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خبر
یک میلیون و  15۰هزار
کشاورز زیر پوشش صندوق
بیمه کشاورزی می روند

قائم مقام صندوق بیمه محصوات کشاورزی
گفت :درسال جاری یک میلیون و  150هزار
نفر از کش��اورزان کش��ور زیر پوشش این
صندوق ق��رار می گیرند .به گزارش ایرنا به
نقل از پایگاه اطاع رسانی فرمانداری ویژه
گنب��دکاووس ،محمد ابراهیم حس��ن نژاد،
توس��عه کیفی بیمه ،واقعی کردن غرامت ها
و حمای��ت از کش��اورزان را از برنامه های
صندوق بیمه کشور دانست و گفت :سامانه
صندوق بیمه کشاورزی کشور آناین است
و مشخصات بیمه ای کشاورزان در آن ثبت
می شود .وی در نشست مشترک با مسئوان
گنبدکاووس ،با اشاره به روند کند پرداخت
غرام��ت ها افزود :کش��اورزان به طور کامل
حق بیمه خود را پرداخت نکردند به همین
علت برای پرداخت خسارت ها نیاز به تامین
اعتبار داریم که درحال پیگیری است .حسن
نژاد اضافه کرد :کش��اورزان بایستی با بیمه
کردن محصوات خ��ود ،به دنبال کم کردن
خس��ارت های ناش��ی از حوادث طبیعی و
غیرطبیعی باش��ند .وی تصریح کرد :بیش از
 70درص��د از حق بیمه ها توس��ط دولت و
کمت��ر از  30درصد از حق بیمه ها توس��ط
بیمه گ��ذار پرداخت می ش��ود و تراز ما به
نفع کش��اورزان همیش��ه منفی اس��ت .قائم
مقام صندوق بیمه محصوات کش��اورزی
همچنین در خصوص پایین بودن سقف بیمه
و غرامت پرداختی صندوق بیمه کشاورزی،
گفت :می��زان غرامت پرداختی متناس��ب با
حق بیمه اس��ت و افزای��ش تعهد بدون باا
بردن حق بیمه امکانپذیر نیست .حسن نژاد
افزود :اگر قرار اس��ت حق بیمه افزایش یابد
از توان کشاورزان خارج است و به این دلیل
صندوق ،تعهد بیمه را افزایش نداده اس��ت.
وی اضافه کرد :صندوق بیمه کش��اورزی به
دنبال اجرای گزینه هایی برای کش��اورزانی
است که سطح کشت بااتری دارد .به گفته
حس��ن نژاد ،سیل ،تگرگ و سرمای زمستان
جزو بیمه های انفرادی اس��ت و برای رفاه
حال کشاورزان راندمان تولید مبنای پرداخت
غرامت قرار می گیرد .معاون استاندار گلستان
و فرماندار ویژه گنبدکاووس نیز با اشاره به
رتبه اول این شهرستان در تولید گندم درسال
زراع��ی  ،94 - 95گف��ت :پای��ه اقتص��ادی
گنبدکاووس کش��اورزی است و درصورت
ب��روز حوادث ،کش��اورزان نیاز به تس��ریع
در پرداخت خس��ارت ازس��وی بیمه دارند.
عبدالقدیر کریمی افزود :بخش داشلی برون
گنبدکاووس که یک چهارم وسعت گلستان
را تش��کیل می دهد ،بیش��ترین خس��ارات
خشکسالی را در سال جاری متحمل شد و
باید م��ورد حمایت قرار گیرند .قرجه طیار،
نماینده مردم گنبدکاووس در مجلس شورای
اسامی نیز در این جلسه با ابراز گله مندی
از عملکرد وزارت جهاد کش��اورزی ،گفت:
انتظ��ار از این وزارتخانه و نیز صندوق بیمه
آن اس��ت که با پرداخت بموقع غرامت ها،
کش��اورزان را در کش��ت محصول درسال
زراعی جدی��د یاری نمایند .مع��اون برنامه
ری��زی و ام��ور عمران��ی فرمان��داری ویژه
گنبدکاووس نیز گفت :تفاوت در افزایش یا
کاهش محصول برداشتی کشاورزان مربوط
به بخش داشلی برون این شهرستان مستلزم
توجه ویژه مسئوان صندوق بیمه کشاورزی
کشور است تا نسبت به واقعی کردن برآورد
خسارات خشکس��الی اهتمام داشته باشند.
احمد دس��تمرد افزود :از مجموع  125هزار
هکتار کشت محصول در سال زراعی گذشته
در این شهرس��تان  91هزار و  400هکتار آن
دچار خشکسالی شدند.

 5۰۰میلیون تومان برای کمیته
نجاتپنبهگلستانتصویبشد

حضور مبهم طب سنتی
در نظام سامت کشور

در پرداخت دیه حادثه دیدگان اتوبوس
تهران ـ گنبد شتاب شود
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تخممرغ
در صدر گرانی
دولت قیم��ت توافقی تخممرغ را ب��ر مبنای ذرت و
س��ویا و یا ارز مبادله حدود  5هزار تومان اعام کرده
است نهادههایی با ارز مبادانهای وارد میشوند با ارز
مبادله آزاد در بازار توزیع میشود .به گزارش فارس،
در خصوص نوس��انات قیمت تخممرغ و گرانی این
ماده غذایی که اخیرا ً قیمت تمام ش��ده تخممرغ برای
مصرفکننده چیزی حدود  7هزار تومان رسیده است
و تقریبا با قیمت گوش��ت مرغ برابری میکنند بر آن
شدیم تا گفت و گویی صمیمی با رحمتاه سمیعی
معاون دام و طیور جهاد کشاورزی گلستان ،علیاصغر
اصغری نظارت و بازرس��ی سازمان صنعت معدن و
تجارت گلس��تان ،علی احمدی رئیس اتحادیه مرغ و
تخم مرغ و س��عید حسنپور رئیس تنظیم بازار جهاد
کشاورزی گلستان داشته باشیم و ببینیم که مسووان
متولی چه راهکارهایی در این زمینه دارند .متاس��فانه
طی سالهای گذشته قیمت تخم مرغ در سطح استان
نوسانات بس��یار زیادی داشته است و قیمت ثابت و
مناسبی نداشتیم .معاون بهبود تولیدات دامی سازمان
جهادکشاورزی گلستان در خصوص تعداد واحدهای
مرغ و تخممرغ در گلس��تان گفت :اس��تان گلس��تان
ب��ه لحاظ ظرفی��ت در حوزه صنع��ت دام و طیور از
قابلیتهای قابل توجهی برخوردار است و اقلیم بسیار
مناسبی در این زمینه داریم و همه چیز...

یکهزارکودکبازماندهازتحصیلدرگلستانبهمدرسهبازگشتند
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گلستان با ظرفیتی بکر درتوسعه
کشت کلزا و خودکفایی تامین روغن

گلس��تان به دلیل ش��رایط مناس��ب اقلیم��ی و خاک
حاصلخیز مستعد توسعه و تناوب کشت محصوات
مختلف بوی��ژه دانه های روغنی همچون کلزا بوده که
با توجه به سیاس��ت دولت در حمای��ت از تولید این
محصول ،کش��ت آن در چند س��ال اخیر رونق یافته و

مراکز آموزش فنیوحرفهای
گلستان آماده بازدید
عاقه مندان است
مدیر کل فنی و حرفه ای اس��تان گلستان
گفت ۶00 :مرکز آموزشی فنی و حرفه ای
در گلس��تان از  20الی  25آبان به صورت
رایگان آماده بازدید عاقه مندان به مهارت
آموزی است.س��ید علیرضا حسینی طلب
در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد :همه
ساله «بازدید همگانی از مراکز آموزش فنی
و حرفه ای» همزمان با سراس��ر کش��وری
در استان برگزار می ش��ود.وی با اشاره به
اینکه این برنامه فعالیت خود را از  20آبان
آغاز کرده و تا  25ادامه دارد ،افزود :تمامی
مراکز آموزشی سراسر استان آماده بازدید
عاقه مندان به مه��ارت و حرفه آموزی
هستند.مدیر کل فنی و حرفه ای گلستان
بازدی��د همگان��ی از  ۶00مرکز آموزش
فن��ی و حرفه ای ثاب��ت و دولتی را یک
فرصت دانس��ت و گفت :ای��ن بازدید ها
فرصتی مغتنم در راس��تای ارتقای ارتباط
با مخاطبان سازمان اعم از دانش آموزان،
کارجویان ،دانشجویان ،فارغ التحصیان
دانش��گاهی ،اتحادیه های اصناف ،صنایع
و  ...را فراهم می س��ازد.
وی تصری��ح کرد :تروی��ج و نهادینه کردن
فرهنگ مهارت آموزی در کش��ور از ابزار
کلیدی و زیرس��اختی تحقق سیاست ها و
برنامه های اش��تغال و اقتص��اد مقاومتی به
شمار می رود.

ظرفیت افزایش سطح زیر کشت کلزا نیز فراهم است.
به گزارش ایرنا ،در گلستان افزون بر  ۶50هزار هکتار
زمین زراعی و باغی وجود دارد که هر ساله  550هکتار
آن به کش��ت پاییزه محصوات اختص��اص می یابد،
طبق گفته کارشناسان کشاورزی استان ،کلزا از بهترین
محصوات در تناوب کشت غات و دانه های روغنی
در اراض��ی آبی و دیم ،افزای��ش راندمان محصوات،
افزایش حاصلخیزی خ��اک ،کاهش جمعیت آفات و
بیماری ها و علف های هرز مزارع و بیش��تر شدن 30
درصدی تولید غات و زمینه س��از خودکفایی کشور
در تامین روغن مصرفی مردم اس��ت .طرح خودکفایی
و تامین روغن نباتی کش��ور طی ه��ای 13۸4 -1393
در وزارت جهاد کش��اورزی به اجرا در آمده اس��ت تا
براس��اس آن با افزایش تولید دانه های روغنی ،درصد
خوداتکایی به تولید داخلی این محصول افزایش یابد.

منابع داخلی تولید روغن نباتی در گذشته بیشتر شامل
پنبه دانه ،س��ویا ،آفتابگردان و گلرنگ بوده و در س��ال
های اخیر کلزا اضافه شده است که با توجه به ظرفیت
های حوزه کشاورزی گلستان کشت این محصول قابل
افزایش و توس��عه می باش��د .با توجه به اقلیم خشک
بسیاری از مناطق کشور و محدویت آب برای توسعه
گیاهان روغنی تابستانه همانند سویا ،ذرت و آفتابگردان
و لزوم بهره گیری از نزوات جوی ،ترویج و توس��عه
کلزا یکی از برنامه ریزی های کشوری بوده که گلستان
با دارا بودن ش��رایط اقلیمی مناس��ب و بهره گیری از
نزوات جوی ،ظرفیتی بکر برای توس��عه این کش��ت
محس��وب می ش��ود .کارشناسان و دس��ت اندرکاران
زراعت کش��اورزی گلس��تان می گویند :کشت کلزا
بهتری��ن تناوب برای گندم و جو در اس��تان به ش��مار
می رود و رعای��ت این تناوب عاوه بر افزایش تولید

س��ال آینده ،آفات ،بیماری ها و نیز علف های هرز را
کاهش می دهد .به گزارش ایرنا وجود چنین ظرفیتی،
در چند س��ال اخیر با وجود کم و کاس��تی فراوان در
کشت این محصول در استان ولی توجه ویژه مسئوان
سازمان جهادکشاورزی گلستان برای سرمایه گذاری و
توسعه کلزا را جلب کرده است .طبق آماری که از سوی
مس��ئوان حوزه کشت کلزا س��ازمان جهادکشاورزی
گلستان ارایه شد ،در این استان طی سه سال اخیر روند
سطح کش��ت از  5300هکتار به 11500هکتار وسپس
 23500هکتار رسیده و گلستان رتبه نخست کشوری
را در تولید این محصول کسب کرده است .معاون بهبود
تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی گلستان گفت:
این استان ظرفیت کشت پاییزه کلزا در سطح  ۸0هزار
هکت��ار را دارد و می طلبد س��رمایه گذاری و حمایت
بیشتری در این خصوص صورت گیرد

آگهیارزیابیکیفیپیمانکاران
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تحقق  35درصد
بودجه شهرداری گرگان
طی  7ماه گذشته

سرپرس��ت ش��هرداری گرگان گفت :درآمد
وصولی هفت ماهه سال  75 ،9۶میلیارد تومان
ب��وده که این مبل��غ  35درص��د کل بودجه را
ش��امل می شود .به گزارش مهر ،مهدی باقری
اظهار کرد :درآمد وصولی هفت ماهه سال ،9۶
 75میلیارد تومان بوده اس��ت ،که این مبلغ 35
درصد کل بودج��ه و  ۶3درصد بودجه هفت
ماهه سال جاری اس��ت .وی ادامه داد :در سال
 ،95درآم��د وصولی ما 9۸ ،میلیارد تومان بوده
ک��ه  23میلیارد توم��ان آن از محل درآمدهای
غیرنقدی تحصیل گردیده است .باقری با بیان
این نکته که درآمدهای حاصله از باب نقدی با
سال گذشته برابری می کند ،عنوان کرد :حدود
 ۶۸میلی��ارد تومان از بودجه امس��ال از محل
فروش اموال و اماک و س��رمایه گذاری پیش
بینی گردی��ده که یکی از دایل عدم تحقق آن
محدودیت در فروش و سرمایه گذاری است.
سرپرس��ت ش��هرداری گرگان تأکید کرد :اگر
چه بعض ًا شهرداری های هم تراز با گرگان در
بحث نقدینگی مشکل دارند ولیکن گرگان به
ی��اری خداوند و تاش همکاران در هفت ماه
اخی��ر در پرداخت هزینه های جاری ،حقوق،
اضافه کار و پاداش پرس��نل موفق عمل کرده
است .باقری بیان کرد :شهرداری گرگان جزو
معدود شهرداری هایی است که به هیچ یک از
نهادها و دستگاه های اجرایی بدهی نداشته و
اندک معوقات عمرانی مطروحه طی ماه های
آتی پرداخت خواهد شد.

کارکنانگمرکاتگلستان
حمایت مالی از  4۰یتیم گنبدی
را برعهده گرفتند

رئیس کمیته ام��داد امام خمینی(ره) منطقه دو
گنب��دکاووس از برعهده گرفتن حمایت مالی
 40یتیم زیر پوش��ش این نهاد ،توسط کارکنان
اداره کل گمرکات گلستان خبر داد .علی حسنی
در گفت و گو با ایرنا گفت :بر اساس موافقت
مدیرکل گمرکات گلستان و کارکنان آن مقرر
ش��د ،ماهانه در مجموع مبلغ  12میلیون ریال
ازسوی آنان به حس��اب این تعداد یتیم واریز
ش��ود .وی با اشاره به اجرای طرح اکرام ایتام و
محسنین در کمیته امداد ،افزود :درحال حاضر
کمیتهامدادمنطقه 2گنبدکاووستعداد 7۶2یتیم
و فرزندان خانوارهای نیازمند شامل مددجویان
اداره زندان ،از کار افتادگان و بدسرپرست ها را
تحت پوشش دارد .حسنی با قدردانی از کمک
ه��ای حامیان و خیرین به طرح اک��رام ایتام و
محسنین این نهاد ،تصریح کرد :هم اکنون یک
هزار و  200نفر از خیرین و نیکوکاران در این
طرح مشارکت دارند .وی تصریح کرد :در سایه
کمک های خیرین گنبدی ،کمیته امداد منطقه
 2این شهرستان یتیم بدون حامی مالی ندارد و
تنها  200فرزند از نیازمندان زیرپوشش (طرح
محسنین)بدونحامیمالیهستند.رئیسکمیته
امداد منطقه دو گنبدکاووس یادآور شد :میزان
کمک نقدی هر حامی به طرح ایتام و محسنین
به طور میانگین ماهانه  300هزار ریال است و
افراد می توانند متناسب با وضعیت مالی خود
کمتر یا بیش��تر از این رق��م را کمک نمایند.
حسنی گفت :عاقه مندان به مشارکت در این
طرح های خداپس��ندانه می توانند با مراجعه
حض��وری و یا تماس با تلف��ن 333۸051۶
اطاعات و مش��اوره ازم را دریافت نمایند.
به گزارش ایرنا ،با توجه به وسعت شهرستان
گنبدکاووس و تعداد مددجویان زیر پوشش
کمیته امداد ،این نهاد از آذر ماه  95به دو شعبه
مستقل در قالب منطقه  1و  2تقسیم شد .هم
اکنون شعبه منطقه  2این شهرستان چهار هزار
و  5۶3خانوار با جمعیت تقریبی هشت هزارو
 500نفر از اهالی دو دهس��تان فجر و آق آباد
و بخش داشلی برون و نیز قسمت شرق شهر
گنبدکاووس را تحت پوشش دارد.

