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خبــر
تصويب الیحه احیای فاز دو باغ توت «گلگشت»
در تبریز

تبریز-توفیقی
اعضای شورای شهر با پیش��نهاد شهردار تبریز مبنی بر تملک باغ توت
گلگشت با مساحت 4000متر توسط شهرداری تبریز موافقت کرد.
الیحه احیا و تملک فاز دیگر باغ توت گلگشت علیرغم کاربری مسکونی
منطقه و هزینه کالن تملک زمین؛ در جهت حفظ و توسعه فضای سبز شهر
پس از رایگیری با اکثریت آرا تصویب شد.
ش��هردار تبریز با ارائه پیشنهاد خود مبنی بر حفظ و توسعه فضای سبز
محل��ه ای ،اهمیت تملک اراضی روبری پارک غازان و باغ توت به عنوان فاز
دو عملیات احداث پارک را تشریح کرد.
مهندس ایرج ش��هین باهر ب��ا تاکید بر اینکه اراض��ی مطروحه کاربری
مسکونی دارد گفت:مالکان این اراضی درخواست کردهاند درختان این باغات
به جای دیگری منتقل ش��ود تا بتوانند عملیات احداث واحدهای مس��کونی
خود را آغاز کنند و بر همین اساس میخواهیم با تملک این اراضی از تخریب
و حذف فضای سبز این منطقه جلوگیری کنیم.
وی همچنین با اشاره به اینکه تملک اراضی با کاربری مسکونی و تبدیل
آن به فضای سبز یک اقدام نادر در تمام شهرهای کشور است ،گفت:علیرغم
تحمل ب��ار مالی حاضریم به خاطر توس��عه فضای س��بز ،تفریحی و ورزش
شهروندان این موضوع را عملی کنیم.
گفتنی اس��ت:فاز اول باغ توت گلگش��ت با نام پارک غازان به مس��احت
پنج هزار مترمربع در خیابان گلگش��ت تبریز احداث شده و در محدوده آن،
امکاناتی از قبیل بوفه ،غذاخوری ،وس��ایل ورزشی ،سرویس بهداشتی و سایر
امکانات فراهم شده است.
بوس��تان گلگش��ت با هدف احیای باغات قدیمی تبریز و افزایش سرانه
فضای سبز شهری ،در سالجاری اجرا شد.
مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان:

حمايتويژهازواحدهایتولیدصنایعدستیدرزنجان

زنجان-قربان زاده
مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان گفت:از واحدهای
تولید صنایع دس��تی استان که در شهرکهای صنعتی استان مستقر شوند،
حمایتهای ویژهای میکنیم.
ایرج احمدی ،در دیدار با جمعی از تولید کنندگان صنایع دستی استان
اف��زود:در بحث واگ��ذاری زمین به تولید کنندگان صنایعدس��تی میتوانیم
شرایط نقدی قیمت زمین را کاهش و تعداد اقساط را افزایش دهیم.
وی با تاکید بر حمایت از تولیدات صنایع دستی استان بیان کرد:تقویت
محصوالت صنایعدستی استان به ویژه برندسازی در این زمینه از مهمترین
کاره��ا به ش��مار میرود و ش��رکت ش��هرکهای صنعتی اس��تان نیز مطابق
برنامهریزیهای خود اقدام به تشکیل خوشههای صنعتی با اولویتبندیهای
صورت گرفته میکند.
ب��ه گفته احمدی ،تاکنون خوش��ههای صنعتی روی ،فرش دس��تباف و
کفش هیدج تشکیل گردیده و نتایج مطلوبی نیز به همراه داشته است.
مدیرعامل ش��رکت شهرکهای صنعتی اس��تان زنجان از تشکیل خوشه
چاق��وی زنجان خبر داد و گفت:فراخوان انتخاب عامل توس��عه این خوش��ه
منتشر گردیده و به امید خدا تا پایان دی ماه سال جاری کارهای مربوط به
انتخاب عامل توسعه خوشه صنعتی چاقوی زنجان به پایان میرسد.
وی ب��ه ضعف بس��ته بندی در صنایعدس��تی اس��تان اش��اره و تصریح
کرد:همانگون��ه ك��ه دني��ا در عرصههاي مختلف پيش��رفت ك��رده صنعت
بس��تهبندی کاالها نيز به مرور زمان و با پیش��رفت علم بش��ری ،پیش��رفت
نموده و امروزه بس��تهبندی ،خود به علمی گس��ترده تبدیل ش��ده است که
فعاالن صنایعدستی استان نیز باید به تاسی از سایر جوامع توجه ویژهای به
بستهبندی محصوالت خود داشته باشند.
مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه:

با رانندگان متخلف در سریعترین زمان ممکن
برخورد ميشود

تبریز-توفیقی
فرخ جاللی مدیرعامل ش��رکت واحد اتوبوس��رانی تبریز و حومه با اعالم
این مطلب افزود:با توجه به اینکه اتوبوسرانان و کارکنان امور حرکت ناوگان
ش��رکت واحد از اولین ساعات صبح تا شب در ارتباط مستقیم با شهروندان
بوده و در س��طح ش��هر فعالیت مینمایند با وجود تمامی مشکالت و شرایط
س��خت کاری ،این عزیزان زحمتکش تمامی س��عی خود را مبنی بر رعایت
قوانین و برخورد صحیح با ش��هروندان در زمان جابجایی و خدماترسانی به
شهروندان به کار میگیرند.
وی ب��ا اش��اره به اینک��ه بی انضباطی ع��ده ای معدود را نم��ی توان به
پ��ای تمامی کارکنان گذاش��ت اف��زود:در صورت تخلف تع��داد معدودی از
همکاران این ش��رکت و طبق گزارش��ات بازرس��ی و نظ��ارت و دوربینهای
نظ��ارت تصویری و گزارشهای مردمی ،در س��ریعترین زمان ممکن تخلف
ص��ورت گرفته بررس��ی و نس��بت به رس��یدگی و برخود با خاطی��ان اقدام
میگردد.
جاللی در خاتمه ضمن تش��کر از همکاری ش��هروندان در خدماتدهی
ناوگان عمومی حملونقل اتوبوس��رانی تبریز افزود:از رس��انهها تقاضا داريم
با اطالعرس��انی به موقع ،صادقانه و صحیح ،ش��رکت واحد اتوبوسرانی را در
شناس��ایی مش��کالت و حل آنها در جهت ارائه خدمات ه��ر چه بهتر یاری
نمایند.
مدیرعامل شرکت پخش فرآوردههای نفتی کرمانشاه:

توزیع سوخت در مناطق زلزلهزده

مدیرعامل ش��رکت پخش فرآوردههای نفتی اس��تان کرمانشاه از توزیع
س��وخت در مناطق زلزل��هزده به صورت ویژه خب��ر داد و گفت ۱۰۰ :هزار
خانوار مشترک نفت سفید هستند.
مرادحاص��ل مرادی در گفتگو با مهر اظهار داش��ت :با توجه به ش��روع
فص��ل س��رما توزیع نفت س��فید به ط��ور وی��ژه در اس��تان از اصلیترین
اولویت های کاری ما است.
وی افزود :بر اس��اس آخری��ن وضعیت اعالم ش��ده کاال درصدد توزیع
نفت سفید در این مناطق هستیم.
مدیرعامل ش��رکت پخش فرآوردههای نفتی اس��تان کرمانشاه با بیان
اینکه وضعیت شهرس��تانهای مرزی و زلزلهزده استان برای برخورداری از
نفت سفید به صورت ویژه رصد میشود ،بیان کرد :در زمینه توزیع گازوئیل
و بنزین هم مشکلی در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه نداریم.
وی ش��مار مشترکین نفت س��فید اس��تان را  ۱۰۰هزار خانوار اعالم و
عنوان کرد:بخش عمدهای از آن ها در نقاط زلزله زده ساکن هستند.
م��رادی خواس��تار مصرف بهینه س��وخت توس��ط مردم ش��د وگفت:
هنگام مصرف س��وخت به ویژه در اماکن سربس��ته ن��کات ایمنی را رعایت
کند.

سال بیست و یکم

شماره 6004

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای همدان:

فرسودگي  50درصد ناوگان باری در همدان

همدان -شهناز محمدی
مدی��رکل راه��داری و حمل و نقل
جادهای همدان گفت:از  ۱۳هزار ناوگان
باری استان حدود  ۵۰درصد آن به سن
فرسودگی رسیده است.
مصطفی پناهند ه در نشست خبری
به مناس��بت فرارسیدن سالروز راهداری
و حمل و نقلجا دهای اظهار داشت:سن
فرس��ودگی را برای ن��اوگان باری برخی
 25و برخی هم  35سال عنوان کردهاند
که تحریم ظالمانه دشمنان موجب شده
اس��ت نتوانیم به س��رعت این ناوگان را
نوسازی کنیم.
وی ب��دون اش��اره به تع��داد آمار
ناوگان مسافربری استان افزود:در حوزه
ناوگان مسافری به لحاظ نو بودن ناوگان
وضعیت خوبی داری��م و در حال حاضر
س��ن ناوگان به طور متوس��ط  9س��ال
اس��ت.برای کمک به ناوگان بار مس��افر
و تامین اق�لام مورد نیاز ب��ا هماهنگی
سازمان صمت استان همدان حدود 13
هزار حلقه الستیک هم به نرخ دولتی با
روش هوشمند بین رانندگان توزیع شده
است هر چند نیاز این مجموعه بر اساس
برآوردها در حدود  72هزار حلقه است.
مدی��ر کلراه��داری و حم��ل
و نقلج��ادهای اس��تان درب��اره این که
گفته میش��ود راهان��دازی خطوط ریلی
برای ناوگان باری آس��یبزا اس��ت و بار
آن را کاهش میهد نیز گفت :راهاندازی
خط��وط ریلی ی��ک فرصت در اس��تان
محس��وب میش��ود و ظرفیت جدیدی
ب��ه توان حمل ب��ار اس��تان میافزاید تا
اگ��ر واحد تولیدی ب��ه دلیل محدودیت
در حمل و نقل مشکلی برای حمل کاال
دارد دیگر با این مشکل مواجه نباشد.
مصطفی پناهنده اظهار داشت:برای
پیش��گیری از حمل بار ب��دون بارنامه و
شناس��ایی کاال قاچاق در ح��ال حاضر
 4س��امانه دبلی��و آی ام در محوره��ای
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در استان

تقدیر دانشگاه صنعتی «سهند» از خدمات شرکت
واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه

تبریز-توفیقی
دانشگاه صنعتی «سهند» از خدماتدهی اتوبوسرانی به دانشجویان این
دانشگاه تقدیر و قدردانی نمود.
این گزارش میافزاید:مدیران و معاونین دانشگاه صنعتی سهند با حضور
در محل ش��رکت واحد اتوبوس��رانی تبریز و حومه و با اه��داء لوح تقدیر به
مدیرعامل این ش��رکت از زحمات کارکنان و رانندگان شرکت واحد در ارائه
خدمات مطلوب به دانشجویان این دانشگاه قدردانی نمودند.
در ای��ن جلس��ه ،جاللی مدیر عامل ش��رکت واحد اتوبوس��رانی تبریز و
حومه نیز بر ضرورت افزایش کمی و کیفی خدمات به دانش��جویان باالخص
دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند در جهت ارائه خدمات هر چه بهتر تاکید
کرد .ش��ایان ذکر اس��ت ش��رکت واحد اتوبوس��رانی تبریز و حومه روزانه با
 12دستگاه اتوبوس از ساعت  7صبح الی  11شب و با بیش از  50سرویس
رف��ت و برگش��ت به دانش��جویان دانش��گاه صنعتی س��هند خدم��ات ارائه
مینماید.
مواصالت��ی اس��تان فع��ال اس��ت و این
س��امانه میتوان��د محل بارگی��ری ،نوع
ب��ارف زمان بارگی��ری ،مقصد تخلیه بار
را ب��ه همکاران ما و پلیس نش��ان دهد
حت��ی این س��امانه اگر بارگی��ری مازاد
در کامیونه��ا را ه��م ثب��ت میکند تا
بر اساس ضوابط برخور د قانونی را انجام
دهیم .تا مانع از فرسودگی پیش از عمر
پیشبینی شده برای راهها شویم
راه ارتباط�ی هم�دان از
گنجنامه به تویسرکان بسته شد
معاون راه��داری ادار ه کل راهداری
و حم��ل و نقلجادهای اس��تان همدان
گفت:ت��ا اط�لاع ثانوی مس��یر ارتباطی
همدان به تویس��رکان از راه گنجنامه به
دلیل مه و کاهش دید رانندگان بس��ته
اس��ت.حمید پرورش��یخرم در نشست
خبری به مناس��بت فرارس��یدن سالروز
راه��داری و حمل و نقلج��ا دهای اظهار
داش��ت :هر س��ال به دلیل کاهش دید
در محور ارتباطی همدان به تویس��رکان
از راه گنجنام��ه ،این محور را مس��دود
میکنیم و تا مناس��ب شدن هوا هم این

راه مسدود است و مسدود بودن آن هم
اطالعرسانی عمومی شده است.
ی اینکه این راه مسیر
وی با یادآور 
دسترس��ی اس��ت و راهاصلی محس��وب
نمیش��ود افزود:ای��ن راه  6مت��ر عرض
و ش��امه  75س��انتی دارد ک��ه در فصل
زمستان مناسب عبور نیست بهتر است
رانن��دگان از مس��یر اصلی هم��دان به
تویسرکان که چهارخطه و مناسب است
عبور کنند این مس��یر ب��ه لحاظ زمانی
 20دقیقه به مس��ير ارتباط��ی همدان
از گنجنامه به تویس��رکان تفاوت زمان
دارد اما ایمنتر است.اما با تاسف برخی
رانن��دگان با بیتوجهی ب��ه این موضوع
که این راه بس��ته اس��ت و در ارتفاع باال
از پیس��ت اس��کی و باند پرواز کوالک و
م��ه گرفتگ��ی دارد س��عی میکنن��د با
برداش��تن موانع راه از این مس��یر عبور
کنند که س��الهای قبل حوادثی را هم
دراین مسیر شاهد بودیم.
وی گفت:ب��رای ایمنس��ازی عبور
رانن��دگان از برخ��ی راهه��ای اس��تان
هم��دان در ح��دود 10کیلومت��ر از

ش��انه راه را آسفالتریزی کردیم و برای
آنکه راننده راه اصلی و شانه آسفالتی را
بتواند تشخیص بدهد شیارزنی کردیم و
محور با ایجاد لرزاننده شانه ایمنسازی
شده است.
معاون راه��داری ادارهکل راهداری
و حمل و نقل جادهای اس��تان با اش��اره
بر اینکه اس��تان همدان  5114کیلومتر
ش��امل بزرگراه ،آزادراه ،راه روس��تای و
غیره دارد افزود :امسال برای ایمنسازی
ای��ن محوره��ا  1660مترمرب��ع تابلوی
هشداری ،یک هزار کیلومتر خطکشی،
 661متر ایمنسازی دماغه و گاردریل،
و  180م��ورد ه��م اطالح پی��چ را اجرا
کردهایم.
پرورش��ی اظهار داشت 116 :نقطه
با تصادف در استان شناسایی شده است
ک��ه از این تع��داد  70نقط��ه پرتصادف
بوده اس��ت که برای کاه��ش این آمار با
روشس��ازی و واضح س��ازی محلهای
تصادف یا اصالح پیچه��ا و عرض معابر
نهایت تالش کردیم که تصادفها در این
نقاط کاهش یابد.

انتصاباعضایکارگروهراهاندازیپستبرقکیانشهر
وکمیتهحفاظتفنیوبهداشتکاردرخوزستان

اهواز-محمدي
با حکم مدیر عامل ،اعضای کارگروه کمیته راه اندازی پس��ت برق ۱۳۲
کیلو ولت کیانشهر  ۱و کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار ( )HSEمنصوب
شدند.
بر اس��اس احکام صادره ،س��عید برادران (نماینده مدیرعامل و رئیس)،
عبداله مموئی (دبیر) ،اس��ماعیل بهادری ،محمود منصوریه ،رضا محمودی
عبداله ،امیر زبیدی ،علی حاجتی ش��یمنی ،مس��لم مرساقیان ،حاجت مراد
قاسمی ،فائز مشکوری نژاد ،عبداالمیر تنورساز (مشاور – قدس نیرو) و بیژن
فاضلی (پیمانکار -نیرو نصر خرم) به عضویت در کارگروه کمیته راه اندازی
پست  ۱۳۲کیلو ولت کیانشهر  ۱منصوب شدند.
همچنی��ن در حک��م دیگری ،بیژن باب��ادی (رئیس) ،عنای��ت اله برون
(دبیر) ،محس��ن مرادی ،محسن علی پناهی ،رضا جعفری ،حمیدرضا زرین
جویی ،رضا محمدیان ،محمد س��لبی ،حمید س��تارزاده ،صدراله عطاء پور،
امیر زبیدی ،احمدرضا بخش��ی ،غالمرضا اس��کندری ،امیرمهمانپذیر ،نوراله
ش��کیبایی ،محم��د علی ش��اهزاده ،علی اصغ��ر خدامراد منگ��ری و ناهید
غالمحس��ین اعضای کارگروه کمیته حفاظت فنی و بهداش��ت کار ()HSE
شرکت برق منطقه ای خوزستان را تشکیل میدهند.
در جلسه فصلی مدیران آموزش و پرورش گلستان مطرح شد؛

تالشوچارهاندیشیبرایحلمشکلدریافتیمعلمان

رئیس ثبت احوال گنبدکاووس:

ثبت بیش از  ۱۹۱هزار کارت ملی هوشمند
در گنبدکاووس

گرگان-قهرمان
رئی��س ثب��ت اح��وال شهرس��تان
گنبدکاووس با اش��اره به اینکه با توجه
به مش��کالت اقتصادی م��ردم در  ۳ماه
گذش��ته با کاهش ش��دید درخواس��ت
کارت ملی جدی��د مواجه بودیم ،گفت:
تاکن��ون  ۱۹۱ه��زار و  ۲۰۰نف��ر برای
صدور کارت ملی جدید در شهرس��تان
گنبدکاووس ثبت شده است.

غالمرضا مهماندوس��ت در جلس��ه
س��ومین جلس��ه ثبت وقای��ع حیاتی با
توجه به یکصدمین س��ال تاسیس ثبت
احوال در ایران اظهارداش��ت:با توجه به
اینکه از اواخر امس��ال کارت ملی جدید
کاربردی میشود ،اما متاسفانه در  3ماه
گذش��ته به سبب مش��کالت اقتصادی
مردم جامعه با کاهش درخواست کارت
ملی جدید مواجه بودیم.

وی اف��زود :هم��ه کاره��ای صدور
کارت مل��ی در کش��ور انجام میش��ود
و مش��کلی در چ��اپ و ص��دور ای��ن
کارتها وج��ود ندارد ،تنه��ا مردم باید
ب��رای ص��دور کارت مل��ی جدی��د ب��ه
دفاتر ثبت احوال و پیش��خوان مراجعه
کنند.
رئی��س ثب��ت اح��وال شهرس��تان
گنب��دکاووس بی��ان داش��ت:تاکنون

 191ه��زار و  200نف��ر ب��رای ص��دور
کارت مل��ی جدید در شهرس��تان ثبت
ش��ده که از این تعداد  183هزار کارت
ملی صادر و تحویل صاحبان آنها ش��ده
است.
وی ادام��ه داد 6 :ه��زار کارت ملی
جدی��د در حال چاپ و یکهزار و 922
کارت مل��ی جدید صادر و آماده تحویل
است.

مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان:

نقش اصلي بازنشستگان در ساخت و توسعه شركت
فوالد مباركه

اصفهان -بهروز راعی
مهندس حمیدرض��ا عظیمی��ان مدیرعامل فوالد
مبارک��ه اصفه��ان ب��ا اعض��ای جدیـ��د هیئتمدیـره
کانون بازنشس��تگان فوالد مبارکه دیدار و در سخنانی
گفت:بازنشستگان بهعنوان سرمایههای اصلی سازمان
در س��اخت ،بهرهبرداری و توسعه شرکت فوالد مبارکه
اصلیترین نقش را ایفا کردهاند.
در این جلس��ه ک��ه معاون س��رمایهگذاری و امور
ش��رکتها و مع��اون نیروی انس��انی و س��ازماندهی
ف��والد مبارکه نیز حضور داش��تند ،مهندس عظیمیان
ضمن قدردانی از خانواده همکاران بازنشـس��ته ،تکریم
بازنشس��تـگان را وظیفه مدیریت ش��رکت دانست و با
تاکی��د بر ض��رورت تداوم ارتباط و هم��کاری مدیریت

ش��رکت با بازنشس��تگان عزی��ز ،تصری��ح کرد:باید در
رفع مشکالت معیش��تی و درمانی این عزیزان اهتمام
بیشتری داشته باشیم.
وی با اش��اره به برخی مشکالت جاری در صندوق
بازنشس��تگی تصری��ح کرد:بای��د با هم��کاری صندوق
بازنشس��تگان به دنبال راهکارهایی باشیم تا مشکالت
بازنشستگان در این حوزه رفع شود.
در این جلس��ه آقای فاطم��ی رئیس هیئت مدیره
کانون ضمن معرفی سایر اعضای هیئت مدیره تصریح
کرد:برگزاری این گونه جلس��ات ب��ا حضور مدیر عامل
ش��رکت حاکی از این است که ش��رکت فوالد مبارکه
اهمیت خاصی برای بازنشستگان محترم و خانوادههای
معزز ایشان قائل است.وی از همکاریهای فوالدمبارکه

در خص��وص توج��ه به بازنشس��تگان ش��رکت و ارائه
خدمات رفاهی خصوص��ا در بخش بیمه درمانی تقدیر
کرد.
در ادامه ،ایاز اس��ماعیلی معاون نیروی انس��انی و
سازماندهی ش��رکت با بیان اینکه کانون بازنشستگان
نقطه اتصال فوالد مبارکه با جامعه معزز بازنشس��تگان
اس��ت ،از اینکه کانون بازنشس��تگان تاکنون توانس��ته
اس��ت نق��ش خ��ود را بهخوب��ی ایف��ا کن��د قدردانی
کرد.
همچنی��ن در جری��ان برگ��زاری ای��ن نشس��ت
مدیر عامل ش��رکت دس��تورات الزم را جهت پیگیری
مسائل و مش��کالت برخی از بازنشس��تگان با صندوق
بازنشستگی صادر کردند.

آغاز طرح امداد و نجات زمستانه هالل احمر در لرستان

خرم آباد-خبرنگار آفرینش
مدیرعام��ل جمعیت ه�لال احمر
لرس��تان در خصوص اجرای طرح امداد
و نجات زمستانه در سطح استان گفت:
این طرح هر ساله و بصورت سراسری با
مشارکت دستگاه های ذیربطی همچون
پلی��س راهور ،اورژانس ،آتش نش��انی و
راهداری برگزار می گردد.
ص��ارم رضای��ی گفت:ه��دف از
اج��رای طرح  ،ایجاد هماهنگی بیش��تر
و ارتقای ت��وان عملیاتی دس��تگاههای
خدمترس��ان و مس��ئول در محورهای

مواصالتی و کوهس��تانی است تا بتوان
بدین ش��کل ،حوادث و سوانحی که به
جه��ت ش��رایط آب و هوایی که در این
فص��ل بروز مینمای��د را به بهترین نحو
ممکن کاهش دهیم و خدمات مناسب
و به موقعی به هموطن��ان حادثه دیده
ناش��ی از ح��وادث احتمال��ی آن ارائ��ه
نماییم.
مدیرعام��ل جمعیت ه�لال احمر
اس��تان لرس��تان در ادام��ه ای��ن خبر
افزود؛جمعی��ت ه�لال احم��ر اس��تان
لرس��تان نیز با  ۱۹پایگاه امداد و نجات

بین ش��هری ثابت و  ۷پس��ت امداد و
نجات موقت ،همچون گذش��ته در کلیه
محورهای مواصالتی این اس��تان ،آماده
خدمترسانی به هموطنان خواهد بود.
*مش�ارکت  ۹۳۶نفر در اجرای
طرح زمستانی
در ط��ول برگ��زاری ای��ن ط��رح ،
مجموعا تعداد ۹۳۶نفر نیروی عملیاتی
اعم از عوام��ل کادر و داوطلب ،بصورت
 ۲۴س��اعته در پایگاهه��ا و پس��تهای
برنامهری��زی ش��ده مش��ارکت خواهند
داشت.

ایش��ان در ادامه افزود:مدت اجرای
این طرح ۹۲روز میباشد و تا ۲۳اسفند
قب��ل از اج��رای ط��رح ام��داد و نجات
نوروزی پایان مییابد.
وی در بخ��ش دیگری از س��خنان
خود گفت:تعداد  ۲۶دستگاه آمبوالنس،
 ۱۲دستگاه خودروی تخصصی عملیات
س��ت نجات و هر پایگاه  ۲۲قلم داروی
مجاز( )otcتکمیل کننده خدمترسانی
عوام��ل این جمعی��ت در ط��رح امداد
و نج��ات زمس��تانه هالل احمر اس��تان
لرستان خواهد بود.

بهارستان-اصغری
امام جمعه گلس��تان از مسئولین خواس��ت ،برای حل مشکل دریافتی
معلمان تالش و چاره اندیشی کنند.
به گزارش خبرنگار ما ،حجت االس�لام محمود نورپور در جلس��ه فصلی
مدیران آموزش و پرورش گلستان طی سخنانی گفت:مدیران ،باغبانان نظام
جمهوری اس�لامی ایران هستند و امید آینده این جامعه به عنوان امانت در
دستان شما رشد و پرورش پیدا میکنند.
وی ب��ا بی��ان این که در امان��ت نباید خیانت ک��رد ،گفت:باید با روحیه
جهادی جهت جلوگیری از آس��یبهای اجتماعی و فراگیری آموزههای دینی
تالش کنیم.
ام��ام جمع��ه گلس��تان با اش��اره به مش��کالت معلمان در ح��وزه های
مختلف افزود:امروزه معلمان و مدیران با توجه به اوضاع اقتصادی کش��ور از
دریافتیهای پایین و برخی از مشکالت دیگر رنج میبرند و مسئولین باید در
جهت رفع این مشکالت تالش کنند.

بازديد شهردار اهواز از تمهیدات مقابله با
آبهای سطحی منطقه دو

اهواز-محمدي
کتانباف ش��هردار اهواز و عالیپور معاون خدمات شهری شهرداری اهواز
از رون��د اجرای عملیاتهای صورت گرفته بهمنظور پ��روژه مقابله با آبهای
سطحی منطقه دو بازدید کردند.
کتانباف گفت :بعد از آخرین بارش باران تاکنون پروژههایی در س��طح
منطقه عملیاتی ش��د که حاصل تالش شبانهروزی پرسنل شهرداری جهت
فراهم آوردن آسایش ،سالمت و رضایت شهروندان است و بدون وقفه زمانی
در حال فعالیت هستند.
وی این عملیات را ش��امل خاکریزی و زیرس��ازی جهت احداث جایگاه
نصب س��پتیک جدید آبفا ،خاکبرداری و خاکریزی پش��ت منازل مسکونی
جه��ت جلوگی��ری از ورود روان آبه��ا ،لوله گذاری بهمنظور خروج س��ریع
آبهای س��طحی احتمالی در بارندگیهای آتی بلوار امام رضا(ع)کیانشهر،
الیروبی کانال س��پتیک آبفا ،خاکبرداری و احداث کانالهای بزرگ و نصب
تع��داد  5پمپ  spبر روی آنه��ا بهمنظور هدایت آبهای س��طحی همراه با
فاضالب به خارج از محدوده مسکونی کیانشهر برشمرد.
شهردار اهواز تصریح کرد:در تالشیم با ارزیابی کامل و دقیقتر ،تنگناها
و نارس��اییهای موج��ود از دف��ع فاضالبه��ای منطقه را ب��ه منظور حفظ
س�لامت ،امنیت و جلب رضایت ش��هروندان برطرف کنیم و در این راس��تا
با ارائه خدماتی مطلوب در جهت جلب مش��ارکت اجتماعی شهروندان گام
برداریم.وی با اش��اره به اهمیت مقوله خدماترس��انی به شهروندان ،رفاه و
آرامش مردم را جزء ضروریترین اهداف ش��هرداری برش��مرد و بر تکمیل
و س��رعت بخش��یدن به اتمام این پروژهها تاکید و اظهار ک��رد :با توجه به
فعالیتهای مهندسی شده و دقیق در صورت رفع مشکالت فاضالب توسط
اداره آبفا ،دیگر در منطقه کیانشهر مشکل آبهای سطحی نخواهیم داشت.
کتانب��اف در این بازدید از نحوه عملکرد و اقدامات ش��بانهروزی صورت
گرفته توسط شهرداری منطقه دو در زمینه رفع مشکالت امنیتی و سالمتی
ش��هروندان و دفع س��ریع و کامل آبهای س��طحی از اولین بارشها تاکنون
تقدیر و تشکر کرد.

