
پيام مدیرعامل توزیع برق گلستان به مناسبت شهادت »سردار سليماني«

قدردانــی از عوامــل برگزاری 
کوهنوردی وزارت نیرو در گرگان

نام گذاری یکی از میادین شهر لنگرود 
به نام »سپهبد شهید سلیمانی«

تحقــق وعــده شــهردار برای 
بهره برداری از 20 پــروژه عمرانی و 

خدماتی در 20 ماه در ایستگاه اول
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فعالیت مستمر حوزه مدیریت 
مصرف انرژی در مدارس قزوین

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین اعالم کرد: پیگیری و اجرای برنامه های مدیریت 
مصرف انرژی با محوریت آموزش و آگاه سازی دانش آموزان و با حضور کارشناسان این حوزه در مدارس از برنامه های این 

شرکت در سال تحصیلی جاری می باشد . 
سید محمد قافله باشی اظهار کرد: فعالیت های گسترده ای در مدارس استان و به منظور بهینه سازی مصرف انرژی طی 
ســال های اخیر انجام شــده که هدف آن، نهادینه کردن فرهنگ مدیریت مصرف برق می باشد. وی در خصوص فرهنگ 
سازی مصرف بهینه برق در مدارس افزود: حضور کارشناسان مدیریت مصرف شرکت توزیع در شهرستان ها و امور اجرایی 
در 260 مدرســه از مدارس استان با رویکرد نهادینه ســازی مصرف بهینه برق و ارائه روش  های کاربردی و آموزش بیش از 

40000 دانش آموز در ...

یک سوم جمعیت 
مازندران 2 دهه آینده 

سالمند هستند
3
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محرومیت 150 سرمایه گذار در شهرک 
صنعتی کاسپین از معافیت مالیاتی
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روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران
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قزوین  استان  صنعتی  شهرکهای  شرکت  عامل  مدیر 
گفت: ۱۵0 سرمایه گذار در شهرک صنعتی کاسپین واقع 
در استان قزوین به علت قانون شعاع ۱20 کیلومتری از 

معافیت مالیاتی محروم شده اند.
www.daneshpayam.ir3

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

استان های 

لی شما

مدیرعامل شــرکت برق منطقه مازندران و گلستان 
گفت: تا پایان سال جاری سه نیروگاه مقیاس کوچک 
با حجم سرمایه گذاری بیش از پنج هزار و 300 میلیارد 
ریالی توســط بخش خصوصی در مازندران به بهره 

برداری می رسد.
خبرنگار جام جم مازندران: حســین افضلی 
افزود : ساخت 2 نیروگاه اکنون تمام شده و منتظر بهره 
برداری هستیم و یک نیروگاه دیگر هم در حال تکمیل 
است. وی توضیح داد: نیروگاه های آماده بهره برداری 
یکی در شهرک صنعتی رجه بابل و دیگری در بابلسر 
است که در زمان بهره برداری در مجموع ۵۸ مگاوات 
انرژی بــرق وارد مدار می کننــد. وی گفت: نیروگاه 
رجه بابل توسط سرمایه گذار داخلی و با هزینه ۱700 
میلیارد ریالی ساخته شده است که ۸ میلیون دالر آن 
تسهیالت دولتی برای خرید تجهیزات بوده است. وی 
افزود: نیروگاه بابلسر نیز توسط سرمایه گذاری چینی 
و با حجم سرمایه گذاری 2۱00 میلیارد ریالی و تماما 
از محل آورده خود سرمایه گذار ســاخته شده است. 
افضلی همچنین از بهره برداری نیروگاه 2۵ مگاواتی 
چمستان نور تا پایان ســال جاری خبر داد و گفت: این 
نیروگاه نیز با سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی 
و با ارزش  حدود یکهــزار و ۵00 میلیارد ریالی در حال 
ساخت اســت که پیش بینی می کنیم قبل آغاز سال 

جدید وارد مدار شــود. وی افزود: با افتتاح این ســه 
نیروگاه برق ، انرژی مورد نیاز 30 هزار خانوار و بیش از 
۱20 هزار نفر تامین می شود.افضلی با اشاره به اینکه 
از ابتدای سال تا کنون حدود 2۵ مگاوات نیروگاه های 
مقیاس کوچک بخش خصوصــی در این منطقه وارد 
مدار شــد، گفت: برنامه ما این است که امسال بخش 
خصوصی بتواند ۱0۸ مگاوات ،ظرفیــت جدید  وارد 
مدار کند. وی گفت: مازندران به خاطر جریان داشتن 
۱20 رشته رودخانه به طول بیش از پنج هزار کیلومتر 
در آن، مسعتدترین اســتان برای ایجاد نیروگاه های 
مقیاس کوچک برقابی جهت تامین بــرق مورد نیاز 
اســت. وی افزود: هم اکنون 4۵4 مــگاوات ظرفیت 
برقابــی کوچک در مازنــدران وجــود دارد که آماده 
واگذاری به بخش خصوصی است. وی گفت: نیروی 
برقابی گسترده ترین شکل اســتفاده از انرژی های 
تجدیدپذیر محسوب می شود. این نوع نیروگاه ها در 
مقیاس بزرگ بیشــتر از ۱0 مگاوات در اطراف سدها 
و نیروگاه های کوچک کمتر از ۱0 مگاوات در مســیر 

رودخانه ها احداث می شود.
افضلی خاطر نشان کرد: نیروگاه های مقیاس کوچک 
تنها در نیروگاه های برقابی خالصه نمی شــود، بلکه 
دارای انواع دیگری مانند نیروگاههای خورشــیدی ، 
بادی و گازی وبیوگازاســت. وی تصریح کرد:استان 

مازنــدران دارای حدود 2 میلیون مشــترک اســت 
که پیک مصرف برق اســتان را به حدود ســه هزار و 
2۵0 مگاوات می رســاند و حدود 70 درصد مصرف 
کننــدگان برق مازنــدران نیز خانگی هســتند. وی 
افزود: تــوان تولیدی بــرق مازندران حــدود 2 هزار 
و 600 مگاوات اســت که حدود ۵۵0 مگاوات از این 
مقدارتوسط بخش خصوصی و نیروگاه های کوچک 

مقیاس تولید و تامین می شود.
* ســرمایه گذاری مطمئن در بخش توليد 

انرژی
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان 
تولید بــرق در مقیــاس کوچک را ســرمایه گذاری 
مطمئن با ســود باال توصیــف کرد که در بســیاری 
از کشــورهای توســعه یافته بــا ورود جدی بخش 
خصوصی مواجه است. افضلی درآمد حاصل از تولید 
و فروش انرژی را برای بخش خصوصی ماهانه حدود 
۱440 میلیون ریال به ازای هر مــگاوات اعالم کرد 
و افزود: به طور میانگین در کمتر از ســه سال معموال 
این نیــروگاه ها عالوه بر تامین هزینــه های احداث 
به ســودآوری می رســند. وی همچنین گفت: مدت 
بازگشت سرمایه کامل نیروگاه های کوچک مقیاس 
حدود سه و نیم سال است که برای این صنعت بسیار 

مطلوب می باشد.

2 نیروگاه مقیاس کوچک برق در مازندران، آماده بهره برداری 

مراسم تجلیل از همرزم شهید »حاج قاسم سلیمانی« در گیالن
سردار مجاهد »محمدعلی حق بین«



خبر

متن پيام بدین شرح است:
بسم رب الشهدا و الصدیقين

خبر شهادت ســردار ســرافراز جهان اسالم سردار 
سرلشــگر پاسدار شهيد حاج قاسم سليمانی موجبات 
تالم و تاثر در دل همه ملت های دلبسته به اسالم و انقالب 
و منطقه مقاومت بویژه ملت بــزرگ ایران گردید. این 
سردار بزرگ ســاليان  متمادی عمر با برکت  خود را در 
جهت اعتالی اسالم، تقویت جبهه مقاومت و سربلندی 
ایران عزیز در برابر دشمنان سپری نمود و مزد جهاد فی 

سبيل اهلل را با شهادت که آرزوی دیرینه اش بود گرفت. 
اینجانب ضمن محکوم کردن این جنایت تروریستی، 
شــهادت این مجاهد فی ســبيل اهلل را به محضر ولی 
عصر)عج(، مقام معظم رهبری، همرزمان این شهيد و 

خانواده ایشان تبریک و تسليت عرض می کنم.

پیام تسلیت رئیس اتاق اصناف لنگرود به مناسبت شهادت 
»حاج قاسم سلیمانی«

حاج محمد تقی فریب - رئيس اتاق اصناف شهرستان لنگرود

شنبه 21  دی 1398
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روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین اعالم کرد: پیگیری و اجرای برنامه های 
مدیریت مصرف انرژی با محوریت آموزش و آگاه سازی دانش آموزان و با حضور کارشناسان این حوزه در مدارس از 
برنامه های این شرکت در سال تحصیلی جاری می باشد . سید محمد قافله باشی اظهار کرد: فعالیت های گسترده ای 
در مدارس استان و به منظور بهینه سازی مصرف انرژی طی سال های اخیر انجام شده که هدف آن، نهادینه کردن 

فرهنگ مدیریت مصرف برق می باشد. وی در خصوص فرهنگ سازی مصرف بهینه برق در مدارس افزود: حضور 
کارشناسان مدیریت مصرف شرکت توزیع در شهرستان ها و امور اجرایی در 260 مدرسه از مدارس استان با رویکرد 
نهادینه سازی مصرف بهینه برق و ارائه روش های کاربردی و آموزش بیش از 40000 دانش آموز در مقاطع مختلف 
تحصیلی؛ از اقدامات مهم و اساسی این شرکت می باشد. معاونت فروش و خدمات مشترکین همچنین اعالم کرد: 
توزیع 209۵ بسته لوازم التحریر در بین دانش آموزان مناطق کم برخوردار استان قزوین در قالب طرح ملی قبض سبز 

در نیمه دوم سال جاری انجام پذیرفته است. شایان ذکر است این فعالیتها همچنان در استان در حال اجرا می باشد.

فعاليت مستمر حوزه مدیریت مصرف انرژی در مدارس قزوین
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باشگاه  مدیره  هيئت  جلسه 
ورزشي شهرداري  فرهنگي 

انزلی با حضور شهردار 

در جلســه فوق العــاده هیئت مدیره باشــگاه 
فرهنگي ورزشــي شــهرداري بندرانزلي که به 
درخواست شهردار و رئیس باشگاه؛ پورقربان در 
محل دفتر باشــگاه و با حضــور اعضای هیئت 
مدیره و مدیرعامل تشکیل شد حول محورهای 

ذیل بحث و تبادل نظر گردید.
درخصوص اعضــای هیئت مدیره و اســتعفای 
رئیس هیئت مدیره به علت مشــغله و مشکالت 
شخصی بود که با توجه به موافقت اعضا، رئیس 
باشگاه با استعفای کاظم مینایی موافقت کردند. 
ســاالر نجومی نیز که قبال به عنــوان خزانه دار 
فعالیت داشــتند به عنوان عضو اصلی به هیئت 
مدیره معرفی گردیدند و مقرر شــد تا هفته آینده 
انتخابــات هیئت رئیســه انجام گیــرد تا رئیس 

جدید هیئت مدیره معرفی گردد. 
گزارش کاملــی از عملکرد کلی باشــگاه و تیم 
های حاضر در مســابقات فوتبــال در رده های 
مختلــف ارائــه و از عملکرد خوب تیــم فوتبال 
بزرگســاالن، مربیــان و بازیکنان کــه نمایش 
خوب وچشمگیری در لیگ اســتان دارند تشکر 
و قدردانی و حمایت گردید وهمچنین به دســت 
آوردن مقام چهارمی مســابقات کشــوری تیم 
هندبال ساحلی و حضور تیم کاراته در مسابقات 

کشوری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 
گزارش درآمد هزینه ای تا پایان آذر، مشکالت 
مالی و پیشــنهاد راهکارها که شــهردارمحترم 
دســتوراتی را درخصوص رفع این مشــکالت 

ارائه نمودند.

مــگاوات  ميليون   5 توليــد 
ســاعت انــرژی در نيروگاه 

سيکل ترکيبی گيالن 
مدیــر عامل شــرکت برق 
منطقه ای گیــالن گفت: در 
9 ماهه سال جاری ۵ میلیون 
و ۵60 هــزار و 720 مگاوات 
ساعت انرژی برق در نیروگاه 

سیکل ترکیبی گیالن تولید شد.
به گزارش روابــط عمومی برق منطقــه ای گیالن 
عظیم بلبل آبادی افزود: مقــدار تولید انرژی برق این 
نیروگاه در آذر امسال ۵۸3 هزار ۵73 مگاوات ساعت 
بود. نیروگاه سیکل ترکیبی گیالن، بزرگترین نیروگاه 
منطقه گیالن با ظرفیت تولید ۱307.4 مگاوات دارای 
6 واحد گازی و 3 واحد بخار می باشد. این نیروگاه در ۱۵ 
کیلومتری جنوب شرقی شهرستان رشت و در مجاورت 

شهر صنعتی رشت قرار گرفته است.

روابط  مدیــرکل  قدردانــی 
از  نيــرو  وزارت  عمومــی 
مدیرعامل و روابط عمومی آب 

منطقه ای گيالن
صدیقه ببران، مدیــرکل دفتر روابــط عمومی و 
اطالع رســانی وزارت نیرو از خّرمی، رئیس هیأت 
مدیره و مدیرعامل و داریوش البرزی مدیر روابط 
عمومی شــرکت ســهامی آب منطقه ای گیالن 

تقدیر نمود. 
به گزارش دفتر روابط عمومی شرکت آب منطقه 
ای گیــالن، در بخشــی از ایــن تقدیرنامه آمده 
است: با عنایت به ســفر دکتر اردکانیان، وزیر نیرو 
به اســتان گیالن در تاریخ ۵ دی، ضمن تشکر از 
هماهنگی های انجام شــده با توجــه به انعکاس 
بســیار مطلوب اخبار و گزارش ســفر مورد اشاره، 
بدین وسیله از مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای 
گیالن و مدیر روابط عمومی آن شــرکت، تقدیر 
نموده و از درگاه خداوند متعــال توفیق روزافزون 

برای آن مجموعه را آرزومندم.

خبرخبر

مراسم نکوداشت رشادت های فرمانده فاتح نبل و 
الزهرا ســردار محمدعلی حق بین با حضور پرشور 

مردم در گلزار شهدا رشت برگزار شد.
مهدی شــریعت ناصری - خبرنگار جام 
جم گيالن: اســتاد دانشــگاه بقیه ا... نیز در این 
مراسم با اشاره به اینکه سربندهای حضرت زینب 
کبری )س( حماســه ها در جبهه های دفاع مقدس 
آفرید اظهار کــرد: مدافعان حــرم حافظان امنیت 
مرزهــای جمهوری اســالمی ایــران کیلومترها 
دورتر بودند. پروفسور علی کرمی با اشاره به اینکه 
تکفیری ها با تمام امکانــات درصدد نابودی حرم 
زینب کبــری )س( بودند، افــزود: مدافعان حرم 
جبهه مقاومت نگذاشتند دست تکفیری ها به حرم 
مطهر حضرت زینب کبری )س( برســد و طومار 
تکفیری ها را در هم پیچیدند. وی با بیان اینکه اگر 
آمریکایی ها سردار حق بین را داشتند تاکنون صدها 
فیلم سینمایی در وصف ایشان ساخته بودند، گفت: 

چرا در کتاب های درســی از سرداران و فرماندهان 
ما سخنی گفته نمی شــود و این یک ضعف بزرگ 
است. استاد دانشــگاه بقیه اهلل با اشاره به اینکه چرا 
برای ســرداران و فرماندهان ایران اسالمی فیلم و 
سریال ســاخته نمی شــود، گفت: چرا زندگی نامه 
شهدای جامعه پزشــکی را برای کودکان و جوانان 

شرح نمی دهند.
همچنین مشــاور فرمانــده نیروی زمینی ســپاه 
پاســداران انقالب اســالمی در این مراسم با بیان 
اینکه خون شــهدای مدافع حرم ایران اسالمی را 
بیمه کرده است اظهار کرد: رزمندگان سپاه اسالم 
کاری کردند که دشمن جرات انجام کوچک ترین 
تحرک نظامی را ندارد. سردار محمدعلی حق بین با 
اشاره به اینکه امروز دشمن روی مسائل فرهنگی 
و سیاسی برنامه ریزی کرده است، افزود: دشمنان 
امروز در مسائل سیاســی و اجتماعی تیرهای خود 
را شــلیک می کنند تا جوانان ما را از مسیر انقالب 

دور کننــد. وی با بیان اینکه ما وارث خون شــهدا 
هستیم، گفت: کســانی که با اقدامات و تحرکات 

خود پا روی خون شــهدا می گذارند، خائن هستند 
و باید پاسخگوی خانواده شهدا باشند.

 برگزاری مراسم تجلیل از همرزم 
شهید »حاج قاسم سلیمانی« در گیالن 

پوشش اجباری بیمه،  حمایت از اقشار کم درآمد است

در راستای اجرای پوشش اجباری بیمه همه افراد فاقد 
دفترچه بیمه، تحت پوشش بیمه سالمت قرار خواهند 
گرفت. علی اکبری، مدیرکل بیمه ســالمت گیالن 
با اشــاره به مراحل اجرایی طرح پوشــش اجباری 

بیمه گفت: از ۱3 آبان امســال پوشش اجباری بیمه 
آغاز شده اســت. وی افزود: از آغاز اجرای این طرح تا 
کنون بالغ بر۱07۱3 نفر از اســتان گیالن درآزمون 
وسع شرکت کردند تا بتوانند از دفترچه بیمه سالمت 

برخوردارشوند.
وی اضافه کرد: قانون، ارزیابی آزمون وسع را برعهده 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار داده است. 
 اکبری در مــورد جزئیات آزمون وســع گفت: برای 
پوشــش اجباری بیمه پایه ســالمت همگانی افراد 
جامعه به سه دسته تقسیم شــدند، دسته اول شامل 
افراد کم درآمد در دهک های یک، دو و ســه هستند 
که درآمد آنها 40 درصد حداقل دســتمزد مشــمول 

تامین اجتماعی است، حق ســرانه بیمه آنها را دولت 
تأمین و پرداخت می کنــد. وی افزود: دهک های ۱ 
و 2 و 3 برای اســتفاده از این مزایا تا پایان سال جاری 
می توانند با نام نویسی در ســایت یا مراجعه به دفاتر 
پیشخوان از دفترچه بیمه سالمت به صورت رایگان 
بهره مند شــوند. وی اضافه کرد: چنانچه به هر دلیل 
و علت افراد این دســته از جامعه تا پایان سال جاری 
موفق به نام نویسی نشدند این بدان معنا نیست که به 
آنها دفترچه داده نخواهد شد، بلکه آنها نیز می توانند با 
پرداخت هزینه ها از دفترچه بیمه سالمت بهره مند 
شوند. مدیرکل بیمه ســالمت استان گیالن در مورد 
دسته دوم ودهک چهارم گفت: بر اساس آزمون وسع 

اگر منابع درآمدی آن ها بین 40 تا ۱00 درصد حداقل 
دستمزد مشمول قانون کار باشــد این افراد فقط ۵0 
درصد هزینه ها را پرداخت می کننــد و پنجاه درصد 
باقیمانده را دولت تامیــن و پرداخت خواهد کرد. وی 
افزود: دسته سوم افرادی هســتند که در دهک ۵ به 
باال قرار دارند و بر اساس خوداظهاری و آزمون وسع و 
بررسی های الزم اگر درآمدی معادل حداقل دستمزد 
تعیین شده را داشته باشند باید ۱00 درصد حق سرانه 
بیمه را پرداخت کنند. وی اضافه کــرد: این افراد به 
ازای هر نفر ۵۸0 هزار و۸00 تومان ســرانه حق بیمه 
به مدت یک سال تحت پوشش بیمه سالمت استان 

گیالن قرار خواهند گرفت.



حضــور مســئوالن مخابرات 
منطقه گلســتان در راهپيمایی 

شهادت سردار سليمانی

مدیر و کارکنان مخابرات منطقه گلستان در یادمان 
و راهپیمایی بســیجیان و دلســوختگان انقالب به 
مناسبت شــهادت سردار سپهبد  شــهید حاج قاسم 
ســلیمانی حضور یافتند. در این راهپیمایی کارکنان 
مخابــرات منطقه گلســتان  ضمن گرامیداشــت 
یاد و خاطره ســردار شــهید حاج قاســم سلیمانی 
و همراهانــش، فریاد انزجــار خــود را از این حمله 
تروریستی ابراز کردند و با سردادن شعارهای »مرگ 
بر آمریکا« و »مرگ بر اسرائیل« این اقدام را محکوم 

کردند. 

98 درصد گلستانی ها قبض ها 
را الکترونيکی پرداخت می کنند 

پرداخت الکترونیکــی قبض تلفن ثابت دراســتان 
گلستان رشد چشمگیری داشته است.

مدیر مخابرات منطقه گلســتان با اشــاره به حذف 
قبوض کاغذی تلفن ثابت از ابتدای مهر سال جاری 
گفت: مشترکان از پرداخت الکترونیکی قبض تلفن 
اســتقبال خوبی نموده و 9۸ درصد مشتریان قبض 
تلفن را به روشــهای الکترونیک پرداخت می نمایند 

که آمار بسیار خوبی است.
غالمعلی شــهمرادی تاکید کرد: از بین روش های 
پرداخت الکترونیکی قبض تلفن، بهترین و آســان 
ترین راه از طریق ســامانه 2000  می باشد که عالوه 
بر مزایای  فــراوان موجب وصل تلفن قطع شــده 
بالفاصله پس از پرداخت از طریق این سامانه خواهد 
شد. وی به مشــتریان تلفن ثابت توصیه کرد: سامانه 
2000 را جهت پرداخت قبض تلفــن ثابت انتخاب 

نمایند و از مزایای آن بهره مند گردند.

کمربندی غربی ســاری به نام 
»شهيد سليمانی« نامگذاری شد

کمربندی غربی ساری با پیشنهاد شهردار و تصویب اعضای 
شورای شهر، به نام سپهبد شهید قاسم سلیمانی نامگذاری 

شد.
خبرنگار جام جم مازندران: رئیس شورای اسالمی 
شهر ساری اظهار کرد: با پیشــنهاد عباس رجبی شهردار 
ساری و موافقت اعضای شورای اسالمی شهر یکی از معابر 
اصلی ساری به پاس ســال ها مجاهدت و فداکاری سردار 
سپهبد قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران 

به نام وی نامگذاری شد.
 علیجان شمشیربند  افزود: بر اساس پیشنهاد شهردار مرکز 
استان از سه راه جویبار تا میدان فرح آباد بنام سپهبد شهید 
قاسم سلیمانی نامگذاری شد. وی گفت: این بلوار که پیش 
از این به نام کمربندی غربی در مرکز استان راه اتصال شرق 
اســتان به غرب بوده هم اکنون به نام این سپهبد واالمقام 

تغییر نام داده است.

پيــام مدیرعامــل توزیع برق 
گلستان به مناســبت شهادت 

»سردار سليماني«
علی اکبر نصیری، مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق 
گلستان در پي شــهادت سردار بزرگ اســالم، حاج قاسم 
سلیماني، پیامي را منتشر کرد. در این پیام آمده است: سردار 
سرافراز جهان اسالم و ســرباز صادق و فداکار دین و قرآن، 
نظامی مومن، پارسا و پرهیزکار سپهبد حاج قاسم سلیمانی 
به دست  آمریکا و استکبار جهانی به شهادت رسید. تالش 
بی وقفه حاج قاسم سلیمانی در مبارزه با گروهک تروریستی 
داعش او را به نماد مبارزه با تروریسم و افراطی گری در دنیای 
اسالم بدل کرده بود. دشمن زبون و ددمنش، در خیال خام 
خود، پرچم مقاومت و مبــارزه را بر زمین انداخته، حال آنکه 
خیل عظیم سربازان جان بر کف وطن و پیروان خمینی کبیر 
و خلف برحقش، علم جهاد و مقاومت را راســخ تر از قبل بر 
دوش کشــیده، اجازه نخواهند داد خون سردار محبوب دل 
ها و همرزمان و همراهانش پایمال شــود. در خاتمه ضمن 
گرامیداشت نام و یاد شهید سلیمانی و شهدای همراه ایشان 
بویژه مجاهد بزرگ اسالم جناب آقای ابومهدی المهندس، 
از درگاه ایزد منان برای خانواده این بزرگواران صبر جمیل 

خواستارم.
علی اکبر نصيری، رئيس هيئت مدیره و مدیرعامل 

شرکت توزیع نيروی برق استان گلستان

خبرخبر

مدیرکل بهزیســتی مازندران گفت: در دو دهه آینده یک سوم جامعه 
استان را ســالمندان تشــکیل می دهند که باید برنامه ریزی صحیح 

برای این حوزه داشته باشیم.
خبرنگار جام جم مازندران: جمال باقری در نشســت با مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد اســالمی و علی کاظمی شــاعر پیشکسوت استان، 
ضمن تاکید بــر اهمیت برنامه ریزی در حوزه ســالمندان گفت: در دو 
دهه آینده حدود یک سوم جامعه را ســالمندان تشکیل خواهند داد که 
همین امر اهمیت برنامه ریزی و مدیریت صحیح در این حوزه را نشان 

می دهد.
 وی با بیان اینکه ســالمندی متفاوت از ناتوانی اســت، افزود: تالش 
می کنیم با همکاری نهادهای فرهنگی نظیر اداره کل ارشاد، با برنامه 
ریزی صحیح و هدف گذاری مناسب، در مســیر ایجاد جامعه با نشاط 
حرکت کنیم. باقری با بیان اینکه ســالمندی متفاوت از ناتوانی است 
افزود: ضروری اســت با برنامه ریزی صحیح و هدف گذاری مناسب، 

در مسیر ایجاد جامعه با نشــاط، از توانمندی های جامعه سالمندان نیز 
استفاده شــود. جامعه ســالمندان نیز توانایی های خوبی در حوزه های 
فرهنگی و هنــری دارند و با کوشــش مربیان فعــال در مراکز تحت 

پوشش بهزیستی، شاهد بروز استعدادهای هنری هستیم. 

عباس زارع، مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی مازنــدران با تاکید 
بر همراهــی و همکاری دو نهاد در راســتای خدمت رســانی به آحاد 
مردم جامعه بویژه ســالمندان، آمادگــی خود را برای اســتمرار این 
همکاری اعالم کرد. وی گفت: برگــزاری برنامه هایی همچون تئاتر، 
موســیقی های فاخر و اجرای فعالیت هایی که موجب دلگرمی و نشاط 
این قشر از جامعه شود در دستور کار این اداره کل قرار داشته و یقینًا به 

این حرکت، قدرت و پویایی بیشتری خواهیم داد. 
در این دیدار که با حضور محمد علی کاظمی ســنگدهی برگزار شــد، 
مقرر شــد تا به همت این هنرمنــد مازندرانی و حمایت بهزیســتی و 
ارشاد استان، مجتمع فرهنگی رفاهی سالمندان ســنگده با تمرکز بر 
فعالیت های هنری ویژه ســالمندان در این منطقه راه اندازی شود. در 
این دیدار راه اندازی مجتمع فرهنگی رفاهی ســالمندان ســنگده در 
منطقه دودانگه ســاری با تمرکز بر فعالیت های هنری ویژه سالمندان 

به همت هنرمندان و حمایت بهزیستی و ارشاد استان بررسی شد.

یک سوم جمعیت مازندران 2 دهه آینده سالمند هستند

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری از خلع ید بیش 
از ۸00 هکتار ازعرصه های طبیعی استان خبر داد و گفت: ۱20 هکتار 

از عرصه های معدنی نیز به انفال بازگشت.
خبرنگار جام جم مازندران: سید محسن موسوی تاکامی در 
مراسم اســتانی طرح زراعت چوب روستای چهار طاق بن در جویبار 
با اعالم اینکه تاکنون بستر 332 هکتار آماده شده تا نهال غرس شود 
گفت: امروز در شهرستان جویبار پنج هزار و 400 اصله نهال صنوبر در 

روستای چهار طاق بن غرس شده است. 
وی بیان کرد: در بحث زراعت چوب در هر هکتار ۱۱00 اصله نهال غرس می شود. موسوی تاکامی با بیان اینکه 
این نهال ها به صورت مشارکتی یا به صورت عرصه ملی در قالب ماده 3 به مردم واگذار می شود، افزود: در بحث 
کاشت نهال مهم تر از کاشت بحث داشته است تا به مرحله برداشت برسد. تاکامی تاکید کرد: بحث زراعت چوب 
به تنفس جنگل و تأمین منابع معیشتی مردم کمک خواهد کرد. وی با بیان اینکه بیش از ۸00 هکتار از عرصه منابع 
طبیعی که در تصرف مردم بود خلع ید شد، گفت: همچنین ۱20 هکتار از عرصه منابع طبیعی که به عنوان معدن 
بهره برداری می شد به انفعال بازگشته است. موســوی تاکامی به مشارکت مردمی در بحث زراعت چوب تاکید 
کرد، گفت: هیچ کاری بدون مشارکت مردمی به سرانجام نخواهد رسید، بنابراین ما نیاز مبرم به مشارکت مردم در 
عرصه های طبیعی داریم. وی پروژه زراعت چوب را از جمله پروژه های اقتصاد مقاومتی در استان دانست، گفت: 
تعهد ما در بحث زراعت چوب ۱۵0 هکتار در استان مازندران اســت که بناست تا پایان امسال 400 هکتار نهال 

غرس شود.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین گفت: ۱۵0 
سرمایه گذار در شهرک صنعتی کاســپین واقع در استان قزوین 
به علت قانون شــعاع ۱20 کیلومتری از معافیت مالیاتی محروم 

شده اند.
 حمیدرضا خانپور با اعالم این مطلب اظهار داشــت: شــهرک 
صنعتی کاســپین که تا چند سال پیش برای ســرمایه گذاران از 
معافیت های مالیاتی باال برخوردار بود، اکنــون به خاطر قانون 
شعاع ۱20 کیلومتری از دایره شمول این معافیت ها خارج شده است. وی در مورد این قانون توضیح داد: 
شهرک کاسپین خارج از شعاع ۱20 کیلومتری )از میدان فردوسی تهران تا مکان کنونی شهرک( احدث 

شد و دارای ۵ سال معافیت مالیاتی بود.
 وی همچنین گفت: قانون رفع موانع تولید عالوه بر معافیت های مالیاتی شهرک های صنعتی، به منظور 
کمک به رونق اقتصادی موادی را مصوب کرد تا برای واحدهای صنعتی خارج از شــعاع ۱20 کیلومتری 
)با هدف کاهش آلودگی هوا( معافیت های مالیاتی بین 7 تا ۱3 سال نیز فراهم شود. خانپور تصریح کرد: 
متاسفانه آیین نامه اجرایی این قانون، فاصله زمینی را به فاصله هوایی تعبیر کرد و این اقدام سبب شد تا 

شهرک صنعتی کاسپین با چندین کیلومتر کمبود مواجه شود.
 این مسؤول گفت: شــهرکی که یک زمان معافیت های باالی ۱0 سال داشت و سرمایه گذاران بسیاری 
را جذب کرده بود، اکنون فاقد معافیت های مالیاتی است و ســرمایه گذاران واحدهای تولیدی متحمل 

پرداخت مالیات هستند.

محرومیت 150 سرمایه گذار
 در شهرک صنعتی کاسپین از معافیت مالیاتی 

800 هکتار از عرصه های طبیعی 
مازندران خلع ید شد
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روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران

ابوالفضــل اکبــری، مســئول برگــزاری کوهنوردی 
سراســری وزارت نیرو طی پیامــی از عوامل برگزاری 
کوهنوردی سراســری وزارت نیرو در گــرگان تقدیر و 
تشــکر نمود.در بخشــی از این پیام آمده است: ازبرنامه 
ریزی همگرایی همکاری و  تالش شــبانه روزی روسا 

و اعضای محترم کارگروه ها وحمایت ها و دلگرمی های 
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان، معاونین و 
مدیران در امر جنگل نوردی کــه به نحو مطلوب، بدون 
نقص و کوچک ترین حادثه ای برگــزار گردید و نتیجه 
این کار تیمی نام شرکت را یک بار دیگر در سراسر کشور 

طنین انداز کرد تشکر و قدردانی نموده برای شما عزیزان 
وخانواده محترمتان آرزوی سالمتی توفیق و سربلندی 

از خداوند متعال خواستارم.
ابوالفضــل اکبــری، مســئول برگــزاری 

کوهنوردی سراسری وزارت نيرو

قدردانی از عوامل برگزاری کوهنوردی وزارت نيرو در گرگان
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رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران، گردش 
مالی تولید مرکبات در اســتان را ساالنه ۱0 هزار 

میلیارد تومان اعالم کرد.
خبرنگار جــام جم مازنــدران: عزیراله 
شــهیدی فر در بازدید از نمایشــگاه مرکبات در 
قائم شهر، اظهار کرد: در این نمایشگاه تخصصی 
و ملــی توانمندیهای جدیــدی در بخش صنایع 
برداشــت، ســورت، بســته بندی و نگهداری به 
نمایش گذاشته شده اســت . وی از تولید 2 میلیون 
و 700 هزار تن مرکبات در اســتان مازندران، از 
ابتدای ســال تاکنون، خبر داد و گفت: طی سال 
جاری تاکنــون، بیش از 60 هزار تــن مرکبات از 
مازندران صادر شده است. شهیدی فر از باغداران 
خواســت تا جایی که ممکن است مرکبات ذخیره 

ســازی کنند و ســپس بیان کرد: برای ماه های 
بهمن و اســفند قیمت مناســبی بــرای مرکبات 
باغداران اعــالم خواهد شــد. وی از وجود ۱۱0 
هزار نفر بهره بردار مرکبات در این استان خبر داد 
وافزود: باغداران مازندرانی با دارا بودن ۱۱۵ هزار 
هکتار مرکبات و ایجاد ۱۵0 هزار شــغل مرتبط، 
۱0 هزار میلیارد تومان گردش مالی از تولید صفر 

تا صد مرکبات عایدی دارند.
*12 هکتار از باغات مرکبات قائمشهر 

گواهينامه استاندارد دریافت کردند
مدیر جهاد کشــاورزی قائم شهر گفت: ۱2 هکتار 
باغ مرکبــات قائم شــهر، گواهینامه اســتاندارد 
دریافت کرده اند که نشــان می دهــد این اراضی 
هیچ گونه آالینده شیمیایی فلزات سنگین و کود 
شــیمیایی اســتفاده نمی کنند. مجید جعفری در 
گفتگو با خبرنگاران، گفت: قائم شــهر ۱۵ هزارو 
200 هکتار باغ مرکبات دارد که با تولید ســاالنه 
3۵0 هزار تن، 2۱ هزار و 700 نفــر باغدار از این 
باغات بهره برداری می کننــد. وی از وجود ۱2۵ 
نهالستان مرکبات در قائم شــهر خبر داد و افزود: 
قائم شــهر به جهت قرار گرفتن در مسیر ترانزیت 
مرکبات، دو میدان بار بزرگ و ۱76 ســورتینگ 

دارد که ۱0 ســورتینگ قابلیت صادرات مستقیم 
دارند و با ذخیره سازی ۸0 هزارتن مرکبات برای 
شب عید رتبه اول ذخیره ســازی مرکبات استان 
و رتبه چهارم تولید مرکبات را داراســت. جعفری 
در خصــوص چهارمیــن نمایشــگاه تخصصی 
مرکبــات توضیح داد: این جشــنواره با محوریت 
کاشت، داشت، برداشت، بســته بندی، سورتینگ 
و بازرگانی برگــزار می شــود و محققین آخرین 
یافته هــای تحقیقاتی خــود را بــا بهره گیری از 

دانش بومی به نمایش می گذارند.
وی تصریــح کرد: هــدف اصلی برگــزاری این 
نمایشگاه ایجاد اشتغال پایدار و توسعه کشاورزی 
و باغداری اســت تا با باال بردن ظرفیت صادرات 
غیرنفتی در راســتای اقتصاد مقاومتی به معیشت 
کشــاورزان کمک شــود. مدیر جهاد کشاورزی 
قائم شهر خاطرنشــان کرد: چهارمین نمایشگاه 
تخصصــی مرکبــات بــا 27 غرفــه و معرفی 
نهالستان ها، ادوات ســنگین و سبک کشاورزی 
و واریته هــا و ارقام جدید مرکبــات از نهم لغایت 
سیزدهم دی در محل نمایشــگاه های بین المللی 
مازندران واقع در قائم شــهر در حــال برگزاری 

است.
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میدان 9 دی جویبار به بهره برداری رسید؛ 

تحقق وعده شهردار برای بهره برداری از
 20 پروژه عمرانی و خدماتی در 20 ماه در ایستگاه اول

دکتر همت محمدنژاد، شهردار جویبار نامگذاری یکی از میدان 
های شــهر به نام میدان ۹ دی را به دلیل آشنایی جوانان و مردم با 
آرمان های نظام و پاسداشت خون شهدا بیان کرد وافزود: جوانان 
در ۹ دی سال ۸۸ برای پاسداشت خون شهدا به میدان آمدند و با 
برهم زدن توطئه دشمنان، حماسه ای بزرگ در کشور رقم زدند.

خبرنگار جام جم مازندران: شــهردار جویبــار در ماه های اولیه 
حضور خود در پایتخت کشــتی جهان به وعــده بهره برداری از 20 
پــروژه عمرانی و خدماتــی عمل کرد و در گام نخســت، همزمان با 

حماسه ۹ دی، میدان ۹ دی را افتتاح کرد .
همــت محمدنــژاد در مراســم بهره بــرداری از پــروژه میدان 
۹ دی این شــهر که همزمان با گرامیداشــت حماســه ۹ دی و دهه 
بصیرت برگزار شــد گفت: همانطور که با مردم عزیز جویبار برای 
بهره برداری از 20 پروژه عمرانی و خدماتی در 20 ماه وعده کرده 
بودیــم، امروز اولین پروژه 20 گانه را که متبرک اســت با نام روز 

حماسه بزرک ملت ایران در نهم دی افتتاح می کنیم .

دکتر همت محمدنژاد در این مراسم با شکوه که با حضور اعضای 
شــورای شهر جویبار، مردم و  مســئولین شهرستانی برگزار شد، 
با اشــاره به اینکه بعد از ۴0 ســال از پیروزی شــکوهمند انقالب 
اســالمی ایران، امــروز این انقالب تبدیل به یــک درخت تنومند 
شــده است، اظهار کرد: ابرقدرت های  شــرق و غرب دیگر جرات 
رویارویی با ایران اسالمی را ندارند و چشم و امید تمام مسلمانان 

جهان به اقتدار این نظام است .
شهردار جویبار افزود: حماسه ۹ دی به دشمنان ثابت کرد ملت 
ایران تا آخرین قطره خون خود از انقالب اسالمی حمایت می کنند و 
به دشمنان اجازه نمی دهند که این امنیت و آرامش کنونی جامعه 
که ثمره خون هزاران شهید واالمقام است، خدشه دار شود و این 
باعث همدلی و اتحاد بیشــتر بین مردم شده است .وی نامگذاری 
این میدان به نام میدان ۹ دی را آشــنایی جوانان و مردم با آرمان 
های نظام و پاسداشــت خون شــهدا بیان کرد وافزود: جوانان در 
۹ دی ســال ۸۸ برای پاسداشت خون شــهدا به میدان آمدند و با 
برهم زدن توطئه دشمنان، حماسه ای بزرگ در کشور رقم زدند.

شــهردار جویبار هزینه این میــدان را ۴00 میلیون ریال بیان 
کرد و خاطر نشان ساخت: تا پایان سال پروژه آتش نشانی، میدان 
شهید ذبیحی و میدان آزادگان به بهره برداری خواهد رسید. وی 
بیان کرد: نهضت آسفالت کوچه ها و معابر در  شهر آغاز شده و در 
۳ ماه گذشته حدود 20 کوچه و خیابان آسفالت آن به اتمام رسیده 
است.  شایان ذکر است این میدان که در کالگر محله جویبار احداث 
شده با حضور فرمانده ناحیه مقاومت بسیج، اعضای شورای شهر، 
مســئولین شــهری و مردم والیتمدار جویبار در مراسمی باشکوه 

افتتاح شد .

شــهردار لنگرود گفت: در پی اعالم خبر شــهادت سردار رشید اســالم حاج قاسم 
ســلیمانی و اعالم عزای عمومی از سوی رهبر معظم انقالب اســالمی، فضای شهری 

لنگرود نیز همگام با سراسر کشور سیاه پوش شد.
مهندس مهدی رجایی اظهار کرد: از همان ســاعات اولیه خبر شــهادت سردار حاج 
قاسم ســلیمانی، تمام ریســه های رنگی شــهر جمع آوری و بنرها، پرچم ها و پارچه 

نوشته های مشکی جایگزین گردید.
 وی شــهید ســلیمانی را نماد مقاومــت ملل منطقه دانســت و افــزود: آمریکا باید 
منتظر انتقام ســخت جبهه مقاومت باشــد و دشمنان اســالم بدانند که ما در قبال 

خون های پاکی که در راه اسالم ریخته می شود، گذشت نخواهیم کرد. 
شــهردار لنگرود از برگزاری جلســه فوق العاده  شــورای نام گذاری و مزین شدن 
یکی از میادین شهر به نام ســردار شهید سپهبد قاسم ســلیمانی خبر داد و گفت: 
این طرح با همکاری و هماهنگی شــورای اســالمی لنگرود مصوب شــد تــا یکی از 

میادین شهر به نام این شهید بزرگوار نامگذاری شود.
شــهردار لنگرود با بیان اینکه زنده نگه داشــتن یاد و نام شــهدا وظیفه همه آحاد 
جامعه و بخصوص مســئولین و مدیران اســت، خاطرنشــان کرد: طی مصوبه انجام 
 شــده میدان قرقاول در جاده لیالکوه به نام ســردار شهید قاسم ســلیمانی تغییر 
نام پیدا کرده و بعد از انجام اقدامات کارشناســی، نســبت به نصــب تصویر این 

سردار اسالم نیز اقدام می گردد.

مهندس مهدی رجایی، شهردار لنگرود خبر داد؛

نام گذاری یکی از میادین شهر لنگرود به نام 
»سپهبد شهید سلیمانی«

در گفت و گو با اعضای شورا و دهیار روستای الکان از توابع رشت مطرح شد؛

 بودجه تامین نیازهای اهالی روستا محدود است

سعيده فردیـ  خبرنگار جام جم گيالن: 
روســتای الکان یکی از قدیمی ترین روستاهایی 
است که در جنوب شهر رشت قرار دارد و تعدادی از 
روستاهای اطراف شهر رشت را به هم مرتبط می 
سازد. مســیر جاده الکان از قدیم تا کنون توسعه 
زیادی پیدا کرده که همچنــان ادامه دارد. الکان 
یکی از روستاهای توابع بخش مرکزی شهرستان 

رشت در استان گیالن است.

* لطفا خودتــان را بــرای خوانندگان 
روزنامه جام جم معرفی نمائيد.

شورای اسالمی دهیاری روســتای الکان دارای 
سه عضو از شــورا می باشــد که آقایان مرتضی 
باقرزاده، سیامک باقرزاده، اسماعیل حسین نیای 
و همچنین آقای امیر باقــرزاده به عنوان دهیار در 
این روستا مشغول فعالیت می باشند. الکان بالغ بر 
۱00 خانوار و 3۵0 نفر جمعیت این روستا را تشکیل 
می دهند. شغل اکثر مردم، کشاورزی و دامپروری 
و بندرت صنایع دســتی هم می باشــد. در ادامه 
حســینی نیای، رئیس شورای اســالمی دهیاری 
روســتای الکان افزود: مشــکالت در روستا زیاد 
است، ولی بودجه برای تأمین نیازهای اهالی روستا 
خیلی کم اســت. یکی از مهمترین دغدغه های ما 
این است که قسمتی از روســتای الکان به حوزه 

شــهرداری واگذار شــده، ولی با این اوصاف تمام 
نیازهای ســاکنین به خود دهیاری ارجاع می شود. 
این موضوع باعث مشکالتی در روستا شده است. 
از آنجایی که با پیگیری های شــورای اســالمی 
دهیاری روســتای الکان و با کمک بنیاد مسکن 
توانسته ایم قســمتی از الکان را از طرح تفصیلی 
خارج کنیم، ولی هنوز به اجرا درنیامده و برای این 
امر نیاز به اعتبار مالی می باشد که باید از باالدست 

تغذیه شود.
در ادامــه آقای باقــرزاده عضو شــورای دهیاری 
روســتای الکان افــزود: با نصب ریــل راه آهن، 
مشکالت زیادی برای این روستا رقم خورد. یکی 
از آن مشکالت دو کوچه شهید حسین پور و مرادی 
بود که به دو قسمت جداگانه تبدیل شد که این دو 
کوچه خاکی و نیاز به آسفالت دارد. در کنار ریل راه 
آهن جاده ای درســت کرده ایم. این جاده کوچک 
و خاکی می باشــد کــه در فصل زمســتان باعث 
آبگرفتگی می شود و از طرفی دیگر خطر جانی در 
بردارد. حتی دو طرف ریل راه آهن برای حفظ جان 
اهالی روســتا حفاظ ندارد که امنیت جانی اهالی را 

برقرار کند. 
در طرف دیگــر راه آهن جاده ای وجــود دارد که 
یک الین خاکی و یک الین آســفالت می باشــد 
و بیشــتر کســانی که از این جاده تردد می کنند از 
الین آســفالت عبور می کنند که این امر باعث بار 
ترافیکی می شــود و ما در حریم ریل راه آهن، ۱2 
نفر کاسب که برای امرار معاش زندگی خود کسب 
درآمد می کردنــد، از کار بیکار شــدند حتی هیچ 
خســارتی به این عزیزان پرداخت نشــد تنها یک 
نفر آنجا مشغول کســب و کار می باشد که آن هم 

دارای مشکالت زیادی است.[
 یکی دیگر از مشــکالت، خانه بهداشــت روستا، 
ســاختمان دهیــاری، محل برگــزاری صندوق 
انتخابات، شــرکت تعاونی، دریچــه ورودی نهر 

زمین کشاورزی به حوزه شــهرداری واگذار شده 
و تمامــی کوچه هــای فرعی روســتای الکان، 
خاکی می باشد. بیشــتر افراد این روستا، مشمول 
بیمه صندوق عشایری می باشــند و امیدواریم در 
این روســتا، داروخانه احداث شــود و با وجود یک 
دســتگاه اتوبوس در روســتا، در بعضی از مواقع 
این اتوبوس را از ما می گیرند و با پیگیری های ما 
دوباره اتوبوس را باز پس می گیریم. انتظار می رود 
این مشکل دیگر پیش نیاید یا حداقل یک دستگاه 

اتوبوس دیگر اضافه شود.

* چند مورد از عملکرد شــورای اسالمی 
دهياری روستای الکان را نام ببرید.

تعویض روشــنایی معابر، برگزاری مراسم شهید 
ســید منصور حســینی که بعد از 30 سال تفحص 
به میهن بازگشــت و باعث افتخار این روستاست، 
نصب ایســتگاه اتوبــوس در محدوده شــهری، 
آســفالت 6 کیلومتر از جاده اصلی روستای الکان 
با همکاری نماینده محترم مجلــس جناب آقای 
کوچکی نژاد، ویزیت رایــگان در بعضی از روزها، 
آموزش کشــاورزان برای نحوه اصول کاشــت، 
داشــت و برداشــت، هرس درختان و تمیز کردن 
حاشــیه جاده، جمع آوری و حمل و نقل زباله، لکه 
گیری آسفالت خیابان هوشنگ مرادی معروف به 
باغ رئوف، الیروبی زهکش های روستا و برگزاری 

بعضی از مراسمات.
در پایان شورای اسالمی دهیاری روستای الکان، 
از اهالی محترم روستاـ  اســتانداری، فرمانداری، 
بخشداری، عضو شورای اسالمی آقای فرهام زاهد 
و تمامی رؤسای ادارات مرتبط با مشکالت روستا، 
ما را در جهت پیشبرد روستایی برتر یاری نمودند، 
کمال تقدیر و تشــکر را داریم و امیدواریم با کمک 
و همدلی یکدیگر برای راهبرد هرچه بیشتر روستا 

ما را یاری کنند.

گردش مالی تولید مرکبات در مازندران، ۱0 هزار میلیارد تومان 

مدیرعامل آبفای گیالن: تعامل با دانشگاه موجب بالندگی آبفا می شود
در نشســت مدیرعامل آبفــای گیالن بــا کارگروه 
تحقیقــات آبفای اســتان، بر ضرورت همــکاری با 
دانشگاه و حمایت از شــرکتهای دانش بنیان با تعیین 

اولویت های تحقیقاتی تأکید نمود.
به گزارش دفتــر روابط عمومی و آمــوزش همگانی 
شــرکت آب و فاضالب اســتان گیالن، سیدمحسن 
حســینی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب اســتان گیالن در جمع اعضــاء کارگروه 
تحقیقات این شــرکت ضمن تقدیــر از عملکرد این 
حوزه اظهار داشت: نیازهای تحقیقاتی باید ارائه گردد 
تا با همکاری دانشــگاه ها و شــرکتهای دانش بنیان 

راهکارهای مناسب و اجرایی تعیین گردد.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان گیالن 

با اشــاره به طرح پژوهشی ســازه خودهواده که در 
جشــنواره هفته پژوهش ســال جاری در تهران ارائه 
شد افزود: شــرکت مهندســی آب و فاضالب کشور 
نیز نگاه خاص و ویژه به این پروژه داشــته و خواستار 
تکمیل طــرح و تبدیل آن به یــک راکتور قابل حمل 
بــه تمامی مناطق شــدند. حســینی با بیــان اینکه 
همکاران مجموعه شــرکت آب و فاضالب اســتان 
گیالن در امر پژوهش و تحقیقات فعالیت مناســبی 
دارند تصریح کرد: مسائل و مشــکالت شرکت باید 
به روشــهای کاربردی و علمی مرتفع گردد و انتظار 
داریم با همکاری جهاد دانشــگاهی، دانشگاه گیالن 
و پارک علــم و فناوری در عرصــه پژوهش گامهای 
پرقدرتی برداشته شــود. وی با تأکید بر اینکه استفاده 

از ظرفیت دانشجویان در همکاری صنعت و دانشگاه 
موجب بالندگی شرکت می شود تصریح کرد: حضور 
شرکت آب و فاضالب در مراکز علمی باید تقویت و از 

تحقیقات کاربردی حمایت شود.


