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اشتغال برای 1۷۶ نابینا در گیالن
 مدیرکل بهزیستی گیالن گفت: طی یک سال اخیر ۴۳ واحد 
مسکونی برای نابینایان و کم بینایان استان آماده و تحویل داده 
شد.دکتر حسین نحوی نژاد افزود: در این مدت برای ۱۷۶ نفر از 
نابینایان و کم بینایان استان گیالن شامل "۶۳ زن و ۱۰۳ مرد" با 
ارایه تسهیالت اشتغال، اشتغالزایی شده است.وی با تشریح سایر 
اقدامات بهزیستی گیالن به نابینایان و کم بینایان اظهار داشت: 
همچنین طی این زمان یک هزار و ۳۵۰ نفر با آسیب بینایی 
بینایی  میزان  برای تشخیص  بینایی سنجی  از خرید خدمات 
برخوردار شدند.نحوی نژاد خاطر نشان کرد: در این مدت برای 
۵۰ نفر با آسیب بینایی ، ۱۵ دستگاه لپ تاپ، ۸۰ قلم وسایل 
کمک آموزشی و کمک توانبخشی شامل رکوردار صدا، اسپیکر، 
درشت نما، ماشین تایپ بریل، ساعت نابینایان، ماشین حساب، 
لوح قلم کاغذ بریل و غیره برنامه توانمند سازی اجرا شده است.

وی با بیان اینکه در یک مرکز آموزشی در شهرستان رشت با 
ظرفیت ۵۰ نفر به کودکان زیر ۱۴ سال خدمات آموزشی ارایه 
می شود، اضافه کرد: چهار موسسه خیریه مردم نهاد معلولین با 
مجوز اداره کل بهزیستی خدمات مددکاری، حمایتی، فرهنگی، 
ورزشی و غیره به افراد با آسیب بینایی ارائه می دهند.مدیرکل 
قرائت  آموزش های حفظ،  ارایه  به  اشاره  با  بهزیستی گیالن 
قرآن کریم و تواشی توسط یک موسسه قرآنی ویژه نابینایان 
در استان اظهار داشت: امیدرضا رحیمی از جمله نابینایان استانی 
است که در مسابقه های جهانی حائز رتبه است.وی بیان داشت: 
از سال ۹۸ تاکنون توسط هیات ورزشی نابینایان و با حمایت 
بهزیستی گیالن، ورزشکاران نابینا و کم بینای استان توانسته اند 
در فوتبال پنج نفره مقام سوم کشوری، گلبال رتبه اول کشور، 
پرس سینه اول کشور، پاورلیفتینگ دوم کشوری و پنج مقام طال، 
چهار نقره، پنج برنز در رشته های شنا بانوان، دومیدانی بانوان 
و شطرنج مردان کسب کنند.مدیرکل بهزیستی گیالن با بیان 
اینکه همه ساله ۲۳ مهر مصادف با ۱۵ اکتبر به نام روز ایمنی 
عصای سفید نام گرفته، اظهار داشت: ۱۵ اکتبر روزی است که 
صدای عدالت خواهی افراد نابینا بیش از پیش شنیده می شود 
و فعاالن امور نابینایان تالش می کنند تا آن را به عنوان سمبل 
هویت اجتماعی این افراد معرفی کنند.وی اضافه کرد: روز عصای 
سفید در حقیقت وام دار مطالباتی است که افراد نابینا و کم بینا 
مطرح می کنند.نحوی نژاد بیان داشت: مهمترین مطالبات افراد 
نابینا و کم بینا از جمله حق دسترسی کامل به امکانات آموزشی، 
بهداشت و سالمت، تردد ایمن در فضای شهری و مشارکت 
فعاالنه در عرصه های سیاسی و اجتماعی در کنوانسیون حقوق 
افراد دارای معلولیت و قانون حمایت از حقوق معلوالن مورد تاکید 
قرار گرفته و دولت مکلف است با استفاده از کمیته هماهنگی و 
نظارت بر اجرای قوانین، تمامی دستگاه های کشور را به اجرای 
این قوانین و تامین حقوق نابینان مکلف کند.وی اضافه کرد: 
سازمان بهزیستی کشور به عنوان متولی پیگیری حقوق افراد 
 دارای آسیب بینایی همواره تمام تالش خود را برای رایزنی با 
دستگاه های اجرایی و نهاد های نظارتی جهت طرح مسایل 
نابینایان و پیگیری خواسته های آنان به عمل می آورد اما بدون 
شک عزم ملی برای ساختن زندگی بهتر برای این افراد مستلزم 
قانون  صحیح  اجرای  و  جامعه  های  بخش  تمامی  همکاری 
عصای سفید کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت و قانون 

حمایت از حقوق معلوالن است.

 مدیرعامل هالل احمر گیالن گفت: نیمه نخست امسال ۶۶۸ 
ماموریت امدادی از سوی این جمعیت انجام شده است.سیاوش 
غالمی با بیان اینکه بیشترین آمار مربوط به حوادث جاده ای بوده، 
افزود: امدادگران و نجاتگران جمعیت هالل احمر گیالن در این 
مدت به دو هزار و ۱۱۵ نفر امدادرسانی کردند.وی اظهار داشت: 
رها سازی ۲۸ نفر از مصدومان از خودروها توسط نجاتگران با 
استفاده از دستگاه های هیدرولیک و سبک و انتقال ۲۳۷ نفر 
مصدوم به مراکز درمانی از جمله عملکرد حوزه امداد و نجات 

جمعیت هالل احمر استان گیالن در این مدت است.
مدیرعامل هالل احمر گیالن خاطر نشان کرد: عوامل امدادی 
 ۱۴ به  امسال  تابستان  گیالن  استان  احمر  هالل  جمعیت 

مغروق امدادرسانی کردند و در حادثه سیل و آبگرفتگی تالش 
نیز در شهریور سال جاری در ۲۸ عملیات به  ۲ هزار و ۷۱۱ 
نفر امدادرسانی کردند.وی بیان داشت: سه هزار و ۲۱ امدادگر 
ای،  جاده  امداد  جمله  از  مختلف  های  عملیات  در  نجاتگر  و 
کوهستان، مناسبتی، دریایی و ساحلی، سیل و آبگرفتی، شهری، 
صنعتی و کارگاهی، پشتیبانی آتش سوزی جنگل و مرتع برای 
آمادگی  به  اشاره  با  یافتند.غالمی  امدادرسانی حضور  و  کمک 
با  مقابله  و  نجات  و  امداد  برای  گیالن  احمر  هالل  جمعیت 
 حوادث و بحران  ها اظهار داشت: مهمترین راهکار برای کاهش

 آسیب  های ناشی از حوادث و بالیای طبیعی، پیشگیری از حوادث 
است.وی با بیان اینکه مهمترین رسالت و سیاست جمعیت هالل 

احمر به عنوان یک نهاد مردمی، کمک و امدادرسانی در سوانح و 
حوادث است، اظهار داشت: هر زمان و هر کجا که سازمانی در امر 
مدیریت بحران نیازمند کمک باشد جمعیت هالل احمر در کنار 
آن ها آماده کمک و امدادرسانی به همنوعان است.مدیرعامل 
جمعیت هالل احمر استان گیالن اظهار داشت: تلفن ۱۱۲ "ندای 
حوادث  گزارشات  دریافت  آماده  روز،  شبانه  صورت  به  امداد" 
احتمالی از سوی مردم است.هالل احمر استان گیالن دارای ۱۷۵ 
دستگاه خودروی است.جمعیت هالل احمر استان گیالن،  ۱۴ 
هزار و ۳۶ عضو و داوطلب دارد. که شاخه آزاد جوانان، غنچه 
های هالل، دانش آموزی، دانشجویی، طالب و روستایی جوانان 

جمعیت هالل احمر گیالن را تشکیل می دهند.

 رییس سازمان جهادکشاورزی گیالن :
برداشت راتون در ۴۵ هزار هکتار از 

شالیزارهای گیالن انجام شد
رییس سازمان جهادکشاورزی گیالن گفت: برداشت محصول 
راتون از ۴۵ هزار هکتار شالیزارهای استان انجام گرفت.مسعود 
الماسی اظهار داشت: امسال کشت و پرورش راتون در ۹۱ هزار 
و ۵۰۰ هکتار از شالیزارهای گیالن انجام گرفت که پیش بینی 
می شود شالیکاران حدود ۸۰ هزار تن شلتوک به ارزش اقتصادی 
یک هزار و ۲۰۰ میلیاد تومان در استان برداشت کنند.وی یادآور 
شد: سال گذشته در ۸۰ هزار هکتار از شالیزارهای استان پرورش 
راتون انجام گرفت که ۷۶ هزار تن راتون به ارزش اقتصادی ۸۳۶ 
میلیارد تومان برداشت شده است.رئیس سازمان جهادکشاورزی 
گیالن خاطر نشان کرد: کشت دوم در سایر محصوالت شامل 
پاچ باقال، باقال برکت، سبزیجات برگی و غده ای و شبدر در ۳۵ 
هزار هکتار از شالیزارهای استان انجام گرفت که پیش بینی می 
شود ۴۰۰ هزار تن محصول به ارزش اقتصادی ۲ هزار میلیارد 
تومان برداشت شود.شالیکاران استان گیالن، با پرورش راتون 
پس از برداشت برنج و کشت و کار محصوالت ثانویه در اراضی 
شالیزاری باعث توسعه کشت دوم و رونق تولید می شوند.در نیمه 
دوم سال، بسیاری از کشاورزان گیالنی تقریبا بیکارند که با کشت 
دوم شالیزارها از بیکاری در می آیند و درآمد خوبی هم نصیبشان 
می شود؛ درآمدی که می تواند هزینه های آماده کردن شالیزارها 
و کشت و کار برنج را در بهار و تابستان تامین کند.تقریبا تمامی 
ارقام کیفی و محلی برنج رایج در استان گیالن از استعداد راتون 
زایی خوبی برخوردارند . کنترل دام های اهلی به ویژه گاو ، 
گاومیش و گوسفند در زمان پرورش راتون توسط روستاییان 
ضروری بوده و نیازمند به عزم عمومی است.شالیکاران گیالنی 
افزون بر درآمدی که از کشت برنج در هر هکتار به دست می 
آورند در کشت دوم براساس نوع و ارزش محصول کشت شده 
به طور متوسط بین  هشت تا ۲۰ میلیون تومان درآمد عایدشان 
می شود.از طرفی شالیکاران با افزایش تولید محصوالت زراعی 
 در کشت دوم نه تنها بخشی از مایحتاج زندگی خود را تامین 
باعث  بلکه  دهند،  می  افزایش  را  خانوار  درآمد  و  کنند  می 
خودکفایی در تولید این دست از محصوالت نیز می شوند.از آنجا 
که در نیمه دوم سال بارندگی ها در گیالن افزایش می یابد و 
غالبا شالیزارها دچار آبگرفتگی می شوند با کشت دوم که الزمه 
آن ایجاد زهکش است، آب ها به بیرون شالیزار هدایت و ضمن 
جلوگیری از فرسایش خاک از جاری شدن سیل هم جلوگیری 

می شود.
استان گیالن دارای ۲۳۸ هزار هکتار اراضی شالیزاری است.

رییس هیات مدیره بندر الگان روسیه خواستار 
توسعه همکاری با بندر کاسپین و بندرگاه انزلی 
شد. ویتالی دوگینوف در کنفرانس ویدئویی با 
عضو هیات مدیره و معاون امور بندری و حوزه 
خزر و معاون سفیر ایران در مسکو گفت: ما 
خواستار توسعه روابط همه جانبه با بنادر ایران 
خصوصاً بندر کاسپین و بندر انزلی هستیم . وی 
خاطرنشان کرد: با توجه به چشم انداز توسعه 
تواند  بندرالگان می  کریدور شمال و جنوب، 
مسیری برای عبور کاال به روسیه باشد چون 
دارای عمق آبخور خوبی در همه فصول سال 
است . این مقام روسی با بیان این که  برای 
ما مشکل است که از طریق بنادر مرکزی به 
آستراخان و ایران کاال صادر کنیم افزود: تقاضا 
داریم پایانه  ای مرکزی برای صادرات غله در 
خزر احداث شود.رییس هیات مدیره بندر الگان 
توسعه  برای  کنم  می  افزود:پیشنهاد  روسیه  
بین  خواهرخواندگی  نامه  تفاهم  ها  همکاری 

بندر کاسپین و بندرالگان به امضا برسد.
فعالسازی کریدورهای عبوری

عضو هیات مدیره و معاون امور بندری و حوزه 
خزر سازمان منطقه آزاد انزلی نیز در این جلسه 
با  مقایسه  در  انزلی  آزاد  منطقه  بنادر   : گفت 
بنادر  نزدیکترین  ایرانی حوزه خزر  بنادر  سایر 
ایران به بنادر روسیه می باشند و بیش از ۷۰ 
درصد مبادالت کاالیی این بنادر با بنادر روسیه 
با اشاره به بهره  صورت می گیرد.امین افقی 
مندی هر دو بندر از مزایا و معافیت های قانونی 
مناطق آزاد کشور افزود:بندرکاسپین در منطقه 
با  با هدف توسعه  تجارت دریایی  انزلی  آزاد 
روسیه و حوزه خزر ایجاد شده و بندرگاه انزلی 
نیز به عنوان یکی از قدیمی ترین و فعالترین 
آزاد  منطقه  محدوده  در  کشور   شمال  بنادر 
انزلی قرار دارد.وی خاطرنشان کرد:  فعالسازی 
کریدورهای عبوری و تبدیل منطقه آزاد انزلی 

به کانون ترانزیت حوزه خزر و توسعه زیرساخت 
های بندری از مهمترین برنامه ها و  اهداف 
آزاد  منطقه  سازمان  ای  توسعه  و  لجستیکی 
انزلی است.عضو موظف هیات مدیره سازمان 
بنادر  اتصال  کرد:با  تصریح  انزلی  ازاد  منطقه 
کاسپین و انزلی به راه آهن سراسری در سال 
آینده و همچنین اتمام ساخت اسکله رو-رو ، 
حلقه نهایی راه اندازی کریدور شمال - جنوب 
با روش حمل و نقل ترکیبی از مسیر منطقه 
اشاره  با  شود.افقی  می  تکمیل  انزلی  آزاد 
آزاد  منطقه  قانونی  مزایای  و  ها  معافیت  به 
فعاالن  و  گذاران  فعالیت سرمایه  برای  انزلی 
توافقنامه  شد:انعقاد  یاداور  خارجی  اقتصادی 
فعالسازی کریدور نوستراک مابین منطقه آزاد 
انزلی، منطقه آزاد چابهار، منطقه ویژه اقتصادی 
لوتوس آستراخان روسیه در نشست کمیسیون 
انعقاد   ، روسیه  و  ایران  کشور  دو  مشترک 
پروتکل چهارجانبه این مناطق با انجمن حمل 
و نقل هند، برگزاری مستمر جلسات کارگروه 
حضور  با  جنوب   - شمال  کریدور  توسعه 
نمایندگان کشورهای مسیر و اجرای طرح های 
از مهمترین  توسعه ای و زیرساختی مرتبط  
اقدامات یکساله اخیر این سازمان در  راستای 
باشد. می  المللی  بین  کریدور  این  فعالسازی 

معاون اموربندری و حوزه خزر سازمان منطقه 
کشتی  فعالیت  مزایای  به  اشاره  با  انزلی  آزاد 
حاشیه  بنادر  با  کاسپین  بندر  در  الینر  های 
دریای خزر به ویژه روسیه و همچنین برنامه 
های این سازمان برای رشد تجارت کانتینری و 
ترانزیتی در این بندر خاطر نشان کرد: دو بنادر 
توسعه  در حوزه  توانند  می  کاسپین  و  الگان 
مبادالت تجاری، همکاری های همه جانبه و 
متقابل داشته و از ظرفیت سرمایه گذاری بخش 
خصوصی برای توسعه زیرساختهای بنادر دو 
کشور بهره مند شوند.افقی با اشاره به مزایای 
مراودات  توسعه  در  اوراسیا  اقتصادی  پیمان 
کاالیی کشورهای عضو  یادآور شد: منطقه آزاد 
انزلی تجربه خوبی از اجرای تفاهم نامه های دو 
جانبه با بنادر آستراخان و اکتائو قزاقستان دارد و 
زمینه های خوبی برای توسعه همه جانبه روابط 
است.عضو  شده  فراهم  اقتصادی  مناسبات  و 
هیات مدیره سازمان منطقه ازاد انزلی با اعالم 
آمادگی برای انعقاد تفاهمنامه خواهر خواندگی 
بین بنادر کاسپین و الگان تاکید کرد:با توجه به 
استقرار شهرک صنعتی شماره ۲ این منطقه در 
پسکرانه عملیاتی بندر کاسپین و آغاز احداث 
این  پشتیبان  پسکرانه  در   ۳ شماره  شهرک 
بندر نسل سوم ایران در دریای خزر ، ظرفیت 

مناسبی برای پردازش کاال و صادرات مجدد 
کاالهای تولیدی کشور روسیه به کشورهای 
منطقه با بهره مندی از مزایای قانونی منطقه 

آزاد انزلی فراهم است.
 ضرورت تکمیل کریدور

 شمال - جنوب 
معاون سفیر ایران در روسیه نیز در این ویدئو 
بر  بدی  تاثیر  کرونا  چه  گفت:اگر  کنفرانس 
کریدور  تکمیل  ولی  گذاشت  جهان  اقتصاد 
شمال-جنوب  بیش از پیش باید مورد توجه 
قرار گیرد. نظری اظهار داشت: مقامات روسیه 
در دیدار متقابل اظهار کرده اند که توجه خاصی 
به راه اندازی کریدور شمال و جنوب دارند.وی 
کریدور  موفقیت  عدم  کرد:علت  خاطرنشان 
شمال جنوب حلقه مفقوده آن بوده که بنادر دو 
کشور نقش مهمی در تکمیل این زنجیره ایفا 
خواهند کرد.وی تصریح کرد: توسعه بنادر هر 
دو کشور می تواند ظرفیت استفاده از کریدور 
شمال جنوب را باال ببرد و این امر مورد توجه 
مقامات دو کشور ایران و روسیه است. معاون 
از  که  شد:آنچه  یادآور  روسیه  در  ایران  سفیر 
طرف شرکت بندری الگان از سفارت ایران در 
روسیه خواسته شده، جذب سرمایه گذار و فراهم 
سازی زمینه های سرمایه گذاری در این بندر 
است. در این نشست مدیرانی از اداره کل بنادر 
مشترک  بازرگانی  اتاق  گیالن،  دریانوردی  و 
ایران و روسیه،سفارت ایران در روسیه ، سازمان 
بنادر و دریانوردی ،بندر الگان روسیه و فعاالن 
بندری و سرمایه گذاران بخش خصوصی دو 
منطقه حضور داشتند.در طرح راهبردی توسعه 
 ۲۰۲۵ سال  تا  خزر،  دریای  در  روسیه  بنادر 
بندر جدیدی نیز با ظرفیت ۱۲.۵ میلیون تن 
در منطقه کالمیکیای روسیه در نزدیکی شهر 
الگان احداث خواهد شد تا بنادر فعال ایران، 

هند و قزاقستان را به روسیه مرتبط کند.

مدیر بندر الگان روسیه خواستار توسعه همکاری با بنادر گیالن شد

 مدیرعامل هالل احمر گیالن :

هالل احمر گیالن ۶۶۸ ماموریت امدادی انجام داد

دانش  سطح  افزایش  راستای  در  گیالن  استان  گاز  شرکت 
کارکنان و به تبع آن بهره وری سازمان، در نیمه اول سال جاری 
بیش از ۷۲ هزار نفر ساعت دوره آموزش برگزار نموده است.به 
گزارش روابط عمومی گاز گیالن، حسین اکبر مدیرعامل شرکت 
گاز استان گیالن با اعالم خبر برگزاری ۷۲ هزار و ۲۹۶ نفر 
ساعت دوره آموزشی برای پرسنل رسمی، قراردادی و پیمانکاری 
اظهار داشت: با وجود شیوع ویروس کرونا این میزان نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته بیش از ۳ برابر شده که در نوع خود 

یک رکورد محسوب می شود.
مهندس اکبر تعداد شرکت کنندگان در این کالس ها را در حدود 
۴ هزار نفر دوره عنوان کرد و گفت: این دوره ها با موضوعات 
مختلفی همچون اصول به کارگیری دستگاه های اندازه گیری 
کربن، مدیریت دانش، قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه های و کالیبراتور، ممیزی ISO۴۵۰۰۱، حفاظت کاتدی، مدیریت 

اجرایی و تفکر استراتژیک برگزار شده است.مدیرعامل شرکت 
گاز استان گیالن با بیان اینکه هدف اصلی از اجرای مستمر دوره 
های آموزشی ارتقای سطح دانش و مهارت کارکنان و به تبع 
آن افزایش بهره وری در سازمان می باشد، بیان کرد: سنجش 
اثربخشی دوره های آموزشی در سه سطح واکنش، یادگیری 
و رفتار بررسی می گردد.وی در خصوص برگزاری دوره های 
آموزشی همزمان با شیوع ویروس کرونا اظهار داشت: به علت 
اهمیت مبحث آموزش و ضرورت ادامه روند دوره های آموزشی، 
تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری الزم به منظور استفاده از 
آموزش مجازی تهیه و مستقر شده است.مهندس اکبر  در خاتمه 
از برنامه این شرکت برای برگزاری دوره های آموزشی گسترده 
در زمینه های صالحیت حرفه ای کارکنان، ارزیابی و نیازهای 

شغلی از طریق مجازی خبر داد.

مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن  خبرداد:

برگزاری بیش از ۷2 هزار نفر ساعت دوره آموزشی در شرکت گاز گیالن

فرمانده انتظامی گلستان  اعالم کرد:
 کاهش 1۴ درصدی تصادفات 

برون شهری در گلستان
فرمانده انتظامی گلستان از کاهش ۱۴ درصدی تصادفات برون 
انتظامی  فرمانده  دادگر  سرهنگ  داد.  خبر  استان  در  شهری 
گلستان در گفتگو با خبرنگاران گفت: مجموع تصادفات برون 
شهری طی ۶ ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه 
سال قبل، ۱۴ درصد کاهش و تصادفات رانندگی درون شهری 
نیز ۲۵ درصد کاهش را نشان می دهد.فرمانده انتظامی گلستان 
اظهار داشت: بیش از ۸۶ درصد از جان باختگان حوادث رانندگی 
در شهر های استان مربوط به موتورسواران و عابران پیاده است 
که باید در این راستا اقدامات موثرتری توسط دستگاه های متولی 
انجام شود.او با بیان اینکه طی این بازه زمانی، بیش از ۴۴۱ هزار 
تماس با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ برقرار شده است، افزود: 
این تعداد تماس با پلیس نسان از میزان باالی مشارکت پذیری 

مردم در تامین امنیت پایدار دارد.
مقابله قاطعانه با اراذل و اوباش در دستور کار پلیس

سرهنگ دادگر با اشاره به دستگیری ۱۰۹ نفر از اراذل و اوباش در 
گلستان، گفت: اقدامات مجرمانه اینگونه افراد، امنیت و احساس 
امنیت را بشدت خدشه دار می کند لذا مقابله قاطعانه با آنان در 
دستور کار پلیس قرار دارد.فرمانده انتظامی گلستان به تشکیل ۶ 
هزار و ۶۱۷ پرونده در مراکز مشاوره و مددکاری کالنتری های 
استان، گفت: با تالش کارشناسان این مراکز، بیش از ۸۱ درصد 

از پرونده ها به مصالحه انجامیده است.

  مهندس علی طالبی واعضاء هیئت مدیره 
شرکت گاز استان گلستان  با هدف دیداربا 
گنبد  نظارت   دفتر  گازو  اداراه  کارکنان  
ازبخشهای مختلف اداری و عملیاتی بازدید 
بعمل آوردند .به گزارش روابط عمومی،دراین 
بازدید سرپرست  شر کت گازاستان گلستان 
واحدهای  از  بازدید  ضمن  همراه   وهیئت 
حراست ،اداری،تعمیرات ،انشعابات،مشترکین 
، حسابداری ، امداد و گازبانی وانبار کاال و 
خدمات  روند  و  کاری  وضعیت  ارزیابی 
سایرهمکاران  و  رئیس  اززحمات  رسانی 
دیدار  نمود.دراین  قدردانی  و  گازتشکر  اداره 
مهندس طالبی درجمع صمیمی  مسئولین 
هوا  تدریجی  شدن  سرد  روند  به  اشاره  با 
گازبویژه در بخش  وافزایش حجم مصرف 
در  مشکالتی    وقوع   احتمال   ، خانگی  
مسیر خدمت رسانی و امداد رسانی   دور از 
انتظار نبوده  بنابر این  الزم است  باهوشیاری 

و  همکاران  شما  پشتوانه    به  و  ،آمادگی 
مدیریت صحیح  بر مشکالت احتمالی فائق 
آئیم .  وی درادامه افزایش روند توسعه نسبت 
تعمیرات  مقوله  به  ویژه  توجه   ، گذشته  به 
و  ،حفظ  گازرسانی  تاسیسات  نگهداشت  و 
موجود،  ظرفیتهای  و  تجهیزات  از  صیانت 
بهبود کارها و رشد و بالندگی سازمان ، تاکید 
نقاط  شناسایی  و  غیرعامل  پدافند  به  ویژه 
به حداقل رساندن  و  و حادثه خیز  بحرانی 
ویا مرتفع کردن آنها ، پاسخگویی شایسته 

به مراجعین ، انجام کارها با دقت، به موقع 
خواند. وضروری  مهم  بسیار  را  شایسته  و 

سرپرست  شر کت گازاستان گلستان تصریح 
کرد: امیدواریم دریک فضای کاری دوستانه  
وبا همدلی بتوانیم برای رشد و تعالی سازمان 
برنامه ریزی کرده و از پیشنهادات ، انتقادات 
عزیزان  شما  مفید  و  سازنده  راهکارهای  و 
نیز درپیشبرد اهداف شرکت استفاده نموده 
وهمچون گذشته با همراهی شما سازمانی 
.  طالبی  کارآمد ، موثرو پویا داشته باشیم 

همچنین در ادامه  با حضور دردفتر نظارت 
گنبد ، ضمن تشکر از تالش های انجام شده 
به موقع در  امنیت شغلی ،حضور  ،پیرامون 
محل اجرای پروژه ها، کمک به پیمانکاران 
در راستای بهبود انجام کارو دقت نظردرفرآیند 
نظارت و ارزیابی ها مطالبی ارائه نمود.دراین 
دیدار همچنین معاون امور بهره برداری نیز 
اطالعات  بانک   اهمیت سیستم  زمینه  در 
مکانی) GIS ( و ضرورت لحاظ  کردن آن 
در پیمانهای اجرایی و رئیس امور مهندسی 
و  مسائل  درخصوص  نیز  طرحها  اجرای  و 
درحال  گازرسانی  های  پروژه  مشکالت 
اجرا توضیحاتی ارائه نمودند.شایان ذکراست 
دراین بازدید مهندس طالبی و هیئت همراه 
  TBS وCGS از ایستگاه تقلیل فشار گاز
گنبد نیزدیدن  نموده ودراین رابطه توجه به 
مقوله ایمنی سازی و مقاوم سازی  ایستگاه 

ها  را مورد تاکید قراردادند.

در دیدار سرپرست گاز گلستان با کارکنان اداره گاز گنبد تاکید شد: 

توجه ویژه به پدافند غیرعامل و شناسایی نقاط بحرانی و حادثه خیز

معاون خدمات شهری شهرداری گرگان از الیروبی مسیر رودخانه در منطقه شهرداری گرگان جنب پارک ملت خبر داد.به 
گزارش مرکز اطالع رسانی روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری گرگان موسی الرضا صفری گفت : در راستای بهسازی و 
ارتقای سطح بهداشت و جلوگیری از رسوب گذاری و آماده سازی مسیر رودخانه عبوری از شهر گرگان بخصوص برای فصل 
پاییز و زمستان به منظور انتقال سیالب های احتمالی و جلوگیری از طغیان رودخانه های سطح شهر، الیروبی و پاکسازی 

رودخانه های سطح شهر با جدیت طبق برنامه ریزی انجام شده در حال انجام است.

وی گفت: در این راستا عالوه بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، معاونت خدمات شهری نیز با توجه به اهمیت موضوع 
بعضی از نقاط رودخانه های سطح شهر که دارای اهمیت می باشند را از طریق ماشین آالت و ادوات شهرداری پاکسازی و 

الیروبی می کند.
معاون خدمات شهری شهرداری  گرگان بیان کرد: از شهروندان تقاضا داریم از ریختن زباله و نخاله داخل جداول و کانالهای 

مشرف به رودخانه ها خودداری نمایند.

معاون خدمات شهری شهرداری گرگان  خبرداد:

تداوم الیروبی مسیر رودخانه های سطح شهر

رئیس کل دادگستری گلستان خبرداد:
سیزدهمین بخشش در گلستان

*عمه از قصاص برادرزاده اش منصرف شد
 رئیس کل دادگستری گلستان گفت: جوان ۲۰ ساله گرگانی 
پای چوبه دار با گذشت عمه اش بخشیده شد. هادی هاشمیان 
بر  پسردایی  و  عمه  پسر  مشاجره  پیش  سال  پنج  اظهارکرد: 
سر کبوتر به مرگ پسرعمه ختم شد.هاشمیان ادامه داد: قاتل 
بالفاصله پس از ارتکاب به قتل، خود را به پلیس معرفی کرد و 
با شکایت اولیای دم به قصاص نفس محکوم شد.وی گفت: در 
چند سال گذشته بزرگان فامیل بارها برای جلب رضایت اولیای 
دم واسطه شدند، اما عمه و شوهرعمه بر اجرای حکم قصاص 
پافشاری می کردند.رئیس کل دادگستری گلستان گفت: پیش از 
اجرای حکم، پرونده به شعبه ویژه زندان شورای حل اختالف 
گرگان ارجاع شد.هاشمیان افزود: باالخره پس از دو سال تالش و 
پیگیری اعضای شعبه صلحی شورای حل اختالف زندان گرگان 
و پادرمیانی بزرگان و ریش سفیدان دو خانواده، مادر مقتول پای 
چوبه دار، بدون هیچ شرط و چشم داشتی از حق قانونی و شرعی 
برادرزاده اش را بخشید.این جوان، سیزدهمین  خود گذشت و 
و  دم  اولیای  گذشت  با  امسال  که  است  قصاص  به  محکوم 
پادرمیانی شورای حل اختالف، فرصت زندگی دوباره و جبران 

اشتباهات گذشته را یافت.

مدیرکل فرودگاه های گلستان  اعالم کرد:
افزایش ۴0 درصدی پرواز های 

فرودگاه گرگان
مدیرکل فرودگاه های گلستان از افزایش ۴۰ درصدی پرواز های 
فرودگاه گرگان خبر داد.علی متانت مدیرکل فرودگاه های گلستان 
گفت: پرواز چابهار ، گرگان ، چابهار در روز های شنبه هرهفته 
برقرار و در صورت استقبال مسافران به دو پرواز درایام هفته 
افزایش خواهد یافت.او افزود: پرواز در مسیر گرگان بندرعباس 
گرگان در برنامه پروازی زمستانه شرکت هواپیمایی آسمان از ۷ 
آبان ماه در روز های چهارشنبه ایام هفته برقرار شد مقدمات اولیه 
برای پرواز گرگان  اوکتائو قزاقستان انجام شده و مورد استقبال 
این  اندازی  راه  برای  آمادگی  قرار گرفت، فرودگاه گرگان  هم 
پرواز را دارد.مدیرکل فرودگاه های گلستان با بیان اینکه آمادگی 
داریم در هر لحظه از شبانه روز پرواز داشته باشیم، گفت: امسال 
پرواز های فرودگاه های استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
۴۰ درصد افزایش داشته است، در حال حاضر هفته ای ۶۵ سورتی 
کیش،  مشهد،  تهران،  مقاصد  به  استان  فرودگاه های  از  پرواز 
زاهدان، زابل، چابهار و بندرعباس انجام می شود.متانت ادامه داد: 
در حال حاضر ماهانه در حدود ۲۰ هزار مسافر در فرودگاه های 
گلستان در حال جابجایی هستند و همچنین افزایش پرواز به زابل 
در روز های یکشنبه وپنج شنبه ایام هفته اضافه گردیده است.او 
درباره مهم ترین پروژه های عمرانی فرودگاه گرگان گفت: احداث 
ترمینال مسافربری به مساحت تقریبی ۹ هزار متر مربع، توسعه 
پارکینگ هواپیما به مساحت ۱۸ هزار متر مربع و محوطه سازی 
عمرانی  پروژه های  مهم ترین  مربع،  متر  هزار  مساحت ۲۱  به 
فرودگاه گرگان هستند که امسال افتتاح خواهند شد.او درباره 
وضعیت فرودگاه کالله خاطرنشان کرد: در حال حاضر برنامه 
عملیات سقوط آزاد چتر بازی در راستای اشاعه فرهنگ هوانوردی 
عمومی در حال انجام است، همچنین پیگیری ها برای احداث 
جایگاه سوخت فرودگاه کالله در حال انجام می باشد و در صورت 
تامین سوخت هواپیما، پرواز از فرودگاه کالله نیز انجام خواهد شد.


