
وضعیت کرونا در مازندران به ثبات 
رسیده است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران در نشست با اصحاب رسانه با عنوان »هر رسانه، یک پایگاه سالمت در مقابله 
با کرونا«، به نقش رسانه ها در آگاهی مردم با بیماری کرونا اشاره کرد و گفت: این بیماری نیازمند تغییر رفتار بوده که کار 

بسیار سختی است، اما در دوران کرونا رسانه ها توانستند نقش خوبی ایفا کنند و تأثیرگذار باشند.
خبرنگار جام جم مازندران: سید عباس موسوی با بیان اینکه سرعت ابتالء به بیماری کرونا بسیار زیاد است، 
گفت: در اســتان مازندران علیرغم اینکه حجم ورود بیماری ســریع تر و گسترده تر بود اما یکی از استان هایی است که 

بیماری کرونا بخوبی در آن مدیریت شد.
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افزایش ۱۰۰ میلیون 
 مترمکعبی ذخایر آبی

 در مازندران

پیشرفت 43 درصدی 
سد الستیکی خانه های 

2آسیاب آستارا  2

همواره باید در کنار 
جامعه کارگری باشید
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تعطیلی مهد کودک ها 
در گیالن منجـر به 
بیکاری  2500 نفر 

می شود
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استان های 

شمالی

شهردار   » رجایی  مهدی  سید   « شوراها  روز  اردیبهشت؛   9 مناسبت  به 
لنگرود در مراسم تجلیل و قدردانی از اعضای شورای شهر گفت: اختیارات 

و قدرت شوراها در پاسخگویی به انتظارات شهروندان محدود است.
رجایی  با اشاره به برگزاری جلسه ای با حضور استاندار گیالن  در روز 
شوراها گفت: در این جلسه خطاب به استاندارعرض کردم که بیشترین 
انتظار توسط  مردم شهر و روستا از اعضای شورای آن محل و شهر است. 

این انتظار در شهر و روستا  متفاوت است. اما با توجه به اینکه انتظارات 
زیادی از این عزیزان وجود دارد اما کمترین قدرت و امکانات در اختیارشان 

است.
به شوراهای شهرداریها  تبدیل  امروز شوراها  کرد:  تاکید  لنگرود  شهردار 
شده اند. در صورتی که انتظاری که مردم از شوراها دارند فراتر از بحث 
شهرداریهاست. مشکالتی همچون آب ، برق ، تلفن و...  که در یک شهر 
وجود دارد همه ازعزیزان شورای شهر انتظار می رود. گاهی حتی در فضای 
مجازی شاهدیم که از سوی مردم عنوان شده که  در فالن بیمارستان 

دارویی نبوده و اعضای شورای شهر کجایید؟
وی ادامه داد: شاید این انتظار درست باشد. همانگونه که در جوامع دیگر 
زیر  و  دارند  نظارت  نهادها  همه   بر  شهر  شورای  و  شهرداری  می بینیم 
در  امر  این  بود  قرار  ما هم  در کشور  مدیریت شهری هستند.  مجموعه 
زمانی که شوراها با فرمان حضرت امام خمینی)ره( در قانون اساسی پیش 
بینی شدند اتفاق بیفتد اما نشد. االن نیز انتظار داریم این اتفاق خوب بیفتد 
و اعضای شورای شهر به عنوان نمایندگان محلی مردم بتوانند در همه 

جوانب ورود کنند تا بتوانند پاسخگوی مشکالت مردم باشند. 
کارهای  واقعا  دهیاریها  و  شهرداریها  چارچوب  در  نیز  امروز  افزود:  وی 
زیادی بر دوش شورا قرار دارد و انتظارات مردم نیز از این نهاد زیاد است. 
متاسفانه امکانات روز به روز محدود تر می شود. تا جایی که  150 نوع 
عوارض را به شهرداری اعالم کردند که این مجموعه حق دریافت آنها 
را از مردم ندارد. متاسفانه در شهرستانها هر مشکلی از جمله هزینه های 
به  می گویند  باشد  داشته  وجود  ادارات  همایشهای  و  انتخابات  برگزاری 
دریافت  شهرداریها  گذشته  در  که  عوارض هایی  شاید  بروید.   شهرداری 

می کردند این امکان براحتی وجود داشت اما در حال حاضر این عوارض 
با  تناسبی  این پرداختها صورت بگیرد که  انتظار دارند  را حذف کردند و 
باالدست  مسووالن  است  نیاز  و  ندارد  شهرداریهای  االن  مالی  وضعیت 
استان و کشور و تصمیم گیرندگان دراین خصوص ورود کنند و به بحث 

شهرداریها سامان بدهند.
مواجه  زیادی  با مشکالت  امروز شهرداریها  واقعا  افزود:  ادامه  در  رجایی 
سال  اسفند  و  بهمن  حقوق  حتی  ما  اطراف  شهردارهای  اکثر  و  هستند 
گذشته را نتوانستند به کارمندان پرداخت کنند چه برسد به بحث عیدی و 

رفاهیات پرسنل که در این بحث کامال ناتوان هستند.
اول  از سوی دیگر در بحث کرونا دیدید که پرسنل شهرداری درصف   
مبارزه بودند. زباله های ویروسی بیماران توسط پرسنل پسماند شهرداری 
جمع آوری و دفن می شد. همه این عزیزان در خطر بودند و ترسیده بودند. 
ما به آنها گفتیم این یک جنگ است و باید مقابله کنید و همه باید دست 
یکدیگر را بگیریم یا همکارانی که در آرامستانها حضور دارند دیدیم که 
آنها نزدیک نمی شدند  به  از کرونا  بیماران فوت شده  حتی خانواده های 
و عزیزان آرامستان در کمال احترام و خونسردی کارهای میت را انجام 

می دادند. ما هم وظایفی نسبت به این عزیزان داریم.
دولت  و  نیست  مناسب  چندان  شهرداریها  اوضاع  امروز  کرد:  تاکید  وی 
باید نگاه ویژه ای به شهرداریها داشته باشد تا بتوانیم خدمات مناسبی به 
برای  را  لنگرود تمام تالش  خود  البته شهرداری  ارائه کنیم.  شهروندان 
بازهم  داد.  انجام  عزیزان  این  انتظارات  کردن  برآورده  و  مزایا  پرداخت 
به  تری  ویژه  نگاه  با  استانداری  و  دولت  شورها  روز  در  دارم  درخواست 

شهرداریهای استان نگاه کند.

 

و  معابر  در بحث ضد عفونی  نشانی که  آتش  از همکاران  رجایی گفت: 
به مردم  انتظاری و فقط به عشق خدمت  لنگرود بدون هیچ  کوچه های 

سنگ تمام گذاشتند تشکر می کنم.
 شهردار لنگرود در پایان گفت : از مهندس منصفی رئیس محترم شورای 
شهر تشکر می کنم که در بحث کرونا تالش ویژه ای در رساندن لوازم 
نیازمند پای  افراد  بهداشتی و دستکش و ماسک وبسته های معیشتی به 
مردمی  خیریه های  با  ارتباط  و  لنگرود  بیمارستان  افتتاح  در  و  بودند  کار 

حضور داشتند .
همچنین از دیگر اعضای محترم شورای شهر جناب آقایان: امین، کامکار، 
تمامی  در  که  آبچیان  و  :سیگارودی  خانم ها  و  زحمتکش  حسن دوست، 

مشکالت یار و همراه شهرداری هستند قدردانی می نمایم.

مهندس مهدی رجایی، شهردار لنگرود:

شهرداری ها نیازمند توجه و نگاه ویژه دولت هستند

 صنایع چوب، کاغذ و نساجی مازندران
4  از وضعیت بحرانی  خارج شد

پست بانک ایران در قائم شهر، آماده ارائه خدمات مالی و بانکداری



این  ویژه  توجه  به  اشاره  با  گیالن  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
الزامات  رعایت  با  گیالن  گاز  نمود:  بیان  ایمنی  مبحث  به  شرکت 
کار  نفرساعت  هزار   700 و  میلیون   6 حدنصاب  به  توانسته   HSE

بدون حادثه دست یابد.
با اعالم این خبر  به گزارش روابط عمومی گاز گیالن  حسین اکبر 
سطح  افزایش  با  تا  نموده  تالش  همواره  شرکت  این  داشت:  اظهار 
وقوع  میزان  احتمالی  بحران های  با  مقابله  برای  کارکنان  آمادگی 
خسارت های جانی و مالی را به حداقل برساند و در این راستا در سال 
98، بیست و پنج مانور با موضوعات سیل، رانش زمین، افت فشار گاز، 
تخلیه اضطراری، آتش سوزی مراتع و خرابکاری در ایستگاه ها را در 

ادارات مختلف استان به انجام رسانده است.مهندس اکبر همچنین از 
انجام دوره های آموزشی مختلف جهت ارتقای سطح دانش کارکنان 
گذشته  سال  در  گفت:  و  داد  خبر   HSE موضوعات  خصوص  در 
آموزشی  برای کارکنان شرکت دوره های  نفرساعت  11 هزار و 500 
و  حوادث  از  آموزی  عبرت  و سمینارهای  اجرا  نشانی  آتش  و  ایمنی 
است. برگزار شده  به صورت مستمر  کار  انجام  پروانه های  بازآموزی 

وی درخصوص حوادث رخ داده در حوزه مشترکین گاز اظهار داشت: 
متاسفانه در سال گذشته 11 نفر از مشترکین گاز طبیعی در گیالن بر 
اثر گازگرفتگی، انفجار یا آتش سوزی جان خود را از دست داده اند 
که این آمار در مقایسه با سال 97 بیش از 54درصد رشد داشته است.

ــماره 582۱9۱  ــه ش ــت نام ــتناد موافق ــه اس ــر دارد ب ــش در نظ ــهرداری تال ش
مــورخ ۱398/۱۰/۰2 ابالغــی ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی و از محــل 
اعتبــارات جــزء ۱4 ردیــف 55۰۰۰۰ اســتانی، پــروژه تعریــض پــل اصلــی شــهر تالــش 
ــود و یــک میلیــون ریــال از طریــق ســامانه تــدارکات  ــا ســقف ده میلیــارد و ن را  ت
ــرکت ها  ــه ش ــی ب ــه عموم ــه روش مناقص ــران( و ب ــتاد ای ــت )س ــی دول الکترونیک
ــه از  ــزاری مناقص ــل برگ ــه مراح ــد. کلی ــذار نمای ــرایط واگ ــد ش ــکاران واج و پیمان
ــایی  ــران و بازگش ــه گ ــنهاد مناقص ــه پیش ــا ارائ ــه ت ــناد مناقص ــت اس ــه دریاف مرحل
 پاکتهــا از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد ایــران( بــه آدرس

 www.setadiran.ir و بــا شــماره 2۰99۰۰5875۰۰۰۰۰۱ برگــزار خواهــد شــد. 
ــوت  ــد دع ــه شــرکت در مناقصــه دارن ــل ب ــه تمای ــی ک ــذا از شــرکتها و پیمانکاران ل
ــه  ــورخ ۱399/۰2/۱3( در  روزنام ــت دوم )م ــخ انتشــار آگهــی نوب می شــود از تاری
جــام جــم ویــژه اســتانهای شــمالی، بــه مــدت یــک هفتــه بــا مراجعــه بــه ســامانه 
ــه شــرکت در مناقصــه، اســناد  ــت نام ــت  و ضمان ــور، اســناد مناقصــه را دریاف مذک
ــامانه  ــخ ۱399/۰2/3۰ در س ــا تاری ــاز و پیشــنهادات خــود را ت ــورد نی ــدارک م و م

مذکــور بارگــذاری نماینــد. 
1 ســپرده شــرکت در مناقصــه مبلــغ 5۰4/55۰/۰۰۰ ریــال می باشــد کــه می بایســت 

ــز وجــوه  ــه حســاب تمرک ــزی ب ــش واری ــا فی ــه بانکــی و ی ــت نام ــه صــورت ضمان ب
ســپرده شــماره 4۰52۰۱۱4۰7535257 شــهرداری تالــش نــزد بانــک مرکــزی واریــز 

گــردد.
2 شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات واصله مختار خواهد بود.

3 اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج گردیده است.

4  هزینه های نشر آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

5 چنانچــه برنــدگان اول، دوم و ســوم مناقصــه حاضــر بــه انعقــاد قــرارداد نشــوند، 

ســپرده آنــان بــه ترتیــب بــه نفــع شــهرداری ضبــط خواهــد شــد.  

آگهی مناقصه عمومی

                            شهرام غنی زاده، شهردار تالش 

آگهی حـراج حضـوری

زمان و مکان برگزاری

زمان بازدید

مکان بازدید

توجه

موسسه ای اقتصادی در نظر دارد اقالم ذیل را از طریق برگزاری حراج عمومی به فروش برساند:
1   ۱۱دستگاه انواع خودروی اوراقی و قابل شماره گذاری 

2  7۰ دستگاه دوچرخه مستعمل

3  مواد غذایی از قبیل روغن، برنج، قند و چای 

4  انواع لوازم خانگی و آشپزخانه 

5  ضایعات فلز

6  ضایعات چوب

7  مقادیری لوازم مستعمل

1  متقاضیان باید 2۰% مبلغ پیشنهادی را در زمان خرید به صورت نقدی یا چک تضمینی یا از طریق 

کارتخوان پرداخت نمایند و موسسه از پذیرفتن چک شخصی معذور می باشد.
2  در مورد خودروهای اوراقی خریداران موظفند با هزینه شخصی نسبت به اوراق خودرو با هماهنگی 

افسر راهور اقدام نمایند.

1  رضوانشهر – پارکینگ اصالنی )۱۱ دستگاه خودروی اوراقی و قابل شماره گذاری(

2  لنگرود – کومله – پارکینگ نصر )4۱ دستگاه دوچرخه مستعمل(

3  بندر انزلی – بشمن – پارکینگ کاسپین )۱3 دستگاه دوچرخه مستعمل(

4  بندر انزلی – طالب آباد – پارکینگ ملوان )۱6 دستگاه دوچرخه مستعمل(

5   آستارا – جاده اردبیل – ایستگاه راه آهن )ضایعات فلز و چوب(
6  رشت – نیروی دریایی به سمت پل عراق - روبروی سازمان قضایی نیروهای مسلح – محوطه 

ستاد )انواع لوازم خانگی و آشپزخانه، مواد غذایی و اقالم مستعمل(

 روزهای دوشنبه ۱399/2/۱5 و سه شنبه ۱399/2/۱6 از ساعت 9 صبح الی ۱6 عصر

 چهارشنبه مورخ ۱399/2/۱7 ساعت ۱۰ صبح
 رشت – میدان نیروی دریایی – به سمت پل عراق – روبروی سازمان قضایی نیروهای مسلح 

 تلفن تماس: ۰۱3-3332926۰-3332۰۱9۰-3332۰949

شنبه ۱3 اردیبهشت ۱399
2

تعطیلی مهد کودک ها در گیالن منجر به بیکاری 2500 نفر می شود
مدیرکل بهزیستی گیالن بیان اینکه شیوع کرونا موجب 
تعطیلی 497 مهد کودک شهری، روستایی و حاشیه شهر 
در گیالن شده است، افزود: تداوم تعطیلی اجباری مهدهای 
کودک باعث بیکاری دو هزار و 500 نفر از بانوان شاغل و 

تحصیلکرده خواهد شد.

حسین نحوی نژاد  با اشاره به تعطیلی 497 مهد کودک 
در استان  به دلیل شیوع کرونا گفت: مهدهای کودک از 
یارانه های آموزشی برخوردار نیستند،  از این رو ، در چنین 
شرایطی  نیاز به حمایت بیش از پیش دارند.وی با بیان اینکه 
مهدهای کودک با مشکالت اقتصادی فراوانی مواجه هستند،  

تصریح کرد: به دنبال افزایش جمعیت شهرنشین طی چهار 
دهه اخیر و فراهم شدن زمینه سپردن کودکان به مراکز 
نگهداری، شاهد افزایش فراگیری آموزش در این سطح 
 هستیم.وی به نقش مهدهای کودک در پرورش استعدادها 
و ی بیان کرد:  مهدهای کودک بازی محور هستند و کودکان 

بازی آموزش های الزم را برای فراگیری دانش  در قالب 
دریافت می کنند. نحوی نژاد یادآور شد: بیشتر ساختمان هایی 
که مهدهای کودک در آن قرار دارند، استیجاری است که 
مدیران  این مراکز را در شرایط کنونی با مشکالت عمده 

ای روبه رو کرده است.
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سد  گفت:  گیالن  منطقه ای  آب  شرکت  مدیرعامل 
الستیکی خانه های آسیاب آستارا که مزیت های فراوانی 

برای منطقه دارد به پیشرفت 4۳ درصدی رسیده است و 
تأمین آب روستا های محدوده سد، توسعه و بهبود آبیاری 
100 هکتار از اراضی شالیزاری منطقه از اهداف احداث 

این سد است.
وحید خرمی با بیان اینکه اجرای طرح های زودبازده از 
جمله اهداف و برنامه های شرکت آب منطقه ای گیالن 
در سال جهش تولید است، افزود: سد الستیکی خانه های 
روستای  در  مال هادی  رودخانه  روی  بر  آستارا  آسیاب 
خانه های آسیاب به فاصله 8 کیلومتری شهرستان آستارا 

واقع شده و حجم مخزن این سد 7۲0 هزار متر مکعب و 
حجم تنظیم ساالنه آن نیز 7/1 میلیون متر مکعب است.

احیاء  گفت:  گیالن  منطقه ای  آب  شرکت  مدیرعامل 
و زهکشی  آبیاری  تکمیل شبکه  استان،  آب بندان های 
سفیدرود و بهسازی شبکه های دردست بهره برداری، بهبود 
سامانه آبیاری سنتی در واحد های عمرانی، انجام طرح های 
زودبازده و بازچرخانی آب از دیگر اولویت های  در دست 
اجرای این شرکت است.خرمی، تأمین بخشی از مصارف 
آب در بخش های مختلف با استمرار فرایند احداث سد های 

الستیکی و مخزنی را از مهم ترین برنامه های شرکت آب 
منطقه ای گیالن اعالم کرد و افزود: در کنار سازگاری با 
اقلیم استان گیالن تقویت سفره های زیرزمینی از جمله 
ویژگی های بسیار بارز سد های الستیکی گیالن به شمار 
می آید.وی با بیان اینکه گیالن  ۲۳8 هزار هکتار اراضی 
شالیزاری دارد، تصریح کرد: 171 هزار هکتار از اراضی 
شالیزاری تحت آبیاری شبکه سفیدرود است و  حدود 67 
هزار هکتار از اراضی شالیزاری استان نیز خارج از محدوده 

این شبکه قرار دارد.

پیشرفت 43 درصدی 
سد الستیکی خانه های آسیاب آستارا 

امام جمعه رشت :
همـواره باید در کنـار جامعه 

باشـید کارگری 

نماینده ولی فقیه در گیالن در دیدار با اعضای ستاد 
بزرگداشت هفته کارگر استان با اشاره به رویکرد 
دولت ها نسبت به نیروی کار و کارگران در دنیا اظهار 
کرد: گروهی نیازمند کار در جامعه هستند و بخش 

دیگر توجه دولت ها پس از جذب نیروی کار است.
فقیه  ولی  نماینده  دفتر  روابط عمومی  به گزارش 
حوادث  وقوع  فالحتی  رسول  آیت اهلل  گیالن،  در 
در  دولت ها  کشاندن  چالش  به  سبب  را  مختلف 
عرصه نیروی کار و تولید عنوان کرد و افزود: در 
شیوع ویروس کرونا بسیاری از بخش های جامعه 
کرد:  تصریح  رشت  جمعه  شد.امام  آسیب  دچار 
راستای  در  باید  مربوطه  مسئوالن  تالش  تمام 
رسیدگی به نیازهای جامعه هدف باشد.وی با بیان 
اینکه مسئوالن همواره باید در کنار جامعه کارگری 
باشند، تصریح کرد: متولیان در سال »جهش تولید« 
کارآفرینی و تولید را به مردم آموزش دهند ضمن 
اینکه نیاز است برای رفاه کارگران تالش بیشتری 
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  شود.مدیرکل  انجام 
گیالن نیز در دیدار مذکور به آسیب های ناشی از 
استان  تولیدی  واحدهای  به  کرونا  ویروس  شیوع 
اشاره کرد و گفت: ۲0 هزار نفر مشمول بیمه بیکاری 
ناشی از شیوع ویروس کرونا در گیالن شدند.عباس 
علیزاده از شناسایی 679 کارگر نخبه و مبتکر گیالن 
در سال 98 خبر داد و افزود: سال گذشته 50 کارگاه 
است.غالمرضا  شده  برگزار  استان  در  آموزشی 
خوالگر، رئیس کانون شوراهای اسالمی کار گیالن 
نیز در دیدار مذکور با اشاره به اینکه آنچه کارگران 
را عذاب می دهد تبعیض در تعیین دستمزد کارگران 
و کارمندان است اظهار کرد: انتظار داریم قانون در 
تعیین دستمزد کارگران رعایت شود و تورم ساالنه 

را در این زمینه در نظر بگیرند.

فرمانده انتظامی گیالن خبر داد؛
اراضی ملی 136 میلیارد تومانی 

در »چمخاله« رفع تصرف شد

فرمانده انتظامی گیالن اظهار داشت: در پی دریافت 
گزارشی مبنی بر تصرف اراضی ملی در نوار ساحلی 
به  رسیدگی  لنگرود،  شهرستان  چمخاله  بخش 

موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت. 
ماموران  اینکه  بیان  با  ملکی  عزیزاهلل  سردار 
همراه  به  قضائی  هماهنگی  ضمن  انتظامی 
مورد  محل  به  شهرسازی  و  راه  اداره  نماینده 
نظر اعزام شدند، افزود: با بررسی های به عمل 
آمده مشخص شد فردی 170 هزار متر مربع 
از اراضی ملی را به تصرف خود درآورده و آن 
را به وسیله بلوک دیوارکشی و محصور کرده 
قضائی  پرونده  تشکیل  به  اشاره  با  وی  است. 
و  قضایی  حکم  با  داشت:  بیان  راستا  این  در 
به استناد تبصره یک ماده 55 قانون حفاظت 
رفع  مراتع کشور  و  از جنگل ها  بهره برداری  و 

تصرف انجام شد.
ساله   59 متصرف  کرد:  تصریح  ملکی  سردار 
هیچگونه مدارکی دال بر مالکیت این اراضی 
قضایی  مرجع  به  پرونده  تکمیل  با  که  ندارد 
معرفی شد. وی اظهار داشت: کارشناسان ارزش 
اراضی تصرف شده را هزار و ۳60 میلیارد ریال 
گیالن  استان  انتظامی  کرده اند.فرمانده  برآورد 
بدون  زمین خواران  کرد:  خاطرنشان  پایان  در 
بهره مندی  در نظر گرفتن حق عامه مردم در 
به  رسیدن  هدف  با  خدادادی  نعمت های  از 
سود های کالن اقدام به تصرف زمین و منابع 
طبیعی می کنند که برای مقابله با این مشکل، 
نظارتی  دستگاه های  و  مردم  همه  همکاری 

الزامی است.

بیش از 6 میلیون نفرساعت کار بدون حادثه در شرکت گاز گیالن 

   مازندران:    09118617569        
  گیالن:                  09119418951        
     گلستان:       09113776100       

پذیـرش آگهـی
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ای  منطقه  برق  شرکت  عمومی  روابط  مدیر 
محترم  مدیرعامل  گفت:  گلستان  و  مازندران 
که  گلستان  و  مازندران  ای  منطقه  برق  شرکت 
همواره بر اهمیت حفظ سالمت همکاران شرکت 
از  همکاران،  کنار  در  با حضور  می دهند،  اهمیت 

وضعیت سالمت آنان مطلع شد. 
ای  منطقه  برق  شرکت  عمومی  روابط  مدیر 
مازندران و گلستان از برگزاری مانور میز سالمت 

یار و اهدای بسته های بهداشتی به کارکنان این 
شرکت خبر داد. 

محمد  سید  دکتر  مازندران،  جم  جام  گزارش  به 
یافت،  در جمع خبرنگاران حضور  که  نژاد  کاظم 
با تاکید بر اهمیت حفظ سالمت کارکنان، گفت: 
صبح امروز شاهد مانور میز سالمت یار در شرکت 
برق منطقه ای مازندران بودیم که از سوی پایگاه 
همکاری  با  و  عباسپور  شهید  بسیج  مقاومت 
معاونت های مالی و پشتیبانی، منابع انسانی، دفتر 
عمومی،   روابط  دفتر  محرمانه،  امور  و  حراست 
اداره نظارت بر خدمات، اداره رفاه، بازنشستگی و 

سالمت در محوطه شرکت  برگزار شد. 
را  باشکوه  مانور  این  برگزاری  از  هدف  وی 
هوشیاری بیشتر همکاران برای حفظ سالمت در 
مقابله با کرونا ویروس اعالم کرد افزود: شرکت 
اساس  بر  گلستان  و  مازندران  ای  منطقه  برق 
رسالت اجتماعی خویش در خدمت رسانی مطلوب 
به مردم مازندران و گلستان و صیانت از سالمت 
کرونا  بیماری  مقابل  در  شرکت  خدوم  کارکنان 
به  سازمان  این  اصلی  سرمایه های  که  ویروس 
شمار می روند تمامی اقدامات پیشگیرانه در سطح 
ستاد شرکت، امورهای تابعه و ایستگاه های انتقال 
مانور »میز  انجام رسانده که  به  را  توزیع  و فوق 

سالمت یار«  اوج این فعالیت ها به شمار می رود. 
افضلی  حسین  مهندس  حضور  از  نژاد  کاظم   
میز   « مانور  در  کننده  کارکنان شرکت  جمع  در 
سالمت یار« خبر داد و اظهار داشت: مدیرعامل 
محترم شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان 
همکاران  سالمت  حفظ  اهمیت  بر  همواره  که 
کنار  در  حضور  با  می دهند،  اهمیت  شرکت 
همکاران، از وضعیت سالمت آنان مطلع شد و بر 
لزوم استمرار مراقبت های بهداشتی برای شکست 

کرونا ویروس تاکید کرد. 
ای  منطقه  برق  شرکت  عمومی  روابط  مدیر 
با  همچنین   : داد  ادامه  گلستان  و  مازندران 
توجه به اینکه در نوروز امسال به علت تقارن با 
نوروزی  دیدارهای  کروناویروس،  بیماری  شیوع 
نگردید،  برگزار  همکاران  با  محترم  مدیرعامل 
همزمان با برگزاری مانور میز سالمت یار، آقای  
و  دیدار  همکاران  یکایک  با  افضلی  مهندس 
احوالپرسی داشته و سالی همراه با صحت، سالمتی 
و کار و تالش برای خدمت رسانی مطلوب به هم 

استانی های مازندرانی و گلستانی را آرزومند شد. 
 گفتنی است در این مانور فرمانده حوزه مقاومت 
استان  کل  ادارات  باهنر  شهید  کارکنان  بسیج 

مازندران حضور داشت. 

ضمیمه رایگان روزنامه جام جم
3 شنبه ۱3 اردیبهشت ۱399   شماره 5649

شـهرداری اسـالم در نظر دارد به اسـتناد مصوبه شـماره 34 مورخ 98/۱۰/25 شورای 
اسـالمی شـهر اسـالم،   ضایعـات آهنـی پـل عابـر پیاده )پـل تخریبی( اسـکلت 
فلـزی )شـامل پروفیل های اسـتاندارد نظیـر نبشـی، ناودانی، تیرآهـن و غیره 
را از طریـق مزایـده حضـوری )حـراج( بـه فـروش برسـاند. عالقه منـدان به شـرکت در 
مزایـده می تواننـد از تاریـخ انتشـار آگهـی بـه محل پـل عابر پیـاده مراجعـه و از ضایعات 

مذکـور بازدیـد به عمـل آورند.

1 شـرکت کننـدگان در مزایـده می بایسـت مبلـغ 32/۰۰۰/۰۰۰ ریـال بـه صـورت ضمانت 

نامه بانکی یا نقدا به شـماره حسـاب  ۰۱۰626۰534۰۰5   به نام سـپرده شـهرداری اسـالم 
نـزد بانـک ملی شـعبه اسـالم واریز و فیش مربوطـه را تا پایان وقت اداری روز چهارشـنبه  

مـورخ 99/2/24 بـه واحد مالی شـهرداری اسـالم تسـلیم و رسـید دریافت نمایند.
2 حـراج یـا مزایـده حضـوری رأس سـاعت ۱۰ صبـح روز شـنبه مـورخ  99/2/27 در 

محل سـاختمان شـهرداری اسـالم با حضور اعضای کمیسـیون معامالت شـهرداری انجام 
خواهد شـد.

3 شهرداری اسالم در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

4  کلیـه هزینه هـا اعـم از انتشـار آگهـی، حمـل و نقـل، جداسـازی ضایعـات و غیـره بـر 

عهـده برنـده مزایده می باشـد.
5 برنـده مزایـده می بایسـت ظـرف مـدت 48 سـاعت نسـبت به واریـز مبلغ پیشـنهادی 

اقـدام نمایـد و در صـورت عـدم واریز  عمل وی به منزله انصراف تلقی شـده و سـپرده وی 
بـه نفـع شـهرداری ضبـط و معاملـه با نفـرات دوم و سـوم به ترتیـب برابر شـرایط مندرج 

در ایـن بنـد عمل خواهد شـد.
6 سـایر اطالعـات و جزئیـات مربوطـه، در اسـناد مزایـده مندرج اسـت و در صـورت نیاز 

متقاضیـان می تواننـد بـا شـماره تلفـن 44294777-۰۱3 تمـاس حاصـل نمایند.

آگهی مـزایده 
)حراج حضوری(

آگهی مـزایده 
)حراج حضوری(

شرایط شرکت در مزایده:

شـهرداری اسـالم در نظر دارد به اسـتناد مصوبه شـماره 38 مورخ 98/۱۱/۱7 شـورای 
اسـالمی شـهر اسـالم،  یک دسـتگاه کامیـون دو کابین آتش نشـانی سیسـتم رنو  
تیـپ بادسـان به ظرفیـت 8 تن  به شـماره راهنمایـی و رانندگـی ۱34 ع 7۱ – 
ایـران 46 مـدل ۱382 رنـگ قرمز روغنـی را از طریق مزایـده حضوری ) حـراج ( به 
فـروش برسـاند. عالقـه مندان به شـرکت در مزایـده می توانند از تاریخ انتشـار آگهی ضمن 

مراجعـه بـه پارکینـگ آتش نشـانی از خـودروی مذکـور بازدید به عمـل آورند.

1 شـرکت کننـدگان در مزایده می بایسـت مبلغ 27/5۰۰/۰۰۰ ریـال به صورت ضمانت نامه 

بانکـی یـا نقـدا" به شـماره حسـاب  ۰۱۰626۰534۰۰5   به نام سـپرده شـهرداری اسـالم 
نـزد بانک ملی شـعبه اسـالم واریـز و فیش مربوطـه را تا پایان وقت اداری روز چهارشـنبه  

مورخ 99/2/24 به واحد مالی شـهرداری اسـالم تسـلیم و رسـید دریافت نمایند.
2  حـراج یـا مزایـده حضـوری رأس سـاعت  9 صبـح روز شـنبه مـورخ  99/2/27 در 

محل سـاختمان شـهرداری اسـالم  با حضور اعضای کمیسـیون معامالت شـهرداری انجام 
خواهد شـد.

3 شهرداری اسالم در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

4 کلیـه هزینه هـا اعـم از انتشـار آگهـی ، نقـل و انتقـاالت، مالیـات، دفترخانـه، هزینـه 

کارشناسـی و عـوارض بـر عهـده برنـده مزایـده می باشـد.
5  برنـده مزایـده می بایسـت ظـرف مـدت 48 سـاعت نسـبت به واریـز مبلغ پیشـنهادی 

اقـدام نمایـد و در صـورت عـدم واریـز  عمل وی به منزله انصراف تلقی شـده و سـپرده وی 
بـه نفـع شـهرداری ضبـط و معامله با نفرات دوم و سـوم بـه ترتیب برابر شـرایط مندرج در 

ایـن بنـد عمل خواهد شـد.
6 سـایر اطالعـات و جزئیـات مربوطـه، در اسـناد مزایـده منـدرج اسـت و در صـورت نیاز 

متقاضیـان می تواننـد بـا شـماره تلفـن 44294777-۰۱3 تمـاس حاصـل نمایند.

شرایط شرکت در مزایده:

مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران از افزایش477 
برق  توزیع  شبکه های  به  توزیع  خطوط  کیلومتری 

مازندران در سال گذشته خبر داد.  
 خبرنگار جام جم مازندران: مهندس رضا غفاری

 گفت : در سال گذشته ۲۲0 کیلومتر شبکه فشار متوسط 
و ۲57 کیلومتر شبکه فشار ضعیف به شبکه های توزیع 
برق مازندران افزوده شده است.  وی افزود : در مجموع 
حدود ۲9 هزار کیلومتر خطوط توزیع در حوزه توزیع برق 
مازندران وجود دارد که از این میزان 1۲ هزار و ۳9۳ 
کیلومتر شبکه فشار متوسط و 16 هزار و 65۳ کیلومتر 
شبکه فشار ضعیف می باشند.  مدیرعامل شرکت توزیع 
برق مازندران با بیان اینکه در سال گذشته 1475 دستگاه 
پست توزیع با قدرت 175 مگاولت آمپر در حوزه توزیع 
برق استان نصب شده است، گفت : در حال حاضر ۳4 
هزار و ۲6 دستگاه پست توزیع با ظرفیت 4۲08 مگاولت 
آمپر برق مشترکان 18 امور توزیع برق از گلوگاه تا آمل 
را تامین می کند.  غفاری خاطرنشان کرد : صنعت برق 
برنامه  نیرو  وزارت  بخش های  سایر  کنار  در  مازندران 
ریزی دقیقی برای نیازهای فعلی انجام داده است تا با 
تالش شبانه روزی و ایثارگرانه کارکنان این مجموعه 
هیچگونه خللی در برق رسانی استان به وجود نیاید.  وی 
یادآور شد : با توجه به شرایط موجود و حضور ترجیحی 
هموطنان در منزل، اندکی مصرف برق افزایش یافته که 
کامال در این اوقات از سال تامین می شود.  مدیرعامل 
شرکت توزیع برق مازندران اظهار امیدواری کرد: انشااهلل 
هر چه زودتر این بحران ملی ریشه کن شده و شرایط 

خیلی سریع به حالت عادی برگردد.  غفاری تصریح کرد: 
عالوه بر فعالیت ها  و پروژه هایی که در یک سال گذشته 
برای پایداری شبکه و تامین برق مردم استان صورت 
گرفته، پروژه های بسیار خوبی در بخش احداث فیدرهای 
جدید ۲0 کیلوولت و نیز ایجاد شبکه های رینگ، انجام 
بهسازی  و  ترمیم  رویکرد  با  عملیاتی  فنی  مانورهای 
در  سازی  مقاوم  طرح های  اجرای  موجود،  شبکه های 
سراسر استان به اجرا در آمده است.  به گفته وی در کنار 
این پروژه ها، انشااهلل با اجرای طرح های کاهش پیک و 
اعمال طرح های مدیریت مصرف، شرایط برای گذر از 

تابستان 99 نیز فراهم می گردد.  
* افزایش 3 درصدی تعداد مشترکان توزیع 

برق مازندران در سال 98
از  مازندران همچنین  برق  توزیع  عامل شرکت  مدیر 
در  شرکت  این  مشترکان  تعداد  درصدی   ۳ افزایش 
سال 98 خبر داد. مهندس رضا غفاری همزمان با دهم 
اردیبهشت روز صنعت برق ایران ضمن گرامیداشت این 
روز و تبریک و تقدیر و تشکر از مجموعه تالشگر صنعت 
برق در عرصه های مختلف  گفت : در سال 98 تعداد 
تعداد مشترکان شرکت  به  و 810 مشترک  4۲ هزار 
در  افزود:   است.وی  افزوده شده  مازندران  برق  توزیع 
حال حاضر تعداد مشترکان به یک میلیون و 4۲5 هزار 
و 158 مشترک رسیده است.مدیر عامل شرکت توزیع 
برق مازندران همچنین از افزایش یک درصدی مصرف 
مشترکان در فروردین 99 نسبت به مدت مشابه سال قبل 
خبر داد. غفاری خاطر نشان کرد: درفروردین سال 98 

میزان مصرف مشترکان 447 هزار و 764 مگاوات ساعت 
بوده که در سال 99 این میزان به 45 هزار و 115 مگاوات 
ساعت رسیده است. وی یادآور شد: در فروردین 99 میزان 
مصرف مشترکان 6۳51 مگاوات ساعت افزایش داشته 
است.مدیر عامل شرکت توزیع برق مازندران همچنین 
اظهار داشت : در سال 98 خطوط توزیع شبکه های توزیع 
افزایش یافته که خطوط  برق مازندران 477 کیلومتر 
توزیع مازندران به حدود ۲9 هزار کیلومتر رسیده است و 
1475 دستگاه پست توزیع در حوزه مازندران نصب شده 
که در حال حاضر تعداد پست های توزیع به ۳4 هزار و 
50 دستگاه با ظرفیت 4۲08 مگا ولت آمپر رسیده است. 
وی از اجرای طرح موفقیت آمیز 098 خبر داد و افزود: 
در تابستان سال  98  با همکاری مردم و مسئوالن و 
کشاورزی،  صنعتی،  تعرفه های  و  مختلف  قشرهای 
مدیریت  مگاوات  میزان ۲10  به   ... و.  اداری  خانگی، 

مصرف و پیک سایی شده است. 

مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران خبر داد؛

 افزایش 477 کیلومتری خطوط توزیع  به شبکه های 
 توزیع بــرق مازندران

مدیر روابط عمومی شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان:

 برگزاری باشکوه »مانور میز سالمت یار« در شرکت 
برق منطقه ای مازندران و گلستان



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

گلبرگ را ز سنبل مشکین نقاب کن
یعنی که رخ بپوش و جهانی خراب کن

بفشان عرق ز چهره و اطراف باغ را
حافظچون شیشه های دیده ما پر گالب کن

 سرپرست استان  مازندران: محسن گرجی  011-33341553
  سرپرست استان گیالن: مهدی شریعت ناصری 013-33230064
 سرپرست استان گلستان: اعظم دستجردی  017-32424430
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معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران 
گفت: کارخانه هایی نظیر چوب و کاغذ و نساجی از 

وضعیت بحرانی خارج شدند.
خبرنگار جام جم مازندران: حسن خیریان پور 
تولید استان  در کارگروه ستاد تسهیالت رفع موانع 
قبل  سال  در  گرفته  صورت  اقدامات  به  اشاره  با 
برای رونق تولید گفت: برای رسیدگی به مسائل و 
مشکالت واحدهای صنعتی و تولیدی و ایجاد رونق 
تولید و حفظ اشتغال واحدها سعی شد در سال 1۳98 
تولید  موانع  رفع  و  تسهیل  کارگروه  سازی  فعال  با 
استان و تشکیل منظم جلسات از ظرفیت های قانونی 
تولیدی  و  صنعتی  واحدهای  نفع  به  کارگروه  این 
 5۲ تعداد   1۳98 سال  در  افزود:  شود.وی  استفاده 
جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان به 

ریاست استاندار محترم یا معاون اقتصادی استانداری 
و ۳۲1 جلسه نیز در شهرستان ها به ریاست فرمانداران 
تشکیل شد که خروجی آن دو هزار و ۲45 مصوبه بوده 
که برای رسیدگی به مشکالت و حل و فصل مسائل 
اقتصادی  بنگاه های  و  تولیدی  و  واحدهای صنعتی 
امور  اجرایی شد.معاون هماهنگی  و  استان گذرانده 
 100 بر  بالغ  احیای  مازندران  استانداری  اقتصادی 
بازگشت  و  تعطیل  و  راکد  تولیدی  و  صنعتی  واحد 
آنها به مدار تولید در استان مازندران را از جمله نتایج 
حاصل از جلسات کارگروه دانست و افزود: عالوه بر 
آن پیگیری ویژه وضعیت واحدهای بحرانی همانند 
نساجی،  نکاچوب،  مازندران،  کاغذ  و  کارخانه چوب 
اقدامات  موارد  دیگر  از  غیره  و  آمل  ذوب  فوالدین 
تصریح  همچنین  پور  است.خیریان  بوده  کارگروه 

قانونی کارگروه  از ظرفیت های  با بهره گیری  کرد: 
تسهیل و رفع موانع تولید استان سعی کردیم روند 
تملیک واحدهای تولیدی توسط بانک ها را متوقف و 
در جهت فعال سازی و واگذاری 1۲5 واحد تملیکی 
بانک ها در گذشته نیز اقدام شد که در حال حاضر 
۲5 واحد از واحدها فعال شده و مشغول کار هستند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران 
باالی  تولیدی  طرح های  تکمیل  برای  اقدام  گفت: 
60 درصد پیشرفت فیزیکی و ظرفیت کامل برخی 
کارخانجات از دیگر برنامه های مهم استان در جهت 
ایجاد رونق تولید بوده است.خیریان پور پیگیری های 
پایانه  اتمام  و  اندازی  راه  در  تسریع  برای  مجدانه 
صادراتی  لجستیک  مرکز  و  پایانه  برنج،  صادراتی 
ماهیان  صادراتی  پایانه  کشاورزی،  محصوالت 

خاویاری و محصوالت شیالتی و پایانه صادراتی گل 
و گیاه استان مازندران را از جمله اولویت های محوری 

برای رونق تولید و توسعه صادرات اعالم کرد.

 6300 مازندران  در  برق  مصرف 
مگاوات ساعت افزایش یافت

مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران در آستانه 
10 اردیبهشت روز صنعت برق ایران در گفتگو با 
این روز گفت: در  خبرنگاران ضمن گرامیداشت 
سال 98 تعداد 4۲ هزار و 810 مشترک به تعداد 
مشترکان شرکت توزیع برق مازندران افزوده شده 
و در حال حاضر تعداد مشترکان به یک میلیون و 

4۲5 هزار و 158 مشترک رسیده است.
غفاری  رضا  مازندران:  جم  جام  خبرنگار 
مصرف  درصدی  یک  افزایش  از  همچنین 
مشترکان در فروردین 99 نسبت به مدت مشابه 
سال قبل خبر داد و خاطرنشان کرد: درفروردین 
سال 98 میزان مصرف مشترکان 447 هزار و 764 
مگاوات ساعت بوده که در سال 99 این میزان به 
45 هزار و 115 مگاوات ساعت رسیده است.وی 
یادآور شد: در فروردین 99 میزان مصرف مشترکان 
6 هزار و ۳51 مگاوات ساعت افزایش داشته است.

مدیر عامل شرکت توزیع برق مازندران همچنین 
اظهار داشت: در سال 98 خطوط توزیع شبکه های 
توزیع برق مازندران 477 کیلومتر افزایش یافته که 
خطوط توزیع مازندران به حدود ۲9 هزار کیلومتر 
رسیده است، همچنین در سال 98 هزار و 475 
دستگاه پست توزیع در حوزه مازندران نصب شد 
که در حال حاضر تعداد پست های توزیع به ۳4 
هزار و 50 دستگاه با ظرفیت 4۲08 مگا ولت آمپر 

رسیده است.
از اجرای طرح موفقیت آمیز 98 خبر داد و  وی 
و  مردم  با همکاری  تابستان سال 98  در  افزود: 
مسئوالن و قشرهای مختلف و تعرفه های صنعتی، 
 ۲10 میزان  به  و....  اداری  خانگی،  کشاورزی، 
مگاوات مدیریت مصرف و پیک سایی شده است.

مدیرعامـل آب منطقه ای مازندران 
مطـرح کرد؛

افزایـش 100 میلیون مترمکعبی 
ذخایر آبـی در مازندران

مدیرعامـل آب منطقـه ای مازنـدران از افزایش 
100 میلیـون مترمکعبـی حجـم ذخیـره مخازن 
آبـی اسـتان خبر داد و گفت: حـدود 690 میلیون 
هـای  بنـدان  آب  و  در سـدها  آب  مترمکعـب 

اسـتان ذخیره شـده اسـت.
خبرنگار جام جم مازندران: محمدابراهیم 
یخکشی با اشاره به ذخیره سازی 690 میلیون 
مترمکعب آب در سدها و آب بندان های استان 
اظهار داشت: این میزان نسبت به مدت مشابه 
سال قبل و نیمسال اول آبی حدود 100 میلیون 
مترمکعب رشد یافته است.وی با اشاره به اینکه 
80 درصد چاه های زراعی استان کم عمق هستند، 
گفت: این مسئله سبب می شود در فصل کم آبی 
باشیم. برخوردار  باالیی  پذیری  آسیب  از شدت 

رودخانه  ساماندهی  به  اشاره  با  همچنین  وی 
تالر اظهار داشت: سال قبل 40 کیلومتر از این 
رودخانه ساماندهی و 66 هزار مترمربع از بستر 
رودخانه آزادسازی شده است.یخکشی همچنین 
با بیان اینکه پروژه بزرگ تثبیت بستر رودخانه 
چالوس پیشرفت 95 درصدی دارد، هزینه صرف 
شده برای اجرای این پروژه را چهار میلیارد تومان 
اعالم کرد.مدیرعامل آب منطقه ای مازندران با 
اشاره به پیش بینی هواشناسی مبنی بر احتمال 
سیالب در استان از آمادگی الزم برای  آن خبر 
از  پیشگیری  برای  الزم  تمهیدات  گفت:  و  داد 

سیالب احتمالی اندیشیده شده است.

خبــرخبــر

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران در نشست با اصحاب رسانه با عنوان 
»هر رسانه، یک پایگاه سالمت در مقابله با کرونا«، به نقش رسانه ها در 
آگاهی مردم با بیماری کرونا اشاره کرد و گفت: این بیماری نیازمند تغییر 
رفتار بوده که کار بسیار سختی است، اما در دوران کرونا رسانه ها توانستند 

نقش خوبی ایفا کنند و تأثیرگذار باشند.
خبرنگار جام جم مازندران: سید عباس موسوی با بیان اینکه سرعت 
ابتالء به بیماری کرونا بسیار زیاد است، گفت: در استان مازندران علیرغم 
اینکه حجم ورود بیماری سریع تر و گسترده تر بود اما یکی از استان هایی 
است که بیماری کرونا بخوبی در آن مدیریت شد.وی با بیان اقدامات انجام 
شده در استان افزود: مدیریت این بیماری به دلیل گستردگی و ابعادی که 
دارد نیازمند همراهی همه بخش هاست و همانطور که قباًل نیز تاکید شد 
حوزه بهداشت و درمان فقط ۲5 درصد در این حوزه نقش دارند.موسوی 
ادامه داد: در ابتدا بیماری کرونا در غرب استان زودتر آغاز شد، ولی زودتر 
نیز این روند کاهش پیدا کرد و در حال حاضر نیز افزایش معناداری حتی 

در حوزه سرپایی نداریم و به ثبات رسیده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران به سفرهای غیر ضروری اشاره کرد 
و افزود: در حال حاضر شیوع بیماری کرونا همچون گذشته نیست، ولی 
هنوز نیز درگیر این بیماری در استان هستیم.وی به تغییر سیستم های 
بهداشتی و درمانی اشاره کرد و افزود: در گذشته به دلیل کنترل بیماری 

واگیر به بیماری غیر واگیر توجه شد و نوع طراحی و بهره برداری سیستم 
در  این مسئله حتی  این سمت حرکت کرد که  به  درمانی  و  بهداشتی 
دارد. وجود  نیز  دارند  گسترده  درمان  و  بهداشت  شبکه  که  کشورهایی 

موسوی با بیان اینکه عملکرد این بیماری با بیماری های واگیردار دیگر 
متفاوت است، ادامه داد: کشورها در ابتدای انتشار این بیماری ماهیت آن 
را نمی دانستند و با گذشت زمان استانداردهای دنیا تغییر کرده است.وی 
به عملکرد کشور در حوزه بیماری واگیردار اشاره کرد و گفت: سیستم 

سالمت جمهوری اسالمی در بیماری واگیردار عملکرد خوبی داشته است 
و توانسته بسیاری از بیماری هایی را که کشورهای دیگر درگیر آن هستند 

بخوبی مهار کند.
* ایجاد تحول در حوزه زیرساخت ها

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به ایجاد زیر ساخت ها در 
حوزه تحول سالمت، افزود: اگر زیرساخت های مناسب توسعه پیدا نمی کرد 
با مشکل مواجه می شدیم.موسوی به همراهی بخش خصوصی اشاره کرد 
و ادامه داد: بخش خصوصی در دوران شیوع کرونا مردانه ایستادگی و 
کمک کردند، به طوری که بیمارستان های خصوصی 50 درصد ظرفیت 
خود را به درمان بیماران کرونا اختصاص دادند و بسیاری نیز همه ظرفیت 
خود را اختصاص دادند.وی با اشاره به ایستادگی کادر درمان کشور گفت: 
در بسیاری از کشورها کادر درمانی ترک خدمت کردند، ولی در کشور 
اینکه  بابیان  ایستادگی کردند.وی  داوطلبانه  ما همکاران حوزه سالمت 
استان مازندران در اجرای بسیاری از طرح ها پیشتاز بوده است، گفت: طرح 
غربالگری بیماران از طریق سامانه و ارجاع به پزشک خانواده از طرح های 
ابتکاری استان بود که در کشور نیز اجرا شد.رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
سفید  شهرستان  افزود:  و  کرد  اشاره  سفید  شهرستان های  به  مازندران 
شهرستان هایی هستند که در دو هفته گذشته فوتی در آن گزارش نشده 

که این مسئله موقت است و مردم باید نکات بهداشتی را رعایت کنند.

وضعیت کرونا در مازندران به ثبات رسیده است

صنایع چوب ، کاغذ و نساجی مازندران  از وضعیت بحرانی  خارج شد

پســت بانــک ایــران بانکــی دولتــی ایرانــی اســت کــه 
ــق  ــه مناط ــداری ب ــی و بانک ــات مال ــه خدم ــه ارائ در زمین

می کنــد. فعالیــت  روســتایی 
ــا داشــتن 10  خبرنــگار جــام جــم مازنــدران: ایــن بانــک ب
ــترده ترین  ــتایی، گس ــی روس ــات ارتباط ــر خدم ــزار دفت ه
بانــک کشــور از نظــر دسترســی در نقــاط دوردســت ایــران 

می آیــد. به شــمار 
پســت بانــک ایــران از دی  ســال 1375 فعالیــت خــود 
را به طــور رســمی آغــاز کــرد و هم اکنــون نیــز بــه کار 
ــک  ــت بان ــای پس ــت فعالیت ه ــد. ماهی ــه می ده ــود ادام خ
بیشــتر بانکــداری خــرد، بــر بســتر الکترونیــک و خدمــات 

بانکــی یکپارچــه می باشــد.
ــک  ــت بان ــود پس ــتریان خ ــرای مش ــران ب ــک ای ــت بان  پس
می تــوان  را  کارت هــا  ایــن  کــه  می کنــد  صــادر  کارت 
خودپــرداز  )دســتگاه های  شــتاب  بانکــی  شــبکه  در 
و  اینترنتــی  خریــد  درگاه هــای  فــروش،  پایانه هــای  و 
بانک هــای دولتــی و خصوصــی( مــورد اســتفاده قــرار داد.

 باجه های روستایی
باجه هــای روســتایی ایــن بانــک در بیــش از 6 هزارنقطــه 
کشــور کــه عمومــاً هیــچ بانکــی حضورنــدارد 25 نــوع 

خدمــات بانکــی رابــه مــردم ارائــه می دهنــد و بــا تعامــالت 
و قراردادهایــی کــه بــا ســازمانهای مختلــف منعقــد گردیــده 

ــد. ــش می یاب ــات افزای ــه 177 خدم ــات ب ــن خدم ای
 انواع خدمات :

1( افتتاح انواع حساب بانکی
2(ارائــه خدمــات الکترونیکــی ازطریــق )ای تــی ام، پایانــه 
فــروش  »کارتخــوان«، پیــن پــد شــعبه ای و اپ موبایلــی(

3( پرداخت تسهیالت در قالب عقود اسالمی
4( ارائه ضمانت نامه بانکی

5( ارائه درگاه پرداخت
6( ارائه سود سهام عدالت

7( پرداخت حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی
ــهیالت  ــت تس ــک و پرداخ ــداری الکترونی ــعه بانک 8( توس

ــی اشــتغال زائ
مبلــغ 150  بــه  بــه کارت ســه جانبــه  ارائــه کارت   )9

ریــال  میلیــون 
ســاعت کارباجه هــای بانکــی مثــل تمامــی بانک هــای کشــور 
و درشــرایط خــاص از طــرف سرپرســتی اســتان تعییــن 

می گــردد.
در همیــن راســتا بهمــن 98، باجــه بااللمــوک پســت بانــک 
ایــران آغــاز بــه کار کــرد و موجــی از شــادمانی را در 
میــان مــردم ایــن روســتا و روســتاهای اطــراف بــه همــراه 

ــت . داش
مرتضــی پارســایی در گفتگــو بــا خبرنــگار مــا گفــت :  باجــه 
بااللمــوک باکــد 47613 ازباجه هــای روســتایی اســتان 
مازنــدران می باشــد، ایــن باجــه واقــع در قائــم شــهر 
ــده  ــیس گردی ــوک تاس ــتای بااللم ــمالی روس ــدی ش کمربن

ــت. اس
وی ادامــه داد:  دو روســتای دیگــر کاســگرکال و لهمــال از 
ــد  ــن باجــه بهرمن دسترســی آســان خدمــات  بانکــداری ای

. می شــوند 
ــت  ــر فعالی ــا ســه کارب ــزود: باجــه بااللمــوک ب پارســایی اف

می نمایــد. ایــن کاربــران شــامل  مســئول باجــه،  کاربرباجه، 
همیاربانکــی و کارشــناس توســعه بــازار می باشــند .

وی در ادامــه گفتگــو اعــالم کــرد : ایــن باجــه در21 بهمــن 
ــاب مهنــدس موســوی سرپرســت  ســال 1398 توســط جن
پســت بانــک مازنــدران وجنــاب مهنــدس رجبــی مســئول 
باجه هــای بانکــی و جنــاب مهنــدس تقــی نیــا ریاســت 
محتــرم شــعبه قائــم شــهر و جنــاب موســوی بــرادر شــهید 
بزرگــوار موســوی و اهالــی محتــرم بــه همــراه دهیارهــای 
ســه روســتای بااللمــوک، کاســگرکال و لهمــال  و اعضــای 
محتــرم شــورای اســالمی روســتا افتتــاح گردیــد و از بــدو 
ــه و  ــردم منطق ــراوان م ــتقبال ف ــا اس ــون ب ــیس تاکن تاس
بویــژه شــیرینی ســرای پیــروز بــا مدیریــت بــرادران طالبی 
وجنــاب محمــودی بــه نمایندگــی از پخــش آب معدنــی واتــا 

روبــرو شــد .
پارســایی، مزایــای دفاتــر خدمــات بانکــی روســتایی را 
در  پولــی  گــردش  افزایــش ســرعت  برشــمرد:  چنیــن 
از  بهره منــدی  هزینــه  کاهــش  کشــور،  بانکــی  شــبکه 
خدمــات بانکــی بــرای روســتاییان از طریــق جلوگیــری 
از ترددهــای غیــر حضــوری بــه شــهرها، بــه کارگیــری 
ــای  ــذاری و اعط ــپرده گ ــق س ــتاییان از طری ــی روس دارای
ــکان  ــتاها، ام ــادی روس ــعه اقتص ــت توس ــهیالت در جه تس
دسترســی روســتاییان از طریــق اتصــال بــه شــبکه بانکــی 
کشــور بــا یــک بــار مراجعــه و افتتــاح حســاب، امــکان 
اســتفاده از خدمــات واســطه ای ماننــد: بیمــه ای، پســتی و 
قراردادهــای خــاص، امــکان پرداخــت قبــوض مصرفــی بــه 
ــدی  ــی، بهره من ــی و الکترونیک ــوری، اینترنت ــیوهای حض ش
از خدمــات بانکــداری نویــن مثــل بانکــداری اینترنتــی، 
فــروش  پایانه هــای  بانکینــک،  موبایــل  خودپــرداز، 
)کارتخــوان(، خریداینترنتــی، امــکان بهره منــدی از جوایــز 

ــی حســاب و .... ــه کش ــده قرع ارزن
ــا ســایر شــعب و  ــن باجــه را هماهنــگ ب وی ســاعت کار ای
ــرد . ــالم ک ــور اع ــر کش ــک در سراس ــت بان ــای پس باجه ه

ارائه خدمات مالی و بانکداری ایران در قائم شــهر، آماده  پست بانک 
همگام با 6 هزار نقطه کشور؛

»باجه بااللموک«قائم شهر


