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اخبار
آبفا شیراز برای تأمین آب مردم
کالنشهر شیراز به دنبال منابع
آبی جدید است

رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل آبفا شیرازگفت
 :برای تأمین آب مردم کالنشهر شیراز نیاز به
منابع آبی جدید دارد.به گزارش روابط عمومی و
آموزش همگانی آبفا شیراز ،بهمن بهروزی اظهار
داشت :برای تأمین آب شرب شیراز پروژههایی
در نظر گرفتهشده که با اجرای آن وضعیت تأمین
آب در آینده نزدیک متحول میشود به عبارتی
اکنون وضعیت تأمین آب شیراز بهگونهای است
که حدود  80در صد از آب زیرزمینی و  20درصد
از آب سطحی تأمین میشود اما با اجرای خط
دوم سد درودزن این میزان تأمین تغییر مییابد
و  48درصد از آب زیرزمینی و  52درصد از آب
سطحی میشود.وی خاطرنشان کرد :بخش
عمده از چاههای تأمین آب آهکی هست
سفرههای آهکی ثمره ذخیره آب در میلیونها
سال است با این میزان برداشت که روزی 440
هزار مترمکعب آب منابع زیرزمینی از طریق
حدود  177حلقه چاه که در تملک شرکت است
و  15حلقه چاه استیجاری از شهرداری صورت
میگیرد وضعیت منابع زیرزمینی خطرناک است
که بهمحض اینکه خط دوم آب از سد درود
زن متصل شود برداشتها از آب زیرزمینی کم
خواهد شد و تعدادی زیادی از چاهها بسته
میشود.وی با اشاره به اقداماتی در بخش
تأمین آب شروعشده به پروژه بزرگ طرح آب
منطقهای برای آبرسانی به شیراز اشاره کرد و
گفت :خط دوم آب از سد درود زن با میزان 3
هزار لیتر بر ثانیه به شیراز در دست اجرا است
که از این میزان  500لیتر به صدرا و  2500لیتر بر
ثانیه به شیراز اختصاص خواهد یافت.بهروزی
با اشاره به عظمت طرح و تقدیر از سازمان آب
منطقهای افزود :اعتبار قیمت بهروز این طرح
بالغبر  1400- 1300میلیارد تومان است که با
انجام ایستگاه پمپاژ و تصفیهخانه و اجرای
نراهی ،حدود 90
خطوط انتقال و مخازن بی 
درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.مدیرعامل
آبفا شیراز از تحویل حدود  750لیتر بر ثانیه آب
در آینده نزدیک از فاز اول این خط خبر داد و
اذعان داشت :خط انتقال به مخزن دوکوهک
وصل شده و شرکت آب و فاضالب شیراز در
فاز اول برای تأمین آب شیراز برای تحویل حدود
 750لیتر آب با سه پیمانکار ،اقدام به اجرای خط
انتقالی به طول  18کیلومتر با قطر  600میلیمتر
نموده است.وی به خط انتقال سد بشار یاسوج
بهعنوان سومین منبع تأمین آب اعتبار شیراز
اشاره کرد و افزود :در شیراز محدودیت منابع
آب وجود دارد خط دوم انتقال آب سد درود زن
که در حال اجرا است ممکن است تا  5سال دیگر
پاسخگوی نیاز جمعیت فزاینده شیراز نباشد لذا
آبفا شیراز با چشمانداز به آینده ،در فکر منابع
دوردستتر است.بهروزی در ادامه گفت :دولت
و وزارت نیرو اقدامات و تخصیصهایی از سد
بشار یاسوج انجام داده است که درصورتیکه
این خط عملیاتی شود میتوان گفت سومین
منبع تأمین آب شیراز سد بشار یاسوج است  
مدیرعامل آبفا شیراز در بخش دیگری از سخنان
خود به برنامههای آبفا شیراز برای تأمین مخزن
اشاره کرد و افزود :در کالنشهر شیراز چیزی
حدود  230هزار مترمکعب مخزن جدید برای
تأمین آب الزم است که برای رفع این کمبود
و رساندن به میانگین کشوری ،برنامهریزی و
تأمین اعتبار از محلهای مختلف مثل محل
اعتبارات تنش آبی که ملی هست در نظر
گرفتهشده است.

اخبار

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر :

طر حهای آبرسانی در شهرها و روستاهای استان اجرایی شده است
وی ،با اشاره به اینکه طرحها ،اقدامات و
برنامههای مهمی در راستای اجرای طرحهای
آبرسانی انجام شده گفت:این پروژهها در قالب
برنامههای کوتاه ،میان و بلند مدت در شهرها و
روستاهای استان بوشهر تدوین و عملیاتی شده
است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر با
تاکید بر بهره جستن از ظرفیت نمایندگان استان
در مجلس در سطح ملی خاطرنشان کرد :برای
پیشبرد اقدامات بزرگی که در اجرای طرحهای
آبرسانی انجام شده همکاری و همراهی نمایندگان
استان در مجلس ضروری است.
حمزهپور با بیان اینکه بخش عمدهای از منابع
آب آشامیدنی استان بوشهر از دیگر استانها تامین
میشود تصریح کرد :بخش اندکی از آب آشامیدنی
استان بوشهر از طریق چاهها و پروژههای آب
شیرینکن تامین میشود.
وی با اشاره به اینکه استان بوشهر با کمبود
شدید منابع آبی مواجه است افزود :استان بوشهر
در حوزه آبهای زیرزمینی و آبهای سطحی با کمبود
شدید منابع مواجه است که آب مصرفی استان از
طریق خطوط طوالنی وارد شبکههای انتقال و توزیع
میشود که با توجه به اینکه در اوج شیوع بیماری
کرونا قرار داریم و آب یکی از اقالم مهم مبارزه با
کرونا است باید همه مردم در مدیریت مصرف با
شرکت آبفا در پیک مصرف آب همکاری کنند تا
بدون مشکل از تابستان گرم عبور کنیم.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر
با بیان اینکه با پدیده توسعه خانه باغها در نقاط
مختلف استان مواجه هستیم تاکید کرد :برای
تامین آب آشامیدنی سالم و بهداشتی مردم ،و
امکان تامین آب برای آبیاری درختان خانه باغها
وجود ندارد وظیفه ذاتی شرکت آب و فاضالب
استان بوشهر در برخورد قاطع و قانونی با انشعابات
آب این خانهباغها است.
حمزهپور از قطع بیش از یکهزار و  ۲۰۰انشعاب
آب ،خانه باغها در روستاها و شهرهای مختلف
استان بوشهر خبر داد و افزود :در این راستا ۴۰۰
انشعاب آب در روستاهای تنگستان ۶۵۰ ،انشعاب
در گناوه ۱۸۰ ،فقره انشعاب در خانه باغهای
دشتستان و عسلویه قطع شده است.
وی ،فرسودگی شبکههای آبرسانی را از دیگر
مشکالت استان دانست و خاطرنشان کرد:
فرسودگی شبکهها به سبب قدمت طوالنی و
شرایط آب و هوایی است که برای نوسازی شبکه از
اعتبارات استانی و ملی استفاده میشود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر با
بیان اینکه امسال  ۵۰میلیارد تومان برای طرحهای
آبرسانی استان مصوب شده است گفت :بیش از
 ۵۰درصد این اعتبار برای نوسازی شبکه آبرسانی
اختصاص یافته است و بهره جستن از تبصره ۳
با مشارکت مردم در اصالح شبکه آبرسانی از دیگر
اعتبارات این حوزه است.
حمزهپور از تخصیص اعتبارات ملی برای توسعه
طرحهای آبرسانی به ویژه نوسازی شبکهها خبر
داد و بیان کرد :سال گذشته بیش از  ۵۰میلیارد
تومان از محل ردیفهای تنش آبی تخصیص یافت
که پیش بینی میشود همین میزان اعتبار امسال
برای توسعه طرحهای آبرسانی در استان بوشهر

با توجه به ذخیره مطلوب سد
سفید رود فعال نوبت بندی آب
کشاورزی نداریم

عبدالحمید حمزهپور در نشست با نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه در فصل تابستان و در اوج گرما قرار
داریم اظهار داشت :همکاری مردم در مدیریت مصرف آب برای گذر از تابستان و شرایط کرونایی ستودنی است که ادامه تعامل مردم در
این راستا امری مهم و ضروری است.

برای پیشبرد
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تخصیص یابد.
نماینده مردم بوشهر ،گناوه و دیلم در مجلس
نیز با بیان اینکه نمایندگان استان در مجلس توجه
ویژهای به حل مشکالت مردم دارند اظهار داشت:با
حضور نمایندگان در نشستهایی با امام جمعه،
استاندار ،مسئوالن صدا و سیما و شرکتهای آب
منطقهای و آبفا مشکالت گوناگون استان بررسی و
راهکارهای الزم ارائه شد.
وی ،موضوع آب را یکی از مشکالت و دغدغههای
مردم و مسئوالن دانست و بیان کرد :در دو هفته
اخیر مردم در سطح استان به ویژه در منطقه
شمالی با کمبودهای جدی مواجه بودند.
نماینده مردم بوشهر ،گناوه و دیلم در مجلس
شورای اسالمی با اشاره به اینکه در پیگیری
مشکالت آب آشامیدنی مردم نشستی در شرکت
آبفای بوشهر برگزار شد گفت :در این زمینه
طرحهای آبرسانی در کوتاه مدت عملیاتی شد که
در این راستا برای حل مشکل آبرسانی دیلم در
منطقه امام حسن(ع) و روستاهای اطراف گره،
هماهنگیهایی با مجموعه وزارت نفت شد که این
اقدام عملی شده است.
جمیری با اشاره به ساماندهی مدیریت آب در
منطقه شمالی استان بوشهر خاطر نشان کرد:
نوسازی شبکه انتقال آب باال دست شهرستان دیلم
به طول  ۸کیلومتر در دستور کار قرار گرفت که قرار
شد تمهیدات الزم با هماهنگی معاون وزیر نیرو در
حوزه آب انجام شود.
وی ،با تاکید بر تسریع اجرای آب شیرینکن ۳۵
هزار مترمکعبی بوشهر خاطرنشان کرد :بر اساس
قول مدیرعامل گروه مپنا سرمایه گذار این پروژه،
قرار است اواخر امسال تا اوائل سال آینده این آب
شیرینکن وارد مدار تولید شود.
نماینده مردم بوشهر ،گناوه و دیلم در مجلس

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی:

با بیان اینکه با تکمیل پروژه آب شیرینکن ۳۵
هزار مترمکعبی بخش عمدهای از مشکل آب
آشامیدنی بوشهر برطرف میشود افزود :در راستای
طرحهای آبرسانی روند اجرایی آن تسریع یافت که
با همکاری مردم در مدیریت مصرف ،تابستان گرم
پشت سرگذاشته میشود.
جمیری ،از اجرای طرح شبکه فاضالب در بافت
تاریخی بوشهر خبر داد و بیان کرد :قرار شد شبکه
فاضالب در تمامی نقطه و محالت شهر بوشهر
اجرایی و عملیاتی شود تا همه مردم از این پروژه
بهره الزم ببرند.وی ،هدررفت و فرسودگی شبکه آب
در شهرها و روستاهای استان بوشهر را مورد اشاره
قرار داد و تاکید کرد :یکی از شاخصهای هدررفت
آب فرسودگیهای شبکه توزیع و انتقال است که با
تکمیل طرح مطالعاتی زمینه اصالح این شبکهها در
کوتاه مدت فراهم میشود.
نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای
اسالمی نیز گفت :با توجه به تابستان داغ امسال
نگرانیهایی بابت تامین آب آشامیدنی مردم
استان و آب کشاورزی مورد نیاز کشاورزان داشتیم
و در ماههای آینده نیز نگران تامین آب مورد نیاز
مردم هستیم.
ابراهیم رضایی افزود :در برخی از مناطق استان
مشکالتی در خصوص تامین آب وجود داشته است
که انتظار میرود مسئوالن این حوزه به صورت
شبانهروزی و جهادی تالش کنند تا با کمترین
مساله ،تنش و هزینه تابستان امسال را پشت سر
و بیشترین بهرهوری را از منابع آبی موجود داشته
باشیم.وی بیان کرد :انتظار ما این است که اجرای
پروژه هایی که تامین کننده آب شرب مردم است با
بیشترین سرعت و در زمان خود مورد بهرهبرداری
قرار گیرد.
دشتستان
در
کرد:
اظهار
رضایی

تبریز – فالح :مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان
شرقی به تشریح اهمیت و جایگاه آب در جامعه و مدیریت
مصرف آب پرداخت .
علیرضا ایمانلو اظهار کرد :در این برهه از زمان ،با توجه به شیوع
ویروس کرونا در کشور و استان ما که رعایت نکات بهداشتی از
طرف شهروندان الزم بوده و همچنین با توجه به فرا رسیدن فصل
گرما و تابستان و افزایش میزان مصرف آب توسط شهروندان و
مشترکین و از طرفی با توجه به ماموریت شرکت آب و فاضالب
استان مبنی بر تامین آب شرب بهداشتی برای شهروندان و
همچنین مسئولیت اجتماعی شرکت آبفا جهت مقابله با ویروس
کرونا ،این شرکت تمام خدمات خود در خصوص آب و فاضالب را
به صورت شبانه روزی و غیرحضوری به مشترکان ارائه می دهد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی اضافه
کرد :با توجه به برداشت آب از تمامی ظرفیت های موجود ،از
چاهها ،قنوات ،سد نهند و طرح آبرسانی زرینه رود که بصورت فرا
استانی و از  200کیلومتری تبریز تامین می شود و در روزهای اخیر
با توجه به تعمیرات پیش آمده در تصفیه خانه آب زرینه رود و

آبشیرینکنهای برازجان ،سعدآباد ،آبپخش،
وحدتیه و دالکی ،خط انتقال آب از سد ارغون و
تنگ ارم برای تامین آب مورد نیاز مردم اهمیت
زیادی دارد که برخی از این پروژهها در دست اجرا
و برخی مناقصه آن در حال اجراست.
وی تاکید کرد :یکی از نیازهای شهرستان
دشتستان تامین مخزن است که انتظار میرود این
کار انجام شود.
رضایی ادامه داد :نوسازی شبکه آبرسانی استان
برای افزایش حداکثری بهرهوری از منابع آبی از
جمله نیازهای ضروری استان بوشهر است که
تالش میشود این مشکل برطرف شود.
نماینده مردم کنگان ،دیر ،جم و عسلویه گفت:
براساس برنامه ریزی انجام شده مجمع نمایندگان
استان در روز تعطیلی مجلس قرار است در استان
حاضر در نشست با مسئوالن استان اقدام به
برطرف کردن مشکالت حوزههای انتخابیه داشته
باشند.
حجت االسالم موسی احمدی افزود :دغدغههای
آب آشامیدنی در مناطق مختلف استان وجود
دارد که نشستهای خوبی با مسئوالن کشوری و
استانی برگزار و تصمیمها و راهکارهای خوبی ارائه
شده است.وی تاکید کرد :همه نمایندگان مردم در
مجلس شورای اسالمی متعهد هستند متناسب
به جایگاه خود در کمیسیونهای مجلس از تمام
توان و ظرفیت خود و همراهی و تعامل مسئوالن
استان با همدلی و تعامل به رفع مشکالت استان
پرداخته شود.
احمدی اضافه کرد :با توجه به برنامه پیش بینی
شده قرار شده مشکل آب آشامیدنی شهرستان
عسلویه با احداث  ۲آب شیرینکن هر کدام به
ظرفیت پنج هزار مترمکعب مشکل آب این منطقه
برطرف شود.

حدود  75درصد آب شرب شهروندان از منابع سطحی تامین می شود

امضا تفاهم نامه همکاری شرکت
ملی پخش فراورده های نفتی منطقه
گلستان با جهاد دانشگاهی استان
مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی
منطقه گلستان از امضا تفاهم نامه همکاری
این شرکت با جهاد دانشگاهی استان گلستان
خبر داد.به گزارش روابط عمومی شرکت ملی
پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان،
عیسی افتخاری ضمن اعالم این خبر گفت :این
تفاهم نامه به منظور استفاده از توانایی های
علمی ،پژوهشی ،فناوری و آموزشی با هدف
تقویت و توسعه همکاری فی مابین ،دسترسی
و بکارگیری دانش و فناوری روز در اجرای
طرحهای پژوهشی بر اساس موضوعات مرتبط
با نیازهای متقابل منعقد شده است.وی با
تاکید براینکه مراکز علمی می بایست در راستای
پویایی سیستم با مراجعه به دستگاههای اجرایی
جهت تامین نیازهای پژوهشی اقدام نمایند
افزود :جریان سازی در دستگاههای اجرایی و
همچنین جمعهای استانی از طریق ایجاد شبکه
های فکری میان مراکز علمی و دانشگاهها از
اولویتهای پژوهشی در حال پیگیری است.
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به تبع آن افت میزان ذخایر آب کالنشهر تبریز در بعضی از نقاط
مرتفع شهر با افت فشار و یا کمبود مواجه شده بود که الحمدلله
مشکل مرتفع گردید و الزم است شهروندان در مصرف بهینه آب
دقت بیشتری را بعمل آورند تا دچار قطعی آب نشوند.
مدیرعامل آبفا استان افزود :با توجه به اینکه منابع آب در کشور
محدود است و حدود  75درصد آب شرب شهروندان از منابع
سطحی تامین می شود لذا ضروری است از این نعمت الهی به
درستی استفاده کنیم .
ایمانلو در ادامه به ضرورت صرفه جویی  10الی  15درصدی در
مصرف آب توسط مشترکین و رعایت الگوی مصرف تاکید کرد و
از شهروندان در خواست نمود توصیه های شرکت آب و فاضالب
استان را جدی بگیرند تا در خصوص آب مصرفی دچار مشکل
نشویم .وی افزود :در  ۲ماه ابتدای دوران کرونا تا  ۳۷درصد و
اکنون  ۱۸.۵درصد افزایش مصرف داریم بنابراین در بعضی از
مناطق که بیش از 180متر اختالف ارتفاع در آنها وجود دارد،
موجب افت فشار می شود .
ایمانلو در ادامه با مقایسه مصرف آب نسبت به زمان مشابه

سال گذشته ،گفت :امسال در مقایسه با مدت مشابه سال
گذشته ،حدود  27درصد افزایش مصرف در تبریز و حدود 24/5
 %افزایش مصرف در استان را نشان می دهد و کارکنان زحمت
کش شرکت آب و فاضالب استان بصورت شبانه روز و با تمام
ظرفیت نسبت به تامین و توزیع آب شرب شهروندان اقدام می
کنند .وی در خصوص حفاری تعداد  4حلقه چاه در کالنشهر
تبریز گفت :شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی اقدام
به حفر تعداد  4حلقه چاه با همکاری شرکت آب منطقه ای کرده
است که تعداد  2حلقه از چاهها بصورت آزمایشی پمپاژ شده و
در مرحله نیرورسانی و تجهیز می باشند .
وی با اشاره به برخی استفاده های ناصحیح از آب شرب
بهداشتی همچون شستشوی خودرو ،آبیاری فضای سبز منزل و
غیره گفت :فرهنگ سازی در نحوه مصرف درست آب ،باید مورد
توجه قرار گیرد تا در کارهای روزمره که از آب استفاده می شود
اسراف و هدرروی آن کاهش یابد لذا الزم است مشترکین اولویت
مصرف را در نظر داشته و از مصارف غیرضروری پرهیز نمایند.
ایمانلو همچنین ضمن درخواست مجدد از همشهریان
درخصوص عدم اسراف آب شرب بهداشتی و صرفه جویی
درخصوص این مایه حیات گفت :الگوهای توصیه شده برای
مصارف سرانه خانگی برای هر نفر 150لیتر در شبانه روز است که
متاسفانه در استان ما  200الی  220لیتر می باشد که در این راستا
اولویت مهم شرکت آبفا حفاظت از منابع آب و ترویج فرهنگ
صحیح مصرف بهینه آب بوده و این نیازمند تغییر در نگرش
مدیریت مصرف آب می باشد که امیدواریم شهروندان با رعایت
آنها و دقت در نحوه مصرف آب و استفاده از لوازم کاهنده مصرف
آب از اتالف بیشتر مایه حیات جلوگیری کنند.
وی در پایان افزود :امیدواریم در تابستان امسال با مشارکت
و همکاری و همیاری مردم و با مدیریت مصرف آب با مشکل
کمبود آب مواجه نشویم و همکاران شرکت آب و فاضالب استان
آذربایجان شرقی بطور شبانه روزی در تالش هستند تا آب مورد
نیاز شهروندان و مشترکین را تامین کنند .

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گیالن
گفت :با توجه به ذخیره مطلوب سد سفیدرود و
همچنین افزایش دما فعال نوبت بندی آب نداریم .
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه
ای ،وحید خرّمی مدیرعامل آب منطقه ای
گیالن با بیان اینکه امروز دوم تیر ماه سال
جاری ذخیره سد سفیدرود  848میلیون متر
مکعب با دبی ورودی  39متر مکعب بر ثانیه
و دبی خروجی  214متر مکعب بر ثانیه؛ تمامی
کانالهای آبیاری شبکه سفیدرود پر از آب است،
گفت :با توجه به ذخیره مطلوب سد سفیدرود
و همچنین افزایش دما فعال ً نوبت بندی آب
کشاورزی در دستور کارمان نیست.وی با اشاره
به اینکه تونل آب بر انتقال آب به فومنات با
احتساب ظرفیت انتقال رسمی اش بعالوه
تمهیداتی که ما اندیشیده ایم نهایتا ً ظرفیت
انتقال  35مترمکعب بر ثانیه آب به دشت
فومنات را دارد ،گفت :ما برای پاسخگویی به
نیاز آبی حدود  55هزار هکتار از اراضی تحت
پوشش شبکه در دشت فومنات با چیزی در
حدود  15تا  20متر مکعب بر ثانیه کمبود آب
مواجه هستیم و ناگزیریم این کمبود حدود 30
درصدی آب را از طریق منابعی مانند آببندان
ها ،چاه های آب موجود ،ایستگاه های پمپاژ و
نوبت بندی آب در داخل شبک فومنات جبران
نماییم.خرّمی با اشاره به اینکه در بخش هایی از
فومن ،شفت ،صومعه سرا ،ماسال ،رضوانشهر
و انزلی از محل کمبود  30درصدی اشاره شده
آب در تنگنا هستیم ،گفت :کمبود آب در
مناطق یاد شده تنها به دلیل ظرفیت موجود
محدوده اشاره شده در انتقال آب سد سفیدرود
به مناطق یاد شده است و و امیدواریم بارش
باران طی روزهای آینده به ما در تأمین آب
مورد نیاز مناطق یاد شده کمک نماید.رییس
هیأت مدیره و مدیرعامل آب منطقه ای گیالن
درپایان با اشاره به مفید بودن احداث سدهای
الستیکی در زمان پر آبی رودخانهها گفت؛ راه
حل اساسی حل مشکل منطقه فومنات برای
سالهای آینده ایجاد مخازن آب ،اعم از آب
بندان ها و احداث سدهای مخزنی همچون سد
السک است.

استاندار گلستان:

مخابرات منطقه گلستان جزء
دستگاه های خوشنام استان
می باشد
در دیدار شهمرادی با استاندار گلستان در
خصوص راهکارهای توسعه هر چه بیشتر
ارتباطات مخابراتی در استان بحث و تبادل
نظر شد.در دیدار غالمعلی شهمرادی مدیر
مخابرات منطقه گلستان با دکتر هادی حق
شناس استاندار محترم استان که در دفتر
استاندار برگزار شد ،راهکارهای الزم برای توسعه
هر چه بیشتر مخابرات در استان بررسی و
مقرر شد حمایتهای الزم در این خصوص از
سوی استانداری گلستان صورت پذیرد.استاندار
گلستان با اشاره به اینکه مخابرات منطقه
گلستان از دستگاههای خوشنام استان است
گفت  :با فعالیتهای انجام شده در چند سال
اخیر میتوان مخابرات را از دستگاههای خدمت
رسان موفق و خوشنام دانست و باید این مسئله
تداوم یابد و مردم از بهترین امکانات و خدمات
مخابراتی بهره مند شوند .وی مخابرات را مبنای
توسعه زیرساخت استان دانست و اشاره
کرد :برای توسعه و پیشرفت استان میبایست
زیرساختهای ارتباطی مناسب فراهم باشد که
این امر در حال حاضر مشهود بوده و امیدواریم
با همکاری تمامی سازمانها علی الخصوص
فرمانداریها کیفیت زیرساخت ارتباطی استان
بیشتر و بیشتر شود.همچنین غالمعلی
شهمرادی مدیر مخابرات منطقه گلستان که به
اتفاق معاون و تنی چند از مدیران مخابرات در
این دیدار حضور داشتند از اقدامات انجام شده
سخن گفت و افزود هم اکنون فیبر رسانی به
نقاط زیادی از استان در مرحله اجراست که
موجب تامین ارتباطات مخابراتی با کیفیت
در مناطقی از استان بویژه روستاها خواهد
شد.مدیر مخابرات منطقه گلستان با تاکید بر
ارائه بهترین خدمات به مشتریان؛ به پروژه فاز ۸
توسعه ارتباطات سیار استان اشاره کرد و گفت:
در این طرح  ۱۶۰سایت جدید تلفن همراه در
استان راه اندازی خواهد شد و همچنین در بیش
از  ۲۴۰سایت ارتقاء تکنولوژی خواهیم داشت
که افزایش پوشش و همچنین سرعت اینترنت
همراه را در بر خواهد داشت .

