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اصفهان-مریم مومنی،خبرنگارتوســعه ایرانی-عضو شــورای اسالمی 
شهر اصفهان گفت: احداث پروژه های عمرانی در شرایط نامساعد اقتصادی 
کنونی در کل کشور توسط شهرداری مبارکه کار معجزه آسا و خارق العاده 
ای است که همه شهرهای استان باید از مدیریت شهری مبارکه الگو برداری 

کنند.
به گزارش پایگاه خبری مبارکه نیوز ، محمدرضا فالح در حاشیه بازدید از 
پروژه های عمرانی شهرداری مبارکه اظهار کرد: با توجه به وضعیت نامساعد 
اقتصادی در کشور و کل شهرداری های کشور، احداث بسیاری از پروژه های 
عمرانی بویژه بازگشایی معابر و خیابان هایی که بیش از چند سال برای مردم 
معضالتی را ایجاد کرده بود، کار معجزه آسا و خارق العاده ای محسوب می 

شود که در مبارکه از طریق توافقات با مالکان انجام شده است.
وی ادامه داد: احداث مراکزی همچون ورزشگاه های روباز و زمین های 
چمن مصنوعی برای نسل جوان و نوجوان جامعه در بسیاری از محله های 

مبارکه در حال انجام است که این امر نشاط و امید را در شهروندان و بویژه 
نسل جوان و نوجوان افزایش داده است.

نماینده استان اصفهان در شورای عالی کشور افزود: پروژه هایی که امروز 
در محله ها و مناطق مختلف شهر مبارکه مورد بازدید قرار گرفت به دست 

توانمند شهردار و حمایت های شورای شهر مبارکه انجام شده است.
فالح با قدردانی از فعالیت های مدیریت شــهری در شهر زیبا و صنعتی 
مبارکه با ســکانداری شورای شــهر و شــهردار جوان، پر انرژی و با انگیزه 
مبارکه گفت: شــهروندان از مســئوالن و بویژه شــهردار و شــورای شهر 
صداقت، راستگویی، تالش، پشتکار و جدیت می خواهند که بحمداهلل این 

خصوصیات در مجموعه مدیریت شهری مبارکه وجود دارد.
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: دست مریزاد به شهردار مبارکه 
می گویم که چنین شورای شــهر فرهیخته، با سواد و با تجربه ای را در کنار 
خود دارد و همچنین دســت مریزاد به شورای اسالمی شــهر مبارکه می 

گویم که چنین شــهردار با تجربه، مدیر و مدبر و با انگیزه و با انرژی و جوان 
و تحصیلکرده ای را دارند که ســکان شــهرداری مبارکه را بدست ایشان 

سپرده اند.

 سنندج - گالله فرهادی،خبرنگارتوسعه ایرانی-رئیس 
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سنندج در 
خصوص خطر مسمومیت با مونوکسید کربن هشدار داد و 
توصیه هایی را برای جلوگیــری از گازگرفتگی با دود و گاز 

مونوکسیدکربن به شهروندان ارائه کرد.
فضل وزیری در جلســه ســتاد هماهنگی پیشگیری 
و کاهش مخاطرات گاز مونواکســید کربن بــا بیان اینکه 
گاز منواکســید کربن گازی بدون رنگ و بو اســت، اظهار 
کرد: عمده ترین منبع تولید این گاز ســوختن ناقص نفت 
و گاز است ولی اصوالً در اثر احتراق هر نوع ماده سوختنی 

بخصوص در محیط های در بســته و فاقد اکسیژن ممکن 
است تولید شود. وی خاطرنشان کرد: استفاده از آبگرمکن 
یا بخاری های مستعمل یا دارای نقص فنی و فاقد دودکش 
یا دارای دودکش بدون عملکرد مناسب در منزل بیشترین 
موارد ابتال به مسمومیت را تشــکیل می دهند و از آنجا که 
تمایل این گاز برای ترکیب بــا هموگلوبین خون ما ۲۵۰ 

برابر بیش از اکسیژن است.
رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
سنندج اضافه کرد:با باال رفتن درصد آن در هوای اتاق، به 
سرعت باعث ایجاد مسمومیت خواهد شد و اکسیژن رسانی 

به بافت های مختلف بدن از جمله مغز و قلب را دچار اختالل 
می کند که به علت بی رنگ و بی بو بــودن این گاز، ممکن 
اســت وجود آن در محیط تا زمان ایجاد عالئم مسمومیت 

شدید مورد توجه واقع نشود.
فضل وزیری توجه به توصیه های ایمنی برای پیشگیری 
از مسمومیت با دود و گاز مونوکسیدکربن را ضروری دانست 
و تصریح کرد: هنگام نصب هرگونه وسیله گرمازا و حرارتی 
ابتدا از صحت و درست نصب شدن آن طبق دستورالعمل 

کارخانه سازنده وسیله اطمینان حاصل کنند.
وی افزود: خودداری از سوزاندن ذغال چوب در داخل 

خانــه، گاراژ، چادر و پرهیز از تغییر خودســرانه وســایل 
گرمازای ســوختی و اجتناب از به کار بردن وسایلی مانند 
بخاری نفتی، چــراغ خوراک پزی نفتی، گاز پیک نیک و … 
برای گرم کردن خانه ضروری اســت شهروندان در صورت 
اســتفاده باید مطمئن شــوند هوای آزاد از خارج به داخل 

خانه جریان دارد.

 نماینده استان اصفهان در شورای عالی کشور :

شهرهای  اصفهان از مدیریت شهری مبارکه الگو برداری کنند

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سنندج تشریح کرد؛

توصیه های ایمنی  برای پیشگیری از مسمومیت با   گاز مونوکسیدکربن

خبر

شــهرکرد - فاطمــه رجبــی،  
خبرنگارتوســعه ایرانی-مدیــر 
کل شــرکت مخابــرات منطقــه 
چهارمحــال و بختیــاری گفــت: 
تعرفه های تلفن ثابت از سال ۱۳۸۸ 
تاکنون هیچ افزایشــی نداشــته 
اســت که این موضوع بــا توجه به 

هزینه هــای بــاالی مخابــرات و 
کاهــش درآمدها ، این شــرکت را 
با مشــکل روبرو کرده بود از این رو 
با تصویب و تایید ســازمان تنظیم 
مقررات، شورای رقابت و کمیسیون 
اقتصادی مجلس شــورای اسالمی 
و ســازمان صنعت معدن و تجارت 

تعرفه جدید از شهریور امسال ابالغ 
و اجرایی شده است .

وی افزود: که بــه ازای هر تلفن 
ثابت بدون کارکرد در تهران ماهی 
۲۰ هزار تومان، در مراکز استان ها 
۱۵ هزار تومان و در شهرها ۱۰ هزار 
تومان تعیین شده و برای روستاها 

هنوز تصمیمی گرفته نشــده است 
و اگر کارکرد تلفنی در مرکز استان 
زیر ۱۵ هزار تومان باشد مبلغی به 
آن اضافه می شــود تا به تعرفه ۱۵ 
هزار تومان برســد. و با این افزایش 
قیمت ۱۵ هزار تومان معادل تماس 
۲۴۰ دقیقه  از تلفن ثابت به موبایل 

یا ۴۵۴ دقیقــه تماس با تلفن برون 
اســتانی و ۳ هــزار و ۳۰۳ دقیقه 
تماس درون اســتانی می باشد که 
در اینصورت به نفع مردم است که 
از خطوط تلفن ثابت خود استفاده 
کنند. هومان محمــودی گفت: تا 
کنون ۳ هزار و ۱۰۰ کیلومتر فیبر 
نوری دارای کیفیت باال و سرعت بی 
نهایت در استان فعال شده است که 
خرابی ها را به حداقل رسانده است 
و ادامه این روند بســتگی به نیاز و 
همکاری مردم دارد. و چون هزینه 
تلفن ثابت و اینترنت ارزان اســت 
هر جا که تلفن ثابت باشد اینترنت 
ADSL واگذار می شــود و مودم 
فیبر نوری در مخابرات یک میلیون 
و ۱۰۰ هزار تومان است ولی در بازار 
یک میلیون ۶۰۰ الــی ۷۰۰ هزار 
تومان است که در حال رایزنی برای 

فروش اقساطی و یا چکی هستیم.
وی افزود: از ســه هــزار و ۱۰۰ 
کیلومتر فیبرنوری که اجرا شــده 
اســت ۱۳۰ کیلومتر از این شبکه 
در ســالجاری انجام شــده است.و 
چهارمحــال و بختیــاری اولیــن 
استانی اســت که فیبر نوری را به 

منازل کشیده است .
مدیــر کل مخابــرات اســتان 

تصریح نمود کــه قطعی موبایل در 
مهدی آباد و بروم پهنه در شهرکرد 
از طرف مخابرات نمی باشــد بلکه 
مــردم مقصرنــد که مانــع نصب 
دکل هــای مخابراتی می شــوند و 
فندانســیون های مخابراتی ایجاد 
شده توســط مخابرات را تخریب 
می کنند در صورتیکــه مردم باید 
در حفظ زیر ساخت ها کمک کنند 
.البتــه در برخی اســتان ها دکل 
مخابراتــی در مــدارس هم نصب 
می شــود ولی در این استان مردم 
با نصــب دکل مخالفــت می کنند 
در صورتی کــه امکانــات باید به  
روز شــوند و از 3G به 4G برسد تا 
بتوانیم پابه پای اســتان های دیگر 
از اینترنــت و خدمــات مخابراتی 

استفاده کنیم.

ه ازای هر تلفن ثابت بدون 
کارکرد در تهران ماهی 

۲۰ هزار تومان، در مراکز 
استان ها ۱۵ هزار تومان و در 
شهرها ۱۰ هزار تومان تعیین 

شده و برای روستاها هنوز 
تصمیمی گرفته نشده است

 مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
استان:

 ۱۳۲ مشترک روستایی
  گلستان از پنل خورشیدی

 بهره مند می شوند

گرگان-مهنازمحمدزمانی،خبرنگارتوسعه 
ایرانی-مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق 
گلستان گفت: ۱۳۲ مشترک روستایی گلستان 
از پنل خورشــیدی بهره مند می شوند و برای 
اجرای این پروژه ۶۰ میلیارد ریال اعتبار در نظر 
گرفته شده است.سید احمد موسوی اظهارکرد: 
با هدف تامین برق، رفع نیــاز انرژی خانه های 
مددجویــان و تامین درآمد پایــدار، ۵۰۰ پنل 
خورشیدی ویژه مددجویان کمیته امداد استان 
راه اندازی شد.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
برق گلســتان اضافه کرد: این طرح برای ۱۳۲ 
مشترک روستایی در گلستان در حال اجرا بوده 
و برای آن ۶۰ میلیارد ریال در نظر گرفته شــده 
است.طبق گفته وی بازگشــت سرمایه سه الی 
چهار سال بوده و درآمد ســاالنه آن ۱۰ الی ۱۵ 

میلیارد ریال است.
موســوی بیان کرد: از نقاط قوت این پروژه 
می توان به کمک به پیک سایی، تنوع بخشی به 
سبد انرژی اســتان، بهبود کیفیت توان، کسب 
درآمد پایدار و مطمئــن، کمک به حفظ محیط 
زیست، افزایش سطح پدافند غیرعامل و کمک 
بــه محرومیت زدایی در مناطــق کم برخوردار 

اشاره کرد
       

 معاون شهردار شهریار اعالم کرد؛
ادامه عملیات دیوارکشی 
ساحلی رودخانه شادچای

شــهریار-زهرا قره باغی-خبرنگار توسعه 
ایرانی-مصطفی عمــوزاده معاونــت فنی و 
عمرانی شهرداری شــهریار از ادامه عملیات 
احداث و ســاخت دیــوار ســاحلی رودخانه 
شــادچای در محدوده دینارآبــاد خبر داد و 
گفت: سیل های فصلی و همچنین بارش ها در 
سال های گذشته نشان داد که ما باید در حوزه 
هدایت آب رودخانه ها بسیار کارشناسانه عمل 
کنیم تا حوادثی همچون سیل امامزاده داوود و 
شیراز تکرار نشود چرا که این حوادث به دلیل 
عــدم تمهیدات شــرایط بحرانی در خصوص 

وقوع سیل اتفاق افتاد.
معاونت فنی و عمرانی شــهرداری شهریار 
افــزود: از آنجا کــه یکــی از ماموریت های 
شهرداری شهریار در ســتاد بحران و  حوادث 
غیر مترقبه و پیشگیری از حوادثی چون سیل 
و آبگرفتگی می باشد و رودخانه شادچای نیز 
از گذشته تا به امروز مســیل عبور آب و سیل 
بوده است لذا در راستای تامین اهداف تعریف 
شده و با توجه به برنامه زمانبندی شده ادامه 
عملیات اجرای دیواره ســاحلی آغاز گردیده 

است.
عموزاده تصریح کرد: پروژه دیوار ساحلی 
رودخانه شــادچای با اعتبار ۶ میلیارد تومان 
مراحــل اجرایی خود را مــی گذراند و این در 
حالیست که حسب دستور شهردار و حمایت 
و  نظارت اعضای شــورای اسالمی طبق اعالم 
نظر کارشناسان شــهرداری کل برآورد مالی 
دیوار ساحلی مســیر رودخانه شــاد چای تا 
ورودی حوزه صباشــهر انجام شــده است و 
درصورت تصویــب الیحه مورد نظر توســط 
شورای اسالمی کل کار تا ۶ ماه آینده به پایان 

خواهد رسید.
وی خاطر نشــان کرد : کنترل سیل، ایمن 
بخشی این مسیر، جلوگیری از فرسایش خاک 
و مبارزه با تملک غیرقانونی حاشیه رودخانه ها 
از اهداف مهم این طرح می باشد که هم اکنون 
با سرعت در حال اجراست و ســعی ما بر این 
اســت تا با توجه به بودجه و اعتبار پیش بینی 
شــده این طرح را به زودی انجام داده تا هم به 
عنوان یک مکان تفریحی برای شهروندان در 
برنامه ها تعریف گردد و از سوی دیگر بتوانیم 
آب های ســطحی را نیز به این مسیر هدایت 
کنیم و انشــااهلل مابقی این مســیر تا ورودی 
حوزه صباشــهر که ۴۵ میلیارد تومان اعتبار 
برای آن در نظر گرفته شده پس از طی مراحل 

قانونی به اجرا در خواهد آمد.

استانها

قدس - زهرا قــره باغی،خبرنگارتوســعه ایرانی-
مهندس سعید شــهلی شــهردار قدس با بیان اینکه 
محدوده و ضوابط بافت فرســوده و ســکونت گاه های 

غیررســمی ابالغ نهایی شــده اســت، افزود: با توجه 
با ابالغ توســط اســتاندار محترم و پیگیــری و تاکید 
فرمانــدار محترم بــر تســهیل گری در نوســازی و 
بازسازی بافت فرسوده و ایجاد انگیزه برای شهروندان 
و ســازندگان، ضوابط و بســته های تشــویقی برای 
نوسازی بافت فرسوده ابالغ شد. شهرقدس-زهرا قره 
باغی-خبرنگار توســعه ایرانی:مهندس شهلی اظهار 
داشت: بافت های فرسوده و قدیمی شــهرها به دلیل 
فرسودگی واحدهای مســکونی و ضعف زیرساخت ها 
منشأ بسیاری از مشکالت شــهری می باشد که زمینه 

ناپایداری را در شهرها فراهم کرده است.
وی بــا بیان اینکــه متاســفانه شــاهد بافت های 
فرسوده و سکونت گاه های غیررسمی قابل توجهی در 
شهرقدس هســتیم که بخش بزرگی از این بافت های 

فرســوده در مرکز شــهر قرار دارد، افــزود: رفع این 
مشکالت در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی 
و کالبدی، به شــدت نیازمند اقدامــات همه جانبه در 
جهت احیاء، مرمت، بازســازی، نوســازی، توسعه و 
ســاماندهی و به عبارت دیگر تجدید حیات شــهری 

است.
شــهردار قدس خاطرنشــان کرد: در همین راستا 
طرح هــا و پروژه هــای متعددی از جملــه راه اندازی 
دفاتر خدمات توسعه و تســهیل  گری، پیشنهاد بسته 
تشویقی مختص بافت فرســوده با هدف ایجاد انگیزه 
برای شــهروندان و سازندگان در نوســازی، بهسازی 
و بازآفرینــی، پیشــنهاد افزایــش تخفیفات عوارض 
ســاختمانی در بافت فرســوده، اجــرای پروژه های 
عمرانــی محرک توســعه در بافت فرســوده با هدف 

ایجاد و افزایش ســرانه های خدماتــی در محله های 
کم  برخــوردار و  با هــدف احیای ایــن بافت ها انجام 
شده است. شــهردار قدس در تشــریح جزئیات این 
بســته تشــویقی گفت: تراکم مازاد تشــویقی، ارائه 
تخفیفات ویژه در صدور پروانه ســاختمانی، تخفیف 
مــازاد در تجمیع پالک های ریزدانــه و معرفی جهت 
اخذ تسهیالت بانکی از جمله موارد ابالغ شده در این 
بسته تشویقی اســت. مهندس شــهلی با بیان اینکه 
احیای بافت فرســوده مطابق با معیارها و ضوابط روز 
شهرسازی یکی از دغدغه های اصلی مدیریت شهری 
قدس اســت، تصریح کرد: نوســازی و بهسازی بافت 
فرســوده در شــهر قدس نیازمند همت مسؤوالن و 
مشــارکت مردم اســت، چراکه تحقق این امر بدون 

مشارکت مردم امکان پذیر نیست.

شهردار قدس:

ضوابط و بسته های تشویقی برای نوسازی بافت فرسوده شهرقدس ابالغ شد

مدیر کل شرکت مخابرات منطقه استان:

چهارمحال و بختیاری اولین استانی که فیبر نوری را به منازل کشیده است


