوانست به تعهدات خود عمل
کند .عضو مجمع نمایندگان اســتان هرمزگان با

 ۸۳۰میلیارد تومان مطالبات گندمکاران اردبیل پرداخت شد

بیان اینکه مصرف برق کشــور به  ۶۱هزار مگاوات
رسید ،ابراز داشت :با ظرفیت موجود حدود هشت
هزار مــگاوات کمبود تولید برق داشــتیم .مرادی
اظهار کرد :تصمیم گرفته شــد که خاموشیهایی
در سراسر کشور به منازل مسکونی و مغازهها اعمال
شود که باعث معترض شدن نمایندگان و مردم شد؛
چرا که به جای انتخاب راهکاری مناسب از جمله
واردات برق از کشورهای همسایه ،برق مردم قطع
شد .وی مطرح کرد :وزیر صنعت ،معدن و تجارت و
وزیر نیرو بر اساس اختیاراتی که از رئیسجمهوری
قبلی داشتند ،تصمیم به قطعی برق صنایع و کاهش
مصرف این بخش گرفتند که هیچ توجیهی نداشت
و خســارتهای غیرقابل جبرانی برای مجموعهها
ایجاد شد.

اردبیل /گروه استانها :مدیرکل شرکت غله
و خدمات بازرگانی اســتان اردبیــل گفت۸۳۰ :
میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران در اســتان
اردبیل پرداخت شــده اســت .علی نوبخت اظهار
کرد :از زمان شروع برداشت و خرید گندم در شمال
استان اردبیل تا پایان چهارم شهریورماه مطالبات
گندمکاران به شکل کامل پرداخت شده و این روند
همچنان ادامه دارد .وی تصریح کرد :تاکنون بیش
از  ۱۶۶هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشــاورزان از
طریق مراکز خرید اداره کل غله و خدمات بازرگانی
خریداری و ذخیرهســازی شده اســت .مدیرکل
شرکت غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل رقم
گندم خریداری شده را  ۸۳۶میلیارد تومان اعالم
کرد و گفت :تاکنون از این مبلغ  ۸۳۰میلیارد تومان

به حساب گندمکاران پرداخت شده و روند پرداخت
تا آخر هفته به روزتر خواهد شــد .نوبخت افزود:
تمام گندمکاران استقبال خوبی را از مراکز خرید
تضمینی محصول داشــتند و همچنان کار خرید
تا پایان شــهریورماه در مناطق مرکزی و جنوبی
اســتان اردبیل ادامه دارد .وی در بخش دیگری از
سخنان خود خاطر نشان کرد :به اندازه کافی گندم
در ســیلوها و مراکز نگهداری ذخیرهسازی شده
و به تناســب مناطق مختلف استان کار اختالط و
ذخیرهسازی گندم و آرد در مراکز و کارخانههای
تولیــد آرد در حال انجام اســت .نوبخــت اضافه
کرد :در همه مناطق استان در ســیلوها و انبارها
گندم و همچنیــن آرد مورد نیاز ذخیرهســازی
شده است.

کرمانشاه
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه:

شاخص بهرهمندی آب روستایی به  ۹۰درصد خواهد رسید

کرمانشاه /اکبر میثاقی
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مدیرعامل شــرکت آبفا اســتان کرمانشاه در مراســم افتتاح پروژه
آبرسانی به روستای مومهای شهرستان اسالمآباد غرب خاطر نشان
کرد :پروژهای که شاهد افتتاح آن در شهرستان اسالمآباد غرب بودیم
موسوم به پروژه آبرسانی روستای مومهای با حفر یک حلقه چاه به عمق
 ۱۵۰متر و آبدهی بیش از  ۲۰لیتر بر ثانیه است ،که با بهرهبرداری از این
پروژه مشکل آب شرب روستای مومهای مرتفع شد .علیرضا کاکاوند
از آبرسانی به  ۴۶۴روستای استان خبر داد و افزود :با توجه به وضعیت
خشکسالی امسال در حوزه آب روســتایی پروژههای خوبی تعریف
شده است در مجموع ما آبرســانی به  ۴۶۴روستا را با تعداد  ۷۱حلقه
چاه و اعتباری بالغ بر  ۷۰۰میلیــارد تومان در برنامه داریم که اجرای
این برنامه نیاز به یک کار جهادی و به صورت شبانهروز دارد .آبرسانی
به حدود  ۶۶روستا در شهرستان اسالمآباد غرب و  ۴۶۴روستا در کل
استان قطعاً یک جهش در حوزه آب روستایی خواهد بود ،قولی که ما به
مردم میدهیم این است که در  ۴الی  ۵ماه آینده یک حرکت جهادی در

شهر با چند کلیک!
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افتتاحوکلنگزنی ۳طرحآبرسانی
روستایی

به شهرستان اســدآباد دارد ،عنوان کرد :رفع مشکل
فرسودگی شــبکههای آبرســانی نقش ویژهای در
خدمترســانی به مردم دارد .در ادامه مدیر امور آب
و فاضالب شهرستان اســدآباد نیز با اشاره به اینکه
روســتای حســنآباد امام با  161خانوار و  561نفر
جمعیت دارای  187اشتراک آب بود ،گفت :مشترکان
این روستا طی ســالیان اخیر با افت سطح آبهای
زیرزمینی منطقه مواجه بودنــد که به همین دلیل،
چاه آب شرب روستا از آبدهی کافی و کیفیت مناسب
برخوردار نبود و در همین راســتا و با توجه به طرح
مجتمع چنارعلیا آبرسانی از روستای پیرملو با اجرای
 6کیلومتر خط انتقال در مدت  6ماه انجام شد .اکبر
رحمانی افزود :این پروژه با اعتباری معادل  15میلیارد
ریال از محل اعتبارات ملی در هفته دولت سالجاری
به بهرهبرداری رســید .در ادامه از پروژه تجهیز چاه

گزارش روز

حوزه تأمین آب روستایی خواهیم داشت و با اجرای این پروژه شاخص
بهرهمندی آب روستایی که اکنون  ۸۰درصد است به حدود  ۹۰درصد
خواهد رسید.
وی به حفر پنج حلقه چاه در شهرستان اسالمآباد غرب اشاره کرد و
افزود :اکنون دو دستگاه حفار در شهرستان در حال کار هستند و ما
امیدواریم به یاری خدا و با همت و همراهی مردم عزیز شاهد به نتیجه
رسیدن و تأمین آب روستاها یکی پس از دیگری باشیم .کاکاوند تصریح
کرد :کل اعتبار شرکت آب و فاضالب در حوزه شهر و روستا در سال
گذشته ۵۲میلیارد تومان بود که خوشبختانه به همت استاندار محترم و
نمایندگان ارجمند استان کرمانشاه در سالجاری اعتبارات خوبی برای
شرکت آبفا در نظر گرفته شده است ،در حوزه آب روستایی امسال بیش
از  ۷۰۰میلیارد تومان مصوب شده که امیدواریم این اعتبار تخصیص
پیدا کند .وی بیان کرد :طی چهار ســال در کل استان  ۱۳حلقه چاه
حفر شده ،این در حالی است که در پنج ماه گذشته  ۳۱حلقه چاه حفر
شد که بخش عمده آنها وارد مدار شــده است انشاءاله این حرکت
سرعت پیدا کند تا تابستان سال آینده دیگر دغدغهای در خصوص آب

شرب نداشته باشیم .مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه
ضمن قدردانی از مردم روستای مومهای جهت کمک در اجرای پروژه
و در اختیار قرار دادن زمین به منظور حفر چــاه افزود :خواهش ما از
مردم این اســت که الگوی مصرف را رعایت کنند و آب شرب را فقط
برای شرب اســتفاده کنند ،جایز نیست آب شــرب را برای مصارف
غیرشرب هم چون آبیاری مزارع استفاده کنیم ،با رعایت الگوی مصرف
میتوانیم این نعمت خدا دادی و سرمایه ملی را برای نسل آینده حفظ
کنیم.

در شــهری با بیش از دو میلیون شــهروند که
به دریافت روزانه بیــش از  200خدمت متنوع
از شــهرداری نیاز دارند ،هوشمندسازی عالوه
بر هم مسیر شــدن با شــهرهای توسعهیافته
جهان ،موثرترین روش برای دستیابی به برابری
اجتماعی است که بر همین مبنا مدیریت شهری
اصفهان در محورهای مختلــف حملونقلی،
شهرسازی ،محیطزیســت و ...اقدام به پر رنگ
کردن نقش فنــاوری در زندگی شــهروندان
کرده است.
نسل سوم و چهارم شهرها
در نسل اول شهرســازی ،رویکردها بر
بستر کشاورزی مبتنی بود ،نسل دوم شهرسازی
مبتنی بر صنعت است و نســل سوم مبتنی بر
شهرسازی الکترونیک و هوشمند و نسل بعدی
شهرسازی دانشمحور را شامل میشود.
کرونا و توسعه بسترهای آنالین
اهمیــت خدمــات الکترونیــک در
شهرهای جهان و از ســوی مدیریت شهری و
دیگر نهادها و سازمانها با پاندمی کرونا بیش از
پیش مشخص شد؛ زمانی که موضوعاتی چون
دورکاری ،قرنطینــه ،لزوم کاهــش مراجعات
و ضــرورت الکترونیک کــردن خدمات ،همه
نهادها و سازمانها و تمامی مجموعههای بخش
خصوصی و  ...را بر آن داشــت تا بیش از پیش
به سوی خدمات الکترونیک حرکت کرده و به
توسعه زیرساختهای خود برای تحقق خدمات
آنالین فکر کنند؛ شهرداری اصفهان خوشبختانه
از مدتها پیش از شــروع همهگیــری کرونا،
این زیرســاختها را ایجاد کرده و توسعه داده
بود و با شــروع روزهای قرنطینه و دورکاری به
سرعت توانست بر این بستر سوار شود تا وقفهای
در خدمترسانی به شــهروندان ایجاد نشده و
شــهروندان نیز با حداقل مراجعات ،پیگیری
درخواستهای خود را انجام دهند.
اصفها ننمــا؛ خدمــات جامع
الکترونیــک و  24ســاعته در
شهرداری اصفهان
ســامانه شهرســازی «اصفهاننما» به صورت
آنالین و  24ســاعته ،در ورود به شــهرداری
شیشهای و پویاست تا بخش زیادی از مراجعات
شهروندان به  15منطقه شهرداری اصفهان برای
انجام اموری همچون صــدور پروانه تک برگی،
پایان کار و اســتعالم به کمترین میزان ممکن
برسد .شــهر اصفهان از حدود  15سال پیش
گامهای اولیه برای دیجیتالی کردن ارائه خدمات
خود به شهروندان را برداشت و با وجود نتایجی
که این تصمیم در یک دهه اخیر در شهر اصفهان
بر جای گذاشت ،گذر شــهرهای دنیا از جهان
دیجیتال به جهان هوشــمند ،مدیران شهری
اصفهان را در مسیر جدید و کمتر پیموده شدهای
در کشور قرار داد .شــعار «شهر با چند کلیک»
تالش کرد سهولت استفاده از سامانه اصفهاننما
و گستره خدمات الکترونیک شهرداری اصفهان
را به شهروندان نشان دهد .سامانه my.isfahan.
 irبا امکان ارائه  134خدمت غیرحضوری ،عالوه
بر کارکردهای شــهروندی ،برای شــهرداری
دارای مزیت زیرســاختی است که از طریق آن
میتواند ،توسعه خدمات و رفع نواقص سیستم
را ســاماندهی و مدیریت کنــد .هماکنون این
خدمات از طریق ســامانه  my.isfahan.irبرای
همه شهروندان اصفهانی به صورت  24ساعته
قابل دسترسی و استفاده اســت تا با کمترین
نیاز به حضــور و در برخی موارد بــدون نیاز به
مراجعه حضوری ،تقاضاها مورد بررسی و انجام
قرار گیرد .خدمات این ســایت به  ۱۰دســته
تقسیمبندی شده که شامل شهرسازی و ساخت
و ســاز و ســاختمان ،امور پیمانکاران و کسب
و کار و مشاغل ،محیط زیســت و فضای سبز،
حملونقل و ترافیک ،فضاهای شهری و معابر
عمومی ،حوادث و تخلفات ،گردشگری و تفریح و
سالمت ،آموزش و پژوهش و فرهنگ ،ارتباطات،
نظرسنجی و رضایتسنجی و آرامستانهاست.
کاهش  90درصدی مراجعات مردم
به شهرداری در بخش استعالمات
اگر بخواهیــم از تأثیرات اجــرای این طرح به
شکل عینی سخن بگوییم شاید بتوان به بیان
همین یک مثال اکتفا کــرد؛ در یک بازه زمانی
از زمان راهاندازی سامانه اصفهاننما 90 ،درصد
از مراجعات مــردم به شــهرداری اصفهان در
بخش اســتعالمات کاهش یافــت و این یعنی
کاهش مصرف سوخت ،صرفهجویی در وقت و
زمان ،کاهش خروج خــودرو از منزل و کاهش
آلودگی هوا و همچنین کمک به قطع زنجیره
انتقال کرونا.

