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اخبار ایراناخبار ایران وزیر نیرو در آیین افتتاح پست ساران؛

اقدامات ارزشمندی در مدیریت مصرف برق صورت گرفته است
اهواز - رحمان محمدی: وزیر نیرو با اشاره به مدیریت مصرف 
مدیرعامل  کرد:  بیان  گذشته،  تابستان  در  گرفته  صورت 
دستاوردهای  درستی  به  خوزستان  ای  منطقه  برق  شرکت 
مصرف بهینه برق در تابستان گذشته را بیان کرده و مهم آن 
است که این صرفه جویی ها و مدیریت مصرف که شروع شده 
نهادینه و تداوم داشته باشد و تنها مربوط به خشکسالی ها و 

شرایط سخت نباشد.
رضا اردکانیان در آیین افتتاح پست ۲۳۰ کیلو ولت برق ساران شرکت 
برق منطقه ای خوزستان در گچساران، اظهار کرد: امسال توانسته 
ایم ۳ هزار و ۸۰۰ مگاوات در اوج بار کاهش مصرف داشته باشیم 
از تعامل مدیران صنعت برق و  اقدامی قابل تقدیر و ارزشمند  که 

مشترکین در کاهش مصرف برق بوده است.
وی بیان کرد: درصدد هستیم با استمرار عادت خوش مصرفی در 
جامعه بتوانیم تاب آوری کشور را افزایش داده و آسیب پذیری خود 
دیگری از صحبت های خود، تصریح کرد: در جریان سفر امروز به رونق، توسعه و آبادانی هر چه بیشتر کشور باشیم. وزیر نیرو در بخش را کاهش دهیم تا با استفاده از منابع حاصل در این بخش شاهد 

استان کهگیلویه و بویراحمد ۴۷ پروژه در بخش  های مختلف آب و 
برق با اعتباری بالغ بر ۱۶۶ میلیارد تومان افتتاح و عملیات اجرایی ۱۲ 
پروژه به ارزش ۱۲۶ میلیارد تومان که عمدتا در بخش برق است آغاز 
خواهد شد. اردکانیان افزود: در حال حاضر ۷۰ پروژه بزرگ صنعت 
آب و برق با اعتباری بالغ بر هشت هزار و ۳۲۴ میلیارد تومان در استان 
کهگیلویه و بویراحمد در حال اجراست؛ از این رو استان کهگیلویه 
و بویراحمد یکی از کارگاه های بزرگ صنعت آب و برق است. وی 
گفت: صنعت برق بالغ  بر ۲۳ هزار میلیارد تومان در سال از روش های 
مختلف تحصیل منابع می کند و در جهت طرح های بزرگ تامین، 
انتقال و توزیع برق به کار گرفته می شود. وزیر نیرو تاکید کرد: تا 
پایان امسال ۲۲۷ پروژه بزرگ صنعت آب و برق در نقاط مختلف 

کشور افتتاح خواهد شد.
در جریان سفر وزیر نیرو به استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۱ پروژه 
استان  در  خوزستان  ای  منطقه  برق  شرکت  توزیع  فوق  و  انتقال 

کهگیلویه و بویراحمد افتتاح یا عملیات اجرایی آنها آغاز شد.

بندرعباس - کیوان حسین پور: بزرگان روابط عمومی کشور 
امروز مدال زرین روابط عمومی را به فرزاد ارزانی مدیرعامل 
شرکت فوالد هرمزگان که به عنوان آقای تکنولوژی فوالد 

شناخته می شود، تقدیم کردند. 
بازاریابی  روابط عمومی  در  گرایی  ای  کنفرانس حرفه  هفتمین 
دیجیتال امروز)شنبه ۱۳مهرماه( در هتل المپیک تهران برگزار 
رئیس شورای سیاستگذاری   دینان  شد. سید غالمرضا کاظمی 
این کنفرانس با تقدیر از فوالد هرمزگان به دلیل واقف بودن به 
جایگاه روابط عمومی و اقدامات تخصصی مطلوب در این زمینه 
یادآور شد: امید است یک همایش یا سمینار برای مدیران کشور، 
معاونین و وزرا ترتیب داده شود تا علوم ارتباطات به خوبی برای 
مدیران تعریف شود. بر این اساس، بزرگان روابط عمومی کشور 

امروز مدال زرین روابط عمومی را به فرزاد ارزانی مدیرعامل شرکت 
فوالد هرمزگان که به عنوان آقای تکنولوژی فوالد شناخته می 
شود، تقدیم کردند. فرزاد ارزانی طی دوره فعالیت خود توانسته 
با پیشبرد اقدامات مختلف در حوزه مسئولیت اجتماعی موفقیت 
های چشمگیری را از آن شرکت فوالد هرمزگان کند. این شرکت 
فعالیت های بی شماری در حوزه آزادی زندانیان جرایم غیر عمد 
داشته ضمن آنکه در حادثه سیل اخیر نیز کمک های شایانی به 
مناطق سلیزده داشته است. حمایت ازتوسعه فضاهای آموزشی 
و مدرسه سازی و همچنین حمایت از نخبگان ادبی و فرهنگی 
تقدیر  شایسته  که  بوده  هرمزگان  فوالد  شرکت  اقدامات  دیگر 
است. فوالد هرمزگان به عنوان سومین تولید کننده فوالدایران 
با ظرفیت یک و نیم میلیون تن به عنوان پیشرفته ترین کارخانه 

فوالدی کشور محسوب می شود، از دیگر افتخارات این شرکت می 
توان به کسب عنوان پیشرو در بین صد شرکت برتر ایران، کسب 
عنوان صادرکننده نمونه برای چهارمین سال متوالی، دریافت نشان 
حمایت از تولید ملی، دریافت تندیس ساخت محصول نوآور براتر 
ایرانی، کسب تقدیر نامه دو ستاره جایزه ملی تعالی سازمانی ایران، 
کسب لوح تقدیر رضایت مندی مشتری، کسب گواهینامه رعایت 
حقوق مصرف کنندکان، واحد نمونه صنعتی استان هرمزگان و 
کسب سه عنوان برتری کشوری در حوزه روابط عمومی و دریافت 
جوایز ملی و بین المللی دیگر اشاره کرد. در ادامه این مراسم از 
مدیران منتخب روابط عمومی کشور تقدیر شد و بر این اساس، 
ایرج ترابی مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه اصفهان، رضا صفریان 
مدیر روابط عمومی شرکت فوالد هرمزگان، تقدیر و قدردانی شد.

مجتمع  گردشگری  هفته  با  همزمان  قزوین- 
خدماتی و رفاهی ترنج به عنوان هشتاد و پنجمین 
منطقه  مایع  سوخت  عرضه  اختصاصی  جایگاه 

قزوین افتتاح گردید

همزمان با هفته گردشگری، مجتمع خدماتی و رفاهی ترنج 
منطقه قزوین  با حضور مدیریت و مسئولین منطقه، تعدادی 
از نمایندگان  مردم شریف استان در مجلس شورای اسالمی، 
معاونین محترم استاندار و تنی چند از مدیران استانی افتتاح 

گردید. به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده 
منطقه  مدیر  دژرفتار  ابراهیم  قزوین،  منطقه  نفتی  های 
قزوین از افتتاح هشتاد و پنجمین جایگاه اختصاصی عرضه 
سوخت مایع منطقه قزوین خبر داد و با اشاره به اهمیت 
سوخت رسانی به هموطنان عزیزمان، همزمانی این افتتاح 
با هفته گردشگری را مغتنم قلمداد کرد.    مدیر منطقه 
قزوین در ادامه افزود، با تالش و همت مسئولین و کارکنان 
خدوم و تالشگر منطقه سوخت مورد نیاز استان با کیفیت 
استاندارد تأمین و توزیع می گردد.  این مقام مسئول یادآور 
شد، مجتمع خدماتی و رفاهی ترنج ، هشتاد و پنجمین 
تعامل  و  پیگیری  با  قزوین  استان  عرضه سوخت  جایگاه 
مسئولین منطقه و با سرمایه گذاری بخش خصوصی در 
زمینی به مساحت ۲۰۲۴۱ متر مربع و باسرمایه ای بالغ بر 

۱۶۰ میلیارد ریال درمحور زنجان- قزوین احداث گردیده 
است که در مسیر خدمت رسانی به زائرین گرامی اربعین 
حسینی قراردارد.  این مجتمع  دارای دو سکوی بنزین، ۱ 
سکوی نفتگاز و تعداد ۴ تلمبه با۲ نازل  بنزین و ۲ تلمبه 
با ۲نازل نفتگاز با ظرفیت مخازن بنزین به مقدار ۱۰۶ هزار 
لیتر و نفتگاز به مقدار ۱۰۶ هزار بوده که در آن عالوه بر 
ارائه خدمات مطلوب سوخت رسانی به مسافران و شهروندان 
محترم، برای ۵۰ نفر به طور مستقیم و ۳۰ نفر نیز به طور 

غیر مستقیم اشتغالزایی انجام گرفته است.

اراک- تهمینه دباغچی:  تقاطع غیرهمسطح میدان ورزش 
»حسین  سرلشکر  سردار  حضور  با  اراک  آزادگان(  )پل 
سالمی« فرمانده کل سپاه پاسداران، استاندار مرکزی و 
تعدادی از مقامات لشکری و کشوری به بهره برداری رسید.
 ۱۰/۵ با  هکتار   ۱۸ مساحت  به  طرح  این  اجرایی  عملیات 
قرارگاه  همکاری  با  سال ۹۴  اسفند  از  کارگاهی  فضای  هکتار 
خاتم االنبیا)ص( سپاه پاسداران آغاز شد و از ابتدای امسال تکمیل 

آن جزو اولویت های شهرداری قرار گرفت. این تقاطع ۶ پل دارد 
که پل شماره یک آن با طول ۵۸ متر و عرض ۴۸ متر دسترسی 
بلوار شهیدان رجایی را به سمت مرکز شهر از خیابان جهاد با 
تغییر مسیر به بلوار آنجفی جنوبی میسر می کند. پل شماره ۲ 
نیز با طول عرشه ۷۲ متر و عرض ۱۷ متر خیابان جهاد را به بلوار 
شهید آنجفی شمال متصل و پل شماره ۳ با طول ۹۴ متر و عرض 
۱۰ متر دسترسی جهاد را به بلوار شهیدان رجایی میسر می کند. 
پل شماره ۴ با طول ۱۵ متر و عرض ۱۰ متر ادامه پل شماره ۳ 
محسوب می شود. همچنین، پل شماره ۵ با طول ۷۵ متر و عرض 
۱۱ متر و ۶۰ سانتیمتر بلوار شهید آنجفی جنوب را به خیابان 

شهید رجایی به سمت کمربندی و پل شماره ۶ متصل می کند.
بیش از ۷۰۰ میلیارد ریال برای ساخت این تقاطع هزینه شده 

و دارای ۹ رمپ و ۱۸ مسیر است. در این طرح ۲۳ هزار و ۵۰۰ 
متر مکعب بتن ریزی، بیش از ۲۲۰۰ تن آرماتوربندی، ۸۸ هزار 
کیلوگرم   ۳۷۰ و  هزار   ۱۰۷ خاکبرداری،  مکعب  متر   ۳۵۰ و 
انجام شده  قالب بندی  مربع  متر   و ۷۳۰  هزار  و ۳۷  خاکریزی 
است. همچنین، در این طرح بیش از ۴۵ هزار تن آسفالت ریزی، 
۶۰ کیلومتر خط کشی، نصب ۱۸ عدد تابلو )ترافیکی، دروازه ای، 
تی شکل، پرچمی و جانبی(، ۱۲ کیلومتر کابل کشی، نصب ۲۲۰ 
پایه روشنایی با ۳۰۰ چراغ، نصب هندریل به طول ۵۸۰۰ متر 
و ۶ هکتار فضای سبز به همراه کاشت ۸۰۰ اصله نهال چنار 
انجام شده است شهردار اراک در این آیین گفت: با کمک قرارگاه 
سازندگی خاتم االنبیاء )ص( برخی از طرح هایی که از ۱۳ تا ۱۴ 
سال گذشته در این شهرستان به صورت نیمه کار باقی مانده 

بودند به پایان رسیده است. »محمد کریم شفیعی « افزود: تقاطع 
غیر همسطح شهید صیدی و شهید کاوه نبیری با کمک قرارگاه 
سازندگی خاتم االنبیاء )ص( در حال انجام بوده و امید است بهره 
برداری از این طرح ها تا ۲ ماه آینده آغاز شود. وی ادامه داد: بر 
اساس پیش بینی های انجام شده بهره برداری از تمامی طرحهای 

شهر اراک تا پایان امسال آغاز می شود.
روز  اراک  آزادگان(  )پل  ورزش  میدان  همسطح  غیر  تقاطع 
پنجشنبه با حضور سردار سرلشگر حسین سالمی فرمانده کل 
سپاه پاسداران، سید علی آقازاده استاندار مرکزی و تنی چند 
از مقامات لشگری و کشوری به بهره برداری رسید. اراک مرکز 
استان مرکزی است و این کالنشهر بیش از یک میلیون و ۴۴۰ 

هزار نفر جمعیت دارد.

کسب مدال زرین روابط عمومی  توسط  مدیرعامل فوالد هرمزگان

با افتتاح مجتمع خدماتی و رفاهی ترنج صورت گرفت؛

توسعه خدمات سوخت رسانی منطقه قزوین در هفته گردشگری

بهره برداری از تقاطع غیرهمسطح آزادگان اراک

شهردار سمنان تاکید کرد :
ضرورت تبدیل سمنان از شهر خودرو 

محور به شهر انسان محور
سمنان - حسین بابامحمدی: 
رضوی  ناظم  محمد  سید 
مراسم  در  سمنان  شهردار 
تجلیل از نمونه های ترافیکی 
که به همت فرماندهی پلیس 
برگزار  سمنان  استان  راهور 
شد گفت که  باید سمنان از شهر خودرو محور به شهر انسان 
محور تبدیل شود.سید محمد ناظم رضوی با اشاره به جایگاه 
و نقش اصلی انسان در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های 
انجام شده در خصوص انسان محوری را  شهری اقدامات 
کافی ندانست و بر ضرورت توسعه حمل و نقل عمومی، 
استفاده از دوچرخه و پیاده راه سازی و بازنگری معابر موجود 
تاکید کرد . ناظم رضوی به اقدامات شهرداری سمنان در 
این راستا اشاره کرد و گفت : فاز اول سامانه پایش تصویری 
شهر با همکاری پلیس راهور به زودی راه اندازی شده که 
عالوه بر افزایش امنیت بیشتر در حوزه ترافیک و ترددهای 
شهری ، اعمال نظارت دقیق تر نیز بر رفتار رانندگان صورت 
می پذیرد. وی در ادامه بیان کرد : راه اندازی سامانه های 
دوچرخه سواری و ایستگاه های مربوطه در راستای تاکید 
سازمان شهرداری ها در دستور کار شهرداری قرار دارد و به 

زودی طرح روزهای بدون خودرو نیز اجرا می شود . 

همیاران پلیس نقش موثری در 
کاهش حوادث رانندگی رانندگان

قم  استان  انتظامی  فرمانده   - قم 
در  پلیس  همیاران  نقش  گفت: 
کاهش تصادفات و حوادث رانندگی 
صدد  در  ما  و  بوده  موثر  و  مفید 
توسعه و گسترش استفاده از ظرفیت 
عظیم همیاران پلیس هستیم.   به 
گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس، سردار " عبدالرضا آقاخانی" در 
همایش آموزش فرهنگ ترافیک سنین پایه، که با حضور معاون حمل 
و  پرورش  و  آموزش  اداره  پرورشی  ترافیک شهرداری،معاون  و  نقل  و 
مدیرعامل سازمان ترافیک و جمع کثیری از همیاران پلیس در شهرک 
ترافیک قم برگزار شد،  اظهار داشت:وضعیت تصادفات در کل کشور، 
وضعیت مناسبی ندارد ، یکی از دغدغه های همه مسئوالن کشور بحث 
کاهش تصادفات بویژه تصادفات فوتی در سراسر کشور است. وی افزود: 
کشته شدن  ۱۶ هزار نفر در سال در جاده های درون و برون شهری 
نشان دهنده این است که هنوز به نقطه مطلوب در امر کاهش تصادفات 
است، دست نیافته ایم.  سردار آقاخانی ادامه داد: پتانسیل عظیم دانش 
آموزان و نونهاالن بعنوان همیاران پلیس در قم حدود ۳۰۰ برابر کارکنان 
راهنمایی و رانندگی استان قم است و این یعنی توانی بالقوه که بایستی 
به نحو مطلوب از آن استفاده کرد. فرمانده انتظامی استان اضافه کرد: 
استفاده از همیاران پلیس تاثیرات مناسبی در کاهش تصادفات داشته 
و نقش آفرینی آنان در فرهنگ ترافیک و راهنمایی و رانندگی نقش 
پررنگی است ولی هنوز به نقطه مطلوب نرسیده است . سردار آقاخانی در 
بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: در ۶ ماهه اول امسال نسبت 
به سال گذشته در تصادفات فوتی با ۱۱ درصد کاهش مواجه بودیم اما 
۱۴۰ کشته در طول این ۶ ماه زیاد است  و بایستی چاره ای اندیشیده 
شود. فرمانده انتظامی استان ابراز کرد: در تصادفات جرحی حدود ۱۰ 
درصد افزایش داشتیم بنابراین می طلبد همیارانی که در جمع خانواده ها 
و خودروها بعنوان سرنشین هستند، به والدین یا راننده ها تذکر دهند و 
تخلفات آن ها را گوشزد کنند تا خدایی ناکرده اتفاق ناگواری رخ ندهد .

سفر مدیرعامل شرکت مهندسی آب 
و فاضالب کشور به استان گیالن 

حیدری:  علی   - رشت 
هیات  رییس  جانباز  حمیدرضا 
شرکت  مدیرعامل  و  مدیره 
مهندسی آب و فاضالب کشور در 
سفر به استان گیالن به منظور 
های  پروژه  اجرای  روند  بررسی 

آب و فاضالب استان باحضور در فرمانداری و دیدار با نماینده مردم 
در مجلس شورای اسالمی از تخصیص ۳۶۰۰ میلیون ریال اعتبار از 
محل اعتبارات متمرکز برای اجرای طرح فاضالب  مسکن مهر فجر 
تالش و اجرای پکیج  فاضالب شهرک بسیجیان این شهر خبرداد.

سید محسن حسینی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آب 
وفاضالب استان گیالن نیز در این مورد گفت: برآورد شرکت آب 
و فاضالب استان گیالن برای اجرای شبکه جمع آوری و پکیج 
فاضالب شهرک بسیجیان تالش چیزی حدود ۶ میلیارد تومان 
است که اگر طی سالهای ۹۸ و ۹۹ تخصیص داده شود در یک 
سال شبکه جمع آوری آماده و در یک سال بعدی نصب پکیج انجام 
خواهد شد. دکتر شکری نماینده مردم شریف شهرستان ماسال، 
رضوانشهر و تالش در مجلس شورای اسالمی نیز در سخنانی ضمن 
تاکید بر اجرای طرح فاضالب تالش خواستار استفاده از روش های 

مختلف تامین منابع مالی برای اجرای این طرح شد.

به مناسبت روز جهانی ناشنوایان در همدان رخ داد:
رو نمایی از کتاب ویژه ناشنوایان به 

همت حوزه علمیه
نماینده  حوزه علمیه در  همدان - سارا پرویزی ساالر:  
ویژه  ناشنوایان گفت: سومین کتاب  روز جهانی  مراسم 
همت  به  است  مراجع  دفاتر  تایید  مورد  که  ناشنوایان 
حوزه علمیه وجمعی از طالب قم که زبان اشاره را فرا 
اینکه  بیان  با  فراهانی  است.  به چاپ رسیده  اند  گرفته 
روحانیون در ۱۱۰شهر مشغول فعالیت آموزشی فرهنگی 
هستند و  ۷۰۰جلسه آموزشی در کشور برگزار کرده اند 
تالیف  شود،  انجام  بود  الزم  که  کارهایی  جمله  گفت:از 
کتاب مخصوص ناشنوایان بود که به همت حوزه علمیه 
سومین کتاب مخصوص ناشنوایان  که شامل۶۰۰مسئله 
شرعی ویژه ناشنوایان بوده و با مجوز ستاد ترویج احکام 
دین به چاپ رسیده است.  او با بیان اینکه دو سال روی 
متن کتاب کار شده افزود:متن این کتاب ادبیات ناشنوایی 
دارد و سعی شده کلمات استفاده شده در آن در زبان 
اشاره  تعریف شده باشد همچنین این کتاب مورد تایید 
دفاتر مراجع بوده و جنبه آموزشی دارد.قابلیت بارکد خوان 
بودن این مسائل شرعی و پخش فیلم های اشاره مربوط 
به هر مسئله از ویژگی هایی است که برای ناشنوایان بی 
سواد در نظر گرفته شده است. مدیر کل بهزیستی استان 
کاشت  متقاضی  افراد  تمام  گذشته  گفت:سال  همدان 
حلزون تحت جراحی قرار گرفته  و موفق به پرداخت تمام 
الوند با بیان اینکه بالغ بر۵۶۰۰  هزینه های آن شدیم. 
ناشنوا تحت پوشش بهزیستی هستند گفت:علیرغم اینکه 
سمعک و باتری آن  انحصاری بوده و از گرانترین تجهیزات 
توانبخشی است هیچ گونه کمبودی نداریم چراکه سال 
نیاز  از  بیش  و....را  آلمانی  اتریشی،  گذشته  سمعکهای 
تجهیزات  کمبود  عدم  باعث  همین  و  کردیم  خریداری 
شده است. نماینده مردم همدان و فامنین از  پیگیری 
مسائل بهزیستی در مجلس خبر داد وگفت:با پیگیری 
های صورت گرفته ۷سال است که استان همدان مجوز 
کاشت دریافت کرده ودر زمره ۱۱ استان موفق به کاشت 
حلزون  کاشت  ۱۰۷مورد  که   است  کشور  در  حلزون  
انجام شده است همچنین ۱۵هزار نفر مورد غربال گری 
شنوایی و ۴۵هزار کودک ۳تا۶ سال تحت غربال گری 
بینایی قرار گرفتند. او با اشاره به اینکه  ۹۰۰هزار میلیارد 
تومان یارانه پنهان وجود دارد که باید تعیین تکلیف شده 
افراد  نیازمندان واقعی تعلق بگیرد گفت:مستمری  به  و 
تحت پوشش بهزیستی به ازای یک نفر۱۶۱هزار تومان، 
چهار  و  تومان  نفر۳۶۰هزار  ،سه  تومان  دونفر ۲۷۵هزار 
نفر۴۶۶هزار تومان است که تالش ما بر افزایش آن است. 

 آگهی مناقصه عمومی
دومرحله ای

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان995

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان درنظر دارد بصورت مناقصه عمومی دو 
مرحله ای پروژه های ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به پیمانکاران واجد 
دولت  تدارکات  از طریق سامانه  مناقصه  برگزاری  مراحل  تمامی  برساند  انجام  به  صالحیت 
)ستاد( به نشانی www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران درصورت 
الکترونیک را جهت  نام در سایت مذکور و دریافت امضاء  عدم عضویت قبلی مراحل ثبت 

شرکت در مناقصه محقق سازند. 

شرکت کنندگان باید صالحیت پایه 5 آب و کشاورزی و منابع طبیعی را داشته باشند.
تاریخ انتشار اسناد در سامانه ستاد: از ساعت 17 روز دوشنبه مورخ 98/7/15

مهلت دریافت اسناد: از تاریخ درج آگهی تا ساعت 17 روز یک شنبه مورخ 98/7/21
آخرین مهلت تکمیل و ارائه اسناد در سامانه ستاد و ارائه فیزیکی ضمانتنامه تا ساعت 13 روز 

شنبه مورخ 98/8/1 و بازگشایی پیشنهادات 98/8/2 خواهد بود.

نوبت دوم

رتبه مورد نیازمبلغ تضمین )ریال(مبلغ برآورد کارشناسی )ریال(مدت )ماه(پروژهمحل اجراءاداره منابع طبیعیردیف

پایه 5 آب43/107/111/475156/000/000سازه های گابیونیقورچایرامیان1

پایه 5 آب45/653/420/238282/700/000سنگ مالتیقورچایرامیان2

پایه 5 آب45/864/953/410293/300/000بند خاکیقویجق 2و1کالله3

پایه 5 آب46/116/315/102306/000/000بند خاکیماسان 2و1گنبد4

کشاورزی و منابع طبیعی128/507/000/000425/400/000جنگلکاریعرب داغکالله5

کشاورزی و منابع طبیعی124/580/000/000229/000/000جنگلکارییل چشمهمراوه تپه6

وزارت جهاد کشاورزی
سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان


