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خبر كوتاه
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی گیالن؛

توسعه کیفی در شهرکهای صنعتی
استان مهمترین اولویت در زمینه
اجرای طرحهای عمرانی است

مبنی بر پیگیری دغدغههای واحدهای
صنعتی و رفع مشکالت صنعتگران ،فریبرز
سعیدی کیا مدیرعامل شرکت شهرکهای
صنعتی گیالن ،سید جالل سید محمدی
فرماندار شهرستان صومعه سرا ،وحید
پورحضرت فرماندار شهرستان ماسال و محمد
مهدی مظفری فرماندار شهرستان رودسر
دیدار مشترکی را برگزار کردند.طبق دستور
استاندار گیالن مبنی بر پیگیری دغدغههای
واحدهای صنعتی و رفع مشکالت صنعتگران،
فریبرز سعیدی کیا مدیرعامل شرکت
شهرکهای صنعتی گیالن ،سید جالل سید
محمدی فرماندار شهرستان صومعه سرا ،وحید
پورحضرت فرماندار شهرستان ماسال و محمد
مهدی مظفری فرماندار شهرستان رودسر دیدار
مشترکی را برگزار کردند.در این دیدار بر تکمیل
زیرساختها دراین شهرکهای صنعتی تاکید
شد و سعیدی کیا مدیر عامل شرکت شهرکهای
صنعتی گیالن در همین راستا گفت :توسعه
کیفی در شهرکهای صنعتی استان مهمترین
اولویت در زمینه اجرای طرحهای عمرانی است.
رییس هیات مدیره شرکت شهرکهای صنعتی
استان با اشاره به اهمیت شهرکهای صنعتی برای
جذب سرمایه گذار ،استقرار واحدهای صنعتی و
ایجاد اشتغال پایدار گفت :علیرغم محدویتهای
بودجهای ،امسال توجه ویژهای به توسعه کیفی
در شهرکهای صنعتی شده است.مدیرعامل
شرکت شهرکهای صنعتی گیالن گفت :برخی
از دستگاههای اجرایی به علت محدودیتهای
اعتباری نتوانستهاند به تعهدات خود در تامین
زیر ساختهای مورد نیاز تا ورودی شهرکها و
نواحی صنعتی عمل کنند ،ولی طی جلسات
متعدد با مسئولین استان به ویژه در کارگروه
حمایت از تولید ،پیگیر رفع مشکالت موجود در
شهرکها و نواحی صنعتی هستیم.سعیدی کیا
در پایان اظهار داشت :با تکمیل زیر ساختها و
امکانات زیر بنایی در شهرکها و نواحی صنعتی
و راه اندازی واحدهای صنعتی ،شاهد رشد
اشتغال و توسعه صنعتی خواهیم بود.
بازدید مدیرعامل آبفای گیالن؛

اجرای بیوقفه خط انتقال آب شرب
شفت-فومن

وحید مهجور ،مدیر امور آبفای فومن اظهار
کرد :خط انتقال آب شرب شفت-فومن شامل
لولهگذاری به طول  ۱۶هزار متر است که تاکنون
 ۷هزار متر لولهگذاری از نوع چدن داکتیل ۳۰۰
و  ۴۰۰میلی متری از مسیر شفت تا روستای
بوئین فومن اجرا شده است.مدیرعامل شرکت
آب و فاضالب گیالن از عملیات اجرایی خط
انتقال آب شرب شفت-فومن بازدید کرد.مدیر
امور آبفای فومن در حاشیه این بازدید گفت:
این پروژه شامل لولهگذاری به طول  ۱۶هزار
متر است که تاکنون  ۷هزار متر لولهگذاری از
نوع چدن داکتیل  ۳۰۰و  ۴۰۰میلی متری از
مسیر شفت تا روستای بوئین فومن اجرا شده
است.وحید مهجور افزود :اعتباری بیش از ۱۲۰
میلیارد ریال برای اجرای این پروژه پیش بینی
شده است.وی گفت :با بهره برداری از این پروژه،
آب آشامیدنی  ۵هزار مشترک شهرستانهای
فومن و شفت به صورت پایدار و مناسب تامین
خواهد شد.وی افزود :حسینی مدیرعامل محترم
شرکت آبفای استان در بازدید از خط انتقال آب
شرب شفت-فومن ،بر تسریع در عملیات اجرایی
این پروژه تاکید کردند.
فرماندار رامسر مطرح کرد؛

خسارت  ۲۶۰۰میلیارد ریالی سیالب به
شهرستان رامسر

فرماندار رامسر میزان خسارت ناشی از
سیالب و بارندگی های شدید رگباری پایان
هفته قبل را در شهرستان بیش از دو هزار و
 ۶۰۰میلیارد ریال ذکر کرد.
محمد آزاد بعدازظهر دوشنبه در حاشیه
نشست ستاد بحران استان میزان خسارت ناشی
از سیالب اخیر را بیش از دو هزار و  ۶۰۰میلیارد
ریال ذکر کرد و گفت :این خسارت در بخشهای
مختلف شامل گلخانه ،سردهنه های کشاورزی،
راههای بین مزارع و مسکن وارد شده است .وی
با اشاره به ثبت  ۴۲۲میلی متر بارندگی طی
روزهای پایانی در شهرستان آن را  ۵۰درصد
بیشتر از بارندگی سال  ۹۷بیان کرد و گفت:
با این حال میزان خسارت وارده کمتر از قبل
بوده است .وی با بیان اینکه آبگرفتگی هنگام
بارندگیهای شدید از جمله مشکالت در
شهرستان به شمار میرود ،افزود :اجرای طرح
جمع آوری آبهای سطحی نیازمند اعتبار است
و باید هرچه زودتر نسبت به الیروبی رودخانهها
پس از سیالب اقدام شود .فرماندار رامسر از
عادی شدن شرایط در شهرستان خبر داد و
گفت :در حال حاضر با تالش اعضای ستاد و
کارگران شهرداری آثار سیالب پاکسازی شده
است.وی همچنین خواستار تأمین اعتبار مورد
نیاز برای مرمت خرابیهای سیالب اخیر شد.
با انعقاد تفاهم نامه ای؛

دبیرخانه دائمی جشنواره موسیقی
نواحی در کرمان مستقر می شود

تفاهم نامه ایجاد دبیرخانه دائمی و برگزاری
ساالنه جشنواره موسیقی نواحی ایران بین
استاندار کرمان و معاون هنری وزیر فرهنگ و
ارشاد اسالمی در تهران امضا شد.
در جلسهای با حضور معاون هنری وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی ،استاندار کرمان و
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان
تفاهم نامه ایجاد دبیرخانه و برگزاری ساالنه
جشنواره موسیقی نواحی ایران بین علی زینی
وند استاندار کرمان و محمود شالویی معاون
هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی امضا و
مبادله شد.

شهرستان

شماره 3323

معاون وزیر نیرو در سفر به خوزستان:

وابستگی خوزستان به نیروگاه های برق آبی کاهش می یابد

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت:
یکی از موارد و مشکالتی که در برق خوزستان وجود
دارد وابستگی خیلی زیاد به نیروگاه های برق آبی
است و همین باعث می شود در خشکسالی دچار
مشکل شوند.همایون حائری در نشست بررسی
وضعیت شبکه برق شهرستان های شوش و کرخه
که با حضور محمد کعب عمیر نماینده مردم این
منطقه در مجلس و مدیران صنعت برق خوزستان
در فرمانداری شوش برگزار شد ،تصریح کرد :برق
خوزستان وابستگی زیادی به نیروگاه های برق آبی
دارد که در خشکسالی هایی مانند امسال مشکالتی
ایجاد می کند ،باید برای رفع این مشکل در کنار
حفظ نیروگاه های برق آبی به سمت احداث نیروگاه
های جدید به ویژه در شمال خوزستان برویم.وی
افزود :نیاز است که خوزستان از لحاظ نیروگاهی
تقویت شود .در برنامه ای که آقای وزیر برای ایجاد
 ۳۵هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی در چهار
سال پیش رو دارند خوزستان نقش و جایگاه خاصی
دارد و سهم زیادی را به خود اختصاص می دهد.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با بیان اینکه
برای توسعه زیرساخت های صنعت برق در این
منطقه تصمیم های مهمی اتخاذ شده است ،گفت:

بنا شده در جهت تقویت شبکه و پایداری برق ،یک
پست برق  ۴۰۰کیلوولت در شوش احداث شود که
به زودی ابالغیه آن به برق منطقه ای خوزستان
ارسال تا عملیات احداث آن آغاز شود.حائری ادامه
داد :احداث این پست در پایداری شبکه برق شمال
خوزستان تاثیر بسزایی خواهد داشت و باعث تکمیل

رینگ  ۴۰۰کیلوولت منطقه نیز می شود.وی اضافه
کرد :احداث نیروگاه  ۴۲.۵مگاواتی یکی دیگر از
مصوبات امروز است که بنا شده زمین مورد نیاز آن
با همکاری فرمانداری شوش تامین و روند احداث
این نیروگاه آغاز شود.معاون وزیر نیرو در امور برق
و انرژی تصریح کرد :همچنین بنا شده برای نصب

ترانس دوم پست آهو دشت ،خط دو مداره ۱۳۲
کیلوولت هفت تپه_ توانا برای تقویت این پست
احداث شود.حائری گفت :دیگر اینکه ظرف  ۸ماه
آینده شبکه فشار متوسط کل شهرستان شوش
مجهز به کابل خودنگهدار شود و شهرستان کرخه
نیز کابل خودنگهدار آن تکمیل و به پایان برسد.
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان نیز در
این نشست گفت ۹ :ایستگاه انتقال و فوق توزیع در
سطح منطقه وجود دارد و متوسط بارگیری از این
تجهیزات  ۶۲درصد است که رقمی قابل قبول بوده
و در تالش هستیم که بهبود پیدا کند.محمود دشت
بزرگ تصریح کرد :از سال  ۹۵که مسئولیت پذیرفته
ام تاکنون  ۱۲پروژه با ظرفیت  ۴۱۰مگاولت در
شوش اجرا کرده ایم که حدود نیمی از ظرفیت
 ۹۰۰مگاولتی شبکه این منطقه است.وی افزود :در
حال حاضر نیز  ۵پروژه با ظرفیت  ۷۷۰مگاولت و
اعتبار  ۱۱۰۰میلیارد تومان در دستور کار قرار دارد
که معادل  ۹۰درصد ظرفیت موجود بوده و ظرفیت
منصوبه منطقه را دو برابر خواهد کرد.مدیرعامل
شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت :برق پیش
ران صنعت است و هر صنعتی که در منطقه مستقر
شود آمادگی همکاری در تامین برق آن را داریم.

مدیرعامل شرکت سامانتل

با توجه به ورود فناوری نسل پنجم و فیبر نوری ،حمایت
از شرکت مخابرات یک الزام مهم برای حاکمیت است
مهندس رشیدی مهرآبادی ،مدیرعامل فعلی شرکت سامانتل و از
مدیران قدیمی و پیشکسوت شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه تعرفه
مخابرات باید بر مبنای هزینه های آن تعیین شود ،اظهار داشت:
نمی شود تمام حامل های انرژی ،ساالنه و گاهی دو بار در سال
افزایش پیداکند و در مقابل صرفا وزرای وقت ارتباطات افتخار کنند
که در مقابل افزایش تعرفه تلفن ثابت و مخابرات ایستاده اند.مهندس
رشیدی مدیرعامل شرکت  FCPسامانتل با بیان اینکه با توجه به
تورم های دو رقمی سالیانه  ،طبیعی است که هیچ صنعتی در صورت
افزایش نیافتن تعرفه نمی تواند دوام بیاورد گفت :شرکت مخابرات
ایران در شرایطی است که روی پا ماندن آن و عدم ورشکستگی
آن تاکنون جای تعجب دارد.وی با اشاره به اینکه در بحث تعرفه به
مخابرات ظلم شده است ،گفت :البته شرکت مخابرات ایران نیز باید با
بنگاه های اقتصادی و تولیدکنندگان تجهیزات  ،شرکت های اینترنتی
و FCPها تعامل بهتری انجام دهد.وی افزود :مخابرات باید در بخش
های فناوری و حمایت از شرکت های دانش بنیان ،باید زیرساخت را

در اختیار تمام بازیگران صنعت قرار دهد و از فکر و اندیشه جوانان
خالق در استارتاپ ها استفاده کند.مدیرعامل سامانتل با بیان اینکه
اکنون  FCPها و  MVNOها نیز منتظر توسعه واقعی و بهینه
مخابرات هستند گفت :البته مساله تعدد مجوزها در این بخش نیز
مشکلی دیگر است که در عدم توسعه ارتباطات ثابت نقش داشته
است.وی با بیان اینکه با ورود بحث  IPمحوری به مخابرات بسیاری
از ساختمان های فیزیکی صنعت مخابرات نیز دیگر نیاز به استفاده
ندارد گفت :در بحث توسعه کشوری ارتباطات ،تمام اپراتورها و
صنایع باید دست به دست هم بدهند تا وضعیت دسترسی اینترنت
در کشور ما جهش بزرگی را تجربه کند.مهندس رشیدی با بیان
اینکه یک نمونه مهم این افزایش اهمیت در بحث اینترنت اشیا و
اتصال دستگاه ها به سیستم مرکزی است ،گفت :هر روز تاخیر در این
مورد ضررهای جبران ناپذیری به صنعت زیرساختی کشورمان وارد
می آورد.وی با بیان اینکه وزارتخانه ارتباطات در دو دوره قبلی با
 FCPها نیز تعامل بهینه ای نداشته است ،گفت :شرکت مخابرات با

مشارکت بخش های خصوصی دیگر می تواند درآمد خود را افزایش
دهد.رشیدی گفت :سودآوری حرف اول در توسعه ارتباطات ثابت در
دنیا است که در کشور ما به علت تصمیمات متعدد نادرست باالدستی
 ،همه بازیگران این عرصه و مهم تر از آن مشتریان به عنوان استفاده
کننده حقیقی و نهایی متضرر می شوند.مدیرعامل شرکت سامانتل
با بیان اینکه بسیاری از مدیران شرکت های اینترنتی در حال حاضر
سابقه مخابراتی دارند و عالوه بر اهمیت مخابرات در توسعه ،به
مجموعه مخابرات به عنوان زیرساخت توسعه کشور تعصب ویژه ای
دارند گفت :هنوز هم دیر نشده است و در صورت اتخاذ تصمیمات
درست از باالترین نقطه حاکمیتی ارتباطات تا شرکت مخابرات و
شرکت های کوچک تر می توان تکانی به وضعیت ارتباطات ثابت داد
و عالوه بر نجات آن از ورشکستگی  ،به توسعه زیرساخت ارتباطات
ثابت مطابق با نیازهای فزاینده مشتریان و اهمیت حیاتی آن برای
توسعه ارتباطات در کشور دست یافت.

جلسه هماهنگی آیین رونمایی از کتاب “خاطره ی مادر شهید” برگزار شد

برنامه ی متمرکزی به همت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در
راستای رونمایی از تقریظ مقام معظم رهبری بر روی کتاب یکی از مادران
شهدای گرانقدر دفاع مقدس برگزار می شود.به مناسبت هفته کتاب و
کتابخوانی در صبح یکشنبه  30آبان ماه برنامه ی متمرکزی به همت
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در راستای رونمایی از تقریظ مقام معظم
رهبری بر روی کتاب یکی از مادران شهدای گرانقدر دفاع مقدس برگزار
می شود.در همین راستا و با هدف هم افزایی؛ صبح امروز شنبه 22
آبان ماه جلسه ای با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی و جمعی
از کارشناسان دستگاه ها ،نهاد و  ...مدعو در آن اداره کل برگزار شد.در
ابتدای جلسه عادله کشمیری مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان،
ضمن گرامیداشت نام و یاد شهدا و هفته کتاب و کتابخوانی ،گفت :برنامه

ی متمرکزی به صورت حضوری(تهران) و مجازی( استان ها) به همت
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در راستای رونمایی از تقریظ مقام معظم
رهبری بر روی کتاب یکی از مادران شهدای گرانقدر دفاع مقدس برگزار
شود و ما قصد داریم در ادامه ی این برنامه؛ با هم افزایی و هم اندیشی
نمایندگان حاضر در جلسه فعالیت هایی همسو با برنامه ی متمرکز تهران
در تاالرفخرالدین اسعد گرگانی اجرا کنیم.وی با اشاره به اینکه علی رغم
تمام تالش های صورت گرفته در چهل و چند ساله بعد از انقالب اسالمی،
هنوز کار زیادی داریم تا فعالیتی در خور و شایسته انقالب ،دفاع مقدس و
شهدا انجام دهیم ،گفت :برای افکار عمومی جامعه به خصوص برای نسل
جوان کنونی همچنان باید کار کنیم و یاد و هدف و آرمان های ایثارگران
این مرز و بوم را با اعتقاد و آگاهانه زنده نگه داریم.کشمیری ادامه داد:

مادران شهدا دغدغه ها ،داغ ها و گفتنی های بسیاری داشته و دارند و به
هیچ وجه نباید از ثبت ،ضبط و نشر آن ها غافل شویم و آیین رونمایی
از کتاب خاطره ی مادر شهید یکی از جمله اقداماتی بوده که در حال
رقم خوردن است.در ادامه ی جلسه هر یک
از حاضران برنامه هایی چون برپایی نشست
کتابخوانی موضوعی ،تقدیر از نویسندگان
دفاع مقدس ،مسابقه کتابخوانی و داستانک
موضوعی ،برپایی نمایشگاه کتاب موضوعی و
مواردی دیگر را در راستای برنامه ی متمرکز
پیشنهاد کردند که مورد بحث و بررسی قرار
گرفت.

مانور خودمراقبتی ،امنیت و حفاظت از زیرساخت های
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان برگزار شد

مانور خود مراقبتی ،امنیت و حفاظت از زیرساخت های
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان به همت پایگاه
امام جعفرصادق (ع) و همکاری کارکنان آن اداره کل؛ در
ظهر امروز چهارشنبه  19آبان ماه برگزار شد.
در این مانور که در  2ساختمان اداره کل فرهنگ
و ارشاد اسالمی گلستان و مجموعه تاالرفخرالدین اسعد

گرگانی برگزار شد؛ کارکنان بسیجی اقدام به اجرای
عملیات دیده بانی ،مراقبتی و حفاظتی از پرسنل،
ساختمان های اداری و ارباب رجوع در مواقع بحرانی
و حوادث احتمالی را کردند.این مانور با الگوبرداری از
جانفشانی ایثارگران دوران دفاع مقدس و حافظان خاک
میهن در راستای مقابله با تهاجم های فیزیکی احتمالی؛

شایعه حذف بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی از
آثار ثبت جهانی رد شد

شایعه خطر قریبالوقوع حذف بقعه شیخ
صفی الدین اردبیلی از لیست آثار ثبت جهانی
توسط مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری استان رد و تکذیب شد.
نادر فالحی با اشاره به شایعه حذف بقعه شیخ
صفی الدین اردبیلی از لیست آثار ثبت جهانی
یونسکو اظهار کرد :حذف بقعه شیخ صفی الدین
اردبیلی از لیست ثبت جهانی یونسکو شایعه بوده
و هیچ گونه خطر قطعی و بالقوه این اثر باستانی را
تهدید نمیکند .وی افزود :بقعه شیخ صفیالدین
اردبیلی به عنوان میراث جهانی است با توجه به
اهمیت این مجموعه جهانی اجازه آسیب رساندن
به مجموعه را چه در سطح حریم و چه در سطح
حریم منظر به هیچکس نخواهیم داد .مدیرکل
میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان
ادامه داد :در سالهای اخیر اقدامات گستردهای
جهت حفاظت و نگهداری مجموعه جهانی شیخ
صفیالدین اردبیلی صورت گرفته است و طرحهای
توسعهای در حال اجرا است.
به گفته فالحی مجموعه بقعه شیخ صفیالدین
به نام عارف نامدار شیخ صفیالدین اردبیلی ،در
سال  ۷۳۵ه .ق به دست فرزند وی صدرالدین
موسی بنا شده است و این مجموعه ارزشمند که

یکی از  ۱۰اثر باستانی مهم ایران به شمار میآید ۵
تیر  ۱۳۸۹به عنوان یازدهمین اثر ارزشمند تاریخی
ایران از سوی یونسکو به ثبت جهانی رسید.
وی همچنین خاطرنشان کرد :در این اثر چه
از لحاظ ساختاری و چه از لحاظ تزئینی هیچ گونه
تخریبی صورت نگرفته است و بقعه آبادتر و زیباتر
از هر زمانی برپاست.
این مسئول بیان کرد :مجموعه پایگاه جهانی
شیخ صفیالدین اردبیلی حریم دارد و این حریم
مصوب یونسکو بوده و امکان تغییر در آن وجود
ندارد .فالحی در ادامه یادآور شد :هرگونه تصمیم
در ارتباط با تغییر در ساخت و ساز بقعه و حریم
آن ،توسط وزارت میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری و شورای عالی معماری و شهرسازی
گرفته میشود و تنها در مورد یک ساختمان در
حال اجرا در محل اختالف وجود داشت که این
موضوع هم اکنون در مراجع قضائی در حال
پیگیری است.
وی بیان کرد :از اهالی رسانه و فرهنگ و هنر
خواهش میکنم قبل از اینکه به هر گونه شایعات
دامن زده شود اطالعات الزم را از خود اداره کل
میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان
کسب کنند.

برنامه ریزی و اجرا شد.
یادآوری می شود توانمندسازی نیروها برای پیشبرد
گام دوم انقالب اسالمی از جمله ضرورتهای مهم و
سرنوشتسازی است که نیروهای بسیج کارکنان اداره کل
فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان آن را در دستور کار خود
قرار داده و این اقدام راهبردی را پیگیری می کند.

اخبار
فرصت فعال کردن هنر کارت
هنرمندان تا  30آبان ماه تمدید شد

فرایند عضوگیری صندوق اعتباری هنر ،تا
 30آبان ماه تمدید شد.برابر بررسی های اولیه
حدود  ۵۰هزار نفر از اصحاب فرهنگ ،هنر و
رسانه متقاضی عضویت در صندوق اعتباری
هنر هستند.براین اساس الزم است؛ متقاضیان
جدید ،پس از دریافت پیامک با مراجعه به
پروفایل شخصی خود در سایت صندوق به
آدرس  www.honarcredit.irنسبت به
تکمیل پروفایل عضویت ،بارگذاری مستندات
زمینه فعالیت و مدارک هویتی اقدام نمایند.
پس از بررسی کارشناسان صندوق ،تأیید
مدارک (مطابق ضوابط و آئین نامه عضویت) و
پرداخت حق عضویت از سوی متقاضی ،شناسه
عضویت تخصیص داده شده ،برای اعضا ارسال
میشودگفتنی است این فرآیند تا  30ابان ماه
تمدید شده است و متقاضیان می بایست در
موعد مقرر اقدام های الزم را انجام دهند.

آغاز اعطای تسهیالت قرض الحسنه
صندوق اعتباری هنر ممکن شد

امکان اعطای تسهیالت قرض الحسنه با
همکاری بانک رسالت قرض الحسنه ویژه اعضای
صندوق اعتباری هنر میسر شد.طبق تفاهم
نامه ی منعقد شده با بانک رسالت،تسهیالت
بلندمدت ،ارزان قیمت و مناسب با شرایطی
که توان پرداخت داشته باشند و بتوانند کسب
و کارشان را به رونق قابل قبولی برسانند پیش
بینی شده است.گفتنی است این تسهیالت با
کارمزد  ۲درصد و بدون بهره با حداقل تضامین
است که به هنرمندان عضو صندوق اعتباری هنر
پرداخت خواهد شد .یادآوری می شود متعاقبا
شرایط بهره مندی اعضا صندوق اعتباری هنر از
این وام اعالم خواهد شد.

ساماندهی دکلهای مخابراتی
در شهریار

معاونت خدمات شهری و امور مناطق
شهرداری شهریار ،با اشاره به طرح زیباسازی
و ساماندهی دکلهای مخابراتی ،متناسب با
سیماومنظر شهری گفت :با هدف حذف نازیبایی
ها و ایجاد آرامش بصری ،کمیته ساماندهی
دکلهای مخابراتی سطح شهر تشکیل شد و پس
از برگزاری جلسات متعدد ،بازدید های میدانی
و بررسی های کارشناسی ،دریافت نظرات
نمایندگان سازمان و ادارات خدمات رسان،
طرح جامع ساماندهی دکلهای مخابراتی در
مراحل پایانی تدوین و عملیاتی شدن می باشد.
احمد کریمی با اشاره به اینکه تعدد دکل های
مخابراتی در شهر جلوه مناسبی نداشته و این
موضوع باعث نارضایتی شهروندان گردیده بود
گفت  :انشااهلل به زودی شاهد نصب اولین دکل
زیبا سازی شده در سطح شهر خواهیم بود.

