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اخبار
مدیرکل راهداری و حمل و نقل استان بوشهر :

هفت میلیون تردد نوروزی در استان بوشهرثبت شد

بوشهر خبرنگار «ابتکار»  :مدیرکل راهداری و حمل و نقل استان بوشهر
گفت :در  18روز گذشته هفت میلیون و 862هزار و  396تردد در 52محور
ارتباطی این استان ثبت شده است.
سید حمیدرضا علم افزود :این میزان تردد نسبت به هفت میلیون و 61هزار و
264تردد سال گذشته 11.35درصد رشد نشان می دهد .وی تصریح کرد :براساس
آمار مرکز مدیریت راههای استان بوشهرمحورهای ورودی استان به میزان 799هزار و
 980تردد و محورهای خروجی نیز به میزان 789هزار و 929تردد ثبت شده که در
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به ترتیب  10.37و 10.62درصد افزایش نشان
می دهد .مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اضافه کرد :بیشترین درصد
افزایش در محورهای ورودی استان محور خوزستان  -دیلم با 257هزارو  805تردد
که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 25.11درصد رشد نشان می دهد .وی افزود:
همچنین محور فیروزآباد  -جم نیز با 96هزار و  199تردد و افزایش 20.47درصدی
نسبت به مدت مشابه سال گذشته از دیگر محورهای پرتدد استان بوشهر معرفی شده
است .علم ،محور عسلویه – المرد را با 66هزار و  789تردد ،کنارتخته – وحدتیه با
222هزار و  205تردد ،بندو -اخند با 83هزار و 375تردد به ترتیب با ،12.58 ،18.54
 2.26درصد رشد را از دیگر محورهای پرتردد استان معرفی کرد .وی تصریح کرد:
همچنین محور چغادک – بوشهر با 434هزار و  879تردد به میزان 21.42درصد
نسبت به سال گذشته رشد و محور بوشهر -چغادک نیز با 415هزار و هشت تردد
 4.53درصد رشد نشان می دهد .وی اضافه کرد:همچنین محور گناوه -سیامکان
نیز با 24هزار و  362تردد نسبت به سال گذشته 82/42-درصدی کاهش داشته
است .علم گفت :در ایام نوروز براساس آمار مرکز مدیریت راههای استان بوشهر از 30
استان کشور پالک ورودی به استان بوشهر ثبت شده که استان فارس با  19درصد،
اصفهان با  ،5.25خوزستان با  ،4.58تهران  4.44و کهگیلویه و بویراحمد با 1.5درصد
بیشترین ورودیها را به استان داشته اند .مدیرکل راهداری و حمل و نقل استان بوشهر
گفت:باتوجه افزایش قابل توجه تردددرمحورهای ارتباطی واضافه شدن 4ایستگاه
دیگرهم اکنون  20ایستگاه ثابت راهداری 30 ،اکیپ سیار 320 ،نفر راهدار261 ،
دستگاه انواع ماشین آالت راهداری 500 ،دستگاه اتوبوس 350 ،سواری و  700مینی
بوس در این استان در حال آماده باش هستند .علم یادآور شد :مرکز مدیریت راههای
استان بوشهر با تلفن گویای 24 ،141ساعته در خدمت کاربران جاده و مسافران است.

امور برق سامان رتبه برتر ارزیابی درون سازمانی
شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال وبختیاری
شهرکرد -خبرنگار ابتکار  :به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع
نیروی برق استان چهارمحال وبختیاری  ،امور برق شهر ستان سامان در
ارزیابی های درون سازمانی که در نیمه دوم سال  96صورت پذیرفت از
بین امورهای نه گانه این شرکت ،حائز رتبه برتر شد.
مجید فرهزاد مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان در جلسه کمیته هماهنگی
وبرنامه ریزی ،ضمن تقدیر از همه کارکنان شرکت ،فرایند ارزیابی ها را در شناسایی
نقاط قابل بهبود موثر دانست و گفت این ارزیابی بصورت هر  6ماه یکبار انجام خواهد
شد و کارکنان امورها باید از تجربیات موفق یکدیگر در انجام فعالیت ها استفاده کنند
و در پایان با اهداء لوح تقدیری از مدیریت وکارکنان امور برق شهرستان سامان  ،تقدیر
شد .گفتنی است ارزیابی درون سازمانی شرکت توزیع نیروی برق استان در نیمه دوم
سال  96در نه حوزه فنی وبرنامه ریزی  ،بهره برداری و دیسپاچینگ  ،مالی و پشتیبانی
 ،منابع انسانی  ،فروش و خدمات مشترکین  ،ایمنی و کنترل ضایعات و روابط عمومی
توسط حوزه ستادی این شرکت انجام شد.
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی:

حمایت از کاالی ایرانی فراگیرترین نامگذاری سال است
تبریز – اسد فالح :نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی گفت :راهبرد
اقتصادی مقام معظم رهبری ،اقدام و عمل مسئوالن و مردم در حمایت از
کاالی ایرانی ،گامی برای رونق کارخانه های داخلی و اشتغال جوانان است.
حجت االسالم سید محمدعلی آل هاشم در دیدار اقشار مختلف مردم و مسئوالن
اقتصادی»«،همت مضاعف
نهادها ،ادارات و کارخانجات استان با بیان اینکه «جهاد
ّ
و کار مضاعف»«،حماسه سیاسی وحماسه اقتصادی»«،اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و
عمل» به معنای واقعی استقالل اقتصادی کشور را به همراه دارد ،گفت :حمایت
از کاالی ایرانی فراگیرترین و مردمی ترین نامگذاری سال است و هرکس در هر
جایگاهی موظف است به تقویت تولید ملی کمک کند .امام جمعه تبریز افزود:
خرید کاالی ایرانی و حمایت از آن زمانی محقق می شود که تولیدکنندگان بر
اساس نیاز مشتری کاالیی با کیفیت و رقابت پذیر تولید و به بازارهای داخلی و
خارجی عرضه کنند.
وی با اشاره به اینکه راهبردهای توسعه اقتصادی کشور چندین سال است که
از سوی رهبر انقالب تعیین و تبیین می شود ،خاطرنشان کرد :راه نجات کشور
اقتصاد مقاومتی با بهره گیری از پتانسیل بسیج عمومی مردم در عرصه شکوفایی
اقتصاد ملی است .حجت االسالم آل هاشم با تاکید بر لزوم فرهنگ سازی حمایت
ملی از کاالی ملی گفت :مصرفکنندگان نقش آفرین اصلی عرصه تولید کشور
هستند زیرا با خرید و حمایت از کاالهای ایرانی ضمن کمک به رونق صنعت و
تولید کشور ،اهداف سیاستهای اقتصاد مقاومتی در حمایت از تولید داخلی و
مبارزه با کاالی قاچاق را محقق میسازند.
وی افزود :البته چنانچه تولید داخلی از نظر کیفیت قابل رقابت با نوع خارجی
آن باشد خود به خود فرهنگ استفاده از تولید داخلی در کشور نهادینه می شود.
امام جمعه تبریز با بیان اینکه خودباوری امری تأثیرگذار در زمینه حمایت از
کاالی ایرانی است ،اظهار داشت :باید برخی نگاه های نادرست نسبت به کاالی
ایرانی را از ذهن ها پاک کنیم و مصرف کاالهای ساخت داخلی را در اولویت و
آن را مقدم بر کاالهای خارجی بی کیفیت  قرار دهیم .نماینده ولی فقیه در
آذربایجان شرقی گفت :خرید کاالی ایرانی؛ افتخار ملی است و در ایجاد فرصت
های شغلی نقشی اساسی دارد.

گیالنیان در سال گذشته بیش از  6میلیارد متر مکعب گاز مصرف کردند

رشت -خبرنگار «ابتکار»  :حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن با اعالم این خبر افزود :مجموع مصرف گاز در سال  96نسبت به مدت مشابه سال قبل تنها  5درصد افزایش داشته
است و این در حالی است که در سال گذشته بیش از  50هزار مشترک جدید گاز در استان جذب شده است .اکبر ادامه داد :مصرف گاز در بخش خانگي با وجود افزايش  5درصدي تعداد
مشتركين بيش از  166ميليون مترمكعب كاهش داشته كه اين مهم نشان از نهادينه شدن فرهنگ مصرف بهينه و ايمن گاز طبيعي در سراسر استان دارد .وی در ادامه گفت :حدود  49درصد
از مجموع مصرف گاز در استان در سال  96متعلق به بخش نیروگاهی است و بخش های خانگی با  32درصد ،صنعتی با  10درصد ،حمل و نقل با  5درصد و تجاری  با  4درصد در رده های بعدی
مصرف گاز  قرار دارند.

مديركل راه وشهرسازي استان اصفهان مطرح کرد

ضرورتتصميمهایكارشناسيدرتوسعهزیرساختهایگردشگری
اصفهان-راعی  :الزمه جذب گردشگران و توريست
به استان اصفهان ايجاد زيرساختهاي الزم است كه
احداث هتل يكي از مهمترين اين زيرساخته است اما
نه به هر قيمت .
حجت اله غالمي مديركل راه وشهرسازي استان اصفهان
بر توسعه زیرساخت های گردشگری استان و تصمیم گیری
و سیاست گذاری صحیح پیرامون گردشگری تاکید کرد و
گفت :طرح آمايش سرزمين و آمايش استان مهمترين سند
باالدستي است و به استناد همين طرح ،استان اصفهان به
عنوان يك استان گردشگري در نظر گرفته شده كه شاخص
ترين محور توسعه آن  ،گردشگري است و قاعدتا براي اينكه
بتوان استان اصفهان را به عنوان يك محور گردشگري تصويب
کرد ،الزمه آن فراهم کردن زيرساخت هاي گردشگري است.
وي از جمله مهمترين زيرساخت هاي گردشگري را توسعه
فرودگاه اصفهان ،توسعه شبكه حمل ونقل و توسعه خطوط
جاده اي و ريلي عنوان كرد و درباره اقدامات انجام شده
در اين خصوص گفت :در بخش توسعه فرودگاه كه يكي از
مهمترين بحث هاي آن توسعه گردشگري است اقداماتي
در جهت توسعه آن انجام شده كه از جمله احداث سالن
پروازهاي خارجي با پيشرفت  70درصد و همچنين توسعه
فرودگاه به ميزان  400هكتار است كه در اين زمينه
توافقات الزم با وزارت دفاع توسط وزارت راه وشهرسازي
انجام شده كه با مشاركت شركت فرانسوي در حال انجام
است .در بخش ايجاد شبكه حمل ونقل جاده اي نيز كريدور
شمال – جنوب كشور در حال اجراست كه بخشي از آن تا
پايان سالجاري تكميل و بخشي با مشاركت بخش خصوصي
و به صورت آزادراهي انجام خواهد شد .در بخش ريلي نيز
فعاليت هاي خوبي انجام شده كه هم توسعه ريلي و هم
دوخطه کردن شبكه ريلي در دستوركار است كه تماما
اقدامات انجام شده در راستاي فراهم کرد زيرساخت هاي

گردشگري در استان را فراهم خواهد كرد .غالمي مهمترين
بخش در توسعه گردشگري را احداث هتل در شهر اصفهان
عنوان كرد و با حائز اهميت دانستن آن گفت :در بخش
جذب ،استقرار و اسكان توريست و گردشگر ،احداث هتل
بسيار حائز اهميت است كه اصفهان به لحاظ شرايط و
موقعيت خاص جغرافيايي و داشتن سابقه تاريخي و فرهنگي
و دارا بودن آثار متعدي كه در طول تاريخ توسط معماران
و هنرمندان شكل گرفته داراي جذابيت خاصي است كه
بايد هم در حفظ آن كوشا بود و هم زيرساختهاي الزم را
براي جذب گردشگران و افزايش زمان اقامت فراهم کرد.

وي با تاييد نقيصه كمبود هتل در استان و شهر اصفهان
و با تاكيد بر اينكه بايد به سمت و سوي احداث هتل هاي
مناسب در شهر جهت استقرار گردشگران پيش رويم و
تمامي پتانسيل هاي موجود بالقوه را به بالفعل تبديل كنيم
اظهار داشت :در سال هاي  95و  96با توجه به همكاري و
تعامل خوبي كه با شهرداري و ميراث فرهنگي وجود داشته
مجوز احداث  33هتل و مكان هاي گردشگري صادر شده
كه در مقايسه با سالهاي قبل  ،رشد كمي باالتري را نشان
مي دهد.مديركل راه وشهرسازي استان اصفهان تاكيد داشت
 :با همه نيازي كه به احداث هتل در اين شهر وجود دارد اما

اين بدين معنا نيست كه در هركجا و به هر قيمتي نسبت به
رفع اين كمبود مجوز صادر شود چرا كه در اين رابطه نمي
توان ضوابط طرح هاي جامع وتفصيلي را ناديده گرفت و با
توجه به اين ضوابط و وجود كميسيون هاي مربوطه نمي
توان آنها را زيرپا گذاشت و برخالف آن طرحي را تصويب
و ابالغ کرد .وي افزود :قطعا كساني كه به دنبال احداث
هتل در حاشيه زاينده رود و در دامنه كوه طبيعي صفه
كه محل منحصر به فردي براي گردشگران است هستند
در اصل چهره شهر را مخدوش کرده و سيما ومنظر شهري
را از بين خواهند برد و نبايد اجازه اين كار به آنها داده
شود .غالمي پيشنهاداتي هم براي مكان يابي احداث هتل
داد و گفت :در شرق اصفهان  ،در محور تشريفاتي اصفهان
يا محور جاده فرودگاه اصفهان ،سپاهان شهر و در خيابان
صفه در اراضي گل نرگس موقعيتهاي بسيار مناسبي ايجاد
شده كه سرمايه گذاران اين حوزه مي توانند جهت احداث
هتل در اين بخشها اقدام کنند ضمن آنكه در اين راستا
اقامتگاه هاي تاريخي و مهمانسراهايي به صورت موردي در
سطح محالت ايجاد شده است .مديركل راه وشهرسازي در
پايان هشدار داد :تصميماتي كه برخالف ضوابط گرفته شود و
به صورت مديريتي اعمال شود در آينده نه چندان دور مورد
نقد و انتقاد صاحبنظران قرار خواهد گرفت و در آن هنگام
هيچ پاسخ كارشناسي براي اينگونه تصميمات نداريم .وي با
خطاب قرار دادن مديران و دلسوزاني كه در استان در اين
راستا تالش مي نمايند گفت :به همه عزيزان پيشنهاد مي
كنم براي اينكه دچار تصميم گيري اشتباه براي شهر اصفهان
نشوند حتما بايد با كارشناسان ،صاحب نظران ،انديشمندان ،
دانشجويان و دانشگاهيان فعالي كه در اين عرصه وجود دارند
مشورت كنند و به نقطه نظرات آنها توجه شود تا تصميماتي
كه گرفته مي شود در آينده قابل دفاع باشد و تصميمات
مديريتي بر تصميمات كارشناسي غالب نشود.

مديركل راهداري و حمل و نقل جاده اي فارس عنوان كرد

رشد  12درصدي ميزان تناژ حمل و نقل جاده اي كاال در فارس
شیراز -خبرنگار «ابتکار»  27:ميليون و  745هزارتن كاال در فارس جابه
جا شد.
عليرضا سياهپور با اشاره به نقش و اهميت حمل و نقل جاده اي كاال گفت:
در سال  96بیش از  27میلیون و  745هزار تن كاال در قالب بیش از  2ميليون
و  200هزار سفر از طريق جاده از مبدأ فارس صورت است .مديركل راهداري و
حمل و نقل جاده اي فارس ادامه داد :ميزان بار جابه جا شده در سال  96نسبت به
سال قبل  12درصد افزايش يافته است و تعداد بارنامه(سفر) 8درصد كاهش يافته
است .سياهپور در خصوص اقدامات صورت گرفته و در دست اقدام بخش حمل و
نقل جاده اي تشريح كرد :یکی از مهمترین اقدامات براي پایدار بودن اشتغال افراد
در بخش حمل و نقل جادهای اجرای طرحهای نوسازی است كه با اجرای طرح
نوسازی ناوگان حمل و نقل جادهای کاال ،تسهیالت پرداختي به ميزان 80درصد
قيمت خودرو و تا سقف  320ميليون تومان با بازپرداخت  5تا  7سال به صاحبان
وسایل نقلیه سنگین پرداخت میشود .وي در خصوص ممانعت از فعاليت ناوگان
فرسوده تصريح كرد :در راستاي اجراي قانون هواي پاك و بهبود شاخص هاي
عملكردي بخش حمل و نقل و به منظور افزايش بهره وري ناوگان باري كشور ،از

ابتدای سال  ، ۹۷صدور بارنامه برای ناوگان باری با عمر  ۵۰سال و باالتر ممنوع
می شود .سياهپور تأكيد كرد :ناوگان باري فوق سنگين با وزن ناخالص باالي
 96تن تا اطالع ثانوي شامل اين طرح نمي شوند و مشمولين طرح مي توانند با
مراجعه به شركت هاي سازنده خودروهاي باري سنگين با استفاده از تسهيالت
در نظر گرفته شده نسبت به نوسازي خودرو خود اقدام نمايند .وي عنوان كرد:
در راستای حمایت و ضابطهمند شدن بخش خصوصی در حوزه فعالیت كسب و
كارهای اینترنتی در حملونقل كاال و تفكیك صحیح مسئولیتها و رعایت حقوق
ذینفعان در امور جابهجایی كاال ضوابط فعالیت بازارگاههای الكترونیكی با هدف
افزایش بهرهوری ،شفافیت امور جابه جایی كاال ،دسترسی سریعتر به ظرفیت
حمل ،استفاده از اینترنت برای گسترش فعالیت در بازار كشورهای همسایه و
كارآمدتر شدن امور مرتبط ضوابط مربوط به فعالیت بازارگاههای الكترونیكی
لونقل جادهای كاال از سوی سازمان راهداری و حملونقل جادهای به سراسر
حم 
كشور ابالغ گردیده است .اين مقام مسئول در پايان گفت :بازارگاه الكترونیكی یا
 E-Marketplaceبستری است كه تعامالت ،مذاكرات و انجام معامالت بین ارائه
ل و نقل جادهای كاال از طریق اینترنت در آن
دهندگان و متقاضیان خدمات حم 

لونقل هوشمند بار ،زمانبندی بهتر اتصال بار به كامیون،
صورت میپذیرد و حم 
بهبود كیفیت ارائه خدمات در صنعت حملونقل جادهای كاال ،صرفهجوییهای
اقتصادی در صنعت لجستیك ،افزایش درآمد رانندگان (كاهش تردد خالی و انتظار
برای یافتن بار) از جمله مهمترین مزایای راهاندازی بازارگاههای الكترونیكی است.

اتمام سریع خط یک مترو از اولویت های اساسی شورای شهر تبریز است
تبریز – فالح :رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی
شورای اسالمی شهر تبریز یکی از اولویت های
اساسی شورا و شهرداری را اتمام خط یک مترو تبریز
در سال  97دانست.
فرج محمدقلیزاده در جریان بازدید خود از مترو تبریز
اظهار داشت :درخواست و خواهش از دولت این است
که توجه ویژه ای به پروژه مترو تبریز داشته باشد زیرا
مترو تبریز پروژه ای محلی نیست بلکه یک پروژه ملی
و منطقه ای است که اهمیت باالیی داشته و به حمایت
جدی نیاز دارد .عضو شورای اسالمی شهر تبریز با اشاره
به اینکه مجموعه های زیادی در مترو تبریز سالیان سال
است در مجموعه مترو تالش دارند گفت :باید توجه داشته
باشیم که تا به امروز در مترو تبریز کارهای زیادی انجام
شده است اما چون قریب به اتفاق فعالیت ها زیر زمین و
دور از چشم مردم است این فعالیت ها دیده نمی شوند.
فرج محمدقلیزاده افزود :ان شااهلل بعد از راه اندازی خط
مترو مردم خواهند دید که فرزندان آنها در این پروژه
زیرزمینی چه کارهای بزرگی انجام داده اند .وی گفت:
مترو یک پروژه واقعا بزرگ و هزینه بر است و اگر دولت و
دستگاه های دولتی به صورت جدی از این پروژه حمایت
نکنند ،زمان زیادی برای اتمام آن نیاز خواهد بود که این
نیز مشکلی بر مشکالت شهر اضافه خواهد کرد .رئیس
کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی شهر تبریز
اظهار داشت :طوالنی شدن مدت زمان اجرای مترو شاید

شیرینی تکمیل آن را از بین ببرد به همین منظور ما
به عنوان نمایندگان مردم از دولت و نمایندگان محترم
در مجلس شورای اسالمی درخواست داریم در این رابطه
شهرداری و شورای شهر را تنها نگذارند .فرج محمدقلیزاده
گفت :اطالع  دارم استاندار محترم در این خصوص به جد
پیگیر هستند و زحمات زیادی می کشند اما انتظار ما این
است که تمامی دستگاه ها را با شهرداری همراه کنند،
همراه ساختن دستگاههای خدمات ده با شهرداری در
خصوص همکاری در جابه جایی تاسیسات شهری سر راه
مترو ،هر اندازه بیشتر اتفاق بیفتد هم از لحاظ زمانی به
نفع شهر است هم اینکه باعث کاهش هزینه ها خواهد شد.
عضو شورای شهر تبریز اظهار داشت :اتمام خط یک مترو
تبریز از اولویت های اساسی مجموعه شهرداری و شورای
شهر در سال  1397است تا  بتوانیم الاقل از بخشی از
خدماتی که انجام شده است شهروندان بتوانند بهره مند
شوند .وی افزود :در حالی که برای تکمیل خط یک مترو
تبریز  650میلیارد تومان پول نیاز است اما بودجه ای که
دولت پیش بینی کرده است مبلغ  37میلیارد تومان است.
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی شهر
تبریز در پایان سخنانش اظهار داشت :مجموعه شهرداری
به هر نحوی که شده حاضر است سهم خود را به پروژه
مترو تامین کند تا خط یک به اتمام برسد در عین حال
دولت نیز باید سهم خود در مترو تبریز را تامین کند تا
پروژه سر موقع تکمیل شود.
مدير عامل سازمان خدمات موتوري شهرداري اهواز خبر داد

کاهش هزينه هاي عمراني شهرداري اهواز

اهواز -خبرنگار «ابتکار»  :مدير عامل سازمان خدمات موتوري شهرداري از
کاهش هزينه هاي عمراني شهرداري اهواز با اجرا و تكميل آنها توسط سازمان

خدمات موتوری
علي منصوري مدير عامل سازمان خدمات موتوري شهرداري اهواز گفت :تکميل و
اجراي پروژه هاي عمراني شهر اهواز توسط سازمان خدمات موتوري موجب کاهش
هزينه هاي عمراني و تسريع در انجام آنها مي شود .مدير عامل سازمان خدمات
موتوری افزود  :بودجه کل شهرداري اهواز امسال  16هزار و  300ميليارد ريال
است که نسبت به سال  96رشد  9در صدي داشته است .وی ادامه داد 71 :درصد
از بودجه شهرداري اهواز در سال  97به پروژه هاي عمراني اختصاص دارد که تامين
منابع مالي آنها براي تحقق بودجه بسيار ضروري است .منصوری اظهار کرد :سازمان
خدمات موتوري شهرداري اهواز با آگاهي از اين ضرورت و به منظور کاهش هزینه
بخشی از پروژه های عمرانی شهر اهواز اقدام به انجام پروژه ها با تکيه بر توانمندي
سازماني کرده است .این مقام مسئول عنوان کرد :سازمان هاي شهرداري اهواز

مي توانند نقش مهمي در کاهش هزينه ها و تسريع در انجام پروژه هاي شهري
داشته باشند و شهردار اهواز بر اين اساس به سازمان خدمات موتوري ماموريت
داده است در اين مسير پروژه هاي عمراني شهر را به انجام رساند .مدیرعامل
سازمان خدمات موتوري گفت :کاهش هزينه هاي شهرداري اهواز و افزايش
سرمايه شهروندان ،از ميان رفتن واسطه ها ،استفاده از امکانات و ظرفيت هاي
موجود و ايجادرقابت سالم با پيمانکاران براي انجام به موقع و با کيفيت پروژه ها
از ويژگي هاي مهم واگذاري پروژه هاي عمراني شهر به سازمان خدمات موتوري
است .منصوري در پايان یادآور شد :سازمان خدمات موتوري شهرداري اهواز با در
اختيار داشتن ماشين آالت عمراني و خدمات شهري در کنار کارکنان متخصص
يک ظرفيت جديد در راستاي توسعه شهر فراهم کرده است و در اين مسير گام
بر مي دارد.

