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توسط شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان؛

عملیات گند زدایی و ضدعفونی كردن 
مراكز عمومی شهر مسجدسلیمان در 

برابر ویروس كرونا ، با جدیت ادامه دارد

 ، بهداشت  اداره  رییس  - رحمان محمدی:  اهواز 
و  نفت  برداری  بهره  شرکت  زیست  محیط  و  ایمنی 
اجرای  این شرکت در  از جدیت  گاز مسجدسلیمان 
عملیات گند زدایی و ضدعفونی کردن مراکز عمومی 
شهر مسجدسلیمان در برابر گسترش ویروس کرونا 
با استفاده از ظرفیت های بالقوه پایگاه مقاومت بسیج 

صنعت نفت خبر داد .
رییس اداره بهداشت ، ایمنی و محیط زیست شرکت بهره 
برداری نفت و گاز مسجدسلیمان از جدیت این شرکت در 
اجرای عملیات گند زدایی و ضدعفونی کردن مراکز عمومی 
شهر مسجدسلیمان در برابر گسترش ویروس کرونا با استفاده 
از ظرفیت های بالقوه پایگاه مقاومت بسیج صنعت نفت خبر 
داد . فرید غالمی حموله با اعالم این خبر اظهار داشت : در 
راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی این شرکت و در 
راستای مقابله با شدت گسترش و انتشار ویروس کرونا در 
جامعه ، عملیات گند زدایی و ضدعفونی مراکز عمومی نظیر 
جایگاه های عرضه سوخت - بازار میوه و تره بار - پل های 
عابر پیاده - خیابان ها و معابر عمومی پر تردد - سالن های 
ورزشی - درمانگاه ها ، بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و 
درمانی و سایر اماکن و معابری که مراجعات و تردد عموم در 
آن زیاد باشد بطور روزانه توسط اکیپ های پیاده و موتوری این 
شرکت انجام می شود . وی ادامه داد : با توجه به شدت یافتن 
سرعت انتشار ویروس کرونا در سطح جامعه و بمنظور حفظ 
سالمتی شهروندان و کارکنان این شرکت بعنوان بزرگترین 
اداره ی دولتی شهرستان از نظر تعداد ساختمان های اداری و 
صنعتی و نیروی انسانی ، به موازات عملیات ضدعفونی و گند 
زدایی مراکز عمومی شهر ، عملیات ضدعفونی و گند زدایی 
ساختمان ها و مراکز اداری این شرکت نیز با بهره گیری از 
نیروهای پایگاه مقاوت بسیج صنعت نفت بطور روزانه انجام 
می شود . فرید غالمی حموله افزود : عملیات گند زدایی و 
ضدعفونی کردن خیابان ها ، محالت ، مناطق مسکونی و 
اماکن عمومی پرتردد شهر مسجدسلیمان از اسفند ماه سال 
گذشته و همزمان با شیوع موج اول ویروس کرونا در کشور 
توسط اداره ایمنی ، بهداشت و محیط زیست و با همکاری 
بخش های مختلف نظیر مدیریت خدمات ، مدیریت منابع 
انسانی ، پایگاه مقاومت بسیج شرکت بهره برداری نفت و گاز 

مسجدسلیمان آغاز گردیده و همچنان ادامه دارد .

اخبار ایراناخبار ایران با اتمام انتقال خط ارس به تبریز؛

مشکل آب شرب تبریز و منطقه حل خواهد شد
آذربایجان شرقی - فالح: رئیس هیئت مدیره و 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان 
شرقی گفت: با اتمام انتقال خط ارس به تبریز، مشکل 

آب شرب تبریز و منطقه حل خواهد شد.
به گزارش نماینده ماددر تبریز، علیرضا ایمانلو که به  
همراه معاونان و مدیران شرکت آبفا استان به باسمنج سفر 
کرده بود ضمن اعالم این مطلب و حضور در نماز جمعه 
شهر باسمنج از نزدیک با اهالی این منطقه به صورت چهره 
قرار گرفت.  آنان  به چهره مالقات و در جریان مشکالت 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی 
همچنین در سخنانی قبل از خطبه های نماز جمعه این 
شهر با اشاره به خدمات رسان بودن شرکت آب و فاضالب و 
رسالت واقعی آبفا در این عرصه اظهار کرد: در حوزه تامین 
آب 100 درصد شهرها و 82 درصد روستاها تحت پوشش 
شبکه آبرسانی بوده و در روستاها در حال افزایش این آمار 
بوده و همچنین در حوزه شبکه فاضالب هم 63 درصد مردم 
تحت پوشش می باشند که هدف شرکت آب و فاضالب 
استان بر بهره مندی بیشتر مشترکان از خدمات شرکت آب 

و فاضالب در این عرصه می باشد.
علیرضا ایمانلو افزود: تامین آب قباًل از چاه ها و آب های 
زیرزمینی بود اما با توجه به این که آب ها ذخایر نسل های 

آینده است، اولویت اصلی ما جمع  آوری آب های سطحی و 
مهار آن ها با سدسازی است تا بتوانیم درحوزه کشاورزی، 

نمائیم. رئیس  استفاده  بدون مشکل  صنعت و آب شرب 
استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل  و  هیئت  مدیره 
انتقال  آذربایجان شرقی تاکید کرد: هدف اصلی ما اتمام 
خط ارس به تبریز است که با این امر مشکل اعظم آب شرب 

شهرستان تبریز و منطقه حل خواهد شد.
ایمانلـو بـا اشـاره بـه افـت فشـار آب در ایـن منطقه و 
شـهر باسـمنج افـزود: امیدواریم بـا اصالح شـبکه یا نصب 
فشارشـکن و همچنیـن نصب مخـزن ده  هـزار مترمکعبی 
و سـه هـزار مترمکعبی، مشـکل افـت فشـار آب منطقه را 
اصـالح و برطرف کنیـم. مدیرعامل شـرکت آب و فاضالب 
اسـتان خاطرنشـان کرد: از جمله اهداف ما حل مشـکالت 
شـبکه فاضالب شـهر باسـمنج بوده که با همراهی شورای 
شـهر و شـهرداری و مسـئوالن اسـتانی ایـن امـر در حـال 
پیگیـری و اجراسـت. علیرضـا ایمانلـو ادامـه داد: مشـکل 
اصلـی در ایـن خصـوص محـل تصفیه خانـه بـود کـه بـه 
امیـد خدا با شناسـایی و تعیـن محل و با تأیید مسـئوالن 
اسـتانی و شـهری اقدامـات احـداث آن را شـروع خواهیـم 
کرد تا بخش اعظم مشـکل فاضالب شـهر باسـمنج اصالح 

و حل شـود.

آذربایجان شرقی - فالح: عضو شورای اسالمی 
شهر تبریز نتایج آخرین بررسی های خود در رابطه 

با سامانه شفافیت را اعالم کرد.
به گزارش نماینده ما در تبریز، فرج محمدقلیزاده اظهار 
ایجاد ۵ زیر  اندازی سامانه شفافیت،  کرد: در راستای راه 
سامانه در دستور کار کمیسیون تحقیق و نظارت شورای 
شهر قرار گرفت که عبارتند از: زیرسامانه های امالک، ماشین 
شفافیت.  و  حقوقی، چک  های  پرونده  و  قراردادها  آالت، 
رئیس کمیسیون نظارت، تحقیق و ارزیابی شورای اسالمی 
شهر تبریز افزود: ارزش و اهمیت این سامانه ها باید گفته 
و مرتب اطالع رسانی شود، چرا که ارزش سامانه شفافیت 
شهرداری تبریز با هیچ پروژه عمرانی قابل مقایسه نیست. 
قلیزاده تصریح کرد: همگی اعتقاد راسخ داریم که راه اندازی 
چنین سامانه ای خدمت بزرگی به شهر تبریز است و برخی 
به  مربوط  اطالعات  ثبت  در  نیز  تبریز  شهرداری  مناطق 
امالک، واقعا سنگ تمام گذاشتند.  رئیس کمیسیون نظارت، 
تحقیق و ارزیابی شورای اسالمی شهر تبریز ثبت، مدیریت 
هوشمند، اخذ سند و پیوند با اسناد اداره ثبت را از مهمترین 

اهداف راه اندازی سامانه شفافیت برشمرد. قلیزاده اضافه کرد: 
شهرداری در مجموع 11 هزار و یکصد واحد سرقفلی دارد 
که اگر در سامانه امالک ساماندهی و ثبت نشوند، سال های 
آینده با مشکالت جدی مواجه خواهیم بود و باید میلیاردها 
تومان بابت این امالک هزینه شود. قلیزاده همچنین ابراز 
امیدواری کرد: با تالش مدیران شهرداری، سامانه شفافیت 
به زودی راه اندازی شود و عموم شهروندان اطمینان حاصل 

کنند که تعدی و تعرضی به امالک شهرداری نخواهد شد.

اصفهان- یحیی مرادیان: شرکت آب و فاضالب 
معظم  مقام  فرمایشات  راستای  در  اصفهان  استان 
در  مومنانه   کمک  نهضت  برتداوم  مبنی  رهبری 
پی شیوع ویروس کرونا، بسته های ارزاق با عنوان 
میان  محرومین  به  کمک  برای  را  مومنانه  همدلی 

خانواده های نیازمند توزیع نمود.
فرمانده بسیج شرکت آبفا استان اصفهان گفت: بسیج 

از ابتدای شیوع ویروس کرونا با نهضت کمک های مومنانه 
به عنوان یک نهاد مردمی در کنار هم وطنان بوده است و 
در این اقدام 400 بسته کمک های معیشتی شامل 10 
کیلو برنج، روغن، حبوبات، ماکارونی و رب گوجه فرنگی  
فراهم گردیده است. هاشم امینی  ضمن تشکر از خیرین در 
اجرای این طرح  افزود: مرحله دوم این نهضت نیز به همت 
بسیجیان و سایر کارکنان شرکت آبفا استان اصفهان برگزار 
شده و تا رفع این ویروس، با استفاده از ظرفیت سازمان 
بسیج  درصدد رفع برخی از مشکالت معیشتی نیازمندان 
دولت ها  برای  هم  کرونا  ویروس  افزود:  وی  بود.  خواهیم 
و هم برای مردم ایجاد مشکل کرده است و نظام اداری، 

دولتی و مشاغل را نیز تحت تاثیر قرار داده است و ما  بر 
اساس مسئولیت اجتماعی که داریم، رفع برخی از مشکالت 
هموطنان را یکی از وظایف اصلی خود می دانیم.  فرمانده 
پایگاه بسیج شرکت آبفا استان اصفهان در ادامه افزود: در 
زمان شیوع موج اول کرونا بسیجیان آبفا به همراه  تیم های 
بهداشتی، با ضد عفونی معابر وخیابان ها گامی در جهت  
کنترل و  کاهش شیوع ویروس کرونا در استان برداشتند و 
همچنین تولید و توزیع آب ژاول نیز در دستور کار شرکت 
آبفا قرار گرفت و انشااهلل تا زمان غلبه بر ویروس کرونا و 
رفع مشکالت، در حد توان برای کمک به هم وطنان تالش 

می کنیم .

رئیس کمیسیون نظارت، تحقیق و ارزیابی شورای شهر تبریز  اعالم کرد؛

اهداف راه اندازی سامانه شفافیت شهرداری تبریز 

در آستانه سال جدید از سوی شرکت آبفا استان اصفهان صورت گرفت :

توزیع مرحله دوم کمک های مومنانه بین خانوارهای نیازمند

قم - مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قم گفت: از ابتدای 
اجرای طرح "برق امید"، برق بیش از 70 هزار مشترک در قم رایگان شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان قم، مهندس "مهدی 
آهنین پنجه" به ارائه گزارشی از اقدامات، فعالیت ها و دستاوردهای شرکت توزیع 
نیروی برق استان قم در سال جاری پرداخت و اظهار داشت: در سالی که گذشت 

شمار مشترکان برق استان ۵۹0 هزار مشترک رسید.
 وی با بیان اینکه امسال با همکاری و مشارکت همه بخش ها، از تابستان گرم 
به خوبی عبور کردیم، خاطرنشان کرد: پیک بار تابستان سال گذشته 82۷ مگاوات 
بود که در سال جاری با وجود افزایش مشترکین، با همکاری خوب مردم مواجه 

شدیم و این میزان به 81۵ مگاوات کاهش یافت.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قم از انعقاد بیش از ۵ هزار و 62۹ 
تفاهم نامه همکاری با بخش های مختلف خبر داد و گفت: در قبال این همکاری، 

افزون بر 6 میلیارد و 200 میلیون تومان پاداش همکاری پرداخت کردیم که این 
مبالغ در قبوض آذر و دی ماه مشترکین همکار اعمال شد.

وی از کاهش تلفات برق استان قم از 1۵ درصد در سال های گذشته به ۹ 
درصد در سال جاری خبر داد و یادآور شد: این اتفاق خوب با تالش همکاران ما 

در شرک توزیع برق و با انجام اقدامات فنی و بهره برداری مناسب صورت گرفت.
آهنین پنجه تأکید کرد: در حال حاضر با حدود 8 هزار کیلومتر شبکه فشار 
متوسط و ضعیف و ۷ هزار و ۷2۵ دستگاه ترانسفورماتور با ظرفیت هزار و 81۵ 

مگاولت آمپر، تأمین برق مردم استان را بر عهده داریم.
وی در ادامه با بیان اینکه 80 درصد مشترکین استان که حدود 4۹0 هزار 
مشترک برق قم را شامل می شود خانگی هستند، از اجرای طرح "برق امید" در 
سال جاری خبر داد و گفت: بر اساس این طرح هزینه برق مشترکینی که در 
ماه های عادی سال 80 کیلووات ساعت و در ماه های گرم سال 200 کیلووات 
مصرف کنند رایگان خواهد شد. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قم با 
بیان اینکه تاکنون بیش از ۷0 هزار مشترک در قم مشمول طرح برق امید شده اند، 
اظهار داشت: 44 درصد مشترکین برق استان الگوی مصرف را رعایت می کنند و 

3۷ درصد نیز جزو مشترکین پرمصرف به شمار می روند.
وی یادآور شد: برنامه وزارت نیرو و شرکت توزیع برق استان این است که 

مشترکین پرمصرف به سمت الگوی مصرف و مشترکین محدوده الگوی مصرف به 
سمت کم مصرف تشویق شوند.

آهنین پنجه در ادامه ارائه گسترده خدمات غیرحضوری را از دیگر دستاوردهای 
شرکت توزیع نیروی برق استان قم برشمرد و تصریح کرد: به منظوری مقابله با 
شیوع بیماری کرونا سامانه تلفنی 1۵21 راه اندازی شد که از طریق این سامانه 
درخواست های مشترکین پیگیری و 88 خدمت به صورت غیرحضوری به مردم 
ارائه شد. وی پیاده سازی و استفاده از اپلیکیشن  موبایلی برق من، ارائه خدمات 
از طریق پرتال شرکت توزیع نیروی برق قم، پیگیری حوادث و اتفاقات از طریق 
سامانه 121، انعقاد قرارداد و انجام کار از طریق دفاتر پیشخوان و سامانه تلفنی 
1421 جهت راهنمای مصرف بهینه انرژی را نیز از دیگر بسترهای ارائه خدمات 

غیرحضوری برشمرد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قم با اشاره به توجه به هوشمند 
سازی سامانه های داخلی این شرکت خاطرنشان کرد: با پیاده سازی طرح هما، 
زمانی که مشترکین حوادث و اتفاقات را به واحد 121 گزارش کنند و موقعیت 
مکانی حادثه به صورت هوشمند به خودروهای حوادث ارسال می شود و موجب 
تسریع در رسیدگی به این گونه مورد شده و رضایت شهروندان را به دنبال خواهد 

داشت.

برق رایگان برای 70 هزار مشترک قم

هیچ روستای بدون برق در قم نداریم /جمع آوری ۲۵۰۰ 
دستگاه تولید ارز دیجیتال در قم

شهردار بندرعباس خبر داد:

پیشرفت 90 درصدی پروژه اولویت 
پنجم/ تعریض بلوار ساحلی در 

حدفاصل میدان الرک و بندر حقانی

پور: شهردار  حسین  کیوان   – بندرعباس 
به  پنجم  اولویت  بزرگ  پروژه  گفت:  بندرعباس 
میدان  بلوار ساحلی در حدفاصل  تعریض  منظور 
الرک و بندر شهید حقانی با پیشرفت 90 درصدی 

در حال انجام است.
بین الملل  امور  و  ارتباطات  مدیریت  گزارش  به 
ارتباط  این  در  امینی زاده  عباس  بندرعباس،  شهرداری 
اظهار کرد: توسعه و بهسازی بلوار ساحلی در حدفاصل 
میدان الرک تا بندر شهید حقانی یکی از پروژه های قابل 
توجه است که عملیات اجرایی آن از مدت ها قبل آغاز 
شده است. وی با اشاره به پیشرفت ۹0 درصدی پروژه 
شناخته  پنجم  اولویت  نام  با  که  ساحلی  بلوار  تعریض 
می شود، افزود: این پروژه در مجموع 20 هزار متر مربع 
متر   ۵000 حدود  حاضر  حال  در  که  دارد  کف سازی 
بیان  با  بندرعباس  شهردار  است.  شده  انجام  آن  مربع 
اینکه اجرای تاسیسات و فضای سبز جزو دیگر اقدامات 
اجرای  است، خاطرنشان کرد:  پروژه  این  در  اجرا شده 
تاسیسات  همچنین  و  روشنایی  الکتریکال،  تاسیسات 
مکانیکی برای آبیاری فضای سبز، از دیگر اقدامات صورت 

گرفته در این پروژه بوده که پایان یافته است.
امینی زاده در تشریح دیگر جزئیات اجرای این پروژه، 
بیان کرد: پروژه اولویت پنجم به منظور تعریض الین های 

تندرو و کندرو شرق به غرب و بلعکس اجرا شده است.
این مقام مسئول ادامه داد: در حال جاضر به منظور 
اجرای این پروژه، الین تندرو شرق به غرب به منظور 
هم سان سازی کد ارتفاعی بسته شده و تخریب آسفالت 

آن در حال انجام است.
وی ادامه داد: در بخش دیگر این پروژه، الین کندروی 
غرب به شرق بهسازی می شود، به نحوی که خودروها 
بتوانند از آن استفاده ترافیکی داشته باشند و همچنین 
در مسیر شرق به غرب نیز یک کندرو ۹ متری احداث 
شده است. امینی زاده گفت: عالوه بر این اقدامات، مسیر 
نیز به صورت جداگانه در  پیاده روی و دوچرخه سواری 

ضلع جنوبی پروژه و مشرف به دریا احدای می شود. 

رییس سازمان نظام مهندسی گلستان 
از شهردار گرگان تقدیر كرد

گرگان - سید مجید حسینی رئیس سازمان نظام 
مهندسی ساختمان استان گلستان با ارسال لوح تقدیر 
از زحمات دکتر دادبود شهردار گرگان بابت تالش های 
و  توسعه  راستای  در  گرگان  شهرداری  گرفته  صورت 
پیشرفت شهر قدردانی کرد.در متن از این لوح تقدیر آمده 
است:»یقیناً توسعه و پیشرفت هر شهری مرهون تالش 
بی دریغ مسئولین خدوم و دلسوزی می باشد که همواره 
جهت تعالی و ارتقاء آن شهر قدم برداشته و خدمتگزاری 
را مدال افتخاری برای خود می دانند.بی تردید نقش و 
جایگاه شهرداری ها در ایجاد توسعه، افزایش امید و نشاط 
اجتماعی نقشی بی بدیل و ماندگار است.به پاس تالش ها 
و زحمات مستمر شما در راستای توسعه و پیشرفت همه 
جانبه شهر گرگان برخود الزم می دانم 2۵ اسفندماه را 
که به یاد سردار سرلشگر فرمانده جانباز مهندس »مهدی 
باکری« به نام »روز شهردار« نامگذاری شده را تبریک و 
از زحماتتان قدردانی نمایم.آرزوی توفیق روزافزون برای 
شما در جایگاه خدمتگزاری به شهروندان را از خداوند 

متعال خواستارم.
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