
روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران

برترين هاي سوگواره عکس »حماسه خون« معرفي مي شوند حضور میدانی مسئوالن در کنترل نرخ کاال

Saterday - 2019 Nov  30  |  5537 شــماره   - بیســتم  ســال   | صفحــه   4  |  1441 ربیع الثانــی   3  |  1398 آذر   9 شــنبه 

www.daneshpayam.ir
www.jamejamdaily.ir

سرپرست معاونت بهداشتی علوم پزشکی مازندران:

واکســن آنفلوآنزا با تأیید پزشک 
تزریق شود

تا 15 آذر؛

قرائت اندرویدی لوازم اندازه گیری 
در مازندران کلید می خورد 

انعقاد تفاهم نامه بین شهرداری 
بندر انزلی و دانشگاه گیالن 
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آغاز به کار نمايشگاه الکامپ در گلستان 
نمايشگاه الکامپ استان گلستان با حضور مخابرات منطقه گلستان، شرکت همراه اول، شرکتهاي فناور و صاحبان کسب 

و کارهاي نوين در گرگان افتتاح شد.
نمايشگاه الکامپ )Gol next ( با حضور حق شناس  استاندار گلستان، شهمرادي، مدير مخابرات منطقه گلستان، غفاري، 
رئيس پارک علم و فناوري گلســتان و ... آغاز به کار کرد . مهدي غفاري، رئيس پارک علم و فناوري گلســتان در مراسم افتتاح 

نمايشگاه الکامپ در استان اظهار داشت: عرصه تجارت الکترونيک يکي از بسترهاي مهم در حوزه IT است.
وي گفت: تا سال 2021 پيش بيني مي شود حدود 2 ميليارد نفر خريدهاي خود را به صورت آنالين انجام دهند. در ايران هم 

پيش بيني مي شود تا سال 2025 گردش مالي تجارت...

مازندران فضای 
مجازی سالم و فعالی 
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بازديد اســتاندار از غرفه 
شــرکت توزيع نیروی برق 

گلستان 

اســتاندار گلســتان به همراه مديران 
کل دســتگاه های اجرايی استان از غرفه 
شــرکت توزيــع نيروی برق گلســتان در 
نهميــن نمايشــگاه تخصصــی الکامپ 

بازديد نمود.
اســتاندار گلســتان در حاشــيه بازديد 
از غرفــه توزيــع بــرق اســتان گفت: در 
عصری زندگی مــی کنيم که اگر به دنبال 
تکنولوژی و فنــاوری اطالعات نرويم، او 
خــود را بر ما تحميــل خواهد کرد. هادی 
حق شــناس افزود: صرفه جويی در وقت، 
هزينه، انرژی و ... از جمله مزايای استفاده 

از حوزه های فناوری اطالعات است.
در ادامــه علی اکبر نصيری، مديرعامل 
شــرکت توزيع نيروی برق گلستان ضمن 
ارائــه گزارشــی از اقدامات انجام شــده 
از ســوی توزيــع برق گلســتان در بحث 
الکترونيکی نمــودن خدمات گفت: حذف 
قبوض کاغذی برق و الکترونيکی نمودن 
آنها مانع از قطع 12 هزار درخت در ســال 
می شود، وی ادامه داد: با اجرای اين طرح و 
حذف فرايند توزيع قبوض در سراسر کشور 
و اســتان صرفه جويی قابل مالحظه ای در 
مصرف ســوخت صــورت خواهد گرفت.

نصيری اضافه کرد: هدف شــرکت توزيع 
نيــروی برق گلســتان از حضــور در اين 
نمايشگاه؛ ارائه خدمات دولت الکترونيک 
و نمايــش آخرين دســتاوردهاي فناوري 
الکترونيکــي و کامپيوتري در زمينه های 
خدمات الکترونيک، حذف قبوض کاغذی 
برق، معماری ســازمانی، مديريت مصرف 
و سامانه 1521 می باشد. شايان ذکر است 
نهمين نمايشگاه تخصصی الکامپ ۹۸ در 
استان گلســتان از سی آبان تا سوم آذر در 
محل دائمی نمايشــگاه هــای بين المللی 

استان گلستان در حال برگزاری است.

ديدار مدير مخابرات منطقه گلستان 
از نمايشگاه »جشــنواره اقوام ايران 

زمین«
غالمعلي شهمرادي، مدير 
مخابرات منطقه گلســتان از 
سيزدهمين جشــنواره  اقوام 

ايران زمين  بازديد کرد.
وي ضمن ديــدار از غرفه 
هــاي مختلف بــا حضور در 
غرفــه مخابــرات منطقــه 
گلســتان از تالش هاي انجام شــده در توسعه ارتباطات استان 
تقدير و بر ضرورت توســعه و معرفي کسب و کار و محصوالت 
مخابرات تأکيد کرد.در اين نمايشگاه، مخابرات گلستان با برند 
ADSL مخابــرات و همراه اول ضمــن برپايي غرفه به ارائه 
خدمــات مخابراتي به عموم غرفــه داران وبازديد کنندگان از 
قبيل فروش و خدمات پس از فروش ADSL  -  فروش سيم 
  4Gکارت دائمــي واعتباري همراه اول و تعويض ســيم کارت
و  ارائه دســتاوردهاي جديد ارتباطات مي پردازد. گفتني اســت 
مدير مخابرات منطقه گلســتان ضمن گفتگو با بازديدکنندگان 
از غرفه مخابرات از نزديک به ســواالت و مشکالت آنان پاسخ 
داد. ســيزدهمين  دوره جشنواره اقوام ايران در گلستان، از 21 تا 
24 آبان در گرگان برگزار شــد  و ادامه نمايشگاه از 25 تا 2۸ آبان 

در گنبد برگزار شد. 

گســترش همکاري شهرك هاي 
صنعتي گلستان با جمعیت هالل  احمر

مديرعامل شــرکت شهرک هاي صنعتي استان گلستان بر 
گسترش همکاري هاي اين شرکت با جمعيت هالل احمر اين 

استان تاکيد کرد.
حجت اله خليل زاده در نشست با مديرعامل و معاونان  جمعيت 
هالل احمر گلســتان اظهار داشت: بر اين اساس توافق نامه اي 
با جمعيت هالل احمر گلســتان در خصوص  ايجاد پد بالگرد در 
شهرک  صنعتي و تجهيز مرکز امداد و نجات پايگاه براي فعاليت 
هاي امدادي انجام شده است. وي افزود: انتظار است با همکاري 
شــهرک هاي صنعتي و جمعيت هالل احمرتحوالت خوبي در 
زمينه ايجاد پايگاه امداد و نجات هالل احمر در محورمراصالتي 
و از سوي ديگر تامين نيازهاي واحدهاي صنعتي به فوريت هاي 
پزشکي و امدادي و تقويت فعاليت هاي   ايمني و پدافند غيرعامل 
ايجاد شــود.مديرعامل جمعيت هالل احمر گستان نيز در اين 
نشست از تالش ها و همکاري هاي مجموعه مديران و  کارکنان 
شــرکت شهرک هاي صنعتي گلستان در سيل بهار سال جاري 
قدردانــي کرد و گفت: همکاري و حمايــت و حضور مجموعه 
کارکنان شرکت شــهرک هاي صنعتي در سيل از ديد جمعيت 
هالل احمر پنهان نماند. هروي همچنين گزارشــي از فعاليت 
هاي انجام شده و در دست اقدام اين جمعيت در سيل و همچنين 

امداد و نجات جاده اي ارائه کرد.

خبر

جلســه مديريت پايدار منابع طبيعي جنــگل هاي هيرکاني )طرح 
جايگزين( در محل ســالن جلسات فرمانداري اين شهرستان با حضور 
معاون عمراني فرماندار، روســاي ادارات، ذينفعان، تسهيلگران حوزه 
چهلچاي و اوغان و لطفي، محمدي و جرجاني از اداره کل منابع طبيعي 

و آبخيزداري استان برگزار شد.
سرايلو، رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان مينودشت 
بيان داشــت: گســترده بودن مديريت منابع طبيعي از اهميت زيادي 
برخوردار است و کم کردن مشکالت موجود با همکاري ديگر دستگاه 
هاي اجرايي، ذينفعان، دهياران و شــوراها انجام مي شود. عبدالرحيم  
لطفي، معاون فنــي و آبخيزداري اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري 
گفت: مديريت مشــارکتي منابع طبيعي و توســعه پايدار روستايي از 
ضروريــات حفاظت از عرصه هاي منابع طبيعــي بوده که در صورت 

اجراي مناسب تاثيرات بهينه و مثبتي را به دنبال خواهد داشت.
ســعيد محمدي با بيان طرح مديريت پايــدار منابع طبيعي منطقه 
هيرکاني )طرح جايگزين(، پيشينه طرحهاي جنگلداري گفت: از سال 

1340 طــرح هاي جنگلداري به صورت قرارداد 10 ســاله با مجريان 
طرح بود، در ســال 13۹2 با تکليفي که از طرف مجلس به دولت شــد 
همه اين طرح ها و مجريان آن در ســال 13۹7 خلع يد شــدند که در 
همين ســال  قراردادها به صورت حفاظتي شــده و به ســمت اجراي 
طــرح جايگزين بــا رويکرد حفاظت از جنگل با مشــارکت ذينفعان و 
توانمندسازي ادامه پيدا کرد. وي اظهار کرد: سه رکن اساسي مديريت 

پايدار مطالعات اکولوژيکــي، مطالعات اقتصادي، مطالعات اجتماعي 
و دســتيابي به مديريت پايدار مي باشــد که بــا در نظر گرفتن يکي از 
اين ارکان، شــايد بتوان مديريت کرد، ولي پايدار نيســت. مبناي طرح 
جايگزين مطالعات آمايشــي با توجه به قواعد و معيارهاي بين المللي 

مديريت پايدار جنگل است.
محمــدي گفت: کتابچه طرح جايگزيــن در حال حاضر در مرحله 
تفصيلي اســت و با هماهنگي و مشــارکت همــه و در عرصه به روز 
مي شــود. سيد ابوالفضل حســيني نيا، معاون عمراني فرماندار اذعان 
داشــت: صدور ابالغ اعضاي کارگروه شهرســتاني توسط فرمانداري 
شهرستان و دبيرخانه جهت پيگيري امور مرتبط و آماده کردن اسناد و 
مدارک تشــکيل مي شود. وي ادامه داد: برگزاري جلسات جهت ايجاد 
و هماهنگي بين دستگاه هاي شهرستاني و نيز تعيين مدير حوزه آبخيز 
و برگزاري کالس آموزشي - ترويجي بين جوامع محلي و آشنا نمودن 
آنان با طرح جايگزين از جمله برنامه هايی است که در راستاي رسيدن 

به هدف بايد طرح و برنامه ريزي گردد.

برپایی جلسه مدیریت پایدار منابع طبیعي منطقه هیرکاني 

وژیه استان اهی  شمالی
1 2

امام جمعه رشت در شورای اداری صومعه سرا:

خبر

نقش پررنگ زنان روستایی در تولید و فروش سبزی و صیفی

نمايشــگاه الکامپ اســتان گلســتان با حضور 
مخابرات منطقه گلســتان، شــرکت همــراه اول، 
شــرکتهاي فناور و صاحبان کســب و کارهاي نوين 

در گرگان افتتاح شد.
نمايشــگاه الکامپ )Gol next ( با حضور حق 
شناس  استاندار گلستان، شهمرادي، مدير مخابرات 
منطقه گلســتان، غفاري، رئيس پارک علم و فناوري 
گلســتان و ... آغاز به کار کرد . مهدي غفاري، رئيس 
پارک علــم و فناوري گلســتان در مراســم افتتاح 
نمايشــگاه الکامپ در اســتان اظهار داشت: عرصه 
تجارت الکترونيک يکي از بســترهاي مهم در حوزه 

IT است.
وي گفت: تا سال 2021 پيش بيني مي شود حدود 
2 ميليارد نفر خريدهاي خود را به صورت آنالين انجام 
دهند. در ايران هم پيش بيني مي شــود تا سال 2025 
گردش مالي تجارت الکترونيک به 115 ميليارد دالر 
برسد. رئيس پارک علم و فناوري استان با بيان اينکه 

اگر تحوالت حوزه IT را ناديده بگيريم دچار خسارت 
هاي ســنگين مي شويم، خاطرنشــان کرد: با ورود 
فنــاوري هاي نوين به زندگــي نمي توان در برابر آن 
ايســتادگي کرد و امروز هم کسب و کارهاي آنالين 

جايگاه خود را پيدا کرده اند.
غفاري درباره کمکي که IT مي تواند به توســعه 
بخش کشاورزي اســتان کند، اظهارداشت: در حوزه 
کشــاورزي مي توانيم کارهاي جــدي انجام دهيم. 
براســاس آمار فائو ســاالنه 1.3 ميليارد تن دورريز 
موادغذايي اســت که براي ســير کردن ۸15 ميليون 
نفــر کافي اســت. با هوش مصنوعي مــي توان اين 
مشــکالت را حل نمود و در گلســتان هم اين کار را 
پياده ســازي کرد. رئيس پارک علم و فناوري استان 
بيان داشــت: با اينکه اقتصــاد ما به دليل تحريم ها و 
 IT فشارهاي بيروني رشد چنداني ندارد، اما در حوزه
در حال رشد هســتيم و اين يک ظرفيت خوب براي 

فعاليت در اين عرصه است.
وي گفــت: عرصه ديتا بوده و نفــت امروز همان 
اطالعات ارزشــمند اســت و بايد از اســتارتاپ ها و 
کســب و کارهاي نوين حمايت کنيــم. ما راهي جز 
اعتمــاد به جوانان نداريم و بايد کمک کنيم تا تجارت 
الکترونيک با ســرعت خوبي شکل بگيرد. در همين 
زمينه رويداد ســرمايه گذاري در حوزه اســتارتاپ در 
اســتان داريــم که در آن طرح هــاي جديد با حضور 

سرمايه گذاران معرفي مي شود.

همچنين هادي حق شــناس، استاندار گلستان در 
افتتاحيه نهمين نمايشــگاه تخصصي الکامپ استان 
گلســتان گفت: اگر به استقبال تکنولوژي، فناوري و 
کامپيوتر و IT نرويم، تکنولوژي خود را به ما تحميل 
خواهد کرد. وي افزود: کســاني کــه در حوزه دانش 
بنيان و ديجيتال فعاليــت مي کنند جوانان 20 تا 30 
ســال هســتند و تحريم بر بخش محصوالت فکري 
و ديجيتال کمترين اثر را گذاشــته است و اين بخش 

فرصت مناسبي براي ارائه خدمات دارند.
حق شــناس ادامه داد: امروز بزرگترين شــرکت 
در دنيا ديگر بوئينگ نيســت، بلکه شــرکت آمازون 
اســت يا در ايران اســنپ با يک هزار و 500 کارمند 
يک هزار ميليارد تومان گردش مالي دارد. وي گفت: 
کســاني که در اين حوزه فعاليت مي کنند جوانان 20 
تا 30 ســال هســتند و تحريم بر بخش محصوالت 
فکــري و ديجيتال کمترين اثر را گذاشــته اســت. 
درپايان اين مراسم حق شناس به اتفاق هيأت همراه 
از غرفــه ها بازديد نمود و با حضور در غرفه مخابرات 
منطقه گلســتان از تالش هاي انجام شده در توسعه 
ارتباطات استان تقدير شد. نمايشگاه الکامپ گلستان 
بزرگترين رويداد تجاري در حوزه فناوري اطالعات و 
ارتباطات، بانکداري و تجارت الکترونيک در شــمال 
کشــور است و تا 3 آذر در محل دائمي نمايشگاه هاي 
بين المللي اســتان گلستان در جاده گرگان - آق قال 

برپاست.

در آیین اختتامیه در گلستان؛آغاز به کار نمایشگاه الکامپ در گلستان 
برترین هاي سوگواره عکس 

"حماسه خون" معرفي مي شوند

با تالش کانون عکــس حوزه هنري انقالب 
اسالمي استان گلستان، آئين اختتاميه ششمين 
سوگواره عکس “حماسه خون “ 4 آذر ساعت 16 
با حضور مديران، اساتيد و هنرمندان گلستاني در 

محل خيابان پنجم آذر،آذر 1۸ برگزار شد.
مســئول کانون عکس اين مرکز درباره خبر 
فوق گفت: هيات داوران اين ســوگواره متشکل 
از “ابوالقاســم قاســمي”، “محمدجواد مکتبي” 
،”محمدرضــا کيوانفــر”، “مهــدي تيراني” “و 
مصطفي حســن زاده از اســاتيد و کارشناســان 
عکاســي اســتان گلســتان بوده و نفرات برتر 
ســوگواره را معرفــي خواهند کــرد. محمدرضا 
کيوانفر در ادامه حضور هنرمندان و عالقه مندان 
را به اين مراســم آزاد اعالم کرد و افزود: هدف از 
برگزاري اين سوگواره در ششمين دوره برگزاري، 
ثبت جلــوه هاي معنوي و آيين هاي ايام محرم و 
صفــر و نمايش فرهنگ غني ايراني اســالمي و 
اهميت اين ماه  در فرهنگ غني مسلمانان ايران 
اســت.   وي در پايان اظهار داشت: نمايشگاهي از 
آثار منتخب رســيده به دبيرخانه سوگواره عکس 
“حماسه خون”، همزمان با مراسم اختتاميه توسط 
مديران و اساتيد عکاسي استان در محل نگارخانه 
سوره                  حوزه هنري انقالب اسالمي استان گلستان 

افتتاح خواهد شد.  

مدير کل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران:
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افزايش 77 درصدی ذخیره 
آب سد سفید رود و 2 برابری 

سد شهر بیجار

مديرعامل شــرکت آب منطقه ای گيالن، حجم 
آب ذخيره  شــده پشت سد ســفيدرود را 4۸0 ميليون 
مترمکعب اعالم کرد و بيان داشــت: اين ميزان آب 
ذخيره  شده در سد سفيدرود در مقايسه با مدت مشابه 
سال گذشــته چيزی در حدود 77 درصد رشد داشته 
اســت که از روزهايی بســيار خوب در اين زمينه خبر 

می دهد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی آب منطقه ای 
گيالن،خرمی با اظهار اينکه در ســد آيت اهلل بهجت 
شــهر بيجار نيز حدوداً ۸2 ميليــون مترمکعب آب 
تاکنون ذخيره ســازی شده است از افزايش 2 برابری 
حجم ذخيره سازی در اين سد در مقايسه با سال گذشته 
خبر داد و گفت: با توجه به بارش های باران ثبت  شده در 
مناطق مختلف گيالن و ادامه همين روند اميدواريم بر 

حجم ذخيره آب سدهای گيالن افزوده شود.
وی بارش بارانی را که در چند روز گذشته در گيالن 
ثبت شــده به طور متوسط ۹5 ميلی متر اعالم کرد و با 
اشاره به اينکه اين ميزان بارش در قلعه رودخان فومن 
حتی به 214 ميلی متر هم رســيده است اضافه کرد: 
اين شرايط نشان می دهد مجموعه شرايط آب وهوايی 
برای ذخيره ســازی آب در سدهای استان گيالن در 

وضعيت مطلوبی قرار دارد.
مديرعامل شــرکت آب منطقه ای گيالن با تأکيد 
بر اينکه هيچ مشــکلی در سدهای بزرگ اين استان 
شــامل سد سفيدرود و سد آيت اهلل بهجت شهربيجار 
وجود ندارد تصريح کرد: در چند روز گذشــته به علت 
شدت بارش باران شاهد بروز سيالب در محدوده سد 
آيت اهلل بهجت بوديم که با تالش های انجام شــده 

سيالب مذکور در مخزن سد آرام گرفت.

عبداله پاکاری، مديرکل بنياد شهيد و امور ايثارگران 
اســتان گيالن با صدور پيامی درگذشــت پدر شهيدان 
حسينی را تسليت گفت. در متن پيام آمده است: »والدين 
شــهدا که با تقديم عزيزترين گوهرهای حيات خويش 
به رســالت الهی و انقالبی خود عمل نمودند، اسوه های 

حقيقی مقاومت و ايثار و مايه عزت و اعتبار نظام مقدس 
جمهوری اسالمی هستند.

درگذشت»حاج سيد عباس حســينی« پدر بزرگوار 
غيورمردان دفاع مقدس، ســيد رحمت و ســيد محسن 

حسينی، موجب تاثر و تالم فراوان گرديد.

اينجانب مصيبت وارده را 
به پيشــگاه مقدس حضرت ولی عصر)عج(،مقام معظم 
رهبری، مردم شهيد پرور استان گيالن، شهرستان انزلی 
و خاصه شــما خانواده مکرم آن رحيل وارسته صميمانه 
تســليت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن 

فقيد ســعيد علو درجات و برای بازماندگان محترم صبر 
جميل و اجر جزيل مسئلت دارم.«

 شهيد ســيد رحمت حسينی« در عمليات کربالی 5 
شلمچه و شهيد سيد محسن حسينی در مريوان به درجه 

رفيع شهادت نائل گشتند.

پیام تسلیت مديرکل بنیاد شهید گیالن به مناسبت درگذشت ابوالشهدا »حسینی«

خبر

ضمیمه رايگان 2
روزنامه جام جم

آيت اهلل رسول فالحتی، امام جمعه رشت در جلسه شورای اداری 
شهرستان صومعه سرا با تبريک هفته بسيج اظهار کرد: همدلی بين 

مسئوالن موجب تعالی هر منطقه می شود.
به گــزارش روابط عمومی دفتر نماينده ولی فقيه در گيالن، وی 
ادامه داد: تمام مسئوالن در نظام اسالمی مسئوليت شرعی و قانونی 
دارند و بايد پاسخگوی مشکالت و مطالبات مردم باشند. امام جمعه 
رشــت با بيان اينکه بعضی از کاغذبازی ها به دليل نبود همدلی بين 
متوليان است، تصريح کرد: آنچه که موجب رشد جامعه و جلوگيری 
از هزينــه های اضافه می شــود، توجه به اولويت هاســت. آيت اهلل 
فالحتی بر تشــکيل اتاق انديشه ورز در دستگاه های اجرايی تاکيد 
کرد و افزود: ملت ولی نعمت ما هســتند و مسئوالن بايد برای مردم 

کار کنند.

وی با اشــاره به اينکه مسئول بايد خود را خادم مردم بداند، بيان 
کرد: مسئوالن بايد حرف دل مردم را گوش کنند و گره گشايی داشته 
باشــند. نماينده ولی فقيه در گيالن، خواســتار حضور مسئوالن در 
روســتاها شد و اظهار کرد: حضور مسئوالن در جامعه مردم را دلداده 
نظام می کند. آيت اهلل فالحتی با اشــاره به اينکه بيکاری و نرخ صفر 
فرزندآوری دو معضل گيالن اســت، خاطرنشــان کرد: وجود فارغ 
التحصيالن تحصيل کرده از معضالت اســتان است. وی بر تربيت 
کارآفرين در جامعه تاکيد کرد و يادآور شــد: خودباوری و خوداتکايی 
موجب تقويت توليد می شــود. امام جمعه رشت، اراضی کشاورزی 
را بســتر مناسب برای توليد و اشتغال دانست و يادآور شد: مسئوالن 

بســتر توليد در روستاها را بايد برای جوانان فراهم کنند.
آيت اهلل فالحتی با اشاره به افزايش نرخ بنزين، بيان کرد: نظارت 
مســئوالن در جلوگيری از افزايش نرخ کاال تاثيرگذار اســت. وی، 
ضعف برق و آب شــرب را دو معضــل مناطق مختلف گيالن عنوان 
کرد و افزود: مســئوالن با اولويت بندی مشکالت را با تدبير برطرف 
کنند. آيت اهلل فالحتی با اشــاره به اغتشــاش های اخير در کشور، 

تصريح کرد: اغتشــاش ها در ســايه بصيرت مردم و مســئوالن در 
کمترين زمان مديريت شد.

نماينــده ولــی فقيه در گيالن بــر تواضع مســئوالن در مقابل 
مردم تاکيد کرد و يادآور شــد: حضور ميدانی مســئوالن در کنترل و 
جلوگيری از افزايش نرخ کاال تاثيرگذار اســت. فرماندار صومعه سرا 
نيز در جلسه مذکور به شــاخص های عمرانی اين شهرستان اشاره 
کرد و گفت: 67 درصد راه های روســتايی صومعه ســرا از آسفالت 
برخوردار است. سيد جالل سيد محمدی با اشاره به برخورداری صد 
در صدی حوزه  گازرســانی در صومعه ســرا، بيان کرد: صومعه سرا 
رتبه دوم صنوبرکاری در کشــور را به خود اختصاص داده است. وی 
اضافه کرد: صومعه ســرا در مســير راه آهن رشت -  آستارا قرار دارد 
و تملک اراضی برای ايســتگاه آن انجام شده است. حجت االسالم 
محمدمهدی راشــدی نوری امام جمعه صومعه ســرا نيز در جلسه 
مذکور با اشاره به وجود فضالی فرهنگی و مذهبی در اين شهرستان 
اظهار کرد: مردم صومعه ســرا واليت مدار هستند و از روحيه باالی 

معنوی و مذهبی برخوردارند.

امام جمعه رشت در شورای اداری صومعه سرا:

حضور میدانی مسئوالن در کنترل نرخ کاال 

عظيم بلبل آبادی، مديرعامل شــرکت برق 
منطقه ای گيــالن گفت: فاز اول پروژه افزايش 
ظرفيت پست شهدای نفوت صومعه سراست که 
در راستای شناسايی، امکان سنجی و ارائه الگو به 
 منظور جابه جايی تجهيزات در جهت بهره وری 
اقتصــادی  و با هدف افزايش ظرفيت، باالبردن 
ضريب اطمينان و پايداری شــبکه و اصالح افت 
ولتاژ اجرا شــده بود به اتمام  رســيد و مورد بهره 
برداری قــرار گرفت و هم اکنــون بارگيری از 

ترانسفورماتورها در حال انجام می باشد.

به گــزارش روابط عمومی بــرق منطقه ای 
گيالن، مدير عامل شرکت برق منطقه ای گيالن 
افزود: در اجرای فاز اول اين پروژه، يک دستگاه 
ترانس 160 مگاولــت آمپری جايگزين ترانس 
125 مگاولت آمپری و دو دستگاه ترانسفورماتور 
کمپکت جايگزين ترانسفورماتورهای کمپکت 

موجود شد. 
وی افزود: با اجرای فاز اول، 35 مگاولت آمپر 
به ظرفيت پســت230/63 کيلوولت شــهدای 

نفوت صومعه سرا افزوده شد.

بلبــل آبادی گفت: عمليــات اجرای فاز دوم 
پروژه افزايش ظرفيت پســت شــهدای نفوت 
صومعه ســرا که در آن  يک دستگاه ترانس 160 
مگاولــت آمپری جايگزين ترانس 125 مگاولت 
آمپری خواهد شــد بزودی آغاز خواهد شــد. به 
عبارتی با اجرای فاز دوم، ظرفيت اين پســت از 
250 مگاولت آمپر به 320 مگاولت آمپر افزايش 
داده خواهد شــد و در مجموع 70 مگاولت آمپر به 
ظرفيت پست230/63 کيلوولت شهدای نفوت 
صومعه ســرا افزوده خواهد شد. گفتنی است که 

پست230/63 کيلوولت شهدای نفوت صومعه 
ســرا تغذيه پســت های 63 کيلوولت؛ صومعه 
سرا، شهيد قلی پور رشت، فومن، شفت، ماسال، 
طالقانــی رشــت و جنوب رشــت و تامين برق 
مطمئن و پايدار قســمت هايی از شــهر صومعه 
ســرا را بر عهده دارد و تغذيه اين پست از طريق 
خطــوط 230 کيلوولت نيروگاه های ســيکل 

ترکيبی گيالن و پره سر انجام می شود.

بهره برداری از ترانسفورماتور 
»شهدای نفوت صومعه سرا«

برگــزاری دوره های تئوری-عملی 
ايمنی و آتش نشــانی در شرکت گاز 

گیالن 

شــرکت گاز اســتان گيالن در راســتای نهادينه ســازی 
فرهنگــی ايمنی، دوره های آموزشــی تئوری-عملی ايمنی و 

آتش نشــانی را در سطح شرکت به انجام رسانده است.
حســين اکبــر، مديرعامل شــرکت گاز اســتان گيالن از 
برگــزاری دوره های  تئوری و عملی ايمنی و آتش نشــانی در 
ســطح اين شــرکت خبر داد و اظهار داشــت: اين دوره ها طی 

17 جلســه و در کليه شهرستان های استان برگزار شده است.
بــه گزارش روابط عمومی گاز گيــالن، وی بيان نمود: اين 
دوره ها طی ســه ماه در سراســر اســتان برگزار شد و طی آن 
مجموعًا بيش از 500 نفر از پرسنل شرکت، در بازآموزی مبانی 

ايمنی و آتش نشانی شرکت کردند. 
وی ضمــن ضروری برشــمردن يادگيــری الزامات ايمنی 
برای کارکنان بويژه پرســنل عملياتی گفــت: با برنامه ريزی 
های به عمل آمده اين دوره ها توســط امور HSE گاز گيالن 
برای تمام کارکنان رســمی، قرارداد مستقيم و پيمانکاری اجرا 

شده است. 
مهنــدس اکبر بيــان نمود: در اين دوره هــا مطالب مرتبط 
با مباحث ايمنی و تئوری آتش تشــريح شــد و ســپس شرکت 
کنندگان به طور عملی با نحوه اســتفاده از انواع خاموش کننده 
های موجود در ســطح شرکت آشنا شــدند تا آمادگی بيشتری 

برای پيشــگيری و مقابله با حوادث احتمالی به دست آورند.
مديرعامل شرکت گاز استان گيالن در خاتمه گفت: ايمنی، 
تعطيلــی بردار نيســت و امور HSE بايد بــا برگزاری دوره 
های آموزشــی بيشتر ضمن فراگيری فرهنگ HSE در همه 

ســطوح سازمان، احتمال وقوع حوادث را به حداقل برساند.

خبر

جلسه هم انديشی مصوبات 
سفر رئیس جمهور در اداره 

کل بهزيستی گیالن

جلسه هم انديشــی مصوبات 
سفر رياســت جمهوری با حضور 
گيــالن  بهزيســتی  مديــرکل 
دکتر حســين نحوی نژاد، رئيس 
کميســيون فرهنگی شورای شهر 
رشــت آقای عاقل منــش، دکتر 
رحمانيان معاون هماهنگی برنامه 
و بودجه سازمان مديريت و برنامه 
ريزی اســتان، آقــای گلزاريان 
نماينــده حقوقی آيت اهلل فالحتی 
نماينده ولی فقيه در استان برگزار 

شد.
حســين نحوی نــژاد مديرکل 
بهزيســتی گيالن، ضمن حمايت 
از دو پروژه آسايشــگاه سالمندان 
و معلوليــن رشــت و تکميــل 
شــيرخوارگاه بهزيســتی رشت، 
تائيــد نمودند که بــرای اجرائی 
شــدن ايــن مصوبــات از طريق 
کار کارشناســی و بــا توجــه به 
ابالغ ســازمان مديريت کشور به 

بهزيستی کشور و پيگيری از دفتر 
بودجه کشور جهت مبادله موافقت 
نامه صورت گرفتــه، مقرر گرديد 
طــی هماهنگی با عضو شــورای 
شــهر حاضر در جلســه عوارض 
جهت دريافت پروانه ساخت پروژه 
شيرخوارگاه به تفکيک ساختمان 

های بهزيستی ارائه گردد. 
همچنين با همکاری ســازمان 
ثبت و اسناد و امالک استان نسبت 
بــه مکاتبه در خصــوص تفکبک 
عرصــه محوطه ســازمان جديد 
االحــداث شــيرخوارگاه اقدام و 
مدارک و مستندات مربوطه جهت 
صدور پروانه به شهرداری منطقه 

2 ارائه گردد. 
مديــرکل بهزيســتی گيالن 
افــزود: ضرورت همکاری و انجام 
تکاليف ســاير دستگاه ها و کمک 
به اجرايــی نمودن پــروژه های 

مذکور بسيار حائز اهميت است.

حجت االسالم  منتظری در مراســم توديع و معارفه دادستان 
عمومی و انقالب مرکز گيالن که در ســالن همايش امام خمينی 
)ره( دادگســتری استان برگزار شد، با اشاره به بازديد خود از تاالب 
انزلی اظهار کرد: اين تاالب را يک ســرمايه عظيم و ارزشمند ملی 

دانست و عنوان کرد: استاندار گيالن به عنوان نماينده دولت وظيفه 
دارد از تاالب انزلی حراست کند. همچنين همه مقامات اطالعاتی 
و امنيتی اســتان در کنار دادســتان انزلی، دادستان مرکز و رئيس 
کل دادگســتری گيالن بايد جديت کامل در اين امر داشته باشند. 

متاســفانه يکســری تصرفات در اطراف تاالب صورت گرفته و 
متصرفين از برخی از خدمات همچون برق برخوردار هستند. مالک 
زمين کسی است که سند ثبتی و رسمی داشته باشد.به گزارش ايسنا 
،منتظری با اشاره به مدارک و مستندات موجود درباره پروژه احيای 
تاالب انزلی، خاطرنشان کرد: به واسطه مخاطره آميز بودن پروژه 
مذکور دســتگاه قضايی ورود پيدا کرده و تا زمانی که همه دستگاه 
های ذی ربط و ذی صالح با کارشناســی های علمی و دقيق بی 

خطر بودن پروژه برای محيط زيست و حيات انسان و آبزيان را اعالم 
نکنند، جلوی اجرا را خواهيم گرفت.دادستان کل کشور با اشاره به 
تاثير پروژه مذکور بر محيط زيســت، عنوان کرد: دادستان موظف 
است نظارت دقيق بر اين امر داشته باشد، زيرا سالمت جامعه و حفظ 
محيط زيست برای ما مهم است. متاسفانه سازمان حفاظت محيط 
زيست به عنوان متولی کار بدون کارشناسی الزم و مجوزهای الزم 

پروژه را به مرحله اجرا درآورده است.

مانع احیای تاالب انزلی بدون نظر کارشناسی خواهیم شد
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مدير جهاد کشــاورزی لنگرود گفت: بخش عمده کار توليدی و فروش سبزی 
و صيفی جات اين شهرســتان بر عهده زنان روستايی است.

بــه گزارش ايســنا، محمدباقر قاســم پور با بيــان اينکه شهرســتان لنگرود 
۹۸00هکتار اراضی شــاليزاری دارد، گفت: تا کنــون 4500هکتار از اين اراضی 

پس از برداشــت برنج به کشت دوم اختصاص يافته است. 

وی افزود: کشت دوم عالوه بر افزايش درآمد برنج کاران موجب افزايش توليد 
محصوالت کشاورزی شهرستان می شود.

قاســم پور ادامه داد: افزايش درآمد کشــاورزان موجب افزايش رغبت جوانان 
روســتايی به توليد برنج و ماندگاری شان در روستاها می شود. 

وی خاطرنشــان کرد: بيشــترين محصول کشــت دوم در شهرستان لنگرود 

راتون اســت و عالوه بر راتون، محصوالت ســبزی و صيفی در اين اراضی کشت 
می شود.

مدير جهاد کشاورزی لنگرود گفت: اغلب توليد و فروش صيفی و سبزی توسط 
زنان انجام می شود و اغلب اين محصوالت در بازارهای محلی اين شهرستان که 

شنبه، چهارشــنبه و جمعه برپا می شود برای فروش عرضه می شوند.

3نقش پررنگ زنان روستايی در تولید و فروش سبزی و صیفی ضمیمه رايگان 
روزنامه جام جم

در مراسمی  که با حضور مرتضی بانک، مشاور 
رئيــس جمهور و دبيــر شــواريعالی مناطق آزاد، 
ارسالن زارع استاندار گيالن، حجت االسالم سيد 
عبدالجواد شــمس الدين، امام جمعه شهرســتان 
بندر انزلی، معاونين و مديران دبيرخانه شواريعالی، 
مديران کل دســتگاه هــای اجرايی و فرماندهان 
نظامی و انتظامی و اعضای هيئت مديره ســازمان 
در مرکــز همايــش ها و نمايشــگاه های منطقه 
برگزار شــد از 6 سال تالش رضا مسرور به عنوان 
رئيس هيأت مديره و مديرعامل سازمان تکريم به 
عمل آمد و محمد ولی روزبهان نيز به عنوان رئيس 

هيأت مديره و مديرعامل سازمان معرفی شد.
بــه گزارش ســميه جوان، خبرنــگار جام جم 
گيــالن به نقل از  مديريــت روابط عمومی و امور 
بين الملل سازمان منطقه آزاد انزلی در اين مراسم 
که تعداد زيــادی از فعاالن اقتصادی، ســرمايه 
گــذاران و توليدکنندگان منطقه و اســتان گيالن 
حضور داشــتند، مجيد فاتحی معــاون فرهنگی 
اجتماعی گردشــگری به نمايندگی از شــورای 
معاونين ســازمان در گزارشی به بيان عملکرد اين 
ســازمان ظرف سالهای ۹2 و ۹۸ در شاخص های 
مختلف تکميل پروژه های عمرانی-زيرســاختی 
و ايجاد و بهره برداری از طرح های عمرانی جديد 
به همراه موفقيت های کســب شــده در شاخص 
هــای مختلف اقتصادی پرداخــت و با قدردانی از 

مــی تالش های دکتر رضا مسرور، آمادگی  تما
پرســنل سازمان را برای همراهی با دکتر روزبهان 

عنوان نمود.
در ادامه اصغر امانی بــه عنوان رئيس انجمن 
ســرمايه گذاران و کارآفرينان منطقه آزاد انزلی در 
اين مراســم با تقدير از زحمات دکتر رضا مسرور، 
بــه تحليلی از مســير طی شــده از دوران اولين 

مديرعامــل منطقه ويژه اقتصــادی انزلی در 25 
سال تا زمان کنونی پرداخته و دوران دکتر مسرور 

را درخشان تر از ديگران اعالم کرد.
وی به بيان مســائل و مشــکالت پيش روی 
فعاالن اقتصادی و بروکراســی اداری در دستگاه 
های اجرايــی پرداخت و خواســتار هماهنگی و 
همکاری بيش از پيش ســاير نهاد ها با ســازمان 
منطقه آزاد انزلی به منظور پيشــبرد اهداف کشور 
وحمايت از فعاالن اقتصادی و توليدکنندگان شد.

محمــد ولی روزبهان، رئيــس هيأت مديره و 
مديرعامل ســازمان در مراسم معارفه خود، با ارائه 
تحليلی از شرايط اقتصادی و تحريم های اعمالی 
عليه کشــورمان که با رهبری داهيانه مقام معظم 
رهبری همه اين مشــکالت از پيش روی کشــور 
برداشــته شده، نقش مناطق آزاد در گذار از تحريم 
و اقتصاد مقاومتی را حائز اهميت عنوان نمود و در 
ادامه تحليل خود تصريح کرد: گيالن، گلســتان، 
خوزستان و سيســتان و بلوچستان در چهار نقطه 
کشــورمان به دليل دارا بــودن مرزهای هوايی، 
دريايی، زمينی و ريلی دارای اهميت استراتژيکی 

در معــادالت فرامنطقه ای کشــورمان در ارتباط 
ميان شــرق- غرب و شــمال-جنوب جهان بوده 
و در ايــن ميان دو اســتان گيالن و گلســتان در 
شــرايط خاص بنادر جنوبی، از پايداری بيشتری 
برخوردارند، دو اســتانی کــه از قابليت ارتباطی با 
کشور چين به عنوان بزرگترين اقتصاد جهان، نيز 

بهره مند می باشند.
وی با بيان اينکــه منطقه آزاد انزلی با ظرفيت 
های متنوع در ترانزيت ترکيبی، می تواند به مرکز 
ترانزيت کاال ميان آســيا و اروپا تبديل شود افزود: 
کاهش 15 روزه حمل و نقل کاال از طريق کريدور 
چين-قزاقستان-ايران با محوريت مجتمع بندری 
کاســپين زمان اهميت مضاعــف پيدا می کند که 
بايد توجه داشــته باشيم، زمان طوالنی تر در مسير 

موجود يعنی هزينه بيشتر و قدرت رقابتی کمتر.
رئيس هيأت مديره ســازمان منطقه آزاد انزلی 
با اشــاره به حجم گســترده مراودات بين المللی، 
جذب ســرمايه گذار و زيرساخت های ايجاد شده 
در مناطــق آزاد در دولت های يازدهم و دوازدهم، 
تجارت بيــن المللی در اين مناطق را به قبل و بعد 

از اين دولت ها تقســيم بندی کرد و گفت: يکی از 
افرادی که در دســتيابی بــه اين موفقيت ها نقش 
موثری ايفا نمود، شــخص دکتر رضا مسرور است 

که بايد مجدد از ايشان تقدير به عمل آيد.
مديرعامل ســازمان بر لزوم حمايت از سرمايه 
گــذاران و فعاالن اقتصادی تأکيــد نمود و با ارائه 
تفســيری از منابع علمی مديريت اظهار داشــت: 
وظيفــه دولت ســکانداری اســت و بايــد زمينه 
فعاليت سرمايه گذاری ازسوی دولت فراهم شود، 
موضوعی که در اين منطقه وجود داشــته و بايد با 
جديت بيشــتری پيگيری شــود، چرا که براساس 
ظرفيت های ايجاد شــده و منطقه ای که می تواند 
اقتصاد ملــی را متحول نمايد اين منطقه بوده و بر 
اين اساس افق های منطقه آزاد انزلی بايد گسترده 

تر و جهانی تر ترسيم شود.
وی بــا تصريح اينکه منطقه آزاد انزلی را بايد به 
عنوان خانه امن سرمايه گذاران و فعالين اقتصادی 
تبديل نمود، افزود: تکريــم و حمايت همه جانبه 
از ســرمايه گــذاران و فعاالن اقتصــادی با بهره 
گيری از حداکثر ظرفيت هــای توليدی خود بايد 
در دســتور کار قرار گيرد، به حدی که منطقه آزاد 
انزلی به الگويی برای ســرمايه گذاری در ســطح 
ملی و جهانــی تبديل شــود.رئيس هيات مديره 
و مديرعامل ســازمان در پايــان اضافه کرد: خود 
را موظــف می دانم که با تمــام ظرفيت و تجارب 

 ، د از تمامی ظرفيت های ملی، اســتانی، از خــو
رياســت محترم جمهور، معاونين رئيس جمهور و 
اعضای هيأت دولت تا استاندار محترم و مسئولين 
اســتانی جهت تحقق اهداف توسعه ای منطقه به 
کار گيرم و اين اهداف جز تبديل منطقه آزاد انزلی 
به يک الگو و جايگاه امن برای ســرمايه گذاران و 

نگين اقتصادی کشور نيست.

برپايی مراسم تکريم و معارفه مديران عامل سازمان
 منطقه آزاد انزلی  

انعقاد تفاهم نامه بین شهرداری 
بندر انزلی و دانشگاه گیالن 

به منظور تعامل، هم 
افزايی و بهــره گيری 
توانمندی  از  مناســب 
های دانشــگاه گيالن 
و شهرداری بندرانزلی، 
در مديريت شــهری و 
تحقق سياست دستيابی 
کارا،  مديريــت  بــه 
اثربخش و پايدار از طريق همفکری و همکاری های دستگاه 
هــای اجرايی و مراکز علمی و آموزشــی اين تفاهم نامه بين 

شهرداری بندرانزلی و دانشگاه گيالن منعقد شد.
به گزارش اداره ارتباطات شــهرداری بندرانزلی، بر اساس 
اين همکاری توسعه سازمان يافته و روز افزون همکاری های 
دانشــگاه گيالن و شــهرداری انزلی از طريق تعيين، توسعه 
و حمايــت از انواع شــيوه های همکاری طرفين، بر حســب 
اولويت های توســعه و شاخص های پيشرفت در شهر صورت 
می پذيرد.بر اســاس اين تفاهم نامه دانشــگاه گيالن متعهد 
به آموزش کارکنان شــهرداری، مشارکت در حل مشکالت 
و مســائل شــهرداری، معرفی متخصصين دانشگاهی برای 
حضور در کارگروه های تخصصی شــهرداری، اجرای طرح 
های نو و خالقانه برای اجرای توسعه های پايدار شهر، بررسی 
و تدوين اولويت های توســعه شــهر، انجام مطالعات و تهيه 
طرح های اجرايی برای پروژه های دارای اولويت برای توسعه 
شهری، پيشنهاد سياست ها و برنامه های راهبردی و مطالعات 
در حوزه مديريت شهری، نظارت بر کاربردی شدن طرح های 
مطالعــات پايان يافته و برنامه ريــزی جهت به کارگيری آن 
ها، جمع آوری ايده و نظرات شــهروندان و محققان در حوزه 
شهری و تدوين راهکارهای تبديل ايده های مطلوب به طرح 
و برنامه های اجرايی و برگزاری مســابقه معماری با موازين 

و استانداردهای حرفه ای برای پروژه های مهم شهری شد.
همچنين شــهرداری بندرانزلی متعهد به حمايت از طرح 
های پژوهشــی و پايان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری 
که درباره مسائل شهر انزلی اجرا می شود، بررسی پيشنهادات 
طرف اول و تعيين تکليف آن بر حسب قانون های شهرداری و 
شورای اسالمی شهر، بررسی و پيگيری تعهدات با قراردادهای 
فــی مابين و تهيه و در اختيار قرار دادن مکانی در شــهر انزلی 

جهت حضور دانشگاه گرديد.

رصد راننــدگان متخلف با ۵۹ 
دوربین در جاده های گیالن

رئيس پليس راه گيالن با اشــاره بــه راه اندازی 5۹ 
دوربين ثبت تخلفات در جاده های استان، گفت: در هفت 
ماهه اول سال جاری برابر استعالم از رکورد دوربين های 
نصب شــده در محورهای برون شــهری استان گيالن 

حدود 150 هزار تخلف سرعت ثبت شده است.
به گزارش ايسنا ســرهنگ حسين محمدپور در جمع 
خبرنــگاران با اعالم ايــن خبر اظهار کرد: اســتفاده از 
تجهيــزات الکترونيکی و مکانيزه ثبت تخلفات رانندگی 
يک نياز اساســی برای توســعه چتــر نظارتی پليس در 

جاده های استان است.
ايــن مقام انتظامی با تاکيد بر جايگزينی شــيوه های 
مــدرن برای کنتــرل ترافيک و عبور و مــرور، افزود: با 
افزايش روزانه وســايل نقليه در معابر و جاده ها استفاده از 

تجهيزات الکترونيکی بسيار موثر است.
وی با اشاره به اينکه عامل اصلی آمار باالی تصادفات 
در اغلب کشــورها، تخلفات رانندگی اســت، بيان کرد: 
امروزه در کشــورهای پيشــرفته برای کاهش تلفات و 
خســارت تصادفات در کنار جريمه های بسيار سنگين از 
فن آوری های پيشــرفته استفاده می شود تا کوچک ترين 
رفتــار رانندگان نيز تحت نظر قــرار گيرد و دوربين های 

کنترل سرعت در اين ميان نقش اساسی دارد.
محمدپور خاطرنشــان کرد: بعضی رانندگان در طول 
مســير با ديدن هر دوربين، ســرعت خــودرو را کاهش 
می دهند و به محض عبور از آن مجددا با سرعت غيرمجاز 
به مســير ادامه می دهند اما بی خبــر از آنکه دوربين ها از 
نوع ميانگين ســرعت هستند و رانندگان ناخواسته زودتر 
از زمان تعيين شــده به دوربين دوم می رســند بنابراين 
هوش مصنوعی سيســتم تخلف، راننده متخلف را درک 

کرده و برای خودرو جريمه ثبت می شود.

خبر خبر

در گفت و گو با اعضای شورا و دهیار روستای گلبازو مطرح شد؛

سرانه بودجه دهیاری پاسخگوی مطالبات مردم نیست

روســتای گلبازو از توابع بخش خشــکبیجار واقع در 
اســتان گیالن قرار دارد. این روســتا دارای ۲۰۰ نفر 
جمعیت و  ۷۵ خانوار است که گویش اصلی اهالی زبان 
گیلکی می باشــد. شــغل اصلی آنها کشاورزی و بندرت 
دامپروری می باشــد. این روســتا از نظر جغرافیایی به 
الهیجان، لشت نشا، خمام، انزلی و رشت هم راه دارد. 
روســتای گلبــازو که بافــت جاده ای قدیمــی دارد و به 
شــهر نزدیک است و از نظر سرسبزی خیلی دل انگیز و 
باصفاست و اهالی با محبت آن ناخودآگاه تو را به سمت 

روستا سوق می دهند. 
ســعیده فردی - خبرنگار جام جــم گیالن: از دغدغه 
مندترین اهالی این روســتا، علی شــوقی نژاد، رئیس 
شــورای محل بــود. پــای صحبتــش که می نشــینی از 
دلگیری ها و بی توجهی های مســئولین می گوید. وی در 
صحبــت های خود بــا خبرنگار ما اظهار می کند که بعد از 
انقالب اســالمی تا االن روستا فاقد مسجد است. چطور 
اســت که ما مردمی انقالبی و پیرو دین اسالم هستیم، 

ولی در روستا مسجد نداریم.
علی شــوقی نژاد، رئیس شورا در ادامه گفت: من به 
همراه آقایــان علی اکبر شــوقی نژاد و گداعلی رضائی 
به عنوان عضو شــورا و آقای الیاس قاســمی به عنوان 

دهیار در این روســتا مشغول فعالیت می باشم.
وی افــزود: خــدا به اهالی روســتا طــول عمر باعزت 
بدهــد، ولی ما هنوز برای تدفین میت خود و اقامه نماز 
به مســجد روســتای دیگری می رویم. بارها به چشــم 

دیده ام که اهالی روســتاهای دیگر بــرای ایام مختلف 
خــود در مســجد مراســم می گیرنــد، اما ما از داشــتن 
مســجد محرومیم و از مسئولین محترم بخش و استان 
و خیرین درخواســت تامین اعتبار برای ساخت مسجد 

را داریم. 
در ادامه دهیار جوان و با تجربه آقای الیاس قاسمی 
گفت: مشــکالت روســتا بسیار زیاد اســت و نمی دانم 
از کــدام مورد برایتان بگویم. ســرانه بودجه دهیاری 
خیلــی کم اســت و پاســخگوی مطالبات مردم نیســت. 
مهم ترین دغدغه اهالی انباشــته شدن زباله در روستا 

و نداشــتن ماشین حمل زباله برای انتقال آن است. 
قاســمی افزود: نداشــتن ســاختمان دهیــاری، آب 
شــرب، بوستان کودک، زمین ورزشــی و نیاز به تامین 
اعتبــار برای الیروبــی زهکش رودخانه های روســتا و 
روشــنایی معابــر که امنیت روســتا را تامیــن می کند، 

موارد دیگری از مشکالت روستاست.
علی اکبر شــوقی نژاد، عضو دیگر شــورا نیز در مورد 
مشــکالت روســتا اظهار داشــت: تیر برق های روســتا 
فرســوده است و ما برای تعریض و زیرسازی جاده های 
روســتا  به منظور جلوگیری از خطرات جانی، نیاز به 1۰ 
عدد تیر برق داریم. با تامین این تیر برق ها می توانیم 
برای زیرسازی جاده ها اقدام نمائیم. در پایان شورای 
اســالمی و دهیاری روستای گلبازو از اهالی، استاندار، 
فرماندار، بخشــدار و مدیران ادارات مربوطه که ما را 

در این راه یاری کرده اند، تشــکر و قدردانی کردند.

آگهی مزایده

ف
دي

مساحت موضوع مزايدهر
)مترمربع(

قیمت پايه اجاره بهاء امکانات
يکساله)ريال(

سپرده شرکت در 
مزايده )ريال(

اجاره یکساله کافی شاپ بوستان 1
مادر

سازه چوبی و دارای امتیاز آب، 15
برق مشاعی

72/000/0003/600/000

شــهرداری تالــش در نظــر دارد بــه اســتناد آییــن نامــه مالــی شــهرداری هــا و مصوبــه صورتجلســه شــماره 12/98/13774 مــورخ 98/05/30 
هیــأت عالــی معامــات شــهرداری، کافــی شــاپ واقــع در بوســتان مــادر را بــه مــدت یکســال از طریــق مزایــده عمومــی و بــا شــرایط ذیــل، بــه 
صــورت اجــاره بــه اشــخاص واجــد شــرایط واگــذار نمایــد. لــذا متقاضیــان مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار آگهــی نوبــت دوم بــه مــدت 10 روز جهــت 
ــام خمینــی )ره( مراجعــه و پیشــنهادات خــود را  ــان ام ــش - خیاب ــع در تال ــه واحــد امــور قراردادهــای شــهرداری واق ــده ب دریافــت اســناد مزای
ــه شــهرداری تســلیم و رســید دریافــت نماینــد. پیشــنهادات واصلــه رأس ســاعت 15 روز  ــه دبیرخان در پاکتهــای دربســته و الک و مهــر شــده ب

چهارشــنبه مــورخ 1398/09/27 توســط هیــأت عالــی معامــات شــهرداری بازگشــایی و برنــده یــا برنــدگان مزایــده مشــخص خواهــد شــد.

1- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
2- هزینه نشر آگهی بر عهده برنده یا برندگان مزایده خواهد بود.

3- چنانچــه برنــدگان اول، دوم و ســوم مزایــده از انجــام معاملــه در مهلــت مقــرر خــودداری نماینــد ســپرده آنــان بــه ترتیــب بــه نفــع شــهرداری 
ضبــط خواهــد شــد.

4- شــرکت کننــدگان در مزایــده مــی بایســت بابــت ســپرده شــرکت در مزایــده یــک فقــره ضمانــت نامــه بانکــی بــا اعتبــار ســه ماهــه اخــذ و یــا 
مبلــغ ســپرده را بــه حســاب ســپرده ۰۱۰۹4545۳4۰۰۰ ایــن شــهرداری نــزد بانــک ملــی شــعبه تالــش واریــز و ضمانــت نامــه بــا فیــش واریــزی 

را در پاکــت الــف قــرار داده و بــه همــراه پاکــت پیشــنهاد قیمــت بــه دبیرخانــه شــهرداری ارائــه نماینــد.
5- سایر شرایط و اطاعات در اسناد مزایده درج گردیده است.

شهرام غنی زاده، شهردار تالش

آگهی مزايده
شــهرداری تالــش بــه اســتناد مصوبــه بنــد 2 صورتجلســه شــماره 162 شــورای اســامی شــهر تالــش، در نظــر دارد آهــن آالت اســقاطی و ضایعــات موجــود در 
انبــار پــارک موتــوری شــهرداری واقــع در تالش-ســه راه ســیدنیکی-جاده قــروق- راهنمــا محلــه را بــه شــرح جــدول ذیــل از طریــق مزایــده عمومــی بــه فــروش 
برســاند. لــذا متقاضیــان مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار آگهــی نوبــت دوم بــه مــدت 10 )ده( روز کاری بــا مراجعــه بــه واحــد امــور قراردادهــای شــهرداری، اســناد 
مزایــده را دریافــت و جهــت بازدیــد از ضایعــات و آهــن آالت اســقاطی بــه نشــانی فــوق االشــاره مراجعــه و پیشــنهادات خــود را در پاکتهــای دربســته و الک و 

مهــر شــده بــه دبیرخانــه شــهرداری ارائــه و رســید دریافــت نماینــد.

شهرام غنی زاده، شهردار تالش

1-بهــای آهــن آالت و ضایعــات لزومــا مــی بایســت نقــدا بــه حســاب شــهرداری واریــز گــردد و تهاتــر بــا مطالبــات یــا تقســیط بهــای ضایعــات امــکان پذیــر 
نخواهــد بــود.  2- چنانچــه برنــدگان اول، دوم و ســوم مزایــده از انجــام معاملــه در مهلــت مقــرر خــودداری نماینــد ســپرده آنــان بــه ترتیــب بــه نفــع شــهرداری 
ضبــط خواهــد شــد. 3- شــرکت کننــدگان در مزایــده مــی بایســت بابــت ســپرده شــرکت در مزایــده یــک فقــره ضمانــت نامــه بانکــی بــه مبلــغ300/000/ 83 
ریــال بــا اعتبــار ســه ماهــه اخــذ و یــا مبلــغ ســپرده را بــه حســاب ســپرده شــماره ۰۱۰۹4545۳4۰۰۰ ایــن شــهرداری نــزد بانــک ملــی شــعبه تالــش واریــز و 
ضمانــت نامــه بــا فیــش واریــزی را در پاکــت الــف قــرار داده و بــه همــراه پاکــت پیشــنهاد قیمــت بــه دبیرخانــه شــهرداری تالــش ارائــه نماینــد. 4- پاکتهــای 
پیشــنهادات واصلــه رأس ســاعت 15 روز چهارشــنبه مــورخ 1398/09/27توســط هیــأت عالــی معامــات شــهرداری بازگشــایی و برنــده یــا برنــدگان مزایــده 
مشــخص خواهــد شــد. 5-تمامــی هزینــه هــای نشــر آگهــی، تفکیــک، بارگیــری، حمــل و نقــل، مالیــات، عــوارض، هزینــه کارشناســی و غیــره بــر عهــده برنــده 

یــا برنــدگان مزایــده خواهــد بــود. 6-ســایر شــرایط و اطاعــات در اســناد مزایــده درج گردیــده اســت.

مقدار تقریبینوع ضایعات
)کیلوگرم(

قیمت پایه
)ریال(

قیمت پایه کل
)ریال(

سپرده شرکت در مزایده 
)ریال(

1/000100/000100/000/000آلومینیوم خشک1

83/300/000 60/00025/0001/500/000/000آهن آالت2

3/00022/00066/000/000پالستیک3
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صاحب امتیاز :           
 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

تحریریه شهرستانها:            021-44233511

شنبه 9 آذر 1398   شماره 5537 ضمیمه رايگان روزنامه جام جم

مژده ای دل که دگر باد صبا باز آمد
هدهد خوش خبر از طرف صبا باز آمد
برکش ای مرغ سحر نغمه داوودی باز

حافظکه سلیمان گل از باد هوا باز آمد

معاون فروش و خدمات مشترکين شرکت توزيع نيروی برق مازندران در 
همايش يکروزه مامورين قرائت کنتور سراسر استان در ساری گفت: قرائت 

اندرويدی لوازم اندازه گيری تا 15 آذر امسال در مازندران کليد می خورد.
خبرنگار جام جم مازندران: بهزاد زينتــی افزود: کاهش خطا در 

قرائت، کيفيت و ســرعت کار باال و رصد مامورين قرائت از مزيت های اين 
طرح می باشد.وی با بيان اينکه اين طرح ابتدا در ساری و قائمشهر به عنوان 
پايلوت اجرا خواهد شــد خاطرنشان کرد: در مرحله اول 110 دستگاه گوشی 
همراه خريداری و در امور توزيع برق قائمشهر و شمال ساری به مرحله اجرا 

در می آيد و پس از آن در ساير امور توزيع نيز اجرايی خواهد شد.
معاون فروش و خدمات مشــترکين شرکت توزيع نيروی برق مازندران 
يادآور شــد: همه بايد برای پاسخگويی به مشترکان در طرح ملی قبض سبز 
آمادگی داشــته باشيم و مامورين قرائت کنتور با حضور در  منازل مشترکان 
وظيفه پاسخگويی بيشتری خواهند داشت. زينتی تصريح کرد : حذف قبوض 
کاغذی از 2۸ ارديبهشــت امســال در مازندران کليد خورد و پس از آن تمام 
تالشــها برای ثبت شماره همراه مشــترکان صورت گرفت به گونه ای که 
هم اکنون بيش از ۹۸ درصد مشــترکان شماره تلفن همراه خود را در سامانه 

شرکت ثبت کرده اند .
وی با بيان اينکه مشترکان هيچگونه نگرانی برای پرداخت صورتحساب 

خود نداشــتند اظهار داشت: مشترکان تنها با داشتن شناسه قبض 13 رقمی 
می توانند به روشــهای گوناگونی بهای برق مصرفی خود را پرداخت کنند. 
معاون فروش وخدمات مشترکين شرکت توزيع نيروی برق مازندران پيوند 
پيامــک، آپهای صنعت برق، ســرويس های پرداخــت و آپ بانک ها، وب 
سايت شرکت توزيع، ATM ، POS ، تلفن 1521، دفاتر پيشخوان دولت 
، ICT روستايی، اپليکيشــن های #1521*733* و #1521*741* را 
از روشــهای پرداخت بهای برق مصرفی مشــترکان برشمرد. زينتی افزود: 
چنانچه مشترکان تمايل به پرداخت قبض با هيچ يک از روش های نه گانه 
که ذکر شــد ندارند می توانند شناســه قبض خود را در اختيار فردی معتمد  

)فرزند،بستگان و... ( قرار دهند و از وی بخواهند قبض آنها را پرداخت کند.
وی تصريح کرد: صنعت برق هيچ بهانه ای برای عدم پرداخت مشترکان 
بعد از حذف قبض کاغذی و پيامکی شــدن قبوض نگذاشــته و بهترين و 
مناســبترين راه ها برای پرداخت بموقع صورتحساب در پيش روی آنها قرار 

داده و همه مکلفند نسبت به پرداخت بموقع قبض برق اقدام نمايند . 

تا 15 آذر؛

بازديــد مديرعامل توزيع قرائت اندرويدی لوازم اندازه گیری در مازندران کلید می خورد 
نیــروی برق مازنــدران از 

نمايشگاه مطبوعات 

مديرعامل شرکت توزيع نيروی برق مازندران 
در بازديد از نمايشــگاه مطبوعات و کتاب در ساری 
گفت: ۹۸ درصد مشــترکان در طرح حذف قبوض 

کاغذی شرکت کردند. 
خبرنگار جام جم مازندران: رضا غفاری با 
اشاره به وقوع سيل ويرانگر آغاز سال جاری اظهار 
داشــت: با تالش و همت همکاران در کوتاهترين 
زمان توانستيم پايداری شــبکه ها را ايجاد کنيم. 
وی ادامه داد: در تابســتان که با گرمای بی سابقه 
ای مواجه بوديــم اوج پيک بار مصرف در ۹ مرداد 
ســال جاری به ميزان هزار و ۸00 مگاوات رسيد و 
با همکاری مشترکان و مديريت مصرف توانستيم 
آن را پشــت ســر بگذاريم. غفاری با اظهار اينکه 
تابســتان را بدون خاموشی سپری کرديم، به طرح 
حذف قبوض کاغذی اشاره کرد و گفت: ۹۸ درصد 
مشترکان در اين طرح شرکت کرده اند. مديرعامل 
شرکت توزيع برق مازندران ميزان بدهی مشترکان 
را ۸6 ميليارد تومان بيان کرد و خواســتار همکاری 
ســازمان ها و ادارات و مشترکان خانگی، تجاری، 

صنعتی و کشاورزی برای پرداخت آن شد.

تشکیل ســتاد پیشگیری از 
جرايم انتخاباتی در دادگستری 

مازندران 

رئيس کل دادگســتری مازندران گفت: ستاد 
پيشگيری و رسيدگی به جرايم احتمالی انتخابات 
در دادگستری کل اين خطه شمال کشور تشکيل 

شده است.
 حجــت االســالم محمد صــادق اکبری در 
همايش توجيهی و آموزشــی هيات های نظارت 
شورای نگهبان يازدهمين دوره انتخابات مجلس 
در ســالن اجتماعات پيامبر اعظم ) ص( دانشگاه 
علوم پزشــکی مازندران اظهار داشــت: ســتاد 
پيشگيری و رسيدگی به جرايم احتمالی انتخابات 
براســاس وظيفه تمام تخلفات انتخاباتی را پيش و 
در زمان برگزاری اين رويداد مهم سياســی رصد 
مــی کند و با متخلفان نيز در اســرع وقت برخورد 
خواهد شد.وی اعضای ستاد پيشگيری و رسيدگی 
به جرايــم احتمالی انتخابات را شــامل نيروهای 
انتظامــی، امنيتی، هيات هــای اجرايی و نظارتی 
بيان کرده اســت. وی اضافه کرد: برای تسريع در 
رسيدگی به تخلفات و جرايم احتمالی انتخابات در 
اين اســتان شعب ويژه رســيدگی به اين جرايم از 
دادسراها، دادگاه های کيفری و تجديد نظر تشکيل 
شده و اين شــعب وظيفه دارند تا تحلفات و جرايم 

را در کمترين زمان برخورد قانونی داشته باشند.
وی با اشــاره به گله مندی هيات های نظارت 
مبنــی بر تاخيــر در برخورد با تخلفــات و جرايم 
انتخاباتی از سوی دستگاه قضا ضمن پذيرش اين 
انتقادات گفت: در انتخابات پيش رو تالش می شود 
تا به منظور پيشگيری از تخلفات با هر گونه تخلف و 
جرايم در اسرع وقت برخورد شود و در اين ارتباط نيز 
هيچ مالحظه ای مورد پذيرش قرار نخواهد گرفت.

حجت االســالم اکبری از هيات های نظارت 
شورای نگهبان در شهرستان های استان مازندران 
خواســت تا تخلفات و جرايم را به صورت مستدل 
و مستند به شــعب رسيدگی ارسال کنند تا قضات 
بتوانند با مدارک متقن با متخلفان برخورد داشــته 
باشند.وی خاطرنشــان کرد : قضات ما زمانی می 
توانند با تخلفات و جرايم انتخاباتی برخورد قانونی 
و محکم داشــته باشــند که گزارشاتی که از سوی 
هيات های نظارتی، اجرايی و ساير دست اندرکاران 
انتخاباتی ارائه می شود به صورت مستدل و برخوردار 
از مستندات محکمه پسند باشد.وی برخی جرايم و 
تخلفات انتخاباتی را شامل استفاده از اموال دولتی، 
خريد رای، تطميع و تهديد دســتگاه های نظارتی 
و اجرايی، جعل اســناد رای گيری شامل استفاده از 

شناسنامه و غيره اعالم کرده است.
همايش هيات های نظارت شــورای نگهبان 
يازدهمين دوره انتخابات مجلس با حضور اعضای 
هيات های نظارت استان مازندران در ساری برگزار 
شــد. يازدهمين دوره انتخابات مجلس همزمان با 
سراسر کشــور دوم اسفند ســال جاری در استان 
مازندران برگزار می شــود و مردم اين خطه شمال 
کشــور برای انتخاب 12 نماينده خود پای صندوق 

های رای می روند.

دانشــگاه  درخشــش 
علوم پزشــکی مازندران در 
بین المللي سیمرغ  جشنواره 

وزارت بهداشت 

در دهمين جشــنواره بين المللی سيمرغ وزارت 
بهداشــت درمان و آموزش پزشکي، آثار کارکنان و 
دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي مازندران از ميان 
43 هزار اثر رشــته هاي مختلف اين جشنواره در 11 
رشته به مرحله نهايي راه يافت و در نهايت موفق به 
کســب 5 مقام نخست و تنديس ويژه جشنواره و دو 

رتبه دومي شدند.
خبرنگار جام جــم مازندران: در  دهمين 
دوره ايــن جشــنواره بين المللــی، کارکنــان و 
دانشجويان دانشــگاه هاي علوم پزشکي از سراسر 
کشور با ارســال 43 هزار اثر  در رشته های مختلف 
در بخش های ادبی، هنرهای تجســمي، فيلم، تئاتر 
و موســيقي به رقابت پرداختند کــه آثار کارکنان و 
دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی مازندران  در 11 
رشــته شامل: نقاشی خط و شکسته نستعليق توسط 
حســين ابراهيم نژاد اکردي، خط تحريري توسط 
علي حسن پور، صنايع دستي چوبي توسط مهرنوش 
عظيمي، رشــته هاي طراحي، ترانه سالمت و شعر 
طنز  توسط  نرگس گل افشاني، شعر سالمت توسط 
فاطمه تالوکي، در بخش اســتنداپ کمدي بهنام 
بهادري، بخــش آواز ايراني اميرحســين چوبدار، 
بخش گروه نوازي ســنتي توسط گروه موسيقي » 
ســرنا « و در بخش سرود توسط گروه سرود » آواي 
ســرنا « به مرحله نهايي اين رقابت ها راه پيدا کنند و 

شانس کسب مقام و دريافت جايزه را داشته باشند.
در نهايت و در مراسم اختتاميه اين جشنواره بين 
المللي که آبان ســال جاري در پرديس تئاتر تهران 
برگزار شد، نفرات برتر در رشته هاي مختلف معرفي 
شدند که از دانشگاه علوم پزشکي مازندران حسين 
ابراهيــم نژاد اکردي در بخش هنرهاي تجســمي 
کارکنان در رشــته هاي شکسته نستعليق  و نقاشي 
خط موفق به کسب رتبه اول و تنديس ويژه جشنواره 
شد. همچنين نرگس گل افشــانی توانست 2 رتبه 
اول  در بخش ادبی دانشــجويان  شامل رشته ترانه و 
رشته شعر طنز با موضوع آزاد را کسب کند و در رشته 
طراحي دانشجويان نيز توانست موفق به کسب رتبه 
اول و تنديس ويژه جشنواره شود . مهرنوش عظيمی 
در  رشــته صنايع دســتی چوبي دانشجويان و گروه 
موسيقي »سرنا « در رشته گروه نوازي سنتي موفق 

به کسب رتبه دوم اين جشنواره شدند .
گفتنی اســت ســيمين بابائی، مدير فرهنگي و 
فوق برنامه و توسعه فعاليتهاي قرآني دانشگاه علوم 
پزشــکي مازندران ضمن حضور در مراسم اختتاميه  
دهمين جشنواره بين المللي سيمرغ وزارت بهداشت 
درمان و آموزش پزشــکي،  از آثار منتخب کشوري 
ايــن جشــنواره بازديد کرد. الزم به ذکر اســت که 
اختتاميه بخش ادبی و هنرهای تجســمی جشنواره 
بين المللي سيمرغ وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکي با حضور بيش از 43 هزار اثر از دانشگاه های 
سراســر کشور، به ميزبانی وزارت بهداشت درمان و 
آموزش پزشکی در پرديس تئاتر تهران برگزار شد.

فرمانده سپاه قائمشهر:
خدمت به محرومین ادامه 

راه شهداست
فرمانــده ســپاه قائمشــهر گفــت: خدمت به 
محرومين ادامه راه شهداســت و بسيج در اين مسير 
خدمات ارزنده ای به قشــر محروم در کشــور انجام 

داده است.
حســين عليزاده در آئين افتتاح خانه محروم در 
قائمشــهر اظهار کرد: همزمان با هفته بســيج يک 
واحد خانه محروم در آهنگر کالی قائمشــهر افتتاح 
و به بهره برداری رســيده اســت. وی تصريح کرد: 
بســيجيان در هر برهه ای از زمان چه جنگ سخت، 
جنگ نــرم، جنگ اقتصادی يــا فرهنگی کارنامه 
درخشانی از خود به ثبت رساندند و در همه عرصه ها 
مهيای فــداکاری و ايثار هســتند. وی اجرای اين 
طرح ها را بســتر خوبی برای ايجاد نوعی هم افزايی 
بين نهادهای مختلف مثل بســيج، ســپاه و کميته 
امداد دانســت و گفت: هل من ناصر ينصرونی تنها 
برای ميدان نبرد نيســت بلکه در بسياری از ميادين 
صدق می کند که کمک بــه محرومين يکی از اين 

ميدان هاست.
عليزاده خاطرنشــان کرد: در هفته بسيج 6 خانه 
محروم در قائمشــهر افتتاح و به بهره برداری رسيده 
است که در مجموع نزديک به400 ميليون تومان با 
همکاری بسيج، کميته امداد و خيرين برای ساخت 
اين خانه ها هزينه شــده است.  وی يادآور شد: خانه 
محروم در روســتای آهنگر کالی قائمشهر به مدت 
۹ مــاه و بــا هزينه ای بالغ بر0 ۸ ميليــون تومان به 

بهره برداری رسيده است.

خبر

سرپرســت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
مازندران با تأکيد بر اينکه پيشــگيری از بيماری ها را بايد 
جدی گرفت، گفت: واکسن آنفلوآنزا بايد با تأييد پزشک 

معالج تزريق شود.
خبرنگار جام جم مازندران: دکتر حامد روحانی 
زاده با بيان اينکه رســانه ها نقش مهمی در اطالع رسانی 
و آگاهــی مردم در حوزه ســالمت دارند، گفت: در حوزه 
بهداشــت اطالع رســانی را عالج قبل از واقعه می دانيم 

زيرا سبب می شود که فرد با پيشگيری جلوی بسياری از 
بيماری ها را بگيرد. وی اقدامات بهداشــتی را از اقدامات 
پيشگيرانه دانست، ادامه داد: بهداشت مقدم و ارزان تر از 
درمان اســت و نقش رســانه و اطالع رسانی بسيار مهم 
است. هرچقدر سواد سالمت جامعه افزايش پيدا کند کمتر 
افراد جامعه دچار عوارضی می شوند که نياز به درمان دارد.

سرپرســت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
مازندران با بيان اينکه در فصل سرما، شيوع بيماری های 
حاد تنفسی افزايش پيدا می کند، گفت: امسال در منطقه 
ما آنفلوآنزا زودتر شروع شده و شدت حمالت افزايش پيدا 
کرده و استان مازندران نيز درگير بيماری است. وی با بيان 
اينکه براســاس مرکز آمار بيماری ها در 12 استان شدت 
بيماری افزايش پيدا کرده اســت، افزود: افراد در معرض 
خطر بيماری آنفلوآنزا از اواخر شهريور و اوايل مهر با تاييد 
پزشک بايد واکسيناسيون را انجام دهند تا شدت بيماری 
را کمتر کنند.روحانی زاده با بيان اينکه واکسيناسيون به 

همه افراد نرمال توصيه نمی شــود، ادامه داد: افراد باالی 
65 ســال، افراد دارای بيماری هــای زمينه ای )کليوی، 
قلبی و عروقی(، افراد دارای ضعف ايمنی، شيمی درمانی، 
ســرطان، کودکان پرخطر )قلبی و...( و کودکان زير 3و 
4 ســال گروه های پرخطر هســتند. سرپرست معاونت 
بهداشتی دانشــگاه علوم پزشکی مازندران با بيان اينکه 
افرادی که واکســن آنفلوآنزا را تزريق نکردند می توانند 
با تجويز پزشک واکسينه شوند، گفت: همه ما موظف به 
آموزش نکات آموزشــی به مردم هستيم و مردم نيز بايد 
بهداشــت فردی را رعايت کنند. روحانی زاده تاکيد کرد: 
هموطنــان بايد ارتباط فرد به فــرد را محدود و در احوال 
پرسی از دست دادن و روبوسی خودداری کنند و در محيط 
های کوچک، فردی که مبتالست بايد دستمال را جلوی 

دهان قرار داده و آن را در پالستيک ريخته و دور بريزد.
سرپرســت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
مازنــدران با بيان اينکه فرد مبتــال در صورت بيماری از 

رفتن به محل کار خودداری کنــد، گفت: دانش آموزان 
در صورت ابتال به آنفلوآنزا با گواهی پزشــکی از رفتن به 
کالس درس خودداری کنند، زيرا با ابتال يک فرد چند نفر 
مبتال می شــوند. وی ادامه داد: افراد خانواده فرد مبتال نيز 
بايد فاصله خود را رعايت کرده و دست ها را به طور منظم 
شستشو دهند، زيرا پيشگيری از بيماری بسيار آسان است 
ولی با عدم رعايت اين نکات بهداشتی افراد زيادی مبتال 
می شوند. روحانی زاده عالئم بيماری مانند سرماخوردگی 
اســت و عالئم بيشتر حالت ناخوشی، درد عضالنی، درد 
مفاصل ، سردرد، افت فشار خون، درد قفسه سينه، سرفه، 
تهوع، اســتفراغ و اسهال عنوان کرد و گفت: بنابراين اگر 
فرد اين عالئم را ديد به پزشــک مراجعه و از خود درمانی 
جلوگيری کند. روحانی زاده با بيان اينکه واکســن بايد با 
تاييد پزشــک معالج تزريق شود، گفت: از اواخر شهريور 
تا کنون 54 بيمار مبتال به آنفلوآنزا شناســايی شده که 6 

بيمار فوت شدند.

سرپرست معاونت بهداشتی علوم پزشکی مازندران:

واکسن آنفلوآنزا با تأيید پزشک تزريق شود

خبر

سرپرست استان  مازندران: محسن گرجی  011-33341۵۵3
سرپرست استان گیالن: مهدی شريعت ناصری 013-33230064

سرپرست استان گلستان: اعظم دستجردی  017-32424430

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران:

مازندران فضای مجازی سالم و فعالی دارد

مديرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی مازندران از 
شناســايی هزار و 456 کانال تلگرامی با اعضای باالی 
پنج هزار نفر در اســتان خبر داد و گفت: مازندران سالم 

ترين و فعال ترين فضای مجازی را داراست.
خبرنگار جام جم مازندران: عباس زارع، در 
گردهمايی فعاالن فضای مجازی به مناســبت هفته 
بســيج، در حوزه علميه باقرالعلوم سوادکوه شمالی، با 
بيان اينکه امروز اثرگــذری باالی فضای مجازی آن 
را به يک فضای حقيقی تبديل کرده است، بر ضرورت 
فعاليــت در اين عرصه تأکيد کرد و گفت: با تعامل ميان 
نهادهای فرهنگی در حوزه رســانه اعم از اداره ارشاد، 
بسيج رسانه، خانه مطبوعات، فضای مجازی در استان 
مازندران يکی از سالم ترين و فعال ترين فضای مجازی 

در ميان استان هاست.
مديرکل اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمی استان 
مازنــدران با اذعــان اينکه امروز ارتبــاط در جهان بر 
پايه فضای مجازی اســت، عدم اســتفاده از آن را امر 
پسنديده ای نداست و بر اهميت نگاه خاص به اين حوزه 

اشــاره کرد و گفت: با مديريــت صحيح و توليد محتوا 
می توان از اين فضا اســتفاده بهينــه کرد و در صورت 

عدم استفاده از فرصت، تهديدات ويرانگر خواهد بود.
وی ضريــب نفوذ اينترنــت را در مازندران بيش از 
100درصد برشــمرد و گفت: اين به اين معناســت که 
ما بيشــتر از جمعيت اســتان، فعال در فضای مجازی 
داريم که از هر قشــری در آن حضــور دارند و اين فضا 
فرصتی برای حوزه رســانه اســت. اين مسئول قطع و 
محدود کردن اينترنت در بزنگاه مشــکالت را ناشــی 
از ضعف نهادها و ســازمان هايی همچون ارشاد، خانه 
مطبوعات و .. در توليد محتوا دانست و گفت: ما در هشت 
سال دفاع مقدس با وجود تجهيزات دشمن خوب مقابله 
کرديــم، اما اکنون در اين فضا کم می آوريم که اين امر 
بيانگر نياز به برنامه ريزی دقيق است. زارع با بيان اينکه 
ساالنه بودجه زيادی صرف کارهای پژوهشی می شود، 
افزود: اين درحالی اســت که می توان ذائقه مردم را بر 
اســاس عضويت در کانال ها و توجه به صفحات خاص 

اينستاگرام و ديگر فضاهای مجازی شناخت.
وی از معايب فضای مجازی به حذف ارتباط چهره به 
چهره، ايجاد مزاحمت ها، کالهبرداری های اينترنتی و 
به مخاطره افتادن حريم خصوصی اشاره کرده و فضای 
مجازی را تنها شــبکه های اجتماعی همچون تلگرام، 
اينستاگرام و .. ندانســت و بر لزوم توجه به ديگر موارد 
همچون بازی های رايانه ای اشــاره کرد و گفت: روزانه 
حدود 30هزار عنوان بازی رايانه ای غيرمجاز در کشور 

دانلود می شود.
اين مسئول با بيان اينکه ۸5 درصد کاربران اينترنت 
ايرانی عضو شــبکه های اجتماعی هستند، بر اهميت 
ايجاد شــبکه های بومی تأکيد کــرد و گفت: در بزنگاه 

اخير، اگر تدبير رهبری نبود مشکل براحتی حل نمی شد؛ 
ما نتوانستيم فضای جايگزين ايجاد کنيم و پل ارتباطی 
قطع شد و اگر ضعف ما در ايجاد جايگزين و توليد محتوا 

نبود، چنين چيزی رخ نمی داد.
وی بــا بيان اينکــه در مورد اخيــر در مازندران، با 
هماهنگی دســتگاه های اجرايی، خانــه مطبوعات و 
تشــکل های رســانه ای فعال، توليد محتوای خوبی را 
انجام داديم، گفت: جزو معدود اســتان هايی بوديم که 
توليد محتوای خوبی داشــته ايم و باز نشر هم خوب بود 

و اين امر به آرامش دامن زد.
زارع بــا بيان اينکه در اســتان مازندران تعداد يک 
هزار و 456 کانال تلگرامی عمدتا باالی 5هزار عضو و 
تعداد 3۸6 صفحه اينستاگرام پر مخاطب داريم، افزود: 
اما از شــبکه های اجتماعی داخلی تنها 4 کانال ايتا و 5 
کانال گپ ثبت شده است؛ اين امر بيانگر عدم عملکرد 
خوب ماســت و ما نتوانســتيم اعتماد مخاطب را جلب 
کنيم، اطالع رسانی خوبی نداشتيم و نتوانسيتم فضای 
جايگزين ايجاد کنيم و با قطع ديگر فضاها، ارتباط ما با 

جامعه هدف کامال قطع شده بود.
وی با بيان اينکــه ۹3درصد نوجوانان و جوانان 12 
تا 17 سال ما در شــبکه های اجتماعی هستند، افزود: 
فضای مجازی تنها محدود به حوزه رســانه نيست و به 
بازی های رايانه ای اصال توجه نمی شــود درحالی که 

نفوذ در اين امور هم است.
مديرکل اداره فرهنگ و ارشــاد اســتان مازندران 
اوليــن گام در ايجاد راهــکار را توليد محتوا عنوان کرد 
و گفــت: بايد در همه حوزه ها يک تيم قوی آماده کنيم 
و قرارگاه هــا بايد بيش از پيش آماده شــوند و جوانان 
می توانند افســران جنگ نرم باشــند؛ چراکه دشمن 

هميشــه بيدار اســت و ما نبايد بگذاريم اتفاقات اخير 
دوباره تکرار شود.

وی بــا بيــان اينکــه مديريت افــکار عمومی در 
مازندران به دست رسانه هاست، اين امر را ناشی از تعدد 
رسانه های دارای مجوز در استان دانست و گفت: اکنون 
500 رسانه دارای مجوز در استان داريم که يک فرصت 
اســت؛ روزگاری پايگاه های خبــری و خبرگزاری ها، 
روزنامه هــا را تحت تاثير قرار دادنــد و اکنون فضای 
مجازی، رســانه ها را تحت تاثير قرار داده است و امروز 
اگــر خبرنگار تنها محدود به خبرگزاری و پايگاه خبری 

باشد، مورد وفاق مردم نخواهد بود.
اين مســئول با بيــان اينکه بخش عمــده مردم 
با رســانه های ما آشــنا نيســتند، گفت: رسانه های ما 
نتوانســتند خود را از حلقه مديــران جدا کنند و به کف 
جامعه نرفتند تا مردم آنها را بشناســند و اينجاست که 
روزی رسانه ها گوی ســبقت را از روزنامه ها گرفتند و 
اکنون فضای مجازی گوی ســبقت را از رسانه گرفته 
است و از  اين رو، خبرنگار بايد هم در حوزه رسانه و هم 
فضای مجازی اثرگذار بوده و توليد محتوا داشته باشد، 
نقــد منصفانه کند و راهکار دهــد. وی با بيان اينکه بر 
رســانه است تا نقد منصفانه کند و مشکالت را انعکاس 
دهد، بر افزايش آســتانه تحمل مديران نيز اشاره کرد 
و افزود: مديران نيز ياد بگيرند که پاســخگوی نقدهای 

منصفانه باشند.
زارع بر لزوم وفاق ميان تشــکل های رسانه ای اعم 
از بســيج رسانه، خانه مطبوعات و ... تأکيد کرد و گفت: 
اکنون فعاليت انجمن ها و نهادها در اين حوزه به صورت 
جزيره ای است و بايد يک مديريت جامع و واحد داشته 
باشيم تا با توليد محتوا، افکار عمومی را مديريت کنيم.

فرمانده انتظامی شهرســتان آمــل از وقوع قتل به 
خاطــر خطای ديد در تير اندازی و دســتگيری قاتل در 

کمتر از يک روز خبر داد. 
بــه گزارش پايگاه خبری پليس، نعمت اهلل آزادی در 
تشــريح اين خبر، گفت: برابر تماس مسئوالن يکی از 
بيمارســتان های آمل مبنی بر انتقال فردی 31 ساله به 
آن بيمارســتان که بر اثر اصابــت گلوله جان باخته بود، 
بالفاصله ماموران پليس آگاهی اين فرماندهی به محل 

اعزام شدند.
وی تصريــح کرد: با توجه به اين کــه افرادی که با 

انتقال اين فرد به بيمارستان از محل متواری شده بودند، 
کارآگاهان اداره مبارزه بــا جرائم جنايی پليس آگاهی 
اقدامات پليسی را برای شناسايی و دستگيری عامالن 

قتل آغاز کردند.
فرمانده انتظامی آمل خاطرنشان کرد: با بررسی های 
همه جانبه و اقدامــات اطالعاتی، متهمان در عملياتی 
غافلگيرانه و در کمتر از يک روز شناســايی و دســتگير 

شدند.
آزادی گفــت: متهمان با تشــکيل يک گروه 4 نفره 
برای شکار گراز به يکی از مناطق جنگلی اين شهرستان 

رفته بودند که در حين جســتجو برای شکار يکی از اين 
افراد با ديدن ســايه دوســت خود در تاريکی به گمان 

مشاهده شکار به سمت آن شليک کرد.
وی اظهار کرد: بر اثر اين حادثه فردی که در ســايه 
قرار داشته بشدت مجروح و در حين انتقال به بيمارستان 
جان باخت. فرمانــده انتظامی آمل افزود: متهم که 35 
سال دارد به قتل در اثر اشتباه در تيراندازی اعتراف کرد.

 آزادی يادآور شد: متهم و ساير همراهان وی پس از 
تشکيل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند و موضوع 

همچنان در دست بررسی است.

قاتل در کمتر از يک روز دستگیر شد

قتل به خاطر يک اشتباه


