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اخبار
 12معتاد متجاهر در «لردگان» جمع
آوري شدند

فرمان��ده انتظام��ي شهرس��تان «ل��ردگان»
از جم��ع آوري  12معت��اد متجاه��ر در اين
شهرس��تان خب��ر داد .به گ��زارش خبرنگار
پايگاه خبري پليس ،س��رهنگ « علی تابش
فرد « در تش��ريح جزئيات اين خبر ،گفت :در
پي درياف��ت اخباري مبني بر حضور معتادان
متجاهر در س��طح شهرستان لردگان ،اجراي
طرح پاكسازي نقاط آلوده با هدف جمع آوري
اين معتادان ،در دستور كار پليس شهرستان
قرار گرفت.
فرمانده انتظامي شهرس��تان ل��ردگان افزود:
ماموران اي��ن فرماندهي در اجراي اين طرح
پس از انجام يك س��ري اقدامات اطالعاتي
موفق شدند  12معتاد متجاهر را شناسايي و
با هماهنگي قضايي جمع آوري کنند .
س��رهنگ « تابش فرد « در پايان با اشاره به
اينكه متهمين جهت س��ير مراحل قانوني به
مراج��ع قضايي داللت داده ش��دند ،گفت :به
منظور سالم سازي و پاكسازي مناطق آلوده،
اجراي طرح هاي مشابه تداوم خواهد يافت.
اجرای روکش آسفالت در  ۱۸متری
احداثی محله رسالت نظرآباد

مس��ئول عمرانی ش��هرداری نظرآباد گفت:
عملیات روکش آسفالت به منظور ارتقا کیفی
مسیرهای عبوری و رضایت مندی شهروندان
در معابر ش��هری در  ۱۸متری احداثی محله
رسالت نظرآباد توزیع شد.
ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی ش��هرداری و
ش��ورای شهر نظرآباد ،س��رفالح با بیان این
مطل��ب اظهارداش��ت :انتخ��اب محل طبق
درخواس��تهای ش��هروندی و نظ��ارت تیم
اجرایی در محالت بوده است.
مس��ئول عمرانی ش��هرداری نظرآباد شرایط
مساعد در گذرگاههای رفت و آمد شهروندان
و رف��ع نقایص و معایب عمران��ی معابر را از
اقدامات اولویت دار مدیریت شهری برشمرد
و افزود :مش��ارکت ش��هروندان در شناسایی
نواقص احتمالی محالت بسیار مؤثر است.
س��رفالح با بیان اینکه یک��ی از اولویتهای
مدیریت ش��هری ارائه خدمترسانی مطلوب
است ،گفت :به جهت خدمترسانی شایسته
به شهروندان و تس��هیل در امر تردد وسایل
نقلیه ،لکهگیری و روکش آسفالت در محالت
با اولویت و نیاز انجام میشود.
دیدار مهندس یعقوبی شهردار هشتگرد
به همراه رئیس و اعضای شورای
اسالمی شهر با رئیس جدید دادگستری
شهرستان ساوجبالغ

مهن��دس یعقوبی در این دی��دار به برخی از
مش��کالت و معضالت حوزه ش��هری اشاره
کرد و گفت  :یکی از مش��کالت و معضالت
که تمامی ش��هر ها با آن دس��ت و پنجه نرم
می کنند مش��کل عدم صدور مجوز ساخت
ب��رای اراض��ی قولنامه ای اس��ت و با توجه
به اینک��ه بالغ بر  ۷۰درصد از اراضی ش��هر
هش��تگرد قولنامه ای میباش��د این موضوع
سبب نارضایتی ش��هروندان گردیده و روزانه
ش��اهد مراجعات مکرر آنها به ش��هرداری و
شورا هستیم.
وی اف��زود :بر اس��اس دادنامه ش��ماره ۵۵۵
دیوان عدالت اداری  ،ش��هرداری ها از صدور
مجوز احداث بنا برای اراضی قولنامه ای منع
شده و این مشکل سبب کاهش شدید درآمد
شهرداری ها و نیز افزایش ساخت و سازهای
غیر مجاز گردیده است .
یعقوبی بیان کرد  :ش��هرداری هشتگرد این
موضوع را از طریق مب��ادی ذیربط پیگیری
و خواس��تار ارائه راه��کاری قانونی برای رفع
مشکل است .
مهندس افشاری رئیس شورای اسالمی شهر
نیز با اش��اره به رویکرد تعاملی شورای ششم
از حمایتها و پش��تیبانیهای دستگاه قضا از
مجموعه مدیریت شهری تقدیر و تشکر نمود.
افش��اری گفت  :بسیاری از برنامه ها و پروژه
های مدیریت شهری مستلزم حمایت دستگاه
قضایی می باشد و یکی از این طرحها که در
س��ال آینده آغاز خواهد شد تملک و تعریض
معابر کم عرض خواهد بود .
رئیس ش��ورا اف��زود :انتظار میرود دس��تگاه
قضا کما فی الس��ابق در این موضوع یاریگر
ش��هرداری باش��د تا گامی بلند در راس��تای
عمران و آبادانی شهر برداشته گردد .
در ادامه جلسه سایر اعضای شورای اسالمی
ش��هر نیز به بیان برخی از مس��ائل مبتال به
در زمینه های مختلف خدماتی  ،اجتماعی و
فرهنگی پرداختند .

عضو هیئت رییس��ه وخزان��ه دار ورئیس
کمیسیون بانوان،کودک وخانواده شورای
اسالمی کالنشهر کرج گفت:صحن شورا
جای صحبت های سیاس��ی نیست چون
ش��ورا اصال جای فعالیت سیاسی نیست.
سیاس��ی اش نکنند تا نطق سیاسی انجام
نشود.
فاطمه منعم��ی در نطق پیش از دس��تور

شورای شهرجای کار سیاسی نیست

س��ی و چهارمین جلسه رس��می شورای
ش��هر کرج با بیان اینکه ش��ورای شهر را
سیاسی نکنیم،اظهارداشت:از همه عزیزانی
که دلسوز شهر هستند تشکر می کنم که
نظرات مشورتی خودشان را می دهند و با
احترام به این که ما منتخب مردم هستیم
اجازه می دهند تصمیم بگیریم.
نائب رئیس کمیس��یون برنامه و بودجه و

سرمایه انسانی شورای اسالمی شهر کرج
اف��زود:روی صحبت من به منفعت طلبان
اس��ت می خواهم به آن ها بگویم با توجه
به مش��ورتی که از همه دلس��وزان ش��هر
میگیریم در نهای��ت خودمان تصمیم می
گیریم که چه باید بکنیم.
منعم��ی در بخش دیگری از س��خنانش
خطاب به ریاس��ت ش��ورای ش��هر،افزود:

وقتی نامه ای را س��ازمان بازرس��ی یا هر
نهادی برای ش��هرداری ارسال و رونوشت
به ریاس��ت شورا ارس��ال می کنند انتظار
می رود مکاتبه در اختیار همه اعضاء قرار
گیرد.
خزانه دار ورئیس کمیسیون بانوان،کودک
وخانواده شورای اس�لامی کالنشهرکرج
بیان کرد:همه منتخب مردم هستیم و همه

کشف 19کیلو و  500گرم حشیش در
چهارمحال و بختیاری

باید در خصوص موضوعات مختلف شهر
و ش��هرداری خبر داش��ته باشند تا بررسی
کنند و بعد از بررسی ها نظرات تخصصی
خودشان را اعمال کنند.

علیرضا شربتدار در نخستین نشست خبری:

تکمیل ۶پروژه بزرگ عمرانی و شهری در دستور کار مدیریت شهری مهدیشهر

نخستین نشست خبری مهندس علیرضا شربتدار شهردار
مهدیش��هر به هم��راه مهندس حبی��ب اهلل اقیان رئیس
ش��ورای اسالمی ش��هر مهدیش��هر در جمع خبرنگاران
اصحاب محترم رسانه ،خبرگزاري ها ،نشريات کشوری
و اس��تانی و فضاي مج��ازي ،صبح ام��روز  ۲۱دی ماه
 ۱۴۰۰در محل آمفی تئاتر ش��هرداری مهدیشهر برگزار
و به تش��ریح عملکرد و برنامه ه��ای خود پرداختند و به
سئواالت خبرنگاران پاسخ فرمودند
شهردار مهدیشهر در این نشست از تالش برای افزایش
میزان تحقق بودجه این ش��هر در دو م��اه باقی مانده از
زمس��تان پیش رو خب��ر داد و گفت :در  ۹ماهه امس��ال
تنها ح��دود  ۴۲درصد از بودجه این ش��هرداری محقق
ش��ده اما با برنامهریزی که صورت گرفته میکوشیم که
تا پایان س��ال حداقل میزان تحق��ق بودجه را به رقمی
باالی  ۷۲درصد برس��انیم .علیرضا شربتدار اظهار کرد:
بودجه شهرداری مهدیش��هر  ۴۰۰میلیارد ریال بوده که
۵۰درص��د آن برای هزینههای ج��اری و  ۵۰درصد نیز
برای طرحها و پروژههای عمرانی پیشبینی شده است.
شهردار مهدیشهر با بیان اینکه همه توان خود را به کار
میگیریم که میزان تحقق بودجه را تا آخر سال مالی به
عددی معقول برسانیم ،افزود :ما شهرداری را در شرایطی
تحویل گرفتیم که دو ماه حقوق پرسنل عقب افتاده بود و
خوشبختانه در این دو ماه حقوقها را بروز کردیم .وی از
بدهی  ۱۴میلیارد تومانی شهرداری به پیمانکاران پروژهها
خبر داد و تصریح کرد :متاسفانه شهرداری مهدیشهر در
بخش حقوقی با پروندههای متعددی روبرو است و همین
تعدد پروندههای حقوقی بخش قابل توجهی از انرژی و
وق��ت و توان ما را مصروف خود کرده اس��ت .ش��ربتدار
با بیان اینکه اعتبار ی��ک میلیارد و  ۹۰۰میلیون تومانی
برای تکمیل راه دسترس��ی به بیمارستان جدیدالتاسیس
مهدیشهر تنها رقم بودجه دولتی در شهرداری مهدیشهر
است خاطرنش��ان کرد :در حال حاضر عملیات پیاده راه

س��ازی ،روش��نایی ،آس��فالت و تکمیل راه دسترسی به
بیمارستان  ۱۵خرداد در دستور کار همکاران ما قرار دارد.
وی در پاسخ به پرسشی در خصوص سرعت کم اجرایی
شدن طرح راه دسترسی به این بیمارستان تازه ساز گفت:
مش��کل جدی راه دسترس��ی به بیمارستان نه آسفالت و
روش��نایی بلکه حل مشکل تملک زمینهای این مسیر
است که آن نیز از عهده شهرداری مهدیشهر به تنهایی
برنمیآید .البته شهرداری بحث روشنایی ،جدولگذاری،
خیابانکش��ی و آسفالت را در صورت رفع این مشکل به
سرعت و در بازه زمانی معقولی عملیاتی میکند .شهردار
مهدیش��هر با بیان اینکه خیابان دسترسی به بیمارستان
دارای عرض  ۲۶متر اس��ت اضافه ک��رد :این خیابان با
توجه به دید بلندمدت و امکان توس��عه ش��هر و افزایش
جمعیت ش��هری در نظر گرفته شده است .وی خواستار
همکاری بیشتر اداره کل راه و شهرسازی استان در این
ارتباط ش��د و گفت :حل مش��کل تملک زمینها تنها با
همکاری راه و شهرسازی استان امکانپذیر است و انتظار

میرود که با توجه به مطالبه مردم مهدیش��هر ،این اداره
کل همکاری حداکثری را در این بخش داشته باشد چرا
که شهرداری مهدیش��هر در این دوره ریاضت مالی ،به
تنهایی قادر به رفع این معضل نخواهد بود.
وی با بیان اینکه ش��هرداریها بخ��ش قابل توجهی از
درآم��د خود را از طریق فروش ام�لاک و اراضی تامین
میکنند ادامه داد :متاس��فانه تنها سه ملک از دوره قبل
به شهرداری مهدیشهر رسیده که این امالک نیز در آن
مقاطع خریداری نداشتهاند.
ش��هردار مهدیش��هر به تعدد پروژههای نیم��ه تمام در
این ش��هر پرداخت و گفت :با توج��ه به محدودیتهای
اعتباری در شهرداری ،در گام اول برای تکمیل  ۶پروژه
که اجرای آنها ضرورت بیش��تری داش��ت برنامهریزی و
عملی��ات اجرایی در برخی نیز آغاز ش��ده ک��ه پروژه فاز
نخس��ت تعریض خیاب��ان امام ،پروژه مش��ارکتی پارک
آبش��ار ،تکمیل آرامس��تان جدید ش��هر ،راهاندازی مرکز
پایش تصویری ش��هرداری،ایجاد سازمان آتشنشانی و

تکمیل پروژه جاده سالمت مهدیشهر را شامل میشود.
ش��ربتدار با اش��اره به تعدد پروژه ه��ای نیمه تمام دیگر
عنوان کرد :تا اتمام و تکمیل این پروژههای ش��شگانه،
تکمی��ل دیگر پروژههای نیمه تمام ش��هری را منوط به
مشارکت سرمایهگذار بخش خصوصی کردیم.
وی با اشاره به کمبود منابع آبی برای فضای سبز شهری
در این شهر گفت :اجرای طرح هدایت آبهای سطحی
از ظرفیت بس��یار باالیی برخوردار است و در سطح ملی
نی��ز اعتبارات خوب��ی به این طرح اختص��اص یافته که
امیدواریم بتوانیم در این بخش نیز گامهای بلندی برای
تامین آب مورد نیاز برداریم.
شهردار مهدیش��هر از تالش برای تدوین برنامه  ۵ساله
ش��هرداری مهدیش��هر به عنوان دیگر برنامه شهرداری
مهدیش��هر ن��ام برد و گفت :توس��عه ش��بکه آب خام و
ایجاد مخازن ذخیره آب از دیگر برنامههای ش��هرداری
مهدیشهر در این بخش است.
وی از برنامهریزی برای تس��ریع در خدماتدهی شهری
به ش��هروندان خبر داد و اظهار کرد :خدمات شهری در
هر ش��رایطی تعطیلبردار نیس��ت و م��ا موظفیم که در
هر ش��رایط مالی ،خدمات را به ش��هروندان ارائه دهیم.
لذا در همین راس��تا برای تسهیل در خدماتدهی ،شهر
را به هش��ت منطقه کوچکتر تقس��یم و برای هر منطقه
یک ش��هردار محل و منطقه انتخاب کردیم تا با نظارت
بیش��تر و تمرکز بر مشکالت منطقه ،خدمات کیفیتری
به شهروندان ارائه دهیم ضمن اینکه اجرای این طرح به
کاهش هزینهها نیز کمک شایانی میکند.
ش��ربتدار همچنین از طلب  ۱۵میلیارد ریالی شهرداری
از دستگاههای اجرایی خبر داد و گفت :البته بدهیهایی
نیز به دستگاه های دولتی نیز داریم که بدهی قطعی۱۲
میلیارد ریالی ش��هرداری از این جمله اس��ت .همچنین
ش��هرداری  ۵۰۰میلیون تومانی به مالیات و ۵۰۰میلیون
تومانی به برق و...بدهی دارد.

مدیرکل بنیاد خراسان رضوی

بنیاد پیگیر مشکالت ایثارگران در سایر ادارات است

مشهد مقدس محمدرضا رحمتی-مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان
رضوی گفت :در راستای خدمت به ایثارگران ،این نهاد مقدس مشکالت خانواده
های معظم شهدا ،جانبازان و آزادگان در سایر ادارات را پیگیری می کند .حجت
االس�لام حس��ین معصومی در مالقات عمومی با تنی چند از خانواده ش��هدا،
جانبازان و آزادگان مش��هد مقدس افزود :طی هماهنگی ،نماینده ایثارگران در
جهت خدمت به خانوادههای معظم ش��هدا و ایثارگران در دستگاههای اجرایی
مس��تقر ش��ده اس��ت .مدیرکل بنیاد ش��هید و امور ایثارگران خراسان رضوی
تصریح کرد :همچنین در راستای ارتقای خدمات درمانی نماینده ایثارگران در
بیمارس��تانهای امام رضا(ع) ،ش��هید کامیاب و شهید هاشمی نژاد نیز مستقر
ش��دهاند .وی ادامه داد :بیشترین مشکالت مطرح ش��ده از سوی ایثارگران در
مالقاتهای عمومی مربوط به عدم اجرای صحیح قانون جامع خدماترسانی

به ایثارگران در سایر نهادها و ادارات است .مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در
بنیاد خراسان رضوی تاکید کرد :به دنبال این هستیم تا مشکالت ایثارگران در
کمترین زمان ممکن برطرف و تکریم ایثارگران در ادارات به صورت شایسته
انجام ش��ود .در ای��ن مالقات عمومی خدیوی معاون تع��اون ،غالمپور معاون
بهداشت و درمان ،طوریان رئیس دفتر مدیرکل و روابط عمومی ،محمدحسین
جعفری و عبدالرزاق نظرجانی روسای بنیاد مناطق یک و سه مشهد نیز حضور
داش��تند .در مالقات عمومی ایثارگران با مدیرکل بنیاد خراسان رضوی که در
سالن جلسات بنیاد منطقه یک مش��هد برگزار شد ،خانواده شهیدان حشمتی،
نعیمی ،هاشمینژاد ،رمضانی ،پیونزن ،نیکرفتار ،مظلومی و جانبازان تقیزاده،
شکوفهسیرت ،ش��اکری ،شوشتری ،آس��یون ،حیدری ،ارباب ،بنیادی ،زارعی،
کواکبی ،آذرآئین ،عامری ،واعظی با حجت االسالم معصومی دیدار و مشکالت

خود را مطرح کردند .گفتنی است؛ سند افتخار مردم مشهدالرضا پرونده هشت
هزار و  673شهید 37 ،هزار و  268جانباز و یک هزار و  937آزاده است که در
پاسداشت آرمانهای انقالب ایثار و فداکاری کردند.

مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خوزستان گفت:

سامانه جامع جستجوی شغل و جستجوی نیروی کار مناسب در استان خوزستان فعال شد.
«ارس�لان غمگین» روز ش��نبه در جمع
خبرنگاران بیان کرد :در راس��تای تسریع
در دس��تیابی به نیروی کار ماهر و مناسب
با فرصت های ش��غلی ،سامانه جستجوی
شغل در استان خوزستان همزمان با سراسر
کشور فعال شد .وی گفت :جویندگان کار
میتوانند با ورود به این سامانه درخواست
شغل خود را اعالم کرده و کارفرمایان نیز
از طریق همین س��امانه میتوانند با ورود

ب��ه س��امانه و در کوتاهترین زمان ممکن
نیروی کار مورد نیاز خود را تامین کنند.
وی افزود :با فعال ش��دن این س��امانه که
به بهتر ش��دن فضای کسب و کار منجر
میشود هم زمینه ارتباط کارجو با کارفرما
در اسرع وقت فراهم می شود و هم عدالت
در توزیع فرصت های ش��غلی به بهترین
شکل ممکن فراهم میآید.
وی با بیان اینکه سامانه جستجوی شغل

فرصت مناس��بی برای استفاده کارجویان
از خدم��ات کاریابی ه��ا و کاهش زمان و
هزینه جستجوی ش��غل است ،بیان کرد:
سامانه جستجوی ش��غل یکی از راههای
بهبود عملک��رد کاریابیها در زمینه اعالم
فرصتهای شغلی و ارتباط با کارفرمایان
و کارجویان است.
مدی��رکل تع��اون کار و رف��اه اجتماع��ی
خوزستان همچنین با اشاره به اهتمام ویژه

برای س��اماندهی بازارکار افزود ۳۰ :مرکز
کاریاب��ی غیردولتی هم اکنون در بیش��تر
شهرس��تانهای استان خوزس��تان فعال
هس��تند که تا پایان امس��ال به  ۳۵مرکز
خواهند رسید.
غمگی��ن در پای��ان اف��زود :کارجوی��ان و
کارفرمای��ان با مراجعه به این س��امانه به
آدرس https://shoghl.mcls.gov.
 irاطالعات خود را بارگذاری کنند.

مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات شهرداری مشهد :

جهت گیری اهداف سازمان فاوا به سمت زائران و مجاوران حرم رضوی

مش��هد مق��دس محمدرض��ا رحمت��ی-
مدیرعام��ل س��ازمان فن��اوری اطالعات و
ارتباطات شهرداری مش��هد گفت :سازمان
ف��اوا ش��هرداری مش��هد به خاط��ر تالش
مدیران ،در مقایس��ه با دیگر کالنشهرها،
دارای کارنامه ممتاز و برجسته ای است.
مهدی بدیع فرخد ،اظهارکرد :طی سالهای

گذش��ته ،بیشتر تمرکز و هدف این سازمان،
خدمترس��انی به شهرداری ،س��ازمانها و
مناطق زیر مجموعه آن بود اما در س��نوات
اخیر این رویه اصالح ش��ده و خدمترسانی
بیشتری به شهروندان انجام میشود.
وی افزود :تکمیل پروژه شهرداری هوشمند
یکی از مهمترین اولویتهای این س��ازمان

است؛ زیرا یک شهرداری هوشمند میتواند
طبق برنامهریزی مشخص ،با کوتاه کردن
فرآیندها و بهینه سازی ،ارتباط مستقیمی با
شهروند ایجاد کرده و مراجعه شهروندان را
به شهرداری کاهش دهد.
مدیرعام��ل س��ازمان فن��اوری اطالعات و
ارتباطات ش��هرداری مشهد ارتقا اپلیکیشن

موبایلی ش��هرمن برای اس��تفاده حداکثری
زائری��ن و مجاوری��ن را از دیگ��ر اولویتها
برش��مرد و ادامه داد :جه��ت گیری اهداف
س��ازمان فاوا به س��مت زائران و مجاوران
حرم رضوی میباش��د ،ارتق��ا پروژهها بدون
اطالع رس��انی و فرهنگ سازی بی نتیجه
اس��ت و اگر م��ردم به ه��ر دلیل��ی از این

برنامهها استفاده نکنند تمام تالش سازمان
فاوا بی نتیجه باقی میماند؛ لذا در تالش��یم
ب��ا همکاری س��ازمان اجتماعی و فرهنگی
ش��هرداری و اس��تفاده از ظرفیت ش��ورای
اجتماعی مح�لات ،با اس��تفاده از تبلیغات
محیط��ی اطالع رس��انی جامع��ی را انجام
دهیم.

افزایش  848میلیون مترمکعبی حجم ورود آب به سدهای استان خوزستان

مع��اون مطالعات جام��ع منابع آب س��ازمان آب و برق
خوزستان از افزایش حجم ورودی آب به پشت سدهای
اس��تان ت��ا  848میلیون مترمکع��ب خب��ر داد« .علی
ش��هبازی» با اش��اره به بارش روزهای اخیر در اس��تان
خوزس��تان و مناطق باالدست ،گفت:پس از بارش های
روزه��ای اخی��ر 848،میلیون مترمکع��ب آب به مخازن

س��دهای استان وارد ش��د که از این میزان  760میلیون
مترمکعب آنذخیره گردید .وی افزود:در حال حاضر تنها
 11درصد حجم مفید مخازن سدهای خوزستان تکمیل
شده اس��ت و حجم مفید قابل استفاده مخازن یکهزار و
 452میلیون مترمکعب می باش��د .شهبازی عنوان کرد:
میزان آورد به مخازن استان از ابتدای سال آبی تا کنون

دو هزار و  906میلیون متر مکعب بوده که در مقایسه با
سال گذشته و متوس��ط دوره آماری بترتیب بیش از 36
و  35درصد کاهش نش��ان می دهد .همچنین بیشترین
کاهش آورد نس��بت به متوسط بلندمدت در حوضه های
کرخ��ه و دز ب��ه می��زان  38درصد بوده اس��ت .معاون
مطالعات جامع منابع آب س��ازمان آب و برق خوزستان

به نقش س��دها در تسکین س��یالب ها و جلوگیری از
بروز خس��ارت به مناطق پایین دس��ت نیز اشاره کرد و
گفت :س��یالب هایی با پی��ک روزانه یکهزار و  162متر
مکعب در ثانیه در س��د دز و سیالب با پیک روزانه 745
متر مکعب در ثانیه در سد مارون تسکین یافته و مانع از
بروز خسارت به پایین دست شد.

فرمانده انتظامي اس��تان گف��ت :در عمليات
ماموران اين اس��تان 19 ،کیل��و و 500گرم
حشیش در محور «خانمیرزا-بروجن» كشف
شد .س��ردار «منوچهر امان اللهی» در گفت
و گو با خبرن��گار پايگاه خبري پليس اظهار
کرد :در پي دريافت گزارشي مبني بر فعاليت
سوداگران مرگ در تهيه و توزيع مواد مخدر
در اس��تان ،پيگيري موضوع در دس��تور كار
ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر اس��تان
و شهرس��تان های لردگان و خانمیرزا قرار
گرفت .وي افزود :پس از اخذ مجوز قضائي
و انجام تحقيقات ،ی��ک خودرو جک حامل
موادمخدر در یک عملیات پلیسی شناسایي
و در محور «خانمیرزا-بروجن» متوقف شد.
فرمانده انتظامی استان چهارمحال و بختیاری
بیان داشت :در بازرسی از این خودرو 19کیلو
و 500گرم حش��یش که به طرز ماهرانه ای
جاساز شده بود کشف و  4قاچاقچی دستگير
ش��دند .س��ردار امان اللهی در پايان با اشاره
ب��ه معرفي متهمان به مراجع قضائي ،گفت:
برخورد با توزيع كنندگان موادمخدر از برنامه
ه��اي محوري پليس این اس��تان در س��ال
جاري است.
مانور مشترک مقابله با آلودگی نفتی
و جستجو و نجات دریایی در بندر
بوشهربرگزار شد

مدیرکل بنادر و دریانوردی اس��تان بوش��هر
عنوان کرد  :مانورمش��ترک عملیاتی مقابله
با آلودگی نفتی و جس��تجو و نجات دریایی
با مش��ارکت فرماندهی دریابانی استان و با
حض��ور نماین��دگان ارگان ه��ای ذیربط در
کانال دسترسی بندر بوشهر برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی ،سیاوش ارجمندزاده
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر در
اینباره گفت :به منظور ارتقای س��طح توان
نیروه��ای عملیاتی  ،مانور همزمان مقابله با
آلودگی نفتی و جس��تجو و نجات دریایی با
مش��ارکت دریابانی اس��تان بوشهر در کانال
دسترسی بندر برگزار گردید.
ارجمن��دزاده افزود :یکی از موارد متمایز این
مانور استفاده از ظرفیت پروازی جایرو پلین
اداره کل بنادر و دریانوردی اس��تان بوش��هر
بوده که جهت پایش های هوایی س��واحل
اس��تان بمنظور مقابل��ه با آلودگ��ی نفتی و
عملیاتهای جس��تجو و نج��ات دریایی مورد
اس��تفاده قرار می گی��رد  .وی بیان کرد :بر
اساس سناریوتعیین ش��ده ،در پایش هوایی
کانال دسترسی بندر بوشهر توسط جایروپلین
اداره کل بنادر و دریانوردی اس��تان بوشهر،
آلودگی نفتی در محدوده شمال اسکله یک
به وس��عت  ۳۰۰متر مش��اهده ش��د و طی
اطالع به مرکز پاس��خگویی به اضطرارهای
دریایی  ،تیم ی��گان حفاظت اداره کل بنادر
و دریانوردی اس��تان و تیم مقابله با آلودگی
جهت ارزیابی میدانی به موقعیت اعزام گردید
و جایروپلین به فرودگاه بوشهر بازگشت
مدیرکل بنادر و دریانوردی اس��تان بوش��هر
ادام��ه داد:در بازید و بررس��ی ه��ا ی اولیه
مش��خص ش��د یک نفراز ملوانان اس��کله
نیز درهنگام س��انحه در دریا سقوط نموده
و مفقود ش��ده اس��ت .با تایی��د این موضوع
بالفاصله هماهنگی الزم انجام شد و عالوه
بر اع��زام تیم مقابل��ه با آلودگ��ی ،عملیات
جستجو و نجات نیز آغاز گردید.
وی اضافه کرد :براین اساس شناورهای ناجی
 ۹از لنگرگاه خارجی ،شناور ناجی  ۲از اسکله
 ۱۵و شناورهای دریابانی از پایگاه دریابانی و
جایروپلین بندر از فرودگاه به موقعیت اعزام
شدند تا بر اساس الگوی جستجوی موازی،
نفر مفقودی را پیدا نمایند .شایان ذکر است
در این مانور جهت سنجش توان عملیاتی از
مانکن(آدمک) استفاده شد.
نصب  550دستگاه کنتور برق هوشمند
در شهرستان سرخه

با نصب  57کنتور هوش��مند برق از ش��روع
سال جاری تاکنون ،هم اینک  550دستگاه
از ای��ن نمون��ه کنتوره��ا در راس��تای طرح
فراس��امانه اندازه گیری و مدیریت انرژی در
شهرستان سرخه نصب شده است.
سرپرس��ت مدیریت توزیع برق شهرس��تان
سرخه با اعالم این موضوع بیان کرد :اجرای
 245پروژه ی عمرانی برق رسانی با صرف
اعتباری ب��ه مبلغ  22میلیارد و  219میلیون
ریال به انجام رسیده است.
مهدی پاک طینت گفت :اجرای طرح احداث
و بهسازی چهار هزار و  71متر شبکه توزیع
ب��رق در نقاط مختلف شهرس��تان ،از جمله
اقدام��ات ص��ورت گرفته ای��ن مدیریت در
عرصه خدمات دهی محسوب می شود.
وی با اش��اره به این که نصب  15دس��تگاه
پست هوایی توزیع برق ،به منظور تغذیه برق
مشترکان جدید به انجام رسیده افزود :با بهره
برداری از این تعداد ایستگاه توزیع برق ،یک
هزار و  935کیلوولت آمپر به ظرفیت پست
های برق این شهرستان اضافه شده است.

