
آگهی 
استخدام نیرو

هتل بزرگ ســفیدکنار بندرانزلی در نظر دارد به منظور 
تکمیل کادر پرســنلی اقــدام به جذب مســئول بخش 
تاسیسات نماید، لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط مندرج 

در جدول ذیل دعوت به همکاری می نماید.
توضیحاتشرحردیف

5 سال سابقه کارتسلط و اشراف کامل به سیستم های برق فشار قوی و دستگاه های الکتریکی1

3 سال سابقه کارآشنایی، تسلط و مهارت در کار با سیستم های حرارتی و برودتی )چیلر(2

3 سال سابقه کارآشنایی، تسلط و مهارت در کار با سیستم کولر گازی3

3 سال سابقه کارآشنایی، تسلط و مهارت در کار با سیستم های موتورخانه4

3 سال سابقه کارآشنایی، تسلط و مهارت در کار با سیستم های سردخانه سانترال5

مدرک تحصیلی حداقل دیپلم6

دارا بودن گواهینامه های آموزشی مهارت تخصصی7

عالقه مندان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره های 
09111375699 و 09111866552 تماس حاصل نمایند.

ثبت نام مرحله دوم طرح اقدام ملی مسکن از نيمه بهمن

کلنـگ زنی شهربـازی مدرن 
گرگان تا پـایـان  سال

افتخارات  از  دارالقــرآن  احداث 
عمرانی شهر محمدیه

آرامش گیالن نتیجــه بیداری و 
هوشیاری مردم 
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شوک ناشی از افزایش قیمت بنزین 
در مازندران مهار شد

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: شوک ناشی از افزایش قیمت بنزین 
در بازار استان مهار و کنترل شده است.

خبرنگار جام جم مازندران: حســینقلی قوانلــو در همایش تجلیل از واحدهای برتر 
حامی حقوق مصرف کنندگان با اظهار اینکه واحدهای اقتصادی که در جهت حمایت از 
حقوق مصرف کنندگان تالش کردند شایسته تقدیر هستند افزود: همایش تجلیل 
از حامیان حقوق مصرف کنندگان فرصتی برای تقدیر از کســانی است که عالوه 

بر تولید رد حمایت از مصرف کنندگان نیز موفق هستند...

 بهره برداری و كلنگ زنی 
 12 پروژه در برق 
منطقه ای گیالن

4
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با حضور وزیر نیرو صورت گرفت؛

شهرک  بزرگترین  احداث  موانع 
صنعتي شمال كشور برطرف شد
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استان های 

لی شما
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با تعیین تکلیف شدن زمین هزار هکتاري و رفع موانع 
احداث بزرگترین شهرک صنعتي شمال کشور، خدمتي 

بزرگ و ماندگار به صنعت و تولید استان انجام شد. 

www.daneshpayam.ir2

آزمون ارتقاء بخش شغلی کارکنان نیروگاه شهیدسلیمی نکا 
به منظور تکمیل ظرفیت  22 پست بالتصدی بخش های30 
و 40 هزار برگزار شــد.  به گزارش کمیته ارتقاء بخش شــغلی 
شرکت، در این آزمون 44 نفر از واجدین شرایط احراز پست های 
کارشناســی از 7 حوزه معاونت، اداره و امور، در 17 رشته شغلی 
با هم به رقابت پرداختند. گفتنی اســت در این آزمون 58 نفر از 
کارکنان جهت رقابت در 18 رشته شغلی نام نویسی کرده بودند.

برگزاری آزمون ارتقاء 
بخش شغلی در نیروگاه 

شهید سلیمی نکا

شرکت بیمه البرز )ســهامی عام( در نظر دارد با رعایت مصوبات شورای 
عالی بیمه و آیین نامه ها و مصوبات شــرکت و به منظور گسترش شبکه 
تخصصی فروش بیمه نامه های زندگی و در قالب مفاد آیین نامه شــماره 
96 مصوب شــورای عالی بیمه از میان داوطلبان واجد شرایط نماینده 

فعال بپذیرد.
 شرایط عمومی داوطلبان:

1 تابعیت دولت جمهوری اسالمی ایران
2  اعتقاد به دین مبین اسالم و یا یکی از ادیان رسمی کشور

3 دارا بودن حسن شهرت
4 عدم اعتیاد به مواد مخدر

5 نداشــتن ســوء پیشــینه کیفری و همچنین نداشــتن ســابقه محکومیت، 
ورشکستگی به تقصیر یا تقلب.

6 داشتن اهلیت الزم.

7 داشتن کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت دائم )برای آقایان(
8 داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم

 شرایط اختصاصی داوطلبان:
1 برخورداری از قوه بیان و روابط عمومی مطلوب

2 موفقیت در مصاحبه حضوری، دوره های آموزشی و آزمون
3 داشتن حداقل 25 سال و حداکثر 60 سال سن

4 دارندگان سابقه کار در شرکت های بیمه یا دفاتر نمایندگی بیمه در اولویت می باشند.
 از داوطلبان واجد شــرایط دعوت به عمل مــی آید با به همراه داشــتن اصل و 
رونوشــت کلیه صفحات شناســنامه، کارت ملی، آخرین مدرک تحصیلی، کارت 
پایان خدمت و یا معافیت دائم از خدمت و یک قطعــه عکس، حداکثر تا 15 روز از 

تاریخ درج این آگهی به نشانی زیر مراجعه نمایند. 
نشانی: گرگان- خیابان ایرانمهر پایین- نبش ابوذر 5- بیمه البرز

تلفن: 017-32431850

شرکت سهامی بیمه البرز )سهامی عام(- شعبه گرگان

آگهی پذیرش نمایندگی تخصصی فروش بیمه نامه های زندگی

 بازگشت 35 واحد صنعتی راكد به چرخه تولید 
در شهرک هاي صنعتي قزوین
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معــاون حمل و نقــل اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان قزوین از اجرای طرح ساماندهی ناوگان و 

رانندگان وانت بار در قزوین خبر داد.
جبار قهاری در جلســه ای که با حضور روسای ادارات 
شهرستان های تابعه این اداره کل، روسای کانون انجمن 

هــای صنفی رانندگان اســتان قزویــن و انجمن صنفی 
راننــدگان وانت بار برون شــهری قزوین برگزار شــد با 
اعالم این خبر گفت: در راســتای طرح ساماندهی ناوگان 
و راننــدگان وانت بار بــرای فعالیت در بخش حمل  و نقل 
عمومی جاده ای، تخصیص ســوخت ناوگان وانت بار بر 

اســاس پیمایش خواهد بود.وی تصریح کرد: در راستای 
طرح ســاماندهی نــاوگان و رانندگان وانــت بار جهت 
فعالیت در بخش حمل ونقل عمومی جاده ای و بر اســاس 
تصمیمات متخذه در خصوص تخصیص سوخت ناوگان 
وانت بار بر اساس پیمایش، از این پس رانندگان و مالکان 
وانت بار جهت دریافت سهمیه عملکردی سوخت، ناوگان 
مذکور باید نسبت به اخذ مدارک و اسناد حمل شامل کارت 

هوشــمند راننده و ناوگان )مجوز فعالیت( و بارنامه جهت 
حمل محموالت اقدام نمایند. قهاری خاطر نشــان کرد: 
تمــام رانندگان و مالکان وانت بار باید با مراجعه به ادارات 
کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان یا مراکز مجاز 
صدور کارت هوشمند در استان محل سکونت خود نسبت 
به ثبت نام و اخذ مــدارک مجوز فعالیت اقدام نمایند، تا از 

مزایای فوق بهره مند گردند.

ساماندهی ناوگان و رانندگان وانت بار در قزوین

2

بازگشـت 35 واحـد صنعتـی 
راكـد بـه چرخـه تولیـد در 
شـهرک هاي صنعتـي قزوین
مدیرعامل شــرکت شهرک های صنعتی استان 
قزوین گفت: از ابتداي امســال تا پایان آذر، 35 واحد 
تولیدي با اشتغال 280 نفر مجددا راه اندازی شدند و 

به چرخه تولید و فعالیت اقتصادی بازگشتند.
به گزارش خبرنگار جام جــم قزوین حمیدرضا 
خانپور با اعالم این مطلب افزود: از ابتدای امسال تا 
کنون 35 واحد تولیدی و صنعتی راکد و تعطیل شده 
در شــهرک ها و نواحی صنعتی استان با مشکالتی 
چون کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، نداشتن 
بازار فروش، مشــکالت خرید مواد اولیه، نوسازی 
و بازســازی تجهیزات و اختالف شرکاء که مستعد 
راه اندازی مجدد بودند شناســایی شدند و با مشاوره 
کارشناســان عارضه یابی، همــکاری بانک های 
عامل و دســتگاه های خدمت رسان به چرخه تولید 

بازگشتند.
وي گفــت: در حال حاضر 221 واحد تولیدي غیر 
فعال و راکد در شهرک هاي صنعتي استان احصاء و 
شناسایی شده است. وي محصوالت این واحد های 
تولیدی را شــامل آب آشــامیدني، انواع کابل برق 
عایق بندي شده، کنســرو ماهي تن، انواع رنگ ها 
و پوشــش ها، دندان هاي مصنوعي، انواع خوراک 
آماده دام، سیلیکات سدیم، رزین الکید پایه، گریس 
پایه کلســیم، بســته بندي انواع گوشت و فرآورده 
هاي گوشــتي، انواع حشــره کش خانگي، کنسرو 
ســبزیجات، رنگ ها و پوشــش هاي ترافیک گرم 
یــک جزئي، انواع میلگرد و.... برشــمرد. قابل ذکر 
اســت در حال حاضر 918 واحد تولیدي با ســرمایه 
گذاري 27 هزار میلیارد ریال و اشــتغال 27 هزار نفر 
در شــهرک ها  و نواحي صنعتي استان قزوین پروانه 

بهره برداري اخذ کردند.

مميــزی بيش از ۷ هــزار واحد در 
منطقه 2 شهرداری بابل 

ممیـزي بیش از 7 هـزار واحد 
در منطقـه دو انجام شـد 

خبرنگار جــام جم مازندران: بــا توجه به تاکید 
شــهردار محترم بر اتمام پروژه ممیزی، جواد رستم 
پور مدیر منطقه دو شــهرداری بابل گفت: بررسی 
دقیق بیش از 3 هزار ملک در منطقه دو شــهرداری 
بابل انجام و  به اتمام  رسید. در حال حاضر شهرداری 
منطقــه دو، ممیزی بیش از 7 هــزار واحد را انجام 
داده و مشــخصات آنها را در نرم افزار شــهرداری 
وارد کرده اســت. تاکنون طبقه بندی و برداشــت 
اطالعـــات 98 بلوک انجام شد و نگهداری سوابق 
بیش از 3 هزار ملک در سیســتم شــهرداری پس از 
بررســی دقیق ثبت شد. ممیزی دقیق و طبقه بندی 
 اطالعــات ناحیــه دو در منطقــه دو شــهرداری 

به پایان رسید.

ضرورت تشکیل سـتاد راهبری 
توسـعه صادرات به اوراسـیا 

استاندار مازندران خواستار تشکیل ستاد راهبری 
توسعه صادرات به کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا 

شد.
خبرنگار جام جم مازندران: احمد حسین زادگان 
در شــورای گفتگــوی بخش دولتــی و خصوصی 
خواستار تشکیل ســتاد راهبری توسعه صادرات به 
کشــورهای عضو اتحادیه اوراسیا شد و گفت: این 
ســتاد باید به صورت تخصصی مســائل مرتبط به 

اتحادیه اوراسیا را دنبال کند.
وی با تاکید براینکه باید از ظرفیت ایجاد شــده 
برای توســعه صادرات به اوراسیا بهره گیریم گفت: 
هرکســی از این بازار به نحو مطلوب اســتفاده کند 
ســود خواهد کرد و باید از خود در این بخش تحرک 
نشان دهیم. استاندار مازندران تصریح کرد: در چند 
سال گذشــته نســبت به امضای تفاهم نامه برای 
الحاق به روســیه صورت گرفته اســت و باید جدی 
تر در حوزه صادرات وارد عمل شــویم. وی نزدیکی 
به کشــورهای عضــو اتحادیه اوراســیا را فرصتی 
برای توســعه تجارت دانســت و گفت: از ظرفیت 
 توســعه صادرات به این منطقه بــا رفع موانع فرارو 

بهره گیری کنیم.
استاندار مازندران درباره آخرین وضعیت صادرات 
مرکبات نیز گفت: بازار اوراسیا به دلیل حذف تعرفه ها 
فرصتی برای افزایش صادرات مرکبات و محصوالت 
کشاورزی استان خواهد بود. وی گفت: اولویت های 
صادراتــی بر اســاس تــوان و قــدرت اقتصادی 
کشــورهای عضو اتحادیه اوراسیا تعیین و مشخص 
 شود و روسیه بازار خوبی برای محصوالت کشاورزی 

خواهد بود.

اعتبــارات قطــره چکانی بر 
لب های تشنه دشت قزوین 

به قلم: مهری غياثوند
بارندگی های سال قبل هر چند کام دشت قزوین را 
هم شیرین کرد و از التهاب روزهای سخت تابستان 97 
کاست، ولی نتوانست قزوین را از فهرست استان های 
با تنش شدید آبی خارج کند و همچنان مشکل کم آبی 
و خشکسالی از مخاطرات جدی دشتی است که یکی 
از قطب های کشاورزی کشور و تامین کنندگان بازار 

مصرف استان های تهران و البرز است.
کشــاورزی قزوین از گذشــته تا به امروز متکی 
بر ســفره های زیرزمینی بــوده و از این رو تامین آب 
کشاورزی و شــرب از طریق سدها یکی از آرزوهای 
دیرینه مردمی است که گویا اگر مصوبات کاغذی هم 
با آن ها یار باشــد؛ کمبود اعتبارات مالی همچون دیو 

خشکسالی دست از سرشان بر نمی دارد .
طرح احیاء، تعادل بخشــی و بازسازی منابع آبی، 
انتقال آب از ســدهای طالقان، نهب و باالخانلو برای 
نجات دشت قزوین و تامین آب  کشاورزی و شرب از 
مهم ترین دستاوردها در حوزه منابع آبی استان است، 
ولی  پروژه های آبرسانی در استان چند سالی است که 
تحت تاثیر شــرایط اقتصادی کشور با مشکل کمبود 
اعتبارات مواجه  شــده و با این اعتبارات قطره چکانی 
امید چندانی به تحقق وعده های دولت برای تدبیر در 

حوزه تامین آب این دشت نیست.
طرح انتقال آب از ســد طالقان که این سال ها به 
شــو آف  برخی چهره ها برای حضور در عرصه های 
سیاســی و البته ورود به صحن ســبز بهارستان بدل 
شده بود در ســکوت خبری رسانه ها به حاشیه رفته 
اســت. بهمن گذشته بود که داوود محمدی، نماینده 
مردم قزوین و آبیک در خطبه های نماز جمعه به مردم  
قول داد حداقل شهریور 98 آب سد به آبیک می رسد؛ 
وی اســفند همان ســال  در گفت و گو با خبرگزاری 
فارس اولویت  کاری ســال 98خود را انتقال آب از سد 
طالقان برشمرد و با اعالم این مطلب که همه اقدامات 
اولیه برای این طرح صورت گرفته است گفت: بخشی 
از ایــن انتقال با رایزنی های او تا ســال 98 به مرحله 
اجرا می رسد. موضوعی که یداهلل ملکی، مدیرعامل 
شرکت آب منطقه ای قزوین امکان تحقق آن را برای 
ســال 98منتفی و برای تحقق در سال های دیگر هم 
به تامین اعتبارات 1100 میلیــارد تومانی این طرح 

توسط  دولت گره زد.
وی مــی گوید: انتقال آب از ســد طالقان  یکی از 
بزرگترین پــروژه های حوزه آب اســتان تامین آب 
شرب از استان است که با خط انتقال  121 کیلومتری 
آب شرب 14 شــهر و 194 روستا از توابع شهرستان 
های آبیک، قزوین، البرز و تاکســتان را از این طریق 
یعنی  تخصیص 60میلیون مترمکعب آب سد طالقان 
به اســتان تامین کند . با توجه به بحران آب شــرب 
در شهرســتان آبیک رئیس مجمع نمایندگان استان 
رســاندن لوله های انتقال آب از سد به این شهرستان 
را حیاتی خواند و از همه دســت اندرکاران امر خواست 
تا ضمن ارائه یک برنامه زمان بندی شــده مردم را در 
جریان جزئیات کار قرار دهند. سیده حمیده زرآبادی با 
بیان اینکه مشکالت مردم با حرف زدن حل نمی شود؛ 
گفت: مسئوالن  باید در جلسات  حضور داشته باشند 
و شــخصا پیگیر مشکالت باشــند .وی از مسئوالن 
شرکت آب منطقه ای و مدیریت ارشد استان خواست 
تا با ارائه طرحی دقیق روش های تامین منابع مالی این 
پروژه بزرگ را به دولت پیشنهاد دهند تا راه های رفته 
به خطا دوباره تکرارنشــود . آن چه مسلم است اینکه 
نباید بارندگی های ســال گذشته از اهمیت این پروژه 
حســاس کم کند یا رفت و آمدهای سیاسی جایگاه 
اولی این پروژه را در صدر خواســته های استان تقلیل 
دهد تا شاید این پروژه عنوان دار بیشترین استفاده در 
شــعارهای انتخاباتی نباشد و با اجرایی شدن از روی 

کاغذ به صحنه اجرا بیاید.

برگزاری بزرگداشــت »روز 
بصیــرت« در دانشــگاه علوم 

پزشکی مازندران 
همزمان با ســالروز 9 دی، به همــت دفتر نهاد 
نمایندگــی مقام معظم رهبری در دانشــگاه علوم 
پزشکي مازندران مراســم بزرگداشت روز بصیرت 

در این دانشگاه برگزار شد.
خبرنگار جام جم مازندران: در این مراســم  که با 
حضور ســید عباس موســوی، رئیس دانشگاه علوم 
پزشــکی مازندران، اعضای هیات رئیسه و جمعی از 
کارکنان و مسئوالن این دانشگاه برگزار شد حضرت 
آیت اهلل معلمي عضو مجلس خبرگان رهبري و امام 
جمعه قائم شهر طي سخناني به تبیین حماسه 9 دي 
و تحلیل ابعاد مختلف آن پرداخت. گفتنی اســت در 
این مراســم  که به همت دفتر نهــاد نمایندگی مقام 
معظم رهبری و ستاد نکوداشت مناسبت های دانشگاه 
علوم پزشکي مازندران برگزار شد، نمازجماعت ظهر و 
عصر به امامت آیت اهلل معلمی امام جمعه قائم شهر و 

عضو مجلس خبرگان رهبری  اقامه گردید.

یادداشتخبر

مدیر برنامه  و بودجه شــهرداری قزوین در نشست 
آموزشی آشــنایی مدیران ارشــد مجموعه مدیریت 
شــهری با ســامانه یکپارچه برنامه  و بودجه )سیبنا( از 
اجرایی شدن این نرم افزار در راستای مدیریت متمرکز 
بودجه، پیش بینی مکانیــزه بودجه، کاهش هزینه ها 
و همچنین ســهولت دسترســی مدیران به اطالعات 

بودجه خبر داد.
علــی نعیمی پور افــزود: با اجرای کامل ســامانه 
یکپارچه برنامه  و بودجه موســوم به سیبنا، شهرداری 
قزوین قادر اســت نحوه طراحی و تصویب برنامه ها، 
بررســی و نظارت بر نحوه اجرا و کنترل و اندازه گیری 
نتایج و تمام حرکات ســازمان را بر اساس برنامه ها و 
اهداف مشروح در بودجه تحت کنترل درآورد و جریان 
منابع و مصارف را با صرف کمترین هزینه و دقت بسیار 
باال در اختیار مدیران شــهری و کارشناسان مربوطه 

قرار دهد.
وی بــا بیان اینکه اســتقرار کامل این ســامانه در 
میــان اهداف میان مــدت مدیریــت برنامه وبودجه 
شــهرداری قزوین قرار دارد گفت: آغاز به کار سامانه 
یکپارچه برنامه  و بودجه در شــهرداری قزوین ضمن 
شفاف سازی مسیر بودجه ریزی تا اجرا و نظارت بر آن، 
امکان مدیریت هرچــه مطلوب تر این فرآیند و اتخاذ 
تصمیمــات الزم برای افزایش کارایی در سیســتم را 
فراهم کرده و در واقع روشــی بسیار تأثیرگذار بر بهینه  
سازی حرکت مجموعه در مســیر اقتصاد مقاومتی و 

افزایش سالمت نظام اداری است.
مدیر برنامه  و بودجه شهرداری قزوین با اشاره اینکه 
ســامانه سیبنا در راستای شفاف سازی و تحقق اهداف 

و برنامه های شهرداری الکترونیک ایجاد شده تصریح 
کرد: در این ســامانه بودجه ریزی و توزیع منابع میان 
سازمان ها در سطوح مختلف در بسته مدیریت برنامه  و 
بودجه در مسیر فرآیند برنامه ریزی و بودجه بندی انجام 
می  شــود که در یک دوره ساالنه و بر اساس یافته های 
مصــوب و اصول بودجه بندی در چند ســطح مختلف 
ماننــد برنامــه، فعالیت و اقدام در ســاختاری درختی 

قابل تعریف می باشد.
این مقام مســئول با اعالم اینکه آغاز به کار سامانه 

مطابق با برنامه زمان بندی شده انجام شده است بیان 
کرد: با حمایت اعضای شــورای اسالمی شهر قزوین، 
شــهردار محترم، معاون مالی و اقتصادی و سرپرست 
معاونت برنامه ریزی و توســعه سرمایه انسانی ضمن 
اتصال به نرم افزار مالی مرکز، مناطق و ســازمان های 
وابسته، تمام اطالعات مالی بودجه با مشارکت تمامی 

حوزه های تحت پوشش در سامانه ثبت خواهد شد.
نعیمی پور با بیان اینکه شــاهد تحول عظیمی در 
نظام بودجه نویسی شــهرداری قزوین هستیم افزود: 

سامانه یکپارچه برنامه وبودجه با رویکرد شفافیت مالی 
بر اساس دســتورالعمل ها و تکالیف قانونی به مرحله 
اجرا درآمد و در این راستا تدوین بودجه تلفیقی و تجمیع 
اطالعات مالی از مهم ترین برنامه های شــهرداری در 
این مســیر بود و با این اقدام عماًل برقراری حسابداری 
خزانه و استقرار کمیته تخصیص اعتبار به منظور نظام 
بخشی و شفاف سازی اطالعات مالی و عملکرد ریالی 

پروژه ها تسهیل شده و در دسترس خواهد بود.
مدیر برنامه  و بودجه شهرداری قزوین خاطرنشان 
کــرد: در حــال حاضر با اســتقرار ســامانه یکپارچه 
برنامه وبودجه عماًل حســابداری خزانه برقرار است و 
باید فرآیند قانونی آن از قبیل اعالم حســاب بانکی و 
تعریف فرآیند واریز وجــوه تدوین گردد و در نتیجه با 
استقرار این سامانه پنج هدف از اهداف مدیریت برنامه 
 و بودجه شــامل بودجه ریزی مکانیزه، تدوین بودجه 
تلفیقــی، تدویــن بودجه منطبق بر برنامه پنج ســاله 
به نحوی که قابــل پایش در اهــداف برنامه وبودجه 
باشد، برقراری حسابداری خزانه و فراهم کردن زمینه 
استقرار کمیته تخصیص اعتبار تحقق پیدا خواهد کرد.
گفتنی است در ســامانه یکپارچه برنامه  و بودجه، 
امکان ثبت اطالعات بودجه هر سال توسط معاونت ها، 
مناطق و ســازمان ها و دسترســی آنان بــه اعتبارات 
دریافتی وجود دارد و این امر موجب کاهش مراجعات 
و پیگیری های شــهرداری ها، اطالع رسانی لحظه ای 
و شفاف ســازی اعتبارات پرداختی پروژه ها و برنامه ها 
خواهد شــد و تمام فرآیندهــا از قبیل اصالح، متمم و 
تفریغ بودجه در این ســامانه کامال به صورت مکانیزه 

امکان پذیر خواهد بود.

راه اندازی سامانه جامع مدیریت برنامه و بودجه شهرداری قزوین 

رئیــس اداره حمل و نقل مســافر اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان 
مازندران از جابه جایی حدود 4 میلیون مسافر از استان به سایر نقاط کشور خبر داد.

خبرنگار جام جم مازندران: شیروان مظلومی اظهار داشت: در 9 ماهه امسال 
ســه میلیون و 967 هزار و 305 مســافر از مبدا استان مازندران با 677 هزار و 781 فقره 
صورت وضعیت بر خط صادر شــده به سایر نقاط کشور از طریق پایانه های مسافربری 
جابه جا شــده اند و تعداد مسافرین جابه جا شــده از مبدا استان مازندران نسبت به سال 

گذشته با رشد 2و 7 درصدی همراه بوده است. مظلومی خاطرنشان کرد: طی این مدت 
44 هزار و 343 نفر از پیش فروش اینترنتی برای مسافرت از مبدا استان مازندران به سایر 
نقاط  کشور استفاده کردند که این مورد نسبت به سال گذشته که 41 هزار و 975 نفر بوده 
است با رشد 3.5 درصدی همراه بوده است. وی در ادامه افزود: تعداد شرکت های حمل و 
نقل مسافر فعال در استان را 211 شرکت بوده که از این تعداد 62 شرکت اتوبوس - 115 

شرکت سواری-کرایه و 16 شرکت مینی بوس و 18 ترکیبی است.

جابه جایی 4 میلیون مسافر از مازندران به مناطق مختلف کشور 

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: شوک 
ناشــی از افزایش قیمت بنزین در بازار استان مهار و کنترل شده 

است.
خبرنــگار جام جــم مازندران: حســینقلی قوانلو در همایش 
تجلیــل از واحدهای برتر حامی حقوق مصرف کنندگان با اظهار 
اینکه واحدهای اقتصادی که در جهت حمایت از حقوق مصرف 
کنندگان تالش کردند شایســته تقدیر هســتند افزود: همایش 
تجلیل از حامیان حقوق مصرف کنندگان فرصتی برای تقدیر از 
کسانی اســت که عالوه بر تولید رد حمایت از مصرف کنندگان 

نیز موفق هستند.
وی اظهار داشــت: تولید کنندگان هم باید نیاز بازار را تأمین 

کنند و هم در کیفیت و حمایت از مصرف کننده نقش داشته باشند. 
قوانلــو با عنوان اینکه بایــد از ظرفیت بخش های مختلف نظیر 
بانک ها و واحدهای صنفی توزیع، فروشــگاه های بزرگ برای 
حمایت از مصرف کننده اســتفاده کرد گفــت: نمی توان در این 

همایش برندهای مهم استان مانند کاله حضور نداشته باشند.
رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با اشــاره 
بــه تقدیــر از 17 واحد نمونه حامی حقوق مصــرف کنندگان به 
افزایش قیمت بنزین اشــاره کرد و گفــت: افزایش قیمت بنزین 
می توانســت شــوکی به بازار ایجاد کند، ولی اکنون در استان در 
شــرایط آرامی به ســر می بریم و30 درصد تمام ذخایر کاالهای 
استراتژیک افزایش یافت و تمام انبارهای ما تکمیل است. قوانلو 

حمایت مردم را امری مهم دانســت وبا اشاره به 
حجــم نقدینگی 2800 میلیارد تومانی در بازار 
اظهار داشــت: با همراهی مردم و تأمین ذخایر 
اساســی شــاهد بازار آرامی در استان هستیم. 
وی بــا بیان اینکه تورم ماهانه در آذر 3.2 درصد 

بوده اســت گفت: این میزان نسبت به 
تــورم 1.6 درصد مــاه قبل کمی 

افزایش داشــته است و بخشی 
از آن ناشــی از افزایش هزینه 

 حمل سو نقل و سبزیجات 
بوده است.

شوک ناشی از افزایش قیمت بنزین در مازندران مهار شد

خبر

موانع احداث بزرگترین شهرک صنعتي شمال كشور برطرف شد

با تعیین تکلیف شــدن زمین هزار هکتــاري و رفع موانع احداث بزرگترین 
شهرک صنعتي شمال کشور، خدمتي بزرگ و ماندگار به صنعت و تولید استان 

انجام شد. 
به گزارش روابط عمومي شرکت شهرکهاي صنعتي مازندران، احمد حسین 
زادگان در نشســت با اورنگی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس امور اراضی 
کشــور، صالحی نیا معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان 

صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، صفایی فر، مدیرعامل بانک زمین و 
میری بازرس کل جهاد کشــاورزی و محیط زیست سازمان بازرسی کل کشور 
گفت: کل مســاحت شهرکهای صنعتی مازندران حدود 1900 هکتار است که 
با واگذاری این 1000 هکتار، مســاحت زمین صنعتی استان رشد چشمگیری 

خواهد داشت. 
استاندار مازندران با اشاره به اینکه توسعه فعالیتهای صنعتی به عنوان یک 
ضرورت برای آینده، در دســتور جدی اســتان قرار دارد افزود: این اقدام، یک 
دستاورد و خدمت بزرگ برای صنعت، کشاورزی و شکوفایی اقتصادی مازندران 
اســت و باید در تداوم این راه، همه دســتگاه های مسئول و بانک های عامل 

همراهی و اهتمام الزم را داشته باشند. 
حسین زادگان ضمن قدردانی از همراهی وزارتخانه ها و سازمان های ذیربط 
یادآور شد: در این جلسه همچنین مقرر گردید تا شرکت شهرکهای صنعتی استان 
نسبت به آماده سازی و ایجاد زیرساختهای الزم برای استقرار صنایع، با اولویت 
صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی اقدام نماید. وی گفت: توسعه بخش صنعت و 
تولید به عنوان یک ظرفیت مهم در مازندران، برای صادرات و شکوفایی اقتصادی 

اســتان، از دستاوردهایی است که این جلسه به همراه داشت. استاندار مازندران 
تأکید کرد: با توسعه شهرکهای صنعتی و ایجاد اشتغال پایدار در واحدهای تولیدی 
و صنعتی ضمن ارتقاء رونق تولیدات داخلی، زمینه شکوفایی اقتصادی در استان 
فراهم می گردد. مدیرعامل شرکت شهرکهاي صنعتي مازندران گفت: با کمک 
و مساعدت ویژه استاندار و همراهي مسئوالن کشوري، واگذاري زمین بزرگترین 
شهرک صنعتي شمال کشور حل و خدمتي ماندگار به بخش تولید و صنعت استان 
انجام گرفت.سید مصطفي موسوي اظهار داشت: کمبود زمین مهمترین دغدغه 
براي توسعه شهرکها و نواحي صنعتي استان به شمار مي رود و با توجه به اهمیت 
زمین در استان که اغلب آن، زمینهاي کشاورزي و باغات مي باشد، تنها راه توسعه 
شهرکهاي صنعتي، تملک زمینهاي ملي است. مدیرعامل شرکت شهرکهاي 
صنعتي مازندران با اشاره به اینکه توسعه شهرکهاي صنعتي جهت بهبود فضاي 
کسب و کار در استان اجرایي مي شود بیان داشت: استقرار واحدهاي تولیدي در 
شهرکهاي صنعتي عالوه بر ایجاد زیرساختهاي مناسب نظیر آب، تصفیه خانه 
فاضالب و تأمین انرژي در قالبي ساختار یافته با هزینه اجرایي پایین تر، امکان 

حضور صنایع مرتبط در کنار هم را نیز میسر مي کند.

مدیرکل پزشــکی قانونی مازندران گفت: در 8 ماهه سال جاری 79 نفر بر 
اثر مســمومیت با قرص برنج در استان جان خود را از دست دادند، این رقم در 

مقایسه با مدت مشابه سال قبل 39 درصد افزایش داشت.
خبرنگار جام جم مازندران: علی عباســی با اشــاره به مرگ 79 نفر براثر 
مســمومیت با قرص برنج اظهار داشت: از کل فوتی های مسمومیت با قرص 
برنج در 8 ماهه ســال جاری در اســتان 51 نفر مرد و بقیه زن هستند و در این 
مدت شهرســتان های بابل، ســاری و میاندرود هر کدام با 15 نفر بیشترین و 
شــهرهای بهشهر، چالوس و جویبار هر کدام با یک مورد کمترین فوتی آمار 
تلفات قرص برنج را به خود اختصاص داده اند. وی ادامه داد: بر اســاس این 

گزارش آبان با 14، خرداد با 12، تیر با 11 فوتی در آن گزارش شــده اســت و 
از مجموع فوت شــدگان،47 نفر متأهل و بقیه مجرد هســتند .عضو شورای 
قضائی استان خاطر نشان کرد: هر چند طی سال های گذشته و طبق آمارهای 
موجود شاهد کاهش تلفات قرص برنج در استان بودیم، اما می توان با اعمال 
تدابیر ویژه و سختگیرانه تر برای جلوگیری از ورود غیرقانونی قرص برنج به 
کشــور و ممنوعیت فروش آن اعمال محدودیت های جدی تر در دسترسی 
افراد به این ماده مهلک و نیز برخورد با توزیع کنندگان آن و باال بردن آگاهی 
کســانی که به قصد تهدید خانواده ها، جــان خود را به خطر می اندازند، مورد 

تاکید است.

افزایش 29 درصدی 
 مسمومیت با 

قرص برنج در مازندران
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روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران

سرپرست شرکت آب و فاضالب گلستان در نشستي با 
شهردار گرگان بر تعامل هر چه بیشتر این دو ارگان در ارائه 

خدمات هر چه بیشتر به شهروندان تاکید کرد .
ابوالفضل رحیمي در این دیدار خدمت رساني به مردم را 
وظیفه اصلي شرکت آب و فاضالب دانست و اظهار داشت: 

بــا همکاري و تعامل دوجانبه این دو نهاد مي توانیم در راه 
خدمت هر چه بیشتر و بهتر به مردم گام برداریم و با همراهي 
نهادهایي همچون شهرداري خدمات ارزنده اي را در جهت 
رفاه حال مردم استان و رفع مشکالت ارائه کنیم.  وی تاکید 
کرد: تعامالت بین شهرداري و شرکت آب و فاضالب باید 

بیش از گذشــته و ضمن حفــظ حقوق طرفین بخصوص 
هماهنگي در رعایت دستورالعمل حفاري در اجراي طرح 
هــاي آب و فاضالب و همچنین تهاتر مطالبات بین هر دو 
اداره باشد که با ارتقای این گونه تعامالت بین بخشي یقینا 

شاهد روند رو به رشد فعالیت ها در این شهر خواهیم بود.

تاکيد بر تعامل دوجانبه آبفای گلستان و شهردار گرگان براي ارائه خدمات مطلوب تر   

3
در دیدار سرپرست آبفای گلستان 

با شهردار گرگان مطرح شد؛
تعامل دوجانبه این دو نهاد، گامي 

براي ارائه خدمات مطلوب تر   
سرپرســت شــرکت آب و فاضالب گلستان در 
نشســتي با شهردار گرگان بر تعامل هر چه بیشتر این 
دو ارگان در ارائه خدمات هر چه بیشــتر به شهروندان 
تاکیــد کرد .ابوالفضل رحیمــي در این دیدار خدمت 
رساني به مردم را وظیفه اصلي شرکت آب و فاضالب 
دانســت و اظهار داشت: با همکاري و تعامل دوجانبه 
این دو نهاد مي توانیم در راه خدمت هر چه بیشتر و بهتر 
به مردم گام برداریم و با همراهي نهادهایي همچون 
شــهرداري خدمات ارزنــده اي را در جهت رفاه حال 
مردم استان و رفع مشکالت ارائه کنیم.  وی تاکید کرد: 
تعامالت بین شهرداري و شرکت آب و فاضالب باید 
بیش از گذشته و ضمن حفظ حقوق طرفین بخصوص 
هماهنگي در رعایت دســتورالعمل حفاري در اجراي 
طرح هاي آب و فاضالب و همچنین تهاتر مطالبات 
بین هر دو اداره باشــد که با ارتقای این گونه تعامالت 
بین بخشــي یقینا شاهد روند رو به رشد فعالیت ها در 

این شهر خواهیم بود.

مخابرات  كاركنــان  حضور 
منطقه گلستان در حماسه 9 دي

غالمعلي شهمرادي و کارکنان مخابرات منطقه 
گلستان همزمان با سراسر کشور و همراه با سایر هم 

استاني ها در حماسه 9 دي شرکت کردند.
9 دي، روز بصیرت و میثاق امت با والیت اســت 
و کارکنــان مخابرات منطقه گلســتان با حضور در 
راهپیمایي 9 دي بار دیگر نشــان دادند که پشت سر 

نظام و والیت فقیه هستند.

اختصــاص خــط اتوبــوس 
شــهري جدید در مسیر بلوار 

خلیج گرگان

شــهردار گرگان اظهار کرد: بــراي ایجاد رفاه 
بیشــتر براي شــهروندان در محالت اطراف بلوار 
خلیج گرگان، مســیر جدید اتوبوس شهري در این 

مسیر ایجاد خواهد شد.
عبدالرضا دادبود ادامه داد: این تصمیم براي بهره 
مندي بیشتر اهالي این منطقه از خدمات حمل و نقل 
عمومي و بهبود تردد شــهروندان گرفته شده است. 
شــهردار گرگان خاطرنشــان کرد: در این راستا دو 
ایســتگاه جدید هم در طول مسیر ایجاد خواهد شد. 
دادبود بیان کرد: الزم به ذکر اســت این مسیر جدید 
افزون بر خط اتوبوس شــهري در مســیر روستاي 
زنگیان، افســران و انجیراب اســت که فعالیت خط 

قبلي به قوت خود باقي خواهد بود.

مخابراتی  كابل های  سارقان 
در كالله دستگیر شدند

با همکاری اهالی روســتای قودنــه و درایت و 
همــکاری نیروی انتظامی در پاســگاه پیشــکمر، 
سارقین کابل های مخابرات دستگیر شدند. به گفته 
مهــران مرادی، رئیس اداره مخابرات شهرســتان 
کالله، ســارقان که 3 شــب  متوالی اقدام به سرقت 
کرده و به تجهیزات مخابرات خســارت وارده کرده 
بودند با همکاری نیروی انتظامی به دام افتادند. وی 
گفت: در این عملیات 300 متر کابل 100 زوج مسی 
و300 متر کابل 70 زوج مسی به همراه یک نردبان 

و یک دستگاه قیچی آهن بر کشف شد.

در دهه فجر بررسي خواهد شد؛
روند آماده سازي پروژه هاي 

قابل افتتاح گاز گلستان

رئیس برنامه ریزي گاز گلســتان، گزارشي را از 
اهداف کمي مصوب شــرکت در سال 98 و عملکرد 
9 ماهه ســال جاري و همچنین موانع و مشــکالت 

موجود در روند اجرایي آن ارائه کرد.
در ادامــه نیــز پس از بحث و تبــادل نظر و ارائه 
پیشــنهادات حاضران تصمیمات مهمي در راستاي 
تسریع در اجرا و آماده سازي پروژه ها براي افتتاح در 

ایام اهلل دهه مبارک فجراتخاذ شد.  
دراین جلســه همچنین مدیرعامل گاز گلستان با 
اشاره به وضعیت پروژه هاي در حال اجرا و روستاهاي 
باقیمانده فاقد گاز و مسائل و مشکالت آنها، رهنمودها 
و راهکارهاي مناسبي را پیشنهاد نموده و درخصوص  
اتمام بموقع عملیات گازرســاني در موعد مقرر تاکید 
کرد. رحیمي درادامه افزود: شایســته است واحدهاي 
مرتبط اقدامات انجام شــده در بخش هاي مختلف را 
که با صرف بودجه ســرمایه اي شرکت انجام شده و 
جزو عملکرد قابل ارائه شرکت محسوب مي شوند را 
جمع بندي کرده تا در لیســت پروژه هاي قابل افتتاح 
دهه مبارک فجر گنجانده شــوند. شــایان ذکراست 
در دهه مبارک فجر ســال جاري حدود 7 روســتا به 
همراه 71  واحد صنعتي با حضور مســئولین استان از 
نعمت گاز طبیعي بهره مند مي شــوند، ضمن اینکه 
جایــگاه جواهري گنبد نیز پــس از رفع موانع موجود 

براي افتتاح آماده خواهد شد.

خبرخبر

همــه ما در صــورت نیاز به شــماره تلفن اداره ای یا دوســتان و 
آشــنایان با 118 تماس مــی گیریم، اما اپلیکیشــن  118مخابرات 

منطقه گلســتان این کار را آسان کرده است.
مدیــر مخابــرات منطقه گلســتان ضمن اعالم ایــن مطلب در 
خصوص مزایای اســتفاده از اپلیکیشــن 118 افزود: آســایش خاطر 
و ســرعت عمل در ارائه خدمات به مشــتریان برایمان اولویت دارد و 
خدمات با کیفیت را برای رفاه حال مشــتریان در نظر می گیریم. وی 
گفت: درهمین راســتا دو اپلیکیشن 118 و سیمبان توسط کارشناسان 
مخابرات منطقه گلســتان طراحی و تولید شــده است که به مشتریان 
کمک می کند به آســانی به خدمات مورد نیاز دسترسی داشته باشند.
غالمعلی شهمرادی با اشــاره به  اپلیکیشن 118 مخابرات منطقه 
گلســتان گفت: این برنامــه کمک می کند به جــای تماس با مرکز 
اطالعات 118 بتوانیم به شــماره مدنظر خود دسترسی پیدا کنیم. وی 
افزود: اولین گام در اســتفاده از این اپلیکیشن، بارگذاری آن از پورتال 
 www.tcgolestan.ir مخابرات منطقه گلســتان بــه آدرس
خواهــد بود که می توان بــر روی تلفن های همراه اندروید نصب و از 

آن به آسانی بهره برد.
مدیــر مخابرات منطقه گلســتان دسترســی بــه اطالعات تلفن 
مشــاغل را از مزایای این برنامه دانســت و گفــت: در این نرم افزار 

اطالعات تلفن های اســتان در سه بخش حقیقی 
و حقوقی و مشاغل در دسترس می باشد. شهمرادی همچنین از بهره 
برداری اپلیکیشــن سیمبان خبر داد و افزود: اپلیکیشن سیمبان جهت 
تســریع در رفع خرابی های تلفن ثابت در اختیار همکاران مخابراتی 
قرار گرفته اســت که با این روش عالوه بر افزایش سرعت و عملکرد 
در رفع خرابی،  مصرف کاغذ نیز کاهش می یابد. وی گفت: قرار است 
 ADSL در مراحل بعدی عملیات های دایری و تغییر مکان و رانژه

کافوهای نوری نیز در این نرم افزار گنجانده شــود.

راه اندازی اپلیکیشن 118 و دسترسی آسان به تلفن مشاغل استان

رئیس شوراي اسالمي شهر گرگان گفت: بر اساس گزارش دادبود، شهردار گرگان در یکصد و نودمین 
جلسه هیات رئیسه شورا، پروژه شهربازي گرگان در هزارپیچ تا پایان سال جاري کلنگ زني مي شود. 

حمیدرضا آقامالئي با اعالم این خبر و با اشــاره به گزارش دادبود از پروژه هاي پیش روي شــهرداري 
گرگان در این جلســه، گفت: پروژه شــهربازي بنا به درخواست شــهروندان و یکي از مهمترین نیازهاي 
شــهر در دســتور کار قرار گفته است که امیدواریم در سایه تالش و تعامل همه جانبه بزودي شاهد تحقق 

آن باشیم.
وی افزود: در حال حاضر طراحي شهربازي شروع شده و احداث شهربازي روباز و سرپوشیده در محور 
هزارپیچ در دســتور کار شــوراي اسالمي شهر و شــهرداري قرار گرفته است. وي ادامه داد: اجراي طرح 
ســورتمه و زیپ الین نیز بخشــي از مهمترین برنامه هاي در دســت اقدام شهرداري مي باشد که این دو 
پروژه هم در زمین 15 هکتاري هزارپیچ در محل اجراي شــهربازي انجام خواهد شــد. آقامالئي افزود: 
احداث دوربرگردان در ورودي شــرق گرگان با توجه به مشــکالت ترافیکي این منطقه نیز از جمله برنامه 
هاي در دســت اقدام شــوراي شهر و شهرداري مي باشد. رئیس شــوراي اسالمي شهر گرگان ادامه داد: 
همچنین بر اســاس گزارش شهردار در جلسه هیات رئیسه شــورا، خیابان غذا در هفته هاي آتي به بهره 
برداري خواهد رســید و ادامه کار بافت تاریخي بویژه ایجاد پیاده راه نیز بخشــي از مهم ترین برنامه هاي 

پیش رو و در حال انجام شهرداري مي باشد.

معاون مســکن و ســاختمان با اعالم اینکه پیش بیني مي شــود 40 درصد ثبت نامي هاي طرح 
اقدام ملي مســکن به دلیل قرمز بودن فرم »ج« از متقاضیان واقعي جدا شــده و جزو حذف شدگان 

باشــند، از آغاز ثبت نام مرحله دوم در نیمه دوم بهمن خبر داد.
معاون مســکن و ساختمان وزارت راه و شهرســازي در خصوص آغاز ثبت نام مرحله دوم ثبت 
نام طرح اقدام ملي مســکن در سراســر کشور اعالم کرد: پایش ثبت نام مرحله اول طرح اقدام ملي 
مســکن بیش از 45 روز زمان مي برد و بر این اســاس، ثبت نام مرحله دوم طرح اقدام ملي مسکن 

از نیمه دوم بهمن آغاز خواهد شد. 
محمود محمودزاده ادامه داد: از نیمه بهمن ثبت نام مرحله دوم طرح اقدام ملي مسکن در استان 
هاي کشــور آغاز مي شــود. بنابراین کساني که نتوانســتند در مرحله نخست در سامانه طرح اقدام 
ملي مســکن ثبت نام کنند، آماده درج اطالعات خود در ســامانه از نیمه دوم این ماه باشند. معاون 
وزیر راه و شهرســازي همچنین اعالم کرد: پیش بیني مي شــود که بیش از 40 درصد از ثبت نام 
کنندگان در مرحله نخســت به دلیل قرمز بودن فرم »ج« حذف شوند. در عین حال با ظرفیت هاي 
جدید ایجاد شــده در مرحله دوم ثبت نام، مي توان واجدان شرایط بیشتري را براي مسکن ثبت نام 
کرد. گفتني اســت، در مرحله اول ثبت نام طرح اقدام ملي مســکن در مجموع 260 هزار نفر ثبت 

نام کردند که 20 هزار نفر آنها در بافت هاي فرســوده و 240 هزار نفر در ســایر بافت ها بوده اند.

 ثبت نام مرحله دوم طرح 
اقدام ملی مسکن از نیمه بهمن

 کلنـگ زنی شهربـازی مدرن گرگان 
تا پـایـان  سال

دکتــر منوچهر مهــدی پور، شــهردار کومله 
گفت: ما در ابتدای امر با توجه به بســامان 
نبودن ساختار اداری در شــهرداری کومله 
سعی کردیم این ســاختار را به روز و نوین 
بگردانیم تا در امر خدمت رســانی به مردم 
کارها به سهولت به پیش برود و با شایسته 
ساالری در بین مدیران شــهرداری و انجام 
سیســتم نوین اداری سعی داریم مردم در 
انجام کارهای خود در شــهرداری به مشکل 

برنخورند.
بحث دوم ما در بخش نظافت در شــهر است 
که به طور مستقیم با بهداشت شهر و مردم 
در ارتباط اســت و با فعال سازی بخش سد 
معبر تــاش داریــم در این بخــش از هرج 
و مــرج و مزاحمت برای مردم کم شــود. هر 
چند در این بخش مشکاتی در مسیر وجود 
دارد، ولــی باید بــا تغییر مبلمان شــهری و 
زیباســازی شــهر به اهداف تعریف شــده 
برسیم. نورپردازی و روشنائی در شهر گام 
بعدی اســت که به همت کارکنان زحمتکش 
شهرداری در این مسیر هم گام برداشتیم 
و امیدواریــم تا پایان ســال بــه جمع بندی 
برســیم و در بخش آســفالت معابر با توجه 

به فصل ســرما و مشــکاتی که در ســر راه 
آســفالت داریم، تــاش می کنیم تــا پایان 
ســال الاقل معابر را از شــکل فعلی خارج و 
حداقل معابر را برای شــب عید زیبا سازی 

کنیم.
شــهردار کوملــه گفــت: بــا توجه بــه عدم 
درآمد پایدار در شــهرداری ناچار هستیم 
در بخش عوارض نوســازی و صدور پروانه 

از مردم کمــک بگیریم و با همــکاری مردم 
و در یــک فضــای منصفانــه در ایــن بخش 
درآمدی را برای شــهرداری کســب کنیم. 
از مردم عزیــز تقاضــا دارم اگــر در بخش 
عوارض و نوســازی اقــدام نکردنــد، ما در 
دهه فجر تخفیف مناسب را در نظر داریم و 
با مراجعه به شــهرداری و پرداخت عوارض 
و نوسازی کارهای خود را به انجام برسانند.

دکتر منوچهر مهدی پور، شهردار کومله:
خدمت رسانی به شهروندان به سرعت در حال انجام است

دکتر نخســتین، شــهردار محمدیه با اعالم این 
موضــوع که احداث دارالقــرآن از افتخارات عمرانی 
شــهر محمدیه می باشــد گفت: مهمترین نکته ای 
که ما باید به عنوان خدمتگزاران مردم در شــهرداری 
و همچنین سایر مســئوالن اجرایی در نظام مقدس 
جمهوری اســالمی به عنوان یک وظیفه مدنظر قرار 
دهیم این اســت که بدانیم در برابــر تعلیم و تربیت 

فرهنگی-اجتماعی آنها مسئولیم.
وی در بازدیــد از ســاختمان دارالقرآن با بیان این 
موضوع که احداث ساختمان دارالقرآن جهت افزایش 
ســرانه فرهنگی- مذهبی و اعتقــادی بویژه جوانان 
یکی از افتخارات عمرانی شــهر محمدیه است افزود : 
امیــدوارم این پروژه تا پایان هفته جاری افتتاح و مورد 
بهره برداری قرار گرفتــه و جوانان بتوانند در فضای 

معنوی به فعالیت بپردازند.
وی ادامه داد: بدون شک شهرداری و شورای شهر 
در کنار کارهای خدماتی و عمرانی در برابر مشکالت 
و معضــالت فرهنگی در جامعه نیــز وظیفه دارد و به 
همین منظور تالش خواهیم نمود تا در بودجه ســال 
99  عــالوه بر هزینه های عمرانی و خدمانی از قبیل 
اصالح جداول، جوی آب، روکش آسفالت و… بحث 

امور فرهنگی و اجتماعی را نیز تعریف کنیم.
وی بــا اشــاره به این موضوع از زمــان حضور در 
شهرداری به عنوان شــهردار و تایید اعضای محترم 
شورای شهر توجه به امور فرهنگی و اجتماعی مساجد 
و مراکــز قرآنی و اجتماعی از اولویت های کاری بوده 
افــزود: همواره خود را موظف و مکلف می دانیم که به 
موضوعات فرهنگی مساجد نیز نگاه کنیم و کارها را با 
این رویکرد پیش ببریم و بحث مســاعدت شهرداری 
به هیات مذهبی از این قبیل امور فرهنگی می باشــد 
تا بتوانیم ســهم خود را در اوقــات فراغت جوانان ادا 

کرده باشیم.
دکتر نخستین همچنین افزود: امیدوارم دارالقرآن 
محمدیه مکانی جهت استفاده حداکثری شهروندان 
محمدیه و ناحیه شــهری مهرگان باشد و خانواده ها 
بتواننــد از خدمات آن بهره ببرند. شــهردار محمدیه 
در پایــان از امام جمعه محترم شــهر محمدیه بابت 
راهنمایــی ها و ارائــه راهکارها در جهت پیشــبرد 
و تســریع پروژه مذکــور، اعضای محترم شــورای 
شــهر، تمام پیمانکاران، شهرداران گذشته و پرسنل 
شهرداری که در ســاخت دارالقران همکاری نمودند 

نهایت تشکرو قدردانی کرد.

احداث دارالقرآن از افتخارات عمرانی شهر محمدیه

روابط عمومی اداره كل امور مالیاتی استان قزوین    

قابل توجه مودیان محترم مالیات بر ارزش افزوده

 مهلت ارائه الکترونیکی اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده 
 www.evat.ir دوره پاییز 98 از طریق سامانه 

حد اكثر تا 15 دی ماه سال جاری است. 
ستاد خبری دفتر مركزی حراست 021-35019     
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ای که مهجوری عشاق روا می داری
عاشقان را ز بر خویش جدا می داری

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

افتتــاح پســت جدیــد 63.20 کیلوولت شــهید 
مومن زاده صومعه ســرا، بهره برداری از ترانسفورماتور 
230.63 کیلوولــت شــهدای نفــوت صومعه ســرا، 
افزایــش 100 درصدی ظرفیت ترانســفورماتورهای 
پســت چابکســر، افزایــش 100 درصــدی ظرفیت 
ترانســفورماتورهای پســت شــفت، افزایــش 100 
درصدی ظرفیت ترانســفورماتورهای پست کیاشهر، 
افزایش 50 درصدی ظرفیت ترانسفورماتورهای پست 
شــهید انصاری لنگرود، افزایش 33 درصدی ظرفیت 
ترانسفورماتورهای پســت آیت اهلل طالقانی، افزایش 
33 درصدی ظرفیت ترانســفورماتورهای پست شهید 
قلی پور رشــت، خط 63 کیلوولت تغذیه کننده پســت 
63.20 کیلوولت صومعه ســرا، نصب 47 کیلومتر فیبر 

نــوری بر روی 6 خط انتقــال و فوق توزیع برق گیالن 
و آغــاز عملیات اجرایی نیروگاه 24 مگاواتی شــهرک 
صنعتی حسن رود و پست 230 کیلوولت در غرب رشت، 
12 پروژه زیربنایی شــرکت برق منطقه ای گیالن بوده 

که با حضور وزیر نیرو افتتاح و کلنگ زنی شد.
ارســالن زارع، اســتاندار گیالن در ادامه این آئین 
ضمن قدردانی از اســتمرار ارزشــمند پویش هر هفته 
الف - ب – ایران ، طی ســخنانی گفت: افتتاح و آغاز 
عملیات اجرایی 31 طرح در ســفر وزیر نیرو به گیالن، 
نشان دهنده تالش های نتیجه بخش و امیدوارکننده 

خادمان مردم در شرایط سخت تحریم هاست.
عظیم بلبل آبادی، مدیر عامل شرکت سهامی برق 
منطقه ای گیالن در آئین افتتاح ، بهره برداری و کلنگ 

زنی12 پروژه ملی و زیربنایی در پست 63.20 کیلوولت 
GIS شــهید مومن زاده صومعه سرا گفت: امروز در 
دهمین هفتــه از پویش #هرهفته_الف_ب_ایران،  
به طور همزمان 10 پروژه شــبکه انتقال و فوق توزیع 
افتتاح شــد و عملیات اجرایی  دو پروژه زیربنایی و مهم 
آغاز شــده اســت. وی افزود: با بهره برداری از این 10 
پروژه ملی و زیربنایی در شهرستان های رشت، صومعه 
ســرا، چابکسر، شفت، کیاشهر و  لنگرود که در راستای 

شناسایی، امکان سنجی و ارائه الگو به منظور جابجایی 
تجهیزات و در جهت بهره وری اقتصادی انجام شــده 
است ، 295 مگاولت آمپر به ظرفیت شبکه برق استان 

گیالن اضافه شده است.
بلبل آبادی در خصوص اهداف پروژه های افتتاحی 
گفــت: افتتاح این پروژه ها بــا هدف افزایش ظرفیت، 
باالبردن ضریب اطمینان و پایداری شــبکه و اصالح 

افت ولتاژ انجام شده است.

سرپرست استان  مازندران: محسن گرجی  011-33341553
سرپرست استان گيالن: مهدی شریعت ناصری 013-33230064

سرپرست استان گلستان: اعظم دستجردی  01۷-32424430

www.jamejamdaily.ir
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مدیریت درمــان گیالن در 
ردیف 5 رتبه كشوری تامین 

اجتماعی
ــه  ــف 5 رتب ــالن در ردی ــان گی ــت درم مدیری
کشــوری ویزیــت از مســیر ارجــاع ســازمان قــرار 

ــت . گرف
طبــق ارزیابــی اداره کل درمــان مســتقیم 
ــی  ــن اجتماع ــان تامی ــت درم ــازمان ، مدیری س
گیــالن بــا پذیــرش نزدیــک بــه 17درصــد ویزیت 
ــالجاری  ــه اول س ــش ماه ــاع درش ــیر ارج از مس
در ردیــف 5 رتبــه کشــوری ســازمان تامیــن 

ــت.  ــرار گرف ــی ق اجتماع
مدیردرمــان تامیــن اجتماعــی اســتان گیــالن 
ــت: اداره کل  ــار داش ــوق اظه ــر ف ــالم خب ــا اع ب
ــا  ــی ب ــن اجتماع ــازمان تامی ــتقیم س ــان مس درم
توجــه بــه ارزیابــی هــای بــه عمــل آمــده توســط 
ــن  ــان تامی ــت درم ــش، مدیری ــان خوی کارشناس
ــودی  ــد صع ــر رش ــه خاط ــالن را ب ــی گی اجتماع
درصــد ویزیــت پزشــکان از مســیر ارجــاع داخلــی 
در شــش ماهــه اول ســالجاری قابــل تقدیــر 

ــت. دانس
ــی  ــاع دریافت ــداد ارج ــژاد تع ــهدی ن ــر ش دکت
پزشــکان متخصــص و فــوق گیــالن را در 6 ماهــه 
ــان  ــورد بی ــه 3000 م ــک ب ــالجاری نزدی اول س
نمــود کــه نســبت بــه میانگیــن کشــوری آن کــه  
ــن  ــزود: در ای ــت. وی اف ــر اس ــورد باالت 2200م
ــک  ــکان نزدی ــه پزش ــات ب ــداد ارجاع ــدت تع م
بــه 7هــزار مــورد بــوده اســت. دکتــر شــهدی نــژاد 
ــی  ــی برخ ــورد ارجاع ــد بازخ ــه درص ــاره ب ــا اش ب
از پزشــکان بیــن 90 تــا 100 درصــد اظهــار 
ــالن در  ــان گی ــت درم ــکان مدیری ــت: پزش داش
ــت  ــطح کیفی ــاء س ــرای ارتق ــاران ب ــاع بیم ارج
ــه  ــتند ک ــگام هس ــای پیش ــتان ه ــات ازاس خدم
عملکردشــان مــورد تقدیــر اداره کل درمــان 

ــت. ــرار گرف ــازمان ق ــتقیم س مس

اولین نشســت هیــات امنای 
دانشگاه علوم پزشکی با حضور 

استاندار گیالن  

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی گیــالن، 
ــا  ــگاه، ب ــای دانش ــات امن ــت هی ــن نشس در اولی
اشــاره بــه تاریخچــه و تشــریح وضعیــت کنونــی 
دانشــگاه و برنامــه هــای ســال 99 وجــود کلینیــک 
ــب در  ــتری مناس ــوان بس ــه عن ــژه را ب ــای وی ه
جهــت ارائــه خدمــات مطلــوب بــه بیمــاران، مــورد 
ــروژه  ــل پ ــرد: تکمی ــح ک ــرار داد و تصری ــد ق تاکی
ــاز  ــان نی ــال زم ــه دو س ــل ب ــام حداق ــای ناتم ه
ــن بودجــه و  ــی اســت کــه تامی ــن در حال دارد و ای
نیــروی انســانی نیــز در ایــن پــروژه هــا بــا چالــش 

ــت. ــه اس ــی مواج ــای فراوان ه
بــه گــزارش پایــگاه اطــالع رســانی دانشــگاه 
علــوم پزشــکی گیــالن دکتــر ارســالن ســاالری 
اجرایــی نشــدن طــرح تحــول ســالمت شــهری، 
نبــود زیرســاخت هــای مناســب و وجــود 
ســاختمان هــای اســتیجاری و بدهــی هــای دارو، 
ــه  ــل هزین ــب تحمی ــه را موج ــزات و  تغذی تجهی
ــزود:  ــت و اف ــگاه دانس ــه دانش ــزاف ب ــای گ ه
ــه  ــادی در مقول ــای زی ــه ه ــتا، هزین ــن راس در ای
ــد از  ــه بای ــود دارد ک ــا وج ــت و قرارداده بهداش
درآمــد اختصاصــی پرداخــت شــود، یکــی از 
ــب،  ــی مناس ــد اختصاص ــاد درآم ــای ایج راه ه
 تکمیــل پــروژه هــا بــه خصــوص کلینیــک هــای 

تخصصی است.
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی گیــالن، 
ــگاه  ــاردی دانش ــی 670 میلی ــه بده ــاره ب ــا اش ب
ــای  ــتان ه ــرایط نامناســب بیمارس ــد: ش یادآورش
آموزشــی، فرســودگی زیرســاخت هــا و تجهیــزات 
در ایــن مراکــز، پراکندگــی مراکــز و دانشــکده هــا 
ــای  ــادی از نیروه ــداد زی ــروج تع ــن خ و همچنی
هیــات علمــی و تمــام وقتــی، موجــب کــم 
 شــدن  درآمــد اختصاصــی ایــن دانشــگاه 

شده است. 
ــن  ــت از ای ــرون رف ــت ب ــه داد: در جه وی ادام
چالــش هــا هماهنگــی  و رایزنــی هــای متعــددی 
بــا مســووالن وزارتــی، کشــوری و اخیــرا در 
کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس صــورت 
گرفتــه کــه  تامیــن هزینــه هــای شــماره گــذاری 
آمبوالنــس هــای مرکــز اورژانــس، تخصیــص 3 
ــتگاه  ــن 20 دس ــکن، تامی ــی اس ــی ت ــتگاه س دس
همودیالیــز، افزایــش مجــوز جــذب اعضــای 
هیــات علمــی، انعقــاد قــرارداد تحویــل دســتگاه 
ســی تــی اســکن بــرای مراکــز آمــوزش درمانــی 
ــده  ــال آین ــه س ــش بودج ــری افزای ــت، پیگی رش
ــارج از  ــان خ ــارد توم ــن 90 میلی ــگاه و تامی دانش
ــن  ــتاوردهای ای ــت، از دس ــه وزارت بهداش  بودج

نشست ها بوده است.
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98 درصد خانوارهای گیالنی 
از نعمت گاز برخوردارند

مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن اظهار داشت: 
با تالش پرســنل خدوم گاز گیالن 2015 روســتای 
اســتان از نعمت گاز طبیعی بهره مند شــده و درصد 
بهره مندی روستایی اســتان به 95.1 درصد رسیده 
و این درحالیست که متوسط بهره مندی خانوارهای 

روستایی در سطح کشور 79 درصد می باشد.
به گزارش روابط عمومی گاز گیالن حســین اکبر 
به گاز دار بودن 51 شهر گیالن نیز اشاره و اظهار کرد: 
تمامی شهرها به غیر از ماسوله )به دلیل داشتن بافت 
تاریخی( از نعمت گاز برخوردار هســتند و درصد بهره 
مندی شهری در گیالن99.97 درصد می باشد که از 

متوسط کشوری )97.5 درصد( بیشتر می باشد.
وی بیــان کــرد: در حال حاضر 20 هــزار و 915 
کیلومتر در گیالن شــبکه گاز اجرا و بیش از 591 هزار 

انشعاب گاز در استان نصب شده است.
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان گیــالن تعداد 
مشــترکین گاز اســتان را در حال حاضر بیش از  یک 
میلیون و 86 هزار مشــترک عنوان و تصریح کرد: از 
این تعداد مشــترک 77 هزار و 555 مشترک تجاری، 
پنج هزار و 666 مشــترک صنعتی، 630 هزار و 182 
مشــترک خانگی شهری و 373 هزار و 256 مشترک 
خانگی روستایی و سه مشترک نیروگاهی است. وی 
در پایــان از برنامه ریزی این شــرکت برای اجرای 
عملیات گازرســانی به 125روستای صعب العبور و 
کوهســتانی اســتان خبر داد و گفت: از این تعداد 20 
روســتا در دهه فجر از نعمــت گاز طبیعی بهره مند 

خواهند شد.

امدادرســانی به 120 حادثه 
دیده در تندباد رامسر 

مدیرعامــل جمعیــت هالل احمر مازنــدران از 
امدادرســانی به 120 حادثه دیده در تندباد شــدید و 

طوفان در رامسر خبر داد.
خبرنگار جام جم مازندران: مجتبی اکبری با اشاره 
به وقوع حادثه تندباد و طوفان در رامسر اظهار داشت: 
در این حادثه روستاهای لپاکسر، تالش محله، دیسر، 
تالش ســرا، پاتک و واچ کالیه درگیر شده بودند که 5 
تیم امدادی از پایگاه رضی محله و تیم های پشتیبان 
مرکزی در امدادرســانی وارد عمل شدند. وی شمار 
نیروهای شرکت کننده در عملیات امدادی را 25 نفر 
بیــان کرد و گفت: در ایــن حادثه به 37 خانوار و 120 
فرد حادثه دیده امدادرسانی شده است. وی یادآور شد: 
همچنین با بهره گیری از یک دســتگاه پیکاپ، یک 
دستگاه سواری سمند، یک دستگاه خودروی نیسان و 
ست نجات اقدام به امدادرسانی شده و 5 تخته پتو، یک 
دستگاه چادر امدادی، 135 کیلو نایلون، 10 شعله والور 
و10 قوطی کنســرو بین حادثه دیدگان توزیع شــده 
اســت. تندباد با سرعت 86 کیلومتر برساعت شامگاه 
پنجشــنبه هفته اول دی سبب وارد شدن خسارت به 

100 واحد مسکونی در رامسر شده است.

بازدید مسئوالن از ظرفیت های 
كشتـی سازی آستراخان

در جریان ســفر هیأت عالی رتبــه اقتصادی این 
سازمان به آستراخان روســیه، محمد ولی روزبهان، 
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان و هیات همراه 
از بندر مهم سالیانکا و کارخانه های کشتی سازی این 
منطقه بازدید به عمل آورد و در خصوص راهکارهای 
همکاری های مشترک در زمینه بهره مندی سرمایه 
گــذاران و بازرگانان ایرانــی از ظرفیت های موجود 

بندری و تولیدی به مذاکره پرداختند.
به گزارش مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل 
ســازمان منطقه آزاد انزلی، در دیدار از بندر ســالیانکا 
کــه بزرگترین مجتمع بندری جمهوری آســتراخان 
محسوب می شود، دکتر روزبهان در نشست تخصصی 
با مدیر کشــتیرانی دریای خزر در آستراخان به عنوان 
شرکت ســهامدار اصلی این بندر و همچنین مدیران 
روسی این مجتمع بندری در خصوص سازوکارهای 
توسعه همکارهای بندری و ترانزیت کاال به مقصد بازار 
روســیه به گفتگو پرداخت. در این دیدار ظرفیت های 
بندری، لجستیکی، انبارداری این بندر به رییس هیأت 
مدیره و مدیرعامل سازمان و هیأت همراه معرفی شد و 
مقرر گردید کارگروه تخصصی بندر کاسپین و سالیانکا 
به منظور هم افزایی بیشتر تشکیل گردد و راهکارهای 
تعمیم توافقات صورت گرفته این ســازمان با منطقه 
ویژه اقتصادی به ســالیانکا مورد بررسی طرفین قرار 
گیــرد. بنابر این گزارش در دیدار از بزرگترین کارخانه 
کشتی سازی فعال در آستراخان، مدیران شرکت های 
مزبور اقدام به معرفی ظرفیت ها و توانمندی های خود 
در حوزه های طراحی و ســاخت کشتی های تجاری 
نموده و آمادگی خود را برای ارائه خدمات و تسهیالت 
در حوزه ساخت و نوســازی ناوگان دریایی به فعالین 

اقتصادی ایران در حوزه خزر عنوان نمودند.
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با حضور وزیر نیرو صورت گرفت؛
افتتاح، بهره برداری و كلنگ زنی 
12 پروژه در برق منطقه ای گیالن 

 GIS رضا اردکانيان، وزیر نيرو در سفر خود به استان گيالن با حضور در محل پست
صومعه سرا، همزمان با دهمين هفته از پویش #هرهفته_الف_ب_ایران، 8 پروژه پست و 2 

پروژه خط انتقال برق را افتتاح و عمليات اجرایی 2 پروژه برق رسانی را آغاز کرد.

بــه گــزارش اداره ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری بندرانزلــي، پورقربــان، شــهردار بندرانزلي 
طــی پیامــي انتصابــات معــاون امــور عمرانــی فرمانــداری شهرســتان بندرانزلــي را تبریــک گفت. 

در متــن ایــن پیــام هــا آمــده اســت :”بــرادر گرامــی جنــاب آقــاي  مهنــدس بابــک شــکوهی راد، 
ــر، خــدوم و دلســوز در راس هــرم اداری هــر شهرســتان  ــری مدب ــات؛ داشــتن مدی ــا ســالم و تحی ب
حــق مســلم مــردم والیتمــدار و بــا فرهنــگ ایــران اســت و ان شــاءا… تعهــد و کارآمــدی جنابعالــی، 
مــردم شــریف بندرانزلــي را بــه افــق هــای وســیع تــری بــه نظــاره واداشــته و بــا تکیــه بــر ســوابق 
و تجــارب حضرتعالــی کــه در طــول ســال هــای پرافتخــار خدمــت بــه ملــت شــریف کســب نمــوده 
ایــد، شــاهد پیشــرفت هــا و تحــوالت شــگرفی در تمامــی عرصــه هــای توســعه شهرســتان بندرانزلــي 

ــود. ــم ب خواهی
ــداری  ــی فرمان ــوان  "معــاون امــور عمران ــه عن ــي ب اینجانــب ضمــن تبریــک انتصــاب حضرتعال
شهرســتان بندرانزلــي" برایتــان عــزت، ســربلندی، ســالمتی و توفیــق روزافــزون در خدمتگــزاری بــه 
اســالم و انقــالب و نظــام و ملــت عزیــز ایــران اســالمی خصوصــًا مــردم شــریف  شهرســتان بندرانزلــي  

از درگاه خداونــد متعــال مســألت مــی نمایــم."

آیت اهلل رسول فالحتی، نماینده ولی فقیه در گیالن در دیدار محمد دهقان، عضو حقوقدانان شورای نگهبان که 
برای سخنرانی در اجتماع با شکوه طالیه داران بصیرت در پاسداشت یوم اهلل نهم دی )روز بصیرت و میثاق امت با 
والیت( در میدان شهدای ذهاب رشت به گیالن سفر کرده است، اظهار کرد: به تعبیر مقام معظم رهبری؛ گیالن 
جزو معدود استان هایی بود که مردم یک روز زودتر در صحنه حاضر شدند و در 8 دی سال 88 حضور خوبی داشتند.
به گزارش روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در گیالن، وی به اغتشاش های بی فرجام اخیر در رابطه با 
گرانی بنزین اشاره کرد و افزود: در گیالن آسیبی نداشتیم و این امر نتیجه بیداری و هوشیاری مردم و نیروهای ناظر 
است. امام جمعه رشت با بیان اینکه مردم گیالن در عرصه های مختلف برای دفاع از انقالب و ارزش ها همواره 
در صحنه حضور دارند، تصریح کرد: هفته گذشته در دیداری که با رهبر معظم انقالب داشتیم، ایشان از هوشیاری 
و حضور ضرب االجلی و فوری مردم در دفاع از نظام و ارزش ها در صحنه خوشحال بودند. آیت اهلل فالحتی ادامه 
داد: مقام معظم رهبری در مورد حضور مردم زنجان در صحنه در اغتشاش های اخیر فرمودند که زنجانی ها خوب 
عمل کردند ضمن اینکه از جمعیت انبوه مردم تبریز نام بردند. وی با اشاره به اینکه فتنه سال 88 سبب فلج شدن 
دســتگاه های کشور شد، بیان کرد: ابهتی که نظام جمهوری اسالمی ایران در پیروزی 33 روزه حزب اهلل لبنان 
کسب کرده بود، فتنه سال 88 آن را کاهش داد، بنابراین رهبر معظم انقالب اعتقاد دارند فتنه 88 باید واکاوی شود.

 پیام تبریک شهردار انزلی 
جهت انتصاب معاون فرمانداری بندرانزلی

 آرامش گیلان 
نتیجه بیداری و هوشیاری مردم 

بهره برداری از ســد الستیکی گالشکام لنگرود، با حضور وزیر نیرو
اردکانیان، وزیر نیرو در مراســم بهره برداری از سد 
الستیکی گالشکالم لنگرود و در راستای ادامه پویش 
" هــر هفته _الف _ب _ایران گفت : بهره برداری از 
سدهای الستیکی اســتان گیالن تضمینی در تامین 

منابع آبی برای اراضی کشاورزی است.
بــه گزارش روابط عمومــی آب منطقه ای گیالن، 
رضــا اردکانیان، وزیر نیرو در مراســم بهره برداری از 
سد گالشکالم لنگرود گفت: سد الستیکی گالشکالم 
لنگرود یک ســد ســبز اســت بدین معنا که وجودش 
موجــب برکت بــرای منطقه خواهد بــود و از آثارش 

محیط زیست و مردم بهره مند می شوند .
وی با اشاره به مزیت های احداث سدهای الستیکی 
اظهار داشت: سدهای الستیکی با هزینه کم و تخریب 
ناچیز و سازگاری با محیط زیست، استفاده های فراوانی 
دارنــد و عالوه بر بهره مندی از آب شــیرین رودخانه 
موجب پدید آمدن فرصت های شــغلی نیز می شوند. 
وی ادامه داد: ســد گالشــگالم 2500 هکتار از اراضی 
کشــاورزی اطراف خود را با آب مطمئن و تنظیم شده 
مشــروب می کند و می تواند در پرورش ماهی و میگو 

نیز تاثیر گذار باشد .
اردکانیــان تاکیــد کرد: امیدواریم 11 پروژه ســد 
الســتیکی که در حال حاضر در دست اجراست هر چه 
زودتر به بهره برداری برســد و در زمان معقولی مشکل 
تامین آب مطمئن برای حفظ سرســبزی استان های 

شمالی را به نتیجه برسانیم.
وزیر نیرو با بیان اینکه استان گیالن از متوسط بارش 
قابل مالحظه ای نسبت به بارش کشور برخوردار است، 

اظهار کرد: بیش از هزار میلی متر بارش در سال یعنی در 
حدود 5 میلیارد متر مکعب آب شیرین به این خطه نازل 
می شود و ما به اندازه کافی سد مناسب برای نگهداشت 
این نعمت را نداریم و  باید مطالعات و اجرای ســدها را 

سرعت بخشیم.
وی افــزود: کســانی که دل در گــرو حفظ محیط 
زیســت دارند باید بدانند که حفظ محیط زیست یعنی 
حفظ کشاورزی و حفظ کشاورزی همان پایبند کردن 
روستاییان و اشــتغال زایی است که الزمه این امر نیز 

وجود منابع آبی مطمئن می باشد.
اردکانیان با تشــکر از پیگیری هــای نمایندگان 
اســتان در زمینه احداث ســدهای الستیکی گفت: در 
این منطقه نماینده مردم شــریف شهرستان لنگرود در 
مجلس پیگیری هــای فراوانی در حوزه انتخابیه خود 
داشــته اند و قطعا برخورداری از پشــتیبانی و حمایت 
نماینــدگان مجلس می تواند ما را در به ثمر رســیدن 

سریع پروژه های این وزارت در استان یاری کند.
وحید خّرمــی، رئیس هیات مدیــره و مدیر عامل 

شرکت آب منطقه ای گیالن در مراسم بهره برداری از 
این سد  اظهار داشت: سدالستیکی گالشکالم لنگرود 
گیالن با هزینه اجرائی200 میلیارد ریال در هفته دهم 
پویش #هرهفته الف ب_ایران با حضور وزیر محترم 

نیرو به بهره برداری رسید.
مدیر عامل شــرکت آب منطقه ای گیالن با اشاره 
به مزایای احداث این ســد بــرای منطقه  افزود: هدف 
از احداث ســد الستیکی گالشــکالم  بهبود سطح زیر 
کشــت حــدود 2500 هکتار از اراضی شــالیزارهای 
منطقه، جلوگیری از تداخل آب شور دریا با آب شیرین 
رودخانــه در فصول کم آب، ایجاد دریاچه مصنوعی به 

منظور بهره برداری تفریحی و توریســتی به طول 5/4 
کیلومتر، ایجاد حوضچه مکش مناسب برای ایستگاه 
پمپــاژ، تغذیــه آب زیرزمینی و جمــع آوری آب های 
زهکش مزارع و تثبیت بســتر رودخانه و جلو گیری از 

کف کنی رودخانه می باشد.
وی در خصوص مشــخصات طرح سد الستیکی 
گالشــکالم لنگرود اظهار داشــت: ســد الستیکی 
گالشــکالم لنگرود با ارتفاع الستیک 5/2 متر، طول 
تاج سر ریز الستیک 5/52متر و حجم مخزن280 هزار 
متر مکعب و حجم آب قابل تنظیم ساالنه 1/1 میلیون 

متر مکعب ساخته شده است.

دهه فجر؛ زمان بهره برداری از 19 پروژه مهم آبفای گیلان 

در دهه فجر انقالب اســالمی 19 پروژه مهم آب وفاضالب در اســتان 
گیالن به بهره برداری خواهند رسید.

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل آبفای گیالن بیان داشــت: مجلس در 
سال 69 قانون تصویب تشکیل شرکتهای آب و فاضالب استانی را مصوب 
کرد که بر اســاس این قانون تکلیف توزیع آب شــرب و نحوه جمع آوری 

فاضالب های شهری مشخص شد .
سید محسن حسینی آغاز فعالیت این شرکت را از اواخر سال 70 عنوان 
کرد و گفت: تا قبل از تشکیل شرکت آبفا عمده فعالیت های مربوط به آب از 

جمله تامین و توزیع آب شهری توسط شهرداری ها انجام می شد.
وی افزود: در حال حاضر 99٫93 درصد جمعیت اســتان تحت پوشش 

آب شــرب و 69٫9 درصد جمعیت اســتان تحت پوشش شبکه جمع آوری 
فاضالب هســتند و تا پایان برنامه پنجم توسعه جمعیت تحت پوشش آب 
شرب به 99٫97 درصد و جمعیت تحت پوشش فاضالب استان به 73 درصد 
خواهد رسید.در حال حاضر وظیفه تامین آب شرب 50 شهر استان را برعهده 
داریم. حســینی با اشاره به رشــد مطلوب خدمات رسانی شرکت آبفا از بدو 
تاسیس تاکنون خاطرنشان کرد: ازسال تاسیس شرکت توانستیم با رشدی 
معادل 64 درصد در حوزه فاضالب از 43 درصد جمعیت برخوردار را تا پایان 

شهریور 98 به حدود 71 درصد برسانیم.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب شــهری گیــالن از ارتقای تعداد 
مشــترکین خانگی از 124 هزار به 409 هزار مشترک سخن گفت و افزود: 
تامین آب از منابع مختلف با درصدهای متفاوت تامین می شود به گونه ای 
که 61 درصد از منابع ســطحی 30 درصد چاه و 9درصد از چشــمه ها انجام 

می پذیرد.
وی افزود: سرانه تولید آب در گیالن 250 لیتر به ازای هر مشترک است 
و این در حالی اســت که مقدار مصرف هر مشــترک در گیالن 193 لیتر در 

روز است.
حســینی در خصوص طرح های بخش آب و فاضالب اذعان داشت: تا 
پایان سال سه طرح آبرسانی و 11 طرح در بخش فاضالب اجرایی خواهد شد 

که با توجه به اعتبارات تخصیص یافته از رشد خوبی در اجرا برخوردار است.
مدیرعامل آبفای گیالن در خصوص برنامه های شرکت آب و فاضالب 
اســتان گفت: با توجه به بازدید معاون محترم ریاست جمهوری از شرکت 
آبفای گیالن برنامه های متنوعی برای مردم گیالن دارد که راه اندازی میز 
خدمت نمونه ای از این برنامه هاست. همچنین شایان ذکر است که سامانه 
ارتباطات مردمی با شماره 122 در پاسخ به تماس ها و درخواست های هم 
اســتانی ها از ابتدای آغاز به کار این سامانه تاکنون 208352 تماس به ثبت 

رسیده که تعداد تماس های ازدست رفته4/2 درصد است.
سید محسن حسینی از افتتاح 19 پروژه در دهه فجر سال جاری خبر داد 
و افــزود: حفــر 6 حلقه چاه و تجهیز 5 حلقه چاه، 7 کیلومتر انتقال آب 2/18 
کیلومتر توســعه شبکه آب از اهم اقدامات شــرکت آبفا در سال 98 است. 
مدیرعامل آبفــای گیالن تصریح کرد: ارزش ریالی پــروژه های در حال 
اجرای شرکت آبفا 227 میلیارد تومان در زمینه خطوط انتقال، تصفیه خانه 

و مخازن و... است.
وی یادآور شد: از سال گذشته پویشی با هدف مدیریت مصرف در وزارت 
نیرو آغاز شد که در پی آن با اهداء یک سری سرشیر، دوش کاهنده مصرف 
آب و.. و نصــب آنها در مکان های عمومی اقدام به نهادینه کردن فرهنگ 

صرفه جویی در مصرف آب شده است.


