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گیالن و گلستان ر و زانمه 
5

اخباراخبار

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان 
گفت: در راستای تحقق تعهد ایجاد ۲۰ هزار 
شغل در گلستان ۲۹۱ میلیارد تومان تسهیالت 

ارزان قیمت پرداخت شد.
سعید مازندرانی در سیزدهمین جلسه شورای 
اداری شهرستان علی آبادکتول اظهار کرد: سهم 
گلستان از ایجاد اشتغال کشور در سالجاری ۲۰ 
هزار شغل بود که در نخستین جلسه کارگروه 
اعالم کرد تالش می کنیم  استاندار  اشتغال 

امسال ۳۰ هزار شغل ایجاد کنیم.
تومان  میلیارد   ۲۹۱ تاکنون  افزود:  وی 
تسهیالت ارزان قیمت در حوزه ایجاد اشتغال 
استان پرداخت شده و عملکرد ما ۱۷۹ درصد 

نسبت به سهمیه بیشتر است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان 
با اشاره به اینکه گلستان از استان های برتر 
ادامه  است،  تسهیالت  این  جذب  در  کشور 

این  از  کتول  آباد  علی  شهرستان  سهم  داد: 
تومان  میلیون  و ۲۰۰  میلیارد  تسهیالت ۲۶ 
)حدود ۱۰ درصد از تسهیالت استان در این 

حوزه( بوده است که تا پایان سال به ۳۰ میلیارد 
تومان می رسد.

پرداخت حدود ۳۰  با  که  توضیح  این  با  وی 
در  پرونده   ۴۴۲ به  تسهیالت  تومان  میلیارد 
مجموع برای ۵۶۲ نفر در شهرستان اشتغال 
به  تسهیالت  شد:  متذکر  است،  شده  ایجاد 
تنهایی نمی تواند تضمین کننده اشتغال باشد 
بلکه نیازمند افزایش حمایت ها، توانمندسازی، 

بهبود فضای کسب و کار و … هستیم.
بهره  کم  تسهیالت  اختصاص  از  مازندرانی 
از محل تبصره ۱۸ به استان در سفر رئیس 
جمهور به گلستان خبر داد و خاطرنشان کرد: 
به زودی ثبت نام برای دریافت این تسهیالت 

از طریق سایت بهین یاب آغاز می شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان:

۲۹۱ میلیارد تومان تسهیالت ارزان قیمت اشتغالزا 
در گلستان پرداخت شد

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان گفت: در یکی دو 
هفته اخیر تله کابین گرگان به سرانجام رسیده است و به زودی کارهای مقدماتی 

و عملیات اجرایی آن آغاز می شود.
ابراهیم کریمی در سیزدهمین جلسه شورای اداری شهرستان علی آبادکتول 
اظهار کرد: در سال های گذشته گلستان معبر گردشگری بود و سهم گلستان از 

مسافران عبوری ناچیز بود.
تنها  نه  اکنون  اخیر هم  انجام شده در سال های  با تالش های  افزود:  وی 
گلستان برای مسافران ناشناخته نیست بلکه شهرستان های آن به عنوان مقصد 

گردشگری داخلی شناخته شده است.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان با یادآوری اینکه در 
نوروز ۹۶ حدود ۱۱ میلیون نفر از جاذبه های استان گلستان بازدید کرده و هزار 
و ۶۷۰ نفر گردشگر در گلستان اقامت داشتند، ادامه داد: هم اکنون همه استان 
ها تالش دارند سهم بیشتری در سبد گردشگری داشته باشند و در رقابت برای 

معرفی جاذبه های گردشگری خود هستند.
وی با اشاره به اینکه تا دو سه سال قبل در روستاهای استان گلستان دغدغه 
ایجاد اشتغال، مهاجرت و عدم توسعه را داشتیم، اضافه کرد: با افزایش بوم گردی 
تالش کردیم اشتغال، تولید و توسعه روستاهای گلستان را افزایش داده و در آنها 

رونق ایجاد کنیم.
کریمی از افزایش نوروزگاه های گلستان در عید امسال نسبت به سال گذشته خبر 
داد و تصریح کرد: تالش می کنیم امسال شمارش دقیقی از تعداد گردشگران و 

بازدیدها از جاذبه های استان داشته باشیم.
وی با بیان اینکه آغاز عملیات اجرایی تله کابین علی آباد کتول به دلیل برخی 
موضوعات معمولی گره خورده است، خاطرنشان کرد: در یکی دو هفته اخیر 
موضوع تله کابین گرگان پیگیری شد و به زودی کار مقدماتی و عملیات اجرایی 

آن آغاز می شود.

مدیرکل میراث فرهنگی گلستان:

عملیات اجرایی تله کابین گرگان به زودی 
آغاز می شود

مدیرکل آموزش و پرورش گیالن از رزرو اینترنتی ۲ هزار و ۷۰۰ 
خانوار برای اسکان در مراکز اقامت نوروزی فرهنگیان در این 
استان خبر داد.نادر جهان آرای در نشست خبری با اصحاب خبری 
که در سالن اجتماعات اداره کل آموزش و پرورش گیالن برگزار 
شد با اشاره به نقش بی بدیل اصحاب رسانه در همه ارکان نظام، 
اظهار کرد: اصحاب رسانه می توانند آموزش و پرورش در رسیدن 

به اهدافش کمک کنند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه دانش آموزان در معرض برخی 
آسیب های اجتماعی هستند، افزود: برای کاهش این خطرات و 
آسیب ها آموزش و پرورش در کنار مؤسسات مردم نهاد، خانواده و 
دیگر مسئوالن در حوزه تربیت و آموزش ضمن آگاهی رسانی باید 

به آنها توان نه گفتن را بیاموزند.
مدیرکل آموزش و پرورش گیالن با بیان اینکه در دوره متوسطه 

اول بیش از سایر مقاطع زمینه بروز این ناهنجارها به دلیل کنجکاو 
بودن دانش آموزان وجود دارد، گفت: در این زمینه خانواده ها و با 
همکاری مدیران، معاونان و دبیران مدرسه باید بسترهای ایجاد و 
بروز این ناهنجارها را شناسایی کرده و در حوزه تقویت پایه های 
تربیتی تالش کنند.وی به حوزه مشاوران در سطح مدارس نیز 
اشاره و بیان کرد: مشاوران می توانند در زمینه کاهش این آسیب ها 
تأثیرگذار بوده و تالش می کنند به رغم وجود زمینه های بسیار 
در خارج از محیط مدرسه دانش آموزان را در برابر این هجمه ها 

ایمن کنند.
پیش بینی ۳۴۰ مدرسه برای اسکان 

مسافران نوروزی
جهان آرای در ادامه با اشاره به فرا رسیدن ایام تعطیالت نوروز 
و موضوع اسکان مسافران نوروزی در ستاد اسکان فرهنگیان، 

تصریح کرد: بیش از دو دهه است که آموزش و پرورش در این 
بر اساس پیش  اینکه امسال  بیان  با  حوزه فعالیت می کند.وی 
بینی ها صورت گرفته شاهد افزایش حضور مسافر به استان گیالن 
خواهیم بود، افزود: تالش شده تا هم از نظر کیفی و هم کمی در 
زمینه مراکز اسکان و پذیرایی اقدامات خوبی صورت گیرد.مدیرکل 
آموزش و پرورش گیالن در ادامه با اشاره به پیش بینی ۳۴۰ 
مدرسه برای اسکان مسافران نوروزی به ویژه در مراکز روستایی 
با توجه به جاذبه های گردشگری این مناطق، گفت: این مدارس 
در سه گروه ویژه، الف و ب بوده و شامل بیش از ۲۷۰۰ کالس 
درس است که از ۲۸ اسفند ماه اسکان انجام می شود.وی ادامه 
داد: بر اساس آمارهای اعالم شده تاکنون بیش از ۲۵۰۰ خانوار به 
صورت اینترنتی مکان مورد نظر خود را رزرو کرده اند، اظهار کرد: 

این تعداد خانوار شامل بیش از ۱۱ هزار نفر است.

مدیرکل آموزش و پرورش گیالن:

۲۷۰۰ خانوار فرهنگی مراکز اسکان نوروزی در گیالن را رزرو کردند

نماینده ولی فقیه در گیالن:
مسجد محور تکامل و 

کسب معرفت است
با تأکید براینکه برنامه ها باید  نماینده ولی فقیه در گیالن 
مسجد محور انجام شود، گفت: مسجد محور تکامل و کسب 
از  تجلیل  همایش  در  فالحتی  رسول  ا..  است.آیت  معرفت 
فعاالن کانون های فرهنگی هنری مساجد گیالن که در سالن 
اجتماعات مصلی امام خمینی رشت برگزار شد، اظهار کرد: 
اهالی مسجد در واقع هنرمند هستند.وی با بیان اینکه انسان 
باید به پاالیش درون خود بپردازد، گفت: این مهم ترین ویژگی 
اهالی مسجد است.امام جمعه رشت با اشاره به اینکه هنر اهالی 
مسجد این است که بنده خوب خدا بوده و دیگران را نیز به 
این را هدایت کنند، افزود: آنچه که امروز نوجوانان و جوانان در 
مسیر نادرست زندگی قرار داده ریشه در چگونگی زندگی پدران 
و مادران آنها دارد.وی با بیان اینکه والدین باید زندگی به سبک 
اسالمی، اخالق مدارانه و هنرمندانه به فرزندان خود آموزش 
دهند، تصریح کرد: اگر امروز شاهد مشکالت اجتماعی هستیم 
نتیجه این بوده که پدران و مادران فرزندان خود را نتوانسته اند 
در آشیانه معنوی تربیت کند.نماینده ولی فقیه در گیالن با تأکید 
بر لزوم استقرار پایگاه های بسیج در کنار کانون های فرهنگی 
و هنری مساجد، افزود: برنامه ها باید با محوریت مسجد برگزار 

شود زیرا مسجد محور تکامل و معرفت است.

منطقه   فاضالب  پروژه طرح  از  برداری  بهره  با  آبفای گیالن:  مدیرعامل 
معلولین شهر رشت ۷۰۰۰ نفر از آن بهره مند خواهند شد. سید محسن 
حسینی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل آبفای گیالن هدف از اجرای این 
طرح را تفکیک فاضالب شهری از آب های سطحی برای جمعیتی حدود 
با  و گفت:  اعالم کرد  معلولین شهر رشت  منطقه  از ساکنین  نفر   ۷۰۰۰
اجرای این طرح  ۳۵ لیتر در ثانیه فاضالب این منطقه از آب های سطحی 
جداسازی خواهد شد.وی تعداد انشعاب پیش بینی شده برای این پروژه را 
۴۵۰ فقره اعالم کرد و گفت: با توجه به تصویب قانون تبصره ۳ ماده واحده 
اصالح و توسعه شبکه های آب و فاضالب در چارچوب دستورالعمل مجلس 
شورای اسالمی و براساس موافقت شورای شهر رشت، درآمد حاصل از این 
محل در راستای اهداف سازمانی شرکت و عمران و آبادانی منطقه هزینه 
خواهد شد و این اولین پروژه از محل تبصره ۳ است که به منظور بهره 
مندی مناطق حاشیه شهر رشت از طرح فاضالب بهداشتی با اعتباری بالغ 

بر ۲۴ میلیارد ریال درحال اجراست.
مدیرعامل آبفای گیالن ضمن بیان این نکته که زمان آغاز پروژه از ۲۱آبان 
ماه ۱۳۹۷ به مدت یکسال است، پیشرفت فیزیکی قابل مالحظه ی ۵۰ 
درصدی را در کمتر از ۴ ماه مثبت ارزیابی و اظهار امیدواری کرد: با اجرای 
این طرح مشکل جمع آوری فاضالب این بخش از شهر رشت مرتفع گردد.

گفتنی است در راستای اجرای این پروژه تا کنون ۲۸۰۰ متر لوله گذاری 
انجام و ۲۷۰۰ متر باقی مانده است.

مدیرعامل آبفای گیالن: 

با بهره برداری از پروژه طرح فاضالب منطقه  معلولین 
شهر رشت 7000 نفر از آن بهره مند خواهند شد

قرارداد  انعقاد  از  گلستان  استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
واگذاری اراضی ساحلی بندرگز در آخرین روزهای سال ۹۷ 

خبر داد.
به گزارش راه و شهرسازی گلستان، مهندس "حسین محبوبی" 
اظهار کرد: این واگذاری با هدف اجرای طرح گردشگری در 

اراضی ساحلی بندرگز و استفاده از ظرفیت سرمایه گذار بخش 
خصوصی که با پیگیری های استاندار گلستان و نشست و 
جلسات متعدد با حضور سرمایه گذار و مدیران مرتبط استانی 

اجرایی شد.
وي اراضی واگذار شده به این طرح را ۵۴ هکتار عنوان کرد و 

افزود: ایجاد فضای سبز و تفریحی و گردشگری از قبیل هتل 
از تعهدات سرمایه گذار است.

محبوبی، زمان پیش بینی شده اجرای این طرح را ۵ ساله عنوان 
و خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح شاهد تحول چشمگیری 

در گردشگری استان خصوصا شهرستان بندگز خواهیم بود.

مدیرکل راه وشهرسازی گلستان خبرداد:

واگذاری 54 هکتار از اراضی ساحلی بندرگز جهت اجرای طرح گردشگری

برافروختن آتش یا انفجار 
در اماکن عمومی اکیدا ممنوع است

سرپرست معاونت اجتماعی پلیس گیالن با اشاره به اینکه نگاه 
پلیس در راستای کاهش حوادث چهارشنبه آخر سال تاکید بر 
لحاظ  به  تجمع  ایجاد  است، گفت: هرگونه  »کوچه محوری« 
افزایش خطرات احتمالی ناشی از برافروختن آتش یا انفجار در 
اماکن عمومی اکیدا ممنوع است.سرهنگ مجید رسول زاده فرساد 
در جمع خبرنگاران با اعالم این خبر، اظهار کرد: خوشبختانه در 
از روزهای منتهی  چند سال اخیر شاهد کاهش حوادث ناشی 
نتیجه توجه به  به چهارشنبه آخر سال هستیم و این موضوع 
توصیه های ایمنی و آشنایی با خطرات ناشی از آتش بازی است.این 
مقام انتظامی نقش خانواده ها را در پیشگیری از بروز حوادث ناگوار 
چهارشنبه آخرسال مؤثر دانست و افزود: خانواده ها باید نسبت به 
کنترل و آموزش فرزندان خود در خصوص خطرات استفاده از 
مواد محترقه و همچنین حضور فرزندانشان در محل های پرخطر 
و آسیب زا به طور جدی ورود کنند.سرپرست معاونت اجتماعی 
قربانیان چهارشنبه آخر  بیشتر  اینکه  به  اشاره  با  پلیس گیالن 
سال، کودکان و نوجوانان هستند به آنها توصیه کرد، هیجان های 
زودگذر ناشی از انفجار مواد محترقه را با سالمتی خود و اطرافیان 
عوض نکنند.سرهنگ رسول زاده افزود: هر رسم و آئینی شخصیت 
و هویت فرهنگی یک جامعه را نشان می دهد و الزم است با 
غلط،  رسوم  جای  به  عاطفی  و  انسانی  آداب  کردن  جایگزین 
فرهنگ اصیل ایرانی و اسالمی را احیا کرده و وحشت دیگران 
را دست مایه شادی خود قرار ندهیم.این مقام انتظامی با اشاره 
به اینکه نگاه پلیس در راستای کاهش حوادث چهارشنبه آخر 
سال تاکید بر »کوچه محوری« است، تصریح کرد: هرگونه ایجاد 
تجمع به لحاظ افزایش خطرات احتمالی ناشی از برافروختن آتش 
یا انفجار در اماکن عمومی اکیدا ممنوع است.وی گفت: پلیس 
برای از بین بردن دغدغه خانواده ها با اقدامات هنجارشکنانه اندک 
افرادی که از طریق اوباشگری، رفتارهای ناپسند و خطر آفرین، 
ایجاد راهبندان، سد معبر و اخالل در نظم عمومی برای مردم 
ایجاد مزاحمت می کنند به طور قاطع برخورد می کند.این مقام 
انتظامی با تاکید براینکه خرید و فروش مواد خطرآفرین و محترقه 
که نظم و آرامش جامعه و شهروندان را مختل می کند، ممنوع 
است و با متخلفان برخورد می شود، خاطرنشان کرد: برابر ماده 
۶۱۸)ق م ا( هر کس با هیاهو، جنجال یا حرکات غیرمتعارف یا 
تعرض به افراد، موجب اخالل در نظم و آسایش و آرامش عمومی 
گردد یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از ۳ ماه تا یک 

سال و تا ۷۴ ضربه شالق محکوم می گردد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گیالن 
خبر داد:

ترانزیت بالغ بر 446 هزار تن کاال از 
گیالن طی امسال

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گیالن گفت: طی ۱۱ 
ماهه سال جاری ۴۴۶ هزار و ۴۸ تن کاال از استان ترانزیت شده 
که از این مقدار ۳۶۹ هزار و ۵۸۱ تن از مرز آستارا و ۷۶ هزار 
و ۴۶۷ تن از مرز انزلی بوده است.مهندس نازک کار با اشاره به 
وضعیت ترانزیت استان در سال جاری، اظهار کرد: طی ۱۱ ماهه 
سال جاری ۴۴۶ هزار و ۴۸ تن کاال از استان ترانزیت شده که از 
این مقدار ۳۶۹ هزار و ۵۸۱ تن از مرز آستارا و ۷۶ هزار و ۴۶۷ تن 
از مرز انزلی بوده است.وی با بیان اینکه طی مدت مذکور ۲۰۰ 
هزار و ۹۵۱ تن کاالی ترانزیتی از مرزهای استان وارد و ۲۴۵ 
هزار و ۹۷ تن کاال از استان خارج شده است، افزود: در ترانزیت 
ورودی استان شاهد کاهش ۱۰ درصدی و در ترانزیت خروجی 
استان شاهد کاهش ۲۰ درصدی می باشیم.مدیرکل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای استان گیالن پارچه، الستیک، انواع تخته و 
جو را عمده ترین کاالهای ترانزیت شده طی این مدت دانست 
و تصریح کرد: ۱۰۲ هزار و ۵۷۴ تن کاال از مرز آستارا وارد کشور 
شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۹ درصد کاهش 
کاالهای  عمده  اینکه  بیان  با  مسئول  مقام  است.این  داشته 
وارداتی مرز آستارا در ۱۱ ماهه سال جاری انواع تخته، گوشت و 
جو بوده است، گفت: طی این مدت همچنین بالغ بر ۵۱۰ هزار و 
۷۵۶ تن کاال از این مرز صادر شده است.وی میوه، تره بار، کاشی 
و انواع سنگ های ساختمانی را عمده کاالهای صادر شده از 
مرز آستارا در ۱۱ ماهه سال جار دانست و یادآور شد: این میزان 
صادرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۳ درصد رشد را 
نشان می دهد.نازک کار در ادامه با اشاره به میانگین تردد روزانه 
۲۲۴ دستگاه کامیون و چهار دستگاه وسیله نقلیه مسافری از مرز 
آستارا، خاطرنشان کرد: ۳۴ هزار و ۸۵۵ دستگاه کامیون طی این 
مدت به مرز آستارا وارد و ۳۸ هزار و ۹۸۵ دستگاه کامیون نیز از 
این مرز خارج شده اند. همچنین طی این مدت شاهد ورود ۶۴۴ 
دستگاه وسیله نقلیه مسافری به مرز آستارا و خروج ۶۸۸ دستگاه 

وسیله نقلیه مسافری از این مرز بوده ایم.

مدیرکل اوقاف گیالن خبر داد:
اجرای آرامش بهاری 

در ۲44 بقعه گیالن
مدیرکل اوقاف گیالن با اشاره به آغاز اجرای طرح آرامش 
بهاری در ۲۴۴ بقعه متبرکه این استان، گفت: ۳ هزار خادم 
فرهنگی در این طرح فعالیت می کنند.حجت السالم ستار 
علیزاده در جمع خبرنگاران در رشت با اشاره به اجرای طرح 
»آرامش بهاری« در ۲۴۴ بقعه متبرکه استان گیالن در ایام 
نوروز، گفت: سه هزار عضو هیئت امنا و خدام بقاع متبرکه آماده 
پذیرایی از مسافران نوروزی هستند.علیزاده با بیان اینکه امسال 
نهمین سال متوالی است که طرح آرامش بهاری در آستان امام 
زادگان و بقاع متبرکه گیالن اجرایی می شود، گفت: این طرح 
از ۲۵ اسفند ماه امسال آغاز و تا ۱۵ فروردین ۹۸ ادامه دارد.

وی با اشاره به اجرای این طرح در هشت امامزاده شاخص به 
صورت ویژه، بیان کرد: در این طرح خدماتی همانند برپایی 
خیمه معرفت، اقامه نماز در دو نوبت ظهر و مغرب، حضور 
دائمی پنج مبلغ، غرفه کودکان، چند رسانه ای، پاسخگویی به 
مسائل شرعی و مشاوره خانواده است.مدیرکل اوقاف گیالن 
با اشاره به سطح بندی بقاع متبرکه، ادامه داد: ۳۰ بقعه متبرکه 
در سطح یک، ۸۵ بقعه متبرکه در سطح ۲ و ۱۲۱ بقعه در 
سطح سه مجری برگزاری طرح آرامش بهاری در گیالن بوده 
و متناسب با موقعیت جغرافیایی و امکانات سطوح مختلفی از 
خدمات فرهنگی و مذهبی را به زائران ارائه می کنند.علیزاده با 
بیان اینکه طرح آرامش بهاری در واقع دفاعی تمام عیار در 
جبهه جنگ فرهنگی با دشمنان است گفت: این طرح برای 
مقابله با جنگ نرم دشمن در دو بخش برنامه های فرهنگی و 

معرفتی و خدمات اجرایی، اجرا می شود.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس گلستان:
تاریخ شفاهی ایثارگران گلستانی تدوین می شود

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس گلستان گفت: اینکه تاریخ شفاهی ایثارگران 
استان توسط تیم های تخصصی در بازه زمانی سه ساله تدوین می شود.

سردار علی ملک شاهکویی در جمع خبرنگاران اظهارداشت: امسال ۲۷ عنوان کتاب با موضوع 
دفاع مقدس در استان به چاپ رسید و رونمایی شد و برای سال  آینده نیز تألیف و چاپ ۵۰ عنوان 

کتاب دیگر در دست اقدام قرار دارد.
وی با بیان اینکه در برخی دانشگاه ها حدود پنج سال است که درس دفاع مقدس تدریس 
نمی شود، گفت: در سال  تحصیلی ۹۸-۹۷ قرار است درس دو واحدی دفاع مقدس در تمامی 
دانشگاه ها تدریس شود. همچنین برای انتقال فرهنگ ایثار و شهادت بین دانش آموزان از حضور 
روایانی که روزی خود به عنوان رزمنده در جبهه های نبرد حق علیه باطل حضور داشتند، استفاده 
می کنیم.مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان گلستان با اشاره به تشکیل 
انجمن واقفان و خیران در کارگروه اسناد و آثار دفاع مقدس بیان داشت: ورود خیران و واقفان 
به این حوزه، گام بزرگی برای جلب مشارکت های بیشتر در برگزاری مراسم های مختلف است و 
تاکنون نیز ۲۰۰ نفر از این افراد در این کارگروه عضو شده اند.وی گفت: کارگروه های امور زنان 
و اهل سنت، آموزشی و پژوهشی، فرهنگی، اجتماعی و رسانه ای و مرکز فرهنگی و موزه دفاع 

مقدس تشکیل آیین نامه و دستورالعمل ها نیز به اطالع آنان رسیده است.
ملک شاهکویی با بیان اینکه تاریخ شفاهی ایثارگران گلستانی توسط تیم های تخصصی در بازه 
زمانی سه ساله تدوین می شود، ادامه داد: این طرح با مشارکت نهادها و دستگاه های مختلفی 
از جمله سپاه نینوای استان انجام می شود.وی درباره وضعیت پارک موزه دفاع مقدس استان و 
روند اختصاص اعتبارات برای تکمیل آن گفت: در شورای شهر گرگان مبلغ یک میلیارد تومان 
برای ساخت این پروژه به تصویب رسید و در دو سال آینده شاهد بهره برداری از آن خواهیم بود.

تورم کلی گیالن طی بهمن ماه ۲.6 درصد پایین تر 
از متوسط کل کشور

شاخص های آماری نشان می دهد تورم کلی گیالن طی بهمن ماه امسال در مقایسه با متوسط تورم 
کل کشور ۲.۶ درصد کمتر است.سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیالن شاخص قیمت کاال 
و خدمات مصرفی خانوارها و همچنین نرخ تورم بهمن ماه امسال در کشور و استان گیالن را منتشر 
کرد.مطابق گزارش منتشرشده از سوی معاونت اطالعات و آمار سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
گیالن نرخ تورم کل کشور طی بهمن ماه امسال ۲۳.۵ درصد است درحالی که این شاخص در 
گیالن به ۲۰.۹ درصد می رسد و گیالن در این شاخص آماری در جایگاه هفتمین استان پایین ترین 

نرخ تورم کشور قرار دارد.
در طی بهمن ماه امسال استان لرستان با ۲۷.۹ درصد باالترین نرخ تورم و همچنین استان کرمان با 
۱۸.۸ درصد کمترین میزان نرخ تورم در کشور را داشته اند.بااینکه استان گیالن طی بهمن ماه امسال 
هفتمین استان پایین ترین نرخ تورم در کشور است چهار استان مجاور گیالن یعنی استان های 
زنجان، قزوین مازندران و اردبیل به ترتیب دارای رتبه های هجدهم، نوزدهم، بیست و دوم و بیست 
و ششم باالترین نرخ تورم در کشور بودند.سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیالن نرخ تورم 
گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات را در گیالن ۲۹.۹ درصد اعالم کرده درحالی که 
همین میزان در شاخص های کشوری به ۳۲.۵ درصد می رسد.همچنین بر اساس گزارش ارائه شده 
از سوی معاونت آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیالن نرخ تورم شهری 
در گیالن طی بهمن ماه امسال ۲۱.۱ درصد و همچنین نرخ تورم روستایی در استان طی این ماه 
۲۰.۴ درصد بوده که هر دو شاخص مذکور نسبت به میزان کشوری شان چند درصد پایین تر هستند.

گفتنی است بررسی تغییرات شاخص قیمت بهمن ماه امسال نسبت به ماه گذشته نشان می دهد 
که مقدار تغییرات تورم ماهیانه در استان گیالن برابر با ۱.۷ و همچنین این میزان در کشور برابر 

با ۲.۲ درصد است.


