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اخبار
صعود تیم کوهنوردی آب منطقهای گلستان به قله
پیگردکوه

بزرگترین ضیافت ماه رمضان در کیش
هزاران نفر از ساکنان و گردشگران روزه دار در ماه خدا در بزرگ ترین سفره افطار کشور در جزیره کیش پذیرایی شدند .به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش ،این مراسم
معنوی با حضور مدیران ارشد و محلی جزیره کیش برگزار شد .بنابر این گزارش ،دکتر مونسان مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش در خصوص برپایی این سفره افطار گفت «:در این ماه مبارک ما
سعی کردیم در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری سفره ساده افطاری در عرصه شهر داشته باشیم .این سفره و پذیرایی می تواند تبلیغ خوبی برای گردشگران خارجی در کیش باشد تا با سنتهای
اسالمی آشنا شوند ».وی ضمن دعای خیر برای ساکنان جزیره گفت «:از ته دل آرزو می کنم تا در این مقطع سخت موجبات عزت و پیروزی مملکت و مردم عزیزمان فراهم شود ».گفتنی این مراسم به
همت سازمان منطقه آزاد کیش در دومین سال پیاپی در جزیره کیش برگزار شد.

مدیراموردیسپاچینگ فوق توزیع برق منطقهای خوزستان:

د
فاز اول طرح جامع دیسپاچینگ تاپایان سال به بهرهبرداری میرس 

کوهنوردان عضو تیم شرکت آب منطقهای گلستان در یک کوهپیمایی شبانه
به قله  3250متری پیگرد کوه در جنوب شرق گرگان صعود گردند.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقهای گلستان ،این کوهپیمایی به مناسبت
والدت با سعادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی (ع) و با هدف ایجاد تعامل بین
کارکنان ،افزایش کارآیی و سالمت آنان و ترویج فرهنگ و روحیه ورزشی از چهارشنبه
شب مورخ  94/4/10پس از صرف افطار و اقامه نماز مغرب و عشاء شروع و تا بامداد
پنج شنبه مورخ  94/4/11برگزار شد .این صعود شبانه با همکاری گروه کوهنوردی و
پایگاه بسیج کوثر آب منطقهای گلستان و در قالب تیمی  26نفره متشکل از کارکنان
و فرزندان آنها برگزار شد .قله پیگردکوه در رشته کوههای البرز شرقی و در ارتفاعات
جنوبی شهرستان گرگان قرار دارد.

برگزاری محفل انس با قرآن شرکت گاز گلستان
شورای فرهنگی گاز گلستان بر اساس برنامهریزی انجام شده با دعوت از
همکاران روزهدار و چند تن از قاریان و حافظان برجسته استان ،محفل نورانی
انس با قرآن را بصورت با شکوهی با حضور مهندس جمال لیوانی مدیرعامل،
اعضاء هیئت مدیره ،امام جماعت و کارکنان روزه دار شرکت برگزار کرد.
به گزارش روابط عمومی ،در این مراسم معنوی مهمانان و روزهداران حریم کبریائی
با حضور عارفانه درمحفل نورانی انس با قرآن از برنامههای ویژه این مراسم وهمچنین
تالوت در خور تحسین و شایسته قاریان برجسته استان که با صوت زیبا و دلنشین
و تالوت زیبائی از آیات روحبخش کتاب خدا به این محفل با فضیلت زینت و جلوه
روحانی خاصی دادند به نحو مطلوبی بهرهمند شدند .در ادامه مراسم پس از اقامه نماز
مغرب و عشاء ،ضیافت افطار نیز تدارک دیده شد که کارکنان شرکت در یک جو
صمیمی و معنوی روزه خود را افطار نمودند .شایان ذکر است شورای فرهنگی و روابط
عمومی شرکت گازاستان گلستان همه ساله در ماه ضیافت ا ..به منظور بهرهگيري و
استفاده کارکنان از فيوضات و اجر معنوی این ماه پرخیر و برکت و همچنین بهرهگيري
از كتاب انسان ساز و نسخه شفا بخش قرآن كريم و اشاعه فرهنگ قرآني محفل انس
با قرآن را برگزار مینماید.

شهردار اصفهان در اولين روز فعاليت رسمي خود:

رويكرد شهرداري اصفهان فعاليت جهادي و  24ساعته است
اصفهان -محسن راعی :شهردار جدید اصفهان با اشاره به تكميل پروژههاي
نيمه تمام اظهار داشت :رويكرد شهرداري اصفهان در اين مدت فعاليت
جهادي و  24ساعته با همكاري همه كاركنان شهرداري است.
به گزارش خبرنگار ما از اصفهان ،دكتر مهدي جمالي نژاد در اولين روز كاري خود
در شهرداري اصفهان با بيان اين مطلب گفت :اولويت فعاليت شهرداري در اين مدت
تكميل پروژههاي نيمه تمام به خصوص پروژه مترو است كه سعي ميكنيم با انرژي
مضاعف در جهت اتمام اين طرح اقدام كنيم .وي با بيان اينكه برنامههاي شهرداري نيز
در قالب برنامه كوتاه مدت ،ميان مدت و بلند مدت دنبال ميشود ،تصريح كرد :برنامه
كوتاه مدت اجراي بودجه  94و برنامه ميان مدت تحقق برنامه اصفهان  95ميباشد.
شهردار اصفهان با اشاره به تكميل پروژههاي نيمه تمام افزود :اولويت فعاليت شهرداري
در اين مدت تكميل پروژههاي نيمه تمام به خصوص پروژه مترو است كه سعي
ميكنيم با انرژي مضاعف در جهت اتمام اين طرح اقدام كنيم .جمالينژاد خاطرنشان
كرد :سعي ميكنيم رويكرد اخالق مدارانه با مصداق صداقت را در برخورد با كارمندان،
كاركنان ،مديران و مردم داشته باشيم و شهرداري شيشهاي را به منصه ظهور برسانيم.

مترو تهران  -گرمسار تا پایان سال  94به نتیجه می رسد
گرمسار -خبرنگار ابتكار -طاهر ميرزاكريمي :غالمرضا کاتب نماینده
مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسالمی از تغییر اجرای این
پروژه از متروی تهران به راهآهن جمهوری اسالمی ایران خبر داد وگفت:
این خط مترو با هدف تزریق جمعیتی به خارج از پایتخت به خط یک مترو
تهران وصل خواهد شد و واگذاری زمین به منظور ایجاد ایستگاه در مسیر
شهرستان انجام شده است.
کاتب به اختصاص اعتبار حدود  350میلیارد ریالی برای پروژه جاده گرمسار
سیمین دشت  -فیروز کوه در سال جاری اشاره کرد و افزود :با توجه به اعتبارات الزمبرای این پروژه مهم و شاه راه اصلی که جنوب کشور رابه شمال متصل می کند17 ،
کیلومتر از پروژه در حوزه استان سمنان تا مهر ماه سال جاری به بهرهبرداری خواهد
رسید .به گفته وی اقدامات نهایی مشکالت حریم راه آهن در  8کیلومتر از حوزه استان
تهران انجام شده است و  2ماه دیگر آسفالت خواهد شد کاتب با بیان اینکه حق آب
شهرستان گرمسار از سد نمرود  90میلیلون متر مکعب است تصریح کرد :پروژه سد
نمرود میتواند تا  110میلیلون متر مکعب ذخیرهسازی انجام دهد که از این مقدار
 90میلیلون متر مکعب سهم گرمسار و تنها 10میلیون متر مکعب آن اختصاص به
شهر ستان فیروز کوه دارد و این پروژه نیز تابه امروز بیش از  12میلیون متر مکعب
آبگیری شده است .نماینده مردم شهر ستانهای گرمسار و ارادان به افتتاح بیمار ستان
 164تخت خوابه گرمسار در  6ماهه نخست امسال اشاره و خاطر نشان کرد :کار خرید
لوزام و تجهیزات بیمار ستان جدید آغاز شده است و همزمان با ا افتتاح ،تجهیزات
وصل خواهد شد.

با افزايش توان اداري و مالي شهرداري ساري اين
دستگاه هر ناممكني را ممكن ميسازد
سيد مصطفي طاهري معاون اداري و مالي شهرداري ساري با اشاره به نقش و
سهم مهم و اثرگذار واحدهاي لجستيكي و پشتيباني در پيشرفت پروژههاي
عظيم تأكيد كرد :معاونت اداري و مالي شهرداري مركز مازندران به چنان
مرحلهاي از رشد و توانايي رسيده است كه اجراكنندگان پروژهها هيچ
دغدغهاي از بابت پشتيباني ندارند.
به گزارش مركز امور رسانه شهرداري ساري طاهري در مصاحبهاي ضمن اذعان به
اين مطلب كه پروژههايي مانند بوستان جنگلي ،كوهستاني سكوتپه و فاز دوم بوستان
ملل از چنان عظمت و اهميتي برخوردارند كه تنها از عهده شهرداريهاي كالنشهرهاي
كشور بر ميآيد گفت :با مديريت جهادي مهندس عبوري؛ حمايت بيوقفه شوراي
شهر و پشتيباني تحسين برانگيز مردم شهرداري ساري به چنان مرحلهاي از رشد و
توانمندي رسيده است كه چنين پروژههايي را آنچنان اجرا ميكند كه به گفته برخي
از مقامات كشوري هم بي نظير است و هم فراتر از انتظارها .وي ضمن بيان اين مطلب
كه معاونت اداري و مالي شهرداري ساري نيز به تبع ديگر واحدهاي اين دستگاه به
اوج توانمندي رسيده و نظم و انظباطي خدشهناپذير بر آن سايه انداخته است افزود:
ترديدي نيست كه معاونتهايي مانند فني و عمراني يا شهرداريهاي مناطق سه گانه
زماني قادر به انجام چنين مسئوليتهاي خطيري هستند كه دغدغه مالي نداشته و از
حمايتهاي الزم در حوزه اداري بهره مند باشند.

مدیر امور دیسپاچینگ فوق توزیع شرکت ضمن تشریح
وظایف این مرکز گفت :از جمله وظایف و مسوو لیتهای
مرکز کنترل دیسپاچینگ فوق توزیع که زیر مجموعه
معاونت بهره برداری شرکت برق منطقهای خوزستان است
می توان به حفظ و پایداری شبکه فوق توزیع ،نظارت،
کنترل و ثبت بار خطوط هوایی  ،زمینی ترانسفورماتورها
در سطح فوق توزیع و نظارت و کنترل پارامترهای مورد
نیاز خطوط ورودی برق ،خروجی و ترانسفورماتورها در

سطح فوق توزیع از قبیل ولتاژ ،جریان  ،توانهای اکتیو و
راکتیو و … و ثبت موارد فوق بصورت مکانیزه اشاره کردو
درحال حاضر امور بهرهبرداری دیسپاچینگ فوق توزیع
به صورت مستقیم  187پست برق انتقال و فوق توزیع را
در حوزه شرکتهای توزیع نیروی برق اهواز ،خوزستان و
کهگیلویه و بویر احمد تحت کنترل دارد .
احسانیزاده ادامه داد :این امور شامل دو مرکز کنترل اهواز
وخوزستان است که مرکز کنترل اهواز وظیفه کنترل پستهای

رئیس هیئت مدیره شرکت فوالد هرمزگان:

سال  94سال سختی برای فوالدسازان کشور خواهد بود
بهرام سبحانی در مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت فوالد هرمزگان،
اظهار کرد :اتفاقاتی نظیر کاهش قیمت جهانی محصوالت فوالدی با شرایط
داخل کشور همسانی ندارد زیرا در داخل کشور هم انرژی گران شده و هم
ارزش سنگ آهن سیر صعودی داشته است ،این عوامل اوضاع را برای فوالد
سازان داخلی سخت کرده است.
به گزارش ایسنا ،وی بر همراهی و همکاری در گذر از این دوره سخت تاکید کرد و
گفت :در این شرایط که رکود بر بازار حاکم است باید هزینهها را مدیریت و در کاهش
آن تالش کرد تا دوره سختی که بواسطه کاهش قیمت فوالد ایجاد شده است بدون
کمترین آسیب سپری شود .سبحانی با اشاره به عملکرد مالی شرکت گفت :شرکت
نقطه سر به سر را پیموده است .متاسفانه اتفاقاتی در دنیا افتاده که خارج از کنترل
مجموعه است .وی بیان کرد :به جهت کاهش قیمت گندله در بازار جهانی ،گندله مورد
نیاز فوالد هرمزگان از خارج تامین می شود که از  190دالر به  120دالر رسیده است.
با کاهش قیمت سنگ آهن در بازارهای جهانی قیمت تمام شده محصول نیز کاهش

برق  132کیلوولت تغذیه کننده شبکه تحت پوشش شرکت
توزیع نیروی برق اهواز و مرکز کنترل خوزستان با شرکتهای
توزیع نیروی برق خوزستان و کهگیلویه و بویر احمد راعهده دار
است .احسانیزاده تصریح کرد :بار شبکه در خرداد ماه امسال
به  7134مگاوات رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال
قبل 6/8درصد رشد داشته که این امر به دلیل گرم شدن و
تداوم گرمای هوا نسبت به سال گذشته در همین فصل بوده،
که طبق آمار به طور میانگین تاکنون  1/7درجه رشد دما نسبت

مییابد و میتواند در کاهش هزینهها تاثیرگذار باشد .با توجه به اینکه قیمت محصول
پایین است باید کار را به گونهای مدیریت کرد که بتوان از این بحران خارج شد .سبحانی
ادامه داد :قیمت فوالد در بازارهای جهانی  40تا  45درصد کاهش یافته است که امکان
دارد این روند  6تا یک سال ادامه داشته باشد و باید تالش کرد که این دوره با خوبی و
بدون آسیب کمتری سپری شود .مرتضی آقاجانی ،مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان
نیز به تشریح عملکرد این شرکت پرداخت و افزود :شرکت فوالد هرمزگان در  12ماهه
سال گذشته با تولید یک میلیون و  175هزارتن تختال (اسلب) در جایگاه چهارم تولید
قرار دارد .وی با اشاره به تکمیل زنجیره تولید فوالد در این شرکت بیان کرد :ابتدا و
انتهای فرایند که گندله سازی و کارخانه نورد است در برنامه توسعه این شرکت است.
در فاز اول گندله سازی به ظرفیت  2میلیون و  500هزار تن و در فاز بعدی به  5میلیون
تن خواهد رسید و همچنین  1.5میلیون تن نیز به ظرفیت کارخانه فوالدسازی افزوده
خواهد شد و کارخانه نوردی به ظرفیت سه تا  3.5میلیون تن ساخته خواهد شد .در
این صورت یک فرآیند کامل از گندلهسازی تا کارخانه نورد احداث خواهد شد .آقاجانی
به نیروی انسانی شاغل در فوالد هرمزگان اشاره کرد و گفت 3200 :نفر به طور مستقیم
در فوالد هرمزگان مشغول کار هستند که از این تعداد  80درصد بومی هستند .وی
به شرایط سخت شرکت در سال  93اشاره و تصریح کرد :در سال  ،93سهمیه گندله

به سال گذشته داشتهایم .وی اظهار داشت :با توجه به گستردگی
شبکههای توزیع نیروی برق و توسعه روز افزون آنها ،افزایش تعداد
مشترکین و متقاضیان نیروی برق در چند سال اخیر و همچنین با
گرما و شرایط آب و هوایی ویژه ،نسبت به سایرمناطق کشور نیاز
به پایداری و اطمینان بیشتر همراه با کاهش زمان خاموشیها در
شبکه فوق توزیع امری الزامی است .مدیر دیسپاچینگ فوق توزیع
شرکت برق منطقهای خوزستان افزود :از سویی دیسپاچینگ فوق
توزیع مرز تحویل انرژی الکتریکی به مشترکان و مصرفکنندگان
حوزه کاری شرکت برق منطقهای خوزستان بحساب می آیدو در
واقع تکمیل کننده مسیر تولید و انتقال انرژی برق مطمئن و پایدار
به مشترکین است به همین دلیل ،کنترل و پایش پارامترهای
مختلف شبکه و راهبری آن مستلزم استفاده و بکارگیری ابزارهای
به روز و پیشرفته و همچنین نیروهای متخصص و کارآمد است.
وی در ادامه بیان داشت :همچنین با حمایتهای مدیرعامل
محترم شرکت برق منطقهای خوزستان ،دو دستگاه مانیتور 85
اینچ جهت رویتپذیری بخشی از اطالعات مهم شبکه و نمایش
دیاگرامهای عملیاتی شبکه از محل بودجه بهینهسازی معاونت
بهره برداری این شرکت خریداری و در مراکز کنترل دیسپاچینگ
فوق توزیع نصب و بکارگیری شدهاند .مدیر امور دیسپاچینگ فوق
توزیع شرکت برق منطقهای خوزستان گفت :درحال حاضر طرح
جامع دیسپاچینگ که از سال  88توسط معاونت طرحهای توسعه
برق این شرکت شروع شده در حال پیاده سازی است و ان شاا...
تا پایان سال جاری فاز اول این طرح بزرگ به بهرهبرداری خواهد
رسید .وی افزود :هزینه اجرای این طرح بالغ بر 150میلیارد
ریال می باشدکه در هفت نقطه از زیر مجموعه برق منطقهای
خوزستان در استان خوزستان و کهگیلویه و بویر احمد  ،مراکز
کنترل  RDCو با راه اندازی آن حدود  70نفر بصورت مستقیم
مشغول بکار خواهند شد .وی درپایان ضمن تشکر از همراهی
مردم عزیز با صنعت برق کشوردر رعایت اصول مصرف بهینه
انرژی برق ،اظهار امیدواری نمود با تداوم این همکاری بویژه در
ساعات اوج بار شبکه ،شاهد اعمال خاموشی درمنطقه نباشیم.

این شرکت به  600هزار تن کاهش یافت .هیچ کارخانه فوالدی در ایران تا به حال با
این مشکل روبرو نشده است .همچنین در این مسیر خسارت وارد شده به تجهیزات و
افت تولید بواسطه نامرغوب بودن گندله وارداتی نسبت به گندله داخلی متحمل شد.

درضیافت افطاری خانواده معزز شهدا یاد وخاطره شهدای راه آهن شمال گرامی داشته شد
در مراسمی که با حضور مدیرکل راه آهن شمال ،معاونین،
جمعی از مسئولین راه آهن شمال وخانوادههای معزز
شهدای این اداره کل برگزار شد ،ضمن گرامیداشت یاد و
خاطره شهدا  ،از زحمات آنان تقدیر شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل راه آهن شمال در این مراسم
که با همت امور ایثارگران وبا حضور مدیر کل ،معاونین ،جمعی از
مسئولین و خانوادههای شهدا ی این اداره کل برگزار شد،مهندس
یوسف گران پاشامدیرکل راه آهن شمال ضمن خوشآمدگویی به
خانواده شهدا گفت :خدمتی که شهداو ایثارگران به این انقالب
کردند باید به نسل جوان منتقل شود تا این عزیزان در جریان

نقش موثر شوراهای حل اختالف در توسعه
فرهنگ صلح و سازش
عبدالعباس زبیدی نیا در بازدید از مجتمع شورای حل اختالف شهرستان باوی
گفت :کاهش حجم مراجعات مردم به دادگستری ،تسهیل و شتاب بخشی در
اعاده دادرسی و رسیدگی به پروندهها و توسعه فرهنگ صلح و سازش از
مهمترین اهداف شورای حل اختالف است.
به گزارش روابط عمومی امور شوراهای حل اختالف استان خوزستان وی هدف
شوراهای حل اختالف را الگو گیری از آموزههای دینی و ترویج فرهنگ صلح و سازش
عنوان کرد و افزود :استان خوزستان در مدت فعالیت شوراها در کشور نقش بسزایی در
کاهش ورودی پروندهها به دادگستریها داشته و خود این امر ضرورت وجود شوراها را
بیان می کند .معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان به روند تحت پوشش قرار
گرفتن بیمه موضوع تامین اجتماعی کارکنان اداری ،عضو و ستادی شورای حل اختالف
اشاره کرد و گفت  :تاکنون تمامی افراد واجد شرایط شوراهای حل اختالف استان

ایثارگری های آنها قرار گیرند و بدانندکه در چه فضایی و با چه
زحماتی نهال انقالب رشد کرد.وی با بیان این که عزت و اقتدار
ایران اسالمی مدیون خون پاک شهدای گران قدر است تصریح
کرد :شهدای عزیز با ایثار و جانفشانی در عرصههای بسیار سخت
برای آرامش و اقتدار ایران اسالمی پا به عرصه حماسه گذاشتند.
وی با تاکید بر ارائه خدمت مطلوب به مردم و تکریم آنان به ویژه
خانواده شهدا و ایثارگران ،بیان کرد :درهر سطحی از مسئولیت
وظیفه ما مسئولین است تا پاسخگوی مطالبات مردم باشیم
ونبایدخانواده شهدارا در پیچ و خم کارهای اداری فراموش کنیم.
دیداربا خانوادههای شهدا و نشستن پای صحبتهای آنها ،شاید

مشمول بیمه تامین اجتماعی شده اند و آمادگی جهت تحت پوشش قرار دادن بیمه افراد
باقی مانده را نیز در دستور کار داریم .زبیدی نیا خواستار رسیدگی به وضعیت استخدامی
و تبدیل وضعیت اعضاء شوراهای حل اختالف شد و بیان داشت :باید به وضعیت شغلی
اعضاء شوراهای حل اختالف رسیدگی شود و این امر باید به طور جدی از طریق
نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی پیگیری و تعیین تکلیف شود .رئیس شورای
حل اختالف استان خوزستان با اشاره به ایجاد زیر ساخت برای راه اندازی شبکه CMS
شورای حل اختالف شهرستان باوی گفت :ایجاد شبکه اتوماسیون اداری و استفاده بهینه
از این بستر و همچنین ثبت پروندهها در سیستم مدیریت پروندهها ( )CMSمی تواند
کمک خوبی برای کسب آمار و عملکرد و بررسی نقاط قوت و ضعف و همچنین آخرین
وضیعت پروندهها در این شورا داشته باشد .وی بر استفاده از ظرفیت معتمدین و بزرگان و
سران عشایر تاکید کرد و اظهار داشت :به دلیل بافت عشایری بودن شهرستان باوی برای
صلح وسازش در شورای حل اختالف باید از ظرفیت معتمدین و بزرگان و سران عشایر
این شهرستان استفاده کرد زبیدی نیا عملکرد شورای حل اختالف شهرستان باوی را
مثبت ارزیابی کرد و گفت :پروندههای مختومه در این شورا نسبت به واردههــا مطلوب

کمترین کاری است که در مقابل اهدای خون و نثار جان فرزندان
و اعضای خانواده آنها می توان انجام داد  .باید سعی کنیم تا
خدایی ناکرده خدمت به خانواده شهدا به مالقات با آنها و دادن
تقدیر نامه به اعضای خانواده شهید و ایثارگر و جانباز محدود نشود
و جایگاه این خدمت به عنوان یک فرهنگ ارزشمند در جامعه
حفظ باشد .چرا که شهیدان و جانبازان متعلق به جناح یا حزب و
گروه خاصی نیستند ،بلکه این قهرمانان واقعی به همه مردم تعلق
دارند.در ادمه نیز از خانوادههای این عزیزان به صرف افطار پذیرایی
شد .گفتنی است راه آهن شمال در طول دوران دفاع مقدس ده
شهید تقدیم انقالب نمود.

می باشد ولی باید بیشتر تالش شود و در اسرع وقت ضعفها برطرف شوند همچنین در
ادامه این بازدید حجت االسالم سید هادی موسوی رئیس مجتمع شورای حل اختالف
باوی به ارائه عملکرد شورای حل اختالف این شهرستان پرداختند.

مدیر عامل آب منطقه ای مازندران :

باید از مشارکت مردم در طرح مدیریت جامع سیل استفاده کرد
دکتر یخکشی گفت  :باید از مشارکت مردم در طرح
مدیریت جامع سیل به ویژه مقابله با سیل و بازگشایی
مسیرها و ساماندهی ساخت و سازها بهره بگیریم .
آقای دکتر محمد ابراهیم یخکشی مدیر عامل آب منطقه ای
مازندران در جلسه کارگروه سیل و مخاطرات دریایی استان با
بیان اینکه مدیریت سیالب در مازندران ویژه است چرا که سیالب
در این استان پیوسته است و از لحاظ فراوانی به دلیل برخورداری
از تعدد رودخانهها ی فراوان  ،تراکم جمعیت و شرایط خاص
جغرافیایی در مقایسه با دیگر استانهای کشور در ردیف اولیها
قرار داریم گفت :باید تالش کنیم با اقدامات پیشگیرانه میزان
خسارات را در هر سیل به حداقل برسانیم .وی با اشاره به ضرورت
مشارکت مردم در طرح مدیریت جامع سیالب گفت :بـــدون
مشـارکت مردم طرح مدیریت جامع سیالب محقق نمی شود.
لذا یک وقت باید برای مقابله با سیل از مشارکت و حضور مردم

کمک بگیریم و در یک زمان دیگر برای اقدام پیشگیرانه باید مردم
را در بازگشایی مسیر رودخانهها و مجاری آبی دخالت داده و یا
در ساماندهی ساخت و سازها باید مردم را پیشگام قرار دهیم
و در مواردی نیاز به مشارکت مالی مردم است بسترهای آن را
فراهم کنیم  .رئیس کارگروه سیل استان ضمن بر شمردن اهمیت
و نقش این کارگروه مدیریت سیل استان بر نقش مشورتی و
نظارتی آن تأکید کرد و گفت  :این کارگروه باید با اعتماد سازی
نقش کلیدی در تمام بخشها از جمله مدیریت توزیع منابع مالی
سیالب استان داشته باشد و اولویتها را این کارگروه تعیین بکند.
رئیس هیأت مدیره آب منطقه ای مازندران با تأکید بر پیگیری و
جذب اعتبارات سیل استان و مبادله به موقع موافقت نامه طرحها،
داشتن برنامه کوتاه مدت و بلند مدت را امری ضروری برای این
کارگروه بر شمرد و تصریح کرد  :استان باید در این زمینه الگو و
سرآمد بوده و در سطح ملی حرفهای زیادی برای گفتن داشته

باشد و این کار نیازمند همدلی همه دستگاهها است  .مدیر عامل
آب منطقه ای مازندران در پایان سخنان خود با اشاره به ضرورت
ایجاد بانک اطالعاتی مناسب جهت مقابله با سیل بر حضور مستمر
و موثر نمایندگان هر یک از دستگاهها تأکید کرد  .در این جلسه
همچنین آقای مهندس چنگیز افشار دبیر کارگروه سیل استان
با تشریح طرح جامع مدیریت سیالب استان گزارشی از اقدامات
اجرایی از جمله الیروبی وساماندهی  600کیلومتر از رودخانههای
استان ،احداث دیواره حفاظتی به طول  11کیلومتر و احداث سازه
تثبیت بستر رودخانه به طول  20کیلومتر و رپرگذاری بستر و
حریم رودخانهها به طول  73کیلومتر از سوی آب منطقه ای
استان طی  10سال گذشته اشاره کرد و افزود  :با انجام مطالعات
جامع مهندسی رودخانهها پروزههای سازه و غیر سازه ای طرح
جامع مدیریت سیالب مشخص و با عملیاتی کردن آن اقدامات
پیشگیرانه اساسی نیز محقق می شود .

