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اخبار
معاون راه های فرعی و روستایی کشور
در جریان سفر به همدان مطرح کرد:

احداث  ۱۸۶۰کیلومتر راه روستایی
در کشور

مرضیه کوالنی_معاون راه های فرعی و
روستایی کشور گفت :سال گذشته احداث یک
هزار و  ۸۶۰کیلومتر راه روستایی و دو هزار و
 ۱۸۲کیلومتر روکش آسفالت راه های روستایی
در کشور انجام شد .خداداد مقبلی معاون راه
های فرعی و روستایی کشور در نشست خبری
با اصحاب رسانه در همدان اظهار کرد :در هر
کشوری در هر حوزه و بخشی هر اتفاقی قرار
است بیفتد الزمه این توسعه راه و حمل و نقل
است .وی با بیان اینکه زندگی ما امروز بدون
حمل و نقل امکان پیشرفت را ندارد و بشر برای
پیشبرد اهداف خود به حمل و نقل نیاز دارد،
افزود :هر فعالیتی ابتدا باید زیرساختی به نام
راه داشته باشد و استان همدان به عنوان حلقه
واسطه و چهار راه ارتباط مرکز کشور به غرب و
جنوب غربی است که اهمیت بسیار زیادی برای
وزارت راه دارد .مقبلی در خصوص اقدامات
خوبی که در حوزه راهسازی و راهداری شده
است ،ادامه داد :آزادراه تهران -همدان یکی از
این اقدامات در حوزه راهسازی است که با نگاه
توسعه ای انجام شده است و ایمنی تردد را برای
کاربران فراهم کرده است .معاون راه های فرعی
و روستایی کشور با بیان اینکه در بحث ایمن
سازی و روکش آسفالت بیش از  ۳۵۰میلیارد
تومان هزینه شده است گفت :با نگاه حفظ جان
و مال انسان ها این اقدامات در حوزه راه صورت
گرفته و این کارها با همت نیروهای راهداری
تحقق یافته است .وی با اشاره به اینکه اقدامات
کافی نیست اما در حد وسع انجام شده است،
خاطرنشان کرد :در سفر ریاست جمهوری به
استان همدان قرار است اعتباراتی برای حفظ راه
های استان در نظر گرفته شود .مقبلی در حوزه
راه های روستایی با بیان اینکه همدان از ضریب
و نرم باالیی در کشور برخوردار است بیان کرد:
استان همدان نسبت به میانگین کشور نرم ۹۹
درصد را دارد در حالی که این نرم در کشور ۸۹
درصد است .معاون راه های فرعی و روستایی
کشور با بیان اینکه در استان همدان راه های
روستایی از زیرساخت راه برخوردار هستند یادآور
شد :در حال حاضر نیاز استان روکش آسفالت
و حفظ و ارتقای ضریب حفظ راه هاست که در
حوزه ساخت راه ها استان همدان باالتر از نرم
کشوری است .وی با اشاره به اینکه در حوزه
راههای روستایی  ۱۵۰هزار کیلومتر و در حوزه
راه های فرعی  ۳۷هزار کیلومتر راه داریم تصریح
کرد :برآورد ما برای نگهداری شبکه راه ها و ایمنی
آنها ساالنه  ۵۵هزار میلیارد تومان است و برای
نگهداری کریدور های کشور نیز ساالنه بین ۳۰
تا  ۴۰هزار میلیارد تومان نیاز است .مقبلی با
بیان اینکه راه ها و شریان ها به عنوان موتور
محرکه اقتصاد کشور هستند که هر چقدر
بتوانیم از لحاظ ایمنی و تردد سرویس دهیم در
توسعه اقتصادی کشور می تواند نقش داشته
باشد ،گفت :تا سال  ۹۸آمار دقیقی از حوزه راه
های روستایی کشور نداشتیم و توزیع اعتبارات
به خوبی نبود اما اکنون تمام اطالعات راه های
روستایی در قالب یک اطلس جمع آوری شده
و حدود  ۹۷هزار روستای دارای سکنه در کشور
داریم که از این  ۹۷هزار روستا  ۴۰هزار روستا
باالی  ۲۰خانوار است .وی اظهار کرد :حدود ۷
هزار و  ۲۲۲روستا در کشور باقی مانده که هنوز
راه آسفالته مناسب ندارند و  ۳۲هزار کیلومتر
راه باید ساخته شود که در مجموع تاکنون ۵
هزار کیلومتر راه ساخته شده است .این مقام
مسئول در خصوص اقدامات سال گذشته افزود:
برای ساماندهی راه های روستایی کشور  ۵هزار
میلیارد تومان مصوب شد و از منابع محرومیت
زدایی ریاست جمهوری نیز  ۱۷۰۰میلیارد تومان
در قالب  ۶۳۰پروژه در کشور اجرایی شده است.
مقبلی ادامه داد :سال گذشته احداث ۱۸۶۰
کیلومتر در حوزه راه روستایی و  ۲۱۸۲کیلومتر
روکش آسفالت راه های روستایی در کشور را
داشته ایم .هر سال برای نقاط حادثه خیز راه
های کشور نیز اعتبار  ۱۰۰۰تا  ۱۵۰۰میلیارد تومان
نیاز است .معاون راه های فرعی و روستایی
کشور در پایان گفت :برای ساخت راه های
روستایی که  ۲۷هزار کیلومتر از آن باقی مانده
ساالنه  ۱۵هزار میلیارد تومان نیاز است

اخبار

با موضوع بارندگیهای پیش رو و احتمال وقوع سیالب در این کالنشهر

استاندار فارس از ستاد مدیریت بحران شهرداری شیراز بازدید کرد
شیراز –ابتکار :در پی هشدار اداره کل هواشناسی
مبنی بر باالترین سطح هشدار (قرمز) در فارس و
شیراز با موضوع بارندگیهای پیش رو و احتمال
وقوع سیالب در این کالنشهر ،محمدهادی ایمانیه
استاندار فارس بهاتفاق اسماعیل محبیپور معاون
سیاسی و امنیتی استانداری فارس و لطفالله
شیبانی فرماندار شهرستان شیراز با حضور در
ستاد مدیریت بحران شهرداری شیراز در جریان
آخرین اقدامات و میزان آمادگی نیروها ،تجهیزات و
ماشینآالت شهرداری شیراز قرار گرفتند.
سید احسان اصنافی شهردار شیراز گفت :در
سه روز گذشته شهرداری شیراز با ظرفیت هفت
هزار نفر نیروی انسانی در روز نسبت به پاکسازی
سطح شهر اقدام کرده و تمامی مسیلها و مسیرهای
آب پاکسازی ،شاخ و برگهای درختان بریدهشده
و دپوی مصالح و کارگاههای شهرداری حتی در پل
سلمان فارسی رودخانه خشک جمعآوریشده است.
وی تصریح کرد :در مرکز مدیریت بحران شهرداری
شیراز ،با نظارت تصویری که بر همه شهر داریم به
صورت لحظه ای موضوع ِ رصد آغازشده و هر نقطه
از شهر که دچار آبگرفتگی شده است ،نیروهای
شهرداری سریعا ً وارد عمل شده و نسبت به رفع
مشکالت اقدام کرده اند.
اصنافی با بیان اینکه تجهیزات امدادی بهطور کامل
تست و نواقص برطرف شده است ،تصریح کرد :دو
مانور در این سه روز داشتهایم و شهرداری شیراز با
اشراف اطالعاتی نقاط سطح شهر در سطح آمادگی
کامل و باالیی برای خدمت به مردم در این بارش
الهی است .وی گفت :طراحی شبکه آبهای سطحی
بهصورت نرمافزاری بوده که مشخصا ًسطح بارندگی
و نقاط احتمال آبگرفتگی را اعالم میکند.
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری
فارس نیز با بیان اینکه امکانات الزم و کافی برای
مدیریت سیالب در شیراز توسط شهرداری این
کالنشهر بسیج شده است گفت :در پی هشدارهای
اعالمی در خصوص بارشهای پیش رو ،از سه
مرکز هواشناسی فارس ،آتش نشانی شیراز و ستاد
مدیریت بحران شهرداری شیراز در راستای ارزیابی
آمادگیها بازدید شد.
اسماعیل محبی پور ادامه داد :خوشبختانه
مسئوالن شهری ،شهرداران مناطق و سازمانهای
مرتبط تمهیدات خوبی برای جلوگیری از خسارتهای
احتمالی در دستور کار قرار دادهاند.در مواجه با بارش
ناگهانی باران در سطح این کالنشهر نیز مشاهده شد
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معابر شهر
شیراز به دالیل
مختلف از
جمله گسترش
چند سال اخیر
محیط های
شهری
ایرادهایی دارد
اما کارشناسان
شهرداری با
ارزیابی دقیق
به دنبال راهی
برای رفع این
مهم هستند
که هم خوب نسبت به مسئولیت خود توجیه هستند
و هم امکانات الزم و کافی را برای مدیریت سیالب در
شیراز بسیج کردند.
معاون استاندار فارس با بیان اینکه خاصیت
بارشهای تابستانه ،ایجاد آبگرفتگی است اما
مدیریت سریع از مرحله بحرانی و جلوگیری از
تعطیل شدن خدمات شهری و صدمات و لطمات به
مردم اهمیت دارد ،گفت :به نظر میرسد این مهم
به خوبی در عمل مدیریت شده است.
محبیپور تصریح کرد :معابر شهر شیراز به دالیل
مختلف از جمله گسترش چند سال اخیر محیط
های شهری ایرادهایی دارد اما کارشناسان شهرداری
با ارزیابی دقیق به دنبال راهی برای رفع این مهم
هستند .او گفت :توصیه ما به مسئوالن این است
که طرحهای خود را برای سخت ترین و بدترین
شرایط آماده کنند و اگر به این صورت عمل کنیم در

مواجه با ناگهانی بارش و دیگر بحرانها غافلگیری
نمیشویم.
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری
فارس خاطرنشان کرد :در کل ارزیابی ما از اقدامات
میدانی و آمادگی شهرداری و بسیاری از همه
شهرستانها این است که در آمادگی خوبی بسر
میبرند و خوشبختانه شامگاه سخت گذشته جمعه
 ٧مرداد که با بارشهای متوالی پر شدت همراه بود،
به نحو مطلوب مدیریت شد.
رضا جاویدی مدیرکل ارتباطات و امور بینالملل
شهرداری شیراز در این بازدید ضمن ارائه گزارش از
عملکرد این سامانه با تشریح اقدامات صورت گرفته،
اظهار داشت :بر اساس برنامهریزیهای صورت
گرفته و نقاطی که در سنوات گذشته دچار آبگرفتگی
شده بود ،پیشتر به مناطق  ۱۱گانه شهرداری شیراز
این موارد اعالم شده و همکاران نیز نسبت به رفع

مشکالت اقدام کرد ه بودند.
وی با بیان اینکه این مرکز به صورت  ۲۴ساعته و
شبانهروزی توسط کارشناسان ،پاسخگوی شهروندان
است ،افزود :در مواقع بحران با برنامهریزی صورت
گرفته عالوه بر ثبت تماس و موارد اعالم شده در
سامانه ،موارد اضطراری به صورت پیامک برای
شهرداران مناطق ،معاونین خدمات شهری و مدیران
ستاد بحران ارسال میشود .مدیرکل ارتباطات و امور
بینالملل شهرداری شیراز با بیان اینکه گزارشات،
رصد و پایشهای صورت گرفته به صورت پیوسته
در اختیار ستاد مدیریت بحران شهرداری شیراز
قرار میگیرد ،تصریح کرد :شهروندان فهیم شیرازی
همواره یاریگر مجموعه شهرداری شیراز در مواقع
بحرانی بودهاند و انتظار میرود همواره در این زمینه
نهایت همکاری را با خادمین خود در مجموعه
مدیریت شهری داشته باشند.

 ۵۰امامزاده البرز میزبان سوگواره بصیرت عاشورایی هستند

مدیرکل اوقاف و امور خیریه البرز گفت :از بین  ۹۵امامزاده
استان ۵۰ ،امامزاده به صورت ویژه برنامههای ماه محرم و صفر را با
محوریت سوگواره بصیرت عاشورایی اجرا میکنند.
حجت االسالم علی دشتکی مدیرکل اوقاف و امور خیریه البرز،
در نشست خبری با اصحاب رسانه که امروز با محوریت تشریح
برنامههای محرم و اجرای طرح بصیرت عاشورایی در بقاع متبرکه
برگزار شد با تاکید براینکه حلقه اصلی درسهای مکتب عاشورا
بصیرت است ،اظهار کرد :اگر مردم بصیرت داشته باشند مسائل و
مشکالتشان به راحتی حل میشود و درگیر بازی دشمنان نمیشوند.
وی افزود :اگر مردم جامعه بصیرت نداشته باشند راه برای
سواستفاده دشمنان باز و مسیر برای تحقق اهداف شومشان
هموارتر میشود .خواسته دشمنان این است که مردم آگاه نباشند
تا بتوانند از این ناآگاهی بهره ببرند و کاری کنند تا مردم ناخواسته
حامی آنها شوند.
این مسؤول بیان کرد :نباید فراموش کنیم که بصیرت فقط مختص

معاون پشتیبانی بنیاد مسکن استان فارس :

جوامع مسلمان نیست .امروز جوامع غیرمسلمان هم به اهمیت این
موضوع پی بردهاند که اگر مردم بصیر نباشند استکبار به راحتی
میتواند در آنها نفوذ کند و نقشه های خود را عملیاتی کند.
دشتکی تصریح کرد :اینکه در قرآن و آیات و روایت اسالمی بر
بصیرت و آگاهی مردم تاکید شده است موهبتی است که باید قدر
آن را بدانیم چون نقشه راه از قبل برای ما مشخص شده و دیگر نیاز
به آزمون و خطا نیست لذا اگر به دستورات الهی ،احادیث و روایات
ائمه مصعوم در این باره دقت ویژه شود جامعه اسالمی زودتر به
سرمنزل نهایی میرسد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه البرز بیان کرد :جنگ امروز جنگ
فیزیکی نیست .دشمن در عرصه فرهنگی و اعتقادی به ما هجوم
آورده است و آنچه که ما را در این نبرد پیروز میدان میکند بصیرت
است که اگر این بصیرت وجود نداشته باشد قتل عام جامعه برعلیه
منافعش قطعی است.
وی در ادامه بر ضرورت ترویج بصیرت و ارتقای آگاهی مردم تاکید

کرد و گفت :همه دستگاهها و مسئوالن وظیفه دارند که با تمام قوا
وارد میدان شوند و در مسیر اعتالی هرچه بیشتر بصیرت به ویژه
بصیرت عاشورایی در جامعه گام بردارند.
این مسؤول ابراز کرد :رویکرد اوقاف نیز در این عرصه مشخص
است و خوشبختانه توانسته برای تحقق این هدف قدمهای خوبی
بردارد .به عنوان مثال در بحث جهاد تبیین بصیرت عاشورایی را
سرلوحه کار قرار داده و با اجرای برنامههای متنوع مسیر را برای
آگاهی هرچه بیشتر مردم هموار کرده است.
دشتکی با تاکید براینکه اکثر این برنامهها با محوریت مردم برگزار
میشود ،افزود :اگر مردم پای کار نباشند نتیجه دلخواه به دست
نمیآید لذا مشارکت مردم در اجرای برنامهها رکن اساسی است.
مدیرکل اوقاف البرز در ادامه به برنامههای سوگواره بصیرت
عاشورایی در بقاع متبرکه البرز اشاره کرد و گفت :بقاع متبرکه استان
از هشتم مرداد تا پنجم مهرماه سالجاری ،همزمان با اول ماه محرم تا
آخر ماه صفر میزبان برنامههای این سوگواره هستند.
وی اضافه کرد :از بین  ۹۵امامزاده استان ۵۰ ،امامزاده به صورت
ویژه برنامههای ماه محرم و صفر را با محوریت سوگواره بصیرت
عاشورایی اجرا میکنند .همچنین مساجدی که دارای موقوفه هستند
نیز در اجرای این برنامه مشارکت دارند.
این مقام مسؤول با اشاره به اینکه در مجموع در  ۱۰۰نقطه استان
سوگواره بصیرت عاشورایی برگزار میشود ،گفت :برنامههای بصیرت
عاشورایی در دو بخش ،بخش اول اجرای برنامههای فرهنگی
و تبلیغی در آستان مقدس امامزادگان و بقاع متبرکه و بخش
دوم ،اجرای صحیح و امینانه نیات واقفین در موضوعات روضه
خوانی ،عزاداری و اطعام برگزار میشود .دشتکی در پایان برگزاری
مراسم سخنرانی و عزاداری در شبهای دهه محرم ،ویژه برنامه
یو
شیرخوارگان حسینی ،عزاداری روز تاسوعا و عاشورای حسین 
شام غریبان ،مراسم شب شهادت امام سجاد(ع) ،برگزاری برنامه
«احلی من العسل» ویژه برنامه نوجوانان حسینی ،همایش رهروان
زینبی(س) ،برپایی خیمه معرفت در بقاع متبرکه شاخص استان
و اقامه نماز ظهر عاشورا را از برنامههای مهم سوگواره بصیرت
عاشورایی خواند و گفت :راهاندازی پویش سیاهپوش نمودن کوچهها
و در منازل با عنوان هر منزل یک بیرق امام حسین(ع) و راه
اندازی پویش سراسری هر خانه یک حسینه و اجرای سنت حسنه
روضههای خانگی هم با بهرهگیری از مبلغان اعزامی و روحانیون
بومی در سوگواره بصیرت عاشورایی امسال دنبال میشود.

سرپرست شهرداری کرج :

حضور ماشین آالت نفت و گاز
مسجدسلیمان در مواجهه با طوفان
مونسون
در بحبوحه رخداد و پس از اتمام طوفان بی
سابقه روز گذشته در شهرستان مسجدسلیمان،
ماشین آالت شرکت بهره برداری نفت و گاز
مسجدسلیمان بهمنظور مشارکت در امداد
رسانی عمومی وارد عمل شدند .با فرو نشست
موج پرفشار طوفان مونسون با درخواست ستاد
مدیریت بحران شهرستان مسجدسلیمان و
در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی
صنعت نفت ،تعداد  11دستگاه انواع خودروهای
راهسازی ،سبک و سنگین اداره ترابری این
شرکت در اختیار دستگاه های اجرایی مربوطه
قرار گرفته و تا نیمه شب به امداد رسانی
پرداختند .در این راستا یک دستگاه لودر و یک
دستگاه گریدر بهمنظور پاکسازی معابر شهری
در اختیار شهرداری،یک دستگاه جرثقیل  25تُن
نیز بهمنظور جابجا کردن  2اصله درخت نخل
افتاده بر روی شبکه برق فشار متوسط و ضعیف
و ایمن سازی و برق دار کردن مناطق و محالت
شهری در اختیار مدیریت توزیع برق شهرستان
و یک دستگاه کامیون بنز یونیماگ نیز برای
کمک به خودروهای آسیب دیده و خاموش شده
در مناطقی که دچار آب گرفتگی شده بودند در
اختیار ادارات خدمت رسان قرار گرفت .همچنین
تعداد  7دستگاه خودرو دو کابین کمک دار نیز
برای سرکشی و خدمت رسانی به ستاد مدیریت
بحران،هالل احمر و سایر دستگاه های خدمت
رسان واگذار گردید.

عزم مدیریت شهری کرج جهت
نظارت و کنترل ساخت و سازهای
فاقد ایمنی استاندارد
رییس شورای اسالمی شهر کرج با بیان اینکه
بخشی از ساخت و سازها به خاطر نداشتن
ایمنی امروز به دغدغه مدیریت شهری کرج
تبدیل شده است ،گفت :تالشها بر تشکیل
کمیتههای مختلف برای استحکام بخشی و
ساماندهی این بناها معطوف شده است.
جواد چپردار در حاشیه همایش کارشناسان
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز
اظهار داشت :امروز از سازمان نظام مهندسی
ساختمان استان البرز به خاطر دغدغه استحکام
ساختمانها قدردانی میکنیم و درصدد هستیم
تا با همکاری این سازمان و سایر تشکلهای
اجرایی راهکارهای اساسی برای استحکام بخشی
به ساخت و سازها اتخاذ شود.
رییس شورای اسالمی شهر کرج تصریح کرد:
در زمان حاضر مدیریت شهری کرج دارای
متخصصان خبره و با تجربه در بخشهای
مختلف از جمله ساختمان است که این مهم
مورد توجه شورای ششم قرار گرفته و از این
ظرفیتها در مجموعه مدیریت شهری برای
ساماندهی ساخت وسازها استفاده خواهد شد.
چپردار بیان کرد :حوادث اخیر کشور در زمینه
بناهای غیر مقاوم سبب شد تا این مقوله در نگاه
نخست مدیریت شهری کرج قرار گیرد؛ امروز
موضوع استحکام بناها در سه وجه بررسی
میشود؛ اول اینکه ساختمانهایی هستند که
در دورههای گذشته ساخته شدهاند و رعایت
استانداردها و قوانین در ساخت آنها انجام نشده
است که میبایست در این حوزه اطالعات و آمار
الزم تهیه شود.
وی اظهار داشت :قسمت دیگر ساختمانهای
در حال احداث هستند و مجوز ساختمانی از
مدیریت شهری گرفتهاند که میبایست دقت
کرد و با همراهی سازمان نظام مهندسی
ساختمان در ساخت و ساز استانداردها و
مقررات را اعمال کنیم؛ دیگر اینکه در آینده اگر
قرار است در مدیریت شهری در حوزه ساختمان
فعالیت صورت گیرد باید این مقررات و الزامات
رعایت شود .رییس شورای اسالمی شهر کرج
ادامه داد :امروز برای کاهش دغدغهها در این
بخش ما در شورای شهر کرج آماده هستیم تا
همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان البرز
و سازندگان کمیتههای مشترکی شکل بگیرد تا
حوزه مدیریت شهری و حوزه نظارت در شوراها و
سازمان نظارت بر ساختمان و سازندگان در کنار
هم باشیم و پیشنهاداتی که در این حوزه است
دریافت کنیم؛ آنجا که نیاز است در حوزه نظارتی
و در حوزه تعیین قانون در شوراها و مدیریت
شهری اقدام کنیم.
چپردار بیان داشت :در کمیسیونهای عمران
و شهرسازی شهر کرج نشستهایی متعددی
برای ساماندهی ساخت و سازها برگزار شد؛ آنچه
که به صالح این شهر است بر اساس واقعیتها
و مقررات موجود تصمیم گیری خواهد شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان فارس عنوان کرد:

توسعه روستایی در استان فارس به عنوان یک مطالبه مردمی مطرح است

ساالنه  ۷میلیارد تومان برای ساماندهی سگهای بالصاحب هزینه میشود

آمادگی شرکت گاز برای کمک به سایر دستگاه ها برای مقابله با طوفان مونسون

امیر برومند معاون پشتیبانی بنیاد مسکن استان فارس در آئین معارفه
سرپرست بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان خنج توسعه روستایی و
محرومیت زدایی در استان فارس را به عنوان یک مطالبه مردمی دانست
و اظهار داشت  :بنیاد مسکن از همه ظرفیت های برای پاسخگویی به
این مطالبه تالش می کند .به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان
فارس  ،برومند در این آیین بر محقق شدن تعهدات بنیاد مسکن در
سال جاری  ،پیشرفت نهضت ملی مسکن  ،اجرای طرح های برون
سپاری خدمات بنیاد مسکن  ،تسریع و تسهیل در درخواست های ارباب
رجوع و تالش های همکاران در جهت خدمات رسانی تاکید کرد  .وی ،
برگزاری میز خدمت بنیاد مسکن در مناسبت های مختلف را یکی از اولویت های
پیش رو برای دیدار چهره به چهره با مردم دانست و افزود :مدیران بنیاد مسکن در محلص مصلی های
نماز جمعه با ایجاد میز خدمت توانسته است در کار مردم گره گشایی کند و بسیاری از مشکالت دراین
میز های خدمت حل شده است  .معاون پشتیبانی بنیاد مسکن در عین حال با اشاره به محدودیت منابع
و بودجه ای بنیاد مسکن گفت  :این محدودیت ها نتوانست در عزم و اراده جهاد کارکنان بنیاد مسکن برای
خدمت رسانی بیشتر به مردم خللی ایجاد کند  ،ما از همه ظرفیتهای موجود برای خدمت رسانی بیشتر
و بهتر به مردم استفاده کرده ایم  .در این جلسه مهندس برومند ضمن قدردانی از مهندس عبداللهی
مدیر پیشین بنیاد مسکن خنج طی دوران مدیریت چندین ساله و خدمات صادقانه  ،بیژن جمشیدی را
به عنوان سرپرست جدید بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان خنج معرفی کرد .احمد عبدالهی که به
افتخار بازنشستگی نایل شده است نیز در این مراسم با تقدیر از حمایت مسووالن محلی و مدیران بنیاد
مسکن اعالم کرد  :از هر فرصتی برای کمک به مدیر جدید استفاده خواهد کرد  ،تالش برای تحقق توسعه
روستایی و محرومیت زدایی موضوعی بوده که در سالهای گذشته در شهرستان خنج دنبال شده است.

سرپرست شهرداری کرج با بیان اینکه روزانه حدود  ۲۰سگ بالصاحب از
مناطق مختلف شهر جمع آوری میشود ،گفت :ساالنه حدود  ۷میلیارد
تومان اعتبار برای ساماندهی سگهای بالصاحب هزینه میشود.
منوچهر غفاری با اشاره به اینکه اولویت این دوره از مدیریت شهری
محرومیت زدایی از محالت کم برخوردار است ،اظهارکرد :این محالت
در مناطق دهگانه شناسایی و نیازهای آنها احصاء شده است .وی
ادامه داد :توزیع آسفالت ،اقدامات عمرانی ،توسعه فضای سبز و
ایجاد زیرساختهای فرهنگی و ورزشی از جمله برنامههای اولویتدار
شهرداری در محالت هدف است .سرپرست شهرداری کرج توضیح داد:
برخی محالت کرج با محرومیت زیادی مواجه هستند و نباید انتظار داشت
که مشکالت آنها با صرف هزینه اندک و دربازه زمانی کوتاه مدت رفع شود .وی اضافه کرد :سالها
است مشکالتی در این محالت انباشته شده که رفع آنها نیازمند پیگیری مداوم و تالش خستگی ناپذیر
است .غفاری در بخش دیگری از صحبتهای خود به دغدغه شهروندان در خصوص تجمع سگهای
بالصاحب در برخی مناطق اشاره کرد و گفت :ساماندهی سگهای بالصاحب هم دغدغه خانوادهها
و هم گروههای حامی حیوانات است .این مسئول با تاکید بر اینکه وجود این سگها در اغلب شهرها
مشکل ساز شده و مختص کرج نیست ،افزود :در کرج دو مرکز نگهداری از سگهای بالصاحب( در
حلقه دره و باغستان) راه اندازی شده که ظرفیت هر کدام از آنها  ۵۰۰قالده است .سرپرست شهرداری
کرج ادامه داد :در حال حاضر پنج پیمانکار برای ساماندهی این سگها با شهرداری همکاری دارند که
دو پیمانکار وظیفه جمع آوری ،دو پیمانکار نگهداری و یک پیمانکار هم وظیفه عقیم سازی آنها را به
عهده دارد .وی با بیان اینکه روزانه حدود  ۲۰سگ از مناطق مختلف شهری جمع آوری میشود ،گفت:
ساالنه حدود  ۷میلیارد تومان اعتبار برای ساماندهی سگهای بالصاحب هزینه میشود.

مدیرعامل شرکت گاز استان فارس از آماده سازی تاسیسات و ارتقا
توانمندی نیروی انسانی در آستانه رویارویی با طوفان مونسون خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان فارس ،علی اکبر میدان
شاهی در جلسه کمیته بحران شرکت گاز استان فارس که با حضور
کارشناسان این مرکز برگزار شد ،افزود :اقدامات پیشگیری و آموزشی
نقش مهمی در نگهداری از تاسیسات و ایمن سازی کارکنان دارد و
باید با افزایش آگاهی به مصاف بحران رفت.
وی با عرض تسلیت به خانواده هایی که در پی وقوع سیل استهبان
به سوگ عزیزان خود نشستند ،اظهار داشت :تجربه نشان داده است که
لحظه ای غفلت می تواند نتایج جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد و با توجه
به از راه رسیدن طوفان مونسون باید برای مدیریت شرایط اضطراری دقت و آمادگی خود را افزایش داد.
مدیر عامل شرکت گاز استان افزود :گازرسانی پایدار به اهالی شریف استان از اهمیت بسزایی
برخوردار است و برای نیل به این هدف باید با پیش بینی تمهیدات الزم ضریب حفظ تاسیسات
گازرسانی را در برابر طوفان و سیالب افزایش داد.
میدان شاهی از آمادگی شرکت گاز استان فارس در راستای یاری رسانی به سایر ارگان ها خبر داد و
افزود :با توجه به شرایط اضطراری و در پیش بودن رگبار ،رعد و برق و تندباد این آمادگی را داریم تا
ظرفیت های شرکت گاز استان در حوزه های لجستیکی و نیروی انسانی را به اشتراک بگذاریم.
او با اشاره به اهمیت بازرسی مجدد تاسیسات گازرسانی گفت :از شهروندان تقاضا داریم تا از پارک
خودرو و ایستادن زیر درختان در مدت زمان وقوع طوفان خودداری کرده و دکل های مخابراتی شرکت
گاز در سطح استان مورد بازبینی قرار گیرند .او همچنین موج جدید کرونا را یک تهدید بزرگ برشمرد و
خواستار رعایت بیشتر پروتکل های بهداشتی شد.

