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نصب تجهیزات جدید در تلمبه خانه فاضالب
سه راهی شطیط آبادان

اهواز-فرج :سرپرست اداره آبفا آبادان از رفع مشکل
دفع فاضالب در منطقه ذوالفقاری این شهر خبر داد.
مصطفی مهرانفر گفت :با نصب و راه اندازی یک
دستگاه پمپ  ۳۷کیلو وات،مشکل پس زدگی فاضالب در
منطقه ذوالفقاری ابادان برطرف شد.
وی افزود :این پمپ با تالش همکاران اداره بهره
برداری این امور در محل تلمبه خانه سه راه شطیط نصب و
وارد مدار بهره برداری گردید.
مهرانفر همچنین در ادامه عملیات رفع مشکل فاضالب
در آبادان به الیروبی و آماده سازی خطوط دفع فاضالب در
کوی ذوالفقاری اشاره کرد و خاطرنشان ساخت :به منظور آماده سازی خطوط دفع فاضالب برای فصول بارشی ،طی
دو روز گذشته عملیات رفع انسداد و گرفتگی منهول و شستشوی خطوط فاضالب در این منطقه انجام شده است.
سرپرست آبفا منطقه آبادان ،رفع انسداد و گرفتگی منهول در خیابان های شهدای  ۷و  ،۱۰رفع انسداد و الیروبی
دو منهول اصلی در خیابان رستاخیز ،رفع انسداد در خیابان ذوالفقار  ۵۰و الیروبی و شستشوی تمام خط خیابان
ذوالفقار  ۵۵از جمله اقداماتی نام برد که توسط پرسنل واحد تعمیرات فاضالب منطقه سه آبفا آبادان در این شرایط
گرما و رطوبت در منطقه ذوالفقاری این شهر انجام شده است.

ناوگان ترابری شرکت نفت و گاز آغاجاری پیشتاز
خدمات عام المنفعه

اهواز-فرج :رئيس اداره ترابري شركت بهره برداري
نفت و گاز آغاجاري گفت :در سه ماهه نخست سال
جاری 80دستگاه ماشين آالت سبك و سنگين ترابري
به مدت1300روز/دستگاه در مناطق همجوار تاسیسات
مشغول خدمات رسانی بوده اند.محمد ممبيني افزود:
ماشين آالت ترابري عموماً جهت جابجايي وسائط نقليه،
تسطيح و محوطه سازي جاده هاي روستايي ،مهار آتش
سوزي ،پاكسازي و ضدعفوني نمودن شهر و روستا و برخي
مأموريت هاي اداري مشاركت نموده اند.
وی ضمن اشاره به حجم گستردگي خدمات ترابري
افزود :خدمات ارائه شده در اين حوزه پس از موافقت وتائید مدیر عامل و بر اساس درخواست فرمانداري ها ،بخشداري
ها و برخي ادارات صورت مي پذيرد.رئیس ترابری معادل ارزش اقتصادي خدمات ارائه شده در سه ماه سال جاري را
بيش از  5ميليارد و پانصد ميليون ريال عنوان نمود.شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري در گستره جغرافيايي
استانهاي خوزستان وكهگيلويه و بويراحمد به وسعت بيش از  1.15میلیون هکتار واقع شده و عالوه برنقش راهبري
عمليات توليد ،فرآورش و انتقال نفت و گاز در بيش از  48واحد عملياتي ،خدمات رساني مستمر و شبانه روزي به
همكاران و خانواده هاي آنان و همشهريان مجاورتاسیسات را نيز به عهده دارد.

۵۵۰۰متر مربع به فضای فرهنگی استان بوشهر افزوده شد

بوشهر -رضا حیدری  :مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان بوشهر
گفت :دولت اهتمام ویژه به توسعه زیرساخت های فرهنگی دارد طوریکه در
سال  ۹۲تنها  ۲۵هزار و  ۵۰۰مترمربع فضای فرهنگی در این استان فعال بود
و این رقم امسال به  ۳۱هزار مترمربع افزایش یافته است.
به گزارش ایرنا فاطمه کرمپور درنشست با خبرنگاران در سالن کنفرانس
شهدای ایرنا مرکز بوشهر افزود :یکی از مطالبات جدی اهالی فرهنگ و هنر
این استان برخورداری از یک تاالر متناسب با برنامه های فرهنگی در مرکز
استان بوشهر که این مهم اسفند ماه سال  ۹۷در قالب تاالر چند منظوره لیان
بوشهر در آیینی با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ،مسووالن استانی و
اهالی حوزه فرهنگ و هنر افتتاح و بهره برداری شد.
کرم پور یادآورشد :عملیات اجرایی پروژه تاالر چندمنظوره لیان سال ۹۱
آغاز شد که تا سال  ۹۷تنها ۳۵درصد پیشرفت فیزیکی داشت اما در مدت
سه ماه  ۶۵درصد باقیمانده نیز تکمیل شد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان بوشهر افزود :برای اجرای این
پروژه شامل  ۷۰۰صندلی ۱۵۰میلیارد ریال هزینه شد.

وی گفت :تاالر فرهنگی لیان با یکهزار و  ۳۸۰مترمربع زیبا شامل سالن،
اتاق های گریم ،نگهبانی ،باجه بلیط فروشی ،البی و اتاق وی آی پی است.
راه اندازی موزه مطبوعات جنوب کشور در استان بوشهر در انتظار اقدام
اداره کل میراث فرهنگی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان بوشهر گفت :با توجه به سابقه
 ۱۰۱ساله این استان درحوزه مطبوعات ،مجوز احداث و راه اندازی موزه
مطبوعات جنوب کشور توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به عنوان یک
فرصت مهم و استثنایی در این حوزه برای استان صادر شده است .
کرم پور بااشاره به اینکه استان بوشهر یکی از دروازههای صنعت چاپ
و نشر به شمار میرود افزود :برای راه اندازی موزه مطبوعات جنوب کشور در
بوشهر محتوای رسانهای این موزه با همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
استان جمع آوری شده و اما در زیرساخت فیزیکی که مربوط به حوزه میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری است باید اقدام الزم انجام شود.
وی با بیان اینکه مکان موزه مطبوعات جنوب کشور در استان بوشهر در
عمارت علوی تعیین شده است بیان کرد :کار زیرساختی این موزه در استان
بوشهر با توجه به اینکه در سال آخر دولت قرار داریم باید هرچه سریعتر از
سوی اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان عملیاتی
شود زیرا هر گونه تعلل در این خصوص احتمال از دست دادن این مجوز را
به دنبال خواهد داشت.

یک میلیارد و  ۱۷۰میلیون لیتر بنزین در پاالیشگاه شازند اراک تولید شد

اراک – امیدی  :مدیرعامل شرکت پاالیش نفت امام خمینی(ره) شازند
گفت :یک میلیارد و  ۱۷۰میلیون لیتر بنزین یورو چهار امسال در این واحد
پاالیشگاهی تولید شد.
رمضانپورافزود :بنزین تولیدی امسال شرکت پاالیش نفت امام
خمینی(ره) شازند بیش از  ۲۲درصد نیاز کشور به این سوخت را تامین
کرده و بخش عمده آن در استان های تهران ،البرز و مرکزی به مصرف
رسیده است.
وی با بیان اینکه روزانه بیش از  ۱۲میلیون و  ۵۰۰هزار لیتر بنزین یورو
چهار در شرکت پاالیش نفت امام خمینی(ره) شازند تولید میشود ،ادامه داد:
بیش از ۱۷میلیونئ لیتر بنزین سوپر نیز امسال در این واحد تولید و به نقاط
مختلف کشور ارسال شد.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت امام خمینی(ره) شازند بیان کرد۲۷۵ :
میلیون لیتر گاز مایع ۱۳۹ ،میلیون لیتر نفت سفید و  ۹۸۸میلیون لیتر نفت
گاز امسال در این واحد پاالیشگاهی تولید و در نقاط مختلف کشور به مصرف
رسید.

رمضانپور با بیان اینکه شرکت پاالیش نفت امام خمینی(ره) شازند تنها
پاالیشگاه تولید سوخت کشتیرانی کشور است ،اظهار داشت ۱۰۸ :میلیون لیتر
سوخت کشتیرانی امسال در این شرکت تولید شد.
وی گفت ۲ :میلیون  ۳۴۴میلیون لیتر نرمال هگزان(خوراک صنایع
پتروشیمی و صنایع غذایی) ۲ ،تن گوگرد کلوخه و  ۳۳هزار تن گوگرد گرانول
امسال در شرکت پاالیش نفت امام خمینی(ره) شازند تولید شد.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت امام خمینی(ره) شازند بیان کرد :سه
میلیارد و  ۶۷۷میلیون لیتر نفت خام امسال به عنوان مواد خام در این واحد
پاالیشگاهی مصرف شده است.
رمضان پور اظهار داشت :شرکت پاالیش نفت امام خمینی(ره) تولیدکننده
بنزین یورو  ۴و یکی از مهمترین پاالیشگاه های نفت کشور است که بهعنوان
بزرگترین پاالیشگاه تک واحدی ایران در سال  ۱۳۷۲با ظرفیت اسمی ۱۵۰
هزار بشکه در روز راهاندازی شد.
وی در ادامه افزود :این شرکت نخستین پاالیشگاهی است که کار مطالعه
و عملیات اجرایی آن بعد از انقالب اسالمی و در نخستین سال بعد از جنگ

بوستان قائم(عج) ،اولین بوستان پیشنهادی
شمال تهران برای بانوان

بوستان قائم(عج) ،در راستای تحقق شعار «تهران،
شهری برای همه» بعنوان اولین بوستان اختصاصی ویژه
بانوان در شمال تهران ،به اداره کل بانوان شهرداری تهران
پیشنهاد شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک سید
عباس سجادی معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری
این منطقه با اعالم خبر فوق اظهار داشت :احداث بوستان
ویژه بانوان با توجه ویژه شهردار منطقه یک به حوزه بانوان
وتاکید ایشان مبنی بر ایجاد فضای مناسب و اختصاصی
برای آنها ،در دستور کار مدیران شهری این منطقه قرار
گرفت و بوستان قائم(عج) واقع در ناحیه ده به عنوان بوستان پیشنهادی اداره بانوان منطقه یک به اداره کل بانوان
شهرداری تهران معرفی شد.
وی گفت :طی بررسی های انجام شده و بازدیدهای بعمل آمده از بوستان های موجود در سطح نواحی مختلف با
توجه به مالک های مورد نظر جهت انتخاب محل احداث بوستان بانوان از جمله اشراف نبودن ملک های اطراف نسبت
به بوستان ،دسترسی آسان ،وسعت ،امنیت و ....ضمن جلسات مشترک با شهردار ناحیه ده ،بوستان قائم (عج) واقع
در ارتفاعات شهرک قائم(عج) پیشنهاد و مورد بازدید معاونین و مدیران اداره کل بانوان شهرداری تهران قرار گرفت.
سجادی گفت :در این بازدید مسئولین اداره کل بانوان شهرداری تهران ضمن گفتگو و تبادل نظر با مدیریت
شهری منطقه یک در خصوص زیر ساخت ها و امکانات بوستان ،ابعاد مختلف طرح و اقدامات الزم برای اجرایی شدن
آن تبادل نظر کردند.

بازدید مدیرعامل
شرکت گازاستان
گلستان از مسیر
سیالب اخیر شهرستان
مینودشت

مدیرعامل شرکت گازاستان گلستان از مسیر سیالب
اخیر شهرستان مینودشت بازدید کرد.به گزارش روابط
عمومی ،محمد رحیم رحیمی درخصوص این بازدید گفت:
در اثر بارش باران در منطقه شرق استان بویژه شهرستان
مینودشت  ،صدماتی به تاسیسات گازرسانی وارد شد که به
منظور بررسی خسارتها و برنامه ریزی جهت مرتفع نمودن
آنها همراه با همکاران از مسیر رودخانه مینودشت بازدید

تحمیلی آغاز شد.
همچنین وی درپایان خاطرنشان کرد :ظرفیت این پاالیشگاه پس از
مدتی با تالش و کوشش نیروهای متعهد و متخصص به  ۲۵۰هزار بشکه در
روز رسید.

مشاور شهردار :لغو یک هفته ای طرح ترافیک
پیشنهاد شهرداری تهران بود

مشاور شهردار تهران به تشریح پیشنهادات شهرداری
تهران برای مقابله با کرونا و لغو موقت طرح ترافیک در تهران
پرداخت.غالمحسین محمدی ،مشاور شهردار تهران به تشریح
تصمیم جدید لغو یک هفتهای طرح ترافیک در تهران پرداخت
و گفت :شهرداری تهران بر اساس ارزیابیهای کارشناسانه،
پیشنهاداتی را درباره اینکه لغو طرح ترافیک یا بازگشتش چه
تاثیراتی را در زمینههای مختلف خواهد داشت ،به ستاد ملی
مقابله با کرونا ارائه داده بود.او با بیان اینکه بررسیهای مختلفی
در این زمینه انجام شد ،اضافه کرد :یکی از پیشنهاداتی در این
خصوص داده شد ،این بود که تعداد کارکنان ادارات از یک سوم
موجود به  ۵۰درصد کاهش پیدا کند و اگر این مساله مقدور نیست ،فعال طرح ترافیک لغو شود که در شرایط فعلی لغو طرح
ترافیک مصوب شد.مشاور شهردار تهران با بیان اینکه این پیشنهاد از سوی خود شهرداری تهران مطرح شده است ،گفت :البته
همچنان بحثهای کارشناسی در این زمینه برقرار است چراکه لغو طرح ترافیک به افزایش ترافیک در تهران منجر میشود
و مردم زمان بیشتری را باید در ترافیک بگذرانند ،اما همانطور که اشاره کردم پیشنهاد اول ما در خصوص تغییر ساعت کاری
کارکنان و افزایش دورکاری بود ،اما در این شرایط با پیشنهاد دوم موافقت شد.محمدی در ادامه به سوالی مبنی بر اینکه آیا
امکان تمدید لغو طرح ترافیک در تهران وجود دارد یا خیر ،پاسخ داد و گفت :بله و حتی ممکن است که تصمیمات سختتری
هم در این باره گرفته شود.امروز پنجشنبه نهم مرداد ماه در جلسه روسای کمیتههای ستاد ملی مقابله با کرونا که حسن
روحانی ،رئیس جمهور نیز در آن حضور داشت ،پیشنهاد ستاد استانی مقابله با کرونای تهران از سوی کمیته اجتماعی-امنیتی
مطرح و مقرر شد اجرای طرح ترافیک در شهر تهران به مدت یک هفته تعلیق شود.

بعمل آوردیم  .وی افزود :با کندن حجم زیادی از دیواره
رودخانه متاسفانه لوله های مدفون شده در حاشیه رود،
نمایان شده و خسارتهایی را نیز بهمراه داشته باشد.مهندس
رحیمی تصریح کرد :اقدامات اولیه جهت مرتفع نمودن
مشکالت بوجود آمده توسط همکاران صورت پذیرفته
و برنامه ریزی و رایزنیهای الزم نیز جهت تعویض و یا
جابجایی شبکه عبوری لوله گاز و همچنین بازسازی و مقاوم

سازی مسیر عبوری آن انجام شده و تالش داریم با همکاری
سایر دستگاه های ذیربط جلوی خسارتهای بعدی را بگیریم.
مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان افزود:حوادث و بالیای
طبیعی بویژه سیل و رانش زمین از جمله خطراتی است که
هر ساله خسارتهای زیادی را به تاسیسات گازرسانی استان
وارد می کند که با تالشها و عملکرد مطلوب همکاران ،نسبت
به مرتفع نمودن آنها اقدام می شود.

پرداخت تسهیالت قرض الحسنه  ۲میلیونی ویژه کرونا به رانندگان تاکسی

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور از ارائه ۱۴
هزار تسهیالت  ۲۰میلیون ریالی ویژه کرونا به رانندگان ناوگان تاکسیرانی
شهری کشور خبر داد.
مهدی جمالی نژاد ،معاون وزر کشو با بیان خبر فوق اظهار کرد:
به دنبال شیوع ویروس کرونا بر اساس اعالم وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی؛ رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی شهری جزو
شاغلینی هستند که شدیدا ً در معرض ابتال به این بیماری هستند و از
اینرو با تصمیمات اتخاذ شده ،رانندگان این ناوگان در اولویت کمکهای
حمایتی و معیشتی قرار گرفتند.
او افزود :در این راستا با همکاری بنیاد علوی و عاملیت بانک سینا،

تابلوهای ناوگان
حمل ونقل
عمومی منطقه ۱۹
بروزرسانی می شود

تسهیالت قرض الحسنه با کارمزد چهار درصد جهت برخورداری  ۵۰هزار
راننده تاکسی آسیب دیده در این بحران در نظر گرفتهایم.
جمالی نژاد در ادامه گفت :به این منظور متناسب با هر شهر
سهمیهای مشخص تا از سوی سازمان های تاکسیرانی در اختیار افراد
آسیب دیده و یا خانوادههایی که اعضای آنها بر اثر کرونا فوت شده اند،
قرار گیرد.
او اضافه کرد :تا کنون  ۱۴هزار راننده تاکسی فرآیند دریافت وام
خود را انجام داده و در حال شناسایی و معرفی به بانک ها هستند و بقیه
فرایند استفاده از تسهیالت نیز در حال اجراست.
رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور همچنین به اعطای

معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه  ۱۹از تجهیز
ایستگاه های تاکسی و اتوبوسرانی منطقه  ۱۹به تابلوهای
جدید خبر داد.
به گزارش شهر به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه
 ،۱۹علیرضا مرآتی جمع آوری تابلوهای فرسوده ایستگاه ها و
بروز رسانی آن ها را از اهداف اصلی این اقدام اعالم کرد و گفت:
فعالیت نصب تابلوهای جدید از ایستگاه های تاکسی آغاز و

تسهیالت  ۶میلیون تومانی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی از طریق
ثبت نام در سامانه ویژه این موضوع اشاره کرد و گفت :بر اساس اعالم
وزارتخانه مذکور از بین مشاغل مختلف ،حوزه حمل و نقل عمومی
بیشترین مراجعه و درخواست را داشته اند که مراحل اداری آن از طریق
سامانه کارا در حال اجراست.
به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور،
رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور درباره آخرین آمار ابتالی
رانندگان تاکسیهای درون شهری به کرونا گفت :براساس آخرین آمار
ارسالی شهرداریها  ۴۹۳راننده به این بیماری مبتال و متاسفانه  ۴۳نفر از
آنان فوت کردهاند.

تاکنون در  ۲۰ایستگاه انجام شده است.
او با اشاره به اینکه تابلوهای نصب شده در ایستگاه های
تاکسی زرد رنگ و دارای اطالعات بروزتر هستند اظهار کرد:
در گام بعدی نیز عملیات بروزرسانی  ۱۳۶تابلوی ایستگاه های
اتوبوس منطقه آغاز می شود.
معاون شهردار منطقه در تشریح سایر فعالیت های
نگهداشت شهر به نصب  ۷۰تابلوی انتظامی و اخطاری در

محدوده نواحی اشاره کرد و افزود :عالوه براین  ۲تابلوی هدایت
مسیر موشکی شکل ویژه مرکز آموزش آتش نشانی در مسیرهای
شمال به جنوب و جنوب به شمال بزرگراه هاشمی نصب شد.
همچنین در راستای ایمن سازی معابر بزرگراهی ،بیش از
 ۵۰استوانه ایمنی ،نزدیک به  ۶۰گاردریل و  ۱۰کاشن تانک در
محورهای کاظمی ،تندگویان ،آزادگان ،عالمه عسگری و هاشمی
نصب شده است.

اخبار
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اجرای پیرایش شهری در  15خیابان شهر
اصفهان

اصفهان  -مرادیان :شهردار اصفهان گفت :فردا نوبت هر
یکشنبه یک افتتاح است و به منطقه  13می رویم تا با رعایت همه
پروتکل های بهداشتی ،ورزشگاه شهدای دستگرد و یک بوستان
را در این منطقه افتتاح کنیم .قدرت اله نوروزی در ارتباط زنده
رادیویی با برنامه «سالم اصفهان» با اشاره به اینکه همه شهروندان
در جریان بیماری کرونا هستند و استفاده از ماسک باید همچنان
ادامه داشته باشد ،اظهار کرد :بسیاری از مردم این موضوع را رعایت
می کنند اما مجددا تالش کردیم پیام های آموزنده استفاده از
وی با اشاره
ماسک را در سطح شهر بیش از قبل فعال کنیم.
به حرکت به سوی پروژه های عمرانی جدید در کنار پروژه های
فعلی و پروژه های مناطق ادامه داد :تراموا یکی از این پروژه هاست
که تمام تالش خود را برای آغاز آن به کار گرفتیم و هر یکشنبه
صبح در این زمینه جلسه داریم تا بعد از انجام امور اداری آن در
تهران این طرح را آغاز کنیم ،این کار یک حرکت جدید در کشور
است و برای اولین بار قرار است در اصفهان رقم بخورد .شهردار
اصفهان تصریح کرد :پیرایش شهری هم موضوع دیگری است که
در هر منطقه در یک خیابان اجرا می شود تا در فرصت های بعدی
همه خیابان های شهری پیرایش شوند؛ از همشهریان به ویژه مغازه
دارانی که در این خیابان ها حضور دارند درخواست می کنم ،نهایت
همکاری را داشته باشند تا شهرمان از نازیبایی و ناهماهنگی ها
به دور باشد .وی افزود :فردا نوبت هر یکشنبه یک افتتاح است
و به منطقه  13می رویم تا با رعایت همه پروتکل های بهداشتی
ورزشگاه شهدای دستگرد و یک بوستان را افتتاح کنیم .در کنار
این دو افتتاح عملیات اجرایی پروژه های خدمت رسانی به مردم
را هم آغاز می کنیم .نوروزی اضافه کرد :این ورزشگاه از موقع
تملک تا اقدامات عمرانی هشت و نیم میلیارد تومان هزینه داشته
است که امیدواریم همه مردم این منطقه از این فرصت ایجاد شده
استفاده کنند.

شرکت گاز استان گلستان با  60طرح
گازرسانی به استقبال هفته دولت می رود

رئیس برنامه ریزی گاز گلستان در مصاحبه با پایگاه اطالع
رسانی شرکت از افتتاح و یا کلنگ زنی  60طرح گاز رسانی در
هفته دولت گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر خبر داد.
مهندس ولی ا ...مقصودلو افزود :در جلسه کنترل پروژه گاز گلستان که
با هدف مشخص نمودن پروژه های گازرسانی در هفته دولت با حضور
مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره و هیئت رئیسه شرکت برگزار گردید
مقرر شد تعداد  60پروژه گازرسانی در بخشهای مختلف روستایی و
صنعتی و  ....با اعتباری بالغ بر  296میلیارد ریال افتتاح و یا کلنگ
زنی شود.وی تصریح کرد:از مجموع پروژه های قابل گازرسانی در هفته
دولت تعداد  58مورد به بهره بردری خواهند رسید و  2پروژه نیز
عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.مقصودلو ادامه داد :از پروژه های
قابل افتتاح تعداد  4مورد روستایی و  46مورد نیز صنعتی بوده ضمن
اینکه  8پروژه نیز مربوط به توسعه شبکه  ،نصب انشعابات  ،بازسازی
و مقاوم سازی  ،مانیتورینگ و  GISمی باشد که در مجموع نزدیک
به  292میلیارد و  500میلیون ریال هزینه در بر داشته و تعداد 887
خانوارجدید نیز از نعمت گازطبیعی بهره مند خواهند شد .رئیس
برنامه ریزی گاز گلستان اظهارداشت :با احتساب پروژه های قابل افتتاح
در هفته دولت  ،تمامی  33شهر بهمراه  884روستا شامل 100
درصد جمعیت شهری بهمراه  97درصد جمعیت روستایی استان از
این انژی پاک برخوردار خواهند شد.

