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رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت گیالن خبرداد:

استفاده از ظرفیت های صادراتی
 با تشکیل میزهای کاالیی در گیالن

 رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت گیالن با اشاره به تشکیل میزهای کاالیی با اولویت 
تبدیلی کشاورزی، چای و بادام زمینی، گفت: استفاده بهینه از ظرفیت های صادارتی هدف اصلی 
است.محمد فیض در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری منظم میزهای کاالیی در استان گیالن، 
اظهار کرد: بهمن امسال نیز میزهای کاالیی با اولویت صنایع تبدیلی کشاورزی، میزهای چای 
و بادام زمینی در گیالن برگزار می شود.وی در ادامه هدف از تشکیل این قبیل میزها را استفاده 
بهینه از ظرفیت های صادراتی و اتخاذ تصمیمات راهبردی و کارشناسی عنوان کرد و افزود: این 
نشست ها با هدف شناسایی کاالهای دارای مزیت نسبی و افزایش صادرات کاالهای غیر نفتی در 
بازارهای هدف تشکیل می شود.فیض با بیان اینکه یکی از وظایف میزهای کاالیی رصد بازارهای 
هدف و شناسایی موانع صادرات است، گفت: استان گیالن در حوزه محصوالت کشاورزی دارای 
مزیت های بسیاری است که با تشکیل این میزها به دنبال عارضه یابی و تدوین استراتژی صادراتی 
در گروه های کاالیی است.وی پیش بینی اهداف کمی صادرات کاال، پیشنهاد مصوبات الزم به 
نهادها و مراجع تصمیم گیرنده، ارائه پیشنهاد به منظور پروژه های زیرساختی مرتبط با مراحل تولید، 
صادرات، بسته بندی، نگهداری و ذخیره سازی، حمل و نقل و یا تجارت کاال را از دیگر اهداف تشکیل 

میز کاالیی در سطح استان گیالن عنوان کرد.

به همت محققان پارک علم و فناوری گلستان؛
نخستین سامانه مه پاش ضدسرقت 

پدالی در کشور اختراع شد
 به همت محققان پارک علم و فناوری گلستان، نخستین سامانه 
مه پاش ضدسرقت پدالی در کشور اختراع شد. به همت محققان 
پارک علم و فناوری گلستان، برای نخستین بار سیستم مه پاش 
ضدسرقت پدالی )FP600p( در خاورمیانه اختراع شد.این سامانه 
با تولید مه می تواند قبل از اینکه سارقان اجناس را پیدا کنند، 
آنها را متوقف کند.دزدگیرهای متعارف تنها به ارسال سیگنال 
بسنده کرده و حتی دوربین ها هم مانع سرقت نیستند اما نصب 
این سامانه می تواند به محض ورود سارقان با تولید حجم زیاد 
مه و کاهش شدید میدان دید در مدت زمان کوتاه تردد و حرکت 
آنها را غیرممکن و ظرف مدت کمتر از ۲0 ثانیه محوطه کاری 
مملوء از مه شود.مه تولید شده توسط سامانه مذکور می تواند یک 
فضای 60 مترمربع به ارتفاع سه متر را پوشش دهد.این سامانه 
بدون داشتن باطری تا ۱۵ دقیقه بعد از قطع برق هم می تواند 
عمل کند و بعد از هر بار عملیات، کپسول سامانه باید شارژ شود.

از مزایای شاخص این سامانه می توان به راحتی نصب و قیمت 
رقابتی آن )یک دهم نمونه های خارجی( اشاره کرد.گفتنی است، 
مه تولیدشده ترکیبی از آب و الکل است که برای انسان کاماًل 

بی ضرر بوده و هیچ چربی یا خیسی از خود به جا نمی گذارد.

فرمانده انتظامی گلستان خبرداد:

کشف 3۷0 کیلو مرفین با اقدام اطالعاتی 
پلیس گلستان

فرمانده انتظامی گلستان از کشف ۳۷0 کیلو مرفین با اقدام اطالعاتی پلیس استان خبرداد.سردار روح 
االمین قاسمی اظهارکرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر گلستان پس از یک سری اقدامات 
اطالعاتی و فنی موفق به شناسایی یکی از سوداگران مرگ شدند.وی با بیان اینکه طی بررسی 
های پلیس مشخص شد، متهم قصد جابجایی موادمخدر با یک دستگاه تریلی دارد، گفت: ماموران 
پلیس مبارزه با مواد مخدر استان سیستان و بلوچستان، پس از رصد محورهای مواصالتی و تالش 
بی وقفه، موفق به شناسایی و توقیف خودرو مورد نظر شدند.قاسمی افزود: در بازرسی از این تریلی، 
۳۷0 کیلو و 600 گرم مرفین که به طرز ماهرانه ای در سقف تانکر خودرو جاسازی شده بود کشف 
شد.وی تصریح کرد: در این عملیات یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی 
معرفی شد.قاسمی گفت: مواد مخدر و اعتیاد زمینه ساز بسیاری از جرایم و آسیب های اجتماعی 
بوده لذا برخورد قاطعانه با قاچاقچیان و سوداگران مرگ همواره از اولویت های پلیس گلستان است.

معاون میراث فرهنگی گیالن:
میراث دریا مستندسازی می شود

 معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری 
و صنایع دستی گیالن بیان کرد: مستند سازی ۱0 اثر میراث 
تاریخی در محدوده  آثار  با دریا و شناسایی  ارتباط  معنوی در 
سواحل خزر و کشتی های مغروق در استان آغاز شده است.

ولی جهانی اظهار داشت: روش ساخت قایق تنه درختی آستارا 
که قدمتش به پیش از هزاره میالد می رسد، روش تولید فوکا 
)لباس صیادی(،انواع توربافی، ساخت خمره های سفالی مورد 
استفاده  برای تهیه ماهی شور بخشی از مواردی است که مستند 
سازی می شوند.وی افزود: گمانه سازی کشتی تاریخی ساحل 
قروق تالش بمنظور خوانا سازی آغاز شده است؛ این گمانه زنی 
با هدف شناسایی  این کشتی  تاریخی و  بمنظور خوانا سازی 
محدوده محوطه باستانی، مطالعات زیر بستر با استفاده از شبکه 
متراکم ژئو رادار، شناسایی مواد فرهنگی یا ساختار مهندسی بر 
اساس اطالعات ژئو رادار، بررسی مدارک تاریخی در ارتباط با 
در شهرستان  قروق  ساحل  محدوده  در  کاوش  مورد  محوطه 
کل  اداره  فرهنگی  میراث  است.معاون  انجام  حال  در  تالش 
میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی گیالن خاطرنشان 
کرد: همچنین در این راستا برگزاری کارگاه های آموزشی درباره 
قایق های سنتی  کشتی های مغروق سواحل، مستند سازی 
و ایجاد موزه تخصصی بنادر در دستور کار است.سه هزار اثر 
فرهنگی تاریخی در گیالن شناسایی شده که ازین تعداد یک 
هزار و ۱۴۱ اثر در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده و 6۷ اثر ازین 
تعداد مربوط به میراث معنوی است که میراث دریا نیز بخشی از 

میراث معنوی استان شناخته می شود.

صید ماهیان استخوانی در گیالن 
کاهش یافت

معاون صید و بنادر ماهیگیری شیالت گیالن از کاهش صید 
ماهیان استخوانی در این استان از ابتدای فصل صید تاکنون خبر 
داد.اکبر ایلدرم اظهار داشت : از ۲0 مهر تا روز گذشته، افزون 
بر ۹۳6 تن ماهی استخوانی در استان گیالن صید شد که این 
میزان صید نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۷ درصد کاهش 
یافته است.وی با اشاره به فعالیت ۴۹ شرکت صید پره  افزود 
: غیرفعال بودن دو شرکت تعاونی پره، افزایش تعداد روزهای 
کوالک دریا، کاهش صید در روز و افزایش مهاجرت ماهی در 
شب از جمله دالیل کاهش صید ماهیان استخوانی است.معاون 
صید و بنادر ماهیگیری شیالت استان گیالن خاطر نشان کرد: 
از مجموع صید در این مدت، 600 تن ماهی سفید با  6۴ درصد 
کل صید ، ۳00 تن ماهی کفال ۳۲ درصد صید و حدود ۳۷ تن 
با چهار درصد سایر گونه ها را شامل می شود.وی با بیان اینکه 
این میزان صید با فعالیت ۴۹ شرکت تعاونی پره در استان گیالن 
صورت گرفته اضافه کرد: این مقدار صید توسط چهار هزار صیاد 
با  ۱0 هزار مرتبه پره کشی انجام شده است.معاون صید و بنادر 
ماهیگیری شیالت استان گیالن ،  ارزش فروش ناخالص صید 
را  ۴۱۴ میلیارد ریال عنوان کرد.مهلت صید ماهیان استخوانی 
در استان گیالن به استثنای معدودی از صیدگاه های شمال 
استان، از بیستم مهرماه تا بیستم فروردین ماه است، در حال 
حاضر سه هزار و ۷00 صیاد در ۳00 کیلومتر آب های ساحلی 
خزر در محدوده گیالن از آستارا تا چابکسر در فصل صید به 
این حرفه اشتغال دارند. روش صید پره، شیوه ای است که در 
آن تور آماده به کمک یک کرجی بصورت نیم دایره در فاصله 
مشخصی از ساحل دریا ) ۱۴ متری عمق دریا ( ریخته می شود، 
تور مورد استفاده از ۱۱ تکه پره به هم دوخته شده، تشکیل شده 
است، کار کشیدن تور در گذشته توسط نیروی انسانی و در حال 
حاضر با بهره گیری از نیروی تراکتور و وینچ انجام می شود. به 
گفته کارشناسان بیش از ۹۵درصد ماهیانی که هم اکنون در سه 
استان گیالن، مازندران و گلستان صید می شود، حاصل تکثیر و 

رهاسازی مراکز بازسازی ذخایر سازمان شیالت است. 

مدیرکل ثبت احوال گیالن: 
۹3 درصد مردم استان کارت ملی 

هوشمند دریافت کردند
مدیرکل ثبت احوال گیالن گفت: ۹۳ درصد افراد واجد شرایط در 
استان، کارت ملی هوشمند دریافت کردند و دولت الکترونیک، به 
تسهیل پاسخگویی به مطالبات اجتماعی و خدمات اداری منجر 
شده است.قاسم روحانی فر در فرمانداری آستارا اظهار کرد: با مکانیزه 
شدن سیستم های صدور شناسنامه، زمان صدور آن به کمتر از یک 
روز رسیده و اداره ثبت احوال آستارا با همکاری دفترهای پیشخوان، 
۷۸ هزار و ۵۴۱ کارت ملی هوشمند صادر کرده و عملکرد قابل 
بعد  نرخ والدت،  نظر  از  آستارا  داد:  ادامه  است.وی  داشته  قبولی 
از تالش در استان گیالن رتبه دوم را دارد و مهلت قانونی اعالم 
والدت، حداکثر ۱۵ روز و مهلت اعالم فوت حداکثر ۱0 روز است.

فرمانداری ها خواست، در  از  استان گیالن  احوال  ثبت  مدیرکل 
اختصاص اعتبار و تجهیز اداره های ثبت احوال همکاری کنند.

فرماندار آستارا هم در این دیدار گفت: مدیران و کارشناسان ثبت 
احوال، نقش اجتماعی این سازمان را بیشتر معرفی کنند و آمار 
صحیح، اساس برنامه ریزی دقیق برای کشور است و ثبت احوال 
در این زمینه نقش برجسته دارد. حسن رستم زاد ادامه داد: خدمات 
الکترونیکی ثبت احوال، امور مردم را آسان و زمینه کاهش مراجعه 
غیرضروری، رفع ترافیک، صرفه جویی در هزینه، وقت و سوخت را 
فراهم کرده است.استان گیالن ۲ میلیون و ۵00 هزار نفر جمعیت 
دارد و شهرستان آستارا با ۹۱ هزار نفر جمعیت در منتهی الیه غرب 

این استان و همسایگی جمهوری آذربایجان واقع شده است.

درصد   ۹۵ معادل  پرداخت  از  کشور  چای  سازمان  رئیس 
مطالبات چایکاران گیالن و مازندران خبر داد و گفت: امسال 
در مجموع ۱۲6 هزار و ۷۵۳ تن برگ سبز چای از چایکاران 

این دو استان خریداری شد.
حبیب جهانساز، با بیان اینکه سازمان چای کشور عالوه بر 
بحث خرید تضمینی برگ سبز، حمایت های مالی از چایکاران 
را نیز در دستور کار خود دارد اظهار داشت: در حال حاضر بالغ 
بر ۹۵ درصد از کل مطالبات چایکاران دو استان شمالی گیالن 
و مازندران به حساب آنان واریز شده است.رئیس سازمان چای 
کشور پرداخت بیش از ۱۲ میلیارد و ۸00 میلیون تومان از 
مطالبات چایکاران شمال کشور که دیروز به حساب شان واریز 
شد را مورد اشاره قرار داد و عنوان کرد: ۵ درصد از مطالبات 
چایکاران گیالن و مازندران که مربوط به نیمه دوم مهرماه 
است باقی مانده که به تدریج به حساب چایکاران شمال کشور 
واریز می شود.جهانساز با تأکید بر اینکه مطالبات چایکاران دو 
نیمه مهرماه تسویه شده است  تا  استان گیالن و مازندران 
در  موجود  گزارشات  و  آمارها  به  توجه  با  کرد:  خاطرنشان 
سازمان چای کشور امسال در مجموع معادل ۱۲6 هزار و ۷۵۳ 

تن برگ سبز چای به ارزش ۳۴۳ میلیارد و۴00 میلیون تومان 
از چایکاران خریداری شده است.

وی پرداخت ۳۳۳ میلیارد تومان معادل ۹۵ درصد مطالبات 
چایکاران دو استان شمالی گیالن و مازندران را مورد اشاره 
قرار داد و خاطرنشان کرد: امسال با توجه به تصمیم و اعالم 
دولت قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم برگ سبز چای درجه 
یک ۳ هزار و 600 تومان و درجه دو ۲ هزار و ۲00 تومان 
از چایکاران تعیین شد. رئیس سازمان چای کشور وجود 60 
هزار خانوار چایکار در ۲ استان شمالی گیالن و مازندران را 
مورد توجه قرار داد و با بیان اینکه این دو مرکز دارای ۲۵ 
هزار هکتار باغ چای هستند افزود: با توجه به اینکه هم اینک 
در نیمه دوم سال هستیم سازمان چای زمینه سازی برای 
عملیات به زراعی باغات را در دستور کار خود دارد.جهانساز 
دنبال کردن بحث های آموزشی و برگزاری کالس های ویژه 
از اهداف  بازآموزی برای چایکاران گیالنی و مازندرانی را 
گذشته  سال های  در  گفت:  و  کرد  اعالم  چای  سازمان 
چای  سازمان  اما  بود  شده  کمرنگ  چایکاران  به  آموزش 
ارتقاء سطح  برای  اخیر تالش خوبی  در سال های  به ویژه 

دانش  انتقال  لزوم  است.وی  داده  انجام  چایکاران  آگاهی 
فنی به چایکاران را برای بهره وری بیشتر در تولید و برداشت 
کیفی برگ سبز چای بسیار ضروری خواند و عنوان کرد: 
اجرای طرح بهزراعی باغات چای، روی آوردن به روش های 
نوین آبیاری، مبارزه با آفات و بیماری ها و علف های هرز 
گیاهی از جمله مؤلفه های مهمی است که به دنبال تحقق 
هر چه بیشتر آن هستیم.رئیس سازمان چای کشور حمایت از 
تولیدکنندگان چای و تولید چای خشک باکیفیت و مرغوب را 
از جمعه اولویت های مهم این سازمان دانست و ابراز داشت:  
با افزایش میزان صادرات چای خشک ارزآوری خوبی نصیب 
کشورمان می شود از سوی دیگر کشاورزان چایکار نیز رغبت 
می کنند.جهانساز  پیدا  محصول  این  تولید  برای  بیشتری 
افزایش سرمایه صندوق جهت پشتیبانی مالی از محصول 
چای را به عنوان یکی از برنامه های حمایتی از صنعت چای 
داخلی ضروری خواند و ابراز داشت: توسعه کشت و اصالح 
و بازسازی باغات چای و توانمند سازی بهره برداران در بخش 
تولید و صنایع چای از موضوعاتی است که به ما جهت رفع 

مشکالت صنعت چای کمک می کند.

کل  اداره  مسئوالن  پیش بینی های  طبق 
استقبال  به  توجه  با  و   ۲ شمال  راه آهن 
تعداد قطارهای گردشگری ورودی  مردمی، 
پیدا می کند.مسیر  افزایش  استان گیالن  به 
راه آهن قزوین - رشت با توجه به ابنیه، پل ها 
و سازه های فنی که در آن به کار رفته یکی 
از زیباترین مسیرهای ریلی کشور محسوب 
می شود، بر همین اساس و طبق پیش بینی ها 
و با توجه به استقبال مردمی انتظار می رود 
تعداد قطارهای گردشگری ورودی به گیالن 
شمال  راه آهن  کند.مدیرکل  پیدا  افزایش 
تعداد  متوسط  به طور  اگر  داشت:  اظهار    ۲
جاده  سطح  در  را  خودروها  سرنشین های 
۳ نفر در نظر بگیریم جابه جایی این میزان 
بازه زمانی ۹ ماهه امسال توسط  مسافر در 
موجب   ۲ شمال  راه آهن  مسافری  ناوگان 
حذف ۷۸ هزار و ۳۵۴ خودرو از سطح جاده ها 

شده است. غالمحسین ولدی در مورد تعداد 
مسافران ورودی و خروجی به استان گیالن 
عنوان کرد: در مدت ۹ ماهه نخست امسال در 
مجموع ۲۳۵ هزار و 6۲ نفر مسافر از طریق 
راه آهن شمال ۲ جابه جا شدند که این مقدار 
به  ورودی  مسافران  نفر  و ۴۳۷  هزار   ۱۲0
ایستگاه رشت و ۱۱۴ هزار و 6۲۵ نفر مسافر 
می شود.  شامل  را  رشت  ایستگاه  خروجی 
ولدی با اشاره به اینکه مصرف سوخت ناوگان 
هفتم  یک  جاده ای  ناوگان  به  نسبت  ریلی 
است، یکی از مزیت های مهم استفاده از حمل 
و نقل ریلی را کاهش میزان مصرف سوخت 
عنوان کرد و اظهار داشت: حذف این تعداد 
کاهش  بر  عالوه  جاده ها  سطح  از  اتومبیل 
آالینده های  کاهش  باعث  جاده ای  سوانح 

زیست محیطی نیز می شود. 
اینکه قطار مسافری مسیر  بر  تأکید  با  وی 

 ۱۵ تاریخ  از  برعکس  و  تهران  به  رشت 
اسفندماه به صورت همه روزه در این مسیر 
مسافری  قطار  کرد:  تصریح  می کند  تردد 
رشت به مشهد و برعکس نیز از تاریخ ۱۱ 
آبان ماه امسال به صورت همه روزه شده است 
در حالی  که تا قبل از این تاریخ به صورت 
تردد  مذکور  مسیر  در  میان  در  روز  یک 
کمیت   ۲ شمال  راه آهن  مدیرکل  می کرد. 
استان  گردشگری  موجود  زیرساخت های  و 
بیان  با  و  دانست  بزرگ  ظرفیتی  را  گیالن 
اینکه باید از این ظرفیت استفاده بهینه شود 
اظهار داشت: در این رابطه با احتساب قطار 
گردشگری خبرنگاران به مناسبت گرامیداشت 
روز خبرنگار تاکنون ۱۳ رام قطار گردشگری 
وارد استان گیالن شده است.ولدی استقبال و 
تقاضای مردم جهت سفر و گردش در ایام 
راه  کل  اداره  برنامه های  و  نوروز  تعطیالت 

تأکید  مورد  را  رابطه  این  در  آهن شمال ۲ 
قرار داد و گفت: افزایش ظرفیت قطارهای 
تعطیالت  ایام  در  استان گیالن  گردشگری 
نوروز از جمله اهداف و اولویت های اداره کل 

راه آهن شمال ۲ به شمار می رود.
مقصد  به  گردشگری  قطار  نخستین  در   
گیالن بازدید از پل شاهرود و پل سد منجیل 
به عنوان نماد توسعه در صنعت راه آهن ایران 
ریلگردی  مسافران  و  داشت  قرار  برنامه  در 
روستایی  میراث  موزه  از  بازدید  فرصت 
گیالن و تماشای مراسم آئینی خطه گیالن 
قطار  چند  هر  دیگر  سویی  کردند.از  پیدا  را 
گردشگری در ایران هنوز در ابتدای راه است 
اما امید آن می رود که پتانسیل خطوط ریلی 
برای راه اندازی مسیرهای جدید گردشگری 
در جهت رونق بخشی به این صنعت مورد 

استفاده قرار گیرد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان با اشاره به تهیه 
منابع  عرصه های  از  هکتار  هزار   ۴00 برای  کاداستر  نقشه 
اعتبارات صندوق  از  تومان  میلیون  امسال ۵۷0  ملی گفت: 
توسعه ملی برای اجرای طرح کاداستر در ۱۱6 هزارهکتار از 
عرصه های جنگلی استان اختصاص یافت. ابوطالب قزلسفلو 
در جمع خبرنگاران اظهارداشت: براساس قانون جامع حدنگار 
و آیین نامه مربوط به آن تمامی دستگاه های دولتی از جمله 
منابع طبیعی موظف شدند برای اراضی دولتی و ملی، اسناد 
این نقشه ها  تک برگی کاداستری تهیه کنند.وی گفت: در 
کلیه مشخصات در یک طرح جامع به ثبت می رسد و مباحث 
نقل و انتقال با سرعت بیشتری صورت می گیرد و حفاظت 
عرصه ها نیز تقویت می شود.مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان بیان داشت: در استان یک میلیون و ۳۴0 هزار هکتار 

عرصه های منابع طبیعی داریم که برای یک میلیون و ۲۵۷ 
هزار هکتار سندهای دفترچه ای صادر شد.

وی با بیان اینکه برای ۴00 هزار هکتار از عرصه های ملی سند 
به نام دولت اخذ شده است، ادامه داد: از سال ۹6 اجرای طرح 

کاداستر به صورت جدی پیگیری شد و تهیه این نقشه ها در 
۴۳0 هزار هکتار در حال اجرا است.قزلسفلو اظهارداشت: امسال 
با اعتبار صندوق توسعه ملی به مبلغ ۵۷0 میلیون تومان اجرای 
طرح کاداستر در ۱۱6 هزار هکتار از عرصه های منابع ملی 
طرح در حال اجراست و امیدواریم بتوانیم تا پایان سال مالی 
جاری این نقشه ها را تهیه کنیم.وی خاطرنشان کرد: اولویت در 
اجرای طرح کاداستر با اراضی جنگلی است، در این زمینه ۵۸ 
درصد این عرصه ها تحت پوشش قرار گرفته و تاکنون برای 
۲۱ درصد عرصه های جنگلی سند تک برگی گرفتیم.مدیرکل 
منابع طبیعی و آبخیزداری استان گفت: کاداستر اراضی ساحلی 
از اولویت های استان است و در این بخش هم فعالیت ها را 
شروع کردیم و در حال تهیه نقشه ها هستیم که پس از آن به 

ادارات ثبت ارسال می شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان  اعالم کرد:

اجرای طرح کاداستر در ۴00 هزار هکتار از عرصه های جنگلی گلستان

به گزارش روابط عمومی ، سید جالل ابوالقاسمی  در گفتگو با پایگاه خبری گاز گلستان   
از تمامی مشترکین بخشهای مختلف مصرف  تقاضا نمود نهایت همکاری را در زمینه 
صرفه جوئی  در مصرف گاز بعمل آورده  تا دراستمرار و تامین جریان گاز مشکلی 
پیش نیاید.  وی با اشاره به نقش تاثیر گذار مدیریت مصرف در زمینه پیشگیری از افت 
فشار گاز تصریح کرد:مشترکین گرامی عنایت داشته باشند مصرف گاز خود را به نحو 
مطلوبی مدیریت نموده که تنها  با انجام  چند اقدام بسیار ساده و کم خرج  مصرف 
گاز خود را کاهش دهند.  ابوالقاسمی ضمن توصیه به صرفه جوئی و درست مصرف 

کردن گاز طبیعی گفت: ازجمله اقداماتی که می تواند در این راستا کمک شایانی بنماید 
می توان به پوشیدن لباسهای ضخیم زمستانه ،استفاده از یک بخاری در منزل ، کم 
کردن یک درجه از گرمای محیط ، نصب پرده های ضخیم،مسدود کردن روزنه های 
ورود هوای سرد با درنظر گرفتن هوای مورد نیاز برای سوخت وسایل گاز سوز ، تنظیم 
دمای اتاق درحد استاندارد بین ۱۸ تا ۲۱ سانتیگراد که دمای رفاه می باشد ، بستن 
شیر شوفاژ اطاقهایی که مورد استفاده قرار نمی گیرند اشاره کرد وی از جمله اقدامات 
مهم را دیگری که در این رابطه مورد توجه می باشد می توان به   استفاده از بخاری 

بجای شومینه و کم کردن درجه موتورخانه ها و آبگرمکن های مخزنی اشاره کرد 
که بسیار ضروریست و این کار  می تواند حجم باالیی از مصرف گاز را کاهش  داده  
شرایط را بگونه ای   فراهم سازد تا سایر هموطنان عزیز نیز بتوانند از این انرژی پاک 
بهره مند شوند. رئیس روابط عمومی گازگلستان  همچنین ازهمه مدیران دستگاههای 
اجرایی ، نظامی و انتظامی ، سازمانها ،  مؤسسات و شرکت های دولتی وخصوصی ، 
نهادهای انقالب اسالمی استان گلستان نیز درخواست داشت تا به منظور پیشگیری از 

افت فشار گاز، رعایت  اعتدال را در مصرف گازطبیعی بعمل آورند.

اندازی  راه   ۳۱۴۴ تلفن  شماره  مخابراتی  تجهیزات  سرقت  از  پیشگیری  راستای  در 
شد.مهندس غالمعلی شهمرادی مدیر مخابرات منطقه گلستان با تاکید بر مشکالت عدیده 
ای که سرقت تجهیزات مخابراتی برای مشترکان و مخابرات بوجود میاورد گفت: سرقت 
تجهیزات مخابراتی در استان برای ما مشکل ساز شده است و مانع خدمت رسانی به 

مشترکان میشود .

وی افزود: در شرایط فعلی تحریم نصب دوباره تجهیزات بسیار هزینه بر میباشد و به همین 
جهت و در راستای پیشگیری از سرقت تجهیزات شماره ۳۱۴۴ را راه اندازی نموده تا مردم 
استان به محض مشاهده هرگونه اقدام مشکوک اعم از سرقت کابل  و یا کافو و تجهیزات 
مخابراتی با شماره ۳۱۴۴ تماس گرفته و اطالع رسانی نموده تا بتوانیم به موقع اقدامات 

الزم را در جلوگیری از سرقت به انجام رسانیم.

اطالعیه مخابرات منطقه گلستان 
درخصوص عدم ارسال پیامک قبض 
تلفن ثابت برای تعدادی از مشترکان

از  تعدادی  برای  ثابت  تلفن  قبض  پیامک  ارسال  عدم  درپی 
مشترکان ، مخابرات منطقه گلستان ضمن پوزش از مشکالت 
بوجودآمده برای آندسته ازمشتریان محترم ، پیگیری های الزم 
برای رفع مشکل از سوی مخابرات ایران را انجام داده است 
وامیدواراست در ماه آتی مشکل بوجود آمده در سامانه ارسال 
پیامک حل شده و پیامک به موقع برای تمامی مشتریان گرامی 

ارسال گردد.

رئیس روابط عمومی گازگلستان بر صرفه جویی مصرف گاز مشترکین بخشهای مختلف تاکید کرد

رئیس سازمان چای کشور: 

۹۵ درصد مطالبات چایکاران گیالن و مازندران پرداخت شد

ظرفیت قطارهای گردشگری ورودی به استان گیالن افزایش می یابد

مدیر تعاون روستایی گیالن :
افزون بر 2۴۶ هزار تن محصوالت 

کشاورزی و دامی در گیالن 
خریداری شد

پایان  تا  ابتدای سال جاری  از  تعاون روستایی گیالن گفت:  مدیر 
آذرماه، ۲۴6 هزار و 6۳۷ تن انواع محصوالت کشاورزی ، دامی و 
نهاده ها از کشاورزان استان خریداری شده است.رامین گیالنشاهی 
اظهار داشت: این میزان محصوالت کشاورزی، دامی و نهاده ها به 
ارزش اقتصادی افزون بر سه هزار و ۳۴6 میلیارد ریال به صورت 
تعاونی های  توسط شبکه  و حمایتی  مباشرتی  تضمینی،  توافقی، 
شده  خریداری  کشاورزان  از  گیالن  استان  کشاورزی  و  روستایی 
است.وی افزود: امسال ، در اجرای طرح خرید تضمینی مباشرتی 
گندم، ۲۵۳ تن محصول گندم به ارزش چهار هزار و ۲6۵ میلیون 
ریال، از کشاورزان گندمکار گیالنی خریدای کرده است.مدیر تعاون 
روستایی استان گیالن خاطر نشان کرد: مقدار خرید و فروش توافقی 
محصوالت کشاورزی از جمله گوشت مرغ، شیر، گوشت قرمز، تخم 
مرغ  ۱۳6 هزار و ۷۱۳ تن به ارزش دو هزار و ۵6۳ میلیارد ریال است.

وی با بیان این که محصول برنج گیالن نیز ۱۳۳ تن به ارزش افزون 
بر ۲۴ میلیارد ریال از تولید برنج استان به صورت توافقی از شالیکاران 
خریداری شده است، اضافه کرد: ۱0۴ هزار و ۴6۵ تن آرد روستایی، 
شهری و خانه پزی در قالب طرح کاردکس توسط شبکه تعاونی های 
روستایی استان توزیع شد.گیالنشاهی بیان داشت: در راستای تبادالت 
بین استانی محصوالت شبکه تعاونی های روستایی و کشاورزی، 6۴ 
تن پیاز، سیب زمینی و گوجه فرنگی تولیدی مناطق غرب و جنوب 
کشور در سطح فروشگاه های تعاونی روستایی توزیع شده است.وی 
اظهار داشت: دو هزار و ۴۳ تن برگ سبز درجه یک و دو در مجموع 
به ارزش افزون بر ۵۴ میلیارد ریال توسط کارخانجات چایسازی تحت 
پوشش شبکه مورد نظر سازمان تعاون روستایی از کشاورزان چایکار 
خریداری شده است.مدیر تعاون روستایی گیالن خاطرنشان کرد: 
امسال با هدف حمایت از پرورش دهندگان کرم ابریشم، ۹ هزار و ۵۳ 
کیلوگرم پیله ابریشم توسط شبکه تعاون روستایی به ارزش شش هزار 
و 6۳۱ میلیون ریال توسط مراکز خرید لنگرود و شفت از کشاورزان 

نوغاندار استان خریداری شده است.

استاندار گلستان:
ضریب امنیت سرمایه گذاری 

در گلستان باال است
 استاندار گلستان گفت: بر اساس بررسی هفت شاخص در نظر 
گرفته شده توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی ، 
گلستان جزو پنج استان اول کشور در زمینه امنیت سرمایه گذاری 
است.هادی حق شناس در ششمین جلسه شورای برنامه ریزی و 
توسعه گلستان اظهار داشت: این استان دارای مزیت همزمان 
مرز هوایی, دریایی و زمینی است و باید توسعه بازرگانی هم در 
دستور کار استان باشد.وی ادامه داد: ساالنه بیش از پنج میلیون 
تن محصول کشاورزی با تنوع ۹۲ گونه در گلستان تولید می 
شود که باید با امتناع از خام فروشی, محصوالت فراوری شده 
این استان را صادر کرد تا موجب رونق اقتصادی شود.حق شناس 
با اشاره به جایگاه سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان مغز 
متفکر توسعه استان گفت: در بسیاری از شاخص ها همچون 
ضریب جینی و سرانه تخت بیمارستانی وضع استان مناسب 
خاطرنشان  کنیم.وی  آن تالش  ارتقای  برای  باید  که  نیست 
کرد : برنامه ریزی روی مزیت های نسبی استان سرعت توسعه 
گلستان را افزایش می دهد و این سازمان باید با اشراف کامل 
بر این ظرفیت ها، از منابع استان به درستی استفاده کندعلیرضا 
نعمتی رییس امور استان ها و مناطق سازمان برنامه و بودجه هم 
در این جلسه گفت: پیش بینی درآمدهای گلستان در بودجه سال 
آینده هشت هزار میلیارد ریال است در حالی که دولت قصد دارد 
حدود ۵0 هزار میلیارد ریال برای توسعه این استان هزینه کند.

زهرا اربابی معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی سازمان برنامه 
و بودجه هم در این جلسه گفت: تامین منابع مالی کشور در 
سال آینده سخت است که در این شرایط باید اولویت  استان ها 
شناسایی و سپس نسبت به تامین اعتبار برنامه ریزی شود.در این 
جلسه همچنین از خدمات محمدولی روزبهان به عنوان رییس 
و خدیجه امینی به عنوان سرپرست سازمان مدیریت و برنامه 
ریزی استان تقدیر و قدرت اهلل عابدی به عنوان رییس سازمان 

مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان معرفی شد.

مدیر مخابرات منطقه گلستان  اعالم کرد:

راه اندازی شماره 3144 برای ثبت گزارش مردمی
 از سرقت تجهیزات مخابراتی


