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خبر كوتاه
همزمان با چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی؛

آغاز بهره برداری و عملیات اجرایی
12پروژه گازرسانی با هزینه ای بالغ بر
 140میلیارد ریال دراستان اصفهان

در دهه فجرسال  98با هزینه ای بالغ
بر125میلیارد ریال  11طرح گازرسانی افتتاح
و با اعتباری بالغ بر 15میلیارد ریال عملیات
اجرایی یک طرح نیز آغاز می گردد.مدیرعامل
این شرکت از افتتاح 11پروژه گازرسانی در سطح
استان اصفهان با هزینه ای بالغ بر 125میلیارد
ریال خبرداد وگفت :همچنین عملیات اجرایی
یک پروژه گازرسانی نیز در این ایام مبارک با
هزینه پیش بینی شده 15میلیارد ریال آغاز
می شود.سید مصطفی علوی ،از بهره برداری 4
طرح بزرگ گازرسانی به صنایع استان اصفهان،
خبرداد و افزود :این طرح ها شامل؛گازرسانی به
فاز دو شهرک صنعتی گلپایگان با اعتباری بالغ
بر 23میلیارد ریال ،راه اندازی ایستگاه TBS
شهرک صنعتی نائین ،ایستگاه TBSشهرک
کارگاهی امیرکبیر شهرضا و شهرک صنعتی
نهضت آباد می باشد.وی ،تصریح کرد :در این
طرح های صنعتی ،واحدهای تولیدی زیادی
از جمله؛ صنایع فلزی ،مرغداری ها ،گلخانه
ها ،دامداری هاو...در سطح استان از نعمت
گاز طبیعی بهره مند شده اند .وی ،از بهره
برداری ایستگاه  CGSنصیرآباد شهرستان
مبارکه که مربوط به طرح جامع اصفهان بزرگ
می باشد خبر داد و گفت :در این پروژه یک
ایستگاه  CGSبا ظرفیت  200هزار مکعب در
ساعت به بهره برداری می رسد.مهندس علوی،
همچنین به بهره برداری از پروژه گازرسانی به
فاز دو شهرک شهید کشوری ،اشاره کرد و افزود:
در این پروژه  4ایستگاه اندازه گیری با ظرفیت
1000مترمکعب در ساعت 2 ،ایستگاه اندازه
گیری با ظرفیت  400متر مکعب در ساعت و
 4ایستگاه صنعتی با ظرفیت  1000متر مکعب
در ساعت راه اندازی و 3هزار و  500متر شبکه
تغذیه و توزیع اجرایی شده است .مدیرعامل
شرکت گاز استان اصفهان ،تصریح کرد :در دهه
فجر امسال دو پروژه گازرسانی روستایی نیز به
بهره برداری خواهد رسید ،روستای یحیی آباد و
قصر چم از توابع شهرستان شهرضا که درهریک
از این دو روستا یک ایستگاه  TBSبا ظرفیت
 5000متر مکعب در ساعت راه اندازی و  9هزار
و  700متر شبکه گذاری شده است .مهندس
علوی ،با اعالم اینکه ،ساختمان پست امداد و
پشتیبانی منظریه شهرضا  ،پروژه گازرسانی
به ندامتگاه کاشان و بازسازی ایستگاه TBS
 ,CGSشباهنگ نایین از دیگر پروژه های آماده
افتتاح در ایام دهه فجرسالجاری است ،اظهار
داشت :به لطف خداوند متعال وتالش کارکنان
این شرکت ،بار دیگر شاهد دستاوردهای جدید و
تحقق آرمان های انقالب اسالمی ایران و تحول
در شهرها و روستاهای محروم خواهیم بود.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان ،همچنین
به آغاز عملیات اجرایی گازرسانی به مجموعه
کارگاهی پاتله شهرضا اشاره کرد و گفت :برای
این پروژه اعتباری به مبلغ  15میلیارد ریال
پیش بینی گردیده که همزمان با چهل و یکمین
سالگرد پیروزی انقالب کلنگ زنی خواهد شد.
مهندس علوی با اشاره به توزیع ساالنه
حدود 21میلیارد متر مکعب گاز طبیعی درسطح
استان و بهره مندی  99.6درصد جمعيت استان
اصفهان از نعمت گاز طبيعي خاطر نشان ساخت:
تمام رسالت و تالش کارکنان این شرکت بهره
مندی  100درصدی جمعیت استان در هرسه
بخش خانگی ،صنعتی و عمومی است.

رفع اختالل همراه اول و ایرانسل در
گیالن به محض اتصال برق

به دنبال بارش سنگین برق در استان
گیالن ارتباطات تلفن همراه نیز با اختالالتی در
برخی مناطق همراه شده که شرکتهای مربوطه
دلیل را قطع برق شهر اعالم کردهاند.
بارش برف در استان گیالن موجب قطعی
برق در برخی مناطق شده است ،این در حالی
است که برخی گزارشها از این حکایت دارد
که خطوط ارتباطی همراه اول و ایرانسل نیز با
اختالالتی همراه شده است.
پیگیری موضوع از این دو شرکت با توضیح
مشترکی همراه بود و اعالم کردند که شبکه
آنها هیچ مشکلی نداشته ولی به دلیل قطعی
برق شهری ،و عدم برق رسانی به آنتن ها و
سایتهای آنها خطوط ارتباطی نیز در برخی
مناطق دچار مشکل شده است.
بنابر توضیحات دریافتی با برقراری برق
در منطقه ،خطوط ارتباطی شرکت همراه اول
و ایرانسل نیز وصل خواهد شد.
این در حالی است که به گفته مدیرعامل
شرکت برق منطقهای گیالن ،از حدود یک
میلیون و  ۴۰۰هزار مشترک برق این استان،
برق حدود  ۹۰هزار مشترک قطع شده است.

نجات و اسکان  ۵۰مسافر گرفتار در
برف آستارا

رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان آستارا
گفت ۵۰ :نفر از مسافرانی را که در برف گرفتار
شده بودند ،پس از نجات ،در یکی از مساجد این
بندر مرزی اسکان یافتند.
حسین خورشیدی در گفت و گو با ایسنا،
اظهار کرد :با توجه به بارش برف سنگین در
استان گیالن ۵۰ ،نفر از مسافرانی را که در جاده
های آستارا  -تالش و آستارا به اردبیل گرفتار
شده بودند ،توسط مأموران این جمعیت نجات
یافتند.وی با بیان اینکه زنان و مردان نجات یافته
به مسجد حضرت محمد رسول اهلل (ص) آستارا
منتقل شدند ،ادامه داد :در حال حاضر وضعیت
جسمانی همه افراد خوب است و در حال
استراحت می باشند.خورشیدی ضمن تقدیر از
همکاری هیأت امنای مسجد مذکور ،خاطر نشان
کرد ۵۰ :تخته پتو ۱۰۰ ،قوطی کنسروجات۱۰ ،
کیلوگرم خرما ۱۰۰ ،عدد نان لواش ۲۵ ،بسته
برنج پخته و  ۵باکس آب معدنی بین این افراد
توزیع شد.

شهرستان

شماره 2908

در آیین قرارداد طرح توسعه میادین پارسی و پرنج عنوان شد

قدردانی وزیر نفت از تالش های مناطق نفت خیز جنوب
برای تدوین مدل جدید قراردادهای نفتی

مهندس بیژن زنگنه وزیر نفت از تالش های
شرکت ملی مناطق مناطق نفت خیز جنوب برای
تدوین مدل جدید قراردادهای نفتی( )IPCقدردانی
کرد.مهندس زنگنه در آیین قرارداد طرح بهبود
بازیافت ،افزایش تولید و بهرهبرداری از میادین
پارسی و پرنج در تهران اظهار داشت :قرارداد
توسعه میادین پارسی و پرنج پنجمین قرارداد از
نوع قراردادهای( ) IPCاست که بر اساس مصوبه
هیئت وزیران منعقد می شود.وی گفت :پیش از
این  4قرارداد توسعه میادین بر اساس قراردادهای
( )IPCمربوط به فاز 11پارس جنوبی ،آبان و پایدار
غرب ،سپهر و جفیر و پایدار شرق و چشمه خوش
به امضا رسید.وزیر نفت افزود :قرارداد توسعه میادین
پارسی و پرنج بر اساس مدل پیشنهادی شرکت
ملی مناطق نفت خیز جنوب تهیه شده است و
طرح مهم و جدیدی است که تیم بزرگی در مناطق

نفت خیز جنوب برای آن زحمت کشیده و مسائل
حقوقی ،قراردادی و مهندسی را بررسی کرده اند تا
به نتیجه برسد که از همه آنها تقدیر و تشکر می
شود.مهندس زنگنه با بیان اینکه اجرای قراردادهای
 IPCو  EPC/EPDتوسعه میادین از برنامه های
مهم وزارت نفت است افزود :قرارداد توسعه میادین
پارسی و پرنج توسط شرکت  100درصد ایرانی مپنا
اجرا می شود و هدف ما این است که به موازات
افزایش تولید نفت ،تولید کاال و خدمات شرکت های
ایرانی نیز افزایش یابد.خاطرنشان می شود قرارداد
طرح بهبود بازیافت افزایش تولید و بهرهبرداری از
میادین پارسی و پرنج میان شرکت ملی مناطق نفت
خیز جنوب به نمایندگی از شرکت ملی نفت ایران و
شرکت مپنا با هدف دستیابی به تولید روزانه حداکثر
 ۸۵هزار بشکه و تولید تجمعی اضافی حدود ۱۲۱
میلیون بشکه طی  ۱۰سال آینده امضا شد.

نایب رییس شورای شهر کرج عنوان کرد:

مهم ترین وظیفه شهرداری ها اداره درست شهر است

آمدن نوروز را با بنر خوشامد نگوییم ،بهار با شکوفه و سبزه آمدن
خود را اعالم می کند.به گزارش پایگاه خبری کرج امروز ،رحیم خستو

در نطق پیش از دستور صد و هشتاد و سومین جلسه شورای شهر
کرج ،با اشاره به ضرورت نظم دهی به سیما و فضای شهری ،اظهار
داشت :وظیفه شهرداری اداره درست شهر است .وی با بیان اینکه
برای هر اقدام خدماتی در شهر مسئولیتی تعریف شده است ،گفت:
این در حالی است که این هماهنگی بین مسئوالن دیده نمی شود.این
عضو شورا افزود :بر همین اساس ضروری است ،ستادی تشکیل شود و
معاون خدمات شهری ،مدیران مناطق و رئیس سازمان سیما و منظر به
عنوان اعضای ستاد به بررسی مشکالت پیرایش شهری ،تابلوهای غیر
استاندارد و سد معبر که از اصلی ترین مشکالت شهر است بپردازند.
خستو با تاکید بر اینکه انجام برخی اقدامات بدون هماهنگی به نتیجه
مطلوب نمی رسد ،گفت :ضروری است تا هماهنگی و همراهی مدیران
مربوطه با یکدیگر در این زمینه ایجاد شود.نایب رئیس شورای اسالمی

شهر کرج همچنین به نزدیکی به ایام نوروز اشاره کرد و افزود :برای
خوشامد گویی به بهار ،با نصب بنر شهر را نازیبا نکنیم.وی افزود :بهار
با شکوفه ها و سبزه ها آمدن خود را اعالم می کند و نباید با نصب
بنر عالوه به افزودن نازیبایی ها ،به محیط زیست نیز آسیب برسانیم.
خستو ادامه داد :باید به سمت رسوم قدیمی از جمله خانه تکانی گام
برداریم و زوائد بصری را از چهره شهر پاک کنیم.وی در بخش دیگری
از صحبت خای خود به ضرورت داشتن کارت خوان در مطب های
پزشکان اشاره کرد و گفت :درست نیست برخی بیماران که ناراحتی
ریوی و قلبی دارند برای گرفتن پول در سطح شهر تردد کنند.خستو
در دیگر نطق خود از آهن زدن بانک ها بعد از اغتشاشات آبان ماه یاد
کرد و افزود :این اقدام تصمیم خود بانکها بوده و احساس نا امنی را
در شهر ایجاد می کند.

آرزوی دیرین اهالی منطقه دربند شهرستان مهدیشهر محقق شد
مشعل افتتاح گازرسانی به منطقه دربند
شهرستان مهدیشهر در پنجمین روز از دهه فجر
با حضور علیرضا آشناگر استاندار سمنان روشن
شد.به گزارش روابط عمومی ،پروژه گازرسانی
به منطقه دربند شهرستان مهدیشهر با حضور
استاندار و مدیران استانی و شهرستانی افتتاح
شد.مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان در این
مراسم گفت :خداوند متعال را شاکریم که به برکت
پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی توجه به همه
آحاد جامعه و بهره مندی عادالنه همه هم میهنان
از خدمات دولت از جمله برخورداری و استفاده از
انرژی پاک گاز طبیعی دستور کار همه دولتمردان
است.شریفی نژاد افزود :چشم انداز شرکت گاز
استان در افق برنامه  1404افزایش سهم گاز
طبیعی در سبد انرژی سوختهای فسیلی استان
به  75درصد است .وی ادامه داد :گازرسانی به
روستاها با هدف گسترش رفاه و عدالت و گازرسانی
به واحدهای تولید و صنعتی با هدف رونق تولید و
اشتغال از راهبردهای شرکت گاز برای دستیابی
به این چشم انداز است.مدیرعامل شرکت گاز با

اشاره به سهم  70درصدی صنعت و نیروگاههای
استان از مصرف کل استان ،نقش خدمات کارکنان
خدوم شرکت گاز را در توسعه و رونق اقتصادی و
اجتماعی استان بی بدیل دانست.شریفی نژاد ادامه

داد :برای گازرسانی به این روستاها و واحدهای
تولیدی و کشاورزی منطقه حدود  11کیلومتر خط
تغذیه و شبکه داخلی و یک باب ایستگاه تقلیل
فشار گاز با ظرفیت ده هزار مترمکعب در ساعت با

اعتباری بالغ بر 28میلیارد ریال اجرا شده است.این
مقام مسئول با اشاره به اهمیت اجرای این پروژه
از منظر پدافند غیرعامل افزود :با بهره برداری از
این زیرساخت که با لحاظ اصول پدافند غیرعامل
طراحی و اجرا شده است ،ضریب پایداری جریان
گاز شهرستان مهدیشهر به مراتب ارتقاء یافته و
ریسک تأمین انرژی گاز منطقه به کمترین مقدار
ممکن کاهش یافت.مدیرعامل شرکت گاز استان
سمنان با تأکید بر اینکه همه شهرهای استان از
نعمت گاز برخوردار هستند؛ تصریح کرد :از دهه
فجر سال  92تاکنون ،بیش از  95روستای استان
به شبکه گاز متصل شده اند و با افتتاح طرحهای
گازرسانی در ایام ا ...دهه فجر ،جمعیت روستایی
برخوردار از نعمت گاز طبیعی استان به 90درصد
می رسد.شریفی نژاد در پایان ابراز امیدواری نمود
ظرفیت تأمین انرژی ایجاد شده عالوه بر پوشش
مصرف خانگی روستائیان منطقه؛ زمینه توسعه
صنعت و رونق تولید این شهرستان را بیش از پیش
فراهم سازد و مردم منطقه با استفاده ایمن و بهینه
گاز قدردان این نعمت الهی باشند.

برگزاری مراسم بزرگداشت دهه فجر در شرکت توزیع برق استان سمنان
باحضور مدیرعامل و جمع کثیری از همکاران شرکت توزیع
برق استان سمنان ،مراسم گرامیداشت دهه مبارک فجر برگزار
شد.معاون هماهنگ کننده سپاه استان سمنان در این مراسم با بیان
این که یکی از ویژگی های بزرگ انقالب و راهبرد امام راحل  ،خون
برشمشیر بود گفت :این بدین مفهوم است که امام راحل بدون سالح
و با تکیه بر نیروی الهی و مردم  ،برطاغوت زمان پیروز شد.سرهنگ
علی خالقیان با اشاره به این که حضرت امام (ره) تسخیرالقلوبی کرد
که همه عاشق آن بزرگوار شدند اظهارداشت :بنیانگذار نظام مقدس
جمهوری اسالمی ایران بسیار هوشیار ،باذکاوت و یک سیاست مدار
به تمام معنا بودند و با کیاست مثال زدنی خود ،تمام توطئه های
آمریکائی ها را در ابتدای انقالب نقش برآب کرد.وی با عنوان این که
انقالب اسالمی زمینه ساز ظهور حضرت مهدی (عج) است افزود :این
انقالب الهی ویژه ی همه جهانیان است و به انقالب حضرت ولی عصر

(عج) متصل خواهد شد.سرهنگ خالقیان با ابراز این که آمریکائی
ها فقط به دنبال ا ِشغال کشورما هستند یادآور شد :آنها با استفاده
از جنگ تمدنی شامل جنگ تمدن غرب و تمدن اسالم به دنبال
این هستند که طوالنی ترین جنگ قرن را برای ما رقم بزنند.وی با
اظهاراین که سپهبد شهید قاسم سلیمانی نمونه ای بارز از شاگردان
مکتب امام و والیت بود تصریح کرد :این شهید سرافراز سپاه اسالم ،
تمامی راهبردهای آمریکا در منطقه را شکست داده و یکی از دالیل
ترور ناجوانمردانه و بزدالنه آمریکائی ها این بود که او را یک مانع
برای رسیدن به اهدافشان می دانستند .معاون هماهنگ کننده سپاه
استان خاطرنشان کرد :رمز پیروزی ما حضور فعال و حداکثری در
راهپیمائی  22بهمن و شرکت باشکوه در انتخابات اسفندماه خواهد
بود که باعث شکست توطئه های دشمنان ما خواهد شد.گفتنی
است :در این مراسم از منتخبین مسابقات فرهنگی ،هنری و ورزشی

و پیشنهادهای مصوب همکاران شرکت توزیع برق استان با اعطای
لوح تقدیر و هدایائی تجلیل به عمل آمد.

در گردهمایی سرباز وحدت در استان اصفهان عنوان شد:،

شهید سردار قاسم سلیمانی ارتش صد میلیونی جهان اسالم را شکل داد
محمدرضا رجایی ،رزمنده جبهه
مقاومت و جانباز دفاع مقدس و رئیس
سابق بنیاد شهید اصفهان در گردهمایی
سرباز وحدت که در تاریخ  ۲۰بهمن
ماه سالجاری و با حضور جمعی از
خبرنگاران استان،تشکلهای مطبوعاتی
،فرهنگی و روابط عمومی ها درجهت
نقش شهید سپهبد سردار قاسم
سلیمانی در یک اتحاد ملی در سالن
اجتماعات مجتمع فرهنگی مطبوعاتی
استان اصفهان برگزار شد ،
بیان کرد :سردار سلیمانی گنجینه
پربهای بود که فضایل انسانی اسالمی
اخالقی زیادی را درخود داشت و حق
هم همین بود که او توانست ایجاد کند،
سردار سلیمانی روستازادهای بود که با
سختکوشی تالش و لقمه حالل تربیت
شد و در نوجوانی به عرصه انقالب
و بالفاصله جنگ پا گذاشت ،سردار
سلیمانی پیشتاز عرصه فعالیتهای
اجتماعی و ستون وحدت در کشور
و تکیهای در طیف سپاه و مسؤوالن
بود.رئیس سابق بنیاد شهید اصفهان
ابراز داشت :سردار سلیمانی مدیر

پشت شیشه و دربهای بسته نبود و
ابتدا میدانرزم را خود طی میکرد و
سپس نیروها را دعوت میکرد ،طراح
استراتژیک و اشداء علی الکفار و رحماء
بینهم بود و ارتباط عاطفی عمیقی
با فرزندان شهیدان برقرار میکرد،
عدهای کار نکرده مزد نکرده و برخی
کار را خراب کرده پاداش میگیرند اما
سردار سلیمانی در طول این مدت حق
مأموریت هم نگرفت.وی اذعان داشت:
سردار سلیمانی ذوب در والیت و دل در
گرو والیت داشت ،رئیسجمهور فرانسه
از نیروی قدس جمهوری اسالمی تجلیل

و تقدیر میکند زیرا آنها میدانند چه
اعجوبهای به اسم داعش پرورش داده
شده است ،سردار سلیمانی آمر به معروف
و ناهی از منکر بود و در میدان نبرد در
کربالی  5و والفجر  8کوالک کرد ،در
عملیات شرق مقتدرانه ایستاد و امنیت
پایدار را بنا گذاشت و در مقابل داعش
مقتدرانه ایستاد و این شجره خبیثه
را ریشهکن کرد.رجایی خاطرنشان
کرد :سردار سلیمانی یاور محرومان و
مظلومان در برابر داعشیهایی بود که به
هیچ هنجارهای انسانی اعتقاد نداشتند،
دفاع مقدس به همت سردار سلیمانی

امروز برای جوانان جهان اسالم الگو
شده است و شما یکی از تربیتشدگان
آن را در حزباهلل لبنان میبینید که
در برابر اسرائیل ایستاده است ،سردار
سلیمانی ارتش یک صد میلیونی جهان
اسالم را تشکیل داد و امروز این ارتش
صد میلیونی در جهان کوالک میکنند.
وی افزود :سردار سلیمانی به گفته رهبر
انقالب به بشریت خدمت کرد و درس
شهادت سردار والیتمداری و بصیرت
است ،ما امروز حول مکتب و رهبری
نیاز به وحدت و در عرصه مقاومت به
پایدار داریم و دین خود را به دین و
رهبر خود ادا کنیم.
جامعه نیاز به پاسخگویی به
شبهات دارد
احمدرضا حمصیان ،استاد دانشگاه
های اصفهان در ادامه این جلسه گفت:
دوران هزار و صد هجری شمسی برای
ما دوران بسیار مهمی است ،در این
دوران اروپائیان خیزش دارند و شرایطی
ایجاد شد که به کشور های شرق آمده
و توسعه پیدا میکنند ،در این زمان ما با
غربی ها اشنا می شویم و عمق فاصله

و تفاوت ها را متوجه می شویم.استاد
دانشگاه های اصفهان ادامه داد :بعد از
این اتفاق کلیدی جامعه به این سوال
میرسد که چرا ما عقب هستیم و علت
پیروزی و شکست ما در دو مساله می
بیند ،یک اینکه ما کشوری استبدادی
هستیم و در شرایطی که شاه بر جان
مال ابرو و ناموس کشور حاکم بود باید
به سمت آزادی و دوم به سمت استقالل
حرکت کنیم ،سال  57میدانستیم
شاه و امریکا را نمیخواهیم اما مکتب
ما مشخص نبود و نمیدانستیم چه
میخواهیم ،امام دره نادره انقالب بود اما
از سال  57و با پیروزی انقالب برخی
اختالفات آغاز شد.وی تأکید کرد :اگر
میخواهیم کشور پیشرفت کند راه آن
آزادی است ،باید آزادی برقرار شود،
ما امروز در مورد همه چیز مسأله
داریم و باید پاسخگوی سؤالهایی که
ایجاد میشود باشیم ،سؤالهایی مانند
نسبت اسالمیت و ایرانیت ما چیست،
دموکراسی حرف مردم و اسالمی حرف
خداست و حد بین این دو مورد کجا
قرار دارد ،باید پاسخ ذهن را با ذهن داد.

اخبار
برگزاری جلسه فوری ستاد مدیریت
بحران در شهرداری گرگان

با توجه به هشدار هواشناسی مبنی بر
کاهش دما و وقوع باد و طوفان ،بارش برف و
باران در نقاط مختلف استان و شهر گرگان،
جلسه فوری ستاد مدیریت بحران در شهرداری
گرگان تشکیل شد.
به گزارش مرکز اطالعرسانی روابط
عمومی شهرداری گرگان ،در پی اعالم هشدار
سازمان هواشناسی مبنی بر احتمال بروز باد و
طوفان،باران و برف ،جلسه ستاد مدیریت بحران
شهرداری گرگان با در محل دفتر معاون خدمات
شهری شهرداری گرگان برگزار شد.موسی الرضا
صفری معاون خدمات شهری شهرداری گرگان
در این جلسه با اشاره به نقش محوری شهرداری
گرگان در مدیریت بحران شهری بر هماهنگی
بین بخشی و بین سازمانی در راستای مقابله
و آمادگی در مقابله با حوادث و بالیای طبیعی
تاکید کرد.
وی افزود :بایستی همه مجموعه شهرداری
جهتبرای مقابله با بحران احتمالی با توجه به
هشدار هواشناسی آمادگی کامل داشته باشند.
معاون خدمات شهری شهرداری گرگان تصریح
کرد :با توجه به هشدارهای هواشناسی که امکان
بروز سرمای شدید ،باد و طوفان ،باران و برف
وجود خواهد داشت تمامی واحدهای شهرداری
گرگان تمهیدات الزم را توسط واحدهای
عملیاتی و اجرایی اتخاذ کنند.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
شهرداری گرگان خاطرنشان کرد :در پی اعالم
وضعیت هشدار هواشناسی باتوجه به وزش باد
شدید و وقوع طوفان از روز شنبه مورخ 19بهمن
ماه لغایت چهارشنبه  22بهمن ماه به منظور
پیشگیری از وقوع حوادث انتظار است شهروندان
از تردد غیر ضروری یا تفریح و گشت و گذار در
جنگل ها و رودخانه ها تا آرام شدن وضعیت
جوی جدا خودداری کنند.
مهدی قرهقاشی خاطرنشان کرد :پنجره ها
و درها را محکم ببندید و در صورت نیاز از چسب
های نواری برای تقویت شیشه ها استفاده کنید
و در هنگام باد شدید و طوفان از در و پنجره ها
فاصله بگیرید تا خطر برخورد با آن یا شیشه
های شکسته احتمالی کاهش یابد.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
شهرداری گرگان متذکر شد :اجسام معلق
و یا با اتصاالت ضعیف را حتما به هر طریقی
که میتوانید محکم کنید و به بناهای فرسوده
نزدیک نشوید و خودروهای خود را زیر سقفهای
نا ایمنی و دیوارها پارک نکنید و به یاد داشته
باشید که اگر آرامش خود را حفظ کنید در موارد
اضطراری بهتر عمل خواهید کرد.قرهقاشی گفت:
برای پیشگیری از خاموشی احتمالی شبانه،
از هم اکنون چراغ اضطراری مهیا کنید و از
سیمهای آویزان برق دور شوید و به مقامات
مسئول اطالع دهید.

خدمت مظلومانه و بدون هیاهوی
شهردار به مردم گرگان

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار
گلستان گفت :جا دارد تشکر ویژه از دکتر دادبود
شهردار گرگان داشته باشم که مظلومانه و بدون
هیاهو و جنجال عاشقانه به مردم گرگان خدمت
میکند و طرحها و پروژههای بزرگی را شروع
کرده است.
به گزارش مرکز اطالعرسانی روابط عمومی
شهرداری گرگان ،میرمحمد غراوی در مراسم
کلنگزنی آغاز عملیات اجرایی احداث شهربازی
مدرن گرگان و افتتاح و کلنگزنی پروژههای
دهه فجر شهرستان گرگان که با حضور «محمود
واعظی» رئیس دفتر رئیس جمهور انجام شد،
اظهار کرد :با افتخار میگویم آغاز عملیات
اجرایی پروژه شهربازی گرگان جای خوشحالی
دارد که امروز کلنگ آن زده شد و انشااهلل در
مدت یک سال آینده به بهرهبرداری خواهد
رسید.
وی ادامه داد :جا دارد عالوه بر تقدیر از
فرماندار گرگان که از زمان حضورشان مایه
دلگرمی و وفاق بیشتری در شهرستان شدند
تشکر ویژه از دکتر دادبود شهردار گرگان
داشته باشم که مظلومانه و بدون هیاهو و
جنجال عاشقانه به مردم گرگان خدمت میکند
و طرحها و پروژههای بزرگی را شروع کرده
است.معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار
گلستان خاطرنشان کرد :اگر شهردار گرگان با
آن صعه صدر و تجربه باالیی که دارند نبودند
شاید اتفاقاتی که امروز در شهر رقم خورد ،به
وجود نمیآمد.غراوی بیان کرد :در این مراسم
مراتب تقدیر و تشکر آقای استاندار و خودم را
از شهردار و مجموعه شهرداری گرگان را اعالم
کنم.وی اضافه کرد :آغاز عملیات اجرایی پروژه
شهربازی مدرن و بازار موزه هفت شهر نشان
میدهد شهرداری گرگان توانمندی استفاده از
ظرفیت بخش خصوصی را بدست آورده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان
تصریح کرد :به هیچ عنوان شهرداری قادر نیست
به تنهایی تصدی بسیاری از امور را به دست
بگیرد و تجربه هم نشان داده شهرداری تصدی
بسیاری از امور را به بخش خصوصی بدهد.غراوی
تاکید کرد :امیدوارم در سال آینده که شنیدهام
مقرر است بودجه شهرداری گرگان جهش خوبی
داشته باشد شاهد اتفاقات بسیار خوبی در گرگان
باشیم.وی بیان کرد :امسال در استان گلستان 2
هزار و  531پروژه عمرانی و اقتصادی و اشتغالزا
با اعتباری بالغ بر  2هزار و  907میلیارد تومان به
بهرهبرداری رسیده و یا آغاز عملیات اجرایی آن
انجام شده است.معاون هماهنگی امور عمرانی
استاندار گلستان تصریح کرد :این نشان میدهد
در سال جاری ما در استان گلستان از ظرفیت
بخش خصوصی بیشتر استفاده کردهایم و حدود
یک هزار و  800میلیارد تومان از پروژهها با
مشارکت بخش خصوصی انجام شده است.غراوی
گفت :دولت باید راه را برای حضور سرمایهگذار
تسهیل کند تا بتوان از ظرفیت این بخش بیشتر
استفاده کرد.

