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شهرستان

دوشنبه  26آذر 1397
شماره 2377

اخبار

چهارمین پیروزی پیاپی بسکتبال
شهرداری گرگان در لیگ برتر

تیم بسکتبال شهرداری گرگان چهارمین برد پیاپی
خود در لیگ برتر بسکتبال باشگاههای کشور را کسب
کرد.به گزارش مرکز اطالعرسانی روابط عمومی شهرداری
گرگان ،دو تیم بسکتبال شهرداری گرگان و رعد پدافند
دزفول از هفته پنجم لیگ برتر بسکتبال باشگاههای
کشور ،در سالن امام خمینی(ره) مجموعه ورزشی آزادی
گرگان به مصاف هم رفتند که شهرداری گرگان موفق شد
با نتیجه  77بر  64میهمان خود را شکست دهد.با این
نتیجه ،شهرداری گرگان چهارمین برد متوالی خود در این
لیگ را بدست آورده و پنجشنبه آینده در تهران به مصاف
تیم بسکتبال شیمیدر خواهد رفت.تیم بسکتبال شهرداری
گرگان کوارتر اول تا چهارم را به ترتیب با نتیجه  21بر ،9
 44بر  65 ،27بر  43و  77بر  44پیروز شد و پنجشنبه
آینده در تهران به مصاف تیم شیمیدر خواهد رفت.

هواشناسی کردستان بر تسریع در کشت
انتظاری حبوبات تاکید کرد

اداره کل هواشناسی کردستان در توصیه های خود به
کشاورزان بر کشت انتظاری حبوبات (نخود) و کشت حفاظتی
گلرنگ دیم در چند روز آینده تاکید کرده است .به گزارش روابط
عمومی سازمان جهاد کشاورزثی استان کردستان به نقل از
ایرنا ،مدیرکل هواشناسی استان کردستان گفت :کشت انتظاری
حبوبات (نخود) و گلرنگ دیم ترجیحا به صورت حفاظتی ،در
صورت گاورو شدن زمین و عدم پوشش برف و یخ زدگی خاک،
پایش مزارع کلزا از نظر آفت شته مومی و مبارزه شیمیایی در
صورت نیاز با مشورت کارشناسان از توصیه های هواشناسی به
کشاورزان در چند روز آینده است .رحیم صدیقی اظهار داشت:
در بخش باغبانی توصیه های هواشناسی شامل استفاده از نهال
لیبل دار (شناسه دار) و دارای گواهی بهداشتی از نهالستان های
مجوز دار و معتبر جهت احداث باغ و نتظیم دما و رطوبت گلخانه
ها و سالن های پرورش قارچ خوراکی با توجه به تغییرات دما و
رطوبت هوا است .وی با اشاره به اینکه از دیروز وضعیت جوی
نسبتا آرام و پایدار است ،افزود :امروز و فردا با فعالیت سامانه
نسبتا ضعیف بارشی در سطح استان بخصوص در قسمت هایی
از شمال و غرب (بانه ،سقز ،مریوان ،سروآباد ،زرینه و هزارکانیان)
شاهد بارش های پراکنده باران و برف (مناطق کوهستانی،
گردنه ها و ارتفاعات برف) خواهیم بود .صدیقی گفت :شرایط
سرما و یخبندان شبانه همچنان تا روز شنبه بر بیشتر مناطق
استان کردستان حاکم است و احتمال می رود در سه روز
آینده (بخصوص ساعات اولیه صبح) پدیده وارونگی هوا منجر
به انباشت آالینده ها در شهرهای سنندج و سقز شود .میانگین
ساالنه بارش باران در استان کردستان بیش از  540میلی متر
است که این مقدار  2برابر میانگین کشوری است .در سال زراعی
 96 - 97نیز تراز بارندگی در همه ایستگاه های استان کردستان
به نسبت سال گذشته کامال مثبت بود و به صورت میانگین 555
میلی متر بارندگی داشت .سال زراعی (آبی) از اول مهر هر سال
شروع و به پایان شهریور سال بعد ختم می شود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تبریز :با هزینه  30میلیارد ریالی و آمار  875کیلومتر خط کشی منقطع و ممتد؛

عملکرد مناسبی در خط کشی معابر شهری تبریز داریم

تبریز – فالح :معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری
تبریز گفت :خط کشی از مهمترین عالیم افقی راهنمایی و
رانندگی است که برای افزایش ایمنی معابر ترسیم می شود.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز ،مهدی یوسفی با بیان اینکه
هدف از خط کشی معابر شهری منظم کردن حرکت وسایل
نقلیه و عابران پیاده است ،گفت :آگاهی دادن به استفاده
کنندگان از معابر و راهنمایی آنها از مهمترین اهداف این
اقدام است .وی افزود :نشانه گذاری سطح معابر شهری برای
ارائه بهتر اطالعات راهنمایی و رانندگی به رانندگان و عابرین
یکی از مهمترین عوامل ،برای به حداقل رساندن سردرگمی
و عدم اطمینان در مسیر رانندگی و عبور و مرور است .وی
تاکید کرد :هر یک از خط کشی ها و نوشتارهای ترافیکی که
در سطح معابر شهری وجود دارد پیام های متفاوتی برای

هر یک از کاربران ترافیک اعم از رانندگان و افراد پیاده در
بر دارد که باید از سوی آنها باید مورد توجه قرار گیرد .این
مقام مسوول تصریح کرد :خط کشی و عالئم ترافیکی سطح

خیابان ها نقش مهمی در هدایت رانندگان و ارائه اطالعات
برای عبور و مرور دارند .یوسفی با اشاره به اینکه در طی مرداد
و شهریور ماه سالجاری ،خوشبختانه عملکرد بسیار مناسب
در خط کشی معابر شهری تبریز داشته ایم ،گفت375 :
کیلومتر خط کشی منقطع و  500کیلومتر خط کشی ممتد
به انضمام  4500مترمربع خط کشی عالیم افقی ،نوشتار و
نقوش ترافیکی جهت ایمن سازی سطح راه در معابر شریانی
شهرتبریز در قالب چهار قرارداد با مبلغ  30میلیارد ریال
عملیاتی شده است .معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری
تبریز اظهار داشت :یکی از مهمترین مشخصه های عملیات
خط کشی امسال ،مدت زمان عملیات اجرایی آن بوده است
و نکته حائزاهمیت اینکه کل عملیات در  25روز اجرایی شده
که از این حیث کامال بی نظیر است.

قائم مقام شهردار تبریز :بایستی نحوه خدمت رسانی مان را بهروز کنیم ؛

عمده سازمان های خدمات رسان دو یا سه وظیفه بیشتر برعهده ندارند

تبریز – فالح :قائم مقام شهردار
تبریز گفت :بر اساس پژوهش های انجام
یافته ،شهرداری ها  ۳۰۰نوع خدمات در
مراحل مختلف زندگی افراد به آنها ارائه
می کنند .به گزارش خبرنگار ما در تبریز،
رسول موسایی در آغاز سمپوزیوم مدیران
شهرداری با عنوان حکمرانی و بسترسازی
اخالق حرفه ای با اعالم این خبر گفت :تنها
در سازمان آرامستان بیش از پنج وظیفه

بر عهده شهرداری قرار دارد .او با تاکید بر
اینکه عمده سازمان های خدمات رسان دو
یا سه وظیفه بیشتر بر عهده ندارند ،تصریح
کرد :نحوه ارائه خدمات به شهروندان در
طول زمان تغییر خواهد کرد .قائم مقام
شهردار تبریز گفت :برای ارائه خدمات بهتر
به شهروندان باید مطالبات را بدانیم و به
رفتار و دیدگاه یکسان برسیم و براساس آن
اقدام کنیم .وی ادامه داد :در طول زمان

نحوه درخواست ها از شهرداری تغییر کرده
و به همین دلیل باید ما نیز نحوه خدمت
رسانی مان را بهروز کنیم .او با اشاره به
اهمیت موضوع اخالق در شهرداری گفت:
باید سنجه هایی برای سنجش میزان
رضایتمندی شهروندان از خدمات شهرداری
وجود داشته باشد و برگزاری این سمپوزیوم
ها ،برای رسیدن به این سنجه ها است.
وی ادامه داد :نمی توان بدون بروزرسانی

اطالعات ،شناخت نیازها و برخورد محترمانه
با شهروندان ،به رضایتمندی رسید .

توسعه خدمات غیرحضوری در دستور کار توزیع برق استان مرکزی

مدیرامور خدمات غیرحضوری شرکت
توزیع نیروی برق استان مرکزی گفت:
توسعه خدمات غیرحضوری در دستور کار
شرکت قرار دارد.
مهندس محمد مرادی با بیان اینکه
توسعه طرح ارائه خدمات تلفنی و غیر
حضوری مشترکان  ،همواره در اولویت

امور شرکت قرار دارد ،افزود :بهبود کیفیت
خدمات به مردم و کاهش مراجعه حضوری
برای دریافت خدمت ،افزایش دسترس
پذیری و امکان ارائه اطالعات و خدمات
حتی از طریق تلفن همراه در راستای
افزایش رضایت شهروندان صورت پذیرفته
است.
وی بیان کرد :شرکت توزیع نیروی
برق استان مرکزی در راستای ارائه
خدمات هر چه بهتر و سریعتر به مشترکین
خود اقدام به ارائه خدمات به صورت
غیرحضوری از طریق سایت www.
 ، mpedc. irتلفن ، ۱۲۱سامانه پیامکی
پیک ۱۰۰۰۱۰۰۰۱۲۱و...کرده است.
مهندس مرادی ،واگذاری انشعاب
و خدمات پس از فروش  ،اعالم کارکرد
کنتور ،ثبت درخواست تست لوازم اندازه
گیری ،تغییر مکان داخلی انشعاب ،جمع

آوری انشعاب موقت و دائم ،وصل مجدد
انشعاب ،اصالح سرویس انشعاب  ،نصب
مجدد انشعاب ،تغییرنام اشتراک ،اصالح
آدرس اشتراک  ،افزایش قدرت،کاهش
قدرت  ،تفکیک انشعاب ،قطع موقت،
تغییر تعرفه ،بررسی صورتحساب و صدور
صورتحساب میان دوره و دریافت آخرین
قبض برق از طریق پیامک را از جمله
خدمات ارائه شده به صورت غیرحضوری
توسط شرکت با تماس با سامانه شهاب
( )۱۲۱دانست.
غیرحضوری
خدمات
مدیرامور
شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی
بابیان اینکه تعداد تماس ها باسامانه
شهاب( )۱۲۱طی  ۸ماه سال جاری بیش
از  ۸۷۳هزار تماس بوده است،افزود:
همچنین رضایت تماس گیرندگان از نحوه
پاسخگویی اپراتورهای ۱۲۱طی این بازه

زمانی  ۹۸درصد برآورد شده است.
مهندس مرادی بابیان اینکه همچنین
امکان پاسخگویی در منزل ( Home
 ) Agentنیز در زمانهای بحران که امکان
مراجعه اپراتورها به مرکز پاسخگویی میسر
نباشد ،فراهم شده است،افزود :ارائه
خدمات از طریق کد  USSDبر بستر
 ( call backتماس با درخواست دهنده
) تا پایان آذرماه نیز راه اندازی خواهد
شد .
غیرحضوری
خدمات
مدیرامور
شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی
خاطرنشان کرد :کلیه مشترکین سطح
استان می توانند هرگونه گزارش از قبیل
مشکالت شبکه برق ،قطع روشنایی معابر،
انشعابات غیر مجاز ،عملکرد مامورین و .....
را به سامانه شبانه روزی پیک به شماره
 ۱۰۰۰۱۰۰۰۱۲۱پیامک کنند.

خبر كوتاه
شهردار گرگان :

تشکیل دفتر ویژه
پیگیری اجرای تفاهمنامه
خواهرخواندگی گرگان و گوانجو

به گزارش مرکز اطالعرسانی روابط عمومی شهرداری
گرگان ،عبدالرضا دادبود در نشست خبری با اصحاب رسانه
استان ،اظهار کرد :گرگان طی سالهای گذشته در حوزه
دیپلماسی شهری از سایر شهرهای همتراز خود عقب مانده
و در دوره جدید مدیریت شهری سعی شده این خال جبران
شود.وی ادامه داد :به همین منظور طی ماههای گذشته
اقداماتی در راستای توسعه روابط با شهرهای کشورهای
مختلف پیشرفته آغاز شد و با همکاری وزارت امور خارجه
پیگیری برای عقد خواهرخواندگی گرگان و گوانجو انجام
شد.شهردار گرگان خاطرنشان کرد :پس از موافقت اولیه
دو طرف برای پیمان خواهرخواندگی ،ما نتوانستیم در
نخستین دعوت از سوی طرف چینی وارد مذاکره شویم
و در دومین دعوت رسمی که همزمان با برگزاری مجمع
جهانی شهرداران بود به گوانجو سفر کردیم و این موضوع
پیگیری شد.دادبود بیان کرد :این مجمع یکی از مجامع
بزرگ جهانی است که به پروژههای بزرگ و برتر شهرهای
جهان جوایزی اهدا میشود که از هر کشور یک شهردار
برای این مجمع دعوت میشود و گرگان به عنوان تنها شهر
از ایران در این مجمع شرکت کرد.وی اضافه کرد :گرگان
به عنوان تنها شهر خواهرخوانده از ایران برای گوانجو است
که این اتفاقات خوب باعث میشود باب اقدامات و تعامالت
فرهنگی ،اجتماعی ،ورزشی ،اقتصادی و گردشگری باز
شود.شهردار گرگان با اشاره به عقد تفاهمنامه یکساله با
گوانجو گفت :در یک سال آینده اگر میزان همکاریها به
سطح قابل قبولی برسد امکان عقد تفاهمنامه طوالنیمدت
را خواهیم داشت و امیدواریم بتوانیم در طول یک سال
آینده همکاری خوبی را شکل دهیم.وی اضافه کرد :برای
اجرای بهتر تفاهمنامه ،دفتر ویژه پیگیری تفاهمنامه
خواهرخواندگی گرگان و گوانجو را راهاندازی کردهایم و با
توجه به ظرفیتهای سرمایهگذاری و گردشگری در گرگان،
با توجه به اشتیاق طرف چینی ،امیدوارم هرچه زودتر شاهد
حضور گردشگران و سرمایهگذاران چینی در گرگان باشیم.
شهردار گرگان تاکید کرد :خوشبختانه شهردار چین پس
از شنیدن ظرفیتها و پتانسیلهای موجود در گرگان،
بسیار مشتاق سفر به گرگان است.دادبود خاطرنشان کرد:
شهر گوانجو در حوزه نورپردازی عالی کار کرده و توانسته
جذابیت بسیار خوبی را ایجاد کند و در این بخش استفاده
از تجربههای گوانجو را در دستور کار قرار دادیم و قرار
است به زودی کارگاه آموزشی نورپردازی شهری با حضور
متخصصان چینی در گرگان برگزار شود که در این کارگاه
از تمام عالقهمندان در سطح استان و حتی استانهای
همجوار دعوت خواهد شد.دادبود بیان کرد :استفاده از
تجربه گوانجو در حوزه حمل و نقل عمومی برای ما بسیار
اهمیت دارد و به این موضوع تجه شده و به زودی در این
بخش هم همکاری خوبی آغاز خواهد شد.

