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خبر كوتاه
محور گرگان به بندرترکمن
مسدود است

جانشین فرمانده نیروی انتظامی استان
گلستان گفت :خوشبختانه ترافیک خاصی در
محورهای استان گلستان به ویژه آق قال و گمیشان
وجود ندارد و تنها مسیر گرگان به بندرترکمن از
سهراهی یساقی به علت آبگرفتگی مسدود است.
سرهنگ مسعود فروزان در جمع خبرنگاران اظهار
داشت :تنها مسیر گرگان به بندرترکمن از سمت
سهراهی یساقی مسدود است و بقیه راههای
مواصالتی و ارتباطی استان گلستان باز است و تردد
در آن جریان دارد.وی افزود :خوشبختانه ترافیک
خاصی در محورهای استان گلستان به ویژه آققال و
گمیشان وجود ندارد .همه نیروها از این مسیرها برای
امدادرسانی به مردم مناطق سیلزده تردد میکنند.
جانشین فرمانده نیروی انتظامی گلستان بیان کرد:
برخی از راههای ارتباطی به علت تخلیه آب از آققال
و گمیشان توسط سپاه و ارتش برش داده شده و پل
کم عرض نصب شده است.این مسیرها برای ایمنی
بیشتر مسافران محدودیت ترافیکی ایجاد شده و
یکطرفه است.وی ادامه داد :همه نیروهای مسلح،
ارتش و سپاه و نیروهای مردمی در تالش هستند
تا مردم مناطق سیلزده به وضعیت عادی بازگردند.
فروزان درباره مسائل امنیتی شهرستانهای آققال و
گمیشان گفت :مشکل خاصی در این دو شهرستان
به لحاظ امنیتی وجود ندارد .مسئله امنیتی خاصی
تا به این لحظه در این  2شهرستان گزارش نشده
است.وی خاطرنشان کرد :نیروهای انتظامی به
عنوان نیروهای کمکی از استانهای مازندران
و خراسان رضوی وارد استان گلستان شده و در
مناطق سیلزده حضور دارند .تاکنون سرقتی و
یا مشکل امنیتی در این مناطق به وجود نیامده
است .همه نیروها تالش دارند تا امنیت این مناطق
را تامین کنند.
مدیرعامل برق منطقه ای گیالن:

با طرحی نو از پیک بار
گذر خواهیم کرد

شرکت برق منطقه ای گیالن برای عبور از
پیک بار امسال و سال آینده چاره اندیشی کرده
است.
مهندس عظیم بلبل آبادی رئیس هیات مدیره
و مدیرعامل شرکت سهامی برق منطقه ای گیالن
با بیان این مطلب به خبرنگار ما گفت :با پیش بینی
مشکالت پست های انتقال و فوق توزیع استان
پیش از پیک بار سال گذشته ( )۱۳۹۷و با در نظر
گرفتن محدودیت های مالی صنعت برق  ،به منظور
جلوگیری از بارگذاری بیش از حد برخی از پست
ها ،اقدام به شناسایی و برنامه ریزی برای جابه
جایی تعدادی از ترانسفورماتورها بر اساس میزان
بارگیری و ظرفیت مربوطه بین پست های انتقال و
فوق توزیع کم بار و پر بار صورت گرفت.وی افزود:
شرکت برق منطقه ای گیالن موفق شد با صرف
هزینه کمتر در مقایسه با خرید ترانسفورماتور یا
توسعه پست ها دستاورد ارزنده و تجربه موفقی در
گذر از پیک بار سال  ۱۳۹۷بر جای گذارد.مهندس
بلبل آبادی با اشاره به ضرورت ها با توجه به نتایج
مطلوب ناشی از جابجایی ترانسفورماتورها گفت :به
منظور مقابله با شرایط پیک سال های  ۱۳۹۸و
 ۱۳۹۹پس از انجام مطالعات جامع ،در راستای
حفظ پایداری شبکه برق در بخش های انتقال و
فوق توزیع استان ،کار جابجایی ترانسفورماتورها
جهت بارگیری ایمن با صرف هزینه کمتر در
مقایسه با خرید ترانسفورماتور با توسعه پست ها
در چندین فاز اجرایی شده است .وی افزود  :با
جابجایی ترانسفورماتورها ،افزایش ظرفیت برق
پست  ۲۰/۶۳کیلوولت رشت مرکزی  ،پست
 ۲۰/۶۳کیلو ولت آیت ا… طالقانی رشت ،
پست  ۲۰/۶۳کیلوولت شهید قلی پور رشت و
پست  ۲۰/۶۳کیلو ولت شفت با موفقیت انجام
شد که در هر یک از این پست ها افزایش ۲۰
مگاولت آمپری ( ۳۳درصدی ) و در مورد پست
شفت افزایش  ۳۰مگاولت آمپری (۱۰۰درصدی)
به ظرفیت توان الکتریکی اضافه شد.وی اضافه
کرد :همچنین در فازهای بعدی ،افزایش ظرفیت
برق پست های  ۲۰/۶۳کیلو ولت فومن ،پست
سیار اسالم ،پست لشت نشاء ،پست کیاشهر
و افزایش ظرفیت بخش  ۲۰کیلوولت پست
 ۲۰/۶۳/۲۳۰کیلوولت چابکسر و افزایش ظرفیت
برق پست  ۶۳/۲۳۰کیلوولت نفوت صومعه سرا
انجام خواهد پذیرفت.مهندس بلبل آبادی در
پایان یاد آور شد که راه حل اساسی رفع مشکل
شبکه انتقال و فوق توزیع برق گیالن ،اجرای
طرح های مصوب ابالغی شرکت توانیر می باشد.
اجرای بسته پیشنهادی مربوط به جابجایی
ترانسفورماتورها فقط می تواند برای حداکثر  ۲تا
 ۳سال عواقب ناشی از عدم به مدار آمدن طرح
های مذکور را بهبود بخشد .

آسیب سیل و رانش زمین به خطوط
آبرسانی ماسوله

مدیر امور آبفای فومن از سیل و رانش
زمین در ماسوله و خسارات وارده به خطوط
آبرسانی این شهر خبر داد.وحید مهجور مدیر
امور آبفای فومن با اعالم این خبر افزود :باتوجه
به رانش زمین بر اثر بارندگی شدید و اعالم
وضعیت اضطراری در شهر تاریخی ماسوله ،
عالوه برآسیب جدی به بخشی از منطقه اسد
محله ،به خطوط آبرسانی این شهر نیز خساراتی
وارد شد.وی با اشاره به حضور فرماندار شهرستان
فومن ،شهردار و دیگر مسئولین شهرستانی در محل
حادثه اظهار داشت :با توجه به تأکید در تسریع
رفع مشکالت موجود منطقه ،به منظور برخورداری
مردم از خدمات مناسب ،برای برقراری اتصال
خطوط آبرسانی همکاران واحد اتفاقات نسبت به
حفاری محل رانش زمین به طول  10متر اقدام
نمودند.مدیر امور آبفای فومن در ادامه افزود:
با حفاری محل رانش و اتصال  25متر لوله پلی
اتیلن  110میلیمتر ،باتوجه به ریزشی بودن محل
حادثه ،مهار لوله و اصالح شبکه انجام و پس از اتمام
اتصال نسبت به باز کردن شیر اصلی و هواگیری
شبکه اقدام شد .گفتنی است هزینه اصالح شبکه
و همچنین ترمیم معبر محل ریزش حدود 150
میلیون ریال برآورد گردیده است.
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مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی لرستان خبر داد؛

خسارت ۱۵۰میلیاردتومانی به شبکههای آبرسانی روستایی لرستان

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی لرستان از خسارت
یکهزار و ۵۲۰میلیاردريالی به تأسیسات و زیرساختهای آبرسانی
گزارش سایه؛ مهندس
روستایی این استان در سیل اخیر خبر داد .به
ِ
علیرضا کاکاوند گفت« :در سیالبهای اخیر لرستان تأسیسات
و زیرساختهای  ۹۶۴روستای استان خسارت جدی دیده که با
تالش نیروهای این شرکت ،مشکل آب روستاها تا حد بسیار زیادی
حل شده است» .وی تصریح کرد« :در سیل اوایل فروردین ۱۶۸
روستای استان با برآورد اولیه خسارت ۱۷۳میلیاردريال خسارت دید
که با تالش و کوشش نیروهای آبفار لرستان مشکل این روستاها
در سریعترین فرصت ممکن رفع شد» .وی افزود« :در سیل هفته
گذشته نیز  ۷۹۶روستا با خسارات جدی همراه بود که براساس
برآورد و بررسیهای انجامشده یکهزار و ۳۴۷میلیاردريال خسارت
به تأسیسات آبرسانی این روستاها وارد شده است» .وی اضافه کرد:
«شرکت آب و فاضالب روستایی لرستان در کوتاهترین فرصت ممکن
حالحاضر تنها ۷۴
به خدمترسانی به این روستاها پرداخته و در ِ
روستا با مشکل تأمین آب شرب همراه هستند که در روزهای
آینده مشکل این روستاها نیز رفع میشود» .مدیرعامل شرکت آب
و فاضالب روستایی لرستان از وصلشدن آب شرب  ۷۸۱روستای
گزارش روابطعمومیشرکت آب و
سیلزده در این استان خبر داد .به
ِ
فاضالب روستایی لرستان؛ مهندس علیرضا کاکاوند گفت« :در سیل
هفته گذشته در لرستان ۷۹۶ ،روستای استان با قطع آب ،شکستگی
شبکه و از تخریب تأسیسات همراه بودهاند که با تالشهای انجامشده
حالحاضر تنها  ۱۵روستا با مشکل همراه هستند» .وی خاطرنشان
در ِ
کرد« :نیروها و کارشناسان شرکت آبفار لرستان بهصورتِ شبانهروزی
برای وصلکردن آب این روستاها در تالش بوده و دراینراستا از

هیچ کوششی فروگذار نمیکنند» .وی تصریح کرد« :عدم وجود راه
دسترسی و قطع برق دلیل اصلی بروز مشکالت در این روستاه بوده
که با اقدامات انجام شده تاکنون چهار دستگاه دیزل ژنراتور برای
برقرسانی به شبکه و تأسیسات آبرسانی بهکارگیری شده است» .وی
اضافه کرد« :درصورت تأمین برق و وجود راه دسترسی ،آب شرب این
روستاها در اسرع وقت وصل میشود که بهدلیل بروز مشکالت مختلف
این مهم محقق نمیشود و شرکت ابفار لرستان درصدد بهکارگیری
دیزل ژنراتور جدید در برخی از این روستاهاست» .کاکاوند افزود:
«شرکت آبفار لرستان با بهکارگیری  ۳۷اکیپ عملیاتی و آبرسانی
با  ۳۰تانکر سیار توانسته است ضمن وصلکردن آب این روستاها،
نیازهای ضروری روستانشینان را درخصوص آبرسانی تأمین کنند».
مدیرعامل شرکت آبفار لرستان اضافه کرد« :شرکت آبفار لرستان در
این مدت با برنامهریزی مناسب و هماهنگی بین بخشی توانسته است

خط کمکی برای انتقال آب از روستاها به شهر پلدختر را نیز وصل
کند که با وصل این خط سرعت عمل آبرسانی به شهر پلدختر افزایش
مییابد» .وی افزود« :عالوهبراینمهم تاکنون بیش از  ۶۰کامیون آب
بستهبندی به روستاها و مناطق سیلزده ارسال شده است» .مدیرکل
دفتر بهرهبرداری آب شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور گفت:
«شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور با بهکارگیری تمام توان خود
در شرکتهای آب و فاضالب شهری و روستایی کشور برای آبرسانی
و تأمین آب شرب شهر پلدختر و معموالن در تالش است» .سید
علیرضا طباطبایی افزود« :با تالشهای انجامشده در روزهای اخیر
آب شرب به مخزن اصلی شهر پلدختر و شبکه توزیع وارد شده و
حال توزیع هستند» .وی تصریح کرد:
بخشهای شرقی و غربی در ِ
«با اقدامات انجامشده به مرور زمان محدودههای شبکه آبدار اضافه
میشود و در کنار شبکههای آسیبدیده ،متناسب با آبدارشدن
شبکه و در صورت بروز مشکل ،اشکاالت احتمالی رفع میشود».
وی خاطرنشان کرد« :با همت شرکت آب و فاضالب روستایی نیز
حال ساخت است
خط اضطراری بهطول هفتکیلومتر از بابازید در ِ
که تاکنون ۴۸۰۰متر از این خط نصب شده که با تکمیل آن آبگیری
تانکرها در محدوده شهری با سرعت بیشتری انجام میشود» .وی
اضافه کرد« :با برنامهریزی انجامشده در آبفار استان خط دوم
اضطراری نیز از چاه ضلع جنوبی بهسمت جاده اندیمشک اجرایی
میشود» .وی خاطرنشان کرد« :با اجرای این دو خط میتوانیم در
کوتاهترین فاصله ممکن برای آبگیری مخازن شهری اقدام کنیم».
طباطبایی افزود« :در شهر معموالن نیز علیرغم تالش نیروهای
شرکت توزیع برق ،بهدلیل وجود مشکالت تاکنون برق وصل نشده
که با وصلشدن برق منطقه شبکه آبرسانی فعال میشود».

تداوم حضور آتشنشانی گرگان در آققال و فرماندهی تیمهای شهرداریهای حاضر
در منطقه توسط شهرداری گرگان

رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان از
فعالیت مداوم تیمهای استقراری آتشنشانی گرگان در شهرهای سیل
زده آققال و گمیشان خبر داد.به گزارش مرکز اطالعرسانی روابط
عمومی شهرداری گرگان ،مهدی قرهقاشی در گفتوگو با خبرنگاران
استان اظهار کرد :از نخستین ساعات وقوع سیالب در آققال و بر اساس
ابالغ صورت گرفته از سوی شهردار گرگان و حضور مستمر ایشان
در منطقه عملیاتی و فرماندهی اقدامات ،برای امدادرسانی به مردم
سیلزده آققال وارد عمل شده و در منطقه حاضر شدیم.وی ادامه داد:
با توجه به حجم وجود سیالب در آققال و عدم امکان حضور با خودرو
در شهر ،بالفاصله قایقهای سازمان برای امدادرسانی بکارگیری و از
روز نخست تا کنون هر روز یک تیم هشت نفره به صورت استقراری
در شهر آققال و در ادامه در شهر گمیشان عملیات امدادرسانی را
در دستور کار قرار دادند.رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
شهرداری گرگان خاطرنشان کرد :پس از ابالغ استانداری گلستان
مبنی بر فرماندهی عملیات خدماترسانی در حوزه وظایف شهرداریها

توسط شهرداری گرگان ،بالفاصله با دستور شهردار گرگان و حضور
ایشان در آققال ،امکانات لجستیکی و تجهیزاتی و نیروی انسانی از
معاونتهای مختلف شهرداری گرگان بخصوص آتشنشانی و خدمات
ی گرگان
ایمنی شهرداری گرگان در قالب ستاد مدیریت بحران شهردار 
در آققال مستقر و عملیاتی شد.قرهقاشی با تقدیر از همکاری و تالش
خستگی ناپذیر معاونت خدمات شهری شهرداری گرگان ،بیان کرد :از
روز نخست تاکنون عالوه بر استقرار یک تیم هشت نفره کامل در آققال
و گمیشان ،چهار خودروی سنگین امدادی شهرداری گرگان با تجهیزات
کامل برای امدادرسانی در این آققال مستقر و  6موتورپمپ در گمیشان
و  20موتورپمپ کف کش به همراه یک موتورپمپ  10اینچ در آققال به
صورت دائم در حال تخلیه آب از معابر و منازل مردم است.تداوم حضور
آتشنشانی گرگان در آققال و گمیشان /فرماندهی تیمهای شهرداریهای
حاضر در منطقه توسط شهرداری گرگانوی تاکید کرد :این نکته قابل
تامل است ،تمامی تیمهای حاضر از شهرداریهای نقاط مختلف کشور
در مناطق سیل زده آققال و گمیشان ،که به صورت مقطعی و موقتی

حاضر شدند بر اساس ابالغ استانداری گلستان تحت مدیریت و
فرماندهی شهرداری گرگان عمل کرده و تمام تدابیر اتخاذ شده در
راستای مدیریت استقاده نیرو و تجهیزات در این دو شهر با حضور
شخص شهردار گرگان به طور کامل با شهرداری گرگان بوده است.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان گفت:
در حال حاضر که به فضل الهی و تالش شبانهروزی تمامی نیروهای
امدادی به ویژه همکارانم در شهرداری گرگان و کمک نیروهای مسلح
سطح آبگرفتگی در آققال و گمیشان به میزان قابل توجهی کاهش
یافته و در بسیاری از معابر تردد به صورت عادی در جریان است.
قرهقاشی بیان کرد :تا پایان زمان مورد نیاز حضور تیمهای آتشنشانی
شهرداری گرگان ما در منطقه حاضر خواهیم بود و به نیازهای امدادی
مردم پاسخ خواهیم داد.وی در پایان گفت :در حال حاضر نیز به دلیل
اعالم نیاز شهرداری آققال مبنی بر حضور تیمهای آتشنشانی گرگان
در شهر آققال برای مقابله با برخی حوادث به ویژه حیوانات موزی ما
در منطقه حاضر هستیم.

فرماندار مالرد :انبارهای مالرد شناسنامه دار میشوند

فرماندار مالرد بر شناسنامه دار کردن انبارهای این شهرستان
تأکید کرد و گفت :تمامی دامداری های این شهرستان باید مجوزهای
الزم را برای ادامه فعالیت اخذ کنند.علی کیوانی  -مالرد ،توکلی

کجانی در نشست با مدیران برخی از ادارات این شهرستان گفت:
یکی از مهمترین اولویت های ما در سال جاری مقابله جدی تر با
قاچاق کاال و ارز است .وی ادامه داد :با شناسنامه دار کردن انبارهای
این شهرستان می توانیم بخشی از تعهدات خود در این زمینه را
اجرایی کرده و فعالیت انبارهای این شهرستان را با دقت بیشتری
مدنظر داشته باشیم .فرماندار مالرد با اشاره به اینکه یکی از
مهمترین ضربه های اقتصادی به کشور قاچاق کاال و ارز محسوب
می شود ،خاطرنشان کرد :ترویج و نهادینه کردن فرهنگ استفاده
از کاالهای ایرانی و حمایت از تولیدات داخلی باید به درستی
انجام شود تا مردم به سمت خرید کاالهای ایرانی سوق داده شوند.
توکلی کجانی بیان داشت :البته تولیدکنندگان داخلی نیز باید
کاالهای خود را باکیفیت باال تولید کنند تا مصرف کننده رغبت
بیشتری را خرید کاالهای ایرانی داشته باشد .وی تأکید کرد:
دراین راستا در نظر داریم با ایجاد و تجهیز مرکز کنترل و نظارت

در دهستان اخترآباد به عنوان یکی از مبادی ورودی شهرستان
در امر نظارت بر قاچاق کاال و ارز اقدامات اساسی را انجام دهیم.
نماینده عالی دولت در شهرستان مالرد در بخشی دیگر از سخنان
خود بر تشکیل کمیته کنترل و نظارت بر اقالم سالمت محور
در شهرستان مالرد تأکید کرد و گفت :تأمین سالمت مردم به
عنوان یکی از مهمترین اولویت ها باید مدنظر تمامی مسؤوالن
باشد .فرماندار مالرد با بیان اینکه حوزه سالمت باید در مسیر
توسعه به طور جدی مورد توجه قرار گیرد ،افزود :برای رسیدن
به توسعه پایدار توجه به بخش سالمت باید بیش از گذشته در
دستور کار قرار گیرد .توکلی کجانی با تأکید بر حوزه سالمت
جامعه گفت :انجام گشت های مشترک ،شناسنامه دار کردن انبارها
و راه اندازی سامانه برای رصد و کنترل نگهداری و انتقال دام ها و
مجوز دار نمودن تمامی واحدهای دامداری مهمترین برنامه های ما
در حوزه سالمت است.

همزمان با اعیاد شعبانیه ،از سرود اراک رونمایی شد

برگزاری مراسم تودیع و معارفه شهردار کالنشهر اراک در فرهنگسرای شهر

آیین رونمایی از سرود اراک با حضور نماینده ولی فقیه در استان
مرکزی و امام جمعه اراک ،رییس کل دادگستری استان ،فرماندار اراک،
فرماندهان نظامی و انتظامی ،معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری،
اعضای شورای اسالمی و شهردار اراک همچنین مسوولین استانی و
شهری و جمعی از فرهیختگان ،هنرمندان و شهروندان اراکی،پنج شنبه
 ۲۲فروردین ماه ،۹۸در فرهنگسرای شهر ،برگزار شد.سرود اراک که با
پیگیری اعضای شورای اسالمی شهر و توسط هنرمندان بومی شهر اراک
 ،شعر و آهنگسازی این سرود توسط هوشنگ فراهانی انجام شده است،
با حضور مسوولین استانی و شهری و جمعی از فرهیختگان و هنرمندان
اراکی  ،در محل فرهنگسرای شهر ،رونمایی شد .در ادامه آیین رونمایی از
سرود اراک ،مراسم معارفه مهندس شفیعی به عنوان شهردار اراک نیز با
حضور مسوولین استانی و شهری برگزار شد و حکم تنفیذ ایشان  ،توسط
حضرت آیت اله دری نجف آبادی نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و
امام جمعه اراک اعطا گردید .آیت اهلل قربانعلی دری نجف آبادی در آیین
رونمایی از سرود اراک با اشاره به اینکه استان مرکزی قلب ایران و کانون
و سرزمین نورانی وابستگان اهل بیت(ع) است ،اظهار کرد :استان مرکزی
برای ورود به گام دوم انقالب آمادگی کامل را دارد .وی با تاکید بر اینکه
با همت بلند و امیدواری دشمن مایوس خواهد شد افزود :باید با همت
مردانه هر روز کشور را تقویت کرد و همه اقشار نیز در این راستا مشارکت
کنند .امنیت ،عدالت و رفاه سه ضلع پیشرفت است و نبود هرکدام می
تواند چالش های خاص خود را به همراه داشته باشد .اگر امروز امکاناتی
در مجموعه شهرداری در اختیار است باید به همه نقاط شهر توزیع شود
و عدالت تسری یابد  .امام جمعه اراک بیان کرد :قطعا با توزیع مناسب
عدالت در شهر می توان اراک را الگوی خوبی در جهت خدمات رسانی
به مناطق محروم دانست و باید ماهیت مناطق آسیب پذیر و محروم را
تغییر داد .امیرکبیر در دوران کوتاه صدارت خود قدم های بزرگی برداشت
و امروز مایه افتخار ماست .ما نیز باید قدم های بلندی برداریم که آیندگان
به آن افتخار کنند  .دری نجف آبادی با اشاره به رفتار اخیر آمریکا در قبال
سپاه پاسداران بیان کرد :این رفتار معارضه با ملت است و در این شرایط
که سپاه در مناطق سیل زده مشغول خدمات رسانی و تالش است از

سوی آمریکا تروریست خطاب می شود .دکتر کاوه فلک افالکی رییس
شورای اسالمی شهر اراک در آیین رونمایی از سرود اراک ،ضمن تقدیر از
اعضای شورای اسالمی شهر جهت همت و تالشی که برای به ثمر رساندن
دومین اقدام مهم فرهنگی شهر ،یعنی تهیه سرود اراک نموده اند،گفت:
از آنجا که توجه به مسایل فرهنگی شهر در کنار فعالیت های عمرانی و
خدماتی،از ابتدای شروع بکار شورای دوره پنجم در دستور کار قرار گرفته
و بعد از نامگذاری  ۲۸مهر تاریخ به صدارت رسیدن امیرکبیر به نام روز
اراک به عنوان اولین اقدام مهم فرهنگی ،این شورا با رونمایی از سرود
اراک ،توجه خود را به مسایل فرهنکی شهر اراک ،به اثبات رسانده است.
مرتضی سورانه رییس کمیسیون فرهنگی ،اجتماعی شورای اسالمی شهر
،در آیین رونمایی از سرود اراک با بیان اینکه اراک هجدهمین شهر ایران
از نظر جمعیت و آخرین کالنشهر کشور است ،اظهار کرد :شهر اراک با
مساحت هفت هزار و  ۲۰۰کیلومتر مربعی به پایتخت صنعت ایران ،مهد
فرهیختگان و عضو ثابت شهرهای آلوده جهان است که زیرساخت های
آن رو به فرسایش و فرسودگی است  .وی تصریح کرد :متاسفانه رتبه
اراک از نظر اعتماد اجتماعی و بی تفاوتی پایین تر از میانگین کشوری
است  .سورانه با اشاره به اینکه ساختارها و زیرساخت های فرهنگی اراک
نیازمند اصالح است ،گفت :برای تقویت انسجام اجتماعی و مدنی و توسعه
فرهنگی و کاهش و کنترل اسیب های اجتماعی باید شهردوستی و تعلق
خاطر شهری افزایش یابد و شورای پنجم شهر اراک نسبت به این موضوع
توجه داشته است  .مهندس شفیعی شهردار کالنشهر اراک ،در آیین
رونمایی از سرود اراک  ،ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و همچنین تقدیر از
اعضای شورای اسالمی شهر جهت برداشتن این گام مهم فرهنگی ،گفت:
مدیریت شهری نوک پیکان و جبهه اول خدمت رسانی به مردم است و
کارکنان این نهاد انقالبی باید با روی گشاده در راستای حل مشکالت
مردم حرکت کنند .مهندس شفیعی افزود :شهرداری اراک برای خدمت
رسانی هر چه بیشتر به شهروندان ،وحدت و یکپارچگی با دیگر نهادها
و دستگاه های اجرایی را در دستور کار خود قرار داده است .وی اظهار
داشت :فعالیت شبانه روزی کارکنان سازمان های زیرمجموعه شهرداری
اراک در جریان سیالب روزهای نخست امسال نشان داد که شهرداری

از ظرفیت نیروی انسانی ارزشمندی برخوردار است .وی با بیان اینکه
شهرداری اراک با تمام انرژی و توان در خدمت این شهر و شهروندانش
است،اظهار امیدواری کرد و گفت امید است ،که با همین انرژی که سرود
اراک به همگان منتقل می نماید ،بتوانیم یک با همدلی ،وحدت و هکماری
مطلوب به شهروندان فهیم اراکی خدمت نماییم .سورانه رییس کمیسیون
فرهنگی ،اجتماعی شورای اسالمی شهر ،در آیین رونمایی از سرود اراک
اظهار داشت :رونمایی از سرود اراک با  ۱۸ماه تالش ،محقق شده است .
سورانه بر ضرورت افزایش شهردوستی و تعلق خاطر شهری در
اراک تاکید نمود.رییس کمیسیون فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شورای
اسالمی شهر اراک افزود :تبریز به عنوان زیباترین و توسعه یافته ترین
شهر ایران شناخته شده است چرا اراک نباید چنین جایگاهی داشته
باشد؟بایدشهروندان را از حالت بی تفاوتی خارج کرد .وی خاطر نشان
ساخت :انجام امور فرهنگی توسط فرهنگیان و فرهیختگان می تواند خیل
عظیم شهروندان را به میدان بکشاند و فرهنگ شهروندی را افزایش و ارتقا
دهد .سورانه در خصوص تهیه سرود اراک گفت :در سال  ۹۶با فراخوان
تهیه سرود اراک  ۴۰سروده به کمیسیون فرهنگی شورا رسید که پس
از بررسی و تصویب در شورا روند تهیه آن به سازمان فرهنگی و ورزشی
شهرداری اراک سپرده شد و پس از  ۱۸ماه تالش به اتمام و مرحله
رونمایی رسید

شبکه و تاسیسات توزیع برق روستاهای منطقه خطیرکوه با اجرای رزمایش خدمت متعالی اصالح وبازسازی شد
شبکه 20کیلوولت و تاسیسات توزیع برق روستاهای منطقه
خطیرکوه شهرستان مهدیشهر که در اثر سیل تخریب شده بودند اصالح
و بازسازی شدند.معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع برق
استان سمنان باعنوان این مطلب گفت :به همت نیروهای عملیاتی
شرکت های توزیع نیروی برق استان های سمنان و مازندران  ،کلیه
اشکاالت حادث شده در خطوط برق رسانی و تجهیزات برقی ناشی از
سیل در روستاهای لرد ،رودبار  ،پاقلعه  ،کمرود و زرشک دره ،برطرف و
مشترکین برق دار شدند.سید محمد حسینی نژاد اظهارداشت :سه هزار
متر شبکه  20کیلوولت که در اثر سیالب تخریب شده بود و نصب 131

اصله پایه بتونی مجددا ً احداث شده و کلیه یراق آالت و تجهیزات نیز
برقرار گردیده است.وی تصریح کرد :این برنامه جهادی _ضربتی در قالب
رزمایش خدمت متعالی با حضور  11اکیپ اجرائی به استعداد  65نفر از
شرکتهای توزیع نیروی برق استان های سمنان و مازندران و با بهره
گیری از  12خودروی عملیاتی سبک و سنگین به اجرا درآمده است.
وی خاطرنشان کرد :روستاهای منطقه خطیرکوه شهرستان مهدیشهر در
حوزه جغرافیایی استان سمنان قرار دارند وتامین برق روستاهای مورد
اشاره به دلیل وجود شرایط خاص جغرافیایی و شبکه برق  ،تحت پوشش
شرکت توزیع برق استان مازندران انجام می شود.

اخبار
شهردار گرگان خبرداد:

اهدا هزینههای جشن نیمه شعبان به
سیل زدگان گلستان

شهردار گرگان از اهدا هزینههای جشن
نیمه شعبان شهرداری گرگان برای سیل زدگان
گلستان خبر داد.به گزارش مرکز اطالعرسانی
روابط عمومی شهرداری گرگان ،عبدالرضا
دادبود در جلسه کمیته بحران شهرداری
گرگان اظهار کرد :سال گذشته جشن خوبی
را برای نیمه شعبان برگزار کردیم که نزدیک
به  15هزار نفر از شهروندان حتی از شهرهای
دیگر در محل چهارشنبه بازار گرگان برگزار
شد.وی ادامه داد :این جشن مقدمه یک کار
خیر بزرگ شد و در طول سال موفق شدیم
یکی از پروژههای بزرگ سرمایهگذاری در
همین محل را نهایی کنیم و به امید خداوند
در نیمه شعبان امسال کلنگزنی خواهیم
کرد.شهردار گرگان تاکید کرد :بنا داشتیم
در نیمه شعبان امسال ،کلنگزنی این پروژه
را همراه با جشن باشکوه نیمه شعبان برگزار
کنیم که با توجه به اتفاقات پیش آمده در
حادثه سیل استان گلستان تصمیم شهرداری
گرگان بر این شد که هزینههای برگزار این
جشن را به سیلزدگان گلستان اختصاص
دهیم.دادبود بیان کرد :برنامه بر این است
که مراسم کلنگزنی این پروژه که یکی
از بزرگترین پروژههای سرمایهگذاری در
تاریخ شهرداری گرگان است در حجم کمتر
و مختصر برگزار شود و هزینههای برگزاری
جشن نیمه شعبان برای سیلزدگان استان
گلستان اختصاص یابد.وی در پایان بیان کرد:
شهرداری گرگان در طول جریان بحران سیل
در استان گلستان به ویژه در شهرستان آققال
اقدامات بزرگ و شبانهروزی را اجرایی و به
مردم آققال ارائه کرد و این اقدامات تا روزی
که به توان شهرداری در این منطقه نیاز باشد
ادامه خواهد داشت.

دستگیری کالهبردار  ۶میلیاردی
در استان گلستان

فرمانده انتظامی استان گلستان از
دستگیری متهم و اعتراف وی به  ۶میلیارد
ریال کالهبرداری در شهرستان علیآباد کتول
خبر داد.به نقل از پایگاه خبری پلیس ،سردار
علی اکبر جاویدان اظهارداشت :ماموران
پلیس امنیت عمومی علیآبادکتول پس از
مدتی کار اطالعاتی و تحقیقات میدانی موفق
به شناسایی یکی از کالهبرداران حرفهای در
شهرستان شدند.سردار جاویدان افزود :متهم
که از مجرمان سابقهدار است ،خود را نماینده
قانونی رفع توقیف خودروهای لیزینگی سبک
و سنگین معرفی کرده و با جلب اعتماد
مالباختگان ،مبالغ هنگفتی بین  3تا 30
میلیون تومان برای رفع توقیف خودرو از
آنان دریافت میکرد.فرمانده انتظامی استان
گلستان گفت :متهم در مخفیگاهش دستگیر
و ابتدا منکر هرگونه جرمی شد که پس از
مواجهه با مستندات غیر قابل انکار پلیس ،به
 6میلیارد ریال کالهبرداری از شهروندان اقرار
کرد.سردار جاویدان افزود :شهروندان هشدار
های پلیس را جدی گرفته و در مواجهه با
افراد مشکوک قبل از هر اقدامی ،مراتب را
از طریق سامانه  110به پلیس اطالع دهند.

دستگیری عدهای حاشیهساز
در سیل اخیر گلستان

فرمانده انتظامی گلستان گفت:عدهای در
روزهای نخست حادثه میخواستند موضوعات
مرتبط با سیل را قومیتی و مذهبی مطرح
کنند اما با اطالع رسانیهای بموقع و اقدامات
مسئوالن این شرایط کنترل و تعدادی دستگیر
و تحویل مقامات قضایی شدند.سردار علیاکبر
جاویدان در نخستین جلسه شورای اداری
استان اظهارداشت :در سیل اخیر صحنههایی
دیدیم که شبیه آن در دوران دفاع مقدس رخ
داده بود .در این مدت همه نیروهای مسلح و
گروههای مردمی برای کمک به سیلزدگان
در منطقه حضور داشتند.وی با بیان اینکه
نیروی انتظامی وظیفه تأمین امنیت
شهروندان را برعهده دارد ،گفت :امنیت یک
نیاز ضروری ،اساسی و همیشگی است که به
ویژه در هنگام بحران و در وضعیت غیرمعمول
این نیاز چندین برابر احساس میشود.
فرمانده انتظامی استان خاطرنشان کرد :اگر
نباشد ،مدیریت بحران محقق نمیشود .برای
همین نیروی انتظامی با بکارگیری  6هزار
نفر در استان و بیش از یکهزار و  500نفر
در شهرستانهای آققال و گمیشان تأمین
امنیت شهروندان را در این ایام به صورت
ویژه در دستور کار قرار داده است.وی گفت:
با توجه به آبگرفتگی برخی مناطق از جمله
آققال و گمیشان  16فروند قایق مرزبانی در
مناطق سیلزده برای کمک به مردم و انجام
گشتهای محلهمحور مستقر شده است.سردار
جاویدان با اشاره به دایر کردن ایستگاههای
بازرسی موقت با هماهنگی دستگاه قضایی
در مناطق سیلزده بیان داشت :با همکاری
بسیج ،گشتهای محله محور و اقدامات
پیشگیرانه در این مناطق در حال انجام است
و اجازه نمیدهیم که کسی به جان و مال
مردم تعرض کند.وی با اشاره به دستگیری
عدهای که قصد برهم زدن آرامش استان را
داشتند ،گفت :ابتدا شیطنتهایی شد و ما
نیز دستگیریهایی داشتیم.عدهای در روزهای
نخست حادثه میخواستند موضوعات مرتبط
با سیل را قومیتی و مذهبی مطرح کنند اما با
اطالع رسانیهای بموقع و اقدامات مسئوالن
این شرایط کنترل و تعدادی دستگیر و تحویل
مقامات قضایی شدند.فرمانده انتظامی استان
با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه مردم
یاری بیان داشت :درمانگاه تخصصی نیروی
انتظامی در آق قال با حضور پزشکان متخصص
و عمومی راهاندازی شده است که تاکنون به
 6هزار و  500نفر خدمات رسانی شده است.

