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کاغذ از مکاتبــات اداری مخابرات 
گلستان حذف شد

فرمانده انتظامی گلستان:

پلیس بازوی توانمند نظام در برقراری 
امنیت است

پیشرفت فیزیکی 30 درصدی سد 
مخزنی دیورش رودبار
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انباشت زباله در سراوان رشت؛
 چالش حل نشدنی پسماند

2

 »جشنواره قصه گویی« در گیالن  به کار 
خود پایان داد

مرحله اســتانی بیســت و دومین جشــنواره  بین المللی قصه گویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گیالن که در 
سالن سینمای این مجموعه  فرهنگی با شرکت بیش از 60 قصه گو برگزار شد با معرفی 9 قصه گوی برتر به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گیالن در این مراسم شعار  هفته ملی کودک 
را »آینده را باید ســاخت« اعالم کرد و ابراز داشــت:  این شعار شعاری بسیار امید بخش برای آینده سازان در سایه الگوپذیری از 

بزرگان است و امیدواریم کودکان و نوجوانان عالقمند بتوانند با خلق ایده های جدید و نو در حوزه قصه گویی پیشرفت کنند.
اسفندیار ضیایی با بیان اینکه کودکان و نوجوانان با بازی های...

ترویج پیمان نامه حقوق 
کودک در ساری

4

2

مخابــرات منطقه گلســتان در راســتای اجرای 
مســئولیت اجتماعی در حوزه محیط زیست ، احترام به 
منابع طبیعی، و سرعت بخشیدن به پیگیری امور اداری، 

کاغذ را از مکاتبات اداری خود حذف کرد.
جلسه حذف کاغذ در سیستم اداری مخابرات منطقه 

گلستان شهمرادی و کمیته حذف کاغذ برگزار شد .
ابتدا واحدهای مختلف شــرکت در خصوص حذف 
کاغــذ در سیســتم اداری به ارائه گــزارش پرداختند.

در ادامه غالمعلی شــهمرادی مدیر مخابرات منطقه 
گلستان ضمن تشکر از اعضای کمیته گفت : مخابرات 
گلستان اولین استانی است که  در این زمینه با تشکیل 
کمیته و تهیه نرم افزار ، به صورت منسجم اقدام نموده 
که مورد استقبال هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران 

قرار گرفته اســت . شــهمرادی در بخــش دیگری از 
سخنان خود با تاکید بر مسئولیت اجتماعی و ضرورت 
حذف کاغذ در راستای حفاظت از محیط زیست گفت: 
اگر دقت کنیــد روزانه مقادیر زیادی کاغذ در مکاتبات 
اداری به هدر می رود که در صورت حذف آن می توانیم 

از مرگ درختان و محیط زیست جلوگیری کنیم.
همچنیــن وی با تاکید بر شــعار »بــرای زندگی 
همین یک زمین را داریم« گفت: رســالتی که در حوزه 
محیط زیســت برعهده ماست، ما را بر آن داشته است 
تا با اجرای صحیح این سیستم گام موثری در فرهنگ 
ســازی حفاظت از محیط زیســت و درختان برداریم.

وی گفت: خدمات به مشــتریان باید طوری باشــد که 
نفعش به مردم برسد ومردم احساس کنند که تحولی در 

مخابرات در این زمینه صورت گرفته است .شهمرادی 
خاطر نشــان کرد: تغییر در حوزه هایی که فرآیند اداری  
بــه صورت کاغذی انجام می پذیرد وتبدیل آن به یک 
فرآینــد الکترونیکی کمی دشــوار خواهد بود ، با توجه 
به اینکه تغییرات نیاز بــه زمان دارند ،باید اثرات منفی 
وپیامدهایی که می تواند داشــته باشد شناسایی شود 
.مدیر مخابرات منطقه گلســتان تصریح کرد: صرفه 
جویی وکاهش هزینه از اصول زندگی انســان ها می 
باشــد و بحث الکترونیکی کردن امــور دقت فراوان ، 
امکان نظارت بیشــتر و رضایتمندی بیشتر مشترکین 
را می طلبد .وی گفت: ما شــرکت مخابراتیم وتأمین 
کننده زیرساخت حوزه ای به نام ICT هستیم که شعار 
این حوزه ارائه خدمات الکترونیکی اســت .پس خود ما 

به عنوان متولی این امر باید بســیار قوی وبا تدبیر عمل 
نماییم. شهمرادی پشتیبانی در این برنامه رابسیار حائز 
اهمیت دانســت وگفت : با  پشتیبانی دقیق وانجام امور 
بــه موازات می توانیم به نتایج دلخواه دســت یابیم . از 
مصوبات این کمیته می توان تغییر در نحوه تبلیغات از 
کاغذی به شــبکه های مجازی  ، کاهش اسناد مالی ، 
حذف فرم های مختلف ، تهیه قراردادها در یک نسخه 

و..... را ذکر کرد .

کاغذ از مکاتبات اداری مخابرات گلستان حذف شد

مدیرکل بنیادمســکن گلســتان با اشاره به ساخت و 
ســازهای بی رویه و غیرمجاز در روستای زیارت گرگان 
گفت: در ۴00 هکتار از اراضی باالدست و پایین دست این 

روستا، ساخت و ساز غیرمجاز انجام شده است.
محمدتقی زمانی نژاد اظهارداشت: یکی از این روستاها 
زیارت است که این طرح تنها برای محدوده میانی روستا 

که دارای بافتی تاریخی بوده، تهیه و اجرا می شود.
وی افزود: با اینکه مساحت اراضی مسکونی روستای 

زیارت حدود 120 هکتار است اما در 320 هکتار از اراضی 
باالدســت و بیش از 7۴ هکتار در پایین دست این روستا 

ساخت و ساز غیرمجاز انجام شده است.
مدیرکل بنیادمسکن استان بیان داشت: از سال 85 تا 
کنون بیش از ۴ هزار تخلف مربوط به ســاخت و سازهای 
غیرمجاز را به دفتر فنی اســتانداری، کمیسیون ماده 99، 
اموراراضی، دادگستری و غیره معرفی کرده ایم که از این 
تعداد بیــش از یکهزار مورد تخلف مربوط به روســتای 

زیارت بود. وی ادامه داد: بنیادمسکن دستگاه متولی برای 
برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز نیست بلکه می تواند 
در صورت مشــاهده تخلف آن را به دستگاه های ذیربط 
گزارش کنــد. این اتفاق در تمام این ســال ها رخ داده و 

مستندات نامه نگاری های آن نیز مکتوب است.
زمانی نژاد خاطرنشــان کرد: متأسفانه حدود 10 تا 20 
درصد گزارش هایی که به دستگاه های مختلف و متولی 

ارائه کردیم منجر به برخورد شد.

وی بــا بیان اینکه ســاخت و ســازهای غیرمجاز در 
روســتای زیارت به صورت افسارگســیخته انجام شده 
است، اظهارداشت: براساس گزارش دستگاه های متولی 
در 16 هکتار از حریم رودخانه و 7 هکتار از حریم جاده نیز 

ساخت و سازهای غیرمجاز انجام شده است.

نشســت مدیر عامل گاز 
گلستان و فرماندار گرگان  

  محمد رحیم رحیمی مدیرعامل گاز گلســتان و 
هیئت همراه با حضــور درمحل  فرمانداری گرگان 

با  حمیدی فرماندارشهرستان دیدار و گفتگوکرد .
در این دیدار مدیر عامل گازاســتان گلســتان 
گزارشی از عملکرد شرکت گاز تاکنون و برنامه های 
ســال جاری ارائه نموده و خواستارهمکاری و توجه 
ایشان بویژه دربحث توسعه زیرساختهای گازرسانی 
،خدمات رســانی بهینه و مطلوب به شــهروندان و 
همچنین وصول مطالبات معوق بویژه مشــترکین 
واحدهای صنعتی عمده  شد که می تواند  نقش قابل 
توجهی در راستای تحقق اهداف شرکت داشته باشد.  
فرماندار گرگان نیز با تشــکر از ابراز لطف مهندس 
رحیمی، از گاز گلستان به عنوان یکی از سازمانهای 
پیشرو در امر خدمات رســانی به مردم عزیز استان 
خواند که  تاکنون توانسته خدمات محسوس و بسیار 
زیادی را در بخشــهای مختلــف خانگی ، تولیدی 
،تجــاری  و صنعتــی ارائه نمایــد.  حمیدی گفت: 
فرمانداری شهرســتان به عنوان نماینده ادارات  در 
مرکز اســتان  این آمادگی را دارد  تا نهایت همکاری 

را با شرکت گاز در زمینه های مختلف  داشته باشد.

قهرمانی ورزشکار 
گیالنی در مسابقات   

گراندپریکس

میالد حاجی آقا پور مربی و ورزشکار لنگرودی 
رشــته پرورش اندام توانست به مقام قهرمانی در 
دســته 70 کیلوگرم پرورش اندام و طالی دسته 
اول فیزیک کالسیک در مسابقات جایزه بزرگ 

گراند پریکس رومانی برسد. 
خبرنگار جام جم گیالن: این ورزشــکار 
لنگــرودی گفت:در مــاه های منتهــی به این 
مسابقات بر شــدت تمرینات و رژیم غذایی خود 
افزودم و توانستم با توکل برخدا به این مقام دست 
یابم.  در پایان میالد حاجی آقا پور خواســتار توجه 
بیشتر مســئولین ورزش گیالن به رشته پرورش 

اندام شد .

خبر

ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی روستای زیارت گرگان

آیت اهلل رســول فالحتی در دیدار فرمانده و روســای انتظامی استان 
به مناســبت هفته ناجا با تبریک این هفته به تمام ایجادکنندگان امنیت 
ملی و عمومی جامعه اظهار کرد: یاد و خاطره پاینده شهید امر به معروف 
را گرامی می داریم.وی به تقدیم 13 هزار شــهید و 22 هزار جانباز ناجا 
از ابتدای انقالب اســالمی تاکنون اشــاره کرد و افزود: نیروی انتظامی 

امنیت را در مرزها و داخل کشــور برقرار کرده است.
به گزارش روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در گیالن، امام جمعه 
رشــت با بیان اینکه طرح ناظر یک نیروی انتظامی جمهوری اســالمی 
ایران موفقیت آمیز است، تصریح کرد: طرح ناظر یک بیش از 85 درصد 

کارآمدی خود را در کشور نشان داده است.

آیــت اهلل فالحتی، نیــروی انتظامی را دارای 3 ماموریت اساســی 
آگاهی، پیشــگیری و پیگیری دانســت و بیان کــرد: آگاهی به معنای 

داشــتن اطالعات الزم برای حراست از مرزها و داخل کشور است.
وی بر تقویت آگاهی ناجــا در عرصه های عقیدتی و اجتماعی تاکید 
کرد و گفت: داشــتن آگاهی الزم برای پلیس در تمام عرصه ها موفقیت 
زاســت. نماینده ولی فقیه در گیالن با اشــاره به اینکه هزینه پیشگیری 
کمتر از مبارزه اســت، خاطرنشــان کرد: پیشــگیری هنر است بنابراین 

هزینه پلیس برای پیشــگیری بهتر از مبارزه محسوب می شود.
آیت اهلل فالحتی، خواســتار گذراندن دوره های روانشناســی توسط 
کارکنان پلیس شد و افزود: پلیس باید روانشناس باشد زیرا پلیس زمانی 
می تواند پیشــگیری کنــد که اطالعات الزم و روانشناســی اجتماعی 

داشته باشد.
امام جمعه رشــت با تاکید بر نظارت بــر زیرمجموعه در ناجا، اظهار 
کرد: کرامت انســانی در زیرمجموعه نیروی انتظامی را حفظ کنید.وی 
بر تربیت معنوی ســربازان تاکید کرد و یادآور شــد: سرباز امانت خدا در 

دست شماست.
فرمانده انتظامی گیالن نیز در دیدار مذکور به شــعار هفته ناجا مبنی 
بر »پلیس هوشــمند، امین مردم« اشــاره کرد و گفت: پلیس باید در تراز 
انقالب اسالمی باشد.ســردار محمدرضا اسحاقی از متالشی شدن 50 
باند توزیع مواد مخدر در 6 ماه ســال جاری توســط پلیس در گیالن خبر 
داد و بیــان کــرد: در مدت مذکور یک هــزار و 607 کیلوگرم انواع مواد 

مخدر در استان کشف و ضبط شده است.

امام جمعه رشت:

داشتن آگاهی برای پلیس در تمام عرصه ها 
موفقیت می آفریند

وژیه استان اهی  شمالی
4 4

به مناسبت روز کودک انجام شد؛

با همکاری مردم؛

گلستان به سالمت از پیک برق تابستان 
گذشت

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
برق گلســتان از همــکاري مردم 
اســتان در مدیریــت مصرف برق 
و عبــور موفقیت آمیــز از پیک برق 

تابستان 98 تشکر و قدرداني کرد.
علی اکبر نصیــری گفت: عبور 

موفقیت آمیز در گذر از پیک تابستان 
98 بدون اعمال خاموشــي مرهون 
همکاري مردم اســتان، سازمان ها 
و نهادهــا بوده و از حس مشــارکت 
و مســئولیت پذري شــهروندان در 
مدیریت مصــرف برق قدرداني مي 
کنیم.وي گفت: امســال هم مانند 
سال گذشــته برنامه هاي مدیریت 
مصــرف بخوبــي اجرایي شــده و 

تابستان را پشت سر گذاشته ایم.
نصیری تصریح کــرد: مصرف 
بهینه برق عالوه بر آنکه از خاموشي 

ناخواسته در شبکه جلوگیري مي کند 
باعــث صرفه جویي اقتصادي براي 
کشــور و کاهش هزینه هاي خانوار 

نیز مي شود.
وي اظهار داشــت: صنعت برق 
گلســتان از امروز نوسازي و توسعه 
شبکه را براي تابســتان 99 برنامه 
ریزي کرده است تا با همکاري مردم 
که امروز نقــش تعیین کننده اي در 
مدیریت این صنعت بر عهده گرفته 
انــد، برق پایداري را به مشــترکین 

تحویل دهد.

به کوشش شبکه دوستدار کودک ساری؛ 
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فرمانده انتظامی گلستان:
پلیس بازوی توانمند نظام 

در برقراری امنیت است

فرمانده انتظامی گلســتان گفت: پلیس بازوی 
توانمند نظام در برقراری امنیت است.

سردار روح االمین قاسمی اظهار کرد: شعار هفته 
نیروی انتظامی پلیس هوشمند امین مردم است.

وی افــزود: نیــروی انتظامی به واســطه نوع 
ماموریت های محوله بیشــتر از سایر سازمان ها با 
مردم در ارتباط بوده که این موضوع، ضرورت تعامل 

سازنده و اعتماد متقابل را نشان می دهد.
قاسمی ادامه داد: پلیس یکی از بازوهای قدرتمند 
نظام اســت و مردم انتظار دارند که این نهاد از مال و 
جان آن ها حفاظــت کند.وی امانتدار داری را یکی 
دیگر از ویژگی های نیروی انتظامی برشمرد و اضافه 
کرد: نیروی انتظامی دژی محکم برای مردم است 
و کســی که می خواهد دژ باشد باید امین بوده و اگر 

امانتدار نباشد نمی تواند به هدف خود برسد.
قاسمی گفت: باید این امانتداری را سرلوحه کار 
خــود قرار داده زیرا اگر این اعتماد از نیروی انتظامی 
برداشته شود در ایجاد امنیت پایدار موفق نخواهیم 
بود.وی با اشاره به تقدیم 300 شهید نیروی انتظامی 
در گلســتان افزود: برقراری نظم و امنیت جامعه و 
حفــظ ارزش ها مهم ترین اولویــت پلیس بوده لذا 
نیروی انتظامی با برهــم زنندگان امنیت و آرامش 
جامعــه قاطعانه برخورد کرده و اجــازه نخواهد داد 
به فعالیت های مجرمانه خود ادامه دهند.قاســمی 
بــا تأکید بر اخالق و انضبــاط مداری گفت: نیروی 
انتظامی در راســتای عمل به منویات رهبر معظم 
انقــالب و دفاع از امنیت و آرامــش مردم متدین و 
والیتمدار اســتان، با تمام توان و تا پای جان تالش 

خواهد کرد.

رییــس هیــات مدیره و مدیرعامــل آب منطقه ای گیالن از پیشــرفت 
فیزیکی 30 درصدی ســد مخزنی دیورش رودبار خبر داد.  

به گزارش روابط عمومی شــرکت ســهامی آب منطقه ای گیالن وحید 
خّرمی گفت : ســد مخزنی دیورش با اهداف تامین آب شــرب شــهرهای 

توتکابن، رســتم آباد، رودبار، منجیل ، لوشان و 28 روستای تابعه همچنین 
تامیــن آب مورد نیاز برای آبیــاری 670 هکتار به میزان 13 / 5 میلیون متر 
مکعب و تامین نیاز زیســت محیطی پایین دست سد به میزان ۴9 /2 میلیون 

مترمکعب در حال احداث می باشد.
 مدیرعامل آب منطقه ای گیالن ادامه داد : نوع این ســد بتن غلطکی با 

حجم کل مخزن 3 میلیون متر مکعب  اســت که  حجم آب تنظیمی آن نیز 
13 میلیون متر مکعب می باشد.

رییــس هیات مدیره و مدیرعامــل آب منطقه ای در پایــان نیز گفت : 
پیشــرفت فیزیکی پروژه ســد مخزنی دیورش رودبار تا پایان شهریور ماه 

سال جاری 30 % بوده است.

پیشرفت فیزیکی 30 درصدی سد مخزنی دیورش رودبار

خبر

ضمیمه رایگان 2
روزنامه جام جم

وحیده اســماعیلی- خبرنــگار روزنامه جام جم 
گیالن: ســایت سراوان رشــت یک منطقه کوهستانی در جنوب 
رشــت است  که به مدت 35 ســال دفنگاه زباله های شهروندان 
رشت و شهرستان های حومه بوده و سال هاست چشم انتظار وعده 
احداث و راه اندازی نیروگاه زبالهســوز و تصفیهخانه شیرابه است 
.اگر چه ســایتهای دیگر دفن زباله در گیالن نیز با همین مشــکل 
دســت و پنجه نرم میکنند، اما شرایط در ســراوان بسیار بحرانی 
اســت. براســاس آمارها روزانه 700 تن زباله در این مکان ریخته 

میشــود. اکنون ارتفاع کوه زباله به 80 متر رســیده و هر تن زباله 
500 لیتر شــیرابه تولید میکند.  یعنی روزانه 350 هزار لیتر شیرابه 
کــه معادل 230 هزار لیتر آب معدنی اســت در این ســایت تولید 
میشود. آب ناســالم، هوای آلوده، بیماری های پوستی، تنفسی و 
ســرطان حاصل انباشت زباله در برای اهالی منطقه سراوان رشت 

بوده است.
درهمیــن رابطه اســتاندار گیالن در آخرین جلســه کارگروه 
پســماند استان تاید کرد: پسماند باید اولویت اول شهرداری رشت 
باشد؛ چرا که  مشــکل زباله سراوان تنها مختص مردم آن منطقه 

نیست، بلکه درد مشترک همه گیالنیان است.
ارسالن زارع گفت: روند پیشرفت امور مربوط به احداث تصفیه 
خانه شــیرابه و دیگر اقدامات مرتبط با بهبود شــرایط محل دفن 
زباله ســراوان و پروژه نیروگاه زباله سوز باید به طور مرتب گزارش 

شــود. وی تاکید کرد: شهردار رشت باید در طول فصل پاییز هفته 
ای یک روز درسایت سراوان مستقر شود.

این ســخنان اســتاندار درحالی بیان شــد که پیشــتر »ناصر 
حاج محمدی« شــهردار رشــت  گفته بود: هزینه احداث نیروگاه 
زبالهســوز در مجموع 500 میلیارد تومان است، اما دولت تا کنون 
38میلیارد آن را  تامین اعتبار کرده  و احداث نیروگاه زبالهســوز از 
وظایف دولت اســت. وی با اشاره به ترخیص دستگاه زباله سوز از 
گمرک گفت: به دلیل کمبود اعتبار 3 سال طول میکشد تا ما شاهد 

استقرار دستگاههای زبالهسوز در سراوان باشیم.
در پایان باید به این نکته اشاره نمود که با توجه به پیگیری های 
مسئولین استان و شهر رشت محل دفن زباله ها در سایت سراوان 
رشــت همچنان چالش حل نشــدنی پســماند در استان گیالن و 

شهر رشت است.

انباشت زباله در سراوان رشت؛ چالش 
حل نشدنی پسماند 

مرحله استانی بیست و دومین جشنواره  بین المللی 
قصه گویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
گیالن که در سالن سینمای این مجموعه  فرهنگی 
با شــرکت بیش از 60 قصه گو برگزار شد با معرفی 9 

قصه گوی برتر به کار خود پایان داد.
به گزارش خبرگزاری تســنیم، مدیرکل کانون 
پــرورش فکری کــودکان و نوجوانــان گیالن در 

این مراســم شــعار  هفته ملی کــودک را »آینده را 
باید ســاخت« اعالم کرد و ابراز داشــت:  این شعار 
شعاری بســیار امید بخش برای آینده سازان در سایه 
الگوپذیری از بزرگان اســت و امیدواریم کودکان و 
نوجوانان عالقمند بتوانند با خلق ایده های جدید و نو 

در حوزه قصه گویی پیشرفت کنند.
اسفندیار ضیایی با بیان اینکه کودکان و نوجوانان 
با بازی هــای کودکانه به تمرین فــردا می پردازند 
تصریح کرد: مرحله اســتانی جشــنواره بین المللی 
قصه گویی گیالن امســال با رشد ۴ برابری استقبال 
عالقمنــدان همراه بود عالوه بر این میزان همراهی 
دســتگاه های اجرایی و گروه های مردم نهاد نیز در 

سطح قابل قبولی قرار داشت.
در مراسم اختتامیه مرحله استانی بیست و دومین 
جشنواره بین المللی قصه گویی گیالن، هیئت داوران 
منیــژه واحد با قصه گلبهار و ســمیه  رنجبر را با قصه 

مهربان ترین آدم برفی از سیاهکل، عباس  عسکرزاده 
با قصه فریاد نی از اســالم، فاطمه نصیر با قصه مازو 
را از رشــت و امیر تنها، قصه گــوی آزاد را به عنوان 

قصه گوهای برتر معرفی کردند.
هیئــت داوران عــالوه بر این برای شــرکت در 
رقابت های منطقه ای قصه گویی نیز مریم شفیع زاده، 
حمید نوایی لواســانی و افشین عموزاده، و دربخش 
نوجوان، محترمه حجت را با قصه ی نقاشان رومی و 
چینی از منجیل، سیده فاطمه شفیعی با قصه ی آسیب 
بچرخ را از شاندرمن و پریا طاهری را با قصه  ُگل خندان 

را انتخاب و معرفی کردند.
الزم به ذکر است که گروه داوران بیست و دومین 
جشــنواره قصه گویی گیالن زهرا علیــزاده را نیز با 
قصه جوراب پشــمی از رشت به عنوان تنها برگزیده 
بخــش  پدربزرگ ها و مادر بزرگ ها معرفی  کرد و 13 
قصه گوی دیگر را از میان 60 شــرکت کننده حاضر 

در ایــن دوره از رقابت های قصه گویی شایســته  
تقدیر اعالم کرد.گفتنی  اســت اعضــای حاضر در 
هیئت داوران این جشنواره ضمن تشکر از مجموعه 
عوامــل برگزاری این رویــداد فرهنگی و هنری به 
مؤلفه های مهمی نظیر بهره گیری از فرهنگ قومی 
و ظرفیت های ادبی قصه هــای فولکلور، نوآوری و 
خالقیت، توجه به زبان بدن و استفاده از ابزار وجودی 
و انتخاب قصه مناســب و متناســب با خواسته های 
نســل امروز تأکید کرد. رونمایی از عروســک های 
بومــی گیالن، پخش کلیپ جشــنواره قصه گویی، 
هنرنمایی قصه گویان برگزیده، اجرای سرود گیالن، 
اهداء جایزه و لوح ســپاس به قصه گویان برگزیده و 
شایســته تقدیر از دیگر برنامه هــای آئین اختتامیه 
مرحله اســتانی بیست و دومین جشنواره بین المللی 
قصه گویی گیالن بود که امروز با حضور پیشکسوتان 

این حوزه برگزار شد.

 »جشنواره قصه گویی« در گیالن  به کار خود پایان داد

رئیس سازمان بسیج 
فرهنگیان گیالن منصوب شد

بــا حکم ســردار محمد عبداهلل پــور فرمانده 
ســپاه قدس گیالن، سرهنگ پاسدار دکتر حسن 
حبیبی رئیس سازمان بســیج فرهنگیان گیالن 

شد.
ســازمان بسیج فرهنگیان گیالن دارای بیش 
از 33 کانون تخصصی در ســطح ادارات آموزش 

و پرورش شهرستان های استان گیالن است.
حبیبی ســوابقی همچون مســئولیت بسیج 
دانشجویی رشت، سازمان بسیج اساتید گیالن، 
مســئولیت ســازمان بســیج کارکنان دولت در 
گیــالن)ادارات کل(، قائم مقامی ســپاه ناحیه 
مرکزی رشــت و فرماندهی ســپاه ناحیه آستانه 

اشرفیه را در کارنامه دارد.
گفتنی اســت، حبیبی، بارها به عنوان فرمانده 
نمونه کشــوری و اســتانی در رده های بســیج 
معرفی شــده و مدرس دانشــگاه ها و موسسات 

آموزش عالی، پژوهشگر و محقق است.
شایان ذکر است، از وی مقاالت متعدد علمی، 
پژوهشی و بین المللی منتشر شده است و دبیری 
انجمن علمی ژوپلتیک ایران شعبه گیالن نیز از 

دیگر فعالیت های وی است.

خبر

بخشدار اطاقور  لنگرود خبر داد؛ 

ابالغ اعتبار سدالستیکی اطاقور 
شیرزاد روشن بخشدار اطاقور لنگرود گفت: در 
پی سفر آقای دکتر نوبخت به استان گیالن همزمان 
بــا افتتاح ســد الســتیکی پهلــوان بســت کومله با 
پیشــنهاد نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای 
اســالمی بــرای احــداث ســد الســتیکی در اطاقور 

بصورت مکتوب موافقت شد.
وی افــزود: با توجه به شــرایط منطقــه و آمادگی 
مردم بخش اطاقور نســبت به احداث سدالستیکی 
و پیگیری هــای نماینــده مردم لنگــرود در مجلس 
شــورای اســالمی و فرمانداران گذشته و حال این 

امر تحقق یافته است.
روشــن افزود: از سوی ســازمان برنامه و بودجه 
کشــور با اختصــاص اعتبار ویژه برای احداث ســد 
الســتیکی اطاقــور شــاهد شــکوفایی منطقــه در 

راســتای رونق تولید کشاورزی خواهیم بود.

ضمن بررسی مشکالت آب آشامیدنی و فاضالب لنگرود مطرح شد؛

اعتبارات صندوق توسعه ملی؛ راهگشای لوله های آبرسانی

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور در نشست 
بررســی مشــکالت آب آشــامیدنی و فاضــالب لنگــرود که در 
فرمانداری این شهرســتان برگزار شــد، با بیــان اینکه از محل 
اعتبــارات صندوق توســعه ملــی تاکنون به بیــش از ۱۰ هزار 
روســتا با جمعیت حدود 7 میلیون نفر آبرســانی شــد افزود: با 
این اعتبارات به ۳۰۰ روســتای گیالن با جمعیت ۱۸۰ هزار نفر 

آبرسانی شده است.

حمیدرضا جانباز، با بیان اینکه باید از ظرفیت بخش  خصوصی 
بــه  صورت بهینه اســتفاده کرد افزود: در اســتان  های کویری 
بخش  خصوصی و کارخانه ها برای استفاده از آب موظف به تأمین 
آب تصفیه  شــده هستند و در این زمینه بین فعاالن رقابت نیز 

وجود دارد.
وی، از برنامه  ریزی  برای تخصیص اعتبار آبرســانی به حدود 
4 هــزار روســتا از اعتبــارات صندوق توســعه ملــی خبر داد.

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روســتایی گیــالن نیز با بیان 
اینکه 96 روستا از ۱۱۰ روستای با جمعیت بیشتر از ۲۰ خانوار 
شهرستان لنگرود از آب آشامیدنی بهره مند است افزود: برای 
جلوگیری از بروز مشــکل در آبرســانی به 4۰ روستای جلگه  ای 
زیرساخت  های آبرســانی از سایت شهید خوش  سیرت فراهم 
شــده اســت. در پایان رضــا رحیمی پور رئیــس آب و فاضالب 
روســتایی لنگــرود گفــت : برای حــل مشــکالت آب و فاضالب 
لنگرود ســه وعده مدیرعامل محترم شرکت جناب آقای جانباز 
را با جدیت پیگیری می نماییم.تکمیل رینگ آب شــهری، نصب 
پکیج هــای مــدرن تصفیه فاضــالب و تکمیل مجتمع آبرســانی 
روســتایی شــهید امالکی از وعده های مهندس جانباز برای حل 

مشکالت آبفای روستایی در لنگرود است.

قدردانی فرماندهی نیروی انتظامی لنگرود 
از رئیس اتاق اصناف لنگرود

انتظامــی  فرمانــده  حضــور  بــا 
لنگرود،اعضای شورای اسالمی شهر 
و جمعی از مسئولین ادارات و نهادها 
از زحمتکشــان اصنــاف و  بازاریــان 
شهرســتان لنگرود به پاس همکاری 
و تعامــل با نیــروی انتظامی تجلیل به 

عمل آمد.
در متــن تقدیــر از رئیــس اتــاق 
اصنــاف لنگــرود حــاج محمــد تقــی 
فریــب آمده اســت: از مســاعدت و 
همکاری و تالش های بی شــائبه شــما 
سپاســگزاری نموده،بدیــن وســیله 
ضمــن بزرگداشــت هفتــه مقــدس 
نیــروی انتظامــی ایــن لوح ســپاس 

تقدیمتان می گردد.

تجلیل فرماندار و فرماندهی نیروی انتظامی لنگرود
 از مدیرعامل شرکت »بتن باالخان«

همایــش تجلیــل از اصنــاف و بازاریان توســط 
فرماندهــی انتظامــی لنگرود به پــاس زحمات و 

تعامل با نیروی انتظامی برگزار شــد. 
فرمانــده نیــروی انتظامی شهرســتان لنگرود 
ضمــن خیر مقدم به جمــع حاضر به نقش و جایگاه 
اصنــاف و بازاریــان و تعامل خوب و ســازنده ای 
کــه بیــن ایــن دو نهاد وجــود دارد اشــاره کرد و 
اظهار داشــت : همکاری و تعامل ســازنده نیروی 
انتظامــی با ســایر دســتگاههای اجرایی می تواند 
منشــاء اقدامــات مفید و ســازنده و امنیت برای 

شهروندان باشد.
وی ضمن پاسداشــت خدمات نیروهای ناجا، بر 
نقش این نیرو در راســتای تامیــن امنیت جامعه 
اســالمی تاکید کرد و افــزود: برقراری نظم جهت 
آســایش مردم و آرامش آن هــا در محیط زندگی 

فلســفه وجودی نیروی انتظامی است.

 در ایــن همایــش از حــاج کریــم قربانپــور 
مدیرعامل شــرکت بتن باالخان به پاس همکاری 

و تعامل بــا نیروی انتظامی تقدیر به عمل آمد.



اعتبار بخش پسماند سفر هیئت دولت به گیالن تخصیص نیافت

ابوالفضل شــگری - خبرنگار جام جم گیالن: مدیرعامل سازمان 
مدیریت پســماند شــهرداری های تابعه اســتانداری گیالن با بیان اینکه برای 
نخستین بار در تاریخ اعتبار بسیار خوبی برای مدیریت پسماند گیالن اختصاص 
داده شــده است اظهار داشت: مصوبه سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به گیالن 

در بخش اعتبارات 31۴ میلیارد تومانی بخش پسماند هنوز اجرایی نشده است.

سید پویا شهشهانی با بیان اینکه تخصیص این اعتبارات نیازمند سپری کردن 
مراحل و پروسه های الزمه اداری است عنوان کرد: 230 میلیارد تومان از مجموع 
اعتبارات 31۴ میلیارد تومانی مدیریت پســماند گیالن برای ایجاد دستگاه های 

زباله سوز در نظر گرفته شده است.
وی بــا بیــان اینکه 8۴ میلیــارد تومان نیز برای احداث کارخانه کمپوســت 
لحاظ شــده است تصریح کرد: بهسازی و ســاماندهی مراکز دفع زباله و احداث 
تصفیه خانه های شــیرآبه در استان از جمله بخش هایی است که مقرر شده طبق 
برنامه، اعتبارات پسماند سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به گیالن در آن حوزه ها 

هزینه شود. 
وی بازنگری در ســاختارها و بســیاری از قوانین را برای حل معضل پسماند 
و زبالــه امری الزم و ضروری اعالم کرد و بیان داشــت: در حال حاضر مدیریت 
پسماند در محدوده شهرها بر عهده شهرداری ها گذاشته شده است اما این قانون 
در بحث زباله و پســماند در حالی تدوین شــده که همــه اختیارات این بخش بر 
عهده شهرداری ها نیست. به گزارش تسنیم مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند 
شهرداری های تابعه استانداری گیالن با تأکید بر اینکه این سازمان به عنوان یک 
نهاد هماهنگ کننده عمل می کند افزود: هماهنگی بین دولت و شــهرداری ها به 
عنوان نهادهای غیردولتی و جذب اعتبارات و منابع مالی از جمله تکالیف سازمان 

مدیریت پسماند شهرداری های تابعه محسوب می شود.

گیالن-زیباکنــار-250 متر زمین-120 متر 
بنا- با قیمت مناسب به فروش می رسد

09360945768

 تولیدی مانتو و شومیز »مامیسو« در راستای تکمیل 
کادر چرخه تولید نیاز به افراد ماهر ساکن رشت، لشت 

نشاء و حومه با تخصص های ذیل دارد:
*چرخکار  *اطوکار *وسط کار *قیچی زن   

09121229298

به 20 نفر نیروی کار جهت نصب دیوار پیش ساخته 
با حقوق ماهیانه  سه میلیون تومان دراستان گیالن 

نیازمندیم.  

09111382628 

مدیرکل بهزیستی استان گیالن:

کار کردن در شهرستان ها و واحدهای اجرایی فضیلت است

ســمیه جوان-خبرنگار جام جم گیالن: مدیرکل بهزیستی 
گیــالن دکتــر حســین نحــوی نژاد بــه اتفــاق معــاون امور 
پیشــگیری خانم دکتر نوبخت ، رئیس دفتــر مدیرکل خانم 
شــادکام و ریاست بهزیســتی الهیجان خانم قادر با کارکنان 
بهزیســتی شهرستان در سالن شــهید حکیم زاده الهیجان 

دیدار کردند .
مدیــرکل بهزیســتی گیــالن ضمــن گرامیداشــت هفته 
ناشــنوایان، ســالمندان و هفته ملی کودک در جمع پرسنل 
بهزیســتی شهرســتان الهیجان عنوان کــرد :  کار کردن در 
بهزیســتی شــرایطی دارد که نیازمند صبر و تحمل بسیار و 
افزایــش ظرفیت های روانی و عاطفی کارکنانش می باشــد 
و بســیارند فعالیت هایی که ناخواســته بر دوش بهزیستی 
گذاشــته شــده و شــاید به دلیل این مورد است که ما روی 
آن موضوع حســاس تر شــده ایم چرا کــه می دانیم اگر این 
موارد بررســی نشــود در آینده برای ما دغدغه خواهند بود 

؛  همانند بحث غربالگری ها.
وی در ادامــه از میــزان گســتردگی حیطــه فعالیت های 
بهزیســتی و تبلیغات کم این ســازمان گفــت و دالیل آن را 
در دســترس نبودن تمام بســته های تبلیغاتی کشــور  برای 
بهزیستی و منحصر نبودن همه مشکالت کشور به بهزیستی 
عدم بیان تمام آمار واطالعات به عموم مردم جهت جلوگیری 

از تشویش اذهان عمومی بیان داشت .
وی در ادامه افزود: حس حق شناســی ،  دوســتی و رابطه 
قلبی موجود در بهزیســتی سبب شده است تا بسیاری از ما 
با توجه به پیشنهاد کار در سایر نهاد ها همچنان در بهزیستی 
باقــی بمانیم شــاید مادیات و پول در دنیــای صنعتی امروز 
حرف اول را بزند و باعث راحتی فرد باشد اما بحثی که همه 
مکاتب به آن اعتقاد دارند رضایت فرد اســت و این درصد 
رضایت فرد اســت کــه اهمیت باالیی دارد کــه به باور ها و 
نــوع تربیــت و به جهــان بینی انســان و دید او و بخشــی از 
آن بــه آرامش فرد مربوط می شــود و در بهزیســتی با وجود 
تمام مشــکالت آرامش وجود دارد. دکتر حسین نحوی نژاد 
در ادامه خاطرنشــان کــرد: در دوره جدید مدیریت خود در 
گیالن تالشم بر این است که نگاه به شهرستان ها چه از لحاظ 
توزیــع منابــع ،  اعتبار بخشــی ،  تفکر و اهمیــت کار به نوعی 
باشــد که کار کردن در واحدهای اجرایی و شهرستان ها نیز 

خود به نوعی فضیلت باشد.
 وی از روند امور پیگیری مسائل و مشکالت شهرستان ها 
ســخن گفت و افزود: به تازگی مســئول امور شهرســتان ها 
تعیین شــده اســت تا از امور شهرســتانی غافــل نگردیم و 
مشــکالت شهرستانی هر چه سریعتر حل شود. وی در ادامه 
از تشــکیل کارگروه ها به جهت اینکــه  مباحث بصورت چند 
بخشی بررسی گردد خبر داد و عنوان کرد:  برای حل مشکل 
یــک معلول یا توانخواه باید تمام بخش ها و حوزه ها با هم به 
جهت رفع موانع بکوشــند. وی در خصوص پرداخت مطالبات 
کارکنان بیان کرد تالش شــده اســت تا حد ممکن پرداختها 
بموقــع و به عدالت نزدیک باشــد دکتر حســین نحوی نژاد 
در خصــوص اوضــاع اقتصــادی جدید عنوان کــرد: ما وارد 
یک جنگ ناخواســته شده ایم و تحریم ها کمتر از جنگ دهه 
شــصت نیست . اما علیرغم تمام این سختی ها تالش مجلس 
و دولت بر این است که بهزیستی بیش از این آسیب نبیند. 
وی از افزایــش اعتبارات در زمینه هدفمندی یارانه ها خبر 
دادو گفــت امید اســت بتوانیم پشــت نوبتی هــا را هرچه 
زودتر تحت پوشــش بگیریم و در زمینه مســکن و اشتغال 

سرمایه گذاری بیشتری داشته باشیم.
 وی در پایان از همه پرســنل بهزیســتی الهیجان تشــکر 
نمــود و عنــوان کــرد :اورژانــس اجتماعــی و فوریت هــای 
اجتماعــی از افتخــارات ســازمان ماســت و امید اســت که 
همگی با هم بتوانیم در جهت رفاه حال توانخواهان سازمان 

بهزیستی قدمی برداریم .

فروش مغازه های طبقه اول پاساژ

تجاری - خدماتی شهرداری شلمان 
شـهرداری شـلمان در نظر دارد به اسـتناد مصوبه شـماره 698/702/98 ش مورخ 98/03/12 شـورای محترم اسـالمی شـهر شـلمان و آگهی مزایده شـماره ص 98/1۴7 
مـورخ 98/03/29 و ص 98/253 مـورخ 98/0۴/23نسـبت بـه تجدیـد مزایـده فـروش سـرقفلی مغازه هـای طبقـه اول پاسـاژ تجاری - خدماتی شـهرداری شـلمان واقع 

در خیابـان امـام خمینـی )ره( جنـب میـدان شـهدا به شـرح ذیل اقـدام نماید.
موضوع: فروش سرقفلی مغازه های واقع در طبقه اول پاساژ تجاری - خدماتی شهرداری شلمان طبق مشخصات جدول ذیل:

                     

شرایط مزایده:
1- تاریـخ تشـکیل جلسـه مزایـده روز پنـج شـنبه مـورخ 98/08/09 راس سـاعت 11 صبـح در محـل شـهرداری شـلمان می باشـد. مهلـت دریافـت اسـناد از تاریـخ انتشـار آگهی 
لغایـت سـاعت 1۴ روزشـنبه 1398/08/0۴ و آخریـن مهلـت تحویـل اسـناد بـه دبیرخانه شـهرداری تا سـاعت 1۴ روز چهارشـنبه مورخ 1398/08/08 می باشـد. هزینه خرید اسـناد 
500/000 ریـال بـوده کـه می بایسـت بـه حسـاب شـماره 010377۴210005 درآمـد عمومـی شـهرداری شـلمان نـزد بانک صـادرات واریز گـردد. ارایه پیشـنهاد بـرای خرید هر 

مغـازه بایـد بـه صـورت جداگانه صـورت پذیرد.
2- متقاضیـان می تواننـد پـس از کسـب اطالعـات الزم و دریافـت اوراق مزایـده از واحـد کارپـردازی شـهرداری، پیشـنهاد کتبـی خـود را همراه با مـدارک مورد نیاز، بـه ترتیب زیر 

آمـاده نمـوده و بـه دبیرخانه شـهرداری شـلمان تحویل داده و رسـید دریافـت نمایند:
 1-2- پاکـت الـف: فیـش واریـزی )قسـمت مربـوط بـه پرداخـت کننـده( یـا ضمانت نامـه بانکی بـه ارزش معـادل 10 درصد قیمت ارزیابی شـده بـرای هر یـک از واحدهای فوق 

بـه حسـاب شـماره 010377۴210005 نـزد بانـک صـادرات به نام شـهرداری شـلمان به عنـوان ضمانت شـرکت در مزایده.
 2-2- پاکـت ب: شـامل اوراق شناسـایی شـرکت کننـده )اعـم از کارت ملـی، فتوکپی شناسـنامه و سـایر مسـتندات در صـورت لزوم(. 3-2- پاکـت ج: برگه پیشـنهاد قیمت )مبلغ 

پیشـنهادی هـم بـه حـروف و هـم به عدد نوشـته و مهـر و امضا شـده و دارای آدرس و شـماره تماس باشـد(.
 4-2- هر سه پاکت الف و ب و ج داخل یک پاکت گذاشته و مشخصات کامل روی آن نوشته شده و درب آن الک و مهر و امضاء گردد.

3-پـس از انجـام مزایـده سـپرده افـرادی کـه جـزء نفـرات اول و دوم نباشـند، بر اسـاس مقررات مربوطه قابل اسـترداد می باشـد. سـپرده برنـده دوم تا زمـان انعقاد قـرارداد با برنده 
اول نـزد شـهرداری باقـی خواهـد مانـد. در صـورت انصـراف یـا عـدم مراجعـه نفـر اول ظـرف مهلت مقـرر، ضمانت نامه ایشـان بـه نفع شـهرداری ضبط می گـردد و نفـر دوم برنده 

اعـالم می گـردد. در صـورت انصـراف نفـر دوم، ضمانـت نامـه ایشـان نیز ضبـط و مزایده تجدیـد می گردد.
 4- صـدور برگـه واگـذاری پـس از پرداخـت کلیـه هزینه هـا و صـدور مفاصاحسـاب انجـام خواهـد شـد )پرداخت عوارض شـهرداری به عهـده شـهرداری و هزینه هـای مربوط به 

دفترخانـه و سـایر ارگان هـا و همچنیـن کلیـه هزینه هـای چـاپ آگهـی به عهـده برنده می باشـد(.
 5- در صورت تغییر در مساحت هر واحد در زمان تحویل، با توجه به مبلغ پیشنهادی متقاضی، مابه التفاوت به مبلغ کل اضافه یا کسر می گردد.

 6- شرکت کننده اقرارمی نماید که مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی نمی باشد.
 7- با تبانی کنندگان در مزایده برخورد قانونی به عمل آمده و شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است.

 8- افـراد شـرکت کننـده موظفنـد جهـت کسـب اطـالع از نتایـج مزایـده ظرف مدت ۴8 سـاعت پـس از تاریخ برگـزاری مزایده، به شـهرداری شـلمان مراجعه نماینـد و در صورت 
عـدم مراجعـه فـرد برنـده در زمـان مقـرر هیچگونـه مسـئولیتی در ایـن زمینـه متوجه شـهرداری نمی باشـد. برنـده مزایده بایـد ظرف مدت یـک هفته از تاریـخ اعالم نتایـج مزایده 

نسـبت بـه واریـز وجه و عقد قـرارداد اقـدام نماید.
 9- شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد به منزله قبول تمامی شرایط این آگهی می باشد. 

 10- حضور شرکت کنندگان در جلسه بازگشایی پاکات اختیاری است.

 آگهی تجدید مزایده

ناصر احمدی شاد، شهردار شلمان

شرکت سحر گستر
به 15 ویزیتور آقا جهت الین جدید محصوالت 

آرتم در دفتر رشت نیازمند است.
013-33618920   -21

به همت بخشداری خمام؛
بازدید معاون توسعه روستایی ریاست جمهوری از روستای ملی حصیر

ابوالفضل شکری - خبرنگار جام جم گیالن: معاون توسعه روستایی 
و مناطق محروم ریاســت جمهوری و استاندار گیالن با حضور در روستای فشتکه 
»روســتای ملی حصیــر« از بازارچه خانه حصیر ایــران و یک مجتمع پذیرایی در 

روستای چاپارخانه بخش خمام بازدید کردند.
دکتر ارســالن زارع با بیان اینکه گیالن دارای دو هزار و 200 روستاست، افزود: 

روستاییان گیالن به مشاغلی همچون دامپروری، کشاورزی، زنبورداری، پرورش 
کرم ابریشــم و صنایع دستی مشغول هســتند.وی با بیان اینکه حمایت از مشاغل 
روســتایی و حفظ پایداری جوامع روســتایی امری ضروری است، گفت: دولت با 
اعطای تســهیالت کم بهره و براساس برنامه های توسعه اشتغال روستایی نسبت 
به این موضوع اهتمام ویژه ای دارد.نماینده عالی دولت در گیالن گفت: خوشبختانه 
امروز بیش از 2۴ هزار نفر از ساکنان روستاهای گیالن به صنایع دستی اشتغال دارند.

در ادامه معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری با بیان اینکه 
یکی از کارهای خوب دولت توجه به بحث اشــتغال روستاییان است، افزود: در این 
رابطه 1.5 میلیارد دالر از محل صندوق توسعه ملی با مصوبه مجلس و دستور رهبر 

معظم انقالب در اختیار روستاییان قرار گرفته است.
دکتر محمد امید با بیان اینکه تسهیالت روستایی از مهاجرت معکوس جلوگیری 
کرده اســت، افزود: اعطای تسهیالت اشتغال روستایی در جهت توسعه پایدار این 

مناطق باید تداوم داشته باشد.
وی با اشاره به نقش استان گیالن در اشتغال روستایی از نظر کمی و کیفی، اظهار 
کرد: در استان گیالن اقدامات خوبی در زمینه اجرای طرح های بوم گردی، استارت 

آپ ها و گردشگری انجام شده که در سطح کشور نیز اجرایی خواهد شد.
در پایان روستاییان فشتکه خمام از پیگیری ها و تالش های مهندس مهدوی 

بخشدار خمام تقدیر و قدردانی نمودند.

مساحت ردیف
)مترمربع(

مساحتردیفقیمت برآورد شده
)مترمربع(

قیمت برآورد شده

کلمترمربعکلمترمربع

11630.000.000480.000.000617.1532.000.000548.800.000

21732.000.000544.000.000724.220.000.000484.000.000

324.727.000.000666.900.000817.5430.000.000526.200.000

465.526.000.0001.703.000.000911.827.000.000318.600.000

5.786.000.000-211.04جمع517.1530.000.000514.500.000
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چراغ روی تو را شمع گشت پروانه 
مرا ز حال تو با حال خویش پروا نه
خرد که قید مجانین عشق می فرمود
حافظبه بوی سنبل زلف تو گشت دیوانه

با حضور دکتر باقری، سرپرســت بهزیســتی مازندران و ســرهنگ 
احمــد تقوی، رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی مازندران و همزمان با 
گرامیداشــت هفته ملی کودک، پیام رسانی شعارهای مربوط به این هفته 
و پیمان نامه حقوق کودک توسط نوجوانان دوچرخه سوار هیات دوچرخه 

سواری مازندران در شهر ساری انجام شد.
خبرنگار جام جــم مازندران: رئیس کانون توســعه همیاری 
مهدهــای کودک مازنــدران در خصوص این برنامه گفت: به کوشــش 

کانون توســعه همیاری مهدهای کودک ساری و شبکه دوستدار کودک، 
امور مهدهای اداره بهزیســتی  و با نظارت اداره کل بهزیســتی اســتان 
همزمان با گرامیداشــت هفته ملی کودک متقارن با سه شنبه های بدون 
خودرو، به منظور ترویج فرهنگ صلح، بازی، شادی و حفظ محیط زیست 
کودکان برنامه ای شــاد و هدفمند برای مردم  در دو قسمت صبح و عصر 
برگزار شد. مهرنوش میرراسخیان گفت: به همت هیات دوچرخه سواری 
و کانون توســعه همیاری مهدهای کودک مازندران و اداره کل بهزیستی 
اســتان و حمایت پلیس راهور نوجوانان ورزشکار دوچرخه سوار، با حمل 
پالکاردهایــی به ترویج پیمان نامه حقوق کودک در ســطح خیابان ها و 
میادین شهر ساری پرداختند و در عصر همان روز برنامه ای شاد و مفرح در 

پارک ملل ساری به همراه خانواده ها و کودکان برگزار شد. 
وی بــر اهمیت آموزش در کــودکان تاکید کرد و گفت: آموزش امری 
تخصصی اســت و نیازمند تفکر، برنامه و فضای مناسب است. بخصوص 

برای کودکان که در ابتدای سفر زندگی هستند.
 میرراســخیان افزود: کودکان پژوهشــگرند و مربیان در مهد کودک 
های تحت نظارت بهزیستی همراه و یاور این پژوهشگرانند. رئیس کانون 

توسعه همیاری مهدهای کودک مازندران و عضو شبکه دوستدار کودک 
ساری گفت: کودکان به سبک های مختلف حرکتی، دیداری و شنیداری 
می آموزند و در مهد کودک های تحت نظارت ســازمان بهزیستی مهارت 
هایی همچون زیبایی شناسی، استقالل فردی، شهروندی، مهارت تفکر 
انتقادی و خالقیت در کودکان شــکوفا می شود. وی در پایان تاکید کرد: 
آموزش حق همه کودکان است و در مراکز فعالیت با امکانات و تجهیزات 

متنوع و با برنامه ریزی چند بعد نگر انجام می شود.

به مناسبت روز کودک انجام شد؛

ترویج پیمان نامه حقوق کودک در ساری
مدیرکل کانون پرورش فکری 

مازندران:
نیازمند  آینده  ســاختن 
بر روی  ســرمایه گذاری 

کودکان است

مدیــرکل کانون پرورش فکــری کودکان و 
نوجوانــان مازندران گفت: برای ســاختن آینده 
باید روی کودکان سرمایه گذاری و برنامه ریزی 

درستی داشته باشیم.
خبرنگار جام جم مازندران: محمدعلی 
یزدانشــناس در مراســم روز جهانی کودک در 
ســاری با گرامیداشــت روز جهانی و هفته ملی 
کــودکان گفت: برای ســاختن آینده باید تالش 
کرد و نســبت به علم آموزی و دانش اقدام و برای 
داشــتن آینده خوب باید روی کودکان ســرمایه 

گذاری کنیم.
وی افزود: کودکان ســرمایه بــزرگ جامعه 
هستند و اگر انســان متفکر و متخصص نداشته 
باشــیم به پیشــرفت و توسعه دســت نخواهیم 
یافت و چــاره ای نداریم که روی دوران کودکی 
سرمایه گذاری کنیم. وی با اظهار اینکه کودکان 
بزرگترین طبقه جامعه محسوب می شوند و باید 
برای آنان برنامه ر یزی درســتی داشــته باشیم 
گفت: بچه های امروز با دیگر هم نسالن خود در 
تاریخ تفاوت دارند و بــرای این که برنامه ریزی 
درست داشــته باشیم باید کودکان امروز را درک 
کرده و ااز دریچه آنان به زندگی نگاه کنیم و آنان 

را برای آینده بسازیم.
مدیــر کل کانون پــرورش فکری کودکان و 
نوجوانان مازندران با تاکید بر اینکه کودکان باید 
خوب زندگی کردن و صبوری را یاد گیرند تصریح 
کرد: باید یاد بگیرند برخی مواقع از منافع فرد برای 
منافع ملی دست کشــند. یزدانشناس با اشاره به 
شعار خوب زندگی کردن و آینده را باید ساخت از 
راه انــدازی انجمن های کودکان خبر داد و گفت: 
36 قصه گو به مرحله استانی قصه گویی در استان 

راه یافتند و رقابت آنان در ساری آغاز می شود.

پروژه هــای نیمــه تمام 
اوقاف در مازندران تعیین 

تکلیف شود

رئیس ســازمان اوقاف و امور خیریه خواستار 
تعییــن تکلیف پروژه های نیمــه تمام اوقاف در 

مازندران شد.
خبرنگار جام جــم مازندران: حجت 
االسالم ســید مهدی خاموشی در دیدار با احمد 
حســین زادگان اســتاندار مازندران اظهار کرد:  
تعداد موقوفات مازندران به لحاظ کمیت و کیفت 
بســیار مناسب است و جزو اســتان های نادر به 

لحاظ موقوفات است.
وی با اشاره به برنامه ریزی های انجام شده در 
کشور برای ساماندهی پروژه های اوقاف، تصریح 
کرد: پروژه های نیمه تمام اوقاف در استان تعیین 
تکلیف شده اســت. رئیس سازمان اوقاف و امور 
خیریه کشــور با اعالم اینکــه زمین های زراعی 
زیادی در استان مازندران مربوط به اوقاف است، 
گفت: آمادگی داریم که زنجیره تولید کشاورزی 
در اســتان با استفاده از ظرفیت های علمی ایجاد 
شود.رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، با 
اشــاره به بالتکلیف بودن واحدهای شن و ماسه 
اوقاف در مناطقی از الریجان و نور، گفت: در این 
زمینه نیاز به همکاری استانداری مازندران داریم. 
وی با اشاره به برنامه ریزی اوقاف برای استفاده از 
انرژی های نو در امامزاده ها و امکان اوقافی، بیان 
کرد: دو نمونه از این طرح در اســتان اجرایی شده 
و بنا داریم که در سایر نقاط اوقافی استان استفاده 
کنیم. خاموشــی به برنامه ریزی انجام شده برای 
توسعه تولید با اســتفاده از ظرفیت شرکت های 
دانش بنیان اشــاره کــرد و گفت: این طرح برای 
کمک به بنگاه های علمی که حاضر به مشارکت 
بــا اوقاف برای توســعه تولید باشــند عملیاتی 
می شود. وی در ادامه با اعالم اینکه مسائل ثبتی 
و حقوقی اوقاف به صورت جدی در حال پیگیری 
اســت، افزود: کمیسیون امالک در اوقاف کشور 
شکل گرفته و به دنبال ساماندهی امکان اوقافی 

در کشور هستیم.

1700 تخلف اضافه تناژ بار 
در مازندران ثبت شد

معــاون حمل و نقــل اداره کل راهداری و حمل 
و نقــل جاده ای مازنــدران از افزایش 10 درصدی 
کشــف تخلفات اضافه تناژ در 6 ماهه اول سال خبر 
داد و گفت: 1700 مورد تخلف اضافه تناژ کشف شد.

خبرنگار جام جم مازندران: علی نصیری 
اظهار داشت: براساس بررسی های به عمل آمده در 
6 ماهه اول ســال جاری 1700 مورد تخلفات اضافه 
تناژ توســط پلیس راه و این اداره کل در قالب طرح 
کنترل و نظارت بر وســایل نقلیه عمومی کشــف و 
اعمال قانون شــده اند که نسبت به مدت مشابه در 
سال گذشته 10 درصد افزایش داشته است. نصیری 
تصریح کرد: با توجه به اهمیت مســتله اضافه بار در 
ایمنی تردد، طرح شناســایی و برخورد با متخلفین 
اضافه تناژ در تمام پاســگاه های اســتان و در قالب 
گشت های مشترک در تمامی محورها در حال انجام 
اســت. وی افزود: اضافه بار سطح ایمنی در وسایل 
نقلیه را بشدت کاهش می دهد و باعث ایجاد ضعف 
در سیســتم های کنترلی خــودرو از جمله فرمان، 
جلوبندی، ترمــز، ترکیدن الســتیک و همچنین 
موجب فرسودگی زودرس وســایل نقلیه می شود 
که یکی از عوامل مهم بروز سوانح و تصادفات جاده 

ای است.

برپایی بزرگداشــت عالمه 
در  و کوهســتانی  طبرســی 

مازندران 

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی مازندران 
گفت: بزرگداشت عالمه آیت اهلل کوهستانی و آیت 

اهلل طبرسی در استان برگزار می شود.
خبرنگار جام جم مازندران: عباس زارع در 
نشست دبیرخانه شورای اطالع رسانی و فرهنگی با 
بیان اینکه برای بزرگداشــت عالمه طبرسی و آیت 
اهلل کوهســتانی کارگروه هایی تشکیل شده است 
گفــت: بزودی این بزرگداشــت برگزار می شــود. 
وی با اشــاره به عالم پــروری و والیی بودن مردم 
مازندران اظهار داشت: کارگروه هایی برای برپایی 
بزرگداشت دو عالمه برجسته در استان تشکیل شده 
است. وی بر لزوم اجرای مصوبات شورای فرهنگ 

عمومی در استان تاکید کرد.
حجت االسالم محمد قاسمی، امام جمعه موقت 
ساری نیز با اشاره به برخی دغدغه ها درباره برگزاری 
کنسرت در اســتان گفت: ما مخالف شادی و نشاط 
مردم نیســتیم، ولی باید خط قرمزها رعایت شــود. 
وی افزود: بیش از 10 هزار و ۴00 شهید و ۴۴ شهید 
مدافع حرم تقدیم کرده ایم و کوچه پس کوچه های 
استان بوی عطر شهید را می دهد و باید حرمت خون 

شهیدان را حفظ کنیم.

 صدور 4500 تن محصوالت 
شیالتی مازندران

مدیــرکل شــیالت مازندران گفــت: نیمه اول 
امســال چهار هــزار و 500 تن انــواع محصوالت 
شــیالتی به ارزش 16 میلیــون و 500 هزار دالر به 

خارج از کشور صادر شد.
خبرنــگار جام جم مازنــدران: ولی اله 
محمدزاده  اظهار داشت: 6 ماهه اول امسال با تالش 
بهره برداران شیالتی استان حدود چهار هزار و 500 
تن انواع محصوالت شیالتی به ارزش اقتصادی 16 
میلیون و 500 هزار دالر به خارج از کشور صادر شد.

مدیرکل شــیالت مازندران در ادامه با اشاره به 
اینکــه مقصد این محصوالت کشــورهای آلمان، 
انگلیس، امارات متحده عربی، عراق، افغانســتان، 
آذربایجان و ترکمنســتان بوده است، محصوالت 
صادراتی را شــامل خاویار پرورشــی به میزان 695 
کیلوگرم با ارزآوری ۴00 هزاردالر، ۴8 تن گوشــت 
ماهیان خاویاری پرورشــی با ارزش 17۴ هزاردالر، 
ماهی پرورشــی تازه 3 هزار و 580 تن وارزآوری 15 
میلیون و 700 هــزاردالر، خوراک آبزیان به میزان 
800 تن وارزش 200 هزاردالر، کنسرو ماهی 5 تن 
بــه ارزش اقتصادی 1۴ هــزار دالر اعالم کرد. وی 
افزود: تولید محصوالت شیالتی با کیفیت و صادرات 
محور یکی از سیاســت های شیالت مازندران است 
کــه امیدواریم با صــادرات آن به خارج از کشــور 

ارزآوری خوبی برای فعاالن شیالتی حاصل شود.
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اســتاندار مازندران بهترین راه اتمام داســتان 
پرغصــه مرکبــات، برنــج و دیگــر محصوالت 
کشــاورزی اســتان را توجه به زیر ساخت ها و راه 

اندازی پایانه صادراتی بیان کرد.
خبرنگار جام جم مازندران: مجید حسین 
زادگان در جلســه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در 
پایانه صادراتی محصوالت کشــاورزی در جویبار با 
اعالم اینکه کشــاورزی ما اقتصادی نبوده و اقتصاد 
نیز برمبنای کشــاورزی نیســت، اظهار داشــت: 
متاســفانه در یــک بازه زمانی کوتــاه محصوالت 
کشاورزی توسط کشــاورزان وارد بازار می شود و 
روند عرضــه و تقاضا در بازار دچار تداخل شــده و 

این مسئله موجب افت قیمت محصوالت در استان 
مازندران می شــود.وی این مشکل را تنها مختص 
استان مازندران ندانست و افزود: این فرآیند آسیب 
جدی به بدنه اقتصاد و کشــاورزی استان وارد می 
کند و نابودی کشاورزی و امنیت غذایی را به همراه 
خواهد داشت. اســتاندار مازندران بروکراسی های 
اداری زائد را یکی از مشکالت مهم تولید کنندگان 
و کار آفریــن عنــوان کرد و گفــت: در حال حاضر 
برخی مواقع شــاهدیم تولید کننده در عرصه تولید 
بایــد با زره آهنــی برای رفع موانع حــوزه تولیدی 
خود تالش کند.حســین زادگان در ادامه خطاب به 
مســئوالن استان که نباید در هیچ شرایطی با توجه 

به شرایط فعلی کشور؛ برای تولید کننده و کارآفرین 
مشکالتی در بروکراســی های اداری ایجاد کنند، 
تصریح کرد: خود دســتگاه هــای اجرایی راه های 
روند کاری را برای این افراد تســهیل و شــرایط و 
امکانــات الزم مهیا کنند. نماینــده عالی دولت در 
اســتان بیان کرد: ارتباط با کشورهای همسایه باید 
رونق بیشــتری بگیرد؛ چرا که خیلی از مشــکالت 
حوزه تولید و صادرات در سایه این تعامالت برطرف 

می شود.
اســتاندار مازندران با اشــاره بــه اینکه نبود راه 
دسترســی مناسب به خارج  یکی از مشکالت حوزه 
صادرات مازندران بوده اســت، افزود: عملی کردن 

ارتباطات با کشــورهای همسایه خالءهای موجود 
در حــوزه های گردشــگری، صنعت، محصوالت 
کشاورزی و... را برطرف خواهد کرد.وی جمع شدن 
مســئوالن در مکانی برای حل مشکل تولید کننده 
و کارآفرین را وجود سیســتم بیمار در بدنه تولید در 
اســتان بیان کرد و گفت: باید موانع پیش روی تولید 
را برطرف و کار را برای تولیدکننده تســهیل کنیم. 
فاز نخســت پایانه صادراتی محصوالت  کشاورزی 
در زمینی به مســاحت 31 هزار متر مربع و ظرفیت 
1۴0 هزار تن در حال راه اندازی است و با راه اندازی 
دو فاز دیگــر این پروژه، ظرفیت صــادرات آن به 

3۴0هزار تن خواهد رسید.

استاندار مازندران مطرح کرد؛

راه اندازی پایانه صادرات؛ بهترین راه پایان داستان پرغصه مرکبات 

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه وضع نیروی انسانی در آموزش و 
پرورش سامان مناسبی ندارد خواستار برنامه ریزی برای این حوزه شد.

خبرنگار جام جم مازندران: محســن حاجی میرزایی در آیین 
افتتاح ســومین دوره توانمند ســازی کارشناســان قرآن عترت و نماز 
آموزش و پرورش کشــور که در ســالن همایش های تله کابین رامسر 
برگزار شــد گفت: آموزش و پرورش بزرگترین و موثرترین رسانه کشور 
برای تمدن ســازی، فرهنگ ســازی، انسان سازی، ســاختن هویت 
اســالمی ایرانی، حفظ، انتقال و استمرار ارزش های واالی تقویت دین 

باوری، تعظیم شعائر و تکریم مناسک است.
وی افزود: دامنه گسترش آموزش و پرورش تمام کشور را در بر گرفته 
و ایــن پیوند و اعتبار در آموزش و پــرورش ارتباط منظمی با مخاطبان 
خود دارد که برنامه ریزی شده و در چارچوب اهداف مشخص به صورت 
مســتمر انجام می شود. وزیر آموزش و پرورش خاطر نشان کرد: ارتباط 
آمــوزش و پرورش با مخاطبانش در بهترین دوره یاد گیری اســت که 

بیشــترین و پایدار ترین نوع یادگیری در این دوره انجام می شود.
وی با بیان اینکه در دوره ابتدایی شــخصیت این افراد از مســیر این 
رسانه شکل می گیرد و پایداری ارتباط آموزش و پرورش با مخاطبانش  
بســیار زیاد است گفت: رفتارهای اثرگذار این رسانه بر خیل عظیم مردم 
تاثیر گذار اســت و بهترین کارکرد را در نظام جمهوری اسالمی برعهده 
دارد و تاثیر کالم و آموزش ها را مورد ســنجش و آموزش قرار می دهد. 
حاجی میرزایی گفت: در این رســانه برای تربیت فصل شــکوفایی 
پیش بینی شــده است و در ســند تحول آموزش و پرورش برای حافظه 

آموزی و اعتالی روح و روان دانش آموزان تربیت را در 6 ســاعت دیده 
و برای هر کدام از این ســاعت ها هدف گذاری شده است.

وی تصریح کرد: یکی از ساعت های مهم، ساعت اعتقادی و اخالقی 
اســت که در تمام پایه ها در ســه محور اساسی آشــنایی با خدا، صفات 
الهی و دینی و سیره اهل بیت عصمت و طهارت است و رسانه را متمایز 
از همه رســانه های کشور قرار می دهد. وی درباره ظرفیت های بالقوه 
آموزش و پرورش گفت: مســیر تعلیــم و تربیت که در آن گام نهاده ایم 
پایان ندارد و باید جســتجو کنیم چگونه می توانیم این ظرفیت بالقوه را 
به فعلیت برســانیم و برای اثر بخشی فعالیت ها کار اثربخش نیاز است.

وی تصریح کرد: اثربخشــی مهم است و وقتی که این کار در عرصه 

دین انجام شــود اثر مضاعف پیدا می کند و اشتیاق درونی و باور ایمانی 
ســبب می شــود کارها بخوبی انجام شود. وی با اشاره به اینکه گزارش 
ها معطوف به اقدام ها و هدف اصلی نتیجه مطلوب اســت گفت: وضع 
نیروی انســانی در آموزش و پرورش ســامان مناسبی ندارد و در حوزه 
فرهنگ تعداد نیروی انســانی کارساز نیســت و از ظرفیت 15 میلیون 
دانــش آموز که می تواند بیاموزد باید ســرمایه گذاری و برای توســعه 

فعالیت های پرورشی استفاده شود.
وزیر آموزش و پرورش خاطر نشــان کرد: نظام تعلیم و تربیت با همه 
برنامه ها در تکاپوست تا اتفاقی در آموزش و پرورش رخ دهد و با ارزش 

های واالی دینی پیوند عمیق ایجاد شود. 
حاجــی میرزایی گفت: کار پرورشــی عرصه بزرگی برای خالقیت و 
نوآوری و فراگیری اســت و همه کســانی که در تربیت انسان ها دخیل 
هســتند می توانند دانش و تجربه و فهم خود در ارتباط با انســان ها را 
عمیق تر و این عرصه متناسب با وضعیت و شرایط دانش آموزان طرح ها 
و ایده های متناســب داشته باشد تا دانش آموزان را بخوبی هدایت کند.

وی افزود: قرآن ما را دعوت به تالوت کرده است و این نشان می دهد 
که به عنوان مسلمان به صورت یقینی و بی تردید در برابر قرآن مسئول 

هســتیم و باید به دین خطیری که در برابر قرآن داریم عمل کنیم. 
حاجــی میرزایی تصریح کرد: معیار همه درســتی هــا و ثمره عمل 
صالحان نماز اســت که شاخص معتبر عملکرد انسان ها را مشخص می 
کنــد و بایــد عمیقا به نماز فکر و عمل کنیم تــا در رفتار و منش ما خود 

را تداعی کند.

وزیر آموزش و پرورش:

نیروی انسانی در آموزش و پرورش سامان مناسبی ندارد

همایش در »جستجوی آینده « به کوشش شبکه 
دوستدار کودک ساری، کانون توسعه همیاری مهد 
های کودک اســتان و اداره کل بهزیستی مازندران  
صبح پنجشنبه 18 مهر در سالن اجتماعات اداره کل 

بهزیستی مازندران برگزار شد.
در ابتدای همایش سرپرست اداره کل بهزیستی 
اســتان مازندران ضمن خوشامدگویی به مهمانان، 
از شبکه دوستدار کودک ســاری و کانون توسعه و 

همیاری مهد های اســتان مازندران تشــکر کرد و 
گفت: هفته ملی کودک بهانه ای شــد تا پیمان نامه 
حقــوق کودک را ترویج کنیم. دکتر باقری گفت: در 
بحث حقوق کودک باید فعالین و نهادهای مرتبط با 
کودک ارتباط درون شــبکه ای بهتری با هم داشته 
باشند. اداره بهزیستی، حوزه هنری، شبکه بهداشت و 
دانشگاه علوم پزشکی، امور کتابخانه ها و نهاد های 
مرتبط دیگر می توانند با توجه به ابزار هایی که دارند در 
جهت تحقق حقوق کودکان استفاده کنند. وی گفت: 
بایــد خانواده ها را به مهد های کودک دعوت کرده و 
ارتباط قوی بین خانواده ها و مهد های کودک برقرار 
شود. وی افزود:حدود هشتصد مهد کودک در استان 
مازنــدران و 27هزار کودک در این مراکز مشــغول 
دریافت آموزش و مراقبت هســتند که خانواده های 
آنها با آمــوزش و آگاهی نقش مهم در تعالی اهداف 

مرتبط با کودکان خواهند داشت.
در ادامه رئیس کانون توسعه همیاری مهد های 
کودک استان ضمن مهم دانستن آینده کودکان در 
ســاختن جامعه ای بهتر گفت: آینده کودکانمان را 
بایــد از هم اکنون بســازیم و در این راه همه نهادها 
دولتی و غیر دولتی برای ساختن جامعه ای بهتر باید 
تالش کنند.مهرنوش میرراسخیان گفت در تامین 
منافع عالی کودکان و نوجوان همه نهاد های دولتی،   
خصوصی و  ســازمان های مردم نهاد باید دست در 
دست هم دهند تا به این مهم دست یابیم.وی گفت: 
این روزها مردم هم یک قدم پیش گذاشــته و نیازها 
ی کودکان را پاســخ می گوینــد و اهمیت می دهند   
میرراســخیان تاکید کرد: برای ساختن جامعه سالم 
و پویا ملزم هســتیم تا در بســتری مناسب و سالم 
موجبات رشد فکری و روانی کودکان را فراهم آوریم.

به کوشش شبکه دوستدار کودک ساری؛

 همایش » در جستجوی آینده« برگزار شد
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سرپرست استان  مازندران: محسن گرجی  011-33341553
سرپرست استان گیالن: مهدی شریعت ناصری 013-33230064

سرپرست استان گلستان: اعظم دستجردی  017-32424430

مدیر حج و زیارت مازندران:

۱۰۳ هزار مازندرانی مسافر 
اربعین شدند

مدیر حج و زیارت مازندران شــمار ثبت نام کنندگان برای پیاده 
روی اربعین حســینی در استان را 103 هزار نفر اعالم کرد.

خبرنگار جام جم مازندران: ســید حبیب اهلل ساداتی با بیان 
اینکه شمار زائران استان برای شرکت در پیاده روی اربعین حسینی 
از 103 هزار نفر فراتر رفته اســت افزود: این تعداد به نسبت 51 هزار 

نفر زائر اربعین ســال قبل رشد دو برابری داشته است.
وی از زائران خواســت از پیاده روی در شب ها خودداری کنند و 
حتما نســبت به تهیه گذرنامه، ثبت نام در ســامانه سماح و دریافت 

کارت شناسایی اقدام داشته باشند.
 ســاداتی با اشاره به حادثه رانندگی چند روز گذشته برای شماری 
از زائــران اربعین اســتان در خاک عراق به زائــران توصیه کرد تا از 
راننــدگان خودروهای نقلیه بخواهند با ســرعت مطمئنه و رعایت 

قوانین تردد داشته باشند.


