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جهانگیری خبر داد

صرف ماهانه۷۰میلیون تومان اعتبار برای 
نگهداری مسیرهای دوچرخه سطح شهر

قزوین - سعید جهانگیری، مدیرعامل سازمان حمل و نقل 
و ترافیک شهرداری قزوین گفت: ماهانه ۷0 میلیون تومان 
برای نگهداری مسیرهای دوچرخه سطح شهر هزینه می 

شود.
ترافیک  و  نقل  و  به گزارش روابط عمومی سازمان حمل 
شهرداری قزوین؛ جهانگیری گفت: براساس طرح جامع ترافیک 
شهر قزوین در اکثر معابر سطح شهر باید مسیر دوچرخه احداث 
شود تا در نهایت تمام این مسیرهای دوچرخه به صورت یک 
رینگ بهم متصل شوند. وی عنوان کرد: هدف از اجرای این پروژه 
ایجاد زیرساخت های الزم برای استفاده شهروندان از دوچرخه در 
ترددهای درون شهری است زیرا وقتی زیرساخت فراهم باشد با 
اجرای برنامه های فرهنگی بهتر می توان شهروندان را به دوچرخه 
سواری در سطح شهر ترغیب کرد. مدیرعامل سازمان حمل و 
نقل و ترافیک شهرداری قزوین تصریح کرد: در این راستا هر 
ساله بخشی از بودجه سازمان برای احداث مسیرهای دوچرخه 
اختصاص می یابد البته مسیرهای احداث شده قبلی نیز نیاز 
به تعمیر و نگهداری دارد. جهانگیری خاطرنشان کرد: برخورد 
خودروها با موانع فلزی تفکیک کننده مسیرهای دوچرخه و تأثیر 
شرایط جوی روی خط کشی مسیرها از جمله مواردی است که 
باید همواره بررسی شده و در صورت وارد آمدن خسارت به این 
بخش ها باید در اسرع وقت نسبت به رفع آن اقدام کرد. وی 
یادآور شد: براین اساس ماهانه به طور متوسط ۷۰ میلیون تومان 
برای تعمیر و نگهداری مسیرهای دوچرخه سطح شهر هزینه می 
شود و در مجموع ۹ماهه نخست سال جاری بیش از ۶۰۰میلیون 

تومان در این بخش هزینه شده است.

تخصیص زمین برای ۳۴۸۶ متقاضی 
مسکن ملی در استان مرکزی انجام شد

اراک - مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی گفت: به 
منظور اجرای طرح مسکن ملی در استان مرکزی برای 
یک  هزار و 850 نفر در اراک و برای یک  هزار و 636 نفر در 

ساوه زمین مربوطه تخصیص یافته است.
احمد مرزبان در جلسه شورای مسکن استان مرکزی با اشاره 
به طرح اقدام ملی مسکن در استان مرکزی اظهار داشت: این 
طرح چند سال است در سطح کشور به منظور خانه دار کردن و 
رفع نیاز مسکن مردم به راه افتاده و سهم استان مرکزی از این 
ظرفیت 21 هزار و 2۹۰ واحد است که 4۰ هزار و ۷41 نفر در 
این طرح ثبت نام کردند. وی افزود: در استان مرکزی شهرهایی 
که جمعیت آنها بیشتر از 1۰۰ هزار نفر است مشمول طرح اقدام 
ملی مسکن در شهرستان های اراک و ساوه می شوند. مدیرکل راه 
و شهرسازی استان مرکزی با بیان گزارش طرح اقدام ملی مسکن 
شهرستان اراک گفت: برای طرح اقدام ملی مسکن شهر اراک ۹ 
هزار و 8۶4 نفر ثبت نام کرده اند که از این تعداد 5 هزار و 2۰۰ نفر 
تایید صالحیت شده و برای یک هزار و 85۰ نفر زمین تخصیص 
یافته و در حال حاضر یک هزار و ۷۰۰  نفر مبالغ خود را پرداخت 
کرده اند. مرزبان با اشاره به طرح اقدام ملی مسکن در شهرستان 
ساوه خاطرنشان کرد: برای طرح اقدام ملی مسکن شهرستان 
ساوه هم 5 هزار و 228 نفر ثبت نام کرده اند که از این تعداد 
صالحیت 2 هزار و ۶۰۰ نفر تایید شده و برای یک  هزار و ۶3۶ 
نفر زمین تخصیص یافته و در حال حاضر یک  هزار و 23۰  نفر 
مبالغ خود را واریز کرده اند. وی عنوان کرد: در زمینه طرح اقدام 
ملی مسکن 1۶3۹2 نفر تایید صالحیت و 1۰85۷ نفر افتتاح 
حساب و 524۷ نفر پرداخت مبلغ در قالب 1۶۶ پروژه داشته ایم.

مدیر مخابرات منطقه گلستان :

رعایت قوانین در اجرای فرآیندهای 
اداری را الزمه خدمت ر سانی 

مناسب دانست 
مهندس غالمعلی  با حضور  که  ای  در جلسه   - گرگان 
شهمرادی و اعضای کمیته نظام سالمت اداری در مخابرات 
برگرار شد ، بر رعایت قوانین و ضوابط اداری تاکید و گفت 
: ضرورت سالمت اداری در اجرای فعالیتها و برنامه های 
مخابرات بسیار اهمیت داشته و رعایت آن برهمه کارکنان 

واجب است .
مدیر مخابرات منطقه گلستان با اشاره به اینکه خدمت رسانی 
مناسب به مشتریان در گرو رعایت قوانین نظام سالمت اداری 
است افزود: این امر مهم موجب خواهد شد تا تمامی خدمات با 
کیفیت بیشتر ارائه شود.وی از اعضای کمیته نظام سالمت اداری 
در مخابرات منطقه گلستان خواست تا با نظارت دقیق بر اجرای 
فرآیندهای اداری ، برلزوم رعایت قوانین به کارکنان تاکید داشته 

باشند تا از بروز تخلفات جلوگیری شود .

نجات جان سه  صیاد پس از تالشی 9 
ساعته درآبهای جنوب کیش

بندرعباس- کیوان حسین پور: معاون دریایی اداره کل بنادر 
و دریانوردی هرمزگان گفت: پس از 9 ساعت پایش دریایی 
توسط مرکز جستجو و نجات دریایی استان و ارگان های 
منطقه )دریابانی و ندسا( یک فروند قایق صیادی مفقودی 
در 45 مایلی جنوب کیش یافته و همه ای سرنشینان آن در 

سالمت کامل به آغوش خانواده بازگشتند.
و  بنادر  اداره  رسانی  اطالع  و  ارتباطات  اداره  گزارش  به 
دریانوردی هرمزگان، اسماعیل مکی زاده  در خصوص جزئیات 
عملیات جستجو و نجات دریایی سه صیاد مفقود شده در گستره 
آبانماه    1۰ شامگاه  داشت:  اظهار  هرمزگان  استان  غرب  آبی 
طی تماس از سوی مسئولین شیالت بندرکنگ گزارش مبنی 
بر مفقود شدن یک فروند قایق صیادی با سرنشینان به مرکز 
جستجو نجات دریایی استان اعالم شد . وی افزود: پس از وصول 
این گزارش بالفاصله مرکز جستجو و نجات دریایی استان وارد 
عمل شده و با توجه به عدم وجود یک موقعیت مشخص از 
مفقود شدگان، شناور  ناجی  1۹، تیم های متعدد همیار ناجی و 
ارگان های منطقه از جمله دریابانی و ندسا بر اساس زون بندی و 
طرح جستجوی ابالغی به محل های احتمالی اعزام شدند . مکی 
زاده با بیان اینکه پس از تالشی نه ساعته  توسط همه تیم های 
اعزامی قایق صیادی مفقودی خوشبختانه شناسایی شد تصریح 
کرد: این قایق که به دلیل نقص فنی در موتور و جریان آب  به 
مایلها دورتر از صید گاه رانده شده بودتوسط ناجی 1۹ در 45 
مایلی جنوب جزیره کیش  یافترگردید و سه سرنشین آن در 

صحت و سالمت کامل به این جزیره منتقل شدند .

شهروند دیپلمات؛ ابتکاری برای 
توسعه دیپلماسی شهری اصفهان

امور  و  ارتباطات  مدیرکل   - مرادیان  یحیی   – اصفهان 
»شهروند  ابتکار  گفت:  اصفهان  شهرداری  بین الملل 
دیپلمات« از ابتدای سال جاری در اداره امور بین الملل 
ارتباطات  جمله  از  اهدافی  و  مطرح  اصفهان  شهرداری 
شناسایی  )خواهرخوانده ها(،  خارجی  شرکای  با  مؤثر 
تسهیلگران شهروندی، توسعه همکاری های اقتصادی و 
علمی به ترتیب با محوریت بخش خصوصی و دانشگاه های 
اصفهان، افزایش تعامالت با دستگاه دیپلماسی کشور و 
همچنین شکل گیری دانش، مهارت و نگرش بین المللی در 

تمامی مجموعه های شهر برای آن تعریف شد.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، ایمان 
حجتی با بیان اینکه شهرداری اصفهان درصدد است تا با یاری 
گرفتن از دیپلماسی شهروندی، بستری برای توسعه دیپلماسی 
شهری بنا کند، افزود: ابتکار »شهروند دیپلمات« به دنبال آن است 
تا آن دسته از تسهیلگران شهروندی از جمله بازرگانان، اساتید، 
ورزشکاران، دانشجویان، فعاالن فرهنگی و رسانه ای، ایرانیان خارج 
از کشور و غیره که دارای بسترها و کانال های مناسب و مجاز 
برای معرفی و تقویت جایگاه، برند و ظرفیت های اصفهان در 
شهرهای خواهرخوانده و کشورهایشان هستند، بتوانند در قوت 
بخشیدن به ارتباطات فرهنگی، هنری، اقتصادی و علمی طرفین 
به کنشگری بپردازند. وی اظهار کرد: در راستای برنامه ریزی های 
صورت گرفته، این ابتکار اداره کل ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری اصفهان که با همکاری نمایندگی وزارت امور خارجه، 
کنسرسیوم همکاری های علمی بین المللی دانشگاه ها و شهرک 
علمی تحقیقاتی و اتاق بازرگانی اصفهان به عنوان بازوهای اصلی 
فکری و اجرایی در دستور کار قرار دارد، 13 سلسله نشست 
و  کرد  خواهد  برگزار  را  خواهرشهرها«  »هم نشست  عنوان  با 
در هریک، پرونده یکی از 13 شهر خواهرخوانده اصفهان را با 
حضور شهروندان تسهیلگر برای شناسایی عملیاتی ظرفیت های 
همکاری در دستور کار خود قرار خواهد داد. مدیرکل ارتباطات و 
امور بین الملل شهرداری اصفهان تصریح کرد: وزارت امور خارجه 
و معاونت دیپلماسی عمومی این وزارتخانه ضمن استقبال ویژه و 
تایید این طرح، به صورت رسمی به شهرداری اصفهان اعالم کرده 
است که این ابتکار می تواند به صورت الگو به سایر کالنشهرهای 
ایران نیز معرفی شود. به گفته وی، شهروندان تسهیلگر می توانند 
با ثبت نام از طریق http://intaffairs.isfahan.ir، مشخصات 
خود را اعالم کنند تا پس از بررسی شرایط ثبت نام کنندگان 
در کمیته  مربوطه، در صورتی که شرایط، بسترها و کانال های 
ارتباطی آنها کاربردی و مفید تشخیص داده شود، به نشست 
آن خواهرخوانده که نمایندگانی از وزارت امور خارجه جمهوری 
اسالمی ایران، اداره مرتبط در آن وزارتخانه، سفارت آن کشور در 
ایران، انجمن های دوستی، سازمان های مردم نهاد و .... نیز حضور 
دارند، دعوت شوند تا با کنشگری موثر و مشخص، هرکدام به یک 
»شهروند دیپلمات« برای اصفهان بدل شوند. حجتی تاکید کرد: 
پس از هر هم نشست )یا مجموعه ای از نشست ها(، برنامه اقدام 
همکاری با هر شهر خواهرخوانده تدوین می شود و همه فعاالن 
بین المللی اصفهان اعم از دولتی، غیردولتی و شهروندی، مسیر 
روشن ارتباطات اصفهان محور با این 13 شهر را خواهند شناخت. 
این امر موجب خواهد شد تا از کلیشه پردازی  و موازی کاری در 
سیاست خارجی اصفهان جلوگیری به عمل آمده و مجموعه 
کنشگران به صورت منسجم و با برنامه های اقدام  تدوین شده 
رو به جلو و افزایش مناسبات حرکت کنند. وی با بیان اینکه 
شهرداری اصفهان در طول یک سال گذشته تالش کرد ارتباطات 
با همه خواهرخوانده ها به ویژه آنهایی که چراغ تعامل با آنها کم 
سو شده بود را به شکل موثری فعال کند، افزود: طرح »شهروند 
دیپلمات« می تواند پاسخی به مطالبه همیشگی شهروندان و 
نهادهای مختلف برای استفاده از ظرفیت 13 شهر خواهر خوانده 
باشد؛ در واقع از این طریق شهروندان خود می توانند وارد میدان 
دیپلماسی شهری شوند.  گفتنی است، فراخوان اولیه این ابتکار 
به مدت یک ماه باز خواهد بود و پس از آن، فراخوان مرتبط با 
هریک از 13 شهر خواهرخوانده پیش از هر نشست اطالع رسانی 

خواهد شد.

افزایش 9 درصدی مصرف گاز در 
استان اردبیل 

اردبیل - مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل از افزایش 
9 درصدی مصرف گاز مشترکین اردبیلی نسبت به سال 
گذشته ، خبر داد و گفت: در استان اردبیل مصرف گاز 
در طول سه روز گذشته، به 31 میلیون و 198 هزار متر 

مکعب رسیده است.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اردبیل، سردار 
اسماعیلی مدیر عامل این شرکت با اشاره به اینکه در ۹ ماهه اول 
سال گذشته بالغ بر دو میلیارد متر مکعب گاز در استان مصرف 
شده است، افزود: از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه بیش از 
دو میلیارد و 1۰2 میلیون متر مکعب گاز توسط مشترکین در 
استان مصرف گردیده که این موضوع باعث افزایش ۹ درصدی 
مصرف گاز نسبت به مدت مشابه سال گذشته شده است. وی 
با توجه به ورود موج سرمای فراگیر و پایدار در بیشتر استانهای 
کشور و افزایش بی سابقه مصرف گاز، صرفه جویی سراسری 
برای عبور از روزهای سرد زمستان را بیش از پیش ضروری 
برشمرد و اظهار داشت: در بیشتر شهرهای استان دمای هوا 
توجه  در صورت  که  رسد  می  نیز  درجه  ده  منفی  به  حتی 
نکردن مصرف کنندگان خانگی بر صرفه جویی هر چه بیشتر 
در مصرف گاز، علی رغم تالشهای صورت گرفته درخصوص 
استان ممکن است در  توزیع گاز طبیعی در  پایداری شبکه 
پاره ای نقاط با کمبود گاز و کاهش افت فشار مواجه شویم 
بنابراین از مشترکین گاز طبیعی خواستاریم تا در مصرف این 
نعمت خدادادی صرفه جویی نمایند. اسماعیلی اصالح الگوی 
مصرف را یکی از راهکارهای مهم در برون رفت از هرگونه بحران 
احتمالی ناشی از مصرف بی رویه گاز طبیعی برشمرد و گفت: 
استفاده از پوشش مناسب، استفاده از پرده های ضخیم، استفاده 
از شیرهای ترموستاتیک و رعایت دمای رفاه )18تا 21درجه( 
و پوشش مناسب موتورخانه ها و تعمیرات الزم در آنها به عنوان 

بخشی از راه های مصرف بهینه گاز توصیه می شود.

اخبار ایراناخبار ایران ذوب آهن اصفهان، لوح رضایت مندی مشتری را کسب کرد
اصفهان – یحیی مرادیان: دهمین دوره همایش سراسری 
با حضور دکتر میر محمد صادقی  رضایت مندی مشتری 
دکتر   ، ایران  اتاق  پژوهشی  و  آموزشی  موسسه  رییس 
رئیسه  هیات  سخنگوی  و  عضو  فرهنگی  حسین  محمد 
مجلس شورای اسالمی و سيد حميد پورمحمدي معاون امور 
اقتصادي و هماهنگي برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه 
كشور 26 آذر ماه در مرکز همایش های رایزن تهران برگزار 
شد ، ذوب آهن اصفهان توانست در این همایش لوح رضایت 

مندی مشتری را کسب کند  .
دکتر محمد حسین فرهنگی گفت : فعاالن اقتصادی نقش بسیار 
مهمی در رونق اقتصادی کشور دارند و این مهم وقتی با رضایت 
مندی مشتری باشد می تواند به یک برند محبوب تبدیل گردد که 
در این صورت همیشه ماندگار خواهد بود ، رضایت مشتری می تواند 
یک رابطه دو سویه باشد تا بنگاه های اقتصادی فقط تولید ثروت 
نکنند و عوامل دیگر که مدنظر مشتری است را در تولیدات خود 
رعایت نمایند . وی ایجاد تناسب بین پشتیبانی و تولید ، پاسخگویی 
و بازخورد گرفتن از مشتری را از عوامل مهم در کسب رضایت از 
مصرف کننده دانست و یاد آور شد : افزایش رضایت مشتری یکی از 
راهکارهای تبلیغات و برندینگ می باشد . سيد حميد پورمحمدي 
گفت : یکی از واقعیت های تولید در بازار جهانی کسب رضایت 
مشتری و حصول اطمینان از رضایت در مصرف است و همیشه 
باید نیاز مشتری مهمترین مقصد تولید کننده باشد و این رضایت 

باید استمرار داشته باشد .وی افزود : مسئولیت اجتماعی همیشه 
انجام کارهای عام المنفعه نیست بلکه ایجاد اشتغال ، احیاء صنعت 
، صیانت از محیط زیست و مشتری مداری نیز می تواند به نوعی 
مسئولیت اجتماعی باشد . علیرضا عباسیان مدير مهندسي فروش و 
توسعه بازار شرکت گفت : شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان با تولید 
مقاطع ساختمانی و طویل ، انواع ریل ،آرک معدن ، کالف های 
صنعتی و ساختمانی و غیره طیف وسیعی از نیاز جامعه را به لحاظ 
صنعتی و ساختمانی و همچنین زیر ساخت ها پوشش می دهد این 

شرکت به عنوان اولین و بزرگترین تولید کننده مقاطع ساختمانی و 
صنعتی به عنوان یک برند جهانی شناخته شده در بازار های خارجی 
و داخلی به شمار می رود از این رو همواره دغدغه توجه به نیاز 
مشتری خود را داشته و در این راستا در کل فرایند تولید ، فروش و 
تحویل دیدگاه های مشتریان و ذینفعان خود را مدنظر قرار می دهد 
. وی با اشاره به اینکه تولید براساس سفارش و نیاز سنجی بازار از 
فعالیت مستمر شرکت می باشد ، تصریح کرد : ارتقا و حفظ کیفیت 
محصول مطابق با بروز ترین استانداردهای ملی و جهانی همواره 

در ذوب آهن مورد توجه بوده و رضایت مندی باالی ۷5 درصد از 
شرکت از دیدگاه مشتریان گواه این ادعا می باشد . عباسیان گفت 
: در تمامی مراحل تولید تا تحویل ، مشتریان به اطالعات مورد نیاز 
خود دسترسی داشته و با بسترهای ارتباطی متنوع که پیش بینی 
گردیده ضمن دسترسی به اطالعات فنی و تجاری با قسمت های 
مرتبط ارتباط برقرار می کنند . وی خاطر نشان ساخت : محصوالت 
ذوب آهن اصفهان در پروژه های ساختمانی ، صنعتی و عمرانی 
دولت و زیر ساخت ها استفاده می شود و شرکت همواره با توجه به 
نیاز سنجی توسعه محصوالت جدید و استراتژیک را در برنامه کاری 
خود دارد که تولید انواع ریل ، سپره آسانسور ، آرک معدن و انواع 
تیر آهن های بال پهن و غیره از جمله محصوالت جدید شرکت می 
باشد . مدير مهندسي فروش و توسعه بازار شرکت گفت : شرکت 
سهامی ذوب آهن اصفهان سنجش رضایت مشتریان مورد توجه 
ویژه در شرکت قرار دارد و  با نظر سنجی های دوره ای و دریافت 
بازخورد و تحلیل آن نظرات اخذ شده به قسمت های مربوطه ارسال 
می گردد تا اقدامات اصالحی در تولید لحاظ گردد و این روند به 
منظور مشتری مداری و رعایت حقوق مصرف کننده می باشد . وی 
تصریح کرد : در ذوب آهن اصفهان سعی بر این است با بکار گیری 
رویکردهای بهبود مستمر و استراتژی های توسعه بازار ، در راستای 
جلب نظر مشتریان اهداف و برنامه های خود را تدوین نماید و به 
همین منظور کسب حداکثر رضایت مشتریان خود را به عنوان یکی 

از اولویت های مهم خود می داند .

بوشهر- زهرا بهرامی:  "مدیر عامل شرکت گاز استان بوشهر گفت: در راستای 
اجرایی سازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان با حضور جناب آقای دکتر 

نامه  بنیاد نخبگان استان بوشهردر شرکت گاز استان، تفاهم  اخالقی رییس 
همکاری آموزشی، علمی، تحقیقاتی و فناوری مشترک میان شرکت گاز استان 

و بنیاد نخبگان استان بوشهر به امضا رسید."
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان بوشهر مدیر عامل شرکت گاز استان 
بوشهر گفت: تفاهم نامه همکاری آموزشی علمی تحقیقاتی و فناوری با تاکید ویژه بر 
بند "ث" ماده ۶4 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران در راستای سند 
راهبردی کشور در امور نخبگان و تقویت و توسعه فعالیت های نخبه محور در نوزدهمین 
آموزشی  نامه همکاری  تفاهم  امضا رسید. رحمانی گفت:  به  ماه سال ۹۹  آذر  از  روز 
مابین شرکت  به مدت یک سال فی  و  ماده  فناوری در شش  و  ، تحقیقاتی  ، علمی 

گاز استان بوشهر و بنیاد نخبگان استان بوشهر امضا گردیده است. مهندس رحمانی 
گفت:  زمینه سازی در جهت تقویت و تعمیق رویکردهای علمی و پژوهشی و فناورانه، 
تعامل و تبادل دانش و اطالعات فی مابین کارشناسان و پژوهشگران دو طرف، همکاری 
مشترک در برگزاری جلسات هم اندیشی و کارگاه های علمی وهمایش ها و سمینارهای 
پژوهشی و آموزشی، همچنین همکاری در زمینه انتشار مقاالت و کتاب های علمی 
حاصل ازفعالیت های مشترک را از اهداف این تفاهم نامه عنوان کرد. وی در ادامه گفت: 
همکاری پیرامون برگزاری دوره های کارآموزی، کارورزی و بازدید های علمی و صنعتی 
و همکاری در زمینه انجام خدمات مشاوره و نظارت بر اجرای طرح های پژوهشی در 

دست اجرا را از دیگر اهداف این تفاهم نامه عنوان کرد.

 بندرعباس - کیوان حسین پور: مدیر امور آب و فاضالب منطقه یک بندرعباس از 
شستشوی 20 کیلومتر از خط انتقال فاضالب محله های مرکز و غرب بندرعباس 

خبر داد.

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت اب و فاضالب هرمزگان، عبدالعلی 
پالسی زاده در بازدید از روند اقدامات در حال انجام بخش فاضالب این منطقه با اشاره به 
اینکه با فرا رسیدن فصل بارندگی اقدامات پیشگیرانه از سوی امور منطقه یک در دستور کار 
قرار گرفته است. وی با اشاره به اینکه شستشو و رفع انسداد خطوط انتقال فاضالب باعث 
جلوگیری از باالزدگی فاضالب می شود، افزود: در بررسی های انجام شده تمام نقاطی که 
احتمال گرفتگی وجود داشت مرتفع و در حال حاضر مشکلی از این نظر وجود ندارد.  به 
گفته مدیر امور آب و فاضالب منطقه یک بندرعباس، تمام خطوط فاضالب پس از شستشو 
سم پاشی نیز شده اند. پالسی زاده به آسیب های بارندگی به تاسیسات فاضالب اشاره کرد و 

افزود: متاسفانه در زمان بارندگی برخی افراد با برداشتن منهول های فاضالب اقدام به هدایت 
آب های سطحی به داخل خطوط انتقال فاضالب می کنند که باعث گرفتگی خطوط و آسیب 
به تاسیسات فاضالب می شود. وی در عین حال افزود: برای هدایت آب های سطحی کانال 
هایی در سطح شهر از سوی شهرداری ایجاد شده که سیالب ها می بایست از این طریق 
هدایت و خارج شود. فرید معتمدی رئیس بهره برداری فاضالب منطقه یک بندرعباس نیز 
به آماده باش ماشین آالت این شرکت در زمان اتفاقات اشاره کرد و افزود: بروز رسانی ابزارها 
و ماشین آالت از اقداماتی است که انجام شده و نیروهای این بخش آماده خدمات رسانی در 

شرایط سخت هستند.

ای  منطقه  برق  شرکت  مدیرعامل  محمدی:  رحمان   – اهواز 
خوزستان گفت: دکل های سقوط کرده دو خط 400 کیلوولت 
نیروگاه گدار – اهواز 2 و خط 230 کیلو ولت نیروگاه شهید مدحج 
)زرگان( – اهواز 2  که به علت سرقت نبشی  و به تبع آن وزش 

طوفان سقوط کرده بودند، در اهواز بازسازی و برقدار شدند.
محمود دشت بزرگ افزود: براثر سرقت نبشی و به دنبال آن طوفان 

های شدید در آبان و آذرماه امسال، در مجموع از دو خط 4۰۰کیلوولت 
نیروگاه گدار – اهواز 2 و خط 23۰ کیلوولت نیروگاه شهید مدحج 
)زرگان( – اهواز 2 تعداد 1۰ دکل سقوط کرده بودند که با تالش شبانه 
روزی کارکنان این شرکت، دکل ها بازسازی و وارد مدار شدند. وی 
خاطرنشان کرد: سارقان در چندین نوبت اقدام به سرقت نبشی ها و 
باز کردن پیچ و مهره ها از محل های حساس دکل های فشار قوی 

کرده بودند که با پیگیری های واحد حراست شرکت برق منطقه ای 
خوزستان و تالش های سربازان گمنان امام زمان )عج( در اداره کل 
اطالعات استان خوزستان، سارقان خطوط فشار قوی برق خوزستان 
دستگیر و قطعات دکلهای سرقتی کشف شد. دشت بزرگ تصریح کرد: 
به دلیل اهمیت داشتن خطوط آسیب دیده و جلوگیری از خاموشی به 
مشترکان خانگی و صنعتی، علی رغم سختی های کار که شامل نبود 

جاده دسترسی، بارانی و طوفانی بودن شرایط جوی بود، اقدامات الزم و 
فوری برای به مدار آوردن این خطوط انجام و با موفقیت وارد مدار شدند.

گرگان - تفاهم نامه همکاری مشترک فی مابین بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی استان گلستان و جمعیت هالل احمر استان در 
زمینه های ساخت مسکن روستایی و شهری برای جوانان، 
امدادگران و داوطلبان، صدور اسناد مالکیت اماکن و همچنین 
امضاء سید  به  احمر  عمرانی هالل  های  پروژه  در  مشارکت 
محمد حسینی، مدیرکل بنیاد مسکن استان و فرهاد میقانی، 

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان رسید.
نامه که مهندس خسروی، معاون  در مراسم امضاء این تفاهم 
بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن استان و سرکار خانم خراسانی، 
معاون امور جوانان جمعیت هالل احمر استان نیز حضور داشتند، آقای 
میقانی مسکن را یکی از مهمترین نیازهای انسانها برشمرد که محل 
آرامش و آسایش خانواده هاست و با تشکر از ایده همکاری مدیرکل 

بنیاد مسکن استان جهت تامین مسکن جوانان، امدادگران و داوطلبان 
هالل احمر استان که بی هیچ چشمداشتی در حال خدمت به مردم 
شریف استان هستند، ابراز امیدواری کردند مشکل مسکن بخش عمده 
ای از گروه های هدف هالل احمر استان با این تفاهم نامه مرتفع شود.
سید محمد حسینی، مدیرکل بنیاد مسکن استان نیز در این جلسه با 
تشریح خدمات قابل ارائه به جامعه هدف جمعیت هالل احمر استان 

در بخش تامین تسهیالت و کمکهای بالعوض ساخت و مقاوم سازی 
واحدهای مسکونی در روستاها و شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت، 
صدور اسناد مالکیت اماکن هالل احمر در شهرها و روستاها و جامعه 
هدف آن، مشارکت در اجرای پروژه های عمرانی و ساختمانی و …، 
پیگیری تامین مسکن اقشار مختلف جامعه و همچنین اجرای پروژه 
های مشارکتی را از مهمترین برنامه های بنیاد مسکن استان دانستند.

قم - رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان قم ، با 
بیان اینکه اخیراً افراد سودجو با ارسال پیامک برنده شدن 
خودرو در قرعه کشی اقدام به کالهبرداری از افراد می کنند، 
این گونه  به  نسبت به هوشیاری شهروندان و عدم توجه 

پیامک ها هشدار داد. 
 سرهنگ "میکائیل قهرمان پور" در گفت و گو با خبرنگار پایگاه 
خبری پلیس، اظهار داشت: اخيرا تعدادي شرکت مستقر در تهران 

پيامکی تحت عنوان اینکه "شما برنده بن کاال شده ايد" به تلفن 
همراه شهروندان ارسال و پس از برقراري تماس تلفني و اخذ وجه 
از آنها تعدادي لوازم آشپزخانه از جمله سرويس تفلون، اسنک پز 
وساير لوازم و در بعضي مواقع سکه اليزابت به نشانی مخاطبان ارسال 
می کنند. وی افزود: عوامل این شرکت ها با توجه به اينکه قباًل 
نام و نشانی محل سکونت و مشخصات مخاطبان خود را در اختیار 
گرفتند خود را به عنوان نماينده شرکت معرفي و ضمن جلب اعتماد 

و اطمينان آنها بيان مي کنند که شما در قرعه کشي انجام شده 
برنده خودرو شده ايد. رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان 
قم اضافه کرد:عوامل این شرکت ها به مشتریان خود می گویند که 
بايستي بابت هزينه بيمه و هزينه حمل خودرو با جرثقيل مبالغي 
در حدود 3 تا 5 ميليون تومان را به شماره کارت هاي اعالم شده 
واريز کنند و با این ترفند کالهبرداری از مشتریان را انجام می دهند. 
سرهنگ قهرمان پور گفت: از شهروندان می خواهیم ضمن حفظ 

هوشیاری خود نسبت به ارسال پیامک ها و تماس های اغواگرانه در 
صورت مشکوک شدن به مواردی از این دست موضوع را از طریق 

تماس با شماره تلفن 11۰ به پلیس اطالع دهند.

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان:

دکل های سقوط کرده دو خط ۴۰۰ و ۲۳۰ کیلو ولت در اهواز بازسازی و برقدار شدند

امضاء تفاهم نامه همکاری فی مابین بنیاد مسکن استان گلستان و جمعیت هالل احمر استان

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان قم :

پیامک برنده شدن خودرو در قرعه کشی، کالهبرداری است

امضا تفاهم نامه فی مابین شرکت گاز استان بوشهر و بنیاد نخبگان استان بوشهر

 مدیر امور آب و فاضالب منطقه یک بندرعباس  خبر داد:

انجام سم پاشی و شستشوی دوره ای  شبکه فاضالب منطقه یک شهر

شهرقدس _ فریبا میرزایی پندار: پدیده آبگرفتگی در فصل بارندگی با حجم زیاد 
در برخی معابر سطح شهر بخصوص بخش های مرکزی شهر موضوعی است که 
مدت هاست مشکالتی را برای شهروندان و مدیریت شهری ایجاد نموده و علیرغم 
اینکه طرح های موقتی نیز در سال های گذشته توسط شهرداری اجرا شده، اما 
متاسفانه به دلیل عدم شیب بندی مناسب خیابان ها تاثیر زیادی در هدایت آب های 
سطحی نداشته است. جهت رفع این مشکل، به درخواست شهرداری قدس طرح 
جامعی توسط دانشگاه صنعتی امیر کبیر جهت برنامه ریزی برای بهره گیری از 
سیستم های ساماندهی و دفع آب های سطحی در کل سطح شهر تهیه شده که در 
حال حاضر در مقیاس محلی و ناحیه ای )خیابان شهید عالمی( در حال اجرا می باشد. 
از همان ابتدا قابل پیش بینی بود که وجود موانع فراوان به خصوص تاسیسات زیربنایی 
دفنی موسسات خدمات رسان اجرای این طرح را با چالش های زیادی مواجه خواهد کرد. 
مضافاً اینکه عرض کم معبر، ازدحام فراوان و عدم امکان مسدود نمودن گذر مشکالت اجرایی 
را چندبرابر نموده است و نیز بخشی از مسیر پیش بینی شده برای ایجاد شبکه به دلیل وجود 
تاسیسات دفنی که قابل جابهجایی نیستند دچار تغییر در مسیر حفاری می شود. تمام این 

موارد باعث می گردد اجرای پروژه با سرعت مناسبی پیش نرفته و در بعضی نقاط دچار وقفه 
گردد که این امر موجب مشکالتی برای شهروندان شده و انتقادهایی را از سوی آنها به دنبال 
داشته است. از آنجا که تکمیل این پروژه ها مشکل آبگرفتگی را در بخش های زیادی از شهر 
رفع می نماید نیاز به همکاری شهروندان است تا شهرداری بتواند خدمات مناسبی در راستای 

رفاه حال مردم ارائه دهد. 
اجرای 5 پروژه ساماندهی شبكه هدایت آب های سطحی در تیرماه

ایجاد و اصالح شبکه هدایت آب های سطحی در مناطق مختلف شهر به منظور رفع 
مشکالتی نظیر آبگرفتگی معابر که در فصول پربارش گریبانگیر برخی نقاط شهر می شود، 
حائز اهمیت است. یکی از مهم ترین این پروژه ها در خیابان شهید عالمی اجرا شد که طی آن 
فرآیند لوله گذاری تا سه راهی قدس به اتمام رسید. همچنین در راستای بهسازی معابر شهر 
و با هدف سهولت تجمیع و هدایت آب های سطحی، عملیات تعویض جداول نهر آب کوچه 
شهید اندرزگو واقع در خیابان صاحب الزمان)عج( اجرا شد. ساماندهی فاضالب خیابان هجرت 
دیگر پروژه ای بود که در تیرماه اجرا گردید. اجرای عملیات لوله گذاری کاروگیت عرضی 
فاضالبی در انتهای خیابان هجرت یکم جنب منبع آب نیز به مرحله انجام رسید. همچنین 
اصالح و جدولگذاری نهر عرضی خیابان گودرزی جنوبی و اجرای نهر کانیو در چهارراه امام 
على)ع( واقع در خیابان طالقانى از دیگر پروژه های انجام شده در راستای ساماندهی شبکه 

هدایت آب های سطحی در شهر قدس می باشد.
اجرای عملیات جایگذاری كانال بتنی خیابان گلستان

عملیات جایگذاری کانال بتنی پیش  ساخته در خیابان گلستان )اوقاف( شهرقدس به 
منظور ساماندهی و زیرسازی معبر موردنظر توسط معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری 
قدس انجام شده است. از اسفندماه سال ۹8 و حسب دستور مهندس مختاری شهردار قدس 
اجرای عملیات ساماندهی خیابان گلستان و کانال انتقال آب های سطحی بلوار 45 متری 

شهید کلهر در دستور کار این معاونت قرار گرفت. پس از اجرای عملیات الیروبی، پاکسازی 
و خاکبرداری، مراحل پایانی عملیات جایگذاری کانال بتنی پیش ساخته به طول بیش از 2۰ 

متر در دو ردیف اجرا شد. 
عملیات حفر چاه های جذبی به منظور جلوگیری از تجمع آب

به منظور جلوگیری از تجمع آب هنگام بارندگی و تسهیل در جمع آوری و هدایت و دفع 
آب های سطحی و پیشگیری از بروز مشکل برای شهروندان در فصل بارندگی، عملیات حفر 
چاه های جذبی در نقاط و معابر آبگیر و حساس در حال اجرا شد. با توجه به اهمیت اجرای 
برنامه های پیشگیرانه و موفقیت آمیز بودن حفر چاه های جذبی در جذب آب های سطحی 
حاصل از بارندگی و تقویت سفره های زیرزمینی در حال حاضر عملیات حفر 2 حلقه چاه در 

انتهای بلوار امامزاده خیابان بهارستان اجرا گردید.
اجرای عملیات لوله گذاری كاروگیت خیابان شهید عالمی

در ادامه اجرای پروژه های متعدد به منظور جلوگیری از آبگرفتگی معابر، اجرای سیستم 
جمع آوری آب های سطحی خیابان شهید عالمی و لوله گذاری کاروگیت این خیابان توسط 
عوامل حوزه امور زیربنایی و ترافیک شهرداری با اقدامات متعددی چون حفر گمانه برای 
کنترل وضعیت تاسیسات دفنی، تخریب جداول فرسوده، نخاله برداری، بتن ریزی و جایگذاری 
لوله های کاروگیت انجام شده است. عملیات احداث کانال هدایت آب های سطحی خیابان 
شهید باهنر با 4۰۰ متر طول و احداث کانال زردآب با لوله گذاری از ابتدای کانال تا خیابان 
توسعه به طول 4۹۰ متر از جمله اقداماتی بود که در سال گذشته به منظور هدایت و 
دفع آب های سطحی اجرایی شد که در همین راستا در سال جاری عالوه بر لوله گذاری 
خیابان شهید عالمی، اجرای لوله گذاری GRP از هجرت ششم تا خیابان طالقانی، خیابان 
شهید بهشتی و بلوار امام خمینی )ره( به منظور جذب و هدایت آب های سطحی در هنگام 

بارندگی های شدید نیز در دستور کار قرار دارد.

اجرای طرح جامع هدایت آب های سطحی در معابر شهرقدس

االول۱۴


