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بیمارستانصحرایی
در مناطق محروم شهرستان
گمیشان برپا میشود

رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی گلستان
گفت :پنجمین بیمارس��تان صحرایی امسال
با ه��دف خدماترس��انی ،در مناطق محروم
شهرستان گمیشان برپا میش��ود .به گزارش
تسنیم،اسماعیل مقصودلودرجلسه با مسئوان
شهرس��تان گمیش��ان در راس��تای راهاندازی
بیمارستان صحرایی اظهار داشت :امسال برنامه
بیمارستان صحرایی در منطقه گمیشان خواهد
بود و ب��ه م��دت  3روز در مناطق محروم به
درم��ان بیماران خواهد پرداخ��ت .وی افزود:
این پنجمین بیمارس��تان صحرایی اس��ت که
به همت کانون بس��یج جامعه پزشکی و همه
دس��تگاههای اجرایی در مناطق محروم استان
گلستان راهاندازی میشود .رئیس سازمان بسیج
جامعه پزشکی گلستان با بیان اینکه بیمارستان
صحرایی به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج و
هفته وحدت خدمات تخصصی را به بیماران
ارائه خواهد کرد ،تصریح کرد :محرومیتزدایی
یکی از اهداف این طرح است و همه خدمات
در این بیمارس��تان به ص��ورت رایگان انجام
میشود .مقصودلو گفت :بیمارستان صحرایی
یکی از برنامههایی است که در مناطق محروم
و مرزی نقش بسیار موثری در درمان بیماران
محروم دارد .وی اظهار کرد :هدف اصلی بسیج
جامعه پزشکی ایجاد فرهنگ بسیج در جامعه
پزشک و پیراپزش��ک و افرادی که با سامت
س��ر و کار دارند است که این فرهنگ ،تاش
مخلصان��ه و ب��ی ادعا و خس��تگی ناپذیر در
زمینه حل مشکات مردم در بخش سامت
است .رئیس س��ازمان بسیج جامعه پزشکی
گلستان گفت :اعزام تیمهای پزشک عمومی
به روس��تاهای دور دس��ت ش��امل پرستار و
پزشک،ارائهخدماترایگان،تقویتبنیهعلمی
پیراپزشکان و پزشکان با برگزاری برنامههای
آموزش��ی و استقرار بیمارستانهای صحرایی
در مناطق محروم از برنامههای جامعه بس��یج
پزشکی استان بود.

راننده تاکسی گرگانی
کیف حاوی طا
را به صاحبش برگرداند

رئیس س��ازمان مدیریت حم��ل و نقل بار و
مسافر شهرداری گرگان گفت :راننده تاکسی
گرگان��ی کیفی حاوی مقداری ط��ا را که در
داخل تاکس��ی جامانده بود به دست صاحب
اصلی آن رساند .احمدعلی سااری در گفتگو
با مهر اظهار کرد :محمد علی گرگیج ،راننده 43
ساله و ساکن گرگان که از سال  ۸5به رانندگی
مشغول است ،یک کیف طا به ارزش تقریبی
 120میلیون ریال را به دست صاحبش رساند.
سااری تصریح کرد :این اتفاق پنج روز پیش
ص��ورت گرفت و روز 20آبان در س��ازمان از
ایشان به همراه سایر راننده های نمونه قدردانی
و صاحب کیف نیز از او با لوح سپاس تقدیر
کرد .وی تأکید کرد :برای اش��اعه این فرهنگ
بهتر است سایر سازمان های نظارتی نیز از او
قدردانیکنند.

 5۰۰میلیون تومان برای کمیته
نجات پنبه گلستان تصویب شد

رئی��س س��ازمان مدیری��ت و برنامه ریزی
گلستان گفت 500 :میلیون تومان برای کمیته
نجات پنبه در استان گلستان مصوب شد و
تیم کاری این کمیته آغاز به کار کرده است.
به گزارش مهر ،حس��ین پیشقدم در سی و
دومین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
گلستان ،اظهار کرد ۶ :کمیته اجرایی در ستاد
فرماندهی اقتص��اد مقاومتی مصوب کردیم
تا پروژههای مختلف را بررس��ی کنیم .وی
افزود :ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور
پنج شاخص برنامه محور را به دستگاههای
اجرایی اس��تانها اباغ کرد .رئیس سازمان
مدیریت و برنامه ریزی گلستان خاطرنشان
کرد :سال گذشته  95درصد بسته اباغی به
دستگاههای اجرایی پیشرفت فیزیکی داشت
و حت��ی در برخی پروژهه��ا به  1۶0درصد
پیشرفت فیزیکی رسید .پیشقدم با اشاره به
پروژههای اقتصاد مقاومتی پیش رو تصریح
کرد :یکی از پروژهها مجتمع گیاهان دارویی
در ش��رق استان است که طرح کلی آن ارائه
ش��ده و مصوباتی داشته تا شکل اجرایی به
خود بگیرد .وی ادامه داد :کمیته نجات پنبه
شروع به کار کرده و  500میلیون تومان برای
آن مصوب ش��ده و یک تیم کاری برای این
موضوع تش��کیل شده است .پیشقدم اضافه
ک��رد :گلس��تان در حوزه ترس��یب کربن و
جل��ب مش��ارکتهای مردمی در کش��ور
سرآمد است.
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تخممرغ در صدر گرانی
استان گلستان به لحاظ ظرفیت در حوزه صنعت دام و طیور از قابلیتهای قابل توجهی برخوردار است و اقلیم بسیار مناسبی در اين زمینه داريم و همه چیز دست به دست هم میدهد تا بتوانیم شرايط خوبی را در حوزه تولید داشته باشیم

دولت قیمت توافقی تخممرغ را بر مبنای ذرت و س��ویا
و ی��ا ارز مبادله حدود  5هزار تومان اعام کرده اس��ت
نهادههایی با ارز مبادانهای وارد میشوند با ارز مبادله آزاد
در بازار توزیع میشود .به گزارش فارس ،در خصوص
نوس��انات قیمت تخممرغ و گرانی این ماده غذایی که
اخیرا ً قیمت تمام شده تخممرغ برای مصرفکننده چیزی
ح��دود  7هزار تومان رس��یده اس��ت و تقریبا با قیمت
گوشت مرغ برابری میکنند بر آن شدیم تا گفت و گویی
صمیمی با رحمتاه س��میعی معاون دام و طیور جهاد
کشاورزی گلستان ،علیاصغر اصغری نظارت و بازرسی
سازمان صنعت معدن و تجارت گلستان ،علی احمدی
رئیس اتحادیه مرغ و تخم مرغ و سعید حسنپور رئیس
تنظیم بازار جهاد کشاورزی گلستان داشته باشیم و ببینیم
که مسووان متولی چه راهکارهایی در این زمینه دارند.
متاسفانه طی سالهای گذشته قیمت تخم مرغ در سطح
استان نوسانات بسیار زیادی داشته است و قیمت ثابت
و مناس��بی نداشتیم .معاون بهبود تولیدات دامی سازمان
جهادکشاورزی گلس��تان در خصوص تعداد واحدهای
مرغ و تخممرغ در گلستان گفت :استان گلستان به لحاظ
ظرفیت در حوزه صنعت دام و طیور از قابلیتهای قابل
توجهی برخوردار اس��ت و اقلیم بسیار مناسبی در این
زمینه داریم و همه چیز دس��ت به دست هم میدهد تا
بتوانیم ش��رایط خوبی را در حوزه تولید داش��ته باشیم.
رحمتاه س��میعی بیان کرد :قریب به  20واحد تولید
مرغ تخمگذار در س��طح اس��تان گلس��تان داریم که با
ظرفیت بیش از  2میلیون قطعه است و توان تولید قریب
به  27هزار تن در س��ال را داریم که پیشبینی میش��ود
که از  27هزار تن حدود  22هزار تن در داخل گلس��تان
به منظور مصرف س��رانه مصرف میش��ود و مابقی آن
عمدت ًا به سایر استانها صادر میشود .وی با بیان اینکه
قریب به  ۸0درصد از ظرفیت واحدهای مرغ تخمگذار
در گلستان فعال اس��ت ،افزود :در واحدهای تخمگذار
گاهی آلودگی ایجاد میشود و سالنهای ما نیاز به تنفس
دارند ک��ه در آن صورت س��النها را خالی می گذارند
و گرنه واحدهای مرغ تخمگذار با ظرفیت نس��بتا کامل
فعالیت میکنند ولی در مورد مرغهای گوشتی مقداری
از ظرفیت سالنها خالی اس��ت .معاون بهبود تولیدات
دامی سازمان جهادکشاورزی گلس��تان ابراز کرد :مرکز
اطاعرس��انی در حوزه بیماریها ،س��ازمان دامپزشکی

طرح جامع ترافیک گرگان
به تصویب نرسید

رئیس سازمان حمل و نقل شهرداری گرگان گفت :یک
دستگاه اتوبوس شهری ،به رمپ دستی برای تردد معلوان
و جانبازان مجهز شد .احمد سااری در خصوص مناسب
سازی محیط برای عبور معلوان در گفتگو با مهر اظهار
کرد :مناس��ب س��ازی محیط برای اس��تفاده معلوان و
جانبازان نیازمند کار محیطی در بخش های مختلفی است
که بخشی از آن از قبیل مناسب سازی پیاده روها و دست
یابی به مسیرهای تردد آسان برای معلوان ،توسط حوزه
معاونت زیربنایی ش��هرداری انجام می شود .وی افزود:
قس��متی نیز مربوط به رمپ های دسترسی در ساختمان
های تجاری و اداری اس��ت که آن هم در حوزه معاونت
شهرسازی پیگیری می شود .س��ااری ادامه داد :بخشی
از این مناس��ب س��ازی ها در زمینه تردد و جابجایی در
سطح معابر شهر با استفاده از خودروهای عمومی به ویژه
اتوبوس ها است که به این منظور اقداماتی صورت گرفته
است .وی با بیان این که مدت ها به دنبال اجرای مناسب
سازی در زمینه تردد معلوان بودیم ،تصریح کرد :اخیرا ً

کش��ور است که تا به حال گزارشی از آنفوانزای مرغی
در سال جاری نداشتیم اطاعاتی که گفته شد مربوط به
سال گذشته است و برخی از واحدهای مرغ تخمگذار در
استان گلستان و سایر استانها درگیر این موضوع شدند.
سمیعی افزود :اگر یکباره مرغ تخمگذار حذف شود به
منزله این اس��ت که برنامه تولید ما در سالهای آینده به
هم ریخته است و برای حل این مشکل مقداری واردات
تخم نطفهدار در کشور انجام شد و بخشی از آن نیز وارد
اس��تان گلستان شد .وی اذعان کرد :تا زمانی که این گله
به تولید برس��د زمان میبرد و ما سعی کردیم با افزایش
زمان نگهداری واحدهای مرغ تخمگذار ،میزان تولید را
به نحوی مدیریت کنیم تا کاهش تولیدی احساس نشود.
معاون بهبود تولیدات دامی س��ازمان جهادکش��اورزی
گلستان با اشاره به اینکه افزایش قیمت نهادهها منجر به
افزایش قیمت تمام شده میشود ،گفت :با ورود به فصل
پاییز و زمستان معموا افزایش مصرف تخم مرغ نسبت
به تابس��تان را شاهد هستیم که باعث افزایش مصرف و
در نهایت افزایش قیمت این کاا میش��ود .س��میعی با
بیان اینکه قیمت تمام ش��ده کاا در کشور قیمت ثابتی
ندارد ،ابراز کرد :هر استان شاخصههای متفاوت خود را
دارد و نباید در هیچ شرایطی قیمت تخممرغ در عرضه

خود فروش��ی بیش از  ۶هزار تومان ش��ود .رئیس اداره
نظارت و بازرس��ی س��ازمان صنعت ،معدن و تجارت
گلس��تان در راستای افزایش قیمت تخممرغ در گلستان
گفت :قیمت تمام ش��ده تخم مرغ در جلسه ستاد تنظیم
بازار کش��ور در مهر ماه امسال به عنوان نرخ حداکثری
قیمت تخممرغ در واحدهای مرغداری پذیرفته و اباغ
ش��د که قیم��ت آن  4هزار و  5۶0توم��ان برای فروش
در مرغداری ب��ود .علیاصغر اصغری ادامه داد :حداکثر
ن��رخ مصرف کننده با توجه به ضرایب درصد س��ود و
هزینهای که شبکههای توزیع متحمل میشوند حداکثر
میتوانند  5هزار و  200تومان برای مصرف کننده باشد
ولی ش��اهدیم قیمت تخممرغ نه تنها در استان بلکه در
سراس��ر کش��ور از این قیمت عبور کرده است .مشاور
رئیس س��ازمان صنعت ،معدن و تجارت گلس��تان ابراز
کرد :س��ازمان صنعت ،معدن و تج��ارت متولی بخش
نظارت بر قیمت کااها هس��تند وقتی قیمت اجناس از
یک حدی عبور کرد باید این سازمان با همکاری سازمان
جهاد کش��اورزی آسیبشناسی کنند و با واحدهای که
در راس��تای قیم��ت اجناس تخلف میکنن��د ،برخورد
شود .اصغری با بیان اینکه  20واحد تخمگذار در سطح
اس��تان داریم ،یادآور شد 20 :واحد تخمگذار در استان

گلستان وجود دارد که از این تعداد  10واحد آن بازدید
کارشناسی صورت گرفت و متاسفانه آنچه که در عرضه
کاا مشاهده میشود ناشی از باا رفتن قیمت فروش در
مبادی تولید واحدهای مرغ تخمگذار است .وی افزود:
در حوزه خردهفروشی گرانفروشی اتفاق نمیافتد چون
حاش��یه س��ود واحدهای عرضهکننده معادل  10درصد
قیمت کاای خودش��ان است ولی هنگامی که یک کاا
با قیمت باا به دست یک واحد میرسد ناگزیر است که
حداقل  200تومان به آن اضافه کنند.رئیس اداره نظارت
و بازرس��ی س��ازمان صنعت ،معدن و تجارت اس��تان
گلس��تان ابراز کرد :تاکن��ون از  10واحد مرغ تخمگذار
بازرسی انجام شد و تخلف سه واحد محرز شد.اصغری
اذعان کرد :برخورد نقطهای ما در س��طح استان گلستان
میتواند ما را متهم به آن کند که با حوزه تولید برخورد
میکنی��م و دوم آنکه برخی از مدی��ران واحدهای مرغ
تخمگذار با ورود و تش��دید برخ��ورد ما ،محمولههای
تولیدی خودشان به بازارهای مصرف به خارج از استان
هدای��ت کنند .وی تصری��ح کرد :چ��ون در واحدهای
همجوار مانند خراس��ان شمالی قیمت تخم مرغ  ۶هزار
تومان است و قیمت تخممرغ در گلستان در حال پایین
آمدن اس��ت با در اختیار ق��رار دادن نهادههایی که مورد
نیاز حوزه تولید است بتوانیم تولیدکنندگان استان گلستان
را که توان تولید دارند تش��ویق کنی��م که محمولههای
خودش��ان را در جهت تنظیم بازار استان از طریق مراکز
عرضه مستقیم یا فروش بی واسطه در اختیار مردم قرار
دهند .مدیر تنظیم بازار محصوات کش��اورزی سازمان
جهادکشاورزی گلستان گفت :بیماریهایی که در بهمن
و اس��فند ماه سال گذش��ته به وجود آمد باعث شد که
یکسری از گلههای مرغ ما حذف شوند .سعید حسنپور
ادامه داد :حذف گلههای مرغ تخمگذار در سطح استان
باعث شد که بر عرضه و تقاضا تاثیرگذار شود و بخشی
از نوسانات قیمت تخممرغ به تولید ما برمیگردد .رئیس
اتحادی��ه مرغ و تخم مرغ گرگان گفت :قیمت تخممرغ
درب کارخان��ه  5هزار و  300تومان اس��ت و در مغازه
 5هزار و  700تومان توزیع میش��ود .علی احمدی در
خصوص نوس��انات قیمت تخم مرغ گفت :در خراسان
ش��مالی به سمت استان قم آنفوانزای مرغی شیوع پیدا
کرد که باعث کمبود تخم مرغ در کشور شد و این کمبود
افزایش قیمت تخم مرغ را در پی داشت.

معاون زیربنایی ،حمل و نقل و ترافیک شهرداری گرگان
گف��ت :به علت برخ��ی ایرادات ،ط��رح جامع ترافیکی
گ��رگان به تصویب نرس��ید .به گ��زارش مهر ،علیرضا
ح��اج محمدعلی با بیان این که به علت برخی ایرادات،
طرح جامع ترافیکی گرگان به تصویب نرس��ید ،اظهار
کرد :مطالعات طرح جامع ترافیک از س��ال  92شروع و
آمارگیریخیابانی،آمارگیریجامعتحقیقاتیانجامگرفت
که پایه اساسی برای مشاور آن طرح شد .وی افزود :آمار
دقیقی از پیشرفت جمعیتی و ناوگان عمومی و خصوصی

آن تا س��ال  1410ارائه شد ،بعد از مطالعات دسته بندی،
بالغ بر  25جلسه با حضور مسئوان انجام گرفت تا همه
موضوعات دخیل در موضوع ترافیکی دیده شود .حاج
محمدعلی تصریح کرد :ب��ا توجه به موقعیت گرگان و
فضای بسته ای که در ضلع جنوب وجود دارد ،کار مشاور
را با بقیه شهرها متفاوت می کند .معاون زیربنایی ،حمل
ونقل و ترافیک شهرداری گرگان ادامه داد :واقع شدن در
کریدور مسافرتی کشور و مباحث محیط زیستی از جمله
این مباحث است .وی با بیان اینکه ادغام طرح ترافیکی با

طرح جامع شهری از جمله ایراداتی بود که به طرح وارد
ش��د ،گفت :در نگاه تئوری این مسأله درست است اما
واقعیت این است که نمی توان این دو را هم زمان ایجاد
کرد .حاجمحمدعلی افزود :در افق  1410دیده ش��ده که
ترافیک روانی داشته باشیم ،در آن سال جمعیت گرگان
به  ۶00هزار نفر میرس��د .وی افزود :ایراد دیگری که به
طرح وارد شد ،نبود عرض معابر و نقشه جامع معابر بود
که در دو ماه آینده ارائه می شود تا نمود انسان محوری را
در بحث ترافیک شهر برجسته کند.
اس��ت) ،احداث کند تا نگرانی حاصل از شیب رمپ از
بین برود .س��ااری اذعان کرد :سکو با هماهنگی حوزه
معاونت فنی و عمران و حوزه خدمات ش��هری احداث
می ش��ود تا ورود و خ��روج معلول به داخل اتوبوس به
راحتی انجام شود ،کار این سکوها از  15آبان شروع شده
اس��ت .وی با بیان این که رمپ بر روی س��کو قرار می
گیرد و تردد انجام می ش��ود ،گفت :در سازمان حمل و
نقل گرگان تنها یک دستگاه اتوبوس شرایط ازم ،از قبیل
پایین بودن کف اتوبوس و پله نداشتن داخل آن را برای
رمپ داش��ت و نسبت به تعهدی که به معلوان داشتیم
این امر در حال انجام اس��ت .رئیس سازمان حمل و نقل
شهرداری گرگان توضیح داد :البته اتوبوس های ما شرایط
ازم برای اس��تفاده از وسایل باابر مکانیکی را دارند اما
هزینه اجرای آن زیاد اس��ت .وی در پایان گفت :با توجه
خاصی که در ش��هرداری گرگان در زمینه مناسب سازی
وجود دارد ،در برنامه های آتی به سمت خدمات بهتر و
بیشتری پیش خواهیم رفت.

یک دستگاه اتوبوس شهری گرگان
به رمپ معلوان مجهز شد
با هم فکری و اس��تفاده از
تجربیات ش��هرهای دیگر،
ی��ک دس��تگاه اتوبوس که
ِ
مناس��ب
از نظ��ر فیزیکی،
اجرای رمپ برای دسترسی
معلوان بود ،انتخاب و یک
دس��تگاه رمپ ساده دستی
غیرمکانیکی را برای آن در
نظر گرفتیم .رئیس سازمان حمل و نقل شهرداری گرگان
گفت :این رمپ توسط عوامل فنی سازمان با حضور چند

آگهیمناقصه
عمومی

معلول اجرا و مورد بررسی و
ارزیابی قرار گرفت و ایراداتی
به آن (از نظر شیب استاندارد)
وارد ش��د .وی ب��ا بی��ان این
ک��ه کلی��ت موض��وع تأیید
ش��ده ،ادام��ه داد :با صحبت
های انجام ش��ده ،مقرر ش��د
تا س��ازمان برای عب��ور این
دس��تگاه اتوبوس در ایستگاه های پرتردد ،یک سکوچه
(س��کوی کوچکی که محل س��وار و پیاده شدند معلول
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اس��تاندار گلس��تان با بیان اینکه ،ما به دنبال
توس��عه ،تحول و رونق هستیم ،گفت :برای
رسیدن به این اهداف باید نگاه تحولمحور
داشته باش��یم و نگاه تحولی با روزمرگی و
کار کارمندی محقق نمیش��ود .به گزارش
ف��ارس ب��ه نق��ل از پای��گاه اطاعرس��انی
استانداری گلس��تان ،سید مناف هاشمی در
جلسه شورای هماهنگی بانکهای استان با
اشاره به مسیرهای توسعه ،اظهار کرد :جذب
س��رمایهگذار یکی از بهتری��ن راه حلهایی
اس��ت که میتواند به رونق تولید و توسعه
اس��تان کمک کند .وی تصریح کرد :بانکها
باید مش��تریان خوشحس��اب خود که در
حوزه سرمایهگذاری و تولید فعالیت دارند را
جذب کرده و برای سرمایهگذاری در استان
تشویق و ترغیب کنند .هاشمی با بیان اینکه
یکی از راههای تحول استان ما بانک است،
خاطرنشان کرد :مهمتر از منابع بانکی ،جذب
و حمایت از سرمایهگذار است که میتواند
در توس��عه و ایجاد تحول در اس��تان بسیار
مؤثر باشد .استاندار گلستان با بیان اینکه ،ما به
دنبال توسعه ،تحول و رونق هستیم ،افزود :برای
رس��یدن به این اهداف باید نگاه تحولمحور
داشته باشیم و نگاه تحولی با روزمرگی و کار
کارمندی محقق نمیشود بلکه باید پا را فراتر
نهاد و احس��اس مس��ئولیت داشت .هاشمی
تصریح کرد :اش��تغال به کار حتی یک جوان
بیکار برای ما احساس رضایت ایجاد خواهد
کرد زیرا موجب کاهش آسیبهای اجتماعی
خواهد شد و به همین علت ،بهبود وضعیت
تولید و اشتغال ،عاوه بر وظیفه مدیریتی ،یک
وظیفه شرعی و انس��انی است که باید مورد
توجه قرار گیرد.

 72درصد از آبهای
سطحی گلستان مهار شد

مدیرعامل ش��رکت آب منطقهای گلس��تان
گفت 72 :درصد از آبهای سطحی استان از
طریق سدها مهار شد .به گزارش مهر ،علی
نظری اظهار کرد :بر اس��اس اسناد باادستی
توسعه منابع آب کشور باید  11میلیارد متر
مکعب به س��فرهها بازگردانده شود .وی به
شرایط برخی سدهای استان ،اشاره و تصریح
کرد :مجوزهای زیست محیطی سد چایلی
گرفته ش��ده و موضوع زیست محیطی سد
رامیان هم باید حل شود .مدیرعامل شرکت
آب منطق��های گلس��تان در خصوص طرح
جام��ع مدیریت س��یاب گف��ت :انتظار ما
این اس��ت طرح س��یل گرگانرود جایگزین
طرح جامع مدیریت س��یاب شود .نظری
در خصوص آبرس��انی در مرزهای گلستان
خاطرنش��ان کرد :آبرس��انی مرزی موجب
میشود تا  130روس��تا و چهار شهر استان
تحت پوش��ش قرار بگیرند .وی یادآور شد:
تاکنون  72درصد از آبهای سطحی گلستان
از طریق سدهای گلستان مهار شده است.به
گفته وی ،تاکنون  42حلقه چاه در گلس��تان
بسته شده است.

گلستان وکمبود آب

مع��اون هماهنگی امور اقتصادی اس��تاندار
گلس��تان گفت :منطقه ش��مالی گلس��تان با
مش��کل کمبود آب مواجه است .به گزارش
مهر ،محمود ربیعی در سی و دومین جلسه
س��تاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گلس��تان،
اظهار کرد :در شمال استان گلستان با کمبود
آب مواجه هس��تیم و برای تامین آب شرب
مناطق آق قا ،بندرترکمن و گمیشان مشکل
داری��م .وی افزود :برای ایج��اد نیروگاه دو
منظوره تولید آب و برق به صورت همزمان
باید پروژههای آب شیرین کن در روستاها
پی��ش بینی ش��ود .مع��اون هماهنگی امور
اقتصادی اس��تاندار گلس��تان با بیان اینکه
تولید برق استان وابسته به مازندران است،
گفت :س��رمایه گ��ذار با نگاه خوش��بینانه
اولویت را در اس��تان همج��وار میگذارد
و معاونت تولید باید در گلس��تان مس��تقر
ش��ود .ربیعی تصریح کرد :برای  15س��ال
آین��ده حداقل هزار وات کمبود برق داریم
و نیازمند نیروگاه با مقیاس بزرگ هس��تیم
اما با توجه ب��ه پدافند غیرعامل و تراکنش
مراک��ز تولی��د و مص��رف باید به س��مت
اح��داث نیروگاهه��ای با مقی��اس کوچک
برویم.وی یادآور ش��د :پنج نقطه از استان
گلس��تان ش��رایط این را دارد ت��ا در آنجا
نیروگاه خورشیدی احداث کنیم.

