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استاندار گیالن در دیدار مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور بیان کرد؛

عملیات اجرایی تکمیل خطوط انتقال و شبکه های آب گیالن شتاب گیرد 
رشت - علی حیدری: استاندار 
گیالن بر ضرورت شتاب در عملیات 
همچون  مهم  های  پروژه  اجرایی 
تصفیه خانه، خطوط انتقال و شبکه 

های آب تأکید کرد.
اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
زارع  ارسالن  دکتر  گیالن؛  استانداری 
ظهر امروز )شنبه( در دیدار مدیرعامل 
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 
ارتقای  و  افزایش  ضرورت  به  اشاره  با 
آب  حوزه  بهره مندی  های  شاخص 
بخش  در  ویژه  به  استان  فاضالب  و 

روستایی، خواستار تسریع در عملیات اجرایی پروژه های مهم همچون تصفیه خانه، خطوط 
انتقال و شبکه های آب آشامیدنی شد. وی با بیان اینکه مردم گیالن شایسته بهترین 

اظهار کرد: در شبکه  خدمات هستند، 
های انتقال شهری و روستایی به واسطه 
به  وابستگی  نیز  و  قدمت  و  فرسودگی 
برق با مشکالتی مواجه ایم که نیازمند 
هستیم.  ها  بخش  این  به  توجه جدی 
شرکت  مدیرعامل  جانباز  حمیدرضا 
نیز در  فاضالب کشور  و  مهندسی آب 
این دیدار ،آمادگی مجموعه خود برای 
تزریق منابع مالی برای مناطقی که در 
از  با  تنش آبی مواجه هستند،  استان 
محل صندوق توسعه ملی اعالم کرد. در 
پایان این دیدار  محب علی رنجور، به 
عنوان مدیر عامل شرکت آب و فاضالب روستایی، تودیع و سیدمحسن حسینی به عنوان 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان معرفی شد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی :

 افزایش پایگاه های امداد جاده ای
در استان مرکزی ضروری است

استان  نقل جاده ای  و  و حمل  راهداری  مدیرکل  دباغچی:  تهمینه   – اراک   
مرکزی بر ضرورت افزایش پایگاه های امداد جاده ای اورژانس و هالل احمر در 

این استان با توجه به در پیش بودن نوروز و سفرهای نوروزی تاکید کرد.
علی زندی فر با بیان مطلب فوق اظهار داشت: طبق آمار، سرعت متوسط خودروها در 
محورهای استان مرکزی باالتر از میانگین کشوری است و برای کاهش و کنترل سرعت 
در جاده های استان، سیستم سنجش سرعت متوسط توسط دوربین های کنترل سرعت 
در حال راه اندازی است. مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی افزود: در 
حال حاضر این سیستم در محور آزادراه ساوه- همدان فعال شده و زمینه راه اندازی آن 
در آزادراه ساوه- تهران نیز در حال بررسی است. زندی فر همچنین بر ضرورت افزایش 
پایگاه های امداد جاده ای اورژانس و هالل احمر در محورهای مواصالتی استان تاکید کرد 
و خاطرنشان ساخت: ضرورت استفاده از ظرفیت امداد هوایی در جاده های استان مورد 
تاکید است و برنامه ریزی های الزم به منظور اعزام بالگردهای امدادی از اراک، قم و تهران 
برای امدادرسانی به حادثه دیدگان تصادفات رانندگی در جاده های استان صورت گرفته 
است. وی ادامه داد: در حال حاضر ۴۶ دوربین سرعت سنج در جاده های استان نصب 

شده است اما متأسفانه در برخی از محورها با سرقت ملزومات دوربین ها مواجه هستیم.


