
طرح همیار ۱۱۳ در مهدهای کودک مازندران اجرا شد

پیکر 3 جانباخته سانحه هوایی 
در گرگان تشییع شد

دهه اول اردیبهشت، بهترین 
زمان کشت برنج روشن 

گیالن، نیازمند بهبود 
زیرساخت های  بهداشتی و درمانی 
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2 نیروگاه مقیاس کوچک برق 
در مازندران، آماده بهره برداری

مدیرعامل شرکت برق منطقه مازندران و گلستان گفت: تا پایان سال جاری ســه نیروگاه مقیاس کوچک با حجم سرمایه 
گذاری بیش از 5 هزار و 3۰۰ میلیارد ریالی توسط بخش خصوصی در مازندران به بهره برداری می رسد.

خبرنگار جام جم مازندران: حسین افضلی افزود: ساخت ۲ نیروگاه اکنون تمام شده و منتظر بهره برداری هستیم و یک 
نیروگاه دیگر هم در حال تکمیل است. وی توضیح داد: نیروگاه های آماده بهره برداری یکی در شهرک صنعتی رجه بابل و 
دیگری در بابلسر است که در زمان بهره برداری در مجموع 5۸ مگاوات انرژی برق وارد مدار می کنند. مدیرعامل برق منطقه 
مازندران و گلستان گفت: نیروگاه رجه بابل توسط سرمایه گذار داخلی و با هزینه 17۰۰ میلیارد ریالی ساخته شده است که ۸ 

میلیون دالر آن تسهیالت دولتی برای ...

نگرانی بابت ذخیره آب 
در سد سفیدرود وجود 

ندارد
3
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مدیر عامل آب منطقه ای گیالن:

بررسی امکانات استقبال از مهمانان 
نوروزی در منطقه آزاد انزلی
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روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران
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نشست ستاد هماهنگی گردشگری و خدمات سفر نوروز 
۹۹ در منطقه آزاد انزلی برگزار شد.

www.daneshpayam.ir3

تار و پود اشتغال در »جاجیم زیارت«؛

دست هایی که نقش خاطره می زنند
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روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران

استاندار گلستان گفت: الزم اســت هم اســتانی های گرامی برای جلوگیری از تعطیلی کارخانه سیمان و کوره های 
آجرپزی استان در مصرف گاز صرفه جویی کنند.

هادی حق شناس در جلسه قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق سیل زده اســتان، اظهار کرد: در یک ماه اخیر، برخی 
از اســتان ها از جمله گلســتان شــاهد کاهش دما بوده اند که این موضوع منجر به افزایش مصرف گاز شــده است. 
وی افزود: برای تأمین مصارف گاز خانگی مجبور به تعطیلی کارخانه ســیمان و کوره های آجرپزی هســتیم و این 

موضوع، عملیات بازسازی در مناطق سیل زده را با مشــکل و کمبود مصالح مواجه می کند و باید این مصالح از سایر 
استان ها با قیمت باالتر تهیه شود. 

به گزارش ایســنا حق شــناس تأکید کرد: چنانچه هم اســتانی های گرامی فقــط 5 تا 1۰ درصــد در مصرف گاز 
صرفه جویی کننــد، از تعطیلی کارخانه ســیمان و کوره های آجرپــزی جلوگیری می کند و ایــن موضوع عالوه بر 

پیشگیری از بیکاری کارگران، منجر به تسریع در روند بازسازی ها خواهد شد.

استاندار گلستان خواستار صرفه جویی در مصرف گاز شد

2

داوطلب  تایید صالحیت ۱۴۶ 
انتخابات مجلس در گلستان

رئیس ســتاد انتخابات اســتان گلســتان گفت: 
صالحیت 1۴۶ داوطلــب شــرکت در انتخابات 
یازدهمیــن دوره مجلس شــورای اســالمی در 
۶ حوزه انتخابیه سطح اســتان، مورد تایید هیات 

نظارت قرار گرفت.
عبدالرضا چراغعلــی در گفت وگو بــا خبرنگاران 
اظهار کــرد: از مجموع ۴۰۰ داوطلب شــرکت در 
انتخابات مجلس شــورای اســالمی در استان، 
صالحیــت 1۴۶ داوطلب در هیــات نظارت تایید 
شــد. وی افــزود: 1۲۴ نفر رد صالحیت شــدند 
و 13۰ نفر نیز صالحیت آنها محرز نشــد. رئیس 
ســتاد انتخابات اســتان گلســتان خاطرنشــان 
کرد: رایزنی هایی را با هیات نظــارت برای تایید 
صالحیــت داوطلبانی که عدم احــراز صالحیت 
داشتند، دنبال می کنیم تا بتوانیم تعداد نامزدهای 

بیشتری را در این رقابت انتخاباتی داشته باشیم.
چراغعلــی بیان کــرد: در حوزه انتخابیــه رامیان 
و آزادشــهر از 3۸ داوطلــب، 1۸ نفــر، در حوزه 
علــی آبادکتول از 3۸ داوطلــب، 17 نفر، در حوزه 
کردکــوی، ترکمن، گمیشــان و بندرگــز از ۶7 
داوطلــب، 1۴ نفــر،  در حوزه گــرگان و آق قال از 
1۲۶ داوطلب، ۴5 نفر، در حوزه مینودشت، کالله، 
مراوه تپه و گالیکــش از ۸۰ داوطلــب، 3۴ نفر و 
گنبدکاووس از 51 داوطلب، 1۸ نفر صالحیتشان 

مورد تایید هیات نظارت استان قرار گرفت.
 وی با اشاره به اینکه تبلیغات رســمی نامزدها از 
۲۴ بهمن آغاز می شود، گفت: از تمامی نامزدهای 
انتخابــات تقاضا داریم کــه از تبلیغات زودهنگام 

پرهیز کنند.

پیکــر ۳ جانباخته ســانحه 
هوایی در گرگان تشییع شد

پیکر سه گلســتانی جانباخته در ســانحه هواپیمای 
اوکراینی ۲5 دی در گرگان تشــییع و به خاک سپرده 

شد.
مراسم تشــییع پیکر جانباختگان گلســتانی سانحه 
هواپیمــای اوکراینــی، از مصلی گرگان به ســمت 
گلزار شــهدای امامزاده عبداهلل برگزار شــد. آیت اهلل 
نورمفیدی، نماینده ولی فقیه در گلستان نماز میت را در 
مصلی گرگان اقامه کرد. پیکر این شهدا بعد از تشییع بر 
دوش مردم گرگان، در گلزار شهدای امام زاده عبداهلل 
گرگان به خاک ســپرده شدند. ســیاوش مقصودلو، 
معاون اسبق بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گلستان 
به همراه همسرش آزاده کاوه و دخترش پریا مقصودلو 

در سانحه هواپیمای اکراینی جان باختند.

درگذشــت مدیــرکل بنیاد 
مسکن گلستان

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گلستان 
بر اثر ایست قلبی درگذشــت.محمدتقی زمانی نژاد، 
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گلستان 
بر اثر ایست قلبی درگذشــت. او بیش از 1۲ سال این 

سمت را برعهده داشته است.

خبرخبر
تار و پود اشتغال در »جاجیم زیارت«؛

دست هایی که نقش خاطره می زنند

جاجیم بافی »زیارت« گــرگان که یکی از هنرهای 
زیبای به جای مانده از گذشــته دور است، می تواند 
با اندکی توجه، زمینه رشــد اقتصادی این منطقه را 

فراهم کند.
اعظم محبی- خبرگــزاری مهر: »زیارت« 
روستایی زیبا در ادامه جاده ناهارخوران. روستایی که 
کوچه ها و دیوارهایش با جاجیم مزین شده، هنری 
که از روزگاران دور برای مردم این سامان به یادگار 
مانده و اکنون هم ثبت جهانی شــده است. جاجیم، 
این هنر ارزشــمند کشــور که روزی به سوی زوال 
می رفت اکنون با تالش زنان روستایی، احیا شده و 
محصوالت آن در بازارهــای داخلی و خارجی مورد 
استقبال قرار گرفته اســت. در روستای گردشگری 
»زیارت« بیش از 1۰۰ جاجیم باف مشغول گره زدن 
تار و پودهای زیبایی هســتند که زبانزد خاص و عام 
است.جاجیم بافی زیارت میراثی از گذشتگان است 
که توسط سرانگشــتان مادران از نســلی به نسل 
دیگر منتقل شده و هنرمندان عشــق را با هنر گره 
زده و نقش هایی بدیع می آفرینند. زنان جاجیم باف 
زیارت با هنر دسِت خود، یاریگر مخارج زندگی بوده و 

در کارگاه هایی که در پستوی خانه هایشان برپاست 
در تکاپوی جان دادن به این هنر هستند.

* کاربری های مختلف جاجیم
خاله زهرا، یکی از هنرمندان زیارت که بیش از چهار 
دهه در زمینه صنعت جاجیم فعال است به خبرنگار 
مهر گفت: اجناس زیادی از جاجیم تولید می کند که 
طرفداران زیادی دارد. وی با یادی از گذشــته بیان 
کرد: جاجیم امروز با زمان گذشته متفاوت شده و هم 
اکنون صنایع دســتی جاجیم طرح، رنگ و فرم های 
مختلف دارد. خاله زهرا اضافه کرد: در زمان قدیم از 
پارچه جاجیم برای تولید پاتوئــه )پاتابه(، باالپوش، 
ســاق پیچ، گالش، چوقا و پتو اســتفاده می شد، اما 
امروزه با تفاوت ســالیق طرح ها هم عوض شــده 
اســت. وی افزود: قیمــت جاجیم مناســب بوده و 

می توان آن را به عنوان سوغات هدیه کرد.
* درخواست حمایت از مسئوالن

خاله زهرا با بیان این که قباًل جاجیم از پشم گوسفند 
تهیه می شــد، اما اکنون نــخ آن با دســتگاه تولید 
می شــود، گفت: جوانان می توانند هنــر جاجیم را 
گسترش داده و به عنوان یک شغل روی آن حساب 

کنند. در راســتای توســعه هنر جاجیم دوره های 
آموزش خاص در زیارت برگزار شــده و عالوه بر آن 
به شــکل های گوناگون از جمله تهیه مواد اولیه از 
هنرمندان حمایت می شود. وی درخواست داشت که 
مسئوالن با ارائه تسهیالت و در اختیار قرار دادن مواد 
اولیه ارزان قیمت و ایجاد بازارچه از این هنر حمایت 
کنند. رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشــگری گرگان هم در گفتگو با خبرنگار مهر 
گفت: 1۰۰ هنرمند جاجیم باف در زیارت مشــغول 
فعالیت بوده که حــدود ۶۰ نفر آن هــا بیمه تأمین 

اجتماعی هستند.
* فروش ۸۰۰ میلیون تومانی

یاســر قندهاری با بیان این که فروش ســاالنه این 
هنرمنــدان به طــور میانگین بیــن 7۰۰ الی ۸۰۰ 
میلیون تومان اســت، افزود: در راســتای توســعه 
این هنر دوره های مختلف آموزشــی از جمله دوره 
طراحی سنتی نساجی و رنگرزی ســنتی را برگزار 
کردیم.قندهاری با اشاره به ایجاد چندین فروشگاه 
محل عرضه جاجیم در زیــارت، اضافه کرد: در حال 
حاضر چهار مربی پشــتیبان در زمینــه آموزش و 

فروش محصــوالت تولیدکنندگان فعــال بوده تا 
هنرمندان دغدغه کمتری داشــته باشند. وی گفت: 
در سال ۹۸، چهار هنرمند زیارت در قالب 7 محصول 
توانستند نشــان ملی را دریافت کنند که امیدواریم 
به این افراد نشــان اصالت هم تعلق یابد. قندهاری 
با اشــاره به حضور جاجیم بافان زیارت در نمایشگاه 
های مختلف شهرستانی، استانی و کشوری، افزود: 
در حوزه مشاغل خانگی به هنرمندان تسهیالت کم 
بهره پرداخت شده که ســقف آن 1۰ میلیون تومان 
است.وی با اشاره به این که در زمینه تهیه مواد اولیه 
و تجهیزات هم به این هنرمندان کمک می شــود، 
عنوان کرد: با توجه به شــهرت ملــی و بین المللی 
جاجیم، این هنر می تواند به عنوان سوغات گرگان 
مطرح شود. قندهاری با بیان اینکه هم اکنون جاجیم 
با بسته بندی مناســب به خریداران عرضه می شود، 
گفت: در سال گذشــته یکی از محصوالت جاجیم 
توانســت مهر اصالت دریافت کرده و به عنوان یک 
اثر بین المللی ثبت یونسکو شــود. طبق گفته وی 
به وزارت خانه پیشــنهاد شــده که زیارت به عنوان 

روستای ملی جاجیم معرفی شود .

نگرانی بابت ذخیره آب در سد سفیدرود وجود ندارد

مدیر عامل شــرکت آب منطقه ای گیالن 
در خصوص وضعیت آب کشاورزی گیالن 
و سد سفیدرود با توجه به بارندگی های اخیر 
اظهار داشت: حجم آبی که در سد سفیدرود 
ذخیــره شــده ۶77 میلیون متــر مکعب 
است که نسبت به سال گذشــته افزایش 
۶5 درصدی به جهت شــرایط مناسب آب 
و هوایی در سال ۹۸ نشان می دهد و با بیان 

اینکه ذخیره سازی آب آغاز شده است، گفت: 
نگرانی بابت ذخیره آب در سد سفیدرود وجود 
ندارد .به گزارش روابط عمومی شرکت آب 
منطقه ای گیالن، وحید خرمی با یادآوری 
مدیریت ســیالب در فروردین ســال ۹۸ 
عنوان کرد: سال گذشــته در اسفند با یک 
تصمیم مدیریتی درســت ذخیره ســازی 
مخزن سد را بر روی ۸۰ درصد نگه داشتیم 
و ۲۰ درصد بقیه را برای مدیریت سیالب که 
در فروردین رخ داد خالــی در نظر گرفتیم و 
امسال نیز ۶5 درصد آبگیری شده و همین 
روند را تا ۸۰ درصد ادامــه خواهیم داد. وی 
افزود: به طور  پیوسته  و منظم، سدها و میزان 

بارش ها و برف هایی که در باالدست وجود 
دارد پایش می شود و در حال حاضر مشکلی 
در این خصوص نداریم.خرمی در خصوص 
مقابله با سیالب های احتمالی خاطر نشان 
کرد: سیالب هایی که در فروردین داشتیم  
غالباً در حوزه آبریز ســد سفیدرود بود که ما 
آوردهای ســیالبی را در سد تجربه کردیم 
که در روزهای نخست سال ۹۸ و ایام 1۲ و 
13 فروردین رخ داد و چون سد سفیدرود پر 
نشده بود و با رهاسازی که در اسفند ۹7 انجام 
داده بودیم با تصمیماتی که در اســتان اخذ 
شد توانستیم سیالب را مدیریت کنیم و این 
سیالب در پایین دست حس نشد.وی اضافه 

کرد: جای خرسندی اســت که از پایاب سد 
سفیدرود تا دریا  قابلیت عبور آب با دبی 1۰۰۰ 
متر مکعب عبــور کند که این عدد بســیار 
مناسبی است که بتوانیم مخزن را مدیریت 
کنیم . وی در زمینه بهره گیری از منابع آبی 
استان و جلوگیری از هدر رفت آب  گفت: بر 
اساس مدول که نیاز محصول برنج در استان 
از طریق جهاد کشــاورزی و سایر نهادهای 
ذیربط انجام می شــود، بیش از دو میلیارد 
متر مکعب نیاز آبی است که در حوضه سد 
سفیدرود باید مصرف کنیم که حداقل یک 
میلیارد و 5۰۰ میلیون مترمکعب را باید از سد 

سفیدرود تامین کنیم. 

پذیرش آگهی روزنامه جام جم در استان های شمالی کشور

مازندران: 011-33341553



نشست ســتاد هماهنگی گردشــگری و خدمات ســفر نوروز ۹۹ در 
منطقه آزاد انزلی برگزار شد.

به گزارش مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل ســازمان منطقه 
آزاد انزلی نشســت ســتاد هماهنگی گردشــگری و خدمات ســفر 

با حضور محمد ولی روزبهــان، رئیس هیأت مدیــره و مدیرعامل، 
معاونین و مدیران این ســازمان، فرماندهان نیروی انتظامی و سپاه، 
مســئوالن هالل احمر و شبکه بهداشت و ســایر اعضای این ستاد، 
با هدف بررســی توانمندی ها و ســازوکارهای الزم برای پذیرایی و 

استقبال از مهمانان نوروز ۹۹ این منطقه برگزار شد.
مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد انزلی در این نشســت ضمن تقدیر 
از اعضای ســتاد خدمات سفر به رشــد 13 درصدی جذب گردشگر 
داخلی و خارجی در نوروز ۹۸ در فاز تجارت و گردشگری این منطقه 
اشاره کرد و گفت: حضور گردشگران در اســتان گیالن و این منطقه 
در افزایش درآمــد بخش خصوصی و جوامع محلی منطقه و اســتان 
بســیار تأثیر گذار بوده و توسعه زیرســاخت های گردشگری در کنار 
بهره گیــری از مواهب طبیعــی موجب افزایش جذب گردشــگران 

داخلی و خارجی در استان و منطقه آزاد انزلی خواهد شد.
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل ســازمان با تقدیــر از فعالیت های 
نیروهای انتظامی، هالل احمر، شــبکه بهداشت و سایر دستگاه های 
خدمات رسان خواســتار فعالیت بیشتر این دســتگاه ها در ایام نوروز 
شــد و افزود: با تالش های اعضای ستاد خوشــبختانه در ایام نوروز 
سال ۹۸ خدمات مناسبی به گردشــگران نوروزی ارائه شد که منجر 
به کاهــش حوادث جــاده ای گردیــد و امیدوارم در نــوروز ۹۹ نیز 
تالش های ستاد خدمات ســفر این منطقه، منجر به پاکیزگی محیط 

زیست، حفظ امنیت و سالمت و افزایش ورود گردشگران شود.
وی بر لزوم معرفی فرصت های ســرمایه گذاری در منطقه آزاد انزلی 
به گردشــگران در ایام نوروز تأکید و خاطرنشــان کرد: دشــمنان با 
اعمال تحریم های ناجوانمردانه قصد آسیب زدن به اقتصاد کشور را 
دارند و به هر اندازه که در جذب ســرمایه گذار تالش شود به کاهش 
مشــکالت اقتصادی و افزایش فرصت شــغلی برای جوامع محلی 
منجر می شــود و طبق فرمایشــات مقام معظم رهبــری هر اقدامی 
که در جهت تقویت اقتصاد کشــور انجام شود جهاد در راه خداست و 
ایشان در چند ســال گذشته به مســئله تقویت اقتصاد توجه ویژه ای 

داشتند.

امام جمعه رشت:
مسئوالن باید در تراز شهید 
سلیمانی خادم خلق خدا باشند

آیت اهلل رســول فالحتی، امام جمعه رشت در یادواره 
5۰ شــهید طلبه و روحانی غرب گیالن در مســجد 
جامع شهر تالش با اشاره به شاکله حوزه های علمیه در 
طول یک هزار سال گذشــته اظهار کرد: در هزار سال 
گذشته روحانیت توانست سازوکاری در پیش بگیرد و 

سازمانی را برای خود ایجاد کند.
به گزارش روابط عمومی دفتــر نماینده ولی فقیه در 
گیالن، وی به مواجهه روحانیت با مســائل مختلف 
در طول تاریخ اشــاره کرد و افزود: علمای دین نقش 
محوری خــود را هیچگاه از دســت ندادنــد و تمام 

تهدیدهای پیش رو را تبدیل به فرصت کردند.
امام جمعه رشــت با بیان اینکه دو جریــان در طول 
تاریخ اســالم در مقابل همدیگر قرار داشتند، تصریح 
کرد: امروز اجماع اســتکبار جهانی علیه دنیای اسالم 
و یکپارچه شــدن قدرت های ظلم و سلطه جو برای 
درهم پیچیدن طومار اســالم در تاریخ هزار ســاله 

گذشته بی نظیر است.
نماینده ولــی فقیه در گیالن با اشــاره بــه اینکه در 
طول تاریخ هزار ساله اســالم، علمای دین نه تنها در 
عرصه گفتار بلکه در عرصه رفتار نیز در میدان بودند، 
خاطرنشــان کرد: تعداد شــهدای روحانی نسبت به 
جمعیت خود بیش از دیگر اقشــار جامعه است و این 
برگ زرینی در تاریخ اســالم محســوب می شود و 

توانسته بدرخشد.
آیت اهلل فالحتی، ایــران اســالمی را معادله گردان 
بشــریت در دنیای معاصر ذکر کرد و یادآور شــد: امر 
مذکور حاصل مبــارزه روحانیت با جهــل و اراذل و 
اوباش داخلی است.وی با بیان اینکه روحانیت در طول 
انقالب اسالمی نشان داده فدوی و خادم ملت است، 
اظهار کرد: امروز دینداران دنیا به این باور رسیدند که 
اگر بخواهیــم دین را برای مدیریــت جامعه انتخاب 
کنیم، برای انتخاب مدیران بایــد به ایران بیاییم.امام 
جمعه رشت بر دلدادگی مســئوالن به دین خدا تاکید 
کرد و افزود: همه مسئوالن باید در تراز سپهبد شهید 
حاج قاسم ســلیمانی باشــند و به غیر خدا و خلق خدا 

نیندیشند و خود را فدای این مسیر کنند.

اهداء جوایز خوش حسابی به 
مشترکین آبفای گیالن

به مناســبت ســالروز تاسیس شــرکت های آب و 
فاضالب جوایز خوش حســابی به مشترکین آبفای 

گیالن اهدا شد.
به گزارش دفتر روابط عمومــی و آموزش همگانی 
شــرکت آب و فاضالب اســتان گیالن، اولین دوره 
جوایز خوش حسابی به مشــترکینی که در سالروز 
تاسیس شرکت های آب و فاضالب قبوض آب بهاء 
خود را پرداخت نمودند با حضور مدیرعامل و معاونین 

شرکت آب و فاضالب استان گیالن برگزار شد.
بنابراین گزارش سید محسن حسینی، رئیس هیأت 
مدیره و مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان 
گیالن با تشــریح اهداف برگزاری قرعه کشی بین 
مشترکین خوش حســاب این شرکت افزود: سالروز 
تصویب قانون تشکیل شرکت های آب و فاضالب 
بهانه ای بود برای تقدیر از مشترکین خوش حساب 
شرکت که با پرداخت بموقع قبوض آب بهاء با آبفای 

گیالن همکاری دارند.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب در ادامه گفت: با 
برگزاری اولین دوره اهداء جوایز خوش حســابی به 
مشترکین، دوره بعد تا ۲1 بهمن به مناسبت چهل و 
یکمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ادامه خواهد 
داشــت و روزانه به قید قرعه یک نفــر برنده خوش 
حسابی شــرکت آب و فاضالب در همان روز خواهد 
بود.وی با اشــاره به اینکه اسامی برندگان به صورت 
هفتگی اعالم خواهد شد تصریح کرد: شرکت آب و 
فاضالب گیالن وظیفه تأمین آب سالم و بهداشتی 
مشترکین را بر عهده دارد و امیدواریم ارتباط و تعامل 
دو طرفه عالوه بر تداوم خدمات، موجب ارتقای ارائه 
شایسته آن  نیز شود.گفتنی است به مناسبت سالروز 
تصویب قانون تشکیل شرکت های آب و فاضالب 
)11 دی(، شرکت آب و فاضالب استان گیالن طی 
فراخوانی از بین 15۰۰۰ اشتراکی که در روزهای 1۰ 
و 11 دی قبوض آب بهاء خود را پرداخت نموده بودند 
به ۲ مشترک به قید قرعه دو دستگاه تبلت به عنوان 

جایزه خوش حسابی اهداء کرد.

مدیر عامل آب منطقه ای گیالن:
نگرانی بابت ذخیره آب در سد 

سفیدرود وجود ندارد

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گیالن در خصوص 
وضعیت آب کشاورزی گیالن و سد سفیدرود با توجه 
به بارندگی های اخیر اظهار داشــت: حجم آبی که در 
سد سفیدرود ذخیره شــده ۶77 میلیون متر مکعب 
است که نسبت به سال گذشته افزایش ۶5 درصدی 
به جهت شرایط مناسب آب و هوایی در سال ۹۸ نشان 
می دهد و با بیان اینکه ذخیره ســازی آب آغاز شده 
است، گفت: نگرانی بابت ذخیره آب در سد سفیدرود 

وجود ندارد .
به گزارش روابــط عمومی شــرکت آب منطقه ای 
گیالن، وحید خرمی با یادآوری مدیریت ســیالب در 
فروردین سال ۹۸ عنوان کرد: سال گذشته در اسفند 
با یک تصمیم مدیریتی درست ذخیره سازی مخزن 
سد را بر روی ۸۰ درصد نگه داشتیم و ۲۰ درصد بقیه 
را برای مدیریت سیالب که در فروردین رخ داد خالی 
در نظر گرفتیم و امســال نیز ۶5 درصد آبگیری شده 
و همین روند را تا ۸۰ درصد ادامــه خواهیم داد. وی 
افزود: به طور  پیوسته  و منظم، سدها و میزان بارش ها 
و برف هایی که در باالدست وجود دارد پایش می شود 

و در حال حاضر مشکلی در این خصوص نداریم.
خرمی در خصوص مقابله با ســیالب های احتمالی 
خاطر نشان کرد: سیالب هایی که در فروردین داشتیم  
غالباً در حوزه آبریز سد ســفیدرود بود که ما آوردهای 
ســیالبی را در ســد تجربه کردیم کــه در روزهای 
نخســت ســال ۹۸ و ایام 1۲ و 13 فروردین رخ داد و 
چون سد سفیدرود پر نشــده بود و با رهاسازی که در 
اسفند ۹7 انجام داده بودیم با تصمیماتی که در استان 
اخذ شد توانســتیم ســیالب را مدیریت کنیم و این 

سیالب در پایین دست حس نشد.
وی اضافه کرد: جای خرسندی است که از پایاب سد 
ســفیدرود تا دریا  قابلیت عبور آب با دبی 1۰۰۰ متر 
مکعب عبور کند که این عدد بسیار مناسبی است که 
بتوانیم مخزن را مدیریت کنیم و هر سیالبی که وجود 
داشته باشد در سد مهار کنیم.مدیر عامل شرکت آب 
منطقه ای گیالن در زمینه بهــره گیری از منابع آبی 
اســتان و جلوگیری از هدر رفت آب  گفت: بر اساس 
مدول که نیاز محصــول برنج در اســتان از طریق 
سازمان جهاد کشــاورزی و ســایر نهادهای ذیربط 
انجام می شــود، بیش از دو میلیارد و۲۰۰ میلیون متر 
مکعب نیاز آبی است که در حوضه سد سفیدرود باید 
مصرف کنیم که حداقل یــک میلیارد و 5۰۰ میلیون 
مترمکعب را باید از سد سفیدرود تامین کنیم. این عدد 
در سالهای مختلف به یک میلیارد و 3۰۰ میلیون متر 
مکعب و کمتر نیز کاهش یافته است، اما این نقصان 

از سوی جهاد کشاورزی در اراضی حس نشده است.

انعقاد تفاهــم نامه برگزاری 
دوره هــای آموزشــی ویژه 

نصابان فیبر نوری

تفاهم نامه برگزاری دوره های آموزشی ویژه نصابان 
فیبر نوری با همکاری مخابرات گیــالن و اداره کل 

فنی و حرفه ای منعقد شد.
به گزارش روابط عمومی مخابــرات منطقه گیالن، 
نشست تخصصی با حضور عباس علیزاده، مدیرکل 
تعــاون، کار و رفاه اجتماعی گیالن، ســعید زاهدی، 
مدیــرکل فناوری اطالعــات اســتانداری، علیرضا 
پارســایی، مدیر مخابرات منطقه گیــالن و محمد 
حســینی، مدیرکل آموزش فنــی و حرفه ای گیالن 
جهــت انعقاد تفاهم نامه آموزشــی مشــترک میان 
مخابــرات منطقه گیــالن و اداره کل فنــی و حرفه 
ای استان برگزار شــد.این تفاهم نامه با هدف توسعه 
مهارت آموزی در حوزه فناوری ارتباطات و اطالعات و 
همچنین افزایش ظرفیت کارآفرینی و اشتغال جوانان 
استان منعقد شــده که در این راســتا، آموزش 5۰۰ 
نصاب فیبر نوری در اســتان، جامعه هدف می باشد.

دوره آموزشی فوق بر اســاس تفاهم نامه فنی و حرفه 
ای استان با مخابرات منطقه گیالن در حال برگزاری 
است که شرکت کنندگان در این دوره با فراهم بودن 
تجهیزات الزم، زیر نظر مربیان آموزش فنی و حرفه 
ای و مخابرات گیالن آموزش می بینند.شــایان ذکر 
اســت در پایان مراســم،  پس از امضای تفاهم نامه، 
مسئوالن حاضر در جلسه از فضای کارگاه آموزشی، 

تجهیزات مربوط به دوره آموزشی بازدید نمودند.
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ارسالن  ساالری، رئیس دانشگاه علوم پزشــکی گیالن، در  دومین جلسه هیات امنای دانشگاه 
علوم پزشکی گیالن   خاطرنشان کرد: گیالن فقط متعلق به مردم گیالن نیست، بلکه این استان 
در تمامی ایام سال بویژه ایام تعطیالت، پذیرایی مهمانان داخلی و خارجی است که این امر موجب 
افزایش چندین برابری ارائه خدمات درمانی و بهداشــتی در این استان می شود.به گزارش پایگاه 
اطالع رسانی دانشگاه علوم پزشکی گیالن وی با بیان مشــکالت و کمبودهای حوزه سالمت 

گیالن، اختصاص بودجه جهت خرید خوابگاه دانشجویی، مجوز جذب نیروی انسانی با توجه به 
افتتاح بیمارستان های جدید تالش و لنگرود، چهارصد تختخوابی سایت الکان، توسعه بیمارستان 
17 شهریور رشت، تکمیل پروژه های طرح تحول ســالمت بویژه پایگاه های بهداشت، اورژانس 
بیمارســتانی، کلینیک های تخصصی، همچنین خرید تجهیزات پزشــکی، پرداخت بخشی از 

بدهی های دانشگاه، ساخت دانشکده در سایت الکان و اجرای طرح تحول شهری را خواستار شد.

گیالن، نیازمند بهبود زیرساخت های بهداشتی و درمانی 
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بررسی امکانات استقبال از مهمانان 
نوروزی در منطقه آزاد انزلی

پرستاری؛ شغلی که می توان رضایت پروردگار  را  با  آن کسب کرد

مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران استان گیالن 
در نشســت هم اندیشــی مدیرکل مســکن و امور 
گلزارهای بنیاد شــهید و امــور ایثارگران کشــور با 
مدیران بنیاد اســتان گیالن با بیان اینکه امیدواریم 
مسائلی که این روزها از شهادت ســردار بزرگ حاج 
قاسم ســلیمانی تا اتفاقاتی که پس از آن در کشور رخ 
داد همگی خیر و برکت برای تحکیم پایه های نظام و 
پیشبرد آرمان های انقالب و حضرت امام)ره( و شهدا 
باشد، گفت: این نشســت برای ارائه آخرین گزارشات 
از وضعیت مســکن و گلزارها شهرستان های استان 

برگزار شده است.
عبداهلل پــاکاری افزود: مســکن و گلزارها دو مبحث 
استراتژیک و خاص در حوزه خدمت رسانی به جامعه 

ایثارگری به شمار می آیند.
وی مســکن را از جمله نیازهای اساســی دانســت 
که همــه خانواده ها بــا آن درگیرند و اظهــار کرد: 
امروزه مســکن از ســایر نیازها به مراتــب خاص تر 

اســت. پاکاری تصریح کرد: ارزیابی استان در زمینه 
رضایتمندی برای جلب تســهیالت بــه جهت خانه 
دار شــدن جامعه ایثارگران خوب اســت و علی رغم 
مشکالت موجود نسبت به سال های گذشته توانسته 

ایم مقدار بیشتری سهمیه تخصیصی داشته باشیم.

وی با بیــان اینکه بنیاد مرکز هم در ســال های اخیر 
در تدوین قوانین مربوطه، تنظیم آیین نامه اجرایی و 
پیگیری و جذب سهمیه از بانک مرکزی بسیار تالش 
کرده است، گفت: این امر باعث می شود که تالش ما 
برای خانه دار کردن تعداد بیشــتری از ایثارگران در 

استان ها بیشتر شود.
پاکاری در ادامه با بیان اینکه بحث گلزارها از ســوی 
والدین، خانواده های شــهدا، چهره های فرهنگی و 
همرزمان شهدا خیلی مورد تاکید و دغدغه قرار دارد، 
افزود: امروزه گلزارها در استان گیالن و به طور یقین 
در سایر اســتان ها به یک مرکز فرهنگی تبدیل شده 
و در اجرای خیلی از برنامه ها در ایام و مناســبت های 

مختلف مورد توجه و استقبال قرار می گیرد.
پاکاری اذعان کرد: در گیالن یکهــزار و ۲۸1  گلزار 
داریم که مناسب ســازی آنها تقریبا صددرصد انجام 
شده است که فقط یکی دو گلزار مناسب سازی نشده 

اند که تا پایان سال انجام می شوند.
وی ادامه داد: یک گلزار نیمه کاره هم در انزلی داریم 
که یکبار بازسازی شــد، ولی با توجه به انتظار خانواده 
شهدا که باید حتما فضا محصور شــده و برنامه های 
خاصی در آن اجرا شود همچنان پروژه در آن در حال 

اجراست.
پاکاری اظهار کرد: مشــکلی که ما در بحث گلزارها 
داریم این است که با توجه به شــرایط آب و هوایی و 
شرایط جغرافیایی اســتان گیالن گلزارهایی که 7 یا 
۸ سال پیش بازسازی شــده اند امروز دوباره در صف 

بازسازی هستند.
وی اذعان کرد: ما به هر شهرستانی که سفر می کنیم 
از فرمانداران می خواهیم که رســیدگی به گلزارها را 
طبق قانون به دهیاران و دستگاه های مربوطه یادآور 

شوند.

مدیرکل بنیاد شهید گیالن:

گلزار شهدا یک مرکز فرهنگی 
اثرگذار است

مدیر درمان تامین اجتماعی اســتان گیالن در مراســم قدردانی از 
زحمات پرستاران شاغل در بیمارســتان حضرت رسول اکرم )ص( 
و مراکز درمانی تابعه اظهار داشــت: کار پرستاری در واقع یک کار 

الهی است. 
دکتر شــهدی نژاد کار درســازمان تامین اجتماعــی را یک توفیق 
دانســت و مهمترین نقطه ای کــه می توان برای کســب رضایت 

پروردگار تالش نمود بخش پرستاری است.
وی با بیان اینکه تفویض اختیار بیمارســتانها می تواند بخشــی از 
مشکالت همکاران پرســتاری بویژه در بخش نیروهای پشتیبانی 

را رفــع نماید افــزود: باید تــالش کنیم تــا هرقــدر می توانیم از 
مشکالت جامعه پرســتاری کاســته شــود تا همکاران بتوانند در 

ایفای نقش خود موثرتر باشند.
دکتر شــهدی نژاد مراکز درمانی تامین اجتماعــی را امن ترین پناه 
بیمه شــدگان برای دریافت خدمات رایگان و با کیفیت بیان و اشاره 
نمود: عملی ترین الگو ارائــه خدمات درمانی رایگان که بیماران جز 
درد بیماری نداشته باشــند مراکز درمانی تامین اجتماعی است که 
می تواند الگوی بســیار خوبی برای مراکز درمانــی دولتی در ارائه 

خدمات درمانی باشد.

به دلیل کوتاهی در اتمام یک پروژه؛

شکایت نماینده آستارا از  وزیر  راه به کمیسیون
 اصل ۹۰ مجلس

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری آزادشهر خبر داد؛

آغاز درختکاری حاشیه جاده 
 آزادشهر - گنبدکاووس 

نماینده آســتارا در مجلس با اشــاره به انعقاد 
قرار داد ســاخت راه آهن آستارا-آستارا بین 
ایران و آذربایجان در سال ۹5، گفت: به دلیل 
کوتاهی و قصور وزیر راه ایــن پروژه تعطیل 

شده و نیمه کاره باقی مانده است.
ولی داداشــی افزود: به دلیل تعطیلی پروژه و 
سوء اســتفاده طرف آذری بنده طرح شکایتی 
را از محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی به 
کمیســیون اصل ۹۰ مجلس  مطرح کرده ام  
و خواسته بنده این اســت که هر چه سریعتر 
جلوی سوء استفاده طرف آذربایجانی در این 

پروژه بین المللی را که باید ۶۲ میلیون دالر در آن سرمایه گذاری شود بگیرند.
نماینده آســتارا در مجلس تصریح کرد: طرف آذربایجانی طبق قرارداد زمانی می تواند از پروژه بهره برداری 
کند که پروژه به طور کامل تکمیل شــود، اما طرف آذری با ۲۰ میلیون دالر یک ســوم پروژه را اجرا کرده و 
در حال اســتفاده از این بخش است و متأسفانه تاکنون هیچ واکنشــی از طرف وزیر راه، مدیر عامل راه آهن و 
شرکت ساخت توسعه مشاهده نشده است. داداشی بیان داشــت: تخلفات دیگری نیز در اجرای این پروژه رخ 

داده که امیدواریم مسئولین ذیربط هر چه سریعتر به آن ورود کنند و جلوی آن را بگیرند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری آزادشهر از آغاز 
عملیات طرح فضاســازی و درختکاری با هدف احیای 
فضای سبز در حاشیه جاده آزادشهر به گنبدکاووس به 
یاد 11۶7 شهید، جانباز و ایثارگر این شهرستان خبر داد.

جالل عجم در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهارداشت: 
در راســتای طــرح احیای فضــای ســبز و نهضت 
درختکاری 11۶7 اصله نهال به یاد ســپهبد شــهید 
قاســم ســلیمانی و همراهانش، شــهدا، جانبازان و 
ایثارگران شهرستان آزادشهر در حاشیه جاده آزادشهر 
- گنبدکاووس از ابتدای هفته جاری آغاز شــده است. 
وی افزود: کاشــت این نهال ها به طــول 5 کیلومتر 
در حاشیه جاده آزادشــهر - گنبد انجام می شود و بقیه 
مسیر تا انتهای حوزه استحفاظی آزادشهر نیز با تامین 
نهال، نهالکاری می شــود. رئیس اداره منابع طبیعی و 
آبخیزداری آزادشــهر افزود: در این طرح از نهال های 
گونه سنجد تلخ که در برابر خشکی و کم آبی مقاومت 
باالیی دارد، استفاده شــده است. وی گفت: در راستای 
اجرای طرح ملی درختکاری، 1۸ هکتار از اراضی خلع 

یدی و اراضی منابع ملی باز در شهرستان نیز نهالکاری 
و در سه روستای عطابهلکه، مرزبان و کوهمیان برای 
استفاده روستانشینان بوستان سازی شده است. عجم 
افزود: بوستان های ایجاد شــده در این سه روستا برای 
بهره برداری در اختیار بخشــداری، شــورای روستا و 
دهیاری قرار گرفته اســت تا ضمن نگهــداری از آن، 
فضای ســبز برای اســتفاده روســتاییان ایجاد شود. 
شهرســتان آزادشــهر با ۹۶ هزار نفر در شرق استان 

گلستان قرار دارد.
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روی بنمای و وجود خودم از یاد ببر
خرمن سوختگان را همه گو باد ببر
ما چو دادیم دل و دیده به طوفان بال

حافظگو بیا سیل غم و خانه ز بنیاد ببر

کارشــناس ارشد پژوهشــکده دانشــگاه کشاورزی 
مازندران، بهترین زمان کشت برنج طارم روشن را دهه 

اول اردیبهشت اعالم کرد.
خبرنگار جام جم مازنــدران: مرتضی اوالدی 
در سمینار رونق تولیدی بخش کشــاورزی و تجاری 
ســازی و کشــت طارم روشــن، بهترین زمان کشت 
برنج طارم روشــن را دهه اول اردیبهشت اعالم کرد و 
گفت: بهترین فاصله نشــاء برای کشت مکانیزه ۲۰ تا 
3۰ ســانتی متر اســت. وی افزود: از نظر طولی طبق 
آزمایشــگاه های صــورت گرفته، در کنــار رقم های 

فجر و ندا، رقم روشن نســبت به دیگر گونه تا زودتر به 
بار می نشــیند. وی مصرف کود مورد نیاز را برای یک 
هکتار زمین کشاورزی ۲۰۰ تا ۲5۰ کیلوگرم اعالم کرد 
و گفت: مصرف کود پتاس در این گونه قابل توجه است. 
اوالدی با بیان اینکه نیاز کودی رقم روشــن باالست، 
گفت: سال قبل به هر متقاضی ســه تا ۶ کیلوگرم بذر 
طارم روشن داده شد و امســال 5۰ تن بذر برای توزیع 
بین کشاورزان توزیع شده اســت. مازندران ۲1۴ هزار 
هکتار شالیزار دارد و ســاالنه ۴۲ درصد برنج کشور را 

تأمین می کند.
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مازنی هــا ۳۳ میلیارد تومان 
زکات و صدقه پرداخت کردند

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد 
مازندران گفت: مردم نیکوکار اســتان 33 میلیارد 
تومــان زکات و صدقه طی ۹ ماهه ســال جاری 

پرداخت کردند.
خبرنگار جام جم مازندران: احمد ســعادت، 
میزان صدقات جمع آوری شــده طی ۹ ماهه سال 
جاری را بیش از 1۶ میلیــارد و ۴۶5 میلیون تومان 
بیان کرد و گفت: این میزان نسبت به مدت مشابه 
سال قبل 1۰ درصد رشــد داشته است. وی افزود: 
۴15 هــزار خانوار در اســتان مشــترک صندوق 
صدقات کوچک خانگی هســتند و با مشــارکت 
خود نقش مؤثری در رفع مشــکالت مددجویان 
دارند. ســعادت با بیان اینکه ضریب نفوذ صندوق 
صدقات در اســتان ۴1 درصد اســت، گفت: ۴3۲ 
هزار صنــدوق صدقه کوچک، متوســط و بزرگ، 
در اســتان وجود دارد و صدقات جمع آوری شده 
در بخش های تأمین جهیزیه، مســکن، معیشت، 
درمــان، تحصیلــی، فرهنگــی، اشــتغال برای 

مددجویان تحت حمایت هزینه می شود.
وی گفــت: همچنیــن مــردم نیکوکار اســتان 
1۶ میلیــارد و 3۲۶ میلیــون تومــان زکات در 
اســتان طی ۹ ماهه ســالجاری پرداخت کردند. 
وی بــا بیان اینکــه زکات جمع آوری شــده طی 
۹ ماهه ســالجاری نســبت به مدت مشابه سال 
قبل ۶۲ درصد رشــد داشته اســت، افزود: زکات 
جمع آوری شده در بخش های حمایتی و معیشتی 
نیازمنــدان و همچنیــن تکمیــل پروژه هــای 
عام المنفعه برای مددجویان تحت حمایت هزینه 
شد. وی با بیان اینکه 1۴۰۰ شورای زکات روستا 
در اســتان تشکیل شــد، گفت: زکات جمع آوری 
شده در روستاها برای همان روستا در بخش های 

مختلف هزینه می شود.

5۸۹ جواز تاسیس صنعتی در 
مازندران صادر شد

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران 
گفت: تا پایان آذر امسال 5۸۹ فقره جواز تاسیس 
با پیش بینی ســرمایه گذاری 3۸ هــزار میلیارد 

ریالی در استان صادر شده است.
خبرنگار جــام جم مازندران: حســینقلی 
قوانلو اظهار داشــت: تا پایان آذر سال جاری 5۸۹ 
فقره جواز تأســیس با پیش بینی حجم ســرمایه 
گذاری 3۸ هزار ۸۶۰ میلیارد ریال و اشــتغالزایی 
1۰ هزار و 71 نفر در اســتان صادر شده است. وی 
در ادامه گفــت: مجوزهای صادر شــده در حوزه 
ســاخت تجهیزات پزشــکی و جراحی، استخراج 
و الگومراسیون ذغال ســنگ، بازیافت ضایعات 
و خرده های غیر فلزی، تولید پوشــاک، ســاخت 
مصنوعــات نجاری و قفســه بندی، فرســتنده 
تلویزیونــی، ریخته گری، ســاخت خمیر کاغذ و 
مقوا، ســاخت ماشین آالت کشــاورزی و... بوده 

است.

اهمیت رعایت مراتب اداری 
در پیشبرد اهداف سازمانی

جلســه شــورای معاونیــن و مدیران شــرکت 
شــهرکهای صنعتــی مازندران با هــدف بحث و 
بررســی پیرامون فعالیت ها و ارائه راهکار مناسب 

در حوزه های مختلف برگزار شد.
خبرنگار جام جم مازنــدران: دارایی ضمن 
ارج نهادن به زحمات همکاران، تعامل و همکاری 
بین تمام قســمتها را بستر مناســبی برای رشد و 
تعالی و پیشــبرد اهداف دانســته و گفت: شرکت 
شــهرکهای صنعتی یک بنگاه اقتصادی و صنعتی 
محور است که با رعایت انجام صحیح شاخصها در 
راستای تکمیل زیرساختها فعالیت می کند. معاون 
برنامه ریزی شرکت شهرکهای صنعتی مازندران 
نیروی انسانی را بزرگترین سرمایه شرکت عنوان 
کرد و اظهار داشــت: رعایت سلسله مراتب اداری 
و اســتفاده بهینه و کارشناســی از توان پرسنل در 
جهت پیشبرد اهداف سازمانی، بسیار حائز اهمیت 
اســت .  دارایی افزود: باید برای پیشبرد اهداف و 
برنامه های شــرکت، پروژه های عمرانی در سطح 

شهرک و نواحی صنعتی به درستی اجرا شود.

خبر

انتصاب سرپرست مدیریت 
منابع انسانی دانشگاه علوم 

پزشکی مازندران

محمد پنبه چی، معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه 
ریزي دانشگاه علوم پزشــکي مازندران طي حکمي 
حســن نقي زاده را به عنوان سرپرست مدیریت منابع 

انساني دانشگاه علوم پزشکي مازندران منصوب کرد.
خبرنگار جام جــم مازندران: در بخشــی از 
حکم  ابالغی معاون توســعه مدیریت، منابع  و برنامه 
ریزی دانشــگاه علوم پزشــکی مازندران خطاب به 
حسن نقي زاده میارکالیي آمده اســت: امید است با 
توکل به خداونــد باریتعالي و توجهات خاص حضرت 
ولیعصر)عج(، بــا بهره گیري از تــوان، تجربه و خرد 
جمعي و به کارگیري اصــول مدیریتي و هماهنگي 
شایسته با این معاونت، منشــاء تحول و اثرات مثبت 
در حوزه مدیریتي بوده و در راســتای پیشبرد اهداف 
دانشگاه نسبت به پیگیري و تحقق انتظارات مشروحه 

ذیل اقدام شود:
- ســاماندهی و ارتقاء مســتمر فرایندهای جذب و 
تامین، توزیع و نگهداشــت منابع انساني دانشگاه در 
چارچوب سیاســت هاي ابالغي - مشارکت فعال در 
کمیته ها و کارگروه های تخصصی  و پیگیری اجرا و 
تحقق مصوبات مربوط. - ارتقاء و ساماندهی خدمات 
مرتبط با مراجعین و همکاران در راستای سیاستهاي 
ابالغي دولت و طرح تکریم ارباب رجوع. -  بهسازی 
و توانمندسازی کارکنان و مدیران با استفاده از روش 
های نوین آموزشــي . - ســاماندهی امور مرتبط به 
امور بازنشســتگی و تعامل مناســب با صندوقهای 
بازنشستگی کشــوري و تامین اجتماعي. - نظارت 
مســتمر و مداوم بر اجرای قوانین، دســتورالعملها و 
بخشــنامه های ابالغی، به منظور صیانت از حقوق 
ذینفعان در ســطح واحدهای تابعه.- ســاماندهی و 
بهبود فرایندهای مدیریت منابع انســاني با استفاده از 

فناوریهاي نوین اداري
- ارتباط و تعامل مستمر با کارکنان و مدیران دانشگاه 
و وزارت متبوع، به منظور تسهیل دستیابی به اهداف 
دانشگاه. - نظارت مستمر در ارزیابی عملکرد ساالنه 

کارکنان در راستای بهبود بهروري منابع انساني. 
همچنین محمد پنبه چی  از زحمات ارزشــمند آقای 
تقی باهو طرودی در مدت تصدی مسئولیت مدیریت 

توسعه منابع انساني تقدیر و تشکر کرد .

مرگ ۴۹5 نفر بر اثر تصادفات 
رانندگی در مازندران

مدیرکل پزشــکی قانونی مازندران گفــت: در ۹ ماه 
اول امسال ۴۹5 نفر شــامل 377 مرد و بقیه زن بر اثر 
تصادفات رانندگی جان باختند که این رقم نسبت به 

مدت مشابه سال قبل ۲ درصد افزایش داشت.
خبرنگار جام جم مازندران: علی عباســی با 
اشاره به کاهش سه درصدی تلفات حوادث رانندگی 
در محور برون شهری و راه روســتایی تصریح کرد: 
جاده های درون شــهری با 13۶ فوتی و افزایش ۲1 
درصدی و محور برون شــهری و راه روستایی با 13۶ 
فوتی ناشــی از تصادف با کاهش ۲1 درصدی به ثبت 
رسید. وی افزود: بیشترین آمار تلفات حوادث رانندگی 
مربوط به شهرستان های ساری با ۲ هزار 515، بابل با 
هزار ۸3۹ و آمل، هزار 3۸7 و شهرســتان فریدونکنار 
با ۲3۲ کمترین فوتی گزارش شــده اســت. عباسی 
در تفکیک وضعیــت متوفی افــزود: در زمان وقوع 
تصادف 175 نفر از افراد عابــر، 115 نفر راننده، 1۰۴ 
نفر سرنشین ،۹۲ نفر موتورسوار و ۹ نفر هم دوچرخه 

سوار هستند. 
مدیر کل پزشــکی قانونی مازندران با اشاره به اینکه 
صرفاً آمار مصدومینی که به مراکز پزشــکی قانونی 
ارجاع می شود در این ســازمان ثبت شده است اظهار 
داشت: در ۹ ماه امســال، 1۲ هزار و ۸۸۹ نفر مصدوم 
حوادث رانندگی به پزشکی قانونی مراجعه کردند که 
این رقم در مدت مشــابه ســال قبل ۶ درصد کاهش 

داشت.
این مقام اجرایی استان ضمن اشــاره به بومی بودن 
۴3۰ نفر )۸7 درصد( از فوتی های ناشــی از تصادفات 
رانندگی یادآور شــد: دســتگاه های اجرایی اســتان 
می توانند در فرهنگ ســازی با اســتفاده از آمارهای 
پزشکی قانونی با برنامه ریزی پیشــگیرانه و ارتقای 
آگاهی عمومی مردم در راستای کاهش آمار کشته ها 

و مصدومین در حوادث رانندگی مؤثر باشند.

خبر
کارشناس ارشد پژوهشکده دانشگاه کشاورزی مازندران:

دهه اول اردیبهشت، بهترین زمان 
کشت برنج روشن 

مدیرعامل شــرکت برق منطقه مازندران و گلستان 
گفت: تا پایان سال جاری سه نیروگاه مقیاس کوچک 
با حجم سرمایه گذاری بیش از 5 هزار و 3۰۰ میلیارد 
ریالی توســط بخش خصوصی در مازندران به بهره 

برداری می رسد.
خبرنگار جام جم مازندران: حســین افضلی 
افزود: ســاخت ۲ نیروگاه اکنون تمام شــده و منتظر 
بهره برداری هستیم و یک نیروگاه دیگر هم در حال 
تکمیل است. وی توضیح داد: نیروگاه های آماده بهره 
برداری یکی در شــهرک صنعتی رجه بابل و دیگری 

در بابلسر اســت که در زمان بهره برداری در مجموع 
5۸ مگاوات انرژی برق وارد مدار می کنند. مدیرعامل 
برق منطقه مازندران و گلســتان گفت: نیروگاه رجه 
بابل توســط ســرمایه گذار داخلی و با هزینه 17۰۰ 
میلیارد ریالی ساخته شده است که ۸ میلیون دالر آن 
تسهیالت دولتی برای خرید تجهیزات بوده است.وی 
افزود: نیروگاه بابلسر نیز توسط سرمایه گذاری چینی 
و با حجم سرمایه گذاری ۲1۰۰ میلیارد ریالی و کامال 
از محل آورده خود سرمایه گذار ســاخته شده است. 
افضلی همچنین از بهره برداری نیروگاه ۲5 مگاواتی 
چمستان نور تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: این 
نیروگاه نیز با سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی 
و با ارزش  حدود یکهــزار و 5۰۰ میلیارد ریالی در حال 
ســاخت اســت که پیش بینی می کنیم قبل از آغاز 
سال جدید وارد مدار شود. وی افزود: با افتتاح این سه 
نیروگاه برق، انرژی مورد نیاز 3۰ هزار خانوار و بیش از 
1۲۰ هزار نفر تامین می شود.افضلی با اشاره به اینکه 
از ابتدای سال تا کنون حدود ۲5 مگاوات نیروگاه های 

مقیاس کوچک بخش خصوصی در این منطقه وارد 
مدار شــد، گفت: برنامه ما این است که امسال بخش 
خصوصی بتواند 1۰۸ مــگاوات، ظرفیت جدید وارد 
مدار کند. وی گفت: مازندران به دلیل جریان داشتن 
1۲۰ رشته رودخانه به طول بیش از پنج هزار کیلومتر 
در آن، مستعدترین اســتان برای ایجاد نیروگاه های 
مقیاس کوچک برقابی جهت تامین بــرق مورد نیاز 
اســت. وی افزود: هم اکنــون ۴5۴ مگاوات ظرفیت 
برقابــی کوچک در مازنــدران وجــود دارد که آماده 
واگذاری به بخش خصوصی است.وی گفت: نیروی 
برقابی گسترده ترین شکل اســتفاده از انرژی های 
تجدیدپذیر محسوب می شود. این نوع نیروگاه ها در 
مقیاس بزرگ بیشــتر از 1۰ مگاوات در اطراف سدها 
و نیروگاه های کوچک کمتر از 1۰ مگاوات در مســیر 
رودخانه ها احداث می شود. افضلی خاطر نشان کرد: 
نیروگاه های مقیاس کوچک تنهــا در نیروگاه های 
برقابی خالصه نمی شــود، بلکه دارای انواع دیگری 
مانند نیروگاه های خورشیدی، بادی و گازی و بیوگاز 

است. وی تصریح کرد: استان مازندران دارای حدود 
۲ میلیون مشترک است که پیک مصرف برق استان 
را به حدود 3 هزار و ۲5۰ مگاوات می رســاند و حدود 
7۰ درصد مصرف کنندگان برق مازندران نیز خانگی 
هستند. وی افزود: توان تولیدی برق مازندران حدود 
۲ هزار و ۶۰۰ مگاوات اســت که حدود 55۰ مگاوات 
از این مقدار توســط بخش خصوصی و نیروگاه های 

کوچک مقیاس تولید و تامین می شود.
* سرمایه گذاری مطمئن در تولید انرژی

وی تولید برق در مقیاس کوچک را ســرمایه گذاری 
مطمئن با ســود باال توصیف کرد که در بســیاری از 
کشورهای توسعه یافته با ورود جدی بخش خصوصی 
مواجه اســت. افضلی درآمد حاصل از تولید و فروش 
انرژی را برای بخش خصوصــی ماهانه حدود 1۴۴۰ 
میلیون ریال به ازای هر مگاوات اعالم کرد و افزود: به 
طور میانگین در کمتر از سه سال معموال این نیروگاه 
ها عالوه بر تامین هزینه های احداث به ســودآوری 

می رسند. 
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طرح همیار 113 در مهدهای کودک 
مازندران اجرا شد

119 هزار مازندرانی به طرح ملی »فهما« پیوستند

معاون امور اجتماعی بهزیسنی مازندران 
از اجرای طرح همیار 113 و بهزیستی در 
مهدهای کودک و دبســتان های استان 

خبر داد.
خبرنگار جام جم مازندران: وحید 
حســین زاده در نشســت کارشناســان 
اورژانس با بیان اینکه، تشــکیل تیم های 
نظارتــی در اورژانس اجتماعی شــکل 
گرفته اســت، افزود: این تیم نقاط ضعف 

و قوت را بررســی می کند. وی به اجرای 
طرح همیار 113 اشــاره کرد و گفت: این 
طرح در مهدکودک ها و پیش دبستانی ها 
شــروع شــده اســت و از کارهای خوب 
برای ترویج مســائل اورژانس اجتماعی 
به شــمار می رود. وی افــزود: همچنین 
طرح اســتارتاپ اجتماعی بــا همکاری 
دادگستری و دانشگاه ها برای پیشگیری 
از آسیب های اجتماعی در استان اجرا شده 

است. حسین زاده به ســاماندهی خطوط 
1۲3 و 113 در بهزیســتی یادآور شد: راه 
اندازی مرکز کودکان دارای اعتیاد به مواد 
مخدر ویژه شمال کشور از جمله اقداماتی 
انجام شده، است.جمال باقری، مدیرکل 
بهزیســتی مازندران، اورژانس اجتماعی 
را مرکز مهم بــرای انجام مداخالت مؤثر 
و ســریع برای پیشــگیری از آسیب های 
اجتماعــی بیان کــرد و گفــت: حضور 

اورژانــس در بحران ها بایــد مؤثر واقع 
شود. وی با اشاره به گســتردگی استان و 
ســکونت بخش قابل توجهی از جمعیت 
در روستاها، خواستار توســعه امکانات و 
خدمات بهزیســتی در مناطق دورافتاده 

و روســتایی شــد. باقــری یادآور شــد: 
اورژانس ها در مراکز شهرستان ها مستقر 
دارند و ارائه خدمات در روســتاها نیازمند 
توســعه امکانات اورژانس و بهزیســتی 

است.

2۸۰ هکتار از شالیزارهای جویبار یکپارچه سازی شد
فرماندار جویبار از یکپارچه ســازی ۲۸۰ هکتار از 

اراضی شالیزاری شهرستان خبر داد.
خبرنگار جام جم مازندران: ســیدعلی اســد 
از یکپارچه سازی و تســطیح ۲۸۰ هکتار از اراضی 
شــالیزاری شهرســتان در فصل زراعی خبر داد و 
گفت: امســال اجرای طرح تسطیح اراضی در 13۰ 

هکتــار از زمین های زراعی منطقــه بیزکی و 15۰ 
هکتار در اراضی الریم با دو پیمانکار در حال انجام 
اســت و زمانبندی این طرح ها به گونه ای بوده که 
اواسط اردیبهشت سال آینده به اتمام خواهد رسید 
و کشــاورزان این منطقه تأخیــری در زمان بندی 

شروع فصل کشت برنج نخواهند داشت.

 وی هزینــه اجرای دو طــرح را 3۶ میلیــارد ریال 
عنوان کرد و افــزود: اجرای ایــن طرح ها کاهش 
هزینه تولید، صرفه جویی مناســب آب و دسترسی 
مناســب زارعین بــه زمین ها را به همــراه خواهد 

داشت. 
فرمانــدار جویبار با اشــاره به اینکه بایــد به دنبال 

مدیریت مطلوب در حوزه کشاورزی باشیم، تصریح 
کرد: انتظار می رود کشــاورزان نیز در اجرای بهتر 
طرح با جهاد کشــاورزی، پیمانکاران و شــورای 
منتخب مردم همکاری الزم را داشــته باشــند تا 
بدون وقفه و در زمان پیش بینی شــده این طرح ها 

به افتتاح برسند.

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی مازندران گفت: تا 
کنون 11۹ هزار نفر در اســتان به طرح ملی فهما در 
استان پیوســتند و دو کانون قائمشــهر رتبه برتر این 

طرح را دارا هستند.
خبرنگار جام جم مازندران: عباس زارع با بیان 
اینکه تاکنون 11۹ هزار و ۶۹۲ مازندرانی به طرح فهما 
پیوستند، گفت: کانون های فرهنگی و هنری اخالص 
با 1۴ هزار و 7۴ امتیاز و شهید علی گرائیلی با امتیاز 13 
هزار و ۸5۰، هر دو از قائم شهر در رتبه های اول و دوم 
کسب عنوان پایتختی فهما قرار دارند. وی بانام نویسی 
در سامانه بچه های مسجد و انتخاب کانون فرهنگی 
هنری علی بن موســی الرضا )علیه السالم( ساری به 

زیست بوم مجازی بچه های مســجد کشور پیوست 
و از این طریق رویداد ملــی فهما را همراهی می کند، 
اجرای این طرح ملــی را رویدادی ســازنده و درخور 
تحسین دانست و گفت: اجرای این طرح سبب می شود 
تا فعالیت های کوچک و بزرگ کانون ها در یک حرکت 
جمعی قرار گیرد و با تعهد و مشارکت های جدی شاهد 
رشد و شکوفایی کانون های مساجد باشیم. مدیرکل 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی مازندران به فعالیت یک 
هزار و 1۶۴ کانون فرهنگی هنری در مســاجد استان 
مازندران اشــاره کرد و افزود: 713 کانون از این تعداد 
در مساجد روســتایی و ۴5 کانون دیگر نیز در مساجد 
شهری فعالیت های دینی، آموزشی، قرآنی، فرهنگی، 
هنری، کتابخانه ای و... به مردم شــریف دیار علویان 
ارائه می کنند. وی با اشاره به اینکه تا کنون 11۹ هزار 
و ۶۹۲ نفر از مازندرانی ها با ورود به ســامانه بچه های 
مســجد به طرح ملی فهما )فرهنگ و هنر مســاجد 
ایران( پیوستند، یادآور شد: کانون های مساجد استان 
تا کنون یک میلیون و ۹75 هزار و ۶۹۴ امتیاز از سامانه 
بچه های مسجد کسب کردند. دبیر شورای هماهنگی 
کانون های فرهنگی هنری مســاجد استان مازندران 

به درخشــش فعاالن کانون های مســاجد استان در 
حوزه های مختلــف فرهنگی هنری چــه در عرصه 
استانی و چه سراسری اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد 
که با اجرای دقیق رویداد فهما و پیاده سازی اهداف این 
طرح، این ظرفیت ها به یک حرکت واحد تبدیل شده و 
شاهد افتخارآفرینی های بیشتری از بچه های مساجد 
استان باشــیم.وی با بیان اینکه ۲ روز تا ارزیابی برای 
رویداد ملی فهما، باقیمانــده و کانون های فرهنگی و 
هنری اخالص مسجد امیرالمؤمنین )ع( با امتیاز 1۴ 
هزار و 7۴ و شــهید علی گرائیلی مسجدالنبی )ص( با 
امتیاز 13 هزار و ۸5۰، هر دو از شهرســتان قائم شهر 
در رتبه هــای اول و دوم کشــور قرار دارنــد، افزود: 
تاکنون ۲7 هــزار و ۲3۸ نفــر از ۹۴ کانون فرهنگی 
هنری مســاجد شهرستان نکا در ســامانه بچه های 
مساجد کشور نام نویســی کردند که این امر نکا را در 
بین ســایر شهرستان های اســتان صدرنشین کرده 
است.زارع اشــتراک گذاری تجارب فعاالن مساجد، 
فرصت بروز اســتعدادها و ایده های خــالق و ایجاد 
بستری جهت رقابت ســالم و تقویت تعامل کانون ها 
را از جملــه اهداف مهــم طرح ملی فهما دانســت و 

خطاب به فعاالن مسجدی اســتان گفت: الگوسازی 
از فعالیت های ارزنده کانون های دیگر اســتان ها نیز 
می تواند راهنمای خوبی برای ما باشــد و امیدواریم با 
تبیین و اجرایی شــدن کامل نظام فهما در این استان 
شاهد رشد چشمگیر فعالیت های کانون های مساجد 
باشیم. وی به تعامل خوب رابطین طرح فهما در ادارات 
فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان های مازندران با 
کارشناســان ســتاد هماهنگی کانون های فرهنگی 
هنری مساجد اســتان اشــاره کرد و افزود: برگزاری 
جلســات شهرستانی و نشســت های چهره به چهره 
به صورت فردی برای آشنایی هرچه بیشتر مردم با این 
طرح و نحوه ارتباط  گیری با مدیران و اعضای کانون ها 
و نیز آموزش مراحل ثبت فعالیت های کانون در سامانه 
بچه های مســجد برای رابطین این طرح موردتوجه 
بوده اســت. زارع، ثبت اعضای جدید و به  روزرسانی 
مشخصات اعضای قدیم، تقویت فعالیت های هنری 
و ارتقای گروه های سرود، نمایش و فیلم سازی، ثبت 
این گروه ها و تولیدات آن هــا را از اولویت های کاری 
رابطین اصلی و شهرســتانی در جهت تبیین رویداد 

فهما در استان مازندران برشمرد.


