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شهرستان

هفت قطعه اراضی مورد نیاز اجرای 
پروژه راهسازی در محور آزادشهر – 

خوشییالق آزاد شد
| مهندس على اكبر شاهينى سرپرست 
معاونت مهندســى ســاخت اين اداره كل بيان 
داشــت :  7 قطعه از اراضــى ( دركيلومتر 20 
محور خوش ييالق ) مورد نياز اجراى طرح ملى 
بهســازى محور ترانزيتى ازادشهرـ  شاهرود به 
مســاحت 15316 متر مربع به استناد و اعمال 
ماده 9 قانون تمليك اراضى مورد نياز طرحهاى 

عمرانى و نظامي كشور با حضور نمايندگانى از دادستان آزادشهر، بخشدار 
چشمه ســاران، نيروى انتظامى، نمايند اداره كال راه و شهرسازى استان 
گلستان و مشاور پروژه با هدف تســريع در اجراى پروژه فوق آزادسازي 
و در اختيار پيمانكار مربوطه قرار گرفت. بــه گزارش پايگاه خبرى اداره 
ارتباطات و اطالع رسانى اداره كل راه و شهرسازى ؛وى در اين خصوص 
افزود:  پروژه بهسازى محورترانزيتى آزادشهر به خوش ييالق با هدف چهار 
بانده كردن محور و افزايش سرعت حركت ترافيك و ارتقاء ايمنى محور در 
حال انجام است و با اولويت اصالح قوسها ومحافظت جاده در مقابل آسيب 
هاى ناشى از سيل ،لغزش و ريزش بعنوان يك پروژه ملى و پيوست قانون 
بودجه سنواتى داراى پيشرفت فيزيكى حدود 30 درصد است.اين مقام 
مسئول اظهار داشت : با توجه به همكارى برخى بهره برداران زمين هاى 
حاشيه محور مذكور اين پروژه سرعت بيشترى به خود ميگيرد و انتظار 
است ديگر بهره برداران در حاشيه محور فوق همكارى الزم را با اين اداره 

كل جهت تسريع در اجراى  پروژه فوق داشته باشند.

 کمبود ۵ هزار مگاوات برق در کشور
لزوم کاهش مصرف برق در گلستان

| مدير عامل شركت توزيع نيروى برق 
استان گلستان گفت: در سال گذشته 10 هزار 
مــگا وات توليد برق از نيروهاى آبى داشــتيم 
كه در ســال جارى با كمبود منابع آب, 5 هزار 
مگاوات كمبود توليد بــرق از منابع آبى مواجه 
هســتيم.على اكبر نصيرى در سومين جلسه 
شوراى ادارى در شهرســتان مينودشت اظهار 

داشت: در سال گذشته در كل كشــور, حدود 55 هزار مگا وات برق از 
طريق نيروهاى حرارتى, ســيكل تركيبى و نيروهاى آبى توليد شده كه 
از اين ميزان 5 هزار مگا وات توسط منابع آبى بوده است.وى افزود: همه 
تجهيزات و تاسيسات ما براى توليد برق در منابع آبى آماده و مجهز است, 
اما آبى براى توليد وجود نداشته و اين بى سابقه است.مدير عامل شركت 
توزيع برق گلستان تصريح كرد: برق مصرفى گلستان در دوره سرما حدود 
400 مگاوات اســت و اين ميزان مصرف در تابستان با 3 برابر افزايش به 
ميزان يك هزار و 200 مگا وات مى رسد, در صورتى كه در فصل سرما با 
400 مگاوات صنعت, كشاورزى, مصرف خانگى و سيستم ادارى برق خود 
را تامين مى كنند.نصيرى تاكيد كرد: اگر 100 مگا وات در برق مصرفى 
صرفه جويى شــود حدود 250 ميليارد تومان در هزينه ها صرفه جويى 
خواهد شد.وى يادآور شــد: با توجه به افزايش دما در اين هفته و دماى 
باالى 45 درجه در گلستان, دستگاه هاى اجرايى ملزم هستند يك ساعت 
قبل از خروج از اداره, همه سيستم هاى سرمايشى را از مدار خارج كنند 
تا در اين روزهاى بحرانى, با مشكل كمبود برق مواجه نشويم.مدير عامل 
شركت توزيع برق گلستان گفت: مديريت مصرف يكى از شاخص هاى 
اقتصاد مقاومتى است و سبب تامين انرژى خواهد شد و اگر مصرف حامل 
هاى انرژى مديريت نشود, مجبور به احداث تاسيسات خواهيم بود كه با 

اقتصاد مقاومتى سازگار نيست.

نشست مشترک اعضا شورای شهر بویین 
زهرا با مدیران حوزه سالمت استان قزوین

| نشست بررسى مشكالت و راهكارهاى 
رفع مشكالت بيمارســتان اميرالمومنين (ع) 
بويين زهرا با حضور اعضا شوراى اسالمى شهر 
بويين زهرا و دكتر بهرامى مشاور اجرايى رييس 
دانشگاه، دكتر يوسفى معاون توسعه مديريت 
و منابع دانشــگاه، مدير درمان، مدير حراست، 
رييس اداره بازرسى و پاسخگويى به شكايات، 

مدير شــبكه بهداشــت و درمان بويين زهرا و رييس اين بيمارســتان 
صبح روز پنجشــنبه 14 تير 97 برگزار شد.در اين نشست اعضا شوراى 
اسالمى بويين زهرا برخى مطالبات مردمى در حوزه سالمت را به عنوان 
نمايندگان مردم در مديريت شــهرى بيان كردند.گاليه مردم از شيوه 
برخورد بعضى از كاركنان بيمارســتان اميرالمومنين (ع)، امكانات كم و 
ديد نامناسبى كه مردم به بيمارســتان دارند از عمده مشكالتى بود كه 
مردم به اعضاى شوراى اسالمى شــهر منتقل كرده بودند.عقب نشينى 
ساختمان وابسته به شــبكه بهداشــت و درمان بويين زهرا در يكى از 
خيابان هاى اصلى اين شــهر كه موجب ايجاد ترافيك سنگين مى شود 
و همچنين بهداشــت محيط بيمارستان نيز از مشكالتى بود كه شوراى 
اسالمى به عنوان دغدغه خود بيان كردند.در ادامه دكتر خوشنويس زاده 
مدير شبكه بهداشت و درمان شهرســتان بويين زهرا و دكتر ابراهيمى 
رئيس بيمارســتان اميرالمومنين (ع) اين شــهر به ترتيب گزارشى از 
عملكرد شــبكه و بيمارســتان را ارائه دادند كه مهمترين دستاورد اين 
خدمات، كاهش شــاخص ســزارين از 51 درصد به 37 درصد بود و در 
اعتباربخشى بيمارستانى نيز بيمارستان اميرالمومنين (ع) از درجه سه به 
درجه يك ارتقا يافت.دكتر بهرامى مشاور اجرايى رييس دانشگاه و دكتر 
يوسفى معاون توســعه مديريت و منابع دانشگاه نيز در سخنان كوتاهى 
از پيگيرى اعضاى شوراى اســالمى بويين زهرا تشكر كردند و به برخى 
مشكالت موجود اشاره و از اعضاى شورا براى رفع آن، تقاضاى همكارى 
و مساعدت داشتند.دكتر بهرامى از اعضاى شوراى خواست تا به عنوان 
رابط بين مردم و خدمت دهندگان سالمت، خدمات و قابليت هاى موجود 

بيمارستان را بازتاب دهند تا اعتماد مردم را به همراه داتشه باشد.

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان كرمانشاه؛ 

رئیس شوراي هماهنگي پایگاه هاي 
 مقاومت بسیج صنعت برق

در منطقه غرب کشور شد
| نخستين جلسه شــوراي هماهنگي 
پايگاه هــاي مقاومت بســيج صنعت برق غرب 
كشور در شركت توزيع نيروي برق استان همدان 
برگزار شد و مهندس مرادي مجد مديرعامل و 
فرمانده پايگاه مقاومت بســيج شهيد جليليان 
شــركت توزيع نيروي برق استان كرمانشاه در 
اين جلســه به عنوان رئيس شوراي هماهنگي 

پايگاه هاي مقاومت بســيج صنعت برق در منطقه غرب كشور انتخاب 
شد.  به گزارش روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان كرمانشاه، 
نخستين جلسه شوراي هماهنگي پايگاه هاي مقاومت بسيج صنعت برق 
منطقه غرب كشور با حضور سردار صحراپور فرمانده بسيج شركت توانير، 
مهندس مرادي مجد مديرعامل شــركت توزيع برق اســتان كرمانشاه، 
اميري فرمانده بسيج ادارات استان همدان و فرماندهان پايگاه هاي بسيج  
شــركت هاي برق منطقه اي غرب و باختر، شــركت هاي توزيع نيروي 
برق استان كردستان، ايالم، مركزي و لرستان به ميزباني شركت توزيع 
نيروي برق استان همدان برگزار شد.در اين جلسه، فرمانده بسيج شركت 
توانير با بيان اينكه يكي از شاخص هاي پيروزي انقالب اسالمي وحدت 
و يكپارچگي ملت ايران بود، اظهار داشت: اكثريت ابرقدرت ها با توجه به 
اينكه با پيروزي انقالب اسالمي منافعشان در خطر بود، عزم و همت خود 

را جزم كردند تا اين كشور را نابود كنند كه نتوانستند.

| رييس تبليغــات اســالمى بندرعباس از 
برگزارى كالس هاى طرح اوقات فراغت در 22 پايگاه 
خبر داد و گفت: از اين تعداد 13 بوســتان معرفت 
ويژه نوجوانان و 9 هسته فرهنگى براى جوانان است. 
به گزارش روابط عمومى اداره كل تبليغات اسالمى 
هرمزگان، حجت االسالم مســلم پورجمالى رييس 
تبليغات اسالمى بندرعباس با اشاره به اهميت اجراى 
طرح اوقــات فراغت به نقش اثرگــذار برنامه  ريزى 
صحيح اوقات فراغت در كاهش آسيب  هاى اجتماعى 
گفت: اوقات فراغت فرصتى براى شكوفايى فردى و 
تحقق استعدادهاست چراكه استعداد و عاليق افراد 

در اين  گونه كالس ها شكوفا مى  شود.
وى، شــناخت و درك صحيــح فرهنــگ فراغت 
را نخســتين گام بــراى توجيه ضــرورت و اهميت 
غنى ســازى اوقات فراغت دانســت و افزود: اوقات 
فراغت مناسب  ترين فرصت براى توسعه مهارت  هاى 

شناختى و شكوفايى استعدادها است.
رييس تبليغات اسالمى بندرعباس گفت: آموزش 
عمومى ســبك زندگى و آموزه هاى قرآنى و دينى، 
برپايى گفتمان هاى دينى و پاسخ به سؤاالت اخالقى 
و.. مهمتريــن محورهاى كالس هــاى طرح اوقات 

فراغت در استان است.
پورجمالــى تصريــح كــرد: تبليغات اســالمى 
بندرعباس به منظور غنى ســازى اوقــات فراغت 
تابستانى جوانان و نوجوانان اقدام به برپايى 22 پايگاه 
در قالب بوستان نوجوان براى رده هاى سنى زير 10 
سال و هسته هاى فرهنگى جوان ويژه گروه سنى زير 
18 سال كرده است.وى به زمان آغاز و پايان كالس 
هاى طرح اوقات فراغت در استان اشاره و بيان كرد: 
اين كالس ها با مديريت روحانيون مســتقر از دوم 
تيرماه سال جارى آغاز شده و به مدت 30 مرداد ماه 

ادامه خواهد داشت.

رييس تبليغات اسالمی بندرعباس 
خبرداد:

برگزاری 
کالس های طرح 
 اوقات فراغت
در ۲۲ پایگاه

| ابراهيم آبادى رييس اداره راهدارى و حمل و نقل جاده 
اى شهرستان البرز از انجام مستمر عمليات راهدارى در سطح 
محورهاى مواصالتى اين شهرستان خبر داد.به گزارش روابط 
عمومى اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان قزوين، 
هاشم ابرهيم آبادى با اعالم اين خبر گفت: در طى مدت عمليات 
راهدارى در خرداد ماه سال 97 اقدامات الزم در خصوص ايمن 
سازى محورهاى مواصالتى حوزه استحفاظى شهرستان البرز 
صورت گرفته اســت.رييس اداره راهدارى و حمل و نقل جاده 
اى شهرستان البرز در خصوص اقدامات انجام شده بيان داشت: 
شانه ســازى 135 كيلومتر، شناسايى تجاوز به حريم راه 185 
مورد، پاكسازى حاشــيه نيوجرســى ها و گاردريلها 16000 

متر، تعمير تابلوهاى فرسوده 49 عدد، انسداد دسترسى هاى 
غيرمجاز 36 مورد، خاكريزى دهانه پل ها 54 فقره و علف زنى 
حاشيه راهها 94 كيلومتر از اقدامات صورت گرفته طى خرداد 
ماه مى باشــد.ابراهيم آبادى عنوان كرد: تسطيح و پاكسازى و 
رگالژ شانه راهها 378000 متر مربع، تنقيه پاكسازى پل وآبرو 
25 عدد، اصالح نيوجرسى 15 عدد، شستشوى عالئم و تابلوها 
1750 مورد، نصب بشكه ايمنى 25 عدد، تسطيح و تيغه زنى 
راههاى خاكى 23 كيلومتر، تهيه و نصب عالئم اخطارى قوس، 
مسير نما و خطر نما 33 عدد و مخلوط ريزى 5000 متر مربع 
از جمله ديگر عمليات انجام شده توسط راهدارى و حمل و نقل 

جاده اى شهرستان البرز مى باشد.

مديرعامل شركت توزيع نيروی برق گلستان:

مردم صرفه جویی نکنند با قطعی برق مواجه خواهیم شد
| مديرعامل شــركت توزيع نيروى برق گلســتان گفت: براى تأمين برق مشتركين نياز به 
مديريت مصرف بار استراتژيك داريم، در صورت عدم صرفه جويى با خاموشى مواجه خواهيم شد.على 
اكبر نصيرى در جمع خبرنگاران اظهارداشت: كشور از نظر تأمين آب و برق در شرايط مطلوبى قرار 

ندارد و كم بودن ذخيره آب پشت سدها موجب شده تا امكان بهره مندى از 5 هزار مگاوات ظرفيت نيروگاه هاى برق آبى كشور 
وجود داشته باشد.وى افزود: براى تأمين مصرف مشتركين نياز به مديريت مصرف بار استراتژيك داريم براى همين در برخى 
ساعت ها شاهد خاموشى هستيم.مديرعامل شــركت توزيع نيروى برق استان بيان داشت: اگر مردم در ميزان مصرف تنها 5 
درصد صرفه جويى كنند، مى توان كمبود نيروهاى برق آبى كشور را جبران كرد.وى با بيان اينكه دستگاه هاى اجرايى يكى از 
بخش هاى پرمصرف است، خاطرنشان كرد: دستگاه هاى اجرايى ملزم هستند مصرف را كاهش دهند و براى همين در استان 

با دستور استاندار، اقدام به جابه جايى ساعت كارى دستگاه هاى اجرايى استان كرده ايم.

مديرعامل شركت توزيع نيروی برق گلستان:

شهری که جدی مدیریت مصرف را رعایت کند در سهمیه ها 
خاموشی نخواهد داشت

| اين سخن را مديرعامل شــركت توزيع نيروى برق گلستان در شــوراى ادارى فرماندارى 
شهرســتان بندرتركمن عنوان نمود.على اكبر نصيرى مديرعامل شــركت توزيع نيروى برق استان 

گلستان گفت: صنعت آب و برق به دليل بارش كم و نبود منابع آبى در بعضى نقاط كشور دچار مشكالت عديده اى شده است و 
با وجود ظرفيت توليد  85هزار مگاوات، بخاطركمبود منابع آبى از كل اين ظرفيت نتوانستيم استفاده كنيم.وى اظهار داشت: 
پيك مصرف برق كل كشــور در سال گذشــته 55 هزار مگاوات بوده كه حدود 10هزار مگاوات آن از توليد نيروگاه هاى آبى 
بدست آمده است ولى امسال بخاطر محدود شــدن ورودى آب به سدها، فقط 5هزار مگاوات از سدهاى نيروگاهى برق توليد 
شده است و مجبور به مديريت بار اضطرارى شديم.وى با اشاره به تشــكيل ستاد عالى مديريت مصرف برق در استان گفت: 

در ابتداى سال 97 در اين ستاد، تصميم جابجايى ساعت ادارى  براى كمك به صنعت برق كشور و صرفه جويى اتخاذ شد.

هر روستا يک محصول؛

گنجینه صنایع دستی در روستاهای خراسان جنوبی
| رئيس ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى ســرايان گفت: پيشينه تاريخى هنر 
حوله بافى و وجود سنگ هاى قيمتى در روستاهاى شهرســتان سرايان فرصتى براى رونق صنايع 
دستى در اين روستاها را به وجود آورده اســت.به گزارش كائنات و  به نقل از ايسنا ؛ محمد عرب 

اظهاركرد: در روستاى مصعبى از توابع شهرستان سرايان هنر حوله بافى از ديرباز در بين بانوان رواج داشته به گونه اى كه 
به شهادت اهالى روستا در گذشته اى نه چندان دور در تمام خانه هاى اين روستا يك دار حوله بافى وجود داشته است.وى 
افزود: در حال كه هنوز بانوانى در اين روســتا اين هنر را از ياد نبرده اند، اما متاسفانه گذشت زمان باعث فراموشى اين هنر 
در روستاى مصعبى شده است.رئيس ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى سرايان تصريح كرد: با اين حال اولين 
دوره آموزش پارچه بافى در اين روستا سال گذشته با شركت10 نفر هنرجو برگزار شد كه خوشبختانه هنرجويان عاالقمند 

بعد از آموزش اين هنر را ادامه داده اند.

مدير كل تامين اجتماعی در بازديد از شعبه بروجن خبر داد:

پرداخت بیش از 363 میلیارد تومان بابت تعهدات بلند مدت 
در سال96

| مصيبی -  در دوره يكساله 1396 بيش از 363 ميليارد تومان مستمرى بازنشستگى،از كارافتادگى و 
بازماندگان به مستمرى بگيران استان پرداخت شد كه 228 ميليارد تومان آن مربوط به مستمرى بازنشستگى 

،24 ميليارد تومان مستمرى از كارافتادگى و 110 ميليارد تومان آن مربوط به مستمرى بازماندگان  بوده است.مدير كل تامين اجتماعى در 
بازديد از شعبه بروجن و شركت در شوراى ادارى آن شعبه  گفت: ارائه خدمت صادقانه به مخاطبان سازمان تامين اجتماعى كه حجم زيادى 
از ارباب رجوع به گونه اى از خدمات آن بهره مند مى شوند وظيفه ما كاركنان سازمان است  و در اين راستا با اجراى فاز سوم طرح خدمات 
نوين هر يك از  كاركنان شعب  بعنوان مسئول  ميز خدمت انجام وظيفه مى نمايند.غالمرضا محمدى با اشاره به اينكه بيش از 180 فرآيند 
كارى در قسمت بيمه اى سازمان تامين اجتماعى وجود دارد افزود: اكثر فرآيندهاى سازمان تامين اجتماعى در هم تنيده هستند كه با ارائه 
خدامت غير حضورى و الكترونيكى و اجراى طرح خدمات نوين اميدواريم مراحل انجام اين فرآيندها با سرعت و دقت بيشترى انجام پذيرد.

| مديربنادرودريانــوردى ومنطقه ويژه اقتصادى 
اميرآباد با بيان اينكه ســال گذشته حدود 500 هزار تن 
صادرات از اين بندر صورت گرفت، گفت: تا پايان ســال 

ريل هاى كانتينرى در بندر اميرآباد راه اندازى مى شود.
 ســياوش رضوانى در نخســتين همايش بين المللى 
توسعه صادرات از مسير درياى خزر اظهار كرد: صادرات 
توانمندى و برجســتگى اقتصادى يك كشــور را نشان 
مى دهد و بــا توجه به راهبردهــاى 12 گانه مقام معظم 
رهبرى و تاكيد مديران سازمان برگزارى اين همايش در 

كشور احساس مى شد.
وى با اعالم اينكه اهداف اين همايــش ارائه راهكارها 
و بررسى چالش ها اســت، گفت: محورهاى اين همايش 
كاربردى كه نقش بنادر و كيفيت آن بوده وضعيت سياسى 
كه بين كشور بزرگ روســيه با غرب دارد مورد بررسى 

قرار مى گيرد.
مديربنادرودريانوردى ومنطقه ويژه اقتصادى اميرآباد 
خاطر نشان كرد: در اين همايش استفاده بهينه از ظرفيت 
خالى از بنادر شمالى كشور را بررسى كرديم و براى توسعه 
نياز به افزايش تنوع كااليى است و بنا داريم ترانزيت را در 

اين بندر گسترش دهيم.
وى با اشــاره به عالقه مندى كشورهاى حاشيه درياى 
خزر نسبت به كاالهاى كه از ايران صادر مى شود، گفت: 
225 هزار تن كاال از  بنادر استان صادر شد كه 60 درصد 

در بندر اميرآباد و بقيه از ديگر بنادر استان بوده است.
رضوانى با بيان اينكه سال گذشــته حدود 500 هزار 
تن صادرات از اين بندر صورت گرفت، خاطر نشان كرد: 

در صورت راه اندازى ريل هاى كانتينرى كه قرار اســت تا 
پايان سال افزايش يابد بسيارى از محصوالت كشاورزى 

به سهولت براى صادارات به اين بندر منتقل مى شود.
مديربنادرودريانوردى ومنطقه ويژه اقتصادى اميرآباد 
ادامه داد: 25 درصد خدمات در بندر به صورت الكترونيك 

ارائه مى شود و بنا داريم كه اين روند را گسترش دهيم.

| مديرعامل شــركت توزيع برق مازندران گفت: 
هفته گذشته، هفته گرمى را در مازندران سپرى كرديم 
به طورى كه مصرف برق به بيش از يك هزار و 800 مگاوات 
رسيد كه در هفته جارى باتوجه به كاهش دماى هوا 100 
مگاوات مصرف كاهش پيدا كرد.قاســم شــهابى  اظهار 
كرد: طى روزهاى گذشــته باتوجه به كاهش دماى هوا 
مصرف برق به يك هزار و 700 مگاوات رسيد.وى افزود: 
هفته گذشته، هفته گرمى را در مازندران سپرى كرديم 
به طورى كه مصرف برق به بيش از يك هزار و 800 مگاوات 
رســيد كه در هفته جارى باتوجه بــه كاهش دماى هوا 
100 مگاوات مصرف كاهش پيدا كرد.مديرعامل شركت 
توزيع برق مازندران با بيان اينكه باتوجه به كاهش توليد 
خاموشى ها به صورت مقطعى اعالم مى شود، اضافه كرد: 
در هفته جــارى باتوجه به كاهش دما نســبت به هفته 
گذشته خاموشى هاى كمترى داشتيم كه البته زمان آن 
روى سايت شركت توزيع برق مازندران قابل مشاهده است 
تا مردم باتوجه به زمان خاموشــى آمادگى كامل داشته 
باشند.اين مسؤول درباره مصرف برق در روزهاى پايانى 
هفته در مازنــدران، تصريح كرد: مصــرف برق روزهاى 
پايانى هفته در برخــى نقاط از جمله نوار مركزى كاهش 
مى يابد، ولى در نوار ساحلى شاهد افزايش مصرف هستيم 
كه الزم اســت به بحث مديريت مصرف توجه بيشترى 
شود.شــهابى با تأكيد بر اينكه بحــث مديريت مصرف 
جدى گرفته شود، خاطرنشان كرد: در فصل تابستان بسر 
مى بريم و هوا گرم خواهد بود كه الزم است مردم در اين 
زمينه با ما همكارى كنند تــا قطعى ها به حداقل ممكن 

برسد.وى با اشاره به اينكه مردم در زمان استفاده از لوازم 
برقى پرمصرف از روشــن كردن كولر پرهيز كنند، گفت: 
ســاعت اوج مصرف برق در مازندران معموال ساعت 15 
است كه الزم است در اين زمان مصرف برق مديريت شود.

| مهناز نوبری- به منظور ساماندهى پروژه هاى فاضالب شهر لنگرود 
از محل اجراى تبصره 3 ، مديرعامل اين شركت با فرماندار، نماينده مردم در 
مجلس شوراى اسالمى ، شــهردار و شوراى شهر لنگرود ديدار نمود.در اين 
ديدار سيد محسن حسينى رئيس هيأت مديره و مديرعامل آبفاى گيالن با 
اشاره به اهميت اجراى پروژه هاى عمرانى به منظور ارائه خدمات مطلوب به 
شهروندان اظهار داشت: پروژه ها به نحوى برنامه ريزى شده كه با كمترين 
هزينه بتوان سيستم فاضالب بهداشتى لنگرود را به ايستگاه پمپاژ و از آنجا 
به سمت تصفيه خانه فاضالب انتقال داد.وى با تأكيد بر لزوم برخوردارى از 
مبالغ دريافتى تبصره 3 در اجراى اين پروژه، خواستار همكارى شهردارى و 
شورا به منظور هزينه كرد مبالغ مذكور در پروژه ساماندهى فاضالب لنگرود 
شد و خاطرنشان كرد: ليست پروژه هاى قابل اجرا در بخش فاضالب سنتى 
با هماهنگى بين شورا و مدير امور تهيه و اجرا و گزارش سه ماهه هزينه كرد 

مبالغ تبصره 3 به شورا ارائه خواهد شد.سپس الهوتى نماينده مردم لنگرود 
در مجلس شوراى اســالمى ضمن تقدير از تالش مجموعه آب و فاضالب 
شهرستان لنگرود، به بيان مشكالت موجود در خصوص اجراى شبكه فاضالب 
بهداشتى و سنتى در برخى از مناطق شهر و لزوم ساماندهى پروژه ها و نحوه 
هزينه كرد تبصره 3 پرداخت.وى همچنين پيشنهاد بررسى و مطالعه طرح 
اجرايى نمودن يك خط لوله در موازات رودخانه و پيگيرى جهت تامين اعتبار 
آن از طريق شركت مهندســى آب و فاضالب كشور ، به منظور جمع آورى 
فاضالبهاى ورودى به رودخانه و تصفيه آن در خارج از شهر را ارائه نمود.گفتنى 
است مصوب شد 10درصد از مبالغ دريافتى از محل تبصره 3 براى اليروبى 
شــبكه هاى فاضالب موجود، 40درصد براى ساماندهى پروژه هاى شبكه 
فاضالب بهداشتى و 50درصد به منظور ساماندهى شبكه فاضالب سنتى با 

هماهنگى شورا و شهردارى لنگرود هزينه شود.

خبرنامه

استانها

خبر

خبر

صرف بیش از 1300 تن 
آسفالت جهت روکش 
و لکه گیری در حوزه 
راههای شهرستان البرز

 دیدار مدیرعامل آبفای گیالن با نماینده مردم لنگرود
در مجلس شورای اسالمی، فرماندار و شورای شهر لنگرود 

افزایش۳برابریمصرفبرقدرگلستان

مديرعامل توزيع برق مازندران خبر داد: .مديربنادرودريانوردی ومنطقه ويژه اقتصادی اميرآباد خبر داد:

مدیریت مصرف جدی گرفته شود راه اندازی ریل های کانتینری در بندر امیرآباد

| مدير عامل شركت توزيع برق گلستان با بيان اين كه استان در فصل گرما با چالش افزايش سه برابرى مصرف 
برق مواجه است، گفت: امسال كشور با كمبود توليد برق روبرو خواهد شد.على اكبر نصيرى،اظهار كرد: با توجه به 
شروع فصل گرما مديريت مصرف در زمينه آب و برق ضرورى است.
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