دوازدهمین نمایشگاه کتاب گلستان گشایش یافت

دوازدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب گلستان با شرکت  466ناشر کشوری و استانی در مراسمی با حضور شماری از مسووالن و
عالقمندان به یار مهربان در گرگان گشایش یافت.مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان گفت :این نمایشگاه در قالب 259
غرفه از  18تا  23مهر هر روز ساعت های  9:30تا  12:30و  16:30تا  21در محل دائمی نمایشگاه بین المللی استان دایر است.
عادله کشمیری افزود :بیش از  73هزار عنوان کتاب با موضوعات عمومی ،کشاورزی ،علوم پزشکی ،هنر ،معماری ،حقوق ،کمک
درسی و کودک و نوجوان با  ٣٠درصد تخفیف شامل  ٢٠درصد بن بانکی و  ١٠درصد تخفیف از سوی غرفه داران به عالقمندان
عرضه می شود.وی ادامه داد 6 :میلیارد و  500میلیون ریال بن خرید کتاب برای این نمایشگاه در نظر گرفته شده است.مدیرکل
گیالن

بسته خدمتی سالمت کودکان
در گیالن اجرا میشود

گروه خبر :معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیالن اجرای
بسته خدمتی بازنگری شده سالمت کودکان را با هدف کاهش
میزان مرگ کودکان زیر  5سال به کمتر از  12در هزار موالید زنده
عنوان کرد و افزود :این برنامه از بهمن ماه سالجاری در گیالن
اجرایی میشود.دکتر عباسی اظهار کرد« :آینده را باید ساخت»
شعار محوری هفته ملی کودک است.وی کودکان را سرمایههای
اصلی و آیندهسازان کشور دانست و گفت :تامین ،حفظ و ارتقای
سالمت کودکان مسئولیت دولت ،سازمانها ،اجتماع ،والدین و
البته خود کودکان است.معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی
گیالن از اجرایی شدن بسته خدمتی جدید بازنگری شده سالمت
کودکان در استان خبر داد و تصریح کرد :هدف از برنامه ملی
«مراقبت کودک سالم» حفظ و ارتقای سالمت جسمی ،روانی و
اجتماعی مطلوب و پاسخ به بخش عمدهای از نیازهای پیشگیری
شیرخواران و کودکان است.عباسی اجرای بسته خدمتی بازنگری
شده سالمت کودکان را با هدف کاهش میزان مرگ کودکان
زیر  5سال به کمتر از  12در هزار موالید زنده عنوان کرد و افزود:
این برنامه از بهمن ماه  97در گیالن اجرایی میشود.وی با تاکید
بر اینکه در این برنامه ،مراقبت کلیه کودکان زیر  5سال در 16
ویزیت برنامهریزی شده است یادآور شد :این ویزیتها پس از
ترخیص از بیمارستان با ویزیت در  3تا  5روزگی 14 ،تا 15
روزگی و  30تا  45روزگی انجام و تا 3و  5ادامه مییابد.معاون
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیالن با تاکید بر اینکه در هر
ویزیت کودک از نظر رشد( وزن ،قد ،دورسر) ،تکامل ،تغذیه با
شیر مادر ،تغذیه کمکی و تغذیه در سنین بعد از یکسالگی بررسی
میشود ادامه داد :در نهایت واکسیناسیون و تجویز مکملهای
مورد نیاز انجام شده و مشاورههای الزم به والدین برای مراقبت
از کودک ارائه و زمان مراجعه بعدی اعالم میشود.

50فعال مدنی از فاطمه مقیمی برای
شهرداری رشت حمایت کردند

 50تن از فعاالن مدنی گیالن از دکتر فاطمه مقیمی برای به دست
گرفتن سکان هدایت شهرداری رشت حمایت کردند .این تعداد که
در بین آنها پیشکسوتان عرصه رسانه گیالن و پویشگران اجتماعی
دیده می شوند در بیانیه ای خطاب به شورای اسالمی شهر رشت
با اشاره به دغدغه خود خواستار انتخاب بهترین گزینه برای فعالیت
بعنوان شهردار کالنشهر رشت در شرایط خطیر و حساس کنونی
شده اند.پویشگران مذکور در بیانیه خود آورده اند :شهرداری از
تاثیرگذار ترین نهادها در کیفی کردن زندگی شهروندان است .از
این رو طبیعی است که مهمترین دغدغه شما هم انتخاب بهترین
گزینه از میان کاندیداهایی است که بهترین برنامهها را برای برون
رفت از مشکالت و معضالت عدیده شهر ارایه میکنند.آنها در
ادامه خاطرنشان کرده اند :با توجه به اهمیت انتخاب شهردار که
به مراحل پایانی و حساس خود نزدیک شده است انتظار میرود
فضای رقابتی بیشتری ایجاد شده و بستر ارائه همه برنامهها فراهم
شود.فعاالن مدنی گیالن با امضای بیانیه ای از شورای شهر رشت
خواسته اند که نام دکتر فاطمه مقیمی را به فهرست کاندیداهای
کسب سمت شهرداری این کالنشهر بیافزایند.آنان با اشاره به
سابقه درخشان دکتر فاطمه مقیمی کارآفرین برتر و موفق ایران
و یکی از سرمایههای ملی اهل رشت و مورد حمایت کنشگران
اجتماعی از شورای شهر خواستند که نام وی را به فهرست نهایی
کاندیداهای شهرداری رشت اضافه کنند.سیده فاطمه مقیمی زاده
شهریور  1337رشت کارآفرین ایرانی ،اولین پرزیدنت سازمان
جهانی تبلیغات  IAAدر ایران ،عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی
و صنعت و معدن تهران است .وی دارای مدرک لیسانس مدیریت
بازرگانی و راه و ساختمان ،فوق لیسانس مدیریت بازرگانی گرایش
تحول ،دکترای ( )DBAبازاریابی و دکترای تخصصی کارآفرینی
بینالملل می باشد .دکتر مقیمی مدیر عامل شرکت حمل و نقل
بینالملل سدیدبار است و در کارگروههای مرتبط با موضوع
حملونقل همکاریهای زیادی دارد .وی سال  2012از سوی
بانک توسعه اسالمی (  )IDBبه عنوان کارآفرین برتر جهان
اسالم برگزیده شد .به عالوه او در سال  2016عنوان نخست
کارآفرین برتر زن را در کنفدراسیون اتاقهای بازرگانی و صنعت
آسیا و اقیانوسیه ( )CACCIاز آن خود کرد.
آگهی مزایده نوبت دوم
در پرونده اجرایی 970073له :حسن عمرانی طالقانی با وکالت محمد
قلیزاده علیه وراث مرحوم سلیمان عمرانی طالقانی دایر بر دستور
فروش که منتهی به ارزیابی توسط کارشناس منتخب این اجرا گردید
با مشخصات ذیل از طریق مزایده به باالترین قیمت پیشنهادی بفروش
میرسد.مال موضوع مزایده یک قطعه زمین مشجر به مساحت  864متر
مربع در ادرس نشتارود خ  17شهریور کوچه میرچی .با بنای احداثی
قدیمی باالی 50سال و در حال حاضر تخلیه و غیر مسکونی در دو طبقه
با سیستم دیوار باربر و سقف شیروانی دارای پالک ثبتی  442فرعی از
 2اصلی قطعه  48تفکیکی بخش  2تنکابن با حدود اربعه :شماال در 6
قسمت که قسمتهای چهارم و پنج و ششم آن شرقی است .اول دیواری
بطول  90/2متر به کوچه دوم دیواریست بطول  11.75متر به کوچه.
سوم دیواریست بطول  8.80به کوچه .چهارم دیواریست بطول  3.5متر
به کوچه .پنجم دیواریست بطول 12.4به کوچه و ششم دیواریست بطول
 5.10به کوچه  .شرقا دیواریست بطول  19.1به قطعه  49تفکیکی.جنوبا
در سه قسمت اول دیواریست به طول  20.5متر به قطعه  47تفکیکی
و دوم دیواریست بطول  6.4متر به کوچه بن بست.عرصه ملک با دیوار
احداثی محصور بوده وعقب نشینی بجز از سمت چپ کوچه بن بست
غربی انجام شده است .عرض معبر اصلی در مجاورت این ملک در
وضعیت فعلی  13متر و در طرح هادی شهر  12متر میباشد و در طرح
اتی  15مترپیشنهاد گردیده است .عرض معبر بن بست شرقی مجاور 8
متر و بن بست غربی قبل از عقب نشینی  3متر است .قیمت ملک توسط
کارشناس منتخب به میزان هشت میلیارد و یکصد و چهل میلیون ریال
ارزیابی گردیده است.این مبلغ در زمان مزایده بعنوان مبلغ پایه محاسبه و
کسانیکه باالترین مبلغ را پیشنهاد نمایند برنده مزایده محسوب و میبایست
ده درصد مبلغ پیشنهادی را نقدا و مابقی را ظرف مهلت یکماه تادیه نمایند.
در صورت عدم تادیه مبلغ باقیمانده در مهلت قانونی مزایده ابطال و مبلغ
واریزی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد.م.الف 1399/97
زمان مزایده :سه شنبه  97/8/15ساعت 8صبح
مکان مزایده:اجرای احکام مدنی بخش نشتا مدیر اجرا:مالزاده

فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان همچنین اظهار داشت ١٥ :ناشر استانی و  ٩ناشر اهل سنت در این نمایشگاه شرکت دارند.کشمیری
تاکید کرد :شرکت کنندگان اگر کتاب مورد نظر خود را در نمایشگاه پیدا نکردند می توانند به  12کتاب فروشی حاضر در طرح های
تخفیفی فصلی استان مراجعه کنند.وی افزود :دسترسی آسان و ارزان تر به تازه های نشر کشور ،بهره مندی آحاد جامعه از یارانه
نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،توسعه فرهنگی ،تقویت صنعت نشر ،عدالت در توزیع و گسترش فرهنگ کتابخوانی از اهداف
برپایی این نمایشگاه کتاب است.به گفته وی ،نمایشگاه کتاب گلستان فرصت مناسبی برای افزایش تعامل میان مولفان ،ناشران،
تصویرگران کتاب ،صنعت گران چاپ و نشر و متولیان ،ارتباط میان ناشران شهرستانی و استانی است.به گزارش ایرنا نشست های
تخصصی ،رونمایی و معرفی کتاب ،عصر شعر و مشاعره کودک و نوجوان ،کارگاه آموزشی تصویرگری کتاب کودک ،رقابت های
فرهنگی ،اجرای تعزیه ،نشست کتابخوانی و جشن امضا از برنامه های جنبی پیش بینی شده در این نمایشگاه است.نمایشگاه بین
المللی استان گلستان در کیلومتر پنج جاده گرگان  -آق قال واقع است.

روزانمه

خشکسالی همچنان مهمان گلستان است

گروه محیط زیست  :آسیب های خشکسالی
و مشکالت کمبود آب چند سال اخیر در گلستان
امسال با ادامه کاهش بارش ها و آبگیری کمتر
از  10درصد حجم سدهای این خطه گستره
خود را بیشتر نشان داده است .در استان مرزی
گلستان واقع در شمال کشور 14سد مخزنی با
هدف مهار سیالب ها و جمع آوری بخشی از آب
های سطحی به منظور مصرف در بخش های
مختلف و از جمله کشاورزی با ظرفیت نزدیک
به  300میلیون متر مکعب ساخته و در حال
بهره برداری است.اما حجم آبگیری در سدهای
گلستان در چند سال اخیر به دلیل افزایش دما و
کاهش بارش ها و کم توجهی به مصرف بهینه
بویژه در بخش کشاورزی سیر نزولی داشته که
بیشترین روند کاهشی در آغاز سال آبی جاری
(مهر )97است.در این پیوند مدیر دفتر مطالعات
پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای گلستان
درگزارشی از وضعیت آبگیری سدهای استان به
ایرنا اعالم کرد :حجم آبگیری سدهای مخزنی
استان  16مهر سال جاری نسبت به همین روز
در سال قبل  3.5درصد کاهش دارد.حسن فراز جو
اظهار داشت :اکنون حجم آبگیری سدهای استان
نزدیک به  20میلیون متر مکعب است که سال
گذشته در همین زمان  28میلیون و  500هزار

رئیس کل دادگستری گیالن قاچاق
چوب رامعضلی اساسی خصوصا
در شمال کشور ذکر کرد و گفت:
جاری شدن سیل در استانهای
شمالی عمدتا به علت کاهش پوشش
گیاهی و فرسایش خاک در نتیجه
قطع درختان جنگلی است.احمد
سیاوشپـــور در دیدار با فرماندهی
مرزبانی استان گیالن ضمن تبریک
و گرامیداشت هفته ناجا ،با اشاره به
خدمات شجاعانه ،حضور هوشمندانه
و جانفشانیهای فرماندهان و مرزبانان
خدوم کشور اظهار کرد :آسودگی و
اطمینان مردم مرهون تالش کسانی
است که با حفاظت و برقراری امنیت
در مرزهای کشور ،آرامش را به مردم
هدیه میکنند.وی با بیان اینکه امروز

متر مکعب ثبت شده بود.وی با ابراز رضایت از این
که حجم آبگیری سدهای استان با بارندگی چند
روز قبل بیشتر شده ،امیدوار است که در نیمه دوم
سال  97میزان بارش ها در استان سیر صعودی
داشته و حجم خالی سدهای استان ُپر شود.به گفته
وی ،از آغاز سال آبی جاری تاکنون  38میلی متر
بارش درایستگاه های باران سنجی زیرنظر شرکت
ثبت شد ،در حالی که در مدت مشابه سال قبل
 48میلی متر بود.فرازجو ،همچنین به بارش های
ثبت شده در ایستگاه باران سنجی استان در سال
جاری نیز اشاره کرد و افزود :از ابتدای فروردین
امسال تاکنون  183میلی متر بارش در استان ثبت
شده که این رقم در مدت مشابه سال قبل 191
میلی متر و بیش از امسال بود.محمدرضا رحمن نیا
معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی
گلستان هم در گفت و گو با خبرنگار ایرنا ،وضعیت
بارندگی فصل پاییز را برای بیشتر مناطق استان
نرمال معادل متوسط بارندگی بلندمدت به میزان
 158میلی متر با  10درصد نوسان و برای مناطق
غرب و جنوب غرب با افزایش  10تا  20درصدی
بیش بینی کرد.با این وجود کارشناسان هواشناسی،
گلستان را جزء چهار استان نخست کشور در بحث
کمبود آب و خشکسالی دانسته و گفته اند که
براساس نقشه های ماهواره ای پدیده خشکسالی

مهمان  30سال آینده گلستان خواهد بود.در این
پیوند استاندار گلستان در نشست شورای حفاظت
از منابع آب استان با تاکید بر یافتن راهکارهایی
برای کاهش مشکالت خشکسالی ،گفت :فرهنگ
سازی در اصالح الگوی مصرف در بخش های
شرب ،صنعت و کشاورزی ضروری است و باید
به صورت منسجم برای افزایش بهره وری آب،
کار فرهنگی و تبلیغاتی صورت گیرد.سید مناف
هاشمی اظهار داشت 87 :درصد آب استان
دربخش کشاورزی 3 ،درصد در حوزه صنعت و
 10درصد به مصرف شرب و خانگی می رسد،
ولی باید نیازسنجی دقیق تری برای تخصیص در
این حوزه ها صورت گیرد.به گفته وی ،استان به
سمت توسعه و صنعتی شدن حرکت می کند و
نیاز بوده در حوزه کشاورزی برای کاهش استفاده
از آب و بهره وری بیشتر آن ،اصالح روش های
آبیاری ،اصالح روش های کشت و یا تغییر نوع
محصول برنامه ریزی صورت گیرد و سهم آب
صنعت با مطالعات کارشناسی افزایش یابد.استاندار
گلستان همچنین از وزارت نیرو خواست که برای
کاهش مشکالت آب استان ،از سرمایه گذاران
حوزه نیروگاه و آب شیرین کن در گلستان حمایت
کرده و مازاد تولید آنها را خریداری نماید.مدیرعامل
شرکت آب منطقه ای گلستان هم گفت 15 :هزار

و  640حلقه چاه غیرمجاز در استان وجود دارد که
برای یکهزار و  655حلقه چاه طبق ضوابط پروانه
صادر می شود ،با  753حلقه چاه موافقت نشده
و  2هزار و  366حلقه نیز پر و مسلوب المنفعه
شده است.علی نظری با بیان این که ساالنه 160
میلیون مترمکعب آب از چاه های غیر مجاز استان
برداشت می شود ،اظهار داشت :مقدار برداشت آب
چاه های مجاز استان یک میلیارد و  100میلیون
متر مکعب است.گلستان با بیش از  20هزار
کیلومتر مربع وسعت و جای دادن هفت اقلیم از
 13اقلیم آب و هوایی کره خاکی در شمال کشور
قرار دارد و طبق سرشماری نفوس و مسکن سال
، 95حدود یک میلیون و  869هزار نفر جمعیت در
 30شهر و حدود یکهزار و  75روستای آن زندگی
می کنند.تامین معاش بیشتر مردم گلستان بویژه
روستاییان آن از طریق کشاورزی است ،به طوری
که هر سال افزون بر  650هزار هکتار از زمین
های استان به کشت محصوالت مختلف از جمله
گندم و دانه های روغنی اختصاص دارد.مشکالت
آب و خشکسالی این بخش را طی سال های اخیر
دچار مشکل اساسی کرده است و مسووالن آب
استان عالوه بر مدیریت منابع آبی ،بر سرمایه
گذاری در کشت محصوالت زراعی کم آب طلب
تاکید دارند.

قاچاق چوب
معضلی اساسی
در شمال کشور
است
ما در کشوری امن و سربلند زندگی
میکنیم تصریح کرد :مرزبانان همواره
از کشور جمهوری اسالمی ایران دفاع

کرده و اجازه نمیدهند تا دشمنان با
توسل به گروهکهای تروریستی به
اهداف شوم خود دست پیدا کنند.رئیس

کل دادگستری گیالن معضل قاچاق را
یکی از آسیبها و تهدیدات امروز کشور
عنوان کرد و گفت :واحدهای تولیدی

داخلی بیشترین ضربه را از قاچاق کاال
به کشور متحمل میشوند.سیاوشپور
با اشاره به اینکه با تاکیدات مکرر
مقام معظم رهبری و اقدامات موثر
مسئوالن و عملکرد مثبت مرزبانی،
قاچاق کاال تا حد زیادی نسبت بــه
گذشته کمتر شده است افزود :ایجاد
فرهنگ مصرف کاالی تولید داخل
و کاهش تقاضا برای کاالی خارجی،
اساسیترین راهبرد جلوگیری از قاچاق
کاال به کشور است.وی قاچاق چوب را
نیز معضلی اساسی خصوصا در شمال
کشور ذکر کرد و گفت :جاری شدن
سیل در استانهای شمالی عمدتا به
علت کاهش پوشش گیاهی و فرسایش
خاک در نتیجه قطع درختان جنگلی
است/ .ایسنا

فرمانده نیروی انتظامی گیالن خبرداد:

برخورد با خرده فروشان مواد اولویت نیروی انتظامی است
گیالن-خبرنگار وارش :فرمانده نیروی انتظامی گیالن گفت:
برخورد با خرده فروشان مواد اولویت نیروی انتظامی است.
سردار محمدرضا اسحاقی در نشست خبری با اصحاب رسانه گیالن
با بیان اینکه پلیس مقتدر رویکرد متعددی در جامعه دارد ،افزود:
تأمین امنیت ،سالمت و حفظ جان مال و ناموس مردم از مهمترین
وظایف پلیس بوده و در اولویت برنامههای آنها قرار دارد.فرمانده
انتظامی گیالن با تاکید بر برخورد قاطع پلیس با متخلفان امنیت و
سالمت مردم در جامعه ،تصریح کرد :هفته ناجا فرصتی برای تشریح
خدمات و عملکرد پلیس در راستای برقراری نظم و امنیت در جامعه
است.وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه فعالیت
های نیروی انتظامی ،ادامه داد :براساس بیانات مقام معظم رهبری
بزرگترین وظیفه نیروی انتظامی حفظ ارزش ها در جامعه است.
سردار اسحاقی در ادامه همچنین به وظایف پلیس مقتدر در حوزه
حرفه گرایی ،تخصص و کارآمدی اشاره و خاطرنشان کرد :اقتدار باید
در ذهن جامعه نهادینه شود.وی با اشاره به اقتدار و درایت پلیس در

برهه های مختلف زمانی کشور ،اظهار کرد :امنیت یک کار بخشی
نبوده بلکه یک کار فرابخشی بوده و حفظ آن نیز نیازمند همت
جمعی همگان است.فرماندهی انتظامی گیالن با بیان اینکه سامانه

 ۱۹۷آمادگی دریافت شکایات ،انتقادات ،تهدیدات و پیشنهادات برای
رسیدگی به مشکالت مردم درنظر گرفته شده است ،افزود :پلیس به
همه پیام های دریافت شده رسیدگی می کند.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده از سوی پلیس در این زمینه از
کاهش ۸درصدی شکایات مردم خبرداد و گفت :میزان رضایتمندی
مردم از پلیس افزایش یافته و با کاهش  ۱۳درصدی انتقادات در
سال جاری روبه رو هستیم.
سردار اسحاقی به افزایش  ۴۰درصدی تماس با سامانه  ۱۹۷نیز
اشاره و خاطرنشان کرد ۶۰:درصد تماس های گرفته شده با این
سامانه در زمینه راهنمایی پلیس بوده است.وی با تأکید بر اینکه
برخورد با خرده فروشان مواد در محالت جزء اولولیت های نیروی
انتظامی است ،ادامه داد :عملیات متعددی به منظور برخورد با خرده
فروشان مواد مخدر صورت گرفته ولی متاسفانه ایم بالی خانمان
سوز هنوز به صورت کامل ریشه کن نشده که دلیل آن میزان تقاضا
مواد مخدر در جامعه است.

فرمانده انتظامی گلستان خبر داد:

آخرین جزئیات سرقت از صرافی در گرگان

فرمانده انتظامی گلستان گفت :سرقت از صرافی گرگان مسلحانه
نبوده و یک سرقت معمولی است اما از نظر وقوع جرم در صرافی
موضوع برای ما دارای اهمیت است و پلیس آگاهی با جدیت موضوع
را پیگیری خواهد کرد.
علیاکبر جاویدان که به مناسبت هفته ناجا انجام شد ،در خصوص
جزئیات سرقت از صرافی در گفتوگو با خبرنگار اظهار کرد :این
سرقت به هیچ عنوان مسلحانه نبوده و تنها یک سرقت معمولی
بوده است.وی ادامه داد :اما از این نظر که یک صرافی مورد سرقت
قرار گرفته و صرافی محل خرید و فروش و نگهداری اسناد و اوراق
بهادار است ،برای ما از اهمیت باالیی برخوردار بوده و در همین راستا
پیگیری پلیس آگاهی در خصوص کشف سارق یا سارقان ادامه دارد.
فرمانده انتظامی گلستان تصریح کرد :افرادی که به این صرافی وارد
شده و سرقت را انجام دادند با برنامه بودند و به احتمال زیاد در آن
صرافی رفت و آمد و ارتباط داشتند که توانستند محل زندگی یکی
از کارمندان آن صرافی را کشف کرده و در آخرین لحظهای که این
کارمند محل کارش را ترک کرده و قصد حرکت به سمت منزلش
را داشته در یک محل خلوت وی را به بهانههایی به داخل خودرو

منتقل و محبوسش میکنند.جاویدان بیان کرد :پس از محبوس
کردن این کارمند با اجبار کلیدهای صرافی را از وی گرفته و در یک
فرصت مناسب در طول روز به صورت علنی وارد آن واحد صنفی
شده و بخشی از اموالی که در آنجا بوده را به سرقت بردند.وی اضافه
کرد :هنوز مقدار دقیق این اموال به سرقت رفته مشخص نیست اما
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مقداری ارز خارجی و مقداری سکه بوده و ما نیز مستنداتی را داریم
و در حال پیگیریهای فنی و تخصصی هستیم که محور عملیات
کشف این پرونده پلیس آگاهی است.
فرمانده انتظامی گلستان با اشاره به اینکه توان پلیس بیش از این
است که این پرونده منجر به کشف نشود ،در خصوص آمار وقوع
سرقت مسلحانه از اماکن ،اصناف و بانکها در استان گلستان طی
یک سال گذشته تاکید کرد :هیچ سرقت مسلحانهای طی یک سال
گذشته در استان گلستان از اصناف ،اماکن و یا بانکها نداشتیم
و سرقتهای خشن در استان گلستان نیز کاهش دارد و تنها
سرقتهای خورد در استان هشت درصد افزایش داشته است که از
سوی افراد ولگرد و معتادان متجاهر رخ میدهد.جاویدان بیان کرد:
شرایط امنیتی استان نسبت به سایر استانهای کشور خوب است
و شاخص امنیتی استان باال است و در حوزههای اشراف اطالعاتی
و قدرت کشف و پیشگیری اقدامات پلیس استان بسیار کیفی بوده
و تعامل ما با دستگاههای دیگر نیز بسیار خوب است که امیدواریم
این اقدامات منجر به افزایش احساس امنیت در سطح استان
باشد/.فارس

گیالن و گلستان
پنجشنبه  19مهر  1397شماره 184
گلستان
مدیر کل استاندارد گلستان:

برنامه های هفته استاندارد
در گلستان اعالم شد

گلستان-خبرنگار وارش :مدیر کل استاندارد استان
گلستان گفت :برنامه های هفته استاندارد در گلستان اعالم
شد.محمود فرمانی ،صبح دیروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد:
 ۲۲مهر ماه مصادف با  ۱۴اکتبر ،روز جهانی استاندارد بوده و
شعار امسال آن «استانداردهای بین المللی و چهارمین انقالب
صنعتی» است که در کشور ما هم امسال از  ۲۱تا  ۲۷مهرماه
هفته استاندارد نامگذاری شده است.وی نامگذاری روزهای
هفته استاندارد را چنین اعالم کرد :شنبه  ۲۱مهر استانداردها
و چهارمین انقالب صنعتی ،یکشبنه  ۲۲مهر استاندارد و حمایت
از کاالی ایرانی ،دوشنبه  ۲۳مهر استاندارد و تضمین ایمنی
و کاهش خطرات ،سه شنبه  ۲۴مهر استاندارد و شبکه های
اجتماعی ،چهارشنبه  ۲۵مهر استاندارد و مسئولیت اجتماعی و
فضای مجازی ،پنجشنبه  ۲۶مهراستاندارد و امنیت اطالعات و
جمعه  ۲۷مهر استاندارد و فرهنگ و خانواده نامگذاری.فرمانی
با بیان این که متناسب با روزهای هفته استاندارد ،برنامههای
مختلفی در استان اجرایی خواهد شد ،عنوان کرد :برای این
هفته برنامه های مختلفی در حوزه های فرهنگی ،اجتماعی
و بخش های تخصصی استاندارد ،در نظر گرفته شده است.
دبیر شورای استاندارد گلستان با تشریح برنامه های اداره کل
استاندارد گلستان ،خاطر نشان کرد :برگزاری مسابقه ورزشی
در بین کارکنان ،توزیع اقالم ترویجی ،حضور کارشناسان در
مهدهای کودک و مدارس ،عطرافشانی مزار شهدا ،تقدیر
از واحدهای تولیدی نمونه استان ،شرکت در برنامه های
تلویزیونی و رادیویی ،دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و
امام جمعه گرگان ،برگزاری جلسه شورای استاندارد استان با
حضور استاندار ،بازدید از واحد های تولیدی ،دیدار با امام جمعه
اهل تسنن گنبد ،سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه در
شهرهای گرگان و آق قال ،حضور کارکنان در پایگاه انتقال
خون ،بازدید از اماکن فرهنگی گرگان ،حضور کارکنان در برنامه
پاکسازی طبیعت و نشست خبری مدیرکل و غیره از جمله
برنامه های اداره کل استاندارد گلستان در هفته استاندارد است.
سرپرست فرمانداری گرگان:

طرح جامع عملیاتی مدیریت بحران
گرگان تدوین می شود

گروه خبر :سرپرست فرمانداری گرگان گفت :طرح جامع
عملیاتی مدیریت بحران شهرستان گرگان تدوین می شود.
ابوالقاسم صفوی ،صبح دیروز ،در جمع خبرنگاران اظهار کرد:
تهیه و تدوین طرح جامع مدیریت بحران شهرستان گرگان با
رویکرد بررسی تمامی مخاطرات طبیعی و انسان ساز و با رویکرد
ارتقاء ظرفیت تاب آوری و مقاومت شهر و شهروندان تدوین
می شود.صفوی افزود :این طرح در محورهای پیشگیری،
آمادگی ،مقابله ،بازسازی و بازتوانی تهیه و تدوین و برای
تصویب به شورای عالی مدیریت بحران کشور ارائه می شود تا
به این ترتیب گرگان از نقشه راه و برنامه ای جامع و فراگیر در
حوزه رویارویی با مخاطرات و سوانح برخوردار شود.سرپرست
فرمانداری گرگان در ادامه گفت :این طرح می تواند الگویی
برای تهیه و تدوین طرح جامع مدیریت بحران سایر شهرها
هم قرار گیرد.وی تأکید کرد :تهیه سند جامع مدیریت بحران
نیازمند تخصص های مختلف است و اتفاق نظر متخصصان
برای اجرایی و عملیاتی شدن این سند ضروری است.صفوی
تصریح کرد :گر چه سیل ،آب گرفتگی ،عمده مخاطره گرگان
به شمار می آید اما طرح جامع جدید به تمامی مخاطرات می
پردازد و اقدامات الزم در برابر حوادث را طراحی و پیش بینی
می کند.وی خاطرنشان کرد :شورای سیاستگذاری این طرح
متشکل از مدیران شهرستان و کارشناسان بر مراحل مختلف
تهیه طرح نظارت دارند و دبیرخانه طرح در جمعیت هالل احمر
شهرستان گرگان تشکیل می شود.صفوی در پایان از عموم
صاحبنظران دعوت کرد تا دیدگاه ها و پیشنهادات خود را به
دبیرخانه این طرح ارائه کنند تا سندی جامع و به روز تهیه شود.
مدیرکل راهداری گیالن خبرداد:

خسارت  ۷۰۰میلیارد ریالی سیل
به راهها و ابنیه فنی گیالن

مدیرکل راهداری و حمل و نقل گیالن با اشاره به خسارت ۷۰۰
میلیارد ریالی سیل به راهها و ابنیه فنی در استان،گفت:بیشتر
خسارتها در املش،رودسر ،رضوانشهر ،صومعه سرا ،لنگرود،
فومن و شفت است.به گزارش روابط عمومی راهداری و حمل و
نقل جادهای گیالن ،محمدرضا نازککار به میزان خسارتهای
سیل هفته اخیر در استان گیالن اشاره و اظهارکرد :براساس
برآوردهای صورت گرفته بیش از  ۷۰۰میلیارد ریال خسارت به
راهها و ابنیه فنی استان وارد شده است.وی با بیان اینکه بیشتر
خسارتها در شهرستانهای املش ،رودسر ،رضوانشهر ،صومعه
سرا ،لنگرود ،فومن و شفت بوده است ،افزود :با توجه به حجم
بارشها و سیالب اخیر و خسارات وارده به راهها و ابنیه فنی
استان ۴۲،اکیپ راهداری با  ۴۷۰نفر راهدار و  ۲۴۵دستگاه انواع
خودروهای سبک ،سنگین و نیمه سنگین ازساعات ابتدایی
بارشها به محورهای مواصالتی استان در غرب و شرق استان
اعزام شدند.مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای گیالن در
ادامه با اشاره به تالش شبانه روزی راهداران استان و اجرای
عملیات راهداری اضطراری طی بارشهای شدید اخیر و وقوع
سیالب ،خاطرنشان کرد :تالش شده تا در کوتاهترین زمان
محورهای مسدود بازگشایی شود .وی ادامه داد :در حال حاضر
به جز  ۳محور « ۲محور فرعی و یک محور روستایی» ،سایر
محورهای استان باز است.نازک کار با اشاره به تخریب  ۵پل
در سیل اخیر در گیالن ،گفت :در حال حاضر از مسیرهای
موقت برای رفع مشکل تردد در محل پلهای تخریب شده
بهره گرفته می شود تا بعداز تخصیص اعتبارات الزم نسبت به
بازسازی پلهای تخریب شده اقدام می شود.

