
صادرات ۳ میلیون دالری فرش گلستان

موج دوم آنفلوآنزا در گلستان تا کنون 
قربانی نداشت

معاون بهداشــتی دانشگاه علوم پزشکی گلســتان گفت: تاکنون در موج دوم بیماری آنفلوآنزا در استان، فوتی نداشتیم و 
شدت عالئم نیز نسبت به موج اول خفیف تر است.

سراج الدین عارف نیا با اشاره به اینکه آنفلوآنزا بیماری فصل سرد سال است، اظهار کرد: در یک ماه اخیر موج اول بیماری 
آنفلوآنزا در استان فروکش کرده بود و متوسط تعداد روزانه بیماران بستری از ۶۰ مورد به کمتر از ۵ مورد کاهش یافت.

 وی افزود: در یک هفته گذشته آمار بیماران مبتال به آنفلوآنزا افزایش یافته و متوسط تعداد روزانه بستری ها به ۲۰ تا ۳۰ 
مورد رسیده است.  ...
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برپایی نمایشگاه 
دست سازه های بانوان
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روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران
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نمایشگاه دست سازه های بانوان گیالنی در محل برپایی 
نمایشگاه های اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و 

نوجوانان استان گیالن در رشت افتتاح شد. 
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ممانعت از فروش 
پرندگان شکار شده در 
بازارهای سنتی لنگرود

احداث 40 مجتمع   
 خدمات رفاهی

2 بین راهی در مازندران  2

طرح اسکله ها ی 
دریایی اجرا می شود
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استان های 

شمالی

پایان بررسی رسوب گذاری تاالب انزلی
 تا 2 ماه آینده

ارتباط رسانه های 
مازندران با مردم 

دوسویه نیست
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در مازندران؛  سوگواره و اجتماع "رهروان یاس نبوی" برگزار می شود 

2
برای اولین بار در مازندران؛

طرح اسکله های  دریایی 
اجرا می شود

اسـتاندار مازنـدران گفـت: طرح اسـکله های 
دریایی بـرای اولین بار در کشـور و در اسـتان 
اجـرا می شـود و ۱۳۴ نقطـه سـاحلی بـرای 

این طـرح درنظـر گرفته شـده اسـت.
مازنـدران:  جـم  جـام  خبرنـگار 
احمـد حسـین زادگان در نشسـت بررسـی 
طـرح اسـکله دریایـی اظهـار داشـت: طـرح 
اسـکله های دریایـی بـرای نخسـتین بـار 
در کشـور مطـرح و اجـرا می شـود، زمانـی 
نـد بـه تحقـق نزدیـک شـود کـه  می توا
سـرمایه گـذاران آن آمـاده و فرآیند سـرمایه 
گذاری از سـوی دسـتگاه های اجرایـی کوتاه 
و تسهیل شـود و اعتبارات و تسـهیالت الزم 
بـه این منظـور بـه طرح یـاد شـده اختصاص 
یابد. اسـتاندار مازنـدران گفت: تأییـد موافقت 
اصولـی ایـن طرح هـا و قـول مسـاعد بـرای 
اختصـاص اعتبـار و تسـهیالت بـرای اجرای 
ایـن طرح ها بـا بهـره کـم از رئیس سـازمان 
بنـادر و دریانـوردی اخـذ شـده اسـت.  وی 
افـزود: در ایـن طـرح بـه جـای انتخـاب 
۱۳۴ مشـاور در جهـت کاهـش هزینه هـای 
سـرمایه گذاری و تسـریع در اجـرای طرح ها 
یـک مشـاور انتخـاب می شـود و بعـد از ارائه 
موافقت اصولـی کـه توسـط اداره کل میراث 
فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری 
اسـتان و سـازمان بنـادر و دریانوردی کشـور 
صـورت می گیـرد، همزمان بـا ایـام اهلل دهه 
فجـر و در یـک زمـان اسـکله ها به سـرمایه 

گـذار سـپرده می شـود. 

خبــر

احداث 40 مجتمع   
 خدمات رفاهی 

 بین راهی در مازندران 

مدیرکل راهداری مازندران با اشاره به احداث ۴۰ 
مجتمع خدمات رفاهی بین راهی گفت: شــمار 
این مجتمع ها در ســال آینده به ۴۳ واحد خواهد 

رسید.
خبرنــگار جام جم مازندران: عباســعلی 
نجفی در حاشــیه بازدیــد از مجتمع های رفاهی 
مرکز اســتان افزود: مجتمع های خدماتی رفاهی 
با ایجاد تمرکز خدمــات مورد نیاز دریک مکان، 
نقش اساسی در ارائه خدمات مطلوب به کاربران 
جاده ای و همچنین کاهش ســوانح و تصادفات 
جاده ای وافزایش ایمنی تردد در شــبکه راه های 
کشــور را عهده دار اســت. وی ادامــه داد: این 
مجتمع ها با مشارکت و ســرمایه گذاری بخش 
خصوصــی با اخــذ موافقت اصولی از ســازمان 
راهداری وحمل و نقل جاده ای احداث و نگهداری 
می شــوند. نجفی خاطرنشان کرد: در حال حاضر 
تعــداد ۴۰ مجتمع خدمــات رفاهی بین راهی در 
سطح استان در حال بهره برداری و ارائه خدمات 
به مســافرین و رانندگان در محورهای مربوطه 
بوده که این تعداد بر اساس پیش بینی به ۴۳ عدد 
در سال آتی خواهد رســید. وی افزود: همچنین 
تعــداد ۲۲ موافقت اصولی صادره در حال احداث 
بوده که این تعداد پس از اتمام عملیات اجرایی در 
ســال های آینده به بهره برداری نهایی می رسند. 
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان 
مازندران عنوان کــرد: تعداد ۶۸ موافقت اصولی 
صادره در حال اســتعالم و بررســی در کارگروه 
زیربنایی و شهرســازی استان بوده که در صورت 
 موافقــت آن کارگروه به مرحلــه اجرایی برای

 احداث می رسند.

خبــر

مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی مازندران 
گفـت: طبـق نظرسـنجی های صـورت گرفته، 
رسـانه های اسـتان بـا مـردم ارتبـاط کافـی و 
دوسـویه ندارنـد و باید ایـن نقیصه را رفـع کرد.

خبرنـگار جـام جـم مازنـدران: عبـاس 
زارع در نشسـت هیات اندیشـه ورز در ساری با 
اشـاره به تعدد رسـانه ها در اسـتان گفـت: طبق 
نظرسـنجی صـورت گرفتـه، درصـد 
باالیـی از شـرکت کننـدگان 
کتـاب  نمایشـگاه  در 
اسـتان از وجـود رسـانه ها 
در اسـتان اظهـار بـی 

اطالعـی می کردنـد.
وی بابیـان اینکـه متأسـفانه رسـانه های مـا بـا 
مـردم ارتبـاط کافـی ندارنـد، گفـت: ارتبـاط دو 
سـویه بیـن مـردم و رسـانه ها در اسـتان وجـود 
نـدارد و بایـد ایـن نقیصـه برطـرف شـود. وی 
ادامـه داد: بایـد بـا تولیـد محتـوای مناسـب 
ارتبـاط بیـن مـردم و رسـانه ها را تقویـت کرد و 
باید فراینـد اطالع رسـانی بـه درسـتی و بهینه 

انجـام شـود.
مدیرکل فرهنگ و ارشـاد اسـالمی مازندران از 
برگـزاری نمایشـگاه های مختلف بـرای معرفی 
دسـتاوردهای انقالب اسـالمی خبر داد و گفت: 

ایـن نمایشـگاه در حوزه هـای مختلـف برگـزار 
شـده اسـت. عبدالمهدی حق شـناس مسـئول 
بسـیج رسـانه مازنـدران نیـز بـا بیـان اینکـه 
جشـنواره رسـانه ای ابـوذر در اسـتان برگـزار 
می شـود، گفـت: مرحلـه اول داوری آثـار انجام 
شـده و مرحلـه دوم نیـز در دسـت انجام اسـت.

وی ادامـه داد: تـالش می شـود ایـن جشـنواره 
در ایـام دهـه فجـر برپـا شـود و امیدواریـم 
بازخـورد مناسـبی داشـته باشـد. وی گفـت: 
ایـن جشـنواره در هشـت محـور برگـزار خواهد 
شـد و به برگزیـدگان هر بخـش جوایـزی اهدا 

. د می شـو

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان:

ارتباط رسانه های مازندران با مردم دوسویه نیست

طـرح تولید نیمـه صنعتـی جلبـک اسـپرولینا با حضـور مسـئوالن در 
مجتمـع تحقیقاتی شـهید سـردار سـلیمانی جویبـار راه اندازی شـد.

خبرنـگار جـام جـم مازنـدران: واحـد عبدالهیـان رئیـس 
سـازمان جهـاد دانشـگاهی مازنـدران در مراسـم افتتاح پایلـوت نیمه 
صنعتی تکثیـر و پـرورش ریز جلبـک اسـپرولینا و رونمایـی از یادمان 
نامگـذاری سـردار سـپهبد حـاج قاسـم سـلیمانی در جویبار بـا اعالم 
اینکـه در حـال حاضـر انقالبـی مانـدن مدیران کشـور بـا کاروتالش 
مسـتمر، میسـر می شـود، اظهار کرد: طرح هـای گردشـگری مزرعه، 
تلفیـق ماهیـان خاویاری، اسـانس گیـری گل نرگـس، غاز مولـدو....

در مجتمع سـردار سـلیمانی واحـد جهـاد دانشـگاهی اسـتان در حال 
پیگیـری اسـت.

وی تصریـح کـرد: امروز بعـد از ۳ سـال پژوهـش و تالش همـکاران 
جهـاد دانشـگاهی طـرح پایلـوت نیمه صنعتـی تکثیـر و پـرورش ریز 
جلبـک اسـپیرولینا بـه بهـره بـرداری رسـید. عبدالهیـان در ادامـه بـا 
اشـاره بـه اینکه ایـن طرح بـا اتـکاء و تـوان کامـل کشـور راه اندازی 
شـده اسـت، گفـت: جهـاد دانشـگاهی ایـن آمادگـی را دارد کـه فـاز 

صنعتـی این طـرح رانیـز در کشـور بـه سـرانجام برسـاند.

رئیس جهـاد دانشـگاهی مازنـدران با بیـان اینکـه در گام دوم 
انقالب عامـل عزت وسـربلندی انقـالب اسـالمی در مدیریت 
جهـادی اسـت، گفـت: راه شـهدارادر بعـد علمـی در کشـور 
ادامـه خواهیـم دادو رونمایـی از یادمـان نامگـذرای مجتمـع 
تحقیقاتـی تولیـدی جهـاد دانشـگاهی بـه نام سـردار سـپهبد 
شـهید قاسـم سـلیمانی را بـه معنـای واقعـی ودر عمـل نیز به 
اثبـات می رسـانیم. در ادامـه ایـن مراسـم بخشـدار گیلخواران 
بـا اعـالم اینکـه جهـاد دانشـگاهی ظرفیتـی بـی بدیـل در 
کشوراسـت، گفـت: امروزپیشـرفت کشـورهای توسـعه یافتـه 
دنیابموجـب توجـه بـه دانش هـای دانـش بنیـان بوده اسـت و 
دانشـگاه را جـدای از صنعـت ندانسـتند. محمـد حسـین فقیه 
بـا بیـان اینکـه خلـق تکنولـوژی و دانـش در دنیـا بهتریـن 
نتیجـه را در تولیـد خواهـد داشـت، افزود: مـادر توسـعه دانش 

بنیـان در ابتـدای راه هسـتیم وامـروز طلیعـه ایـن موضوع در کشـور 
نواختـه شـده اسـت.  وی بیـان کـرد: جهـاد دانشـگاهی بـا توجـه به 
تحریم هـای ظالمانـه ای کـه ابرقدرتهـای جهان علیـه اقتصـاد ایران 
انجام دادندتوانسـته گام های مؤثری در حـوزه تولید، اقتصـاد و علمی 

کشـور بـردارد. بخشـدار گیلخـواران یکـی از دسـتاوردهای بـزرگ 
جهاددانشـگاهی را خودکفایی در حـوزه اقتصاد بیان کـردو گفت: باید 
فاصله ایجاد شـده بین صنعت و دانشـگاه در کشـور برداشـته شـود تا 
شـاهد رشـد و توسـعه علم و فنـاوری و رونق تولید در کشـور باشـیم.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران گفت: 
گرامیداشت دهه فجر، نمادی از استقامت، پایمردی و 

عظمت ایران اسالمی است.
به گزارش روابط عمومی شــرکت شهرکهای صنعتی 
مازندران، سید مصطفی موسوی در جلسه کمیته دهه 
فجر شــرکت اظهار داشــت: دهه فجر، دهه وحدت، 
امید و انســجام بخشی ایران اسالمی اســت و باید از 
برنامه هــای نوین و مناســب در پاسداشــت این ایام 
بهره گرفت. مدیرعامل شــرکت شهرکهای صنعتی 
مازندران افزود: مردم در تشــکیل انقالب و صیانت از 
آن بدرستی به وظیفه خود عمل کردند و اکنون ما نیز 
باید با تبیین درست وظایف و برنامه ها، به اعتماد مردم 

پاسخ دهیم. موسوی ایام اله 
دهه فجــر را فرصتی مغتنم 
برای آگاه سازی نسل حاضر 
از ویژگی ها و خدمات بسیار 
بزرگ انقالب اسالمی دانست 
و تصریح کرد: ما وظیفه داریم 
که میراث شکوهمند انقالب 
اسالمی و تاریخ ارزشمند آن 
را با ظرافــت و دقت تمام و با 
محوریت تولیــد و صنعت به 

نسل حاضر و آینده انتقال دهیم. در این جلسه، آقایان 
دارایی، عمرانی راد، امینــی، علیپور و چمانی به عنوان 

اعضاء و عمادی مدیر روابط عمومــی نیز بعنوان دبیر 
کمیته گرامیداشت دهه فجر شرکت منصوب شدند. 

تشکیل کمیته دهه فجر شرکت شهرک های صنعتی مازندران

اجرای طرح دور برگردان تقاطع هلستان نوشهر
شهردار نوشــهر گفت: طرح دوربرگردان برای رفع گره 
ترافیکی تقاطع هلستان با کمترین قطع درخت اجرایی 

و عملیاتی شده است.
خبرنگار جام جم مازندران: علــی امانی با بیان 
اینکه تقاطع هلســتان از گره مهم ترافیکی شهر بود و 
تاکنون طرح های متعددی برای ســاماندهی آن پیش 
بینی و اجرا شــده بود، افزود: اجــرای دوربرگردان در 
دستور کار شورای ترافیک قرار گرفت و عملیاتی شده 
است.وی با اظهار اینکه برای حل گره ترافیکی تقاطع 
هلســتان، طرح چراغ راهنمایی پیش بینی شــده بود، 
گفت: بنا داشــتیم با تغییر کوچک و اصالح هندســی 
چراغ راهنمایی دو و ســه زمانه را فعال کنیم ولی این 

چراغ راهنمایی پاســخگوی چهارراه و تقاطع هلستان 
با تنوع ترافیکی نبوده است.شــهردار نوشهر ادامه داد: 

طرح مسدود کردن چهارراه و تبدیل به دوربرگردان های 
استاندارد به دلیل شرایط محیطی و موانعی مانند وجود 
درختان در مسیر اجرای طرح، با محدودیت های روبرو 
بود و قرار بر این بود که طرح دوربرگردان را بدون قطع 
درخت انجــام دهیم. امانی افزود: با تغییرات هندســی 
سطحی انجام شده، طرح دوربرگردان در تقاطع هلستان 
اجرا شــد و از امشــب نیز بنا داریم استانداردسازی آن 
را در دســتور کار قرار دهیم تا به نتیجه مطلوب برسد. 
شهردار نوشهر گفت: طرح دوربرگردان تقاطع هلستان 
با افق ترافیکی آینده و ایام نوروز دیده شــده است و با 
کمترین قطع درخت به مرحله اجرا رســید و بنا داریم 

برای درختان قطع شده نیز، درختانی جایگزین کنیم.

مدیرکل اوقاف و امور خیریــه مازندران گفت: ویژه برنامه 
سوگواره یاس نبوی به مناســبت شهادت حضرت فاطمه 
زهرا )س( در ۳۰۰ بقعه متبرکه و آســتان مقدس امامزاده 

اجرا می شود.
خبرنگار جام جم مازندران: حجت االســالم ســید 

ابراهیم حیدری با بیان اینکه ویژه برنامه ســوگواره یاس 
نبوی همزمان بــا ایام شــهادت حضــرت فاطمه زهرا 
)ســالم اهلل علیها( در ۳۰۰ بقعه متبرکه و آستان مقدس 
امامزادگان مازندران برگزار می شــود اظهار کرد: همزمان 
با ایام ســوگواری و شــهادت حضرت فاطمه زهرا )سالم 

اهلل علیها( آستان مقدس امامزادگان و بقاع متبرکه استان 
با مشــارکت مردم و هیأت های امنا سیاه پوش می شوند. 
وی افزود: ویژه برنامه ســوگواره یاس نبــوی همزمان با 
ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا )سالم اهلل علیها( در ۳۰۰ 
بقعه متبرکه و آستان مقدس امامزادگان مازندران برگزار 

می شــود. مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان مازندران 
خاطرنشان کرد: مراسم ســوگواره یاس نبوی ۹ بهمن ماه 
در روز شهادت حضرت فاطمه زهرا )ســالم اهلل علیها( با 
حضور دســتجات عزاداری در آستان مقدس امامزادگان و 

بقاع شاخص استان، برگزار می شود.

افتتاح طرح تولید نیمه صنعتی جلبک اسپرولینا در جویبار 

مدیر حفاظت منابع آب شرکت آب منطقه ای مازندران گفت: سطح آب های زیرزمینی 
استان ۶۶ صدم متر کاهش یافته است.

خبرنگار جام جم مازندران: ســید مهدی عمادی با بیان چالش های منابع آب 
استان، عمده مشکالت را ناشی از حفر چاه غیرمجاز و برداشــت اضافه از آبخوان از 
ســوی بهره برداران ذکر کرد و با اشاره به برشمردن شــاخص های زمین شناسی در 
منابع آب گفت: تشکیالت زمین شناسی اســتان عمدتًا ماسه سنگ ها، کنگلومراها و 
ســنگ آهک الر بوده که محدوده آبرفتی دشت های ما از رســوبات آبرفتی و آهکی 
تشکیل شده و سنگ کف آبخوان های ما رس، مارن و آب شور بوده. لذا بهره برداران 

باید با شناخت از منابع آب زیرزمینی بهره برداری کنند که این امر مستلزم مراجعه به 
مجموعه آب منطقه ای اســت. وی با بیان اینکه ۲۰درصد از چاه های کشور به لحاظ 
تعداد در اســتان مازندران قرار دارد اما میزان تخلیه آن حدود سه درصد از تخلیه آب 
زیرزمینی کشور اســت . عمادی افزود: بر اســاس اطالعات موجود هم اکنون بالغ بر 
۱۴۸ هزار حلقه چاه در استان وجود دارد که رقمی در حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون 
مترمکعب ســاالنه از آن برداشت می شــود وعمده این چاه ها یعنی بالغ بر ۹٧درصد 
مربوط به چاه های کشاورزی است که ساالنه به طور متوسط حدود ۹۰۰ میلیون تخلیه 

و مابقی مربوط به شرب، بهداشت، صنعت و خدمات است.

سطح آب های زیرزمینی مازندران کاهش یافته است

پذیرش آگهی روزنامه  جام جم در استان های شمالی کشور
مازندران:  33341553 -  011
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استاندار گلستان:  5هزار واحد مسکونی در مناطق سیل زده به مرحله سقف رسید

موج دوم آنفلوآنزا در گلستان تا کنون قربانی نداشت

3
اعتبار  ریال  میلیارد   55
برای تجهیز هنرستان های 

فنی و حرفه ای گلستان

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش گلستان 
از تخصیص ۵۵ میلیارد ریال اعتبار به هنرستان های 

فنی و حرفه ای و کاردانش استان خبر داد.
به گزارش مهر، ابراهیم حاجیلری اظهارکرد: از سهم 
فروش شرکت ملی گاز استان، ۵۵ میلیارد ریال 
)سهم ۰.۲( به هنرستان  های فنی و حرفه ای و 
کاردانش استان اختصاص خواهد یافت.حاجیلری 
افزود: یک دوره سه روزه تربیت مربی کارآفرینی به 
استعداد ۸۰ مربی در شهرستان علی آباد کتول برگزار 
شد و در کنار آن نمایشگاه و کیوسک های خالقیت 
و فنی به ارایه آثار و طرح  های خود پرداختند. وی 
گفت: هفته گذشته اولین دوره المپیاد مهارتی شاخه 
کار دانش در سه رشته بین پنج هنرجو برگزار شد، 
همچنین مرحله تئوری هفدهمین دوره مسابقات 
علمی کاربردی سراسرکشور در ۱۳رشته و بین 
۸۳ هنرجوی هنرستان های کاردانش استان اجرا 
شد.حاجیلری افزود: در بخش جشنواره  نوجوان 
خوارزمی تاکنون ۱۲۶ هزار و ۱۹۰ نفر در قسمت 
 های گوناگون آن ثبت نام کرده اند و در حوزه ایران 
مهارت قراردادهای حقوقی تنظیم  و جلسات منظم با 
سازمان فنی و حرفه ای برگزار شده است. وی اضافه 
کرد: در بخش متوسطه دوم، خدمات مشاوره ای به 
دانش آموزان پایه دوازدهم، آزمون های شبه نهایی، 
پاالیش رشته ها و تحلیل ستاد کنکور انجام شده 
است و در بخش گروه های آموزشی، کارگاه های 
کیفیت بخشی به میزان چهار هزار ساعت نفر برای 
۵۰۰ مدرس استانی برگزار شده است که حدود ٧۵ 
درصد برنامه های مدارس متوسطه اول و ۸۰ درصد 

مدارس متوسطه دوم برنامه را پوشش داده است.

خبــر

۷1۸ نفـر طـی 2 هفته 
از زندان های گلسـتان 

شدند آزاد 

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: با تالش 
هیئتی از قضات در گلستان مبنی بر کاهش جمعیت 
کیفری در راستای اجرای دستورالعمل رئیس قوه 
قضائیه، از دو هفته پیش تاکنون ٧۱۸ نفر از زندان 

آزاد شده اند.
در  مهر،  هادی هاشمیان  خبرنگار  گزارش  به 
خصوص اجرای دستورالعمل رئیس قوه قضاییه 
مبنی بر کاهش جمعیت کیفری، اظهارکرد: هیئتی 
از قضات با حضور در زندان گرگان و گنبدکاووس، 
پرونده زندانیان را دوباره بررسی و در صورت تطبیق 
با بندهای بخشنامه ابالغی رئیس قوه قضاییه، برای 
آزادی آنها اقدام می کنند. هاشمیان افزود: با تالش 
این هیئت از دو هفته پیش تا کنون ٧۱۸ نفر از زندان 
آزاد شده اند.وی ادامه داد: افرادی که جرایم سبک 
دارند و کسانی که ماه های پایانی محکومیت خود را 
می گذرانند از جمله کسانی هستند که در قالب این 
بخشنامه آزاد شدند. هاشمیان گفت: همچنین با 
کمک خیران برای آزادی کسانی که محکومیتشان 
تمام شده و برای مبلغ کم رد مال در زندان هستند، 
هم تالش می کنیم.رئیس کل دادگستری گلستان 
با تاکید بر اینکه زندان جای افراد مخل امنیت جان، 
مال و ناموس مردم است، افزود: تالش می کنیم 
کسانی که جرایم سبک غیرعمد مرتکب شده اند و 
سابقه کیفری ندارند با صدور آرای جایگزین حبس، 
راهی زندان نشوند. هاشمیان گفت: ۹ ماهه امسال، 
هزار و ۳۰۰ مورد سرکشی قضات از زندان های 
استان داشتیم که ۱۳ درصد بیشتر از سال گذشته 
است. گلستان از استان های پیشرو در کاهش 

جمعیت کیفری است.

خبــر

معـاون بهداشـتی دانشـگاه علـوم پزشـکی گلسـتان گفـت: تاکنـون در 
مـوج دوم بیمـاری آنفلوآنـزا در اسـتان، فوتـی نداشـتیم و شـدت عالئـم نیز 

نسـبت بـه مـوج اول خفیف تـر اسـت.
سـراج الدین عارف نیـا بـا اشـاره بـه اینکـه آنفلوآنـزا بیماری فصل سـرد 
سـال اسـت، اظهـار کـرد: در یـک مـاه اخیـر مـوج اول بیمـاری آنفلوآنزا در 
اسـتان فروکـش کـرده بـود و متوسـط تعـداد روزانه بیمـاران بسـتری از ۶۰ 

مـورد بـه کمتـر از ۵ مـورد کاهـش یافت.
 وی افـزود: در یـک هفتـه گذشـته آمـار بیمـاران مبتـال بـه آنفلوآنـزا 
افزایـش یافتـه و متوسـط تعـداد روزانه بسـتری ها به ۲۰ تا ۳۰ مورد رسـیده 

اسـت. 
معـاون بهداشـتی دانشـگاه علـوم پزشـکی گلسـتان تأکیـد کرد: شـدت 

بیمـاری و تعـداد بیمـاران بـه انـدازه موج اول نیسـت. 
عارف نیـا در ادامـه بـا تأکیـد بر شست وشـوی مـداوم دسـت ها،  گفت: در 
خانـه بـرای پیشـگیری از ابتـال بـه این بیماری، بایـد فاصله یک متـری را از 

بیمـاران حفـظ کـرد. بیمـاران نیز باید از ماسـک اسـتفاده کنند.
 وی خاطرنشـان کـرد: افـراد مبتـال بـه ایـن بیمـاری، مصـرف مایعـات 
گـرم، اسـتفاده از مسـکن و اسـتراحت مطلـق در منـزل را در دسـتور کار 

قـرار دهنـد.

صادرات 3 میلیون دالری فرش گلستان
اسـتاندار گلسـتان گفـت: در سـال جاری صـادرات فـرش گلسـتان به 
حـدود ۳ میلیـون دالر رسـید کـه رونـق ایـن حـوزه می توانـد در رونق 

اشـتغال و توسـعه اسـتان موثر باشـد.
بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر،  هـادی حـق شـناس، در دیـدار فرحنـاز 
رافـع، معاون وزیـر صمـت و رئیـس مرکز ملـی فرش ایـران، با اشـاره 
به توانایـی اسـتان در تولید مـواد اولیـه، اظهارکـرد: متاسـفانه تولیدات 
اسـتان به صورت خـام صـادر شـده و ارزش افـزوده آن نصیب اسـتان 
نمـی شـود.   وی گفـت: آمادگـی داریـم بـا در اختیار قـراردادن سـوله 

خالـی، تسـهیالت الزم و تشـکیل اتحادیه هـای صنفـی تولیـد کننـده 
و صادرکننـدگان فـرش، در حـوزه فـرش دسـتبافت اشـتغالزایی کنیم.

 اسـتاندار گلسـتان بـا بیـان این که ایـن اسـتان به عنـوان قطـب تولید 
ابریشـم کشـور، اظهار کـرد: از سـرمایه گذارانی کـه تمایل بـه تکمیل 
زنجیـره تولید ابریشـم در اسـتان دارنـد، حمایـت کامـل می کنیم. حق 
شـناس تصریح کرد: در سـال جـاری حدود سـه میلیـون دالر صادرات 
فـرش داشـتیم کـه رونـق ایـن حـوزه می توانـد در رونـق اشـتغال و 

توسـعه اسـتان موثر باشـد.

استاندار گلســتان با اشــاره به روند احداث واحد های 
مسکونی سیل زدگان استان، اظهار کرد: تاکنون ۵ هزار 
واحد مسکونی به مرحله سقف رسیده است و تسریع در 
عملیات ساخت و ســاز در اولویت قرار دارد. هادی حق 

شــناس اظهار کرد: با توجه به برودت هوا و مشکالت 
گاز کارخانه های آجر تالش داریم تا پایان امسال بخش 
عمده ای از واحد های مسکونی را تحویل صاحبان آنها 
دهیم. وی افزود: ۹۹ درصد واحدهای آســیب دیده از 

سیل به بانک ها معرفی شــدند و برای ۹۵ درصد آنها 
انعقاد قرارداد صورت گرفته اســت. اســتاندار گلستان 
گفت: از ٧٧۰۰ واحد ســیلزده نیازمند بازسازی تاکنون 

پی کنی ٧۴٧۰ واحد مسکونی انجام شده است. 

جلوگیری از خرید و فروش اراضی جنگلی در حاشیه گرگان
رئیس کل دادگسـتری گلسـتان گفت: بررسـی اراضی ملی بـرای جلوگیری 
از صدور سـند به نام سـودجویان از سـال گذشـته به یکـی از قضـات توانمند 
اسـتان سـپرده شـد که پس از یک سـال تالش و بررسـی اسـناد، ۹۰ هکتار 
از اراضی ملی جنگلی حاشـیه شـهر گرگان، شناسـایی و به نـام منابع طبیعی 

سـند صادر شد.
 هادی هاشـمیان اظهـار کـرد: ایـن اراضـی شـامل زمین هـای منتهـی بـه 
صیاد شـیرازی، شـهرک دخانیات، فرهنگ شـهر، میناگل، شـهرک سـروش 
و اراضـی سـروش بـه سـمت ناهارخـوران و پـل سـید مسـعود تـا میـدان  
ناهارخـوران گـرگان را شـامل می شـود.  وی افـزود: قبـال این زمین ها سـند 
رسـمی نداشـت و ایـن صومعـه سـبب دسـت انـدازی سـودجویان و خریـد 

و فـروش اراضـی جنگلـی ایـن مناطـق کـه گـران قیمـت هسـتند، شـده بود. 
رئیس کل دادگسـتری گلسـتان ادامـه داد: اداره منابع طبیعی را مکلـف کرده ایم 
زمین هایـی کـه در ایـن محـدوده قـرار دارنـد و در گذشـته سـودجویان سـند 
رسـمی گرفته اند، شناسـایی و بـرای ابطـال این اسـناد، اقدام شـود. بـه گزارش 
ایسنا، هاشـمیان بیـان کـرد: تاکنـون منابـع طبیعی بـرای ابطـال ۸ فقره سـند 
به دادگسـتری دادخواسـت ارائـه کرده اسـت که فقـط دو فقـره آن در شـهرک 
سـروش و فرهنگشـهر هر کدام یک و نیم هکتـاری هسـتند و میلیاردها تومان 
ارزش دارد. وی گفـت: تعییـن تکلیف و بررسـی اراضی منطقه جنگلـی النگدره 
نیـز در کمیتـه سـه جانبـه دادگسـتری، منابـع طبیعـی و  ثبـت اسـناد و امالک 

اسـتان آغاز شـده اسـت 



w w w . j a m e j a m d a i l y . i r     w w w . d a n e s h p a y a m . i r

 صاحب امتیاز :           
  سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 
 تحریریه شهرستانها:            021-44233511

ای که مهجوری عشاق روا می داری
عاشقان را ز بر خویش جدا می داری

تشنه ی بادیه را هم به زاللی دریاب
حافظبه امیدی که در این ره به خدا می داری

 سرپرست استان  مازندران: محسن گرجی  011-33341553
  سرپرست استان گیالن: مهدی شریعت ناصری 013-33230064
 سرپرست استان گلستان: اعظم دستجردی  017-32424430

www.jamejamdaily.ir

4روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران
شنبه 5 بهمن 1398

کشت ارقام پرمحصول 
در 1۸ هزار هکتار از 

شالیزارهای گیالن
معاون امور تولیدات گیاهی سازمان جهاد 
کشاورزی گیالن گفت: یکی از راهکارهای 
افزایش تولید برنج کشت ارقام پرمحصول 
است و در گیالن ۱۸ هزار هکتار از شالیزارها 
به کشت این نوع از ارقام برنج اختصاص 
دارند.مسعود الماسی در گفت وگو با ایسنا با 
بیان اینکه گیالن ۲۳۸ هزار هکتار اراضی 
شالیزاری دارد، گفت: تا امروز ۳۵ هزار هکتار 
از شالیزارهای گیالن با استفاده از بارندگی ها 
شخم زده شده است. وی با اشاره به افزایش ۱۳ 
درصدی شخم شالیزارهای گیالن در مقایسه با 
مدت مشابه سال گذشته افزود: افزایش تولید، 
صرفه جویی در هزینه ها، استفاده بهینه از آب 
بارش ها و از بین رفتن آفات گیاهی بویژه  کرم 
ساقه خوار برنج از مزایای شخم شالیزارهاست.

الماسی با بیان اینکه اغلب شخم زمستانه انجام 
شده در شالیزارهای گیالن تاکنون در مرکز و 
شرق استان انجام شده ست، خاطرنشان  کرد: 
میزان شخم زمستانه معموال به میزان بارندگی 
در شهرستانها بستگی دارد و هر چقدر بارندگی 
بیشتر باشد، کشاورزان بیشتری برای انجام 

شخم زمستانه وارد شالیزارهایشان می شوند.
وی خاطرنشان  کرد: سال گذشته بالغ بر ٧۵۰ 
هزار تن برنج سفید در گیالن تولید شد و بیشتر 
رقم کشت شده برنج در این استان هاشمی 
است. معاون امور تولیدات گیاهی سازمان جهاد 
کشاورزی گیالن گفت: علی کاظمی، بینام، 
صدری، خزر، دم سیاه و... از دیگر رقم های 
برنج محلی هستند که در شالیزارهای استان 
افزایش  برای  افزود:  کشت می شوند. وی 
تولید برنج یکی از راهکارهای مهم کشت 
ارقام پرمحصول است و در ۱۸ هزار هکتار 
پرمحصول  ارقم  استان  شالیزارهای   از 

کشت می شود.

خبــر

برپایی نمایشگاه 
دست سازه های بانوان

نمایشگاه دست سازه های بانوان گیالنی در محل 
برپایی نمایشگاه های اداره کل کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان استان گیالن در رشت 

افتتاح شد. 
به گزارش ایسنا نمایشگاه توانمندی های بانوان 
گیالنی با هدف به نمایش گذاشتن دست سازه های 
بانوان گیالنی، معرفی زنان شاخص و کارآفرین، 
بسترسازی برای عرضه و فروش دست سازه های 
خانگی و کارگاهی و در راستای رونق بخشی هرچه 

بیشتر به تولید ملی، فعالیت خود را آغاز  کرد. 
زهرا یعقوب نژاد در آیین افتتاح این نمایشگاه یک 
روزه، از اهمیت فرصت سازی برای بانوان گفت 
و ادامه داد: هم افزایی و مشارکت دستگاه های 
فعال در این حوزه بستری مناسب برای ظهور 
و بروز توانمندی های زنان ایران اسالمی است.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری گیالن، 
کارآفرینی و ایجاد اشتغال برای بانوان، بویژه 
بانوان سرپرست خانواده را زمینه ساز پیشگیری 
از آسیب های اجتماعی عنوان کرد و گفت: این 
امر در تامین خواسته های آینده سازان و پرورش 
کودکان و نوجوان توانمند دارای اهمیت است.

اسفندیار ضیایی، مدیرکل کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان گیالن نیز، با ابراز خرسندی از 
میزبانی و مشارکت این مجموعه فرهنگی در برپایی 
نمایشگاه عرضه توانمندی های بانوان، عنوان کرد: 
حرکت در مسیر تحقق منویات مقام معظم رهبری 
و برنامه ریزی برای رونق تولید از اولویت های کانون 
پرورش فکری است و بر همین اساس نیز شاهد 
فعالیت های هدفمند در سطح ستاد و مراکز فرهنگی 
و هنری کانون در این زمینه هستیم. غرفه »عرضه 
کتاب و محصوالت فرهنگی کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان« و غرفه های »اتحادیه صنایع 
دستی«، »موسسه خیریه لبخند جاویدان خزر«، 
»سازمان زندان ها« و »آموزشگاه صنایع دستی 

نقش صبا« از غرفه های این نمایشگاه هستند.

خبــر

بازار محلی »تولم شهر« در گذشته روزهای جمعه در صومعه سرا در استان گیالن برگزار می شد اما امروزه این بازار محلی هر هفته پنجشنبه ها در این 
شهر برگزار می شود. محل برگزاری این بازار کنار پل رودخانه شاخزر است. حجره ها و گاری های فروشندگان در کرانه رودخانه برقرار هستند که انواع 
میوجات و سبزی و حبوبات را عرضه می کنند و گذرها، کوچه ها تا میدان مرکزی بازار محل فروش ماهی، برنج و پرندگان ادامه دارد. در بعضی روزها در 
گوشه ای بازار می توان شاهد اجراهای خیابانی معرکه گیر ها هم بود. این معرکه گیر ها با نمایش هایی مانند مار بازی و پاره کردن زنجیر مردم را سرگرم 
می کنند. این بازار تقریبا تا مرکز شــهر ادامه دارد و شامل انواع لباس و کیف و کفش و وسایل دیگر اســت. پرندگانی از جمله مرغ، اردک، غاز محلی و 
پرندگان شکاری از جمله مهم ترین و شــناخته شده ترین جنس معامله شده در جمعه بازار هستند که کشــاورزان و محلی ها از همه نقاط گیالن برای 
فروش به این بازار می آیند، در کنار  آن شــکارچی ها هم برای فروش در کوچه ها و معابر بازار دیده می شوند. دام ها و طیور و ماهی سه محصول اصلی و 
مهم بازار هستند که بیشتر از هر محصولی در اینجا به فروش می رســند و جمعیت زیادی از مردم هم از همه نقاط گیالن برای خرید به این شهر و این 

بازار مراجعه می کنند.

مدیرعامـل سـازمان بنـادر و دریانـوردی بـا اشـاره بـه آغـاز طـرح 
مطالعاتـی بررسـی رسـوب گـذاری تـاالب انزلـی از مـرداد امسـال، 

گفـت: ایـن طـرح تـا دو مـاه آینـده پایـان می یابـد.
به گزارش خبرگـزاری مهر، محمـد راسـتاد در دیدار با اسـتاندار گیالن 
با اشـاره بـه وضعیت تـاالب انزلـی با اشـاره بـه آغـاز طـرح مطالعاتی 
بررسـی رسـوب گذاری در تاالب بـا همـکاری مرکز تحقیقـات وزارت 
راه و شهرسـازی، اظهـار کـرد: ایـن طـرح مطالعاتـی از مرداد امسـال 

آغاز شـده و تـا دو مـاه دیگـر پایـان می یابد.
وی بـا بیـان اینکـه ایـن پژوهـش از تأکیـدات وزیـر راه و شهرسـازی 
اسـت، تصریـح کـرد: پژوهـش مذکـور بـه ریشـه یابـی علل رسـوب 
گـذاری و تشـدید آن و همچنیـن تأثیـر سـاخت و سـازهای زیربنایـی 
حـوزه تاالبی در میزان رسـوب گذاری اسـت. راسـتاد در ادامه با اشـاره 
به موضـوع اتصـال راه آهن رشـت بـه انزلـی و توافـق صـورت گرفته 
در زمینـه تأمیـن خواسـته ها و مطالبات سـازمان محیط زیسـت، گفت: 
بـا توجه بـه محدودیـت دسترسـی به پـس کرانـه در بنـدر انزلـی، این 
اتصـال می توانـد بـه توسـعه حمـل و نقل بیـن وجهـی و چنـد وجهی 
کمـک کنـد. وی همچنیـن بـا بیـان اینکـه در مجـاورت ایسـتگاه 

راه آهـن انزلـی، فضایـی بـرای 
دپـو تعبیـه شـود تـا از دو مقصـد 
بنـدر و ایسـتگاه ریلـی، امـکان 
جابجایـی کاالهـا را بـه سـهولت 
فراهـم شـود، ادامـه داد: موضوع 
گردشـگری دریایـی مـورد تاکید 
بـوده و بـرای تحقق روند توسـعه 
ایـن بخـش امکانـات حمایتـی 
وجـود دارد. مدیرعامـل سـازمان 
بنـادر و دریانـوردی افـزود: از 
تأکیـدات وزیـر راه، اقـدام فـوری 
خطـوط  برقـراری  حـوزه  در 

مسـافری دریایـی در نـوار شـمالی اسـت و اسـتفاده از کشـتی های 
مسـافری - بـاری در گیـالن می توانـد نتایـج مثبتـی در مسـیر تعالـی 
گردشـگری بـه همـراه آورد. وی با اشـاره به جایـگاه خوب بنـدر انزلی 
در تخلیـه و بارگیـری کاالهـا بعـد از بنـادر امـام )ره( و شـهید رجایی، 
افـزود: بایـد بـا بازاریابـی و معرفـی ظرفیت هـای ایـن بنـدر، جایـگاه 

و تـوان گذشـته آن را احیـا کـرد. راسـتاد الحـاق ایـران بـه اتحادیـه 
اقتصـادی اوراسـیا را دارای چشـم انـدازی مثبت بـرای اسـتان گیالن 
دانسـت و بیـان کـرد: بنـدر چمخالـه، ظرفیـت ارزشـمندی در حـوزه 
گردشـگری اسـت کـه نمونـه آن در کشـور وجـود نـدارد و می تواند در 
معرفی ظرفیت هـای گردشـگری دریایی کشـور بسـیار اثرگذار باشـد.

پایان بررسی رسوب گذاری تاالب انزلی، تا 2 ماه آینده

رئیـس اداره حفاظـت محیـط زیسـت لنگـرود گفـت: فـروش پرنـدگان شـکار شـده ممنـوع اسـت و از عرضـه آنهـا در 
بازارهـای سـنتی ایـن شهرسـتان ممانعـت شـد.

امیـن نجـات در گفت وگـو بـا ایسـنا بـا بیـان اینکـه تاالب کیاکالیـه و آب بندان هـای چـاف و چمخالـه از مهمتریـن 
زیسـتگاه های زمسـتان گذرانی پرنـدگان مهاجر ایـن شهرسـتان هسـتند، گفت: امسـال جمعیت پرنـدگان مهاجـر فرود 

آمـده در ایـن شهرسـتان مطلـوب اسـت و میـزان دقیـق آن پـس از سرشـماری نهایـی اعالم می شـود.
وی با اشـاره بـه اینکه شـکار پرنـدگان مهاجر بـه افرادی کـه مجـوز دارند بالمانع اسـت، افـزود: امـا با فـروش پرندگان 
شـکار شـده به جد برخورد می شـود. نجات ادامـه داد: یکـی از مهم تریـن مکانهایی کـه در شهرسـتان لنگـرود متخلفان 
پرنـدگان شـکار شـده را درآن بـه فـروش می رسـانند، بـازار ماهـی فروشـان لنگرود اسـت کـه به طـور مرتـب در حال 

پایش اسـت.   
رئیـس اداره حفاظـت محیط زیسـت لنگـرود گفت: طـی عملیاتـی توسـط مامـوران و کارشناسـان اداره حفاظـت محیط 
زیسـت شهرسـتان، در ایـن بـازار پایـش انجـام و از عرضـه و فـروش پرنـدگان وحشـی ممانعـت شـد.  وی افـزود: بـا 

مرتکبیـن جرایـم شـکار و صیـد و فـروش پرنـدگان برابـر قانون برخـورد قاطـع خواهد شـد.
نجات  بـا بیان اینکـه علیرغـم تذکرها سـه نفـر از متخلفـان که در ایـن بـازار همچنان بـه فروش پرندگان شـکار شـده 
اقـدام می کردنـد، بـه دادگاه معرفـی شـدند، گفـت: حمـل، عرضـه و فـروش جانـوران وحشـی جـرم بـوده و قانونگـذار 

مجـازات حبـس و جـزای نقـدی را بـرای جـرم مذکـور پیش بینـی کرده اسـت.

ممانعت از فروش پرندگان شکار شده در بازارهای سنتی لنگرود 


