اخبار روز

خانه کشتی استان گیالن احداث میشود

کشف  ۱۰۰کیلوگرم موادمخدر در گیالن

رئیس هیئت کشتی گیالن از احداث خانه کشتی استان در آینده نزدیك خبر داد و گفت :در صورت بهبود شرایط کرونا مسابقات
جام تختی در گیالن برگزار میشود.
امیر رضیزاده اظهار کرد :احداث خانه کشتی در گیالن به عنوان تنها استان کشور که از این نعمت محروم است ضرورت دارد.
رایزنیهای الزم در خصوص تعیین تکلیف زمین سالن کشتی شهید باهنر در میدان فرهنگ رشت که بیش از 15سال بالتکلیف
مانده با مدیر کل ورزش و جوانان گیالن انجام شده و در تالشــیم به زودی کلنگ احداث خانه کشتی گیالن بر زمین زده شود.
رضیزاده با اشاره به اختصاص یك زمین به مساحت 550مترمربع در مجتمع دو هزار واحدی مسکن مهر انزلی برای احداث خانه
کشتی این شهر گفت :از سه ماه قبل عملیات فنداسیون و اسکلت سازی سوله انجام شده است.

فرمانده انتظامی گیالن با اشاره به کشف 100کیلوگرم موادمخدر از نوع تریاک در این استان گفت :چهار نفر در این زمینه دستگیر
شدند .سردار عزیزاله ملکی اظهار کرد :در پی دریافت گزارشی مبنی بر فعالیت یك قاچاقچی در زمینه تهیه و توزیع مواد مخدر
در سطح شهرستانهای رشت و فومن بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت .پس از انجام تحقیقات نامحسوس صحت
موضوع برای پلیس محرز شد و مخفیگاه متهم اصلی این پرونده در شهرستان رشت مورد شناسایی قرار گرفت.
وی با اشــاره به اینکه مأمــوران پلیس مبارزه بــا مواد مخدر با تحــت نظر قرار دادن منــزل مورد نظر و اطمینــان از حضور
متهم پس از هماهنگی قضائی به این مکان اعزام شدند بیان کرد :متهم 41ساله دستگیر و در بازرسی از منزل وی 28کیلوگرم
تریاک کشف شد.
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نماینده رشت در مجلس شورای اسالمی:

تجهيز بيمارستان پيروز الهيجان
به دستگاه سیتیاسکن

کتابخانههاحمایتشوند

عکس:تسنیم

یك دســتگاه سیتیاســکن  16اسالیس در
بیمارستان دولتی دکتر پیروز الهیجان توسط
دکتر ارسالن ســاالری ،رئیس دانشگاه علوم
پزشکی گیالن به بهرهبرداری رسید .دستگاه
 CTاســکن یا مقطعنگاری رایانــهای ازجمله
دستگاههای تشــخیص پزشــکی است که
اندامهای مختلــف بدن را بهصــورت الیه به
الیه تصویربرداری کــرده و اندامهای موردنظر
را به جهت کاربردهای تحقیقاتــی و درمانی
تصویربرداری میکند .برای خرید ،اســتقرار و
راهاندازی  CTاســکن بیمارستان دکتر پیروز
الهیجان بالغبر پنج میلیارد تومان اعتبار از محل
اعتبارات ملی و استانی صرف شده است .دستگاه
مقطعنگاری رایانهای مســتقر در بیمارستان
دولتی دکتر پیــروز الهیجــان روزانه توانایی
ارائه خدمت بــه 50تا80بیمــار را دارد .پیش
از راهاندازی دســتگاه  CTاســکن بیمارستان
پیروز الهیجان ،بیماران مجبور به دریافت این
خدمت در مراکز خصوصــی و پرداخت هزینه
حداقل 190هزارتومانی بودنــد اما اکنون این
خدمت در این بیمارســتان دولتی با 70هزار
تومانارائهمیشود.گفتنیاست:بیمارستانهای
شهرستانهای آستارا ،رودبار ،الهیجان و رودسر
ازجمله مراکزی بودهاند که طی کمتر از یك سال
اخیر به دنبال پیگیریهای مســتمر و مطالبه
گرایانه رئیس دانشــگاه علوم پزشکی گیالن
به دستگاه  CTاسکن مجهز شدهاند و چندین
بیمارســتان دیگر نیز بهزودی از این دستگاه
تشخیص پزشکی سرمایهای در آینده برخوردار
خواهند شد.
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نماینده رشت در مجلس بر ضرورت حمایت جدی
از کتابخانهها تأکید کرد و گفت :توســعه فرهنگی
باتوجه به مطالعه محقق میشــود .علی آقازاده در
گیالن /مریم معبدی
Naslefarda466@gmail.com

شرکت گاز اســتان گیالن در تیرماه سال جاری
44کیلومتر عملیات شبکهگذاری گاز در استان را
به انجام رسانده است .مدیرعامل شرکت گاز استان
گیالن با اعالم خبر اجــرای 44کیلومتر عملیات
شبکهگذاری گاز در اســتان اظهار داشت :با انجام
این عملیات مجموع طول شــبکه گاز در گیالن
به بیش از 21هــزار و 135کیلومتر افزایش یافته
اســت .حســین اکبر افزود :با وجود برخورداری
بیش از 95درصدی خانوارهای روســتایی گیالن
از نعمت گاز طبیعی این شرکت با همت و جدیت

دیدار با مدیرکل کتابخانههای عمومی گیالن با اشاره
به اینکه کتاب و کتابخوانی جایگاه خاصی در ایجاد
امنیت اجتماعی در جوامع دارند اظهارکرد :یکی از

ابزارهای قدرتمند درکنترل و رفع ناهنجاریهای
اجتماعی کتاب است .وی به مشکالت و نارساییهای
موجود در حوزه کتاب و کتابخوانی اشــاره کرد و
گفت :حل این مشکالت دغدغه همه دلسوزان حوزه
کتاب و کتابخوانی است .نماینده رشت در مجلس
شورای اســالمی در ادامه با بیان اینکه کتابداران
در خط مقــدم ارتباط فرهنگی با جامعه هســتند
افزود :باید حمایتهــای الزم از حوزه کتاب زمینه
توسعه فرهنگی را ایجاد کنیم .وی با اشاره به اینکه
مشــکالت حوزه فرهنگی و اجتماعــی در مناطق
کمتر توسعه یافته گیالن بیش از سایر مناطق است
تصریح کرد :با کمی بررسی متوجه میشویم وجود
این مشکالت ریشــه در عدم توجه به حوزه کتاب
و مطالعه دارد .آقازاده گفــت :نمایندگان مجلس

مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن:

اجرای 44کيلومتر شبکهگذاری گاز در گيالن
فراوان برای گازدارشــدن همه روستاییان تالش
میکند و ســهم 89درصدی بخش روســتایی از
عملیات شــبکهگذاری در تیرماه امسال گواه این
مدعاست .وی در ادامه با اعالم خبر نصب یك هزار
و  400انشــعاب گاز در تیرماه اظهار داشت :این
میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 14درصد
رشد داشته و با تحقق این مهم مجموع انشعابات
گاز در گیالن به بیش از  598هــزار عدد افزایش
یافته است .مهندس اکبر با اشاره به اجرای مستمر

عملیات گازرسانی و اجرای حفرات خالی و به تبع
آن افزایش تعداد تاسیسات و طول خطوط گاز در
اســتان بر رعایت الزامات ایمنی و نظارت مستمر
بر عملیات و تاسیسات گاز تاکید کرد .مدیرعامل
شرکت گاز اســتان گیالن در پایان از برنامهریزی
این شرکت برای گازرســانی به مناطق روستایی
باقیمانده واجد شرایط و افزایش درصد برخورداری
گاز روســتایی بــه بــاالی 97درصد در اســتان
خبر داد.

نیز در حــوزه قانونگذاری اقدامــات الزم را انجام
خواهند داد .مدیرکل کتابخانههای عمومی گیالن
نیز گزارشــی در باره وضعیت کتابخانههای استان
داد و اظهــار کرد :اقدامــات و برنامههای فرهنگی
بسیاری خوبی در سطح کتابخانههای استان گیالن
برگزار میشود .پریساکرمی با بیان اینکه در راستای
رشــد آگاهیهای اجتماعی و کاهش آســیبها و
ناهنجاریهــا گام برداریم افــزود :قطعاً حمایت
مسئوالن از نهاد کتابخانههای ســبب میشود تا
فعالیتها گســترش یابد .وی با اشاره به مشکالت
موجود در مســیر اعتالی کتــاب و کتابخوانی در
استان گیالن گفت :عدم پرداخت نیمدرصد از سوی
شهرداری و مشکالت مالی و اعتباری از مهمترین
مشکالت در این مسیر است.

اتمام عمليات ساقهبلندکردن
شيرهاي حوضچهای

شرکت گاز استان گیالن در راستاي افزایش
سطح امنیت و پایداري جریان گاز مشترکان،
کلیه شیرهاي حوضچهای در استان را به ساقه
بلند تبدیل کرده اســت .مدیرعامل شرکت
گاز اســتان گیالن با اعالم خبر پایان عملیات
ســاقه بلند کردن شــیرهاي حوضچهای در
اســتان گفت :این شــرکت به عنوان یکي از
شرکتهای پیش رو در این زمینه توانسته با
رعایت استانداردهاي فني دستورالعملهای
ایمني و بــدون کوچكترین حادثه این پروژه
را به اتمام برساند .وي با اعالم این خبر اظهار
داشــت :این عملیات از سال  1387در استان
آغاز شــد و پس از 12ســال بالغ بر 420شیر
حوضچهای در نقاط مختلف اســتان به ساقه
بلند تغییر یافته است .مهندس اکبر با اشاره به
اهمیت این موضوع براي افزایش سطح امنیت
و پایداري جریان گاز اظهار داشت :در سالهای
گذشته وجود شیرهاي حوضچهای باعث وقوع
خسارات مالي و جاني شده بود که این مسئله
با تالش پرسنل و پیمانکاران واحد بهرهبرداري
مرتفع شد .وی از برنامهریزي این شرکت براي
تعمیر تاسیسات در اســتان خبر داد و گفت:
این شرکت در فصل گرم سال با اجراي منظم
تعمیرات دورهای و اصــالح خطوط ،پایداري
جریان گاز مشترکان را در طول سال به ویژه در
فصل زمستان تضمین کرده است.
استاندار گیالن خبر داد:

ابالغ دستورالعمل چگونگی
برگزاری مراسم عزاداری

استاندار گیالن از ابالغ دستورالعمل چگونگی
برگزاری مراسم عزاداری محرم خبر داد و گفت:
رســانهها باید موارد ذکر شده را اطالعرسانی
کنند .ارســالن زارع با اشــاره به بیانات مقام
رهبری در زمینه برگزاری مراســم عزاداری
محرم اظهار کرد :دستورالعملهای چگونگی
برگزاری این مراسم تهیه و ابالغ شده و براساس
آن زمان برگزاری مراسم کوتاه و به راه انداختن
دســتهجات عزاداری ممنوع است .وی ادامه
داد :رعایت فاصلهگذاری و استفاده از ماسك
از مهمتریــن توصیههای ابالغ شــده درباره
چگونگی برگزاری مراســم محــرم بوده و در
زمینه توزیع غذاهای نذری توصیههای انجام
شــده که باید از سوی رســانه اطالعرسانی
شود.

