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4دستگاه خودپرداز پستبان 
درپلدختر درحال ارائه خدمات بانکي
به سيلزدگان است

دکتر شيري مديرعامل پست بانک ايران
ضمن تش��ريح خدمات اي��ن بانک براي
خدمترساني به سيلزدگان کشور گفت:
با توجه به آس��يب ديدن زيرساختهاي
ارتباطي مناطق س��يلزده و ل��زوم ارائه
خدم��ات بانکي به مردم مناطق آس��يب
دي��ده ،تع��داد  4دس��تگاه خودپ��رداز در
شهرس��تان پلدختر مستقر شده و درحال
ارائه خدمات بانکي به هموطنان هستند.
به گ��زارش روزنامه عصرايرانيان به نقل
از روابطعموميپس��تبانکايران :وي
افزود :دودستگاه خودپرداز سيار درمحل
ايس��تگاه نيروي انتظاميشهر پلدختر و
يک دس��تگاه ثابت در ش��عبه مرکزي و
يک دس��تگاه ثابت ني��ز در باجه بانکي
موسوي اين شهر مستقر شده و خدمات
بانک��ي را ارائه مينمايد.ش��يري تصريح
کرد :ش��عب و باجههاي روس��تائي اين
بانک در استانهاي سيلزده براي تأمين
نيازهاي بانکي مردم ،آماده خدمت رساني
هستند و بسترهاي الکترونيکي اين بانک
نيز خدماتي ازقبيل موبايل بانک ،اينترنت
بانک به م��ردم ارائه مينمايد.وي اضافه
ک��رد :از لحظ��ه وضع س��يل درمناطق
مختلف کشور همکاران پست بانک ايران
بطور خودجوش ع�لاوه بر جمع آوري و
ارسال کمکهاي نقدي و غيرنقدي براي
مناطق سيلزده براي ارائه خدمات ويژه
به اي��ن مناطق اعالم آمادگ��ي کردهاند
و تمهي��دات اين بانک ب��راي کمک به
بازسازي ،ايجاد اشتغال و رونق توليد اين
مناطق درنظر گرفته شده است.

اخبار

مديرعامل بانک توس��عه صادرات در
س��ال  97به  13اس��تان کشور سفر و
با توليد کنندگان و صادرکنندگان اين
مناط��ق ديدار و گفت وگ��و کرد .اين
بازديدها منجر به افزايش تعامل بانک
با صادرکنندگان و رفع مشکالت آنها
ش��د .به گزارش رواب��ط عموميبانک
توسعه صادرات ،سفرهاي دکتر صالح
آبادي به ش��عب اس��تاني در سالي که
حماي��ت از کاالي ايراني نام داش��ت

در مقايس��ه با س��الهاي گذشته رشد
قابل توجهي را شاهد بود ،به طوريکه
در س��ال  96هف��ت اس��تان و س��ال
پيش از آن شش اس��تان در فهرست
اين س��فرها قرار گرفت��ه بودند .دکتر
صالح آب��ادي با حضور در دو اس��تان
لرس��تان و ايالم از ش��رکتهاي بزرگ
پتروشيميکه از مش��تريان اين بانک
هس��تند ،بازديد ک��رده و از نزديک در
جريان مس��ائل و موضوعات مرتبط با

توليد و تامين مالي شرکتهاي ياد شده
قرار گرفت .همچنين درسال  97ديدار
از ش��رکتهاي فوالد جهان آراي اروند
در استان خوزستان ،نگين زرين چوب
و آرتا پالس��ت در اردبيل ،ورق خودرو
و برفاب در ش��هرکرد ،ايران ترانس��فو
در زنجان ،فراس��ان و پارس محزون
در ش��يراز نيز در فهرست برنامههاي
دکتر صالح آبادي قرار داش��تند .شعب
رشت و آستارا در استان گيالن ،شعبه

ياس��وج و ش��عبه گرگان نيز در سال
 97پذيراي مديرعامل بانک توس��عه
صادرات بودند س��فرهاي استاني دکتر
صالح آبادي عمدتا با برگزاري جلسه با
صادرکنندگان و توليدکنندگان منطقه
و در ادام��ه ب��ا بازدي��د از پروژههاي
توليدي و ملي آن استان همراه است.
در برخي سفرها نيز ديدار با استاندار و
مديران اقتصادي استان در برنامههاي
کاري آق��اي دکتر صالح آب��ادي قرار

گرفته است .در اين بازديدهاي استاني
معموال عضو هي��ات مديره و مديران
امور ش��عب وبازاريابي ،اعتبارات ،بين
المل��ل و روابط عموم��ي ،مديرعامل
بان��ک توس��عه ص��ادرات را همراهي
ميکنند.
الزم به يادآوري است ،برنامه بازديد از
ساير مراکز توليدي استاني که از جمله
مشتريان بانک توسعه صادرات هستند،
در سال  98نيز ادامه خواهد داشت.

مديرعامل بانک ملي ايران:

رونق اقتصادي در کشور با تکيه بر توليد داخلي ميسر است

مديرعام��ل بانک ملي ايران در ديدار نوروزي با اعضاي هيات مديره و
مديران ارش��د اين بانک در سراس��ر کشور با تاکيد بر اينکه با توجه به
فرمايشات مقام معظم رهبري و نامگذاري امسال به نام «رونق توليد»،
امروز اقتصاد و توليد مهمترين مساله کشور است ،گفت :هيچ راهي جز
توجه به توليد داخلي در شرايط فعلي کشور وجود ندارد چرا که اين امر
عالوه بر توسعه اشتغال ،ما را از وابستگي به بيگانگان بي نياز ميکند.
به گزارش روابط عموميبانک ملي ايران ،دکتر محمدرضا حسين زاده
در اين ديدار ضمن مرور دستاوردهاي مهم سال گذشته و تبيين محور
سياستهاي سال جديد ،به وقوع سيل اخير در برخي استانهاي کشور
اشاره کرد و افزود :بانک ملي ايران از ساعات ابتداي وقوع سيل خدمت
رساني به هموطنان سيل زده را آغاز کرد و ديروز نيز موکب شهداي اين
بانک و آش��پزخانه آن براي ياري رساني به سيل زدگان پلدختر در اين
شهرس��تان مستقر شدو روزانه بيش از چهار هزار پرس غذاي گرم بين
سيل زدگان توزيع ميکند .مديرعامل بانک ملي ايران همچنين ضمن
تقدير از تماميبخشها و کارکنان بانک ،به تشريح گزارش عملکرد اين
بانک در سال گذشته پرداخت و بيان کرد :در سال  97ميانگين سپردهها
و منابع بانک با  24درصد رشد همراه بود و جمع تسهيالت پرداختي نيز
به  900هزار ميليارد ريال رسيد که  200هزار ميليارد ريال از اين ميزان،
در بخش توليدات صنعتي تخصيص داده ش��ده است .وي اضافه کرد:
در سال گذشته  60هزار ميليارد ريال تسهيالت قرض الحسنه پرداخت
شده که نسبت به سال  96از رشد  42درصدي همراه بوده است .از اين
ميزان  41هزار و  500ميليارد ريال تس��هيالت ازدواج به  265هزار نفر
پرداخت شده است .حسين زاده نسبت مطالبات غيرجاري به تسهيالت
( )NPLبانک در سال  96را معادل  7.3درصد اعالم و عنوان کرد :اين
ميزان در سال  97به  6.3درصد کاهش يافت در حالي که ميانگين نظام
بانکي نزديک به  12درصد يعني دو برابر بانک ملي ايران اس��ت .وي

درباره مديريت و کنترل منابع و مصارف بانک نيز در سال گذشته تاکيد
ک��رد :بانک ملي ايران هيچ اضافه برداش��ت و بدهي به بانک مرکزي
ندارد و در سال جاري نيز منابع را نيز به بهترين شکل مديريت ميکند.
حسين زاده فروش شرکتها و اموال مازاد را از ديگر سياستهاي اين
بانک در س��ال گذشته عنوان کرد و گفت :علي رغم مشکالت و موانع
بسيار در اين مسير از جمله نبود نقدينگي الزم براي خريد و رکود حاکم
بر کش��ور 17 ،هزار ميليارد ريال از اموال مازاد بانک و سهام شرکتها
به فروش رفته است .البته ظرفيت بانک ملي ايران بيش از اين ميزان
اس��ت که اميدواريم در سال جاري اين امر با قوت بيشتري ادامه يابد.
وي افزود :در سال  97در حوزه منابع انساني نيز اقدامات خوبي صورت
گرفت .همچنين مجوز استخدام بيش از يک هزار و  100نفر گرفته شد
که با توجه به برگزاري آزمون استخدامي ،به زودي اين افراد به نيروهاي
شعب افزوده خواهند ش��د .مديرعامل بانک ملي ايران درباره عملکرد
واحدهاي خارج از کشور بانک نيز تصريح کرد :با وجود محدوديتهاي
زيادي که با تحريم آمريکا مواجه هس��تيم اما فعاليت واحدهاي خارج
از کش��ور بانک متوقف نش��د و حتي عمليات ارزي و بين المللي بانک

نسبت به س��ال  96با رش��د همراه بود .وي با بيان اينکه دنياي امروز
بانکداري بدون فناوري اطالعات معنا و مفهوميندارد ،اظهار کرد :سال
گذش��ته رويداد ملي ش��و  2برگزار شد و بانک ملي ايران تنها سازماني
در کش��ور است که مس��تقال هر س��ال در رويدادي به نام «ملي شو»
دستاوردها ،نوآوريها و خالقيتهاي خود را رونمايي ميکند .اميدواريم
در س��ال جاري نيز همانند دو سال گذشته بتوانيم محصوالت منحصر
به فردي را در نظام بانکي معرفي کنيم .حس��ين زاده با تاکيد بر اينکه
بانک ملي ايران يک بانک معمولي نيس��ت و دقايقي وقفه در خدمت
رس��اني اين بانک در جامعه ايجاد اخالل ميکند ،ابراز کرد :بانک ملي
ايران در روزهاي پاياني س��ال گذشته رکورد بي سابقهاي را از خود در
بخش تراکنشها برجاي گذاشت و  70ميليون تراکنش در روز را ثبت
کرد .وي تحت وب شدن شعب بانک را انقالب ديگري در بانک ملي
در س��ال گذش��ته عنوان کرد و گفت :اين موضوع منجر به جهش در
نحوه سرويس دهي و ارائه محصوالت منحصر به فرد خواهد شد .وي
همچنين افزود :بايد کسب سود و درآمد بيشتر مورد توجه همکاران در
ش��عب باشد و جذب منابع ارزان قيمت از جمله منابع جاري ،پس انداز
و همچنين محصوالت بخش اعتب��اري مانند ضمانتنامههاي ارزي و
همچنين اخذ کارمزدها به صورت ويژه مورد توجه قرار گيرند .حس��ين
زاده ادغام شعب را ديگر سياست مهم بانک ملي ايران در سال گذشته
و س��ال  98اعالم کرد و گفت :ادغام شعب مسالهاي بسيار مهمياست
که عالوه بر کاهش هزينهها ،موجب آزاد شدن نيروي انساني ميشود و
بايد بيش از پيش مورد توجه باشد .مديرعامل بانک ملي ايران با تاکيد
بر اينکه هر سال سياس��تهاي اعتباري و وصول مطالبات ابالغ و در
دس��ترس شعب قرار ميگيرد ،خاطر نشان کرد :تا پايان ماه جاري اين
سياس��تها و همچنين آيين نامه فروش امالک و اموال مازاد در سال
 98ابالغ خواهد شد.

حضور مديرعامل بيمه کوثر در مناطق
سيلزده غرب کشور

مديرعامل بيمه کوثر به
همراه مديرعامل س��اتا
و جمع��ي از مديران در
مناطق سيلزده غرب
کش��ور حضور يافتند .به گزارش روزنامه
عصر ايرانيان به نقل از روابطعموميبيمه
کوثر ،مجيد مش��علچي فيروزآب��ادي در
جلس��هاي که با حضور مديرعامل ساخد،
مديرانکل ساتا ،کانونهاي بازنشستگان
نيروهايمسلح و سرپرستيهاي بيمه کوثر
استانهايايالم،لرستانوخوزستانبرگزار
ش��د ،استقرار تيمهاي ارزيابي خسارت در
محل حادثه و تسريع در ارزيابي و پرداخت
خسارت به حادثهديدگان را در دستور کار
همکاران قرار داد.
اختصاص حقوق يکروز کارکنان
موسسه اعتباري ملل به سيلزدگان

ب��ه گزارش روزنام��ه عصرايرانيان به نقل
از روابط عموميموسس��ه اعتباري ملل در
حاش��يه ديدار نوروزي همکاران موسسه,
مديريت محترم عامل ضمن تبريک سال
نو و با اش��اره به نامگذاري سال  1398به
نام رونق توليد از سوي مقام معظم رهبري
از هم��کاران درخواس��ت کردند ضمن به
کارگيري نهايت س��عي ،هم��ت و تالش
خود در س��ال جديد تالشي مضاعف را در
راه تحقق اين ش��عار در طول سال جاري
بعمل آورند.سپس ايشان كليه همکاران و
حاضرين در اين ديدار را تش��ويق به تغيير
ن��گاه و س��بک زندگي بس��وي «مصرف
به ق��در ني��از» نمودن��د و در ادامه ضمن
اب��راز همدردي با هموطنان س��يل زده در
تمامياستانهاي درگير حادثه سيل و عرض
تسليت به خانوادههائي كه عزيزانشان را در
اين حادثه از دست دادند از تالش و همت
تماميدس��ت اندركاران ،دول��ت محترم،
ارتش و س��پاه پاس��داران ،ه�لال احمر و
مردم هميش��ه در صحنه ايران اسالميبه
جهت حمايتهاي م��ادي و معنوي خود
به منظ��ور کاهش آالم هموطنان تقدير و
تشکر نمودند.

گزارش عملکرد ادارات استان گیالن
رئيس مرکز ارتباطات مردمی  122ش�رکت آب و فاضالب استان گيالن:

کاهش تماس های مردمی در روز پایانی سال 97

به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان
گيالن ،رئيس مرکز  122این شرکت از کاهش چشمگیر تماس های شهروندان
با مرکز ارتباطات مردمی در روز پایانی سال  1397خبر داد .حميدرضا ناطقی
رئيس مرکز  122ش��رکت آب و فاضالب ش��هری گيالن در گزارشی اعالم
کرد:تعداد تماس های مردمی در مدت مشابه سال قبل به حدود  5000تماس
رس��یده بود که این تماس ها در روز بیست و نهم اسفند ماه یکهزار و سیصد
و نود و هفت به  862مورد رسید .وی کاهش  83درصدی تماس ها را نشان
از اقدامات ش��رکت آب و فاضالب استان گيالن در سال  1397برای خدمات
رسانی مطلوبتر به شهروندان دانست و گفت :اقداماتی همچون تبلیغات مناسب
در صدا و سیمای مرکز گيالن شامل تیزرهای تبلیغاتی ،پخش موشن گرافی
هایی با موضوع شناس��ایی مرکز ارتباط��ات مردمی  ،122پویش خانه تکانی،
حضور مدیران ش��رکت در برنامه های مختلف رادیویی و تلویزیونی و توصیه
به شهروندان برای رعايت پویش خانه تکانی ،انتشار اطالعيه های مختلف با
موضوع آموزش و صرفه جویی توسط دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی
اين ش��رکت برای مدیریت مصرف ش��هروندان در برنامه های پاکیزه سازی
منازل و  ...که نتیجه ی آن به عدم موکول شدن شستسوها و نظافت به روز
 29اس��فند گردید .دفتر روابط عمومی آبفای گیالن نیز ضمن تایید تبلیغات
مناس��ب در راستای مدیریت مصرف آب در روزهای پایانی سال به خصوص
درفضاهای اجتماعی از جلسات متعدد مدیرعامل شرکت با معاونين و مدیران
ذیربط جهت تامين و توزیع مناسب آب در سطح شهرهای استان در روزهای
پایانی س��ال  1397تش��کر و قدردانی کردو گفت :آماده بکار بودن نیروهای
امداد و حوادث به صورت ش��بانه روزی و کش��یک و همچنين اضافه کردن
کارشناس��ان پاسخگو در مرکز 122با توجه به مهمانپذیر بودن استان گيالن،
کاهش چشمگیر تماس های مردمی در روز آخر سال  1397را به دنبال داشت.
شایان ذکراس��ت مرکز ارتباطات مردمی  122شرکت آب و فاضالب شهری
گيالن بصورت  24ساعته آماده دريافت نظرات ،انتقادات و پیشنهادات تمامی
شهروندان از سراسر استان گيالن می باشد.
جلسه کمیته مدیریت بحران در شرکت گاز استان گیالن برگزار شد


جلس��ه کمیته مدیریت بحران شرکت گاز اس��تان گیالن برای هماهنگی و
آمادگی الزم جهت مواجهه با ش��رایط س��خت و بارش های اخیر به ریاست
حس��ین اکبر مدیرعامل شرکت گاز اس��تان گیالن برگزار شد .در این جلسه
مدیرعامل ش��رکت گاز گیالن با اشاره به اخطار سازمان هواشناسی مبنی بر
بارش ش��دید باران و احتمال وقوع سیل و آب گرفتگی معابر اظهار داشت :ما
شرایطی مشابه را در مهرماه سال گذشته تجربه نموده ایم و باید از تجربیات
کسب شده در جهت مدیریت هرچه بهتر شرایط استفاده نماییم .مهندس اکبر
خطاب به روسای ادارات گاز شهرستان ها که بصورت ویدئوکنفرانس در جلسه
حضور داش��تند ،گفت :الزم اس��ت همه واحدها و ادارات در خصوص آمادگی
هرچه بیشتر برای مواجهه با شرایط بحرانی تمهیدات الزم را اتخاذ نمایند .وی
در پایان از کلیه روسای شهرستان ها خواست تا با حضور و سرکشی مداوم از
تاسیسات گاز حوزه عملیاتی خود ،از پایداری جریان گاز برای کلیه مشترکین
اطمینان حاصل نمایند .همچنین در این جلسه رؤسای ادارات گاز شهرستانها

از طری��ق ویدئو کنفرانس ضمن اعالم نظ��ر در خصوص موضوعات مرتبط،
آمادگی خود را جهت مقابله با شرایط بحرانی اعالم داشتند.
نخس�تین ایس�تگاه حفاظت کاتدی�ک کابینتی ( )CPSدر اس�تان گیالن

افتتاح شد

نخس��تین ایس��تگاه حفاظت کاتدیک بصورت کابینتی متحرک یا کش��ویی
( )CPSدر اس��تان گیالن با حضور مدیرعامل و مسئولین شرکت گاز استان
گیالن در میدان س��رگل شهر رشت افتتاح شد .به گزارش روابط عمومی گاز
گیالن -حس��ین اکبر مدیرعامل شرکت گاز اس��تان گیالن در مراسم افتتاح
نخستین ایستگاه حفاظت کاتدیک کابینتی ( )CPSدر استان گفت :بر اساس
برنامه ریزی های بعمل آمده در جهت افزایش راندمان منطقه تحت پوشش،
یک ایستگاه حفاظت کاتدیک بصورت پایلوت در منطقه سرگل رشت احداث
گردید .وی ادامه داد :یکی از بزرگ ترین مشکالت مربوط به احداث ایستگاه،
مشکالت اقتصادی ناشی از تحصیل زمین مربوطه می باشد و همین محدودیت
باعث شد تا پس از بررسی و مشاوره با همکاران استان های فارس ،اصفهان
و زنجان پیشنهاد احداث ایستگاه کابینتی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار
گیرد .مهندس اکبر اظهار داشت :طی هماهنگی های صورت گرفته مجوزهای
مرتبط از شهرداری منطقه یک رشت ،شرکت سهامی آب منطقه ای ،شرکت
توزی��ع برق ،ش��رکت مخابرات ،آب و فاض�لاب و در انتها پلیس راهنمایی و
رانندگی دریافت گردید تا ایس��تگاه مذکور در پیاده روی منطقه میدان سرگل
شهر رشت و بدون نیاز به تحصیل زمین ساخته شود .مدیرعامل شرکت گاز
اس��تان گیالن با بیان اینکه پروژه ساخت ایستگاه حفاظت کاتدیک کابینتی
متحرک (کشویی) مجهز به سیستم مانیتورینگ از نوع بستر آندی چاهی آبی
در تاریخ اول بهمن آغاز گردید ،اظهار داش��ت :خوشبختانه با همراهی تمامی
ادارات و با عملکرد مناسب پیمانکار ،پروژه مذکور زودتر از موعد مقرر به پایان
رس��ید .وی در پایان یکی از مزایای ایس��تگاه ( )CPSمذکور را مجهز بودن
به سیستم پایش و مانیتورینگ اعالم نمود و گفت :این ایستگاه در بسترهای
مخابراتی و اینترنتی در هر س��اعت از ش��بانه روز م��ی تواند بصورت آنالین
اطالعات سیس��تم را در اختیار مدیریت قرار دهد تا نسبت به تغییرات صورت
گرفته ،تصمیمات الزم اتخاذ شود.
مهندس وحید خ ّرمی مدیر عامل ش�رکت آب منطقه ای گیالن از سر ریز

شدن سد مخزنی سفید رود خبر داد

خرمی در
به گزارش روابط عمومی ش��رکت آب منطقه ای گیالن  ،مهندس ّ
ش های اخیر
گفتگو با خبرنگار صدا و سیمای مرکز گیالن گفت :به دلیل بار 
در حوضه آبریز باال دست سد سفیدرود  ،ذخیره سد مذکور در وضعیت مطلوبی
قرار دارد و امروز  18فروردین ماه  1398سد سفید رود سر ریز شد  .مدیر عامل
شرکت آب منطقه ای گیالن تاکید نمود  :به دلیل سر ریز شدن سد سفیدرود
و رها س��ازی آب  ،برای جلو گیری از حوادث ناگوار ،گردشگران و شهروندان
گیالنی از مستقر شدن در کنار این رودخانه خودداری کنند .وی همچنین ضمن
هش��دار به کشاورزان و روس��تاییان ،افزود :به دلیل احتمال افزایش حجم آب
رودخانهها و کانالهای آبیاری گیالن و خطر غرق شدن ،کشاورزان و روستاییان
از ورود به حریم و بس��تر رودخانهها و کانالهای کش��اورزی خودداری کنند.
خرمی با بیان اینکه سد سفیدرود بزرگترین سد مخزنی گیالن است،
مهندس ّ

تصریح کرد :در حال حاضر آب کشاورزی مورد نیاز  172هزار هکتار از مجموع
 ۲۳۸هزار هکتار ش��الیزارهای موجود در استان گیالن به سد سفیدرود وابسته
و از این منبع تامین میشود .مهندس مومنی مدیر بهره برداری و نگهداری از
تأسیسات آبی و برق آبی شرکت آب منطقه ای گیالن نیز در این گفتگو گفت
 :یک میلیارد و  52میلیون متر مکعب آب پشت سد سفیدرود جمع شده است
که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته  220میلیون مترمکعب بیشتر است
وی ورودی لحظه ای آب سد سفیدرود را  570مترمکعب بر ثانیه و خروجی
لحظه ای را  382متر مکعب بر ثانیه اعالم کرد .مهندس مومنی افزود ؛ با توجه
به رهاسازی آب کشاورزی در تونل آب بر فومن از امروز و تا ساعاتی دیگر در
کانال چپ سنگر ؛ از کشاورزان عزیز گیالنی خواست از وضعیت مطلوب فعلی
در راستای تسریع در امر کشاورزی خود نهایت بهره را ببرند.
رهاسازی آب در رودخانه سفید رود در گیالن


با عنایت به شرایط مناسب پوشش برفی و بارش های مطلوب اخیر کشور در
حوضه آبریز باال دس��ت سد س��فید رود و رهاسازی آب در رودخانه سفید رود
 ،از عموم مردم و مس��افرین محترم درخواس��ت می شود از تردد و استقرار در
حاشیه رودخانه سفید رود اجتناب نمایند .شایان ذکر است با توجه به احتمال
افزای��ش دبی رودخانه های اس��تان و افزایش حج��م آب ورودی کانالهای
آبیاری؛ جهت پیش��گیری از وقوع هر گونه حادثه احتمالی اشخاص حقیقی و
حقوقی از هرگونه ورود به بستر و حریم رودخانه ها و کانال های آبیاری اکیدا
خودداری فرمایند.
لوح سپاس استاندار گیالن به مدیرعامل برق منطقه ای گیالن


دکتر مصطفی ساالری استاندار و رئیس شورای پدافند غیرعامل استان گیالن
با اهدا لوح س��پاس از مهندس عظیم بلبل آبادی تقدیر کرد .لوح سپاس��ی از
س��وی اس��تاندار و رئیس شورای پدافند غیرعامل اس��تان گیالن به مهندس
عظیم بلبل آبادی رئیس کارگروه تخصصی آب و انرژی به عنوان «کارگروه
تخصصی برتر» شورای پدافند غیرعامل استان گیالن اهدا گردید .در بخش
هایی از این لوح سپاس آمده است؛ جناب آقای عظیم بلبل آبادی مدیرعامل
محترم برق منطقه ای و رئیس کارگروه تخصصی آب و انرژی شورای پدافند
غیرعامل استان گیالن ؛ رسیدن به آینده ای بهتر در راستای افق چشم انداز
20ساله کشور مستلزم مجاهدت های پیدا و پنهان مردان و زنان قهرمانی است
که در پناه حضرت حق پیشانی برخاک نهاده و سر تعظیم فرود آورند و آیندگان
این س��ربلندی را مرهون مجاهدت های شبانه روزی امروز آنانی خواهند بود
که در طی این مس��یر خستگی را به مسلخ می برند.اینک فرصتی دست داد
تا از تالش ها و کوشش��های بی بدیل جناب عالی و مجموعه همکارانتان در
کارگروه تخصصی آب و انرژی به عنوان کارگروه تخصصی برتر شورای پدافند
غیرعامل استان گیالن به واسطه دستیابی به عنوان «کارگروه تخصصی برتر»
تشکر نموده  ،دوام توفیقات و استقامت در راه رسیدن به قله های پیشرفت را
از پیشگاه ایزد منان خواستارم.
واگذاری  748فقره انشعاب آب شرب روستایی در شهرستان رودسر


 748فقره انش��عاب آب شرب روس��تایی در سال  97به روستاییان شهرستان
رودسر واگذار شد .مدیر امور آب و فاضالب روستایی رودسر امروز با اعالم این

خبر گفت :از این انش��عابات  118مورد مربوط به واحدهای تجاری و صنعتی،
 67فقره آب آزاد و 563فقره مس��کونی بوده اس��ت .س��هیل بابایی افزود :با
واگذاری این انشعابات ،شمار مشترکین آب شرب روستایی شهرستان رودسر
به عدد  29هزار و  600رسید.
بازدید مدیرعامل ش�ركت آبفار گیالن از تاسیسات آبرسانی آسیب دیده

شهرستان رودبار

مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب روس��تایی گیالن از تاسیس��ات آبرسانی
روستاهای علی آباد ،جمال آباد و پاچنار شهرستان رودبار که بر اثر جاری شدن
سیالب آسیب دیده بودند ،بازدید کرد .به گزارش روابط عمومی شرکت آبفار
گیالن؛ بر اثر طغیان رودخانه های محلی و جاری شدن سیالب به تاسیسات
و خطوط انتقال آب شرب روستاهای گوفل ،پشتکالء  ،کندالت ،کیاباد تخت،
علی آباد ،شهران ،جمال آباد و پاچنار شهرستان رودبار خسارت وارد شد که هم
اکنون بغیر از روستای پاچنار ،آب شرب بقیه ی روستاها در مدار بهره برداری
است .در روستای پاچنار نیز آبرسانی به اهالی از طریق  3دستگاه تانکر سیار
در حال انجام است.

خس�ارت سیالب و رانش زمین به خطوط آبرس�انی روستاهای طالقان و

خرمكش شفت در گیالن

طغی��ان رودخانه های محلی و رانش زمین به خطوط آبرس��انی روس��تاهای
طالقان و خرمکش شهرس��تان ش��فت آس��یب زد .مدیر امور آب و فاضالب
روستایی شفت امروز گفت :جاری شدن سیالب و رانش زمین موجب تخریب
 250متر از خطوط انتقال آب ش��رب این  2روس��تا شد .فرید تقی مهر افزود:
با تعویض  150متر از لوله آب روس��تای طالقان و  100متر لوله در روس��تای
خرمکش ،آب آشامیدنی  880خانوا ِر این روستاها وصل شد .وی گفت 5 :فقره
از شکس��تگی هایی که در خط آبرسانی روستای طالقان نیز اتفاق افتاده بود،
شناس��ایی و مرمت ش��د .تقی مهر افزود :در مجموع بیش از  60میلیون ریال
برای رفع مشکل آب شرب این روستاها هزینه شد.
خسارت سیل به تاسیسات آبرسانی  17روستای گیالن


طغیان رودخانه های محلی و جاری ش��دن سیل  6میلیارد ریال به تاسیسات
آبرسانی روستایی استان گیالن خسارت زد .مدیرعامل شرکت آب و فاضالب
روستایی گیالن گفت :سیل به ایستگاه پمپاژ ،چشمه ها و چاه های تامین آب
شرب و خطوط آبرسانی  17روستای شهرستان های رودبار و سیاهکل آسیب
وارد کرد .محب علی رنج ور افزود :با تالش اکیپ های فنی این ش��رکت در
این دو شهرستان ،آب شرب  3هزار و  320خانوا ِر روستاهای آسیب دیده وصل
شد .وی ،همچنین با ابراز تاسف از خسارات وارد شده به هموطنان عزیزمان در
حادثه سیل روزهای گذشته ،گفت :در تعطیالت عید نوروز ،به منظور شناسایی
و ترمیم خطوط آبرسانی آسیب دیده روستاهای استان گلستان ،اکیپ فوریت
های آبرسانی شرکت آب و فاضالب روستایی گیالن همراه با تجهیزات مورد
نیاز همچون لوله ،اتصاالت و دس��تگاه جوش به گلستان اعزام شد .رنج ور
افزود 5 :هزار عدد آب بس��ته بندی ش��ده یک لیتری نیز توسط شرکت آب و
فاضالب روستایی گیالن بین خانواده های حادثه دیده از سیل گلستان توزیع
شد.

