رئیس مجمع نمایندگان گیالن در میزگرد مطالبهگری روز کارگر :

کارگر باید حقوق واقعی
خود را بگیرد
رشد و تعالی جامعه در گرو
تالش معلمان است

فرماندار الهیجان:

حل مشکالت کارگری
وظیفه و تکلیف همه
مسئولین است
5

واکنش تند
حسن فتحی به حواشی
جدید «مست عشق»
4

پرداخت
وام  ۴۵۰میلیون تومانی
مسکن آغاز شد
6

افشای قتل هولناک
در خانه پدری

دستگیری عامالن
تیراندازی
در کوچصفهان

روزنامه

3

چرا استقاللیها
بیشتر از سایر تیمها
خسته بودند

7

3
2

فرماندار رشت:

2

سالروز شهادت حضرت علی (ع)
را تسلیت می گوییم
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نیروگاه های برق آبی به دلیل کاهش بارش ها کمک رسان صنعت برق نیستند

خاموشی یک قدم نزدیک شد
گیالن امروز -باتوجه به اینکه نیروگاه های برق آبی امسال به دلیل کاهش
بارش ها کمک رسان صنعت برق نیستند ،مسووالن برقی دست به دامان
مدیریت مصرف از سوی مشترکان شدند تا جایی که طبق اعالم سخنگوی
صنعت برق در صورت ادامه روند کنونی مصرف برق ،ناچار به استفاده از
ذخایر آبی سدها برای تولید برق هستیم و این موضوع می تواند ما را در
تابستان به شدت دچار مشکل کند .با توجه به محدودیتهای مالی صنعت
برق کشور و همچنین محدودیتهای فنی شبکههای برق رسانی ،همکاری
مردم و مدیریت مصرف و جلوگیری از مصرف بی رویه تا حد بسیار زیادی
میتواند در کاهش خاموشیهای ناخواسته و افزایش کیفیت برق تحویلی
به مشترکین مؤثر باشد .افزایش قابل مالحظه و زودهنگام دمای هوا سبب
افزایش بی سابقه مصرف برق به میزان  ۲۲درصد در فروردین ماه سال
جاری در مقایسه با سال گذشته شده و این در شرایطی است که کم بارشی
نیز موجب کاهش  ۳۴درصدی حجم آب مخازن نیروگاه های برق آبی و
متناسب با آن ،کاهش ظرفیت تولید برق این نیروگاه ها و ایجاد عدم توازن
تولید و مصرف برق در کشور شده است.
این در شرایطی است که هرساله  ۱۶تا  ۱۷درصد از برق مورد نیاز در ساعت
های پیک توسط نیروگاه های برق آبی تامین می شود اما امسال به دلیل
بارش کم نزوالت جوی ۳۴ ،درصد از مخازن سدهای نیروگاه های برق آبی
را در اختیار نداریم که منجر به کسری حدود  ۴۰۰۰مگاواتی تولید برق در
ساعات اوج مصرف می شود.
هر ساله با شروع تابستان و گرم شدن هوا و استفاده گسترده از وسایل
سرمایشی ،بار مصرفی افزایش قابل توجهی مییابد .اگر تجهیزات شبکه برای
این مقدار بار آمادگی و ظرفیت الزم را نداشته باشد ،به طور قطع برق رسانی
به مشترکین دچار مشکل شده و گاهی میتواند منجر به خاموشیهای

گسترده در شبکه شود .بنابراین به جهت حفظ پایداری شبکه و تجهیزات
برق رسانی ،شرکتهای برق منطقهای و شرکتهای توزیع ناچار به اعمال
خاموشی در بخشی از شبکه هستند.
مصطفی رجبی مشهدی -سخنگوی صنعت برق کشور در این باره به ایسنا
گفت :وزارت نیرو تمام تالش خود را برای جبران این میزان کمبود برق
به کار بسته است ،در همین خصوص برنامه ای با  ۴۵محور اصلی برای
جلوگیری از بروز خاموشی تدوین شده است که البته وزارت نیرو اجرای
این برنامه ها را ابتدا از خود شروع و به کارگیری کولرهای گازی و وسایل
سرمایشی را از ماه جاری در شرکت های زیرمجموعه خود ممنوع کرده است.
وی شرط اعمال نشدن خاموشی های برنامه ریزی شده را همکاری همه
مشترکان دانست و تصریح کرد :تنها با همکاری مشترکان و رعایت سقف
مصرف استانی می توانیم از خاموشی برنامه ریزی شده رهایی یابیم .به
همین دلیل از همه مشترکان درخواست می کنیم از هم اکنون نسبت به
کاهش مصرف خود اقدام کنند.
او در خصوص مهمترین دلیل افزایش مصرف برق گفت :باالترین میزان
مصرف به وسایل سرمایشی تعلق دارد که در این میان سهم کولرهای گازی
بیشتر از کولرهای آبی است .افزایش بار سرمایشی به دلیل نبود آمادگی الزم
برای تحمل این افزایش ،ممکن است شبکه را با مشکل روبرو کند.
وی بر ضرورت مدیریت مصرف وسایل سرمایشی از سوی کاربران تاکید
کرد و گفت :توصیه می شود مشترکان در ساعت های اوج مصرف که از
ساعت  ۱۳تا  ۱۷است ،از به کار بردن وسایل پرمصرف تا آنجا که امکان دارد
خودداری کرده و درجه کولرگازی خود را بر روی  ۲۵درجه تنظیم کنند .این
درحالی است که شرکت های دولتی تنها در صورت تنظیم درجه دما روی
 ۲۶درجه ،اجازه استفاده از کولرهای گازی را خواهند داشت.

تصرف؛ دامن گیر اراضی ملی گیالن

گیالن امروز -مدیرکل منابع طبیعی گیالن ،از کشف و ضبط  ۴۵هزار و
 ۲۹۸اصله چوبآالت جنگلی قاچاق خبر داد و گفت :امروزه قاچاق چوب
فقط با وانت و نیسان صورت نمیگیرد و برخی از محمولهها از خودروهای
سواری همچون پیکان و پراید کشف شده که کار یگان حفاظت را دشوار
میکند .میرحامد اختری در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به عملکرد مطلوب
ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیالن در حوزه مبارزه با قاچاق
چوبآالت جنگلی ،اظهار کرد :سال گذشته  ۱۶۷۰فقره عملیات کشف
و ضبط چوبآالت قاچاق داشتیم که نسبت به سال  ۳۲ ،۱۳۹۸درصد
افزایش در تعداد عملیات را نشان میدهد.
وی از کشف و ضبط  ۴۵هزار و  ۲۹۸اصله چوبآالت جنگلی قاچاق خبر
داد و تصریح کرد :در تعداد چوبآالت مکشوفه شاهد رشد  ۱۱درصدی
هستیم ،اما از نظر حجم  ۹درصد کاهش داشتیم.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیالن ،با اشاره به تغییر شگردهای
قاچاقچیان در حمل چوبآالت جنگلی ،عنوان کرد :امروزه قاچاق چوب
فقط با وانت و نیسان صورت نمیگیرد و برخی از محمولههای چوبی
قاچاق از خودروهای سواری همچون پیکان و پراید کشف شده که کار
یگان حفاظت را دشوار میکند.
اختری ،افزایش قیمت چوب را یکی از دالیل اصلی افزایش قاچاق دانست
و متذکر شد :غالب چوبآالت جنگلی کشف شده از نوع کاج ،توسکا،
بلوط ،راش و ممرز است؛ البته شاهد قطع غیر مجاز درختان دستکاشت
همچون صنوبر نیز هستیم ،زیرا برخی از افراد از حدود سه دهه گذشته
اقدام به تصرف اراضی ملی و کاشت درخت در این اراضی کردند و اکنون
بدون مجوز قانونی قطع و نیز پرداخت اجرتالمثل اقدام به قطع این
درختان قطور میکنند که قاچاق محسوب میشود.
وی همچنین از کشف  ۱۱۰هزار و  ۷۸۴کیلوگرم محصوالت فرعی چوب
در قالب پالت و تخته خردهچوب خبر داد و اضافه کرد ۱۴۲۳ :استر هیزم
نیز کشف شده است.
مدیرکل منابع طبیعی گیالن ،با بیان اینکه ادارهکل منابع طبیعی و
آبخیزداری استان گیالن از تمام نیروها برای مقابله با قاچاق چوب استفاده
میکند ،گفت :شش مرحله طرح تشدید مقابله با قاچاق چوبآالت جنگلی
را در استان به اجرا درآوردیم که در این راستا بازدید از کارخانجات بزرگ
و کوچک چوب در دستور کار جدی قرار دارد.
وی وجود صنایع سلولزی و کارخانجات چوب را عامل حمل چوبآالت
از سایر استانها به گیالن دانست و خاطرنشان کرد :نیروهای حفاظتی با
استقرار در محورهای ورودی استان اقدام به بررسی مستمر محمولههای
چوبی میکنند .همچنین در راستای طرح تشدید مقابله با قاچاق چوب،
بازدید مستمر از کارخانجات چوب استان صورت میگیرد.

اختری ،با بیان اینکه شیوع بیماری کرونا و افزایش بیکاری نیز در افزایش
قاچاق چوب اثرگذار بوده است ،تاکید کرد :یگان حفاظت منابع طبیعی
اقدام به افزایش عملیاتهای بازرسی خود کرده است و پایش مستمر
محورهای مواصالتی را در دستور کار دارد.
مدیرکل منابع طبیعی گیالن ،با اشاره به بازداشت  ۲۲۳۱قاچاقچی چوب
و معرفی آنان به مراجع قضایی ،از افزایش  ۸۱درصدی افراد بازداشت شده
خبر داد و تصریح کرد ۱۱۱۳ :دستگاه وانت ،کامیون ،پیکان ،پراید ،ال،۹۰
نیسان ،مینیبوس و جیپ نیز توقیف شده است.
وی از تجهیز یگان حفاظت ادارهکل منابع طبیعی گیالن به یک دستگاه
کوآدکوپتر جهت حفاظت از عرصههای جنگلی خبر داد و عنوان کرد :این
دستگاه خریداری شده و طی روزهای آتی مورد استفاده قرار میگیرد.
اختری در ادامه ،با بیان اینکه سال گذشته  ۲۷۴۶فقره عملیات رفع تصرف
و جلوگیری از تجاوز به اراضی ملی در استان گیالن به انجام رسیده است،
افزود :در این راستا بیش از  ۱۳۰۰هکتار از اراضی منابع طبیعی استان رفع
تصرف شده که نسبت به سال  ۹۸رشد  ۱۵۰درصدی را نشان میدهد.
وی  ۱۹۳فقره رفع تصرف را دارای احکام قضایی دانست و یادآور شد۹۵ :
درصد رفع تصرفات بدون تشکیل پرونده قضایی و مطابق تبصره ذیل ماده
 ۵۵قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع انجام شده است ،یعنی
نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی به عنوان ضابط خاص اختیار دارند
نسبت به رفع هرگونه تخریب و تجاوز و تصرف اراضی ملی اقدام کنند که
در این راستا نیز  ۲۵۵۳فقره عملیات داشتیم.
مدیرکل منابع طبیعی گیالن ،بیشترین پروندههای مربوط به رفع تصرف
را در حاشیه اراضی جنگلی و مرتعی دانست و تصریح کرد :متاسفانه
روستانشینان حاشیه جنگل خودشان را مالک این اراضی ملی میدانند و
آن را به خوشنشینان و سرمایهداران سایر استانها میفروشند .در واقع
آب و هوای خوب گیالن موجب شده تصرفات دامنگیر استان شود و لذا
نیازمند همکاری دهیاران جهت استعالم از منابع طبیعی هستیم.
اختری ،افزایش دما و وزش بادهای گرم در سایه غفلت گردشگران را
عامل اصلی وقوع آتشسوزیهای جنگل ها دانست و گفت :سال گذشته
 ۲۸۷فقره حریق در  ۴۱۰هکتار از عرصههای جنگلی استان داشتیم که
نشاندهنده افزایش  ۱۲درصدی در تعداد وقوع آتشسوزی است.
وی با بیان اینکه آمادگی کامل نیروهای حفاظتی و اطفای بهموقع موجب
شد در مساحت حریق کاهش  ۱۸درصدی رخ دهد ،خاطرنشان کرد:
امسال با افزایش دمای هوا و کاهش بارندگیها مواجه هستیم که جنگلها
و مراتع را مستعد آتشسوزی میکند لذا مردم و گردشگران غفلت را کنار
بگذارند و در صورت مشاهده هرگونه حریق و تصرف اراضی ملی و قاچاق
چوب با شمارههای  ۱۵۰۴و  ۱۳۹امداد جنگل و مرتع تماس بگیرند.

صادرات بیش از  ۸۱هزار تن کاالی غیر نفتی از مرزهای گیالن
گیالن امروز -بیش از  ۸۱هزار تن کاالی غیر نفتی در یک ماه گذشته از
مرزهای گیالن صادر شده است.
ابوالقاسم یوسفی نژاد ،ناظر گمرکات گیالن گفت :با صادرات بیش از ۸۱
هزار تن کاالی غیرنفتی ،بیش از  ۴۱میلیون دالر ارز عاید کشورمان شد
که در مقایسه با مدت مشابه پارسال  ۴۳درصد بیشتر است.
او افزود :عمدهترین کاالها و محصوالت صادراتی استان گیالن در یک ماه
گذشته شامل محصوالت نباتی ،معدنی و مصنوعات ،محصوالت شیمیایی،
پالستیکی و صنایع غذایی است که به کشورهای روسیه ،آذربایجان،
قزاقستان ،گرجستان ،افغانستان ،اوکراین ،ترکمنستان و بالروس صادر

شده است .ناظر گمرکات گیالن همچنین با اشاره به واردات  ۶۰میلیون
دالری در همین مدت تصریح کرد :بیش از  ۸۲هزار تن کاال شامل غالت،
نهادههای دامی ،گوشت ،روغن ،کنجاله سویا و خمیر کاغذ از کشورهای
روسیه ،قزاقستان ،چین ،آذربایجان ،امارات متحده عربی ،اوکراین ،ترکیه
و اکوادور وارد کشورمان شده که از نظر وزن  ۳درصد و از نظر دالری ۷۰
درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال است.
گمرکات گیالن به علت واقع شدن در موقعیت استراتژیک و ژئوپلتیک
نقش دروازه ورود به اروپا و شاهرگ اتصال شمال به جنوب کشور را
داشته است.

هشدار رییس کل دادگستری گیالن به مدیرعامل شهر صنعتی رشت

وضعیت نابسامان بزرگترین
پهنه صنعتی شمال کشور
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رئیس جمهوری دستور ترخیص فوری کاال های اساسی را صادر کرد

گیالن امروز -به دنبال گزارشی که اخیرا از سوی معاونت اقتصادی دولت و با
نظر دستگاه های مربوطه در رابطه با موانع ترخیص کاالهای اساسی دپو شده
به رئیس جمهوری اعالم شد ،وی موافقت خود را با پیشنهادات مطرح شده
اعالم و دستور پیگیری و اجرا را صادر کرده است.
به گزارش ایسنا ،اخیرا طی جلسه معاونت اقتصادی دولت و دستگاههای
مربوطه در حوزه تجارت ،مشکالت و موانع اصلی در رابطه با اظهار ،ترخیص
و انتقال کاالهای اساسی به بازار به ویژه کاالهای موجود در بندر امام خمینی
(ره) مورد بررسی قرار گرفت و همراه با مجموعه ای از پیشنهادات به رئیس
جمهوری اعالم شد.
تازهترین اعالم ارونقی  -معاون فنی گمرک ایران  -به ایسنا حاکی از آن است
که رئیس جمهوری دستور فوری بررسی و رفع مشکل رسوب کاالهای اساسی
در بنادر و گمرک به ویژه بندر امام خمینی (ره) را صادر و با پیشنهادات مطرح
شده در زمینه ارزی و همچنین موارد مربوط به وزارتخانه های صمت و جهاد
کشاورزی و همچنین گمرک ایران موافقت کرده است.
وی در این رابطه با اشاره به آخرین وضعیت آمار کاالهای اساسی در بنادر
اظهار کرد که تا هشتم اردیبهشت ماه سال جاری جمع کاالهای اساسی شامل
موجودی و کاالی موجود در شناورهای پای اسکله و منتظر در لنگرگاه به
بیش از  ۵.۲میلیون تن می رسد که حدود  ۳.۸میلیون تن آن در بندر امام
خمینی (ره) دپو شده است که این موضوع به طور ویژه به رییس جمهور اعالم
شده بود .ارونقی ادامه داد :براساس تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی
دولت که به تایید رئیس جمهور رسیده است قرار بر این شد تا در مورد موانع
و مشکالت تامین ارز ،بانک مرکزی رویه تخصیص و تامین ارز کاالهای اساسی
را تسریع کند.
وی در رابطه با وظایف محول شده به گمرک نیز توضیح داد که گمرک ایران
باید طی فراخوان به تمامی متقاضیانی که تمایل دارند از رویه اعتباری استفاده
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کنند اعالم کند تا درخواست خود را به بانک مرکزی ارائه و بانک نیز به فوریت
ظرف سه روز کاری از زمان اعالم نسبت به موافقت با درخواست اقدام کند.
این مقام مسئول در گمرک ایران گفت :گمرک موظف است در اسرع وقت
اطالعات مربوط به ترخیص کاالها را به صورت برخط در سامانه جامع تجارت
قرار دهد.
وی همچنین با اشاره به پیشنهاد ارائه شده در مورد ترخیص  ۹۰درصدی
کاالهای اساسی و موافقتی که رئیس جمهوری در این رابطه داشته ،توضیح
داد که پیشنهاد این بود که کارگروه تنظیم بازار موضوع مجوز ترخیص ۹۰
درصدی کاالهای اساسی را که قبال تا اسفندماه سال  ۱۳۹۹وضع کرده بود
برای سال جاری نیز تمدید کند که با موافقت رئیس جمهوری مقرر شد این
تمدید صورت گرفته و ترخیص  ۹۰درصدی کاالهای اساسی در صف تخصیص
ارز بدون کد رهگیری بانک برای سال جاری نیز انجام شود.
ارونقی یادآور شد :براین اساس گمرک ایران موظف است از متروکه کردن
کاالهای اساسی که ترخیص درصدی شده است تا تعیین تکلیف نهایی این
کاال جلوگیری کرده و این امکان را فراهم کند تا جهت جلوگیری از فساد کاال
نسبت به جایگزینی درصدی از کاالهای اساسی جدیدالورود به جای اقالم
قبلی اقدام شود.
مشکالت تأمین و انتقال ارز ترجیحی ،عدم صدور اعالمیه تامین ارز به صورت
اعتباری برای کلیه صاحبان کاال که با رویه اعتباری کاالهای اساسی را وارد
بنادر و گمرک کرده اند ،طوالنی شدن زمان صدور مجوزهای قانونی ،تطویل
در صدور مجوز بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی ،عدم وجود ناوگان حمل و نقل
متناسب با موجودی کاالهای ترخیص قطعی شده و همچنین عدم تمکن
مالی برخی صاحبان کاال جهت پرداخت حقوق ورودی از مشکالت اصلی
اعالم شده در رابطه با اظهار ،ترخیص و انتقال کاالهای اساسی به بازار به
رئیس جمهوری بود.
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