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گیالن و گلستان ر و زانمه 
5

اخبارخبر

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: جاعل کارت های بانکی معروف به پرتقال 
فروش در گرگان دستگیر شد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی دادگستری کل استان گلستان، هادی هاشمیان 
اظهار کرد: جاعل کارت های بانکی معروف به پرتقال فروش در گرگان دستگیر 

شد.وی افزود: این فرد که اهل هشتگرد است در گرگان خانه اجاره کرده بود و با 
وانت در تهران پرتقال می فروخت.

هاشمیان ادامه داد: این جاعل، هنگام فروش پرتقال به افراد در تهران، اطالعات 
کارت بانکی خریداران را با استفاده از دستگاه اسکیمر، اسکن می کرد و سپس 

موجودی حساب آنان را خالی می کرد.وی با بیان اینکه این فرد با همکاری پلیس 
فتای تهران و گلستان در گرگان دستگیر شد، گفت: هنگام دستگیری این جاعل، 
از او ۱۰۰ کارت کشف و ضبط شد.طبق گفته رئیس کل دادگستری گلستان این 

فرد برای رسیدگی پرونده به تهران منتقل شد.

رئیس کل دادگستری گلستان:

جاعل کارت های بانکی معروف به پرتقال فروش در گرگان دستگیر شد

همزمان با تخم ریزی ماهیان استخوانی
صید کیلکا به مدت ۴۵ روز 
در استان گیالن ممنوع شد

معاون صید و بنادر ماهیگیری شیالت گیالن از ممنوعیت صید 
کیلکا با توجه به فصل تخم ریزی ماهیان استخوانی به مدت ۴۵ 
روز در این استان خبر داد.اکبر ایلدریم در گفتگو با شبکه باران 
از ممنوعیت ۴۵ روزه صید کیلکا در دریای خزر خبر داد و گفت: 
این ممنوعیت به دلیل آغاز فصل تخم ریزی ماهیان استخوانی 
دریای خزر است.وی با بیان اینکه ۲۱۰ صیاد گیالنی با استفاده 
از ۳۰ شناور اقدام به صید کیلکا از دریای خزر می کنند، گفت: بر 
اساس این تصمیم صید کیلکا از اوایل خرداد ماه امسال از سر 
گرفته می شود.گفتنی است صیادان سال گذشته ۶ هزار و ۱۸۵ 

تن کیلکا به ارزش ۸۷ میلیارد ریال صید کرده اند.

دلخوش در صحن مجلس:

جنگل تراشی ها عامل سیل 
در مازندران، گیالن و گلستان بود

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس جنگل تراشی ها 
را عامل بروز سیل در استان های مازندران، گیالن و 

گلستان خواند.
در جریان  و  اسالمی  علنی مجلس شورای  در جلسه 
محمدکاظم  زده  سیل  استان های  وضعیت  بررسی 
دلخوش نماینده صومعه سرا گفت: زمانی که سازمان 
مدیریت بحران را تشکیل دادیم اعالم کردم که کشور 
ما ساالنه دو بار دچار بحران می شود، استان های گیالن 
و مازندران و گلستان ساالنه دو تا سه بار با سیل و یا 

سرمازدگی مواجه هستند.
وی جنگل تراشی ها را از علل مهم بروز سیل خواند.

شهرستان  در  گفت:  سمیرم  نماینده  عابدی  ادامه  در 
سمیرم، فریدون شهر خساراتی ناشی از سیل وارد شده، 
طوفان در شهرستان نائین موجب مشکالت فراوانی شده 

است.
وی ادامه داد: با توجه به بارندگی های اخیر وزارت نیرو 

نباید تحت فشار برای طرح های انتقال آب قرار گیرد.
در ادامه شریعت نژاد نماینده تنکابن خواستار تشکیل 

ستادی برای پیشگیری از بحران ها شد.
تجری نماینده کرمانشاه نیز اظهار داشت: سیل در استان 

به  آورد و خساراتی  بار  به  بسیاری  کرمانشاه خسارات 
باغات وارد کرد.

وی ادامه داد: علت بروز سیل عدم مدیریت وزارت نیرو، 
عدم الیروبی رودخانه ها و عدم راه اندازی پروژه های سد 

بود.
نیز گفت:  دنا  بویراحمد و  نماینده  زارعی  غالم محمد 
استان کهگیلویه و بویراحمد از استان های سیل زده است 

اما در فضای رسانه ای و تصمیم گیری مطرح نشده اند.
وی ادامه داد :۱۲۰۰ میلیارد تومان خسارت به این استان 
جبران  برای  گیرندگان  تصمیم  امیدواریم  و  وارد شده 

خسارات نگاه منصفانه ای داشته باشند.

دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت:  رئیس 
یکی از اقدامات بسیار بزرگی که در حادثه سیل 
انجام شد و دغدغه مردم سیل زده را کاهش داد 
آن است که در حال حاضر اپیدمی بیماری های 

عفونی و گوارشی در استان نداریم.
عبدالرضا فاضل در نشست خبری با اصحاب 
رسانه استان گلستان، ضمن ابراز همدردی با 
مردم سیل زده استان گلستان و با گرامیداشت 
هفته سالمت اظهار کرد: حدود ۱۰۴ هزار نفر 
از مردم استان گلستان به طور مستقیم درگیر 
سیل بودند و در روزهای اولیه ۸ تا ۱۰ هزار نفر 
اسکان داشتند و از تعداد مردم اسکان یافته هر 
روز کاسته می شود.وی با بیان اینکه در حال 
حاضر حدود ۲۰ کمپ برای اسکان سیل زدگان 
افزود: در حال حاضر  است،  گلستانی مستقر 
۲ هزار و ۸۰۰ نفر در کمپ ها اسکان دارند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان 
به  آموزش  نخست  وهله  در  اینکه  بیان  با 
در  مختلف  روش های  به  را  مردم سیل زده 

دستور کار قرار دادیم، بیان کرد: در این مدت، 
شیوع اپیدمی اسهال در بیمارستان ها در مناطق 
سیل زده با مناطق غیرسیل زده تفاوتی نداشت 
و با افزایش قابل توجهی در مناطق سیل زده 
مواجه نبودیم.فاضل با بیان اینکه پس از وقوع 
سیل آماده باش دوچندان شد و در وهله نخست 
هماهنگی برای ما مهم بود، اذعان کرد: یکی از 
اقدامات بسیار بزرگی که در حادثه سیل انجام 
شد و دغدغه مردم سیل زده را کاهش داد آن 
اپیدمی بیماری های  است که در حال حاضر 

عفونی و گوارشی نداریم.
تخت   ۳۰ حاضر  حال  در  کرد:  تأکید  وی 
آماده باش برای اپیدمی بیماری وبا در مناطق 
سیل زده گلستان داریم و سه نیروی متخصص 
صورت  در  تا  دارند  حضور  مناطق  این  در 

مشاهده بیماری اقدامات الزم صورت بگیرد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان به 
بیان اینکه به طور میانگین در محل اسکان 
و کمپ ها، ۱۰ هزار نفر از سیل زدگان اسکان 

داشتند، اذعان کرد: در پایان تعطیالت نوروزی 
حدود ۳۸ هزار ویزیت در کمپ ها انجام شده 
و در حال حاضر این میزان در کمپ ها به ۴۵ 

هزار و 9۱۷ مورد رسیده است.
*جمع آوری الشه های حیوانات در 

مناطق سیل زده گلستان
فاضل با بیان اینکه جمع آوری مردار و الشه 
وقت  اسرع  در  سیل زده  مناطق  در  حیوانات 
توسط  مورد توجه قرار گرفت، ابراز کرد: در 
شهر گمیشان و آق قال هیچ نوع مردار و الشه 
حیوانات وجود ندارد و مردم در صورت مشاهده 
الشه حیوانات به شمار ۱۵۱۲ اطالع دهند تا 
در راستای جمع آوری آن اقدام شود.وی با بیان 
اینکه ۷۰ هزار قطعه الشه مرغ در گمیشان و 
۱۷۰ هزار قطعه در آق قال بود که جمع آوری 
شده است، یادآور شد: ۳ هزار تن الشه و دانه 
مرغ در یکی از شرکت های تولید مرغ در آق قال 
وجود دارد و بخشی از آن تاکنون تخلیه شده و 
بخش دیگر آن هنوز باقی مانده و تنها دغدغه 

ما در جمع آوری الشه مرغ در این منطقه است.
* ساختار درمانی گلستان پس از 
وقوع سیل در خدمات دهی دچار 

اختالل نشد
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان با 
بیان اینکه خوشبختانه ساختار درمانی ما پس 
اختالل  دچار  خدمات  ارائه  در  سیل  وقوع  از 
نشدند، تصریح کرد: در تأمین و دسترسی دارو 
بین سیل زدگان تنشی وجود نداشت که این 
یک اقدام مثبت محسوب می شود و نتیجه کار 

تیمی است.
در  از وقوع ۸۸۷ مورد حیوان گزیدگی  فاضل 
مناطق سیل زده گلستان خبر داد و ابراز کرد: 
از این میزان هفت مورد مارگزدیدگی و مابقی 
سگ گزیدگی بود که برای افراد مارگزیده اتفاق 
خاصی نیفتاده و بستری کوتاه مدت داشتند.

وی در پایان بیان کرد: سیل، ۲۶ میلیارد تومان 
به تجهیزات، زیرساخت ها و خانه های بهداشت 

استان گلستان خسارت وارد کرده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان:

اپیدمی بیماری های عفونی و گوارشی 
در گلستان وجود ندارد

رئیس اتاق اصناف استان گلستان خبرداد:
خسارت سیل به معادن و 

صنایع گلستان
رئیس اتاق اصناف استان گلستان با بیان اینکه معادن، صنایع 
و زیرساخت های ما بر اثر سیل دچار آسیب جدی شده است، 
گفت: درصدد هستیم به اصناف و واحدهای صنفی که اکثر 
خانه ها و مغازه هایشان زیر گل و الی است، کمک کنیم.

حسین خلیلی در جلسه هماهنگی اردوی جهادی مسؤوالن 
و خیرین اصناف، بازاریان و فعاالن اقتصادی سراسر کشور 
اثر سیل  اظهار کرد: معادن، صنایع و زیرساخت های ما بر 
دچار آسیب شده است ولی این جلسه برای کمک به اصناف 
آسیب دیده در سیل برگزار شده است.وی تأکید کرد: برای 
رفع مشکالت ناشی از سیل در بخش مسکن و صنعت نیز 
دغدغه داریم ولی با این جلسه درصدد هستیم که بتوانیم به 
اصناف و واحدهای صنفی که اکثر خانه ها و مغازه هایشان 
زیر گل و الی است کمک کنیم. رئیس اتاق اصناف استان 
گلستان با بیان اینکه ملتی مثل ملت ایران در دنیا بی بدیل 
است، افزود: از دولت، سپاه ، بسیج و نیروهای مردمی که 
جلوه های بزرگ از عاطفه و همدردی را در سیل خلق کردند، 
تشکر می کنم.خلیلی بیان کرد: متأسفانه همچنان وضعیت 
اقتصادی مناسب نیست اما ملت ایران با وقوع سیل، همه 
مسائل و مشکالت را فراموش کردند و به کمک سیل زدگان 
شتافتند.وی ابراز کرد: متاسفانه سیل ویرانگر در چندین استان 
اتفاق افتاد و مطمئن بودم اگر تنها گلستان دچار سیل بود در 
همان روزهای نخست بسیاری از مسائل حل می شد.رئیس 
اتاق اصناف استان گلستان ابراز امیدواری کرد این همبستگی 
و مشارکت در اصناف و این قشر تاثیرگذار، پویا باشد، یادآور 
شد: ما تصمیم احمقانه ترامپ را محکوم می کنیم، این نادان 
سپاه را به عنوان یک گروه تروریستی در دنیا معرفی می کند 
و خوشبختانه این امر اتحاد و وحدت ملت ایران را بیش از 
پیش متبلور کرد.خلیلی با بیان اینکه پس از تصمیم احمقانه 
»ترامپ« همه آحاد مردم ایران »مرگ بر آمریکا« سر دادند، 
گفت: پس از این اتفاق شاهد زیبایی های بسیاری در حمایت 
از سپاه بودیم.وی متذکر شد: اگر سپاه نبود در هشت سال 
دفاع مقدس موفق نمی شدیم، سپاه ماموریت های فراوانی در 
دفاع از حرم و انقالب اسالمی داشته و نمی توان نقش موثر 

سپاه را نادیده گرفت.

رئیس صمت گلستان خبرداد:
تأمین مایحتاج زندگی نیاز فعلی 

سیل زدگان گلستان
رئیس صمت گلستان با بیان اینکه از روز گذشته امدادرسانی 
وارد مرحله جدیدی شده است، گفت: نیاز است مایحتاج زندگی 
سیل زدگان را دنبال کنیم. حسینقلی قوانلو در جلسه هماهنگی 
اردوی جهادی مسووالن و خیرین اصناف، بازاریان و فعاالن 
که  است  این  ما  هدف  کرد:  اظهار  کشور  سراسر  اقتصادی 
همچنان از ابتدا حادثه که اصناف و بازاریان در امدادرسانی در 
صحنه و پشت صحنه پای کار بودند بررسی از اقدامات انجام 
شده صورت بگیرد.وی با بیان اینکه از روز گذشته امدادرسانی 
وارد مرحله جدیدی شده و دو شهر بزرگ ما از آب تخلیه شده 
است، بیان کرد: شاید در روزهای گذشته نیازمند پخت غذای 
گرم بودیم و امروز نیاز است مایحتاج زندگی سیل زدگان را دنبال 
کنیم. رئیس سازمان صمت گلستان با بیان اینکه حادثه سیل در 
استان گلستان و برخی استان های کشور منجر به مشکالتی 
برای هموطنان ما شد، ابراز کرد: امید داریم بتوانیم برای حل 

مشکالت سیل زدگان گلستان گام برداریم.

مدیرباغبانی جهاد کشاورزی گیالن خبرداد:
احتمال افزایش تولید ۴9درصد گل 

گاوزبان در گیالن
گیاه  برداشت  گفت:  گیالن  کشاورزی  جهاد  مدیرباغبانی 
دارویی گل گاوزبان در ۷۸۴ هکتار از زمین های کشاورزی 
پارسافر گفت: گیالن ۶ هزار گل  آغاز شد.منوچهر  گیالن 
گاوزبان کار دارد و پیش بینی می شود، تا پایان فصل برداشت 
که نیمه تیرماه است با برداشت ۳ هزار و ۱۵۰ تن محصول تر 
گل گاوزبان ۶۳۰ میلیارد ریال درآمد کسب کنند.وی با اشاره 
به اینکه برداشت گیاه دارویی گل گاوزبان در ۷۸۴ هکتار از 
زمین های کشاورزی گیالن آغاز شده است، افزود: به علت 
افزایش ۵۳ هکتاری سطح زیرکشت، امسال تولید این گیاه 
داد:  ادامه  باشد.پارسافر  پارسال  از  بیشتر  درصد  دارویی ۴9 
شهرستان های رودسر، املش، آستارا، سیاهکل، تالش، رودبار 
و رضوانشهر از مناطق مهم تولید گیاه دارویی گل گاوزبان در 
گیالن است.مدیر باغبانی جهاد کشاورزی گیالن با بیان اینکه 
شهرستان رودسر قطب تولید این گیاه دارویی در گیالن است 
افزود: ۴ هزار و ۵۰۰ بهره بردار رودسری ساالنه ۲ هزار و 
۳۷۰ تن گل گاوزبان از ۴۷۶ هکتار باغ برداشت می کنند.وی با 
بیان اینکه گل گاوزبان های برداشت شده به همه استان های 
کشور ارسال می شود گفت: پارسال برای نخستین بار ۵۰۰ 
کیلوگرم گل گاوزبان خشک شده به کشور های اروپایی صادر 
آغاز  گیالن  در  فروردین  اواخر  از  گاوزبان  شد.برداشت گل 
می شود و تا نیمه تیر ادامه دارد. گیالن رتبه نخست تولید گیاه 

دارویی گل گاوزبان در کشور را دارد.

استان  گاز  شرکت  مدیرعامل  اکبر  حسین 
گیالن در همایش گازبانان شرکت گاز گفت: 
استان  سراسر  در  گازبان   ۲۰۲ اکنون  هم 
به حدود ۲9۷ هزار  مشغول خدمت رسانی 

خانوار روستایی می باشند.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان 
گیالن ، مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن 
با اشاره به سیل سال گذشته در شهرستان 
تالش گفت: اولین گزارش خسارت سیل به 
تاسیسات گاز توسط یکی از گازبانان منطقه 
این  و  بامداد مخابره گردید  و در ساعت ۳ 
اداره گاز  مهم سبب گردید تا همکارانم در 
شهرستان در سریع ترین زمان ممکن نسبت 

به رفع مشکل پیش آمده اقدام نمایند.
مهندس اکبر اظهار داشت: مشاهده تالش و 
خدمات رسانی بی وقفه گازبانان در شرایط 
سخت باعث افتخار و مباهات است و هیئت 
مدیره شرکت تمام تالش خود را برای تامین 
هرچه بهتر معیشت مجموعه گازبانان به کار 
بسته است.وی با اشاره به اینکه شرکت گاز 
های  شرکت  جز  اکنون  هم  گیالن  استان 
متعالی شرکت ملی گاز و صنعت نفت می 
این  از  بخشی  گازبانان  شما  گفت:  باشد، 
شرکت هستید و درجهت کسب این افتخار 
نقشی اساسی ایفا نموده اید.همچنین در این 
برداری  بهره  مراسم مهرزاد سمیعی معاون 

عرض  ضمن  گیالن  استان  گاز  شرکت 
هدف  گفت:  شرکت  گازبانان  به  خیرمقدم 
گاز رضایتمندی مردم و مشترکین  شرکت 
عزیز می باشد فلذا برای ارائه هر چه شایسته 
تر خدمات نیاز به تعامل بیشتر میان سازمان 

شرکت و گازبانان می باشد.
گاز  ایمنی خطوط  داشت: بحث  اظهار  وی 
محدود به زمان معینی نمی باشد و پایش و 
خدمت رسانی شبانه روزی در جهت ایمنی و 
پایداری جریان گاز امری ضروریست که شما 
گازبانان به عنوان بازوی شرکت به خوبی در 

جهت تحقق این مهم تالش می نمایید.
میرباقری  علیرضا  مراسم  این  ادامه  در 
رئیس بهره برداری شهرستان های شرکت 
برای  گازبانان  استان گیالن گفت: کار  گاز 
شرکت بسیار مهم و حیاتی است و اجرای 
از  جلوگیری  سبب  محوله  وظایف  درست 
بیان  گردد.وی  می  احتمالی  حوادث  وقوع 

نمود: گازبانان باید در کار خود دقت داشته 
باشند و در زمان معین کارکرد های خود را 
ارئه دهند چراکه تاخیر در ارائه کارکرد توسط 
حقوق  واریز  در  تاخیر  موجب  گازبان  چند 
شد.میرباقری  خواهد  گازبانان  همه  برای 
الزحمه و مزایای  بیانپرداخت بموقع حق  با 
باشد،  می  شرکت  های  اولیت  از  گازبانان 
گفت: همه ما تالش می نماییم تا با تعامل 
مناسب با پیمانکار مربوطه حقوق شما عزیزان 
در زمان مقرر پرداخت شود.پس از آن طاهر 
پور رئیس امور مالی شرکت گاز استان گیالن 
نماینده شرکت گاز در  گازبانان  گفت: شما 
روستاهای استان هستید و همه ما از تالش 
های بی دریغ شما عزیزان تشکر و قدردانی 
می نماییم.وی اظهار داشت: ما در مجموعه 
مالی تالش نموده ایم تا در چارچوب قانون به 
موضوع معیشت کارکنان رسیدگی شود و در 
همین راستا در سال گذشته موفق به اصالح 

ای  شایسته  بنحو  بتوانیم  تا  شدیم  بودجه 
نسبت به جبران خدمات نیروهای پیمانکاری 
رئیس  مژدهی  نماییم.سپس حقگوی  اقدام 
خدمات کراکنان با اشاره به اقدامات صورت 
گرفته توسط این امور در جهت افزایش سطح 
گذشته  در  داشت:  اظهار  کارکنان  معیشت 
تفاوت حقوق مابین گازبانان با سوابق مختلف 
وجود نداشت ولی با اجرای طرح طبقه بندی 
بندی  فرمول  و  چارچوب  برطبق  مشاغل 
شرکت ملی گاز این مسئله برطرف شده و هم 
اکنون گازبانان متناسب باسابقه خود حقوق 
دریافت می نمایند.همچنین در این مراسم 
طالبی زاده مدیر شرکت صبح سبز جام ضمن 
تشکر از دقت نظر مسئولین شرکت گاز استان 
گیالن درجهت تامین معیشت کارکنان و نیز 
اجرای درست وظایف محوله اطمینان داد تا 
درجهت پرداخت بموقع حق الزحمه نیروهای 
گازبانی اقدام نماید.در پایان مدیرعامل، معاون 
بهره برداری، رئیس بهره برداری شهرستان 
ها، رئیس امور مالی و رئیس خدمات کارکنان 
در خصوص مسائل مختلفی از قبیل شرایط 
پیمان، معیشت کارکنان و طرح طبقه بندی 
مشاغل به سواالت و درخواست های گازبانان 
پاسخ داده و پس از آن به ۱۸ نفر از گازبانان 
برگزیده لوح تقدیر و هدایایی از طرف شرکت 

پیمانکاری اهدا شد.

همایش گازبانان شرکت گاز استان گیالن برگزار شد
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان 

خبر داد:
احداث کانال ۴ کیلومتری 

صفا ایشان در گمیشان جهت کنترل 
سیالب

کانال  احداث  از  گلستان  ای  منطقه  آب  مدیرعامل شرکت 
چهار کیلومتری صفا ایشان در گمیشان جهت کنترل سیالب 
خبرداد.علی نظری در جمع خبرنگاران از احداث کانال چهار 
کیلومتری صفا ایشان در گمیشان خبر داد و اظهار کرد: این 
از شهر و روستاهای گمیشان  اثربخشی محافظت  با  پروژه 
جهت ممانعت از ورود آب انجام شده است.وی با تاکید بر 
اینکه طراحی و نظارت کامل این پروژه ها با شرکت آب منطقه 
ارتش جمهوری  پروژه  این  در  داد:  ادامه  است،  ای گلستان 
نقش  کانال  احداث  در  خود  آالت  ماشین  با  ایران  اسالمی 
داشته است.نظری در خصوص ترمیم و تقویت دیواره کانال 
احداثی محدوده روستاهای چارقلی و دهنه افزود: این عملیات 
در طول مسیر کانال و به صورت نقطه ای انجام شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان تصریح کرد: ارتش 
جمهوری اسالمی ایران با سه دستگاه ماشین آالت سنگین 
خود با شرکت آب منطقه ای در جهت انجام بهتر و تسریع در 

آبگذری سیالب همکاری داشته است.

  سرپرست شرکت آب و فاضالب استان گلستان 
از امدادرسانی تیم مدیریت بحران شرکت آب و 
فاضالب مشهد و امور آب و فاضالب گرگان 
در تخلیه روانابهای منازل و معابر شهر گمیشان 
خبر داد .به گزارش روابط عمومی شرکت آب 
و فاضالب استان گلستان ،" مهندس ابوالفضل 
اجتماعی  تعهد  راستای  در   : گفت  رحیمی" 
شرکت تیم اتفاقات امور آب و فاضالب گرگان 
با همکاری تیم مدیریت بحران شرکت آب و 
فاضالب مشهد که به دستور مدیر عامل شرکت 
مهندسی آب و فاضالب کشور در منطقه حضور 
دارند  نسبت به تخلیه روانابهای باقیمانده از منازل 
و معابر اقدام می کنند .وی افزود: به منظور کمک 

به دفع سریع تر آبهای سطحی ناشی از بارندگی 
ها و ورود محسوس و نامحسوس سیالب به 
داخل شهر، عملیات تخلیه روانابهای باقیمانده از 
منازل و معابر درشهر گمیشان  در حال انجام 
است و با تالش مجدانه تیمهای حاضر عملیات 
مذکور پیشرفت خوبی داشته است .سرپرست 
شرکت آب و فاضالب استان گلستان اظهار کرد 
: همه نیروهای شرکت آب و فاضالب استان 
گلستان  در راستای تحقق هدف های اجتماعی 
در حال کمک رسانی مستمر به هموطنان عزیز 
درمناطق سیل زده هستند و تا آخرین لحظات و 
با تمام توان برای کمک رسانی به شهروندان در 

این مناطق مستقر خواهند ماند .

  سرپرست شرکت آب و فاضالب استان گلستان:

امداد رسانی شرکت آبفا مشهد و امورآب و فاضالب گرگان 
در تخلیه سیالب باقیمانده شهر گمیشان      

سرپرست استانداری گلستان گفت: مبلغ ۱۶۲ میلیارد تومان 
معادل ۵۰ درصد اعتبارات بالعوض خسارات سیالب در بخش 

کشاورزی استان واریز شد.
سیل  در  اظهارداشت:  خبرنگاران  جمع  در  غراوی  میرمحمد 
نیز  دولت  و  دید  زیادی  کشاورزی خسارت های  بخش  اخیر 
برنامه هایی را برای جبران خسارت کشاورزان پیش بینی کرده 

است.
بخش  به  بالعوض  کمک های  اختصاص  به  اشاره  با  وی 
کشاورزی استان گفت: ۵۰ درصد اعتبارات بالعوض خسارات 

سیالب در بخش کشاورزی استان واریز شد.

سرپرست استانداری ادامه داد: براساس مصوبه هیئت وزیران 
که  است  شده  واریز  استان  حساب  به  تومان  میلیارد   ۱۶۲
فنی و  باید طبق شیوه نامه وزارت جهاد کشاورزی و کمیته 

کارگروه های شهرستانی به صورت عادالنه توزیع شود.
و  آق قال  شهرهای  در  آب گرفتگی  کاهش  به  ادامه  در  وی 
گمیشان اشاره کرد و گفت: باید از تمامی نیروهای امدادی، 
و  داوطلب  نیروهای  و  اجرایی  دستگاه های  مسلح،  نیروهای 
مردمی که در بحران سیالب در استان تالش کرده اند قدردانی 

کنیم.
آینده  روزهای  در  تهران  شهرداری  همکاری  افزودبا  غراوی 

تیمی از این شهرداری با تمام تجهیزات برای نظافت و پاکیزه 
سازی شهرهای آق قال و گمیشان به استان گلستان اعزام 

شوند.
وی خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه هنوز آب گرفتگی هایی وجود 
دارد خسارت اعالم شده از سوی استان همان رقم چهار هزار و 

۸۰۰ میلیارد تومان است تا برآورد کامل انجام شود.
بابت  اعتباری  داشت:  بیان  همچنین  استانداری  سرپرست 
زمینه سیالب  در  فقط  استان  اختیار  در  هزینه های ضروری 
قرار گرفته است و ما از دستگاه های اجرایی و فرمانداری ها 

می خواهیم فاکتورها و مستندات هزینه کرد را ارائه کنند.

سرپرست استانداری گلستان:

۱۶۲ میلیارد تومان کمک بالعوض برای جبران خسارت سیل به گلستان 
اختصاص یافت


