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گیالن و گلستان

دوشنبه  20دی  - 1395شماره 2930

گلستا ن

مشاور وزیر کشور در امور بانوان در گلستان:

مطالبات و نیازهای بانوان کشور
جمع بندی و اولویتبندی شود

گروه اجتماعی :مشاور وزیر کشور در امور بانوان و خانواده
گفت :مطالبات و نیازهای بانوان در استان های مختلف
کشور باید مشخص و جمعبندی و اولویتبندی شود .فهیمه
فرهمندپور در جمع فرهیختگان بانوان شرق گلستان در
فرمانداری ویژه شهرستان گنبدکاوووس اظهار داشت :در
حوزه بانوان به شدت در تالش هستیم تا سرمایه اجتماعی
را تقویت کنیم و درصدد هستیم تا توانمندیها ،قابلیتها و
ظرفیت بانوان را تبدیل به یک جریان مواج و پر قدرت کنیم.
مشاور وزیر کشور در امور بانوان و خانواده اظهار داشت :سرمایه
اجتماعی نه حساب بانکی است و نه کارت بیمه ،بلکه سرمایه
اجتماعی سبب احساس قرابت و هویت مشترک بین بانوان
خواهد شد و امروز به تحقق این هویت مشترک به شدت
نیازمندیم.وی تصریح کرد :در حال حاضر این جمله که هر
فردی کاله خود را نگه دارد به درد جامعه ما نمیخورد بلکه
باید به این جمالت برسیم که دست خدا با جماعت است و یا
جمع بودن ،جمع شدن و جمع ساختن در جامعه نیاز و برای
هویت زنان نیاز بیشتر است.وی ادامه داد :یکی از مشکالت
بانوان و دالیل تاخیر آن این است که در دستیابی به مطالبات
و نیازها به یک جمعبندی و اولویتبندی یکسان نرسیدند و
هر فردی با ادبیات و شرایط خود به مشکالت و مطالبات نگاه
کرده و صحبت میکند و باید به یک اولویتبندی هماهنگ،
توافق جمعی ،زبان مشترک و نتیجه واحد برسیم.فرهمندپور
بیان داشت :باید در هر استان یا شهرستان  3اولویت اساسی
به صورت مشکل اصلی استخراج شود و تمرکز بر روی این
 3مشکل قرار گیرد و توان و تمرکز بخش خصوصی و دولتی
بر روی آن قرار گیرد.وی اظهار کرد :از فرماندار میخواهم
پارک بانوان را در اولویت کار قرار دهد زیرا این پارک میتواند
منشور چندوجهی باشد و در قدم نخست بهانه و زمینهای است
تا بانوان اوقات فراغت خود را سالم و ایمن سپری کنند.مشاور
وزیر کشور در امور بانوان و خانواده افزود :ایجاد بازارچه و
برگزاری دورههای آموزشی در کنار آن ،در این پارک هم سبب
اشتغالزایی و هم سبب ارتقاء دانش عمومی میشود.وی در
زمینه اقتصاد مقاومتی با تاکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری
برای مشارکت آحاد مردم اظهار داشت :اگر قرار است اقتصاد
مقاومتی تحقق یابد نیاز است زنان در وسط میدان باشند.

گلستان میزبان سومین جشنواره
مد و لباس ایرانی -اسالمی

گلستان-خبرنگار وارش :مدیرکل فرهنگ و ارشاد
اسالمی گلستان از برگزاری سومین جشنواره مد و لباس
ایرانی  -اسالمی استان و چهل و هفتمین نمایشگاه کشوری
دراسفندماه سال جاری در گرگان خبر داد و گفت :مهلت جمع
آوری آثار از  20تا  30بهمن ماه امسال تعیین شده است.
حجت االسالم علی اصغر فضیلت با یادآوری این که دبیرخانه
جشنواره در دانشکده مائده گرگان مستقر است ،افزود :ارتقا و
تقویت نگاه دینی در فعالیت های مرتبط ،فراهم کردن زمینه
های بکارگیری و اشاعه نمادها ،نشانه ها و مولفه های هویت
اسالمی -ایرانی در عرصه پوشاک و سبک زندگی و هدایت
بازار به سوی تولیدات داخلی و تشویق مردم به پرهیز از انتخاب
و مصرف الگوهای بیگانه و غیر مانوس با فرهنگ و هویت
ایرانی از جمله اهداف جشنواره است.وی به فرهنگ سازی و
ایجاد گفتمان در زمینه اقتصاد مقاومتی تاکید کرد و گفت:
ایجاد اشتغال پایدار در عرصه صنعت پوشاک و نساجی استان
از دیگر اهداف جشنواره مد و لباس ایرانی  -اسالمی است.دبیر
جشنواره مد و لباس ایرانی اسالمی گلستان با بیان این نکته
که جشنواره شامل دو بخش رقابتی طراحی و دوخت و علمی
و دانشگاهی است ،افزود :بخش طراحی و دوخت با محوریت
و تمرکز بر تولید لباس مناسب اجتماع و چادر و پوشش سر
به عنوان پوشش کاربردی و با رویکرد علمی و هنری برگزار
می شود.وی ادامه داد :در بخش علمی ،دانشگاهی اساتید،
دانشجویان و صاحبان علم و اندیشه می توانند مقاالت و پایان
نامه های خود با محور مد و طراحی لباس و گرایش های آن
مانند بازاریابی ،اقتصاد مقاومتی ،جامعه شناسی ،روانشناسی و
بهداشت پوشاک ،عکاسی ،تصویرسازی ،برندسازی و تبلیغات
را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.حجت االسالم فضیلت
یادآور شد :نمایشگاه تولیدات مد و لباس جشنواره و رسانه
های مرتبط با این حوزه و کارگاه های آموزشی و نشست های
علمی که با حضور اساتید و مدرسین این حوزه برگزار می شود
از دیگر بخش های جشنواره مد و لباس ایرانی  -اسالمی
گلستان است.وی زمان داوری آثار را یکم اسفند سال جاری
اعالم کرد و گفت :کارگاه های آموزشی و نشست های علمی
نیز روزهای دوم و سوم این ماه برگزار می شود.به گفته وی؛
آئین پایانی بخش رقابتی جشنواره چهارم اسفند ماه در سالن
آمفی تئاتر دانشکده مائده برگزار می شود.

 9دستگاه باسکول و آسانسور
درشرق گلستان پلمپ شد

رئیس اداره استاندارد گنبدکاووس از پلمپ چهار دستگاه
باسکول و پنج دستگاه آسانسور درشرق استان گلستان توسط
کارشناسان این اداره در یک ماه اخیر خبر داد.سیدعلی جعفری
ایوری اظهار داشت :پلمپ چهار دستگاه باسکول در شهرهای
'مراوه تپه ،نوده خاندوز ،دلند و گنبدکاووس' ،به دلیل مردودی
در آزمون های دوره ای استاندارد بوده است.وی گفت :پلمپ
پنج دستگاه آسانسور توسط کارشناسان اداره استاندارد در دو
شهرستان آزادشهر و گنبدکاووس نیز به دلیل اخذ نکردن
تاییدیه ایمنی و کیفیت بوده است.جعفری ایوری اضافه کرد:
بازدید دوره ای از باسکول ها و آسانسورها توسط کارشناسان
اداره استاندارد گنبدکاووس انجام می شود و درصورت نقص
فنی ،نداشتن تاییدیه ایمنی و کیفیت و یا مردودی در آزمون
های دوره ای ،پلمپ می شوند.نیمی از جمعیت یک میلیون
و  900هزار نفری استان گلستان در هفت شهرستان واقع در
شرق این استان ساکن هستند و اداره استاندارد گنبدکاووس،
شهرستان های این منطقه را تحت پوشش دارد/ .ایرنا

جیبهای خالی مردم با گرانی همخوانی ندارد

روزانمه

گروه اقتصادی
هر روز که میگذرد سبد خانوار و سفره مردم کوچکتر میشود ،هر
مسؤولی دلیل این مشکالت را به حوزه دیگر پاس میدهد ،کسی
پاسخگوی مشکالت و گرانیهای موجود نیست و تاوان گرانی را تنها
مردم و اقشار ضعیف باید پرداخت کنند.
موضوع گرانی به خصوص در کاالها و اقالم مورد نیاز مردم بحثی
نیست که به امروز و گذشته ختم شود .گرانی از آن دسته موضوعاتی
است که هر قشر از مردم و در هر بازه زمانی با آن مواجهاند حال
میخواهد شب عید باشد یا ماه رمضان ،شب یلدا باشد یا زمان بازگشایی
مدارس.ماحصل افزایش قیمت و گرانیهای موجود در بازار فشار و
اضطرابی خواهد بود که تنها مردم آن را تحمل خواهند کرد و گویی
کسی پاسخگوی گرانیهای لجام گسیخته نیست.با این وجود گرانی در
استانهای محرومی هم چون گلستان که تنها در کاهش درآمد سرانه،
اشتغال ناقص و شاخصهای منفی اقتصادی دارای رتبههای برتر است
بغرنجتر میشود.چند روزی نیز میشود که در کنار گرانیهای موجود در
بازار گلستان ،قیمت گوشت قرمز نیز روند رو به صعودی گرفته و موجب
نارضایتی مردم استان گلستان شده است.
تاوان گرانی را مردم پرداخت میکنند
در همین رابطه یک شهروند گلستانی با ابراز نارضایتی از وضعیت
افزایش قیمت و گرانیهای موجود اظهار کرد :گلستان یک استان
محروم محسوب میشود و بیشتر افراد ساکن در این استان از درآمد
مناسبی برخوردار نیستند با افزایش قیمت در هر کاال به خصوص مواد
خوراکی زندگی مردم سختتر خواهد شد.وی افزود :امروز تولید کننده
و فروشنده به باور رسیدهاند که مشتری قدرت خرید کاال با قیمتهای
گزاف را ندارد بنابراین در این وضعیت یا باید از کیفیت کاال کاسته شود
یا کمیت .اتفاقی که طی سالهای اخیر به کرات در کشور و استان
گلستان شاهد آن هستیم.این شهروند گلستانی بیان کرد :اکنون گوشت
قرمز از قیمت  32هزار تومان تا  38هزار تومان در بازار متغیر است چرا
باید دامنه قیمت برای یک محصول و در یک شهر اینقدر متغیر باشد

مگر نظارتی بر بازار و قیمتگذاری وجود ندارد؟وی خاطرنشان کرد :به
گفته مسؤوالن ،استان گلستان در تأمین دام و عرضه گوشت مشکلی
ندارد بنابراین سؤال من این است چرا طی چند روز قیمت گوشت قرمز
روند صعودی به خود گرفته است،در روال عادی اکثر مردم از خرید
گوشت قرمز ناتوان هستند در واقع مردم در مایحتاج اولیه زندگی خود
در ماندهاند و برای بیشتر آنها خرید گوشت قرمز به ایام عید یا چند روز
در سال ختم میشود.این شهروند گلستانی در پایان ابراز کرد :هر روز
که میگذرد سبد خانوار و سفره مردم کوچکتر میشود و هر مسؤولی
دلیل این مشکالت را به حوزه دیگر پاس میدهد و کسی پاسخگوی
مشکالت و گرانیهای موجود نیست تاوان گرانی را تنها مردم و اقشار
ضعیف باید پرداخت کنند ،البته مردم میتوانند در کاهش قیمت اقالم
مورد نیاز خود نقش داشته باشند اما متأسفانه در کشور ما زمانی که
شایعه افزایش قیمت کاالیی پخش میشود صفهای خرید برای آن
محصول طویلتر خواهد شد اگر فرهنگ و الگوی صحیح مصرف در
جامعه نهادینه شود میتوان از ایجاد گرانیهای موجود تا حد زیادی
جلوگیری کرد.
سؤاستفاده سودجویان ،دلیل افزایش قیمت گوشت قرمز
از سویی دیگر مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان
در رابطه با افزایش قیمت گوشت قرمز در روزهای اخیر گفت :افزایش
قیمت گوشت قرمز در استان به چند عامل باز میگردد از آنجایی که از
اواخر شهریور تا مهرماه فصل زاد و ولد گوسفندان است و حدود  6ماه
زمان الزم است تا بره به سن کشتارگاه برسد عرضه برههای تولیدی
متوقف میشود.عبدالغفار تخله تصریح کرد :البته این زمان موقت است
و نباید دلیلی برای افزایش گوشت قرمز در استان محسوب شود چرا که
در استان گلستان به اندازه کافی دام وجود دارد و این استان از لحاظ
تأمین گوشت مشکلی ندارد.وی با اشاره به تعداد دام سبک و سنگین در
استان گفت :بیش از یک میلیون و  500هزار رأس دام سبک و بیش از
 300هزار رأس دام سنگین در استان گلستان وجود دارد بنابراین عدم

عرضه بره تولیدی در این بازه زمانی نباید دلیلی برای افزایش قیمت
محسوب شود در واقع دلیل اصلی این افزایش قیمت سوءاستفاده برخی
از سودجویان است که از این فاصله عرضه گوسفند به بازار سوءاستفاده
میکنند.وی با بیان اینکه قیمت گوشت در بازار واقعی نیست ،اضافه
کرد :ما متولی بخش تولید هستیم و بارها نسبت به قیمت گوشت قرمز
در بازار اعتراض خود را اعالم کردهایم در چند روز گذشته نیز اعتراضاتی
مبنی بر افزایش قیمت گوشت قرمز گزارش شده که این گزارشها به
تنظیم بازار ارسال شده است و تا چند روز دیگر قیمت گوشت قرمز به
قیمت واقعی خود باز خواهد گشت.
افزایش گوشت قرمز مقطعی است
تمامی افراد بشر به عنوان مصرفکننده ،دارای مجموعه حقوقی هستند
که عرضهکنندگان کاالها و خدمات ملزم به رعایت آنها هستند امروزه
در بسیاری از کشورهای جهان ،قوانین مشخص و واضحی برای ادای
این حق وجود دارد اما در مواقعی هم چون افزایش قیمت یک کاال
که موجبات ناراحتی مصرف کننده را فراهم میکند انجمن حمایت
از حقوق مصرف کننده چه نقشی را برعهده خواهد داشت.عضو هیأت
مدیره انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان استان گلستان در رابطه
توگو با خبرنگار فارس از گرگان
با افزایش قیمت گوشت قرمز در گف 
اظهار کرد :در حوزه تغییرات و اعالم قیمت گوشت قرمز انجمن حمایت
از حقوق مصرف کنندگان یکی از اعضای اصلی کمیته قیمتگذاری
است که با نظارت صد در صد این انجمن ،قیمتگذاری انجام میشود.
علی اسدی بیان کرد :تعیین قیمت گوشت قرمز توسط نماینده سازمان
جهادکشاورزی ،نماینده اصناف ،نماینده اتحادیه و نماینده دامپزشکی نیز
به همراه تحقیقات میدانی در قالب یک کارگروه انجام میشود.
وی اضافه کرد :انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان بر مبنای
قیمت انواع دام در سطح بازار و مجموع مرتبطین با تعیین قیمت که
مورد تأیید دستگاهها هم هست موارد را آنالیز و قیمت را تعیین میکند.
عضو هیأت مدیره انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان استان
گلستان با بیان اینکه در افزایش قیمت با دو مقوله گرانفروشی و گرانی
مواجه هستیم ،گفت :در کشور ما و اکثر کشورهای دنیا گرانی کاال تابعی
از مجموعه اقدامات اقتصادی دولت ،عوامل حاشیهای و تصمیمگیری
کالن است اما در مقوله گرانفروشی فرد به دلیل آنکه دنبال افزایش سود
است کاالی خود را گران و بیش از سود تعیین شده به فروش میرساند.

مدیرکل بهزیستی گلستان خبر داد:

استاندار گیالن:

مدیر تعاون روستایی گلستان اعالم کرد:

افزایش قیمت گوشت قرمز در استان گلستان

پوشش بیمه تکمیلی درمان برکت
برای مددجویان بهزیستی گلستان

با تشکیل کارگروه حقوق شهروندی در
گیالن ،اقدامات ابتکاری این حوزه آغاز شد

خرید تضمینی و حمل 4073تن پرتقال
گلستان به خارج استان

گلستان-خبرنگار وارش :مدیرکل بهزیستی گلستان از اجرای بیمه
تکمیلی درمان برکت برای مددجویان زیر پوشش در استان خبر داد و
گفت :پیش از این بسیاری از جامعه هدف بهزیستی به خدمات تکمیلی
درمانی دسترسی نداشتند.ابراهیم غفاری در نشستی با عمادی مدیر عامل
بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام (ره) که با هدف رسیدگی
بیشتر به مددجویان و جامعه هدف بهزیستی در گرگان برگزار شد ،افزود:
با انعقاد تفاهم نامه همکاری بین این دو مجموعه شمار باالیی از افراد
زیر پوشش از بیمه تکمیلی درمان بنیاد برکت برخوردار می شوند.وی
بابیان اینکه اجرای طرح بیمه برکت از سال  93در مناطق روستایی
آغاز شده است ،اضافه کرد :پوشش خدمات بیمه تکمیل درمان فاقد
هرگونه منافع اقتصادی بوده و شرکت های بیمه ای رغبتی به حضور و
فعالیت در عرصه این نوع خدمت بخصوص در مناطق محروم و روستایی
ندارند ،اما شرکت بیمه برکت با نظارت بنیاد برکت و با در اختیار داشتن
حمایتهای این بنیاد عام المنفعه به منظور محرومیتزدایی وارد این
عرصه خدماتی شده است.بنیاد برکت در سال  86با هدف کارآفرینی
و محرومیتزدایی از مناطق محروم و کمتر توسعه یافته کشور تاسیس
شد و پس از تجربهای  5ساله که در مناطق محروم داشت ،ارائه خدمات
بخصوص در حوزه درمان و بیمه ای و کمک به توسعه در بخش های
اقتصادی و کارآفرینی را آغاز کرد.

گروه خبر :استاندار گیالن گفت :اقدامات ابتکاری در اجرای حقوق
شهروندی که از اوایل دولت یازدهم آغاز شد ،به دلیل تشکیل و فعال
شدن کارگروه حقوق شهروندی در استان است.محمدعلی نجفی در دیدار
با دستیار رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی در رشت ،با اشاره به
اینکه اقدامات موثری در حوزه حقوق شهروندی از سالهای گذشته در
گیالن شروع شده ،افزود :انتشار پیک حقوق شهروندی بین مدارس و
همچنین اقدامات صورت گرفته در حوزه محیط زیست ،گوشهای از آگاه
سازی مردم نسبت به حقوقشان است.وی به تأکید خود به فرمانداران و
مدیران دستگاههای اجرایی مبنی بر حفظ حقوق محیط زیست که برگرفته
از حقوق شهروندی مردم است ،اشاره و خاطر نشان کرد :آموزش مردم
درخصوص تفکیک زباله و همچنین فرهنگ سازی در این حوزه  ،منجر به
نتایج مثبتی در استان شده است.نجفی با بیان اینکه حقوق شهروندی در
اسالم و روش ائمه معصومین به وضوح وجود داشته ،اظهار داشت :پایین
بودن ظرفیت و آستانه تحمل در برخی انسان ها  ،باعث تخریب افراد
میشود که نیازمند حفظ حقوق شهروندی نسبت به دیگران نیز هستیم.وی
آموزش به مردم و کارکنان دستگاهها را همیشه مای ه افزایش سطح آگاهی
آنان عنوان و خاطرنشان کرد :از امروز کارگاههای آموزشی با موضوع حقوق
شهروندی در سطح دستگاههای اجرایی در گیالن آغاز و در این کارگروه ،
برنامه ها و پیشنهادات ارائه شده کارشناسی و پس از آن اجرایی می شود.

مدیر تعاون روستایی گلستان گفت که چهار هزار و  73تن پرتقال
آسیب دیده از سرمای آذرماه امسال از باغداران استان خرید تضمینی
شد و به دو کارخانه فرآوری در شهرستان های ارومیه و جیرفت به
منظور بهره وری مطلوب حمل گردید.محمد تقی رجایی اظهار داشت:
این مقدار محصول از باغداران شهرستان های کردکوی ،گرگان و
بندرگز و در روزهای  7تا  17دی ماه خریداری شده است.به گفته
وی ،بیشترین پرتقال خریداری شده از باغداران شهرستان بندرگز با
دو هزار و  200تن و کمترین آن مربوط به باغداران گرگان با  430تن
بوده است.وی افزود :کار خرید تضمینی پرتقال درجه سه از باغداران
استان طبق ابالغیه وزیر جهادکشاورزی و شیوه نامه سازمان مرکزی
تعاون روستایی از هفته اول دی آغاز و تا  15بهمن ماه به نرخ هرکیلو
گرم پنج هزار و  500ریال ادامه دارد.رجایی پیش بینی کرد که حدود
 10هزار تن پرتقال درجه سه از باغداران شهرستان های گرگان،
کردکوی و بندرگز خریداری شود.طبق گزارش معاون برنامه ریزی
و امور اقتصادی جهاد کشاورزی گلستان ،برآورد اولیه خسارت سرما
و یخبندان آذر ماه سال جاری به بخش کشاورزی استان  2هزار و
 260میلیارد ریال بوده که یکهزار و  970میلیارد ریال آن به باغات
میوه وارد شده است.گلستان از قطب های کشاورزی و باغی کشور
به شمار می رود/.ایرنا

مدیرکل دادگستری گیالن:

مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه گیالن
خبر داد:

مدیرعامل سازمان حمل و نقل شهرداری رشت خبر داد:

نقش فضای مجازی در پروندههای طالق
بسیار پررنگ است

مدیرکل دادگستری گیالن با بیان اینکه امروز بخش عمدهای از
بداخالقیهای اجتماعی در فضای مجازی دیده میشود گفت :نقش
فضای مجازی در قسمت عمدهای از پروندههای طالق و مشکالت
خانوادگی پررنگ است.
احمد سیاوشپور در نشست خبری در رشت با اشاره به اینکه گیالن
در مقایسه با سایر استانها در وقوع جرم وضعیت مطلوبی دارد اظهار
داشت :جرایمی چون سرقتهای مسلحانه ،آدم ربایی ،قتلهای عمد
و تجاوز به عنف از جرایم خشن محسوب میشود و گیالن وضعیت
مناسبی در وقوع این جرایم دارد.
مدیرکل دادگستری استان گیالن درگیریهای فیزیکی ،توهین و افترا،
ایراد ضرب و جر و سرقتهای خرد را از نخستین فراوانی جرم در
گیالن برشمرد و افزود :باید با دید روانشناسی ،درک مفاهیم و فرهنگ
سازی مسیر جامعه را به سوی آرامش سوق دهیم.سیاوشپور با تاکید
بر اینکه در  9ماهه گذشته مجموع پروندههای وارد شده به دادگستری
استان گیالن  329هزار و  55فقره پرونده بوده است خاطرنشان کرد :از
میزان مذکور  106هزار و  626پرونده وارد دادسرای گیالن شده است
که نسبت به مدت مشابه سال گذشته  2درصد افزایش داشته است.
مدیرکل دادگستری استان گیالن با اشاره به لزوم فرهنگ استفاده از
تکنولوژی و فضای مجازی در جامعه بیان کرد :امروز بخش عمدهای
از بداخالقیهای اجتماعی در فضای مجازی دیده میشود و این امر در
استان گیالن هم مشهود است.سیاوشپور با تاکید بر اینکه در قسمت
عمدهای از پروندههای طالق و مشکالت خانوادگی ،نقش فضای
مجازی بسیار پررنگ است گفت :کالهبرداری در شبکههای اینترنتی و
فضای مجازی بهصورت چشمگیری اتفاق میافتد و مردم با هوشیاری
و آگاهی باید مانع از این پدیدهها شوند.

کاهش  57درصدی مصرف نفت در گیالن

گروه اقتصادی :مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه
گیالن از کاهش  57درصدی مصرف سوخت نفت به دلیل جایگزینی
گاز طبیعی در این استان طی  9ماه گذشته خبر داد.علیاصغر عباسی با
اشاره به وضعیت سوخت گیالن اظهار کرد :در  9ماه گذشته  71میلیون
لیتر نفت سفید کمتر در گیالن مصرف شد که کاهش  57درصدی
نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.وی با بیان اینکه
جایگزینی گاز به جای نفت دلیل کاهش مصرف این فرآورده بوده
است ،افزود :در مدت مذکور  39میلیون لیتر بنزین مصرف شد که 6
درصد افزایش داشته است.مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی
منطقه گیالن از افزایش  23درصدی مصرف بنزین سوپر در مدت
مذکور خبر داد و گفت :مصرف نفت گاز نیز یک درصد کاهش داشته
است.وی با بیان اینکه در  9ماه گذشته نفت کوره مصرف نداشته است،
تصریح کرد :به دلیل آالیندگی استفاده از نفت کوره در گیالن حذف و
نفتگاز جایگزین آن شد.عباسی نفت کوره را دارای حرارتی باال دانست
و بیان کرد :ارزش باالی حرارتی نفت کوره اقتصادیتر بوده و ایران
صادرکننده نفت کوره است.وی به تامین سوخت نیروگاههای استان
اشاره کرد و یادآور شد :طی مدت مذکور  247میلیون لیتر نفت گاز در
گیالن در نیروگاههای استان مصرف شد و بیشترین مصرفکنندگان
آن نیروگاه ،صنایع فوالد ،مرغداریها و نانواییهای دوگانهسوز هستند.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه گیالن با بیان
اینکه این استان مشکل سوخت ندارد ،خاطرنشان کرد :مشکل کمبود
فرآورده نداریم و در آینده نیز چنین مشکلی را پیشبینی نمیکنیم.
وی با تصریح بر اینکه نیاز سوخت استانهای دیگر را تامین میکنیم،
یادآور شد :اولویت توزیع سوخت با گیالن بوده و مازاد آن به دیگر
استانها ارسال میشود.

اجرای طرح توسعه بی.آر.تی
در رشت

گروه شهری:مدیرعامل سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری
رشت از اجرای طرح توسعه بی.آر.تی در مسیر خیابان شریعتی به
طرف جانبازان و در محدوده سبزهمیدان در سال  96در این شهر
خبر داد.مرتضی شریفی با اشاره به برنامهریزی برای افزایش تعداد
ناوگان اتوبوسرانی در این شهر اظهار کرد :طرح بی.آر.تی خیابان امام
خمینی (ره) شهر رشت تابع یکسری شرایط است.وی به جابهجایی
روزانه یکهزار و  200تا یکهزار و  500نفر مسافر توسط هر کدام
از اتوبوسها در محور خیابان امام خمینی (ره) شهر رشت اشاره کرد و
افزود :اتوبوسها در بازه زمانی سه تا پنج دقیقه حرکت میکنند.شریفی
با بیان اینکه تعداد  15دستگاه اتوبوس در محور مذکور حرکت میکنند،
تصریح کرد :مسیر تعدادی از اتوبوسها تا میدان مصال است و تعداد
دیگر تا میدان امام علی (ع) حرکت میکنند.مدیرعامل سازمان حمل و
نقل بار و مسافر شهرداری رشت ،جابهجایی مسافران با اتوبوسها در
مسیر بی.آر.تی را سریعتر خواند و بیان کرد :مسیر کنار بی.آر.تی محل
تردد خودروهای شخصی یا مسافربر است و به دلیل پارک حاشیهای
خودروها یک طرف خیابان به طور کامل گرفته شده است.وی به نصب
تابلوهای توقف ممنوع در مسیر مذکور اشاره کرد و گفت :نیاز است به
طور جدیتری از توقف خودروها در حاشیه محور امام (ره) جلوگیری
شود تا بتوانیم ترافیک را در دو طرف بی.آر.تی تسهیل کنیم.شریفی با
اشاره به ترافیک مسیر خودروهای سواری در مسیر خیابان امام خمینی
(ره) ،خاطرنشان کرد :ترافیک شدید مسیر مذکور به دلیل پارک خودروها
است.مدیرعامل سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت به الگو
و استاندارد مشخص اجرای طرح بی.آر.تی در کشور اشاره کرد و یادآور
شد :نصب میله یکی از روشهای جداکننده در طرح بی.آر.تی محسوب
میشود و از این روش در شهر رشت استفاده کردیم.

شهردار رشت:

معوقات حق بیمه پرسنل شهرداری رشت به سازمان تامین اجتماعی تهاتری پرداخت میشود

گیالن -خبرنگار وارش:شهردار رشت گفت:
تمام مبالغ مربوط به معوقات حق بیمه پرسنل
و پیمانکاران شهرداری رشت در قالب تهاتری
با سازمان تامین اجتماعی در حال انجام است.
محمدعلی ثابتقدم در جلسه شورای اسالمی این
شهر به منظور پاسخگویی به پرسش های اعضای
شورا پیرامون عدم پرداخت حقوق و حق بیمه
کارگران شهرداری رشت اظهار کرد :مباحث مختلفی
درباره حقوق و مزایا مورد توجه بوده و تمام مبالغ
مربوط به معوقات حق بیمه پرسنل و پیمانکاران در

قالب تهاتری با سازمان تامین اجتماعی در حال انجام
است.وی با بیان اینکه حقوق دی و معوقات آبان و
آذر به نیروهای شهرداری رشت پرداخت میشود،
افزود :با توجه به انجام تهاتر با تامین اجتماعی دیگر
مشکلی بابت بیمه پرسنل نداریم و نظام پرداختها
را آغاز و حقوقهای بیشتر مناطق شهرداری در سر
موعد پرداخت کردهایم و دیرکردها بیشتر مربوط به
حق بیمهها است.شهردار رشت در پاسخ به این سؤال
پیرامون ترمیم آسفالت شهر و کندهکاریهای ناشی
از آن ،تصریح کرد :در سال  ۹۵حجم آسفالت کارکرد

 9ماهه شهرداری رشت  ۹۵۸هزار متر مربع بوده که
افزایش چشمگیری داشته است.وی با بیان اینکه در
کیفیت آسفالت به دمای آسفالت نیز توجهاتی صورت
گرفته است ،گفت :مباحثی در زمینه اصالح در حال
انجام بوده و در سال  ۹۵بحث ترمیم و نگهداری
آسفالت مناطق را در دستور کار قرار دادهایم.ثابتقدم
با اشاره به اینکه امسال پربارانترین سال شهر
رشت بوده است ،خاطرنشان کرد :امیدواریم بتوانیم
با این شرایط جوی آسفالت را در شهر اجرایی و
با اصالحاتی که در دستور کار کارخانه آسفالت و

سازمان عمران صورت گرفته کیفیت آسفالت را به
استانداردها برسانیم.وی با بیان اینکه در بحث اجرای
آسفالت به تصحیح مباحث زیرسازی توجه بیشتری
صورت گرفته است ،خاطرنشان کرد :در بحث تراکم
و قیرپاشی آسفالت نیز اصالحاتی انجام شده و درباره
جمعآوری نکردن شهر نتهای بانکشهر از سطح
رشت نیز طبق مکاتباتی که انجام شد و با توجه به
اینکه منابع مالی شهروندان نیز در آن بانک وجود
دارد سعی شده از طریق دستگاه قضایی این موضوع
بررسی و در نهایت تصمیمگیری شود.

گیالن
جانشین فرمانده سپاه قدس گیالن

 74درصد اصحاب رسانه گیالن
عضو بسیج رسانه هستند

جانشین فرمانده سپاه قدس گیالن با بیان اینکه این استان
پس از تهران بیشنرین رسانه را دارد گفت ۷۴ :درصد از
اصحاب رسانه گیالن عضو بسیج رسانه هستند.سردار
مهدی کاظمیپور در دیدار بسیح رسانه استان با آیتاهلل
زینالعابدین قربانی نماینده ولی فقیه در گیالن با اشاره به
اینکه ماهیت انقالب ،اسالم اصیل است ،اظهار کرد :انقالب
اسالمی الهام گرفته از امامان معصوم (ع) در راستای ترویج
آرمانهای امام(ره) است.وی ،تشکیل بسیج رسانه را به منظور
بصیرتافزایی در جامعه عنوان کرد و افزود :بسیج رسانه سپاه
قدس گیالن ماموریت جذب ،آموزش و سازماندهی رسانههای
وفادار به انقالب اسالمی و مجاهدت داوطلبانه آنها به منظور
کارآمدسازی جبهه رسانهای انقالب اسالمی در جنگ نرم
را بهعهده دارد.وی به عضویت  ۷۴درصد از اصحاب رسانه
استاندر بسیج رسانه گیالن اشاره کرد و گفت :گیالن پس
از تهران دارای بیشترین رسانه در کشور بوده و با توجه به
سابقه فرهنگی استان ،دورههای آموزشی حرفهای خبرنویسی
در گیالن برگزار شده است/.فارس
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی گیالن:

 111هزار خانور گیالنی
زیر پوشش کمیته امداد هستند

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی گیالن گفت :اکنون 111
هزار خانوار گیالنی زیرپوشش کمیته امداد هستند.علیرضا
محمدی محرومیتزدایی و استمرار تحقق عدالت اجتماعی
را از اهداف کمیته امداد دانست و اظهار کرد :توانمندسازی در
ابعاد مختلف فرهنگی و اجتماعی رویکرد کمیته امداد است.
وی با اشاره به اینکه  111هزار خانوار گیالنی زیر پوشش
کمیته امداد هستند ،افزود 960 :خانوار از این مددجویان سالمند
بوده و از خدمات بهداشتی ،درمانی و معیشتی برخوردار هستند.
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی گیالن مشارکت مردم هر
محل و منطقه در رفع مشکالت نیازمندان همان محل و
منطقه ،ترویج فرهنگ احسان و نیکوکاری و شناسایی بهموقع
نیازهای محرومان را مهم دانست.وی از فعالیت  18مرکز
نیکوکاری در گیالن خبر داد و تصریح کرد :اکنون یکهزار و
 919نفر از خیران ،حامیان و امدادیاران عضو مراکز نیکوکاری
هستند.محمدی بهرهگیری از ظرفیتهای سازمانهای
مردمنهاد و حمایتی برای برطرف کردن مشکالت خانوادههای
نیازمند و کمک به توانمندسازی این خانوادهها از طریق ایجاد
شغل را از اقدامهای مهم کمیته امداد برشمرد.وی وظیفه اصلی
کمیته امداد را خدمترسانی به صاحبان اصلی انقالب عنوان
کرد و یادآور شد :باید زمینه مشارکت حداکثری مردم برای
کاهش فقر و رفع محرومیت به وجود آید.مدیر کل کمیته امداد
امام خمینی گیالن پاالیش مددجویان از طریق توانمندسازی
آنها را راهبرد این نهاد ذکر کرد و متذکر شد :در رویکرد جدید
این نهاد زمینهای بال استفاده که در مالکیت کمیته امداد است
به نیازمندان واگذار میشود/.فارس

دستگیری باند حفاری غیرمجاز
در گیالن

فرمانده یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی ،صنایعدستی و
گردشگری از دستگیری باند حفاری غیرمجاز و کشف و ضبط
ابزارآالت حفاری در استان گیالن خبر داد.سردار سرتیپ دوم
پاسدار رحمت الهی با بیان این مطلب افزود :در پی گزارش
مردمی مبنی بر تحرک و تردد مشکوک عدهای از افراد بومی
در مسیر جاده روستایی از توابع شهرستان رودسر و احتمال
وقوع حفاری غیرمجاز در منطقه ،تیمی از نیروهای یگان
حفاظت با همراهی نیروی انتظامی به محل موردنظر اعزام
شدند.وی ادامه داد :مأموران یگان حفاظت با رعایت جوانب
حفاظتی و با شناسایی و توقیف یک دستگاه خودرو مشکوک
در مسیر جاده ،اقدام به شناسایی و دستگیری اعضاء باند
حفاری غیرمجاز کردند.فرمانده یگان حفاظت سازمان میراث
فرهنگی اضافه کرد :تعدادی اقالم و ادوات حفاری و یک
خودرو در این عملیات توسط مأموران یگان و نیروی انتظامی
کشف و ضبط شد.سردار رحمت الهی گفت :افراد دستگیرشده
به همراه پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی
استان تحویل شدند و پیگیری موضوع در دستور کار یگان
حفاظت استان قرار گرفت/.آنا
مدیر عامل جمعیت هالل احمر گیالن:

بیش از  3هزار و  700دانشآموز
گیالن آماده روزهای سخت هستند

گیالن -خبرنگار وارش:مدیر عامل جمعیت هالل
احمر گیالن با اشاره به آموزش مهارتهای امداد و نجات
به دانشآموزان این استان گفت :سه هزار و  740دانشآموز
در  197مدرسه گیالن آماده روزهای سخت هستند.مهدی
ولیپور در نشست هاللاحمر استان با اشاره به آموزش امداد
همگانی در قالب طرح خانه به خانه ،اظهار کرد :در راستای
اجرای این طرح بیش از هشت هزار خانوار در گیالن مورد
آموزش راههای مقابله با بالیای طبیعی قرار میگیرند.وی با
بیان اینکه به  500فرهنگی آموزش و پرورش آموزشهای
الزم داده شد ،افزود :این تعداد فرهنگی مهارتهای امداد
و نجات را به دانشآموزان میآموزند.مدیر عامل جمعیت
هاللاحمر گیالن آموزش فرهنگیان مذکور را با همکاری
آموزش و پرورش و هاللاحمر استان عنوان کرد و گفت :سه
هزار و  740دانشآموز در  197مدرسه گیالن آماده روزهای
سخت هستند.وی توسعه و ترویج فرهنگ خود امدادی و
سازماندهی تیمهای مدیریت بحران شامل دانشآموزان و
ظرفیتسازی برای پاسخگویی و مقابله مناسب در زمان وقوع
حوادث را از اهداف طرح مذکور برشمرد.ولیپور استفاده از
ظرفیتهای باالی آموزش و پرورش در بحث نیروی انسانی
و فضای آموزشی برای تربیت نیروهای متخصص و افرایش
سطح ایمنی و کاهش خطرپذیری ناشی از حوادث در مدارس
را از جمله اهداف طرح آموزش مذکور ذکر کرد.

