توسط نمایندگان شرکت راهبران انطباق نیس؛

برگزاری موفق ممیزی داخلی سیستم مدیریت امنیت اطالعات در شركت آغاجاری
ممیزی خارجی سیســتم مدیریــت امنیت اطالعاتISO/
 IEC27001توســط نماینــدگان شــرکت در این ممیزی
توســط نمایندگان شــرکت راهبران انطباق نیس در شرکت
آغاجاری برگزار شــد.نماینده مدیر عامل در سیستم مدیریت
یکپارچــه IMSدر ایــن رابطــه بیان کرد :در راســتای
اســتاندارد ســازی سیســتم امنیت اطالعات و پیاد هسازی

 ISO/IEC27001در شــرکت آغاجاری ممیزی خارجی
توســط نمایندگان شــرکت راهبران انطبــاق نیس انجام و
الزامــات،روش اجرایــی ،خط مشــی و اســتانداردها وعدم
انطباق ها مورد بررســی قرار گرفت.
سید ادریس مشعلی افزود :در این ممیزی که نمایندگان شرکت
راهبران انطباق نیس آن را موفقیت آمیز قلمداد کردند از اقدامات

شــرکت آغاجاری قدردانی کردنــد.وی تمرکز بــر محرمانگی
اطالعات ،ایجاد زیرســاختهای الزم ،تمرکز بر رضایت ذینفعان،
اســتقرار و پیاده سازی سامانههای هوشمند در جهت رشد و ارتقا
این سیستم را از مهمترین اقدامات این شرکت بر شمرد.
مشعلی در ادامه با اشاره به انجام موفقیت آمیز این ممیزی گفت:
مرحله مقدماتی ممیزی این استاندارد سال گذشته برگزار شده بود.

 6شهرستان
اخبار کوتاه
معارفه اعضای جدید شورای امر به معروف
و نهی از منکر مخابرات منطقه گلستان

دو عضــو جدید شــورای امر بــه معروف و نهــی از منکر
مخابرات منطقه گلستان معرفی شدند.به گزارش اداره روابط
عمومی مخابرات منطقه گلستان  ،طی حکمی از سوی ستاد
امربه معروف و نهی از منکر استان گلستان  ،مهندس بهرام
عیدی و ســرکارخانم استارمی بعنوان دو عضو جدید شورای
امر به معــروف و نهی از منکر در مخابرات معرفی شــدند.
الزم به ذکر اســت اعضای جدید درجلسه شورای فرهنگی
که به ریاست دکتر شهمرادی مدیر مخابرات منطقه گلستان
تشکیل شد احکام خود را دریافت داشتند.

تقدیر از فعاالن فرهنگی مخابرات
منطقهگلستان

از  ۶تــن از همــکاران فعــال در عرصــه فرهنگی تقدیر
شد.در جلســه شورای فرهنگی که به ریاست دکتر غالمعلی
شــهمرادی برگزار شد  ،از  ۶همکار فعال در عرصه فرهنگی
تقدیر شــد.مدیر مخابرات منطقه گلستان با اشاره به اهمیت
فعالیتهای فرهنگی  ،نقش آن در ایجاد محیط کاری ســالم
و پویا را مهم ارزیابی کرد.وی با قدردانی از تالشــهای انجام
شــده در راستای ترویج فرهنگ اسالمی در مخابرات منطقه
گلســتان از فعاالن این عرصه تقدیر و ابراز امیدواری کرد با
استمرار اینگونه فعالیتها بتوانیم تاثیرات آنرا در رشد فردی و
افزایش راندمان کاری مشــاهده نماییم.الزم به ذکر است در
پایان این جلســه از آقایان حسن کتولی ،احسان میرکریمی،
علی شجاعتی،مهدی صلبی  ،علیرضا خواجه نژاد و غالمرضا
رنگرز تجلیل بعمل آمد.

شورایفرهنگیمخابراتمنطقه
گلستانتشکیلجلسهداد

جلسه شورای فرهنگی با حضور مدیر مخابرات منطقه گلستان
تشکیل شد.جلسه شورای فرهنگی با هدف هماهنگی بمنطور
اجرای برنامه های هفته دفاع مقدس و اربعین حســینی برگزار
شد.در این جلســه دکتر غالمعلی شهمرادی با تاکید بر اجرای
برنامه های با محتوی مناسب و تاثیر گذار در مناسبتهای پیش
رو  ،یاد آوری خاطرات هشت سال دفاع مقدس و تشریح رویکرد
رزمندگان در دفاع مقابل دشمنان را محور فعالیتهای هفته دفاع
مقدس نام برد.وی همچنین برگزاری پرشکوه سوگواری در ایام
اربعین حســینی را خواستار شــد و اجرای ان را موجب تقویت
معنویات  ،روحیه ایثار  ،شجاعت و شهادت طلبی دانست.در ادامه
جلسه پس از تبادل نظر عناوین فعالیتها مصوب و برای اجرای
آن برنامه ریزی الزم انجام شد.

چهارشنبه  2شهریور  1401شماره 3504
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گیالن:

رسالت قوه قضاییه بر مبنای احقاق حقوق مظلومان شکل گرفته است

مدیرعامل شرکت شــهرک های صنعتی استان
گیالن گفت :شهید بهشتی دارای شخصیتی واال،
عالم و مبارز بود و شناخت بصیرتی ایشان موجب
شد بسیاری از نقشههای منافقین نقش بر آب شود.
معاون رئیسجمهوری و رئیس بنیاد شهید و امور
ایثارگران و استاندار و نماینده ولی فقیه در گیالن،
بــا حضور در مصلی امام خمینی (ره) رشــت  ،در
مراسم بزرگداشت یاد و خاطره شهید دکتر بهشتی
و شــهدای هفت تیر ،شــرکت کردند.امیرحسین
قاضی زاده هاشــمی در ســفر یک روزه به استان
گیالن ،با همراهی اســداهلل عباسی استاندار و آیت
اهلل فالحتــی نماینده ولی فقیه در گیالن و جمعی
از مدیران استانی  ،با حضور در مصلی امام خمینی
(ره) رشت در مراسم بزرگداشت یاد و خاطره شهید
دکتر بهشتی و شــهدای هفت تیر که همزمان با
هفته قوه قضائیه برگزار شد ،شرکت کردند.
مهدی محبوبی حســن کیاده مدیرعامل شرکت
شــهرک های صنعتی اســتان گیالن در ششمین
روز از دهــه صنعت  ،دهه تولید و تجارت با عنوان
صــادرات  ،تولید پایدار در تراز جهانی با حضور در
این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای
هفتم تیر و شهید بهشتی گفت :هرساله ایام تیرماه
یادآور خاطــرات دردناک از دســت دادن بهترین
یاران انقالب ونظام جمهوری اسالمی است که از
یک سو نشانگر عمق سیاهی افکار و اندیشه های
دشمنان نظام اسالمی و از سوی دیگر مهر تأییدی

در صحیفه انقالب اســامی برای نیل به اهداف
واالی این نظام است.
وی افزود :شهید بهشــتی دارای شخصیتی واال،
عالم و مبارز بود و شناخت بصیرتی ایشان موجب
شد بســیاری از نقشــههای منافقین نقش بر آب
شــود.وی بیان کرد :زنده نگه داشتن یاد و خاطره
شــهدای هفتم تیر موجب بازآرایی چهره منفور و
سیاه منافقین و شهادت مظلومانه آیتاهلل بهشتی

سرپرست شرکت گاز مازندران:

 ۵۶روستای مازندران
گازدار میشوند

رشد  200درصدی افزایش مشترکین
فعال  adslمخابرات مراوه تپه

مشــترکین فعال  adslمخابرات در شهرستان مراوه تپه 200
درصد رشد داشته اســت .مهندس عنایت از رشد 200درصدی
افزایش مشــترکین فعال  adslمخابرات در شهرستان مراوه
تپه خبر داد و گفت  :استقبال مردم مراوه تپه از سرویس adsl
مخابرات زیاد بوده و با توجه به کیفیت خدمات و سرویس های
مخابراتی ارایه شــده  ،رضایت مردم در این زمینه کسب شده
است .وی ارتقاء کیفیت اینترنت مخابرات را از برنامه های مورد
اهمیت دانست و گفت  :ارائه خدمات و سرویس های با کیفیت
با تالش بیشــتر همکاران ادامه دارد و کسب رضایت حداکثری
مشتریان هدف است.

خدمات سوخت رسانی در ایام اربعین
حسینی در منطقه آبادان

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آبادان
در جلســه هماهنگی سوخت رســانی و خدمات رسانی در ایام
اربعین حسینی با حضور مســئولین این منطقه در محل سالن
جلســات منطقه از ایجاد تمهیدات الزم پیرامون سوخترسانی
به وســایل نقلیه زوار اربعین حســینی و خدمترسانی در مرز
شــلمچه خبر داد.محمد بنی ســعیدافزود :استقرار جایگاه سیار
عرضه ســوخت در ایام اربعین حسینی و در مسیر تردد وسایل
نقلیه زوار حضرت ابا عبدا...الحسین (ع) در ورودی شهر خرمشهر
آماده خدمات رسانی است .وی اظهار کرد :جهت تأمین گاز مایع
مورد نیاز موکبها با مسئولین شرکتهای موزع پرسی ایران گاز
آبادان و بوتان خرمشهر هماهنگیهای الزم انجام شده است.بنی
سعید به برپایی موکب خدماترسانی از سوی شرکت ملی پخش
فرآورده نفتی ایران در مسیر زوار اربعین حسینی در مرز شلمچه
اشــاره و تصریح کرد :منطقه آبادان همچون سالهای گذشته
آماده ارائه خدمات به زوار حضرت اباعبداهلل الحسین(ع) است.

سوخترسانی مستمر در دمای باالی
 50درجه در منطقه آبادان

مدیرعامــل فرآوردههای نفتی منطقه آبــادان ،گفت :با وجود
مجاورت تأسیســات بارگیــری انبار نفت آبادان بــا مخازن و
تأسیسات نفتی پاالیشگاه آبادان و افزایش دمای هوا در نیمه اول
مرداد ماه امســال که باالی 50درجه تقریب زده شده با جدیت
هرچه تمام عملیات بارگیری را به بهترین شــکل ممکن انجام
میدهند.محمدبنی ســعید افزود :با وجود شرایط سخت آب و
هوایی حاکم و گرمای طاقتفرســا در شهرستانهای آبادان و
ماهشهر ,کارکنان سختکوش منطقه آبادان ،همتی مضاعف در
امر بارگیری فرآوردههای نفتی از خود نشان داده و همواره تالش
میکنند تا ســوخت مطلوب و با کیفیت در اختیار شهروندان و
هموطنــان عزیز قرار بگیــرد.وی یادآورشــد :بنزین ،نفتگاز و
نفتکــوره از جمله فرآوردههای نفتی پرمصرفی هســتند که از
محل تأسیسات انبارهای نفت آبادان و ماهشهر بارگیری و جهت
مصارف صنعتی ،خدماتی ،کشــاورزی و حمل و نقل در منطقه
آبادان توزیع و به دیگر مناطق همجوار نیز ارسال میشود .بنی
سعید تصریح کرد :منطقه آبادان دارای  54جایگاه عرضه سوخت
بنزین و نفتگاز و 20باب جایگاه عرضه سوخت سی ان جی می
باشد که وظیفه سوخت رسانی به مردم را به عهده دارند

سرپرست شــرکت گاز مازندران ،گفت :گازرسانی به  ۵۶روســتا با اعتبار  ۱۴۰میلیارد
تومان به اتمام رســیده و در هفته دولت به بهرهبرداری میرســد .قاسم مایلیرستمی در
جمع خبرنگاران به مناســبت هفته دولت با اشــاره به گازرسانی  ۹۹درصدی گازرسانی
شهری در این استان ،بیان کرد ۶۶ :شهر استان مازندران گازرسانی شدند.وی اضافه کرد:
از  ۲هزار و  ۹۸۸روستای مازندران که قابلیت گازرسانی داشته اند ۲ ،هزار و  ۵۰۲روستا
در دولت های قبل گازرسانی شده اند و گازرسانی  ۱۷۷روستا هم در دولت سیزدهم در
دست اقدام است.سرپرست شرکت گاز مازندران اظهار کرد:عملیات گازرسانی برای ارائه
خدمات به  ۴۵۶روســتا در دست اقدام است که تا پایان سال جاری  ۵۶روستا از خدمات
این شرکت بهرهمند میشوند.وی همچنین گفت ۱۸ :روستای هزار جریب با  ۶۳میلیارد
تومان اعتبار تا پایان ســال گازرسانی می شود.قاسم مایلی رستمی در ادامه از گازرسانی
 ۳۳روســتای منطقه گزنک خبر داد و خاطرنشان کرد :گازرسانی روستای السم از مسیر
تهران انجام می گیرد.وی یادآور شــد ۱۹ :روستای منطقه  ۳هزار تنکابن با  ۶۷میلیارد
تومان یکی از برنامه های این شــرکت اســت که عملیات اجرای طرح آغاز شده است.
سرپرســت شرکت گاز مازندران در بحث مقاوم سازی نیز بیان کرد :رانش و سیل امسال
 ۱۰۰میلیارد تومان به شبکه های گازرسانی مازندران آسیب زده است و برای این بخش
هم مطمئنا اعتباراتی در نظر گرفته می شــود.این مســئوول استانی افزود ۴۲۰ :میلیارد
تومان اعتبار برای طرح های گازرســانی در هفته دولت در نظر گرفته شــد که این مبلغ
برای اجرای پروژه ها تخصیص یافته اســت.وی روستاهای استان در لیست روستاهای
باالی  ۲۰خانوار و زیر  ۱۰۰خانوار استان را  ۴درصد ذکر کرد که باید گازرسانی شوند.
وی از شــهروندان ،ادارات و واحدهــای تولیدی و صنعتی خواســت با پرداخت به موقع
قبوض ،مسیر تسهیل خدمات بیشتر این شرکت به مردم را فراهم نمایند.

و یارانش را به تصویر خواهد کشید.
مدیرعامل شرکت شــهرک های صنعتی استان
گیالن گفت  :نامگذاری هفته ای که مزین گشته
به ســالروز شهادت آیت اهلل بهشــتی و  ۷۲تن از
یاران صدیق انقالب و امــام (ره) به عنوان هفته
قوه قضاییه،بیانگر رســالت سنگین و دستاوردهای
دســتگاه قضایی پس از پیروزی انقالب در مسیر
بسط و گســترش حالوتِ عدالت در کام مردمان

ایــن مرز و بوم بوده که راهبرد اصلی آن بر مبنای
احقاق حقوق مظلومان شکل گرفته است.
وی افــزود  :بیتردیــد تاکنون قــوهی قضائیه
با بهره جســتن از شــرع مقدس ،نقشی بی بدیل
در پاســداری از ارزشها ،کرامت انسانی و آزادی
های مشروع شــهروندان ایفا نموده و در راستای
اجرای عدالت گامهای موثری برداشــته است که
هفته بزرگ داشت قوه قضائیه فرصتی مغتنم برای

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان سوادکوه ؛

برگزاری مسابقه عکاسی با موضوع
«دهه نودیها و محرم»

از برگزاری مسابقه عکاسی با موضوع «دهه نودیها و محرم» در سوادکوه خبر داد
حمید امینی ،رییس اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی شهرســتان سوادکوه از برگزاری
مســابقه عکاسی با موضوع «دهه نودیها و محرم» در این شهرستان خبر داد و گفت:
این مســابقه از سوی اداره فرهنگ و ارشاد اســامی شهرستان سوادکوه و با همکاری
بخشــداری زیراب با هدف به تصویرکشیدن عشق دلدادگی دهه نودیها با ابا عبداهلل
الحســین(ع) برگزار میشود.وی افزود :عالقهمندان به شرکت در این مسابقه ،میتوانند
 ۳اثر را که با موبایل یا دوربین نیمهحرفهای گرفتهاند و از کیفیت خوبی برخوردار باشد،
جهت شرکت در مسابقه به دبیرخانه ارسال کند.
امینی ادامه داد :از نظر برگزار کننده مســابقه ،ارسالکننده عکس به عنوان صاحب اثر
شــناخته میشود و اگر غیر از آن باشد ،هیچگونه مسئولیتی متوجه برگزار کننده نخواهد
بــود و صاحب اصلی عکس باید از راه قانونی اقدام کند .در این صورت اثر ارســالی از
مســابقه خارج شــده و موضوع بطور رسمی اعالم خواهد شــد.رییس اداره فرهنگ و
ارشــاد اسالمی ســوادکوه با ارائه این مطلب که یکی از شــرایط برگزاری مسابقه این
اســت که تصاویر ارســالی به دبیرخانه باید به شکل مستند باشد و از هرگونه مونتاژ که
جنبه استنادی عکس را مخدوش میسازد پرهیز شود ،خاطرنشان کرد :عالقهمندان به
شــرکت در این مســابقه می توانند آثار خود را تا  ۲۶شهریور ماه  ۱۴۰۱به همراه نام و
نام خانوادگی و شــماره تماس خود به شــماره واتس آپ  ۰۹۱۲۲۳۹۹۹۸۰ارسال کنند.
وی اظهار کرد :پس از پایان مهلت ارســال آثار به دبیرخانه و داوری آثار توســط هیئت
داوران ،از  ۳نفــر از صاحبان اثر برتر تجلیل به عمل خواهد آمد و به آنها جوایزی اهدا
خواهد شد.

تکریم خادمان و تالش گران متعهد این عرصه و
نیز تبیین اهمیت و جایگاه خطیر دســتگاه قضایی
در جامعه است.
محبوبی در ادامه در خصوص مسائل شهرکهای
صنعتی استان گفت :شناســایی و احصاء نیازهای
صنعتگران یکی از مهمترین دغدغههای شــرکت
شــهرکهای صنعتی استان اســت که بهصورت
مســتمر بررسی و رصد میشــود تا صنعتگران با
کوچکترین مشکلی مواجه نشوند.
وی افــزود :طرحهــای حمایتــی مختلفــی در
شــهرکهای صنعتی استان توسط مشاوران خبره
بررســی شده اســت تا بتوانیم رونق بیش از پیش
اقتصادی را در استان داشته باشیم.
مدیرعامل شرکت شــهرک های صنعتی استان
گیالن عنــوان کرد :حمایتها و پشــتیبانی ویژه
دســتگاه قضایی اســتان از صنعتگرانــی که در
شــهرکها و نواحی صنعتی هستند سبب دلگرمی
و موجب افزایش کارایی آنها شده که با توانمندی
بیشــتر به کار خود ادامه دهند.رئیس هیأت مدیره
و مدیرعامل شرکت شــهرکهای صنعتی استان
گیالن خاطرنشــان کــرد :ایجاد زیرســاختها و
فراهمکــردن امنیت حضور ســرمایهگذاران برای
احــداث و راهاندازی واحدهــای صنعتی و تولیدی
در شــهرکها و نواحی صنعتی اســتان ،یکی از
دغدغههای اصلی شــرکت شــهرکهای صنعتی
استان است.

مدیرعامل گاز گیالن:

رعایت ایمنی در کار باید به
فرهنگ سازمانی تبدیل شود

در ســمینار بازآموزی نکات بهداشت ،ایمنی و محیط زیســت ( )HSEعیسی جمال
نیکویــی مدیرعامل گاز گیالن بر رعایت نکات ایمنی در کار تاکید کرد .به گزارش روابط
عمومی گاز گیالن ،در این ســمینار بازآموزی که در راســتای تایید صالحیت حرفه ای
نفرات HSEپیمانکار ،جمال نیکویی گفت :نمایندگان HSEپیمانکاران می توانند با ارائه
آموخته های خود به ســایر کارکنان سبب افزایش ضریب ایمنی در سازمان شوند .وی با
تاکید بر ادامه روند برگزاری این دوره ها در جهت تقویت آمادگی کارکنان شــرکت های
پیمانکاری برای مقابله با حوادث ،اظهار داشــت HSE :بايد به يك فرهنگ در سازمان
تبديل شــود و براي تحقق اين مهم ،نيازمند به تالش و همكاري همه رؤســا و كاركنان
شركت هســتيم  .مدیرعامل گاز گیالن با اشاره به اجرای پروژه های توسعه ای شرکت
با رعایت معیارهای ایمنی ،گفت :با نزدیک شــدن به پایان عملیات گازرسانی در استان،
رویکرد این شــرکت به سمت بهره برداری و نگهداری از تجهیزات سوق یافته است ،لذا
با توجه به این موضوع ،رعایت الزامات ایمنی بیش از پیش باید مدنظر واحدهای مختلف
ســازمان ،منجمله پیمانکاران قرار گیرد .همچنین در این مراسم محمود شکورنیا معاون
بهره برداری شــرکت گاز گیالن ضمن عرض خیر مقدم به مدعوین ،با تشریح وضعیت
ایمنی در کشور و استان ،نکاتی را درجهت پیشگیری از وقوع حوادث برای حاضرین بیان
کرد .در ادامه این ســمینار که با حضور نمایندگان  HSEپیمانکاران برگزار شد ،شهرام
مداح حسینی رئیس بهداشت ،ایمنی و محیط زیست استان گیالن با تاکید بر رعایت نکات
ایمنی در حین اجرای پروژه ها گفت :رعایت الزامات ایمنی سبب کاهش ریسک پروژه ها
و به تبع آن افزایش عالقمندی سرمایه گذاران برای ورود به کار خواهد شد .مداح حسینی
با اشــاره به حوادث به وقوع پیوسته در کشــور به بیان نکاتی درخصوص چگونگی وقوع
حوادث و نحوه پیشگیری از وقوع آن پرداخت.

مدیرعامل گاز گیالن:

 2هزار و  117روستای گیالن برخوردار از گاز طبیعی

با گازرســانی به  23روســتای صعــب العبور و
کوهســتانی در هفتــه دولــت امســال ،مجموع
روســتاهای گازدار گیالن به  2هزار و  117روستا
می رسد.
به گزارش روابط عمومی گاز گیالن – عیســی
جمــال نیکویی مدیرعامل شــرکت گاز گیالن در
جمع خبرنگاران ،با اشــاره به حادثه خیزی استان
گیالن و مشــکالت ناشــی از وقوع بحران های
طبیعــی همچون برف ،ســیل و زلزلــه در حوزه
گازرســانی ،اظهار کرد :حضور رسانه ها همواره به
آگاه کردن مردم و امیدآفرینی در جامعه کمک می
کند.
وی خبرنــگاران را وجدان بیدار جامعه دانســت
و گفت :خبرنگاران با گوشــزد کردن مشکالت و
اشــتباهات ،مدیران را در مســیر صحیح و درست
قرار می دهند.
مدیرعامــل شــرکت گاز گیــان ،درخصوص
وضعیت گازرسانی در استان اظهار داشت :بحمداهلل
با همت و تالش کارکنان و پیمانکاران شرکت گاز
و همــکاری نهادهای مرتبط ،بیش از یک میلیون

و  190هزار مشــترک در گیالن ،بهره مند از گاز
طبیعی می باشند .مدیرعامل شرکت گاز گیالن در
ادامه با اشــاره به برخورداری بیش از  ۹۹درصدی
حوزه شــهری اســتان گیالن از نعمت گاز ،افزود:

به جز شــهر ماســوله که بجهت دارا بودن بافت
تاریخی اجازه گازرســانی ندارد ،همه شــهرهای
گیالن برخوردار از گاز می باشــند .جمال نیکویی،
هفتــه دولت را فرصت مغتنمی برای بیان اقدامات

و عملکرد دولت دانســت و بیان کرد :با گازرسانی
به  ۲۳روستای کوهستانی و صعب العبور با هزینه
 238میلیارد ریال در هفته دولت امســال ،مجموع
روســتاهای گازدار گیالن به  2هزار و  117روستا
و درصد بهره مندی گاز روستایی گیالن به 96.8
درصد می رسد .وی همچنین از برنامه این شرکت
برای گازرســانی به  34روســتای اســتان تا بهار
 ۱۴۰۲خبر داد و گفت :شــرکت گاز استان گیالن
برنامه دارد تا همه  ۲۳۳روســتای صعب العبور و
کوهســتانی که باالی  20خانوار دارند را در آینده
ای نزدیــک از نعمت گاز برخوردار کند .مدیرعامل
شــرکت گاز گیالن نقش گاز را در توسعه صنعتی
و ایجاد اشــتغال در استان بســیار مهم برشمرد و
افزود :با گازرســانی به  ۲۶واحد صنعتی در هفته
دولت امســال ،مجموع صنایع گازدار گیالن به 6
هزار و  300صنعت خواهد رســید .جمال نیکویی
درخصــوص اقدامات صــورت گرفتــه از ابتدای
فعالیت دولت ســیزدهم در حوزه گازرسانی گفت:
از ابتدای فعالیت دولــت کار و کرامت تاکنون 79
طرح گازرســانی در سراسر استان به بهره برداری

رسیده است که مجموع هزینه اجرای این پروژه ها
در حوزه های خانگی ،تجــاری و صنعتی بیش از
 243میلیارد ریال می باشد .وی همچنین با اشاره
به انتخاب شرکت گاز گیالن به عنوان استان معین
در امر گازرسانی به شهرستان زابل استان سیستان
و بلوچســتان ،گفت :هم اکنون پروژه های فعال
این طرح بزرگ  ۹۲درصد پیشــرفت فیزیکی دارد
که برای تحقق این مهم  ۱۰۶کیلومتر خط تغذیه
و  ۵۲۰کیلومتر شــبکه توزیع انجام شــده است .
مدیرعامل شرکت گاز گیالن شرکت گاز گیالن را
پیشرو در ارائه خدمات به مردم عنوان کرد و افزود:
عملیات توســعه ای گاز در استان به مراحل پایانی
خود نزدیک شــده اســت و این شرکت در جهت
افزایش رضایتمندی مشــترکین ،به ســوی ارائه
خدمات کیفی گام بر مــی دارد .جمال نیکویی در
پایان از ارائه  ۲۲خدمت شرکت گاز استان گیالن
به صورت غیرحضوری و الکترونیک خبر داد ،اظهار
کرد :سامانه متمرکز (۱۹۴امداد و اتفاقات گاز) نیز
در هر ســاعت از شــبانه روز آماده پاسخگویی به
مردم و مشترکین گاز طبیعی می باشد.

