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اخبار
برگزاری دوره ی آموزش كاركنان
بصورت مجازی در شركت نفت و
گاز مسجدسلیمان
رییس اداره آموزش شركت بهره برداری نفت
و گاز مسجدسلیمان از برگزاری دوره آموزش
كاركنان این شركت بصورت مجازی و آنالین
خبر داد .رسول احمدی با اعالم این خبر اظهار
داشت  :با توجه به شرایط خاص حاكم بر جامعه
و بمنظور حفظ سالمتی كاركنان بعنوان سرمایه
های ارزشمند سازمانی و از طرفی لزوم بروز
رسانی اطالعات و مهارت های شغلی كاركنان
براین نخستین بار دوره های آموزشی بصورت
مجازی و آنالین برگزار گردید .وی افزود  :اولین
دوره ی آموزشی مجازی و آنالین با عنوان
پروانه كار سرد و گرم با حضور همزمان  20نفر
از پرسنل واحدهای عملیاتی قلعه نار – لب
سفید – هفتكل و مسجدسلیمان با استفاده
از تلفن همراه انجام شد .رییس اداره آموزش
شركت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان
همچنین از برنامه ریزی برای ادامه ی سایر دوره
های آموزشی تخصصی بصورت مجازی خبر
داد و گفت  :با توجه به اهمیت رعایت الزامات
بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی و بمنظور
استفاده از ظرفیت های آموزش آنالین كه می
تواند به كاهش هزینه ها و رضایت مندی پرسنل
منجر شود  ،با اولویت دوره های  HSEبرای سایر
دوره های آموزشی كاركنان در حال برنامه ریزی
و مهیا كردن شرایط و مقدمات برگزاری دوره های
آموزشی بصورت آنالین و مجازی می باشیم .

اجرای بیش از  16هزار و  700نفر
ساعت آموزش در شرکت گاز استان
کرمانشاه در سال 98
کرمانشاه – کرمی – ابتکار  :در سال  98و
در راستای ارتقای دانش و توسعه توانایی های
فردی و سازمانی کارکنان شرکت و تعامل با
دانشگاه ها و سایر مراکز آموزشی ،تعداد 57
دوره آموزشی به میزان  16764نفر ساعت
برنامه ریزی و اجرا شده است.به گزارش روابط
عمومی شرکت گازاستان کرمانشاه ،سیروس
شهبازی مدیرعامل شرکت گاز استان ضمن
بیان مطلب فوق ،اظهار کرد :از این میزان،
 41دوره از سری دوره های مربوط به افزایش
مهارت های شغلی و  16دوره از دوره های
بهبود مدیریت بوده که  3688نفر ساعت
مربوط به آموزش مدیران و  13076نفر ساعت
مربوط به آموزش کارکنان رسمی و قرارداد
مستقیم است.وی ادامه داد :سرانه آموزش
مدیران مطابق آمار برابر با  74ساعت و سرانه
آموزش کارکنان رسمی برابر با  64ساعت
است ،این در حالی است که سهم آموزش
کارکنان قرارداد مستقیم  3415نفر ساعت
بوده که معادل  38ساعت سرانه آموزش می
باشداین مقام مسئول یاد آور شد :شرکت گاز
استان کرمانشاه در راستای تعالی سازمانی و با
هدف اثر بخشی فعالیت های آموزشی ضمن
اقدام به پیادهسازی و استقرار سیستم مدیریت
آموزش  10015:2019:ISOو اخذ آخرین ورژن
گواهینامه مذکور به منظور صرفهجویی در
هزینهها و استفاده بهینه از زمان با همکاری
آموزش شرکت ملی گاز ایران اقدام به برگزاری
دوره های مجازی جهت کارکنان به میزان
 382نفر ساعت کرده و همچنین در راستای
آموزش پرسنل پیمانکاری با همکاری اداره کل
فنی و حرفه ای استان ،اقدام به ایجاد و تجهیز
کارگاه آموزشی در محل اداره فنی و حرفه ای
نیز کرده که تاکنون تعداد  250نفر از نیروهای
پیمانکاری معادل  9000نفر ساعت ،دوره های
مختلف آموزشی را در این کارگاه گذرانده اند.
وی درخاتمه عنوان کرد :این شرکت در
راستای تعامل صنعت و دانشگاه اقدام به
پذیرش  54نفر کارآموز از دانشگاه ها و سایر
مراکز آموزشی کرده که این افراد میزان 10800
نفر ساعت آموزش را در واحدهای مختلف
شرکت طی کرده اند

اخبار

استاندار آذربایجان شرقی:

کرونا  ۲۰درصد مصرف آب شرب
در ایالم را افزایش داد

رضایت رهبری مایه دلگرمی مسئوالن است
محمدرضا پورمحمدی در نوزدهمین جلسه ستاد
استانی مدیریت و مقابله با کرونا ،با قدردانی از
زحمات و خدمات همه دستگاههای عضو این ستاد،
اظهار داشت :تالش میکنیم با روحیه تعامل و
همکاری در آیندهای نزدیک ،بیماری کرونا را به طور
کامل ریشهکن کنیم.
وی با اشاره به اینکه خوشبختانه آمار
جانباختگان کرونا روزبهروز کاهش مییابد ،افزود:
افزایش آمار مبتالیان در برخی از روزها ،به خاطر
تالش بیشتر و هدفمندتر برای بیماریابی و افزایش
تستهای انجامشده است و در مجموع شاخصها
نشاندهنده حرکت به سمت مهار بیماری است.
رئیس ستاد استانی مقابله با کرونا تأکید کرد :در
حال حاضر سیاست ستاد ملی ،اتخاذ تدابیر الزم
متناسب با شرایط هر استان است و تصمیمات
بعدی نیز بر این اساس گرفته خواهد شد.
پورمحمدی با اشاره به جلسه امروز ستاد ملی
مبارزه با کرونا ،گفت :ارتباط تصویری مقام معظم
رهبری با این جلسه و اظهار رضایت ایشان از
عملکرد ستاد ملی ،برای هیأت دولت و اعضای این
ستاد غرورآفرین و روحیهبخش بود.
وی با اشاره به بیانات رهبر انقالب در این
جلسه ،اظهار داشت :ایشان از متانت و صبوری
ملت ایران و همراهی خانوادهها و اقشار مختلف
مردم با دستگاههای مسئول قدردانی کرده و تأکید
کردند که در نحوه فعالیت مراکز مختلف به نظر
کارشناسان عمل شود.
استاندار آذربایجان شرقی همچنین به ابعاد و
پیامدهای مختلف بیماری کرونا اشاره کرد و گفت:
امروز در یک امتحان تاریخی قرار گرفتهایم و ممکن
است آثار و تبعات کرونا تا مدتها در جامعه باقی
بماند که الزم است برای مدیریت این آثار تدابیر
جدی از سوی دستگاههای مسئول اندیشیده شود.
وی با اشاره به گزارش دبیر شورای هماهنگی
مبارزه با مواد مخدر استان درخصوص روند بیماری
در بین معتادان ،گفت :جمعآوری معتادان
متجاهر در شرایط کنونی از اهمیت بیشتری
برخوردار است و همانطور که رئیس جمهور هم
در جلسه روز گذشته با خیران اشاره کرد تبریز،
شهر بدون معتاد متجاهر است و باید تالش کنیم
تا این عنوان حفظ شود.
راستگو ،معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی

تبریز  -فالح :استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر استمرار رعایت پروتکلهای بهداشتی از سوی خانوادهها و بخشهای مختلف جامعه،
گفت :خوشبختانه روند بیماری در کشور و استان مدیریت شده و شاخصها نشاندهنده حرکت به سمت مهار بیماری است؛ اما این به
معنی عادی شدن شرایط و پایان یافتن بیماری نیست و اگر در رعایت توصیههای بهداشتی کمتوجهی و بیدقتی شود احتمال افزایش میزان
شیوع بیماری وجود دارد.
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استاندار آذربایجان شرقی هم در این جلسه با بیان
اینکه حساسیت اجتماعی نسبت به بیماری کرونا
همچنان باید حفظ شود ،افزود :شهرداری تبریز
برای رعایت پروتکلهای بهداشتی در اماکن عمومی
و مسقف مانند بازار تبریز و همچنین ناوگان
حملونقل عمومی اقدامات الزم از قبیل فروش
ماسک در ورودی این اماکن را انجام دهد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز هم در این
جلسه گزارشی از آخرین وضعیت بیماری کرونا
در استان ارائه کرد و گفت :آمار جانباختگان و
مبتالیان بستریشده در بیمارستانها نسبت به دو
هفته گذشته کاهش یافته است.
محمدحسین صومی با اشاره به اینکه غربالگری
و بیماریابی در استان به سمت مراجعه سرپایی
سوق یافته است ،افزود :تبریز از نظر مراجعه افراد

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان خبر داد

اصفهان –بهمن راعی  :پیوندها و نامه نگاری های اصفهان
با شهرهای خواهرخوانده برای برون رفت از مشکالت ناشی از
کرونا به بار نشست و بیش از یکصد جعبه اقالم بهداشتی شامل
ماسک ،لباس ایزوله و عینک از شیان و گوانگجو ارسال شده و در
اختیار شهر اصفهان قرار گرفت تا بین کادر درمانی توزیع شود.در
همین رابطه اقالم اهدایی شهر شیان به اصفهان با شعار " رفاقت
در روزهای مشقت" برای توزیع در اختیار دانشگاه علوم پزشکی
اصفهان قرار گرفت.
مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان با
بیان اینکه در شرایط شیوع کرونا با یک بیماری روبرو بودیم که
تصویرسازی شرایط از دو ماه آینده را دشوار می کرد ،اظهار کرد :با
وجود این چالش می توانستیم شرایط شهرهاییکه قبل از ما درگیر
شده اند را ببینیم و از تجربیات آن ها استفاده کنیم.
وی با اشاره به اینکه در این بیماری از ابتکارات دیگر شهرهای
جهان برای ضدعفونی معابر شهر و نوع استفاده از مواد

به مراکز 16ساعته در سطح کشور رتبه اول را دارد
و از نظر تعداد بیماران ترخیصشده و نمونهگیری
از افراد مشکوک نیز نسبت به میانگین کشوری
وضعیت بهتری دارد.
در این جلسه همچنین گزارش کمیته ارزیابی و
نظارت ستاد استانی مقابله با کرونا از سوی مدیرکل
سیاسی استانداری آذربایجان شرقی و رئیس این
کمیته ارائه شد.
مرتضی محمدزاده با تشریح محورهای اقدامات
انجامیافته از زمان تشکیل ستاد استانی مقابله با
کرونا ،گفت :گزارشها حاکی از عملکرد مطلوب
دستگاههای عضو این ستاد است.وی درخصوص
اجرای طرح فاصلهگذاری اجتماعی ،گفت :این
طرح در  1514نقطهروز و با حضور  25هزار نیروی
مستقر اجرا شد و در جریان آن 1660 ،واحد صنفی

متخلف پلمب 3373 ،خودروی متخلف جریمه و
 395خودرو نیز توقیف شد.
محمدزاده همچنین درخصوص تأمین اقالم
بهداشتی و مواد ضدعفونیکننده ،گفت :از زمان
تشکیل ستاد مقابله با کرونا 64 ،پروانه بهداشتی
برای  52واحد تولیدی و  60مجوز برای واحدهای
تولید ماسک از سوی کمیته اقتصادی این ستاد
صادر شده است.وی درباره عملکرد تشکلهای
مردمنهاد و موسسات خیریه نیز گفت :سمنها
و موسسات خیریه در حوزه کمک به خانوادههای
نیازمند ،تأمین اقالم بهداشتی ،ترویج توصیههای
بهداشتی و اطالعرسانی و فرهنگسازی در
مناطق حاشیهنشین اقدامات خوبی انجام دادهاند
و مجموع کمکهای نقدی و غیرنقدی آنان 151
میلیارد تومان بوده است.

ارسال دو محموله کمک های بهداشتی گوانگجو و شیان به شهر اصفهان
ضدعفونی استفاده کردیم ،گفت :می توان گفت در این بیماری
شهرها به داد یکدیگر رسیدند و توانستند یکدیگر را پیدا کنند.
مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان ،بیان کرد:
قبل از اینکه ایران درگیر کرونا شود ،شیان به عنوان خواهرخوانده
اصفهان در منطقه ای قرار داشت که با این بیماری دست و پنجه
نرم می کرد .شهردار اصفهان در همان روزهای ابتدایی سال نو
چینی نامه ای به شهردار شیان(خواهرخوانده چینی اصفهان)
برای تبریک و ابراز همدلی با مردم شیان ،نوشت که در پاسخ به
شهردار اعالم شد ،شیان درگیر مشکالت بسیاری است.
حجتی افزود :در همین راستا ما خود را برای کمک به شیان
آماده می کردیم که ایران نیز با کرونا درگیر شد و موضوع ارسال
کمک به شیان به دالیل فنی و نیازی که در داخل به تجهیزات
داشتیم منتفی شد.وی با اشاره به اینکه شهرداری اصفهان در
حوزه ارتباطات نیز در کنار دیگر سازمان ها اقدام به آموزش و
فرهنگسازی مردم در زمینه کرونا کرد ،افزود :از ابتدای اسفند 98
تا پایان فروردین  99حدود  20مجموعه طرح در قالب کمپین های
مختلف از سوی شهرداری اصفهان ،تهیه و در قالب های مختلف
نصب و یا اطالع رسانیو منتشر شد.
مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان تصریح
کرد :در همین روزها از ظرفیت امور بین الملل شهرداری برای
تقویت ارتباطاتی که در سال های اخیر کم فروغ شده بودند،
بهره گرفتیم و شروع به نامه نگاری با شهرهای خواهرخوانده
اصفهان کردیم.
حجتی بیان کرد :روابط شهر اصفهان با بارسلونا که نیاز به

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی استان فارس خبرداد

اجرای فاز اول طرح پژوهشی اطلس صنایع دستی استان فارس
معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی استان فارس از اجرای فاز اول طرح پژوهشی اطلس صنایع دستی استان فارس خبرداد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی  ،گردشگری وصنایع دستی فارس حیدر علی زاهدیان نژاد گفت « :اطلس صنایع
دستی شهر شیراز که فاز اول طرح پزوهشی جامع اطلس صنایع دستی استان فارس تهیه شد».
او ادامه داد «:این پژوهش با همکاری دانشگاه شیراز ،توسط گروهی از دانشگاهیان با سرپرستی دکتر اشکان رحمانی و
دکتر مجیدرضا مغنی پور از اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز و با بهره گیری از بانک اطالعات معاونت صنایع دستی ،
دانش آکادمیک و تحقیق میدانی انجام شده است که جامع ترین پژوهش صنایع دستی از شهر شیراز تا به امروز محسوب
می شود».
معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی استان فارس بیان کرد  «:با توجه به اعطای عنوان شهر جهانی صنایع دستی از سوی شورای
جهانی صنایع دستی به شیراز ،اطلس صنایع دستی شیراز ،منبع و مرجع برنامه ریزی های آتی توسعه و ترویج صنایع دستی سومین شهر جهانی صنایع
دستی قرار خواهد گرفت».
این مقام مسئول اظهار داشت «:اطلس صنایع دستی شیراز شامل فصول مفصلی از وضعیت فعلی صنایع دستی در شیراز است،از جمله معرفی عمومی
شهر شیراز ،معرفی انواع صنایع دستی فعال در شیراز ،توصیف کامل به همراه تصویر از فرآیند تولید صنایع دستی در کارگاههای موجود در سطح شهر ،
اطالعات آماری مربوط به کارگاه های فعال و شاغلین صنایع دستی بصورت جداول و نمودارهای دسته بندی شده  ،زمان تولید و عرضه ی محصوالت صنایع
دستی در شیراز و در نهایت آمار فراوانی و نقشه پراکندگی های کارگاه های صنایع دستی در شهر شیراز است .در انتهای این پژوهش پراکندگی کارگاههای
صنایع دستی بصورت رشته ای در نقشه جغرافیایی شیراز جانمایی شده است و استفاده از آن را بسیار ساده و سریع می کند».
معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی استان فارس خاطر نشان کرد « :در این پژوهش تعداد رشته های فعال در شیراز  80رشته محقق شده است که
اهمیت این شهر را در فراوانی رشته های صنایع دستی نسبت به سایر نقاط جهان نشان می دهد».

تقویت داشت در این شرایط به روال عادی بازگشت و مجددا
برقرار شد .با توجه به اینکه مقر متروپلیس(انجمن کالن شهرهای
مهم جهان) در بارسلون است این انجمن اقدام به راه اندازی وب
سایتی برای اشتراک تجربیات شهرهای عضو در زمینه کرونا کرد
که شهرداری اصفهان با استفاده از این فرصت ،تجربیات خود در
حوزه ضدعفونی معابر ،اطالع رسانی و آموزش را با دیگر شهرها
به اشتراک گذاشت.
مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان گفت:
پیرو اقدامی که در فضای دیپلماسی رسمی کشور در تشکیل
کمپین «نه به تحریم در شرایط کرونا» صورت گرفت ،شهردار
اصفهان هم به این اقدام پیوست و با شهرهای خواهرخوانده و
شبکه شهرها ،وارد رایزنی شد که در پیامی از سوی رئیس انجمن
اینتا (انجمن جهانی توسعه شهری) اعالم شد که ما علیرغم تحریم
ها در کنار ایران هستیم.
وی همچنین از تهیه تابلوی نقاشی آبرنگ اثر استاد مطیع به
نشانه قدردانی از پرستاران در روز جهانی پرستار خبر داد و گفت:
نسخه ای از این تابلو به همه بیمارستان های درگیر با کرونا در
شهر اصفهان اهدا می شود و نسخه اصلی اثر هم در سفر وزیر
بهداشت به اصفهان به وزارت بهداشت اهدا می شود.
حجتی از ارائه الیحه شهرداری اصفهان مبنی بر عقد پیوند
خواهرخواندگی بین اصفهان و شهر حیدرآباد هند به عنوان
چهاردهمین خواهرخوانده در روزهای آتی خبر داد و گفت:
همچنین شهرداری در حال پیوستن به سه شبکه شهر در حوزه
شهر هوشمند ،توسعه پایدار شهری و شهرهای یادگیرنده است.

ایالم -خبرنگار ابتكار  -مدیرعامل آب و فاضالب
ایالم با بیان اینکه بیماری کرونا باعث افزایش
سرانه مصرف آب تا بیش از حد مجاز شده است،
گفت :میانگین افزایش مصرف آب در استان ۲۰
درصد است.نورالله تیموری اظهار داشت :طبق
بررسی های انجام شده توسط کارشناسان آب
و فاضالب ،میزان مصرف آب در استان در ایام
شیوع کرونا افزایش چشمگیری یافته و انتظار
داریم شهروندان از مصارف غیرضروری در این
ایام خودداری کنند.وی تصریح کرد :با ادامه
روند کنونی مصرف آب هم در نقاط شهری
و هم روستایی ،حتما دچار مشکل خواهیم
شد.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب ایالم با
اشاره به اینکه در حال حاضر وضعیت آب شرب
مردم روستایی و شهری استان مطلوب است به
شهروندان توصیه کرد :تا از مصارف غیرضروری
در این ایام خودداری کنند.تیموری یادآور شد:
همه ما باید در مصرف آب شرب صرفه جویی
کنیم ،نمونه بارز این صرفه جویی ،بسته بودن
شیر آب در زمان  ۲۰ثانیه شستشوی دست ها
می تواند از هدر رفتن حداقل  ۶لیتر آب ظرف
همین چند ثانیه جلوگیری کند.وی از شهروندان
خواست تا با مدیریت مصرف ،سرانه مصرف
آب را کاهش دهند تا تابستان کم مشکلی را
به لحاظ تامین آب داشته باشیم.تیموری تاکید
کرد :سامانه  ۱۲۲حوادث و اتفاقات شرکت
آب و فاضالب استان به صورت شبانه روز در
خدمت شهروندان است تا حوادث شبکه های
آب یا فاضالب را جهت رسیدگی و رفع مشکل،
گزارش نمایند.وی ادامه داد :یکی از مهم ترین
برنامه های شرکت آب و فاضالب استان ایالم،
جلوگیری از مشکل کم آبی در ایام تابستان در
استان و به خصوص در شهر ایالم است.گفتنی
است ،در حال حاضر  ۱۰۰درصد جمعیت شهری
استان از آب شرب سالم و بهداشتی بهرهمند
هستند و بیش از  ۵۳درصد تحت پوشش
خدمات فاضالب قرار دارند

کسب عنوان دستگاه شایسته تقدیر
توسط مخابرات منطقه گلستان
در بررسی شکایات منعکس شده به مرکز
سامد استانداری  ،مخابرات منطقه گلستان .
عملکرد  100درصدی موفقیت آمیز ،در زمینه
بررسی  ،رسیدگی و ثبت نتایج شکایات را داشته
است  .به گفته غالمعلی شهمرادی  ،مخابرات
منطقه گلستان توانسته است با رسیدگی و ثبت
نتایج موارد مطروحه از سوی مردم در سامانه
سامد به کسب عنوان دستگاه" شایسته تقدیر"
در بین دستگاههای اجرایی استان دست یابد .
وی با اشاره به اهمیت رسیدگی به خواسته و نیاز
مشتریان  ،شناسایی و رصد مشکالت احتمالی
آنان را ضروری دانست و گفت :سعی بر این
است تا نارضایتی مشتریان به حداقل برسد
و متقاضیان خدمات وسرویسهای مخابراتی
بتوانند در اسرع وقت به امکانات مورد نیاز
خود دسترسی داشته باشند .وی با اعالم خبر
کسب عنوان دستگاه "شایسته تقدیر" در بین
دستگاههای اجرایی استان گلستان درزمینه
رسیدگی به شکایات ورفع مشکل مشتریان اضافه
کرد  :از تمامی همکارانم که در برطرف کردن
مشکل مشتریان تالش مینمایند و سعی میکنند
سرویسها و خدمات باکیفیت به هم استانی
های ارائه دهند تشکر میکنم و امیدوارم بتوانیم
با تالش مضاعف در سال  99نارضایتی را به
حداقل رسانده ورضایت بیش از پیش مشتریان
را داشته باشیم .الزم به ذکر است طی مکاتبه
صورت گرفته از سوی دفتر مدیریت عملکرد
بازرسی و امور حقوقی استانداری گلستان ،
مخابرات منطقه گلستان با عملکرد صددرصدی
توانست در زمینه رسیدگی و ثبت نتایج موارد
مطروحه از سوی مردم در حداقل زمان در
سامانه سامد  ،عنوان دستگاه " شایسته تقدیر"
را در بین دستگاههای اجرایی استان بدست آورد.

مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای گیالن اعالم کرد :

 325هزار و  459متر مربع از حرائم دولتی در سال  1398رفع تصرف شد
رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گیالن از رفع تصرف  325هزار و 459متر مربع از حرایم دولتی در
استان گیالن خبر داد .
وحید خ ّرمی رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گیالن در گفتگو با روابط عمومی این شرکت با
اعالم این خبر افزود  :این میزان رفع تصرف انجام شده در نتیجه بررسی  212فقره پرونده از تعداد  366پرونده ارسال شده
به دستگاه قضایی است که با صدور حکم از سوی مقامات قضایی استان منجر به رفع تصرف  325هزار و  459متر مربع از
حرائم دولتی شده است و اشاره کرد ؛ مابقی پرونده ها در حال حاضر در محاکم قضایی استان در حال رسیدگی می باشد.
مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای گیالن در ادامه گفت  :رفع تصرف های صورت گرفته شامل ؛ بستر تاالب ها ،
حریم و بستر رودخانه ها  ،سواحل دریا و اراضی استمالکی است که در راستای حفظ حقوق بیت المال و آزادسازی اراضی دولتی

انجام پذیرفته است.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گیالن با اشاره به این مهم که توفیقات حاصله ناشی از تسریع و دقت در رسیدگی های قضایی بعمل آمده در
دستگاه قضایی استان و همکاری عوامل انتظامی بوده و مبرهن است که بدون هماهنگی و همکاری دستگاه های یاد شده این مهم امکان پذیر نبود .
مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای گیالن تصریح کرد :شرکت آب منطقه ای گیالن در سال گذشته با دستور مقامات قضایی و هماهنگی نیروی
انتظامی استان گیالن نسبت به رفع تصرفات و تخریب اعیانات و حصارکشی ها اقدام نموده است که این فرایند با طی مراحل قانونی در سال جدید
نیز ادامه خواهد یافت.
رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گیالن در پایان تاکید نمود  :در راستای حفظ حقوق بیت المال این شرکت از هیچگونه
تالشی دریغ نخواهد نمود و در سال جاری نیز با سودجویانی که قصد تصرف و سودجویی نسبت به انفال و بیت المال را داشته باشند ،از طریق
مراجع قضایی با قاطعیت پیگیری و مطابق قانون مجازات خواهند شد.

