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اجرای عملیات زیرسازی و 
آسفالت منطقه نفتک، با مساحت 
تقریبی ۴ هزار متر مربع توسط 

شهرداری مسجدسلیمان

به گــزارش پایــگاه اطالع رســانی شــهرداری 
مسجدسلیمان، عملیات آسفالت در منطقه نفتک 
حد فاصل خیابان شهید اله مراد داودی و باشگاه 
سوارکاران با مســاحت تقریبی ۴ هزار متر مربع 
با نظارت کارشناســان معاونت امــور زیر بنائی 

شهرداری و اجرای واحد عمران به پایان رسید.
بنابر همین گزارش شــهام ســلیمانی شــهردار 
مسجدسلیمان اظهار داشت: ایجاد زمینه توسعه 
و آبادانی محالت، تامین و توزیع عادالنه امکانات 
از جمله اهداف انجام طرح آسفالت معابر و خیابان 

های شهر مسجدسلیمان است.
وی با اشاره به اجرای فاز اول طرح آسفالت معابر و 
خیابان های این شهر گفت: تا کنون طرح آسفالت 
معابر در چندمحله به اتمام رسیده، که این طرح 
ها شامل قیر ریزی و آسفالت در حال انجام است.

سلیمانی در پایان با اشاره به نقش حیاتی مجموعه 
شهرداری در توسعه عمرانی دیگر مناطق شهری 
و در دســتور کار قرار داشــتن طرح آسفالت در 
ســایر محالت مسجدســلیمان خاطرنشان کرد: 
نوید تســریع خدمات عمرانی در محالت مختلف 
در حال پیگــری و انجام کار روزانه خواهد بود، و 
امیدواریم رضایت مندی شــهروندان محترم را با 
گامهای استواری که در راستای آبادانی این شهر 

برداشته ایم جلب نمائیم.

روکش آسفالت گرم منطقه نمره 
۲ با مساحت تقریبی ۱۰ هزار 

متر مربع صورت گرفت

به گــزارش پایــگاه اطالع رســانی شــهرداری 
مسجدســلیمان، عملیات روکش آســفالت گرم 
منطقه نمره ۲ با روند اجرایی زیرسازی و آسفالت 
با مســاحت تقریبی ۰۰۰/۱۰ متر مربع با نظارت 
کارشناســان معاونت امور زیر بنائی شهرداری و 
واحد عمران به مرحله اتمام و بهره برداری رسید.

شهام سلیمانی شهردار مسجدسلیمان با اعالم این 
خبر اظهار داشت: آسفالت مناسب معابر، خیابانها 

و محالت مسجدســلیمان، یکی از خواسته های 
به حق شهروندان از شــهرداری است و نیز یکی 
از مهمترین ویژگی های یک محله زیبا، وضعیت 
روکش آســفالت و معابر آن می باشــد که تاثیر 

زیادی در منطقه شهری دارد.
وی افــزود: منطقــه نمره ۲ یکی از کم توســعه 
ترین نقاط شــهری مسجدســلیمان است که با 
رشد چشمگیر بسیار خوب ساخت و ساز در طی 
سالهای گذشــته روبرو بوده، که در این خصوص 
الزمه اولیه مناطق شهرنشینی امکانات شهرداری 
در همین زمینه آسفالت، احداث بوستانهای محله 
ای، جدول کاری خیابانها و کارهایی از این قبیل 

است.
شــهردار مسجدسلیمان خاطرنشــان کرد: روند 
روکش آســفالت دیگر مناطق منطقه نمره ۲ در 
برنامه های آتی بررســی و انشااهلل پس از برآورد 
ریالی و خرید قیر کافــی در مرحله فاز دوم قرار 

خواهد گرفت.

عملیات روکش آسفالت منطقه 
نمره یک، با مساحت تقریبی ۱۵ 

هزار متر مربع به پایان رسید

شهام ســلیمانی شــهردار مسجدسلیمان ضمن 
اعــالم این خبر گفــت: این خدمــات عمرانی با 
هدف بهســازی و روکش آســفالت گرم چندین 
منطقه کمتر توسعه یافته که از جمله آنها منطقه 
نمره یک حد فاصل کوچه ابریشــم کار می باشد 
با مســاحت تقریبی ۰۰۰/۱۵ متر مربع با نظارت 
کارشناســان معاونت امور زیر بنائی شهرداری و 
اجرای نیروهای تالشــگر واحد عمران در گرمای 

طاقت فرسای تابستان به پایان رسید.
وی با اشــاره به اینکه یکی از مهمتربن مشکالت 
موجود در محالت مسجدســلیمان، عدم پوشش 
شبکه آب و فاضالب استاندارد است تصریح کرد: 
مانع بزرگ شــهرداری در جهــت انجام عملیات 
آســفالت از جمله خدمات تاسیســاتی آب، گاز 
و مخابرات اســت که در این خصوص طی دوره 
تصدی مسئولیتم، بیشــترین حجم حفاریها در 
سطح شهر و محالت مختلف صورت گرفته، و به 
لحاظ کندی خدمات آســفالت موجب نارضایتی 

ساکنین این محالت گردیده است.
وی در ادامه گفت: در روزهای گذشته با توجه به 
برگزاری جلســات مراجعات مردمی با شهروندان 
محترم مسجدســلیمان، این نقاط شناســایی و 
موارد که با گذشت زمان آسیب دیده و احتیاج به 
مرمت خواهند داشــت بر اساس اولویت کاری در 

دستور کار آسفالت قرار می گیرند.
شهام سلیمانی شهردار مسجدسلیمان در خاتمه 
اذعان کرد: روند اجرای زیرســازی و آماده سازی 
و انجام آســفالت خیابانهای خاکی در راس همه 
امورات شهرداری مسجدسلیمان است، و انشااهلل 
با مشــارکت همه جانبه شــهروندان شاهد رفع 

مشکالت موجود خواهیم بود.

گستره آسیب های زلزله در 
مناطقی همچون بی بیان، نمره 
هشت، کلگه ،پشت برج و نفتون 

بیشتر بوده است
 شهام سلیمانی شهردار مسجدسلیمان اظهار کرد: 
جهت بررسی مشکالت پروژه های پل عابر پیاده 
منطقه مالجونکی ، پــارک ۵۰ هکتاری تمبی و 
پروژه محوطه سازی تلخاب طی نشستی با دعوت 
از پیمانکاران این پروژه ها ، معضالت بوجود آمده 

مطرح شد و راهکارهای الزم پیشنهاد شد.
وی ادامه داد : در این جلسه مقرر شد پیمانکاران 
طــی هفته آینــده بابرطرف کــردن معضالت و 
مشــکالت هر ۳ پروژه ،بتوانند سریع تر موضوع 
قــرار داد خود را اجــرا کنند وبه بهــره برداری 
برسانند تا شهروندان از اجرای این پروژه ها بهره 

کافی و وافی را ببرند.
شهردار مسجدسلیمان در خصوص اقدامات این 
نهاد پس از وقوع زلزله تشــریح کرد: با توجه به 
اینکه این زلزله درســاعت ۱۱:۳۰ روز دوشــنبه 
به وقوع پیوســت ابتــدا باهماهنگــی مدیریت 
ســتادبحران،مجموعه تیــم عملیاتی وســتادی 
شــهرداری جهت کارهای امدادی وستادی وارد 
بازدیدهای میدانی از آسیب ها وخسارات ها شد 
هم چنین مجموعه سازمان آتش نشانی، سامانه 
۱۳۷و کلیه مدیــران واحدها درهمان دقایق اول 
درآماده باش کامــل قرارگرفتند و تالش خود را 
کردند که در ســطح شهر ودر بحث امداد رسانی 
و شناســایی مناطق دچارآسیب اقدامات اولیه را 

انجام دهند.
وی افــزود: با برگزاری جلســه با حضور ســتاد 
مدیریت بحران اســتان و بهره بردن از راهنمایی 
،راهکارهــا و رهنمودهای ایشــان توانســتیم به 
موقع وارد عرصه کار خدمات شــویم و توانستیم 
به شــهروندان خدمات مورد نیاز را ارائه دهیم اما 
بخاطر زمان کم و آســیب خســارت های فراوان 
دچار بعضی کمبودها شدیم ،که امیدوارم بتوانیم 
آمادگی کامل را پیدا کنیم تا دیگر شــاهد شدت 

این بالیای طبیعی نباشیم.
وی ادامه داد: از جمله خدمات ارائه شده به زلزله 
زدگان میتوان به : ایجاد ســرپناه واسکان موقت 
همشــهریان که به دلیل رعب و وحشت خارج از 
خانه بودند، روشنایی وامکان اسکان آن ها و هم 
چنین توزیع ۱۷هزار بطری آب معدنی اشاره کرد.

=شــهردار مسجدســلیمان افزود : زمین لرزه ای 
که رخ داد متاســفانه تمام شــهر را در برگرفته 
اســت ولی گستره آسیب ها در مناطقی همچون 
بی بیان، نمره هشــت، کلگه ،پشت برج و نفتون 
بیشتر بوده وچندین دفاتر وساختمان اداری دچار 
آسیب شده بود که در این خصوص واحد اورژانس 
بیمارستان شــرکت نفت در مجموع تخلیه شد 
همچنین برخی از منازل مسکونی به دلیل رعایت 
نکردن اســتانداردهای مهندسی در ساخت وساز 
با برخی آســیب ها مثل شکستگی شیشه، ترک 

دیوار، کنده شدن درها و.. روبرو شدند.

بازدید شهردار مسجدسلیمان به همراه مدیرکل 
ستاد مدیریت بحران از مناطق آسیب دیده 

به گــزارش پایــگاه اطالع رســانی شــهرداری 
ســلیمانی  شــهام  امروز  مسجدســلیمان، صبح 
شــهردار مسجدســلیمان، به همراه دکتر حاجی 
زاده مدیــر کل ســتاد مدیریــت بحران اســتان 

خوزســتان از نقاط حادثه دیــده زلزله اخیر در 
سطح شــهر، و تخریب چند واحد محل مسکونی 
در منطقه نمره هشــت بازدیــد میدانی به عمل 
آورده، و از نزدیک با حادثه دیدگان ساکنین این 

مناطق ابراز همدردی، و به گفتگو پرداختند.
ینــروز مدیر کل ســتاد  گفتنــی اســت در ا
بحران اســتان نســبت به خدمــات به موقع 
بــه محلهای آســیب دیده در ســطح شــهر 

دســتور  و  نمــوده،  تاکیــد  مسجدســلیمان 
ســاکنین  نتقال  ا نیز  و  مذکور  نقاط  جابجایی 
به محل های دیگر توســط وی صادر گردیدِ 

 هفته نامه

 خوزستان

ویژه  خبر 

ویژه  خبر 

حضور اعضای شورای استان خوزستان در مسجدسلیمان به منظور بازدید از مناطق آسیب دیده از زلزله

اجرای عملیات تخریب و احداث پل جدید در منطقه مال جونکی در حال اجرا است

به گــزارش پایــگاه اطالع رســانی شــهرداری 
مسجدســلیمان، مهندس ســعید بــاوی رئیس 
شورای اســتان خوزستان و سید موسوی نماینده 
شهرســتان سوسنگرد در شــورای استان در بدو 
ورود خود به مسجدســلیمان با حضور در شورای 
شهر مورد اســتقبال آقایان احمد زمانپور رئیس 
شورای شــهر و شــورای شهرســتان ، فرضعلی 
علیجانــی ، وحیــد زمانــی و روح اهلل جلیلــی 

قرارگرفتند.
در نشســتی که بــا محوریت بررســی وضعیت 
مردم مسجدســلیمان پس از زلزله اخیر و میزان 
خســارت های ایجاد شده در شورای شهر برگزار 
شــد، مهندس جعفری شهنی رئیس بنیاد مسکن 
مسجدســلیمان و شــاپور باقری رئیس جمعیت 
هالل احمر این شهرســتان به ارائه گزارشــی از 
وضعیت موجود ،میزان خســارت ها و نحوه امداد 

رسانی به زلزله زدگان پرداختند.
اعضای شورای شهر مسجدســلیمان هم با انتقاد 
از کم توجهی دولتمردان بویژه پایتخت نشــینان 
به زلزله مسجدســلیمان، خواســتار حضور وزرا 
و معاونین آنها در شهرســتان و مشــاهده میزان 
خســارات وارده به مردم شدند.عدم ارائه خدمات 
مناسب به حادثه دیدگان و کمبود امکانات مورد 
نیــاز ، گالیه بــه عملکرد صدا و ســیما و ناکافی 
دانســتن انعــکاس زمین لرزه و پــس لرزه های 
متعدد در رسانه ملی از دیگر مباحث مطرح شده 

در این نشست بود.
رئیس شورای اســتان در تماس با الویری رئیس 
شــورای عالی اســتانها و شهردار اســبق تهران، 
خواســتار نگاه ویژه دولت به زلزله مسجدسلیمان 

شد.

زمانپور رئیس شورای شهر مسجدسلیمان هم در 
گفتگوی تلفنی با الویری گزارشی از حادثه زمین 
لرزه و اقدامات صــورت گرفته را به اطالع رئیس 
شــورای عالی اســتانها رساند و خواســتار توجه 
جدی همه دولتمردان به وضعیت نامناســب این 
شهرستان و ارسال خدمات و امکانات بیشتر برای 

یاری و کمک به شهروندان شد.
الویری هــم قول داد مشــکالت را بــه مقامات 
مربوطه اطالع و تاحصــول نتیجه آن را پیگیری 

کند.
همچنیــن در ارتباط تلفنی باوی رئیس شــورای 
اســتان با خدادادی مدیرکل جمعیت هالل احمر 
خورســتان، مقرر گردید؛ هفته آینده ســفری به 
مسجدســلیمان انجام و آخرین اقدامات و نیازها 

و کمبودها مورد بررسی قرار گیرد.
اعضای شورای عالی اســتان خوزستان و اعضای 
شورای شهر مسجدسلیمان در ادامه با حضور در 
چند نقطه از شــهر، از نزدیــک در جریان میزان 
خســارات وارده به منازل و وســائل مــردم قرار 

گرفتند.
بازدید از کمپ اســکان اضطراری هالل احمر در 
ورزشگاه شهید بهنام محمدی و بررسی کمبودها 
و نیازهای اســکان یافتــگان در این کمپ بخش 
پایانی سفر اعضای شورای اســتان به شهرستان 

بود. مسجدسلیمان 
رئیس شــورای اســتان خوزســتان ضمــن ابراز 
همــدردی بــا اعضــای شــورای شــهر و مردم 
مسجدســلیمان، قــول داد مشــکالت موجود و 
مشــاهدات خود از زلزله اخیر را به گوش مدیران 

استانی و کشوری برساند.

شــهرداری  رســانی  اطالع  پایگاه  گــزارش  به 
مسجدســلیمان، آغاز عملیات تخریب و احداث 
پــل ارتباطــی جدیــد منطقه مــال جونکی با 
بنائی،  زیر  معاونــت  دفتر  کارشناســان  نظارت 

توسط شــهرداری مسجدسلیمان آغاز گردید.

بنابر همین گزارش شــهام ســلیمانی شــهردار 
مسجدســلیمان در گفتگویی کوتــاه بیان کرد: 
در راســتای ارائه خدمات عمرانی شهرداری در 
سال ۹۸ و گســترش پروژه های زیرساختی در 
یافتــه، عملیات  توســعه  محالت مختلف کمتر 

رونــد مذکور با جانمایی مســیر پــل جدید در 
محدوده پل قدیم در حال خاکبرداری بوده، و نیز 
انحراف فاضالب روباز مسیر  به منظور بتن ریزی 
پایه های پل از جمله اقداماتی اســت که در حال 
انجام می باشد.وی در ادامه به تشریح مشخصات 
فنی در این پروژه پرداخت و اظهار داشــت: پل با 

سازه بتنی سه دهانه هشت و نیم متری، با ارتفاع 
شــش متر طبق نقشــه های اجرایی پیش بینی 
گردیــده، و روند خدمات عمرانــی پروژه مذکور 
بــا اجرای گودبرداری و انحراف مســیر رودخانه، 
تحکیم بســتر زیر فنداسیون با شفته آهک و س


