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تسریع در اجرای پروژه های 
عمرانی شهری در دستور کار 
معاونین و مسئولین قرار گیرد

نظرآباد - محمد رنجبر کهن: به گزارش روابط عمومی 
نظرآباد  شهرداری  معاونین  شورای  جلسه  شهرداری 
با هدف بررسی مشکالت  شهر و مطالبات شهروندان 
جلسات  مصوبات  جلسه  این  ابتدای   شد.در  برگزار 
گذشته پیرامون موضوعات عمرانی، فرهنگی و حوزه 

بحران شهر نظرآباد مورد بررسی قرار گرفت.
را  معاونیـن  شهردارنظرآبادشـورای  عسـگری  مهنـدس 
ارتقـای  راسـتای  در  مدیریـت شـهرداری  حلقـه مشـورتی 
کیفیـت خدمـت رسـانی بـه شـهر و شـهروندان عنـوان کرد 
و گفـت: چندیـن موضـوع در شـورای معاونیـن مصوب شـد 
کـه خوشـبختانه شـاهد پیگیـری و اجرای مصوبات از سـوی 
هریـک از حـوزه هـای مربوطه بوده ایـم. عسـگری ادامه داد: 
ایـن فرآیند در تسـهیل و تسـریع سـرعت اجرای طـرح ها و 
پـروژه هـا و خدمـت رسـانی بـه شـهروندان تاثیر به سـزایی 
داشـته اسـت.  شـهردار نظرآبـاد بـا بیـان اینکـه  تسـریع 
دراجرای پروژه های عمرانی شـهری در دسـتور کار معاونین 
قـرار داد و گفـت: تمامی طـرح های عمرانـی و خدماتی باید 
دربـازه زمانـی تعریـف شـده و بـا کیفیـت مناسـب بـه اجـرا 
دربیایـد.  وی در پایـان خاطرنشـان کرد:جلسـات شـورای 
معاونیـن  یکـی ازراهکارهـای تاثیـر گـذار برای حـل و فصل 
وتسـریع رسـیدگی به مشـکالت شهر محسـوب می شود که 

به طـور مسـتمر برگـزار مـی گردد.

مدیرعامل برق غرب: 
توزیع ۱۶۰ بسته کمک معیشتی بین 

اقشار آسیب پذیر کرمانشاه
از  غرب  منطقه ای  برق  شرکت  مدیرعامل  کرمانشاه- 
کمک  طرح  در  شرکت  این  همکاران  خوب  مشارکت 
مؤمنانه برای رفع نیاز نیازمندان و توزیع 160 بسته کمک 

معیشتی بین نیازمندان کرمانشاه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای غرب، مهندس 
علی اسدی مدیرعامل این شرکت گفت: همکاران این شرکت 
همدلی  دیگر حس  یک بار  و  شدند  همدل  مواسات  طرح  در 
و نوع دوستی در کمک به نیازمندان را به نمایش گذاشتند و با 
کمک های خود در این ماه پر خیروبرکت از اجر معنوی برخوردار 
شدند. مدیرعامل شرکت برق منطقه ای غرب در پایان خاطرنشان 
ساخت: در طرح کمک مؤمنانه برای رفع نیاز نیازمندان، همزمان با 
ایام شهادت امیرالمؤمنین حضرت علی بن ابی طالب)علیه السالم( و 
شب های پرفضیلت قدر ۱۶۰ بسته کمک معیشتی به ارزش ۲۰۰ 

میلیون ریال با کمک همکاران بین نیازمندان تهیه و توزیع شد.

کیفیت آب شرب استان گیالن مطابق 
استانداردهای ملی است 

رشت - علی حیدری: » به گزارش دفتر روابط عمومی 
و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان گیالن، 
گفت:  این شرکت  آب  توسعه  و  برداری  بهره  معاون 
ملی  استانداردهای  مطابق  استان  کیفیت آب شرب 

ایران است.
 مازیـار غالمپـور معـاون بهـره بـرداری و توسـعه آب 
شـرکت آب و فاضـالب اسـتان گیـالن بـا اشـاره بـه لـزوم 
کنترل بهداشـتی و ارتقای کیفیت آب شـرب استان تصریح 
کـرد: پایش و انجام آزمـون های کیفی منابع تامین، مخازن 
ذخیـره و شـبکه هـای توزیـع آب طبـق برنامـه زمانبنـدی 
مشـخص در باالترین سطح استاندارد مطابق با دستورالعمل 
های ملی و بین المللی در 44 باب آزمایشـگاه  اسـتان انجام 
میشـود.  وی همچنیـن افـزود: نتایج این آزمونها نشـان می 
دهد که مطابق اسـتانداردهای ملی ایران کیفیت آب شـرب 
اسـتان گیـالن مطلـوب مـی باشـد. غالمپـور بـا اشـاره بـه 
دسـتورالعمل های ابالغی شـرکت مهندسـی آب و فاضالب 
کشـور اظهـار داشـت: همـه سـاله بـا شـروع فصـل گرمـا، 
شـرکت آب و فاضـالب نسـبت بـه افزایـش کلـر باقیمانـده 
آزاد در شـبکه توزیـع خـود اقـدام مـی نمایـد کـه بـر ایـن 
اسـاس طـی روزهـای اخیر بـا هماهنگی معاونت بهداشـتی 
دانشـگاه علـوم پزشـکی گیـالن در شهرسـتان آسـتارا نیـز 
همچـون سـایر شهرسـتانهای اسـتان در راسـتای پایـداری 
سـالمت آب شـرب، نسـبت به افزایش میزان کلر باقیمانده 
در آب اقـدام نمـوده اسـت.   وی همچنین خاطرنشـان کرد: 
بررسـی نتایـج آزمونهـای تخصصی انجـام شـده در ماهها و 
سـالهای اخیـر، داللت بر کیفیت مطلوب آب شـرب شـبکه 
توزیـع شهرسـتان آسـتارا دارد و عـالوه بر انجام آزمایشـات 
کنترلی شـرکت آب و فاضالب، مراکز بهداشـتی در سراسـر 
شهرسـتان ها با انجـام آزمون های مذکور بصورت مسـتقل 
و مشـترک با این شـرکت، امر نظارت بر بهداشـت آب شرب 
را بعهـده دارنـد و کیفیت و سـالمت آب را تایید می نمایند. 
معـاون بهـره بـرداری و توسـعه آب شـرکت آب و فاضـالب 
گیـالن تصریح کرد: باتوجه به اینکه تصفیه خانه بهارسـتان 
بـا ظرفیـت کامـل در حال بهـره بـرداری می باشـد و نتایج 
اولیـه نمونه برداری مشـترک مرکز بهداشـت آسـتارا و امور 
آب و فاضـالب شهرسـتان آسـتارا در روزهـای ۲5، ۲۶ و ۲7 
اردیبهشـت بـر پـاک بـودن آب بهداشـتی ایـن شهرسـتان 

صحـه می گـذارد.

اخبار ایراناخبار ایران مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی:

مشارکت عمومی مشترکین از عوامل اصلی موفقیت در مدیریت مصرف آب است
فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل  پاشایی:  لیال  تبریز- 
آذربایجان شرقی در برنامه زنده رادیویی این استان به منظور 
تبیین اهمیت جایگاه آب در زندگی روزمره شهروندان و 
و صرفه جویی  آب  بهینه  مصرف  فرهنگ  کردن  نهادینه 
در مصرف آب حضور یافت و ضمن پاسخگوئی به سواالت 
مجری برنامه نسبت به تشریح اهمیت و جایگاه آب در جامعه 

و مدیریت مصرف آب پرداخت. 
علیرضا ایمانلو در این برنامه رادیویی اظهار کرد: در این برهه 
از زمان، با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور و استان ما که 
رعایت نکات بهداشتی از طرف شهروندان عزیز الزم بوده و از طرفی 
با توجه به ماموریت شرکت آب و فاضالب استان مبنی بر تامین آب 
شرب بهداشتی برای شهروندان عزیز و همچنین مسئولیت اجتماعی 
شرکت آب و فاضالب جهت مقابله با ویروس کرونا، این شرکت تمام 
خدمات خود در خصوص آب و فاضالب را به صورت شبانه روزی 
و غیرحضوری به مشترکان ارائه می دهد. مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب استان اضافه کرد: با توجه به برداشت آب از تمامی ظرفیت 
های موجود، از حلقه چاهها، قنوات، سد نهند و طرح آبرسانی زرینه 
رود که بصورت فرا استانی و از ۲۰۰ کیلومتری تبریز تامین می شود، 
الزم است شهروندان محترم در مصرف بهینه آب دقت بیشتری را 

بعمل آورند تا دچار قطعی آب نشویم.
 75 درصد آب شرب شهروندان 

از منابع سطحی تامین می شود
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان افزود: با توجه به اینکه 

منابع آب در کشور ما محدود می باشد و حدود 75 درصد آب 
شرب شهروندان از منابع سطحی تامین می شود، لذا ضروری است 
از این نعمت الهی به درستی استفاده نماییم. مهندس ایمانلو در 
ادامه به صرفه جویی ۱۰ الی ۱5 درصدی در مصرف آب توسط 
مشترکین و رعایت الگوی مصرف اشاره کرد و از شهروندان در 
خواست کرد توصیه های شرکت آب و فاضالب استان را جدی 
بگیرند تا در خصوص آب مصرفی دچار مشکل نشویم. این مقام 
مسوول سپس با مقایسه مصرف آب نسبت به زمان مشابه سال 
گذشته گفت: امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، حدود 

۲7 درصد افزایش مصرف در تبریز و حدود ۲4/5 % افزایش مصرف 
در استان را نشان می دهد و کارکنان زحمتکش شرکت آب و 
فاضالب استان بصورت شبانه روز و با تمام ظرفیت نسبت به تامین 
و توزیع آب شرب شهروندان عزیز اقدام می کنند. وی اضافه کرد: 
الزم است مشتركين و همشهريان عزيز نهايت دقت و صرفه جویی 
را در استفاده صحيح آب مدنظر داشته باشند تا با مصرف بهینه آب 

بتوانیم از این بحران گذر کنیم.
استفاده های ناصحیح از آب شرب بهداشتی

شرب  آب  از  ناصحیح  های  استفاده  برخی  به  اشاره  با  وی 

بهداشتی همچون شستشوی خودرو، آبیاری فضای سبز منزل و 
غیره گفت: فرهنگ سازی در نحوه مصرف درست آب، باید مورد 
توجه قرار گیرد تا در کارهای روزمره که از آب استفاده می شود 
اسراف و هدرروی آن کاهش یابد از این رو الزم است مشترکین 
گرامی اولویت مصرف را در نظر داشته و از مصارف غیرضروری 

پرهیز کنند.
اولویت آبفا حفاظت از منابع آب و ترویج فرهنگ صحیح 

مصرف بهینه آب
شرقی  آذربایجان  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل   
همچنین ضمن درخواست مجدد از مشترکان عزیز در خصوص 
عدم اسراف آب شرب بهداشتی و صرفه جویی در خصوص این 
مایه حیات گفت: الگوهای توصیه شده برای مصارف سرانه خانگی 
برای هر نفر ۱5۰ لیتر در شبانه روز است که متاسفانه در استان ما 
۲۰۰ لیتر می باشد که در این راستا اولویت مهم شرکت حفاظت 
از منابع آب و ترویج فرهنگ صحیح مصرف بهینه آب بوده و این 
نیازمند تغییر در نگرش مدیریت مصرف آب می باشد که امیدواریم 
شهروندان محترم با رعایت آنها و دقت در نحوه مصرف آب  و استفاده 
از لوازم کاهنده مصرف آب از اتالف بیشتر مایه حیات جلوگیری 
نمایند. ایمانلو در پایان افزود: امیدواریم در تابستان امسال با مشارکت 
و همکاری و همیاری مردم عزیز و با مدیریت مصرف آب با مشکل 
کمبود آب مواجه نشویم و همکاران شرکت آب و فاضالب استان 
آذربایجان شرقی بطور شبانه روزی در تالش هستند تا آب مورد نیاز 

شهروندان و مشترکین عزیز را تامین کنند.

گرگان - شهردار گرگان از آغاز طرح تشکیل گروه های 
شهرداری  توسط  محالت  اضطراری  واکنش  داوطلب 

گرگان خبر داد.
بـه گـزارش مرکز اطالع رسـانی روابط عمومی شـهرداری 
گـرگان، عبدالرضـا دادبـود اظهـار کـرد: بـا توجـه بـه اینکـه 
کشـور و بخصـوص اسـتان گلسـتان بـا حـوادث و مخاطرات 
طبیعـی و غیر طبیعـی زیـادی از قبیل زلزله، سـیل، طوفان 
و ... روبـرو اسـت، نیـاز اسـت آمادگـی همـه جانبـه مـردم 

و مسـووالن در مقابلـه بـا حـوادث وجـود داشـته باشـد.وی 
ادامـه داد: در زمـان وقـوع بحران ها، خدمت رسـانی سـریع و 
بـه موقـع جـزء مهمتریـن مسـائلی اسـت کـه به طـور قطع 
در لحظـات نخسـت وقـوع بحـران، مشـارکت مردمـی نقش 
موثـر و حیاتی است.شـهردار گرگان بیان کرد: طبیعی اسـت 
کـه در دقایـق نخسـت وقـوع بحـران نزدیکترین افـرادی که 
می تواننـد در محـل حاضـر بـوده و با آشـنایی کامل نسـبت 
بـه مـوارد مدیریت بحران، امدادرسـانی و حتی اطالع رسـانی 

درسـت بـه دسـتگاه های امـدادی را اجرایـی کننـد، مـردم 
هسـتند.دادبود با اشـاره به اینکه حتی در مسائل پیشگیرانه، 
نقش مردم بسـیار پررنگ و تاثیرگذار اسـت، گفت: در همین 
راسـتا ایجاد تشـکل های کوچـک، کارآمد و دانـش محور در 
سـطح محـالت یکـی از ضروریـات در شـهرها به شـمار می 
آیـد که شـهرداری گـرگان این طـرح را با جدیت در دسـتور 
کار خـود قرار داد.وی متذکر شـد: هدف نهایـی از اجرای این 
طـرح تقویـت ظرفیت سـاکنان محـالت در زمینـه آمادگی، 

واکنش سـریع و بازسـازی پـس از حوادث بـه منظور کاهش 
مخاطـرات از طریـق توانمنـد سـازی شـهروندان در محالت 
اسـت.دادبود بیان کرد: جلسـات کارشناسی و تخصصی طرح 
در حـال انجـام اسـت و بـه زودی نتیجـه آن بـا بهره گیری از 
توان دیگر دسـتگاه های همکار همچون فرمانـداری، اداره کل 
مدیریـت بحـران اسـتانداری، اورژانس، هالل احمـر و نیروی 
انتظامـی اعـالم و طـرح توسـط شـهرداری گـرگان اجرایـی 

خواهد شـد.

از  بندرعباس  شهردار  پور:  حسین  کیوان   - بندرعباس 
اجرای همزمان چهار تقاطع غیرهم سطح خبر داد و گفت: 
اجرای چند پروژه جدید طی سال جاری در راستای کاهش 
آبگرفتگی ناشی از بارندگی در دستور کار قرار گرفته است. 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندر 
عباس، عباس امینی زاده در حاشیه بازدید از پروژه های عمرانی اظهار 
کرد: اتمام پروژه های نیمه تمام یکی از مهمترین اولویت های کاری 

در حوزه عمرانی است.

وی با تاکید بر تسریع در اجرای پروژه های عمرانی، افزود: در 
حال حاضر عملیات اجرایی چهار تقاطع غیرهم سطح شامل قدس، 
مهرگان، پیامبر اعظم)ص( و نایبند به صورت همزمان در حال انجام 
است.  شهردار بندرعباس خاطرنشان کرد: اجرای این پروژه ها کمک 
شایانی به صرفه جویی در زمان، بهبود عبور و مرور و کاهش ترافیک 

می کند.
امینی زاده گفت: در زمینه رفع نقاط آبگیر ناشی از بارندگی، 
طی سال های قبل اقدامات قابل توجهی صورت گرفته و در سال 

جاری نیز پروژه های مختلفی در همین زمینه اجرا می شود. این 
مقام مسئول عنوان کرد: در راستای این مسئله، ساخت چند کانال 
دفع آبهای سطحی مانند کانال چهارراه مطهری، رسالت جنوبی و 
غیره طی سال جاری توسط معاونت عمرانی و شهرداری های مناطق 

انجام می شود.

مرکز  گزارش  به  اسالمشهر- 
در   ، اسالمشهر  شهرداری  ارتباطات 
در  شده  انجام  فعالیتهای  راستا  این 
این  توسط  جاری  سال  ماه  اردیبهشت 

واحد به شرح ذیل می باشد: 
شبانه  بصورت  زباله  آوری  *  جمع 

روزی ۲۰ الی ۲5 تُن
و  ساختمانی  نخاله  آوری  *  جمع 

غیره روزانه ۱۲ تُن تقریبی
*  جمع آوری پسماند بصورت روزانه 

۱4تُن
*  شستشوی مخازن مکانیزه زباله و 

المانهای شهری بصورت روزانه
*  الیروبی کانالها ۱۲۰۰۰ متری ۳ 

روز در هفته
*  جمع آوری سگ های ولگرد وبال 
صاحب و تحویل به سایت نگهداری 7۰ 

قالده
*  جمع آوری وساماندهی سد معبر 

بصورت روزانه
عابد  های  کوچه  ریزی  *  تراشه 

۳،4،5،۶
میدان  رفتگی  فرو  و  ریزی  *  بتون 

الغدیر ۲مورد

آغاز طرح تشکیل گروه های داوطلب واکنش اضطراری محالت توسط شهرداری گرگان

شهردار بندرعباس مطرح کرد:
اجرای همزمان ۴ تقاطع غیرهم سطح در بندرعباس

چکیده ای از فعالیت های حوزه خدمات 
شهری منطقه شش اسالمشهر در ماه گذشته

ایالم – الهام مهدیان:رئیس روابط عمومی شرکت پاالیش گاز ایالم از پیوستن  این 
شرکت به پویش همدلی و کمک های مومنانه استان خبر داد و گفت:به منظور 

ترویج فرهنگ احسان و نیکوکاری و همبستگی اجتماعی، پاالیشگاه  گاز ایالم  به 
منظور بستر سازی فرهنگی و همدلی بیش از پیش جامعه و در راستای مسئولیت 

های اجتماعی ، به این پویش فرهنگی پیوسته است .
به گزارش روابط عمومی ، " منوچهر کرمیان "افزود: کارکنان پاالیشگاه گاز ایالم در قالب 
پویش نماینده ولی فقیه، امام جمعه شهر چوار، کمیته امداد ، بهزیستی و سپاه پاسداران 
استان ۱5۰ بسته کمک غیر نقدی اهدا نموده اند  تا ضمن تحقق مسئولیت های اجتماعی، 
بتوانند  در مسیر فرهنگ کمک و احسان و نیکوکاری قدمهای مثبتی بردارند. وی اظهار 
داشت: به پیشنهاد نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایالم و تأکید استاندار، پویش امید 
و همدلی با هدف دریافت و توزیع هدفمند کمک و مساعدت های مردمی کارکنان ادارات 

دولتی و مردم بین اقشار ضعیف و اصناف آسیب دیده از بیماری کرونا راه اندازی شد که در 
همین راستا،کارکنان این مجموعه نیز با اهدای مبلغ 4۰۰ میلیون ریال از حقوق خود،در این 

امر خداپسندانه شرکت کردند.
وی با اشاره به اینکه کارکنان این پاالیشگاه به صورت خود جوش به منظور کمک به 
بیماران کرونایی و همچنین کمک های مومنانه مبلغ قابل توجهی کمک کرده اند،تصریح 
کرد: در راستای گسترش فرهنگ همدلی و ایثار اجتماعی، کارکنان پاالیش گاز ایالم با 
اهدای مبلغی از 5۰۰  هزار تا ۱۰ میلیون ریال به پویش همدلی و امید پیوستند و در مجموع  
مبلغ قابل توجهی را به پویش امید و همدلی، برای کمک به نیازمندان و اقشار آسیب دیده 

از ویروس کرونا اهداء کردند.

پاالیشگاه گاز ایالم به پویش همدلی و کمک های مومنانه استان  پیوست

۱۴


