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خبر
دولت در بازسازی منازل آسیب دیده
تا آخر در کنار مردم است

استاندار خوزستان گفت :دولت ،نظام و مجموعه حاکمیت
تا آخرین لحظه برای بازسازی و جبران خسارت مناطق سیل
زده استان در کنار مردم ایستاده است.
به گزارش ایرنا غالمرضا شریعتی روز گذشته اظهار داشت:
سیالب امسال در مقیاس وسیع تری نسبت به سال  95رخ
داد که با این وجود سعی کردیم برای احداث سیل بند و مهار
سیالب با تمام امکانات در کنار مردم باشیم.
وی افزود :امســال در حوضه کرخــه بارشهای با دوره
بازگشــت یک هــزار ســاله و در حوضــه کارون و مارون
بارشهایی با دوره بازگشــت  200ساله داشتیم که مناطق
شــعیبیه  ،بامدژ و دشت آزادگان بیشــتر از سایر مناطق
متحمل خسارت شدند.
اســتاندار خوزستان ادامه داد :روز گذشته نیز در دیدار با
رهبر معظم انقالب ،ایشان برشتاب بخشی برای بازسازی و
کمک به مردم سیل زده خوزستان تأکید فراوان داشتند.
شریعتی تصریح کرد  :اکنون با همکاری بنیاد مسکن کار
ساخت و بازسازی منازل آسیب دیده آغاز شده و سعی می
شود واحدهایی با مقاومت باال در برابر بالیای طبیعی احداث
شود .وی ادامه داد :همچنین برای پیشگیری از خسارتهای
احتمالی در ســالهای آینده باید درحوضه کارون و کرخه
کانالهای سیل بر ایجاد شود.
اســتاندار خوزســتان گفت :این اقــدام کمک میکند
جریانهای آب بیشــتری از رودخانه عبور کرده و مشکل
کمتری برای روستاهای اطراف ایجاد شود.
وی ادامه داد :اگرچه درگذشــته در حوضه مارون و زهره
کانالهای ســیل بر ایجاد شــده و تا اندازه ای نیز از ورود
سیالب به روستاهای اطراف جلوگیری کردند اما این کانالها
باید تقویت شوند .شریعتی اظهار داشت :کانالهای سیل بر در
حوضه کارون عالوه بر مدیریت سیالب  ،میتواند کانونهای
ریزگرد را نیز تا اندازه زیادی مهار کند.
وی بیان کرد :اکنون به فرمانداران ،دســتگاههای اجرایی
و معاونت عمرانی تاکید می کنیم با توجه به تصمیماتی که
گرفته شده تالش بیشــتری برای خروج آب از زمینهای
مردم داشته باشند تا آنها را برای کشت تابستانه آماده کنند.
وی افــزود :اولویت بعدی بازســازی جادهها و توســعه
زیرساختهای راههای استان است که باید در این زمینه نیز
تالش مضاعفی صورت گیرد.
همچنین ســهراب گیالنی نماینده شوشتر و گتوند در
مجلس شورای اســامی گفت :خوزستان بیش از  30روز
درگیر ســیل بود و مردم در مشکالت ایجاد شده صبوری
بسیار کردند که جای قدردانی دارد.
وی افزود :دولت و مجلس برای خدمت رســانی به سیل
زدگان با جدیت پای کار ایستاده اند و انتظار میرود مردم نیز
همکاری خوبی با دستگاههای خدمت رسان داشته باشند.
حسین پنبه دانه پور فرماندار شوشتر نیز در این مراسم
گفت :تمام دستگاههاههای اجرایی در کنار نیروهای مسلح
برای امداد رســانی به مناطق سیل زده پای کار بودند و در
حال حاضر همچنان برای بازسازی در کنار مردم هستند.
وی افزود :مردم نقش موثری در مهار سیالب داشتند و با
تالش شــبانه روزی حماسه بزرگی را خلق کردند که جای
تقدیر دارد.
فرماندار شوشتر گفت :در سیالب اخیر حدود  90کیلومتر
جاده اصلی و حدود  105کیلومتر جاده آنتنی آسیب دیده
و مردم شعیبیه برای تردد با مشکالت جدی مواجه هستند.
وی تصریــح کرد :اداره کل راهداری و راه و شهرســازی
خوزســتان برای ترمیم جادهها وارد عمل شده اند و اگرچه
پلهای ارتباطی برقرار است اما زیرساختها هنوز کیفیت
الزم برای تردد را ندارند.
پنبــه دانه پور اظهار داشــت :از نظر آب روســتایی نیز
اقدامات خوبی در منطقه صورت گرفته و اکنون هیچ یک از
روستاهای شعیبیه با مشکل بی آبی مواجه نیست اما آب این
مناطق از نظر کیفیت باید تقویت شود.
همچنین مسعود انصاریان مدیرکل بنیاد مسکن خوزستان
گفت :تاکنون حدود  20هزار واحد مسکونی آسیب دیده در
استان شناسایی شده اما برخی از روستاها هنوز درگیر سیل
بوده و آب در آنها فروکش نکرده است.
وی افزود :در بخش ایمن ســازی واحدهای روستایی در
مناطق ســیل زده نیز اقدامات خوبی پیش بینی شده و در
حال انجام اســت .مدیرکل بنیاد مسکن خوزستان گفت:
تاکنون  248روســتا ارزیابی شده و از این تعداد حدود 20
هزار واحد برای تعمیر و بازســازی شناسایی و افراد آسیب
دیده برای دریافت تسهیالت کمک معیشتی به بانک معرفی
شده اند .وی تصریح کرد  :تاکنون  50میلیارد ریال تسهیالت
کمک معیشتی به آسیب دیدگان سیل پرداخت شده و این
خدمات همچنان ادامه دارد.
انصاریان گفت :اکنون همزمان با شعیبیه در شهرستانهای
باوی ،حمیدیه ،دزفول ،دشــت آزدگان و کارون بازســازی
منازل آسیب دیده آغاز شده است.
وی گفت :براســاس برنامه ریزی انجام شــده ،واحدهای
تعمیری با همکاری مردم تا پایان شــهریورماه سال جاری
به پایان رسیده و بازســازی کامل منازل نیز تا پایان سال
انجام می شود.
عملیات اجرایی سه هزار واحد مسکونی تخریب شده در
سیالب خوزستان روز چهارشنبه به صورت نمادین در بخش
شعیبیه شهرستان شوشتر و با حضوررئیس بنیاد مسکن
انقالب اسالمی آغاز شد.
بنا به اعالم قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق سیل زده
خوزستان تعداد  17هزار و  693واحد مسکونی خوزستان
مورد ارزیابی قرار گرفتــه اند که از این تعداد 2هزار و 377
خانه تخریبی و  10هزار و  606واحد دیگر تعمیری هستند.
اوایل فروردین امســال به دلیل طغیان رودخانههای دز،
کارون و کرخه سیالب در مناطق حاشیه ای این رودخانهها
جاری شد.
بر اســاس گزارش هالل احمر خوزستان  21شهرستان
خوزستان در فروردین امســال دچار سیالب و آبگرفتگی
شدند و در جریان این سیالب به  250هزار نفر امدادرسانی
شد.
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در هجدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان

مبارکه تندیس طالیی حمایت از حقوق مصرفکنندگان را کسب کرد

اصفهان -مجید مرادیان -خبرنگار همدلی :در
هجدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف
کنندگان ،که روز با حضور وزیر صنعت ،معدن و تجارت،
رئیس ســازمان حمایت از حقــوق مصرف کنندگان و
مدیران ســازمانها و شرکتهای برگزیده در سالـــن
کنفرانس نمایشــگاههای بینالمللی تهران برگزار شد،
شرکت فوالد مبارکه برای چهارمین سال متوالی تندیس
طالیی حمایت از حقوق مصرفکنندگان را کسب کرد.
در این آیین مهندس حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل
فــوالد مبارکه پس از کســب باالتریــن تندیس این
همایش گفت :تمام توان خود را برای حمایت از حقوق
مصرفکنندگان به کار بستهایم.
وی تأکید کــرد :در فوالد مبارکــه چندین طرح و
سیستم برای تسریع ارسال سفارش مشتریان و تسهیل
فرایند امور مصرفکنندگان ،طراحی و به کار گرفته شده
اســت تا بتوانیم ســهم خود را در احترام و پاسداری از
حقوق مصرفکنندگان به طور کامل ایفا کنیم.
مدیرعامل فوالد مبارکــه همایش حمایت از حقوق
مصرفکنندگان را کارآمد توصیف کرد و افزود :نتیجۀ
این ارزیابیها باعث میشــود شــرکتها و بنگاهها از
وضعیــت عملکرد خــود در زمینۀ احتــرام به حقوق
مصرفکنندگان و رضایتمندی آنان مطلع شوند .نکتۀ
مهم در این خصــوص ،ارزشگذاری تولیدکنندگان بر
حمایت از مصرفکنندگان ،در کنار توســعه و افزایش
تولید ،با بهکارگیری روشهای مختلف است.
مهندس عظیمیــان تصریح کرد :همایش حمایت از
حقوق مصرفکنندگان و همایشهایی از این دســت
میتواند مایۀ دلگرمی و تشویق شرکتها و بنگاههای
خرد و کالنی باشد که علیرغم مشکالت کنونی ،هم به
رونق تولید و اقتصاد داخلی کمک میکنند و هم خروجی
استاندارد و مناسبی را برای رضایتمندی مصرفکنندگان
یدهند.
خود ارائه م 

وی خاطرنشــان کرد :استراتژی مشــتریمداری و
خطمشی و سیاست تکریم مشتریان ،موجب شده فوالد
مبارکه همواره فراتر از الزامات و استانداردها گام بردارد.
روند روبهرشد نتایج نظرسنجی مشتریان که از سال 80
آغازشده نشان میدهد که اقدامات صورت گرفته باعث
افزایش قابل توجه سطح رضایتمندی آنان در این دوره
شده است.
وی دربارۀ خدماتی که فوالد مبارکه برای حمایت از
حقوق مصرفکنندگان ارائه میدهد گفت :این شرکت در
تنظیم و ارائۀ خدمات با استفاده از پیگیری و نظارت از راه
دور مشتریان بر پایۀ CRM (Customer Relationship
 )Managementموفقیتهای چشمگیری داشته است؛

به نحوی که مشتریان از طریق اینترنت و سایت فوالد
مبارکــه میتوانند عملیات فــروش را با تمام جزئیات
پیگیری کنند و بر آن نظارت داشته باشند.
او در ادامــه افــزود :همچنیــن بــرای رضایــت
مصرفکنندگان و حمایت هرچه بیشــتر آنان ،شرکت
فوالد مبارکه طرح ارائۀ خدمات فنی قبل از فروش را راه
اندازی کرده است تا بتواند ضمن بررسی درخواستهای
مشــتریان و ارزیابی و شناخت نیازها و انتظارات واقعی
آنان ،هم اطالعات فنی-متالورژیکی مناســبی در مورد
خواص و کاربردهــای محصوالت خود و اطالعات فنی
مثل محدودههای کیفی و ابعادی محصول ،استانداردها
و تلرانسهای کیفی ،روشهای بستهبندی و بازرسی و

صدور گواهینامه کیفیت ارائه دهد و هم مشخصههای
سفارش را کنترل و پارامترهای سفارش را نهایی کند.
وی از ایجاد مراکز فروش متعدد در سراســر کشور از
سوی فوالد مبارکه بهعنوان چرخهای برای توزیع عادالنۀ
محصوالت فوالد مبارکه یاد و تصریح کرد :رسالت این
مراکز خدماتی توزیع عادالنۀ محصــوالت گروه فوالد
مبارکه به مشتریان خرد است.
در همین خصوص مدیر پشتیبانی فروش و بازاریابی
فــوالد مبارکه تصریح کرد :در هر جامعهای که تولید و
عرضــۀ محصوالت و خدمات بهطور گســترده صورت
میگیرد ،دولتها مجموعهای از سیاستهای حمایتی را
اعمال میکنند تا منافع عمومی جامعه حفظ و تأمین

شود .همین امر مسئولیت و انگیزۀ تولیدکنندگان را برای
رعایت حقوق مصرفکنندگان دوچندان میســازد .به
همین دلیل ،هرساله همایش روز ملی حمایت از حقوق
مصرفکنندگان برای ایجاد انگیزه و تشویق واحدهایی
که به حقوق مصرفکنندگان احترام گذاشتهاند برگزار و
با اعطای تندیس و گواهینامه از واحدهای منتخب ملی
تجلیلمیگردد.
محمد تاج میر ریاحی خاطرنشان کرد :در این همایش
 545شــرکت ارزیابی شدند و  91شرکت حائز دریافت
جوایز شــناخته شدند .در این بین  16شرکت تندیس
طالیی 26 ،شرکت تندیس نقرهای 9 ،شرکت تندیس
برنزین و  40شــرکت نیز موفق به دریافت گواهینامه
شدند .در این میان ،شرکت فوالد مبارکه برای چهارمین
سال متوالی موفق به دریافت تندیس طالیی شد.
وی تداوم اقدامــات و برنامههای فــوالد مبارکه در
راستای مشتریمداری را یکی از مهمترین استراتژیهای
گروه فوالد مبارکه اعالم کرد و اظهار داشت :موفقیتهای
یادشده مسئولیت ما را در برابر جامعه و مشتریان بیش
ازپیش میســازد و همین امر تداوم بهبود و توسعه در
شرکت فوالد مبارکه را در تمام زمینهها ضروری کرده
اســت .در همین راســتا ،برخی از بهبودهایی که برای
سال آینده پیشبینی و هدفگذاری شده است عبارتند
از :برنامهریزی جهت ثبت و پیگیری اقدامات اصالحی
حاصل از نتایج نظرســنجی مشتریان؛ جلسات فنی با
مشتریان و ادعای مشتریان در نرمافزار اقدامات اجرایی
شرکت به منظور سرعت بخشــیدن به انجام اقدامات
اصالحی و شــفافیت و اثربخشی بیشتر اقدامات بهبود
مدنظر مشــتریان؛ برنامهریزی برای پیادهسازی مرکز
تماس مشــتریان فوالد مبارکه؛ اجــرای بانک جامع
مشتریان فوالد مبارکه به منظور ایجاد بانک اطالعاتی
منسجم از مشــتریان بالقوه و بالفعل کشور و سهولت
ارتباط با آنها.

گوشه

گوشه
رئیس بنیاد مسکن عنوان کرد:

اتمام بازسازی منازل سیلزده خوزستان تا قبل از پایان سال
رئیس بنیاد مســکن انقالب اسالمی کشــور گفت :در
خوزســتان پیش از پایان ســال ،پایان بازســازی منازل
آسیبدیده از سیل را جشن میگیریم.
بــه گــزارش ایســنا ،علیرضا تابــش روز گذشــته-
 25اردیبهشــت -در آییــن آغــاز بازســازی و
کلنگزنیاولینواحدمسکونیتخریبیدرسیلخوزستاندر
شوشتر اظهار کرد :بازسازی ارتباط مستقیم با مردم دارد و با
همکاری و مشارکت آنها عملیاتی میشود .در این زمینه اگر
مردم در کار بازســازی مشــارکت نکنند ،کار بازسازی بی
ارزش است.
وی با بیان اینکه مردم باید زندگی پس از حادثه را بپذیرند،
گفت :هرچه مردم بیشتر تالش کنند سرعت بازسازی نیز
بیشتر میشود و مردم زودتر به خانههایشان خواهند رسید.
رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی کشور تصریح کرد :اگر
مردم خوزستان کمک کنند و در ساخت منازل مسکونی
آسیب دیده بر اثر سیالب همکاری کنند کار آنها با سرعت
پیش خواهد رفت.
تابش عنوان کرد :پروندههای منازل تعمیراتی به زودی
تشــکیل میشــود و در این زمینه کار را بــه خود مردم
میسپاریم تا اقدامات الزم را صورت دهند.
وی ادامه داد :مردم برای دریافت تسهیالت برای کارهای

گلستان

امکان بهرهبرداری از دانشکده سهگوش تا یک سال آینده
رئیس ســازمان مدیریت و برنامهریزی خوزستان با بیان
اینکه اگر همه دستگاهها وظایف خود را به موقع انجام دهند،
در کمتر از یک سال آینده امکان بهرهبرداری از ساختمان
دانشکده ادبیات سابق (ســهگوش) وجود دارد ،گفت :این
ســاختمان قرار است با کاربری موزه با اولویت ارائه سوابق
تاریخی و اشیا متعلق به دانشــگاه شهید چمران اهواز به
بهرهبرداری برسد.
امید حاجتی در حاشــیه بازدید از ساختمان دانشکده
ادبیات سابق دانشگاه شــهید چمران اهواز در گفتوگو با
ایسنا اظهار کرد :این مجموعه یکی از ساختمانهای شاخص
استان اســت که قدمت قابل مالحظهای دارد .وقتی چند
سال پیش مساله بازسازی اینجا مطرح شد بحثی که بیشتر
بر آن تاکید میشد مساله موریانه زدایی بود .گفته میشد
اگر ساختمان موریانه زدایی شود ،قابلیت بهرهبرداری دارد.
وی افزود :در بازدید امروز دیدیم اقداماتی عالوه بر موریانه
زدایی در این ساختمان انجام شده است .ظاهرا ساختمان
قابلیت این را دارد که درصورت تامین اعتبار الزم ،امسال به
بهرهبرداری برسد .این ساختمان قرار است با کاربری موزه با
اولویت ارائه سوابق تاریخی و اشیا متعلق به دانشگاه شهید
چمران اهواز به بهرهبرداری برسد.
رئیس ســازمان مدیریت و برنامهریزی خوزستان گفت:

امیدوارم امســال با وجود محدودیــت منابع و محدودی 
ت
ضوابطی که داریــم ،این کار را انجام دهیم .مالکیت اینجا
متعلق به دانشگاه شهید چمران اهواز است اما امکان اینکه از
طرف دانشگاه بازسازی شود ،وجود نداشت به همین دلیل با
توجه به قدمت این بنا ،کار تعمیرات از طرف میراث فرهنگی
آغاز شده است .کار تعمیرات و بازسازی ساختمان دانشکده
ادبیات سابق ،یک کار مشترک میان دانشگاه شهید چمران،
میراث فرهنگی و ســازمان برنامهریزی اســت ،امیدواریم
بتوانیم امسال بازسازی آن را کامل کنیم.
حاجتی درخصوص اعتبار الزم برای بازســازی دانشکده
ادبیات ســابق خاطرنشانکرد :فعال برآورد دقیقی از اعتبار
الزم برای این کار وجود ندارد .میراث فرهنگی باید برآورد
خــود را ارائه دهــد اما به نظر میرســد به جز بحثهای
تاسیساتی و مقاوم ســازی که این ساختمان نیاز دارد ،به
حدود دو تا سه میلیارد تومان برای ادامه بازسازی تا اتمام
کار نیاز است.
وی افزود :پیشبینی زمان اتمام کار بازســازی به تامین
اعتبار دستگاههای اجرایی باز میگردد اما آنچه که ما در این
بازدید دیدیم ،این است که اگر همه دستگاهها وظایف خود
را به موقع انجام دهند ،در کمتر از یک ســال آینده امکان
بهرهبرداری از این ساختمان وجود دارد.

صدور کیفرخواست برای متهمان پرونده لیزینگ خودرو پرهام آزادشهر

رئیس کل دادگستری گلستان از صدور کیفرخواست متهمان
پرونده لیزینگ خودرو معروف به پرهام آزادشهر خبر داد.
گلستان ،هادیهاشمیان

به گزارش ایسنا به نقل از دادگستری
گفت :پس از مطالعه و بررســی پرونده  33هزار صفحه ای پرهام
آزادشهر ،دادسرای مرکز استان برای سه متهم این پرونده به اتهام
اخالل در نظام اقتصادی کشور کیفرخواست صادر کرد.
وی افزود :از آن جا که پروندههای اخالل در نظام اقتصادی کشور
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تعمیراتی به بانک معرفی میشوند و پس از تشکیل پرونده
دیگر نیازی به مراجعه ندارند و تســهیالت خود به خود به
حساب آنها واریز میشود.
رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی کشور گفت :مردم باید
نظارتهای بنیاد مســکن را در مراحل ساخت و بازسازی
واحدهای مســکونی خود بپذیرند و به هر آنچه ما تجویز
میکنیم عمل کنند .تابش تصریح کرد :سه سال پیش در
شوشتر سیل را تجربه کردیم و امسال نیز شاهد آن بودیم.
بنابراین باید در چنین مناطقی ساختمانهای مقاوم بسازیم
تا در مقابل سیل مقاوم باشند.
وی بیان کرد :بنیاد مسکن استان فارس متعهد شده تا
آخر ســال واحدهای مورد نظر را درســت کند و به مردم
تحویل دهد.
رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی کشور گفت :واحدهای
تعمیراتی نیز تا آخر تابستان به پایان برسد و ما نیز نظارت
الزم را بر روند اجرایی واحدهای مسکونی خواهیم داشت.
تابش اظهار کرد :اگر بانکها در این زمینه کمک نکنند
نمیتوانیم اعتبار موردنیاز برای ساخت و بازسازی واحدهای
آسیب دیده سیالب را تامین کنیم.
وی خاطرنشان کرد :در خوزستان پیش از پایان سال پایان
بازسازی را جشن میگیریم.

حاجتی عنوان کرد:

در شعب ویژه رسیدگی می شود برای تعیین دادگاه رسیدگی این
پرونده با معاون اول قوه قضاییه نامه نگاری و درخواست کرده ایم
در صورت امکان برای ســهولت دسترسی شاکیان که بیشترشان
گلستانی هستند پرونده پرهام در استان رسیدگی شود.
هاشمیان گفت :پرونده پرهام حدود  3000شاکی دارد که 2500
نفرشان گلستانی اند و مبلغ کالهبرداری بر اساس کارشناسیهای
انجام شــده حدود  220میلیارد تومان اســت .به گفتههاشمیان،

شناسایی اموال متهمان و توقیف آن در حال انجام است.
این مقام ارشــد قضایی استان بیان کرد :پرونده پرهام آزادشهر
از سال  95در دو شهرستان سرباز استان سیستان و بلوچستان و
شهرستان آزادشهر استان گلستان تقریبا به طور همزمان تشکیل
شد اما پرونده به صورت یکجا در سیستان و بلوچستان و شهرستان
سرباز رسیدگی شد.
هاشمیان ادامه داد :با طوالنی شــدن زمان رسیدگی پرونده و

درخواست شاکیان گلستانی که بیشترین شاکیان این پرونده بودند
 6ماه پیش برای ادامه رسیدگی با درخواست دادگستری گلستان
واحاله دیوان عالی کشور به گلستان ارسال شد .متهمان در پرونده
موسوم به لیزینگ خودرو شرکت پرهام ،با تاسیس یک شرکت و
با اين ادعا كه میتوانند خودروهای ساخت داخل را چند ميليون
تومان پايينتر از قيمت بازار به مشتريان بفروشند ،میلیاردها تومان
در استانهای گلستان و سیستان و بلوچستان به جیب زدند.
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