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تامین بیش از 20هزار تن اکسیژن رایگان توسط
فوالد مبارکه برای مراکز درمانگر

ایمن سازی خط لوله انتقال گاز ایستگاه کمالوند خرمآباد

خرمآباد-رضا حبیبی،خبرنگاراقتصادسرآمد-مدیرعاملشرکتگازلرستانگفت:خطلوله ۲۰اینچیخروجی ایستگاه C.G.Sکمالوندخرمآبادایمنسازیوتابآوریشد.
،کرمگودرزیبهرسانههااعالمکرد:بانصبوراهاندازییکعددشیر ۲۰اینچوتجهیزاتجانبی،ایمنیوضریباطمینانپایداریانتقالگازخطلولهخروجیایستگاه CGSکمالوندشهرخرمآباد
افزایشیافت.
وی اظهار داشت :با توجه به لزوم آمادگی جهت ورود به فصل سرد سال و خدمات رسانی مطلوب به هم استانی های عزیز مقاوم سازی و تاب آوری خط تغذیه ۲۰اینچ شهر خرم آباد ،که خط اصلی تغذیه گاز
این شهرستان به شمار میآید و نقش مهم و حیاتی در تامین گاز شهر خرم آباد ،صنایع و روستاهای اطراف ایفا را میکند با موفقیت انجام شد.
گودرزی با بیان اینکه اکنون ۹۷درصد مردم لرستان از خدمت گاز برخوردار هستند ،افزود :چهار هزار و ۷۱۰اشتراک جدید گاز امسال در این استان ایجاد شده و تعداد مشترکان به ۵۶۷هزار واحد رسیده است.
هم اکنون از مجموع ۲۵شهر استان ۲۴شهر از امکان گاز بهرهمند هستند و ضریب نفوذ گازرسانی در این استان ۹۹.۹درصد میباشد.
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تقدیرازاقداماتاتاقبازرگانیاصفهاندرتقویتارتباطصنعتودانشگاه
اصفهان-سمیهکربالیی،خبرنگاراقتصادسرآمد-حمیدرضاعظیمیانمدیرعاملشرکت
فوالدمبارکه با اشاره به بلوکه شدن ارز و کاالهای خریداری شده شرکت فوالد مبارکه در
انبارهای شرکت های اروپایی ،ادامه داد :ارزش پول های نقد بلوکه شده شرکت فوالد
مبارکه در بانک های اروپایی معادل  ۱۰۰میلیون یورو و کاالهای بلوکه شده در انبار هم
به ارزش  ۶۰میلیون یورو است؛ البته شــرکت طرف حساب و بانک ها ،از اعتبار کافی
برخوردارند ولی در چارچوب تحریم ها به این اقدام مبادرت ورزیدند که با رفع تحریم
های ظالمانه این دارایی ها به حساب شرکت فوالد مبارکه واریز می شود.
عظیمیان مسئولیت اجتماعی شرکت فوالد مبارکه را تشریح کرد و توضیح داد :با شیوع
کرونا ،اکسیژن به عنوان ماده پیش از درمان مطرح شد و در تمام دنیا این عنصر حیاتی با
کمبود شدید مواجه شد .شرکت فوالدمبارکه در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی از
فروشاکسیژنمازادچشمپوشیدوبدونمنتتاکنونبیشاز ۲۰هزارتناکسیژنرایگان
را در اختیار مراکز درمانگر سراسر کشور قرار داده است.
وی اضافه کرد :در سال گذشته بالغ بر  ۱۳۰میلیارد تومان برای تجهیزات بیمارستان ها
هزینهکردیموامسالهم ۱۰۰میلیاردتومانبرایکنترلکرونااختصاصدادیموخرسندیم
کههموارهدرکنارمردمهستیم.
مدیرعاملشرکتفوالدمبارکهازبرنامهساختمسکنتوسطدولتاستقبالکردوگفت:
از همین فرصت اعالم می کنیم که آماده هرگونه همکاری برای این تامین این نیاز مهم
مردم هستیم و تمامی امکانات را در این بخش بسیج می کنیم تا به این پروژه بزرگ ملی
کشوریاریبرسانیم.
وی با اشــاره به تنش آبی موجود در فالت مرکزی کشور گفت :در راستای به حداقل
رساندن مصرف آب شرکت فوالد مبارکه هم اقدامات بنیادین انجام دادیم که عالوه بر
کاهش اتکا به آب خام به ارتقای به بهداشت محیط  ۹شهرستان که پساب آنها را جمع
آوری و تصفیه کردیم ،کمک شده است .از سوی دیگر با ایجاد تصفیه خانه در شرکت
فوالد مبارکه در چندین مرحله آب را بازچرخانی می کنیم و درصدد هستیم با استفاده از
تکنولوژی روز دنیا مصرف آب خام را به حداقل ممکن برسانیم این درحالی است که
کل برداشت ساالنه شرکت فوالدمبارکه از رودخانه زاینده رود با یک درصد ،حدود ۲۰
میلیونمترمکعباست.

اجرای 2طرح ورزشی و سالمت محور
در محالت منطقه 8شهرداری اصفهان

اصفهان-سمیهکربالیی،خبرنگاراقتصادسرآمد-مدیرمنطقه 8شهرداریاصفهانگفت:
دوطرحورزشیوسالمتمحوردردومحلهمنطقهدرقالباحداثمجموعهزمینهای
روباز ورزشی در «اصفهان ویال» در محله رزمندگان و مسیر سالمت بوستان بهشت در
محلهمیرعماددرحالاجراست.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان ،محمد کیهانی با اشاره به میزان
پیشرفت طرح های در حال اجرا در منطقه هشت اظهار کرد :احداث زمین های ورزشی
روباز«اصفهانویال»یکیازاینطرحهاستکهبرایافزایشسرانهورزشیساکنانمنطقه
در خیابان رزمندگان در حال اجراست.
وی گفت :این طرح در مرداد ماه سال جاری آغاز شد و براساس پیمان های موجود باید
در آبانماه به بهره برداری برسد.
مدیر منطقه هشت شهرداری اصفهان مساحت این طرح را یک هزار مترمربع عنوان و
تصریح کرد :این طرح شامل زمین های ورزشی روباز بسکتبال ،والیبال ،زمین اسکیت
مجهز به کفپوش و رختکن های ورزشی است که با برآورد اعتبار ۳میلیارد و ۲۰۰میلیون
تومانساختهمیشود.
وی بیان کرد :ساخت محور سالمت پارک بهشت از دیگر طرح های منطقه است که
عالوه بر افزودن به زیبایی پارک بهشــت ،امکان ورزش شهروندان در این مکان را نیز
فراهم می آورد.
کیهانی با اشاره به اینکه این طرح در اردیبهشت ماه سال جاری آغاز شده است ،گفت :این
پروژه نیز ماه آینده (مهرماه) بهره برداری می شود.
وی با بیان اینکه این طرح در محله میرعماد اجرایی می شود ،افزود :اعتبار این طرح ۲
میلیارد و ۳۰۰میلیون تومان است که با اجرای آن فضاهایی شامل آبنما ،فضای نشیمن،
فضاهای ورزشی و پیاده رو به بوستان بهشت افزوده می شود.
مدیرمنطقههشتشهرداریاصفهانبیانکرد:فضاهایورزشیاینبوستاندرقالبمسیر
سالمت اجرایی می شود که مساحت آن به ۴هزار و ۷۰۰مترمربع می رسد.

اصفهان -ســمیه کربالیی،خبرنگاراقتصادســرآمد -مسعود
گلشیرازی ،رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با پیام نجفی ،رئیس دانشگاه آزاد
اسالمیاستاناصفهاندیدارکردوازهمکاریموثربیناتاقبازرگانیاصفهان
و دانشگاه ازاد اسالمی استان اصفهان تقدیر نمود.
در این نشست روند اقدامات انجام شده و برنامه های آتی در سرای نوآوری
اتاق بازرگانی و دانشگاه و مدرسه کسب و کار مورد بررسی قرار گرفت .و
حمایت مستمر از فعالیت های آتی سرای نوآوری مورد توافق طرفین قرار
گرفت.
پیام نجفی ،رئیس دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان در این دیدار ضمن تقدیر
از اقدامات ارزشمند اتاق بازرگانی اصفهان تاکید کرد :همکاری های اتاق

و دانشگاه در زمینه پیوند دادن دانشــگاه و صنعت موفقیت آمیز و دارای
چشم انداز روشن می باشــد که قابلیت پیاده سازی در استان های دیگر را
دارا می باشد..
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان اضافه کرد :اقدامات انجام شده از سوی
«سرای نوآوری اتاق بازرگانی و دانشگاه» مفید و عملیاتی است.طرح پویش
نیزدراستاناصفهانباهمکاریاتاقبازرگانیبهعنوانیکفرهنگدرجامعه
در حال شکل گیری است و این اقدام در دانشگاه نهادینه شده است.
نجفیبیانکرد:طرحپویشازابتکاراتسراینوآوریاتاقبازرگانیاصفهان
بودهوتوانستهجایگاهخودرادربینصنایعواساتیدودانشجویانپیداکند.هم
اکنون تعداد زیادی از دانشجویان ،در حوزه های مختلف صنعتی کار خود را

به صورت های مختلف آغاز کرده اند.
وی تصریح کرد :عالوه بر این در «سرای نوآوری اتاق بازرگانی و دانشگاه»
درقالب ۱۷دپارتمانفنیوتخصصیوباهمکاری ۱۳۵نفرازاعضایهیات
علمیمنتخبدانشگاهیامادهارائهمشاورهتخصصیوصنعتیبهبنگاههای
اقتصادی هستند که می توان آن را از اقدامات موثر سرای نوآوری دانست .هم
اکنون چهار رویداد تحت عناوین صنعتیار ،مدرسه تابستانی مهارت محور،
طراحی و ایده پردازی خالقانه بسته بندی و ساخت محصوالت از ضایعات
سنگ با همکاری ،اساتید دانشــگاه ،مراکز صنعتی و صاحبنظران صنایع
در سرای نوآوری در حال برگزاری است که می توان آنها را از نشانه های
همبستگیمناسبصنعتبامراکزعلمیدانشگاهیبرشمرد.

بازدید مسئولین و اصحاب رسانه شیراز از روستای گردخون
شیراز-توانایی ،خبرنگاراقتصادسرآمد-روســتای گردخون در فاصله حدود یک و نیم
کیلومتریشیرازدرروزیماننددیگرروزهایتابستانیکهخورشیدهرمگرمایشرابرپهنهاینکالنشهر
گسترده بود ،میزبان برنامهای بود که گشودن روزنههای امید برای رسیدن به فردایی بهتر را نوید میداد.
این بار ،اهالی رسانه و مسئوالن در بازدیدی مشترک به ابتکار سازمان بسیج رسانه استان فارس و قرارگاه
استانیمحرومیتزداییشهیداسکندریسپاهفجراستانراهیاینروستایمحرومشدهبودند.
جادهای که از شیراز به روستای گردخون منتهی میشد جاده ای بسیار باریک و خطرناک است ،جاده
پرترددی با عرض کم که میتواند موجب تصادف و خســارتهای ناشی از اینگونه حوادث شود و
انسانهایبسیاریرابهکاممرگبکشاند.
اینروستاازشهرشیرازتنهایکونیمکیلومترفاصلهداردوبهواسطهرشدطولیشیرازبهاینشهرملحق
شده است.
شایددرتصورکسینگنجدکهاینروستاباوجودهمجواریباکالنشهرشیرازهمبامحرومیتدستو
پنجهنرممیکندوفقرومشکالتگریبانگیرآناست.
آنگونه که از چهره و سخن اهالی مشخص بود ،اغلب ساکنان این منطقه ،طعم تلخ محرومیت و فقر را با
تمام وجود چشیدهاند و زندگی خود را با حداقل امکانات در میان خروارها مشکل فرهنگی و اقتصادی
سپریمیکنند.
خاکی بودن و وضعیت نابسامان آسفالت خیابانها در روستای گردخون افزون بر سلب آسایش مردم
روستاباعثشدهتااینمنطقهچهرهنامناسبیبهخودبگیرد.
به گفته بسیاری از ساکنین این محله ،در سالهای اخیر مردم گردخون برای حل و فصل مشکالتشان به
تمامی سازمانها و ارگان ها مراجعه کردهاند اما غبار محرومیت و مشکالت همچنان بر این منطقه سایه
افکندهاست.

شماریازمردماینمنطقهدراینبازدیدمشترکبهمسئوالنواهالیرسانهگفتند:اگرنبودحداقلامکانات
رفاهی برای حاشیه نشینان ،مورد توجه و رسیدگی قرار نگیرد ،باید منتظر بروز مشکالتی گسترده تر در
آیندهباشیم.
یکیازاهالیگردخونمعتقداستکهعدمهیچگونهنظارتونبودامنیتموجبرونقتوزیعموادمخدر
و جوالن دادن معتادان در این روستا شده است.
مسئول قرارگاه استانی محرومیتزدایی شهید اسکندری سپاه فجر استان فارس نیز در این بازدید گفت:
مردم روستای گردخون مطالبات و خواستههای بحقی دارند که پیگیری آنها در تعامل با دستگاههایی
اجرایی در دستور کار این ستاد است.
فرماندار شیراز تصریح کرد :من از عموم مردم این منطقه به دلیل توجهی که به مسائل زندگی و محیط
زیستخوددارندتشکروقدردانیمیکنماماازبرخیازساکنیناینروستاکهبهدلیلعدمرعایتاصول
بهداشتی ،موجب دامن زدن به بحران زباله میشوند هم خواهشمندم که برای حفظ سالمت خود و دیگر
ساکنینروستاکوشاباشند.
رئیسبسیجرسانهفارسنیزبااعتقادبهاینکهیکیازرسالتهایاصحابرسانهایناستکهمطالباتبه
حقمردمرابهگوشمسئولینبرسانند،بهخبرنگارانگفت:روستاهاحاشیهنشیندرمجاورتکالنشهر
شیراز از مشکالت بسیاری به ویژه در حوزه عمرانی رنج می برند.
سرگرد هادی رضایی ادامه داد :از آنجا که اصحاب رسانه وظیفه دارند که مطالبات مردم را پیگیری کنند
ما اقدام به پیگیری مطالبات به حق مردم این مناطق کردیم و با همافزایی خوبی که از سوی مسئولین استان
شکل گرفت شاهد اقدامات عمرانی قابل توجهی از جمله ساخت و ساز جادهای و آسفالت کردن کوچه
هادرمنطقهگردخونبودیم.

موانع راه اندازی سورتمه ریلی در شهرداری گرگان بررسی شد
گرگان-آذری،خبرنگاراقتصادســرآمد -بررســی شهرداری
گرگان ،نشســت تخصصی بررســی و رفع موانع نصب و راه اندازی
ســورتمه ریلی با حضور مجید سعیدی سرپرســت شهرداری گرگان
برگزار شد.
در این نشســت ،نمایندگان شــرکت طرف قرارداد و شرکت بازرسی
کیفیت و اســتاندارد ایــران ( )ISQIو جمعی از مدیران شــهرداری
حضور داشتند.

سورتمه ریلی قرار است در  ۳۰کابین و در مسافتی به طول بیش از ۹۰۰
متر راه اندازی شود.
الزم به ذکر اســت زیرســاخت های الزم برای اجرای این پروژه در
مجموعه شهربازی مدرن واقع در ســایت هزارپیچ آماده شده و پس از
انجام مراحل بررسی فنی از سوی شرکت سازنده ،عملیات اجرایی آن
آغاز خواهد شد.

رشد ۵0درصدی پروژه های اداره کل بنادر
و دریانوردی بوشهر در دیر و کنگان

بوشهر-سهیالکرمپورنیا،خبرنگاراقتصادسرآمد-مدیرکلبنادرودریانوردیاستانبوشهر
بههمراهمعاونینخود،ازپروژههایدرحالاجرایبنادردیروکنگاندیدنکرد.بهگزارش
روابط عمومی ،سیاوش ارجمندزاده مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر به همراه
معاونین خود از پروژه های در حال اجرا در بنادر کنگان و دیر دیدن کرد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر در اینباره گفت :یکی از پروژه های این اداره
کل در بندر کنگان پروژه احداث موج شکن های طرح توسعه بندر کنگان میباشد که از
مطالبات جدی مردم بوده و تاثیر بسزایی در صنعت دریانوردی منطقه و استان خواهد
داشت.
ارجمندزاده افزود :این پروژه شامل اجرای موج شکن شرقی به طول  ۱۳۵۰متر طول و
موج شکن غربی به طول ۴۴۰متر طول و برچیدن ۲۰۰متر طول موج شکن موجود می
باشدهمچنیناجرایراهآسفالتیرویموجشکنها،تهیهونصببوالردوروشناییروی
دو موج شکن در قالب این قرارداد اجرا خواهد شد.
وی اضافه کرد :این پروژه با هزینه ای بالغ بر ۱۶۵میلیارد تومان در حال حال اجرا میباشد
که با اتمام آن مساحت حوضچه بندر کنگان از 8هکتار به ۳۶هکتار و عمق دهانه از ۴متر
به ۶متر افزایش می یابد.
سیاوش ارجمندزاده مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر عنوان کرد :دیگر پروژه این
اداره کل  ،احداث ساختمان اداری و آسایشگاه یگان حفاظت بنادر دیر و کنگان می باشد
که با مساحت ۲8۵متر مربع در یک طبقه و با اعتباری بالغ بر ۷میلیارد تومان در حال انجام
است و دارای پیشرفت فیزیکی ۵۰درصد می باشد.
ارجمندزاده در بازدید از محل اجرای پروژه احداث اسکله جدید تجاری بندر دیر گفت:
فاز مطالعاتی پروژه احداث ۲۰۰متر اسکله تجاری بندر دیر با اعتبار ۲۳۰میلیون تومان به
پایانرسیدهوهماکنوندرحالانجامفرایندهایاداریجهتبرگزاریمناقصه میباشد.
وی افزود :این پروژه در مجموع شامل احداث ۳۰۰متر اسکله است که برای شناورهای
تا ۲۰۰۰تن طراحی شده است.

كاروانسریخندقكرمانشاه
بازسازی میشود
کرمانشاه -فردین کبودی،خبرنگاراقتصادسرآمد-معاون
میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
کرمانشاه از تالش برای بازسازی کاروانسرای تخریب شده خندق
شهرکرمانشاهخبرداد.
کیومرث اعظمی با اشاره به قدمت  ۲۰۰ساله بازار سنتی کرمانشاه،
اظهارکرد :در بازار قدیمی کرمانشاه حدود ۱8راسته بازار داریم که در
گذشته بصورت یک بازار به هم متصل بود ،اما طی دهه های گذشته
به دلیل خیابان سازی صورت گرفته به چند قسمت تبدیل شده است.
وی افزود :از دهه  ۷۰به دلیل فرسودگی این بازار چهار فصل مرمت
روی راسته بازارهای درطویله قشون ،زرگرها ،آهنگرها و چال حسن
خان انجام شد.
معاون میراث فرهنگی اضافه کرد :در آخرین مرحله مرمت وبازسازی
بازارکهدرراستهبازارچالحسنخانانجامگرفت،درقسمتانتهایی
بازار منتهی به خیابان تازه تاسیس آیت اهلل زرندی اقدامات جدیدی را
برایایجادیکپوسته(دیوارهمتناسببابافتتاریخیبازار)دردستور
کار قرار دادیم که نمای زیبایی داشته باشد .وی ادامه داد :سال ۱۳۹۷
گرگان-آذری،خبرنگاراقتصادســرآمد-با هدف بررسی
امورات  ،ســید جواد موسوی سرپرســت اداره گاز منطقه یک
گرگان با حضور در اداره گاز سرخنکالته  ،از بخشهای مختلف
اداره گاز و روند انجام امورات محوله بازدید بعمل آورد.
شرکت گاز استان گلســتان  ،در ادامه در جلسه ای که به همین

برایاینبخشازبازارحدود ۷۰۰میلیونمیلیونتوماناعتبارتخصیص
داده شد که با آن بخشی از پوسته جدید بازار را ایجاد کردیم ،اما برای
تکمیلآننیازمنداعتباراتجدیدیهستیم.
اعظمی خاطرنشان کرد :با توجه به اقدامات خوبی که میراث فرهنگی
برایبازسازیواحیاءوایجادپوستهجدیددرقسمتانتهاییاینبازار
انجامداده،انتظارمیرودشهرداریهمقرینهآنرادرضلعغربیخیابان
ایجادکندکهطرحموردنظربرایآنتائیدشدهودرصورتتامیناعتبار
انجام می گیرد .وی در ادامه با بیان اینکه در پشت بازار چال حسن خان
در گذشته های دور کاروانسرایی بوده که اکنون فقط مخروبه ای از آن
باقیماندهوبهمحلریختننخالههایساختمانیوزبالههاتبدیلشده،
اظهار کرد :وراث این کاروانسرا که در گذشته به آن خندق می گفتند،
اکنون درنظر دارند آن را احیاء کنند.
معاونمیراثفرهنگیاستانیادآورشد:مالکیناینبنایتاریخیطرح
و نقشه بازسازی آن را تدوین کرده اند که مورد تائید میراث فرهنگی
همقرارگرفتهوقراراستبهشکلیکبازاردرونگراداراییکحیاط
مرکزیساختهشود.

صدور 81فقرهسندتفكیكي
درشهركهايصنعتيقزوین
قزوین-مریم نقدی،خبرنگاراقتصادسرآمد-مدیر عامل
شرکت شــهرک های صنعتی اســتان قزوین گفت :در پنج ماهه
گذشته  8۱فقره سند تفکیکي براي واحدهاي تولیدي بهره برداري
مستقر در شهرکهاي صنعتي کاسپین و لیا صادر گردید.
« حمیدرضاخانپور « با اعالم این مطلب اظهار داشــت :با توجه
به اینکه واحدهاي تولیدي مســتقر در شهرکهاي صنعتي جهت
انجام معامالت رسمي و جذب سرمایه گذار ،شرکاء اقتصادي و
تسهیالت ارزي نیاز مبرم به سند مالکیت تفکیکي دارند و یکی از
مهمترین دغدغه سرمایه گذاران داخلی و خارجی مستقر تعیین
تکلیف اسناد تفکیکی است و این شــرکت با تمام ظرفیت های
خود بدنبال مستند سازی و رفع موانع دریافت سند های مالکیت
تفکیکی و تک برگی است تا با اهدای آن به خود واحدهای تولیدی
نسبت به تامین بخشی از نیازهای فعاالن اقتصادی اقدام شود.
وی افزود :تاکنون بیش از  ۲۰۰۰فقره ســند مالکیت تک برگی با
مساحت  ۱8۰۰هکتار برای واحدهای تولیدی ،خدماتی ،کارگاهی،
تجاری و زیرساختها در شــهرکها و نواحی صنعتی تابعه استان

بازدیدسرپرستادارهگازمنطقهیکگرگان ازادارهگازسرخنکالته
منظور با حضوررئیــس و کارکنان اداره برگزار شــد  ،ابراهیم

ناصری رئیس اداره گاز سرخنکالته به ارائه گزارشی از وضعیت

صادر شده و واحدهای تولیدی که موفق به اخذ پروانه ساختماني
و بهره برداری میشوند می توانند با مراجعه به دفتر شرکت نسبت
به دریافت سند تک برگی اقدام نمایند.
رئیس هیات مدیره شرکت شــهرکهای صنعتی استان قزوین با
اشاره به مزیت اسناد تفکیکی گفت :تثبیت و امنیت سرمایه گذاران
 ،اعمال ارزش واقعی واحدهای صنعتی و افزایش قدرت سرمایه
در گردش آنها ،صدور اسناد ،نقل و انتقال و جذب شریک تجاری
 ،مالکیت تفکیکی در جهت تسریع و تسهیل کار واحدهای صنعتی
بهره بردار که مشکالت بانکی در خصوص اخذ تسهیالت و ترهین
محل اجرای طرح و وثیقه قرار دادن سند مالکیت دارند بسیار حائز
اهمیت است که با این اقدام مشکالت آنان حل خواهد شد.
قابل ذکر اســت در حال حاضر تعداد یک هزار و  8۵۰قرارداد با
متقاضیان سرمایه گذار در شهرکها و نواحی صنعتی تابعه استان
منعقد شــده که از این تعداد  ۹۵۰واحد با سرمایه گذاری بیش از
 ۳۶هزار میلیارد ریال و اشــتغالزایی بیش از  ۳۰هزار نفر به بهره
برداری رسیدند.
موجود پرداخت .در ادامه سرپرست اداره گاز منطقه یک گرگان
نیز با تشکر از اقدامات انجام شده بویژه آماده سازی تاسیسات
گازرسانی برای ورود به فصل ســرما  ،رهنمودهای الزم در این
خصوص و همچنین آمادگی پرسنل و بهبود سطح خدمات قابل
ارائه بیان نمودند.

