
t oseei r ani . i r
7

شهرستانها 5 شماره  1225 /       یکشنبه  6 آذر   1401  /     2  جمادی االول  1444  /  27  نوامبر   2022

رشت –مرجان گودرزی،خبرنگارتوسعه ایرانی-جلسه 
تودیع و معارفه مدیر اسبق و سرپرست جدید امور ارتباطات 
و امور بین الملل شــهرداری رشت با حضور اعضای شورای 

اسالمی برگزار شد.
مراســم تودیع ســید پیام جعفری نیا مدیر اســبق و 
معارفه الله طالبی سرپرســت جدید مدیریت ارتباطات و 
امور بین الملل شهرداری امروز سه شنبه یکم آذر ۱۴۰۱ با 
حضور اعضای شورای شهر، معاون مالی اقتصادی، معاون 
خدمات شــهر، رییس حراست، رییس بازرســی و دیگر 

مدیران شهرداری برگزار شد.
سید حســین رضویان عضو شورای اسالمی شهر رشت 
در این جلســه ضمن تقدیر از عملکرد مدیر روابط عمومی 

شهرداری رشت این حوزه را در هر دستگاه و نهادی حوزه ای 
بسیار تعیین کننده و اثرگذار خواند و عنوان کرد: انتظارات 
از روابط عمومی بسیار زیاد و گســترده است و امیدواریم 
همبستگی خوبی را در شــهرداری شاهد باشیم که این امر 

بدون شک به نفع شهر تمام خواهد شد.
رضا عاشری عضو دیگر شــورای اسالمی شهر رشت نیز 
در این جلسه ضمن تاکید بر تولید محتوا با رویکرد آموزش 
شهروندی توسط واحد روابط عمومی تصریح کرد: از واحد 
ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری رشــت انتظار کار 
جهادی داریم به طوریکه خروجی این کار را ســطح شهر 

شاهد باشیم.
ماه پسند معاون مالی شهرداری رشت هم در این جلسه 

مطالبی بیان داشت و اضافه کرد: برای مدیران قدیم و جدید 
واحد روابط عمومی شهرداری رشت آرزوی توفیق دارم و 
امیدوارم شاهد تعالی این بخش و آگاهی بخشی شهروندان 

از اقدامات عمرانی شهرداری باشیم.
الله طالبی سرپرست جدید ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری رشت نیز در این جلسه ضمن قدردانی از شهردار 
رشت و اعضای شورای اسالمی شهر ابراز داشت: در مدت ۱۶ 
سالی که در مجموعه شهرداری رشت حضور داشتم همواره 
به دنبال تعامل و همبستگی بودم و از اندوخته های خود در 
راستای اعتالی واحد روابط عمومی و نشان دادن عملکرد 

شهرداری به شهروندان استفاده خواهم کرد.
سید پیام جعفری نیا مدیر سابق واحد ارتباطات و امور 

بین الملل شهرداری رشــت نیز در این جلسه با بیان اینکه 
روابط عمومی نیاز به توجه دارد، افزود: ۲۰ آذر برنامه شهر 
خالق را در پیــش داریم و امیدوارم واحــد روابط عمومی 

بتواند در برنامه پیش روی خود موفق ظاهر شود.

 شهریار-زهرا قره باغی-خبرنگار توسعه ایرانی- پیرو  
راهبردهای مهــم رهبر معظم انقالب و طــی برنامه ای 
دانش بنیــان و از پیش تعیین شــده و با بهــره بردن از 
تکنولوژی جدید ، شهرداری شــهریار با تولید و استفاده 
از آسفالت SMA در معابر خود به جمع تولیدکنندگان 

دانش بنیان این آسفالت پیوست.
محمدصادق کولی وند با اعالم ایــن خبر گفت: عمر 
مفید آســفالت مسئله بسیار مهمی اســت که با توجه به 
افزایش قیمت آسفالت سهم بسزایی در کاهش هزینه ها 

و هم چنین بهبود رفت و آمد در معابر می گردد.
وی افــزود: از آنجا که شــهرداری شــهریارکارخانه 
تولیدآســفالت برای مدیریت درآمد های پایدار را دارد 
لذا با اقدامی دانش بنیان و با کمک دکتر سقا ، تکنولوژی 

منحصر بفرد آسفالت SMA یا ماســتیک درشت دانه 
را به این کارخانه انتقال داد و خوشــبختانه توانســتیم 

با علم و درایت دکتر ســقا و حمایت همــه ضمن تولید 
این آســفالت و اســتفاده از تکنولوژی جدیدی که برای 
تولید آن استفاده می شود مراحل اجرای آن را نیز پشت 
ســر بگذاریم و در کمربندی های مهم سطح شهر از آن 

استفاده کنیم.
شهردار شــهریار در ادامه افزود: پیش از این در نقاط 
دیگر کشــور اقدام به تولید این آســفالت شــده بود اما 
متاسفانه در مرحله اجرا با شکست روبرو شد اما با توجه 
به تالش های دکتر سقا و معاونت عمرانی و حمایت های 
شورای اسالمی موفق به این دستاورد مهم در شهرستان 

شدیم.
وی در ادامه با اشــاره به ویژگی این آســفالت گفت: 
آســفالت های معمولی باید در معابر و بلوارها با قطر ۱۰ 

سانتی متر به اجرا در بیاید تا شاهد معابر مناسب باشیم 
اما در آسفالتSMA با ۴ سانت ضخامت عمر ۲ برابری 
را برای آسفالت شــاهدیم بویژه اینکه تنها ۲۰ درصد به 
هزینه آن اضافه می شــود، البته تالش هایی نیز در این 
راســتا در حال انجام و مطالعه اســت که قطر ۴ سانتی 
متر به ۲ ســانتی متر کاهش یابد تا کامال این آســفالت 

جایگزین رقیب دیرینه خود شود.
وی تصریح کرد: به دلیل عدم توجیه اقتصادی اجرای 
این آســفالت در کوچه ها فعال مقدور نیســت و تنها در 
کمربندی های مهم سطح شهر مورد استفاده قرار خواهد 
گرفت طبق برآورد کارشناســان این آســفالت دارای ۵ 
سال ضمانت می باشد در صورتی که عمر مفید آسفالت 

های معمولی نیمی از این مقدار است.
شــهردار شــهریار در پایان افزود: کارخانــه تولید 
آسفالت تنها واحد تولیدی در اجرای این پروژه مهم که با 
بهره گیری از تکنولوژی مواد پلی استر با قیر و شن بوده 
واین تکنولوژی از خارج با ارزیابی و تالش دانشمندان ما 

هم اکنون در شهریار و کشور قابل استفاده است.

  تودیع و معارفه مدیر و سرپرست ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت

در اقدامی دانش بنیان؛

   شهرداری شهریار تولید و استفاده از آسفالت SMA را آغاز کرد

خبر

 اصفهان-مریم مومنی، خبرنگار 
توســعه ایرانی-شــهردار اصفهان 
گفت:شــهر اصفهان به عنــوان الگو 
برای شــهرهای دیگر همیشــه در 

کانون توجه بوده است.
علی قاســم زاده  ضمــن تبریک 
پیــروزی افتخارآفریــن تیــم ملی 

فوتبال بــه همه ملت ایــران، اظهار 
کرد: این پیروزی، احساس غرور ملی 

را در مردم تقویت کرد.
او با بیان اینکه دیشــب و پس از 
پیــروزی تیم ملی فوتبال در شــهر 
اصفهان شاهد حضور مردم در سطح 
شهر بودیم، گفت: مردم در میادین 

مختلف شــهر به ویژه در میدان امام 
حسین )ع( گرد هم آمدند و تا پاسی 
از شب این پیروزی را جشن گرفتند، 
امیدواریم این شــادی و نشــاط در 
جامعه تداوم داشــته باشد و به غرور 
ملی افتخار و از این سرمایه استفاده 

کنیم.

شــهردار اصفهــان بــا تبریک 
فرارسیدن هفته بسیج به بسیجیان، 
افزود: من یک بسیجی هستم و به آن 
افتخار می کنم و هر کسی که لباس 
بسیج را بر تن کرده است، در هر برهه 
از زمان خادم ملت است و باید به آن 
افتخار کند، امیــدوارم خداوند این 

نهاد مقدس را که حافظ امنیت مردم 
است، حفظ کند.

او با اشــاره به نشســت مشترک 
شــهرداران و رؤســای شــورا های 
اســالمی کالن شــهر ها و مراکــز 
استان های کشــور که روز پنجشنبه 
هفته گذشــته به میزبانــی اصفهان 
برگزار شد، تصریح کرد: برگزاری این 
نشست جدا از مباحث تخصصی که 
در آن مطرح شد، بازخورد خوبی به 
همراه داشت، در این راستا شهرداران 
کالن شــهر ها و رؤســای شورا های 
اســالمی ضمن مقایســه شــهرها، 
اصفهان را از نظــر زیبایی، نظافت و 

پاکیزگی به خوبی توصیف کردند.
قاســم زاده ادامه داد: بسیاری از 
شهرداران و رؤسای شورا ها عالقه مند 
بودند که از تجارب شهر اصفهان برای 
ارتقای شهر های خود بهره مند شوند 
و این افتخاری بــرای مردم اصفهان 

است.
او با تاکید بر اینکه شــهر اصفهان 
به عنوان الگو برای شــهر های دیگر 
همیشــه در کانون توجه بوده است، 
خاطرنشــان کــرد: در مقایســه با 
شــهر های شــاخص اروپایی، شهر 
اصفهان در شاخص نظافت و زیبایی 
بی بدیل است، لذا امیدواریم بتوانیم 

روز به روز از این شهر صیانت کنیم.
شهردار اصفهان با بیان اینکه در 
حال حاضر که در فصل ســرد سال 
قرار داریم، باید مصرف منابع انرژی 
را مدیریت کنیم، گفت: شــهرداری 
اصفهــان قبــل از آغــاز زمســتان 
بهینه سازی تأسیســات گازسوز را 
در ادارات خــود انجام داده اســت، 
به طوری که در این راســتا موفق به 
کاهش مصرف گاز شدیم و توانستیم 
رتبه نخســت مدیریت منابع انرژی 

گاز را در بین ادارات کسب کنیم.
او با بیان اینکــه کاهش مصرف 
گاز در شهرداری اصفهان با مدیریت 
منابــع، اصــالح فرایند هــا و رفع 
اشــکاالت فنی محقق شــد، اظهار 
امیدواری کرد: سایر ادارات و مردم 
نیز باید مصرف انرژی گاز را مدیریت 
کنند تــا در فصل زمســتان در این 

زمینه مشکل نداشته باشیم.

-شهردار اصفهان 
گفت:شهر اصفهان به 

عنوان الگو برای شهرهای 
دیگر همیشه در کانون 

توجه بوده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان :
۶۰ هزار متر مربع زمین های غیر 

مسکونی استان مرکزی تغییر 
کاربری شد

اراک –صادقی،خبرنگارتوســعه ایرانــی-
مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی گفت: ۶۰ 
هزار متر مربع زمین های غیر مسکونی این استان 

تغییر کاربری و واگذار شد.
حمید انعامی در خصوص واگــذاری، فروش 
اراضی و واحدهای ســاخته شــده در طرح اقدام 
ملی مسکن استان مرکزی، افزود: این زمین ها در 
بخش های مختلف متناسب با نوع کاربری قطعه به 
صورت مزایده برای واحدهای تجاری، گردشگری، 
صنعتی ، اداری و کاربری های مسکونی در راستای 
اختصاص به اقشــار ویژه ) خانواده معظم شهدا و 
ایثارگران( و خانواده های دارای ۲ معلول، اراضی 
تعیین تکلیف و واگذار شــد. وی بیان کرد: برای 
ایجاد واحدهای غیرمســکونی اداری سه هزار و 
۳۶۸ مترمربع، مذهبی یک هزار و ۵۱۴ مترمربع، 
فضای ســبز ۱۳ و نیم هکتار، درمانی و بهداشتی 
هفت هزار و ۷۰ مترمربع ، گردشگری سه هکتار، 
آموزشــی و فرهنگی ســه هزار و ۲۶۳ مترمربع و 
تاسیسات شهری ۱۰ هزار و ۶۵۰ مترمربع، زمین 
واگذار شده است. مدیرکل راه و شهرسازی استان 
مرکزی اظهار داشت: زمین ۱۰۲ واحد مسکونی 
ویژه آزادگان، خانواده های معظم شهدا و جانبازان 

نیز تامین شده است.
انعامی عنوان کرد: ۲ هزار و ۳۲۰ واحد و قطعه 
زمین نیز برای اجرای واحدهای مسکونی در سطح 
استان واگذار شده است و در راستای توافقات انجام 
شــده نیز ۱۱ هزار و ۴۷۷ مترمربع زمین واگذار 

شده است.
       

 اهدای هزار و 455  سری 
"جهیزیه" به نوعروسان کمیته 

امداد در کرمانشاه

کرمانشاه-کبودی-خبرنگارتوسعه ایرانی- 
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( اســتان 
کرمانشــاه از اهدای ۱۴۵۵ ســری جهیزیه به 
نوعروسان تحت پوشش این نهاد در استان طی 

سال جاری خبر داد.
پیمان ترکمانه اهدای جهیزیه به نوعروسان 
خانواده بزرگ کمیته امداد را از برنامه های  این 
نهاد در سطح کشور اعالم و تصریح کرد: در این 
راستا امسال ۱۴۵۵ سری جهیزیه به نوعروسان 
تحت پوشش و بانوان تحت پوششی که ازدواج 

مجدد داشته اند، اهدا شده است.
وی خاطرنشــان کرد: ارزش ریالی هر سری 
جهیزیــه مبلــغ ۳۲.۵ میلیون تومان اســت 
و در مجمــوع امســال بیــش از ۴۷ میلیارد و 
۲۸۰ میلیون تومان صــرف خرید جهزیه برای 
زوجین شده اســت. ترکمانه یادآور شد: اقالم 
جهیزیه نوعروسان کمیته امداد شامل یخچال، 
تلویزیــون، جاروبرقــی، اجاق گاز و ماشــین 
لباسشویی است. وی افزود: روند اهدای جهیزیه 
به اینصورت اســت که نوعروسان تحت حمایت 
کمیته امداد قبل از ازدواج با دریافت مشــاوره 
تخصصی و انجام مراحل مربــوط به انعقاد عقد 
ازدواج، در نوبت دریافت جهیزیه قرار می گیرند.
ترکمانه گفت: خوشــبختانه با توجه به چند 
مرحله توزیع جهیزیه در ســال جاری، در حال 
حاضر تعــداد اندکی از زوجیــن در صف انتظار 
دریافت جهیزیه قرار داشته و بخش عمده ای از 
این نوعروسان بالفاصله پس ازانجام  مراحل عقد 
ازدواج ظرف مدت کوتاهــی جهیزیه را دریافت 
می کنند. مدیرکل کمیته امــداد امام خمینی 
)ره( استان کرمانشــاه خاطرنشان کرد: آخرین 
توزیع جهیزیه در انتهــای آبان صورت گرفته و 
با توجه بــه ثبت ۵۰۰ ازدواج در ســطح ادارات 
کمیته امداد استان از سوی مددجویان، اهدای 
جهیزیه بــه زوجین باقیمانده ظــرف دو هفته 

آینده صورت می گیرد.

استانها

گرگان-مهنازمحمدزمانی،خبرنگارتوسعه ایرانی-
رئیس سازمان غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گلستان 
گفت: با افزایش تولیــد دارو و واردات برخی از داروها، 
مشکالت کمبود دارو به ویژه آنتی بیوتیک تا سه هفته 

آینده برطرف می شود.
پانیذ صدرایی رئیس ســازمان غذا و دارو دانشگاه 
علوم پزشــکی گلســتان در جمع خبرنــگاران درباره 
مشــکالت کمبود دارو و گران شــدن آن در گلستان 
اظهار کرد: مشــکل کمبود دارو تا خردادماه امسال با 
فروکش کردن شــیوع بیماری کرونا تا حدود زیادی 
برطرف شده بود.از مهرماه امسال با شدت یافتن شیوع 
جدی انفلونزا در کشــور کمبود دارو در کشور و استان 

گلستان افزایش یافت.

وی درباره کمبــود دارو در گلســتان تصریح کرد: 
میزان تولید دارو در کشــور با توجه به شــیوع آنفلونزا 
پاســخگوی نیاز بیماران نبوده و برای اشــباع شــدن 
میزان داروی تقاضا شــده می بایســت واردات دارو و 
تولید داروها افزایش پیدا کند.رئیس سازمان غذا و دارو 
دانشگاه علوم پزشکی گلستان خاطرنشان کرد: در حال 
حاضر افزایش تولید دارو به ویژه سرم و انتی بیوتیک در 
سطح کشور به حداکثر تولید رسیده و برخی از داروها 
نیز از کشور هندوســتان وارد و در بین داروخانه های 
استان گلستان توزیع شده اســت منتهی تا رسیدن به 
بهبود شرایط توزیع از زمان افزایش تولید تا زمان توزیع 
و فروش ان در داروخانه ها به دو تا ســه هفته زمان نیاز 
اســت که پیش بینی می شــود در صورت عدم تشدید 

بیمــاری انفلونزا مشــکل کمبود در ایــن مدت زمانی 
برطرف شود.

وی ادامــه داد: یکی از مشــکالت افزایــش قیمت 
دارو افزایش قیمت تمام شــده دارو به دلیل حذف ارز 
ترجیحی و افزایش نرخ تورم برای تولید کنندگان بوده 
و از طرف دیگر کمیســیون قیمت گــذاری دارو تالش 
دارد تا افزایش قیمت تمام شده دارو را با افزایش تعهد 
ســازمان بیمه گر همزمان کرده تا هزینه دارو از جیب 

بیماران کمتر شود. 
صدرایی درباره کمبود دارو انسولین گفت: با توجه به 
اینکه دارو انسولین انواع مختلف دارد در صورت کمبود 
یک برند از این دارو می توان برندهای دیگر را جایگزین 

کرد و در مورد این دارو مشکل خاصی وجود ندارد.

مشکالت کمبود دارو در گلستان تا 3 هفته آینده حل می شود

 شهردار اصفهان:

   شهر اصفهان در شاخص نظافت و زیبایی بی بدیل است


