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ثبت اختراع طراحی و ساخت مکانیزم تنظیم
همزمان عرض و عمق نهرکن

ثبت اختراعی به عنوان طراحی و ساخت مکانیزم
تنظیم همزمان عرض و عمق نهرکن توسط مهندس بسیجی
هادی سعدی مدیر بسیج مهندسین صنعت و معدن شوشتر
به همراه دکتر محمد منصوری فر معاون علمی دانشگاه آزاد
اسالمی واحد جامع شوشتر به ثبت رسانده اند ،کاربرد این
دستگاه به این صورت است که جهت انتقال آب در زمین
های کشاورزی از دستگاهی به نام نهرکن استفاده می شود،
نهرکن های موجود در بازار قابلیت تغییر عرض و عمق کار
ندارند .به عنوان مثال با افزایش عرض نهرکن عمق آن
کاهش می یابد و برعکس ،در طراحی جدید که منجر به
اختراع گشته با تنظیم همزمان عرض و عمق نهرکن با استفاده از دو جک هیدرولیکی می توان متناسب با دبی آب
ورودی به زمین های کشاورزی عرض و عمق نهرکن را تنظیم کرد.
از مزایای این دستگاه -1کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی  -۲کاهش هزینه کارگری -۳کاهش مصرف انرژی
-۴افزایش راندمان آبیاری است .شایان ذکر است معاونت علمی و پژوهشی سپاه حضرت ولی عصر عج استان خوزستان
این طرح را ثبت کرده و مورد حمایت مالی قرار گرفته است.

تقدیر معاون دانشگاه علوم پزشکی قم از شرکت گاز
استان در راستای مدیریت صحیح بیماری کووید ۱۹

در راستای مدیریت بیماری کووید  ،۱۹فاصله گذاری
اجتماعی و الزامات سالمت محیط و کار در دستگاه های
اجرایی ،بازرس بهداشت حرفه ای به اتفاق نماینده محترم
استانداری از شرکت گاز استان قم بازدید به عمل آورند.
در راستای این بازدید ،معاون محترم بهداشتی دانشگاه
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم ،شرایط شرکت
گاز استان قم را از نظر رعایت پروتکلهای بهداشتی مناسب
ارزیابی کرد و افزود :تالشهای ارزنده کارکنان این شرکت
در انجام اقدامات کنترلی و نظارت مستمر بر پیادهسازی آن
قابل تقدیر و بی تردید زمینهساز حفظ سالمت کارکنان و

مراجعین به آن مرکز خواهد بود.
گفتنی است از ابتدای شیوع ویروس کرونا ،ستاد مقابله با کرونا در شرکت گاز استان قم ایجاد گردید و به صورت
مستمر ضمن پایش سالمت کارکنان ،اقدامات متناسب جهت جلوگیری از شیوع این بیماری انجام شد .از جمله این
اقدامات میتوان به تغییر روش ثبت ورود و خروج کارکنان ،توزیع ماسک و اقالم حفاظت فردی بین پرسنل ،رعایت
فاصله گذاری اجتماعی ،تالش برای الکترونیکی کردن خدمات و … ،اشاره کرد.

تعهد  50درصدی استانداری مرکزی برای نوسازی کتابخانه ها

اراک -امیدی :آقازاده استاندار مرکزی در نشست با کتابداران استان
مرکزی به مناسبت هفته کتاب گفت  :استانداری در صورتی که خیران نیمی
از تامین اعتبار الزم برای توسعه ،تجهیز و نوسازی کتابخانه ها را متقبل شوند،
تعهد نیمی دیگر را برعهده می گیرد.
وی افزود :پیشنهاد میشود همانطور که از ظرفیت خیران در آموزش
و پرورش ،بهداشت و درمان استفاده میشود از این ظرفیت برای توسعه
کتابخوانی در راستای فرهنگ مطالعه نیز بهره الزم گرفته شود.
استاندار مرکزی گفت :امید است با تحقق این مهم برای سال ۱۴۰۰
اعتبار خوبی برای کتابخانههای استان مشخص شود و انجمن کتابخانههای
عمومی میتوانند بخشی از مشکالت خود را رفع کنند.
آقازاده افزود :این پیشنهاد نمیتواند همه مشکالت کتابخانههای استان را
به طور کامل برطرف کند اما در ایجاد انگیزه و فرهنگ بهرهگیری از ظرفیت
خیران موثر است.
وی بیان کرد :باید فرهنگ نذر و اهدای کتاب درجامعه نهادینه شود و
افرادی که دارای کتابهای متعدد هستند با اهدای آنها زمینه ترویج فرهنگ

مطالعه را فراهم کنند.
استاندار مرکزی گفت :شهرداریهای استان به ویژه کالنشهر اراک باید تا
پایان سال نیم درصد سهم کتابخانهها را پرداخت کنند.
آقازاده افزود :الزم است کمیسیون فرهنگی شهرداری اراک نسبت به این

مهم اهتمام داشته باشد و هرچه زودتر برای تحقق سهم نیم درصد اقدام کند.
وی در ادامه گفت :کسب رتبه برتر کتابخوانی کشور از سوی شهرستان
زرندیه نشان از تالش این مجموعه است که با وجود کمبود در امکانات
زیرساختی و توسعه عمرانی شهری ،موفق به کسب این جایگاه شدهاند.
همچنین وی بیان داشت :استان مرکزی در کتابخوانی جزو استانهای
خوب کشور است اما هنوز با سرانه استاندارد در مقایسه با سایر کشورها فاصله
دارد و باید این فاصله را جبران کند.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان مرکزی هم گفت :در صورتی که
سهم نیم درصدی شهرداریها محقق شود این مجموعه میتواند به توسعه،
تجهیز و رفع نواقص موجود اقدام کند.
ثامنی افزود :شهرداری اراک سهم نیم درصد خود را واریز نکرده و به این
دلیل ،برای رفع مشکالت کتابخانههای اراک از اعتبارات سایر شهرهای استان
هزینه میشود.وی اظهار داشت :همکاری شهرداری مهاجران با کتابخانههای
عمومی بسیار مطلوب است و توانسته در این مهم به توسعه فرهنگ مطالعه
کمک کند.

سردار مرتضی میرزایی فرمانده انتظامی مازندران:

اعالم جزئیات محدودیتهای تردد کرونایی در شهر های مازندران توسط فرمانده انتظامی استان

ساری_ مرآتی  :با توجه به کارشناسیهای انجام شده توسط مسئوالن
بهداشت و درمان کشور مبنی بر ترددها و تجمعات غیر ضروری به عنوان یکی
از دالیل اصلی شیوع بیماری کرونا ،محدودیتهای تردد در سطح استان به
اجرا در آمد.
بر اساس دستورالعملهای بهداشتی و پلیس راهور ناجا این محدودیتها
در شهرستانهای دارای وضعیت #قرمز و #نارنجی به اجرا گذاشته خواهد شد.
در مازندران شهرستانهای #آمل# ،بهشهر و #ساری دارای وضعیت
قرمز و سایر شهرستانها دارای وضعیت نارنجی هستند.
این محدودیتها از روز شنبه به اجرا در خواهد آمد ،در صورت ورود
خودروهای شخصی با پالک غیربومی به شهرهای دارای وضعیت نارنجی
این خودروها در هر  ۲۴ساعت مبلغ  ۵۰۰هزار تومان و در صورت ورود به
شهرهای دارای وضعیت قرمز در هر  ۲۴ساعت مبلغ یک میلیون تومان اعمال
قانون خواهند شد.
ورود و خروج وسایل نقلیه غیربومی به شهرهایی با وضعیت زرد عادی

بوده و در صورت ورود وسایل نقلیه بومی شهرهای با وضعیت زرد به شهرهای
با وضعیت نارنجی و قرمز این خودروها نیز اعمال قانون میشوند.
این محدودیت شامل خودروهای امدادی و درمانی ،انتظامی ،حمل بار
و مسافر نمیشود.
ممنوعیتهای تعیین شده برای کارکنان دستگاههای دولتی که محل
سکونت آنها با محل کار آنها در یک نقطه قرار ندارد ،هموطنانی که نوبت
عمل جراحی دارند و افرادی که دارای احضاریه زمان حضور در موعد مقرر
تعیین شده میباشند با ارائه مدارک مثبته شامل نخواهد شد.
سایر خودروهایی که دارای ممنوعیت تردد نمیباشند ،برای تردد در
شهرهای فاقد کنارگذر و یا کمربندی از معابر شهری ویژه که برای این منظور
در نظر گرفته شده بدون هرگونه توقف در طول مسیر اقدام کنند.
برابر ابالغیه صادره از سوی قرارگاه عملیاتی مقابله با بیماری کرونا،
اعمال این قوانین فقط ویژه مبادی ورودی شهرهای قرمز و نارنجی بوده و
هیچگونه اعمال قانونی در خروجی شهر ها صورت نمیپذیرد.

بازدید شهردار شب تهران از ستاد برف روبی شهرداری منطقه یک؛

نیازمند مشارکت شهروندان در کنار شهرداری
به هنگام بارش برف هستیم

مدیریت یکپارچه شهر و تشویق و ترغیب شهروندان
به حضور در کنار نیروهای عملیاتی شهرداری و مشارکت
آنها در برف روبی می تواند بارش برف را لذت بخش کند
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک؛
غالمحسین محمدی ،مشاور شهردار و رییس مرکز
ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران و شهردار شب
تهران در بازدید از ستاد برف روبی شهرداری منطقه یک که
به همراه محمدرضا پارسیان مدیر روابط عمومی و شهردار
شب منطقه و امیر لیالز رئیس اداره خدمات شهری منطقه
یک انجام شد با اشاره به نعمت بارش باران و برف در تهران
گفت :با مدیریت یکپارچه شهر و تشویق و ترغیب شهروندان به حضور در کنار نیروهای عملیاتی شهرداری و مشارکت
آنها در برف روبی ،استفاده صحیح از مخازن شن و ماسه دپو شده در معابر ،درخت تکانی و پاکسازی معبر مقابل محل
سکونت و کارشان از برف ،می توانیم همگی از این بارش ها لذت ببریم و برف را به عنوان بخشی از جریان زندگی
و الزمه شادی و نشاط اجتماعی ببینیم.مشاور شهردار تهران افزود :روابط عمومی در کنار مدیریت شهری با اتخاذ
تمهیدات الزم جهت اطالع رسانی و فضاسازی های مناسب می تواند بحران های ناشی از حوادث طبیعی را تبدیل به
فرصت کرده و از آن چهره ای متفاوت بسازد.
وی با اشاره به آمادگی کامل شهرداری منطقه یک برای بارش های زمستانی گفت :برف نعمت آسمانی است و هر
زمان که نازل شود خیر و برکت برای روزهای گرم سال به همراه می آورد و امسال با وجود اقدامات و تمهیدات کامل
شهرداری تهران و منطقه یک امیدواریم سالی پر بار و آرامی را در فصل بارش بگذرانیم.

افرادی که به دالیل مختلف نیاز مبرم و ضروری به تردد در این
شهرستانها دارند میتوانند با مراجعه به پلیس راهنمایی و رانندگی نسبت به
دریافت مجوز تردد اقدام کنند.

کاهش چشمگیر آبگرفتگی ها در معابر؛

استقرار عوامل خدمات شهری شهرداری منطقه 4
در سطح معابر طی شبانه روز گذشته

معاون خدمات شهری شهرداری منطقه  4گفت :طی
شبانه روز گذشته بیش از  120نفر از عوامل خدمات شهری
در سطح منطقه به صورت سیار و ساکن مستقر شدند تا
امکان آبگرفتگی به حداقل برسد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ، 4
«حمیدرضا فرخی» با اعالم این خبر و با بیان اینکه از روز
جمعه  30آبان شهرداری منطقه  4با تمام امکانات موجود
اعم از نیروی انسانی و تجهیزات مورد نیاز در آماده باش
کامل به سر می برد ،افزود :علی رغم شدت یافتن باران
طی  24ساعت گذشته و پیش بینی افزایش میزان باران و
احتمال بارش برف در ارتفاعات شمال شرق تهران ،تمهیدات الزم در خصوص رفع مشکالت احتمالی ،پیش بینی و تا
کاهش میزان بارندگی ها ادامه دارد.او با اشاره به آماده باش سایت های برف روبی منطقه  4افزود :به منظور جلوگیری
از غافلگیری احتمالی در زمان بارش برف 10 ،سایت برف روبی محدوده منطقه  4به تجهیزات کامل برف روبی تجهیز
و در آماده باش قرار دارند.فرخی در ادامه از تجهیز مخازن ویژه شن در سطح معابر گفت :از ابتدای پاییز حدود 300
مخزن زرد رنگ به شن های مخصوص برف روبی تجهیز شده است تا در موقع بارندگی و با مشارکت شهروندان نسبت
به پاکسازی معابر و مقابل منازل شهروندان اقدام شود.
معاون خدمات شهری شهرداری منطقه  4یکی از مهمترین عوامل آبگرفتگی در سطح معابر را تخلیه زباله ،نخاله
و لوزام غیر ضروری توسط شهروندان عنوان کرد و گفت :الزم است شهروندان در این خصوص همکاری بیشتری با
مدیریت شهری داشته باشند تا شاهد آبگرفتگی در سطح معابر نباشیم.

با رعایت شیوه نامه های بهداشتی برگزار می شود؛

برپایی جشنواره سمفونی پاییز در بوستان و معابر پرتردد منطقه سه
به منظور جلب مشارکت اجتماعی شهروندان ،جشنواره سمفونی پاییز با
رعایت شیوه های بهداشتی در بوستان ها و معابر پر تردد منطقه سه برگزار
می شود.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه سه ،کاظم کمالی نسب معاون
امور اجتماعی و فرهنگی در این باره گفت :همزمان با فصل اعجاز رنگ،
«جشنواره سمفونی پاییز» در بوستان های آرارات ،ستارکشانی ،پایداری،
بهشت مادران و ملت و مقابل سرای محله زرگنده برگزار می شود.
او افزود :ایجاد نشاط و همدلی و مشارکت بین شهروندان با رویکرد
خانواده محوری غنی سازی اوقات فراغت ،ارتقای سالمت جسمی و روحی

قدس – نرگس اصالنی -داوود گرجی ،رئیس شورای
رئیس شورای اسالمی
شهرقدس :شهرقدس با بیان اینکه توسعه زیرساخت ها و تامین تجهیزات
ارتقای ناوگان و امداد و نجات از اولویت های اصلی شورا و شهرداری بوده است،
از ارتقای ناوگان و تجهیزات سازمان آتش نشانی به عنوان یکی
تجهیزاتسازمان
از اقدامات بسیار خوب و موثر مدیریت شهری قدس در دوره
از
آتش نشانی پنجم یاد کرد.
اقداماتبسیارخوب
به گزارش اداره ارتباطات و امور بینالملل شورای اسالمی و
و موثر مدیریت شهرداری قدس ،داوود گرجی صبح امروز در هشتمین جلسه ستاد
مدیریت بحران شهرداری قدس که به صورت میدانی در ورزشگاه
شهری قدس در
شهدای شهرقدس برگزار گردید ،اظهار داشت :خرید و نوسازی
دوره پنجم است ناوگان و تامین تجهیزات مدرن برای سازمان آتش نشانی از اقدامات

شهروندان و خانواده از جمله اهداف برپایی جشنواره سمفونی پاییز در بوستان
ها و معابر پرتردد منطقه سه است.
معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه سه ابراز کرد :تمامی
فعالیت ها در این جشنواره با توجه به شرایط همه گیری ویروس کرونا و
رعایت دستورالعمل های بهداشتی طراحی شده است بر این اساس با برگ
ریزان و ایجاد فضای زیبای پاییزی در بوستانها و معابر پرتردد این منطقه،
پذیرای شهروندان خواهیم بود.
این جشنواره به همت اداره امور بانوان شهرداری منطقه سه از  ۲۵آبان
آغاز شده است و تا  ۲۵آذر ادامه دارد.

بسیار خوب و موثر مدیریت شهری قدس در دوره پنجم می باشد.
وی عنوان کرد :وجود تجهیزات استاندارد و مدرن موجب
ارتقای توانایی و عملکرد مطلوب نیروهای آتش نشانی در عملیات
اطفای حریق ،امداد و نجات و افزایش آرامش و امنیت روانی در
شهروندان می شود.
گرجی افزود :خوشبختانه از ابتدای دوره پنجم مدیریت
شهری در شهرقدس ،ارتقا و نوسازی ناوگان و تجهیزات سازمان
آتش نشاني از اولویت های مهم تمامی اعضای شورا بوده و با همت
شهردار محترم اقدامات مطلوبی در این خصوص صورت گرفته است.
رئیس شورای اسالمی شهر قدس در پایان تصریح نمود:
اقدامات مربوط به نوسازی و خرید تجهیزات همچنان در دستور

کار مدیریت شهری بوده و برای رفع نیازها و کمبودهای سازمان
آتش نشانی اعتبارات الزم تخصیص داده شده است.

اخبار
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جلسه شورای پایگاه بسیج شرکت گاز
استان گلستان برگزارشد

جلسه شورای پایگاه بسیج گاز گلستان با حضور سرپرست
شرکت  ،اعضای شورای پایگاه و فرماندهان پایگاههای ادارات
گازرسانی با هدف برنامه ریزی و تبادل نظر جهت هرچه باشکوهتر
اجرا شدن ویژه برنامه های هفته بسیج برگزار شد.دراین جلسه که
رؤسا و فرماندهان پایگاههای بسیج ادارات گازرسانی نیز بصورت ویدئو
کنفرانس دراین نشست شرکت داشتند فرمانده پایگاه بسیج شهید
گرزین شرکت،ضمن پیگیری میزان تحقق مصوبات جلسات قبلی و
تشریح اهداف این جلسه  ،گزارشی مختصری از عملکرد پایگاه ارائه
نمود.مهندس خلیل تبار باتشکر ازبرگزاری این جلسه،بر جایگاه ارزنده
و نقش اثرگذار بسیج در جامعه و همچنین انجام باشکوه ویژه برنامه
های ایام حماسی هفته بسیج در ستاد و ادارات گازرسانی تاکید نمود.
درادامه سرپرست گازگلستان بااشاره به سرد شدن هوای استان تاکید
کرد تادر این ایام سرد با مواظبت کردن و رعایت پروتکلهای بهداشتی
و ایمنی از بسیجیان شرکت خواست تا با آمادگی زمستانه و روحیه
بسیجی جهت خدمات رسانی مناسب به مردم و همچنین حفظ و
پایداری جریان گاز تالش نمایند .مهندس طالبی ضمن تشکر از
برگزاری موفق رزمایش خود حفاظتی درستاد و ادارات گازرسانی ،بر
ضرورت پویاتر شدن پایگاههای بسیج،بهبود فعالیتها وعملکرد آنها
،تشکیل کارگروه پدافند غیرعامل در پایگاه بسیج در راستای ارائه
کمکهای مردمی و خدمات مناسب در زمان وقوع بحرانهای احتمالی
 ،ایام کرونا و همچنین تشکیل گروههای ویژه و رنجر متشکل از
نیروهای والیی  ،متخصص و آماده بکار تا در زمان مناسب با فراخوان
این عزیزان بتوان از قابلیتها و تخصص آنها در برنامه های مورد نظر
استفاده نمود تاکید کرد.در ادامه گروسی مدیرسازندگی پایگاه بسیج
شهید گرزین گاز گلستان نیز با ارائه گزارشی از وضعیت منابع انسانی
پایگاه ،لزوم ساماندهی نیروها ،عضوگیری جدید ،عضویت بسیجیان
در صندوق شهید تندگویان و همچنین بازنگری و پایش پرونده
اعضاء بسیج مورد توجه قرار داد .در ادامه پس از ارائه پیشنهادات و
نقطه نظرات هر یک از اعضای شورای پایگاه و بحث و تبادل نظر ،
تصمیماتی در خصوص اهم برنامه های گرامیداشت هفته بسیج اتخاذ
گردیده و مقرر شد تا برنامه های پیشنهادی با همراهی بسیج استان
به صورت باشکوهی برگزار شود.
مدیرکل امور خدمات شهری شهرداری اعالم کرد:

آماده باش  ۲۷۰دستگاه ماشین برف روب
در تهران

مدیر کل خدمات شهری شهرداری تهران با بیان اینکه در
 ۲۴ساعت گذشته هیچ گزارشی از آبگرفتگی در شهر تهران وجود
نداشته است گفت :شهرداری تهران از ابتدای سال  ۹۹تمهیدات
گسترده ای در همه موارد در موضوع بارش باران و برف در نظر
گرفته است و برنامه ریزی کامل و یکپارچه در سطح شهر تهران و
مناطق  ۲۲گانه با هماهنگی صورت داده است.
اصغر عطایی ،مدیرکل خدمات شهری شهرداری تهران درباره
بارندگی های مداوم در شبانه روز گذشته تا کنون در تهران توضیح
داد :در  ۲۴ساعت گذشته با توجه به حجم بارش قابل توجه در
تهران همه نیروها از ستاد و نواحی  ۱۲۲گانه به صورت آماده
باش بودند.
او ادامه داد :شهرداری تهران از ابتدای سال  ۱۳۹۹تمهیدات
گسترده ای در همه موارد در موضوع بارش باران و برف در نظر
گرفته است و برنامه ریزی کامل و یکپارچه در سطح شهر تهران
و مناطق  ۲۲گانه با هماهنگی صورت داده است .نزدیک ۵۳۰
کیلومتر کانال ها و مسیل ها در چند مرحله پاکسازی و الیروبی
شده اند .این کانال ها به صورت مستمر هم کنترل می شوند و
پیمانکاران در چند مرحله در این بخش ها نظارت و پاکسازی می
کنند.
عطایی گفت :انهار مویرگی شهر تهران نیز به صورت کامل
نظارت می شود و هر  ۲۴ساعت یک بار پاکسازی می شوند.
پیمانکاران خدمات شهری موظف هستند که نهرهای سطح شهر
را پاکسازی کنند.
او ادامه داد :امسال تمهیدات دیگری نیز در موضوع بارش باران
وجود داشت ۲۴۴ .دستگاه پمپ آبکش در اختیار نواحی  ۱۲۲گانه
قرار گرفت که هر ناحیه دو دستگاه پمپ آبکش دراختیار دارد و
آموزش های الزم را دیده است و در صورتی که در منطقه ای تجمع
آب وجود داشته باشد می توانند استفاده کنند.
عطایی بیان کرد :خوشبختانه در  ۲۴ساعت گذشته حتی یک
مورد آبگرفتگی قابل توجه در سطح شهر مشاهده و گزارش نشده
است چراکه همه آماده هستند و امکانات وجود دارد و از قبل نیز
تمهیدات الزم دیده شده است.
او در مورد احتمال بارش برف نیز گفت :در موضوع برف امسال
کامال متفاوت و خیلی آماده تر از سال های گذشته هستیم .در سال
های نه چندان دور ماشین های مکانیزه برف روب و مقابله با برف
که در اختیار داشتیم خیلی کم بودند و امروز نزدیک  ۲۷۰دستگاه
ماشین آالت برف روب مانند نمک پاش ،محلول پاش و تیغه های
برف روب داریم که نسبت به مساحت و بزرگراه ها و شیب و رمپ و
روبل های شهر تهران در اختیار مناطق گذاشته شدند که می توانند
بالفاصله خود را به محل های مورد نیاز برسانند.
عطایی ادامه داد :عالوه بر این امکانات ۴ ،پایگاه پشتیبانی
کننده برف ،ستادهایی در شمال ،جنوب ،شرق و غرب و مرکز
شهر تهران تشکیل داده اند که هم ماشین آالت و هم امکانات
نیروی انسانی آموزش دیده در آنها استقرار دارند .همچنین
امسال تمهیداتی دیده شده است که همان پیمانکاران خدمات
شهری که در روزهای عادی امر رفت و روب و جارو را به
عهده دارند در موارد برف کار پاروزنی انجام دهند و در بخش
برف ورود کنند و با اولویت بندی بخش های مختلف شهر کار
پاکسازی انجام دهند.
به گفته عطایی ،در سطح شهر نیز مخازن زرد رنگی از شن در
مناطق مختلف به ویژه مناطق حساس بزرگراها و رمپ و لوپ ها
در بسته های کوچک  ۴تا  ۵کیلویی گذاشته شده است که حتی
شهروندان هم می توانند برای نیازهای خود از آنها استفاده کنند.
عطایی گفت :هر منطقه مانورهای متعددی برای برف روبی
داشته است که آمادگی خود را اعالم کرده است .همه مناطق دارای
سناریو هستند و می دانند که به هنگام بارش باران و برف به چه
شکلی خود را آماده کنند و در صحنه حاضر شوند که شرایطی
ایجاد کنیم که مشکلی برای شهر نباشد و مردم بتوانند از بارش ها
بهترین استفاده را ببرند.
او در مورد محدودیت های تهران نیز گفت :نیروهای خدمات
شهری جزو گروه یک و نیروهای بدون تعطیلی هستند و ضمن آنکه
تعطیل نیستند خدمات ویژه تری نیز باید به شهروندان بدهند که
خیال آنها راحت باشد .نیروهای خدمات شهری در شب و روز و در
هر وضعی حضور دارند .حتی در روزهای عادی نیز نظافت و الیروبی
و زیبایی و پارک از وظایف خدماتی است که نیروها به صورت
مستمر حضور دارند.

