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مدیرکل بنیادمسکن گلستان:
 ۴۸۰۰۰ واحدمسکونی روستاهای 

استان گلستان غیرمقاوم است
مدیرکل بنیادمسکن گلستان با بیان اینکه سهمیه امسال استان 
در طرح نوسازی و بهسازی واحدهای مسکونی غیرمقاوم ۵ 
هزار واحد است، گفت: بیش از ۴۸ هزار واحدمسکونی غیرمقاوم 
در روستاهای استان وجود دارد. محمدتقی زمانی نژاد در جمع 
در  واحدمسکونی  هزار   22۸ حدود  اظهارداشت:  خبرنگاران 
روستاهای استان وجود دارد که براساس ارزیابی که در گذشته 
انجام شد 12۸ هزار واحد غیرمقاوم بود.وی با بیان اینکه این 
طرح از سال ۸۴ آغاز شده است، افزود: از این تعداد حدود 70 
هزار واحدمسکونی در قالب طرح نوسازی و بهسازی مسکن 
به  نیز  دیگر  واحد  هزار   10 حدود  و  گرفت  قرار  روستایی 
شیوه های مختلف مقاوم سازی شد.مدیرکل بنیادمسکن استان 
خاطرنشان کرد: اکنون بیش از ۴۸ هزار واحدمسکونی غیرمقاوم 
در روستاهای استان وجود دارد که تا پایان برنامه ششم باید تعداد 
زیادی از آنها مقاوم سازی و نوسازی شود.وی گفت: ساالنه 200 
تا 2۵0 میلیارد تومان برای نوسازی واحدهای مسکونی غیرمقاوم 
به استان اختصاص داده می شود و امسال نیز سهمیه استان 
مقاوم سازی ۵ هزار واحدمسکونی است.زمانی نژاد اظهارداشت: 
روستاییان برای مقاوم سازی خانه های ناایمن خود می توانند از 
تسهیالت ۴0 میلیون تومانی با سود ۴ درصد و دوره بازپرداخت 
1۵ ساله برخوردار شوند.وی افزود: عالوه براین برای تکمیل 
واحدهای مسکونی افراد نیازمند که نتوانند با مبلغ تسهیالت 
منزل مسکونی خود را بسازند نیز تا ۸ میلیون تومان کمک 

بالعوض پرداخت می شود.

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان:
 ۳ اجالسیه بزرگ با عنوان نماز در 

استان گلستان برگزار می شود
مدیرکل آموزش و پرورش گلستان با بیان اینکه ۳ اجالسیه 
بزرگ با عنوان نماز در استان برگزار می شود، گفت: اجالسیه 
گلدسته های سرو، اجالس سراسری نماز و اجالسیه قرآن، 
عترت و نماز امسال به میزبانی استان برگزار می شود.احسان 
سراسری  اجالس  فرهنگی  کمیته  جلسه  در  گوهری راد 
نماز با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری که می فرمایند 
برترین  این  نوجوانان  نمازخانه  به  کنید  مزین  را  »مدارس 
تضمین برای آینده جامعه است« اظهارداشت: اجالسیه نماز 
یکی از مهم ترین برنامه هایی است که مورد تاکید مقام معظم 
رهبری است.وی افزود: این تاکید اشاره به نقش بسیار مهم 
آموزش و پرورش در ترویج نماز دارد که البته تاکنون اقدامات 
بسیار ارزشمند و خوبی برای برگزاری هرچه باشکوه تر این 
اجالسیه در گلستان انجام شده است.گوهری راد افزود: امسال 
۳ اجالسیه بزرگ با عنوان نماز در استان گلستان خواهیم 
داشت که نخستین آنها اجالسیه گلدسته های سرو است و 
در آبان ماه برگزار خواهد شد.وی ادامه داد: دومین آنها بیست 
و هشتمین اجالس سراسری نماز است که به نوبه خود یکی 
از اصلی ترین و بزرگترین همایش هایی است که در استان 
گلستان پس از انتزاع از استان مازندران، اتفاق خواهد افتاد 
و این همایش در آذر ماه امسال برگزار می شود و همچنین 
سومین آنها اجالسیه قرآن، عترت و نماز است که در گلستان 
برگزار می شود.مدیرکل آموزش و پرورش گلستان با تحسین 
رفتار ارزشمند و مثبت دانش آموز ایرانی که چندی پیش بر 
روی پل تایمز لندن اقامه نماز کرد، گفت: نماز صورت و نمای 
دین ماست و اگر بخواهیم دین مبین اسالم را معرفی کنیم باید 
با اقامه هرچه باشکوه تر نماز این کار را انجام دهیم.گوهری را  
تصریح کرد: اصلی ترین هدف اجالسیه نماز، معرفی و ترویج 
فرهنگ نماز به کل جامعه خاصه دانش آموزان است که اگر 
به نماز دانش آموزان در مدارس توجه ویژه شود این عبادت 
خالصانه به خانواده ها و از آنجا به کل جامعه تسری خواهد 
یافت.مدیرکل آموزش و پرورش گلستان اظهار کرد: انتظار 
داریم که برگزاری اجالسیه نماز به عنوان یکی از دغدغه های 
اصلی مدیران آموزش و پرورش شهرستان های گلستان شود.

وی همچنین گفت: با وجود اینکه ساماندهی نیروی انسانی 
مدارس در قبل از مهر بسیار دشوار بود باز این امر سبب نشد تا 
مدیران آموزش و پرورش شهرستان های گلستان از اجالسیه 

نماز و برگزاری این برنامه بزرگ غفلت کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیالن
 شرکت های تعاونی گیالن امسال ۳۰ 

میلیون دالر صادرات انجام دادند
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیالن گفت: شرکت های 
امسال ۳0 میلیون دالر  تعاونی گیالن در شش ماهه نخست 
صادرات داشتند.عباس علیزاده در جمع خبرنگاران از صادرات ۳0 
میلیون دالری شرکت های تعاونی گیالن در شش ماهه نخست 
امسال خبر داد و اظهار داشت: با توجه به روند مطلوب فعلی 
استان  تعاونی  شرکت های  صادرات  میزان  می کنیم  پیش بینی 
گیالن تا پایان امسال به حدود ۵0 میلیون دالر برسد.مدیرکل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیالن میزان صادرات شرکت های 
تعاونی استان در سال 96 را 1۸ میلیون دالر ذکر کرد و بیان 
داشت: در سال 97 برای تحقق صادرات ۳0 میلیون دالری از 
محل فعالیت شرکت های تعاونی گیالن برنامه ریزی کرده بودیم 
که این میزان تا پایان سال به ۳2 میلیون دالر افزایش پیدا کرد.

علیزاده تالش تعاونگران گیالنی و شرکت های تعاونی فعال در 
این استان را قابل تقدیر خواند و عنوان کرد: صادرات 100 میلیون 
دالری از محل تعاونی های استان گیالن برای سال آینده امری 
دست یافتنی است و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیالن 
نیز برای تحقق یافتن برنامه مذکور و حمایت از فعاالن این عرصه 
آماده است.  وی از فعال و یا در دست اجرا بودن بیش از 2 هزار و 
۵00 شرکت تعاونی در سطح استان گیالن خبر داد و تصریح کرد: 
در حال حاضر و طبق آخرین آمارهای تهیه شده ۳2۳ هزار نفر در 
گیالن عضو این تعداد شرکت تعاونی هستند و بالغ بر ۳2 هزار نفر 
نیز در تعاونی های فعال استان به صورت مستقیم مشغول فعالیت 
هستند.مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیالن تعاونی های 
مصرفی، صنعتی، کشاورزی، اعتباری، مصرف، صنایع دستی و 
فرش را از جمله تعاونی های ایجاد شده در این استان اعالم کرد و 
گفت: تاکنون بر اساس آمایش سرزمینی برای تعاونی های گیالن 
برنامه ریزی نشده است اما مزیت های شهرستانی جهت تشکیل 
این شرکت ها مدنظر قرار دارد.علیزاده تشکیل شرکت های تعاونی 
در گیالن بر مبنای ظرفیت ها و توانمندی های موجود در هر کدام 
از شهرستان های آن را مورد تأکید قرار داد و اظهار داشت: نقش 
رسانه ها در ترغیب مردم به سمت فعالیت در بخش تعاونی بسیار 
اثرگذار است از طرفی دیگر دولت نیز برای افزایش ورود افراد به 

این حوزه مزیت هایی را قائل می شود.

تابعه  شهرداری های  پسماند  مدیریت  سازمان  مدیرعامل 
استانداری گیالن گفت: اعتبار ۳1۴ میلیارد تومانی سفر رئیس 
جمهور و هیئت دولت به گیالن برای بخش مدیریت پسماند 
هنوز تخصیص پیدا نکرده و در حال سپری کردن مراحل اداری 
است.سید پویا شهشهانی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه برای 
نخستین بار در تاریخ اعتبار بسیار خوبی برای مدیریت پسماند 
اظهار داشت: مصوبه سفر  گیالن اختصاص داده شده است 
رئیس جمهور و هیئت دولت به گیالن در بخش اعتبارات ۳1۴ 

میلیارد تومانی بخش پسماند هنوز اجرایی نشده است.
تابعه  شهرداری های  پسماند  مدیریت  سازمان  مدیرعامل 
استانداری گیالن با بیان اینکه تخصیص این اعتبارات نیازمند 
سپری کردن مراحل و پروسه های الزمه اداری است عنوان 
کرد: 2۳0 میلیارد تومان ازمجموع اعتبارات ۳1۴ میلیارد تومانی 
مدیریت پسماند گیالن برای ایجاد دستگاه های زباله سوز در نظر 
گرفته شده است.شهشهانی با بیان اینکه ۸۴ میلیارد تومان نیز 
برای احداث کارخانه کمپوست لحاظ شده است تصریح کرد: 
بهسازی و ساماندهی مراکز دفع زباله و احداث تصفیه خانه های 
شیرآبه در استان از جمله بخش هایی است که مقرر شده طبق 
برنامه، اعتبارات پسماند سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به 

گیالن در آن حوزه ها هزینه شود.
برای حل  را  از قوانین  بازنگری در ساختارها و بسیاری  وی 
معضل پسماند و زباله امری الزم و ضروری اعالم کرد و بیان 

داشت: در حال حاضر مدیریت پسماند در محدوده شهرها بر 
عهده شهرداری ها گذاشته شده است اما این قانون در بحث 
این  اختیارات  تدوین شده که همه  در حالی  پسماند  و  زباله 
بخش بر عهده شهرداری ها نیست.مدیرعامل سازمان مدیریت 
پسماند شهرداری های تابعه استانداری گیالن با تأکید بر اینکه 
این سازمان به عنوان یک نهاد هماهنگ کننده عمل می کند 
افزود: هماهنگی بین دولت و شهرداری ها به عنوان نهادهای 
غیردولتی و جذب اعتبارات و منابع مالی از جمله تکالیف سازمان 

مدیریت پسماند شهرداری های تابعه محسوب می شود.
شهشهانی با تأکید بر اینکه دو عامل بروز سیالب در قسمت های 
مختلفی از کشور و تحریم های ظالمانه روی تخصیص اعتبارات 

از سال 9۵  تأثیر گذاشته است اظهار داشت:  از سوی دولت 
تاکنون 7۴ میلیارد تومان از سوی دولت به گیالن برای حوزه 
مدیریت پسماند اعتبار تخصیص یافته است که میزان آن در 

مقایسه با سنوات گذشته قابل مقایسه نیست.
وی از قرار گرفتن پروژه های مهم گیالن از حیث استراتژیک 
اقتصاد مقاومتی سخن گفت و در مورد  پروژه های  قالب  در 
و  گیالن  آلی  کود  پروژه  کرد:  عنوان  نیز  آن  مصداق های 
زباله سوز رشت در این قالب تعریف شده اند عالوه بر این در 
برای حوزه پسماند  اعتبارات خوبی  امسال هم  بودجه  قانون 

شهرهای شمالی پیش بینی شده است.
تبدیل  و  رشت  شهرداری  در  رویکردی  تغییرات  شهشهانی 
بحث پسماند به اولویت نخست آن را اتفاقی مطلوب ارزیابی 
کرد و افزود: انتظار داریم پروژه های حوزه مدیریت پسماند در 
زمان مورد نظر خودشان انجام شوند زیرا در غیر این صورت و 
با افزایش و نوسانات شدید قیمت ها مشکالت زیادی در مسیر 

اجرا و ساخت آن ها به وجود می آید.
تابعه  شهرداری های  پسماند  مدیریت  سازمان  مدیرعامل 
استانداری گیالن ضمن اظهار امیدواری از ساخت و تکمیل 
تصفیه خانه شیرآبه سراوان تا سه ماه آینده عنوان کرد: تبدیل 
شدن بحث زباله و پسماند به یک خواست و مطالبه عمومی 
قضیه  این  در  سیاه نمایی  اما  است  خوبی  بسیار  اتفاق  مردم 

هیچ گونه نفعی برای محیط زیست ندارد. 

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری های تابعه استانداری گیالن:

 اعتبارات بخش پسماند سفر هیئت دولت به گیالن 
تخصیص نیافت

سرپرست معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی 
گیالن: 

»شوراهای معتمد پلیس« نقش فعالی 
 در پیشگیری از وقوع جرم

 در گیالن دارند
انتظامی گیالن گفت:  فرماندهی  اجتماعی  معاونت  سرپرست 
ساماندهی  معاونت  این  توسط  که  پلیس  معتمد  شوراهای 
می شوند نقش خوبی در حوزه پیشگیری از وقوع جرایم و کاهش 
گفت وگو  در  فرساد  رسول زاده  مجید  دارند.سرهنگ  تخلفات 
با خبرنگار تسنیم در رشت، ساماندهی شوراهای معتمد پلیس 
توسط معاونت اجتماعی را مورد تأکید قرار داد و اظهار داشت: 
کارشناسان آموزش همگانی پلیس در مدارس، مساجد، اصناف 
و جوامع هدف شیوه استفاده ایمن از فضای مجازی و مخاطرات 
آن را به اقشار مختلف مردم آموزش می دهند.سرپرست معاونت 
اجتماعی فرماندهی انتظامی گیالن با بیان اینکه فضای مجازی 
از حیث نوع استفاده تهدیدها و فرصت های زیادی را در خود 
دارد عنوان کرد: با توجه به این موارد یاد شده و خطراتی که 
در فضای مجازی نهفته است آگاه سازی مردم به ویژه آموزش 
مسائل مربوط به فضای مجازی در مدارس از اهمیت باالیی 
الزمه  را  مردم  مشارکت  فرساد  است.رسول زاده  برخوردار 
برقراری امنیت پایدار در یک جامعه دانست و تصریح کرد: از 
تمام خانواده ها و والدین انتظار داریم نظارت بیشتری بر روی 
عملکرد و رفتار فرزندان خود به ویژه در فضای مجازی داشته 
باشند زیرا در صورت عدم نظارت درست و دقیق آنان فضای 
مجازی به یک عامل تهدید برای آنان تبدیل می شود.وی آلوده 
فضای  در  آنان  آگاهی  بدون  فعالیت  علت  به  فرزندان  شدن 
مجازی، سایت ها و شبکه های اجتماعی منحرف را از پیامدهای 
منفی عدم نظارت خانواده ها دانست و افزود: کارشناسان آموزش 
همگانی در معاونت اجتماعی و پلیس فتا نیز در همین راستا 
مرتباً تهدیدهای موجود در فضای مجازی را برای مردم تشریح 
می کنند.سرپرست معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی گیالن 
فضای مجازی را فضایی بسیار گسترده خواند و با بیان اینکه 
خوب و بد در آن به هم آمیخته شده است اظهار داشت: بسیاری 
از جرایم، کالهبرداری ها و هتک حرمت ها در فضای مجازی 
اتفاق می افتد بنابراین آگاهی در مورد نحوه استفاده از این فضا 
برای همه امری ضروری است.رسول زاده فرساد رشد فزاینده 
فناوری های نوین و تغییر در رویکرد مجرمان را مورد اشاره قرار 
داد و تصریح کرد: با توجه به این موارد الزم است پلیس نیز 
برای مقابله با جرایم هوشمندانه تر از همیشه ظاهر شود و ارائه 
90 درصد خدمات به مردم در قالب خدمات الکترونیکی از جمله 
اقدامات پلیس برای تحقق این هدف مهم به شمار می رود.وی 
شوراهای معتمد پلیس را ظرفیتی برای مشارکت مردم در تأمین 
امنیت مردم دانست و با بیان اینکه این شوراها همکار و همیار 
پلیس در اجرای مأموریت های انتظامی هستند افزود: این شوراها 
به عنوان همکار و همیار رده های انتظامی در تمام کشور و استان 
گیالن وجود دارند و از طریق معاونت اجتماعی پلیس ساماندهی 
می شوند.سرپرست معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی گیالن 
الزمه  استان  این  مردم  غنی  و  باال  فرهنگ  به  اشاره  ضمن 
برقراری امنیت پایدار را مشارکت باالی مردم اعالم کرد و گفت: 
برای پیشگیری از وقوع جرم، مقابله با آن و کاهش تخلفات از 
نفوذ و همکاری اعضای شوراهای معتمد پلیس استفاده می شود 
که تاکنون نیز بازخورد خوبی داشته است.رسول زاده فرساد برخی 
از برنامه های هفته ناجا که در گیالن برگزار شده است را نیز 
برشمرد و ابراز داشت: بازدید دانش آموزان از مرکز فوریت های 
پلیس 110، بازدید آنان از کالنتری های نمونه، برگزاری همایش 
طالیه داران فرهنگ ترافیک و تجلیل از نمونه های ترافیکی، 

فرهنگیاران و همیاران پلیس از جمله این برنامه ها است.

رئیس اداره مکانیزاسیون سازمان جهادکشاورزی استان گلستان 
از برگزاری پانزدهمین نمایشگاه ماشین ها و ادوات کشاورزی و 
تجهیزات آبیاری در استان خبر داد.مریم برزنونی اظهار کرد: 
پانزدهمین نمایشگاه ماشین ها، ادوات کشاورزی و تجهیزات 
آبیاری در گلستان از تاریخ 16 مهرماه لغایت 19 مهرماه جاری 
در استان گلستان برگزار می شود.وی تصریح کرد: عالقمندان 
می توانند از ساعت 16 الی 21 برای بازدید از این نمایشگاه در 
محل دائمی نمایشگاه استان گلستان اقدام کنند و نیازمندی های 
خودشان را در زمینه ماشین ها و ادوات کشاورزی و سیستم های 

آبیاری کشاورزی تامین کنند.

*پانزدهمین نمایشگاه ماشین ها، ادوات کشاورزی 
 و تجهیزات آبیاری به مدت 4 روز در گلستان 

دایر است
رئیس اداره مکانیزاسیون سازمان جهادکشاورزی استان گلستان 
ابراز کرد: تولیدکنندگان مختلفی از استان های متعدد کشور در 
این نمایشگاه حضور دارند و تولیدات کشاورزی خودشان را در 

این نمایشگاه در معرض دید عموم قرار می دهند.
برزنونی با اشاره به اینکه پانزدهمین نمایشگاه ماشین ها، ادوات 
کشاورزی و تجهیزات آبیاری به مدت چهار روز در استان گلستان 
دایر خواهد بود، خاطرنشان کرد: برگزاری پانزدهمین نمایشگاه 

سیستم های  و  تجهیزات  کشاورزی،  ماشین های  تخصصی 
آبیاری گلستان با برند AGRIGOL و با رویکرد  »گلستان 
ماندگار، کشاورزی پایدار« از ابتدای سال 1۳9۸ برنامه ریزی 
به  برای صنعت کشاورزی کشور  را  دستاورد  بهترین  تا  شد 
ارمغان بیاورد. پانزدهمین نمایشگاه ماشین ها، ادوات کشاورزی 
و تجهیزات آبیاری استان گلستان با حضور استان های تهران، 
همدان،  اراک،  قزوین،  اصفهان،  البرز،  خراسان،  گلستان، 
فارس،  کرمان،  آذربایجان غربی،مازندران،  آذربایجان شرقی، 
قم، خوزستان، سمنان و کشورهای ایتالیا، فرانسه و ترکیه در 

نمایشگاه بین المللی استان گلستان برگزار می شود.

رئیس اداره مکانیزاسیون سازمان جهادکشاورزی استان گلستان:

پانزدهمین نمایشگاه ماشین ها، ادوات کشاورزی و تجهیزات 
آبیاری در گلستان برگزار می شود

 سرپرست اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت گیالن با بیان 
اهمیت کارتهای بازرگانی بعنوان سند مهم تجاری از پایش 

نحوه استفاده از این کارت ها در استان خبر داد.
بازرگانی یک سند مهم  محمد فیض ر اظهار داشت: کارت 
تجاری معتبرو تنها مجوز واردات و صادرات کاال  است؛ از اینرو 
بایستی در نحوه استفاده از این کارت ها دقت الزم انجام شود.

را خالف  ای(  )اجاره  دیگران  بازرگانی  از کارت  استفاده  وی 
مقررات عنوان و  خاطرنشان کرد: دارنده این کارت  دارای 

به  اگر  مسئولیت های زیادی است که توصیه می شود که 
برای  افراد دیگر  با درخواست  یا  و  به دیگران  منظور کمک 
دریافت کارت بازرگانی مواجه شدید از واگذاری کارت خود به 
دیگران به هر شکل و نحو ممکن خودداری کنید. سرپرست 
اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت گیالن گفت:  در حال 
حاضر در استان گیالن 6۵0 کارت بازرگانی صادر شده،  فعال 
است.فرهاد دلق پوش رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
گیالن  نیز  اردیبهشت امسال  گفته بود ، کارت های بازرگانی 

مشکوک به اجاره، ابتدا تعلیق و سپس ابطال می شوند.استان 
نفوذ  قابل  و  جمعیت  پر  بازار  با  مجاورت  جهت  به  گیالن 
کشورهای C.I.S ،همچنین طرح کریدور شماره 9 که اقتصاد 
کشورهای حوزه آسیای میانه را به سایر کشورهای جهان پیوند 
می دهد، ظرفیت بزرگی  برای صادرات است.طی  شش ماه 
نخست امسال ۳۳1 هزار و 2۵2 تن کاال به ارزش اقتصادی 
1۸1 میلیون و ۸97 هزار و 9۴۳ دالر از طریق گمرکات استان 

صادر شده است.

سرپرست اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت گیالن:

کارتهای بازرگانی در گیالن پایش می شوند

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گیالن با اشاره به پیشرفت 
فیزیکی ۳0 درصدی سد مخزنی دیورش رودبار گفت: این سد 
آب شرب پنج شهر و 2۸ روستای استان را تامین می کند.وحید 
خرمی اظهار داشت: سد مخزنی دیورش عالوه اینکه  با هدف 
تامین آب شرب شهرهای توتکابن ، رستم آباد، رودبار، منجیل ، 
لوشان و 2۸  روستای  استان در حال احداث می باشد ؛  برای 
تامین آب مورد نیاز  آبیاری 670 هکتار به میزان  افزون بر پنج 
میلیون متر مکعب و تامین نیاز زیست محیطی پایین دست سد 

به میزان   حدود دو و نیم میلیون مترمکعب  برنامه ریزی شده 
است. مدیرعامل آب منطقه ای گیالن به ویژگی های این سد 
نیز اشاره و تصریح کرد: نوع این سد بتن غلطکی با حجم کل 
مخزن سه میلیون متر مکعب  است که  حجم آب تنظیمی آن 
نیز 1۳ میلیون متر مکعب می باشد. سدهای سفیدرود، شهربیجار، 
شفارود و پلرود جزو سدهای مخزنی استان هستند که سدهای 
سفیدرود و شهربیجار به بهره برداری رسیده و سدهای شفارود 
و پلرود  نیز در حال احداث است.سد دیورش در ۵0 کیلومتری 

جنوب شرقی و سه کیلومتری توتکابن در شهرستان رودبار استان 
گیالن در حال احداث است.  روند ساخت  این سد از سال 92 
شروع شد که بدلیل مشکالتی ، عملیات احداث آن با وقفه ای 
مواجه شد اما سال 96 با رفع موانع ،عملیات اجرایی آن ادامه 
یافت .  شهرستان رودبار با یکصد هزار نفر جمعیت و تراکم 
۴1 نفر در هر کیلومتر مربع ، 1۸ درصد از وسعت استان گیالن 
را به خود اختصاص داده و از مجموع جمعیت آن، 62 درصد 

شهرنشین و ۳۸ درصد روستائیان هستند. 

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گیالن خبرداد :

پیشرفت۳۰ درصدی ساخت سد مخزنی دیورش رودبار

سخنگوی گاز گلستان خبر داد:

حضور مدیرعامل 
شرکت گاز استان 
گلستان در مرکز 

سامد استان
مهندس محمد رحیم رحیمی ، به منظور پاسخگویی مستقیم 
و بالواسطه به سؤاالت ، درخواست ها و مشکالت  شهروندان 
گلستانی درمرکز سامانه ارتباط مردم و دولت )سامد( مستقر 

دراستان گلستان  حضورخواهند یافت.
به گزارش روابط عمومی ، سخنگوی گاز گلستان در همین 

رابطه گفت:براساس برنامه  زمانی تعیین شده  این حضور از 
ساعت 9 الی  11  روز دوشنبه مورخه  9۸/7/22  انجام  خواهد 

گلستان    گازاستان  عامل شرکت  مدیر  راستا  دراین  که  شد  
شریف  مردم  مطروحه  ودرخواستهای  مطالبات  پاسخگوی  

استان خواهند بود.
سید جالل ابوالقاسمی افزود:هم استانیهای عزیز در هرنقطه 
مباحث  پیرامون   نظر   مورد  سئواالت  توانند  می  ازاستان  
گازرسانی ، خدمات رسانی ، نصب انشعاب ، اشتراک پذیری 
نقطه  وهمچنین  دیگر  مشابه  موارد  و  اداری   ، رسانی  ،امداد 
با شماره  ارتباط  برقراری  با  را   پیشنهادات  خود  نظرات ویا 
تماس  111  کد 2 با مدیرعامل گاز گلستان  مطرح نموده تا 
بصورت مستقیم  پاسخ های خود را دریافت نموده و راهنمایی 

الزم  ارائه خواهد شد.
رئیس روابط عمومی  گازگلستان تصریح کرد:سامانه الکترونیکی 
ارتباطی موثری میان مردم و  مردم و دولت )سامد( سیستم 
مسؤالن بوده که از طریق این سامانه شهروندان می توانند 
براحتی و بدون مراجعه حضوری درخواست ها و مشکالت خود 

را  مطرح و پیگیری نمایند.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای گلستان:

۱۵۰ اتوبوس زائران گلستانی اربعین 
را راهی مرز مهران کرد

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
گلستان گفت که تاکنون 1۵0 اتوبوس از پایانه های مسافربری 
استان برای انتقال زائران در عراق و راهپیمایی اربعین، راهی 
مرز مهران در استان ایالم شد.ایوب میرشاهی اظهار داشت: 
گلستان 2۳0 دستگاه اتوبوس فعال دارد و عملیات جابجایی 
زائران گلستان تا پایان راهپیمایی بزرگ اربعین ادامه خواهد 
ظرفیت  از  گلستانی  هزار   ۵ قبل  سال  وی  گفته  داشت.به 
راهپیمایی  در  حضور  و  مهران  مرز  به  اعزام  برای  اتوبوس 
بزرگ اربعین استفاده کرده بودند.معاون حمل و نقل اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان، استقرار سه گروه 
راهداری با 27 نفر در مهران و همدان برای مدیریت ناوگان 
مسافری و راهنمایی زائران از 2۳ تا 29 مهر و ایجاد کشیک 
2۴ ساعته در پایانه های مسافربری گرگان و گنبدکاووس را از 
دیگر خدمات این اداره کل در ایام اربعین حسینی اعالم کرد.

مدیر حج و زیارت گلستان نیز با اشاره به ضرورت ثبت نام در 
سامانه "سماح"  و دریافت کارت شناسایی توسط عالقه مندان 
حضور در مراسم اربعین گفت: تاکنون ۳۴ هزار و ۵00 نفر از این 
استان برای پیاده روی اربعین ثبت نام کردند.سیدعلی میرقاسم 
پور فرصت ثبت نام در سامانه سماح را تا 21 مهر اعالم و به 
زائران عالقمند حضور در این پیاده روی توصیه کرد زودتر 

نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

طی هماهنگی بعمل آمده از سوی شورای فرهنگی شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن و بمناسبت درپیش بودن اربعین 
سید و ساالر شهیدان حضرت ابا عبداهلل الحسین )ع( ، اکیپ فنی و عملیاتی این شرکت شامل  همکاران سیمبان و رانند ه 
آقایان سید علی موسوی –رحیم یوسفی پور – فرهاد عزیزی به سرپرستی مهندس حسینعلی بستانی معاون بهره برداری 

و دیسپاچینگ و رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات این شرکت با همراه داشتن وسایل و تجهیزات مورد نیاز جهت خدمت 
رسانی در امور فنی برق به زائرین اربعین ، در مورخ 1۴ مهر 1۳9۸ با بدرقه جمعی از مدیران و کارکنان شرکت به این سفر 

زیارتی اعزام شدند

اعزام اکیپ فنی و عملیاتی شرکت برق گیالن به کربالی معلی


