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اخبار

ساعات تردد حمل و نقل عمومی در شهر
اصفهان در محدودیت های جدید کرونایی

اصفهان -یحیی مرادیان :مسعود بنده خدا ،معاون حمل
و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان با اشاره به محدودیت های دو
هفته ای از یکم آذر ماه ،گفت :با هماهنگی ستاد مبارزه با کرونا
استان ،ساعات تردد حمل و نقل عمومی شهر اصفهان مشخص شد.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان ،وی
اعالم کرد :بر این اساس ،مترو از ساعت  ۶:۳۰صبح تا ساعت ۱۹
فعال است .همچنین همه خطوط اتوبوسرانی اصفهان و حومه تا
ساعت  ۲۱فعال است و از ساعت  ۲۱تا  ۲۲تعدادی از خطوط اصلی
مرکز شهر به صورت شبانه فعال خواهد بود.
همچنین معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان
گفت :اجرای طرح زوج و فرد در اصفهان که قرار بود تا پایان آبان
ماه سال جاری لغو باشد ،همچنان غیرفعال است و این روند تا
اطالع ثانوی ادامه خواهد داشت.
مسعود بنده خدا با بیان اینکه انتظار میرود شهروندان صرفاً
به منظور انجام امور ضروری خود از خودروهای شخصی استفاده
کنند ،افزود :به پیشنهاد کمیته حمل و نقل ستاد مدیریت مبارزه با
شیوع کرونا و به منظور رعایت حقوق شهروندان ،طرح زوج و فرد
در کالنشهر اصفهان تا پایان آبان ماه غیرفعال شده بود که با توجه
به شرایط موجود همچنان این طرح تا اطالع ثانوی لغو خواهد بود.
وی با بیان اینکه پیش از این ،اجرای طرح زوج و فرد
خودروها تنها از ساعت  ۱۷تا  ۲۲فعال بود ،تصریح کرد:
اجرای طرح زوج و فرد در ساعتهای صبح لغو شده بود تا
مردم بهتر بتوانند به امور خود در هسته مرکزی شهر برسند،
اما ساعت اجرای آن در بعدازظهر و شامگاه یعنی  ۱۷تا ۲۲
برای جلوگیری از ایجاد ترافیک سنگین و همچنین رعایت
فاصلهگذاری اجتماعی فعال شده بود که با اوج گیری شیوع
ویروس کرونا به پیشنهاد کمیته حمل و نقل ستاد مدیریت
مبارزه با کرونا اجرای این طرح همچنان لغو است.
بنده خدا تاکید کرد :به محض اجرای مجدد طرح زوج و
فرد خودروها از طریق شبکههای مجازی ،صدا و سیما و رسانه ها
اطالعرسانی خواهد شد.

دیوار بلوار قدیمی گرگان با نقاشی
و نوشته های کودکانه بازنگاری شد

در راستای زیباسازی دیوارهای قدیمی در سطح شهر عملیات
بهسازی دیوارهای فرسوده واجرای نقاشی دیواری توسط سازمان
زیباسازی شهرداری گرگان انجام شد.یحیی ستوده نیا رئیس
سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهرداری گرگان با اعالم این خبر
اظهار داشت :در راستای سیاست های دکتر دادبود شهردار محترم
مبنی بر لزوم زیباسازی نماهای سطح شهر ،نقاشی و دیوارنگاری
یکی از خیابان های قدیمی گرگان که مدت ها دچار فرسودگی
شده بود و نیاز به بهسازی و طراحی مجدد داشت در دستور کار
قرار گرفت.ستوده نیا افزود :عملیات نقاشی و دیوارنگاری 400
متر از دیوار بلوار استاندارد همزمان با روز جهانی کودک توسط
برخی هنرمندان خوش ذوق گرگانی انجام شد.به گفته وی هدف
از اجرای نقاشی بر روی دیوارهای شهر زیباسازی شهر ،جلوگیری
از فعالیتهای دیوارنویسی غیرمجاز و پاکسازی دیوارنویسیهای
قبلی است.ستوده نیا ادامه داد :نقاشی و نوشته های کودکانه روی
دیوارهای شهر عالوه بر جلوه بخشیدن به سیمای بصری شهری،
از تکرار و یکنواختی شهر برای مردم جلوگیری میکند و خاطرات
دوران کودکی را برای شهروندان تداعی می سازد.

مرمت یکی از قدیمی ترین ساعت های شهری
تهران در مسجد تاریخی مشیر السلطنه آغاز شد

مرمت قدیمی ترین ساعت شهری تهران در مسجد مشیر
السلطنه که  121سال پیش در دوران قاجار ساخته شد و 70
سال پیش از کار افتاده؛ ازسوی شهرداری منطقه  11و با استفاده
از خبره ترین افراد آغاز شد.به گزارش روابط عمومی شهرداری
منطقه  ، 11نصراله آبادیان شهردار منطقه  11در این باره گفت:
اداره زیبا سازی معاونت خدمات شهری و محیط زیست در راستای
انجام برنامه های حفظ و مرمت بافت تاریخی که با هدف نگهداری
اماکن واجد ارزش میراثی و تاریخی تدوین شده است؛ اقدام به
مرمت ساعت و جداره مسجد و مدرسه علمیه مشیرالسلطنه کرده
است.آبادیان افزود :مرمت ساعت و جداره این مسجد که پس از
انجام مکاتبات با اتحادیه ساعت سازان و نیز اداره کل میراث
فرهنگی  ،صنایع دستی و گردشگری استان تهران برای معرفی
خبره ترین افراد در ساخت و مرمت مساجد قدیمی و تعمیرکاران
ساعت از هفته گذشته آغاز شده است؛ تا اسفند ماه به پایان خواهد
رسید.شهردار منطقه  11بیان کرد :با توجه به فرسودگی ساعت
این مسجد که بیش از  120سال از عمر آن می گذرد؛ مرمت آن
از پیچیده ترین و سخت ترین کار بین ساعت های قدیمی موجود
در کشور است.به گفته آبادیان در روند مرمت جداره این مسجد
پاکسازی و حذف زوائد و آلودگی بصری ،آغاز شده و پس از آن
حذف باتیس ها  ،آجر کاری و بند کشی  ،مرمت سقاخانه و مرمت
درب ورودی انجام خواهد شد.مسجد مشیرالسلطنه در سال ۱۳۲۱
هجری قمری توسط مشیرالسلطنه ،در خیابان مولوی -کوچه
تشکری موحد ساخته شد که وزیر خزانه مظفرالدین شاه قاجار
و بعدا نخست وزیر دوره محمدعلی شاه قاجار بود و نام او در زیر
ساعت مسجد حک شده است.

بازدید سخنگوی شورای اسالمی شهر تهران،
ری و تجریش از منطقه۲۱

نقاط حساس و آبگیر منطقه ،۲۱سایت های برفروبی تا دوگاز
و رودخانه قوری چای با حضور سخنگوی شورای اسالمی شهر
تهران ،شهردار و مدیران شهری بازدید شد.به گزارش اداره روابط
عمومی منطقه ،21رضا رجب زاده شهردار این منطقه ،معاون
خدمات شهری و دیگر مدیران امروز در هوایی بارانی میزبان دکتر
علی اعطا سخنگوی شورای اسالمی شهر تهران بودند تا وی از
نزدیک در جریان روند اقدامات منطقه در حین باران و میزان
آمادگی منطقه در مواجه با بارندگی احتمالی برف و یکی از پروژه
های عمرانی منطقه قرار گیرد.دوگاز ،سایت برفروبی ،سایت ماشین
آالت سنگین ،نقاط مستعد آبگرفتگی چون رود دره قوری چای از
جمله مکان هایی بود که علی اعطا از آنها بازدید کرد.علی اعطا در
این بازدید ضمن خداقوت و تشکر از زحمات پرسنل زحمتکش،
بر عکس العمل به موقع و مناسب منطقه در زمان بارش ها تاکید
کرد.رضا رجب زاده نیز با قدردانی از تالش همکاران فعال خدمات
شهری ،از آمادگی منطقه 21و بکارگیری همه ظرفیت ها برای
خدمت رسانی به شهروندان و جلوگیری از حوادث احتمالی در
زمان بارش ها خبر داد.

نقاشی دیوار و نورپردازی نمادهای مهم
شهر گرگان در روز جهانی کودک

به مناسبت فرارسیدن روز جهانی کودک همزمان با سالروز
تصویب کنوانسیون حقوق کودک ،یونیسف و شرکای بین المللی
و ملی سازمان سیما و منظر و فضای سبز (زیباسازی) شهرداری
گرگان در حرکتی نمادین نماد های مهم شهر گرگان مانند
ساختمان تاریخی شهرداری گرگان ،المان ها و میادین ،آبنماها در
ودیگر اماکن خود در سطح شهر را برای تجدید تعهدات شهرها و
اجتماع دوستداران کودک نسبت به حقوق و رفاه کودکان با رنگ
آبی نورپردازی کرد.همچنین به مناسبت این روز در راستای برنامه
های شهرداری گرگان تحت عنوان شهر دوستدار کودک ،نزدیک
به  ۴۰۰متر نقاشی کودک با حضور هنرمندان گرگانی که بصورت
افتخاری فعالیت کردند در بلوار استاندارد اجرا شد.
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اهداء  2200بسته معیشتی و نوشت افزاری
به مناطق كم برخوردار مجاور تاسیسات

اهواز :لیال زرگانیان -به مناسبت هفته بسیج ،آیین
اهداء هزار و  100بسته معیشتی و هزار و  100بسته
نوشت افزاری به خانوارهای کم برخوردار رامشیر و رامهرمز
عالوه بر بخش غیزانیه ،یکشنبه  2آذر با حضور مدیرعامل
و جمعی از مدیران شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون،
فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان وزارت نفت-
جنوب ،فرماندهان سپاه رامهرمز و رامشیر و رییس سازمان
بسیج مهندسین صنعت و معدن سپاه حضرت ولیعصر(عج)
خوزستان برگزار شد.
مهندس حمید کاویان ضمن ادای احترام به مقام
شامخ شهدای بسیج و تبریک هفته بسیج ،گفت :همواره در کنار راهبری تولید به عنوان رسالت اصلی سازمان ،عمل
به مسئولیت های اجتماعی و خدمت به مردم به ویژه مجاوران تاسیسات فرآیندی در دستور کار بوده که بخش بزرگی
از این خدمات را بسیجیان پایگاهمقاومت بسیج سردار شهید قاسم سلیمانی شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون بر
عهده گرفته است.
وی با بیان اینکه علیرغم مشکالت موجود ،محرومیت زدایی و انجام خدمات فرهنگی ،آموزشی و عمرانی را با
جدیت پیگیری کرده ایم ،افزود :در مجموع  3600بسته معیشتی و  1500بسته بسته نوشت افزاری را طی هفته های
گذشته در قالب رزمایش کمک های مومنانه تهیه و اهدا کردیم.
سرهنگ ممبینی ،فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان وزارت نفت-جنوب ضمن تبریک هفته بسیج و
اشاره به کارآمد بودن بسیج صنعت نفت در حوزه های مختلف و آمادگی همیشگی این سازمان مردمی جهت همکاری
با سازمان در حوزه های علمی ،فن آوری ،فرهنگی ،عمرانی و آموزشی گفت :خوشبختانه موفق شدیم از آغاز سال 99
تاکنون ،عالوه بر گند زدایی ،ضدعفونی معابر و توزیع ماسک و بسته های بهداشتی ،از محل کمک های کارکنان5 ،هزار
و  700بسته معیشتی و 2هزار و  500بسته نوشت افزاری را تامین و اهداء کنيم؛ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
نیز 3هزار و  700بسته معیشتی را به همجواران تاسیسات عملیاتی اهدا کرد.
در پایان از  5نفر به نیابت از  56فرزند شهید مناطق نفتخیز جنوب و از  13بسیجی تالشگر پایگاه مقاومت بسیج
سردار شهید قاسم سلیمانی شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون تجلیل شد.

خبر

استفاده از تمام ظرفیت های موجود در راستای
فرهنگسازی مصرف ایمن و بهینه گاز طبیعی

سردار اسماعیلی مدیر عامل این شرکت با اعالم این
خبر گفت :با آغاز فصل سرما و كاهش تدریجی دمای هوا
آن چه كه باید مد نظر مشترکین و همشهریان قرار گیرد
استفاده صحیح و ایمن از وسایل گرمایشی و گازسوز می
باشد و در همین راستا شرکت گاز استان اردبیل نیز از
حداكثر ظرفیت های موجود در راستای فرهنگ سازی
مصرف ایمن و بهینه گاز طبیعی استفاده می نماید.
اسماعیلی اقدامات صورت گرفته در راستای فرهنگ
سازی مصرف ایمن و بهینه از گاز طبیعی را بسیار تاثیر
گذار برشمرد و اظهار داشت :استفاده از ظرفیت صدا و
سیمای مرکز استان به منظور پخش برنامه ها و پیام های ایمنی درخصوص مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی و رعایت
نکات ایمنی و همچنین بهره مندی از ظرفیت کانالها و شبکه های مجازی در سطح استان و همچنین برگزاری
کالسهای آموزشی توسط کارشناسان امور  HSEشركت گاز استان در مناطق تازه گازدار شده نمونه ای از این اقدامات
می باشد.
در همین راستا مدیر عامل شرکت گاز استان بهره مندی از ظرفیت سازمانهای مردم نهاد را بسیار اثر بخش
توصیف نمود و گفت :سازمان های مردم نهاد با حضور در بخش های اجتماعی ،فرهنگی و  ...ظرفیت مناسبی را
برای پیشبرد و توسعه فراهم نموده و به عنوان پل ارتباطی میان مردم و دولت مطرح هستند و می توانند در حوزه
فرهنگسازی مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی نیز شرکتهای گاز استانی را یاری دهند.
سردار اسماعیلی استفاده از ظرفیت نشریات  ،مجالت و روزنامه های سراسری و محلی ،درج شعارهای نکات ایمنی
و مصرف بهینه در کلیه خودروهای امداد و تعمیرات شرکت ،نصب بنر استفاده صحیح از وسایل گازسوز در سطح شهر،
معابر عمومی و پلهای روگذر و ارایه آموزش استفاده ایمن از گاز طبیعی توسط واحد  HSEدر مدارس و مساجد را از
سایر اقدامات این شرکت در خصوص فرهنگسازی استفاده ایمن از گاز طبیعی برشمرد و اضافه کرد :بایستی در این
خصوص به نحوی عمل نمود که حداکثر اثر بخشی برنامه ها حاصل گردد و این مهم به واسطه شناسایی جامعه هدف
در بین مشترکین محقق می گردد و لزوم توجه به برنامه های اجرایی و شناسایی جامعه هدف در برنامه ها از مهمترین
اقدامات این شرکت در خصوص فرهنگسازی استفاده بهینه و ایمن از گاز طبیعی می باشد.

رئیس ستاد شهر هوشمند شهرداری قم:

قم دارای ظرفیتهای بیشماری در گردشگری هوشمند است

رئیس ستاد شهر هوشمند شهرداری قم گفت :توسعه بسترهای
گردشگری هوشمند ،راهکاری مهم در رونق اقتصادی در دوران کرونایی است.
همایون یزدان پناه در گفتگویی اظهار داشت :در زمینه شهر هوشمند
و هوشمندسازی چند موضوع مهم در ارائه خدمات بیشتر به شهروندان در
دست بررسی و ارزیابی است.رئیس ستاد شهر هوشمند شهرداری قم افزود:
برگزاری مجمع کمیته گردشگری کالن شهرهای کشور یکی از برنامههایی
بود که به صورت وبینار برگزار شد و در آن سخنرانی داشتیم و طرح و
ایدههای خود را در خصوص توسعه بسترهای گردشگری هوشمند ارائه دادیم.
وی تصریح کرد :یکی از اهداف مهم در این مجمع ،تبیین گردشگری
هوشمند در عصر فناوری و اطالعات و ارتباطات با توجه به ضرروت رونق
گردشگری در شرایط کرونایی است.
یزدان پناه بیان کرد :اگر چه گردشگری هوشمند موضوع مهمی در حوزه
فرهنگی است ،اما به لحاظ فناوری و اطالعات و ارتباطات نیز دارای ظرفیت
و فرصتهای مهمی است ،به همین دلیل در این جلسه پیرامون گردشگری
هوشمند به تبادل اطالعات و ارائه ایده پرداختیم و مزیت و ضرورت این نوع
گردشگری به خصوص برای شهرهای زیارتی تبیین شد.
وی تصریح کرد :توسعه بسترهای گردشگری هوشمند ،راهکاری مهم

در رونق اقتصادی در دوران کرونایی است و این نوع گردشگری در موقعیت
اقتصادی فعلی یک فرصت بالندهای در جبران آسیبهاست.
وی گفت :ممکن است این موقعیت مکانی یک ساعت یا چند ساعت
با کاربران فاصله داشته باشد و شخصی که از دور فضا را میبیند به بعضی
از موضوعات بسیار عالقه مند شود که قبل از آن نمیدانسته که چنین
ویژگیهایی وجود داشته است و در برنامهریزیهای آینده بنا به اطالعاتی که

به دست آمده به صورت فیزیکی حضور مییابد.
یزدان پناه افزود :در این نوع گردشگری هوشمند تمامی نقاط به صورت
الکترونیکی توسط راهنمای تور توضیح داده و افراد با دقت بیشتری میتوانند
با طبیعیت یا میراث فرهنگی و یا فضای زیارتی آشنا شوند و این روش جدید
و ایدهای نو است.
وی تصریح کرد :قم دارای ظرفیتهای بیشماری از نظر مذهبی و
طبیعی و تاریخی در گردشگری هوشمند است و به واسطه وجود امامزادههای
متعددی که دارد و چه بسا تعداد زیادی از اهالی قم با این ظرفیتها آشنا
نباشند میتوانند از طریق گردشگری هوشمند با نقاط مختلف و معماریهای
دوران تاریخی آشنا شوند و حتی در صحن حضرت معصومه(س) چنین
معماریهایی قابل روئت است.
رئیس ستاد شهر هوشمند شهرداری قم عنوان کرد :وقتی یک گردشگر
حرفه ای وارد صحن میشود میتوان با تعامل آستان مقدس میتوان بارگاه
را به مخاطبان معرفی کرد و حتی به صورت نیابتی زیارت هوشمند نیز انجام
شود ،چرا که وقتی دوربین نصب شود و شخص هوشمندی در آن سو تعامل
دوسویهای در الیو و پخش زنده دارد و قابلیتهای بیشتری نسبت به زیارت
مجازی در دسترس مخاطبان قرار میگیرد.

مدیر باغبانی جهاد کشاورزی استان مرکزی خبر داد؛

پیش بینی افزایش  ۳۰۰هکتاری سطح زیر کشت گیاهان دارویی در مرکزی

اراک -امیدی :زارعی اظهار کرد :در حال حاضر سطح زیر کشت
گیاهان دارویی هزار و  ۲۱۵هکتار است که شامل نعنافلفلی ،رزماری ،آویشن،
گل گاوزبان ،زیره سبز و… است.
وی ادامه داد :در سال جاری تولید گیاهان دارویی در استان  ۴۴۷تن
بوده است.
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت :امسال افزایش
سطح زیر کشت گیاهان دارویی در دستور کار است و تعدادی از شرکتهای
داخل و خارج استان اعالم کردند گیاهان دارویی را از تولیدکنندگان در قالب
قرارداد به صورت تضمینی خریداری کنند.
زارعی بیان کرد :امسال افزوده شدن  ۳۰۰هکتار به سطح زیر کشت
گیاهان دارویی در استان پیش بینی میشود چرا که کشت گیاهان دارویی با
صرفه اقتصادی بسیاری نسبت به سایر محصوالت همراه است.
به گفته وی اگر کارگاههای صنایع فرآوری ظرفیت تولید را باال ببرند،
یا کارگاههای فرآوری جدیدی احداث شوند به طور قطع سطح تولید کشت

گیاهان دارویی افزایش پیدا کنند.
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت :برای احداث
کارگاههای فرآوری جدید تسهیالت بانکی مناسب و کمکهای دولتی وجود
دارد.
زارعی با بیان اینکه گیاهان دارویی به عنوان گیاهان کم آببر هستند،
گفت :یکی از مزیتها امکان کشت گیاهان دارویی به صورت دیم است و
قابلیت توسعه بیشتری دارد.
به گفته وی در نقاطی از استان که میزان بارندگی تا  ۳۰۰میلیمتر باشد،
امکان کشت دیم گیاهان دارویی وجود دارد.
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت :اگر افرادی
در صدد کشت گیاهان دارویی باشند ،در صورت ثبت نام در سامانه سیتا
تسهیالت مورد نیاز به آنها پرداخت میشود و میتوانند از کمکهای بالعوض
سازمان جهاد کشاورزی استفاده کنند.
زارعی عنوان کرد :هر گیاه دارویی از اعتبار خاص خود برخوردار است

یعنی سازمان جهاد کشاورزی  ۸۰درصد هزینه کشت گیاه مورد نظر را از
طریق اعطای تسهیالت بانکی و اگر بالعوض باشد ،مبالغ مشخص به افراد
پرداخت میکند.

با فرمان رئیس پدافندغیرعامل کشور اجرا شد:

مانور پدافند غیرعامل در شرکت توزیع برق استان کرمانشاه

همزمان با هفته پدافند غیرعامل و باحضور زارعی معاون اداره کل پدافند
غیر عامل استانداری کرمانشاه ،مهندس مرآتی مدیرعامل و مهندس ملک پور
معاون بهره برداری شرکت توزیع برق استان کرمانشاه و مدیران این شرکت،
مانور پدافند غیر عامل با هدف بررسی میزان آمادگی مولدهای اضطراری
دستگاه های اجرایی و مراکز خدمات شهری کرمانشاه از طریق مولدهای
اضطراری با موفقیت اجرا شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق کرمانشاه ،در این
مانور که با هماهنگی شرکت توانیر ،استانداری کرمانشاه و فرمان سردارجاللی
رئیس پدافند غیرعامل کشور به صورت تماس تصویری اجرا و هدایت شد؛ به
منظور ارزیابی عملکرد مولدهای اضطراری و همچنین نحوه آمادگی دستگاه
ها و مراکزخدماتی شهر کرمانشاه در قالب یک مانور فرضی نسبت به قطع برق
 ۵مرکز حساس ،مهم و ضروری درسطح استان کرمانشاه اقدام شد.
در این مانور بر اساس سناریوی از پیش تعیین شده ،نحوه تأمین برق  ۵مرکز
مذکور از لحاظ ولتاژ اولیه دیماندی فشار ضعیف مورد بررسی قرار گرفت.
مهندس امیدعلی مرآتی مدیرعامل شرکت توزیع برق استان کرمانشاه
پس از اجرای مانور مزبور ،در جمع مدیران و کارشناسان شرکت که از

ماموریت خود در  ۵نقطه حساس استان کرمانشاه بازگشته بودند ،گفت :مانور
با محوریت پدافند غیرعامل رأس ساعت  ۱۰و بصورت همزمان با سراسر
کشور آغاز و برق مراکز پیش بینی شده راس ساعت مقرر قطع و پس از ۳۰
دقیقه تامین برق این مراکز از طریق مولدها و ژنراتورها انجام شد.
وی در پایان از مدیران و کارشناسان حاضر در مانور خواست تا گزارش

ارزیابی مراکز حاضر در مانور را در حضور نمایندگان پدافند غیرعامل کشور و
استانداری کرمانشاه ارائه دهند .براساس گزارش ارائه شده در این جلسه ،پس
از فرمان قطعی برق توسط رئیس پدافند غیرعامل کل کشور ،کارشناسان به
ارزیابی  ۵نقطه حساس پرداخته و نتایج بازدید خود را بصورت مکتوب ارائه
نمودند تا درصورت وجود نقاط ضعف یا تهدید آمیز ،مشکالت مراکز مزبور
مرتفع گردد.
در این جلسه زارعی معاون اداره کل پدافند غیر عامل استانداری
کرمانشاه ضمن بازدید از امور دیسپاچینگ و مرکز حوادث و اتفاقات()۱۲۱
برق کرمانشاه گفت :پدافند غیر عامل یکی از مهمترین ابزارهای بازدارندگی
در برابر تهدیدات محسوب می شود ،از این رو استفاده از این اقدام در قالب
مانورهای فرضی می تواند به عنوان یک سیاست دفاعی مستمر ،مهارت و
توانایی سازمانها را در برابر تهدیدات افزایش دهد.
وی همچنین با تاکید براینکه شرکت های خدمات رسان به مردم باید
از توان داخلی استفاده کنند ،اظهار داشت :با توجه به نقش مهم پدافند
غیرعامل در جلوگیری از آسیبها و مشکالت باید این فرهنگ در جامعه
جاری و ساری شود.

آموزش های ترافیکی در منطقه سه مجازی شد

به منظور پیشگیری از ویروس کرونا ،آموزش های ترافیکی در منطقه سه با
استفاده از لینک «بین جو» مجازی شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه سه ،سعید شمالی نژاد معاون
حمل و نقل و ترافیک درباره آموزش های ترافیکی به دانش آموزان و شهروندان
که پیش از شیوع ویروس کرونا به صورت حضوری در مناطق برگزار می شد گفت:
با توجه به همه گیری بیماری کووید 19-و لزوم آموزش و اطالع رسانی مباحث
ترافیکی به قشرهای مختلف شهروندی ،لینک آموزشی»بین جو» توسط سازمان
حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران تعریف شد.
به گفته شمالی نژاد ،از طریق لینک»بین جو» که در اختیار مدیران آموزشی
معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری مناطق قرار می گیرد امکان استفاده از
ظرفیت فضای مجازی برای دانش آموزان و عالقه مندان به حوزه آموزش فراهم
شده است و همکاران حوزه آموزشی معاونت حمل و نقل و ترافیک اقدام به
برگزاری دوره های آموزشی مجازی کرده اند.
او ابراز کرد :این دوره در  28سرفصل آموزش ترافیکی از جمله :آموزش
دوچرخه سواری شهری به دانش آموزان ،آموزش رانندگی تدافعی به رانندگان

ناوگان حمل و نقل عمومی و آموزش به رانندگان سرویس مدارس تعریف شده
است.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه سه اظهار کرد :در دوره های
آموزشی دوچرخه سواری ارتقای فرهنگ دوچرخه سواری جهت دستیابی به شعار
«تهران ،شهری برای همه ،آموزش استانداردهای مورد نیاز برای رانندگان در دوره
آموزش رانندگی تدافعی و آموزش به رانندگان سرویس های بهداشتی مورد توجه
متولیان امر قرار دارد.
شمالی نژاد ،چهار گروه مخاطب برای این دوره های آموزشی نام برد و اضافه
کرد :دوره های آموزش ترافیک والدین دانش آموزان ،کارکنان و فرهنگیان اداره
آموزش و پرورش منطقه  ،مدیران و مسئوالن سرای محالت  12گانه و مدیران و
کارکنان سازمان ها و اداره هایی که در محدوده منطقه قرار دارند را پوشش می
دهند و مسئولین آموزشی موظف به ارائه آموزش های ترافیکی به آنها هستند.
او با اشاره به استمرار آموزش های ترافیکی به مخاطبین ادامه داد :برای
اینکه مباحث تدریس شده به صورت هنجارهای اجتماعی در آمده و در ذهن افراد
نهادینه شود طی فرم های نظرسنجی میزان رضایت شرکت کنندگان را از دوره

های آموزشی جویا می شویم بی شک اگر مطالب ارائه شده برای آن ها مفید باشد
از این دوره ها استقبال خواهند نمود.
شمالی نژاد افزود :با توجه به اینکه والدین دانش آموزان اولین گروه آموزشی
ما را تشکیل می دهند در صورت مفید بودن مطالب ،متقاضی حضور فرزندانشان
در این دوره ها خواهند بود البته تاکنون استقبال خوبی از این دوره ها شده است.
او تاکید کرد :اولویت بندی نیازهای آموزشی شهروندان براساس معیارها،
استانداردها و مالک های باعث جذب مخاطب بیشتر در این دوره ها ،مشارکت و
دریافت نتایج اثربخش می شود.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه سه درباره نحوه انتخاب اساتید
و ظرفیت هر دوره آموزشی گفت :اساتید توسط سازمان حمل و نقل و ترافیک
شهرداری تهران انتخاب می شوند همچنین برای هر دوره آموزشی  40نفر تعریف
شده که در ماه به  420نفر ساعت می رسد.
شمالی نژاد خاطرنشان کرد :مخاطبین این دوره های آموزشی پس از پایان
دوره عضو  offlineمی شوند تا به صورت مداوم آموزش های جدید را دریافت
کنند یا اگر با سوالی مواجهه شدند پاسخ آن را در این گروه دریافت نمایند.

