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شهرستان

اخبار
شهردار سمنان تاکید کرد :

ضرورت تبدیل سمنان از شهر خودرو
محور به شهر انسان محور

سمنان _ حسین بابامحمدی :
سید محمد ناظم رضوی شهردار
سمنان در مراسم تجلیل از نمونه
های ترافیکی که به همت فرماندهی
پلیس راهور استان سمنان برگزار
شد گفت که باید سمنان از شهر خودرو محور به شهر
انسان محور تبدیل شود.سید محمد ناظم رضوی با
اشاره به جایگاه و نقش اصلی انسان در برنامهریزیها و
سیاستگذاریهای شهری اقدامات انجام شده در خصوص
انسان محوری را کافی ندانست و بر ضرورت توسعه حمل
و نقل عمومی ،استفاده از دوچرخه و پیاده راه سازی و
بازنگری معابر موجود تاکید کرد  .ناظم رضوی به اقدامات
شهرداری سمنان در این راستا اشاره کرد و گفت  :فاز
اول سامانه پایش تصویری شهر با همکاری پلیس راهور به
زودی راه اندازی شده که عالوه بر افزایش امنیت بیشتر در
حوزه ترافیک و ترددهای شهری  ،اعمال نظارت دقیق تر
نیز بر رفتار رانندگان صورت می پذیرد .وی در ادامه بیان
کرد  :راه اندازی سامانه های دوچرخه سواری و ایستگاه
های مربوطه در راستای تاکید سازمان شهرداری ها در
دستور کار شهرداری قرار دارد و به زودی طرح روزهای
بدون خودرو نیز اجرا می شود  .شهردار سمنان اظهار
امیدواری كرد كه با اجرای طرح پیاده محور نمودن خیابان
امام خمینی (ره)  ،مراحل مقدماتی پارکینگ های مکانیزه
و غیرمکانیزه در مناطق مرکزی شهر نیز عملیاتی شود.

آغاز توزيع بسته آموزشي صنعت برق در
ميان دانشآموزان سیل زده آق قال

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان در
نخستین روز سال تحصیلی با اشاره به اينكه از ابتداي
مهرماه قبوض كاغذي برق در سراسر كشور و استان حذف
خواهد شد ،گفت :امروز همزمان با آغاز سال تحصيلي
جديد ،از محل منابع مالي صرفهجويي شده اين طرح ۱۰۰
هزار بسته آموزشي در ميان دانشآموزان مناطق محروم
كشور و  ۲۰۰۰بسته در گلستان توزيع ميشود.به گزارش
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق گلستان ؛ علی اکبر
نصیری در نخستین روز سال تحصیلی به همراه مشاور
مدیرعامل توانیر  ،معاون وریز آمورش و پرورش و استاندار،
ضمن حضور در مدرسه نبوت شهر سیل زده آق قال استان
خطاب به دانش آموزان حاضر در اين مراسم ،گفت :شما
ميتوانيد با مصرف صحيح برق در كشور همياران انرژي
برق باشيد و زمينه استفاده ساير دانشآموزان از اين انرژی
پاک و حياتي و مهم را فراهم كنيد.نصیری با اشاره به اينكه
از ابتداي مهرماه قبوض كاغذي برق در سراسر كشور حذف
خواهد شد ،ادامه داد :اجراي اين طرح مانع از قطع ۱۲
هزار درخت در سال به منظور چاپ قبوض كاغذي برق
خواهد شد.

تقدير مدیرعامل توزیع نیروی برق
گلستان از همكاري مردم استان در گذر
از پيك تابستان امسال

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان از
همكاري مردم استان در مديريت مصرف برق و عبور
موفقيت آميز از پيك برق تابستان  ۹۸تشكر و قدرداني
كرد.به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق
گلستان؛ علی اکبر نصیری گفت :عبور موفقيت آميز در
گذر از پیک تابستان  ۹۸بدون اعمال خاموشي مرهون
همكاري مردم استان ،سازمان ها و نهادها بوده و از حس
مشاركت و مسئوليت پذري شهروندان در مديريت مصرف
برق قدرداني مي كنيم.وي گفت :امسال هم مانند سال
گذشته برنامه هاي مديريت مصرف به خوبي اجرايي شده
و تابستان را پشت سر گذاشته ايم.نصیری تصريح كرد:
مصرف بهينه برق عالوه بر آنكه از خاموشي ناخواسته در
شبكه جلوگيري مي كند باعث صرفه جويي اقتصادي براي
كشور و كاهش هزينه هاي خانوار نيز مي شود.وي اظهار
داشت :صنعت برق گلستان از امروز نوسازي و توسعه شبكه
را براي تابستان  ۹۹برنامه ريزي كرده است تا با همكاري
مردم كه امروز نقش تعيين كننده اي در مديريت اين
صنعت بر عهده گرفته اند ،برق پايداري را به مشتركين
تحويل دهد .
مشاور مدیرعامل شرکت توانیردر گلستان:

صرفه جویی  ۳۰۰میلیارد تومانی در
منابع صنعت برق با اجرای طرح حذف
قبوض کاغذی برق

مشاور مدیرعامل شرکت توانیر در نخستین روز سال
تحصیلی در گلستان با اشاره به اينكه از ابتداي مهرماه قبوض
كاغذي برق در سراسر كشور حذف خواهد شد ،گفت :امروز
همزمان با آغاز سال تحصيلي جديد۳۰۰،میلیارد تومان ذر
منابع صنعت برق صرفه جویی می شود که از این محل
منابع مالي صرفهجويي شده اين طرح  ۱۰۰هزار بسته
آموزشي در ميان دانشآموزان مناطق محروم كشور توزيع
ميشود.به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی
برق گلستان ؛ مهندس کرم رضایی در نخستین روز سال
تحصیلی در گلستان به همراه معاون وریز آمورش و پرورش
و استاندار  ،ضمن حضور در مدرسه نبوت شهر سیل زده
آق قال گفت :شما ميتوانيد با مصرف صحيح برق در كشور
بیش از پیش یاری رسان مجموعه صنعت برق باشيد .کرم
رضایی با اشاره به اینکه تاکنون  ۹۶درصد مشترکان برق
اطالعات خود را به منظور حذف قبوض کاغذی برق ثبت
کردهاند ،گفت :در حال حاضر از میان  ۳۶میلیون مشترک
برق کشور بیش از  ۳۵میلیون مشترک در طرح حذف
قبوض کاغذی برق مشارکت کردهاند.مشاور مدیرعامل
توانیر با اشاره به اینکه از امروز صدور قبوض کاغذی برق در
کشور متوقف شده است ،گفت :بر اساس برنامهریزی صورت
گرفته پس از این اطالعات صورتحساب مشترکان به صورت
الکترونیک و پیامکی در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.وی
با اشاره به اینکه حذف قبوض کاغذی برق مانع از قطع ۱۲
هزار درخت در سال میشود ،ادامه داد :با اجرای این طرح
و حذف فرایند توزیع قبوض در سراسر کشور صرفهجویی
قابل مالحظهای در مصرف سوخت صورت خواهد گرفت.وی
با تاکید بر اینکه فرایند ثبت اطالعات مشترکان به منظور
حذف قبوض کاغذی برق همچنان ادامه خواهد داشت،
گفت :مشترکان باقیمانده میتوانند با ارسال شناسه قبض
خود به سرشماره  ۲۰۰۰۱۵۲۱اطالعات خود را در سامانه
طرح ملی قبض سبز ثبت کرده تا پس از این قبوض خود را
به صورت پیامکی و الکترونیکی دریافت کنند.

آیتاهلل سعیدی در صبحگاه فرماندهی نیروی انتظامی استان قم :

هوشمندی و امین مردمبودن در ذات نیروهای انتظامی است

نماینده ولیفقیه در استان قم گفت:
هوشمندی و امین مردمبودن  ۲عنصری
است که در ذات و هویت نیروهای انتظامی و
پلیس نهفته است.
به گزارش پایگاه خبری آستان حضرت
معصومه سالماهلل علیها ،آیتاهلل سید محمد
سعیدی صبح امروز در مراسم صبحگاه
فرماندهی نیروی انتظامی استان قم ،طی
سخنانی با اشاره به سخنی از امیرمؤمنان
علی علیهالسالم که فرمود «مؤمن چنین
است که نفسش از او در زحمت است و مردم
در پرتو و سایه او در راحتی هستند» ،اظهار
کرد :امروز نیروهای مؤمن انتظامی ما به این
ویژگی مزین هستند.
وی افزود :هوشمندی و امین مردمبودن
 ۲عنصری است که در ذات و هویت نیروهای
انتظامی و پلیس نهفته است.
نماینده ولیفقیه در استان قم ادامه داد:
هوشمندی پلیس خاستگاه اصلیاش معرفت
و معنویت است و این یک وجه امتیاز ویژه

برای نیروی انتظامی و پلیس ایران اسالمی
نسبت به پلیس سایر کشورهای جهان
محسوب میشود.
تولیت آستان مقدس کریمه
اهلبیت(س) خاطرنشان کرد :پلیس ایران
اسالمی امروز با برخورداری از معنویت و

اخالق در پرتو قرآن و عترت امروز به یک
پلیس سرآمد در کل جهان تبدیل شده است.
آیتاهلل سعیدی با بیان اینکه امروز
پلیس ما در تراز انقالب اسالمی قرار گرفته
است ،گفت :این ویژگی در نیروی انتظامی با
عمل به رهنمودهای فرماندهی معظم کل قوا

و بهرهمندی از آموزشهای مربیان و اساتید
مؤمن حاصل شده است.
وی افزود :مردم در سایه پلیس هوشمند
و امین احساس برجستگی در عرصههای
مختلفی همچون برخورد با اشرار ،غرضورزان
و جاهالن دارند و نیروی انتظامی ما امروز در
حالی که خادم مردماند ،امین اسرار آنها نیز
هستند.
نماینده ولیفقیه در استان قم دفاع
از امر به معروف و نهی از منکر را یکی
دیگر از امتیازات نیروی انتظامی و پلیس
جمهوری اسالمی ایران عنوان کرد و ادامه
داد :از جمله نهادهایی که در حال حاضر
میتواند با سرافرازی فریضه امر به معروف
و نهی از منکر را در جامعه پیاده کند،
نیروی انتظامی است.
وی در پایان بیان کرد :امیدواریم
خداوند نیروی انتظامی را در راه تحقق
آرمانهای بلند انقالب اسالمی یاری فرماید و
بتوانند خادمان حضرت ولیعصر(عج) باشند.

سرپرست روابط عمومی واموربین الملل وامورفرهنگی شهرداری شاهرود؛

عملکرد خوب روابط عمومی ها می تواند پل ارتباطی قوی بین مدیران و شهروندان باشد
شاهرود_ حسین بابامحمدی :سرپرست روابط
عمومی و امور بین الملل و امور فرهنگی شهرداری شاهرود
با اشاره به اینکه عملکرد خوب روابط عمومی ها می تواند
پل ارتباطی قوی بین مدیران و شهروندان باشد ،گفت :روابط
عمومی با یک نگاه واقع بینانه بر عملکرد مدیریت شهری
باید هر لحظه ارزیابی درستی از وضع موجود داشته باشد و
با یک نگاه جامع و کامل برای صیانت و پاسداری از سیاست
ها و برنامه های مدیریت شهری تالش کند ،همچنین نقش
مهمی در انتقال مفاهیم و تجربیات برای تکامل اندیشه و
سیر هندسه حرکت گفتمانی شهر با بهره گیری از ابزار
صحیح در جهت اطالع رسانی شفاف و دقیق پرداخته تا
در نهایت با کسب اعتماد مردم و فروریخت کامل دیوار
بی اعتمادی تلطیف کننده روابط درونی و بیرونی مدیریت
شهری باشد.علیرضا اخوین با بیان اینکه فعالیت در حوزه
روابط عمومی ،وظیفه ای خطیر و سنگین به شمار می رود
چرا که بدون شک در دنیای کنونی هیچ دستگاهی دیده
نمی شود مگر اینکه پویایی ،نشاط،فعالیت ،اقدامات و ثمره
کاری آن در رسانه ها باز خورد یابد و این کار نتیجه کار

روابط عمومی ها خواهد بود ،افزود :اگر مدیریت را مغز متفکر
یک مجموعه بدانیم و سازمان را یک پیکره واحد دارای
سیستم ،پس باید برای این تن به دنبال یک قلب تپنده
هم باشیم .قلبی که اگر لحظه ای از حیات آن غافل شویم
ادامه زندگی همه مجموعه به خطر می افتد .همه اینها را
گفتم تا بگویم به اذعان بسیاری از کارشناسان حوزه رسانه
و ارتباطات ،روابط عمومی ها قلب تپنده سازمان به شمار
می روند و بودن و نبودنشان در چگونگی بودن و نبودن یک
سازمان تاثیر مستقیم دارد .ابراز داشت :رسیدگی و حضور
مستقیم روابط عمومی با پاسخگویی مشکالت مردمی در
فضای مجازی،سامانه ،۱۳۷مالقات های عمومی و تلفنی
از جمله اقدامات مهم و ضروری این مجموعه در راستای
رفع مشکالت شهروندی،تکریم ارباب رجوع ،صیانت از
حقوق مردم بود که با تالش فراوان توانستیم در این راه
گام بلندی را برداریم .سرپرست روابط عمومی و امور بین
الملل و امور فرهنگی مدیریت شهری شاهرود با اشاره به
اینکه توجه به امورات فرهنگی و اجتماعی از دیگر دغدغه
های این مجموعه است که با انجام برنامه های متنوع در

بوشهر-خبرنگارعصررسانه  :مدیر
عامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان
بوشهر گفت:اجرای پروژههای آب شیرین کن
و تکمیل مجتمع های آبرسانی ،سال ۱۴۰۰
پایان بحران کم آبی درروستاهای استان
بوشهر است.
روحاهلل طاهریانپوردر نشست با
مسئوالن صنعت آب استان بوشهر با بیان

مناسبتهای ملی و مذهبی مختلف و نیل نمودن مدیریت
شهری در مباحث فرهنگی شهر سعی کردیم در ساختن
شهری فرهنگی توفیقات زیادی را بدست آوریم ،اظهار
داشت :یکی از مولفه های مهم پژوهشی در حوزه روابط
عمومی شیوه های نوین اطالع رسانی و بررسی و ارزیابی افکار
عمومی به دنبال پویایی و شادابی در این مجموعه است که با
هدف ایجاد بهترین و مناسب ترین راه برای ارتباط بی واسطه
با شهروندان توانستیم اقدامات خوبی را به سر انجام برسانیم.

آبرسانی بهرهمند هستند افزود :برای جبران
کمبود آب آشامیدنی طرحهای آبشیرینکن
در روستاهای ساحلی اجرا شده که تکمیل
آنها نقش تاثیرگذاری در تامین آب روستاها
دارد.
طاهریانپور از تکمیل تمام پروژههای
آبشیرینکن روستایی استان بوشهر تا سال
 1400خبر داد و بیان کرد :بزرگترین طرح
آبرسانی شرکت آب و فاضالب روستایی
استان بوشهر طرح آبرسانی سیراف به
جم است که افزون بر  500میلیارد تومان
سرمایهگذاری میشود.
طاهریان پورادامه داد :در نبود همگرایی،
باغ ویالها با هزینههای گزاف تحت هر

شرایطی احداث و سپس با فشارهای مختلف
پیگیراخذ انشعاب وتامین آب می شوندکه
عمدتا منجربه اخذانشعاب غیرمجاز می شود.
وی گفت:باید تالش شود ازمحل آب
پساب تصفیه خانه فاضالب شهر بوشهر
سهمیه آبی برای باغ ویالهای گورک ها
گرفته شود زیرا مسیر آن نیز تا باغ ویالهای
گورک ها نزدیک است و میتوان با احداث
شبکه دوم برای مصارف فضای سبز وضعیت
تامین آب این مناطق را ساماندهی کرد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب
روستایی استان بوشهر گفت :باغ ویالهای
استان بوشهر در  ۶شهرستان واقع شده که
عمده آن درتنگستان است .

با افتتاح مجتمع خدماتی و رفاهی ترنج صورت گرفت ؛

توسعه خدمات سوخت رسانی منطقه قزوین در هفته گردشگری

همزمان با هفته گردشگری مجتمع خدماتی
و رفاهی ترنج به عنوان هشتاد و پنجمین جایگاه
اختصاصی عرضه سوخت مایع منطقه قزوین افتتاح
گردید .
همزمان با هفته گردشگری ،مجتمع خدماتی
و رفاهی ترنج منطقه قزوین با حضور مدیریت و
مسئولین منطقه ،تعدادی از نمایندگان مردم شریف
استان در مجلس شورای اسالمی ،معاونین محترم
استاندار و تنی چند از مدیران استانی افتتاح گردید.
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش
فرآورده های نفتی منطقه قزوین ،ابراهیم دژرفتار
مدیر منطقه قزوین از افتتاح هشتاد و پنجمین جایگاه
اختصاصی عرضه سوخت مایع منطقه قزوین خبر
داد و با اشاره به اهمیت سوخت رسانی به هموطنان
عزیزمان ،همزمانی این افتتاح با هفته گردشگری را

مغتنم قلمداد کرد .مدیر منطقه قزوین در ادامه افزود،
با تالش و همت مسئولین و کارکنان خدوم و تالشگر
منطقه سوخت مورد نیاز استان با کیفیت استاندارد
تأمین و توزیع می گردد.
این مقام مسئول یادآور شد ،مجتمع خدماتی و

رفاهی ترنج  ،هشتاد و پنجمین جایگاه عرضه سوخت
استان قزوین با پیگیری و تعامل مسئولین منطقه و با
سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینی به مساحت
 ۲۰۲۴۱متر مربع و باسرمایه ای بالغ بر  ۱۶۰میلیارد
ریال درمحور زنجان -قزوین احداث گردیده است
که در مسیر خدمت رسانی به زائرین گرامی اربعین
حسینی قراردارد.
این مجتمع دارای دو سکوی بنزین ۱ ،سکوی
نفتگاز و تعداد  ۴تلمبه با ۲نازل بنزین و  ۲تلمبه با
۲نازل نفتگاز با ظرفیت مخازن بنزین به مقدار ۱۰۶
هزار لیتر و نفتگاز به مقدار  ۱۰۶هزار بوده که در
آن عالوه بر ارائه خدمات مطلوب سوخت رسانی به
مسافران و شهروندان محترم ،برای  ۵۰نفر به طور
مستقیم و  ۳۰نفر نیز به طور غیر مستقیم اشتغالزایی
انجام گرفته است.

استاندار قم تاکید کرد:

نیروی انتظامی در کنار تامین امنیت عمومی و برخورد قاطع با اخالگران الگوی مدارا و مردم داری باشد
استاندار قم با اشاره به ماموریت ذاتی نیروی انتظامی در
برقراری تامین امنیت عمومی و برخورد با اخالگران گفت در کنار
این مهم باید الگوی مدارا ومردم داری باشد .
به گزارش روابط عمومی استانداری قم دکتر بهرام سرمست
استاندار قم در مراسم صبحگاه مشترک نیروهای مسلح استان که
به مناسبت هفته نیروی انتظامی و با حضور آیت اهلل سعیدی امام
جمعه قم در محل ستاد فرماندهی نیروی انتظامی استان برگزار
شد ،با اشاره به اهمیت و جایگاه نیروی انتظامی در برقراری نظم و امنیت در جامعه،
اظهار کرد :در کنار عمل به تکالیف محوله ،توجه به تعالی شخصیتی ،توسعه اخالقی
و کسب آموزش های مهارتی در اولویت برنامه های ناجای استان باشد.
استاندار قم با تقدیر از اقدامات امنیت آفرین نیروی انتظامی در سطح جامعه،
اضافه کرد :این نیرو در کنار تامین نظم و امنیت عمومی ،باید الگوی مدارا و مردم
داری باشد ،تا امنیت روانی مردم در جامعه تامین شود.

وی جانفشانی های پرسنل خدوم نیروی انتظامی در کشور
و استان قم را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد :تفاوت اصلی
نیروی انتظامی در جمهوری اسالمی با سایر کشورها ،در ایمان و
خدا آگاهی آنها و نیز صبر وبردباری در برابر نامالیمات اجتماعی
است که سبب شده تا نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران در
عین اقتدار ،روحیه خویشتن داری و مدارا با مردم را در پیش
گرفته است .استاندار قم همچنین به نقش نیروهای انتظامی در
اجرای سیاست گذاری های کالن استان اشاره و ابرازکرد :برنامه های استان قم در
زمینه تحقق شعار سال و رونق تولید و نیز برقراری انتخابات سالم و پرشور ،در بستر
ایجاد امنیت فراگیر در استان حاصل خواهد شد ،که اهتمام بیش از پیش نیروهای
انتظامی استان را می طلبد .گفتنی است در این مراسم ضمن تقدیر از فرماندهی
نیروی انتظامی استان و ترفیع درجه تعدادی از نیروهای پایور ناجا ،از کارکنان نمونه،
بازنشستگان و پلیس یاران برتر قدردانی شد.

کشف بیش از  2تن مواد مخدر در سراوان

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از کشف
بیش از  2تن مواد مخدر در سراوان خبر داد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی پلیس ،سردار
محمد قنبری گفت :با کسب خبری مبنی برجابجایی
محموله سنگین موادافیونی توسط قاچاقچیان از
مناطق مرزی به شهرستان سراوان موضوع به صورت
ویژه در دستور کار پلیس مبارزه با مواد مخدر قرار
گرفت.
وی افزود :ماموران انتظامی شهرستان سراوان در
این عملیات که با پشتیبانی اطالعاتی پلیس مبارزه

با مواد مخدر استان همراه بود ،در قالب چند تیم
پوششی با اقدامات گسترده تخصصی و رصد منطقه،
موفق شدند روز گذشته ضمن شناسایی مسیر تردد
قاچاقچیان با اجرای کمین در مسیر عبور آنان
،خودروهای حامل مواد مخدر را شناسایی کردند.
این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد :قاچاقچیان با
مشاهده ماموران انتظامی بدون توجه به دستور ایست
با سرعت متواری که پس از طی مسافتی تعقیب و
گریز آنها را عالئم هشدار دهنده متوقف کردند.
سردار قنبری بیان کرد :در این عملیات سه

خبر کوتاه
سفر مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور به گیالن :

3600میلیون ریال برای حل مشکل
فاضالب مسکن مهر و شهرک بسیجیان
تالش هزینه خواهد شد

حمیدرضا جانباز رییس
هیات مدیره و مدیرعامل
شرکت مهندسی آب و
فاضالب کشور در سفر به
استان گیالن به منظور
بررسی روند اجرای پروژه
های آب و فاضالب استان باحضور در فرمانداری و دیدار
با نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی از تخصیص
 ۳۶۰0میلیون ریال اعتبار از محل اعتبارات متمرکز برای
اجرای طرح فاضالب مسکن مهر فجر تالش و اجرای پکیج
فاضالب شهرک بسیجیان این شهر خبرداد.
سید محسن حسینی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل
شرکت آب وفاضالب استان گیالن نیز در این مورد گفت:
برآورد شرکت آب و فاضالب استان گیالن برای اجرای
شبکه جمع آوری و پکیج فاضالب شهرک بسیجیان تالش
چیزی حدود  ۶میلیارد تومان است که اگر طی سالهای ۹۸
و  ۹۹تخصیص داده شود در یک سال شبکه جمع آوری
آماده و در یک سال بعدی نصب پکیج انجام خواهد شد.
دکتر شکری نماینده مردم شریف شهرستان ماسال،
رضوانشهر و تالش در مجلس شورای اسالمی نیز در
سخنانی ضمن تاکید بر اجرای طرح فاضالب تالش خواستار
استفاده از روش های مختلف تامین منابع مالی برای اجرای
این طرح شد.

ثبت اطالعات  ۹۵درصد مشتركين برق
گلستان ،در طرح ملي قبض سبز و حذف
قبوض كاغذي

سال  ۱۴۰۰پایان بحران کم آبی درروستاهای استان بوشهر است
اینکه در روستاهای ساحلی استان بوشهر
طرحهای آبشیرینکن برای تامین آب
آشامیدنی اجرایی شده گفت :تمام پروژههای
آبشیرینکن روستایی استان بوشهر تا سال
 ۱۴۰۰تکمیل و افتتاح میشود.
وی بااشاره به اینکه  300هزار نفر از
جمعیت استان بوشهر تحت پوشش خدمات
شرکت آبفاراستان بوشهر است اظهار داشت:
 100هزار اشتراک آب درروستاها و برخی
ازشهرهای استان بوشهر واگذار شده است.
مدیرعامل شرکت آب وفاضالب
روستایی استان بوشهر تعداد روستاهای
استان بوشهر را 600روستا دانست و با بیان
اینکه  95درصد روستاها از خدمات شبکه
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قاچاقچی حرفه ای مواد افیونی دستگیر و در بازرسی
از  2دستگاه پژو  405و یک دستگاه خودرو وانت،
 2تن و  7کیلو و  66گرم انواع مواد افیونی شامل
یک تن و  333کیلو و  704گرم تریاک 648 ،کیلو و
 262گرم حشیش10 ،کیلوگرم شیشه 9 ،کیلو و 100
گرم مرفین 4 ،کیلوگرم هروئین و  2کیلوگرم سایر
مواد مخدر کشف کردند .فرمانده انتظامی سیستان
و بلوچستان گفت :متهمان به مقام قضائی معرفی و
تحقیقات برای شناسایی و دستگیری این باند حرفه
ای قاچاق مواد افیونی ادامه دارد .

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان گلستان گفت:
تاكنون اطالعات بيش از  ۹۵درصد مشتركین برق اين شركت
در طرح ملي قبض سبز و حذف قبوض كاغذي جمع آوري
شده است و اين افراد قبوض خود را به صورت پيامكي دريافت
مي كنند.به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق
گلستان ،مهندس علی اکبر نصیری ،با اشاره به اينكه تاكنون
اطالعات  ۹۵درصد مشتركين برق استان گلستان به منظور
حذف قبوض كاغذي در سامانه ثبت شده است ،ادامه داد:
از ابتداي شهريورماه ديگر هيچ قبض كاغذي برق جهت
مشتركين توزيع نيروي برق استان گلستان توزيع نخواهد شد
و تمامي مشتركين اين شركت درسراسر استان از طريق ارسال
شناسه قبض  ۱۳رقمي برق به شماره پيامك ۲۰۰۰۰۱۵۲۱
مي توانند شماره خود را در سامانه مربوطه ثبت و پس از اين
قبوض خود را به صورت الكترونيكي دريافت كنند.اين مقام
مسئول ،با اشاره به اين كه در اين طرح ،اطالعات اوليه همچون
صورت حساب ،زمان پرداخت و ديگر موارد براي تلفن همراه
مشتركين ارسال خواهد شد ،افزود :مشتركين برق استان مي
توانند جهت دريافت اطالعات قبض برق و پرداخت آن نيزاز
طريق پورتال شرکت توزیع نیروی برق گلستان و دیگر نرم افزار
ها استفاده نموده و اقدام به پرداخت نمايند.مديرعامل شركت
توزيع نيروي برق استان گلستان ،با بيان اينكه طرح ملي
قبض سبز و فرآيند حذف قبوض كاغذي ،به شكل كشوري
در حال انجام است و تاثير به سزايي در حفظ محيط زيست
دارد ،يادآور شد :براساس تصميم وزارت نيرو و شركت توانير،
قبوض كاغذي از مهر ماه سال جاري به صورت سراسري ديگر
توزيع نخواهد شد و هزينه بهاي برق مصرفي از طريق پيامك
يا ساير راه هاي ارتباطي الكترونيك به مشتركين اعالم مي
شود و هزينه صرفه جويي شده از اجراي اين طرح جهت خريد
لوازم التحرير و ارسال به خانواده هاي بي بضاعت سراسر كشور
استفاده خواهد شد.

