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گیالن و گلستان ر و زانمه 
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اخبارخبر

در صد و چهل و دومین جلسه شورای شهر 
گرگان ضمن محکومیت اقدام اخیر آمریکا ضد 
سپاه، بیان شد که ارزش های سپاه با این رفتار، 

برجسته تر شد.
صد و چهل و دومین جلسه رسمی و علنی 
سپاه  فرمانده  حضور  با  گرگان  شهر  شورای 
ناحیه مقاومت گرگان، اعضای شورای شهر، 
شهردار و مدیران شهرداری گرگان برگزار شد.

شورای  رئیس  یوسفی،  اصغر  علی  ابتدا  در 
اسالمی شهر گرگان ضمن محکوم کردن اقدام 
غیراخالقی رئیس جمهور آمریکا در خصوص 
را  آمریکایی  نیروهای  آنچه  اظهارکرد:  سپاه، 
سپاه  نیروهای  می اندازد  خطر  به  منطقه  در 
پاسداران بوده و همین امر، سبب این حرکت 

قبیحانه شده است.
وی ضمن تشکر از نیروهای مردمی، امدادی، 
نیروهای نظامی و انتظامی در سیل اخیر گلستان 

گفت: امیدواریم در سایه اتحاد و همدلی شاهد 
کاهش آالم آسیب دیدگان سیل باشیم.

ادامه شهردار گرگان گفت: در طول دوره  در 
در  خوبی  همکاری  شهری  مدیریت  جدید 
به  نهادها و سازمان ها  با  حوزه های مختلف 
ویژه سپاه گرگان و استان شکل گرفت و در 

حال توسعه است.
در  ها  همکاری  افزود:  دادبود  عبدالرضا 
حوزه های مختلف فرهنگی و اجتماعی بوده و 

امیدواریم که در سایر زمینه ها هم بسط یابد.
وی با بیان اینکه شهرداری گرگان هم تالش 
می کند تا بخشی از جریان خوبی باشد که سپاه 
ایجاد می کند، اضافه کرد: اتفاق اخیر هم باعث 
شد سپاه بیشتر از گذشته هم در دل و افکار 
عمومی نفوذ کرده و در جایگاه یک نهاد مردمی 
بیشتر بدرخشد.دادبود با اشاره به اینکه بعد از 
این اقدام همه کسانی که در حوزه های مختلف 

سیاسی حضور داشتند با افتخار لباس سپاه را 
پوشیدند، تصریح کرد: اتفاقی که آمریکا رقم زد 
انسجام ملی ما را بیشتر و ارزش های این نهاد 

را هم برجسته تر کرد.
نیروهای  و  سپاه  مردم،  دولتی ها،  نقش  وی 
به سیل  امدادرسانی  در  را  انتظامی  و  نظامی 
زدگان پررنگ ارزیابی کرد و گفت: سپاه نقش 
آفرینی خوبی در کمک به مردم داشت و بدون 
هیچ منت و خواسته ای این عمل انجام گرفت.
سپاه خود را مخاطب حوادث انقالب 

قرار داده است
در ادامه، فرمانده سپاه ناحیه مقاومت گرگان، 
اظهار کرد: سپاه پاسداران در دهه های مختلف 
خود را مخاطب حوادث انقالب قرار داده و به 
همین دلیل دشمنی دشمنان روز به روز بیشتر 
می شود و آنها نمی توانند سپاه را تحمل کنند.

سرهنگ وحید فخرالدین با بیان اینکه دشمنی 

که با آن سر و کار داریم، اصل نظام را نشانه 
گرفته است، افزود: به دلیل اینکه ما در جهان 
اسالم اندیشه انقالبی و بسیجی را صادر کرده 

ایم دشمنان نمی توانند ما را تحمل کنند.
به  مختلف  های  دهه  در  دشمن  گفت:  وی 
مرداد،  کودتای ۲۸  )در  گوناگون  های  شکل 
سوء قصد به هواپیمای مسافربری ایران، تجهیز 
و ترغیب رژیم بعث برای حمله به ایران، تجهیز 
انجام  غیره(  و  منافقین  و ساماندهی سازمان 
به  الحمدهلل  کرد:  بیان  است.فخرالدین  داده 
برکت خون شهدا و به نفس مسیحایی رهبری 
و فداکاری ملت همیشه در صحنه ما نقشه های 

دشمنان همیشه با شکست روبرو شده است.
وی تصریح کرد: با محاسبات روی کاغذ با این 
هجمه و دشمنی، ایران باید چندین سال پیش 
ایران از بین می رفت اما به دشمن در محاسبات 

خود خون شهدا را لحاظ نکرد.

در صحن شورای شهر گرگان مطرح شد؛

ارزش های سپاه با اقدام اخیر دولت آمریکا برجسته تر شد

مدیرکل بنیاد مسکن گلستان گفت: برای هر 
واحد مسکونی احداثی سیل زدگان هشت 

تن سیمان رایگان اهدا می شود.
محمد تقی زمانی نژاد در مراسم کلنگ زنی 
زدگان  سیل  مسکونی  واحد  دو  بازسازی 
روستای بلوچ آباد و روستای بهشتی کالله، 
اظهار کرد: در جریان سیل اخیر گلستان، ۱۷ 
هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی در استان دچار 
آسیب شد که هفت هزار و ۳۰۰ واحد نیاز 

به بازسازی و ۱۰ هزار و ۵۰۰ واحد تعمیراتی 
است.

احداثی  واحد  هر  برای  اینکه  بیان  با  وی 
رایگان  تن سیمان  خانه سیلزدگان هشت 
اهدا می شود، گفت: برای ساختمان های 
نیاز به تعمیر یک تن سیمان رایگان تحویل 

می شود.
تیپ  در  نقشه ساختمان  نژاد گفت:  زمانی 
نظارت  و  پروانه  صدور  مختلف،  های 

برای  احداث؛  کار  مدت  طی  کارشناسان 
سیلزدگان رایگان خواهد بود.

سیالب به ۶۹۸ واحد مسکونی 
کالله آسیب زد

در ادامه فرماندار کالله در خصوص خسارت 
سیالب و بارش شدید باران در کالله گفت: 
و  شهر  مسکونی  واحد   ۶۹۸ به  سیالب 

روستاهای کالله خسارت وارد کرد.
واحد   ۴۸۶ کرد:  بیان  بیانی  اصغر  علی 

 ۱۴۰ و  دارد  بازسازی  نیازمند  مسکونی 
واحد مسکونی دیگر هم با تعمیرات، قابلیت 

سکونت هستند.
وی تصریح کرد: برای هر واحد مسکونی نیاز 
به بازسازی روستایی، مبلغ ۴۰ میلیون تومان 
وام کم بهره و ۱۰ میلیون تومان بالعوض 
تعلق میگیرد، ضمن اینکه در شهر میزان ۵۰ 
میلیون  و ۱۲  بهره  وام کم  تومان  میلیون 

تومان بالعوض خواهد بود.

مدیرکل بنیاد مسکن گلستان خبرداد:

اختصاص ۸ تن سیمان رایگان برای واحدهای احداثی 
خسارت دیده از سیل

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت: اولین محموله از کمک های بین 
المللی در حوزه سالمت با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال وارد استان گلستان شد.

عبدالرضا فاضل در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با پیگیری های انجام شده و 
مساعدت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اولین محموله از کمک های 

WHO وارد استان گلستان شد.
وی افزود: امیدواریم با استمرار کمک ها از طریق سایر آژانس های بین المللی از 

صندوق بین المللی کودکان و جمعیت سازمان ملل به منظور تشدید مراقبت های 
سالمت و ارائه خدمات بهتر به سیل زدگان شاهد ورود بقیه کمک ها به مناطق 

سیل زده استان باشیم.
فاضل ادامه داد: این کمک ها در سه بخش کنترل بیماری های غیرواگیر، مبارزه با 
بیماری های منتقله از حشرات و کنترل بیماری های قابل انتقال از آب با اعتباری 

بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال وارد استان گلستان شده است.

وی با تاکید مجدد به اینکه دانشگاه علوم پزشکی گلستان طبق وعده خویش تا 
پایان کار در کنار سیل زدگان خواهد ماند، تصریح کرد: این کمک ها از طریق 

معاونت بهداشتی دانشگاه در مناطق سیل زده توزیع می شود.
فاضل در پایان به سیل زدگان توصیه کرد: حتماً نکات بهداشتی را جدی بگیرند و 
با متولیان سالمت نهایت همکاری را داشته باشند تا شاهد بروز هیچ گونه بیماری 

واگیر در منطقه نباشیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان:

کمک های بین المللی حوزه سالمت وارد گلستان شد

ارشد نظامی آجا در گلستان خبرداد:
ساخت پل بیلی ۴۰ متری 

در کمربندی آق قال
ارشد نظامی آجا در گلستان و فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر 
۳۰ گرگان از احداث پل بیلی در کمربندی شهرستان آق قال 
خبرداد.امیر سرتیپ ۲ محمد غفاری در حاشیه بازدید از منطقه 
سیل زده گلستان، اظهار کرد: برابر نیاز، پل بیلی ۴۰ متری در 
کمربندی شهرستان آق قال با حضور مهندسان گروه ۴۴۴ در 
حال ساخت است و بزودی تردد در محور آق قال، گمیشان 
و اینچه برون امکان پذیر خواهد شد.وی در جمع مسوالن 
حاضر در محل پل کمربندی از آمادگی یگان های ارتش در 
منطقه برای هرگونه سامانه بارشی خبرداد و تصریح کرد: تمام 
تجهیزات ارتش متعلق به مردم است و باید در راستای کمک 
به مردم بکار گرفته شود و ارتش خدمتگزار و مردمی افتخارش 
کمک به مردم در شرایط پیش آمده است.امیر غفاری خاطر 
نشان کرد: در حال حاضر تعدادی از یگان های ارتش در کانال 
به الیروبی  پانتوم  دستگاه  دو  با  ایشان  روستای صفا  های 
مشغول اند و دیواره تخریب شده رودخانه رهبر هم دیروز به 
همت آنها بر روی روستای سقریلقی کاماًل ترمیم و مشکل 

مرتفع شد.

فرمانده سپاه نینوا گلستان خبرداد:
امدادرسانی سپاه پاسداران برای 

بازگشایی مدارس سیل زده گلستان
فرمانده سپاه نینوا گلستان فعالیت های سپاه پاسداران برای 
بازگشایی مدارس سیل زده گلستان در قالب الیروبی و اهدا 
لوازم التحریر را تشریح کرد.سردار حسین معروفی در جمع 
خبرنگاران حاضر برای بازدید از مناطق سیل زده گلستان اظهار 
کرد: سپاه هم در بحث الیروبی و تمیز کردن مدارس و هم در 
موضوع طرح والیت ۱ و ۲ که هدایایی را برای دانش آموزان 
شهرستان های آق قال و گمیشان در نظر گرفته در حال کمک 
رسانی است.وی افزود: سه هزار و ۳۵۱ بسته لوازم التحریر در 
قالب طرح والیت ۱ برای دانش آموزان شهرستان آق قال در 
نظر گرفته شده است.معروفی با بیان اینکه فعالیت مدارس 
مدرسه  در ۱۱  اقالم  این  گفت:  است،  مردم  زندگی  احیای 
ابتدایی و هشت مدرسه متوسطه آق قال توزیع می شود و 

ارزش هر بسته هم ۳۵ الی ۴۰ هزار تومان است.

مدیرکل تبلیغات اسالمی استان گلستان:
سپاه درقلب 

ملت ایران است
مدیرکل تبلیغات اسالمی استان گلستان با بیان این که 
را  ایران است، گفت: سرنوشت دنیا  سپاه در قلب ملت 
زنند.حجت  می  رقم  خواهان  آزادی  و  طلبان  استقالل 
االسالم نورا.. ولی نژاد در تجمع بزرگ حوزویان استان 
گلستان در حمایت از سپاه پاسداران انقالب اسالمی که 
در مدرسه علمیه امام صادق )ع( گرگان برگزار شد، اظهار 
کرد: آمریکا باید سر نیزه خود را از سر کشورها بردارد 
ادامه موافقان و  نکند.وی در  تهدید صحبت  با  و دیگر 
تقسیم  خارجی  و  داخلی  دسته  دو  به  را  نظام  مخالفان 
کرد و افزود: نظام جمهوری اسالمی هیچگاه با مخالفان 
و منتقدان خود برخورد نکرد و همواره پذیرای نقدهای 
داخل  در  نظام  معاندان  ما  اما بحث  است.  بوده  اصولی 
ایادی  کشور  داخل  در  که  ها  آن  است.  کشور  خارج  و 
کشورهای متخاصم شده و آنهایی که در خارج از کشور 
در حال برنامه ریزی برای ضربه زدن به این نظام هستند.

ولی نژاد خاطر نشان کرد: در کجا دیدید که آمریکا در 
جهت حفظ حقوق بشر اقدامی کند؟ کجا دیدید که به 
آمریکا صدها توطئه کرده که  بردارد؟  ایران قدمی  نفع 
این اقدام یکی از آن صدها توطئه بوده که از سر کالفگی 
به  اسرائیل  امروز  صورت گرفته است.وی تصریح کرد: 
فلسطین،  از مردم  ایران  انقالب اسالمی  سبب حمایت 
در شرایط سختی به سر می برد و فلسطینی ها زنده و 
بالنده هستند و به پشتوانه حمایت این انقالب ایستاده و 
حرف می زنند.ولی نژاد خاطر نشان کرد: آمریکا، عراق 
بعد از صدام را از خود می دانست اما امروز همه دیدید که 
رئیس جمهور آمریکا گفت ما برای عراق صدها میلیارد 
دالر هزینه کردیم حاال باید با چراغ خاموش به این کشور 
بیایم اما در همان زمان رئیس جمهور ایران به صورت 
رسمی جلوی چشم همه دنیا به عراق سفر کرد و مورد 
داد:  ادامه  گرفت.وی  قرار  کشور  این  مقامات  استقبال 
عراقی که هشت سال با ایران جنگید و قرار بود پایگاه 
امریکا باشد حاال برادر ایران شده است و اربعین نمونه 
استان  اسالمی  تبلیغات  است.مدیرکل  برادری  این  بارز 
فرمانده  یک  سلیمانی  قاسم  حاج  امروز  گفت:  گلستان 
شجاع قهرمان و مقلد رهبر معظم انقالب است و حرف 
او در عراق، سوریه و دنیا سرنوشت ساز و تعیین کننده 
بوده و این اتفاق برای آمریکا غیرقابل تحمل است.ولی 
نژاد افزود: آمریکا فکر می کند سرنوشت دنیا با آنچه او 
می گوید رقم می خورد اما اینطور نیست، سرنوشت دنیا را 
استقالل طلبان و آزادی خواهان رقم می زنند.وی تصریح 
کرد: سپاه در قلب این ملت است، سپاه فرزند این ملت 

است. سپاه مدافع این ملت است. 

معرفی سرپرست جدید 
اداره گاز شهرنوده خاندوز 

استان گلستان

به گزارش روابط عمومی،  مجید رجبلو رئیس سابق اداره گاز 
رامیان  طی حکمی  بسمت سرپرست جدید اداره گاز نوده خاندوز 
منصوب گردیده  و در نشستی  که به همین منظور برگزار شد به 
بخشدار بخش چشمه ساران  معرفی شد .   دراین جلسه فرامرز 
کردی رئیس بهره برداری  شهرستانها ضمن تقدیر ازتعامالت و 
همکاری بخشدار چشمه ساران ،گزارشی از وضعیت گازرسانی 
وخدمات ارائه شده شرکت ارائه نمود.درادامه نیز جفایی بخشدار 
چشمه ساران از زحمات  کارکنان شرکت گاز  در راستای توسعه 
وخدمات گازرسانی صادقانه تالش کردند وهمچنین صابری 

مسئول سابق اداره گاز نوده خاندوز تقدیر نمود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیالن:
اعضای بدن دختر ۱۳ ساله گیالنی 

اهدا شد
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیالن از اهدای اعضای 
بدن »هلیا خوش نهاد« دختر ۱۳ ساله گیالنی که براثر ایست 
قلبی به کما رفت و دچار مرگ مغزی شده به سه بیمار خبر داد.

اسماعیل نورصالحی اظهار کرد: هلیا خوش نهاد تکواندوکار ۱۳ 
ساله اهل رشت ۱۹ فروردین امسال بر اثر ایست قلبی به کما 
رفت و دچار مرگ مغزی شد.وی افزود: با رضایت خانواده وی، 
کلیه ها و کبد این دختر به سه بیمار نیازمند اهدا شد.نورصالحی با 
بیان اینکه این اعضا در بیمارستان رازی رشت به بیماران نیازمند 
پیوند زده شد، گفت: از سه سال گذشته تاکنون ۱۱ پیوند کبد 
در این بیمارستان انجام شده است.معاون درمان دانشگاه علوم 
پزشکی گیالن با اشاره به اینکه این دومین اهدای عضو در سال 
۹۸ است، افزود: پیش از این نیز اعضای بدن یک جوان ۳۸ ساله 
رودباری نیز به بیماران نیازمند اهدا شد.نورصالحی گفت: تاکنون 
اعضای بدن بیش از ۱۴۰ بیمار مرگ مغزی به بیماران نیازمند 

اهدا شده است.

استاندار گیالن تأکید کرد: دستگاه ها باید برای کاهش اعتیاد در 
سطح جامعه به ایجاد اشتغال و راه اندازی تفریحات سالم توجه 

ویژه ای داشته باشند.
مصطفی ساالری در نخستین جلسه شورای مبارزه با مواد مخدر 
با همت جمعی گام های  بتوانیم  باید  اینکه امسال  با اشاره به 
مثبتی برای کاهش اثرات ناشی از اعتیاد در جامعه برداریم، اظهار 
کرد: یکی از مهم ترین مواردی که باید مورد توجه قرار گیرد این 
بوده که باید از آمارها یا تجارب موجود به صورت مستند استفاده 

کرده و تنها به تحلیل ها توجه نشود.
وی با بیان اینکه افرادی که در فرایند ترک اعتیاد هستند به دلیل 
استفاده از متادون هنوز معتاد محسوب می شوند، افزود: البته در 
این میان افرادی هستند که تحت درمان قرار نداشته و ما باید 
روی مباحث آماری اعم از سن، اشتغال، گرایش های اجتماعی و 
مسائل مختلف و تأثیرات آن بر این موضوع تحلیل های داشته 

باشیم.
استاندار گیالن از مسئوالن حوزه مبارزه با مواد مخدر و نیروی 
انتظامی خواست در جلسه آینده تنها به ارائه آمارها اکتفا نکرده 
این  انجام  گفت:  دهند،  انجام  نیز  تحلیل های  آنها  روی  بر  و 
تحلیل ها می تواند در تصمیم گیری و برنامه ریزی برای مبارزه 
ما  به  به آن در سطح جامعه  مواد مخدر و کاهش گرایش  با 

کمک کند.
وی همچنین از بهزیستی خواست تا بر روش های ترک اعتیاد 
اعم از استفاده از متادون یا روش هایی که در مراکز بازپروری 
دولتی و خصوصی از آنها استفاده می شود تحلیل و مطالعه انجام 
داده و اثرات و نتایج هرکدام را به صورت جداگانه تهیه و در 
جلسه بعدی ارائه دهد، تأکید کرد: در این میان تعارفی با کسی 
نداریم ممکن است بخش دولتی در این زمینه عملکرد ناموفقی 

داشته باشد باید بر اساس نتایج آن تصمیم گیری شود.
ساالری همچنین از نیروی انتظامی خواست درباره اجرای قانون 
جدید در حوزه مبارزه با مواد مخدر آمار ارائه دهد، گفت: باید 
بدانیم آیا بعد از اجرای این قانون تغییری در این حوزه صورت 
گرفته است یا نه اگر تغییرات ایجاد شده ما بتوانیم آن را به مرکز 
ارائه داده دهیم تا در تصمیم گیری و یا قانون گذاری مؤثر باشد 
خودمان هم می توانیم بخشی از اثرات را در حد اجرا کنترل، کم 

و زیاد کنیم.
وی در ادامه با اشاره به اینکه این روش می تواند مستقیماً بر 
روی اعتیاد تأثیرگذار باشد، گفت: در بحث ایجاد اشتغال و راه 
اندازی تفریحات سالم نیز باید توجه شود که تا چه میزان به 
هدف خود نزدیک شده ایم و نباید خود را محدود به گزارشات 
دبیرخانه مبارزه با مواد مخدر، بهزیستی و دانشگاه علوم پزشکی 

کرد که بعد از اینکه شخصی معتاد شد بحث و تصمیم گیری 
کنیم.

وی همچنین با اشاره به اینکه معاون سیاسی استانداری قرار 
ببینیم  باید  افزود:  باشد،  داشته  بازدید  ماده ۱۶  مرکز  از  است 
آیا مرکزی که تحت پوشش قرار گرفته از لحاظ بودجه در چه 

شرایطی قرار دارد.
ساالری ادامه داد: در این زمینه تعداد متقاضیان زیاد است، لذا 
بهزیستی نیز باید نظارت های خود را تقویت کند، ما هم از این 
ظرفیت برخوردار هستیم، ضمن اینکه سپاه آمادگی دارد تا مراکز 
آموزش فنی و حرفه ای نیز برای ایجاد شغل و حتی تولید در 

همان مرکز فراهم کند.
استاندار گیالن با بیان اینکه در اسفند ماه سال گذشته در شورای 
تأمین در این زمینه بحث و بررسی شد سپاه آمادگی دارد مراکز 
آموزش فنی حرفه ای برای ایجاد اشتغال و تولید در همان مرکز 
و  اولیه  ترک  باید  مرحله نخست  در  داد:  ادامه  کند،  فراهم  را 
وابستگی شدید به مواد قطع شود در مرحله دوم آموزش فنی و 
حرفه ای برای آنها برگزار شده و در مرحله سوم صنایع دستی 
یا محصوالتی تولید کند امکان عرضه محصوالت به بازار باشد 
و در مراحل مختلف کار فرهنگی و اجتماعی روی آن بشود تا 

وابستگی روانی آنها به مواد مخدر کمتر شود.

استاندار گیالن تأکید کرد:

توجه به ایجاد اشتغال و تفریحات سالم برای کاهش اعتیاد 
ضروری است

محموله های بدون مجوز ، توقیف می شود.
از   : گفت  سیدحسینی  سیدرضا  االسالم  حجت 
این پس پلیس ، خودروهای حامل چوب جنگلی 
را متوقف و  مدارک و مجوز های آنان را بررسی 

می کند و خودروهای فاقد مجوز توقیف می شود.
گلستان،  دادگستری  عمومی  روابط  گزارش  به 

دادستان سیدحسینی افزود: به منابع طبیعی دستور 
چوب  بزرگ  کارخانه های  ورودی های  در  دادیم 
استان هم ، کانکس مستقر کنند تا قانونی بودن 
می شود  وارد  کارخانه ها  این  به  که  چوب هایی 
را بررسی و در صورت غیرمجاز بودن، بار چوب 
توقیف و با فرد متخلف برخورد قانونی صورت گیرد.

با دستور دادستان مرکز استان گلستان ؛ 

محموله های بدون مجوز ، خودروهای 
حامل چوب جنگلی توقیف می شود 

مسئولیت  راستای  در  گلستان  استان  فاضالب  و  آب  شرکت 
اجتماعی سازمان در تخلیه رواناب های باقیمانده در سطح شهر 
آق قال مشارکت گسترده دارد.به گزارش روابط عمومی شرکت 
آب و فاضالب استان گلستان ، " مهندس ابوالفضل رحیمی" 
از فعالیت شبانه روزی نیروهای شرکت آب و فاضالب استان 
گلستان از همان ساعات اولیه وقوع سیالب تاکنون در آق قال 
خبر داد و اظهار داشت : به درخواست ستاد بحران و به منظور 
کمک رسانی هر چه سریعتر به هموطنان سیل زده در شهر آق 
قال تیمی از نیروهای متخصص و داوطلب با تجهیزات الزم 

نظیر پمپ نسبت به تخلیه آب باقیمانده در بخشی از خیابانهای 
شمالی شهر از جمله خیابان گلشن اقدام نمود.رحیمی گفت : 
امدادرسانی و نحوه تخلیه سیالب تقسیم بندی شده به گونه ای 
که ابتدا منازل مسکونی و بعد واحدهای تجاری و خیابان ها در 
اولویت قرار دارند.وی در پایان تصریح کرد : تیمهای کمک رسان  
جهت ارائه خدمات مستمر و بی وقفه به شهرهای درگیر سیل 
در آمادگی کامل به سر می برند و شرکت آب و فاضالب استان 
گلستان تا آخرین لحظه جهت کمک رسانی به مردم سیل زده با 

تمام امکانات در کنار مردم خواهد ماند .

مشارکت گسترده در تخلیه رواناب های باقیمانده در سطح شهر آق قال      

فرماندار کالله اعالم کرد در جریان بارندگی و 
سیالب اخیر به ۶۹۸ واحد مسکونی در شهر 
و روستاهای این شهرستان خسارت وارد شد.

علی اصغر بیانی  افزود: براساس ارزیابی های 
صورت گرفته، از این تعداد ۴۸۶ واحدمسکونی 
تخریبی بوده و نیاز به بازسازی دارد و بقیه 
واحدها با تعمیر و مقاوم سازی قابل سکونت 
می شود.وی از آغاز عملیات بازسازی و تعمیر 

این  در  دیده  خسارت  مسکونی  واحدهای 
با هماهنگی های صورت گرفته  شهرستان 
افزود:  و  داد  خبر  اجرایی  های  دستگاه  بین 
این عملیات با احداث دو واحد مسکونی در 
روستاهای بهشتی و بلوچ آباد کالله آغاز شده 

است.
هر  بازسازی  برای  گفت:  کالله  فرماندار 
واحد مسکونی در روستاها ۴۰۰میلیون ریال 

ریال  ۱۰۰میلیون  و  بهره  کم  تسهیالت 
کمک بالعوض ودر شهر نیز برای بازسازی 
هرواحدمسکونی ۵۰۰میلیون ریال تسهیالت 
تعلق  بالعوض  ریال کمک  میلیون  و ۱۲۰ 

می گیرد.
بیانی ادامه داد: به صاحبان هر واحد مسکونی 
تعمیری براساس میزان خسارت وارده از ۵۰ تا 
۱۵۰میلیون ریال تسهیالت و ۲۰ تا ۵۰میلیون 

شود. می  پرداخت  بالعوض  کمک  ریال 
فرماندارکالله همچنین اعالم کرد: در هفته 
جاری بین ۳۱ خانوارآسیب دیده از سیالب که 
قبال شناسایی شده اند ۲۰ تا ۵۰ میلیون ریال 
کمک بالعوض معیشتی و خرید لوازم خانگی 

توزیع می شود.
نفر  هزار  از۱۳۰  بیش  با  کالله  شهرستان 

جمعیت در شرق استان گلستان واقع است. 

فرماندار کالله اعالم کرد :

سیالب به 69۸ واحد مسکونی کالله خسارت وارد کرد


