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خبر كوتاه
بررسی و پیگیری مشکالت اهالی کوی
اسالم آباد با حضور شهردار گرگان

کاروان خدمت با برگزاری نشستی در کوی
اسالم آباد با حضور شهردار گرگان به بررسی و
پیگیری مسائل و مشکالت این محله پرداختند.
دکتر عبدالرضا دادبود در این نشست اظهار کرد:
نشست میز خدمت جهادی با حضور هفته گذشته
مسئوالن مقاومت بسیج در شهرداری برگزار شد
و امروز به منظور پیگیری موضوعات مطرح شده
به این محله آمده ایم.دادبود افزود :موضوعات در
حال سپری کردن فرآیند اجرایی است و برخی
برنامه ها در کوتاه مدت و برخی در بلندمدت
قابلیت اجرایی خواهند داشت.وی با بیان اینکه
تعدادی برنامه ها نیازمند مباحث و بررسی های
کارشناسی است ،گفت :پس از بررسی کامل و تایید
کارشناسان ،اعتبار بودجه طرح ها را پیش بینی
می کنیم و سال آینده اجرایی خواهیم کرد.شهردار
گرگان در خصوص احیای دیوار اطراف قلعه خندان
اظهار کرد :احیای این دیواره از نظر ما بالمانع است
اما برای مشخص شدن حریم آن باید مکاتباتی با
اداره میراث فرهنگی داشته باشیم.دادبود همچنین
به بیان توضیحاتی در خصوص رفع کامل مشکل
روشنایی پارک ملت ،تکمیل و رنگ وسایل ورزشی،
الیروبی کامل رودخانه ،تکمیل روشنایی معابر
و تعویض کابل های فرسوده پرداخت.مصوبات
جلسه در قالب صورتجلسه توسط فرماندار گرگان
به دستگاه های مربوطه ابالغ و در دستور کار قرار
خواهد گرفت.الزم به ذکر است در این نشست،
دکتر منتظری و مهندس سنگدوینی نمایندگان
مردم گرگان و آق قال در مجلس شورای اسالمی،
مهندس حمیدی فرماندار ،برخی مدیران دستگاه
های اجرایی استان و شهرستان و شهردار منطقه
دو حضور داشتند.

اظهارات سرمربی و بازیکنان تیم
بسکتبال شهرداری گرگان پس از
کسب پیروزی مقتدرانه

تیم بسکتبال شهرداری گرگان روز دوشنبه
دیدار معوقه خود را مقابل تیم خانه بسکتبال
خوزستان برگزار کرد و موفق شد با نتیجه
مقتدرانه  98بر  68برابر این تیم جنوبی به
پیروزی دست یابد.نماینده بسکتبال گرگان که
در هفته نخست نیز مقابل تیم صنعت مس
رفسنجان به برتری رسیده بود با این برد 4
امتیازی شد و به طور موقت در صدر جدول
قرار گرفت.مهران شاهین طبع سرمربی تیم
شهرداری گرگان پس از پایان مسابقه اظهار
کرد :باتوجه به بازیکنان باتجربه و توانمندی
تیمی و همچنین به موقع شروع کردن تمرینات
توانستیم بازی خوبی را به انجام برسانیم.شاهین
طبع افزود :تیم خوزستان جنگنده و فیزیکی
بازی کرد و به اعتقاد من باوجود اختالف امتیاز
ایجاد شده ،هر دوتیم بازی خوبی ارائه کردند.
وی با ابراز رضایت از عملکرد بازیکنان بیان کرد:
همه بازیکنان تالش خود را انجام دادند و نیاز
به بازی های بیشتری داریم تا بتوانیم نواقص
تیمی را برطرف کنیم.شاهین طبع در مورد بازی
های آینده تیم شهرداری گفت :دوشنبه و سه
شنبه آینده دو بازی دشوار مقابل تیم اکسون
تهران و مشهد (آویژه صنعت پارسا) داریم و
امیدوارم امتیازات کامل را کسب کنیم.روزبه
ارغوان بازیکن ملی پوش تیم شهرداری نیز در
خصوص بازی اظهار کرد :بازی خوب و روانی
انجام دادیم و تا حدودی توانستیم دستورات
تاکتیکی کادر فنی را در زمین پیاده کنیم.وی با
بیان اینکه تالش می کنم به سطح آمادگی بدنی
قبل خود بازگردم ،گفت :در تیم همه چیز با نظم
و بر اساس برنامه پیش می رود و شرایط بسیار
مطلوبی داریم.یاسین کالسنگیانی نیز در رابطه
با بازی درخشان نماینده گرگان بیان کرد :خدارا
شکر توانستیم با توصیه های کادرفنی بازی کم
اشتباهی را به نمایش بگذاریم و به یک برد بسیار
خوب دست پیدا کردیم.وی با بیان اینکه تیم
حریف بازیکنان خوب و دونده ای داشت ،گفت:
با توجه به صحبتهای کادرفنی موفق شدیم مانع
انجام ضدحمالت بازیکنان حریف شویم و این
پیروزی را کسب کنیم.سینا واحدی دیگر بازیکن
ملی پوش شهرداری نیز درباره این بازی اظهار
کرد :با برنامه ریزی مناسب وارد زمین شدیم و
در اجرای برنامه ها موفق عمل کردیم.

عملیات رفع خرابی کابلهای ارتباطی
روستایی تکاب با موفقیت به اتما م رسید

همزمان با اعالم خرابی در بخشی از
ارتباطات روستایی شهرستان تکاب ،تیمهای
فنی مخابرات این شهرستان برای آغاز عملیات
رفع خرابی به مناطق روستایی اعزام شدند .این
عملیات که در در سرمای کوهستانهای پوشیده
از برف این منطقه انجام میشد ،با موقت به
اتمام رسید .همچنین عملیات برگردان رانژه
 ADSLمخابرات شهرستان تکاب در ساعت
 ۲۳روز چهارشنبه توسط مهندسین امدیاف
این شهرستان با موفقیت انجام شد.

شهرستان

شماره 3105

شهردار گرگان:

توسعه گردشگری واحیای بافت تاریخی
دو هدف مهم فرهنگی شهرداری گرگان است

عبدالرضا دادبود شهردار گرگان دو اولویت
«توسعه گردشگری» و «احیای بافت تاریخی» را به
عنوان اهداف مهم فرهنگی شهر گرگان عنوان کرد.
دکتر دادبود در نشست با مدیران میراث
فرهنگی کشور و استان گلستان به میزبانی اداره
کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
استان اظهار کرد :یکی از اهدافی که در این دوره از
مدیریت شهری برای خود متصور شدیم نگاه بیشتر
و دقیق تر فرهنگی در حوزه بافت تاریخی و میراث
فرهنگی شهر گرگان بوده است.
وی افزود :خوشبختانه اقداماتی که در مدت
دو سال و نیم گذشته در سطح شهر گرگان انجام
شد نتایج خوبی داشت و مدیریت شهری را برای
ادامه مسیر امیدوارتر و با انگیزه تر کرد.شهردار
گرگان در خصوص راهبرد مهم توسعه گردشگری
گفت :با تمام اتفاقاتی که در بافت تاریخی گرگان
رقم می خورد امیدواریم عالوه بر حفظ و حراست
از این مجموعه بزرگ و ارزشمند تاریخی ،بتوانیم

از دستاوردهای آن در حوزه های مختلف به ویژه
گردشگری بهره مند شویم زیرا یکی از راهبردهای

اصلی توسعه شهر گرگان توسعه گردشگری تعیین
شده است.دادبود با تقدیر از مدیرکل میراث

فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان گلستان
بیان کرد :از دکتر تجری مدیرکل میراث فرهنگی
استان تشکر می کنم که از زمان ورود ایشان
تعامالت بین میراث فرهنگی و مدیریت شهری
افزایش یافته است.
وی تصریح کرد :امیدواریم با تعامالت شکل
گرفته بین اداره کل میراث فرهنگی و مدیریت
شهری ،بافت تاریخی گرگان جایگاه واقعی خود
را در سال های آینده پیدا کند.الزم به ذکر است
در این نشست ،دکتر محمدحسن طالبیان معاون
میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری
و صنایع دستی ،مصطفی پورعلی مدیرکل دفتر
ثبت آثار وزارت میراث فرهنگی ،احمد تجری
مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع
دستی گلستان ،سید محمد مرتضوی رییس،
ناصر گرزین نایب رییس و حسین ربیعی رییس
کمیسیون گردشگری و احیای بافت تاریخی
شورای اسالمی شهر گرگان حضور داشتند.

اقدام خالقانه کارکنان اداره مخابرات شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان

غرفه آشنایی ابتدایی با سیر تحول ارتباطات الكترونیك در
اداره مخابرات نفت و گاز مسجدسلیمان راه اندازی شد.کارکنان اداره
مخابرات شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان در یک اقدام
خالقانه  ،غرفه و ایستگاه آشنایی با تاریخچه و سیر تحول ارتباطات
الکترونیک در این شرکت و صنعت را راه اندازی کردند .در این
غرفه انواع تجهیزات سخت افزاری قدیمی که در صنعت نفت برای
برقراری مکالمه تلفنی از مبداء تا مقصد استفاده می شد در معرض
دید عالقمندان قرار گرفته است  .همچنین انواع دستگاه های تلفن
رومیزی از نسل های ابتدایی تا پیشرفته امروزی با معرفی مشخصات
فنی آنها در این غرفه قرار گرفته است .
مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان در
بازدیدی که از اداره مخابرات داشت ضمن مشاهده ی این غرفه

از اقدام خالقانه پرسنل این اداره که در جهت پاسداشت منابع
 ،تکریم و افزایش سطح دانش علمی مراجعه کنندگان صورت
گرفته تقدیر کرد .
مهندس قباد ناصری با اشاره به اهمیت انتقال تاریخ درخشان
صنعت نفت به نسل های بعدی اظهار داشت  :در کنار موزه گنجینه
نفت  ،می توان با راه اندازی چنین غرفه های کوچک ولی تخصصی
به افزایش سطح آگاهی و دانش علمی و معلومات عمومی شهروندان و
همکاران اقدام کرد .وی در ادامه این بازدید که از سوی رییس فناوری
اطالعات و ارتباطات – رییس روابط عمومی و رییس دفتر مدیریت
همراهی می شد از بخش های مختلف این اداره بازدید کرد و ضمن
دیدار با پرسنل این بخش از زحمات و خدمات این اداره در تثبیت
فعالیت های اداری و عملیاتی تقدیر و تشکر نمود .

ساخت  ۶۰۹واحد مسکونی طرح اقدام ملی در شهرک بهشتی همدان آغاز شد

مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان
گفت :طرح  ۶۰۹واحدی اقدام ملی تولید مسکن با
مشارکت ستاد اجرایی فرمان امام خمینی(ره) ،در
شهرک بهشتی همدان آغاز شد«.داریوش حسینی»
ایرنا افزود :برای ساخت واحدهای مسکونی طرح
اقدام ملی مسکن در استان ،شهرک های
شهیدبهشتی ،شهید مدنی و فرهنگیان همدان در
نظر گرفته شده است.وی با اشاره به اینکه در استان
همدان نزدیک به  ۱۸هزار متقاضی در  ۲مرحله
در طرح اقدام ملی مسکن ثبت نام کردند ،اظهار
داشت :از این تعداد  ۱۴هزار نفر واجد شرایط بهره
مندی از این طرح هستند و تاکنون زمین موردنیاز
برای احداث چهار هزار و  ۵۰۰واحد مسکونی نیز
تامین شدهاست.مدیرکل راه و شهرسازی استان
همدان تصریح کرد :عملیات کلنگ زنی و تجهیز
کارگاه طرح  ۶۰۹واحدی حصار حاج شمسعلی

واقع در شهرک شهید بهشتی و  ۱۰۴واحدی
شهرک مدنی در زمینی به مساحت  ۸۰هزار
مترمربع توسط جهاد نصر مرکزی که از پیمانکاران
زیر پوشش قرارداد ستاد اجرایی فرمان امام خمینی
(ره) به عنوان کارگزار تعیین و آغاز شده است.وی
افزود :زمینهای مورد نظر برای ساخت واحدهای
مسکونی طرح اقدام ملی مسکن استان همدان در
 ۲بخش شهرهای با جمعیت کمتر و بیشتر از ۱۰۰
هزار نفر انتخاب شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان گفت:
در شهرهای همدان و مالیر که بیش از  ۱۰۰هزار
نفر جمعیت دارند ،کار ساخت و اجرای طرح مسکن
ملی به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) واگذار
شده است.وی خاطرنشان کرد :طرح  ۱۰۴واحد
مسکونی شهرک مدنی شهر همدان در ساختمان
های چهار طبقه و به صورت  ۱۶واحدی احداث

می شود.حسینی افزود :متاهل بودن (به استثناء
دختران مجرد باالی  ۳۵سال) ،نداشتن خانه بنام
زوجین ،خانه اولی بودن ،پنج سال سکونت در شهر
مورد نظر و سبز بودن فرم «ج» (استفاده نکردن از
تسهیالت و یارانههای ارگانهای دولتی) از شروط
الزم برای ثبت درخواست متقاضیان در طرح اقدام
ملی مسکن است.مدیرکل راهوشهرسازی استان
همدان گفت ۱۰۰ :میلیون تومان تسهیالت اقدام
مسکن به متقاضیان واجد شرایط پرداخت می شود
و تا پایان تعیین تکلیف ثبت نام شدگان ،تقاضای
جدید ثبت نخواهد شد.وی خاطرنشان کرد :برای
متقاضیان این واحدهای مسکونی برای هر واحد
 ۴۰میلیون تومان به عنوان پیش پرداخت اولیه
تعیین شده که تاکنون حدود  ۶۰۰نفر این مبلغ را
پرداخت کرده اند.حسینی تاکید کرد :اگر متقاضیان
مجموع مبلغ اعالم شده هر واحد مسکونی را واریز

کنند ،واحد مسکونی ظرف مدت یک سال احداث و
تحویل متقاضیان می شود.مدیرکل راه و شهرسازی
استان همدان گفت :خرید و فروش امتیاز مسکن
ملی در استان همدان ممنوع است و در صورت
مشاهده ،سهمیه مسکن فرد فروشنده ،باطل
میشود.بر اساس سرشماری سال  ، ۱۳۹۵استان
همدان با قریب به  ۲۰هزار کیلومتر مربع وسعت،
حدود یک میلیون و  ۷۵۰هزار نفر جمعیت دارد که
تراکم نسبی  ۸۸نفر در هر کیلومترمربع ،این استان
را در ردیف یکی از پرتراکمترین استانهای کشور
قرار دادهاست.در قالب طرح اقدام ملی مسکن قرار
است  ۴۰۰هزار واحد مسکونی در کشور ساخته
شود که از این تعداد  ۲۰۰هزار واحد مسکونی
در شهرهای جدید ۱۰۰ ،هزار واحد در بافتهای
فرسوده شهری و  ۱۰۰هزار واحد نیز در شهرهای
کوچک احداث میشود.

کسب رتبه سوم روابط عمومی و امور فرهنگی شهرداری فردوسیه در بین  43شهرداری استان تهران
حوزه فرهنگی اجتماعی و روابط عمومی در هر اداره با دستگاهی
به عنوان یکی از پایه ها و ارکان مهم مجموعه مدیریتی بشمار آمده
و وظیفه و رسالت سنگینی نسبت به سایر حوزه ها بر دوش خود
احساس میکند.با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر
بسط و گسترش مسائل فرهنگی با رویکرد اسالمی مدیریت روابط
عمومی و حوزه فرهنگی اجتماعی شهرداری فردوسیه نیز بی وقفه
تالش می نماید تا با تبعیت از خط و مشی و سیاستهای جهادی رهبر
کبیر و فرزانه انقالب حضرت آیت ا ...خامنه ای در راستای اجرای این
مهم گام بردارد.نگاه مدبرانه و ویژه جناب مهندس اسدی (شهردار) و
اعضای شورای اسالمی شهر در جهت تقویت روابط عمومی و حوزه
فرهنگی اجتماعی نشان از تدبیر واالی مدیران شهری و نگرش مثبت
این بزرگواران میباشد.روشنفکران و مدیران واقعی اعتقاد بر این دارند
رشد و ارتقاء فرهنگ و تمدن اقشار مختلف جامعه در رشد و تعالی
سایر حوزه ها ی اجتماعی تاثیر بسزایی دارد و زیربنا و زیرساخت

های اصلی هر کشور و شهری می بایست با مسائل فرهنگی تراز
شود .روابط عمومی به عنوان چشم انداز شهرداری در کنار حوزه
فرهنگی اجتماعی از ابتدای مدیریت شهری مهندس اسدی خدمت

با محوریت بهبود ولتاژ شبکه انجام می شود؛

رزمایش سراسری اصالح و بهینه سازی خطوط برق رسانی در استان سمنان

دومین رزمایش سراسری اصالح و بهینه سازی خطوط برق رسانی با محوریت بهبود ولتاژ شبکه توزیع برق ،در
استان سمنان به اجرا درخواهد آمد.مدیرعامل شرکت توزیع برق استان با بیان این خبر اظهار داشت :این برنامه سراسری
از سوی شرکت توانیر برنامه ریزی گردیده و درنظر است در روزهای  27و  28آذرماه اجرایی شود.سیدمحمد موسوی
زاده یادآور شد :این رزمایش در قالب یک حرکت جهادی – ضربتی و با رعایت پروتکل های بهداشتی و ایمنی ،از طریق
اکیپ های عملیاتی برق سمنان ،شاهرود ،دامغان ،گرمسار ،میامی ،سرخه ،مهدیشهر ،آرادان و همچنین امور برق بسطام،
سناریوی طرح ریزی شده در محدوده ی ماموریتی هر مدیریت و توسط نیروهای اجرائی و پشتیبانی همان واحد انجام
می شود.وی اظهار داشت :تعدیل بار شبکه و ایجاد سرخط های جدید ،کاهش طول شبکه توزیع برق ،احداث پست
جدید توزیع برق ،افزایش سطح مقطع شبکه ،جایابی بهینه خازن و اتوبوستر ،به عنوان مهم ترین اقداماتی است که برای
این برنامه پیش بینی شده است.وی خاطرنشان کرد :شرکت توزیع برق استان سمنان به عنوان یک شرکت پیشرو در
اجرای امور تجمیعی و این گونه رزمایش هاست و از حدود ده سال قبل تا به حال ،اقدامات شایسته ای در این زمینه
صورت گرفته و حجم وسیعی از شبکه ها و تاسیسات توزیع برق در نقاط مختلف استان ،اصالح و بازسازی شده است.

بی منت را سرلوحه امورات خود قرار داده و تالش می نماید تا تاریخی
متفاوت نسبت به سالبهای اخیر از خود به یادگار بگذارد.قطعا ویروس
کوید  19آغاز عصری جدید در عرصه روابط عمومی و مدیریت حوزه
فرهنگی اجتماعی شهر فردوسیه خواهد بود چرا که شهروندان با
فرهنگ و فهیم شهرمان لیاقت بهترینها را دارند وتمام سعی و تالش
خود را بر آن خواهیم گذاشت تا در راستای تحقق اهداف و آرمانهای
شهرداری و انقالب اسالمی عزیزمان گام برداریم.با توجه به ارزیابی
عملکرد روابط عمومی ها و امور فرهنگی شهرداری های استان تهران
که توسط مدیر کل شهری و شوراها  ،استانداری تهران صورت گرفت.
شهرداری فردوسیه مفتخر به کسب رتبه اول مدیریت بحران و رتبه
سوم روابط عمومی ها و امور فرهنگی در بین  43شهرداری استان
تهران شده است.لذا ضمن تشکر از شهردار فردوسیه بابت حمایتهای
بیدریغ ایشان و نگاه نقادانه ایشان نیز بین مدیران استانداری این
افتخار را تقدیم میکنیم به روح واال مقام شهدای اسالم و انقالب.

اخبار
اجرای طرح هادی در  69روستای
شهرستان صومعه سرا

حضور مدیرکل ،معاون پشتیبانی و مسئول
روابط عمومی بنیاد مسکن استان در فرمانداری
شهرستان صومعه سرا سرپرست بنیاد مسکن
انقالب اسالمی شهرستان معرفی شد  .در ابتدای
جلسه مدیرکل بنیادمسکن انقالب اسالمی استان
گیالن گفت :امروزه یکی از راهبردهای موثر در
توسعه همهجانبه پایدار نواحی روستایی ،استفاده
از مشارکت و توانمندیهای دهیاران و روستائیان
برای عمران و توسعه مناطق روستایی در همه ابعاد
بوده و می طلبد با برنامهریزی صحیح و همکاری
دهیاریها ،میتوان روند توسعه روستاها را در سطح
استان سرعت بخشید .وی در خصوص جذب
سهمیه مسکن محرومین درشهرستان صومعه سرا
گفت :از  193سهمیه شهرستان تاکنون  63واحد
با بانکهای عامل عقد قرارداد نموده اند .وی خواستار
همکاری بیشتر بانک ها جهت جذب اعتبارات با
بنیاد مسکن شد .اکبرزاده شاخص ملی اجرای طرح
هادی را 50درصد بیان کرد و گفت :این شاخص
در شهرستان صومعه سرا  48درصد است اکبرزاده
افزود در  69روستای باالی  20خانوار شهرستان
این طرح اجرا گردیده است .فرماندار صومعه سرا
در این دیدار از عملکرد بنیاد مسکن در زمینه قیر
رایگان برای آسفالت روستاهای شهرستان ابراز
رضایت کرد و ادامه فعالیت های چشمگیر بنیاد
مسکن را در زمینه های شهری و روستایی خواستار
شد .سیدجالل سیدمحمدی در خصوص طرح
مسکن محرومین گفت :با هماهنگی بعمل آمده با
مدیران بانکهای عامل شهرستان ،زمینه بهره مند
شدن متقاضیان از تسهیالت مسکن محرومین
فراهم گردید وی با بیان اینکه ،بنیاد مسکن استان
از طریق ایجاد بستر و زمینه های مناسب به خوبی
توانسته در اقدامات خود در زمینه عمران و آبادانی
روستاها موفق عمل نماید ،گفت :فعالیت های بنیاد
مسکن انقالب اسالمی به ویژه در حوزه عمران
روستایی و اجرای طرح های توسعه ای در راستای
ت ها در
توانمندسازی روستاییان و تقویت زیرساخ 
روستاها کامال مشهود است .در پایان ،مهندس رضا
جوادی بعنوان سرپرست بنیاد مسکن شهرستان
معرفی و از خدمات مهندس محمد امین پور تقدیر
و تشکر گردید.
مدیرعامل آبفای گیالن خبر داد:

احداث پکیج تصفیه فاضالب از محل
درآمد حاصل از تبصره  ۳در رشت

مدیرعامل آبفای گیالن در نشست با شورای
شهر رشت اظهار داشت :به منظور پاکسازی
رودخانه گوهررود ،پکیج تصفیه فاضالب از محل
درآمد حاصل از تبصره  ۳در شهرستان رشت
احداث میشود.در نشست مدیرعامل آبفای گیالن
با امیرحسین علوی عضو شورای شهر رشت،
پروژههای در دست اجرا از محل درآمد حاصل از
اعتبارات تبصره  ۳مورد بررسی قرار گرفت.سید
محسن حسینی ،رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل
شرکت آب و فاضالب استان گیالن ،با تشریح
پروژههای در دست اجرا از محل اعتبارات تبصره
 ۳اظهار داشت :به منظور تملک زمین مورد نیاز
برای احداث تصفیه خانه فاضالب شرقی شهر
رشت در کوی امام رضا (ع) پیگیری الزم صورت
پذیرفت.وی در ادامه افزود :در راستای پاکسازی
رودخانهی گوهررود شهر رشت ،از پل طالشان تا
میدان دفاع مقدس ،مقرر شد احداث پکیج تصفیه
فاضالب در مجاورت پارک بانوان منظریه به عنوان
فاز اول اجرایی طرح فوق و پروژهی اجرایی مشترک
شرکت آب و فاضالب و شورای شهر رشت از محل
درآمدهای تبصره  ۳سال  ،۱۳۹۹مد نظر قرار گیرد.
مدیرعامل آبفای گیالن همچنین خاطرنشان کرد :با
توجه به توافق بعمل آمده با شورا مقرر شد ،نقشهی
زمین شناسایی شده جهت احداث پکیج تصفیه
فاضالب ،مساحت زمین مورد نیاز ،میزان اعتبار
الزم و ظرفیت پکیج تصفیهی مذکور ،به شورای
شهر اعالم شود تا جهت واگذاری زمین مورد نیاز
برای اجرای پروژه و همچنین تخصیص اعتبار الزم
از محل درآمدهای تبصره  ۳سال  ،۱۳۹۹اقدامات
الزم توسط شورای شهر صورت پذیرد.
وی همچنین تسریع در روند اجرای پروژه
خط انتقال جنوبی فاضالب شهر رشت را از اولویت
برنامههای این شرکت اعالم کرد.

