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خبرخبر

جمعی از فعاالن بخش خصوصی شهرستان بندرانزلی با حضور 
در اداره کل امورمالیاتی استان گیالن با جواد انوری دیدار کردند. 

به گزارش روابط عمومی اداره کل امورمالیاتی استان گیالن، در این 
دیدار که تونگو معاون برنامه ریزی و توسعه اقتصادی فرمانداری 
شهرستان بندرانزلی نیز حضور داشت نمایندگان واحدهای تولیدی 
مشکالت خود را بیان نمودند و خواستار این شدند که واحدهای 
مالیاتی همکاری بیشتری با واحدهای تولیدی داشته باشند تا این 

واحدها بتوانند با فراغ خاطر بیشتری به کار خود ادامه دهند. 

این دیدار گفت: ما  نیز در  امور مالیاتی استان گیالن  مدیر کل 
حل  خواهان  و  کنیم  می  استقبال  جلسات  اینگونه  از  همواره 

مشکالت واحدهای تولیدی بوده و هستیم. 
انوری افزود: مشکل خیلی از واحدهای تولیدی عدم اطالع از قوانین 
است که اگر در این خصوص اطالعات کافی وجود داشت بسیاری 
از مسائلی که در این نشست مطرح شد به وجود نمی آمد و بارها 
اعالم کرده ایم که آموزش در این زمینه بسیار مفید خواهد بود. وی 

همچنین برای رفع مسائل فعاالن اقتصادی اعالم آمادگی کرد. 

با حضور مدیرکل امورمالیاتی استان گیالن؛

مشکالت مالیاتی بخش خصوصی بندرانزلی بررسی شد

 معاون بازآفرینی شهری و مسکن راه و شهرسازی گیالن از ابالغ شیوه نامه 
اعطای تسهیالت کم بهره مشارکت مدنی و ودیعه اسکان موقت جهت بهسازی 
و نوسازی مسکن خبر داد.رضا علی نیا با اعالم اینکه شیوه نامه اعطای تسهیالت 
کم بهره مشارکت مدنی و ودیعه اسکان موقت جهت بهسازی و نوسازی مسکن 
ابالغ شد گفت : این تسهیالت در محالت هدف بازآفرینی شهری و شهرهای 
دارای محدوده بافت فرسوده استان به متقاضیان غیر حرفه ای و نیز سازندگان 
حرفه ای مشروط به رعایت ضوابط و مقررات طرح تفضیلی و عدم حذف پارکینگ 
پرداخت می شود.معاون بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه و شهرسازی 
استان گیالن با بیان اینکه میزان سقف تسهیالت مشارکت مدنی در شهر رشت 
و سایر شهرهای دارای محدوده مصوب بافت فرسوده استان در سال ۹۸ مبلغ 
۴۰ میلیون تومان با نرخ سود ۹ درصد تعیین شده افزود: امکان افزایش سقف 
تسهیالت برای متقاضیان غیر حرفه ای به ترتیب به میزان ۱۰ و ۲۰ میلیون 

تومان، برای سازندگان حرفه ای دارای صالحیت به میزان ۳۰ و ۴۰ میلیون 
تومان و در صورت استفاده از فناوریهای نوین توسط سازندگان حرفه ای به میزان 
۶۰ و ۵۰ میلیون تومان وجود دارد و نرخ سود مازاد تسهیالت اعطایی ۱۸ درصد 
خواهد بود.علی نیا در ادامه ضمن دعوت از مردم و توسعه گران جهت مشارکت 
در بهسازی و نوسازی مسکن خاطرنشان کرد: بانک مسکن حسب درخواست 
متقاضیان نسبت به تقسیط اصل و فرع تسهیالت مشارکت مدنی از محل منابع 
 داخلی بانک حداکثر به مدت ۱۲۰ ماه ) ۱۰ سال ( با احتساب دوران مشارکت

 ) ۳۰ ماه ( با نرخ و سقف تسهیالت فروش اقساطی مصوب شورای پول و اعتبار 
اقدام خواهد نمود .وی در پایان تصریح کرد : پرداخت تسهیالت در محالت اولویت 
دار بازآفرینی شهری به ساختمانهای مسکونی احداثی با حداقل ۴ واحد و در سایر 
محالت هدف بازآفرینی شهری به ساختمانهای مسکونی احداثی با حداقل ۶ واحد 

صورت خواهد پذیرفت.

رئیس سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری رشت 
خبر داد:

انعقاد قرارداد مطالعات مرمت 
خانه میرزا خلیل رفیع، عمارت شهرداری 

رشت و ساختمان فرهنگ و هنر
 رئیس سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری رشت از انعقاد قرارداد 
مطالعات مرمت و بازنگری خانه میرزا خلیل رفیع، عمارت شهرداری 
رشت و خانه فرهنگ و هنر خبر داد. هومن روایی، رئیس سازمان 
مطالعات  قرارداد  انعقاد  از  رشت  شهرداری  بازآفرینی  و  عمران 
مرمت و بازنگری خانه میرزا خلیل رفیع، عمارت شهرداری رشت 
و ساختمان فرهنگ و هنر خبر داد.وی افزود: قرارداد مطالعات فاز 
اول و دوم پروژه مرمت و احیای خانه میرزا خلیل رفیع در تاریخ 
۹7/۱۰/۱۹ منعقد گردیده و در ۹۸/۳/۱۹  به پایان می رسد.روایی 
خاطرنشان کرد: قرار داد های بازنگری شامل شناخت، طرح مرمت 
و احیای عمارت شهرداری رشت با عنوان خانه رشت در تاریخ 
۹۸/۲/۱۶ منعقد شده و همچنین مطالعات ساختمان فرهنگ و هنر 

در تاریخ ۹۸/۲/۱۶ منعقد گردیده و مدت قرارداد ۴ ماه است.

روستایی  فاضالب  و  آب  شرکت  عامل  مدیر 
گیالن با اذعان به اینکه اعتبار اجرای طرح های 
است  شده  برابر  دو  روستایی  فاضالب  و  آب 
گفت: در سال های ماضی ۶۰ میلیارد تومان 
از صندوق توسعه ملی و ردیف مجتمع ها در 
چارچوب خزانه به استان گیالن اختصاص یافته 
است.محبعلی رنجور در جمع خبرنگاران با بیان 
خدمات  بهترین  شایسته  استان  مردم  اینکه 
رفاهی هستند اظهار کرد: مردم استان گیالن در 
همه صحنه های انقالب و دوران دفاع مقدس 
حضوری فعال و مستمر داشته و  باید بهترین 

خدمات رفاهی برای آنان در نظر گرفته شود و 
این امر در حال انجام شدن است.وی با اشاره 
گفت:  گیالن  استان  روستایی  جمعیت  میزان 
استان گیالن دارای ۳۵۰ روستا با ۴۶ هزار و 
۳۲۰ خانوار است که از این مقدار بیش از ۲۰ 
هزار خانوار از آب آشامیدنی تصفیه شده محرومند 
که باید برای رفع این مشکل راه حلی اندیشیده 
شود.مدیر عامل شرکت آب و فاضالب روستایی 
گیالن با اذعان به اینکه دولت برنامه ویژه ای 
استان  در  آشامیدنی  آب  مشکل  رفع  برای 
گیالن دارد بیان کرد: در برنامه ششم توسعه 

مقرر شد تا در دو سال آینده تمام روستاهای 
بهره مند  آشامیدنی سالم  از آب  استان گیالن 
شوند.رنجور با تاکید بر سخت بودن ایجاد شبکه 
توزیع آب آشامیدنی در استان گیالن تصریح 
کرد: استان گیالن به دلیل وسعت خود دارای 
همین  به  است  زیادی  بسیار  پراکندگی های 
برای ایجاد شبکه توزیع آب آشامیدنی هزینه 
استهالک و خدمات افزایش پیدا می کند.    وی 
با اعالم میزان مخزن موجود در استان گیالن 
از  تاکنون  مربوطه  مسؤوالن  تالش  با  گفت: 
صندوق ملی توسعه اعتبار خوبی برای شرکت 

آب و فاضالب روستایی در نظر گرفته شده و با 
این اعتبار در استان گیالن ۶۵ مخزن با ظرفیت 
عامل  دارد.مدیر  وجود  متر مکعب  هزار  شش 
شرکت آب و فاضالب روستایی استان با اذعان 
به اینکه اعتبار اجرای طرح های آب و فاضالب 
روستایی دو برابر شده است خاطرنشان کرد: در 
سال های ماضی ۶۰ میلیارد تومان از صندوق 
چارچوب  در  مجتمع ها  ردیف  و  ملی  توسعه 
است  اختصاص یافته  گیالن  استان  به  خزانه 
که در مقایسه با پارسال در سطح ملی، شاهد  

افزایش دو برابری بوده ایم.

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب روستایی گیالن خبر داد:

افزایش ۲ برابری اعتباربرای اجرای طرح های آب و فاضالب روستایی

معاون بازآفرینی شهری و مسکن راه و شهرسازی گیالن خبرداد:

ابالغ شیوه نامه اعطای تسهیالت کم بهره
 برای نوسازی مسکن در گیالن

شهری  خدمات  و  محیط زیست  بهداشت،  کمیسیون  رئیس 
شورای رشت با اشاره به فقدان مناسب سازی های برای افراد 
معلول و سالمند در رشت گفت: مناسب سازی محیط شهری در 
دستور کار شهرداری رشت قرار دارد. »فقدان مناسب سازی معابر 
و اماکن شهر رشت برای معلوالن و سالمندان« یکی از عناوینی 
بود که توسط مخاطبان در سامانه فارس من ثبت شد.مخاطب در 
ثبت این سوژه مردمی مطرح کرده است که »معلولین و جانبازان 
به گونه ای  شهری  محیط  فضای  باید  و  هستند  جامعه  عضو 
برنامه ریزی بشود که در امر عبور و مرور برایشان مشکلی ایجاد 
نشود اما متأسفانه در شهر رشت فضای شهری برای معلولین و 
جانبازان مناسب سازی نشده و این مسئله موجب شده تا این افراد 
نتوانند از فضای شهری ازجمله پارک ها، اتوبوس و غیره به خوبی 
استفاده کنند.«رئیس کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات 
شهری شورای رشت با تأکید بر بهبود فضای عمومی شهر اظهار 

کرد: مناسب سازی محیط شهری به منظور بهبود و ارتقای کیفی 
زندگی معلولین، سالمندان و جانبازان در دستور کار شهرداری های 
مناطق پنج گانه رشت قرار دارد.فاطمه شیرزاد با اشاره به گالیه 
برخی از افراد معلول، سالمند و جانباز در رشت پیرامون عدم توجه 
به مناسب سازی فضای شهری افزود: متأسفانه در حال حاضر 
از این بابت نقایص فراوانی در شهر مشاهده می شود اما تمامی 
مباحث مربوط به مناسب سازی شهری نیز بر عهده شهرداری 
مؤسسات  و  دولتی  دستگاه های  اینکه  بر  تأکید  با  نیست.وی 
مختلف نیز در مناسب سازی فضای شهری برای استفاده بهینه 
معلولین و سالمندان نقش عمده ای ایفا می کنند، گفت: بانک ها 
نیز از این قاعده مستثنا نبوده و انتظار می رود با ایجاد شرایط 
مناسب افراد معلول، سالمند و جانباز در زمان استفاده از عابر 
به  شوند.شیرزاد  مواجه  کمتری  مشکالت  با  غیره  و  بانک ها 
اقدامات انجام شده پیرامون مناسب سازی فضای شهری توسط 

شهرداری رشت اشاره کرد و افزود: طبق تأکیدات انجام شده در 
کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورا بررسی 
سطح های شیب دار محدوده شهری در دستور کار شهرداری های 
مناطق پنج گانه قرار گرفت و در تالشیم تا این شیب ها برای 
ورود و خروج آسان معلولین، سالمندان و جانبازان متناسب سازی 
بشوند.رئیس کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورای شهر 
رشت استفاده از کف پوش های شیاردار زردرنگ به منظور تسهیل 
نابینا در نقاط مختلف رشت را از دیگر  در عبور و مرور افراد 
شهری  فضای  مناسب سازی  راستای  در  شهرداری  اقدامات 
دانست و بیان کرد: ایجاد تجهیزات و امکانات ورزشی مناسب 
در پارک های سطح شهر، ایجاد سرویس های بهداشتی مناسب 
و غیره از دیگر مواردی است که به شهرداری رشت در راستای 
توجه به مقوله مناسب سازی شهری با هدف تسهیل در عبور و 

مرور افراد معلول، سالمند و جانباز تأکید شده است.

مناسب سازی محیط شهری در دستور کار شهرداری رشت قرار گرفت

که  خزر  دریای  ایرانی  جزیره  تنها  آشوراده   
چندی قبل و با آغاز عملیات اجرای طرحهای 
گردشگری به پایان دوران مهجوریت و انزوای 
در  دیگر  بار  بود  شده  امیدوار  خود  تاریخی 
هیاهوی سیل گلستان به روزهای بی خبری 
برگشته و دیگر کمتر کسی سراغی از این پیر 
که  آشوراده  گیرد.  ها می  نامهربانی  از  خسته 
زخم حمله مغول ها در تعقیب سلطان محمد 
سلسله  پادشاه  نامدارترین  فرار  و  خوارزمشاه 
آسیای  غارتگر  قوم  از شمشیر  خوارزمشاهیان 
این  با  هم  چندان  دارد  پیکر  بر  را  مرکزی 
نامهربانی ها بیگانه نیست. از دوران صفویه و 
تاخت و تاز پادشاهان این سلسله برای شکار 
تا تحمل چکمه های سربازان روس در دوران 
همه  جزیره،  این  اشغال  و  دوم  جهانی  جنگ 
یادگاری های آشوراده از روزهای سخت تاریخ 
این مرز و بوم است. جزیره ای کوچک در یک 
گوشه از پهنه آبی تاالب میانکاله با فاصله اندک 
از ساحل خزر در حوزه جغرافیایی بندرترکمن 
انگار سرنوشتی گره خورده با نزاع و سرخوردگی، 
مهاجرت و در نهایت فراموشی دارد. هرچند این 
روند در دولت تدبیر و امید رنگ و بوی دیگری 
به خود گرفت و در پی سفر سال ۹۳ رییس 

جمهور به گلستان و با مصوبه هیات دولت مقرر 
شد با اجرای طرح جامع گردشگری در آشوراده 
از ظرفیت جزیره برای توسعه اقتصادی استان 
بر  منطقه  اخیر  سیل  گویی  اما  شود  استفاده 
اجرای طرح چنبره انداخته است. اجرای پروژه 
ملی گردشگری و طبیعت گردی جزیره آشوراده 
در سفر رسمی سال گذشته ریاست جمهوری به 
گرگان هم بار دیگر مورد تاکید قرار گرفت و 
سرعت اجرای آن شتاب گرفت اما اکنون شرایط 
به گونه دیگری است و بنظر می رسد تمرکز 

دستگاههای اجرایی بر جبران آسیب های ناشی 
از سیل گلستان؛ ورق را برگردانده است. طرح 
گردشگری آشوراده شامل ساخت اسکله، مسیر 
دسترسی ، آالچیق، رستوران و دیگر زیرساخت 
های مورد نیاز حضور گردشگران قرار است با 
سرمایه گذاری چهارهزار میلیارد ریالی بخش 
ساله   ۳ بندی  زمان  طی  خصوصی  و  دولتی 
به بهره برداری برسد. جزیره آشوراده که تمام 
سال میزبان انواع پرندگان بومی و مهاجر است 
و گونه های گیاهی و جانوری متنوع دیگری 

 ۱۳۵۴ سال  است  داده  جای  خود  در  هم  را 
کره  زیست  مناطق  نخستین  جزو  خورشیدی 
جهان معرفی و ثبت شد. دولت مصوب کرده 
در ۱۰ درصد این جزیره طرح های گردشگری 
اجرا شود تا بدون آسیب به اقلیم و محیط طبیعی 
آن؛ منطقه هم احیا و پویا شود. آشوراده در زمان 
حاضر ساکنان کمی دارد که بیشترشان کارکنان 
سازمان شیالت هستند. تنها قطعه خشکی پهنه 
آبی دریای خزر در ایران سده های گذشته با حفر 
افتاد و  از توده اصلی خشکی خود جدا  کانال 
انگار این انزوا و تنهایی باید بخشی از سرنوشت 
وقوع  از  قبل  جزیره  این  بماند.  باقی  جزیره 
سیل سال ۱۳7۲ با امکاناتی همچون پاسگاه 
مدرسه،  روستایی،  تعاونی  شرکت  ژاندارمری، 
مغازه، مسجد و حسینیه بیش از هزار نفر سکنه 
داشت که به مشاغل دامداری، کارگری، پیشه 
وری و ماهیگیری مشغول بودند اما با طغیان 
رود ولگا در روسیه و وقوع سیالب ناشی از باال 

آمدن دریای خزر؛ آشوراده خالی از سکنه شد. 
استان  در  دیگری  افکن  بنیان  سیل  اکنون 
عمرانی  رونق  از  را  آشوراده  جزیره  گلستان 
انداخته و مردانی بزرگ با همتی سترگ برای 

جبران مافات الزم دارد. 

معاون بیمه و خدمات سالمت
 اداره کل بیمه سالمت استان گلستان خبرداد:

استقرار پروژه های 4 گانه الکترونیک 
بیمه سالمت در گلستان

معاون بیمه و خدمات سالمت اداره کل بیمه سالمت استان 
بیمه  الکترونیک  چهارگانه  پروژه های  استقرار  از  گلستان 
سالمت در این استان خبر داد و گفت: دو پروژه نسخه نویسی 
و استحقاق سنجی تا پایان خردادماه جاری در سراسر استان 
اجرایی می شود. مهرداد کمانگری در نشست خبری با اصحاب 
رسانه استان گلستان اظهار کرد: بر اساس اهداف سازمان بیمه 
سالمت استقرار پروژه های چهارگانه الکترونیکی بیمه سالمت 
از سال ۱۳۹7 در دستور کار قرار گرفته است و امسال به طور 
جدی تری پیگیری می شود.وی تصریح کرد: در راستای سازمان 
الکترونیک سالمت چهار پروژه الکترونیکی با همکاری وزارت 
بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی در استان آغاز کردیم که نظام 
ارجاع الکترونیک یکی از این پروژه هاست و استان گلستان در 
این زمینه جزو استان های پیشرو است.معاون بیمه و خدمات 
پروژه  افزود:  استان گلستان  بیمه سالمت  اداره کل  سالمت 
دیگر استحقاق سنجی یا کد »HID« است که ارائه خدمات 
بر مبنای احراز هویت صورت می گیرد و بیمه شدگان با مراجعه 
به بیمارستان های دولتی و ارائه کد ملی می توانند از خدمات 

سالمت بهره بگیرند.

پیشی گرفتن عرضه بر تقاضا؛
 قیمت مرغ در گلستان را کاهش داد

 افزایش عرضه مرغ در گلستان قیمت گوشت سفید در بازار این 
استان را کاهش داد بطوریکه قیمت این کاالی پرمصرف به زیر نرخ 
مصوب سقوط کرد.مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی 
گلستان با تایید این خبر گفت که نرخ گوشت مرغ در بازار استان به 
ویژه گرگان از ۱۱۵ هزار ریال مصوب به ۱۰۳ هزار ریال طی یک 
هفته اخیر کاهش یافت.سعید حسن پور اظهار داشت: کاهش قیمت 
گوشت مرغ در بازار گلستان به دلیل عرضه بیش از تقاضای آن 
است.به گفته وی اکنون در گلستان روزانه ۶۰۰ تا 7۰۰ تن گوشت 
مرغ تولید و روانه بازار مصرف می شود.وی افزود: از این مقدار تولید 
باالی 7۰ درصد آن به ۱۰ تا ۱۲ استان کشور به ویژه تهران حمل و 
بقیه هم به مصرف داخل می رسد.۹۶۶ مزرعه پرورش مرغ گوشتی 
با ظرفیت بیش از ۲۸ میلیون قطعه در سال وجود دارد که بسته به 

شرایط از جمله بازار خوراک طیور، جوجه ریزی می کنند. 

فراموشی آشوراده در چنبره سیل گلستان

ابالغ دستورالعمل 
جذب مدرس در گروه 

معارف دانشگاه جامع علمی کاربردی
تدریس  متقاضیان  به همکاری  دعوت  فراخوان  دستورالعمل 
گروه معارف دانشگاه جامع علمی کاربردی ابالغ شد.به گزارش 
دستورالعمل  کاربردی،  علمی  جامع  دانشگاه  عمومی  روابط 
فراخوان دعوت به همکاری متقاضیان تدریس گروه معارف 
برای اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ دانشگاه جامع علمی کاربردی 
از سوی معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی به روسا، 
سرپرستان واحدهای استانی ابالغ شد.معاون آموزشی دانشگاه 
جامع علمی کاربردی در این خصوص گفت: این دستورالعمل در 
خصوص نیازسنجی مدرسان دروس گروه معارف، با برنامه ریزی 
و ظرفیت های در نظر گرفته شده برای هر استان در هر عنوان 
درس به تفکیک مراکز آموزشی ارسال شده است.دکتر مختار 
جاللی جواران افزود: الزم است برنامه ریزی و اقدامات از سوی 
منظور  به  شده  اعالم  بندی  زمان  مطابق  استانی،  واحدهای 

برگزاری هر چه بهتر این فراخوان به عمل آید.

 هیات وزیران برای بازسازی و جبران خسارات در مناطق سیل زده استان گلستان 
با پرداخت کمک های بالعوض و پرداخت تسهیالت بانکی به بیش از ۲۰ هزار 

واحد مسکونی شهری و روستایی موافقت کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر هیات دولت، واحدهای خسارت دیده از سیل 
در مجموع ۱۴۴ میلیارد ریال کمک شامل هر واحد شهری تا مبلغ ۱۲۰ میلیون 
ریال و هر واحد روستایی تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال کمک بالعوض برای احداث 

واحدهای مسکونی دریافت می کنند.
همچنین دولت برای تعمیر واحدهای مسکونی و تجاری شهری و روستایی ۵۰ 
میلیون ریال، تامین لوازم معیشتی ۵۰ میلیون ریال، کمک هزینه اسکان موقت به 
هر واحد شهری ۱۲۰ و هر واحد روستایی ۶۰ میلیون ریال به صورت بالعوض 
پرداخت خواهد کرد.عالوه بر آن، برای بازسازی هر واحد شهری ۵۰۰ و هر واحد 
روستایی ۴۰۰ میلیون ریال، تعمیر اماکن مسکونی و تجاری شهری و روستایی 

۱۵۰ میلیون ریال، تامین لوازم معیشتی واحدهای مسکونی ۱۵۰ میلیون ریال و 
جبران خسارت واحدهای تجاری آسیب دیده شهری و روستایی ۴۵۰ میلیون ریال 
 تسهیالت با بازپرداخت ۵ تا ۱۵ سال و دوره تنفس شش ماه تا ۳ سال پرداخت

 می شود.این تسهیالت قرض الحسنه بانکی با کارمزد چهار درصد با ضمانت 
زنجیره ای برای جبران خسارات ناشی از سیل به خسارت دیدگان پرداخت خواهد 
شد.همچنین هیات دولت اعالم کرد بدهی و معوقات و چک برگشتی احتمالی 

آسیب دیدگان به بانک ها مانع از دریافت این تسهیالت نخواهد بود. 
بارش های شدید و رگباری باران در روزهای پایانی سال گذشته و طغیان رودخانه 
ها و سر ریز شدن سدهای بوستان در کالله، گلستان واقع در ۱۵ کیلومتری شرق 
شهر گنبدکاووس و وشمگیر در آق قال منجر به آبگرفتگی شهر و روستاهای 
گنبدکاووس، آق قال و گمیشان شد و خسارت زیادی به بخش های گوناگون 

وارد کرد. 

تصویب کمک بالعوض
 و تسهیالت بانکی دولت برای سیل زدگان گلستان

خیر گرگانی، زمین برای توسعه 
گلزار شهدا وقف کرد

مدیرکل اوقاف و امور خیریه گلستان گفت که خیر گرگانی یک 
قطعه زمین را با نیت توسعه گلزار شهدا و آرامستان روستای سید 
اظهار  فرد  سیلمانی  اهلل  روح  االسالم  کرد.حجت  وقف  میران 
داشت: آقای علی غریب، زمین یک هزار و ۵۰۰متر مربعی خود 
را با حضور در اداره اوقاف ناحیه دو گرگان در سامانه موقوفه های 
کشور ثبت کرد. وی همچنین بر ترویج فرهنگ وقف در حوزه 
فرهنگ ایثار و شهادت تاکید کرد و گفت: در این راستا تفاهم نامه 
همکاری اداره کل اوقاف با اداره کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش 
های دفاع مقدس گلستان با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت 
و توسعه فعالیت های فرهنگی و قرآنی با عنوان 'هر وقف به یاد 
یک شهید' امضا شد.استان گلستان ۴ هزار شهید تقدیم انقالب 

اسالمی کرده که ۵۶۹ شهید اهل سنت هستند. 

سرپرست استانداری گلستان با اشاره به اینکه سیالب خسارتی را به شبکه های آب، برق و گاز استان وارد کرده است، گفت: حفاظت از تاسیسات 
زیربنایی و ترمیم سریع جداره رودخانه هایی که بر اثر سیالب تخریب شده اند و ممکن است خسارات بیشتری را به دنبال داشته باشند، در اولویت 
قرار دارد.به گزارش استانداری گلستان، مهندس میرمحمد غراوی در چهارمین جلسه کارگروه بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده استان، اظهار 
کرد: همه دستگاه های مرتبط باید با توجه به مصوبه ۱۱ فروردین هیات دولت به دور از بروکراسی های اداری روند پرداخت خسارت های مردمی و 
کشاورزی را تسریع کنند.وی افزود: جلسه این کارگروه سه شنبه هر هفته برقرار است و دستگاه ها باید جزئیات اقدامات خود را در سامانه سجاد)سامانه 

جامع امداد و بازسازی دولت( بارگذاری کنند.غراوی یادآور شد: بر اساس برآورد های صورت گرفته ۱۱ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی نیاز به بازسازی 
و بهسازی دارند و بانک های عامل توجه داشته باشند که تسهیالت این اقدام توسط دولت از محل مواد ۱۰ و ۱۲ پرداخت می شود و از محل منابع 
بانک نیست، لذا در تسریع ارائه این تسهیالت همکاری کامل را داشته باشند.سرپرست استانداری گلستان، گفت: نیاز است تمامی دستگاه های اجرایی 
مرتبط و همچنین دستگاه های نظارتی نسبت به ساخت و ساز در حریم و بستر رودخانه ها، کانال ها و مسیل ها حساسیت داشته باشند و حکم قلع 

بنا را در مورد این گونه ساخت و سازها رعایت و اجرا کنند تا در سیالب های آتی استان با مشکالت بیشتر مواجه نشود.

سرپرست استانداری گلستان:

تسریع در پرداخت خسارات و حفاظت از تاسیسات زیربنایی اولویت گلستان است

پاسخگویی به بیش از 166 هزار 
درخواست در میز خدمت شرکت 

گاز استان گیالن
از ابالغ بخشنامه  شرکت گاز استان گیالن یک هفته پس 
خدمت،  میز  استقرار  خصوص  در  جمهوري  محترم  ریاست 
در تاریخ ۸ خرداد ۹7 اقدام به تشکیل کارگروه میز خدمت 
نمود و هم اکنون ۲۳ خدمت درخصوص گاز از طرق حضوري، 

الکترونیکي و دفاتر پیشخوان به مراجعین ارائه می گردد.
به گزارش روابط عمومی گاز گیالن ، حسین اکبر مدیرعامل 
شرکت گاز استان گیالن با بیان اینکه در راستای اجرای مناسب 
میز خدمت در شرکت گاز جلسات توجیهي میز خدمت براي 
روساي ادارات گاز شهرستانها و همچنین رابطین میز خدمت 
برگزار شده است،اظهار داشت: با برنامه ریزی های بعمل آمده 
از جمله فرم ها و ملزومات دیگر  نیاز میز خدمت  موارد مورد 
جهت ارائه هر چه بهتر خدمات به مراجعین، در اختیار ادارات و 
رابطین میز خدمت قرار گرفته است.مدیرعامل شرکت گاز استان 
گیالن درخصوص نحوه اجرای میزخدمت در شرکت گاز بیان 
نمود: میز خدمت را مي توان به سه بخش حضوري، الکترونیکي 
و دفاتر پیشخوان تقسیم نمود و در سال ۹7  در مجموع این 
سه بخش، بیش از ۱۶۶ هزار خدمت ثبت گردیده است.مهندس 
اکبر در خصوص خدمات بخش حضوری میز خدمت گاز استان 
گیالن گفت: در بخش حضوري که از تیرماه سال ۹7 شروع شد، 
مجموعا ۱۹ هزار و ۵۰۰ خدمت مراجعه تا پایان سال ۹7 ثبت 
گردید که از این میزان، بیشترین مراجعه کننده مربوط به اداره گاز 
شهرستان رشت با تعداد ۴ هزار ۵۰۰ مراجعه و کمترین مراجعه 
مربوط به اداره گاز شهرستان شفت با تعداد ۱۱۰ مراجعه مي 
باشد.وی ادامه داد: بیشترین خدمات درخواستي مراجعه کنندگان 
به ترتیب تقسیط گازبها با ۱۶ درصد، پرداخت صورتحساب با 
۱۴ درصد و اشتراک پذیري با ۱۰ درصد مي باشد.مدیرعامل 
شرکت گاز استان گیالن در خصوص خدمات بخش الکترونیک 
میز خدمت گاز استان گیالن اظهار داشت: خوشبختانه با تالش 
و همت واحد فناوری اطالعات شرکت گاز استان گیالن میز 
خدمت الکترونیکي تقریبا از مهرماه سال ۹7 شروع به کار نمود 
اپلیکیشن اختصاصي  و هم اکنون در دو بخش وب سایت و 
شرکت گاز استان گیالن به مشترکین محترم ارائه خدمت مي 
کند.مهندس اکبر افزود: در بخش خدمات الکترونیک مجموعا 
بالغ بر ۵ هزار و ۱۰۰ مورد خدمت به ثبت رسیده که در این بین 
بیشترین خدمت درخواستي، پرداخت صورتحساب )بیش از ۹۲ 
درصد( و کمترین درخواست مربوط به خدمت قطع گاز )کمتر 
از ۱ درصد( مي باشد.وی در ادامه در خصوص دفاتر پیشخوان 
دولت گفت: در سال گذشته، حدود ۱۴۲ هزار مراجعه کننده با 
حضور در دفاتر پیشخوان دولت خدمات گاز را دریافت نمودند 
که در این بین بیشترین مراجعه کننده مربوط به شهرستان رشت 
با حدود ۶۰ هزار مراجعه و کمترین میزان مربوط به شهرستان 
املش با تعداد حدود یک هزار مراجعه مي باشد.مدیرعامل شرکت 
گاز استان گیالن  همچنین بیشترین خدمات درخواستي مراجعه 
کنندگان را به ترتیب  قبض المثني با بیش از ۶۶ هزار مورد، 
تغییر نام با ۲۹ هزار مورد و مفاصا حساب با ۲۴ هزار مورد عنوان 
نمود.مهندس اکبر در پایان اظهار داشت: هدف شرکت گاز جلب 
رضایت حداکثری مردم عزیز می باشد و در این راستا هم اکنون 
هر ۲۳ خدمت ممکن در سایت و نرم افزار موبایلی شرکت گاز 
استان گیالن قابل ارائه می باشد و مردم عزیز می توانند به آسانی 
و بدون نیاز به مراجعه حضوری درخواست خود را به ثبت رسانند.


