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از ۶ هزار و ۱۲۰  راه و شهرسازی گیالن گفت:   مدیرکل 
متقاضی طرح اقدام ملی مسکن ۲هزار و ۶۹۸ نفر پس از 
بررسی مدارک واجد شرایط تشخیص داده شدند.ماکان پدرام 
در جلسه  شورای مسکن گیالن در رشت اظهار داشت: از تعداد 
واجدین شرایط ۴۷۴  نفر افتتاح حساب و مبلغ اولیه را واریز و  

مدارک شان را تکمیل  کرده اند.
وی با اشاره به تامین زمین طرح اقدام ملی مسکن در استان 
افزود: قرعه کشی انجام شد ؛ ضمن آنکه براساس توافقات 
انجام شده  ۲ هزار و ۵۰۰  واحد مسکن مهر در قالب طرح 

اقدام ملی آورده شده است.
وی اضافه کرد: در اجرای این طرح ، قیمت زمین بین ۶ میلیون 
تا ۲۰ میلیون ریال در نظرگرفته شده است و اگر قیمت زمین 
کمتر از یک سوم ارزش ساخت بنا باشد به صورت ۹۹  ساله 
اجرا می شود و در صورتی که ارزش زمین بیشتر از یک سوم 
ارزش ساخت باشد،  بر اساس قیمت زمین،  واگذاری انجام می 

شود که این شرایط فقط در یکی از شهرستان های استان است.
 تا پانزدهم ابان ماه مسکن مهر تکلیفی بنیاد 

مسکن به پایان می رسد
مدیرکل بنیاد مسکن گیالن نیز در این جلسه گفت: بنیاد 
مسکن گیالن مجری طرح اقدام ملی مسکن  برای شهرهایی 
با جمعیت یکصد هزار  نفر  است و در شهرهای باالی یکصد 

هزار نفر به عنوان کارگزار وزارت راه و شهرسازی است
 ، انزلی،رشت، شفت  بندر  افزود: شهرهای  اکبرزاده   محمد 
رودسر، کیاشهر، لنگرود و ماسال  و صومعه سرا حوزه ماموریت 
ما است که از پنج هزار و ۶۸۲ نفری که ثبت نام کرده اند ، ۳۴۵ 
نفر واجد شرایط شناخته شدند که ۱۴۱  میلیارد ریال برای آنها 
تسهیالت پیش بینی شده است؛ ضمن آنکه ۲ هزار و ۸۳۴ نفر 

در انتظار تایید هستند.
وی با اشاره به آمار اتمام واحدهای مسکن مهر در شهرهای زیر 
۲۵ هزار نفر خاطرنشان کرد : از ۲۳ هزار و ۲۵۷ واحد تعهدی  

بنیاد مسکن گیالن تا کنون ۹۸ درصد به پایان رسیده و تحویل 
داده شده است و  تا پانزدهم آبان ماه برای شهرهای زیر ۲۵ 

هزار نفر  استان تکمیل می شود.
ساخت  ۱۲ هزار و ۳۹۲ واحد مسکن طرح اقدام ملی مسکن در 
برنامه دولت در استان است. تا کنون ۶ هزار نفر برای این طرح 

در استان ثبت نام کرده اند.

مدیرکل راه و شهرسازی گیالن:

 2 هزار و ۶۹۸ نفر در گیالن واجد شرایط طرح 
اقدام ملی مسکن هستند

مدیر کل بهزیستی استان گلستان از خّیران و شهروندان گلستانی برای تکمیل بزرگترین »پازل همدلی« به منظور تهیه نوشت افزار 
دانش آموزان تحت پوشش این سازمان دعوت کرد.سید مهدی حسینی در خصوص اجرای پویش پازل همدلی اظهارکرد: 
بهزیستی بنا دارد با همکاری خیران نوشت افزار برای دانش آموزان تحت پوشش این نهاد تهیه کند و در همین راستا پویش همدلی 
برنامه ریزی شد.وی افزود: در این پویش نقشه ایران به صورت پازل ۶۰۰ هزار قطعه ای به تفکیک هر استان با تصویر کشیدن 
تعدادی از ابنیه های تاریخی مختص آن استان تهیه شده است.حسینی با بیان اینکه ارزش هر پازل ۱۰۰ هزار ریال است، تصریح 

کرد: برای گلستانی ها هم پازلی از نقشه استان تهیه شده که خیران، نیکوکاران و عالقمندان شرکت در این طرح می توانند یک 
یا چندین قطعه خریداری کرده و در این امر خداپسندانه سهیم باشند.

وی خاطرنشان کرد: خیران و نیکوکاران برای مشارکت در این کمپین می توانند با مراجعه به سایت بهزیستی و انتخاب استان و 
شهر خود به هر اندازه که عالقه دارند شرکت کنند.مدیرکل بهزیستی گلستان گفت: پس از دریافت مبلغ از خیر یا مشارکت کننده 

ضمن ثبت تعداد و مبلغ و پازل مربوطه به نام و مشخصات خریدار، رسید صادر می شود.

دعوت بهزیستی از گلستانی ها برای مشارکت در پویش »پازل همدلی«

امسال، مصرف گاز  با کاهش  شدید دمای هوا در مهرماه 
مشترکین غیرنیروگاهی استان گیالن نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته ۱۴ درصد افزایش داشته است.

به گزارش روابط عمومی گاز گیالن ،حسین اکبر مدیرعامل 
شرکت گاز استان گیالن با اعالم مصرف حدود ۳۰۰ میلیون 
مترمکعب گاز در نیمه اول مهرماه امسال اظهار داشت: این 
میزان مصرف نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴ درصد رشد 
داشته است.وی با اشاره به بارندگی مداوم و برودت ناگهانی 
تا رکورد  هوا در هفته گذشته گفت: سرمای هوا سبب شد 
برای  روز  در یک شبانه  گاز  مترمکعب  میلیون  مصرف ۱۳ 
بخش غیرنیروگاهی به ثبت برسد.مدیرعامل شرکت گاز استان 
تجاری،  خانگی،  های  بخش  مصارف  میزان  افزود:  گیالن 
صنعتی و حمل و نقل استان در نیمه اول مهرماه امسال با 
۱۴ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۱۲۸ 

میلیون مترمکعب افزایش یافته است.
مصرفی  گازبهای  محاسبه  نحوه  به  اشاره  با  اکبر  مهندس 
براساس دستورالعمل شرکت ملي گاز  بیان کرد:  مشترکین 

ایران، براي محاسبه گاز بها، سال به دو فصل گرم و سرد 
تقسیم مي شود که فصل سرد از تاریخ ۱۶ آبان ماه آغاز می 
شود و طی آن بجهت رفاه حال مشترکین گرامی نرخ گاز  به 
صورت پلکانی محاسبه می شود.وی با اشاره به این نکته اظهار 
داشت: مصرف گاز در مهرماه با مبلغ فصل گرم محاسبه خواهد 
شد فلذا از همه مشترکین محترم تقاضا می گردد در راستای 
کاهش هزینه ها و کمک به اقتصاد خانواده نسبت به مصرف 

گاز صرفه جویی نمایند.
مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن در خاتمه گفت: راهنمای 
هزینه گازبها بر اساس فصول سرد و گرم سال و همچنین 
مناطق مختلف استان، در سایت شرکت گاز گیالن به آدرس

www.nigc-gl.ir  قابل مشاهده می باشد و مشترکین 
محترم می توانند با مطالعه آن نسبت به مدیریت مصرف گاز 

اقدام فرمایند.

مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن خبر داد :

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس گلستان:تحویل بالغ بر 300 میلیون مترمکعب گاز در گیالن
سرانه آموزشی دانش آموزان گلستانی 

کمتر از میانگین کشوری است

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس گلستان گفت که با 
وجود تالش های صورت گرفته و کمک خیرین برای ساخت 
کالس های درس، سرانه فضای آموزشی دانش آموزان گلستانی 
۲۶ صدم مترمربع کمتر از میانگین کشوری است.یاسر لیوانی 
اظهار داشت: میانگین کشوری این سرانه ۴.۹۴ مترمربع است 
که امیدواریم با کمک بیشتر خیرین و ساخت مدارس جدید، 
این فاصله جبران شده و فضای آموزشی کافی در اختیار دانش 
آموزان گلستان قرار بگیرد.وی بیان کرد: ۱۵ درصد مدارس 
گلستان نیازمند بازسازی و ۲۵ درصد به مقام سازی احتیاج دارند 
به  گلستان  آموزشی  موارد، سرانه  این  اجرای  در صورت  که 
میانگین کشوری خواهد رسید.گلستان ۱۲ هزار و ۳۰۰ کالس 
درس در ۲ هزار و ۵۰۰ مدرسه دارد که ۳۷۵ مدرسه نیازمند 
است.مدیرکل  مقاوم سازی  نیازمند  مدرسه   ۶۲۵ و  بازسازی 
نوسازی مدارس گلستان گفت: هم اکنون صد پروژه آموزشی 
شامل ۶۰۰ کالس درس از سوی این اداره کل در دست ساخت 
است و تا پایان مهرماه ۱۷۲ کالس درس و تا پایان سال ۲۲۰ 
کالس درس تحویل آموزش و پرورش استان خواهد شد.لیوانی 
اظهار داشت: از کل پروژه های در حال ساخت توسط اداره کل 
نوسازی مدارس گلستان، ۶۸ مدرسه با ۳۵۶ کالس با مشارکت 
خیرین  مشارکت  وی  گفته  است.به  ساخت  حال  در  خیرین 
از ۳۰  گلستان در ساخت مدارس طی سال های ۹۷ تاکنون 
درصد به ۶۰ درصد افزایش یافته است.مدیرکل نوسازی مدارس 
گلستان گفت: از سال ۷۷ تاکنون خیرین مدرسه ساز هزار و ۸۶۰ 
میلیارد ریال به بخش مدرسه  سازی گلستان کمک کردند.وی 
به اجرای طرح پویش »آجر به آجر« در گلستان اشاره کرد و 
گفت: تعداد کل خیرین کالن در قالب تفاهم نامه این پویش از 
ابتدای سال جاری در گلستان ۴۵ نفر و میزان مشارکت این 
خیرین نیز ۴۱۰ میلیارد ریال است و پنج هزار و ۵۹۶ نفر خیر 

ُخرد نیز در این طرح مشارکت کردند.

 ۳۷ روز پس از وقوع زلزله در روستای قورچای 
مناطق  مسکونی  واحد  نخستین  رامیان، 
زلزله زده این شهرستان باحضور سیدمحسن 
شورای  مجلس  رییسه  هیات  دهنوی عضو 
عمرانی  امور  هماهنگی  معاون  اسالمی، 
دستگاه های  کل  مدیران  برخی  و  استاندار 
اجرایی استان افتتاح شد.مدیرکل بنیاد مسکن 
افتتاح  مراسم  در  گلستان  اسالمی  انقالب 
با زیربنای ۸۰ مترمربع،  این واحد مسکونی 
مسکونی  واحدهای  ساخت  عملیات  گفت: 
خسارت دیده از زمین لرزه ۵.۱ ریشتری ۱۷ 
شهریور امسال ۴۸ ساعت پس از این حادثه 
بود.سیدمحمد  شده  آغاز  استاندار  دستور  به 
زمین  این  اثر  بر  اینکه  یادآوری  با  حسینی 
لرزه ۱۹۵ واحد مسکونی در مناطق روستایی 

رامیان دچار خسارت و نیازمند بازسازی مجدد 
شدند، افزود: هم اکنون عملیات آواربرداری ۹۰ 

درصد خانه های تخریبی انجام شده و ساخت 
۱۴۶ واحد مسکونی با پرداخت تسهیالت ۵۰۰ 

میلیون ریالی و کمک  بالعوض دولت شروع 
نماینده  "سیدمحسن دهنوی"  شد.همچنین 
و  اسالم شهر  تهران، ری، شمیرانات،  مردم 
پردیس در مجلس شورای اسالمی و عضو 
هیات رییسه این نهاد با حضور در روستای 
زده  زلزله  مناطق  وضعیت  آخرین  قورچای 
دستگاه های  رسانی  خدمات  نحوه  و  رامیان 
اجرایی به آسیب دیدگان را بررسی کرد.نماینده 
در  آزادشهر  و  رامیان  های  شهرستان  مردم 
مجلس شورای اسالمی، مدیران کل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای گلستان، فرماندار رامیان 
و برخی مدیران دستگاه های خدمات رسان این 
شهرستان نیز در این مراسم حضور داشتند.

جمعیت  نفر  هزار   ۸۵ با  رامیان  شهرستان 
درشرق استان گلستان قرار دارد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی گلستان خبر داد:

 افتتاح نخستین واحد مسکونی مناطق زلزله زده 
رامیان پس از 3۷ روز

 فرمانده انتظامی گلستان  خبر داد :
کشف 1۵3 هزار مترمربع زمین خواری 

در گلستان
 فرمانده انتظامی گلستان گفت که در نیمه نخست امسال ۲۴ 
فقره زمین خواری به متراژ ۱۵۳ هزار مترمربع و ارزش هزار و 
۵۰۰ میلیارد ریال در این استان کشف شد.سرهنگ سعید دادگر 
در نشست خبری اظهار داشت: در این ارتباط ۴۵ متهم دستگیر 
شدند.وی همچنین از کاهش ۱۱ درصدی تشکیل پرونده در پلیس 
فتا از ابتدای سال تاکنون نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد 
و افزود: هتک حیثیت با ۳۵ درصد، برداشت غیرمجاز بانکی با ۲۶ 
درصد و کاله برداری با ۲۴ درصد به ترتیب دارای بیشترین پرونده 
در پلیس فتای گلستان هستند.وی بر هوشیاری مردم در استفاده 
از فضای مجازی تاکید کرد.فرمانده انتظامی گلستان در ادامه از 
تکمیل ظرفیت پارکینگ های محل نگهداری موتورسیکلت های 
توقیفی خبر داد و گفت: صاحبان این وسیله نقلیه به دلیل کامل 
نبودن مدارک انگیزه ای برای ترخیص موتورها ندارند.وی آمار 
موتورسیکلت های توقیفی در پارکینگ های گلستان را اعالم 
نکرد.سرهنگ دادگر افزود: بخشی از سرقت های مسلحانه، عادی، 
جرائم خشن، نزاع و قمه کشی استان از سوی برخی موتورسواران 
انجام می شود و وضعیت استفاده از این وسیله نقلیه در گلستان 

نامناسب است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیالن:
تولید روزانه یک میلیون متر پارچه 
مخصوص ماسک در گیالن آغاز شد

دستیابی  از  گیالن  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس   
تولیدکنندگان استان به فناوری تولید پارچه "بایکو" از الیه های 
بهداشتی قابل استفاده در ماسک خبر داد و گفت: تولید پارچه بی 
بافت اسپان باند دوالیه و الیه وسطی ماسک به نام "بایکو" به 
میزان بیش از یک میلیون متر مربع به صورت روزانه آغاز شده 
است.به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت معدن و تجارت 
گیالن؛ فرهاد دلق پوش در نشست هم اندیشی شورای هم خانواده 
صنعت، معدن و تجارت استان افزود : این واحدتولیدی که به همت 
بخش خصوصی راه اندازی شده و تولیدات آن در دو کارخانه برای 
تولید انواع ماسک سه الیه بهداشتی و به ویژه۹۵N با تیراژ بیش از 
پنج هزار عدد ماسک به صورت روزانه استفاده می شود.وی با اشاره 
به ظرفیت باالی صنعتگران گیالنی در کمک به بخش سالمت 
کشور عنوان کرد : همچنین سیم های مخصوص که برای انواع 
ماسک کاربرد دارد نیز در هفت کارگاه در گیالن تولید می شود 
که در مجموع زمینه اشتغال ۲۵۰ نفر در این بخش به صورت 
مستقیم در گیالن فراهم شده است.وی از اعضای شورای هم 
خانواده سازمان صنعت، معدن و تجارت گیالن تشریک مساعی 
بیش از گذشته را در جهت اعتالی تولید و اشتغال استان در این 
شرایط اقتصادی مطالبه و عنوان کرد: همه می دانیم تولید در 
شرایط تحریم سخت است و دشواری های تاثیرات کرونا نیز بر 
کسی پوشیده نیست ولی با تالش فعالین حوزه تولید و تجارت و 
شبکه های تامین اقالم بهداشتی و کاالهای اساسی؛ کمبودها 
در سطح تولید و عرضه مرتفع شده است.وی با تشریح وضعیت 
مطلوب تولید و ارائه خدمات در حوزه اقالم بهداشتی تصریح کرد: 
از زمان شیوع کرونا، توزیع اقالم بهداشتی بر عهده وزارت بهداشت 
بود که کم و کاستی هایی را در برخی از موارد داشتیم ولی حدود 
۲ ماه است که این امر به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار 
شد و به تبع آن سازمان صنعت و معدن به موضوع ورود یافته و 
شاهد رقابت در ارائه خدمات و کاالی با کیفیت و کمیت در این 
اقالم هستیم و حتی تولید ما به بیش از نیاز استان رسیده است و 
اقالم بهداشتی به وفور در دسترس مردم قرار گرفته است.رئیس 
سازمان صنعت، معدن و تجارت گیالن همچنین از تولید پارچه 
ِملت بِلون برای تهیه ماسک بهداشتی تا هفته های آتی در گیالن 
خبر داد  و تشریح کرد: درصدد رفع مشکل انشعاب برق و ایجاد 
زیرساخت برای تولید کننده این نوع پارچه در گیالن هستیم که 
با ظرفیت تولید ۲۵۰ کیلوگرم به صورت روزانه به چرخه یاوران 
نظام سالمت کشور بپیوندد. دلق پوش عنوان کرد: تاکنون تنها سه 
استان در سطح کشور موفق به تولید پارچه ماسک شده بودند که 
گیالن رتبه چهارم کشوری در تولید مواد اولیه ماسک به ویژه پارچه 
را به خود اختصاص داده است.این مسئول، حفظ موقعیت موجود 
صنعتی، تکمیل ظرفیت های خالی و توسعه و ایجاد ظرفیت های 
جدید را از ارکان مهم راهبری قطار تولید و توسعه گیالن برشمرد 
و تاکید کرد: این راهبرد سازمانی در این شرایط خاص اقتصادی 
به تاسی از فرمایشات راهگشای مقام معظم رهبری سرلوحه کار 
سازمان است و هم اندیشی و همت عالی تک تک اعضای شورای 
هم خانواده میزان درصد تحقق اهداف را افزایش می دهد.رئیس 
سازمان صنعت، معدن و تجارت گیالن در ادامه اهمیت ثبت 
توانمندی های نخبگان و فعالیت تولیدی و خدمات فنی در سامانه 
توانیران )tavaniran.ir( را در افزایش خود اتکایی ارزشمند 
دانست و اطمینان داد: در صورت ثبت محصوالت و تولیدات 
داخلی در این سامانه به طور قطع از واردات کاالهای مشابه ساخت 
داخل و ورود تکنولوژی خارجی به کشور جلوگیری به عمل می آید 
و این گامی بلند برای نیل به خودکفایی و تکیه بر توان داخلی 
محسوب می شود.وی تاکید کرد: با تغییر کاربری اراضی صنعتی 
و تاسیسات صنعتی به شدت مخالف هستیم در حالت فعلی با 
توجه به محدودیت طبیعی استان، نیازمند زمین هایی برای ایجاد 
زیرساخت های صنعتی برای واگذاری به سرمایه گذاران جدید در 
حوزه تولید است و در جلسات مختلف زیربنایی استان نیز چالش 
کمبود اراضی صنعتی را طرح نموده ایم و در حال پیگیری برای 
صدور مجوز ایجاد شهرکهای صنعتی خصوصی در گیالن برای 

استقرار صنایع مادر هستیم.

 مدیرکل حفاظت محیط زیست گیالن:
پاسگاه های محیط بانی گیالن به 
دوربین های فوق مدرن حفاظتی 

مجهز می شوند
 مدیرکل حفاظت محیط زیست گیالن از تجهیز پاسگاه های 
محیط بانی استان به دوربین های فوق مدرن حفاظتی و فناوری 
های پاک خبر داد.ساسان کفایی افزود: این اقدام در راستای 
اجرای بند )ز( ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه و ضرورت 
استفاده از فناوری های پاک و سازگار با محیط زیست انجام می 
شود.وی اظهار داشت: در همین راستا نخستین پنل خورشیدی 
و دوربین های فوق مدرن حفاظتی در پاسگاه سرمحیط بانی 
سفید رود که در مجاورت یکی از مهمترین رودخانه های آبریز 
دریای خزر  و زایشگاه طبیعی ماهیان استخوانی و خاویاری 
است در پارک ملی بوجاق کیاشهر نصب و راه اندازی شد. وی 
ابراز امیدواری کرد: در گام های بعدی سایر پاسگاه های استان 
نظیر اسپند ، جوکندان ، سیاه درویشان نیز که از توسعه یافتگی 
کمتری برخوردارند به انرژی های پاک و سازگار با محیط زیست 
مجهز شوند.۱۷۲ محیط بان در ۲۱ پاسگاه محیط بانی گیالن 
مشغول به فعالیت هستند.استان گیالن دارای ۱۵ منطقه تحت 
مدیریت شامل یک پارک ملی - چهار اثر طبیعی ملی - پنج 
پنج منطقه حفاظت شده است که  پناهگاه حیات وحش و 
۱۶/۹درصد از سطح کل استان را شامل می شود   ؛ همچنین 
استان دارای شش منطقه شکارممنوع ) اشکورات- استیل- ناو 
اسالم- دیلمان درفک- اژدهابلوچ و جیرنده  ( نیز بوده که 

۳/۱۰درصد از سطح کل استان را شامل می شود.

قابل  خدمات  سپاری  برون  راستای   در 
واگذاری شرکت گاز به دفاتر پیشخوان و 
ICT  روستایی ، تفاهم نامه چهارجانبه ای 
بین شرکت گاز، اداره کل فناوری ارتباطات 
انجمن  و  اداره کل پست    ، و اطالعات 
صنفی دفاتر پیشخوان استان گلستان منعقد 

گردید.
شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
همین  به  که  ،درنشستی  گلستان  گاز 
گازبرگزارگردید  شرکت  منظوردرمحل 
خدمات   از  بخشی  واگذاری  درخصوص 
قابل ارائه به مشترکین گازتبادل نظرشده 
وپس ازرایزنیهای صورت پذیرفته تعداد ۱۰ 

خدمت مشخص گردید.
در  گلستان  گازاستان  شرکت  سرپرست 
شرکت   رسانی  اطالع  پایگاه  با  گفتگو 
برون  گاز  شرکت  ازاهداف  گفت:یکی 
سپاری  بخشی از خدمات بوده که ازسال 
۱۳۹۰ خدمات اشتراک پذیری مشترکین 
جزء بهمراه نصب علمک  به دفاتر پیش 

خوان واگذار گردید.
وی افزود: در ادامه درصدد بودیم تا شرایطی 
را مهیا نماییم تا مشترکین گاز طبیعی بتوانند 
با صرف  و  ممکن  زمان  ترین  کوتاه  در 
حداقل هزینه از خدمات مطلوب آن بهره 
مند شوند بنابر این طی برنامه ریزیهای 
نمودن  فراهم  با  توانستیم  آمده  بعمل 

زیرساختهای مورد نیاز، تعداد  ۱۰ خدمت  
دیگر را در راستای باال رفتن رضایتمندی 

مشترکین برنامه واگذاری قرار دهیم .
 مهندس طالبی اظهار داشت: براین اساس 
طی رایزنی انجام شده با  اداره کل فناوری 
پست  کل  اداره   ، اطالعات  و  ارتباطات 
استان  پیشخوان  دفاتر  صنفی  وانجمن 

که  نامه هستیم  تفاهم  این  انعقاد  شاهد 
برون سپاری خدماتی نظیر ثبت رقم کنتور 
مشترکین جزء، اصالح قبض مشترکین، 
تعداد  و  کشی  لوله  )تغییر  ظرفیت  تغییر 
اشکاالت  نوع مصرف،رفع  تغییر   ، واحد( 
جزئیات  کنتور،ارائه  گاز،تست  قبض 
قرارداد  محاسبه صورتحساب،اقاله/ فسخ 
،تعویض کنتور ،پاسخگویی به شکایات و 
درخواستها که تعرفه آنها از سوی سازمان 
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ابالغ 
شده است  از اهم موضوعات این تفاهم 

نامه می باشد .
در  استان گلستان  گاز  سرپرست شرکت 
گرامی  ازمشترکین  تشکر  ضمن  پایان  
افزود:مشترکین گاز منبعد جهت استفاده 
از خدمات ۱۰ گانه اعالن شده  نیازی به 
مراجعه به شرکت گاز ندارند ومی توانند 
  ICT و  پیشخوان  دفاتر  به  مراجعه  با 
استفاده  نظر  مورد  خدمات  از  روستایی  

نمایند.

در راستای برون سپاری خدمات قابل واگذاری صورت گرفت :

 انعقاد تفاهم نامه  4  جانبه  شرکت گاز استان گلستان

رئیس علوم پزشکی گلستان خبرداد:
بندرگز و کردکوی در وضعیت قرمز

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت که هم اکنون ۲۰۷ 
بیمار کرونایی در بیمارستان های سطح استان بستری هستند.

عبدالرضا فاضل اظهارکرد: هم اکنون ۲۰۷ بیمار کرونایی در 
بیمارستان های سطح استان بستری هستند.وی با بیان اینکه 
افزود:  دارد،  قرار  هشدار  وضعیت  در  استان  حاضر  حال  در 
شهرستان های بندرگز و کردکوی در وضعیت قرمز، رامیان و 
گمیشان در وضعیت سفید و بقیه شهرستان ها از جمله گرگان 
در وضعیت زرد کرونا قرار دارند.رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
گلستان از مردم خواست به دلیل شکننده بودن شرایط شیوع 
کرونا همچنان فاصله های فیزیکی را رعایت کرده و استفاده 
احتمال شیوع  به  توجه  با  نکنند.فاضل  فراموش  را  ماسک  از 
بیشتر  را  بهداشتی  از مردم خواست مسائل  آنفلوانزای فصلی 

رعایت کنند.


