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خبر كوتاه
دیدار مدیرکل بنیادمسکن استان
گلستان با فرماندار شهرستان گمیشان
و تشریح نحوه بازسازی واحدهای
خسارت دیده

مهندس زمانی نژاد در این دیدار از آمادگی
ستاد پشتیبانی بازسازی بنیادمسکن شهرستان
برای ارزیابی واحدهای خسارت دیده خبر داد.
مدیرکل بنیادمسکن استان در این دیدار ابراز داشت
 :بعد از ارزیابی خسارتها ،بنیادمسکن استان در
شهرها برای احداث واحدهای مسکونی  ۵۰میلیون
تومان تسهیالت  ۵درصد و  ۱۲میلیون تومان
بالعوض ،در روستاها برای احداث  ۴۰میلیون
تومان تسهیالت و  ۱۰میلیون تومان بالعوض و
برای تعمیرات واحدهای مسکونی تا  ۱۵میلیون
تومان تسهیالت بعالوه  ۵میلیون تومان بالعوض
و به کلیه واحدهایی که خسارت دیده اند نیز ۵
میلیون تومان بالعوض معیشتی پرداخت میکند.
مدیر امور آب و فاضالب بندرگز:

شستشوی  18کیلومتر از شبکه توزیع
آب شرب در سال گذشته

مدیر امور آب و فاضالب بندرگز از شستشو
 18کیلومتر از شبکه توزیع آب شهرهای بندرگز
و نوکنده خبر داد .به گزارش روابط عمومی
شرکت آب و فاضالب استان گلستان “ ،زین
العابدین محمدی” در گفتگو با پایگاه خبری این
شرکت افزود :این اقدام بمنظور باال بردن کیفیت
آب مصرفی شهروندان و ارائه خدمات مطلوب تر
آبرسانی انجام شده است.مدیر امور آب و فاضالب
بندرگز یادآور شد  3 :هزار و 115مورد آزمایش
کلرسنجی ،شستشوی  3هزار مترمکعب از مخازن
ذخیره آب شهرهای بندرگز و نوکنده با هدف بهبود
و حفظ شاخص های کیفی آب شرب و ارتقاء سطح
خدمات رسانی به مشترکین انجام شده است.وی
اظهار داشت :در این مدت 411مورد رفع اتفاقات
شبکه 67 ،فقره تعویض انشعابات فرسوده 3 ،فقره
نصب و تعویض کنتورهای فضای سبز شهرداری ،
تعویض 581فقره کنتور خراب و فرسوده با هدف
کاهش هدر رفت آب انجام شده است .وی افزود:
نصب دو دستگاه فشار سنج آنالین ،خرید و نصب
یک دستگاه الکتروپمپ شناور جدید مرئی کردن
شیرآالت آبرسانی خط اصلی شبکه توزیع بندرگز
 ،خرید و نصب سیستم گندزدایی جدید و نصب
سیستم کلر زنی در مخزن 2000متر مکعبی
نوکنده از دیگر اقدامات انجام شده می باشد .وی
در ادامه به تشریح اقدامات انجام شده در بخش
فاضالب پرداخت و گفت :شستشوی بیش از
50کیلومتر از شبکه فاضالب ،مهپاشی  898منهول
فاضالب 88 ،فقره رفع گیر در شبکه و انشعابات
فاضالب 152 ،مورد همسطح سازی و مرئی سازی
دریچه منهول 43 ،متر اصالح انشعابات و شبکه
بعلت تخریب و شکستگی از فعالیت های انجام
شده در بخش فاضالب می باشد.محمدی خاطر
نشان کرد  :آپارات و راه اندازی مجدد  22هواده
(الکتروموتور)،آپارات و راه اندازی مجدد دینام
ایستگاه پمپاژ 500 ،متر بازرسی شبکه فاضالب به
وسیله دوربین مدار بسته و تهیه و تعویض  8عدد
دریچه منهول فاضالب مفقود شده از دیگر فعالیت
های این امور در بخش فاضالب نیز می باشد .

کاهش تماس های مردمی در روز
پایانی سال 97

ئيس مرکز  122این شرکت از کاهش
چشمگیر تماس های شهروندان با مرکز ارتباطات
مردمی در روز پایانی سال  1397خبر داد.
حميدرضا ناطقی رئيس مرکز  122شرکت آب و
فاضالب شهری گيالن در گزارشی اعالم کرد:تعداد
تماس های مردمی در مدت مشابه سال قبل به
حدود  5000تماس رسیده بود که این تماس ها
در روز بیست و نهم اسفند ماه یکهزار و سیصد
و نود و هفت به  862مورد رسید.وی کاهش 83
درصدی تماس ها را نشان از اقدامات شرکت
آب و فاضالب استان گيالن در سال  1397برای
خدمات رسانی مطلوبتر به شهروندان دانست و
گفت :اقداماتی همچون تبلیغات مناسب در صدا
و سیمای مرکز گيالن شامل تیزرهای تبلیغاتی،
پخش موشن گرافی هایی با موضوع شناسایی مرکز
ارتباطات مردمی  ،122پویش خانه تکانی ،حضور
مدیران شرکت در برنامه های مختلف رادیویی و
تلویزیونی و توصیه به شهروندان برای رعايت پویش
خانه تکانی ،انتشار اطالعيه های مختلف با موضوع
آموزش و صرفه جویی توسط دفتر روابط عمومی و
آموزش همگانی اين شرکت برای مدیریت مصرف
شهروندان در برنامه های پاکیزه سازی منازل و ...
که نتیجه ی آن به عدم موکول شدن شستسوها و
نظافت به روز  29اسفند گردید .آبفای گیالن نیز
ضمن تایید تبلیغات مناسب در راستای مدیریت
مصرف آب در روزهای پایانی سال به خصوص
درفضاهای اجتماعی از جلسات متعدد مدیرعامل
شرکت با معاونين و مدیران ذیربط جهت تامين
و توزیع مناسب آب در سطح شهرهای استان در
روزهای پایانی سال  1397تشکر و قدردانی کردو
گفت :آماده بکار بودن نیروهای امداد و حوادث به
صورت شبانه روزی و کشیک و همچنين اضافه
کردن کارشناسان پاسخگو در مرکز 122با توجه
به مهمانپذیر بودن استان گيالن ،کاهش چشمگیر
تماس های مردمی در روز آخر سال  1397را به
دنبال داشت.

رؤسای مخابرات شهرستان های
آزادشهر وگالیکش معرفی شدند

با حضور مهندس شعبان امیرخانلو مدیردفتر
مدیریت منطقه گلستان رؤسای جدید ادارات
مخابرات شهرستانهای آزادشهر وگالیکش معرفی
شدند.مهندس امیرخانلو با ارائه توضیحاتی در
خصوص اهداف اولویت دار مخابرات منطقه
گلستان در سال  98همت وتالش تمامی کارکنان
در سراسر استان را جهت نیل به این اهداف
خواستار شد.در پایان این جلسه ضمن تقدیر وتشکر
از آقای محمد سمیعی رئیس پیشین اداره مخابرات
شهرستان آزادشهر ،آقایان علی بداغ آبادی به عنوان
رئیس اداره مخابرات شهرستان آزادشهر ومهدی
صمدی به عنوان رئیس اداره مخابرات شهرستان
گالیکش معرفی شدند .

شهرستان

شماره 2699

آيت اهلل محمدي مدير حوزه علميه روحيه بابل:

تراز مديران به ميزان تعهد و خدمت آنان به جامعه است

همزمان با مبعث حضرت رسول اکرم (ص)
سيد مجتبي حکيم شهردار بابل بهمراه مهندس
دابوئیان قائم مقام و مدير اجرايي شهردار و سيد
علي رحيمايي مدير اداره روابط عمومي با آيت
اهلل محمدي مدير حوزه علميه روحيه بابل ديدار
نمودند.در اين ديدار آيت اهلل محمدي مدير حوزه
علميه روحيه بابل ضمن تبريك عيد مبعث نكاتي
را با توجه به وظايف مديران نسبت به مردم از
ديدگاه امام علي (ع) به مالک اشتر را به شهردار
بابل عنوان داشت:ايشان با بيان اين مطلب كه
سال جديد با بحران سيل آغاز شد و اين امر مردم
را به سختي انداخت و مديران در کنار مردم به
ياري رساني به آسيب ديدگان پرداختند و البته
بايد همچنان تا رسيدگي کامل اين فعاليت ها و
امداد رساني ها ادامه داشته باشد.جاي تقدير دارد
که در روزهاي پاياني سال شهرداري فعاالنه پيگير
خدمت رساني به برخي مناطق آبگرفته در بلوار
ساحلي بوده و همچنين در ايام نوروز در آبرساني
با تانکر در بحران بي آبي شهر همت نمود .مردم
همچنان از بي آبي در شهر گله مند مي باشند و
هنوز مسئوالن ذيربط نتوانستند اين مشكل را بطور

كامل رفع و رجوع كنند.الزم است اعتبارات ملي
براي تامين آب شرب شهر بابل اختصاص يابد.
وي با اشاره به اينكه وضع عمرانی محالت و معابر
سطح شهر در شرايط خوبي نيست افزود  :بايد
به آسفالت شهر رسيدگي شود ،یکی از مهمترین

کارهای شهرداری نظارت بر وضع عمرانی شهر می
باشد ،نباید شهر را بحال خود رها کرد که چه بسا
ما پیامدهای آن را در شهر می بینیم.
ايشان بااشاره به توصيه هاي امام علي (ع)
به مديران گفت؛ طراز مديران به تعهد و خدمت

آنان به جامعه است واز اينرو انتظار دارم شهردار
جديد بابل با اهتمام جدي به نابساماني هاي شهر
بابل رسيدگي نمايد .در ادامه سید مجتبی حکیم
شهردار نيز ضمن تبريك مبعث حضرت رسول
(ص)  ،به بيان برنامه ها ي خود در شهرداری
بابل پرداخت وافزود :تالش ما بر این است تا با
پروژه های توسعه محور که برای شهر بابل تعریف
میشود ،شهر را به سمت پیشرفت سوق دهیم.
شهردار بابل يكي از الويتهاي اصلي كار را نظارت
بر كار پيمانكاران عنوان نمود و گفت  :تنها صرف
اينكه كار به پيمانكار سپرده مي شود ،كار تمام
نميشود بلكه تازه كار شروع مي شود و بايد در
تمامي كارهايي كه انجام مي شود نظارت جدی
باشد .در حال حاضر شاهد حيف وميل و دوباره
کاري ها بخاطر عدم دقت و نظارت در پروژه ها
هستيم .وي افزود :شهرداري در ساختار اداري خود
اصالحات اساسي نياز دارد  ،ما باید در راستای
خدمت به مردم اصالحات و تغییر را از خود بدنه
شهرداری آغاز نماییم.شهردار بابل گفت :هدف ما
تمرکز بر افزايش درآمد شهرداری می باشد و
برنامه های مناسبی نیز برای آن تدوین نموده ایم.

کشف كالهبرداري  18ميليارد ریالی در مالرد

علی کیوانی – شهریار  ،فرمانده انتظامي استان از کشف
کالهبرداری  18میلیارد ریالی در شهرستان مالرد ،خبرداد.
سردار “محسن خانچرلی” در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری
پلیس ،گفت :با به دست آوردن اخبار و اطالعاتی مبنی بر کالهبرداري
گسترده از  70نفر ،تحت عنوان شرکت خريد خودرو ،رسيدگي به
موضوع به صورت ویژه در دستورکار پلیس آگاهي قرار گرفت.
این مقام ارشد انتظامی ادامه داد :ماموران پس از انجام اقدامات
تخصصی گسترده موفق به شناسایی این کالهبردار حرفه ای در
شهرستان مالرد شدند.وی افزود :کارآگاهان پس از هماهنگی قضائی

به مخفیگاه متهم اعزام و در عملیاتی غافلگیرانه وی را دستگیر و به
پلیس آگاهی انتقال دادند.فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران
خاطرنشان کرد :متهم در بازجویی های پلیسی در مواجه با ادله و
شواهد به جرم خود مبنی بر کالهبرداری به مبلغ  18ميليارد ريال
اعتراف کرد.سردار خانچرلی در پايان گفت :براي جلوگيري از وقوع
اين نوع كالهبرداري ها به شهروندان توصيه مي شود قبل از معامله
اوراق و اسناد ملكي و تجاري ارائه شده توسط فروشنده را به دقت
بررسي و پس از انجام اطمينان الزم اقدام به معامله كنند و هرگونه
موارد مشكوك را سريعاً به پليس اطالع دهند.

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب روستایی لرستان:

عدم دسترسی و تخریب جاده روستاهای استان مشکل اصلی برای تامین آب شرب است

مهندس علیرضا کاکاوند اظهار داشت:
بیشترین خسارات در شهرستان های پلدختر ،خرم
آباد ،چگنی ،دلفان ،کوهدشت برآورد شده است.
وی افزود :آب شرب  ۱۲۰روستا در شهرستان
خرم آباد مشکل دار بود که مشکل  ۴۵روستا آن
برطرف شد.مدیر شرکت آب و فاضالب روستایی
لرستان بیان کرد :سیل گذشته که در پنجم
فروردین سال جاری رخ داد  ۱۶۸روستا آسیب دید
که ظرف سه روز آب شرب روستاها وصل شد اما
در سیل اخیر مشکالت عدیده بوجود آمد و تاکنون
در بسیاری از نقاط راه دسترسی وجود ندارد.

کاکاوند بیان کرد۱۵۰:هزار نفر در قالب  ۶۲۰روستا
مشکل قطعی آب دارند که اکنون آب  ۱۰۸روستا
وصل شد.وی با اشاره به اینکه  ۳۵کیپ اجرایی
عملیات اجرایی تامین آب شرب را برعهده دارند،
گفت :پیش بینی می شود یکهزارو ۳۰۰میلیارد
ریال خسارت به تاسیسات آب شرب روستایی وارد
شده است.مدیر شرکت آب و فاضالب روستایی
لرستان ادامه داد ۳۵ :تانکر آبرسان همچنین ۲۰
کیلومتر لوله از استان های یزد ،فارس ،سیستان
و بلوچستان ،البرز ،تهران و آذربایجان شرقی به
لرستان ارسال شد.وی اضافه کرد :آب بسته بندی،

لوله و اتصاالت ،موتور دیزل ،ژنراتور برق و تانکر
سیار نیاز داریم همچنین اکیپ های اجرایی
بخصوص جوشکار و لوله کش باید به لرستان اعزام
شوند.کاکاوند افزود :در صورت دسترسی به راه های
روستای ظرف مدت یک هفته آب شرب روستاهای
لرستان وصل می شود.اوج فعالیت این سامانه از
ابتدای هفته جاری آغاز شد و به صورت متناوب
ادامه داشت بارش های سیل آسایی که چندین
رودخانه مرده استان را از خواب خشکسالی بیدار
و روانه شهر و روستاهای استان کرده است.دوشنبه
 ۱۲فروردین سه رودخانه خرم رود و رودخانه

شهرستان های دلفان ،کوهدشت ،سلسله ،پلدختر،
معموالن ،بروجرد و چگنی طغیان کرده ،سد مروک
دورود سرریز کرده و برخی سدها همچون هاله و
کزنار در آستانه سرریز هستند و به صدها هزار نفر
از اهالی هشدار داده شده منزل خود را ترک کنند.
برق ،آب و گاز بسیاری از مناطق شهری و روستایی
قطع شد ،پل های بسیاری در مسیرهای اصلی و
فرعی فروریخته و بسیاری از روستاهای سیل زده
از جمله در شهرستان پلدختر راه دسترسی ندارند
و تاکنون نیز شرایط جوی اجازه پرواز های امدادی
به این مناطق را نداده است.

مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه:

مصرف انرژی و آب فوالد مبارکه از میانگین مصرف جهانی کمتر است
مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی فوالد مبارکه گفت :اجرای
پروژههای متعدد در فوالد مبارکه در زمینۀ بهینهسازی مصرف انرژی
و آب شرایطی فراهم کرده است که مصرف آب این شرکت از میانگین
مصرف جهانی کمتر و در زمینۀ مصرف انرژی در واحد گندلهسازی
یک الگوی جهانی باشد.جواد نیلی با اشاره به اقدامات فوالد مبارکه در
راستای استفادۀ بهینه از انرژی در فرایند تولید و بهکارگیری آن در
تولید محصوالت با ارزش افزودۀ باالتر گفت :در شرکت فوالد مبارکه
از گاز مصرفی در ناحیۀ آهنسازی بهمنظور تولید آهن اسفنجی
استفاده میشود .در حقیقت بیش از  65درصد از حجم گاز ورودی به
فوالد مبارکه در این ناحیه و بهمنظور تبدیل گندله به آهن اسفنجی
استفاده میشود و بخش دیگری از این گاز ورودی که کمتر از 20
درصد است ،در نیروگاه فوالد مبارکه و برای تأمین برق مورد نیاز مورد
استفاده قرار میگیرد.به گفتۀ مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی
فوالد مبارکه این شرکت بیش از  25درصد از برق مصرفی خود را

از نیروگاه داخلی خود تأمین میکند و مابقی را از شبکۀ سراسری
میگیرد که بر اساس دیاگرام مصرف برق ،بیشتر حجم برق مصرفی
در ناحیۀ فوالدسازی و کورههای قوس الکتریکی است.وی تصریح کرد:
با مقایسۀ مصارف انرژی ناحیهها و واحدهای مختلف شرکت فوالد
مبارکه با تولیدکنندگان فوالدی که عملکردشان  50تا  70درصد
بهترین تولیدکنندگان در سطح جهان نیز هست ،باید اذعان کرد
که مصرف فوالد مبارکه در شرایط استاندارد ملی و جهانی از شرایط
خوبی برخوردار است .بهطور مشخص در گندلهسازی ،استاندارد ملی
مصرف انرژی  47/1گیگاژول بر تن تولید و متوسط جهانی  7/1است؛
ولی در فوالد مبارکه ،این میزان به  92/0گیگاژول کاهش یافته است
که نشان میدهد در زمینۀ انرژی مصرف این واحد در شرکت فوالد
مبارکه یک الگوی جهانی است.دستاوردهای زیستمحیطی شرکت
فوالد مبارکه بخش دیگری از سخنان مدیر ارشد خدمات فنی و
پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه بود.

وی در این زمینه گفت :با انجام پروژۀ سیستم  HRSGدر
نیروگاه شرایطی فراهم شده است که این پروژه در سایت کنوانسیون
تغییر آبوهوای سازمان ملل متحد بهعنوان پروژۀ مکانیسم توسعۀ
پاک ( )CDMدر تاریخ 21ژوئن  2012درج شده است.وی با
بیان اینکه شرکت فوالد مبارکه با سرمایهگذاری در ایجاد شبکۀ
جمعآوری ،تصفیه و بازچرخانی پسابهای  9شهر از شهرستانهای
مبارکه و لنجان گام ارزشمندی در کاهش حداکثری مصرف آب و
حفظ محیطزیست برداشته است افزود :مصرف ویژۀ آب صنعتی
در فوالد مبارکه در ابتدای سال  97تا پایان تیرماه برابر با 36/3
مترمکعب بر تن تولید فوالد خام بود که با استفاده از آب برگشتی
از تصفیهخانۀ پساب ،با تولید  5میلیون و  423هزار تن فوالد خام
تا پایان دیماه ،مصرف ویژۀ آب خام به عدد  75/2مترمکعب بر تن
تولید اسلب رسیده است که این دستاورد بزرگ به الگوی جهانی
مبدل شده است.

شهردار اصفهان:

تاب آورکردن شهرها بیمه دائمی برای جامعه است

شهردار اصفهان با اشاره به بالیای طبیعی
ابتدای سال  98که بسیاری از شهرهای کشور را
درگیر خود کرد ،اظهار کرد :بارش های امسال با
تدبیر صحیح می توانست به یک نعمت بزرگ برای
کشور تبدیل شود اما گاهی بی تدبیری و عدم پیش
بینی اصولی کارها می تواند این نعمات بزرگ را به
یک نقمت تبدیل کند.
قدرت اله نوروزی در آیین تکریم و معارفه
مدیرعامل سازمان عمران شهرداری و در
گردهمایی پرسنل این سازمان با اشاره به لزوم
تاب آوری شهرها ،تصریح کرد :برخی عنوان می
کنند چرا سخت گیری های بی مورد در خصوص
اصول شهرسازی و تاب آور کردن شهرها انجام می
شود در حالیکه نتیجه این سخت گیری ها ممکن
است  20یا  50سال آینده خود را نشان دهد.
تاب آوری در صورتیکه به شکل صحیح و اصولی
رعایت شود می تواند بیمه دائمی برای جامعه و
شهرها باشد .شهردار اصفهان اضافه کرد :مجموعه
شهرداری اصفهان به سهم خود توانست به هنگام

و در حساس ترین لحظه در خرم آباد حضور موثر
پیدا کند .نیروهای آتش نشان ،خدمات شهری و
بخش های مختلف شهرداری اصفهان در این شهر
با حضور خود به خوبی درخشیدند .ماشین آالت
شهرداری تا حدی که نیاز بود در استان لرستان و
مناطق سیل زده مستقر شدند و در همان روز اول
 400خانه و مغازه از آب گرفتگی نجات پیدا کرد.
وی از درخشش شهرداری در بسیاری از عرصه ها
در سال گذشته با وجود مشکالت اقتصادی بسیار
در کشور خبر داد و افزود :در حوزه تامین مالی
و جذب بودجه ها پرداخت حقوق ها و دیون و
تسويه با بانک ها ،شهرداری اصفهان به خوبی عمل
کرد و از بسیاری از شهرها جلوتر بود .در گزارش
کالنشهرها شهرداری اصفهان در حوزه مالی از همه
شهرهای ایران جلوتر و با برخی از شهرها نیز تفاوت
زيادي داشت .وی تاکید کرد :تا قبل از عید طبق
گزارشات واصله  6تا  7درصد از جدول زمانبندی
پروژه ها جلوتر بودیم و انتظار داريم مديران برخي
وقفه ها كه در ايام نوروز اتفاق افتاد را جبران كنند.

شهردار اصفهان با بیان اینکه نخستین کلنگ زنی
شهرداری در سال جدید پروژه تقاطع غیرهمسطح
نصف جهان جنب کارخانه قند است ،افزود :الزم
است در اولین فرصت شرکت عمران کار را با
سرعت آغاز کند .اگر چیزی به مردم می گوییم الزم
است همه همت کنیم تا خالف قولی که مردم می
دهیم عمل نشود .نوروزی با بیان اینکه در گذشته
بسیاری از کارها را می شد در زمان بسیار کم و
با هزینه پایین به اتمام رساند ،گفت :هیچ پروژه
ای نباید شروع شود مگر اصولی و حساب شده.
شهردار اصفهان با اشاره به مدیر جدید سازمان
عمران شهرداری و ضمن تشکر از مدیر قبلی
این سازمان ،اضافه کرد :آقای مهندس کشاورز با
تجربه و حسن سابقه ای که در بخشهای مختلف
شهرداری داشته برای این سازمان انتخاب شد تا
کارها به نحو بهتری پیش برود .معاون عمران
شهری شهرداری اصفهان نیز در این آیین با بیان
اینکه تمام پروژه های موجود در شهر اصفهان فعال
هستند ،اظهار کرد :درصد جذب بودجه عمرانی

شهر اصفهان در سال  97حدود  23درصد بوده
است .دلیل این موضوع این است که حدود 50
درصد بودجه خالص عمرانی شهرداری سهم قطار
شهری بوده است.ایرج مظفر تصریح کرد :تعداد 48
درصد کل کارهای عمرانی که در شهر اصفهان
انجام شد توسط سازمان عمران شهرداری بود که
امیدوارم با امکانات و نیروهای متخصصی که در این
سازمان وجود دارد برند خاص پروژه هاي عمراني
برای شهر اصفهان حفظ شود .وی اضافه کرد :از 4
هزار و  100میلیاردتومان بودجه شهرداری اصفهان
در سال  98حدود  2هزار و  870میلیاردتومان
بودجه عمرانی شهرداری اصفهان است که هزار و
 845میلیاردتومان آن خالص عمرانی در قالب 844
پروژه است و امیدواریم با سیاست هایی که سال
گذشته انجام و بستری که فراهم شد بتوانیم  40تا
 50درصد این بودجه را جذب کنیم .در این آیین
از زحمات و تالش های حميدرضا فرهنگ تقدیر
و اصغر کشاورز راد به عنوان مدیرعامل جدید این
سازمان معرفی شد.

ارسال کمکهای مردمی به استان سیلزده لرستان توسط ناوگان ترابری سنگین شرکت فوالد مبارکه
در پی جاری شدن سیل در استانهای
گلستان و لرستان ،مدیران و کارکنان شرکت فوالد
مبارکه دوشادوش سایر هموطنان شریف ایران با
ارسال کمکهای نقدی و غیرنقدی خود به یاری
سیلزدگان این استانها شتافتند.سرپرست روابط
عمومی شرکت فوالد مبارکه ضمن اعالم این خبر،
عمل به مسئولیتهای اجتماعی در فوالد مبارکه
را یکی از اولویتهای اصلی این شرکت دانست و
تصریح کرد :مدیران و کارکنان این شرکت هنگام
بالیای طبیعی در کنار مردم آسیبدیده بوده و

هستند؛ بهنحویکه با جاری شدن سیل در استان
گلستان ،مدیریت و کارکنان فوالد مبارکه با تکمیل
فرمهای تهیهشده از سوی معاونت نیروی انسانی
شرکت ،معادل یک روز حقوق خود را برای کمک
به عزیزان سیلزدۀ این استان اختصاص دادند و
در این امر خداپسندانه مشارکت کردند.ایرج ترابی
اختصاص عواید حاصل از بلیتفروشی دیدار تیمهای
فوتبال سپاهان و ذوبآهن اصفهان از هفتۀ نوزدهم
رقابتهای فوتبال لیگ برتر کشور و همچنین
اختصاص درآمد فروش حدود  500بلیت دیگر از

سوی مدیرعامل و معاونان این کارخانه به گرفتاران
سیل در این استان را بخش دیگری از کمکهای
فوالد مبارکه به هموطنان استان گلستان دانست.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به
همیاری و ایفای نقش فوالد مبارکه در یاریرسانی
به هموطنان سیلزدۀ استان لرستان تصریح کرد :در
پی وقوع سیل در استان لرستان ،مدیرکل مدیریت
بحران استان اصفهان از فوالد مبارکه برای همیاری
این عزیزان مددجویی کرد .این شرکت نیز در این
زمینه دست مددخواهی مسئوالن استان را به گرمی

فشرد و با در اختیار قرار دادن ناوگان ترابری سنگین
برای حمل کمکهای مردمی به استان لرستان،
در سربلندی استان اصفهان بهعنوان استان معین
گام برداشت.سرپرست روابط عمومی فوالد مبارکه
در همین خصوص افزود :شرکت فوالد مبارکه با
اختصاص  20دستگاه تریلر لبهدار و کانتینر برای
انتقال 6هزار تخته چادر امدادی از کاشان و 3هزار
تخته پتو از سایر شهرستانهای استان به استان
سیلزدۀ لرستان ،ضمن همکاری با مدیریت بحران
استان به یاری هموطنان سیلزده شتافت.

اخبار
ديدار مدیرعامل شرکت گازاستان
گلستان با امام جمعه شهرستان گنبد

مهندس محمد رحیم رحیمی مديرعامل
شرکت گاز استان گلستان و هیئت همراه به منظور
تبريک سال نو و ارائه وضعیت استمرار و پایداری
جریان گاز شهرستان گنبد با حضور در دفتر امام
جمعه شهرستان با حجت االاسالم والمسلمین
ترابی دیدار و از رهنمودهاي ارزشمند ايشان بهره
مند شدند.در اين ديدار مهندس رحیمی ضمن
تبریک فرارسیدن سال ،98از عنایات و مساعدتهای
بی شائبه امام جمعه گنبد در زمینه مدیریت سیل
حادث شده در شهرستان تشکر نمود.وی در ادامه
گزارشی از اقدامات شرکت گاز در زمینه استمرار و
پایداری جریان گاز شهرستان گنبد و مناطق بحران
زده و همچنین وضعیت تاسیسات گازرسانی ارائه
نمود .در ادامه امام جمعه شهرستان گنبد نيز
ضمن خوش آمدگویی وتبریک سال نو و فرارسیدن
ماه شعبان،از عملکرد به موقع و بسیارخوب
مدیرعامل و کارکنان شرکت گاز در شرایط بحرانی
که توانستند با اقدامات مطلوب و موثر خود جلوی
قطع گاز مردم عزیز را بگیرند قدردانی کرد.

قدردانی رئیس اداره گاز آق قال استان
گلستان از خدمات کارکنان اداره

محمد عرب با تبریک سال نو از آمادگی و
حضور موثر کارکنان اداره گاز آق قال در بحران
سیل شهرستان تشکر کرد .وی در این خصوص
گفت :همزمان با هشدار سازمان هواشناسی درباره
ناپایداری شرایط جوی و بارش های شدید و ورود
سیالب به شهرستان آق قال  ،کلیه پرسنل اداره
در آماده باش کامل قرار گرفتند .مهندس عرب
افزود:در همین راستا با تشکیل ستاد بحران و
همچنین برگزاری جلسه توجیهی جهت بررسی
شرایط و آماده بودن تأسیسات و ایستگاه ها  ،تیم
های عملیاتی در اداره مستقر شدندکه این عزیزان
در ایام بحرانی  ،با تمام توان برای خدمت رسانی به
مردم شریف شهرستان خالصانه تالش کردند که
این خدمات همچنان ادامه دارد .رئیس اداره گاز
آق قال در خصوص اقدامات انجام شده تصریح کرد:
افتتاح و استقرار پایگاه مردمی اقالم و مایحتاج مورد
نیاز سیل زدگان و توزیع مستمر آن از همان ساعات
اولیه سال درمحل ادراه گاز  ،احداث پل ارتباطی به
منظور تردد ضروری و کوتاه شدن مسیر  22روستا
بین شهرستان آق قال و گرگان در ابتدای روستای
حاجی قره و چند پل دیگر در نقاط مختلف ،
هماهنگی و همکاری با مسئولین شهرستان جهت
مدیریت کردن بحران و همچنین بازدید مستمر از
منطقه برای مرتفع نمودن مشکالت موجود و ....
ازجمله اقدامات مهمی بود که توسط کارکنان این
اداره صورت پذیرفت .

سیل در گمیشان به هزار و  ۳۳۶واحد
روستایی و هزار و  ۷۰۰واحد مسکونی
شهری خسارت وارد کرده است

مهندس زمانی نژاد ،مدیرکل بنیادمسکن
استان از آغاز عملیات ارزیابی واحدهای خسارت
دیده در شهر گمیشان خبر داد.ایشان ابراز داشت:
در روستاهای شهرستان گمیشان تا کنون هزار و
 ۳۳۶واحد ارزیابی شده که از این تعداد  ۱۸۸واحد
تخریب شده که باید از نو احداث شود و هزار و
 ۱۴۸واحد مسکونی هم نیاز به تعمیر دارد.مدیرکل
بنیاد مسکن استان همچنین تصریح کرد؛ طبق
برآوردهای اولیه در شهر گمیشان نیز طوفان و سیل
تا کنون به هزار و  ۷۰۰واحد مسکونی خسارت وارد
کرده که از این تعداد  ۲۲۵واحد نیاز به نوسازی و
هزار و  ۴۴۵واحد مسکونی نیاز به تعمیر دارد.

تعویض یک هزار و  91کنتور خراب
مشترکین گلستانی در سال گذشته

مدیرامور آب و فاضالب علی آباد کتول از
تعویض یک هزار و  91کنتور خراب مشترکین
شهرهای علی آباد کتول و فاضل آباد با هدف
کاهش هدر رفت آب خبر داد .به گزارش روابط
عمومی شرکت آب و فاضالب استان گلستان،
مهندس” محمد جعفر مزیدی” در گفتگو با پایگاه
خبری این شرکت ،گفت  :تعویض کنتورهای
خراب و فرسوده عالوه بر اینکه از پرت بیش
از اندازه آب و اثرات منفی آن بر تأسیسات
آبرسانی جلوگیری میکند ،شرایط الزم جهت
کنترل مصرف و خدماترسانی شایستهتر به
مشترکین و شهروندان را نیز فراهم مینماید.
وی اصالح شبکه توزیع آب را از اقدامات مهم در
جهت جلوگیری از پرت آب و واگذاری انشعاب
برشمرد و افزود 2 :هزار و 760متر اصالح شبکه
 62 ،مورد مرئی کردن شیر آالت 46 ،مورد جابه
جایی کنتور  ،و  4مورد تعویض شیرآالت مخزن
از دیگر فعالیت ها آب بدون درآمد نیز بوده است.
وی خاطر نشان کرد  415 :مورد استاندارد سازی
انشعابات قدیمی ،ترمیم و رفع  583 ،فقره رفع
اتفاقات انشعابات104 ،فقره رفع اتفاقات شبکه
توزیع آب اتفاقات خط انتقال ،از دیگر اقدامات
انجام شده می باشد.مهندس مزیدی تصریح کرد
 :در سال گذشته  2هزار و  799متر توسعه شبکه
و  447مورد انشعابات نصب شده از دیگر اقدامات
در جهت افزایش جمعیت تحت پوشش آب در
شهرهای علی آباد کتول و فاضل آباد بوده است
.وی توزیع آب شرب سالم و بهداشتی را مهم ترین
اولویت کاری این اداره عنوان کرد و گفت :در سال
گذشته با هدف ارتقاء کیفت آب شرب سالم برای
شهروندان ،هشت هزار و  760مورد کلرسنجی،
شستشوی  25کیلومتر از شبکه توزیع آب شرب
و شستشوی بیش از  8کیلومتر خط انتقال از
فعالیت های دیگر این امور در راستای ارتقاء
کیفیت بوده است .مهندس مزیدی خاطرنشان
کرد :خرید و نصب  3دستگاه کنتور مغناطیسی
مخازن  ،خرید و نصب  2دستگاه ارتفاع سنج
مخازن  5،مورد نصب دوربین مدار بسته مخازن ،
از فعالیت های امور آب و فاضالب علی آباد کتول
در جهت مدیریت توزیع بوده است  .مدیرامور
آب و فاضالب علی آباد کتول یادآور شد 6 :
مورد تعویض الکتروپمپ فرسوده  ،ویدئومتری و
اسیدشویی  7حلقه چاه علی آباد کتول و فاضل
آباد به منظور افزایش آبدهی چاه از دیگر فعالیت
های این امور در سال گذشته بوده است .

