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شهرستان

اخبار
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گیالن؛

حتی برای یک دقیقه خاموشی نوبتی
برای مشترکین خانگی اعمال نشده است

مهدیزاده گفت :با توجه به
مدیریتهای اعمال شده در مصرف
برق ادارات ،همچنین تعامل با
صنایع و مشترکین کشاورزی
تاکنون حتی برای یک دقیقه
خاموشی نوبتی برای مشترکین خانگی اعمال نشده است.
حسن محمدیاری نماینده مردم شهرستانهای تالش ،رضوانشهر
و ماسال در مجلس شورای اسالمی با حضور در شرکت توزیع
نیروی برق استان گیالن ضمن دیدار با محمدتقی مهدیزاده
مدیرعامل این شرکت ،به گفتگو پیرامون مسائل روز صنعت
برق و بررسی راهکارهای عبور از پیک سال جاری پرداخت.در
این دیدار حسن محمدیاری اظهار داشت :صنعت برق کشور
طی سالیان اخیر با چالش جدی مواجه شده است که نیاز به
اقدامات اساسی و زیربنایی در این حوزه کامال محسوس و
ضروری میباشد.وی تاکید کرد :باتوجه به اهمیت و ضرورت
وجود برق در زندگی مردم ،تامین رفاه و آسایش شهروندان
در گرو پایداری شبکههای برق است.عضو کمیسیون تلفیق
مجلس شورای اسالمی ضمن تشکر از مدیرعامل و کارکنان
شرکت توزیع نیروی برق گیالن در خصوص مدیریت پیک
بار در دوماهه نخست تابستان سال جاری افزود :گذر موفق
از تابستان سالجاری و سالهای آتی دغدغه اصلی صنعت
برق است و میتوان با رفع ضعف برقها و رفع فرسودگی
شبکههای توزیع برق به تامین آسایش مردم کمک شایانی
کرد.محمدیاری در ادامه برخی درخواستهای مردمی و
مطالبات عمومی در حوزه انتخابیه خود را مورد پیگیری قرار
داد.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن نیز
ضمن شنیدن درخواستهای مردمی مطروحه ،به تالشهای
کارکنان این شرکت جهت خدمات رسانی بهتر به مشترکین
اشاره کرد و گفت :ارائه خدمات مطلوب در گرو جذب منابع
مالی مورد نیاز میباشد و در این زمینه نقش نمایندگان مردم
در مجلس شورای اسالمی بسیارحائز اهمیت است.مهدیزاده
تاکید کرد :طی سالیان اخیر ناترازی بین تولید و مصرف
برق در سطح کشور رخ داده که موجب چالش عمدهای برای
صنعت برق شده است.رئیس هیئت مدیره شرکت توزیع نیروی
برق گیالن ضمن تشکر از همراهی مردم در مدیریت مصرف
برق افزود :با توجه به مدیریتهای اعمال شده در مصرف
برق ادارات ،همچنین تعامل با صنایع و مشترکین کشاورزی
تاکنون حتی برای یک دقیقه خاموشی نوبتی برای مشترکین
خانگی اعمال نشده است.وی گفت :امیدواریم با همراهی
مردم استان و با مدیریت مصرف برق همچنان این پایداری
شبکههای برق ادامه داشته باشد تا برخالف سالهای گذشته
شاهد خاموشیهای نوبتی و مدیریت اضطراری بار نباشیم.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گیالن افزود :ساعت پیک
مصرف در استان در روز  ۱۲الی  ۱۷و در شب  ۲۰الی ۲۴
میباشد و مشترکین محترم میتوانند با اعمال راهکارهای
ساده از جمله قرار دادن درجه کولر روی  ۲۵درجه (دمای
آسایش) ،عدم استفاده از لوازم برقی پرمصرف در ساعات اوج
مصرف ،خاموش کردن المپهای اضافی و استفاده حداکثری
از روشنایی روز و… از خاموشیهای احتمالی جلوگیری کنند.
رئیس هیئت مدیره شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن
اظهار داشت :ارائه خدمات مطلوب به مردم منوط به پرداخت
به موقع صورتحساب بهای برق مصرفی توسط مشترکان است
و هرگونه تاخیر در این موضوع شرکت توزیع نیروی برق
استان گیالن را با محدودیت در خدماترسانی به مشترکان
مواجه میکند.وی افزود :اپلیکیشن «برق من» آسانترین و
راحتترین راه برای پرداخت غیرحضوری بهای برق مصرفی
است.مهدیزاده گفت :هماستانیها میتوانند با نصب این
نرمافزار از کافه بازار یا سایت شرکت توزیع نیروی برق استان
گیالن به نشانی  www. gilanpdc. irاز خدمات متنوع
این شرکت بدون نیاز به مراجعه حضوری به ادارات و امورهای
توزیع برق بهرهمند شوند.
مدیر مخابرات منطقه گلستان :

تقویت تیم بهینه سازی شبکه همراه اول

مدیر مخابرات منطقه گلستان در جلسه کنترل پروژه
ارتباطات سیار بر لزوم برنامه ریزی منسجم به منظور بهینه
سازی پوشش ارتباطی همراه اول تأکید کرد .در جلسه کنترل
پروژه ارتباطات سیار که با حضور دکتر غالمعلی شهمرادی
برگزارشد بر تقویت بیش از پیش تیم بهینه سازی شبکه
سیار استان تاکید و برنامه ریزی الزم در این زمینه انجام
شد.در این جلسه که مدیر ارتباطات سیار ،روسا وکارشناسان
این حوزه نیز حضور داشتند مشکالت ارتباطی همراه اول به
ویژه در مرکز استان بررسی و بر رفع آنها بر اساس برنامه
ریزی انجام شده تاکید شد .مدیر مخابرات منطقه گلستان
شناسایی نقاطی که مشکل پوشش ارتباطی دارند را از اولویت
های اصلی دانست و گفت  :با بررسی پیک ترافیک اینترنت
 ،توسعه شبکه دسترسی و پهنای باند می توان تا حدودی
مشکالت اینترنت همراه را رفع نمود تا موجب رضایتمندی
حداکثری مشتریان شبکه همراه اول استان شود.در این راستا
پروژه افزایش ارتفاع دکلهای همراه اول در سطح شهر گرگان
برای  ۱۴نقطه سایت تعریف و در دست اجراست و همچنین
ظرفیت زیرساخت پهنای باند این شبکه از ابتدای سال تاکنون
به میزان  26Gدر سطح استان افزایش پیدا کرده و با نصب و
راه اندازی تجهیزات جدید در شبکه تجمیع سیار تا پایان سال
به پهنای باند موجود اضافه خواهد.ایشان خاطرنشان کردند
که درگاه ارتباط مردمی  ۹۹۹۰همراه اول بصورت  ۲۴ساعته
پاسخگوی مشکالت مردمی بوده و اطالعات الزم جهت بهینه
سازی شبکه از این درگاه وصول و پیگیری خواهد شد.

حضور مدیر مخابرات منطقه گلستان در
میز خدمت شهر سرخنکالته

مدیر مخابرات منطقه گلستان در میز خدمت شهر
سرخنکالته از توابع شهرستان گرگان حضور یافت.
دکتر غالمعلی شهمرادی بهمراه مهندس احمدرضا
کبیر مدیر مخابرات شهرستان گرگان و مهندس مهدی
یزدانی مدیر ارتباطات سیار استان با حضور در محل
مصالی نماز جمعه شهر سرخنکالته از نزدیک به بررسی
مشکالت مخابراتی مردم پرداختند.مدیر مخابرات منطقه
گلستان با اشاره به اثربخشی شناسایی مشکالت مخابراتی
در رفع به موقع و سریع آنها گفت :حضور در بین مردم و
گفتگو با آنها منجر به شناسایی مشکالت و درخواستها
و نیازهای آنها میشود و ازین رو حضور در جلسات میز
خدمت در سطح استان از برنامه های اولویت دار مخابرات
بوده و مورد اهمیت است.وی که از نزدیک با مردم حاضر
در نماز جمعه شهر سرخنکالته گفتگو داشت درخواستها را
مورد بررسی و بر تامین آن و رفع مشکالت دستورات الزم
را صادر کرد .الزم به ذکر است بعد از نماز پرفیض جمعه
دکتر شهمرادی با تفاق هیئت همراه در نشستی با مهندس
سنگدوینی نماینده مردم گرگان و آق قال در مجلس شورای
اسالمی  ،امام جمعه ،ائمه جماعت روستاهای بهاران و
مسئولین بخش بهاران به مسائل و مشکالت مخابراتی
مردم رسیدگی و بررسی های الزم در جهت رفع مشکالت
انجام شد.

سرپرست شهرداری رشت در جلسه شورای معاونین تاکید کرد :

اجرای پروژههای عمرانی  ،اولویت نخست شهرداری رشت

سید مجتبی خدمت بین دانا سرپرست
شهرداری رشت با بیان اینکه موضوع تامین
اعتبارات نباید به هیچ عنوان در اجرای
پروژههای عمرانی خللی وارد سازد گفت:
اجرای پروژههای عمرانی  ،اولویت نخست
شهرداری رشت است .به نقل از واحد خبر
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری
رشت – سید مجتبی خدمت بین دانا سرپرست
شهرداری رشت ،در جلسه شورای معاونین
اظهار داشت :اهمیت پروژههای عمرانی برای
شهرداری رشت بسیار زیاد است ،زیرا با این
کار نه تنها زمینه عمران و آبادانی شهر فراهم
میشود بلکه اعتماد خوبی را بین شهروندان
و مجموعه مدیریت شهری ایجاد میکند.
سرپرست شهرداری رشت تسریع در روند اجرای
پروژه میدان روگذر تقاطع غیرهمسطح میدان
ولی عصر (عج) به میدان امام علی (ع) و پروژه
تملک مسیر سعدی به سرگل و محور اقتصاد
را هم خواستار شد و افزود :از آنجا که فقط تا
 ۳۱شهریور برای جذب اعتبارات دولتی فرصت
داریم ،بنابراین انتظار دارم برنامههای شهرداری
در حوزههای کوتاه مدت آن به سرعت عملیاتی
شود.سید مجتبی خدمت بین دانا با بیان اینکه
موضوع تامین اعتبارات نباید به هیچ عنوان

در اجرای پروژههای عمرانی خللی وارد سازد
تصریح کرد :از شنبه هفته آتی برنامه نهضت
آسفالت شهرداری رشت آغاز میشود.وی اذعان
کرد :اولویت شهرداری رشت در دو ماه آینده،
اجرای پروژههای عمرانی است ،بنابراین دیگر به
هیچ عنوان قابل قبول نخواهد بود که پروژهای
همچنان روی زمین معطل بماند.سرپرست
شهرداری رشت بیان داشت :از معاونین و
مدیران انتظار دارم که برای پروژههای عمرانی
نظیر پروژه تقاطع غیرهمسطح ولی عصر (عج)

که تجهیز کارگاه آن باید در اسرع وقت انجام
گیرد ،اهمیت بیشتری قائل شوند .خدمت بین
دانا به پروژه پارک  ۵۰۰هکتاری الکان به عنوان
یکی از پروژههای بزرگ شهرداری رشت اشاره
کرد و ادامه داد :این پارک از حیث تزریق مالی
و اعتباری مشکلی ندارد و فاز اول آن باید در
همان موعد زمانی تعیین شده تکمیل و به
بهرهبرداری برسد .وی پروژه محور اقتصاد را
نیز از پروژههای فوقالعاده اولویت دار شهرداری
رشت خواند و با بیان اینکه مردم برای اتمام این

پروژه از شهرداری انتظار دارند ،اظهار داشت:
وعده دادیم که پروژه خیابان سعدی به سرگل
تا آخر امسال بازگشایی شود و باید هر طور
که شده این امر تحقق پیدا کند.سرپرست
شهرداری رشت تصریح کرد :از مدیران مناطق
پنجگانه شهرداری رشت انتظار دارم در دو
ماه آینده پروژههای عمرانی که وظیفه اصلی
شهرداری است را نادیده نگیرند و برای به ثمر
رساندن آن تالش کنند ،زیرا اقدامات عمرانی،
کارنامه و عملکرد مدیریت شهری در طول دوره
خدمت است .خدمت بین دانا در پایان با تاکید بر
اینکه همه برنامه ها و اقدامات معاونین و مدیران در
مجموعه شهرداری می بایست بر اساس زمانبندی
در موعد مقرر خروجی مناسب داشته باشد ،ابراز
داشت :پروژه مسیر جدید سرچشمه از جمله
پروژههای عمرانی خوب شهرداری است که مطالبه
همیشگی شهروندان بود .از طرفی این پروژه با
تامین اعتبار سه میلیاردی که از محل منابع داخلی
شهرداری انجام شد ،پیشرفت فیزیکی خوبی دارد.
گفتنی است در این جلسه مجتبی ماه پسند معاون
مالی و اقتصادی ،محبتی رئیس سازمان حمل و
نقل بار و مسافر ،رحیمی رئیس خزانه داری و
قانع مدیر سرمایه انسانی شهرداری رشت به ارائه
گزارش و عملکرد خود پرداختند.

در بازدید مدیرکل امور اقتصادی و مناطق سازمان بنادر از بندرامیرآباد مطرح شد:

سرمایه گذاری بیش از  19هزار میلیارد ریالی بخش خصوصی در بندرامیرآباد

ساری  -دهقان  :مدیرکل امور اقتصادی و مناطق
سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه برای پیشبرد و تأمین
اهداف بنادر در سطوح ملی و منطقه ای  ،در واگذاری اراضی
به متقاضیان سرمایه گذاری می بایست مطالعه کافی صورت
گیرد  ،بر احصاء چالش های سرمایه گذاری جهت تسهیل در

این مقوله تأکید کرد .به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط
عمومی اداره کل بنادرودریانوردی امیرآباد؛ حسین یدالهی
ضمن بازدید از پروژه های سرمایه گذاری بندرامیرآباد در
جلسه ای با مسئولین این بندر به سیاست های کالن سازمان
بنادرودریانوردی در جذب سرمایه گذار با اهلیت مناسب اشاره
کرد و کوتاه کردن مسیر و فرآیند سرمایه گذاری در بنادر ،
احصاء چالش ها و تالش جهت مرتفع ساختن آن ها را امری
ضروری دانست .مدیرکل بنادرودریانوردی امیرآباد نیز در این
جلسه به سرمایه گذاری  19هزار و  53میلیارد ریالی بخش
خصوصی تاکنون در بندرامیرآباد اشاره کرد و گفت از این میزان
سرمایه گذاری  28پروژه به ارزش بیش از  10هزار میلیارد
ریال در حال بهره برداری و  13پروژه با اعتباری بالغ بر 9
هزار میلیارد ریال در حال ساخت می باشد .محمدعلی اصل
سعیدی پور با بیان اینکه بندرامیرآباد با دارا بودن اراضی وسیع

پشتیبانی  ،امکانات و موقعیت راهبردی خود همچنان خاستگاه
اصلی بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری می باشد  ،از وجود
 9درخواست جدید سرمایه گذاری کالن در این بندر توسط
بخش خصوصی خبر داد.
وی بر ضرورت تعیین تکلیف بازنگری قراردادهای سرمایه
گذاری در موعد مقرر تأکید و ابراز امیدواری کرد رویه جدید
سازمان بنادر درخصوص سنجش صالحیت شرکتهای سرمایه
گذار بتواند جذب سرمایه گذار در بنادر را تسریع و تسهیل کند.
مدیرکل بندرامیرآباد در پایان  ،طوالنی شدن فرآیند انتخاب و
معرفی کارگروه کارشناسان خبره  ،عدم تطابق شاخص های
ارزیابی با موضوع قراردادهای سرمایه گذاری و عدم وجود
فرآیند و دستورالعمل در خصوص تعیین تکلیف مجوز بهره
برداری موقت پروژه های صنعتی را بخشی از مشکالت موجود
در حوزه سرمایه گذاری برشمرد.

نوزدهمین مرحله از اجرای طرح جمعه های جهادی شهرداری مالرد

شهرستان مالرد -مژگان علیقارداشی:
طرح محله محور جمعه های جهادی درمرداد
ماه سال جاری با شعارشهر زیبا و پاکیزه در گرو
همکاری مردم با شهرداری عملیاتی شد .در راستای
خدمت رسانی و افزایش رضایتمندی شهروندان و
دستورات محمد بهمنی شهردار مالرد ،نوزدهمین
مرحله از طرح محله محور جمعه های جهادی

شهرداری مالرد در مرداد ماه سال  1401با
شعارشهر زیبا و پاکیزه در گرو همکاری مردم با
شهرداری به اجرا گذاشته شد و مجریان این طرح
خدمت از معاونت خدمات شهری ،سازمان سیما،
منظر و فضای سبز شهری و اکیپهایی از اداره
خدمات موتوری شهرداری با حضور در خیابان
امام خمینی (ره) به اجرا گذاشته شد .می توان به

علیصفریرئیسسازمانجهادکشاورزیاستانمرکزی:

سیل۱۱۲۰میلیاردتومانبهبخشکشاورزیآسیبواردکرد

علی صفری رئیس سازمان جهاد کشاورزی
استان مرکزی در نشست ستاد پیشگیری،
هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران
استان مرکزی با اشاره به وضعیت باغات و
زمینهای کشاورزی در سیل اخیر اظهار داشت:
هزار و  ۱۲۰میلیارد تومان خسارت به حوزه
کشاورزی وارد شد و میتوان گفت که حدود
 ۸۵درصد خسارت سیالب به حوزه کشاورزی
وارد شده است .وی افزود :توزیع هزار و  ۲۰۰تن
خوراک دام توسط سازمان جهاد کشاورزی استان انجام میشود که روستای آهنگران در اولویت
قرار دارد .صفری ادامه داد :یکی از اولویتهای مهم سازمان جهاد کشاورزی استان جاری شدن
آب قنوات است که در این راستا تالش میکنیم ،کانالها نیز در حدود سه تا  ۴دقیقه پر شدند که
بازگشایی مسیر کانالها انجام میشود همچنین همکاری در دفن بهداشتی دامها و آمارگیری در
تلفات دام هم انجام میشود .محمد حسن نامی در نشست ستاد پیشگیری ،هماهنگی و فرماندهی
عملیات پاسخ به بحران استان مرکزی افزود ۲۴ :استان امسال در بارندگیهای اخیر درگیر سیل
شدند که  ۲۵۸بخش یا بخشداری و  ۱۳۳شهر در این استانها درگیر سیالب شدند .وی ادامه داد:
خسارت وارد شده به برخی استان های کشور قابل توجه بود که تعیین این خسارت ها حدود دو هفته
زمان نیاز دارد .رئیس سازمان مدیریت بحران کشور خاطرنشان کرد :جاری شدن سیالب خسارتهایی
را در بخش کشاروزی ،مزارع ،استخرهای پرورش ماهی و باغات وارد کرده که میزان این خسارتها
تا دو هفته آینده مشخص می شود .نامی گفت :میزان خسارتهای اولیه وارده به افراد توسط سازمان
مدیریت بحران کشور مشخص و بودجه ای توسط هیات دولت تصویب شده که بر اساس میزان درگیری
به استان ها واگذار می شود .وی ادامه داد :اگر همراهی مدیران در سیالب اخیر نبود ،تلفات بیشتری به
استان های کشور وارد می شد .رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت :توده موسون بر اساس بررسی
های انجام شده هر  ۴۸سال وارد کشور می شود و یکی از خصوصیات این توده این است که بارش ها
به صورت نقطه ای انجام می شود .نامی پیشگیری را مهمترین مرحله در مدیریت بحران عنوان کرد و
افزود :هزینه در این زمینه کاهش خسارت ها را به همراه داشته و هرچه بیشتر در این زمینه هزینه شود
میزان خسارت ها کمتر می شود .وی ادامه داد ۱۴۶ :هزار کیلومتر رودخانه در کشور وجود دارد که
چهار هزار و  ۶۰۰کیلومتر آن از مرکز شهرها ،روستاها و مراکز مسکونی عبور می کند که در کنار این
رودخانه ها باید ساحل سازی شود .رئیس سازمان مدیریت بحران کشور اظهار داشت :اگر سیالب در
زمینی با شیب بیش از  ۱۵درصد رخ دهد حجم زیادی از خاک را از دست می دهیم و این گل و الی
داخل سدها جمع می شود .نامی افزود :حفر چاه ،انجام عملیات آبخیزداری ،زدن سدها و بندها از جمله
راهکارهای پیشگیری از سیالب و از بین رفتن خاک در کشور است .وی ادامه داد :دو میلیون و ۶۰۰
هزار ویال در کشور وجود دارد که  ۲۰درصد این ویالها دارای مجوز و بقیه بدون مجوز هستند .رئیس
سازمان مدیریت بحران کشورافزود :به ویالهای دارای مجوز و بدون مجوز اعالم شده که برای پرکردن
استخرها از آب های زیر زمینی استفاده نکنند .نامی گفت ۹۳ :میلیون هکتار زمین در کشور وجود دارد
که باید عملیات آبخیزداری در آنها انجام شود که اجرای روش های معمول هزینه های زیادی را برای
کشور به همراه داشته و نیاز است برای کاهش هزینه ها از نیروهای جهادی استفاده شود .وی یاد آور
شد :از  ۴۱پدیده طبیعی  ۱۶پدیده از جمله سیل ،زلزله ،آتش سوزی ،فرونشست زمین و ملخ در کشور
ما وجود دارد .رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت :هشت زلزله باالی هفت ریشتر در مدت ۲۲۰
سال گذشته در کشور رخ داده که این مهم نشان دهنده آن است که مصالحی که در کشور استفاده می
شود باید به گونه ای باشد که در برابر زلزله هشت ریشتر مقاوم باشد.
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جلب توجه:
 ابراز ناراحتی نکنیم ،تمسخر نکرده و تذکر ندهیم.بدرفتاری را نادیده بگیریم یا با روشهایی که انتظار ندارند به آنها توجه کنیم.سیاست کلی را بر توجه به رفتارهای سازنده بگذاریم.قدرت طلبی
عصبانی نشوید و خود را از جدال قدرت دور نگهدارید.اگر کودک درجنگ قدرت با والدین شکست بخورد بدرفتاری با هدف انتقام جویی خواهد داشت.انتقام جویی:
مقابله به مثل نکنید و به دنبال بهبود رابطه باشید.درک کنید که رفتار کودک از روی دلسردی است و الزاما شما مسبب آن نبوده اید.اگر کودک در کشمکش انتقامجویی شکست بخورد  ،به نمایش بی لیاقتی می پردازد.نمایش بی لیاقتی:
این کودک شدیدا دلسردوناامیداست.از انتقاد کردن دست بردارید و بر توانایی و نقاط قوت او تاکید کنید.هرگونه تالش کم اهمیت او را تشویق کنید.کودکان اگرچه به بدرفتاری خود آگاهند اما از هدفهای آن بی اطالعند.

خالصه ای از این فعالیت ها به شرح ذیل اشاره
نمود-1 :جاروکشی و نظافت تمام معابر و کوچه
های طرح جهادی -2جمع آوری ضایعات ریخته
شده در سطح معابر -3شستشوی و ضد عفونی
باکس های زباله -4الیروبی و جمع آوری لجن
های جویها و انهار -5شستشوی انهار بوسیله ۲
تانکر حمل آب -6تعمیر مخازن معیوب حمل زباله
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خبر کوتاه
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان ایالم خبر داد:

تامین آب برای  300هزار نفر در روز
در پایانه مرزی مهران

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب
استان ایالم از تامین آب پایدار برای
 300هزار نفر در روز با بهره برداری
از پروژه آبرسانی به پایانه مرزی مهران
خبر داد .پرویز ناصری در بازدید از پایانه مرزی مهران روند اجرای
پروژه ها را مثبت ارزیابی نمود و گفت  :شرکت آب و فاضالب
استان ایالم اهتمام ویژه ای در زمینه فراهم نمودن تاسیسات آب
و فاضالب برای زوار اربعین نموده تا ان شااله بتوانیم میزبان خوبی
برای زوار عزیز باشیم .وی در خصوص پروژه های به بهره برداری
رسیده شرکت ،اظهار داشت :تامین آب پایدار برای  300هزار نفر
در روزبا بهره برداری پروژه آبرسانی به پایانه مرزی ،پروژه خط انتقال
فاضالب موکب های مسیر اربعین حسینی (ع) ،مخزن پارکینگ
اربعین ،آبرسانی به پایانه مرزی و مسیر پل زائر تا مرز مهران ،اجرای
نصب انشعابات اب سردکن ها و اجرای خط انتقال منطقه ویژه
اقتصادی جهت تامین اب مخزن  ۵۰۰مترمکعبی هوایی به عنوان
مخزن پشتیبان استراتژیک و  ...از مهمترین پروژه های اجرا شده
وهمچنین دردست اجرا در جهت رفاه حال زائرین می باشد که
درآستانه بهره برداری می باشند .مدیرعامل آبفای استان با بیان
اینکه جهت آبرسانی به پارکینگ اربعین  ،نسبت به احداث مخزن
 ۱۰۰متر مکعبی ،ایستگاه پمپاژ واجرای  4 / 3کیلومتر لوله گذاری
با لوله  ۱۶۰پلی اتیلن اقدام شد ،تصریح کرد :پروژه خط انتقال
فاضالب موکب های مسیر اربعین حسینی (ع) در سه حوزه کاری
اجرای خط رفت بطول ده کیلومتر و خط برگشت ده کیلومتر و
ساخت سیستم سپتیک بتنی پیش تصفیه فاضالب در حال
اجرا می باشد که برای اجرای این پروژه مبلغ ۳۲۰میلیارد ریال
اختصاص یافت .ناصری همچنین از اتمام عملیات ساخت مخزن
پارکینگ اربعین قبل از موعد مقرر خبر داد و گفت :عملیات اجرایی
پروژه احداث مخزن  ۱۰۰متر مکعبی پارکینگ اربعین ،احداث
ایستگاه پمپاژ و ۳/۴کیلومتر خط انتقال آب به آن قبل از مدت
زمان تعیین شده اجرا و در مدار قرار گرفت  .مدیرعامل آبفای
استان ،خدمت به زوار را افتخار استان برشمرد و از بسیج تمام
امکانات شرکت برای ارائه خدمت هرچه بهتر و بیشتر به زائران
اباعبداله حسین(ع) خبر داد

بازدید مدیرمخابرات منطقه گلستان
از خبرگزاری ایرنا

مدیرمخابرات منطقه گلستان به مناسبت روز خبرنگار از
خبرگزاری ایرنا دیدن کرد  .دکتر غالمعلی شهمرادی به مناسبت
روز خبرنگار از خبرگزاری ایرنا در استان بازدید کرد.وی با اشاره به
تأثیر رسانه ها در توسعه وپیشرفت استان  ،از خبرنگاران به عنوان
عناصر آگاهی بخش وعامل ارتباط بین مردم ومسئوالن نام برد وابراز
امیدواری کرد با افزایش تعامالت فیمابین خبرنگاران این مجموعه و
مخابرات منطقه گلستان  ،در معرفی خدمات و محصوالت همچنین
اجرای پروژه های توسعه ای موثر تر عمل شود  .وی اجرای احسن
رسالت اطالع رسانی به مردم توسط خبرنگاران را حاصل ارتباط
مسئوالنه با دستگاههای خدمات رسان دانست و گفت  :در سایه
ارتباط دوسویه رسانه با سازمان ها می شود توسعه و پیشرفت استان
و رضایت بیشتر مردم را شاهد بود.مدیر مخابرات منطقه گلستان در
ادامه از بخش های مختلف خبرگزاری جمهوری اسالمی (ایرنا) بازدید
واز نزدیک با خبرنگاران به گفتگو نشست وبا قدردانی از زحمات آنها در
راستای معرفی خدمات ومحصوالت وفعالیت های توسعه ای مخابرات
منطقه گلستان از آنها تجلیل بعمل آورد.

