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شهرستان

یکشنبه  2آذر 1399
شماره 2823

استاندار آذربایجانشرقی:

اخبار
اقدامات واحد ترافیک شهرداری مالرد

نصب و اجرای عالئم ترافیکی به منظور
تسهیل در رانندگی و تردد شهروندان

شهرستان مالرد-
مژگان عليقارداشي:
یکی از وظایف ذاتی
شهرداریها در هر شهر
شناسایی ،اجرا و نصب
عالیم هشدار در سطح
شهر می باشد که
موجب تسهیل تردد رانندگان و شهروندان می
شود  .لذا بدین منظور واحد ترافیک شهرداری
مالرد با دید کارشناسانه در سطح شهر نسبت
به اجرای مواردی که در ذیل به آنها اشاره می
شود اقدام نموده است که هم بار ترافیکی را در
سطح شهر سبک نموده و رانندگان  ،در نتیجه
شهروندان با سهولت در سطح شهر تردد می
نمایند .
 -1نصب تابلوهای دور برگردان ،سرعت گیر در
بلوار آیت اله رفسنجانی و میدان گلها واقع در مارلیک
 -2بتن ریزی به منظور نصب پایه چراغ راهنمایی
و رانندگی در بلوار ایت اله رفسنجانی
 -3اعالم هشدار سرعت مجاز بروی سطح
خیابان ها
-4خط کشی محل عبور عابر پیاده در معابر
پر تردد
 -5خط کشی محل ایستگاه تاکسی ها در سطح
شهر
 -6نصب تابلوه های راهنمایی در خیابان دکتر
حسابی

بحث تنش آبی در تابستان گذشته مسئله جدی تبریز بود

آذربایجان شرقی  -فالح:
استاندار آذربایجان شرقی گفت :بحث
تنش آبی در تابستان گذشته مسئله
جدی تبریز بود.
به گزارش خبرنگار ما در آذربایجان
شرقی ،محمدرضا پورمحمدی در جلسه
ای با فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم
االنبیا با بیان این موضوع اظهار کرد:
ما منابع آبی محدودی داریم و تابستان
گذشته با مدیریت جمعی از این بحران
عبور کردیم و اگر مساله مدیریت نمی
شد ،مسایل اجتماعی به وجود می آمد.
وی با بیان اینکه انتقال آب ارس
به تبریز نقش پدافندی هم دارد ،گفت:
مشکل کمآبی دشت تبریز و شبستر
منوط به انتقال آب از ارس است.
پورمحمدی افزود :برای به سرانجام
رسیدن پروژه انتقال آب ارس تالشهای
زیادی انجام شد و موضوع مساعدت
قرارگاه را در این پروژه برای وزیر نیرو
مطرح کردیم که موافقت کردند.
وی خاطرنشان کرد :قرارگاه خاتم
االنبیا در استان ما منشاء خدمات بسیار
ارزشمندی بوده و در سال گذشته و
امسال چند پروژه کالن استان به تولیت
این قرارگاه توسط رئیس جمهور افتتاح
شد که سد کلقان و حاجیلر چایی از
جمله آنها هستند.

وی با بیان اینکه پروژه خط انتقال
زرینه رود نیز به خوبی انجام شده و در
مجموع همکاری خوبی بین دستگاه ها
با فرماندهی قرارگاه خاتم االنبیا وجود
دارد ،افزود :انتظار داریم این همکاری و
ارتباطات تقویت شود چرا که زمینههای
سرمایهگذاری و توسعه بیشتری وجود
دارد و بازدیدهای فرمانده قرارگاه خاتم
االنبیا از برخی پروژههای استان ،بستر
این همکاری را گسترش می دهد.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره
به بحث اصالح خط انتقال سد نهند،
خاطرنشان کرد :مشکل کم آبی دشت

تبریز و دشت شبستر و حوزه های منطقه
منوط به این است که انتقال آب ارس را
انجام دهیم که نقش پدافندی هم دارد و
با اتصال آن به زرینه رود ،مسیری ایجاد
میشود که هرکجا مشکلی داشته باشیم،
حل می شود.
وی با بیان اینکه هر دو سد
حاجیلرچایی و کلقان که قرارگاه خاتم
اجرای آنها را به عهده دارد از هدررفت
منابع آبی جلوگیری میکنند؛ اظهار کرد:
در ارتباط با سدهای دیگر مثل خداآفرین
و قیزقلعه سی نیز کارهای خوبی در
دورههای تامین منابع آبی انجام میشود

ولی هیچ یک به اهمیت انتقال آب ارس
نیست.
پورمحمدی همچنین با اشاره به
معضل حاشیه نشینی در تبریز گفت:
منطقه وسیعی از تبریز در حاشیه شمالی
و جنوبی به طور غیراصولی ساخته شده
است که اگر زلزله های سال گذشته
سراب و میانه در تبریز اتفاق می افتاد،
تلفات انسانی بسیار زیادی به بار می
آورد.
وی با بیان اینکه ما در مقابل مردم
مسئول هستیم بنابراین یکی از کارهای
اساسی برای جابجا کردن حاشیه نشینان
ایجاد شهرک جوانان به مساحت ۱۳۰
هکتار بود ،افزود :در این شهرک پنج
هزار واحد مسکونی احداث می شود که
ساخت  ۲هزار واحد آن برعهده قرارگاه
خاتم االنبیا است .استاندار آذربایجان
شرقی ابراز امیدواری کرد تا  ۲سال
آینده ساخت این تعداد واحد مسکونی به
اتمام برسد تا مشکل بخش عمده مناطق
حاشیه نشین تبریز حل شود.
طبق اعالم مسووالن مربوطه در
استان آذربایجان شرقی ،با انتقال آب
ارس ،آب شرب تبریز برای  ۲۵سال
آینده تضمین خواهد شد و عالوه بر آن
آب کشاورزی دشت تبریز و شبستر و آب
واحدهای صنعتی تامین می شود.

مسئول روابط عمومی منطقه ساری خبر داد  :ثبت نام ۱۸هزارخانوار فاقد گازطبیعی

تقدیرازمدیران موزع منتخب بخاطر حضور فعال در اجرای طرح الکترونیکی گاز مایع

ساری – سکینه مریخ :مسئول روابط
عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های
نفتی منطقه ساری گفت  :مشکالت موزعین
گاز مایع با حضور مدیر و معاون بازرگانی
طرح و مورد بررسی قرار گرفت .
به گزارش خبرنگار مازندران به نقل
روابط عمومی  ،عباس خلیل پور مسئول
روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده
های نفتی منطقه ساری از نشست موزعین
گاز مایع با مسئولین شرکت ملی پخش
فرآورده های نفتی منطقه ساری خبر داد
و بیان کرد  :در این نشست که در تاریخ
 99/۸/25در سالن جلسات شرکت برگزار

شد سبحان رجب پور مدیرشرکت ملی
پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری بر
لزوم اجرای دقیق طرح الکترونیکی کردن
گاز مایع و رفع هر چه بهتر موانع و مشکالت
تاکید کرد .
سبحان رجب پورمدیر شرکت ملی
پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری ضمن
تقدیر از همکاری صمیمانه موزعین گاز مایع
در سطح منطقه ساری اظهار کرد  :موزعین
توانستند از آغاز اجرای طرح تا کنون حدود
 ۱۸هزار خانوار متقاضی و مصرف کننده گاز
مایع را در سامانه ثبت نام کنند .
سبحان رجب پور برگزاری این جلسه را
پر بار دانست و اظهار کرد  :به منظور سرعت

بخشیدن به اجرای طرح الکترونیکی کردن
گاز مایع تعدادی از همکاران این شرکت
با حضور در روستاهای فاقد گاز طبیعی به
کمک تعاونی ها و بخشداری ها ثبت نام
مردم را در سامانه مربوطه انجام دادند .
سبحان رجب پور ضمن تشکر از
زحمات مدیران تاسیسات مادر گاز مایع
در امر الکترونیکی کردن گاز مایع  ،گفت
 :همکاری مدیران تاسیسات مادر گاز مایع
و تاسیسات مردمی در کاهش کمبود گاز و
تنش اجتماعی بسیار موثر بوده و این امر
بدون حضور میدانی آنها میسر نمی شد لذا
این جلسه عالوه بر رسیدگی به مشکالت با
هدف تجلیل و تکریم این عزیزان انجام شد .

عباس خلیل پوراظهار کرد  :در این
جلسه دستورالعمل های صادره پیرامون
طرح و تشریح نقاط قوت و ضعف آن و برخی
موانع موجود بررسی و دستورالعمل های
صادره بازخوانی شده و بر ضرورت ایجاد ساز
و کارهای الزم در راستای تسریع در روند
اجرای دقیق توزیع الکترونیکی گاز مایع
تاکید گردید .
سپس هر یک از مدیران شرکت های
موزع ضمن ارائه نقطه نظرات به برخی
مشکالت و محدودیت های اجرای طرح
اشاره و پس از بحث و بررسی تصمیمات
مقتضی اتخاذ و در پایان جلسه به رسم
یادبود لوح تقدیر تقدیم شد .

اِلِمان مخصوص شهروندان نابینا گرگانی
رونمایی شد

المان ویژه نابینایان و روشندالن گرگانی ،ظهر سهشنبه  27آبان همزمان با هفته کتاب
و کتابخوانی توسط اعضای شورای اسالمی شهر ،مدیران شهری و برخی نابینایان عزیز
رونمایی شد.این المان که با طراحی و قلم هنرمندان بومی گرگان زیر نظر واحد زیباسازی
سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری گرگان در مؤسسه فرهنگی هنری «علینقی
وزیری» ثبت شده ،روبه روی کتابخانه عمومی میرفندرسکی پارک شهر واقع شده است.
این سازه قابلیت روشنایی در شب را دارد و روی آن با خط بریل نوشته شده« :لمس قلب با
انگشتان بینا؛ هنر نگاه مشترک چشمان ماست».دکتر دادبود شهردار گرگان رویکرد نوینی
جهت خدمت رسانی به تمامی شهروندان به ویژه افراد دارای شرایط خاص داشته و خطاب
به مدیران شهری توجه به حقوق شهروندی تمامی اقشار را مورد تاکید قرار داده است.الزم
به ذکر است ،در تقویم کشور بیست و سه مهرماه برابر با پانزده اکتبر «روز عصای سفید»
نامگذاری شده است و طراحی و افتتاح این المان توسط شهرداری گرگان در راستای ارج
نهادن به روشندالن عزیز صورت گرفته است.
احیاءبافت تاریخی؛مأموریت شهرداری گرگان برای جذب گردشگر وترمیم چهره
فرهنگی شهر
از زمان شروع به فعالیت دکتر دادبود شهردار گرگان ،بازسازی و احیای بافت
تاریخی گرگان به عنوان نخستین بافت تاریخی ثبت شده در کشور در اولویت برنامه
های شهرداری قرار گرفت و اقدامات مختلفی در این راستا اجرایی شد.بارها این
جمله را از زبان دکتر دادبود شنیده ایم« :ما به پیشینه تاریخی شهر خود افتخار
میکنیم»شهرداری گرگان در تداوم اقدامات به منظور احیاء بافت تاریخی که با
آرمان ترمیم چهره فرهنگی شهر و جذب گردشگر صورت می پذیرد ،اقدام به خرید و
مرمت «خانه دارویی» (خانه دارویی ها) کرد که یکی از اماکن تاریخی و مشهور شهر
محسوب میشود.پس از احیاء این خانه تاریخی ،این مکان به موزه اسناد شهرداری
گرگان تبدیل و در معرض بازدید عموم قرار گرفت.خانه دارویی بر اساس شواهد
تاریخی شهر گرگان ،مربوط به اوایل دوره پهلوی اول است و در خیابان ملل ،کوچه
شورا واقع شده و در تاریخ  ۲۵اسفند  ۱۳۸۰بهعنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت
رسیده است.

آمادگی شهرداری گرگان برای افزایش
بازارچه های دستفروشی در سطح شهر

شهردار گرگان در دویست و پنجاه و هفتمین جلسه رسمی شورای اسالمی سطح
شهر گرگان از آمادگی این دستگاه برای افزایش فضا و بازارچه های دستفروشی
در سطح شهر گرگان خبر داد.دکتر عبدالرضا دادبود در خصوص مسائل مربوط به
دستفروشی سطح شهر اظهار داشت :ابتدا باید بگویم با عزیزانی که از روی ناچاری
به دستفروشی روی آورده اند تا یک لقمه نان حالل برای خانواده خود تهیه کنند نه
تنها مشکلی نداریم بلکه شرمنده این افراد نیز هستیم.دادبود افزود :موضع ما در قبال
کسانی که در پوشش دستفروشی موجب مزاحمت سایر شهروندان می شوند و برای
رفع این معظل کارشکنی می کنند ،محکم و قاطعانه است.وی با بیان اینکه اقدامات
حقوقی و قضایی برای برخورد با موانع سد معبر انجام شده ،گفت :آن دسته افراد
قلیلی که مانع ایجاد توافق با افراد کثیری هستند که در کف خیابان اقدام به دستفروشی
می کنند ،تحت پیگیرد قانونی قرار خواهند گرفت.شهردار گرگان با تاکید بر افزایش فضای
فروشندگی برای دستفروشان در سطح شهر گفت :ما آمادگی کامل داریم به هر میزان که
الزم باشد فضا فراهم کنیم تا افراد بتوانند در جایگاهی مناسب در سطح شهر به دستفروشی
بپردازند.دادبود تصریح کرد :ما از مشکالت اقتصادی حاکم بر کشور و نیاز شهروندان به
عمل دستفروشی آگاه هستیم اما در عین حال اجازه نمی دهیم که چهره شهر مخدوش
شود.وی با بیان اینکه کار در واحد سد معبر شهرداری بسیار دشوار است ،اظهار داشت:
قبول دارم که افرادی که در واحد سد معبر کار می کنند زحمت بسیاری می کشند و از
این عزیزان تشکر می کنم.وی در پایان خطاب به دستفروشان بیان کرد :از دستفروشان
عزیز خواهش می کنم همکاری های الزم را با ما داشته باشند تا بتوانیم فضاهای بیشتری
برای کسب و کار آنها فراهم کنیم.

خبر كوتاه
معاون هماهنگ کننده سپاه استان قم:

 40صندوق قرض الحسنه مردم یار
در هفته بسیج با مشارکت بانک رسالت
افتتاح می شود

سرهنگ مهدی
کبیری پور در نشست
خبری که در ساختمان
هنر و رسانه استان قم
برگزار شد ،با اشاره به
شعار محوری بسیج

اظهار کرد:
با توجه به اینکه ویروس کرونا در کشور
شیوع یافته و شرایط اقتصادی دشواری
گریبانگیر مردم شده است برنامه های این هفته
با هدف خدمات رسانی به مردم است وعمده
برنامه های فرهنگی و بصیرتی در فضای مجازی
اجرا می شود.
وی با اشاره به مهمترین برنامه هایی که در حوزه
خدمت رسانی انجام خواهد شد،گفت:
راه اندازی صندوق های قرض الحسنه مردم یار
از مهمترین برنامه های این هفته است که در این ایام
 40صندوق قرض الحسنه با مشارکت بانک رسالت
افتتاح می شود.
همچنین از گروه های جهادی که در سامانه
بسیج ثبتنام کرده و فعال هستند نیز  250گروه
جهادی اعالم آمادگی کردند و برای مقابله با کرونا و
کمک به معیشت مردم فعالیت می کنند.
معاون هماهنگ کننده سپاه استان قم اضافه
کرد :شاخص ترین اقدامی که گروه های بسیجی
در این هفته انجام می دهد توزیع  30هزار بسته
معیشتی به ارزش هر بسته  400هزار تومان است که
روز سه شنبه به مناسبت شهادت شهید زین الدین
به صورت نمادین  6هزار و  90بسته آن به نمایش
گذاشته شد که از ابتدای هفته بسیج ،توزیع خواهد
شد.
وی با بیان اینکه  300نفر از طالب خواهر و
برادر در بیمارستان ها به خدمات رسانی اهتمام
دارند،
تصریح کرد :روزانه  47تا  50نفر به صورت نوبتی
در بیمارستان ها حضور دارند.
کبیری پور اضافه کرد 600 :سری جهیزیه
برای خانواده های نیازمند تهیه می شود که این
جهیزیه با کمک خانواده های نیازمند و بانی
تهیه می شود و  5تا  10میلیون این جهیزیه از
طریق این افراد و مابقی آن از طریق سپاه تهیه
می شود.

خواستار اعمال محدودیت های وضعیت
قرمز برای شهرستان مالرد هستیم

شهرستان مالرد -مژگان عليقارداشي :
جلسه ستاد مبارزه با کرونا شهرستان مالرد به ریاست
مهندس سجاد برنجی فرماندار شهرستان مالرد و با
حضور اعضا این ستاد در فرمانداری شهرستان مالرد
برگزار گردید.
فرماندار مالرد گفت :شهرستان مالرد طبق اعالم
وزارت بهداشت در وضعیت نارنجی کرونایی است ،اما
نظر ستاد مبارزه با کرونا شهرستان اعمال محدودیت
های سطح قرمز است که این درخواست خود را رسما
به ستاد مبارزه با کرونا استان ارسال نموده ایم.
با توجه به موقعیت جغرافیایی مالرد و مراودات
ساکنین با شهرستان ها و استان های همجوار اعمال
محدودیت های وضعیت نارنجی تاثیر چندانی بر قطع
زنجیره انتقال نخواهد داشت.
برنجي افزود :از شنبه کارمندان اداراتی که
مشمول محدودیت ها میشوند باید با ظرفیت یک
دوم در محل کار حاضر شوند.
وي ادامه داد :طبق دستورالعمل ابالغی مشاغل
 ۳و  ۴بطور کامل تعطیل هستندکه اداره صمت ،
اتاق اصناف  ،اداره ورزش و جوانان و نیروی انتظامی
نظارت جدی بر اعمال محدودیت های اخیر را
خواهند داشت.
هرگونه امکانات زیرساختی الزم ،در اختیار شبکه
بهداشت و درمان شهرستان برای افزایش انجام تست
قرار خواهیم داد.
محدودیت های بسیار جدی برای نقاطی که
بصورت تفرجگاه در شهرستان مالرد تعریف شده اند
اعمال خواهد شد
نیروهای بسیج،هالل احمر ،داوطلب و ...از شنبه
به کمک پرسنل و کادر درمان شهرستان میروند
شهرداری و شورای اسالمی شهر مالرد در قالب
مجوز ستاد مبارزه با کرونا استان تهران مصوبات
بسیار خوبی جهت ساخت و تکمیل مراکز درمانی
شهر مالرد داشته اند که به زودی وارد فاز عملیاتی
میشود
برخورد با واحدهای صنفی متخلف شدت خواهد
گرفت و با دستور مقام قضایی به سرعت جریمه و
پلمپ خواهند شد.

مدیر جدید آب و فاضالب میانه
معرفی شد

محمدرضا مشایخی گفت :مدیریت منابع آب از
مهمترین اولویتهاست که شرکت آب و فاضالب در
انجام آن دخیل است.
وی توسعه کمی آب شرب میانه با اهداف
برنامه ریزی شده را مطالبه اصلی مردم
شهرستان خواند و گفت :توسعه شبکه فاضالب
هم از نیازهای اصلی شهرستان است .در این
مراسم ضمن قدردانی از خدمات ابراهیمی،
محمدی به عنوان مدیر جدید آب و فاضالب
میانه معرفی شد.

