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اخبار
مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد :

بهره مندی بیش از یک هزار و  ۷۰مشترک صنعتی
از نعمت گاز طبیعی

اصفهان – یحیی مرادیان :مدیرعامل این شرکت ،با
بیان این مطلب گفت :با بهره مندی بیش از یک هزار و ۷۰
مشترک صنعتی طی سال گذشته  ،در حال حاضر حدود
 ۹هزار و ۶۷۰واحد صنعتی در سطح استان مصرف کننده
گاز طبیعی هستند .
سید مصطفی علوی ،با اشاره به اینکه ،در حال حاضر
حدود یک میلیون و  ۹۳۲هزار مشترک و بیش از۲میلیون
مصرف کننده گاز طبیعی در سطح استان وجود دارد ،افزود:
سال گذشته بیش از ۵۴هزار و ۶۳۰مشترک گاز طبیعی
در بخشهای خانگی ،صنعتی وعمومی به تعداد مشترکین

شرکت اضافه شد .
وی ،بیان داشت :همچنین از شمار مشترکین جذب شده در سال گذشته ،افزون بر  ۴۸هزار و ۳۷۷مشترک در
بخش خانگی و  ۵هزار و  ۱۸۴مشترک در بخش عمومی جذب شده اند .
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان ،با بیان اینکه سال گذشته حدود  ۲۱میلیارد متر مکعب گاز در سطح استان
مصرف گردید ،گفت :خوشبختانه علی رغم اضافه شدن تعداد مشترکین و همچنین افزایش برودت هوا  ،مدیریت
گازرسانی مستمر و ایمن با همکاری مشترکین عزیز ،صدا و سیما و برنامه ریزی انجام شده سال موفقی بود .

به مناسبت روز ملی «صنعت برق» و روز جهانی «کار و کارگر»؛

از کارگران شرکت برق منطقه ای خوزستان
تقدیر شد

به مناسبت روز ملی «صنعت برق» و روز جهانی «کار
و کارگر» از کارگران زحمت کش صنعت برق شرکت برق
منطقه ای خوزستان تقدیر و قدردانی شد.
با حضور مدیرعامل و هیات مدیره این شرکت ،به
مناسبت روز ملی «صنعت برق» و روز جهانی «کار و
کارگر» به صورت نمادین از چهار نفر از کارگران زحمت
کش شرکت برق منطقه ای خوزستان با اهدای لوح تقدیر و
تقدیم هدایایی ،تقدیر شد.
محمود دشت بزرگ مدیرعامل شرکت برق منطقه ای
خوزستان در این نشست با تشکر از تالش های کارگران
شاغل در این شرکت در سال گذشته ،نقش آنها را در تامین برق پایدار و رساندن محصول با کیفیت به مشترکین حائز
اهمیت خواند و از کارگران خواست تا با ادامه این روند در سال جاری و تامین برق مطمئن ،چرخاننده چرخ صنایع و
روشنی بخش خانه های مردم باشند.
وی با اشاره به مشکالت جامعه کارگری و چالش های آنها گفت :پشتیبان کارگران پرتالش و همه پرسنل
زحمت کش صنعت برق هستیم و در این راه از هیچ کوششی برای رفع مشکالت و رفاه حال همکاران دریغ
نخواهیم کرد.

از سوی شرکت ملی حفاری ایران برای سال  1400تخصیص یافت؛

اعتبار  ۵هزار و  ۲۰۰میلیارد ریالی برای بازسازی و روزآمدی دكل ها وتجهیزات حفاری

از سوی شرکت ملی حفاری ایران افزون بر  ۵هزار و  ۲۰۰میلیارد
ریال اعتبار در سال جاری برای بازسازی و روزآمدی دکل ها و تجهیزات
کاربردی در صنعت حفاری در بخش های عملیاتی ،خدمات فنی و تخصصی
و لجستیکی این شرکت تخصیص یافت
از سوی شرکت ملی حفاری ایران افزون بر  ۵هزار و  ۲۰۰میلیارد
ریال اعتبار در سال جاری برای بازسازی و روزآمدی دکل ها و تجهیزات
کاربردی در صنعت حفاری در بخش های عملیاتی ،خدمات فنی و تخصصی
و لجستیکی این شرکت تخصیص یافت.
شهرام شمی پور مدیر بازسازی و ارتقاء دستگاه ها و تجهیزات
حفاری و خدمات جنبی شرکت روز شنبه ( 11اردیبهشت) در این
باره گفت :با توجه به ضرورت و اهمیت به روز رسانی و ارتقاء توان
تجهیزات و ماشین آالت با تخصیص این اعتبار و هماهنگی با مدیریت
امور مهندسی نسبت به برگزاری مناقصات و انعقاد قرارداد بازسازی
بیش از  ۲۲۰تجهیز مربوط به دکل های حفاری ،خدمات فنی ،ترابری

 ،خدمات ویژه ،ابزار در گردش و ایمنی ،بهداشت و محیط زیست
اقدام می شود.
وی گفت :این مدیریت در سال گذشته با بهره گیری از توانمندی ها و

امکانات داخل شرکت و شناسایی و استفاده از توان بخش خصوصی در زمینه
بازسازی ،نوسازی و ارتقاء دستگاه ها و تجهیزات حفاری اقدام و مسئولیت
خود را در ارائه خدمات مطلوب به کارفرماها ،افزایش عمر مفید و صیانت از
اموال و برگرداندن مجدد دستگاه ها به چرخه عملیات ایفا و موجب صرفه
جویی مالی و جلوگیری از خروج ارز از کشور گردید.
شمی پور در پیوند با این مطلب به ایمن سازی پنج دستگاه حفاری و
 17تجهیز مربوط به دستگاه های حفاری در قالب قراردادهای سند بالست
و رنگ آمیزی و سازندگی و جوشکاری با به کارگیری بیش از  35هزار نفر
ساعت را یادآور شد.
وی افزود :پشتیبانی از دستگاه های حفاری فعال با تامین و ارسال بیش
از  10هزار قلم کاال و تجهیزات به موقعیت های عملیاتی و سایر مدیریت ها
به منظور بازسازی و تعمیرات فوری تجهیزات و جلوگیری از توقف عملیات
حفاری و انعقاد قراردادهای بازسازی از دیگر اقدامات و فعالیت های این بخش
در مدت پیش گفته به شمار می آید.

با میزبانی شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه اجرا شد:

بهره برداری از پروژه برقرسانی به  ۶۲روستای کشور

در سومین هفته پویش #هرهفته_الف_ب_ایران و با حضور استاندار
کرمانشاه ،مجری طرح برق روستایی شرکت توانیر ،مدیرعامل شرکت توزیع
نیروی برق استان کرمانشاه و ارتباط ویدئو کنفرانسی با وزیر نیرو ،پروژه
برقرسانی به  ۶۲روستا در  ۱۶استان کشور  ،با اعتبار  ۳۴۰میلیارد ریال در
شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه به بهرهبرداری رسید.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه ،پروژه
برقرسانی به  ۶۲روستا در  ۱۶استان کشور و بهره مندی  ۹۳۱خانوار روستایی
از نعمت برق با اعتباری بالغ بر  ۳۴میلیارد تومان به بهره برداری رسید.
استاندار کرمانشاه در این مراسم با تقدیر از ایده بسیار خوب پویش هر
هفته الف ب ایران در راستای توسعه و سازندگی بیان داشت :این پویش در
کرمانشاه به یک نماد و الگو برای کار و تالش تبدیل شده است.
مهندس هوشنگ بازوند در ارتباط تصویری با وزیر نیرو بیان کرد :این
دوازدهمین پویش هرهفته الف ب ایران است و مردم کرمانشاه خدمات شما
را در زلزله فراموش نخواهند کرد.
وی خاطر نشان ساخت :در زمان زلزله و بازسازی در کرمانشاه هر روز
پویش الف ب ایران بود.این اقدام وزارت نیرو برگ زرینی در تاریخ سازندگی،
عمران و آبادانی کشور است که ثبت خواهد شد.
استاندار کرمانشاه خطاب به وزیر نیرو گفت۲ :هزار و  ۵۷۰روستای
کرمانشاه از نعمت برق برخوردارند و  ۹۸.۹۹درصد روستاها از لحاظ تعداد

و  ۹۹.۸درصد جمعیت استان تحت پوشش برق رسانی هستند و با عنایت
به نگاه ویژه شما به غرب کشور انتظار داریم شبکه برق رسانی یکهزارو ۳۰۰
روستای آسیب دیده مناطق زلزله زده را که در آن زمان بازسازی و تعمیر شده
اند ،اصالح و بهینه سازی شود.در ادامه ،مهندس علی چهل امیرانی مجری
طرح برقرسانی روستایی کشور با اشاره به میانگین جهانی  ۸۵درصدی
برقرسانی روستایی در سال  ۲۰۲۰در جهان ،گفت :میانگین برقرسانی به
روستاهای ایران  ۹۹.۷درصد و همتراز با کشورهای توسعهیافته جهان است.
وی با اشاره به اینکه برقرسانی به  ۵۷هزار و  ۷۵۵روستا در کشور با
 ۲۵۰هزار کیلومتر شبکه توزیع به اتمام رسیدهاست گفت ۳۱ :درصد شبکه
توزیع نیروی برق کشور در راستای پوشش  ۲۱میلیون نفر ساکن در روستاها
اختصاص یافته است و سال  ۱۴۰۰برق رسانی به  ۲۵۰روستای کشور در
دستور کار است.
در ادامه ،مهندس امیدعلی مرآتی با بیان اینکه جهت برقرسانی به
 ۶۲روستای در  ۱۶استان کشور ۱۴۰ ،کیلومتر شبکه فشار متوسط و ۳۳
کیلومتر شبکه فشار ضعیف احداث و تعداد  ۸۷دستگاه ترانسفورماتور نصب
ن کشور ازجمله کرمانشاه ،اردبیل ،ایالم،
شده است ،گفت :روستاهای  ۱۶استا 
آذربایجانشرقی ،آذربایجانغربی ،کرمان ،خراسانجنوبی ،خراسانرضوی،
خراسانشمالی ،خوزستان ،سیستان و بلوچستان ،مازندران ،قزوین ،کهگیلویه
و بویراحمد ،لرستان و یزد از نعمت برق برخوردار شده اند.

زلزله اخیر گناوه  2.8میلیارد تومان
به واحد های مسکونی مددجویان خسارت وارد کرد

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر پس از بازدید
ازمنازل روستاهای زلزله زده در شهرستان گناوه گفت:
زلزله هفته گذشته به  360واحد مسکونی مددجویان
تحت پوشش این نهاد در  ۱۲روستای بخش مرکزی این
شهرستان خسارت وارد کردهاست.
به گزارش سایت خبری کمیته امداد ،احمد لطفی،
مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر به همراه تیم برآورد
خسارت این نهاد در بازدید از روستاهای مناطق زلزله زده
شهرستان گناوه اظهار داشت :به دنبال وقوع زمین لرزه 4/9
ریشتری اخیر در شهرستان گناوه بیش از  12روستای این
شهرستان را تحت تاثیر خود قرار داده و به منازل و کسب کارهای برخی از مددجویان تحت حمایت خسارت وارد
کرده است.
مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر در ادامه افزود :به لطف خدا به هیچ یک از مددجویان تحت حمایت آسیب
های جانی و حتی مصدومیت وارد نشده است اما به حدود  360خانه آسیب و خسارت جزئی وارد شد.
لطفی با بیان اینکه عمده خسارتها شامل تخریب دیوارها و ترک خوردگی منازل مددجویان است گفت :این
منازل مسکونی با پرداخت وام بال عوض تعمیر و بازسازی می شود.
مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر خاطر نشان کرد :پس از بازدید های صورت گرفته به همراه تیم کارشناسان
این نهاد از مناطق زلزله زده و ارزیابی وضعیت مددجویان تحت حمایت ،حدود  2میلیارد و  800میلیون تومان خسارت
برآورد شده است.
وی در ادامه افزود :برآورد خسارت اولیه طی گزارشی به مرکز ارسال شده است و با همکاری بنیاد مسکن برای
افراد خسارت دیده تشکیل پرونده شده است و برای این خانوارها وام بالعوض بازسازی پرداخت خواهد شد.
لطفی در پایان یادآورشد :توزیع بستههای معیشتی و غذای گرم افطاری در ماه مبارک رمضان با مشارکت و
همکاری خیران این شهرستان در چندین نوبت بین مددجویان روستاهای زلزله زده انجام شدهاست و کماکان ادامه
خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه درخصوص پروژه
های برق استان کرمانشاه ،عنوان کرد :پروژه برقرسانی به هفت روستای
استان در قالب پویش هرهفته_الف_ب_ایران؛ با سرمایهگذاری  ۲میلیارد و
 ۵۰۰میلیون تومان به بهرهبرداری رسید.
مهندس مرآتی با بیان اینکه استان کرمانشاه  ۲هزار و  ۵۷۰روستای
دارای سکنه دارد ،افزود :تاکنون به  ۲هزار و  ۵۴۴روستا معادل بیش از
 ۹۹درصد روستاهای کرمانشاه برقرسانی شده است و ۱۰۰درصد ساکنان
روستاهای باالی  ۲۰خانوار استان اکنون برق دارند.

همزمان با روز جهانی کارگر؛
عملیات اجرایی  4پروژه عمرانی در ساری آغاز شد

عملیات اجرایی پروژههای عمرانی احیای باغ ایرانی
صفرآباد ،احداث پارک پایداری در مرکز فرهنگی باغموزه
دفاع مقدس ،احداث مسجد صاحبالزمان (عج) و احداث
پارک محلهای امام رضا (ع) روز شنبه با حضور مسئوالن
استانی و شهرستانی آغاز شد.به گزارش مدیریت ارتباطات و
امور بین الملل شهرداری ساری ،همزمان با روز جهانی کار
و کارگر آیین آغاز عملیات اجرایی پارک پایداری در حاشیه
رودخانه تجن و پارک موزه دفاع مقدس با حضور علی بابایی
کارنامی نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای
اسالمی ،سردار ملکی مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های
دفاع مقدس ،محمدی تاکامی مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری ،عباسی معاون فرماندار ساری ،حمیدرضا
مرادی سرپرست شهرداری مرکز مازندران و دیگر مسئوالن استانی و شهرستانی برگزار شد.
«احیای باغ ایرانی صفرآباد» ،نخستین باغ تلفیقی شمال کشور در مرکز استان است این پروژه بزرگ گردشگری _
تفریحی در زمینی به مساحت هفت هکتار در پنج کیلومتری شهر ساری واقعشده است که باهدف توسعه پایدار مرکز
استان ،احیا و در اختیار شهروندان و گردشگران قرار میگیرد.
مجموعه باغ ایرانی صفرآباد که تلفیقی از باغ گلها و باغ ایرانی است پس از احیا به یکی از مراکز گردشگری زیبای
شهر ساری تبدیل و یکی از جاذبههای گردشگری برای گردشگران این خطه از شمال کشور میشود که چشماندازی
زیبا و متفاوت از شهر ساری را برای مرکز نشینان پدید میآورد.
«پارک پایداری» در مرکز فرهنگی پارک موزه دفاع مقدس مازندران از دیگر پروژههای عمرانی شهرداری ساری
است که تحت عنوان مازندران درگذر تاریخ در بزرگترین پارک موزه دفاع مقدس شمال کشور در مرکز استان و باهدف
ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و آشنایی با تاریخ مازندران احداث میشود.عملیات اجرایی «پارک محلهای امام رضا (ع)»
به مساحت  2هزار مترمربع باهدف توزیع متوازن خدمات محلهای ،توسعه فضای سبز و رفاه شهروندی در منطقه یک
شهری آغاز شد .همچنین ساخت «پروژه فرهنگی-مذهبی مسجد صاحبالزمان (عج)» در محدوده اطراف بقعه مطهر
حضرت امامزاده عباس (ع) از دیگر پروژههایی است که امروز کلنگ زنی شد

در شرکت توزیع برق مازندران صورت گرفت :

كشف و ضبط بیش از  3350دستگاه ماینر غیر مجاز در یك سال گذشته

ساری-مرآتی :مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران گفت:
بکارگیری غیرمجاز دستگاههای ماینر با استفاده غیرقانونی انرژی برای
استخراج رمزارز ظرف یک سال اخیر خساراتی را به شبکه های توزیع برق
وارد کرده است.دکتر فرامرز سپری ادامه داد :طی یک سال اخیر 3350
دستگاه ماینر غیرمجاز از  81مرکز غیرقانونی استخراج رمزارز توسط همکاران

و مسئولین تست و بازرسی استان و امورهای توزیع برق با هماهنگی مسئولین
قضایی و با همکاری ماموران انتظامی در نقاط مختلف مازندران کشف و
ضبط شده است.وی گفت :مطابق دستورالعمل ارسالی از توانیر با کلیه این
مشترکین برخورد و مبلغی معادل  68میلیارد ريال بهای انرژی بابت جریمه
این دسته از مشرکین صادر شده است.
سپری افزود :پارسال با وجود تمامی مشکالت نزدیک به  19هزار کنتور
معیوب در این شرکت تعویض شده است و میزان انرژی معادل  15میلیون
کیلووات ساعت از این محل به مجموع فروش انرژی شرکت اضافه شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندان ادامه داد :به منظور مدیریت دارایی
و استفاده بهینه از سرمایه های شرکت و کاهش هزینه ها قراردادی با یکی
از شرکت های کنتورسازی منعقد تا قریب به  20هزار کنتور معیوبی که
تعویض شده بودند تعمیر تا مجددا ً به چرخه استفاده شرکت توزیع وارد شوند.

وی گفت :به منظور مقابله با پدیده شوم برق های غیرمجاز و با استفاده
از روش های مختلف کنترل مصارف مشترکین تعداد  3500مشترک دارای
تخلف در استفاده از انرژی برق شناسایی و مطابق دستورالعمل های موجود
با آنها برخورد صورت گرفته است که از این محل نیز نزدیک به  21میلیون
کیلووات ساعت انرژی به میزان فروش شرکت اضافه گردید.
وی خاطرنشان کرد  :با وجود ارائه دستورالعمل واگذاری انشعاب برق به
صورت قانونی برای این دسته از مشترکین متاسفانه برخی افراد سودجو به
صورت غیرقانونی اقدام به فعالیت دراین زمینه می نمایند که باعث افزایش
مصرف و بروز مشکالت فراوان در کنترل بار مشترکین و در شرایط بحرانی
بروز خاموشی های ناخواسته می شود  .به همین منظور این شرکت طی
قرادادی اقدام به انجام فرآیند شناسایی این دسته از افراد با جدیدترین روش
ها در حوزه داده کاوی نموده است
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پاسخگویی به سواالت مشترکان مخابرات
گلستانی از طریق سامانه ۲۰۲۱

با هدف پاسخگویی به سواالت مخابراتی مشترکان سامانه ۲۰۲۱
مخابرات منطقه گلستان راه اندازی شد.دکتر غالمعلی شهمرادی با اعالم
این خبر گفت :سامانه  ۲۰۲۱که برای ارتباط مردمی در نظر گرفته شده
است میتواند با انتقال و پیگیری در جهت رفع مشکل مشترکان تاثیر
بسزایی داشته باشد.مدیر مخابرات منطقه گلستان که این اقدام را در
جهت کاهش مراجعات حضوری به مخابرات در ایام شیوع ویروس کرونا
دانست افزود :هم استانی ها میتوانند در صورت هرگونه سوال و یا نیاز
به راهنمایی با شماره  ۲۰۲۱تماس گرفته و سواالت خود را مطرح و
راهنماییهای الزم را دریافت نمایند.وی تاکید کرد این سامانه صرفا
برای برقراری ارتباط آسان با کارشناسان مخابراتی است و هم استانی
ها همچنان مانند گذشته برای دریافت خدمات می بایست از سامانه
های خدمات غیر حضوری در این زمینه استفاده نمایند.دکتر غالمعلی
شهمرادی سامانه  ۲۰۲۰را برای دریافت خدمات مربوط به اینترنت و
پشتیبانی از آن  ،سامانه  ۲۰۰۰را برای پرداخت قبوض تلفن ثابت،
سامانه  ۲۰۱۱۷رابرای اطالع جهت رفع خرابی تلفن ثابت و پیگیری آن،
کد دستوری *#۲۰۲۰را برای دریافت خدمات تلفن ثابت از طریق تلفن
همراه و اپلیکیشن  ۱۱۸را برای دریافت اطالعات مربوط به شماره تلفن
افراد حقیقی و حقوقی معرفی کرد و از مردم خواست در صورت هر گونه
مشکل هنگام استفاده ازین سامانه ها و عدم دریافت خدمت مورد نظر
می توانند با شماره  ۲۰۲۱تماس و از کارشناسان کمک بگیرند.الزم به
یادآوریست کارشناسان مخابرات در ساعات اداری ( ساعت هفت و سی
الی چهارده و سی )و ایام غیر تعطیل آماده پاسخگویی به تماسهای
مردمی با سامانه  ۲۰۲۱خواهند بود.

اجرای اقدامات فرهنگی ماندگار
و اثر بخش در مخابرات منطقه گلستان

درنشست اعضای شورای فرهنگی هماهنگی های الزم در اجرای
برنامه های فرهنگی انجام شد.در نشست اعضای شورای فرهنگی با
دکتر غالمعلی شهمرادی  ،طرح های فرهنگی پیشنهاد و در خصوص
اجرای آن در سال پیش رو برنامه ریزی شد.مدیر مخابرات منطقه
گلستان با اشاره به اینکه اقدامات فرهنگی موجب تعالی و رشد فرهنگی
مخابرات استان خواهد شد افزود :اهمیت برنامه های فرهنگی در اثر
بخشی آن در سازمان است و زمانیکه تاثیر خود را در رشد کارکنان و
اعتالی سازمان نداشته باشد بی ارزش خواهدبود.وی ماندگاری طرح ها
را ضروری دانست و گفت  :اگربرنامه ای که اثرات ماندگار برای کارکنان
و سازمان داشته باشد اجرا شود میتوان گفت برنامه فرهنگی انجام
شده است .دکتر غالمعلی شهمرادی با تاکید بر اینکه شورای فرهنگی
مخابرات منطقه باید نسبت به برنامه ریزی و اجرای طرح های اثر بخش
اقدام کند افزود :تولید آثار مکتوب فرهنگی  ،تجلیل از نخبگان علمی
وقرآنی  ،برنامه ریزی در خصوص حفظ آثار شهدا همچنین اجرای
طرح های آموزشی در جهت رشد دانش کارکنان از جمله کارهایست
که در دستور کار این شورا قرار گیرد.درپایان این نشست برنامه های
پیشنهادی مطرح و در خصوص اجرای آنها در زمان بندی های مناسب
دستورات الزم صادر شد.

جذب  29861مشترک جدید گاز طبیعی
درسال  99در استان کرمانشاه

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه گفت :در سال  99تعداد 29
هزار و  861مشترک جدید به مصرف کنندگان گاز طبیعی دراستان
اضافه شده است.به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان کرمانشاه،
سیروس شهبازی با اعالم این خبر ،افزود :باتوجه به برنامه ریزی بعمل
آمده و به منظور توسعه گازرسانی درسال  ،99تعداد  29هزار و 861
مشترک جدید به مشترکین گاز استان اضافه شده که جهت تحقق این
مهم 854 ،کیلومتر شبکه گذاری اجرا و نصب  11هزار و  482انشعاب
در بخش شهری و روستایی انجام گرفته است.وی ادامه داد :در حال
حاضر  624هزار و  451مشترک در استان مصرف کننده گاز طبیعی
می باشند که  506هزار و  470اشتراک در بخش شهری به تعداد
 438هزار و  658خانوار و  117هزار و  981مورد اشتراک در بخش
روستایی به تعداد  4هزار و  408خانوار می باشند که معادل  99درصد
جمعیت شهری و  82درصد جمعیت روستایی گازدار میباشند.

سرپرستدانشکدهعلومپزشکیبهبهانمنصوبشد

دایی زاده  -بهبهان :در حکمی از سوی دکتر فرهاد ابول نژادیان
رئیس دانشگاه علوم پزشکی چندی شاپور اهواز ،دکتر رمضان احدی
بعنوان سرپرست دانشکده علوم پزشکی بهبهان منصوب شد .پیش از
این دکتر قدرت اهلل شاکری عهده دار این مسئولیت بود.
با شناسایی و رفع گره های ترافیکی؛

تردد در خیابان شریعتی روان می شود

گره های ترافیکی خیابان شریعتی با اجرای طرح های اصالح هندسی
در تقاطع های بلوار صبا ،پل رومی و میرزا پور ساماندهی شد
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک محمد خردمند
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری این منطقه با بیان خبر فوق
اظهار داشت :یکی از مهم ترین اقدامات ترافیکی ،ساماندهی معابر
شهری جهت تسهیل در تردد خودرو ها است که رضایت شهروندان را
در بر دارد و باعث کاهش ترافیک ،آلودگی هوا و آلودگی صوتی و صرفه
جویی در زمان می شود به همین منظور معاونت حمل ونقل وترافیک
منطقه یک با همکاری پلیس راهور اقدام به انسداد رفیوژ میانی تقاطع
خیابان شریعتی – پل رومی و احداث دوربرگردان در این خیابان ابتدای
خیابان شهید میرزاپور نمود.
خردمند گفت :در راستای ساماندهی ترافیک در خیابان شریعتی
تقاطع پل رومی به خصوص ورودی خیابان پل رومی به خیابان شریعتی
به دلیل تعدد مسیرهای ورودی به تقاطع ،رفیوژ میانی خیابان شریعتی
در محل پل رومی با هدف رعایت اصول ایمنی ،به صورت موقت و با
خشکه چینی مسدود شد.
معاون شهردار منطقه یک افزود :خودرو ها جهت تردد در مسیر
خیابان شریعتی شمال و بلوار صبا از دوربرگردان موقت جدید االحداث
واقع در تقاطع خیابان شریعتی با خیابان شهید میرزاپور ( سهیل سابق)
استفاده نمایند.
خردمند گفت  :جهت رفاه حال شهروندان ،شهرداری منطقه یک
اقدام به تعریض راستگرد خیابان شریعتی شمال به شهید میرزاپور و
دوربرگردان موقت جنوب به جنوب در محل فوق نیز نمود.

