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اخبار
کاهش پیک برق خوزستان در
خرداد ماه

مدیر بازار برق شرکت برق منطقه ای
خوزستان با بیان اینکه پیک خرداد ماه سال
جاری هفت هزار و  ۸۹۶مگاوات بوده که
نسبت به پیک بار در مدت مشابه سال قبل
حدود  1/6درصد کاهش داشته است بیان کرد:
انرژی مصرفی در سه ماهه اول سال  ۹۹برابر
نه هزار و  ۵۳۶گیگاوات ساعت بوده که نشان
دهنده حدود  ۲درصد کاهش مصرف انرژی
نسبت به مدت مشابه در سال قبل است.
فرامرز شادفر گفت  :کل تولید برق استان
در سه ماهه اول سال جاری یازده هزار و ۳
گیگاوات ساعت بوده که سهم نیروگاه های آبی
معادل  ۴۰درصد و سهم نیروگاه های حرارتی و
سیکل ترکیبی  ۶۰درصد کل انرژی تولیدی می
باشد.وی افزود :از شش هزار و  ۵۴۶گیگاوات
ساعت برق تولیدی نیروگاه های گازی و حرارتی
 ۴۱درصد توسط بخش دولتی ( نیروگاه رامین و
ماهشهر) و  ۵۹درصد توسط بخش خصوصی
(نیروگاه های زرگان ،آبادان ،خرمشهر ،بهبهان
و فجر) تولید شده است.مدیر بازار برق شرکت
برق منطقه ای خوزستان تصریح کرد :نیروگاه
های حرارتی و گازی استان در این دوره به
طور متوسط در هر روز حدود  ۷۰گیگاوات
ساعت برق تولید و به شبکه تحویل داده اند.
شادفر تاکید کرد :گرچه شرکت برق منطقه
ای خوزستان تمهیدات الزم جهت تامین برق
مطمئن و پایدار را برای کلیه مشترکین درتمامی
فصول سال فراهم کرده اما به منظور افزایش
قابلیت اطمینان شبکه و استفاده بهینه از
انرژی الکتریکی ،ضرورت مدیریت مصرف برق
و جابجایی مصارف غیر ضروری از ساعات اوج
مصرف ساعت ( ۱۴تا  ۱۷و  ۲۱تا  )۲۳به سایر
ساعات شبانه روز توسط کلیه مصرف کنندگان
امری الزم و ضروری می باشد .

بازدید مدیران ارشد راه آهن از
بندرخشک پیشگامان

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر :

وضعیتآبرسانیبهروستاهاینوارساحلیتنگستانبهبودیافت
در این نشست دهیاران نوار ساحلی تنگستان
با بیان اینکه تامین آب آشامیدنی سالم یکی از
مطالبات مردم روستاهای ساحلی تنگستان است
اظهار داشتند :مردم اهالی این روستاها سالها از
بیآبی رنج میبرنند که این مشکل گریبان مردم
ساکن در روستاهای ساحلی تنگستان است.
نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس
شورای اسالمی هم با بیان اینکه مشکل آب در
روستاهای ساحلی تنگستان به بحران اجتماعی
تبدیل شده است افزود :متاسفانه مردم اهالی
نوار ساحلی تنگستان سالها است با بحران کمآبی
مواجه هستند که این مشکل به بحران اجتماعی
تبدیل شده است.
در برنامه کوتاهمدت مشکالت آبرسانی
روستاهای ساحلی تنگستان کاهش مییابد
غالمحسین کرمی با اشاره به اینکه بخشی از
مشکالت آب روستاهای ساحلی تنگستان بر
اساس قولهای مسئوالن برطرف شده گفت :بر
اساس برنامهریزی انجام شده در برنامه کوتاهمدت
مشکالت آبرسانی این روستاها کاهش مییابد و
بر اساس برنامه میان و بلند مدت به طور کامل
مطالبات مردم در تحقق آبرسانی برطرف میشود.
وی ،به طرح آب شیرینکن  ۷۵۰۰مترمکعبی
دلوار پرداخت و بیان کرد :بر اساس قول مسئوالن
ساخت این آب شیرینکن امسال ادامه مییابد و با
برنامه زمانبندی تکمیل و افتتاح میشود.
نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس
شورای اسالمی از اجرای طرح خط انتقال آب به
روستاهای تنگستان خبر داد و خاطر نشان کرد:
ساخت مخزن ذخیره آب و اجرای طرح انتقال در
نوار ساحلی تنگستان مورد توجه است که امسال
تکمیل میشود.
اکنون مشکالت آبرسانی روستاهای تنگستان
کاهش یافته است
معاون امور عمرانی استاندار بوشهر هم از به
حداقل رسیدن مشکالت روستاهای نوار ساحلی
تنگستان خبر داد و بیان کرد :نوار ساحلی تنگستان
در زمینه تامین آب شرب دارای مشکالت عدیدهای
بود که با تالشهای انجام شده در هفتههای
گذشته اکنون مشکالت آبرسانی روستاهای
تنگستان کاهش یافته است.
مهرداد ستوده مشکالت آب نوار ساحلی تنگستان
را مربوط به  ۴۰سال گذشته دانست و خاطر نشان
کرد :شبکه آبرسانی روستاهای این شهرستان عمر
و قدمت  ۳۰ساله دارند که اکنون فرسوده و غیرقابل
استفاده است که نیاز به اصالح و بازسازی دارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان
اصفهان خبر داد

توسعه شبکه فاضالب و ارتقای
تصفیه خانه فاضالب فوالدشهر

مشکل آب نوار ساحلی تنگستان با حضور دهیاران ،معاون عمرانی استاندار بوشهر ،نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس و مسئوالن
محلی تنگستان بررسی شد.

با پیگیری
انجام شده
و اجرای
حهای
طر 
مختلف در ۲
ماه گذشته با
اقدام جهادی،
شاهد کاهش
مشکالت
نوار ساحلی
تنگستان
هستیم
وی ،نصب کنتور در ورودی روستاها و تعیین
سهمیه هر روستا را مورد تاکید قرار داد و تصریح
کرد :با نصب کنتور در ورودی هر روستاها وتعیین
و تحویل سهمیه آب به دهیاران مورد توجه
قرار گرفته که این مهم با همکاری شرکت آب و
فاضالب ،دهیاران ،آبداران و بخشدار ساحلی
تنگستان محقق میشود.
تعیین تکلیف اجرای آب شیرینکن ۷۵۰۰
مترمکعبیدلوار

معاون امور عمرانی استاندار بوشهر ارائه گزارش
هفتگی توزیع آب به روستاهای تنگستان به استاندار
بوشهر را از دیگر مصوبات این نشست دانست و
تاکید کرد :یکی از طرحهای مهمی که در بخش
ساحلی تنگستان اجرا شده و سالها متوقف شده
آب شیرینکن  ۷۵۰۰مترمکعبی دلوار است که باید
در روند اجرای این پروژه فوری تعیین تکلیف شود.
ستوده با بیان اینکه از عملکرد سرمایهگذار آب
شیرینکن  ۷۵۰۰مترمکعبی دلوار رضایت نیست
گفت :مقرر شد اگر پیمانکار توان ادامه کار ندارد
سریعا پیمانکار دیگر جایگزین و بر اساس برنامه
تعیین شده تکمیل و افتتاح شود.
وی ،با اشاره به اینکه اجرایی شدن مصوبات این
جلسه در  ۲۰روز آینده در جلسه دیگر بررسی

سرپرست اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی:
مدیرکل بازرگانی داخلی راه آهن جمهوری
اسالمی ایران و جمعی از مدیران ارشد راه آهن
ضمن بازدید از بخش های مختلف بندرخشک
پیشگامان با فعالیتهای آن آشنا شدند و در
جریان فعالیتهای حوزه حمل و نقل ریلی
بندرخشک پیشگامان قرار گرفتند.به گزارش
روابط عمومی گروه تعاونی پیشگامان ،مدیر
کل بازرگانی داخلی راه آهن با قدردانی از بستر
فراهم شده حمل ریلی محصوالت از بندرخشک
پیشگامان بر لزوم توسعه آن و تالش در راستای
تبدیل بندرخشک به قطب منطقهای تبادل
کاال و خدمات تاکید کرد.صادق تخمهچیان با
اشاره به وجود ظرفیت حملی ریلی  ۲۰میلیون
تن بار در سال از استان یزد ابراز امیدواری کرد
از امکانات مناسب ایجاد شده در بندرخشک
پیشگامان در این راستا استفاده شود.مدیران
ارشد اداره سیر و حرکت و خط و سازههای فنی
راه آهن جمهوری اسالمی نیز در این بازدید به
ارائه نظرات خود به منظور توسعه حمل ریلی از
بندرخشکپیشگامانپرداختند.

خبر

تبریز  -فالح :سرپرست اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
آذربایجان شرقی در بازدید اعضای کمیته مدیریت بر واکنش های
کارگری استان از مجموعه واحدهای تولیدی و صنعتی لیفتراک
سازی ،ریخته گری ماشین سازی و سایپا آذربایجان در منطقه

میشود خاطر نشان کرد ۲ :نقطه استان بوشهر
سامل نوار ساحلی عسلویه و تنگستان دچار بحران
کم آبی هستند که تمرکز مسئوالن بر حل مشکالت
این روستاها متمرکز شده است تا مشکالت آبرسانی
به حداقل برسد.
با اقدام جهادی ،شاهد کاهش مشکالت نوار
ساحلی تنگستان هستیم
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر
هم با بیان اینکه مدتها است مردم نوار ساحلی
تنگستان با کمبود آب آشامیدنی مواجه هستند
افزود :با پیگیری انجام شده و اجرای طرحهای
مختلف در  ۲ماه گذشته با اقدام جهادی ،شاهد
کاهش مشکالت نوار ساحلی تنگستان هستیم.
عبدالحمید حمزهپور با بیان اینکه اجرای این
طرحها رضایت مندی دهیاران نوار ساحلی
تنگستان در پی داشت خاطرنشان کرد :تعویض
پ در روستاها ،تعویض
پمپها ،نصب الکتروپم 
 ۸کیلومتر شبکه فرسوده آبرسانی ،قطع انشعاب
آب غیرمجاز از جمله این طرحها در برنامه کوتاه
مدت بود.
یکهزار انشعاب آب خانه باغها قطع شد
وی ،با اشاره به قطع انشعاب آب خانه باغها
به ویژه در منطقه گورکات تنگستان تصریح کرد:

یکی از مشکالت مهم کمبود آب در روستاهای
تنگستان ،استفاده بیرویه آب آشامیدنی در
خانهباغها بود که با اقدام جهادی تاکنون افزون بر
یکهزار انشعاب آب این خانه باغها قطع شده و
این مهم ادامه دارد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر
با بیان اینکه اجرای این طرحها سبب انتقال آب
پایدار به روستاهای ساحلی تنگستان شده است
گفت :در برنامه میان مدت تکمیل مخزن ذخیره
آب  ۵هزار متر مکعبی دلوار در دستور کار قرار
دارد که با افتتاح این سازه ،و نصب ایستگاه پمپاژ
نقش تاثیرگذاری در توزیع آب آشامیدنی مناسب
به روستاها دارد.
حمزهپور به اجرای طرح آب شیرینکن ۷۵۰۰
مترمکعبی دلوار پرداخت و بیان کرد :برای تسریع
در اجرای آب شیرینکن  ۷۵۰۰مترمکعبی دلوار به
پیمانکار اخطار الزم داده شده در غیر این صورت
خلعید و به پیمانکار دیگر واگذار میشود.وی از
صدور مجوز ساخت آب شیرینکن  ۵۰۰۰مترمکعبی
نوار ساحلی تنگستان خبر داد و افزود :اجرای این
پروژههای آب شیرینکن یکی از کارهای مهم در
برنامه بلند مدت است که با تکمیل آنها مشکل
دیرینه نوار ساحلی تنگستان برطرف میشود.

شرکت ماشین سازی تبریز از مدیریت متعهد و توانمند برخوردار است

صنعتی غرب تبریز ،اظهار کرد :اعضای کمیته مدیریت بر واکنش
های کارگری استان به منظور رفع موانع تولید ،دستیاری و مساعدت
و همیاری برای توسعه کارخانجات با حضور و بازدید میدانی از
واحدهای تولیدی صنعتی استان ،با ارائه راهکارهای علمی و عملی
برای رفع موانع موجود ،توسعه و تحول در جهش تولید و آرامش
صنعتی تالش می کنند.
دکتر حسین فتحی افزود :در جریان این بازدیدها ضمن بررسی
و احصاء مشکالت ،راهکارهای الزم اتخاذ و برای عملیاتی نمودن،
تصمیمات الزم اتخاذ می گردد.
وی با تقدیر از تالش های شبانه روزی مدیرانی که علی رغم
مشکالت موجود عاشقانه در جهت تثبیت اشتغال ،توسعه
سرمایهگذاری و رونق تولید تالش می کنند بر تعمیم و تسری فرهنگ
و اندیشه تولید و خالقیت و نوآوری این عزیزان در راستای جهش
تولید تاکید کرد.
فتحی با اشاره به نشست مشترک نمایندگان مجموعه ادارات و
سازمانهای تابعه وزارت در استان و تشکل های بازنشستگی با مجمع
نمایندگان آذربایجان شرقی در مجلس شورای اسالمی با اشاره به
تالش های شبانه روزی مدیرعامل شرکت ماشین سازی تبریز بر
تعیین تکلیف مالکیت این کارخانه تاکید کرد.
وی تصریح کرد :موضوع اهلیت در واگذاری واحدهای مشکل دار

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس :

بر اساس سیاست های اصل  ۴۴قانون اساسی مربوط به واحدهایی
است که با سوء مدیریت مواجه هستند ،این در حالی است که
شرکت ماشین سازی تبریز از مدیریت متعهد و توانمند و تالشگر
برخوردار بوده و در توسعه این شرکت و حل و فصل مشکالت گذشته
تالش های شبانه روزی ایشان بر هیچ کس پوشیده نیست.
فتحی ادامه داد :موضوع عنوان شده پیرامون شرکت ماشین
سازی که در جلسه کمیته مدیریت بر واکنش های کارگری نیز جزء
مطالبات و درخواست مدیریت گروه صنعتی ماشین سازی بود ،در
تعیین تکلیف مالکیت این شرکت برای توسعه و گسترش فعالیت
ها و برنامه ریزی برای ارائه برنامه های موثر در امر تولید و بهره
وری بوده است که امیدواریم با تعیین تکلیف مالکیت این کارخانه
شاهد ایفای نقش بیشتر ماشین سازی تبریز در شکوفایی صنعتی و
اقتصادی استان باشیم.
الزم به ذکر است در این نشست مهدوی فرماندار تبریز ،محمدزاده
مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری ،فتحی مدیرکل تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی و نمایندگان عضو دستگاههای اجرایی و انتظامی
استان و نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی در قالب کمیته
مدیریت بر واکنش های کارگری حضور داشتند که به بیان نقطه
نظرات پرداخته و بر رفع موانع موجود تاکید و تصمیمات الزم جهت
اجرایی کردن اتخاذ شد.

اصفهان –راعی  :مدیرعامل شرکت آب و
فاضالب استان اصفهان با اشاره به انعقاد قرار
داد سرمایه گذاری میان شرکت آبفا و ذوب
آهن اصفهان اعالم کرد :با سرمایه گذاری
شرکت ذوب آهن مقررشد توسعه شبکه
فاضالب فوالدشهر و ایمان شهر به همراه ارتقا
و توسعه تصفیه خانه فاضالب فوالدشهربا
هدف انتقال پساب به شرکت ذوب آهن تا سال
 ۱۴۰۰عملیاتی شود.
هاشم امینی اعالم کرد :با سرمایه گذاری
 ۲۱۰میلیارد تومانی شرکت ذوب آهن۹۵ ،
کیلومتر شبکه فاضالب در شهرهای فوالدشهر
و ایمانشهر اجرا می شود و فاز توسعه ای
تصفیه خانه فوالدشهر نیز در دستور کار قرار
می گیرد.
وی با بیان اینکه در ازای اجرای شبکه فاضالب
در شهرهای فوالدشهر و ایمانشهر و توسعه
تصفیه خانه فاضالب فوالدشهر ،پساب این
تصفیه خانه دریک دوره  ۲۰ساله در اختیار
شرکت ذوب آهن قرار می گیرد خاطرنشان
ساخت :با انعقاد این قرار داد  ۱۲۵میلیون
مترمکعب پساب طی این دوره ،در اختیار
شرکت ذوب آهن برای رفع نیاز آبی قرار گیرد.
رئیس هیات مدیره شرکت آبفا استان
اصفهان اعالم کرد :این عملیات در راستای
حفاظت و صیانت از محیط زیست انجام می
شود و در نتیجه ی آن ،معادل همین مقدار،
برداشت ذوب آهن اصفهان از آب رودخانه
زاینده رود ،کاسته می شود.
امینی افزود :هم اکنون با سرمایه گذاری
شرکت ذوب آهن ،مدول  ۱۰۰هزار نفری تصفیه
خانه فاضالب فوالدشهر در حال احداث است
که به پیشرفت فیزیکی  ۵۰درصدی رسیده و
پیش بینی می شود پروژه انتقال پساب از این
تصفیه خانه به شرکت ذوب آهن در سال ۱۴۰۰
کلید بخورد.
وی با اشاره به الحاقی قرارداد بیان داشت:
بر اساس الحاقی قرارداد ،با هدف بهره مندی
روستاییان از خدمات شبکه فاضالب در ۱۱
روستای فالوجان ،در ازای  ۹۳کیلومتر اجرای
شبکه فاضالب حدود  ۴۶میلیون مترمکعب
پساب طی یک دوره  ۲۰ساله در اختیار شرکت
ذوب آهن قرار می گیرد و این پروژه با سرمایه
گذاری  ۹۱میلیارد تومانی عملیاتی می شود.
امینی عنوان کرد :تصفیه خانه فاضالب
فوالدشهر در سال  ۵۱با یک مدول  ۵۰هزار
نفری به روش تصفیه برکه تثبیت راه اندازی
شد و در حال حاضر مدول دوم آن با ظرفیت
 ۱۰۰هزار نفری به روش لجن فعال با حذف ازت
و فسفر در دستور کار قرار دارد.
وی اعالم کرد :پیش بینی می شود با بهره
برداری از مدول دوم تصفیه خانه فاضالب
فوالدشهر  ۱۵هزار مترمکعب پساب در شبانه
روز ،معادل  ۱۸۰لیتر در ثانیه تولید و به
شرکت ذوب آهن اصفهان منتقل شود ،این
درحالیست که اجرای مدول سوم این تصفیه
خانه با همین مشخصات در آینده نزدیک در
دستور کار قرار می گیرد.
مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان با اشاره
به میزان تولید پساب در تصفیه خانه فاضالب
فوالدشهر تصریح کرد :در حال حاضر به طور
میانگین  ۱۷۰لیتر در ثانیه ،پساب تصفیه خانه
فاضالب فوالدشهر تولید می شود که حدود ۱۰۰
لیتر آن در اختیار شهرداری برای آبیاری فضای
سبز قرار می گیرد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان :

انعقاد 49قرارداد با سرمایه گذاران در شهرک صنعتی خرامه

پیشگیری از سرقت تجهیزات و انرژی برق از اهداف مشترک پلیس گلستان و توزیع برق استان است

در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان كه در شهرستان خرامه برگزارشد مسائل و مشكالت واحد های تولیدی و صنعتی ،بررسی
ورسیدگی شد.به گزارش روابط عمومی شركت شهرك های صنعتی فارس در این جلسه كه به ریاست بمعاون هماهنگی امور اقتصادی
استانداری فارس برگزارشد مسائل و مشكالت بخش تولید وصنعت شهرستان بررسی و تصمیماتی جهت رفع مشكالت اتخاذشد.
همچنین اعضای ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان،با حضور در شهرك صنعتی خرامه از دو واحد صنعتی در آستانه راه اندازی كه
دچار مشكالت تامین منابع مالی و سرمایه درگردش بودند بازدید و بر لزوم تسریع در راه اندازی این واحد ها تاكید كردند.مدیرعامل
شرکت شهرکهای صنعتی فارس در این بازدید از انعقاد 49قرارداد سرمایه گذاری با متقاضیان در این شهرك صنعتی خبرداد.احد
فتوحی با اشاره به فراهم بودن زیرساختها در شهرک صنعتی خرامه گفت :مشوقهای مناسبی از جمله معافیتهای مالیاتی 13ساله،
پرداخت اقساطی هزینه حق انتفاع در 48ماه و کاهش درصد سهم نقدی پرداخت حق انتفاع به میزان  10از كل مبلغ ،اعمال میشود تا
انگیزههای بیشتری برای سرمایهگذاران در بخش صنعت ایجاد شود.وی افزود :طرحهای متعددی درزمین ه توسعه و تکمیل زیرساختها در این شهرک صنعتی،از
م شده است.فتوحی با بیان اینكه سایت
محل اعتبارات شرکت شهرکهای صنعتی فارس انجام و بسترهای الزم در بخش زیرساختی برای جذب سرمایهگذاران فراه 
استقرار اصناف مزاحم در این شهرك صنعتی نیز طراحی و در مرحله واگذاری به متقاضیان است گفت:واگذاری زمین به اصناف بصورت فرآیند مزایده برگزارمی
شود.وی همچنین مهمترین مشكل در زمینه توسعه این شهرك صنعتی را نیاز به آب اعالم و خواستار اختصاص مجوز جهت صدور یك حلقه چاه آب شد.مدیرعامل
شرکت شهرکهای صنعتی فارس در ادامه با اشاره به راه اندازی برخی واحد های صنعتی در این شهرك صنعتی درآینده ای نزدیك گفت:كارخانه تولید قیر در این
شهرك صنعتی راه اندازی نیز شده است .وی در ادامه با اشاره به ایجاد طرح بزرگ صنعتی تولید کاغذ از کربنات کلسیم مذاكرات انجام شده توسط سازمان گسترش
و نوسازی صنایع(ایدرو)برای در این شهرك صنعتی گفت :قرارداد انعقاد زمین برای اجرای این طرح منعقد شده است.فتوحی هدف از اجرای این طرح راتوسعه
سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته و ایجاد اشتغال اعالم كردو گفت:این طرح که با ظرفیت تولید ساالنه  20هزار تُن کاغذ از کربنات کلسیم اجرا خواهد شد،
دارای اثرات زیست محیطی مثبت بوده و باعث جلوگیری از قطع بیرویه درختان می شود.شهرک صنعتی خرامه  ۹۷هکتار مساحت دارد .

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان در دیدار با فرماندهی انتظامی استان با بیان مطلب فوق گفت  :لزوم سرکشی مداوم از
مالخران ،برخورد جدی با سارقان تجهیزات شبکه ها و تاسیسات برق  ،گشت مشترک پلیس و برق از مواردی است که به آنها می
بایست توجه ویژه شود.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق گلستان  ،علی اکبر نصیری افزود  :تا کنون فرماندهی انتظامی استان همکاری
خوبی با ارگانهای خدمات رسان باالخص شرکت توزیع نیروی برق در سرتاسر استان داشته که همواره مورد تقدیر و تشکر ما
بوده است.وی افزود  :این شرکت آمادگی این را دارد نقاط تاریک و خطر آفرین از منظر پلیس گلستان در سرتاسر استان مجهز
به روشنایی معابر نماید.وی با اشاره به شناسایی نقاط آلوده به سرقت تجهیزات شرکت توزیع نیروی برق در استان اظهار داشت:
ح برنامههای متناسب با
به دنبال این هستیم که با همراهی و مشارکت نیروی انتظامی و استفاده از نیروهای خبره و متخصص با طر 
نقاط آلوده از سرقت تجهیزات برق جلوگیری نمائیم .نصیری با بیان اینکه مهمترین هدف شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان ،تأمین برق مطمئن و
پایدار و فراهم نمودن رضایتمندی مردم و مشترکین برق استان گلستان است تأکید کرد :شرکت برق یکی از شرکتهای خدماترسان است و اینکه افرادی با
سرقت تجهیزات برق و بروز خاموشی به رضایتمندی مردم از نظام آسیب وارد کنند پذیرفتنی نیست.سرهنگ فاضل دادگر فرماندهی انتظامی گلستان در این
دیدار ضمن تشکر از فعالیت ها و خدمات مستمر و مفید به شهروندان اظهار داشت :بر اساس برنامههای گذشته نیروی انتظامی در خصوص شرکتهای
خدماترسان وظیفه خود میداند که از تجهیزات شرکت برق استان گلستان با افزایش گشت ها و حضور هماهنگی حفاظت نماید و تمام سرقتهایی که
انجام شده در سامانه ثبت شده تا بتوان آنها را رصد نمود.
فرماندهی نیروی انتظامی استان با اشاره به اعمال مشوق برای پرسنل پلیس گلستان جهت پیشگیری از وقوع سرقت گفت  :برای همکاران در پلیس
گلستان که بتوانند جلوی سرقت را بگیرند و کشفیات انجام دهند عالوه بر عمل به وطیفه قانونی خود ،مشوق هایی در نظر گرفته شده که این خود بیانگر
حفظ و حراست از تاسیسات دستگاههای خدمات رسان توسط پلیس استان است

