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نظارت در مراکز آموزشــی درمانی و 
بیمارستان های اســتان جدی گرفته 

شود

برگزاری مسابقه فوتسال در روستای 
تلور 

۳۶ درصد مطالبات سویاکاران در 
مازندران پرداخت شد
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افتتاح بزرگترین پروژه تاریخ شهرداری 
گرگان در 25 آذر

شهردار گرگان از افتتاح بزرگترین پروژه تاریخ شهرداری گرگان در 25 آذر جاری خبر داد.
عبدالرضا دادبود در بازدید از آخرین وضعیت اجرای پروژه تقاطع غیرهمســطح ســربازان گمنام امام زمان )عج( اظهار کرد: 
عملیات احداث این پروژه به همراه 60 متری موســوم به افســران که اکنون به نام خلیج گرگان نامگذاری شــده و همچنین 
ساماندهی و بازآفرینی میدان بسیج به پایان رسیده و اقدامات اجرای فضای سبز و زیباسازی آن باقی مانده است. وی ادامه داد: 
این پروژه روز دوشنبه 25 آذر جاری ساعت 14 با حضور مردم استان به عنوان بزرگترین پروژه عمرانی تاریخ شهرداری گرگان 

افتتاح خواهد شد و به بهره برداری...

خرید تضمینی پرتقال 
شب عید در مازندران 

کلید خورد
4
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انتصــاب مدیرعامــل توزیع برق 
گلســتان به عنــوان عضو ســتاد 
پیشــگیری، هماهنگی و فرماندهی 

عملیات پاسخ به بحران 

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق گلستان طی حکمی 
از ســوی استاندار، به عنوان عضو ستاد پیشگیری، هماهنگی و 

فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان منصوب شد.
هادی حق شناس طی حکمی علی اکبر نصیری، مدیرعامل 
توزیع نیروی برق اســتان را به عنوان عضو ســتاد پیشگیری، 
هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران منصوب نمود. 

در بخشی از این حکم آمده است :
جناب آقای علی اکبر نصیری، مدیرعامل محترم شــرکت 

توزیع نیروی برق استان
 با سالم و احترام؛ 

به اســتناد بند )ب( ماده 10 قانون مدیریت بحران کشــور، 
موضوع ابالغیه رئیس جمهور محترم به شماره 6۸۷۳۹ مورخ 
۹۸/6/4 به عنوان عضو ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی 
عملیات پاســخ به بحران استان منصوب می شوید.امید است 
بــا اتکال به خداوند متعال و رعایت ضوابط و مقررات، با تالش 
مجدانه؛ ضمن حضور منظم در جلســات مرتبط، در راســتای 
تســهیل، انســجام، هماهنگی و هم افزایی فعالیت های بین 
دستگاهی نسبت به ارتقاء توانمندی جامعه در امور پیشگیری، 
کاهش خطر و آســیب پذیری، پاسخ موثر به مخاطرات، تامین 
ایمنــی، تقویت تاب آوری جامعه و مدیریــت یکپارچه در امر 
سیاستگذاری، برنامه ریزی، اطالع رسانی متمرکز و ساماندهی 
و بازسازی مناطق آسیب دیده و کمک به توسعه پایدار در حوزه 

وظایف آن دستگاه، اقدام نموده و موفق و موید باشید.

افتتــاح بزرگترین پــروژه تاریخ 
شهرداری گرگان در 25 آذر

شــهردار گرگان از افتتاح 
بزرگتریــن پــروژه تاریــخ 
شهرداری گرگان در 25 آذر 

جاری خبر داد.
عبدالرضا دادبود در بازدید 
از آخریــن وضعیــت اجرای 
پروژه تقاطع غیرهمســطح 
ســربازان گمنام امام زمان 
)عــج( اظهار کرد: عملیات احداث این پــروژه به همراه 60 متری 
موســوم به افســران که اکنون به نام خلیج گرگان نامگذاری شده 
و همچنین ســاماندهی و بازآفرینی میدان بســیج به پایان رسیده و 

اقدامات اجرای فضای ســبز و زیباسازی آن باقی مانده است. 
وی ادامه داد: این پروژه روز دوشــنبه 25 آذر جاری ســاعت 14 
بــا حضور مردم اســتان به عنوان بزرگترین پــروژه عمرانی تاریخ 
شــهرداری گرگان افتتاح خواهد شد و به بهره برداری خواهد رسید.

 شــهردار گرگان خاطرنشــان کرد: این پروژه دستاورد حمایت 
مردم و هدایت آنهاســت که خوشبختانه شهرداری گرگان توانسته 
این پروژه را در یکی از محروم ترین نقاط شــهر با هزینه ای بالغ بر 
50 میلیــارد تومان اجرا کند. دادبــود بیان کرد: امیدوارم این پروژه 
بتواند در توســعه شهری و بهبود عبور و مرور موثر باشد و بتوانیم با 
حمایت بیش از پیش مردم پروژه های بزرگتری را در شــهر گرگان 

اجرا کنیم.

خبر

وهابی، نماینده ویژه ریاست ســازمان جنگل ها و هیئت 
همراه به اتفاق داوود مقدســی، معاون امور جنگل اداره کل 
بــا حضور در اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرســتان آق 
قال از پروژه های توســعه فضای ســبز شهرستان بازدید به 

عمل آوردند.
اورمــز، رئیس اداره، قبل از بازدید از پروژه های توســعه 
فضای سبز شهرستان گفت: با عملیات اجرایی صورت گرفته 
جهت احداث بوســتان های روســتایی و توسعه فضای سبز 
شهرســتان و با مشارکت شوراهای اسالمی، دهیاران، اهالی 
مردم روســتا، بخشــداران و همیاران طبیعت توام با نظارت 

کارشناسان اداره نیل به هدف تسریع گردید.
وی ادامه داد: با توجه به گرم شــدن هوا و کاهش بارندگی 
و مســتعد بودن اراضی منطقه برای بیابانی شــدن و جهت 

جلوگیــری از رونــد بیابانزایی و کاهش اثــرات ریزگردها، 
اجرای پروژه های توســعه فضای سبز و احداث بوستان های 
روســتایی در شهرســتان باید با هدف آشکوب بندی و ایجاد 

مناطق تفرجی ادامه پیدا کند.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرســتان آق قال 

با تاکید بر اهمیت مشارکت در اجرای پروژه ها افزود: بیش از 
۳0 هکتار از اراضی ملی در طول ســال های اخیر با مشارکت 
جوامع محلی با گونه های مقاوم به خشــکی و شــوری و کم 

آبی نهالکاری شده و باید توسعه پیدا کند.
ســپس وهابی و هیئت همراه به اتفاق اورمز، رئیس اداره 
منابع طبیعی و آبخیزداری شهرســتان از بوســتان روستایی 
اونق یلقی سفلی که در سال قبل احداث گردیده و همچنین از 
بوســتان های روستایی اوچ تپه و قره داغلی که در قالب طرح 
ملی نهضت سبز در حال نهالکاری بود بازدید به عمل آوردند. 
شــایان ذکر است در قالب طرح ملی نهضت سبز در چهار 
نقطه در ســطح 10 هکتار با تعــداد 6000 اصله نهال از گونه 
های گزشــاهی، اکالیپتوس، ســنجد تلخ و سرو نقره ای در 

شهرستان آق قال کشت گردید.

بازدید مسئوالن از پروژه های توسعه فضای سبز آق قال

وژیه استان اهی  شمالی
1 4

خبر

مراکز مجاز دوگانه سوز کردن خودروها
در گیالن اعالم شد

نتایــج انتخابــات هیئت 
مهندســین  انجمن  مدیــره 
بــرق و الکترونیــک ایــران 
اعالم شد و عظیم بلبل آبادی 
مدیرعامــل شــرکت بــرق 
منطقــه ای گیالن با کســب 
621 رای به عنــوان نفر دوم 

این هیئت انتخاب شد.
انجمن مهندســین برق و 
الکترونیک ایران 10500 نفر 
عضــو دارد و ایــن انتخابات 
از 1۸ الــی 20 آذر و بصورت 
اینترنتی برگزار شــد و 2400 

نفر در آن شرکت کردند.

اعالم نتایج انتخابات هیئت مدیره انجمن 
مهندسین برق و الکترونیک ایران 

سرور گرامی جناب آقای تجری 

 مدیر کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری 

گلستان 

آئین اختتامیه اولین جشنواره عکس زعفران، در محل سالن اجتماعات فرمانداری 
شهرستان آزادشهر استان گلستان با حضور مدیران، اصحاب فرهنگ و هنر و عکاسان 
گلستانی برگزار شد و نفرات برتر این جشنواره معرفی شدند.به گزارش روابط عمومی 
حوزه هنری استان گلستان رئیس این مرکز درباره خبر فوق گفت: در این مراسم سید 
رســول حسینی، فرماندار آزادشهر و رئیس جشنواره عکس زعفران ضمن خوش آمد 
گوئی به مهمانان از ملی شدن این جشنواره خبر داد و اظهار داشت: منطقه شرق استان 
گلســتان ظرفیت مناسبی برای تولید این محصول با ارزش دارد و با حمایت مدیران 
اســتان و همراهی هنرمندان انشااهلل در آینده شاهد رونق تولید زعفران خواهیم بود.

محمود خواجه نژاد، رئیس حوزه هنری گلستان درباره ارتباط هنر و اقتصاد سخنانی ایراد 
کرد. براساس رای هیئت داوران برگزیدگان اولین جشنواره عکس زعفران برگزیدگان 
به شرح ذیل معرفی شدند.عقیل مهقانی، برنده مقام اول، تندیس جشنواره، لوح افتخار 
و مبلغ 20 میلیون ریال، احمد محمدتقی شــیرازی برنده مقام دوم، تندیس جشنواره، 
لوح افتخار و مبلغ 15 میلیون ریال، شعبانعلی بهرامی برنده مقام سوم، تندیس جشنواره، 
لوح افتخار و مبلغ 10 میلیون ریال شدند.گفتنی است در این مراسم، کتاب نخستین 
جشــنواره عکس زعفران گلستان که شــامل ۸0 قطعه عکس هنرمندان از سفر به 

روستای وامنان است توسط مدیران استان رونمایی شد.

آئین اختتامیه اولین جشنواره عکس زعفران برگزار شد

تبریک

صاحبدل- مجتمع پذیرایی تفریحی 
گردشگران گلستان 

انتصاب حضرتعالی به عنوان سرپرســت 
اداره کل میــراث فرهنگی، صنایع دســتی 
و گردشــگری  استان گلســتان را صمیمانه 
تبریک عــرض نموده، امید اســت حضور 
جنابعالی با تجارب ارزشــمند در این حوزه 
منشــا خدمات و ثمرات گســترده در این 

مسئولیت باشد.

سرور گرامی و 
ارجمند جناب آقای 

احمد تجری 

تبریک

امید زاده - اقامتگاه بوم گردی عمو قدرت 
مینودشت

 کســب اعتماد مقام عالی وزارت و تصدی 
مســئولیت سرپرســتی اداره کل میــراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
را بــه حضرتعالی تبریــک و تهنیت عرض 
نموده، توفیــق روزافزون جنابعالی درانجام 

وظایف را از درگاه ایزد متعال آرزومندم.

دیدار بخشدار دلند با  
رئیس اداره گاز

علوي بخشدار شــهر دلند با حضور در 
محل اداره گاز با ســید غالمرضا شیخ  دیدار 

و گفتگو کرد .
در این نشست  بخشدار دلند از زحمات  و 
خدمات رئیس اداره گاز در زمینه  گازرساني 
و همچنین خدمات رساني به مردم منطقه 
تشــکر و قدرداني نمود. وي در ادامه ضمن 
پیگیري گازرساني به روستاهایي که تاکنون 
از نعمت گاز بهره مند نشده اند  اظهار  داشت:  
باید شرایطي فراهم شود و این روستاها نیز 
از این فرصت  بهره مند شــوند. در این راستا  
شــیخ، رئیس اداره گاز  نیز ازحضور بخشدار 
دلند ابراز خرسندي نموده  و ضمن تقدیر از 
ابراز محبت علوي، گزارشي از فعالیت هاي 

اداره گاز منطقه ارائه نمود.
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ضــرورت حفــظ منابع و 
تاسیسات آبی گیالن 

رئیــس هیات مدیره و مدیرعامــل آب منطقه ای 
گیالن گفت : از باید های ما حفظ منابع و تاسیســات 

آبی گیالن است. 
بــه گزارش روابط عمومــی آب منطقه ای گیالن 
وحید خّرمی در جلســه اهدای جوایز به کشــاورزان 
خوش حســاب اســتان گیالن در ماه های مهر و آبان 
1۳۹۸ گفت : ما در ســطح اســتان گیالن 2۳۸ هزار 
هکتار اراضی شــالیکاری و چیزی در حدود ۳00 هزار 
خانواده شــالیکار ذینفع آب و منابع آبی داریم که این 
وســعت ما را ملزم به رعایت جمیــع جوانب و احتیاط 
و برنامــه ریزی های الزم مــی نماید تا خدای ناکرده 

خسارتی پدید نیاید.
وی افزود : از باید های ما حفظ منابع و تأسیسات آبی 
گیالن اســت و از این روی همه با هم باید تالش کنیم 
تا خللی در مسیر کاشــت ، داشت ، برداشت و بعبارتی 
تولیــد برنج کیفی مورد مصرف و نیاز 20 میلیون نفر از 
جمعیت ایران پدید نیاید.خّرمی در جلسه اهدای جوایز 
به کشاورزان خوش حساب استان گیالن در ماه های 
مهر و آبان 1۳۹۸ به میزبانی شــرکت بهره برداری از 
شبکه های آبیاری و زهکشــی گیالن گفت : از همه 
شاربین خوش حســاب گیالنی حاضر در این جلسه و 
همکارانم در شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری 
و زهکشی گیالن تشکر می نمایم و امیدوارم که سال 
آبی پیش رو ،ســال زراعی بسیار خوبی برای گیالنیان 
باشد.شایان ذکر اســت در پایان این مراسم با اهدای 
جوایز به کشــاورزان خوش حســاب استان گیالن در 
ماه های مهر و آبان 1۳۹۸ از آنان با حضور وحید خّرمی 
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شــرکت سهامی آب 
منطقه ای گیالن و حسن زاده مدیر عامل شرکت بهره 
برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی گیالن تجلیل 

به عمل آمد.

به مناسبت بیست و هشــتمین یادواره شهدای تلور 
مسابقه فوتسال بین تیم های نوکنده، تلور، لیوان شرقی 
و لیوان غربی در سالن شهدای لیوان غربی برگزارشد.  

مســلم منوچهری، مســئول برگزاری این مسابقات  

درگفت و گویی اظهارداشت: به منظور گرامیداشت یاد و 
خاطره 22 نفر از شهدای روستای تلور و هفته بسیج یک 
دوره مســابقه چهارجانبه برگزار شد که تیم  های نوکنده 
و لیــوان به فینال راه پیــدا کردند که در نهایت تیم لیوان 

شــرقی توانســت با اقتدار تیم خوش ترکیب و با اخالق 
نوکنده را شکست دهد و به مقام قهرمانی دست پیدا کند. 
منوچهری افزود: جوایز تیم های اول و دوم درشــب 
یادواره، پنجشــنبه  14آذر در حسینیه صفاری های تلور 

برگزار و جوایزی اهدا شد.
 گفتنی اســت، روســتای تلور در غرب شهر نوکنده 
واقع شــده است و دارای ۳46خانوار و10۷1نفر جمعیت 

می باشد.

برگزاری مسابقه فوتسال در روستای تلور 

خبر

ضمیمه رایگان 2
روزنامه جام جم

عبــداهلل پــاکاری، مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگــران گیالن در 
جلســه شورای مدیران بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیالن، با اشاره 
به تنگناهای مالی کشــور که به واســطه دشمنی بی ســابقه کشورهای 
اســتکباری ایجاد شــده، اظهار کرد: امروز در جنگ اقتصادی قرار داریم و 

دشــمن به هر بهانه ای به دنبال فشار وارد کردن بر ایران است.
ســمیه جوان- خبرنــگار جام جم گیــالن:  وی مقاومت و 
ایســتادگی ملت ایران را عامل ناامیدی دشمن دانست و افزود: همانگونه 
که دشــمن در عرصه نظامی در مقابل فرهنگ ایثار و شهادت جوانان این 
مرز و بوم شکست خورد، در جنگ اقتصادی نیز احساس ناکامی می کند و 
نقشــه هایش را نقش بر آب می بیند لذا به دنبال ایجاد تفرقه و نفاق و فتنه 

در کشور و بین مردم است.
پــاکاری با تاکید بر لزوم حفظ وحدت و همدلی و وفاق بین آحاد جامعه 
و مســئوالن، تصریح کرد: جامعه هدف بنیاد شــهید، خانواده بزرگ شهدا 
و ایثارگران هســتند که جایگاه و منزلت ویژه ای برای ما دارند، لذا باید با 
برنامه ریزی های الزم زمینه رضایتمندی این قشــر معظم را فراهم کنیم، 
زیرا خانواده های شهدا و ایثارگران نیز تحت تاثیر شرایط اقتصادی هستند 

و باید در پاسخگویی به آنان نهایت شکیبایی و سعه صدر را به خرج دهیم.
وی اقتصــاد مقاومتــی مد نظر مقام معظم رهبری را تنها راهگشــای 
مشــکالت اقتصادی کشور دانســت و گفت: باید با صرفه جویی و ارتقای 
بهــره وری و اســتفاده بهینه از همه ظرفیت هــا و امکانات یک مدیریت 
جهادی داشــته باشــیم و از روش های ابتکاری در مواجهه با مسائل روز 

بهره بگیریم.
وی با بیان اینکه نهضت دیدار با خانواده های شاهد و ایثارگر باید مورد 
توجه دستگاه های اجرایی قرار گیرد، خاطرنشان کرد: با دستور استاندار از 
22 بهمن ۹۸ لغایت 22 اردیبهشــت ۹۹ نهضت دیدار با خانواده های شهدا 

و ایثارگران با مشــارکت مدیران دستگاه ها و فرمانداران اجرا خواهد شد.
این مقام مســئول عدم اجرای بخشی از قانون جامع خدمات رسانی به 
ایثارگران را به واســطه محدودیت های بودجه ای دولت دانست و یادآور 
شد: یکســری از مشکالت در سطح ملی است و از توان بنیاد شهید استان 
خارج است، اما در استان و شهرستان ها عملکرد قابل قبولی داریم و تعامل 
خوبی بین ادارات بنیاد شــهید با فرمانداران و مدیران ادارات و ائمه جمعه 
جهت رسیدگی به ایثارگران برقرار است. درمان، اشتغال و دیدار با خانواده 

های شاهد و ایثارگر اولویت های بنیاد هستند. 
 پاکاری در بخشــی دیگر از صحبت های خود در جلسه شورای مدیران 
بنیاد شهید و امور ایثارگران گیالن با بیان اینکه در آستانه انتخابات مجلس 
شورای اسالمی در اسفند امســال قرار داریم، گفت: حضور در انتخابات و 

تالش برای هرچه بهتر برگزار شــدن انتخابات یک وظیفه ملی و مذهبی 
است، اما روســای ادارات بنیاد شهید به عنوان کارگزاران نظام حق جهت 
گیری و حمایت از جناح یا کاندیدای خاصی را ندارند. همچنین نباید اجازه 

دهیم یادواره های شــهدا مکانی برای تبلیغات انتخاباتی شود.
وی دهه فجر را فرصت ویژه ای برای ترویج فرهنگ ایثار و شــهادت 
از طریق برگزاری برنامه های فرهنگی دانســت و تصریح کرد: 22 بهمن 
یکی از اعیاد ملی ماســت و باید در گرامیداشت این ایام بکوشیم.  مدیرکل 
بنیاد شهید و امور ایثارگران گیالن، درمان، اشتغال و دیدار با خانواده های 
شــاهد و ایثارگر را از جمله مباحث اولویت دار بنیاد شــهید دانست و متذکر 
شــد: امروزه میانگین ســنی والدین شهدا به بیش از ۸0 سال رسیده است، 
بنابراین نیازمند مراقبتند. 42 درصد از والدین شــهدای اســتان مشمول 
حق پرســتاری شــدند، در حالی که میانگین کشــوری آن 20 درصد می 
باشــد. پاکاری 22 اسفند امســال را مصادف با چهلمین سالگرد تاسیس 
بنیاد شــهید و امور ایثارگران دانست و یادآور شــد: باید از ظرفیت تشکل 
های ایثارگری در برگزاری ویژه برنامه های هفته شــهدا اســتفاده کنیم. 
وی خواستار همکاری شــهرداری های استان جهت بازسازی و نوسازی 
یادمان های شــهدا در آستانه عید نوروز شــد و گفت: ادارات بنیاد شهید با 
مشارکت فرمانداران مراسم بیعت با شهدا را با جدیت دنبال کنند. همچنین 
استفاده از ظرفیت شورای مشورتی ایثارگران و شورای ترویج فرهنگ ایثار 

و شــهادت شهرستان ها مورد توجه ادارات بنیاد قرار گیرد.

با همکاری دستگاه ها؛

نهضت دیدار با خانواده شاهد و ایثارگر اجرایی شود

شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
گیالن اعالم کرد: متقاضیان دوگانه ســوز کردن 
خودرو هــا می توانند با مراجعه به ســامانه جامع 
 )Irngv.ir( اطالعات خودرو های دوگانه سوز
ثبــت نام کنند، پس از یک هفته از طرف اتحادیه 
کشــوری ســوخت های جایگزین پیامکی برای 
متقاضیان ارسال می شــود و این افراد می توانند 
از طریق مراجعه بــه نزدیک ترین مرکز مجاز به 

محل ســکونت خود برای تبدیل اقدام کنند.

مراکــز مجاز دوگانه ســوز کردن خودروهادر 
اســتان گیالن عبارتند از رشت:  کماکل روستای 
پیربــازار، به طرف پیلــه داربــن، خیابان جاده 
کمــاکل طبقه همکف؛ لنگرود: دریاســر، بعد از 
پل هوایی، روبــروی نمایندگی کاریزان دیزل؛ 
الهیجــان:  میدان شــیخ زاهد، جنب ایســتگاه 

چالوس و رامســر؛ چابکسر:  پشت پمپ بنزین.
قبل از ســهمیه بندی بنزین مصرف روزانه گاز 
در جایگاه های CNG  اســتان حدود ۸00 هزار 

مترمکعــب بود که این میــزان به ۹25 هزار متر 
مکعب رسیده و 14 درصد رشد را نشان می دهد.

جایگزینی ســوخت پــاک CNG به جای 
بنزیــن برای صرفه اقتصــادی و کاهش آالینده 
های زیســت محیطی اســت که از اهداف مهم 
شــرکت ملی پخش فرآورده هــای نفتی ایران 
اســت که با توســعه جایگاه های استان گیالن 
اکنــون به یکصد باب جایگاه  CNG رســیده 

است.

مراکز مجاز دوگانه سوز کردن خودروها در گیالن اعالم شد

تاکید مدیرعامل شرکت گاز 
گیالن بر رعایت دمای آسایش  

مــل  عا یر مد
شرکت گاز استان 
نزدیک  با  گیالن 
شــدن بــه فصل 
زمســتان بر لزوم 
جویــی  صرفــه 

در مصــرف گاز طبیعی و رعایت دمای آســایش 
)1۸ الی 21 درجه( بویژه در ســطح دستگاه های 

اجرایی و ادارات تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی گاز گیالن - حسین 
اکبر مدیرعامل شــرکت گاز اســتان گیالن در 
جلســه کمیته پایش دمای ادارات استان ضمن 
تشــکر از اقدامات انجام شــده توسط این کمیته 
گفت: در ســال گذشته کارکنان شرکت در بخش 
های مختلف با مراجعه به ادارات نسبت به پایش 
دمای آنها و اشاعه فرهنگ مصرف بهینه و ایمن 
گاز طبیعی در ســطح ادارات اقدام کردند. وی با 
بیان اینکه اقدامات بســیار خوبی در زمینه پایش 
دمای ادارات در اســتان صورت پذیرفته است، از 
همــه نهادهای دولتی بویژه اســتاندای گیالن، 
فرمانداری ها، آموزش و پرورش و صدا و ســیما 

تشکر و قدردانی نمود.
مهندس اکبر در ادامه با اشاره به نزدیک شدن 
به فصل زمســتان از تمامی مشــترکین خانگی 
درخواســت نمود تا با مصــرف بهینه و ایمن گاز 
طبیعی و رعایت دمای آسایش )1۸ الی 21 درجه(، 
زمســتانی آرام و ایمن را در کنار خانواده ســپری 
نمایند.مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن اظهار 
داشت: علیرغم توصیه ها و بیان هشدارهاي الزم 
جهت رعایت نکات ایمني متأســفانه همه ساله 
شاهد وقوع حوادث ناخوشایندي ناشي از استفاده 
از وســایل گازسوز غیر استاندارد و یا عدم رعایت 
هشدارهاي ایمني از این نعمت خدادادي هستیم. 
وی در خاتمه گفت: اســتفاده از لوله هاي بخاري 
مناسب، بست فلزي، دودکش مجهز به کالهک 
و مســدود کردن شــیرهاي گاز بدون استفاده با 
درپوش از جمله مواردي هســتند که رعایت آنها 
می تواند تا حد بســیاری از بروز حادثه  جلوگیری 

نماید.

خبر
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برگزاری جشن بزرگ روز جهانی معلولین به همت موسسه حمایت معلولین شرق 
گیالن و با همکاری اداره بهزیســتی الهیجان با حضور مدیر کل بهزیستی گیالن 
دکتر حســین نحوی نژاد، رئیس اداره بهزیستی الهیجان پروین قادر، کارشناسان 
اســتانی و شهرستانی و جمعی از مسئوالن و خیرین در تاالر میثاق الهیجان برگزار 

گردید. 

در این مراســم دکتر حســین نحوی نژاد، مدیرکل بهزیســتی گیالن بر ویلچر 
نشستند و ضمن عرض تبریک میالد امام حسن عسکری ) ع ( و روز جهانی معلولین 
در خصــوص قانون حمایت از حقوق معلوالن صحبــت نمودند و اعالم کردند حق 
پرستاری برای افراد ضایعه نخاعی 2.5 برابر شده است و سرمایه اشتغال افزایش یافته 
است. وی در ادامه عنوان کرد : ما به فکرتان هستیم و غصه تان را می خوریم و همه 

در تالش هستند تا کاری برای شما عزیزان انجام شود .پروین قادر، رئیس بهزیستی 
الهیجان در ســخنان خود به احیاء حقــوق معلولین و اصالح نوع نگرش عمومی و 
فرهنگ سازی مناسب به پدیده معلولیت در جامعه اشاره نمود و با اهدای لوح سپاس، 
تندیــس و هدایایی از توانخواهان موفق تقدیر به عمل آمد و همچنین 2 دســتگاه 
ویلچر توسط مدیر کل محترم جناب آقای دکتر نحوی نژاد به توانخواهان اهدا شد.

3برگزاری همایش گرامیداشت هفته افراد دارای معلولیت در الهیجان ضمیمه رایگان 
روزنامه جام جم

مدیرکل بیمه سالمت گیالن:مجلس انقالبی از بروز فتنه در کشور جلوگیری می کند
5هــزار نفــر در آزمون وســع 

نام  نویسی کردند

مدیر کل بیمه ســالمت اســتان گیالن از نام نویســی 5 
هزارنفرمتقاضی گیالنی در آزمون وسع خبر داد.

علی اکبری در شورای اطالع رسانی در گفتگو با خبرنگاران 
افــزود: از آغاز اجرای طرح پوشــش اجباری بیمه ســالمت 
همگانــی، 5 هزارنفر از مردم گیالن بــرای اخذ دفترچه بیمه 
ســالمت همگانی در آزمون وسع نام نویسی کردند. وی اضافه 
کرد: پس از یک ماه دهک های متقاضیان مشخص خواهد شد 
و چنانچه متقاضیان درسه دهک اول، دوم وسوم باشند ازحمایت 
صد درصدی دولت بهره مند خواهند شــد و بدون پرداخت حق 
ســرانه بیمه به صورت رایگان دفترچه بیمه سالمت همگانی 

دریافت خواهند کرد.
ســمیه جوان- خبرنگار جام جم گیالن: مدیرکل 
بیمه ســالمت اســتان گیالن درمورد تمدید 6 ماهه دفترچه 
های بیمه گفت: در راســتای اجرای طرح پوشش اجباری بیمه 
سالمت، دفترچه های حدود 1۸ هزارو 6۷۹ نفر از بیمه شدگان 
روســتایی و بیمه ســالمت همگانی به صورت رایگان 6 ماهه 
تمدید شــده است که پس ازپایان مهلت 6 ماهه این افراد نیز در 

آزمون وسع شرکت خواهند کرد.
اکبــری در مورد صدور دفترچه بیمــه ایرانیان گفت: از آغاز 
اجرای طرح پوشــش اجباری بیمه سالمت همگانی از 14 آبان 
تاکنــون ۹45 نفر در اســتان گیالن با اســتفاده از تخفیف 50 

درصدی دولت، دفترچه بیمه ایرانیان دریافت کردند.
وی افزود: افرادی کــه دارای دفترچه بیمه ایرانیان بودند با 
پرداخــت 145 هزار تومان دفترچه بیمه آنان برای 6 ماه تمدید 
خواهد شــد.وی یاد آورشد: کســانیکه متقاضی جدید دریافت 
دفترچه بیمه ایرانیان هســتند با پرداخت هزینه یک ساله 5۸0 
هزارتومان و6 ماهــه 2۹0 هزارتومان می توانند دفترچه بیمه 
ایرانیان در یافت کنند.مدیرکل بیمه ســالمت استان گیالن در 
مورد به روز رسانی پرداخت مطالبات گفت:141 میلیاردتومان تا 
پایان مردادماه امسال به طرف های قرارداد پرداخت شده است 
با توجه به اینکه با 1۷۳6 موسسه اعم از پزشکان، بیمارستانهای 
دولتی وخصوصی، درمانگاهها، آزمایشــگاه ها، رادیولوژی ها، 
داروخانه ها و... با بیمه ســالمت اســتان گیالن طرف قرارداد 
هستند، خوشبختانه پرداخت مطالبات به روز رسانی شده است. 
دکتر اکبری با اشــاره به افراد تحت پوشــش بیماران خاص در 
اســتان گیالن گفت: در اســتان گیــالن  2۸21نفر از بیماران 
هموفیلی، تاالســمی، پیوندی و دیالیزی وام اس تحت عنوان 
بیماران خاص به صورت رایگان تحت پوشــش بیمه سالمت 
هستند وهمه خدمات بســتری، دارویی و سرپایی آنان رایگان 
انجام می شود. وی افزود: در6 ماهه اول امسال 21 میلیارد تومان 
برای بیماران خاص در اســتان گیالن هزینه شده است. گفتنی 
است یک میلیون و24۸ هزارو ۷۸4 نفر یعنی 50 در صد جمعیت 

استان گیالن تحت پوشش بیمه سالمت گیالن هستند.

۶3 نفر در گیالن به آنفلوآنزا مبتال 
شدند

دکتــر فردین مهرابیان معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم 
پزشــکی  گیالن افزود: در این مــدت 240۹ مورد آنفلوآنزای 
ســرپایی )شبه آنفلوآنزا( در استان گیالن گزارش شده که از این 
تعداد ۸50 بیمار در بیمارســتان ها بستری و تحت درمان قرار 

گرفتند. 6۳ نفر نیز در گیالن به بیماری آنفلوآنزا مبتال شدند.  
وی با بیان اینکه بیماری آنفلوآنزا در اســتان گیالن کنترل 
شــده و نسبت به استان های دیگر وضعیت بهتری دارد، اظهار 
داشت: باید برای پیشگیری از بیماری آنفلوآنزا همواره رفتارهای 

بهداشتی رعایت شود.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیالن خاطر نشان 
کرد: شستن دست ها با آب و صابون و یا تمیز کردن آن با محلول 
های ضدعفونی کننده در پیشــگیری از بیماری آنفلوآنزا نقش 
مهمی دارد، ضمن اینکه از مالیدن  و تماس دست آلوده به چشم 

ها، بینی و دهان باید خودداری شود.
وی با تاکید بر اینکه هنگام احوال پرسی از در آغوش گرفتن، 
بوسیدن و دست دادن با افراد باید خودداری شود و به هنگام سرفه 
و عطسه، بینی و دهان را به طور کامل با دستمال کاغذی پوشاند، 
افزود : هنگام بیماری از حضور در اماکن عمومی خودداری شود، 
از افرادی که عالئم شبیه بیماری آنفلوآنزا دارند، حداقل به اندازه 

یک متر فاصله گرفته شود.
آنفلوآنزا بیماری ویروسی است که با تب ناگهانی، لرز، سردرد، 
ســرفه خشــک، گلو درد و درد عضالنی همراه است،  ویروس 
بیماری آنفلوانزای فوق حاد انســانی از طریق ترشحات آلوده 
منتقل می شــود بنابراین باید از تماس دســت با چشم و بینی 
خودداری شــود.عالئم آنفلوآنزا کمی متفاوت با سرماخوردگی 
است و شامل اسهال، تهوع،  احساس ضعف و سرما نیز می شود،  
آنفلوآنزا در گروه های آســیب پذیر شامل کودکان، سالمندان، 
زنان باردار، افراد مبتال به مشــکالت تنفســی و بیماران دارای 
نقص ایمنی ممکن است همراه با خطراتی باشد،  ابتال به آنفلوآنزا 
در خردســاالن عالوه بر تهدید حیات، اثرات بسیار نامطلوبی بر 
رشــد و تکامل آنها دارد.افراد باالی 65 ســال سن، زنان باردار، 
بیماران ریوی و قلبی، مبتالیان به سرطان که تحت درمان قرار 
دارند، افراد دچار نارسایی کبد و کلیه و دیابتی ها بیشتر در معرض 
ابتال به ویروس آنفلوآنزا هستند و باید همه افراد بویژه گروه های 

حساس، مراقبت کرده و موارد ایمنی را رعایت نمایند.

طرح پزشــک خانــواده در 
مازندران بخوبی اجرا شــده 

است

مشــاور وزیر بهداشــت در امور بهداشــتی گفت: 
مازندران طرح پایلوت و کشــوری پزشــک خانواده 
را بخوبی اجرا کرده اســت و باید این طرح در کشــور 

اجرایی شود.
خبرنگار جام جم مازندران: محمد آسایی در 
نشســت هماهنگی بازدید هیئت پاکســتانی از مراکز 
بهداشــتی مازندران هدف بازدید هیئت پاکستانی را 
آشــنایی با نظام مراقبت های اولیه دانســت و گفت: 
اســتان مازندران اجرای طرح پزشک خانواده را از ۷ 
ســال قبل آغاز کرده و این طــرح پایلوت را به خوبی 

اجرا کرده اســت که باید در کل کشور اجرایی شود.
وی یکــی دیگر از اهداف این بازدید را آشــنایی با 
مراقبت بهداشــتی و ادغام آموزش پزشــکی عنوان 
کرد و افزود: کشــور پاکستان نیز نکات مثبتی از جمله 
مشــارکت بخش خصوصی، فعالیت NGO و امور 
طب ســنتی دارد که ما می توانیم از آن استفاده کنیم. 
دکتر آســایی با بیان اینکه از بین رفتن رابطه مالی 
بین پزشــک و بیمار یکی از مزیت های طرح پزشک 
خانواده اســت، ادامه داد: در این طرح جمعیت تحت 
پوشــش پزشک مشــخص و برای همه آن ها پرونده 

الکترونیک تشــکیل شده که قابل پیگیری است.
مشــاور وزیر بهداشــت در امور بهداشــتی با بیان 
اینکه مردم زمانی به سیستم بهداشت و درمان اعتماد 
می کنند که براحتی به سیســتم ارجاع دسترسی پیدا 
کننــد، گفت: اگــر کیفیت طرح پزشــک خانواده ما 
درست باشــد قطعا مردم وقت و انررژی خود را برای 
گرفتــن وقت ویزیت برای ســطوح بعدی هزینه نمی 

کنند.

خبر خبر

نخستین نشست خبری شورای ائتالف نیروهای 
انقالب اســالمی اســتان گیالن با اصحاب رسانه 
به منظور تبیین اهداف این شــورا در انتخابات پیش  

رو در رشت برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سخنگوی شورای 
ائتالف نیروهای انقالب اســالمی استان گیالن در 
این نشســت اظهار داشت: با توجه به وضعیت کشور 
در شــرایطی هستیم که برخی ناامیدند و برگرداندن 
امید به جامعه از انتخابات نیز مهم تر اســت. سیاوش 
آقاجانی عملی شــدن امید را منوط به آشتی کردن با 
اهداف انقالبی ذکر کرد و یادآور شــد: در شــرایطی 

هستیم که قوه قضائیه سطح امید در جامعه را افزایش 
داده و با ارتقای سطح مبارزه با مفاسد مردم را امیدوار 
کرده اســت لذا بایستی تدابیر خود را براساس مبانی 
انقالب بچینیم. وی  وجود مجلس انقالبی، توانمند و 
شجاع در کنار قوه قضائیه را عامل تحقق اهداف بیانیه 
گام دوم دانست و خاطرنشان کرد: اگر مجلس حرف 
مردم را بزند بسیاری از فتنه ها در کشور رخ نمی دهد و 
اعتراضات به حق مردم به خاطر نشنیده شدن صدای 

آنان در مجلس است.
ســخنگوی شــورای ائتالف نیروهای انقالب 
اســالمی استان گیالن با اشاره به اینکه اگر مجلس 
وظایف خود را به درستی انجام دهد مشکالت کشور 
حل می شود بیان کرد: باید مجلسی روی کار آید که 
دغدغه مردم را داشته باشد و مردم نیز با رصد مجلس 

و از طریق آن خواسته های خود را بیان کنند.
وی با بیان اینکه هدف این شورا انتخاب بهترین 
گزینه در انتخابات اســت افــزود: باید نماینده ای را 
انتخاب کنیم که توانمند و شــجاع بوده و اهل البی 
نباشــد و منافع خود را به منافــع مردم ترجیح ندهد 
و امیدوارم با حمایت مردم و رســانه ها انتخاب اصلح 
داشته باشیم و بخش زیادی از مشکالت کشور را رفع 

کنیم.آقاجانــی با بیان اینکه مجلس انقالبی در کنار 
قوه قضائیه نویدبخش دولت انقالبی اســت عنوان 
داشت: مهم اســت دولتی داشــته باشیم که طبق 

شایستگی مردم به آنان خدمت کند.
ســخنگوی شــورای ائتالف نیروهای انقالب 
اسالمی استان گیالن با تأکید بر بازگشت به گفتمان 
انقالب تصریح کرد: در چند سال اخیر با هجمه های 
زیــادی علیه انقــالب مواجه بودیــم و تندروی و 
افراطی گــری را نمــاد انقالبیون معرفــی کردند و 
ساده زیســتی مسئوالن را نوعی پوپولیسم نامیدند و 

این ارزش ها در ذهن مردم کمرنگ شد.
وی بــا بیان اینکه در این ســال ها اشــرافیت، 
مصرف گرایی و توجیــه آقازاده گرایی، حقوق های 
نجومــی و بی توجهی به مســائل محرومــان را در 
کشــور شاهد بودیم ابراز داشــت: در اقتصاد از تولید 
حمایت نشد و مؤلفه های قدرت جمهوری اسالمی 
را به عنــوان کاال در برجــام به مذاکره گذاشــتند و 

عقب نشینی و سازش تئوریزه شد.
آقاجانی با اشــاره به اینکه هم اکنون در شرایطی 
هســتیم که نگاه مقام معظم رهبری باعث شده که 
با تحمل هزینه این ســال ها بــر باورهای انقالبی 

خود ثابت قدم تر شــویم خاطرنشان کرد: امروز همه 
می دانند که با وجود ثروت و منابع گسترده موجود در 

کشور نباید در چنین سطحی باشیم.
وی با بیان اینکه در کنار اثبات ناکارآمدی جریان 
غیرانقالبی در کشور کار نیروهای انقالبی راحت تر 
شــده اســت گفت: انتخاب عالمانه  و غیراحساسی 
کشــور را از این تنگنا نجات می دهد و با اســتفاده از 
تجارب گذشــته تالش برای رســیدن به وحدت و 
ائتالف به عنــوان یک نیاز جهت تضمین حرکت در 

مسیر گام دوم انقالب جدی تر شده است.
ســخنگوی شــورای ائتالف نیروهای انقالب 
اسالمی اســتان گیالن با اشــاره به اینکه هر شورا 
متشــکل از ۷ کمیته اســت عنوان داشت: نیمی از 
اعضای این شورا را بانوان و جوانان تشکیل می دهند 
و کارکــرد اصلی این شــورا ائتــالف بین نیروهای 

انقالبی برای انتخابات پیش رو است.
وی با بیان اینکه اگر ما بر اســاس شاخص ها رأی 
دهیم می توانیم بعد از انتخابات از شــخص موردنظر 
مطالبه گــری کنیم اظهار داشــت: انتخــاب افراد 
براساس معیارهای موهوم باعث می شود که نتوانیم 

بعد از انتخابات از مسئوالن خود مطالبه گری کنیم.

محمد ولی روزبهــان رئیس هیأت مدیره و 
مدیرعامل ســازمان در نخستین جلسه شورای 
اداری ســازمان که با حضــور اعضای هیأت 
مدیره، معاونین و مدیران برگزار شد، با قدردانی 
از تالش هایی که مدیران عامل پیشــین این 
سازمان از دوران منطقه ویژه اقتصادی تا منطقه 
آزاد انجام داده اند، اظهار داشت: عزیزانی که با 
نگاه شهرستانی و استانی، ظرفیت ها و فرصت 
های منطقــه آزاد انزلــی را ارزیابی می کنند، 
سخت در اشتباه هســتند و این تفکر بیشترین 
ضربه را به این منطقه وارد می کند، چراکه یک 

منطقه ملی با رویکردهای بین المللی است.
به گزارش مدیریت روابط عمومی و امور بین 
الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، وی با اشاره به 
تاکیــد دکتر روحانی، برلزوم اتصال خط ریل به 
مجتمع بندری، تصریح کرد: این موضوع بیانگر 
اهمیت این پروژه در سطح ملی است و در عین 
حال حمایت دولت از اتصال خط ریلی به مجتمع 
بندری کاسپین فرصتی برای تسریع در اجرای 
پروژه و پیگیری طرح های توسعه ای منطقه در 

عالی ترین سطح مدیریتی کشور است.
رییس هیأت مدیره و مدیرعامل ســازمان 
منطقه آزاد انزلــی تصویری از وضعیت منطقه 
در عرصه هــای ژئوپلتیــک و ژئواکونومیک 
ملــی و بیــن المللی ارائه نمود و بــر لزوم بهره 
گیری از موقعیــت جغرافیایی منطقه که منجر 

به ایجــاد ارزش افزوده در حوزه های ترانزیتی 
بین قاره ای شــده تأکید کرد و اظهار داشــت: 
ارتبــاط کاالیــی میان چین، روســیه و هند با 
کشــورهای منطقه غرب آســیا، اروپا و جنوب 
آسیا از طریق منطقه آزاد انزلی مزایای زیادی را 
برای استان بهمراه خواهد داشت و زمینه ایجاد 
ارزش افزوده بیشــتری را فرآهم می کند و در 
آینده مزایای بیشتری را در عرصه های مختلف 

درآمدزایی و اشتغال پدید می آورد.
روزبهــان بــه تجزیه و تحلیل مناســبات 
اقتصاد سیاســی بین المللی و منازعات موجود 
میان کشــورهای چین و روسیه با امریکا و روند 
رو به رشــد هندوستان در معادالت بین المللی 
پرداخــت و با بیان اینکه براســاس پیش بینی 
های تحلیلگران، این ســه کشور بهمراه ایران 
قــادر خواهند بود در مقابل یــک جانبه گرایی 
های امریــکا و اروپا در ســطح جهانی مقابله 

نمایند.
مدیرعامــل منطقه آزاد انزلی با اشــاره به 

وجود منافع مشــترک میــان منطقه آزاد انزلی 
و کشورهای روســیه، چین، هندوستان که در 
چارچوب دو کریدور بین المللی شــمال جنوب 
و چین-قزاقستان-ایران با محوریت منطقه و 
عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی اوراســیا و 
سازمان همکاری شانگهای متبلور است، تأکید 
کرد: توسعه روابط با کشورهای روسیه، چین و 
هند در قالب فرصت های فوق الذکر در راستای 
ایجــاد بلوک های اقتصادی بین المللی باید در 

دستور کار سازمان قرار گیرد.
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل ســازمان 
اولویــت های اصلی ســازمان متبــوع خود را 
اتصال خط ریلی به مجتمع بندری کاســپین، 
حضور فعال در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، جذب 
ســرمایه گذاران جدید و توسعه سرمایه گذاری 
های موجود اعالم کرد و دستور تشکیل »ستاد 
تأمین منابع درآمدی ســازمان« را صادر نمود و 
گفت: با توجه به چالش های پیش روی سازمان 
در حوزه های درآمدی باید به دنبال تأمین منابع 
درآمدی پایدار بــرای منطقه به منظور اجرای 
طرح های زیرســاختی و توسعه ای در راستای 
تداوم روند رو به رشــد منطقه باشــیم و در این 
مسیر تمامی معاونت ها و مدیریت های سازمان 
به عنوان مدیرانی کارآفرین که باتکیه بر شیوه 
مدیریتی بهبود مســتمر در کنار یکدیگر عمل 

نمایند.

توسعه روابط با کشورهای روسیه، چین 
و هند با هدف ایجاد بلوک اقتصادی 

بین المللی 

مدیرعامل آبفای گیالن مطرح کرد؛

اهمیت برنامه توسعه فردی و هوش هیجانی در رشد و ارتقاء کارکنان 

مراســم ادای ســوگند کارکنــان 
جدیداالستخدام این شــرکت با حضور 
مدیرعامل، قائم مقــام و معاونین آبفای 

گیالن در سالن اجتماعات برگزار شد.
به گــزارش دفتر روابــط عمومی و 
آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب 
استان گیالن، سید محسن حسینی رئیس 
هیأت مدیره و مدیرعامل شــرکت آبفای 
گیالن با اشــاره به اینکــه آبفای گیالن 
شرکت جوانی است اظهار داشت: باتوجه 
به نــگاه بلند مدت برای افق شــرکت، 
سیاست بر این است، از دانش و تخصص 

افراد جوان برای پیگیری اهداف شرکت 
استفاده شود.

وی همچنیــن بــا تأکید بر داشــتن 
برنامه توســعه فردی تصریــح کرد: راه 
برای رشــد کارکنان باز است و برای رشد 
و ارتقاء در شــرکت ضمن داشتن هوش 
هیجانی، برای آینده نیز برنامه باید داشت. 
مدیرعامــل آبفای گیــالن ارتباط موثر 
بــا کارکنان و ارباب رجوع را بســیار حائز 

اهمیت دانســت و افزود: انضباط مالی و 
کاری باید مدنظــر قرار گیرد و با توجه به 
اینکه خدمات آبرسانی قابل توقف نیست، 
همــکاری و همگاهنگی کارکنان عامل 
موفقیت است.وی در ادامه گفت: سرعت 
تغییرات و ســرعت افزایش علم و دانش 
قابل مقایسه با گذشته نیست بنابراین باید 
در یادگیری استمرار داشت و برخورداری 
از خالقیت و ابتکار بسیار ضروری است. 

مدیرعامل آبفای گیالن همچنین یادآور 
شد: کارکنان باید در محل کار تأثیر گذار و 
منشاء تغییرات مثبت باشند و حضورشان 
به کیفیت، سرعت و تکنیک کار بیفزاید. 
گفتنی اســت پس از ادای سوگند توسط 
کارکنــان جدیــد االســتخدام مبنی بر 
پایبندی به اصول کار در راســتای اهداف 
شرکت، این عزیزان از مدیرعامل شرکت 

ابالغ خود را دریافت نمودند.

دکتــر ارســالن ســاالری رییس 
دانشگاه علوم پزشکی گیالن در نشست 
مســووالن مراکز آموزشی درمانی رشت 
گفت: نظــارت و پایش برعملکرد بخش 
های برون سپاری شــده بیمارستان ها 
از جمله آشــپزخانه، آزمایشگاه، لنژری، 
داروخانه و... از مهمترین مواردی هستند 
که باید به طور مســتمر توسط مسووالن 
مراکز آموزشــی درمانی و بیمارستان ها 

مورد توجه و ارزیابی قرار گیرند.
بــه گــزارش پایگاه اطالع رســانی 
دانشــگاه علوم پزشــکی گیــالن، وی 
ادامه داد: در شرایط کنونی که دانشگاه با 
بدهکاری 650 میلیاردی و کسری ۳00 
میلیاردی مواجه است و اوضاع اقتصادی 
جامعه نیز مســاعد نیست، تنها راه برون 
رفت از این شــرایط دشوار که دانشگاه با 
آن درگیر اســت، مدیریت منابع و کاهش 
هزینــه های غیر ضروری اســت که در 
این راســتا نظارت بر حــوزه های مالی و 

تدارکات می تواند بسیار اثر بخش باشد.
دکتر ساالری با اشاره به عدم تناسب 
پرداخت کارانه پرســتاران در بیمارستان 
ها و مراکز آموزشی درمانی، خاطرنشان 
کرد: بررســی ها نشان می دهد در تمامی 
بیمارستان ها بر روی عدم رعایت عدالت 
در پرداخت کارانه پرســتاران اتفاق نظر 

وجود دارد و این موضوع باعث نارضایتی 
بسیاری از همکاران شده است که در این 
زمینه باید تجدید نظر صورت گرفته و به 
یک راهکار واحد و درســت برسیم تا به 

عدالت نزدیک شویم .
رییس دانشگاه علوم پزشکی گیالن 
با بیــان اینکه حضــور متخصصین در 
بیمارســتان ها باید ملموس باشد، اظهار 
داشــت: مســووالن بیمارســتان ها به 
نحوی برنامه ریزی نمایند تا پزشــکان 
متخصص، عالوه بر حضور موظفی خود 
در بیمارســتان ها، حداقل دو تا ســه روز 
در هفته به صورت ویژه برا ی دانشــگاه 

کار کنند. 
وی بــا اشــاره به پیش بینــی در آمد 
دانشگاه در ســال جاری اظهار داشت: با 
توجه به پیش بینی در آمد ۸00 میلیاردی 
دانشگاه در بودجه سال ۹۸، تا پایان سال 
تقریبــا نزدیک به 500 میلیارد آن محقق 
می شــود، که در ایــن خصوص نزدیک 

بــه ۳00 میلیارد تومان کســری بودجه 
خواهیم داشــت که باید با برنامه ریزی و 
صرفه جویی مناسب بتوانیم این کسری 

بودجه را نیز جبران کنیم .
دکتر ســاالری با اشــاره بــه کمبود 
نیروی انســانی، وســایل و تجهیزات و 
نامناســب بودن وضعیت اورژانس های 
بیمارســتان ها گفت: در تالش هستیم 
تا نیاز های اولیه بیمارســتان ها را فراهم 
کنیم و کلینیک های ویژه بیمارستان که 
زیرســاخت های الزم برای ارایه خدمات 
پزشــکان تمام وقت هســتند را در اسرع 
وقت به بهره برداری برســانیم و در این 
خصوص پیگیری های مناســبی نیز در 
ســطح وزارتخانه و ســازمان مدیریت 
انجام شده است.وی ادامه داد: برای برون 
رفت از شرایط موجود نیازمند همراهی و 
همکاری همه پزشــکان، اعضای هیات 
علمــی، کارکنان، دانشــجویان و همه 
دلســوزان حوزه سالمت استان هستیم و 
دست یاری به سوی همه آنان دراز کرده 
ایــم.در ادامه دکتر عباس صدیقی نژاد - 
معاون توسعه و دکتراسماعیل نور صالحی 
-معاون درمان دانشگاه نیز سیاست های 
حوزه معاونت تحت سرپرستی خود را در 
خصوص بهبود وضعیت بیمارستان ها و 

مراکز آموزشی درمانی تبیین کردند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن:

نظارت در مراکز آموزشی درمانی و 
بیمارستان های استان جدی گرفته شود

احمد آقایی، نحوه گزارش تخلفات انتخاباتی را تشــریح کرد و اظهار 
داشت: مردم و تمام شهروندان گیالنی می توانند هر گونه اخبار و گزارشات 
خود را در مورد تخلفات و جرایم انتخاباتی در ســامانه ســجام به نشــانی 
sajam.scpd.ir بارگــذاری کنند تا به موارد اعالم شــده آنان در 

سریع ترین زمان ممکن رسیدگی شود.
به گزارش خبرگزاری تســنیم، معاون امور اجتماعی و پیشــگیری از 
وقوع جرم دادگســتری کل گیالن عنوان کرد: استفاده از امکانات دولتی 
و مؤسسات عمومی وابسته به دولت به نفع کاندیدای خاص، تبلیغ علنی و 
غیرعلنی استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مدیران اجرایی به نفع 
کاندیدای خاص از مهم ترین مصادیق جرایم انتخاباتی محسوب می شوند.

آقایی تخریب، توهین و افترا بــه کاندیدای رقیب را از دیگر مصادیق 

تخلفات انتخاباتی خواند و افزود: اظهارات تهدیدی و تخریبی کاندیداها، 
ستادها و طرفداران آن ها علیه یکدیگر، فعالیت و مداخله تبلیغاتی اعضای 
شورای شهر و روستا به نفع کاندیدای خاص از دیگر موارد تخلفی است که 

شهروندان می توانند آن ها را گزارش کنند.
وی با بیان اینکه ارسال پیامک تهدید و تطمیع به نفع کاندیدای خاص در 
ردیف جرایم انتخاباتی قرار دارد تصریح کرد: سوءاستفاده احتمالی مسئوالن 
استانی و محلی از مقام و جایگاه اداری خود به نفع یا علیه کاندیدای خاص، 
وعــده تامین آب ، گاز، بــرق، تلفن و یا افزایش یارانه از جمله مصادیق بارز 

تخلفات انتخاباتی هستند.
معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل گیالن 
احداث جاده و ســایر امکانات رفاهی از ســوی نامزدهای انتخاباتی را نیز 

تخلف انتخاباتی نامید و افزود: اعمالی نظیر واگذاری اماکن دولتی و عمومی 
به برخی از نامزدها برای برگزاری نشســت های تبلیغاتی و سیاه  نمایی و 
تخریب چهره نظام تخلف محسوب می شود.آقایی با اشاره به اینکه مردم 
در صورت مشاهده مداخله دهیاران در تبلیغات انتخاباتی به نفع کاندیدای 
خاص به ویژه در روستاهای دورافتاده می توانند نسبت به گزارش آن اقدام 
کنند ابراز داشت: انتشار شایعات علیه کاندیدای معین به   ویژه در شبکه های 
اجتماعــی  و تبلیغات زودرس و خارج از مهلت قانونی در انتخابات مجلس 
یازدهم تخلف اســت. وی اســتفاده ابزاری از اقوام و اقلیت های قومی و 
مذهبی و دادن وعده های غیرقابل تحقق، اخالل در امر انتخابات، ارسال 
پیامک های مشــکوک مبنی بر قطع یا برقراری یارانه نقدی را نیز از جمله 
جرایم انتخاباتی دانست و عنوان کرد: خرید و فروش رأی، تهدید و تطمیع 

در امر انتخابات هم از دیگر جرایم انتخاباتی هستند.
معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل گیالن 
به دیگر مصادیق جرایم انتخاباتی اشاره کرد و اظهار داشت: دامن زدن به 
اختالفــات قومی و مذهبی به قصد هدایــت آن به نفع کاندیدای خاص، 
اخالل، اختالل، بی نظمی و تعرض به نشســت ها و اجتماعات انتخاباتی 

مجاز و قانونی جزو مصادیق تخلف انتخاباتی محسوب می شوند.
آقایــی تبلیغاتی کردن اقدامات و فعالیت هــای جاری منطقه به نفع 
کاندیدایی خاص را از دیگر تخلفات بارز انتخاباتی اعالم کرد و بیان داشت: 
با توجه به شــرایط و بستر ایجاد شده و فعال بودن سامانه موسوم به سجام 
شهروندان و مردم سراسر استان گیالن در صورت مشاهده جرایم ذکر شده 

می توانند نسبت به اطالع رسانی آن ها اقدام کنند.

»سامانه سجام«، آماده دریافت گزارشات تخلفات انتخاباتی 
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چون شوم خاک رهش دامن بیفشاند ز من
ور بگویم دل بگردان رو بگرداند ز من

روی رنگین را به هر کس می نماید همچو گل
حافظور بگویم باز پوشان باز پوشاند ز من

مدیرکل نوســازی و تجهیز مدارس مازنــدران گفت: 16۷ کالس 
درس اســتان در مناطق کوهستانی و دوردســت هنوز از بخاری نفتی 

برای گرمایش استفاده می کنند.
خبرنگار جام جم مازندران: قربانعلی شــیرزاد در جمع مدیران 
و معاونان این اداره کل فعال شــدن  ۹5 درصد از پروژه های آموزشــی 
اســتان را نشــانه فضای تعامل مدیر کل آموزش و پرورش و مدیران 

شهرســتان ها و مناطق مازندران با اداره کل نوسازی عنوان کرد.
وی با اشاره به ضرورت رعایت استانداردها گفت: نوسازی حتما باید 
در همه ســاخت و سازها حضور داشته باشد و  تمام مراحل ساخت و ساز 

باید با نظارت کامل نوسازی انجام شود.
 مدیر کل نوســازی و تجهیز مدارس مازندران همچنین به موضوع 
جمع آوری بخاری های غیراســتاندارد اشــاره کــرد و افزود: در بحث 
ایمن ســازی سیستم گرمایشی مدارس از سال ۹2 تا کنون بیش از ۸۸ 
میلیارد تومان هزینه شــد و در همین راستا 10 هزار  سیستم گرمایشی 

مدارس ایمن سازی شد.  

شــیرزاد ادامه داد: عالوه بر ایــن 16۷ کالس هنوز از بخاری نفتی 
برای گرمایش استفاده می کنند، زیرا این مدارس در مناطق کوهستانی 
و دوردســت قرار دارند که هنوز به گاز دسترسی ندارند و ما نیز به دنبال 
جایگزینی آن با رادیاتورهای برقی و سیســتم هوای کوره گرم هستیم. 

وی همچنین با توجه به این که در برخی روســتاها نیز گازرسانی انجام 
و حتی علمک ها نصب شــد، اما هنوز گاز مدرسه وصل نشد، از مدیران 
و روســای شهرستان ها و مناطق خواســت تالش کنند کنتور سریعتر 
وصل شــود و گاز به عنوان یک منبع سوخت سالم به این مدارس برسد 

تا از وقوع اتفاقات بد جلوگیری شود.
شــیرزاد با بیان اینکه بخــش عمده مشــکالت در بخش تعمیر و 
تجهیز مدارس به اعتبارات استانی مربوط است، گفت: مدیران آموزش 
و پــرورش شهرســتان ها و مناطق باید با فرمانــداران به عنوان رئیس 
شــورای آموزش و پرورش تعامل سازنده داشته باشند، زیرا تخصیص 
15 درصد اعتبارات شهرستان ها، در اختیار فرمانداران است. وی افزود: 
در جشــنواره مجمع خیران امســال، تعهد خیران مازندران، رشــد ۷۷ 
درصدی داشــت و رتبه مازندران در بین اســتان های کشور 1۳ است، 
اما اگر براســاس جمعیت اســتان این ارزیابی انجام شود، رتبه ما هفتم 
اســت. چهار هزار مدرســه با 500 هزار دانش آموز در استان مازندران 

فعالیت دارند.

رشــد ۶ درصدی تلفات گرمایش ۱۶۷ کالس درس مازندران با بخاری های نفتی
در  رانندگــی  حــوادث 

مازندران

 مدیرکل پزشــکی قانونی مازندران شمار 
جان باختگان ناشــی تصــادف را طی ۸ ماه 
امســال در استان 450 نفر اعالم کرد و گفت: 
این میزان نســبت به مدت مشــابه سال قبل 

رشد 6 درصدی داشته است.
علی عباســی اظهار داشت: در هشت  ماهه 
امســال  450 نفر شامل۳40مرد و بقیه زن بر 
اثر تصادفــات رانندگی جــان باختند که این 
رقم نســبت به مدت مشابه سال قبل 6 درصد 
افزایش داشت. وی گفت: محور درون شهری 
با  125نفر با افزایش ۳0 درصدی و جاده های 
برون شهری و راه روستایی با ۳25 با کاهش 2 
درصدی فوتی ناشــی از تصادف در آن به ثبت 
رســید و بیشترین آمار تلفات حوادث رانندگی 
مربوط به شهرســتان های ساری، میاندرود 
بــا ۷1، بابل با 62 و قائمشــهر و ســیمرغ با 
50 مورد بود و شهرســتان گلــوگاه با 5 مورد 
کمترین فوتی ناشــی از تصادفات رانندگی را 

داشته است.
عباســی با بیــان اینکــه عابــران پیاده 
بیشــترین قربانیان تصادفات هستند گفت: در 
زمان وقوع تصــادف 10۷ نفر از افراد عابرین 
پیاده، ۹2نفر سر نشــین، ۸۸ نفر موتور سوار، 
۸5 نفــر راننده و ۷ مورد دوچرخه ســوار فوت 
شدند. مدیر کل پزشــکی قانونی مازندران با 
اشــاره به اینکه صرفا آمــار مصدومانی که به 
مراکز پزشــکی قانونی ارجاع می شود در این 
سازمان ثبت شده است اظهار داشت: در ۷ ماه 
امســال، 10 هزار و ۳۹0 نفر مصدوم حوادث 

رانندگی به پزشــکی قانونی مراجعه کردند .

طی حوادث اخیر در مازندران؛
اموال  بــه  خســارتی 

عمومی وارد نشده است
اســتاندار مازندران گفت: با همراهی مردم 
و تالش های دستگاه های امنیتی و انتظامی، 
در حوادث اخیــر به اموال عمومی و دولتی در 

استان خسارتی وارد نشده است.
خبرنگار جام جــم مازندران: احمد 
حســین زادگان در رزمایش طرح زمســتانه 
پلیس راه در ساری با گرامیداشت یاد و خاطره 
شــهدای انقالب اســالمی و دفاع مقدس، با 
بیــان اینکه تالش های دســتگاه انتظامی و 
خدمات رسان ســبب رضایتمندی مردم می 
شود گفت: نیروهای پلیس و راهداری و دیگر 
بخش ها در ســخت ترین شرایط و در مناطق 
کوهســتانی و در طول 10 هزار کیلومتر از راه 

های استان خدمات دهی می کنند.
وی با تقدیر از تالش دستگاه های انتظامی 
و امنیتــی در حوادث اخیر افزود: این تالش ها 
سبب شد تا سیمای خوبی از مازندران در کشور 
ترسیم شود و اجازه ندادند فرصت طلبان برای 
مردم مســائلی را ایجاد کنند. حسین زادگان 
با عنوان اینکه هماهنگی خوبی بین دســتگاه 
های اطالعاتی و انتظامی اســتان وجود دارد 
گفت: مازندران جزو اســتان های خوب کشور 
به شــمار می رود و در حوادث اخیر خســارتی 

به اموال عمومی و دولتی وارد نشــده است.
اســتاندار مازندران، وفاق و همدلی موجود 
در اســتان مازندران را مطلوب بیان کرد و آن 
را نتیجه همراهی مردم و مســئوالن و تالش 
های دستگاه های مختلف دانست. وی گفت: 
اراده مشــترکی برای رسیدن به آرامش و رفاه 
بهتر در استان ایجاد شده و این آرامش مدیون 
تالش های دســتگاه های خدمات رســان و 

انتظامی و امنیتی است.
 حســین زادگان گفت: شــرایط مازندران 
از نظر وســعت، راه های مواصالتی مختلف، 
میزان زیاد راه های روســتایی و غیره نسبت 
به دیگر اســتان ها متفاوت اســت و در طول 
سال شــاهد حضور جمعیت 50 میلیون نفری 

در استان هستیم.
وی با اشاره به بروز حادثه سیل اوایل سال 
جاری در اســتان نیز گفت: با مدیریت صورت 
گرفته کمترین آســیب و خسارت ناشی از این 
حادثه در استان وارد شد و باید برای پیشگیری 
از حــوادث همواره آمادگی داشــته باشــیم. 
اســتاندار مازندران با عنوان اینکه راه های ما 
و رانندگی ما به نقطه مطلوب نرســیده اســت 
خواستار دستیابی به نقطه استاندارد و مطلوب 
شــد و گفت: باید در تامین زیرســاخت های 
مناســب برای کاهش تصادفات برنامه ریزی 

کنیم.

خودرویی  ناوگان  شــمار 
پلیــس مازنــدران افزایش 

یافت
فرمانده انتظامی مازنــدران گفت: در هفته های 
اخیر بر شــمار ناوگان خودرویــی و تجهیزات پلیس 
برای ارتقای خدمات رسانی به مردم در استان افزوده 

شده است. 
خبرنگار جام جم مازندران: ســردار ســید 
محمود میرفیضی در حاشیه رزمایش طرح زمستانی 
پلیس راه خواستار استفاده از حداکثر ظرفیت ها برای 
خدمات رســانی به مردم و مسافران در ایام زمستان 
شد و گفت: امیدواریم در سال جدید بتوانیم گام های 
موثری برای افزایش ایمنی برداریم و الزم اســت تا 
هموطنان و مســافران، در ســفر از راه های استان، 
اطالعات الزم را کســب کنند و ملزومات الزم را به 
همراه داشته باشــند. وی با بیان اینکه در هفته های 
گذشــته به ناوگان خودرویــی و تجهیزات پلیس در 
استان افزوده شده اســت گفت: همچنین استفاده از 
دســت افزارهای موبایلی، استفاده از ردیاب خودرو و 
دوربین در راســتای افزایش خدمات رسانی به مردم 
صورت گرفته اســت. وی تصریح کرد: امیدواریم با 
انجام اقدامات شایســته در راســتای افزایش ایمنی 
در مسیرها خدمات رســانی مطلوبی به مردم استان 

داشته باشیم.

رامســر  روســتای   3۰
گازرسانی شده است

 فرماندار رامســر گفت: از ابتــدای دولت تاکنون 
بیش از ۳0 روســتای شهرســتان گازرســانی شد و 
گازرســانی به هشت روســتای منطقه نیز در مرحله 

انتخاب پیمانکار است.
خبرنگار جام جم مازنــدران: محمد آزاد 
درباره ادامه روند گازرسانی به روستاهای شهرستان 
رامســر گفت: از ابتدای دولت تدبیــر و امید بیش از 
۳0 روســتای شهرستان رامسر گازرسانی شد و مردم 
شــریف این روســتاها از نعمت گاز لوله کشی بهره 

مند شدند.
وی افزود: روســتاهای سنگ پشته، لیماک الم، 
توســاکوتی، گلیچکــوه، مارمیجه، استخرپشــته، 
انجیرکش فاقد گاز طبیعی بودند و با تالش مسئوالن 
اســتانی و شهرستانی گازرســانی به این روستاها در 
دســتور کار شــرکت گاز قرارگرفت. فرماندار رامسر 
تصریــح کرد: این پروژه هم اکنون در مرحله انتخاب 
پیمانکار است که عملیات اجرایی آن در آینده نزدیک 
شروع خواهد شــد و خواسته دیرینه اهالی و ساکنان 
روســتاهای فوق اذکر محقق می شــود. آزاد افزود: 
گازرســانی به مجموعه روســتاهای »جواهرده« و 
»جنت روبار«نیز مصوب شــد که تمام تالشــمان را 
به کار گرفتیم که بزودی با انتخاب پیمانکار عملیات 
اجرایی آن شــروع شــود. محمد آزاد گفت: خدمت 
رســانی شــبانه روزی و بی منت به مــردم در جای 
جای شهرســتان رامسر در دستور کار همه مسئوالن 
قراردارد و هیچ ســنگ اندازی نمی تواند در مســیر 
خدمت خللــی ایجاد کند و مــردم بهترین قضاوت 

کننده هستند.

مطالبــات  درصــد   3۶
ســویاکاران در مازنــدران 

پرداخت شد
مدیــرکل غله و خدمــات بازرگانــی مازندران 
با اشــاره بــه خرید بیش از 5 هزار تــن دانه روغنی 
ســویا گفت: تا کنون بیــش از ۳6 درصد مطالبات 

سویاکاران استان پرداخت شده است.
خبرنگار جام جم مازندران: ســید محمد 
جعفری اظهار داشــت: در فصــل زراعی جاری تا 
کنون بیش از  5 هزار و 20  تن دانه روغنی ســویا به 
ارزش 141 میلیارد و ۷22 میلیون ریال از کشاورزان 
مازندرانی تحویــل گرفتند.مدیرکل غله و خدمات 
بازرگانی اســتان مازندران با بیان این مطلب اظهار 
داشــت: تا کنون بیــش از  ۳6 درصــد از مطالبات 
ســویاکاران مازندران بــه ارزش 50 میلیارد و 4۸4 
میلیون ریال به حســاب آنها واریز شــد. وی گفت: 
هر کیلو دانه روغنی ســویا بــا دو درصد ناخالصی و 
12 درصد رطوبت 2۹ هــزار و 6۳۳ ریال خریداری 

می شود.

خبر

فرماندار جویبار تامین امنیت 
غذایی را پارامتر بسیار مهمی در 

استقالل کشور بیان کرد.
خبرنــگار جــام جم 
مازندران: ســید علی اســد 
در جلســه اصالح نــژاد دام در 
فرمانداری جویبار با اعالم اینکه 
شهرســتان جویبار بــه عنوان 
شهرستان پایلوت در بحث نژاد 
اصالح دام استان شناسائی شده 
است، گفت: این شهرستان سهم 
بســزایی در بحث تولید گوشت 
قرمز و مرغ در اســتان مازندران 

دارد و در بازدیــد هــای صورت 
گرفته، به اندازه قابل توجهی دام 
سبک در این شهرستان پرورش 

داده می شود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه 
کشــورهای مختلف از ســالها 
قبــل در بحث نژاد اصالح دام به 
منظور هزینه کمتر با سودآوری 
بیشتر برای دامداران، ورود پیدا 
کردند، افــزود: در این طرح باید 
برنامه ریزی های درستی برای 
افزایش تولید سرانه گوشت قرمز 
و کاهش هزینه ها داشته باشیم 
.در ادامــه معاون بهبود تولیدات 
دامی جهاد کشاورزی مازندران 
سرانه مصرف تولید گوشت قرمز 
در کشــور را ۹00 هزار تن بیان 
کرد و گفت: حدود 140 هزار تن 
گوشت قرمز ساالنه وارد کشور 
می شــود که اگــر برنامه ریزی 

های مدونی در کشور انجام شود 
می تــوان تولید این بخش را در 

کشور به 20 درصد افزایش داد.
علیرضــا عطائی نژاد یکی از 
اقدامــات موثر در بحث افزایش 
تولید گوشت قرمز را توجه به نژاد 
اصالح دام در کشور عنوان کرد 
و افزود: این طرح برای نخستین 
بار درزنجان به مدت 10 ســال 
آغاز شده و خوشــبختانه نتایج 
خوبی نیز به همراه داشته است. 

وی خاطــر نشــان کــرد: 
بــرای اجرای بهتر ایــن کار در 
شهرستان جویبار، کمیته علمی 
به منظور بررسی جوانب مختلف 
کار تشــکیل شده است و دولت 
با اجــرای این طــرح، به دنبال 
خودکفایی در تولید گوشت قرمز 
و عدم وابســتگی به واردات این 

محصول است.

نژاد دام در مازندران اصالح می شود

خبر

سرپرست استان  مازندران: محسن گرجی  ۰۱۱-3334۱553
سرپرست استان گیالن: مهدی شریعت ناصری ۰۱3-3323۰۰۶4

سرپرست استان گلستان: اعظم دستجردی  ۰۱۷-3242443۰

سرانه 1.5 درصدی تخت بیمارستانی در مازندران
رئیس دانشگاه علوم پزشــکی مازندران سرانه 
تحت بیمارســتان در استان را 1.5 درصد اعالم کرد 
و گفت: چهار هزار و 14۳ تخت در استان وجود دارد.

خبرنگار جام جم مازندران: ســید عباس 
موســوی در نشســت هماهنگــی بازدیــد هیئت 
پاکستانی از برنامه پوشش همگانی سالمت و برنامه 
پزشــک خانواده اســتان مازندران در هتل میزبان 
بابلسر اظهار کرد: دانشــگاه های علوم پزشکی در 
ساختار وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی 
همه امور مربوط به ســالمت، نظارت بر غذا و دارو و 

آموزش و تحقیقات پزشکی را برعهده دارد.
وی بــا بیــان اینکه دانشــگاه علوم پزشــکی 
مازنــدران دارای ۷ معاونت می باشــد، گفت: ۳۷۹ 
مدیر در حوزه های مختلف، 200 هزارنفر پرســنل 
و 44۳ عضو هیات علمی در دانشــگاه علوم پزشکی 

مازندران فعالیت می کنند.
 دکتر موســوی به تخت های درمانی اشاره کرد 
و افــزود: حدود چهار هــزار و 14۳ تخت درمانی در 
40 بیمارســتان فعالیت می کنند که ســرانه تخت 

بیمارستانی در استان 1.5 است.

رئیس دانشگاه علوم پزشــکی مازندران با بیان 
اینکه 10 دانشکده در 4 شهرستان مسئول آموزش 
رشــته های مرتبط با علوم پزشکی است، ادامه داد: 
دانشــجویان علوم پزشکی این دانشکده ها در 104 
رشــته مرتبط در مقاطع مختلف تحصیلی تحصیل 

می کنند. 
وی بــه فعالیــت اورژانس شــهری، جاده ای و 
هوایی اشــاره کرد و گفت: زمان رسیدن آمبوالنس 
بر ســر بیمار در شــهر ۷ دقیقه و 25 ثانیه ثانیه و در 

بین جاده ها 12 دقیقه و ۳0 ثانیه اســت.

مدیرعامل شــرکت شهرک 
های صنعتی مازندران گفت: 4۷ 
درصد صنایع مســتقر در شهرک 

هــای صنعتی اســتان در زمینه 
هاي صنایع شــیمیایی و صنایع 

غذایی فعالیت می کنند.
به گــزارش روابــط عمومی 
شــرکت شــهرکهای صنعتــی 
مازندران، سید مصطفی موسوی 
اظهار داشت: صنایع شیمیایی با 
ســرمایه گذاری 15606 میلیارد 
ریالي و اشــتغال 1۳۸16 نفري 
25 درصــد و صنایــع غذایی با 
ســرمایه گذاری 1۷۸۹۷ میلیارد 

ریالي و اشتغال 1۸5۳5 نفری 22 
درصد قراردادهای منعقد شده در 
شــهرکهای صنعتی استان را به 

خود اختصاص داده اند.
مدیرعامل شــرکت شهرک 
های صنعتی مازنــدران افزود: 
صنایــع غذایی بــه عنوان یکی 
از صنایع پیشــران از ظرفیتهای 
تولیــدی و صادراتــی فراوانی 
برخوردار است. موسوی تصریح 
کــرد: واحدهــای تولیــدی با 

برندهــای معتبر در حوزه صنایع 
غذایی اســتان درحــال فعالیت 
هستند که بخش اعظمی از بازار 
کشــور را تولیدات این واحدهاي 

صنعتي تأمین می کنند. 
کــرد:  خاطرنشــان  وی 
مازنــدران به دلیــل دارا بودن 
اقلیــم و آب و هــوا و موقعیــت 
مناســب، زمینه های الزم برای 
ســرمایه گذاری در حوزه صنایع 

غذایی را دارد.

صنایع شیمیایی و غذایی؛ ۴۷ درصد صنایع مستقر در 
شهرک های صنعتی مازندران

صعود گروه کوهنوردی فراز نیرو برق منطقه ای 

مازندران و گلستان به قله » ارفع کوه«

گــروه کوهنــوردی فــراز نیرو 
شــرکت برق منطقه ای مازندران 
و گلســتان در هفتمیــن برنامــه 
کوهنوردی خود در سال۹۸، موفق 
شــدند به قله » ارفع کوه « با ارتفاع 
2۷۳0 متــر در روســتای  ارفع ده 

شهرســتان ســوادکوه  با پیمایش 
10کیلومتر مســیر رفت و برگشت 
و حــدود 1250متــر ارتفاع  صعود 

نمایند. 
این برنامه به صورت مشترک با 
همنوردان شرکت تعمیرات انتقال 
نیروی شمال )تانش( انجام گردید.

20 نفــر از کوهنوردان حاضر در 
صعود به قله ارفع کوه عبارت بودند 
از: محمد عالمی - مرتضی حسین 
زاده- مرتضــی فالح ولوکالیی - 

حسین سالیانه - شعبان مصطفوی 
- رضا جعفری پور - حامد سلطانیا 
- محمد گل رحمانی - ســید رضا 
عمادی - محمد صادق ســلطانی 
- رضا تقی نیا - محســن مجردی 
- فردین یوســفی - ســید حسن 
قریشــی - محمد حاجی آقازاده - 
سید حسن حســینی و همنوردان 
شــرکت تانش، محمــود فردی 
-  محمد حســین آذری - ارسالن 

رجبی و  محمد قاسمی.

اولین جلسه سیاست گذاری کالن بودجه سال 99 شهرداری ساری
نخســتین جلسه سیاســت گذاری کالن بودجه 
ســال۹۹ شــهرداری ســاری با حضــور اعضای 
شــورای اســالمی شــهر، عباس رجبی شهردار، 
معاونان شــهرداری، شــهرداران مناطق، رؤسای 
ســازمان های تابعه و اعضاء کمیته سیاست گذاری 
بودجه شــهرداری با تاکید بــر ارائه خدمات بهینه به 

شهروندان برگزار شد.
خبرنگار جام جم مازندران: عباس رجبی 
در نخســتین جلسه سیاســت گذاری کالن بودجه 
ســال۹۹ که با حضور اعضای شــورای اســالمی 
شهر، معاونان و شهرداران مناطق، رؤسای سازمان 
هــای تابعه و اعضاء کمیته سیاســت گذاری بودجه 
شــهرداری برگزار شــد با تاکید بــر ارائه خدمات 
بهینه به شــهروندان، اظهار کرد: شهرداری نهادی 

خدماتی اجتماعی محســوب می شود و همه مدیران 
شــهرداری باید با تالش خود، شرایط زیست شهری 
مطلوب برای شــهروندان را تســهیل نمایند. وی با 
بیان اینکه ایجاد درآمد پایدار می تواند بار فشارهای 
اقتصادی جامعه را کاهش دهد، تاکید کرد: رؤســای 
ســازمان ها در جهت ایجاد و افزایش ســرانه درآمد 

تالش کنند تا به استقالل مالی مطلوب برسند.
 شــهردار ساری با اشــاره به »ایجاد درآمدهای 
پایدار شهرداری ها« شــهرداران مناطق و رؤسای 
سازمان ها را موظف به ایجاد منابع درآمدی نموده و 
خاطرنشان کرد: نتیجه حصول درآمد پایدار، رضایت 
شــهروندان و سرعت بخشــیدن به توسعه و عمران 
شــهری خواهد بود. وی با اشــاره به اینکه، سازمان 
هــای تابعه شــهرداری برای خــود منابع درآمدی 

تعریف کنند، ادامه داد: رؤســای سازمان ها، ظرفیت 
ها و توانمندی های ســازمان متبوع خود را شناسایی 

و در صدد تعریف درآمد پایدار باشند.
رجبی پرداخت بموقع حقوق کارکنان و کارگران 
پرتالش شــهرداری را خواســتار شد و تصریح کرد: 
کارهای عمرانــی و خدماتی و همچنین اتمام پروژه 
های نیمه تمام شهری از دیگر اولویت های این نهاد 
خدمات رسان است. شهردار مرکز استان در بخشی 
دیگر از ســخنانش تاکید کرد: شــهرداران مناطق و 
رؤســای سازمان ها، از رهنمودهای اعضای شورای 
اســالمی شهر در جهت پیشــرفت و توسعه ساری و 
نیز کسب رضایتمندی شهروندان بهره گیری کنند.

 وی یــادآور شــد: مدیران ســابق از تجربیات با 
ارزشــی بهره مند بودند؛ مدیران فعلی با اســتفاده از 

تجربه آنان و انگیزه جوانی که در خود دارند در جهت 
خدمات رسانی به شــهروندان تالش کنند. رجبی، 
مشــارکت شــهروندان در کنار همکاری و تالش 
مدیران شهرداری را الزمه توسعه هدفمند دانست و 
تصریح کرد: تلفیق این دو موضوع و تعامل دو سویه 

منجر به شهری آباد می شود.

رئیــس ســازمان صمــت 
مازنــدران با بیــان اینکه خرید 
تضمینی پرتقال میوه شــب عید 
در استان آغاز شــد از باغداران 
خواســت تا از فروش محصول 

به افراد دالل خودداری کنند.
جم  جــام  خبرنــگار 
مازندران: حسینقلی قوانلو با 
بیــان اینکه خرید تضمینی میوه 
شــب عید یکی از سیاست های 
دولت بوده که در چند سال اخیر 
از ســوی وزارت بازرگانی وقت 
و ســپس وزارت جهاد اجرا شده 

اســت افزود: بر اساس تصمیم 
اتخاذ شــده در ستاد تنظیم بازار 
کشور مقرر شد این طرح توسط 
وزارت صنعت، معدن و تجارت 

امسال اجرا شود.
وی تصریح کــرد: بر همین 
اساس و با توجه به رایزنی های 
صورت گرفتــه تامین و ذخیره 
ســازی پرتقال تامسون کشور 
از ســوی کمیته راهبردی میوه 
و ذخیره سازی ستاد تنظیم بازار 
کشور به استان مازندران محول 

شده است. 
وی با اعالم اینکه بالفاصله 
پس از ابالغ این موضوع چندین 
جلســه با فعاالن حوزه مرکبات 
استان برگزار شد، اظهار داشت: 
اتحادیه باغداران مسئول اجرای 
این طرح در مازندران است، البته 

به ایــن اتحادیه اعالم کردیم از 
تمــام ظرفیــت های اســتانی 
از جملــه تعــاون، روســتایی، 
ســورتینگ داران، ســردخانه 

داران و ... باید استفاده کنند. 
ســازمان صنعت،  رئیــس 
معــدن و تجــارت مازنــدران 
خاطرنشــان کــرد: تاکید ما به 
اتحادیــه باغداران اســتان به 
عنوان متولــی اجرای این طرح 
این بوده که محصول پرتقال را 
مستقیمًا از باغداران تهیه کرده 
و از افــراد دالل در این حوزه به 
هیچ عنوان خرید نداشته باشند. 
۳0 هــزار تن پرتقــال با قیمت 
هر کیلوگــرم 4500 تومان قرار 
اســت در طرح تنظیم بازار شب 
عید در مازندران ذخیره ســازی 

شود.

خرید تضمینی پرتقال شب عید 
در مازندران کلید خورد


