
افزایش ذخیره سد مخرنی سفیدرود

تولید محصوالت کشــاورزی در 
مازندران، ۴ برابر میانگین کشوری 

 ســینما عصــر جديد گــرگان 
بازسازي مي شود

تامین کننــده 75 درصد انرژی 
استان گیالن گاز است
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ثبت نام 7 هزار و 322 گلستاني در طرح 
بيمه سالمت اجباري

سرپرســت بيمه ســامت گلستان گفت: پوشش اجباري بيمه ســامت از 14 آبان آغاز شده و تا کنون 7هزار و 322 نفر 
درخواست استفاده از خدمات حمايت دولت در اين طرح را ثبت کرده انداما هنوز وزارت کار و رفاه اجتماعي اين افراد را دهک 

بندي نکرده است.
مهرداد کمانگري در نشستی با اصحاب رسانه با اشاره به طرح پوشش اجباري بيمه سامت اظهار کرد: پوشش اجباري 
بيمه سامت از 14 آبان آغاز شده و تا کنون 7هزار و 322 نفر درخواست استفاده از خدمات حمايت دولت را در اين طرح ثبت 

کرده اند که تا کنون وزارت کار و رفاه اجتماعي اين افراد ...

بازارچه نيکوکاری 
»چتر مهربانی« افتتاح شد
2
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ثبت نام 7 هزار و 322 گلستاني 
در طرح بیمه سالمت اجباري

سرپرست بيمه سامت گلستان گفت: پوشش اجباري 
بيمه ســامت از 14 آبان آغاز شده و تا کنون 7هزار و 322 
نفر درخواست استفاده از خدمات حمايت دولت در اين طرح 
را ثبت کرده انداما هنوز وزارت کار و رفاه اجتماعي اين افراد 

را دهک بندي نکرده است.
مهرداد کمانگري در نشستی با اصحاب رسانه با اشاره 
به طرح پوشش اجباري بيمه سامت اظهار کرد: پوشش 
اجباري بيمه سامت از 14 آبان آغاز شده و تا کنون 7هزار 
و 322 نفر درخواســت اســتفاده از خدمات حمايت دولت 
را در ايــن طــرح ثبت کرده اند که تا کنــون وزارت کار و 
رفاه اجتماعي اين افراد را دهک بندي نکرده اســت. وي 
توضيــح داد: در اين ارزيابي افرادي که در دهک هاي يک 
تا ســه قرار مي گيرند از پرداخت حق بيمه معاف هستند و 
کســاني که در دهک 4 قرار دارنــد 50 درصد حق بيمه و 
دهــک هاي 5 به باال بايد تمامي حق بيمه خود را پرداخت 
نمايند تا فرايند بيمه آنهــا ادامه پيدا کند.وي اضافه کرد: 
حــق بيمه کامل در اين طرح  580 هزار و 800 تومان مي 
باشــد. کمانگري يادآور شد: در حال حاضر يک ميليون و 
99 هزار نفر از جمعيت استان تحت پوشش بيمه سامت 
هستند که 60 درصد جمعيت استان را شامل مي شود و از 
اين آمار 80 درصد حق بيمه پرداخت نمي کنند. وي تاکيد 
کرد: ثبت درخواست در اين طرح تا پايان فروردين 99 مقرر 
شده اســت.وي در خصوص پرداختي هاي بيمه سامت 
اظهار کرد: از دو هفته قبل به دليل شــيوع آنفلوآنزا، براي 
کمک به دانشگاه پرداختي مرداد دانشگاه زودتر از ماه هاي 
قبل پرداخت شــده و بدهي هاي مرداد و تير به طور کامل 
تصويه شد و 50 درصد علي الحساب شهريور نيز پرداخت 
شده است. کمانگري گفت: در بخش خصوصي نيز به غير 
از داروخانه، بدهي ها در ســاير موسسات تا مرداد پرداخت 
شده و نسبت به کشور يک ماه جلوتر هستيم.وي افزود: در 
يک ماه اخير بيش از 35 ميليارد تومان به بخش دانشگاهي 
و حدود 10 ميليارد تومان نيز به بخش خصوصي پرداخت 
شده است. وي به بدهي به دانشگاه ها و بخش خصوصي 
در ســال 97 اشاره کرد و گفت: ما حدود 40 ميليارد تومان 
به دانشــگاه و حدود 9 ميليارد تومان به بخش خصوصي 
بدهکار هســتيم. کمانگري بيان داشت: ديرکرد 4 ماهه 
پرداختي ها به موسســات و دانشــگاه در سال 97 به دليل 
عدم تخصيص بودجه از سوي سازمان مديريت کشور به 

سازمان بيمه سامت است.

برگزاري مانور آمادگي ورود 
به فصل زمســتان در اداره گاز 

گنبد 

مانــور آمادگــي ورود به فصل زمســتان با حضور 
رئيس بهره برداري شهرســتانها، رئيس ايمني و آتش 
نشــاني، رؤساي ادارات گاز شرق اســتان و رئيس و 

کارکنان اداره گاز گنبد برگزار شد.
در اين مانور اسحاق شــکيبا، رئيس اداره گاز گنبد 
گزارشي از فعاليت ها و اقدامات انجام شده در راستاي  

آمادگي ورود به فصل زمستان ارائه نمود. 
وي افزود: بر اســاس برنامه ريزي صورت گرفته، 
اقدامــات خوبي در خصوص  بررســي و ســرويس 
تاسيســات گازرســاني انجام گرفته که گاز گنبد نيز 
در اين زمينه با ســرويس کامل تاسيسات، مشکات 
موجــود را مرتفع و شــرايط را براي خدمات رســاني 

مطلوب به هموطنان عزيز فراهم  کرده اســت.
 در همين راســتا رئيس بهره برداري شهرستان ها 
گفت: يکــي از برنامه هاي مهم و هدفگذاري شــده 
شرکت، نگهداشت و سرويس تاسيسات است که اين 
موضوع همه ســاله به صورت مداوم طي برنامه ريزي 
تدوين شــده با هماهنگي واحدهاي مرتبط انجام مي 
پذيرد. بهــرام خليلي تبار افزود: طــي بازديدهاي به 
عمل آمده از تاسيســات گازرســاني تمام شهرهاي 
اســتان، مشــکات موجود شناسايي شــده که اين 
موضــوع با هماهنگــي واحدهاي مرتبــط  و تاش 
همکاران فني مرتفع گرديد و در حال حاضر شــرايط 

براي ورود به فصل زمســتان مهيا شده است.
 در ادامه رئيس ايمني و آتش نشــاني شرکت نيز در 
خصوص اهــداف اين مانور گفت: در اين مانور عاوه 
بر اينکه کارايي تاسيسات مورد بررسي و آزمايش قرار 
گرفتنــد آمادگي نيروها بويژه دربخش هاي تعميرات، 
عمليات و امداد  ارزيابي شــدند تا شرايط براي خدمات 
رســاني بهينه بويژه در زمان بحــران هاي احتمالي 

کاما فراهم باشد.
 ايمانــي افزود: خوشــبختانه با انجــام بازديدها و 
ارزيابــي هاي ميدانــي و همچنين ســنجش ميزان 
آمادگــي نيروهــاي عملياتــي و پشــتيباني، اهداف 
پيش بيني شــده  بخوبي محقق شــد و  نگراني در اين 

خصوص نداريم.

خبر

روزنامه جام جم قصد دارد در راســتای اجرای فرمايشات 
مقــام معظم رهبری در خصــوص رونق توليد و همســو با 
سياســتهای کان سازمان صدا و سيمای جمهوری اسامی 
ايران، اقدام به چاپ آگهی رايگان برای توليد کنندگان ايرانی 
کند. بنابراين کليه شرکتهای توليدی ايرانی که دارای حداقل 
50 نفر پرســنل بيمه شده باشند می توانند حداقل از 24 کادر 
آگهی بصورت رايگان در روزنامه، ضمائم و ســايت روزنامه 

جام جم بهره مند شوند. 
درصورتيکه تعداد نيروی انســانی اين شــرکتها مطابق 
جــدول تا 900 نفر باشــد می توانند از امــکان چاپ رايگان 
آگهــی تا 106 کادر در بازه زمانی باقی مانده تا آخر ســال 98 

برخوردار شوند.

مدارک الزم جهت ارسال
روزنامه رسمی،اساسنامه شرکت،گواهی ثبت نام تجاری 
)برگه ثبت برند(،پروانه بهره برداری،رسيد فيش پرداختی حق 

بيمه سازمان ،تامين اجتماعی و ليست بيمه ای 3 ماه گذشته
مجوز مرتبط با تولید کاال

همچنين توليدکنندگان گرامی می توانند با پرداخت مبالغ 
ناچيز طرح فوق را تمديد و يا از اضافه حجم آگهی تشــويقی 

برخوردار شوند.

نکته : شرکتهای توليدی داخلی که فاقد مجوزهای الزم 
از سازمانهای ذيربط در خصوص توليد کاالی خود می باشند، 
شــامل اين طرح نخواهند شد. مثا شرکتهای صنايع غذايی 
می بايد مجوزهای الزم از سازمان غذا و دارو را داشته باشند.

در اين طرح شــرکتهای زير و يا شــرکت هايی که تعداد 
کارکنان بيمه شده شان در قالب جدول ميزان تسهيات طرح 
نمی باشــد )زير 50 نفر نيرو و يا باالی 900 نفر ( نيز می توانند 

خدمات مورد نظر را با تخفيف ويژه دريافت نمايند.
شرکتهای دولتی

شــرکتهایی کــه کاالیی تحت لیســانس 
شرکتهای خارجی تولید می کنند

شرکتهای خدماتی
شرکتهای بازرگانی

توليــد کنندگان محترم که شــامل طرح نشــان ايرانی 
می شــوند می توانند برای ثبت نام به سايت روزنامه جام جم 

www.jamejamdaily.ir مراجعه نمايند.

»نشان ایرانی « خدمت جدید روزنامه جام جم برای حمایت از تولید ایرانی
طرح رایگان روزنامه جام جم برای تولیدکنندگان کاالی ایرانی 
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فرماندار ساری: 

چشمه باداب سورت واگذار می شود

 در جمعيت هالل احمر گيالن؛

رئيس حوزه هنري گلستان از بازسازي 
و تغييرات در ســينما عصــر جديد گرگان 

خبرداد.
محمــود خواجــه نــژاد از تغييرات در 
ســالن هاي ســينما عصر جديد خبرداد و 
اظهارکرد: عمليات بازسازي و تغييرات در 
سينما عصر جديد از هفته گذشته آغاز شده 
است. وي افزود: مقرر شده با توجه به ايجاد 
انگيزه براي مخاطب و افزايش تنوع اکران فيلم ها، سه سالن جديد به اين سينما اضافه 
شــود. خواجه نژاد توضيح داد: ســالن اصلي را به سه ســالن، )يک سالن 300 نفره و دو 
ســالن 100 نفره( تبديل خواهيم کرد و يک ســالن کودک هم اضافه مي شود زيرا يکي 

از مشــکات خانواده ها نگهداري از کودکان در سينماست.
وي بيان کرد: در اين صورت پنج فيلم همزمان با هم در ســينما اکران مي شــود و 
خانــواده ها و کودکان آن ها فرصت انتخاب بيشــتري خواهند يافت. واجه نژاد اضافه 
کرد: در بازسازي روش هايي استفاده شده که زمانبر نباشد و ظرف دو ماه به اتمام برسد. 
وي افزود: در عمليات بازســازي از مصالح و مواد جديد از قبيل عايق هاي صوتي و 
حرارتي اســتفاده خواهد شد که نصب آن ها هم آســان است. خواجه نژاد گفت: اعتبار 

اين کار از حوزه هنري تهران تأمين شــده است. 
وي خاطرنشــان کرد: االن زماني نيســت که مردم صرف ديدن فيلم تنها به سينما 
برونــد و بايد در کنــار پخش فيلم جذابيت هاي جانبي هم در پرديس هاي ســينمايي 

ايجاد کرد.

 سینما عصر جدید گرگان 
بازسازي مي شود

رئيس شوراي اسامي شهر گرگان گفت: به همت شهرداري و با حمايت 
شــوراي اسامي شهر گرگان پروژه شهربازي در دهه فجر امسال کلنگ زني 

مي شود. 
حميدرضا آقامايي در مراســم افتتاح تقاطع غيرهمسطح سربازان گمنام 
امام زمان )عج( شهر گرگان اظهارداشت: بايد از مديران شهري، پيمانکاران و 
کارگران بومي اين پروژه قدرداني کنم. وي افزود: بايد از مردم گرگان قدرداني 
کنم که اين حضور نشان دهنده احساس مسئوليت شهروندان در مقابل شهري 

است که ما آن را دوست داريم. 
رئيس شــوراي اســامي شهر گرگان با بيان اينکه اين پروژه ها حق مردم است و ما خادمان شما در گرگان هستيم، 
ادامه داد: در کنار اين پروژه عمراني بزرگ، محور افســران که ســالها باتکليف مانده بود بازگشايي شد که سبب رونق 
اقتصادي منطقه نيز خواهد شــد.وي گفت: از زمان رياست بنده بر شورا با شهردار و مديران شهرداري جلسات منظم و 
حتي جلسه اي فوق العاده برگزار کرديم تا اين پروژه را سر موعد مقرر به مردم تحويل دهيم. آقامايي همچنين از طرف 
شوراي اسامي و شهردار گرگان به مردم قول داد پروژه شهربازي گرگان در دهه فجر امسال کلنگ زني شود. وي در 
پايان با بيان اينکه شهرداري صرفا يک سازمان خدماتي نيست، خاطرنشان کرد: شهرداري ديگر يک سازمان عمراني 

نيست بلکه يک نهاد اجتماعي است و وظايفي مانند امور فرهنگي و اجتماعي برعهده دارد.  
براي همين اســت که در کنار پروژه هاي عمراني جشــن هاي بزرگي بويژه در مناطق کمتربرخوردار برگزار مي 
کنيم.همزمان با افتتاح پروژه بزرگ ســاماندهي ميدان بســيج، بازگشايي 60 متري افســران )بلوار خليج گرگان( و 
تقاطع غيرهمســطح سربازان گمنام امام زمان )عج( از دو کتاب در حوزه تخصصي شهرسازي نيز رونمايي شد. کتاب  
»شهرشناســي استرآباد« به قلم يعقوب رشتچيان و همچنين کتاب »مبلمان شهري، برند شهرها« نيز به نويسندگي 
سيدکامبيز لطيف عقيلي رونمايي شده است. اين براي نخستين بار است که شهرداري گرگان با توجه به رويکرد پژوهش 

محور شهرداري، اقدام به حمايت و چاپ کتابهاي تخصصي در زمينه شهرسازي کرده است.

 شهربازي گرگان دهه فجر
 امسال کلنگ زني مي شود

داوطلب   7۶ صالحیت  احراز  عدم 
انتخابات مجلس در مازندران
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روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران
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دبير ستاد انتخابات مازندران گفت: صاحيت 76 داوطلب 
از سوی هيئت های  انتخابات مجلس  دوره  يازدهمين 
اجرايی حوزه های انتخابيه در استان احراز نشده است.
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فرا رسیدن شب یلدا را تبریک می گوییم



شنبه 30 آذر 1398   شماره 5555

تشــویقي  هــاي  بســته 
مخابــرات به مناســبت فرا 

رسیدن شب یلدا

به مناســبت فرارســيدن شــب يلدا بسته 
هاي تشــويقي مکالمه و اينترنت به مشتريان 

مخابرات هديه مي شود.
 غامعلي شهمرادي، مدير مخابرات منطقه 
گلســتان ضمن اعام اين مطلب جزئيات طرح 

را تشريح نمود. 
وي با اشــاره بــه اينکه اين طــرح به مدت 
محدود و به مناســبت شــب يلدا اجرا مي شود 
گفــت: مشــتريان تلفــن ثابت مــي توانند از 
مکالمات درون شــبکه اي رايگان از ســاعت 
20 روزشــنبه 98/09/30 تا ساعت 8 صبح روز 

يکشنبه 98/09/01 بهره مند شوند. 
غامعلي شهمرادي مکالمه درون شبکه اي 
را مکالمه ثابت به ثابت اســتاني و بين اســتاني 
عنــوان نمود. مدير مخابرات منطقه گلســتان 
همچنيــن در خصوص بســته هاي تشــويقي 
اينترنت گفت: بســته هــاي ترافيک زماندار با 
تخفيــف ويژه بــراي مدت 10 روز از ســاعت 
24 مــورخ 29 /9 /98 لغايت ســاعت 24 مورخ 

9 /10 /98 قابل فروش مي باشد.
وي اين بســته ها را شامل G2 ترافيک بين 
الملل به مبلــغ 19000 ريال G5 ترافيک بين 
الملل به مبلــغ 37500 ريال و G10 ترافيک 
بين الملل به مبلغ 55000 ريال دانست و گفت: 
مدت زمان اســتفاده از اين بســته ها،  يکروزه 
مي باشــد  و توسط تمامي  مشترياني که داراي 
ســرويس فعال از شــرکت مخابرات ايران مي 

باشند قابل خريد خواهد بود.

فرماندار مراوه تپه با حضور در  اداره گاز شهرستان از 
نحوه فعاليت بخش هاي مختلف و روند خدمات رساني  

اداره بازديد به عمل آورد. 
در اين بازديد امانگلدي  ضمير همراه ايگدري رئيس 
اداره گاز مــراوه تپــه  از نزديک به بررســي مســائل و 

مشکات مراجعه کنندگان و نحوه پاسخگويي کارکنان 
به مردم پرداخــت. وي ضمن ارائه رهنمودهايي دراين 
خصوص، تکريــم ارباب رجوع، رســيدگي مطلوب به 
درخواســتهاي مردم و نظم و انضباط اداري را نيز مورد 

توجه قراردادند.

در ادامه پس از بازديد و گفتگو با کارکنان، در نشستي 
کــه به همين منظور در دفتر رئيس اداره گاز انجام شــد 
ايگدري ضمن خوشــامدگويي، گزارشي از روند اجراي 
پروژه هاي گازرســاني شهرستان  ارائه نموده و خواستار 

همکاري و مســاعدت فرمانداري دراين زمينه شد. 

فرماندار مراوه تپه ضمن تقدير از تاشــهاي  ارزنده 
رئيــس و کارکنــان اداره گاز، آمادگي خــود را جهت 
همکاري در تحقق درخواســت هــا و انتظارات مطرح 
شــده اعان نموده و بر تســريع در اتمــام پروژه هاي 

گازرساني شهرستان تاکيد نمود.

بازدید  فرماندار مراوه تپه   از اداره گاز شهرستان

خبر

ضمیمه رایگان 2
روزنامه جام جم

گزارشــات مردمي از طريق سامانه 137 به صورت شبانه روزي دريافت 
مي شود.

به گزارش اداره ارتباطات و امور بين الملل شــهرداري بندر انزلي، جلسه 
شــوراي اداري شهرســتان بندرانزلي با حضور شــهردار و رئيس شوراي 
اســامي شــهر بندرانزلي برگزار شــد و پورقربان اهم اقدامات شهرداري 

بندرانزلي در ستاد بحران را اعام نمود.
پورقربان شــهردار بندرانزلي با بيان اينکه گزارشــات مردمي از طريق 
سامانه 137 به صورت شبانه روزي دريافت مي شود و چنانچه در هر زماني 
تماس برقرار گردد موضوع  در اســرع وقت پيگيري خواهد شد اظهار نمود: 
ســعي  در تشکيل ساختار سازماني مناســب براي ستاد مديريت بحران بر 

اساس چارت سازماني جهت آمادگي پايدار و اقدام موثر در زمينه فرماندهي 
در زمان بحران که به صورت منطقه بندي در محات انزلي مشخص شده 
نموديم. شــهردار بندرانزلي عنوان نمود: خوشبختانه از سال گذشته سالن 
چند منظوره را در محل پارک 17 هکتاري افتتاح نموديم که مکمل ســتاد 
بحــران ما بوده و در صورت بروز حوادث احتمالي از آنجا به عنوان اســکان 
موقت افراد اســتفاده مي شــود. وي افزود: 470 تخته چادر از سوي هال 
احمر در محل ســتاد بحران در محل پارک 17 هکتاري براي اسکان افراد 

در نظر گرفته شده است.
پورقربان با اشــاره به برگزاري مانوردر تاريخ 10 آذر 98 با همکاري اداره 
بنادر، راهداري، آبفا و هال  احمر افزود: با 72 دستگاه ماشين آالت مختلف 
اين مانو را در شــهر  جهت اعام آمادگي و ايجاد اطمينان در شــهروندان 
برگزار نموديم. شــهردار بندرانزلي تصريح نمود: هرس درختان را بر اساس 
نظريه کميسيون فضاي سبز براي جلوگيري از بروز حوادث احتمالي انجام 
داديم. پورقربان با بيان اينکه شناسايي نقاط حادثه خيز در شهر و تاش براي 
رفع آن  ادامــه دارد اظهار نمود: عمليات لوله گذاري در حال حاضر با انعقاد 
قرارداد با دو پيمانکار لوله گذاري در غازيان و انزلي در حال اجرا مي باشــد و 
لوله گذاري آب هاي سطحي منطقه اطبا به سمت دريا با 4 لوله همزمان در 

حال اجراست. شــهردار انزلي در ادامه با اشاره به اولين پناهگاه سگ هاي 
باصاحب در اســتان گيان عنوان نمود: تا به امروز حدود 160 قاده سگ 
هاي باصاحب جمع آوري شده و در هر دوره بعد از گذراندن مراحل درماني، 
واکسيناسيون و عقيم سازي رها سازي مي شوند و در حال حاضر براي اين 

حيوانات براي مدت يک ماه غذا ذخيره نموديم.
پورقربــان با ذکر اينکه حدود 50 تن نمک براي زمان بحران تهيه نموده 
ايــم عنوان نمود: در غازيان حدود 15 کيلومتر و در انزلي حدود 14 کيلومتر 
اليروبي نموديم که اين ميزان نســبت به سال هاي گذشته بي سابقه بوده 
اســت و زمان انتظار براي تخليه آب يا آبماندگي را به حداکثر دو ســاعت 
کاهــش داده ايم و با اقدامات بعدي که صــورت خواهد گرفت اين زمان را 

نيز کاهش مي دهيم.
شــهردار بندرانزلی عنوان نمود: بعضی آبگرفتگی هــا مربوط به معابر 
نيست و پايين بودن سطح برخی از خانه ها نسبت به سطح جاده موجب اين 
اتفاق می شــود. هر چند در صورت تماس شهروندان، نيروهای آتش نشانی 
به محل اعزام می شوند. در بعضی موارد نيز آبگرفتگی ها به دليل شکستگی 
لوله های آب اتفاق می افتد و ضروری است که شهروندان با صبر و حوصله 

نيروهای شهرداری را در انجام وظايف خود در اين مواقع همراهی کنند.

 سامانه 137 بندر انزلی
 آماده دریافت گزارشات مردمی

اعضــای هيأت مديره انجمن ســرمايه گذاران و 
کارآفرينان اين منطقه در ديدار با محمد ولی روزبهان، 
رئيس هيأت مديره و مديرعامل سازمان، در خصوص 
راهکارهای رفع برخی مشــکات و تعيين افق های 

جديد فعاليت به بحث و تبادل نظر پرداختند.
به گــزارش مديريت روابط عمومــی و امور بين 
الملل ســازمان منطقه آزاد انزلی، رئيس هيأت مديره 
و مديرعامل سازمان در اين ديدار با بيان اينکه بخش 
خصوصی توانمندی اصلی مناطق آزاد می باشــند و 
در اين ميان تشــکل های بخــش خصوصی به ويژه 
انجمن ســرمايه گذاران و کارآفرينان نقش بسزايی 
در رفع مســائل و مشــکات پيش روی و انســجام 

بخش توليدی منطقه ايفا نمودند، اظهار داشــت: بی 
ترديد بهترين ســازوکار رفع مشــکات پيش روی، 
اجرای کامل قانون با محوريت تســهيل و تســريع 
امور ســرمايه گذاران و صادرکنندگان است و دغدغه 
های شــما عزيزان با همکاری يکديگر و پيگيری از 
مبادی ذی ربط در مســير رفع قــرار خواهد گرفت. 
وی با اشاره به اينکه شــناخت دقيق نيازها و عايق 
بازارهای منطقــه در کنار ارتقای کيفيت محصوالت 
توليدی به منظور افزايش صادرات را بايد در دســتور 
کار قــرار داد، اضافــه کرد: بايــد از فرصت بی نظير 
امکان صادرات محصوالت خود در بازارهای اتحاديه 
اقتصادی اوراسيا، به نفع ارز آوری و اشتغالزايی بيشتر، 

نهايت بهره را برد و در مســير دستيابی به اين هدف، 
اين سازمان کنار فعاالن اقتصادی که به اين ظرفيت 
های موجود و زيرساخت های ايجاد شده اعتماد کرده 

اند، خواهد بود.
در ادامــه رئيس و اعضای هيــأت مديره انجمن 
سرمايه گذاران و کارآفرينان منطقه آزاد انزلی با ارائه 
گزارشی از توانمنديها و حوزه های فعاليت واحدهای 
توليدی و کارآفرين منطقه، حضور روزبهان را فرصت 
مغتنمی جهت ترســيم افق های جديــد فعاليت در 
عرصه های ســرمايه گذاری و همکاری های منطقه 
ای عنوان نمودند و ضمن بيان مشــکات پيش روی 
توليــد کننــدگان منطقه و راهکارهای پيشــنهادی 

خود، بر عزم ايــن انجمن در افزايش توانمندی های 
صادراتی تصريح کردند.

دیدار انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 

اهمیــت کمک خیران برای 
احداث واحدهــای تخریب 

شده سیل زدگان گلستان 

آيت اهلل رســول فاحتی، نماينــده ولی فقيه در 
گيان در جلســه همبستگی ملی در راستای تکميل 
واحدهای مسکونی سيل زدگان استان گلستان که با 
حضور مديران دستگاه های اجرايی، روسای بانک ها 
و نمايندگان واحدهای توليد استان برگزار شد با اشاره 
به پيشگامی گيانی ها در عرصه خدمت رسانی اظهار 
کــرد: متوليان امر بايد کمک حــال خيران در کمک 

رسانی به سيل زدگان باشند.
به گــزارش روابط عمومی دفتــر نماينده ولی در 
گيان، امام جمعه رشــت به خســارت سيل به مردم 
اســتان های شــمالی و جنوبی بويژه غرب کشــور 
در ابتدای ســال جاری اشــاره کرد و افزود: کمک به 
مردم نيازمند ارزشمند است. وی با بيان اينکه خيران 
در کمک به مردم آســيب ديده از سيل آمادگی دارند، 
تصريح کرد: ســامان بخشی خيران برای تسهيل در 
ارائه کمک های مردمی به سيل زدگان گلستان حائز 

اهميت است.
فرماندار رشت نيز در جلسه مذکور به تاش دولت 
با همراهی دســتگاه های مختلف در کمک رسانی به 
ســيل زدگان در نوروز سال جاری اشاره کرد و گفت: 
اگر بسترســازی خوبی انجام شود مردم گيان بويژه 
شهرستان رشت آمادگی کمک رسانی به سيل زدگان 
استان گلستان را دارند. جمشيد اصحابی، فرمانده سپاه 
ناحيه مرکزی رشــت نيز در جلسه مذکور با اشاره به 
آمادگــی نيروهای جهادی بــرای احداث واحدهای 
تخريب شــده در سيل استان گلســتان اظهار کرد: 
سپاه همواره پيشــگام خدمت رسانی در عرصه های 
مختلف بويژه احداث واحدهای مسکونی برای سيل 

زدگان است.

خبرهای خوش برای اقشار 
پوشش بهزیستی گیالن در 

راه است

ديدار مديرکل بهزيســتی گيان، حسين نحوی 
نژاد با مدير شــعب بانک صادرات گيان، سيد علی 
مکرمی جهت مذاکره در مورد روند اعطای تسهيات 

تبصره 16 برگزار شد.
در اين ديدار مديرکل بهزيســتی گيان حسين 
نحوی نژاد و مدير شــعب بانک صادرات گيان قول 
همکاری های مســاعد در جهت جذب تسهيات در 
حداقل زمان ممکن داده و از ســوی بانک اعام شد 
که به تمام شــعب اقدام کننده بانک صادرات اعام 
می گردد نهايت همکاری و مساعدت با جامعه هدف 
صورت گيرد و در زمينه ضامنين متقاضيان تسهيات 
نگاه سهل گيرانه به اين موضوع داشته باشند .متعاقب 
اين جلسه خبرهای خوبی نيز برای بهزيستی رشت و  

اقشار تحت پوشش آن در راه است .

افزایش ذخیره سد مخرنی 
سفیدرود

مديرعامل شــرکت آب منطقه ای گيان  گفت: 
تا کنون 552ميليون مترمکعب از حجم ســد مخزنی 
ســفيدرود آبگيری شده که در مقايسه با 313ميليون 

مترمکعب سال گذشته 76درصد بيشتر است.
وحيد خرمی با اشــاره به افزايش ورودی آب ســد 
سفيدرود افزود: ورودی آب سد 62مترمکعب بر ثانيه 
گزارش شــده که در مقايســه با 31مترمکعب سال 
گذشته 2برابر شده است. وی با بيان اينکه گنجايش 
سد سفيدرود يک ميليارد و 50 ميليون متر مکعب است 
اعام کرد: آب 172هزار از 238هزار هکتار شــاليزار 

گيان از اين سد مخرنی 50ساله تامين می شود. 
مديرعامــل شــرکت آب منطقــه ای گيان در 
خصوص آبگيری ســد آيت اهلل بهجت شــهر بيجار 
رودبار هم گفت: در حال حاضر 97ميليون مترمکعب 
آب در اين سد ذخيره شده که در مقايسه با 49ميليون 
مترمکعب سال گذشته 2برابر شده است. خرمی افزود: 
بر اســاس الگوهای بارش پيش بينی می شود برای 
اولين بار از زمان بهره برداری از ســد آيت اهلل بهجت 
تاکنون در ماه های آينده شاهد سرريز اين سد خواهيم 

بود.
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حســين اکبر مديرعامل شرکت گاز استان 
گيان گفت: شــرکت گاز اســتان گيان در 
جهت اجــرای پــروژه حذف صورتحســاب 
کاغــذی گاز در مدت کمتر از 4 ماه توانســته 
است، اطاعات بالغ بر 900 هزار مشترک خود 

را دريافت نمايد.
به گزارش روابط عمومــی گاز گيان وی 
درخصوص مصــرف بهينه و ايمن گازطبيعی، 
طرح حذف صورتحســاب کاغــذی گاز و آمار 
مصرف گاز در پاييز افزود: شــرکت گاز در نيمه 

اول ســال تمام ايســتگاه ها و تاسيسات گاز را 
مورد ســرويس و تعمير قرار می دهد تا در فصل 
ســرما هيچگونه خللی در روند گازرســانی به 
مشــترکين استان و بويژه مشترکين خانگی به 
وجود نيايد. مهندس اکبر گفت: از ابتدای سال 
جاری تاکنون متاســفانه 10 نفر از مشترکين 
گاز در اســتان گيان بر اثر حوادث مرتبط با گاز 
طبيعی خود را از دست داده اند، از اين رو از تمام 
مصرف کننــدگان گاز تقاضامندم تا با رعايت 
هرچه بيشتر نکات ايمنی، زمستانی امن و آرام 

را در کنار خانواده سپری نمايند.
وی افزود: شــرکت گاز اســتان گيان در 
راستای اشــاعه فرهنگ مصرف بهينه و ايمن 
گاز طبيعــی طرح های فرهنگی متنوعی مانند 
ســفيران انرژی را در جامعــه بويژه مدارس به 
انجام رســانده و امســال نيز همانند سال های 
گذشته با هدف نهادينه کردن فرهنگ مصرف 

و کاهــش حوادث تفاهم نامــه اجرايی با اداره 
کل آموزش و پرورش اســتان به امضا رسانده 
است. مديرعامل شــرکت گاز استان گيان با 
اشاره به حذف صورتحساب کاغذی گاز گفت: 
خوشبختانه از شهريور امسال با فراهم نمودن 
زيرساخت های ممکن و همراهی صدا و سيما، 
اقــدام به جمــع آوری اطاعات مشــترکين 
نموديــم و هم اکنون پس از گذشــت کمتر از 
4 ماه توانســته ايم اطاعات بالغ بر 900 هزار 
مشــترک )حدود 85 درصد کل مشترکين( را 

جمع آوری کنيم.
مهندس اکبر با بيان اين موضوع که در سال 
جاری 25 هزار مترمکعب برساعت جايگزينی 
گاز طبيعی در اســتان انجام شــده است، ادامه 
داد: هــم اکنون شــرکت گاز 75 درصد انرژی 
گيان را تامين می کند که نشاندهنده  توسعه و 
آبادانی استان است. وی در خصوص گازرسانی 

به صنايع گفت: اين شرکت با همکاری سازمان 
صنعت، معدن و تجــارت و معاونت اقتصادی 
استانداری گيان نســبت به شناسايی صنايع 
فاقــد گاز اقدام نمــوده و برنامــه ريزی الزم 
جهت گازرســانی به آنها را به انجام می رساند. 
مديرعامل شــرکت گاز اســتان گيان با بيان 
اينکه مصــرف جايگاه های CNG در حدود 
15 درصد افزايش يافته است، افزود: هم اکنون 
همه جايگاه های CNG اســتان در سرويس 
قرار داشــته و در حال ارائــه خدمات به ناوگان 
حمل و نقل هســتند. مديرعامل شــرکت گاز 
اســتان گيان در پايان ضمن تاکيد بر رعايت 
دمــای آســايش )18 الی 21 درجه( توســط 
مشــترکين محترم، بار ديگر از همه مشترکين 
گاز درخواســت کرد تا با رعايت مصرف بهينه 
و ايمن گاز طبيعی فصل ســرما را بدون حادثه 

سپری کنند.

 تامين کننده 75 درصد انرژی استان گيالن گاز است

بازارچه نيکــوکاری چتر مهربانی در حاشــيه 
برگزاری همايش بزرگداشــت و تجليل از خدمات 
داوطلبــان جمعيت هال احمر اســتان گيان با 
حضور ارسان زارع استاندار گيان، مهدی ولی پور 
مديرعامل جمعيت هال احمر استان گيان و زهرا 
يعقوب نژاد مديرکل امور بانوان و خانواده استانداری 

گيان افتتاح شد.
سمیه جوان- خبرنگار جام جم گیالن: 
سيده ارمغان سقراط، مشــاور امور بانوان جمعيت 
هال احمر با اشــاره به حضور بانــوان داوطلب در 
برگزاری اين بازارچه خيريه بيان کرد: بانوان داوطلب 
جمعيت هال احمر دســت ساخته های خود نظير 
گليم، فرش، چادر شــب، لباس محلی، قاب بافی، 

عروسک های بافتنی و نمدی، محصوالت چوبی، 
خراطی، نقطه کاری، سفال، محصوالت چرم، زيور 

آالت، گل و تراريوم، ويترای، محصوالت حصيری، 
سرويس پارچه ای آشپزخانه، خوراک سنتی، کيک، 

دســر، شــيرينی های بومی محلی گيان و ميوه 
خشک، ترشيجات به نفع دانش آموزان مناطق کم 

برخوردار به فروش گذاشتند.
مشــاور امور بانوان جمعيت هال احمر استان 
گيان ضمن اشــاره به اســتقبال ويژه از بازارچه 
نيکوکاری چتر مهربانی اظهــار کرد: اين غرفه ها 
در 16 باب برنامه ريزی شــد که با استقبال بی نظير 
مسئوالن، همکاران، مشاوران امور بانوان دستگاه 
هــا و دانش آموزان همراه بود.ســقراط ضمن ابراز 
خرسندی و تشکر از فعاليت بانوان داوطلب جمعيت 
هال احمر اســتان گيان خاطرنشان کرد: عوايد 
حاصل از فروش محصــوالت اين بازارچه صرف 

دانش آموزان مناطق کم برخوردار خواهد شد.

بازارچه نيکوکاری »چتر مهربانی« افتتاح شد

مديرعامل برق منطقه ای گيان، نفر اول 
انتخابات انجمن مهندسين برق و الکترونيک 

گيان شد.
در انتخابــات انجمن مهندســين ايران، 
شاخه گيان 489 نفر به صورت الکترونيکی 
در انتخابات شرکت کردند که در اين انتخابات، 
عظيم بلبل آبادی، رئيس هيات مديره و مدير 

عامل شرکت برق منطقه ای گيان به عنوان 
نفر اول انتخاب شــد. نتايــج اين انتخابات به 

شرح زير می باشد:
عظيم بلبل آبادی 397 رای، فرزان دستيار 
318 رای، عادل ســليمانی 286 ، طاهر قمی 
تبار 281 رای، بهمــن داراب زاده 243 رای، 
عبدالرضــا توکلی 7 19 ، عليرضا پارســايی 

193 رای، گــودرز چراغــی  157 رای، مياد 
حق شــناس 140 رای، حميد با شلقی فومنی 
136 رای، ارســان نظرزاده 102 رای، علی 
اکبــر جوهری 99 رای، امير شــعبان زاده 94 
رای، محمد افتخاری 72 رای، پوريا محمدی 
54 رای، ســعيد خرديار 52  رای، اســماعيل 
بهروز نرگســی 45  رای، عيسی عليرضانژاد 

گوهردانی 31 رای، بهنام عليزاده گالشکامی 
26 رای، حســين شهيدی مقدم 20 رای، رضا 
ابراهيمــی آتانــی 12 رای، محمدرضا علوی 
زاده 10 رای، احمــد صالحی  دوبخشــری 8 
رای و محمدرضا عليزاده  2 رای. گفتنی است 
انجمن شاخه گيان حدود يک هزار نفر عضو 

دارد.

نتایج انتخابات انجمن مهندسين برق و الکترونيک ایران اعالم شد

دیدار مدیرکل بنیاد شهید و امور 
ایثارگران گیالن با فرماندار شفت

مدير کل بنياد شــهيد و امورايثارگران گيان در ديدار با فرماندار شــفت اظهار 
کرد: خدمت رســانی و رسيدگی به مسائل و مشکات خانواده های معظم شهدا و 

ايثارگران بايد در اولويت و سرلوحه همه امور قرار گيرد.
پاکاری اظهار داشــت: از آنجا که شهادت مقام بزرگی است و شهداء در پيشگاه 
خداونــد از درجه رفيعی برخوردارند، رســيدگی به خانواده های معظم شــهداء و 
ايثارگران از قداست و ارزش خاصی برخوردار است. وی هدف از سفر به شهرستان 
شــفت را ديدار با خانواده های شهداء، ايثارگران و رسيدگی به مسائل و مشکات 
آنها عنوان کرد و گفت: رســيدگی به اين قشر از جامعه، وظيفه ذاتی اين مجموعه 
بوده و باعث افتخار و مباهات اســت. پاکاری همچنين از توجه فرماندار شهرستان 
شــفت به خانواده های معظم شهدا و ايثارگران بويژه در خصوص ديدار و دلجوئی 

از اين خانواده ها قدردانی کرد.
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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 امیدی که در این ره به خدا می داری

برگزيدگان مرحله اســتانی هجدهمين جشنواره 
هنرهای نمايشــی کــودک و نوجــوان مازندران در 

ساری معرفی شدند.
خبرنگار جــام جم مازندران: بــا معرفی 
برگزيدگان مرحله اســتانی هجدهمين جشــنواره 
هنرهای نمايشی کودک و نوجوان مازندران، جشنواره 
به کار خود پايان داد. محمدعلی يزدانشــناس، مدير 
کل کانون مازندران دراين جشنواره شعار جشنواره را 
»نمايش، تمرين زندگی، ساختن آينده« عنوان کرد و 
گفت: اساس فعاليت و فرايند يک کار نمايشی تمرين 
زندگی و کسب مهارت های زندگی است. وی به بيان 
تفاوت نمايشــی کانونی با ديگر نمايش ها پرداخت و 
اظهار داشــت: در يک اثر نمايشی توليد اثر مهم است؛ 
اما در کانون فرايند کار مهم تر از توليد اثر اســت. وی 
کارگروهی، ايجاد همدلی، نشــاط، کســب مهارت و 
رشد اســتعدادها و خاقيت را مهم ترين هدف انجام 
فعاليت های کانون دانست. مدير کل کانون مازندران، 
يکــی از اتفاقــات خــوب در اين کانون را تشــکيل 
انجمن های نمايشی، شــعر و قصه گويی عنوان کرد 
و همچنين برگزاری کارگاه ها و نشست های متعدد در 

حوزه فرهنگی، هنری و ادبی را گام مهمی در کيفيت 
بخشــی به فعاليت های کانون مازندران عنوان نمود. 
وی بــا بيان اينکه کانون مازندران به دنبال توســعه 
فعاليت های نمايشــی در حوزه کودک ونوجوان است 
از نگاه و حمايت معاون فرهنگی کانون کشور و مدير 

تئاتر و انجمن نمايشی کانون تقدير کرد. گفتنی است 
11 اثر نمايشــی طی 2 روز به اجرا و رقابت با يکديگر 
پرداختنــد و با رای هيات داوران ســه برگزيده نهايی 
انتخاب شــدند که به دبيرخانه کشــوری جشــنواره 

معرفی می شوند.

هيئــت داوران تنديس جشــنواره، لــوح تقدير و 
جايــزه نقــدی خــود را در بخش نمايــش برگزيده 
اول، بــه نمايش »خوان هفتم« بــه کارگردانی علی 
بهزادی و ايمانه رجبی از ســاری اهدا کرد. همچنين، 
تنديس جشــنواره، لوح تقدير و جايزه نقدی در بخش 
نمايــش برگزيده دوم به نمايــش »کباب کاغ« به 
کارگردانی محســن عظيمی پويا از چالوس رســيد. 
هيئــت داوران تنديس جشــنواره، لوح تقدير و جايزه 
نقــدی خــود را در بخش نمايش برگزيده ســوم، به 
صورت مشــترک به نمايش های »محاکمه پنهان« 
و »خورشــيد باز می گردد« به ترتيــب به کارگردانی 
 ســارا نوشــير و علی بهزادی از نوشــهر و ســاری 

اهدا کرد. 
داوری جشــنواره اســتانی را 3 نفر از هنرمندان و 
فعاالن هنرهای نمايشــی مازندران و کشــور شامل 
رجب علی فاح حســن آبادی، سعيد زين العابدينی و 
مهدی رمضانی بر عهده داشتند. هجدهمين جشنواره 
هنرهای نمايش کانون در 2 سطح استانی و کشوری 
برگزار می شــود و پس از برگزاری مرحله استانی از هر 
استان سه نمايش به مرحله کشوری راه پيدا می کند.

برگزاری همایش خانواده برگزیدگان جشنواره نمایشی کودک مازندران معرفی شدند
متعالی در امور انتقال غرب 

مازندران 

همايش خانــواده متعالی با حضــور مدير و 
کارکنــان امور انتقال غرب مازنــدران به اتفاق 

خانواده  در شهر نوشهر برگزارشد. 
خبرنگار جــام جم مازندران: همايش 
با گفتگوی صميمی شــاهری مدير امور انتقال 
غرب مازندران آغاز شد. سپس ارائه سخنرانی با 
موضوع »خانواده متعالی« توسط دکتر کيا مشاور 
خانواده انجام گرفت. اجرای موســيقی سنتی و 
سپس ضيافت شــام برنامه پايانی اين همايش 
بود. هدف از برگزاری اين همايش ايجاد فرصت 
گفتگو و قدردانی مدير امور انتقال غرب مازندران 
از همدلی خوب کارکنان و خانواده آنان در انجام 

امور جاری شرکت بوده است.

به ســرانه  ۱3۰ هکتار 
افزوده  فضای سبز ساری 

می شود

شهردار ساری گفت: با بهره برداری از فاز دوم 
پارک ملل 130 هکتار به سرانه فضای سبز شهر 

افزوده می شود.
خبرنگار جام جــم مازندران: عباس 
رحبی در بازديد از بوســتان ملل ســاری اظهار 
داشت: آزاد ســازی 2.5 هکتار از زمين های اين 
منطقه درهفته گذشــته برای تســريع در روند 
احداث اين پارک ازاقدامات مهم اين شهرداری 

بوده است. 
وی افزود: کتــار فضای درياچــه، 6 هکتار 
فضای پارکينگ، 25 هکتار سواره رو، 80 هکتار 
فضای ورزشــی، تفريحی و تجــاری برای اين 
پارک در نظر گرفته شــده است و با بهره برداری 
از فاز دوم پارک ملل 130 هکتار به سرانه فضای 
ســبز شهر ساری افزوده می شود. شهردار ساری 
ادامــه داد: همچنين عمليات عمرانی اين پروژه 
به سازمان عمران و بازآفرينی شهرداری ساری 
واگذار شــده است و معتقديم برای تحول و بهره 
برداری بيشــتر از مزيت گردشگری مرکز استان 
زمينه ورود ســرمايه گذار را به اين بخش فراهم 
کرده تا شــاهد ثروت آفرينی از راه گردشــگری 

برای شهر ساری باشيم. 
رجبی تصريح کرد: با اجرای زيرساخت های 
پروژه زمينه ورود ســرمايه گذاران فراهم شــده 
اســت و طی چند سال آينده اين محور به بهترين 
و بزرگترين محور گردشــگری ســاری تبديل 

می شود.

شــناور   ۹۰ توقیــف 
غیرمجاز صیادی در دریای 

مازندران 
فرمانده يگان حفاظت منابع آبزيان مازندران 
از کشــف 66 هزار رشته انواع دام های ماهيان و 
توقيف 90 فروند شــناور غيرمجاز برای مبارزه با 

قاچاق در دريای استان خبر داد.
خبرنگار جام جم مازندران: ســرهنگ 
عباس پورعلی اظهار داشــت: پايگاه های يگان 
حفاظت منابع آبزيان استان مازندران درراستای 
مبارزه با صيد غيرمجــاز آبزيان در دريا با انجام 
گشــت های مشترک با دريابانی و ساير سازمان 
های مرتبط موفق شــدند در 9 ماهه امســال با 
برگزاری 230 مرحله گشــت مشترک 66 هزارو 
340 رشــته انواع دام های ماهيان اســتخوانی 
و غضروفــی غيرمجــاز را درآب های ســاحلی 

مازندران کشف و ضبط کنند. 
پورعلی در ادامه افــزود: همچنين نيروهای 
يــگان درايــن مــدت بــا توقيــف 90 فروند 
شناورغيرمجاز 1084 قطعه بچه ماهی خاوياری 
قاچاق را کشف و مجدداً به دريا رهاسازی کردند. 
فرمانده يگان حفاظت منابع آبزيان استان در 
پايان از اقشــار مختلف جامعه خواست هرگونه 
اطاعات و اخبــار درخصوص صيد غيرمجاز را 
از طريق شــماره تلفن 01135289555 )تلفن 
گويا( با اداره طــرح های عملياتی يگان درميان 

بگذارند.

راهیان نور؛ بهترین روش 
بــرای انتقــال ارزش های 

دفاع مقدس 

مديــرکل حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع 
مقدس مازنــدران، راهيان نور را يکی از بهترين 
روش ها برای انتقال مفاهيم و ارزش های دفاع 

مقدس به نسل های آينده دانست.
خبرنــگار جام جم مازندران: ســردار 
عبــداهلل ملکی در جلســه هماهنگی راهيان نور 
دانشــجويی که در دانشــگاه مازندران برگزار 
شــد، با اشــاره به اهميت اردوهای راهيان نور 
در بين نســل جوان امــروز جامعه، گفت: بايد در 
اين راســتا شــرايط و امکانات را تهيه کنيم و از 
راويان خوب در اين ســفر معنــوی بهره گيريم. 
وی با اشــاره به اينکه مردم دل در گرو شــهدا 
دارند و ارادت خاصی نســبت به شــهدای گمنام 
دارند، گفت: درخواست های زيادی برای تدفين 
شــهدای گمنام از مردم نقاط مختلف اســتان به 
دســت ما می رســد و اين نشــان دهنده برکات 
شهداســت. اين مسئول با اشــاره به گستردگی 
اردوهــای راهيان نور از راه انــدازی اردوهای 
راهيان نور دريايی خبر داد. ســيد امير ســادات 
کرمی، مسئول بسيج دانشجويی مازندران نيز با 
عنوان اينکه دانشــگاه مازندران هر ساله دبيری 
اردوهــای راهيان نور را به عهده دارد، از اهميت 
راهيان نور دانشــجويی گفت و اظهار کرد: يکی 
از سياســت های وزارت علــوم تأکيد بر افزايش 
10 درصدی اعزام ها نسبت به سال های گذشته 
اســت. وی با بيان اينکه اولويت اعزام با راهيان 
نور بار اولی اســت، راهيان نــور را يک عمليات 
فرهنگی دانســت و بر ضرورت توجه به محتوای 
اين اردوهــا، افزود: راويان بايد در مســير اردو 
ذهن دانشــجو را برای شنيدن مطالب و خاطرات 

خــوب از منطقه عملياتی آماده کنند.

۵ ســفره خانه متخلف در 
آمل پلمب شد

فرمانده انتظامی آمل از پلمب 5 ســفره خانه 
ســنتی متخلف در اين شهرستان خبر داد.

خبرنگار جام جم مازندران: ســرهنگ 
نعمت اهلل آزادی اظهار داشت: در راستای نظارت 
بر مراکز خريد و صنوف در شهرستان آمل، طرح 
بازديد از واحدهای صنفی در دستور کار ماموران 
انتظامی اين فرماندهی قرار گرفت. وی تصريح 
کــرد: در اجــرای اين طرح که با هــدف بازديد 
از واحدهای صنفی ســامت محــور به اجرا در 
آمد، مامــوران اداره نظارت بــر اماکن عمومی 
از تمام ســفره خانه های ســنتی اين شهرستان 

بازديد کردند. 
ســرهنگ آزادی از پلمب 5 سفره خانه سنتی 
متخلف به دليل عــدم رعايت قوانين و مقررات 
صنفــی و انتظامــی خبــر داد و اظهار داشــت: 
متصديان اين واحدهای صنفی پس از تشــکيل 
پرونده به مرجع قضائی معرفی شــدند. فرمانده 
انتظامی آمل همچنين از شــهروندان خواســت 
برای حفظ ســامت فرزندان خود و پيشگيری از 
هرگونه آســيب های اجتماعی با پليس همکاری 
کرده و در صورت مشاهده هرگونه موارد امنيتی 
مراتــب را بــه مرکز فوريت های پليســی 110 

اطاع دهند.

 7۶ احراز صالحیت  عدم 
داوطلــب انتخابات مجلس 

در مازندران
دبير ستاد انتخابات مازندران گفت: صاحيت 
76 داوطلب يازدهمين دوره انتخابات مجلس از 
سوی هيئت های اجرايی حوزه های انتخابيه در 

استان احراز نشده است.
خبرنگار جام جــم مازندران: مهدی 
محمــدی شــمار داوطلبان ثبت نــام کننده در 
يازدهميــن دوره انتخابــات مجلس شــورای 
اسامی در استان را 418 نفر اعام کرد و گفت: 
از اين تعداد با بررســی هايی که توســط هيئت 
هــای اجرايی انتخابات در حــوزه های انتخابيه 
صــورت گرفت، صاحيت 76 داوطلب کرســی 
مجلس احراز نشــده اســت. وی با بيان اينکه از 
مجموع افرادی که صاحيتشــان احراز نشــده 
اســت دو نفر زن هســتند ادامــه داد: همچنين 
46 داوطلــب از مجموع نامزدهــای يازدهمين 
دوره انتخابات مجلس شــورای اسامی تا کنون 
انصــراف داده انــد. در دهميــن دوره انتخابات 
مجلس در مازنــدران نيز 306 نفر ثبت نام کرده 

بودند. مازندران 12 کرســی در مجلس دارد.

خبر

اجتماعــی  معــاون 
فرماندهی انتظامی مازندران 
از وقوع حادثه واژگونی خودرو 
206 و مــرگ مادر و دختری 
در اين حادثه در محور کياسر 

شهرستان ساری خبر داد.
به گزارش ايسنا بر اساس 

گزارش پايگاه خبری پليس، مسعود تقديسی 
الريجانی با اعام اين خبر گفت: 26 آذر در پی 
کسب خبری از مرکز فوريت های پليسی 110 
مبنی بر وقوع سانحه رانندگی در محور کياسر 
ســاری، ماموران انتظامی بخش چهاردانگه 
ســاری، سريعاً به محل حادثه عزيمت کردند. 

وی تصريح کرد: ماموران 
بــا حضور در محل حادثه 
در بررســی های اوليــه 
دريافتند، يک دســتگاه 
خودرو ســواری 206 با 
3 سرنشــين حين تردد 
در حوالی ســه راه تاکام 
به فريم به علــت نامعلومی از جاده منحرف و 
واژگون شد. وی اظهار کرد: در اين حادثه مادر 
و دختر يک خانواده به علت شــدت جراحات 
وارده در دم جان باختند و راننده خودرو که پدر 
خانواده بوده به صورت جزئی دچار مصدوميت 

شد.

مرگ 2 نفر در حادثه واژگونی 
خودرو در ساری

خبر

سرپرست استان  مازندران: محسن گرجی  ۰۱۱-3334۱۵۵3
سرپرست استان گیالن: مهدی شریعت ناصری ۰۱3-3323۰۰۶4

سرپرست استان گلستان: اعظم دستجردی  ۰۱7-3242443۰

 گازرسانی به 2۱۷۳ 
روستای مازندران

مديرعامــل شــرکت گاز مازنــدران گفت: از 
مجموع جعفر احمدپور در نشســت بــا فرماندار و 
مديران شهرستان رامسر با بيان اينکه در مازندران 
ســه هزار و 800 روستا وجود دارد که در دو هزار و 
173 روســتا گازرســانی انجام شده و تا پايان سال 
60 روســتای ديگر گازرسانی خواهد شد گفت: 21 

هزار کيلومتر شبکه گذاری گاز انجام شده است. 
خبرنگار جام جم مازندران:وی با اشاره به 

اينکه گازرسانی روستاها از کنار جاده عملياتی می 
شود و تابع سياست های نظام و همگام با سياسيت 
گــذاری دولت کار می کنيم گفت: به روســتاهای 
باالی 20 خانوار گازرســانی انجام می شود و 600 
ميليارد تومان در ســال گذشــته برای گازرسانی 

هزينه شد. 
وی افــزود: در راه هــای تخريب شــده بر اثر 
گازرســانی آســفالت و بتن ريزی انجام می شود و 
سيل ســال قبل مشــکاتی را ايجاد کرده است. 
احمدپور بــا بيان اينکــه چند روســتای نزديک 
شهرســتان رامسر به علت رانش برای گازرسانی با 
مشکل مواجه است تصريح کرد: طراحی گازرسانی 
انجام شــده و نياز به مجوزات داريــم و با آنکه در 
مناقصات برای انتخاب پيمانکار مشــکلی نداريم، 
ولــی در صدور مجوزات با تاخير مواجه هســتيم و 
پس از صدور مجوز کار گازرسانی دو ساله را 8 ماهه 

انجام می دهيم.

رئيس ســازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره 
به اينکه 2.3 درصد اراضی کشــور در استان وجود دارد 
گفت: چهاربرابر ميانگين توليد محصوالت کشــور در 

استان توليد می شود. 
خبرنگار جام جم مازندران: عزيزاله شهيدی 
فر در کارگروه اشتغال استان با اشاره به اينکه در 50 هزار 
هکتار از مزارع اســتان گندم زراعت می شود گفت: در 
مزارع استان محصوالت مختلفی کشت می شود که 
اراضی غيرقابل کشــت در استان پيدا نمی شود. وی با 

اشــاره به اينکه باالی 95 درصد مزارع استان در فصل 
های مختلف زير کشت محصوالت مختلف می روند 
خواســتار توجه به بيمه زراعی و کشاورزی شد و گفت: 
2.3 درصد اراضی کشور و 8 درصد توليد کشور به استان 
اختصاص دارد. وی با عنوان اينکه چهار برابر ميانگين 
توليد کشــور در مزارع مازندران توليد می شود تصريح 
کرد: کشاورزی حاضر نيست اراضی زراعی خود را باير 
بگذارد و نياز است نسبت به بيمه کشاورزان اقدام کنيم.

شهيدی فر از مسئوالن خواست نسبت به تقويت و 

تداوم بيمه کشاورزان اقدام شود. محمودی، مديرکل 
تاميــن اجتماعی مازندران نيز بــا بيان اينکه 30 هزار 
خانوار کشــاورز تحت پوشش بيمه هستند نيز گفت: 
ماهيت استان مازندران کشــاورزی است و برای هر 
هکتار باغ يک کارگر برای بيمه شــدن درنظر گرفته 
شده و در حال حاضر برای بيمه بخش باغات مشکلی 
وجود ندارد. وی افزود: تمام اراضی کشــاورزی استان 
در تمام سال کشت نمی شود و در طول سال های اخير 

کشت دوم مرسوم شده است.

تولید محصوالت کشاورزی در مازندران، ۴ برابر میانگین کشوری 

فرماندار ســاری گفت: اقدامات 
موثر بــرای آغاز فراينــد واگذاری 
چشمه باداب ســورت محقق شده 

است.
خبرنگار جام جم مازندران: 
عباسعلی رضايی در جلسه بررسی و 
پيگيری موضوعات منطقه توريستی 
گردشــگری چشمه باداب سورت با 
اعام اينکه فرآيند واگذاری چشمه 
باداب سورت آغاز می شود، گفت: با 
حمايت همه جانبه استاندار، اقدامات 
موثــر و تعامل همه دســتگاه های 
مسئول آغاز فرآيند واگذاری چشمه 

باداب ســورت محقق شــد. وی با 
اشــاره به آگهی مزايــده واگذاری 
چشمه باداب ســورت، بيان کرد: در 
راستای حفظ جنگل، ميراث طبيعی 
و ملی انتشار آگهی مزايده واگذاری 
ايــن منطقه توريســتی در روزنامه  

کثيراالنتشــار، منتشــر خواهد شد. 
فرماندار شهرستان ساری با تشکر از 
حمايت های اســتاندار و تعامل اداره 
کل منابع طبيعی و آبخيزداری، اداره 
کل ميراث فرهنگی و گردشگری و 
شرکت آب منطقه ای استان مازندران 
در تحقق اين هدف، تصريح کرد: در 
اين مسير حساسيت ها و ظرافت های 
فراوانی وجود دارد که از جمله آن ها 
می توان بــه لزوم تأميــن منافع و 
حقوق مــردم بومــی، ضمن حفظ 
حقوق و مالکيت ملی ميراث طبيعی 

ارزشمند کشورمان اشاره کرد.

فرماندار ساری: 

چشمه باداب سورت واگذار می شود

دور سوم ارزیابی کیفی بسته هاي طرح 
تحول و نوآوري آغاز شد

دور ســوم ارزيابی کيفی بســته هاي طرح تحول و 
نوآوري در آموزش علوم پزشــکي در کان منطقه يک 
آمايش سامت کشور در دانشگاه علوم پزشکي مازندران 

برگزار شد .
خبرنگار جام جم مازندران: در راستای ارزيابی 
ميداني و کيفي عملکرد و روند تحقق بســته هاي طرح 
تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشکي در کان منطقه 
يک آمايشی کشور، نشســتی با حضور حيدرزاده رئيس 
مرکز ســنجش آموزش پزشــکي وزارت بهداشت، سيد 

عباس موسوي رئيس دبيرخانه کان منطقه يک آمايش 
سامت کشور و رئيس دانشگاه علوم پزشکي مازندران، 
نمايندگان کان منطقه دو آمايشــی کشــور به عنوان 
ارزيابان بيروني و معاونين آموزشــي، مسئولين و دبيران 
بســته هاي تحول و نوآوري دانشگاه هاي کان منطقه 
يک آمايش سامت کشــور در سالن قلم دانشگاه علوم 
پزشکی مازندران برگزار شد. در اين جلسه مسووالن بسته 
های مختلف تحــول در آموزش به ارائه گزارش فعاليت 
هاي خود پرداختند و به پرسش هاي تيم ارزيابي بيروني، 
پاســخ گفتند.در ادامه  نقاط ضعف و در ادامه در خصوص 
نقاط  قوت برنامــه مورد بحث  و تبادل نظر قرار گرفت و 
تجربيات دانشگاه ها در اين زمينه به اشتراک گذارده شد و 
شرکت کنندگان تجربه های خود را در بسته هاي مختلف 
طرح تحول مطرح کردند تا زمينه پيشرفت، با اين انتقال 
تجربيات فراهم شــود. گفتني است دانشگاه هاي علوم 
پزشکي کان منطقه يک کشور شامل مازندران، گيان، 

بابل، گلستان، سمنان و شاهرود است.

مديرکل پزشکی قانونی مازندران با اشاره به مرگ 
164 عابر پياده براثر تصادف امســال در استان گفت: 

اين تعداد نســبت به مدت 8 ماه سال قبل 32 درصد 
رشد داشته است.

علی عباسی اظهار داشت: در 8 ماه نخست امسال، 
164 نفــر عابر پياده که 111نفر از آنها مرد و بقيه زن 
بودند، در حوادث رانندگی کشته شدند که اين رقم در 
مقايسه با مدت مشــابه سال قبل 32 درصد افزايش 
داشت. وی مجموع آمار تلفات حوادث رانندگی در 8 
ماه امســال را 450 اعام کرد و افزود: 36 درصد کل 
تلفــات حوادث رانندگی 8 ماه امســال عابران پياده 
بودند و بيشترين گروه ســنی عابرانی که در حوادث 

رانندگی کشــته می شــوند، افراد باالی 61 سال و 
کمترين سنين کمتر از 10 سالند و بر اساس آمارهای 
موجود از نظر گروه سنی بيشترين عابران پياده فوت 
شده با 70 نفر، معادل 43 درصد در گروه سنی 61 سال 
به باال قرار دارند. عباســی در خصوص باالترين آمار 
متوفيات عابران پياده در استان گفت: شهرستان های 
بابل با 33 ، ساری با 25 و آمل با 15نفر بيشترين تعداد 
عابران فوت شده را در 8 ماه امسال به خود اختصاص 
داده اند و شهرســتان گلوگاه با يــک فوتی کمترين 
عابران متوفی در آن ثبت شــده است. عباسی با اشاره 

بــه محل فوت عابران پياده گفــت: 91 نفر از عابران 
پياده در مســيرهای برون شهری و روستايی، 73 نفر 
درون شــهری و جان خود را از دست دادند، همچنين 
بر اســاس آمار 75 نفر از عابرين پياده در محل حادثه 

و 89 نفر در بيمارستان فوت کردند. 
وی گفت: بر اســاس آما ارجاعی مراکز پزشــکی 
قانونی اســتان، خرداد با 28، مرداد با 27، مهر و آبان 
با 22 نفر بيشــترين شــمار فوتی و تير و فروردين هر 
کدام با 15 نفر کمترين فوتی عابران پياده در آن ثبت 

شده است.

رشد ۳2 درصدی مرگ عابران پیاده براثر تصادفات در مازندران


