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خبر
مدیر گروه پژوهشی ابریشم دانشگاه گیالن:

رتبه پیله از رده سوم به هشتم
تنزل پیدا کرده است

گیالن امروز-مدیرگروه پژوهشی ابریشم دانشگاه
گیالن گفت:از نظر گردش مالی محصوالت زراعی و
باغی رتبه تولید پیله از رده سوم به هشتم تنزل پیدا
کرده است و بازگشت به جایگاه سوم یعنی بعد از
برنج و چای نیازمند فعال شدن جوانان برای تولید
بیشتر است.
حسین حسینی مقدم در گفت و گو با ایسنا با اشاره
به اینکه نیاز به ابریشم کاهش پیدا نکرده است،گفت:
همچنان حدود هزار تن نخ ابریشم نیاز صنعت فرش
و نساجی ایران است.
وی با اشاره به تولید  150تن نخ ابریشم در اخل
کشور اضافه کرد:تنها  10درصد نخ مورد نیاز در داخل
کشور تولید میشود ،ولی قیمت آن خوشبختانه قابل
رقابت با نخ وارداتی است.
حسینی مقدم ادامه داد :باتوجه به افزایش قیمت دالر
در ایران و به تبع آن افزایش قیمت پیله و نخ وارداتی،
تولید پیله و نخ در داخل کشور در حال حاضر یکی از
بهترین دوران های خود در دهه های اخیر را داشته و
تولید این دو محصول به خوبی توسط بازار خریداری
میشود.
مدیر گروه پژوهشی ابریشم دانشگاه گیالن تصریح
کرد :در گذشته ما حدود  800تن نخ تولید میکردیم
که قیمت آن قابل رقابت با نخ وارداتی نبود و در
نتیجه به دلیل عدم فروش در انبارها میماند.
وی در خصوص وضعیت جایگاه اقتصادی تولید پیله
در استان گیالن خاطرنشان کرد:از نظر گردش مالی
محصوالت زراعی و باغی رتبه تولید پیله از رده سوم
به هشتم تنزل پیدا کرده است و بازگشت به جایگاه
سوم یعنی بعد از برنج و چای نیازمند فعال شدن
جوانان برای تولید بیشتر است.
حسینی مقدم تاکید کرد:برای افزایش تولید پیله و
ابریشم در استان گیالن الزم است هم مردم و هم
دست اندرکاران همت مضاعفی انجام دهند.
وی افزود:هماکنون قیمت نخ ابریشم افزایش
چشمگیری پیدا کرده است و در نتیجه سال آینده
پیش بینی می شود که پیله در بازار نسبت به قیمت
خرید تضمینی با قیمت بسیار بیشتری خریداری
شود و توصیه می شود که تمام کشاورزانی که دارای
درخت توت هستند نسبت به خرید تخم نوغان اقدام
کنند.
مدیر گروه پژوهشی ابریشم دانشگاه گیالن در
خصوص اینکه آیا امکان افزایش تولید و گردش مالی
به چند برابر تولید فعلی امکان پذیر است گفت:تحقق
این هدف مستلزم برنامه ریزی برای مواردی شامل
شناسایی روستائیان عالقه مند و آموزش آنها ،عرضه
درخت توت اصالح شده و نظارت بر کاشت تا برداشت
آن و عرضه تخم نوغان مرغوب است.
وی تصریح کرد:طراحی نظام بهره برداری بهینه به
منظور کاهش هزینهای تمام شده مث ً
ال با استفاده از
ظرفیت های مزارع پرند و پرنیان و شعبات مختلف
کرم ابریشم الروهای سن دوم و یا سوم به نوغانداران
عرضه شود که دوران کرم جوان(ریزه داری)نیز باید
به خوبی مدیریت شود .

شهردار الهیجان
به عنوان نماینده نخست
شهرداران گیالن انتخاب شد

گیالن امروز -مسعود کاظمی ،شهردار الهیجان به
عنوان نماینده نخست شهرداران استان انتخاب شد.
در همایش شهرداران استان که صبح روز دوشنبه
در استانداری گیالن برگزار شد برای انتخاب سه
شهردار به عنوان نماینده شهرداران گیالن در مجمع
شهرداران کشور رأی گیری شد که مسعود کاظمی
شهردار الهیجان به عنوان نفر نخست انتخاب شد و
شهرداران پره سر و فومن نیز به عنوان نفرات دوم و
سوم انتخاب شدند.
نمایندگان شهرداران گیالن در مجمع شهرداران
کشور حضور خواهند یافت تا سه نفر از شهرداران
کشور بر اساس ماده  ۹اساسنامه سازمان شهرداری
ها به عنوان عضو شورای سازمان شهرداری های
کشور انتخاب شوند.
الزم بذکر است:شورای سازمان عبارت از معاون
هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور به عنوان رئیس
شورا و نماینده رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی
کشور و  ۳نفر از شهرداران کشور به انتخاب شهرداران
در دو مرحله درون استانی و بین استانی برای مدت
دو سال که انتخاب مجدد آنها بالمانع است.

{گیالن زمین}
دکتر متقیطلب ،رییس پارک علم و فناوری گیالن خبر داد:

راه اندازی دهکده استارتاپی در مجتمع فشتام رشت

گیالن امروز ،رقیه ابراهیم زاده اصلی -حدود چهارده سال از زمان فعالیت پارک علم و
فناوری استان گیالن می گذرد .طی این مدت ضمن افزایش شرکت های دانش بنیان و فناور
مستقر در پارک علم و فناوری گیالن ،محصوالت فناورانه خوبی تولید و قراردارهای مهمی در
این حوزه منعقد شده است .از سوی دیگر مجموعه پارک علم و فناوری گیالن به ریاست دکتر
مجید متقی طلب توانسته به گونه ای عمل کند که روز به روز مسئولیت های بیشتری به عهده
بگیرد .از جمله این مسئولیت ها استقرار دبیرخانه شبکه پارک علم و فناوری کشورهای اسالمی
در رشت ،مسئولیت برگزاری
فن بازار سراسری در تهران،
مسئولیت برگزاری سراسری
هفته پژوهش در تهران ،هم تراز
بودن با پارک های علم و فناوری
سطح یک ،ریاست کمیته
راهبری خدمات الکترونیک
استان گیالن ،رياست شوراي
اجرايي و مسئول دبيرخانه فن
بازار جمهوري اسالمي ايران و
برگزاري سه فن بازار تاكنون،
ميزبان اولين جلسه مجمع
عمومي دبيرخانه شبكه پارك
هاي علم و فناوري كشورهاي
اسالمي ،رياست دبيرخانه هيات
اجرايي منابع انساني اعضاي غير
هيات علمي پارك هاي علم و
فناوري مناطق ۱و ۳و  ۵كشور،
تدوين سند راهبردي فناوري
اطالعات و ارتباطات استان
گيالن است.
البته در هر حوزه ای نقد و انتقاد هم وجود دارد .دکتر متقی طلب با تاکید بر این که سوال
کردن حق مخاطبان است می گوید «:اما سوال کردن نفی موضوع دیگری است در حالی که
باید با مستندات صحبت کرد و سیگنال های درست داد».
در ادامه با ذکر این نکته که اخیرا شایعاتی مبنی بر تغییر مدیریت در پارک علم گیالن شنیده
شده است ،گزارشی از نشست مطبوعاتی وی با خبرنگاران را می خوانید.
دکتر متقی طلب گفت :چندی پیش از قول مدیری در رسانهای خواندم که (ما به جد سال
آینده باید در مورد استارت تاپها برنامه دقیق داشته باشیم! که اگر این کار بهطور مطلوب انجام
نشود ما عقبماندگی زیادی خواهیم داشت!)
حاال پس الزم است بگوییم در این مورد در استان گیالن دارای چه جایگاهی هستیم تا بعضی
از دوستانی که میگویند پارک علم و فناوری با سابقه  14سال چهکار کرده است بدانند .البته
سوال بکنند و وظیفه ما نیز پاسخ دادن است اما طرح سوال نفی کمی مورد آزردگی است.
وی ادامه داد :پارک علم و فناوری گیالن از سال  82کار خودش را آغاز کرد .آن موقع حتی
یکجا برای افتتاح نداشتیم .با  600مترمربع فضا در خیابان امام خمینی شروع کردیم .امروز
در شبکه حمایتی ما در گیالن با قاطعیت میگوییم کسی نمیتواند ادعا کند که من طرح و
ایده دارم اما جایی نیست که به من کمک بکند .اما کسانی با شیطنت از آن طرف آب مسایلی
را مطرح میکنند که درست نیست .حتی به غیر از مراجعین بارها خودم افرادی را که صاحب
طرح بودند دعوت کردم.
وی افزود :امروز  23هزار مترمربع فضای کالبدی و  35هکتار زمین برای ایجاد فضا داریم که
البته برای گیالن نیاز است .اختصاص  35هکتار زمین با کمک و حمایت دکترنوبخت و استاندار
سابق نشان می دهد که .استان گیالن را بر مدار علم و فناوری میخواهیم توسعه بدهیم.
دکتر متقی طلب گفت :طبق آخرین آماری که من به عنوان عضو هیات امنای منطقه یک و
منطقه پنج هفته پیش در جلسه هیات امنا مطرح کردم( ،آذربایجان غربی ،شرقی ،اردبیل،
قزوین و زنجان و گیالن -منطقه یک هستند)  42پارک علم و فناوری در کشور فعالیت
میکنند و تعداد شرکتهای دانش بنیان در کشور هزار و  430شرکت دانش بنیان عنوان کرد
و گفت از این تعداد  50شرکت دانش بنیان مربوط به پارک علم گیالن است .البته میانگین
شرکتهای دانش بنیان مستقر در پارکها و مراکز رشد کشور  34است و این آمار در گیالن
¼ برابر بیشتر از میانگین متوسط کشوری است و این ها همه مربوط به پارک علم گیالن
است.و انتقاد خود ما این است که چرا شرکتهای دانشبنیان خارج از پارک علم و فناوری در
گیالن کم هستند .و این نقدی است که ما داریم.
رییس پارک علم و فناوری گیالن از استقرار هفت درصد شرکتهای فناور کل کشور در پارک
علم و فناوری گیالن خبر داد و گفت :تعداد شرکتهای فناور در کشور چهارهزار و  400و در

گیالن  312شرکت است.
گفت :نکته بعدی صادرات است که براساس آمار رسمی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
صادرات محصوالت و خدمات دانش بنیان توسط پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد در
کشور  214میلیون دالر و این میزان در گیالن  0/ 925میلیون دالر است .در حالی که میانگین
صادرات برای هر پارک و مراکز رشد در کشور  0/884میلیون دالر است .همچنین ما با بانک
توسعه اسالمی نیز قرارداد داریم .برخی میپرسند برگزاری جلسات با کشورهای اسالمی دیگر،
چه نفعی برایمان دارد؟ خب
فایده این ارتباطات در استان
و در راستای علم و فناوری و
تجاری سازی با توجه به آمار
خودش را نشان میدهد .ظرفیت
استان گیالن البته به مراتب
بیشتر است ،هرچند یک سری
موانع قانونی هم در کشور هست.
وی خاطر نشان کرد :نکته بعدی
این که چقدر شرکت دانشبنیان
و شرکت فناور داریم .کل
شرکتهای فناور و مراکز رشد
در کشور  4400وتا است که این
آمار در گیالن  312است یعنی
 ٪7شرکتهای فناور کل کشور
در گیالن هستند که به نسبت
وسعت و جمعیت خوب است.
تعداد شرکتهای فناور مستقر
در پارک علم منطقه یک فناوری
 683تا است .تعداد پارک علم
و تعداد شرکت فناور مستقر در
پارک علم و فناوری گیالن  350تا است .ما از نظر امکانات و موقعیت شاید با آذربایجان شرقی
قابل مقایسه باشیم اما دوبرابر آنجا پارک علم داریم.
دکترمتقی طلب تصریح کرد :میزان حمایتهای صورت گرفته از شرکتهای مستقرنیز مهم
است و خواهش من این است که سیگنال ها درست داده شود .علیرغم کمبود مالی در سال
 96در 6ماهه اول کمک ما به شرکتهای فناور  2میلیارد تومان است .و این که حمایتها از
سال  91تا  96یعنی از  729میلیون تومان به دو میلیارد تومان رسیده است و سیر صعودی
داشته خود نشاندهنده موفقیت پارک علم گیالن در راستای برنامه ها و اهداف پیش رو است.
در مقابل این حمایت ها ،حمایتهایی هم از صندوق کارآفرینی امید ،صندوق شکوفایی و
معاونت علمی فناوری رییس جمهور پرداخت کردیم که  6/154میلیارد تومان بوده است.
وی ادامه داد :و اما نکته مهم این است که در مقابل شش میلیارد حمایت مالی 165 ،میلیارد
تومان گردش مالی در شرکتهای مستقر ما انجام شد مبتنی بر دانش و علم فناوری که توسط
بچههای همین استان بود و هم در گیالن و هم در استانهای دیگر استفاده میشود .این عدد
غیر از صادرات ما است که اگر آن هم اضافه شود عدد بسیار بزرگتر میشود که نشان میدهد
اقدامات مبتنی بر علم و فناوری چهقدر مهم و تاثیرگذار است.
وی گفت :حدود  12میلیارد تومان کل تسهیالت و اعتبارات پرداخت شده از طرف ما بود که
برای  915نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است (یعنی با سرانه هزینه ایجاد اشتغال 13/3
میلیون تومان) .و باز این در حالی است که االن نرم کشور برای هر اشتغال حدود  300میلیون
تومان و یا برای هر اشتغال روستایی  75میلیون تومان است.و این نشان می دهد که استان باید
بر مبنای علم و فناوری هدایت بشود.
در گیالن ظرفیتهای خوبی داشته و درهمهی حوزهها شرکتهای فناور داریم .در کشاورزی،
فناوری اطالعات ،بیوتکنولوژی ،الکترونیک ،مواد ،مکانیک ،گردشگری ،نانو و ارایه خدمات فنی
مهندسی که البته شاید بیشتر شرکت ها در حوزه فناوری اطالعات باشند که امیدواریم از این
نظر در کشور بتوانیم به موقعیت خیلی بهتری برسیم دکتر متقی طلب گفت :یکی از معضالت
بزرگ ما االن که دست نیاز به سوی مسوولین دراز میکنیم این است که ما در گیالن کمبود
فضا داریم و نمیتوانیم پاسخگوی شرکت های فناور باشیم که ممکن است موجب گلهمندی
بشود .و امیدواریم هر چه زودتر بتوانیم زیرساخت های الزم را در زمینی که به پارک علم
اختصاص یافته است آماده و آنجا را برای استقرار شرکت ها تجهیز و راه اندازی کنیم.
وی اضافه کرد :حمایت از تشکیل و توسعه شرکتهای بزرگ صادراتی و شرکتهای مدیریت
صادرات از برنامههای مهم پارک علم و فناوری گیالن است نمونه آن راه اندازی کنسرسیوم
صادرات شرکتهای دانشبنیان بوده است که چند مورد صادرات هم تا االن اقدام شده است.
که متشکل از  25شرکت فناور و دانش بنیان و شرکتهای خدمات بازرگانی و صادراتی هستند.

با تایید شورای فنی میراث فرهنگی

عمارت میرزا خلیل رفیع به موزه مشروطه تبدیل میشود
گیالن امروز-رییس شورای شهر رشت گفت:با تایید شورای فنی میراث فرهنگی،مجوز تغییر
کاربری عمارت میرزا خلیل رفیع به موزه مشروطه صادر شد.
سید امیر حسین علوی با اعالم این خبر افزود :روز گذشته بیستم اسفند ماه و در جلسه شورای
فنی میراث فرهنگی گیالن،طرح مصوب شورای شهر رشت مبنی بر تغییر کاربری ساختمان
اداری شورای شهر رشت(عمارت میرزا خلیل رفیع)به خانه مشروطه ارایه و این کمیته ضمن
موافقت با چنین تغییر کاربری،صدور مجوز برای ایجاد موزه مشروطه را تصویب کرد.
وی افزود:طرح دوفوریتی نه تن از اعضای محترم شورا،مبنی بر تغییر کاربری خانه میرزا خلیل
رفیع،نخستین شهردار رشت و از مشروطه خواهان بنام گیالن به خانه مشروطه در جلسه ۲۸
صحن شورا مصوب شد .
علوی اظهار کرد :این طرح که پیشتر در حضور دکتر طالبیان،معاون سازمان میراث فرهنگی و
صنایه دستی کشور نیز مورد تایید و موافقت قرار گرفته بود،در صحن شورابه تصویب رسید.با
این حال فرمانداری به مصوبه شورا اشکال شکلی و نه قانونی وارد کرد مبنی بر اینکه این مصوبه
نیازمند اخذ مجوز از مراجع ذی صالح است .
وی اضافه کرد:در جلسه روز گذشته کمیته فنی میراث فرهنگی گیالن که هر دو ماه یکبار با
حضور اساتید و مسئوالن میراث کشور برگزارمی شود این طرح مجدد مورد بررسی قرار گرفت

و با توضیحات و دفاعیه نماینده شورا در پیگیری امور بناهای میراثی ،طرح تغییر کاربری خانه
میرزا خلیل مصوب شد .
علوی تاکید کرد:این کمیته ضمن استقبال از حرکت خوب فرهنگی شورای شهر رشت مصوب
کرد که به جای خانه مشروطه ،موزه مشروطه جایگزین شود تا موزه مشروطه رشت ضمن
پیوستن به شبکه موزه های کشور بتواند از مزایا و خدمات سازمان میراث فرهنگی کشور به موزه
ها نیز بهره مند شده و سازمان میراث فرهنگی کشوز نیز بتواند بخشی از اشیای موزه ای مربوط
به گیالن را به این موزه اختصاص دهد.
رئیس شورا با اشاره به ضرورت مرمت دوباره این بنا یادآور شد:متاسفانه تغییرات غیر اصولی در
عمارت در دوره دوم شورای شهر رشت صورت گرفته و با حذف فضای موسوم به گربه رو در کف
بنا،باعث شده رطوبت ساختمان میرزا خلیل که از زمان مرمت به عنوان ساختمان اداری شورای
شهر رشت استفاده می گردد بیشتر شود.
علوی تاکید کرد:از آنجا که این عمارت فاخر با معماری استثنایی به شماره  ۲۰۲۷۱و در تاریخ
 ۱۳۸۶/۸/۲۷در فهرست بناهای میراثی کشور به ثبت رسیده است ،می باید طرح مرمتی عمارت
مورد تایید سازمان میراث فرهنگی قرار گیرد.بنابراین مدیریت شهری ملزم است تا طرح مرمت
و احیای عمارت را با نظارت سازمان میراث فرهنگی آماده و هرچه سریعتر اجرایی کند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیالن خبر داد:

اجرای طرح آرامش بهاری در  260بقعه متبرکه گیالن با مشارکت  3000نفر
گیالن امروز-مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گیالن از برگزاری طرح آرامش بهاری در 260
بقعه متبرکه گیالن با مشارکت سه هزار نفر برای هشتمین سال پیاپی خبر داد.
حجتاالسالموالمسلمین ستار علیزاده در نشست خبری طرح آرامش بهاری در دفتر مدیرکل اوقاف
و امور خیریه گیالن با گرامیداشت ایام میالد حضرت زهرا (س) اظهار کرد :اداره اوقاف طرح آرامش
بهاری در ایام نوروز را با محوریت امنیت فرهنگی در دستور کار خود قرار داده است .وی با اشاره
به تأثیر رسانه در انعکاس اقدامات اوقاف در جامعه افزود :یکی از مؤثرترین قشر جهت تبدیل بقاع
متبرکه به قطب فرهنگی و ترویج وقف ،اصحاب رسانه هستند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گیالن با اشاره فرمایشات رهبر معظم انقالب اسالمی مبنی بر
دستور آتش به اختیار در حوزههای فرهنگی گفت :اگر همه دستگاهها این دستور را سرلوحه خود
بداند بسیاری از مشکالت جامعه برطرف خواهد شد.
وی با بیان اینکه اوقاف یک سازمان برنامه محور است افزود :برای نخستین بار در استان گیالن تیمی
شهرستانی تشکیلشده و ناظر بر عملکرد فرهنگی بقاع متبرکه در طرحهای ابالغشده خواهد بود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گیالن هدف از اجرای طرح آرامش بهاری را نشر ارزشهای
اسالمی و سبک زندگی ایرانی اسالمی با روشهای نوین عنوان کرد و گفت :این طرح از  ۲۵اسفند
تا  ۱۵فروردین سال  ۹۷برای هشتمین سال پیاپی در گیالن برگزار میشود.

علیزاده با بیان اینکه طرح آرامش بهاری در  ۲۶۰بقعه متبرکه اجرا میشود گفت :بیش از سه هزار
نفر از اعضای رسمی و افتخاری در نظارت و بازرسی عملکرد میزبانان جهت تکریم مهمانان نوروزی
دعوت به همکاری شدهاند و  ۲۵۰مبلغ اعزامی از قم نیز در طرح آرامش حاضر هستند .مدیرکل
اوقاف و امور خیریه استان گیالن با اشاره به برپایی خیمه معرفت در بقاع متبرکه افزود :گردشگران
و همشهریان در غرفههای مختلف کودکان ،نوجوانان ،خانواده ،ازدواج ،همسرداری و غیره میتوانند
از محضر متخصصین بهرهمند شوند .علیزاده با بیان اینکه برگزاری نماز جماعت ،ادعیه و برنامه
تحویل سال نو در دستور کار طرح آرامش بهاری قرار دارد بیان کرد :عطرافشانی گلزار شهدا در
بقاع متبرکه و پخش مستقیم کالم رهبری معظم نظام ،برگزاری کارهای فرهنگی و مسابقات از
دیگر برنامههای طرح آرامش بهاری است .علیزاده از اسکان موقت در بقاع متبرکه برای مسافرین
و گردشگران خبر داد و افزود ۷۰ :زائرسرا نیز در خدمت مسافرین خواهد بوده و مسافرین از ویزیت
پزشک رایگان بهرهمند میشوند .وی افزود :تشکیل ستاد استانی و شهرستانی آرامش بهاری در
 ۲۰جلسه انجام گرفت و شاهد آمادگی کامل بقاع متبرکه در میزبانی از مسافرین نوروزی هستیم.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گیالن از اهمیت نظارت استانی و شهرستان جهت هرچه
باشکوهتر برگزار شدن طرح آرامش بهاری خبر داد و گفت :آسیب در چهارشنبهسوری باید جدی
گرفته شود زیرا شاهد آسیبهای فراوانی از بیتدبیری برخی افراد در جامعه هستیم.
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رییس پلیس فتا گیالن اعالم کرد:

نرمافزار موبایلی «ماهواره جیبی»
شگرد جدید کالهبرداری
گیالن امروز-رییس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان
گیالن ،در خصوص کالهبرداری در قالب فروش نرم افزار موبایلی
«ماهواره جیبی» هشدار داد.
سرهنگ ایرج محمدخانی با اعالم این خبر گفت :اخیرا افرادی با
ساخت و بارگذاری نرم افزار موبایلی «ماهواره جیبی» در کانال
ها و گروه های تلگرامی که در قالب دانلود رایگان ارائه شده است
اقدام به کالهبرداری از کاربران می کنند.
این مقام انتظامی با بیان اینکه استفاده و فعال سازی قابلیت
های این نرم افزار مستلزم پرداخت اینترنتی مبلغ  ۹۹هزارو
 ۹۹۰ریال از سوی مشتریان است که می تواند کاربران را به
صفحه جعلی و شبیه سازی شده یک بانک هدایت کند ،اظهار
داشت :این اتفاق نهایتا منجر به سرقت اطالعات حساب بانکی
کاربران نظیر شماره کارت ،رمز اینترنتی و تاریخ انقضای کارتبرای
کالهبرداران میشود .سرهنگ محمدخانی با تاکید بر اینکه مردم
نباید به پیشنهادهای جذاب و اغواگرایانه کالهبرداران سایبری که
غیر قانونی و جعلی هستند به هیچ عنوان ترتیب اثر بدهند ،از
شهروندان خواست هنگام پرداخت اینترنتی از صحت و اصالت
درگاه پرداخت الکترونیک بانک مربوطه اطمینان حاصل نموده
و برای وارد کردن اطالعات کارت بانکی خود همیشه از پروتکل
امن  httpsاستفاده کنند و چنانکه با موارد مشابه در فضای
مجازی مواجه شدند مراتب را از طریق نشانی اینترنتی پلیس فتا
به آدرس  www.Cyberpolice.irیا ایمیل این پلیس
به نشانی  Gfata@police.irگزارش نمایند.
پیمان پارسای محمودی خبر داد:

رونمایی از  ۱۵دستگاه اتوبوس
جدید در رشت

گیالن امروز-پیمان پارسای محمودی از رونمایی  ۱۵اتوبوس
جدید در رشت خبر داد.
رییس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت با
اشاره به خریداری اتوبوس برای ناوگان حمل و نقل عمومی شهر
رشت اظهار داشت :به منظور نوسازی و تقویت ناوگان حمل و نقل
عمومی  ۱۵دستگاه اتوبوس خریداری شده است.
وی زمان رونمایی از اتوبوس ها را روز  ۲۵اسفند عنوان کرد و
افزود :اتوبوس ها از نوع  ۱۲متری اسکانیا بوده که از شرکت
عقاب افشان در مجموع به مبلغ  ۸۴میلیارد و  ۳۷۵میلیون ریال
خریداری شده اند .وی تعداد اتوبوس های فعال در خطوط
اتوبوسرانی را  ۳۰دستگاه عنوان کرد و گفت :با اضافه شدن
خودروهای خریداری شده تعداد اتوبوس های فعال در شهر به
 ۴۵دستگاه اتوبوس خواهد رسید .رییس سازمان مدیریت حمل
و نقل بار و مسافر شهرداری رشت با اشاره به کمبود اتوبوس در
شهر گفت :توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی در چند
سال گذشته مغفول مانده است و تعداد اتوبوس ها با جمعیت
شهر رشت تناسب ندارد .پارسای محمودی با تاکید بر لزوم
توسعه و نوسازی حمل و نقل عمومی افزود :امیدوارم با ایجاد
شرایط مناسب و با تدبیر شهردار محترم و اعضای شورای شهر
رشت شاهد تحولی در حمل و نقل عمومی باشیم.

مدیرکل زندان های گیالن:

حمایت از خانواده زندانیان
در اولویت برنامههای آموزشی اداره کل
زندان گیالن قرار دارد

گیالن امروز-سید حمید حسینی به نقش موثر دوره های
آموزشی در کاهش آسیب های اجتماعی تاکید کرد.
اختتامیه همایش کارگاه های آموزشی مهارت زندگی در
پیشگیری از طالق همسران زندانیان و ارتقاء مهارتهای اخالقی
در خانواده با تاکید بر سالمت زندگی خانوادگی در مجتمع
فرهنگی آموزشی غدیر مرکز آموزش منطقه  ۱۰سازمان زندانها
با حضور مسئولین ارشد استان و سایر نهادها و سازمانهای
مرتبط و نیز همچنین خانواده های زندانیانی که در دوره های
آموزشی شرکت کرده بودند برگزار شد
در این همایش سید حمید حسینی مدیرکل زندان های گیالن،
بر اهمیت توجه خانواده های مددجویان با مباحث آموزشی و
حضور هرچه بیشتر و پررنگ تر آنان در این دوره ها تاکید کرد
و گفت :دوره های آموزشی در کاهش آسیب های اجتماعی
نقش موثری دارند و می توانند با توانمند کردن افراد آنها را
در شناخت هنجارها و ناهنجاریهای اجتماع توانمندتر سازد.
وی یکی از مجازات های اصلی که توسط قانونگذار تعیین
گردیده را حبس عنوان داشت که اجرای آن را سازمان
زندانها بر عهده دارد  .سید حمید حسینی افزود :در زمان
تحمل حبس سرپرست خانواده  ،باید تمام نهادها و ادارات
چتر حمایتی گسترده تری را بر روی خانواده ها پهن کرده
تا خانواده احساس امنیت بیشتری نماید .مدیر کل زندانهای
گیالن خانواده را پایه و اساس جامعه و کانون رشد تعالی
بیان داشت و گفت  :حمایت از خانواده زندانیان در الویت برنامه
های آموزشی اداره کل زندان گیالن قرار دارد .و با بیان اینکه
 ۵۰۰نفر از خانواده های مددجویان در این دوره های آموزشی
شرکت کرده و توانستند در این دورها  ۱۶ساعته گواهینامه
دریافت کنند به سخنان خود پایان داد .در ادامه سیاوش پور
رییس کل دادگستری استان گیالن گفت :جامعه سنتی ما
بیشتر در معرض خطر است ،و آسیب های اجتماعی تهدیدی
برای سبک زندگی است .وی محیط زندگی امروزی را تحت
تاثیر جریاناتی از جمله فکری،اقتصادی و اجتماعی دانست که
هر کدام از این سبک ها  ،زندگی را تحت تاثیر قرار می دهد.
رییس کل دادگستری استان در ادامه افزود :خانواده زندانیان
در معرض انواع آسیب ها هستند که اگر حمایت الزم صورت
نگیرد زمینه ورود آنها به چرخه جرم آماده می شود.
در پایان وی استفاده صحیح و مناسب از فضای مجازی را در
محیط خانواده جدی عنوان کرد.

